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 الــرؤيــة 

 الريادة يف متكني املستفيد مبهنية عالية عرب منظومة مستدامة.

 لةالرسا 
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 مقدمـــــــــــــة 
 ـــــدمتهيـــــ .0.1

 

 أنططططوا وافططططة  مطططط  التعامططططحمل إ  تهططططد  لططططيا واةجططططرا ات السياسططططات مططططن جمموعططططة هططططذه ال   ططططة تضططططمنت

اجلمعيططططة اخلرييططططة لرعايططططة األيتططططام مبة قططططة الريططططاض        أصطططط اص امل ططططل ة   بططططحمل مططططن املقدمططططة ال ططططكاومل

 اجلمعيطططة إ  تهطططد  ومطططا و ططط افية، وعدالطططة مهةيطططة بكطططحمل اة طططكاالت تلططط  شطططحمل ومسطططاعدته    )إنسطططا (

 املقدمطططة اخلطططدمات نوعيطططة وت طططوير حتسطططع أجطططحمل مطططن العمططط   و طططكاومل وأفكطططار مطططن ا رتاشطططات االسطططت ادة

 الطططي  والة طططول القانونيطططة  واللطططوا    السطططليمة اةجطططرا ات  مططط   يتوافططط  مبطططا  اخلطططدمات وتقطططدي   وضطططبأل األدا 

 اجلمعية. عمحمل حتك 

 

   عمليطططة اتباعهطططا الواجطططل الر يسطططية واملراشطططحمل ال طططكومل تقطططدي  آليطططةو ال طططكاومل إجطططرا ات ومطططا توضططط  

 ،اةدارة العامطططة وال طططرو    ومعاجلتهطططا   وملاال طططك  بتلقطططي املخولطططة   طططكاومل ال وشطططدة   ال طططكومل  معاجلطططة

 مراشطططططحمل اخلاصطططططة بكافطططططة العمطططططحمل ومنطططططا   عليهطططططا والطططططرد ال طططططكومل تلططططط  توثيططططط  إجطططططرا ات إ  باةضططططافة 

 .اخلدمة متلقي وافة من املقدمة ال كومل

 

 مهمطططة فرصطططة ا طططالي ملال طططكاو نظطططام وت بيططط  ت طططوير   )إنسطططا ( لرعايطططة األيتطططام  اخلرييطططةمعيطططة اجل تطططرمل

واضطططط ة  إجططططرا ات ضططططمن للططططتظل للعمطططط    ال رصططططة وإتاشططططة و ا تهططططا اجلمعيططططة وتع يطططط   لت ططططوير  ططططدرات 

 خطططط   القططططرارات  مططططن معاجلتهططططا ثطططط  ومططططن الع  ططططة  ات اجلهططططات إ  ال ططططكومل وصططططو  تضططططمن وحمططططددة

 ونوعيتهطططططا قدمطططططةاخلطططططدمات امل و طططططا ة هليطططططادة وبالتطططططالي السطططططليمة، القانونيطططططة اةجطططططرا ات وضطططططمن اةداريطططططة

 :التالية اجلوانل   هذه ال   ة أهمية إمجا  ميكن لذل . اخلدمة ملتلقي ربأو رضا وحتقي 

 نوعيطططة  أو عالعطططامل بططط دا     يتعلططط  معيطططة سطططوا   اجل  بطططحمل  مطططن الر طططابي  ت عيطططحمل الطططدور  أهميطططة علططط   الت ويطططد 1.

 .و ا تها ومدمل املقدمة اخلدمات

 وبالتطططالي املسطططتمر الت طططوير عمليطططة مطططن يتجططط أ ال واعتبطططاره  جططط  ًا  طططكواه   لتقطططدي للعمططط   ال رصطططة إتاشطططة 2.

 .اخلدمات ملتلقي ربأو رضا حتقي 

ع بططط الت طططاروية م هطططوم وجطططود ومبطططا يضطططمن  اخلدمطططة ومتلقطططي اجلمعيطططة عبططط امل طططدا ية وتع يططط  الثقطططة بةطططا  3.

 .باخلدمات املقدمة واالرتقا  األدا  لت سع اجلمعية والعم  

 ضططططمن سياسططططات معاجلتهططططا ومراشططططحمل ال ططططكاومل تقططططدي  آليططططات تضططططمن وحمططططددة مكتوبططططة إجططططرا ات ضطططط و 4.

 شلططططو  وتقططططدي  اخللطططحمل والضططططع   مكططططامن وحتديططططد والعقبططططات امل طططك ت  ت ططططخي  تضططططمن موثقططططة إداريطططة 

 .القا مة للم ك ت فعالة

  

  

  

  

  

  

  



 
العمالء الئحة معالجة شكاوى  

 بالجمعية الخيرية لرعاية األيتام

 (نإنسا)بمنطقة الرياض 

دارــرقــم االصـ األول اإلصدار   

ـدارــتاريخ االص  2019.09.01 

تمادـــتاريخ االع  2020.03.01 

 
 

 

 of 18 5 (إنسان)مجيع احلقوق حمفوظة للجمعية اخلريية لرعاية األيتام  

 

 تعريف الشكوى 

 

 للطططتظل عطططرب  ةطططوات اجلمعيطططة املعتمطططدة     العمططط   يقدمطططه ظلططط ت أو رسطططالة أو بيطططا  عطططن عبطططارة هطططي ال طططكومل

 أو سطططلو   عطططن  الت طططد   أو هلطططا،  التابعطططة  ال طططرو   شطططدمل ا اجلمعيطططة أو  مطططن  املقدمطططة  اخلدمطططة  علططط   واالشتجطططا 

 .ا قو  عل  وا  و  واةن ا  العد  بإشقا  ، وامل البةاجلمعية موظ ي أشد من معاملة سو 

  

  

  

  

 وىالشكا وحدة تعريف 

 

إدارة اجلططودة   اخت ططال  ضططمن  تقطط   الططي ال ططكاومل  اسططتقبا   فيهططا  يططت  تتبطط  إدارة اجلططودة   إداريططة  وشططدة  هططي

املقدمطططططة  ال طططططكاومل علططططط  الطططططردود تكطططططو  حبيططططط  هلطططططا، ال هلمطططططة ا لطططططو  بإ طططططاد ومتابعتهطططططا ،باجلمعيطططططة

 .توثيقها ويت  مكتوبة،

 

 اجلهططة األخططرمل،  مططن  ال ططكومل ومقططدم  ،جهططة اجلمعيططة مططن  بططع  الوصططحمل شلقططة  هططي ال ططكاومل  وشططدة ربوتعتطط

 هطططي وإمنطططا   القضطططايا، بالبطططت م وضطططة وليسطططت ر ابيطططة، جهطططة ليسطططت فهطططي وبالتطططالي باجتطططاهع،  ةطططاة فهطططي

 جهطططة إ  ال طططكومل توصطططيحمل شيططط  يطططت  اجلمعيطططة، ب أو ال طططرو  اةدارات إشطططدمل وبطططع امل طططتكي بطططع وسطططيأل

 ولطططي  إداري فعملطططها. ال طططكومل ل طططاشل هاالطططردود وتقطططدم وتتلقططط  ال طططكومل، بهطططا تتعلططط  الطططي االخت طططال

 .ر ابي وال  انوني

  

  

  

  

 الشكاوى وحدة سياسة 

 :عل  ال كاومل وشدة سياسة تقوم 

 يرغطططل أي  طططخ   بطططحمل مطططن اسطططتعماهلا ويسطططهحمل تكطططو  واضططط ة  حبيططط  لل طططكاومل، ن يهطططة إجطططرا ات تطططوفر 1.

 . كومل بتقدي 

 واملكتوبطططة ليطططتمكن  املر يطططة اةعططط م وسطططا حمل خطططا  مطططن لل طططكاومل وإجطططرا ات وسطططا حمل وجطططود عطططن اةعططط   2.

 .ال كومل لتقدي  الوشدة م  التواصحمل من األفراد

 .ال كاومل ال  ة إجرا ات عل  ال كاومل وشدة موظ ع تدريل 3.

 .مة   ب كحمل فيها الت قي  يت  ال كاومل وافة أ  من الت ود 4.

 .بها دموالتق متابعتها ميكن  كومل ألية ال مين السق  بيا  5.
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 الشكاوى وحدة مبادئ 

 :التالية املبادئ ضمن هلا املقدمة ال كاومل م  ال كاومل وشدة تتعامحمل 

 :السرية 1.

 
 إ  حيتا  من م  ملعلوماتا تداو  أنه يت  أي تامة؛ بسططططرية وملبال ططططك اخلاصططططة املعلومات وافة م  التعامحمل يت 

 :يلي ما  عل ت تمحمل والي الع  ة  ات وماتية املعلمحا مت لبات اتبا  يت  حبي  معرفتها،

  سطططرية ووذل  ة،ال طططكاومل املقدم سطططرية لضطططما  ل هلمةا واالشتيا ات ريالتداب وافة ال طططكاومل وشدة تتخذ 

 .مل تكيا وبت اصيحمل بها املتعلقة واملعلومات الوثا  

   السطططمال عدم   خ مةها من وحمل وبيانات بال طططكومل ودةاملق ططط واجلهة امل طططتكي معلومات سطططرية ضطططما  يت 

 . ل  له عم  بيعة يضتقت واملخولع الذين املخت ع املوظ ع  بحمل من إال عليها باال   

  السرية محاية وثيقة عل  تو ي ال ال كاومل نظام م  يتعامحمل من وحمل عل  يتوجل. 

 :الشفافية 2.

 .املتاشة اةمكانيات منض تقارير ال كاومل ر ون ب  افية ملال كاو مجي  م  بالتعامحمل ال كاومل وشدة تلت م 

 :واملوضوعية احليادية 3.

 
 آخريحنياهل لرأي عل  رأي اال الوارد فيها، وعدمال طططكحمل  ة ب  ت بي  ال   باملوضطططوعيةتلت م وشدة ال طططكاومل 

 مبا حيق  العدالة لكافة العم  .

 :التمييز عدم 4.

 بيةه . يي مت ودو  وعاد  ب كحمل متساوي ل كاوملا وشدة خدمات من املست يدين مجي  معاملة  ل 

 :مقا ل  دون اخلدمة تقدمي 5.

 .مقابحمل مادي دو  للمست يدين خدماتها ال كاومل وشدة تقدم 

 :النشط اإلنصات 6.

 للعم  . خدمة أي تقدميه  بال رب عةد والت لي اجليد باةن ات ال كاومل وشدة يلت م موظ و 

 :الوقت عامل ومراعاة السرعة 7.

 
 لل طططكاومل شلطططو  علططط  وا  طططو  متابعطططة ال طططكاومل    السطططرعة مراعطططاة مطططن بطططد ال الو طططت ألهميطططة نظطططرًا

 .لل حمل ومقرتشات توصيات تقدي  ال كاومل ص شيات وشدة ومة  املمكةة، بالسرعة

  

  

 الشكاوى وحدة أهداف 

 ال طططط افية إ ططططار  ططططي    السططططليمة تاالجططططرا ا مطططط  يتوافطططط  مبططططا تظلمططططاته  بتقططططدي  للعمطططط   ال رصططططة إتاشططططة 1.

 .والعدالة والة اهة

 .املتاشة اةمكانيات وف  اجلمعية   العم   من املقدمة ال كاومل شحمل عل  العمحمل 2.

 الةتطططا   خططط   حتليطططحمل  اجلمعيطططة مطططن  مطططن املقدمطططة الطططربام  شطططو  امل شظطططات وإبطططدا  املهةيطططة األخ طططا  رصطططد 3.

 .وأنواعها بال كاومل املتعلقة
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 الشكاوى وحدة عيةمرج 
 اخلريية لرعاية األيتام )إنسا ( ةدارة اجلودة.اجلمعية    ال كاومل وشدة تتب  

  

 باستقبالها المسموح الشكاوى 
 باجلمعية اخلريية لرعاية األيتام مبة قة الرياض )إنسا ( املتعلقة ال كاومل 1.

 إجنططططاهل   أو التطططط خر اجلمعيططططة، خططططدماتمططططن  للمسططططت يدين اخلططططدمات تقططططدي  بعططططدم تتعلطططط  الططططي ال ططططكومل 2.

 .األمثحمل الوجه عل  اخلدمة تقدي  عدم أو اخلدمة،

 ال خ ططططيات االعتباريططططة  أو ا كوميططططة املؤسسططططات أو املططططدني اجملتمطططط  مؤسسططططات مططططن املقدمططططة ال ططططكاومل 3.

 .هلا التابعة معية وال رو اجل ب دا  واملتعلقة

 مية ه ما استعما     تعس  العام، وال املة ل  است     أو عوظ امل أشد وسلو   بت رفات  تتعل  الي ال كومل  4.

 . انونيتها عدم أو  اهة اةجرا اتن عدم أو املست يدين، ضد سل ة من املة ل  ل 

 .اةعا ة أو الدين أو اللو  أو اجلة  بسبل املساواة وعدم بالتميي  املتعلقة ال كاومل 5.

 .املعلومات عل  للعم   واملست يدين لل  و  رصةال  إتاشة عدم عن الةامجة ال كاومل 6.

 جديطططدة ظهطططور بيانطططات  شالطططة   إشطططدمل اةدارات  بطططحمل مطططن رفضطططها مت أو  طططرارًا فيهطططا اختطططذ الطططي ال طططكاومل 7.

 .ال كومل جمرمل   ت ري جوهرية

 يك لططططه امبططط  إجطططرا ات داخليططططة  مططططن ويحنطططوه  والرت يططططة التوظيططط   شططططو  للجمعيطططة  التططططابعع العطططاملع  طططكاومل   8.

 .نظام اجلمعية

  

  

 باستقبالها مسموح الغير الشكاوى 

 .الت كي  أو هيئات وا او  القضا  أمام املةظورة ال كاومل 1.

 .  عي  ضا ي موضوعها شك    صدر وأ  سب  الي ال كاومل 2.

 ستة أ هر. نم أوثر عليها مض  الي ال كاومل 3.

 .األ خال بع بالة اعات املتعلقة ال كاومل 4.

 والسططططبل واملوضططططو  األ ططططرا  بططططة   واملتعلقططططة ال ططططكاومل سططططابقاً  وشططططدة علطططط  عرضططططت الططططي ال ططططكاومل 5.

 .ب  نها جديدة ت ريات ومل تظهر رفضها ال كاومل وشدة و ررت

 .األفراد بالت امات املتعلقة ال كاومل 6.

 مل مطططا  ات الع  طططة اجلهطططات إ  امل طططتكي توجيطططه مططط  اخلارجيطططة واهلبطططات اةنسطططانية املسطططاعدات  طططكاومل 7.

 . ل     رفًا مجعية إنسا  لرعاية األيتام تكن

 خار  ن ا  ال ردية اتهالت ام   ر   اجلمعية إ ا وظ يم أشد حب   كومل ترف  أي ال كاومل وشدة تقبحمل ال 8.

 .فيه يق ن الذي  لهمة أجرة   تسديد يت خر و   لوظي ته، أدا ه
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 of 18 8 (إنسان)مجيع احلقوق حمفوظة للجمعية اخلريية لرعاية األيتام  

 

 لشكاوىا وحدة وصالحيات مهام 

 ال طططكاومل التابعطططة  وشطططدة اخت اصطططات ومسطططئوليات  ضطططمن تطططدخحمل أنهطططا مطططن والت وطططد ال طططكاومل اسطططتقبا  1.

 بيططططا   ططططكواه مطططط   رفطططط  أو بقبططططو  امل ططططتكي وإعطططط م ا تططططومل، شيطططط  معيططططة مططططن اجلةدارة اجلططططودة   

 .القرارات واألسباص

 .بها املرفقة الوثا   اوتما  من والت ود ال كومل ت اصيحمل من الت ق  2.

 ال كومل.   املقدمة املعلومات من الت ق  3.

 .به املعمو  الت ةي  ونظام ال كاومل لةظام وفقًا ال كومل تسجيحمل 4.

 مطططن ال طططكومل والتعليططط  علططط  الطططرد و لطططل اجلمعيطططة ل ست سطططار   الع  طططة  ات اجلهطططات مبخا بطططة املبا طططرة 5.

 .ال كومل مبضمو  وإع مه املبا ر املسؤو  مراسلة خ  

 و لطططط  مبخا بططططة  الططططرد،   اةدارة املخا بططططة تطططط خر أو ال ططططكومل شططططحمل عططططدم شالططططة   واالست سططططار املتابعططططة 6.

 .ال كومل وض  عن ست سارل  أو ال ر  اةدارة ن  

 .وتوثيقها ال كاومل عل  الردود حتضري 7.

إليططططه  وصططططحملالت مت الططططذي ا ططططحمل أو بططططالرد SMSاالت ططططا  بططططه أو عططططرب رسططططا حمل    خطططط   مططططن امل ططططتكي إبطططط   8.

 . كواه خب ول

 مطططط  بالتعامططططحمل اخلاصططططة املراسطططط ت مجيطططط  اال طططط   علطططط   معيططططة صطططط شية   اجل ال ططططكاومل وشططططدة متططططة  9.

 .عليها والرد ومتابعتها ال كومل

 و بيعطططة وآليطططة املتابعطططة وصططط شياتها ال طططكاومل بوشطططدة التعريططط : شيططط  مطططن للجمهطططور توعيطططة بعمليطططات القيطططام 10.

 .االخت ال ختر  عن الي وتل  فيها تةظر الي والقضايا لسلها،وتس املتخذة اةجرا ات

   إليهططططا اللجططططو  ميكةططططه الططططي باجلهططططات وتعري ططططه واالسططططتئةا ، اضرتاالعطططط   حبقططططه امل ططططتكي تعريطططط  11.

 .ال كاومل وشدة إليه توصلت الذي ا حمل عدالة بعدم  عوره شا 

 صطططط شية الوشططططدة ضططططمن دخوهلططططا مططططن لت وططططدوا ال ططططكاومل اسططططتقبا    ال ططططكاومل وشططططدة مهططططام تططططتلخ  12.

 األعمططططا  باةضططططافة إ  املقدمططططة، ال ططططكومل علطططط  الططططرد إ  وصططططواًل املتابعططططة بعمليططططات القيططططام عططططن فضططططً 

 .الع  ة  ات للجهات التقارير ورف  ال كومل وفهرسة ت ةي  من اةدارية

 للمدير العام للجمعية.وتقدميها الدورية  التقارير إعداد 13.
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 الشكوى في توفرها الواجب الشروط 

 

 عططططن السياسططططات  خططططرو  أو  انونيططططة مبخال ططططات أو اخلططططدمات بتلقططططي املتعلقططططة ال ططططكاومل اسططططتقبا  ميكططططن

 إضططافة العمططحمل، أثةططا  أشططد موظ يهططا  بططه يقططوم سططي  بسططلو  املتعلقططة اجلمعيططة أو   مططا جهططة  بططحمل مططن املعتمططدة

 . رار أي مربرات عن االستيضال بات ل استقبا  إمكانية إ 

 :ويي ومتا عتها لقبوهلا الشكاوى يف توفريا جيب عامة شروط ويناك 

 يطططدخحمل أمطططر أي أو هلطططا التابعطططة ال طططرو  أشطططد أو موظ يهطططا أشطططد بعمطططحمل معيطططة أواجل بعمطططحمل ال طططكاومل تتعلططط  أ  1.

 .واخت اصها ص شيتها ضمن

 .بال كاومل اخلال الةمو   تعبئة 2.

ميكطططن مطططن  ت طططوي   مبوجطططل عةطططه  يةطططوص مطططن أو ن سطططه ال طططكومل  صطططاشل بال طططكومل املتقطططدم يكطططو  أ  3.

  بو  ال كومل.

 عرب أشد وسا حمل التواصحمل املعتمدة لدمل اجلمعية. ال كومل تقدم أ  4.

  

 الشكاوى استقبال طرق 
 :التالية الارق  إعدى الشكاوى  استقبال الوعدة تقوم 

  

 المشاركة التفاعلية بالنظام صلالتوا كيفية قنوات التواصل 

 كاومل شسل الت ةي يقوم مدير اجلودة بتوهلي  ال   كاومل العم    ول راةدارة العامة او امقر  

 دارة العامةاخ ا ية استقبا  ال كاومل باة ات ا  هات ي 0114966666 

 @ensanorg Twitter 
 مسؤو  التواصحمل االجتماعي الجتماعيا التواصحمل موا  

 ensanorg Snapchat 

 0503850244 WhatsApp دارة العامةاخ ا ية استقبا  ال كاومل باة 

 info@ensan.org.sa دارة العامةاخ ا ية استقبا  ال كاومل باة الربيد االلكرتوني 
  

 
 معطططه، للتواصطططحمل أي وسطططيلة أو ،واجلطططوا  اهلويطططة ور ططط  امل طططتكي اسططط   وطططر ال طططكومل تقطططدي    ي طططرت 

 .املقدمة املعلومات من الت ودو ال كومل مع هلات إ  باةضافة

  

 واإلجراءات العمل آلية 

 

 املتعلقططططةالططططردود  علطططط  وا  ططططو  ال ططططكاومل تقططططدي  إجططططرا اتو بال ططططكاومل اخلاصططططة العمططططحمل آليططططات تططططوفر

 .جمعيةللالتواصحمل املعتمدة   ةوات   خ من و ل لعم   ا  كاوملب

 تقططططدي  خطططط   بال ططططكاومل مططططن  اخلاصططططة الططططردود علطططط  اضرتاالعطططط إمكانيططططة العمططططحمل آليططططات تططططوفر ومططططا

 فإنططططه عططططن الططططردودصططططاشل ال ططططكومل  رضططططا عططططدم شططططا  و  اجلمعيططططة،   ال ططططكاومل وشططططدة إ  اضرتاعطططط

 .ابعة ال كوململت حمايدة جلةة لت كيحمل املدير العام إ  ال كومل حتويحمل ال كاومل لوشدة ميكن

  

  

https://support.snapchat.com/ar-AA
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 تسلسل خطوات تقديم الشكوى 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إغالق 

 الملف

 إعالم املشتكي  الرد على الشكوى

إغالق 

 الشكوى

 اجلمعية وعدة الشكاوى متا عة االعترام من 

 إعالم املشتكي  الرد على االعترام

إغالق 

 الشكوى

إغالق 

 الشكوى

 لو عدمقبول 

 ردــــقبول ال

  بو 

 و  بعدم 

 استالم الشكوى

 متا عة الشكوى ومعاجلتها

 للجهات العلياتصعيد الشكوى 

 اجلمعية تصعيد الشكوى ملدير عام

 و  بعدم   بو 

 اختاذ القرار 

 تقدمي اعترام على الرد لوعدة الشكاوى يف اجلمعية

قبول لو عدم 

قبول الرد على 

 االعترام
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 عليها والرد الشكوى معالجةآلية ومراحل  
 :لتاليةا املراشحمل ال كومل ملتابعة العمحمل آلية تتضمن 

 الشكوى استالم: األوىل املرعلة 

 مقر   ال كاومل  شدةو اجلمعية     ال كاومل  موظ  بحمل  من العم   من مكتوبة ال كاومل  استقبا   يت  1.

 عتمدة للتواصحمل.الوسا حمل املعن  ري   أو شد فروعهاأو أ اجلمعية

 :تاليال حملصياالت  املتابعة شسل عملية   للمبا رة بال كاومل اخلال الةمو   تعبئة ويت 

  ال كاومل. ظامن عل  بإدخاهلا وتقوم ال كاومل وشدةال تستقبحمل 

   وشدة ال كاومل من ملقررا الت ةي  نظام ضمن متسلسحمل ر   ال كومل إع ا. 

   بها تعلقت الي لجهةل وتبعًا ونوعها مضمونها بت ديد ال كومل ت ةي. 

  جرا يةواة ال ةية ت اصيحملال وافة استي ا  من ال كاومل وشدة موظ  ت ود. 

   ضرورية يراها يةمعلومات إضاف أية عن امل تكي من واالستيضال االست سار ال كاومل وشدة ملوظ  حي. 

    ةري    ن ية  رسالة  إرسا SMS  وشدة  بحمل نم عمحمل ث ثة أيام غضو     واعتمادها  كواه  بقبو  للم تكي 

 إب   يت  االعتذار شا   . متابعتها عن دةالوش ب غه باعتذارإ أو املتابعة،  ور   أصططططب ت وب نها ال ططططكاومل

    إشدمل  ةوات التواصحمل املعتمدة.خ ومن واملربرات  ور األسباص بذل  م  امل تكي

  م ورة بحمل نسخًا صليةأ مستةدات أو وثا   أية ال كاومل وشدة تقبحمل ال. 

 أو اةلكرتونية ال ططططططط  ة أو ونيالربيد اةلكرت أو العادي يدالرب   خ من املقدمة ال طططططططكومل م  التعامحمل يت  2.

 :لتاليةا خ   اةجرا ات من االجتماعي التواصحمل وسا أل

     شسططل ال ططكومل متابعة ت فإنه ي مرفقة، امل ططتكي م  لتواصططحملا ووسططا حمل امل لوبة الوثا   مجي  وانت شا 

 .أع ه املذوورة واةجرا ات األصو 

     املعلومات بإرسا   البتهامل تكي وم   م  التواصحمل  يت  إنهف مكتملة، غر ال كومل    املعلومات وو  شا 

 مل شا  و . ذوورة أع هامل واةجرا ات األصو   شسل  ل كومل ا ومتابعة ال لل الستكما   والوثا   امل لوبة

 إغ   ث  ومن الردود  وتوثي األصو  ال كومل شسل متابعةو بالت ق  الوشدة موظ  يقوم امل تكي، يستجل

 .ال كومل مل 

     بالردود واالشت اظ  شسططل األصططو  ال ططكومل متابعة يت  إنهف امل ططتكي م  للتواصططحمل وسططا حمل توفر عدم شا 

 .ال كومل مل  وإغ  
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 ومعاجلتها الشكوى متا عة :الثانية املرعلة 

 

 جهة فهي ليست  ،ألنظمةااللوا   و وف  التظل  لرف  خلاصة ا اجلهات خما بة عل  ال كاومل  وشدة دور ر  يقت

  ات باجلهات الت ططططا ا أيضططططًا عل  ال ططططكاومل وشدة وحترل. القضططططايا   بالبت خمولة أو  ضططططا ية أو ر ابية

 جهات من جهة أي م  هاومراس ت تكو  خما باتها أ  رلحتو وما أمكن، ما اجلمعية وفروعها   الع  ة

 .ومعتمدة رمسية خ ابات خ   من االخت ال

 : السلو يات املتعلقة الشكاوى متا عة  -

 
 يرفعها والذي اجلمعية  مدير اجلودة  معية إ اجل وظ يم بسططططططلوويات املتعلقة ال ططططططكاومل مجي  توجيه يت 

 .ال هلمة االجرا ات ا واخت فيها للت قي  ملدير عام اجلمعية بدوره

 اخلدمات:  تلقي املتعلقة الشكاوى متا عة  -

.1 

 أو اةدارة العامة    ةالع   ات باجلهات را  االت ططططاالتإجب ال ططططكومل اعتماد وفور ال ططططكاومل وشدة تبا ططططر

 شو  مضمو   ملخ  عل  ةالع   صاشبة  املخا بة اجلهة  با   تقوم شي  ال كومل،  ل ست سار عن   ال رو 

 :التالية اةجرا ات ل كاوملا وشدة موظ  متابعة تتضمن أ  وميكن. ال كومل

  ال كاومل   للت قي  امليدانيع الباشثع م  التواصحمل. 

  
 أشد وضطط  تقيي  إعادة أو ته  ال ططكومل، معلومات عل  لل  ططو  نيةميدا هليارة بعمحمل امليدانع عالباشث م البة

 .بياناته ي أو حتد إليه املقدمة املساعدة من املست يدين

  معية.اجل   أو ال رو  مديري اةدارات م  التواصحمل 

  
  طططططكاومل  مجي  تابعةمب يقوم ال طططططكاومل  موظ  أ  من لت ودوا ال طططططكاومل  مجي  مبتابعة ةإدارة اجلود تقوم

 .لذل  املخ   ة ار ال مينا ضمن هلا ا لو  وإ اد العم   واملست يدين

.2 
 جرمل الذي اخلا ئ  بت طط ي  اةجرا لل ططكومل شً  تتضططمن والي املخا بة اجلهات رد ال ططكاومل وشدة تسططتل 

 .حمدد هلمين سق  ضمن وتربيره ت سره أو اختا ه

.3 
 بال ططططكومل تذوريهااجلهة ل ن   خما بة بإعادة ل ططططكاوملا وشدة موظ  يقوم رد، أي اسططططت م عدم شالة  

 وضعها. عن واالست سار

.4 
   وسططا حمل التواصططحمل خ نبها م تقدم الي ال ططكومل شو  لردا بت اصططيحمل امل ططتكي بتبليغ ال ططكاومل موظ  قومي

 .املعتمدة

 :ا يليمب لقياما ال كاومل لوشدة حي  املتابعة، عملية سيا     5.

    ريغ ما  كومل  خب ول  ستلمته ا الرد الذي ب   ةب غها ال كومل  ابه تعلقت الي أو ال رو  باةدارات االت ا 

 امل ططتكي غيتبل يت الرد،  ةاةدار تريغ شا    إال وصططلها امو امل ططتكي بالرد سططتبلغ وب نها ر،ربم ريوغ مقة 

 .ديداجل بالرد

   ملعاجلتها ال هلم خحملالتد لعمحمل االخت ال  ات لإلدارة ال كومل حتو. 

   كومل معيةة ت اصيحمل شو   ستيضالل اجلمعية ن سها داخحمل جهة من رثب و االت ا . 

  بذل  ال كاومل وشدة إع م م  كيامل ت م  االجتما  عليها امل تك  للجهة ميكن. 
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   وب نهامل يت  تلقي أي رد مت رفعها و ططكومل  رد خب ططول أي لقيهات بعدم هاملدير العام ةب غ مبكتل االت ططا 

 .رد وجود بعدم امل تكي ستبلغ

باجلمعية  املتعل  جل  بقبو  ا الوشدة تقوم ال ططكاومل، دةوش اخت ططال خار  ب  را  ال ططكومل تعلقت شا    6.

 أو اجلمعية املعةية  إ للتوجه امل ططتكي ل ططكاومل بإر ططاد ا موظ  ويقوم اخت ططاصططها،  دا رة ضططمن يق  والذي

 .بها ملتعلقةا من  كواه اآلخر ال   ملتابعة املخت ة اجلهات

 وإغالقها الشكوى عل: الثالثة املرعلة 

 

 ال طططكومل ر   يبع فيه لذيا« اةغ   تقرير» إعداد بعد هاتتابع الي ال طططكومل بإغ   ال طططكاومل وشدة تقوم

 .ومربراته وسببه ةغ  ا وتارخيه، وتاريخ والرد متت، ليا تابعاتوامل امل تكي، واس  تقدميها، وتاريخ

 اةجرا ات   ال عنو االعراض ش  له الرد، ب   و  من   يظهر وما للم ططططتكي، ال ططططكاومل وشدة وتوضطططط 

 . الرد تلقي من ( يوم15) خ   والقرارات

 .ديدج من ال كومل   واالستئةا  لةظراجلمعية ل   ال كاومل وشدة إ  اضرتويقدم االع

 :يلي ما الشكوى إغالق خاوات وتشتمل 

  اةغ   تقرير إعداد. 

  سا حمل التواصحمل املعتمدة.و  ري  عن للم تكي وإب غه املكتوص الرد تلقي 

  رد عدم وجودبخ   وسا حمل التواصحمل املعتمدة  نم امل تكي وإب   السليب( )الرد الرد تلقي عدم. 

  
عتمدة الي مت تلقي توثي   ل    ن   الوسيلة امل   ري ة  متابعتها وو   ال كومل   إغ  ن سه  امل تكي   لل

 ال كومل بها.

  
 ص ي ة  ية:  كاومل الت ةي ات التال  إ  ال كاومل  مل  إغ    بحمل ال كاومل  بت ةي   ال كاومل  وشدة تقوم

 .ويدية و كاومل ص ي ة غري و كاومل

  
 ويت . وإن طا  امل طتكي   تهاملتابع املعين دارة أو ال ر ةا إ  ال طكومل  حتا  ،صط ي ة  ال طكومل  وو  شا   

 .معها للتواصحمل كواه  تتاب  سو  الي اجلهة باس  امل تكي إب  

  

 اسططططططططططط ت،اخل وات اةشاالت، املر وافة توثي و تسطططططططططططجيحمل عل  حيرل أ  ال طططططططططططكاومل وشدة موظ  عل 

 املعتمدة ال مةية السقو   الردود تجاوهلأال ت  ل وما. وسل وحم خال سجحمل    والردود ا لو  االست سارات،  

 .ال كومل ل بيعةهلمين  هامش إع ا  م 

  

 ال ططكومل فت  عادةإ ومسططتجدات تسططتدعي  مع يات هورظ شا     ططكومل أي مل  فت  ال ططكاومل وشدة تعيد

 القدمية ال ططططكومل ربتوتع جديدة،  ططططكومل يت  اعتبارها ي ش ال لل، بهذا وتقدمه امل ططططتكي  لل عل  بةا  

 .يدةاجلد من ال كومل الت ق    إليه يستةد مرجعًا
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 الشكوى استالم: األوىل املرعلة 

 الفترة الزمنية الوسيلة اجلهة املستهدفة اخلاوة 

 
 ومل بو   لل ال ك

 شطططططططططططططدةو مططوظطط  يططقططوم

 رسطططالة ال طططكاومل بإرسطططا  

خ    للم طططططططتكي ن طططططططية

مطططططحمل بقبو  ع أيطططططام ث ثطططططة

 .ال كومل

 ططططية بقبو  ن رسططططالة إرسططططا 

 ل كوملا

 محملع أيام ث ثة

 

 
 ملرف   لل ال كو

 ف ر سبل  بعت رسالة ن ية  

  ال كومل

     

     

     

 ومعاجلتها الشكوى متا عة :الثانية املرعلة 

 الفترة الزمنية الوسيلة اجلهة املستهدفة اخلاوة 

 
 ومل بو   لل ال ك

 شطططططططططططططدةو مططوظطط  يططقططوم

 رسطططالة ال طططكاومل بإرسطططا  

خ   ي كللم طططططططت ن طططططططية

و   ببعططد مططحمل ع أيططام ث ثططة

 .ال كومل

ن طططططططططية  رسطططططططططالة إرسطططططططططا 

 لربنام  ال كاومل.
  محملع أيام ث ثة

 

 
 ملرف   لل ال كو

القيططططططططام ب يططططططططارة ميدانيططططططططة  

 لت دي  البيانات.

 حمل للقياممخسة أيام عم

 يةب يارة ميدان
 

 

     

     

     

 القهاوإغ الشكوى عل: الثالثة املرعلة 

 الفترة الزمنية الوسيلة اجلهة املستهدفة اخلاوة 

 

 ومل بو   لل ال ك
 وشطططططططططدة موظططططططططط  يقطططططططططوم

 رسطططالة ال طططكاومل بإرسطططا  

خططططط   للم طططططتكي  ن طططططية

عمطططططحمل بقبطططططو    أيطططططام ث ثطططططة

 .ال كومل

ن ططية بططالرد    رسططالة  إرسططا  

 عل  ال كومل.

م ن اسططتخداأيام العمحمل م

ة   ة املعةيالرد من اجله

 ننتهطططا  ماجلمعيطططة واال

 .عملية الت ق 

 

 

 

 

 

 ملرف   لل ال كو

ي لططططط  امللططططط  بعطططططد إرسطططططا  

الطططططططرد وعلططططططط  امل طططططططتكي 

 لطططططططل اعطططططططرتاض مقطططططططدم   

 وشدة ال كاومل.ل

مبا طططططرة بعطططططد إرسطططططا   

 امل تكي. إ الرد 

  هر من است م الرد.
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 نظام التقارير 

 التقرير سططططططططيما ال ا الوشدة،به تقوم الي األعما  أه  من ةويةوالسطططططططط سططططططططةوية الرب  يرالتقار إعداد مهمة تعترب 1.

 األدا    والضطططع  اخللحمل موا ن شو  بع  مؤ طططرات قدموي ال طططكاومل شج  يوضططط  ألنه السطططةوي، الت  طططيلي

 اجات وتع ي االشتي وحتديد ةاملختل  اخل أل السططرتاتيجية وإعدادا القرارات اختا   للجمعية  مهمة أداة ويكو 

 .والعدالة وال  افية الة اهة

 مدير عام اجلمعية.  إ الدورية التقارير بتقدي  مدير اجلودة يقوم 2.

 .املتاشة بالوسا حمل ن رها خ   نم التقارير عل  ل     للعم   ال رصة إتاشة 3.

  

  

 الترحيل نظام 
 . ديمي عام وحمل نهاية   ت لها ليا ال كاومل وافة إغ   عل  ال كاومل وشدة حترل 1.

 عن لتكو  عبارة آلليةا )توضططططي   املتابعة وآلية وي يتهو ال ططططكاومل  ترشيحمل نظام منأل ال ططططكاومل  وشدة حتدد 2.

 ال كاومل( ظ يمو لكافة موشدو العمحمل   للجمي  متب  إجرا 

  

  

 واإلتالف الحفظ نظام 

 .حموسبة ب ر  ال كاومل ش ظ يت  1.

 .إدارة اجلودة عن ت در اتمتعلي ل ع بةا   بال كاومل بها حيت ظ الي املدة حتدد 2.

 .القانونية  ظمدة ا  انتها  م  الور ي ألر ي ا من اةت   للتخل  جلةة ال كاومل وشدة ت كحمل 3.

  

 شخصيا: املقدمة الشكاوى مع للتعامل عملية إرشادات 

 .معه  والتعامحمل ت يديناملس ومقابلة والتواصحمل االت ا  من خ    ل  يت  

 .ا ادثة  وا  واالشرتام اهلدو  الت ام 1.

 .ال كومل عن للتكل  فرصة ال خ  وامة  استم  2.

 .غاضبًا ال خ  وا   اإ وخاصًة األو  املرشلة   ا قا   تةا ش ال 3.

 . وله مت مبا اهتمام  أظهر 4.

 .خ ية  ت اصيحمل أي  بحمل ال كومل خب ول ت اصيحمل عل  اش حمل 5.

 .عةد الضرورة التوضي  ا لل 6.

 .م شظات من سجلته ماع له تعرب أ  خ   من ال كومل فهمت ب ن  أظهر 7.

 م شظة أي إبدا  و د القيام بذل  ميكة  عق نية  ريب ر  ط يت ب نه  طعرت  وإ  شت  ال طخ   م طاعر  اعر  8.

 اجلمعية. عن نيابًة اخل    بو  أو ن سها، ال كومل عل 
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 المعلومات وحماية بالشفافية الخاصة السياسة 

 

 مبادئ أبرهل من يعدة اجلمعيات اخلريي لدمل املوجودة وماتاملعل عل  ا  ططططططططو  ش  ممارسططططططططة أ  من الرغ  عل 

لعم   واملسطططت يدين ا عل   تالاالن وت طططجي  اجلمعية   العدالة جوانل تع ي  تسطططتهد  والي والة اهة ال ططط افية

عد ت االسططتثةا ية ال بيعة  ات لعامةا املعلومات ومحاية السططرية أ  الإ املختل ة، عل  املعلومات و ا  طط    وشقه

 من  طططخ  أي  بحمل من ليهاع اال    املعلومات ومة  محاية  تسطططتهد لجمعية واليل الضطططرورية التوجهات إشدمل

 .والع  ة امل ل ة  وي ريغ

 

 مهةته أو وظي ته ليها حبك ع مؤمتن  خ   من السرية  ال  ة  اب   اهل بو ا   اةفضا   يعين األسرار  إف ا   إ 

 العم   شرما  األشوا  من شا   يب تعين ال هذه السياسة أ  شي . اريةاةد القرارات أو اللوا   أو للقانو  خ فًا

 لذل . ية انظمة اجلمع  م روعاً  و  ها  يكو  عةدما ناتاملعلومات والبيا عل  ا  و   ش  منواملست يدين  

 :التالية وانلاجل إ  املعلومات ومحاية افيةبال   السياسة اخلاصة خي  فيما اة ارة ميكن

 .اجلمعية أنظمة م  يتواف  مبااملست يدين العم   و لكحمل مك و  املعلومات عل  اال    ش  1.

 أو مبا ططر  ب ططكحمل  للجمعيةة ليالداخ البيانات عل  اآلخرين  إ   أو معلومات أية تسططريل  موظ  أي عل  حيظر 2.

 أية بتسطططططريل يقوم من حملو القانونية املسطططططؤولية ي  يت محملحب معةوية، أو مادية مة عة حتقي  ب رض مبا طططططر غر

ة اخلاص  املعلومات أو اةدارية اتالقرار اجلمعية أو عمحمل سري  ب بيعة تتعل  ت اصيحمل  بيانات أو أو وثا   أو معلومات

 .القانونية سؤوليةامل  ا لة حتت   ليو عه و  غريه أو بالعم  

 من أي   املوجودة ا سططططوا  أ ططططكاهل مبختل  والوثا   البيانات  أنوا من نو  أي إ  ريي طططط ما وحمل هي املعلومات 3.

 أو ال طططور، أو اجلداو ، أو اخلرا أل، الرسطططومات، أو أو ونيًا،إلكرت ا  وظة أو املكتوبة والوثا   السطططج ت

 بيانات أية أو البيانية، سطططططومالر أو ال يديو، أو أ طططططر ة ل طططططوتية،ا التسطططططجي ت أو فيل ، واملايكر أو األف م،

 تداوهلا أو ن رها  وهل ال ليوا املعلومة محاية ن ا    دخحملت اجلمعية أنها ترمل أخرمل أ كا  أية أو إش ا ية،

 وانوا سوا    أفراد أو   ة ات ع ليست  خاصة  أو أهلية أو يةشكوم جهة ألية سوا    املعلومات و    مة  يسري  4.

 أل ططخال متال يكو   أ املعلومات  ل هذه أ  و طط  عتبارا غريه، عل  أو عمحمل هلم   أو أصططد ا  أو مقربع

 .هل  و  ها جاهلتأ  د اجلمعية حبي  تكو  عليها ا  عه  م رو 

 .يةاجلمعوظي ته ب وانت أيًا املوظ   عل الوظي ة أسرار إف ا  بعدم االلت ام يسري 5.

 .امل لوبة وأعماهلا جلمعيةا تة يذ خدمات بهد  فقأل املعلوماتو الوثا   استخدام العمحمل و وا   املوظ ع يل م 6.

 ضمن  املختل ة األعما  ة يذيقومو  بت الذين املوظ ع سؤوليات وم سل ات  بع ال  حمل  عل  اجلمعية سياسة    تقوم 7.

 م  يتواف  ومبا ةداريةا العمليات ف ططططحمل يعين املهام، ومباو اتال طططط شي تداخحمل متة  واضطططط ة وظي ية أوصططططا 

 . در اةمكا  التةظيمية اهليكلية

 خ   من سوا   . ة رها ب غري املسمول  السرية  املعلومات    و جتةل عل  دا ما حيرصوا  أ  املوظ ع عل   ل 8.

 .امةالع ص تواملوا امل اع  وامل اعدو العامة واألماون العمحمل أماون   األشادي 

 سبيحمل  وعل  متعمد، غري حملب ك  املعلومات املخا رة بك    بوايتجة أ  املوظ ع عل   ل  ل ، إ  باةضافة 

 عن االمتةا  عليه  ووذل  اآلخرين من مرأمل عل  أو مكاتبه  ل ع املعلومات السطططرية تر  عن ميتةعوا أ  املثا 

 .سرية اتعلومم مةا  ة عةد اهلات  عل  ال وت استخدام مكرب



 
العمالء الئحة معالجة شكاوى  

 بالجمعية الخيرية لرعاية األيتام

 (نإنسا)بمنطقة الرياض 

دارــرقــم االصـ األول اإلصدار   

ـدارــتاريخ االص  2019.09.01 

تمادـــتاريخ االع  2020.03.01 

 
 

 

 of 18 17 (إنسان)مجيع احلقوق حمفوظة للجمعية اخلريية لرعاية األيتام  

 

 

 .املتبعة اةجرا ات شسل توثيقهاو ش ظها أخرمل ليت  مواد وأية وثا  ال إعادة عليه املوظ ع أشد خدمة ها نإ عةد 9.

 المعلومات عن الكشف فيها يجوز ال التي الحاالت 

 
 ا  اللو خ   من أو ظامان بذل  م ططرشًا يكن مل إ ا لومةمع أية عن الك طط  رف  املخت  املوظ  عل   ل

 .فةمعرو  معلوماتربتعت الي ملعلوماتا   خبباجلمعية  اخلاصة اةدارية والقرارات

 
 وموظ يها للجمعية اخليةبال ططؤو  الد تتعل  وانت إ ا لومةمع أية عن الك طط  رف  املخت  املوظ  عل   ل

 .ألوليةا واملقرتشات واملةا  ات الداخلية واألوامر

 
 تقدمت الي ن ا االتم أيًا أو باملسطططططططططت يدين تتعل  انتو إ ا املعلومة و ططططططططط  رف  املخت  للموظ   وهل

 .وغريه املساعدة أو اخلدمات ل لل للجمعية

 
 الضطططرر إ ا  أو املسطططا  إ  و ططط ها يؤدي أ  ميكن معلومة أية عن الك ططط  رف  املخت  للموظ   وهل

 .العم   أو العاملع بها اجلمعية أو بس مة

 :شاالت   إال اخلاصة ياتهوتتعل  حب ثالثًا  رفًا خت  لومةمع أية عن الك   رف  املخت  املوظ  عل   ل 

 .الك   هذا عل  الع  ة صاشل ال خ  واف  إ ا 1.

 .علين ب كحمل مة ورة املعلومة هذه وانت إ ا 2.

 .العام الةا ل  بحمل من موافقة مبوجل أو  ضا ي شك  مبوجل الك   هذا  لل  اإ 3.

 .الثال  ال ر  عل  وصيًا ال لل مقدم وا  اإ  4.

 .وفاته بعد ال لل  دمو ر  الثال  ال أ ارص من ال لل مقدم وا  إ ا 5.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


