آلية استقبال الشكاوى واملقترحات
وحدة عالقات العمالء

آلية استقبال الشكاوى عبراإليميل أو نموذج الشكاوى
تعمل وحدة عالقات العمالء على تنظيم الشكاوى واالعتراضات وتسجيلها في نظام خاص بها ومن ثم يتم تمريرها إلى األطراف املعنية ،
وسيعمل هذا امللف -بإذن هللا -على مساعدتك في حال رغبت بتقديم شكوى
آلية قبول ورفض الشكاوي
صممت هذه اآللية لتيسير تقديم الشكوى من قبل املستفيد حيث يمكن تقديم الشكاوى ألسباب تعلق بأفعال أو قرارات يرى أن إدارة املركز
لم تنجح في القيام بها او اتخاذها او انه تم تنفيذها ولكن بطريقة غيرصحيحة أو غيرعادلة أو غيرقانونية.
• يمكن ألي شخص تقديم شكوى بشرط أن تكون ضمن مجال عمل مركز العاج الفض ي للتدريب واالستشارات
• عند تقديم الشكوى يرجى من صاحبها تعريف نفسه وتحديد موضوع الشكوى بوضوح وبيان مايتوقع تحقيقه وتوفيرمعلومات
مفصله وذات صله بالشكوى إذا كان ذلك ممكنا
• يتم رفع الشكوى خالل عشرة أيام من حدوثها وال تنظرفي الشكاوى التي يتأخر رفعها.
• ارفاق اي مستندات او بريد الكتروني و كل ما يتعلق بالشكوى من اثباتات.
• اطالع االفراد املعنيين «وحدة عالقات العمالء» على الشكوى وتحديد مدى قبوليتها.
• في حال قبول الشكوى يتم وضع اطار زمني واضح لحل املشكلة وفي الوقت نفسه تقوم بإخطارمقدم الشكوى باملوعد املتوقع عادة
لتلقيه ردا رسميا.
• في حال رفض الشكوى يتم ابالغ املستفيد بذلك مع ارفاق االسباب.
• في حال ظل مقدم الشكوى غيرراض ي عن نتيجة االجراءات املتعلقه بشكواه يمكن رفع شكوى تأكيدية أما فورية او تقديم شكوى
آخرى لجهة ذات سلطة أعلى (اإلدارة العامة)
• تعالج جميع الشكاوى بشكل سري.
• يحق لالفراد املعنيين اجراء تحقيقات او استعراض مدى االمتثال لتحديد درجة التزام اإلدارة بالقواعد واللوائح واألحكام ذات الصلة
مثل السياسات واملعايير.
• تختلف معالجة الشكاوى بإختالف :
 oنوع الشكوى مدى تعقيدها
 oاإلجراءات املتبعة
 oالتقييم األولي الذي يشيرإلى ما اذا كانت هناك أسباب تبرر الشكوى
 oالحقائق التى افصح عنها خالل عملية التقييم او التحقيق
•

يتخذ االفراد املعنيين القرارالنهائي ويتم توثيق التوصيات وكتابة التقريربشأن الشكوى ثم يتم ابالغ صاحب الشكوى.
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أوال  :التعامل مع شكاوي العمالء:
املستفيد دائما على حق حتى يثبت العكس.
•
•
•

يتم ضمان سرية معلومات املشتكي والجهة املقصودة بالشكوى وبيانات كل منهما من خالل عدم السماح باالطالع عليها إال من
قبل املوظفين املختصين واملخولين الذين تقتض ي طبيعة عملهم ذلك االطالع.
يتخذ االفراد املعنيين كافة التدابير واإلحتياطات الالزمة لضمان سرية الشكاوى املقدمةء وكذلك سرية الوثائق واملعلومات
املتعلقة بها وبتفاصيل املشتكي (الورقية واإللكترونية والصوتية املسجلة).
أي شكوى تعبرعن رأي املتعامل وللمركز حق قبول أو رفض الشكوى اذا كانت غيرواضحة أو ال يمكن دراستها نسبة لعدم
الحصول على رد املشتكي في الفترة املحددة؛ وأيضا ال تقبل الشكاوى الوظيفية أو الشكاوى الكيدية.

 .1أسباب شكاوي العمالء:
هناك أسباب عديدة لشكاوي العمالء بعضها يرجع إلى املنظمة والبعض اآلخريرجع إلى مقدم الخدمة والبعض الثالث يرجع إلى العميل
نفسه.
النوع األول ما يتعلق باإلجراءات املتبعة في املنظمة.
النوع الثاني األخطاء الشخصية التي يقع فيها مقدم الخدمة.
النوع الثالث عدم معرفة العميل بمدى الفائدة املتحققة من الخدمة بعد الحصول عليها أو الجهد املبذول في سبيل انهائها بهذه الصورة.
 ٠2اآللية املتبعة عند استقبال شكوى:
-

تقوم اإلدارة باستقبال الشكاوى من خالل الرقم املوحد أو عن طريق البريد اإللكتروني املحدد

-

يقوم قسم الجودة بتصنيف الشكاوى وتسجيلها ضمن نظام محوسب ومن ثم يتم إرسالها ومتابعتها مع الجهات املعنية من أجل
معالجتها والعمل على حلها.

-

تقوم الجهة املعنية بإعالم الشخص املخول باإلجراءات التي ستتخذها لحل املشكلة

ثانيا :التعامل مع اقتراحات العمالء
 .1اإلدارة
 oتقوم اإلدارة باتخاذ كافة التدابيرواإلحتياطات الالزمة لضمان سرية اإلقتراحات املقدمة والوثائق واملعلومات املتعلقة بها
(الورقية وااللكترونية واملسجلة).
 oيتم تسجيل املقترح بأسم مقدمه.
 oيلتزم كل من يتعامل مع نظام االقتراحات بااللتزام بالسرية.
 oضمان سرية معلومات وبيانات املقترح والجهة املعنية بعدم السماح باإلطالع عليها إال من قبل املوظفين املختصين واملخولين
الذين تقتض ي طبيعة عملهم ذلك
 oضمان عدم تأثرتقديم الخدمات وجودتها للمقترح نتيجة لتقديمه إقتراح.
 oضمان عدم تأثر وضع املوظف املقترح نتيجة إقتراحه.

 .2املوظف:
 oيقوم املوظف باملحافظة على سرية اإلقتراحات املقدمة واملعلومات والوثائق املتعلقة بها أو املقترح.
 oيحق للموظف االطالع على املعلومات التي تقتضيها طبيعة عمله فقط.
 .3املستفيد:
 oيلتزم املستفيد بادخال بيانات اإلقتراح بصورة صحيحة وتفادي أي مغالطات أو معلومات كيدية ضد املركز أو ضد املوظفينء ويقوم
بتقديم كافة املعلومات في الوقت املحدد عند طلبها.
ثالثا :قنوات تقديم الشكاوى:
ويسرنا استقبال أي من الشكاوى أو االستفسارات أو املالحظات عير:
 oنموذج الشكاوى المرفق
 oرقم الشكاوى(اتصال و واتس اب)0115209894 :
 oاإليميل cs@ivorytraining.com :
المركز الوطني للتعليم اإللكتروني
 oرقم الشكاوى920015991 :
 oااليميلinfo@elc.edu.sa :
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
اإلدارة العامة للتدريب االهلي
 oهاتف 011-2088400 :
 oفاكس 011-2087978 :
 oاإليميلgdpci@tvtc.gov.sa :
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