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1  الملخص التـنفيــذي
تحرص حكومة أبوظبي على خلق بيئة تنافسية في مجال تقديم الخدمات للمتعاملين من أفراد ومؤسسات 
المقترحات والثناء من  الشكاوى و  اعداد دليل  تم   ، أبوظبي  إمارة  الخدمات في  العام عن  الرضا  من حيث 
رضا  مستوى  رفع  على  للعمل  وذلك   ، الحكومية  الجهات  وبمشاركة  التنفيذي  للمجلس  العامة  األمانة 
المتعاملين وتنظيم آلية التعامل مع الشكاوى ، وفي ظل تعدد واختالف طبيعة احتياجات المتعاملين ، فإنه 
يقع على عاتق كل جهة حكومية في إمارة أبوظبي ضرورة التعامل مع الشكاوى والمقترحات والثناء وفق 

أفضل المعايير العالمية.

تهدف حكومة إمارة أبوظبي لزيادة رضا المتعاملين من خالل اجراءات الشكاوى والمقترحات والثناء 
بالتعاون مع الجهات الحكومية  وذلك للعمل على:   

 اقرار الجهات الحكومية بحق المتعامل في تقديم الشكوى من خالل اعتماد منهجية للشكاوى 	 
والمقترحات والثناء ، واعتبار الشكوى والمقترح وسيلة  قَيمة للتغـذية الراجعة ومدخاًل لتطوير 

خدماتها.  
 دعم نظام الشكاوى الموحد لحكومة أبوظبي بكادر مدرب تدريبًا جيدا للتعامل مع الشكاوى وفق 	 

دليل الشكاوى والمقترحات والثناء.
اإلسهام في تحسين األداء الحكومي لتحقيق المصلحة العامة.	 
تسهيل وتوحيد إجراءات  تقديم الشكوى من قبل المتعاملين في الجهات الحكومية.	 
 التحقق من التزام الموظفين بإجراءات الشكاوى وتوثيقها والتعامل معها بحرفية عالية ولباقة تامة.	 
توفير األدوات والموارد الالزمة لتنفيذ آلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات والثناء.	 
توضيح مهام ومسؤوليات الموظفين المختصين بالشكاوى.	 
 البت في الشكاوى والمقترحات بكفاءة وفعالية من خالل نظام شكاوى يمتاز بسهولة ويسر ، 	 

وسرية المعلومات المقدمة مع ضمان إنجاز وحل الشكاوى خالل فترة زمنية محددة.
 تطوير منظومة العمل في إدارة الشكاوى وفق أفضل الممارسات الدولية ، والتقييم المستمر 	 

إلجراءات الشكاوى وتقديم االقتراحات والتعديالت الالزمة بما يتالءم مع المصلحة العامة ويحقق 
رضا المتعاملين وفق التشريعات السارية.

نشر الوعي من خالل توضيح اجراءات التعامل مع الشكاوى والمقترحات للمتعاملين.	 
 المراجعة بشكل دوري إلجراءات التعامل مع الشكاوى والمقترحات والتأكد من فاعليتها 	 

ومالءمتها ، وضمان التحسين المستمر.

2 الهدف من الدليل
مع  بالتعامل  المختصين  أبوظبي  حكومة  في  المتعاملين  خدمة  موظفي  جميع  الدليل  هذا  يستهدف 
الشكاوى والمقترحات والثناء، باإلضافة إلى المعنيين  بتطوير الخدمات و موظفي إدارة التميز المؤسسي 
أفضل  لتحقيق  ، وذلك  المتعاملين  رضا  تحقيق  مباشر في  بشكل  تؤثر  التي  التنظيمية  الوحدات  وغيرها من 
المستويات في إدارة الشكاوى والمقترحات والتعامل معها كوسيلة لتحسين وتطوير للمنتجات والخدمات 

الخاصة بالجهات الحكومية.
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وتعزيز  الخدمات  بمستوى  االرتقاء  لضمان  اإلرشادي  الدليل  اعداد هذا  تم  المستمر  والتحسين  للتميز  وسعيًا 
تجربة المتعامل من خالل االستفادة من مخرجات الشكاوى والمقترحات والثناء و بتحديد قنوات واجراءات 
توحيد  أيضا  يتوجب   ، الحكومية  الجهات  في  المتعاملين  رضا  تحقيق  إلى  وللوصل  والمقترحات،  الشكاوى 
معايير قياس معالجة الشكاوى والقنوات التي تمر بها إجراءات الشكاوى واالستفادة من النتائج ، ومراقبة 

أداء وكفاءة آلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات والثناء.

توضيح  الشكاوى  معالجة  في  المختصين  والموظفين  األول  الصف  لموظفي  الدليل  هذا  سيوفر  وعليه 
القواعد واإلجراءات والمؤشرات التي تمكنهم من االلتزام بمعاير محددة من قبل حكومة أبوظبي ، كما 
من   يكون  وعليه  وأنواعها.  المتعاملين  شكاوى  بتصنيف  يتعلق  فيما  األساسية  المعلومات  على  يحتوي 
اختصاص كل جهة توحيد مرجع خاص بالشكاوى والمقترحات على الخدمات والمنتجات الخاصة بها ليساهم 
باتخاذ القرارات  في مساعدة موظفي الصف األول و الموظفين المختصين بإدارة الشكاوى والمقترحات 

الصحيحة وبالسرعة المطلوبة في معالجة الشكوى.

3. نطاق الدليل
والتعامل  استالم  واجراءات  المتعاملين  مع  األول  الصف  لموظفي  اليومي  التفاعل  الدليل  هذا  يغطي 
الشكاوى  من  لكل  تصنيف  عمل  إلى  باإلضافة  االتصال  قنوات  وأنواع  والثناء  والمقترحات  الشكاوى  مع 
والمقترحات التي تهدف إلى تطوير كفاءة الموظفين و لتعزيز وجودة إدارة الشكاوى والمقترحات والثناء، 

كما يشمل الدليل على مؤشرات أداء معالجة الشكاوى بهدف قياس مستويات رضا المتعاملين.

وحيث أنه توجد العديد من الحاالت التي تستقبلها الجهات الحكومية مثل الشكاوى ، البالغات ،االقتراحات و 
الشكر والثناء وغيرها من الحاالت وال يتم التعامل معها ، أو يتم التعامل معها وال توثق في النظام مما يؤثر 
على قياس المؤشرات األداء وال يتم االستفادة من التغذية الراجعة لهذه الطلبات والتي تصب جميعها في 

مجال تحسين الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية 

إن هذا الدليل يركز على جميع الحاالت من الشكاوى واالقتراحات والثناء المقدمة 
الحاالت في  تسجيل هذه  بضرورة  الحكومية  الجهات  والتأكيد على  المتعاملين  من 
الدليل في كيفية  ،ويصب هدف   )CRM( الحكومي  المتعاملين  إدارة عالقات  نظام 

تمكين الجهات الحكومية من التعامل مع جميع الحاالت كفرصة لتحسين خدماتها. 

والثناء،  والمقترحات  الشكاوى  مع  التعامل  آلية  إعداد  الحكومية  الجهات  وعلى 
وضرورة إعداد التصنيفات الخاصة بالشكاوى والمقترحات المتعلقة باختصاص الجهة 
أو بطبيعة الخدمات التي تقدمها ورفعها لألمانة العامة للمجلس التنفيذي خالل ثالثة 

أشهر من تاريخ تعميم تطبيق دليل الشكاوى والمقترحات والثناء.
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4. التعريفات

4.1موظفي الصف األول
الخدمات للمتعاملين وجها  بتقديم  ، والذين بدورهم يقومون  المتعاملين  هم موظفين و مسؤولين خدمة 

لوجه.

4.2 حارس المدينة
برنامج يعمل من خالل تطبيقات الهواتف الذكية ، ويعد من أهم قنوات تقديم الشكاوى والبالغات من خالل 
التقاط محتوى رقمي )صورة ، مقطع فيديو ( وعليه يقوم البرنامج بتحديد مكان الشكوى أو البالغ وإرسالها 

إلى مركز اتصال حكومة أبوظبي.

4.3 الدردشات
هي أحد قنوات التواصل على المواقع االلكترونية للجهات الحكومية أو بوابة حكومة أبوظبي وتعد وسيلة 
اتصال بين المتعاملين والجهات الحكومية من خالل ارسال رسائل نصية في غرف الدردشة بحيث تظهر جميع 

الرسائل على طاولة المحادثات.

4.4 التغذية الراجعة
عبارة عن معلومات أو مالحظات يعبر عنها المتعامل بناًء على تجربته عند الحصول على الخدمات الحكومية.

5.مركز اتصال حكومة أبوظبي
أيام االسبوع  مركز حكومي يقدم خدماته للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على مدار الساعة طوال 
وذلك عبر العديد من قنوات االتصال متضمنة الهاتف )800555( والفاكس والبريد االلكتروني والدردشات 
والزوار  والمقيمين  المواطنين  اتصاالت  المركز  ويتلقى  واالنجليزية،  العربية  باللغتين   ، القنوات  من  وغيرها 
لهم  ويقدم  استفساراتهم  االجابة على جميع  يتم  األخرى، حيث  الحكومية  والهيئات  والشركات   ، والسياح 
المعلومات المطلوبة ويستقبل ويسجل الشكاوى والمقترحات وعليه يتم تزويد المتعامل بالرقم المرجعي ، 
وتم ربط الجهات الحكومية بنظام إدارة عالقات المتعاملين للتعامل الفوري مع طلبات وشكاوى واقتراحات 

المتعاملين وتقديم الحلول المرضية لهم.
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6.معلومات رئيــسيـة عن الشـكاوى والمقتـرحات

6.1 أهميـة الشـكاوى والمقـتـرحات
آلية  وأن  المتعاملين،  من  الجهة  عليها  تحصل  التي  المهمة  المعلومات  من  تعتبر  والمقترحات  الشكاوى 
التحسين  بفرص  ولكن   ، فقط  وحلها  الشكاوى  بعدد  متعلقة  ليست  والمقترحات  الشكاوى  مع  التعامل 
المتوفرة من خالل طلبات الشكاوى والمقترحات ، حيث أنها تتيح الفرصة للتصحيح المباشر لمعوقات تقديم 
الخدمات، كما أنها توفر أفكار بناءه لتطوير المنتجات والخدمات المقدمة، مما يستدعي ضرورة إنشاء نظام 
شكاوى ومقترحات فعال لمعالجة شكاوى المتعاملين وذلك للمساهمة في زيادة معدل رضا المتعاملين  

وتطوير الخدمات في الجهات الحكومية.  
يتطلب ذلك من اإلدارة العليا في كل جهة حكومية مراجعة نظام آلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات 
والثناء بانتظام و ايجاد طرق لتحسين إجراءات معالجة والتعامل مع الشكاوى والمقترحات ، والتركيز بشكل 
خاص على التواصل والتنظيم بين إدارة الشكاوى واألدوات التشغيلية ، وطرق التحسين عادًة  تكون من خالل 

االستبيانات و متابعة احصائيات وتقارير الشكاوى والمقترحات.

رضا  عدم  إلى  تؤدي  التي  الخدمات  معوقات  وتحليل  دراسة  في  وسباقه  مبادرة  الجهة  تكون  أن  يجب 
لموظفي  المقدمة  واالقتراحات  والمالحظات  الشكاوى  خالل  من  لحلها،  أوليه  مراحل  في  المتعاملين  
من  سريعة  فعل  ردة  إلى  تحتاج  والتي  منها  المتكررة  وخاصة  الشكاوى  باستالم  والمعنين  األول  الصف 
الجهة الحكومية ، ومراقبة أداء وكفاءة اجراءات التعامل مع الشكاوى والمقترحات والثناء لضمان التحسين 

المستمر للخدمات الحكومية والتأكد من فعالية آلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات والثناء.

لماذا ال يشتكي المتعامللماذا يشتكي المتعامل

في حالة عدم تقديم الخدمة المطلوبة حسب 	 
التوقع.

عندما ال توفى الوعود وعدم حصول المتعامل 	 
على الخدمة.

رداءة الخدمة / المنتج	 
سوء المعاملة بصفة عامة	 
عدم وضوح االجراءات.	 
توفير المعلومات الخاطئة أو التوجيه الخاطئ.	 
الشعور بعدم اإلنصاف.	 
طول وقت االنتظار.	 
سوء التعامل عند تقديم الشكوى.	 
فقدان الوقت والمال.	 
إجراءات المعقدة للحصول على الخدمة.	 
عدم التزام الموظف باإلجراءات.	 
التعدي على خصوصية معلومات المتعامل.	 

االعتقاد بأنه ال يوجد جدوى من الشكوى	 
عدم توفر قنوات أو طرق لتسجيل أو تقديم 	 

الشكوى. 
عند الشعور بأنه ال يوجد أحد مستعد لتفهم 	 

شكواه أو ال يوجد أحد يستمع إليه
 اجراءات تقديم الشكوى غير واضحة.	 
عدم اهتمام بشكوى المتعامل من قبل 	 

الموظف.
سبق وأن تقدم المتعامل بشكوى أو اقتراح 	 

ولم يتم التعامل معها من قبل الجهة 
الحكومية.

خوف المتعامل من الترصد له عند تقديم 	 
الشكوى.

عدم االستجابة لشكواه بالسرعة المتوقعة.	 
التصنيف الخاطئ ألهمية الحالة.	 
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6.2 احتـيــاجات المتعامل عندما يـقوم بتـقـديـم الشـكوى

الشعور باألمان. 	 

التحلي بالصبر و اإلنصات له .	 

االستماع له قبل الحكم عليه .	 

تفهم وجهة نظر المتعامل. 	 

التعامل معه باحترام ولطف. 	 

تقديم الشرح له.	 

تقديم االهتمام.	 

تقديم االعتذار له عند عدم الرضا. 	 

العدالة والحل المناسب.	 

تصحيح الخطأ بالسرعة الممكنة واعالمه بالمستجدات.	 

السرية واحترام الخصوصية.	 

ضمان عدم تكرار المشكلة .	 

والتحليل 	  الشكاوى  اجراءات  توضيح  خالل  من  الشفافية 
واالغالق.

تحمل المسؤولية وتوضيح االجراءات للمتعامل.	 

 سرعة االستجابة وفقًا ألهمية الحالة.	 



الفـصل الثــانـي
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7. الشكاوى

7.1 تـعريـف الشـكوى
إنه من المهم توفير مصطلح لتعريف الشكوى للمساهمة في فهم الشكوى من قبل الجهات الحكومية ، 
كما يواجه  بعض المتعاملين والموظفين صعوبة في التفرقة بين الشكوى والبالغ وعليه تم توضيح الفرق 

بين الحالتين في التعريفات التالية أدناه: 

7.1.1 الشـكوى
هي وسيلة لتحقيق احتياجات المتعاملين وسماع آرائهم ، حيث يقوم المتعامل بالتعبير عن عدم رضاه عن 

نتيجة الخدمات ، المنتجات ، العمليات ، اإلجراءات ، سلوك الموظف أو أسلوب تقديم الخدمة بالطريقة 
المتوقعة ، سواء كان ذلك شفويًا أو كتابيًا أو بإحدى طرق أو قنوات تقديم الشكوى. 

7.1.2 البالغ
هو إيصال المعلومة أو تنبيه الجهة متخذة القرار بالوسائل المتاحة عند حدوث ضرر أو مشكلة، وهو عبارة 

عن خدمة تقدمها الجهة الحكومية بحيث يكون لها اجراء واضح ، وال يشترط من مقدم البالغ أن يكون 
متضررًا حيث يقصد به المصلحة العامة ، مثال ) بالغات إنارة الشوارع ، تسربات المياه ، طوارئ الكهرباء ، 
الغش والتالعب باألسعار(  ، ومن الممكن تقديم شكوى على سوء تقديم الخدمة أو عدم التجاوب مع 

البالغ .

 7.2 قنـوات استـالم الشـكاوى
 قنوات استالم الشكاوى هي وسائل التواصل بين الجهة والمتعاملين ، حيث أن إتاحة العدد األكبر 

من قنوات االتصال يعكس اهتمام الجهة في العمل على تسهيل استقبال الشكاوى على المتعامل 
واهتمامها في تطوير خدماتها وعليه يجب أن ال يكون لطريقة استقبال الشكوى أي تأثير على أهمية 

الشكوى أو سير إجراءاتها ،فجميع الشكاوي تعطى نفس االهتمام طالما تم تقديمها من احدى القنوات 
المختلفة ، وبالتالي على جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي اتاحة الفرصة أمام المتعاملين لتقديم 

الشكاوى من خالل تفعيل جميع القنوات الستقبال شكاوى المتعاملين والتي تعكس اهتمام الجهة 
الحكومية بتحقيق رضا المتعامل وتحسين الخدمات الحكومية ومنها كما هو موضح بالشكل التالي:
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7.3 الموظفين المختصين بنظام الشكاوى
أشار " دليل خدمة المتعاملين" إلى قسم تطوير كفاءة الموظفين حيث وضح أهمية تطوير موظفي 

خدمة المتعاملين وإعدادهم للوصول إلى الكفاءة والفعالية لبناء العالقات مع المتعاملين والرد على 
استفساراتهم وتلبية طلباتهم.

موظفين الصف األول والموظفين المختصين بالشكاوى.	 
فريق عمل التنظيم والمتابعة للشكاوى واالقتراحات ، وقياس رضا المتعاملين .	 
 االدارة العليا والتي بدورها مراجعة التقارير ومراقبة أداء فريق عمل الشكاوى وآلية التعامل مع 	 

الشكاوى ، واتخاذ القرارات المناسبة وغالبًا ما تكون من ضمن اختصاص إدارة الجودة والتميز 
المؤسسي.

وسائل اعالم اخرى بوابة حكومة أبوظبي حارس المدينة

االتصال الهاتفي بالجهة

تطبيقات الهاتف الذكي

مركز اتصال حكومة الحضور الشخصي للجهةمواقع التواصل االجتماعيالدردشات
أبوظبي

البريد الكتروني

الفاكس

الموقع االلكتروني الخاص 
بالجهة  

مقدم الشكوى



جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لألمانة العامة للمجلس التنفيذي-إمارة أبوظبي بموجب 13
تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 2015

وعليه يجب على الجهة الحكومية : 
تجهيز موظفي الصف االول والموظفين المختصين للتعامل مع الشكاوى .	 
إدراك توقعات واحتياجات المتعاملين .	 
ضمان سهولة تقديم الشكاوى بإجراءات سهلة االستخدام .	 
تحليل وتقييم الشكاوى من أجل تحسين جودة منتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين.	 
أهمية التدقيق على عملية إدارة الشكاوى.	 
التأكد من أن بيانات الشكاوى متوفرة لدى اإلدارة العليا.	 
االمتثال الى اجراءات التعامل مع الشكاوى والتأكد من تطبيقها.	 
مراجعة فعالية و كفاءة عملية معالجة الشكاوى .	 
 أهمية رفع نتائج شكاوى المتعاملين ورفع المقترحات إلى اإلدارة العليا لتحديد ما إذا كان يتطلب 	 

مراجعة القوانين أو اإلجراءات. 
اكتشاف الثغرات أو جوانب الضعف في الخدمات المقدمة من خالل تقارير الشكاوى .	 
 ضمان التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للمتعاملين وعدم تكرار تعرض المتعاملين لنفس 	 

موضوع الشكوى.

عند تصحيح خطا حدث لمتعامل يجب على الموظف المختص عمل اآلتي: 
التعاطف مع المتعامل.	 
الترحيب بتلقي الشكوى.	 
تقديم الشكر للمبادرة بتقديم الشكوى.	 
الرد السريع وبأسلوب مهذب لشكوى المتعامل أو التوجيه الصحيح للجهة المناسبة.	 
االعتذار عن الخطأ أو عدم رضا المتعامل عند تقديم الخدمة.	 
تزويد المتعامل بشرح مختصر و واضح عن مسببات المشكلة. 	 
توضيح االجراءات للمتعامل بدقة ، لزيادة وعي المتعامل وتجنب سوء الفهم وتحديد توقعاته.	 
التوجيه الصحيح للمتعامل.	 
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7.4 قيم إدارة الشكاوى
يتوجب توفر القيم المبينة أدناه في المختصين عند معالجة الشكاوى حيث انها تساهم في التعامل بين المشتكي 

والقسم أو الفريق المختص بإدارة الشكاوى و هي كما يلي

قيم موظف الشكاوى

اللطفالمسؤولية

الفعاليةالمعرفة

الحيادية الصبر السرية

االلتزام

الشفافية
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7.5 أهمية نشر نظام واجراءات الشكاوى
يجب أن يكون نظام واجراءات الشكاوى واضحة وسهلة، لخدمة المتعاملين وتمكينهم من تقديم 

الشكاوى في حالة عدم الرضا عن الخدمات المقدمة ، ومن الجانب اآلخر تحقيق الجهة أهدافها في 
االستفادة من نظام الشكاوى ، كما يجب على جميع اإلدارات المختصة المشاركة في وضع اجراءات 

الشكاوى ومثال على ذلك القسم أو فريق العمل المعني بالشكاوى والمقترحات والثناء و إدارة خدمة 
المتعاملين والعالقات العامة وإدارة الجودة والتميز المؤسسي وغيرها من اإلدارات واألقسام المعنية.

كما يجب على الجهات الحكومية توضيح اجراءات الشكاوى للمتعاملين بشكل مختصر وسهل وذلك ابتداء 
من تقديم الشكوى وانتهاًء باإلغالق مع توضيح اجراءات االستئناف أو عدم الرضا عن اغالق الشكوى ، 

وتوضيح قنوات استالم الشكاوى والقسم المسؤول وأرقام التواصل ، وذلك من خالل وضعها في أماكن 
واضحة بالجهة الحكومية وضمان سهولة الوصول إليها أو االطالع عليها .

كما يمكن نشر نظام واجراءات الشكاوى من خالل الوسائل المبينة أدناه: 

وضع منشورات وعالمات توضح أماكن  تقديم الشكاوى وآلية التعامل معها في منصات خدمة 	 
المتعاملين. 

النماذج ، الطلبات والرسائل. 	 
الكتيبات أو أي دليل تستخدمه الجهة.	 
اإلعالنات أو الحمالت اإلعالنية الخاصة بالجهة.	 
تغليف منتجات الجهة أو مطبوعاتها.	 
برامج الهواتف الذكية .	 
المواقع اإللكترونية.	 
وسائل التواصل االجتماعي.	 

7.6 عملية إدارة الشكوى 
توضح عملية إدارة الشكاوى المراحل التي تمر بها الشكوى بداية من تسجيلها والتعامل معها والدراسة 

والتحليل وانتهاًء باإلغالق ، تعتبر آلية إدارة عملية الشكاوى الموضحة أدناه إرشادية للجهات الحكومية 
والتي توضح ضرورة استقبال وتسجيل الشكوى في نظام إدارة عالقات المتعاملين واغالقها وقياس رضا 

المتعامل ، وعلية يمكن أن يكون لكل جهة حكومية إجراءات خاصة بها للتعامل مع الشكاوى بناًء على 
طبيعة عمل الجهة أو طبيعة الخدمات التي تقدمها ، ويجب أن تكون هذه االجراءات مكتوبة وواضحة 

للموظفين والمتعاملين.
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7.6.1 مراحل تقديم الشكوى 
من الضروري تزويد المتعامل بالخيارات المتاحة لتقديم شكواه عبر األسلوب أو الطريقة التي يفضلها ، كما 

أنه من المهم االستفادة من الشكاوى المقدمة، والنظر إليها على أنها فرصة لتحسين عملية ممارسة 
األعمال أو تحسين اإلجراءات ، وتطوير منهجية تقديم الخدمة وغيرها، وتمر مرحلة تقديم الشكوى بخطوات 

رئيسية تبدأ باالستقبال والتسجيل ثم التصنيف والمعالجة وتنتهي باإلغالق. 

مقـدم 
الشـكوى

الجهة 
الحكوميـة

جهة 
خارجـيـة

تقديم الشكوى

 توجية المتعامل

ضمن اختصاص 
الجهة

مسجلة في 
النظام

تحول لإلدارة الحل المباشر
المختصة

معالجة 
الشكاوى

االستمرار في حل 
الشكاوى

تحتاج رأي جهة 
خارجية

دراسة الحالة والرد

التواصل مع 
المتعاملين 
وقياس الرضا

رضا  المتعامل

نعم نعم

حل الشكاوى

حل الشكاوى

راضي

غير راضي تحتاج 
معالجة ال

ال

توفير المستجدات 
إغالق الشكوىعن الحالة

استالم وتسجيل 
الشكوى في 

نظام إدارة عالقات 
 CRM المتعاملين



جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لألمانة العامة للمجلس التنفيذي-إمارة أبوظبي بموجب 17
تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 2015

7.6.2 استقبال الشكوى 
 أهمية تشكيل فريق عمل مختص بالشكاوى يتبع اإلدارة العليا في جميع الجهات الحكومية في 	 

إمارة أبوظبي.
على أن يكون فريق العمل  مختص في التعامل مع الشكاوى ، مدربين ومؤهلين باحترافية في 	 

نظام الشكاوى.
 ضرورة ادراج الجهة ضمن نظام إدارة عالقات المتعاملين )CRM( والذي ُيَمكن الموظفين من تسجيل 	 

، تخزين اضافة ، تصنيف ، معالجة واغالق الشكاوي ، باإلضافة الى القدرة على تقييم معالجة 
الشكاوي و استخراج التقارير. 

استـقبــال

تسـجيــل

تـصنـيــف

معالجــة

إغالق
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 من المهم أن يتم اختيار مكان مناسب وسهل الوصول لتقديم الشكوى في حالة الحضور الشخصي  	 
 توفير جميع قنوات تقديم الشكاوى وذلك من خالل الموقع اإللكتروني ، تطبيق الهاتف الذكي ، 	 

صندوق الشكاوى وغيرها
 ضرورة تثقيف المتعامل لكي يكون على دراية كافية بكيفية تقديم الشكوى وأماكن وقنوات 	 

تقديمها 

7.6.3 تسجيل الشكوى
يجب عند تسجيل الشكوى مراعاة اآلتي:

 التأكد من أن الشكوى تقع ضمن اختصاص الجهة الحكومية قبل تسجيلها، وفي حال لم تكن ضمن 	 
االختصاص يتوجب على الموظف المختص توجيه المتعامل للجهة المختصة إن أمكن.

على الموظف المختص االستفسار واالستيضاح عن جميع المعلومات من المتعامل حسب طبيعة 	 
ونوع الشكوى. 

 بعد التأكد من مضمون ومحتوى الشكوى يتم إعالم المتعامل باإلجراءات والمدة الزمنية 	 
المطلوبة لحل الشكوى.

 يتم البدء بتسجيل الشكوى ، وذلك من خالل قيام الجهة الحكومية بتسجيل الشكوى في نظام 	 
إدارة عالقات المتعاملين )CRM( ، وضمان وصول رقم الحالة لمقدم الشكوى بالطرق المتاحة 

للتمكن من متابعة طلبه.
عند تسجيل شكوى جديده يتوجب على الموظف تزويد المتعامل بالرقم المرجعي للشكوى 	 

ليتسنى للمتعامل متابعة الشكوى.
 في حال رغب المتعامل بمتابعة  شكوى قائمة ، يقوم موظف وحدة الشكاوى بمراجعة النظام 	 

باستخدام الرقم المرجعي الخاص بالشكوى. 

 تنقسم عملية تسجيل الشكوى إلى نوعين وهما: 
 تسجيل  موظف الجهة الحكومية : حيث يقوم الموظف بتسجيل الشكوى في نظام إدارة عالقات 	 

المتعاملين)CRM( الخاص بالشكاوى من خالل حضور المتعامل أو قيامه باالتصال هاتفيا أو من خالل 
إحدى القنوات أو وسائل االتصال الخاصة بالجهة. 

على الجهات الحكومية ضرورة استالم طلبات وشكاوى المتعاملين 
التي تخص الجهة المقدم لها الشكوى والتعامل معها بحرفية وبشكل 
فوري ، والتأكيد على عدم توجيه أو تحويل المتعاملين لألمانة العامة 

للمجلس التنفيذي أو جهات أخرى



جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لألمانة العامة للمجلس التنفيذي-إمارة أبوظبي بموجب 19
تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 2015

 تسجيل ذاتي: حيث يقوم المتعامل بتسجيل الشكوى من خالل قنوات االتصال  الذاتية مثل البريد 	 
اإللكتروني ، الموقع اإللكتروني,...الخ. وذلك بضرورة ربط قنوات التواصل مع نظام إدارة عالقات 

المتعاملين )CRM( لضمان توحيد  قاعدة البيانات.

7.7 تصنيف حسب درجة تعقيد الشكوى 

بالشكاوى  الخاصة  المعلومات  تخزين  سهولة  في  تساهم  التي  المراحل  أهم  من  يعد  الشكوى  تصنيف 
واستخراجها وسرعة الوصول إليها ومعرفة السبب الرئيسي للمشكلة ورفع التوصيات بشأنها، حيث يتوجب 
توفير الحقول الخاصة بالتصنيف وذلك حسب التصنيفات التي تحددها الجهة بناًء على اختصاصها أو طبيعة 
في  الشكوى  حل  من  للتمكن  التصنيفات  بهذه  الخاصة  القياس  مؤشرات  ووضع  تقدمها  التي  الخدمات 
الوقت المناسب مثل الشكاوى مرتفعة األهمية ، وعليه يجب أن تكون هذه التصنيفات والمؤشرات معتمدة 

من االدارة العليا للجهة.

الشكاوى  بتصنيفات  قائمة  اعداد  الحكومية  الجهات  على  ويتوجب 
لألمانة  وارسالها  بالشكاوى  الخاصة  القياس  ومؤشرات  لها  الواردة 
العامة للمجلس التنفيذي خالل ثالثة أشهر من تاريخ تعميم تطبيق دليل 
الشكاوى والمقترحات والثناء من خالل تعبأة نموذج تصنيف الشكاوى 

)ملحق  رقم 1(.

 وبناء على ما تقدم سيتم توضيح تصنيفات الشكاوى العامة ، وسيتم التطرق لبعض األمثلة على تصنيفات 
الشكاوى الخاصة  التي سترشد الجهات الحكومية إلعداد التصنيفات الخاصة بالشكاوى المرتبطة بطبيعة 

الخدمات التي تقدمها. 

 7.7.1تصنيف حسب نوع الشكوى 
على  يتطلب  المختصة  اإلدارة  أو  للقسم  الشكوى  وصول  وضمان  الشكاوى  إدارة  مع  التعامل  لسهولة 
الجهة وضع تصنيف للشكاوى حسب الخدمات التي تقدمها ، مما له أثر كبير في سهولة استخراج التقارير 
التحليلية عن الشكاوى وإمكانية تحديد الخدمات التي تتركز عليها أغلب الشكاوى  وإمكانية تحديد الثغرات 

ومجاالت التحسين. 

يختلف تصنيف الشكوى من جهة إلى أخرى وذلك على حسب الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهة 
، ان قيام الجهة بدراسة وتحليل منتجاتها وتصنيف خدماتها يساهم في تسهيل تشخيص المعوقات وتحديد 
القطاع  مثل  العامة  القطاعات  ضمن  التصنيف  هذا  يكون  بحيث   ، دقة  وأكثر  بسهوله  التحسين  مجاالت 
الصحي ، االجتماعي ، الثقافي، االقتصادي ، سياحي ، رياضي ، البيئة ، األمن والبنية التحتية ، ومن األمثلة 

على تصنيفات الشكاوى العامة وتصنيفات الشكاوى التخصصية بالجهات الحكومية: 
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تعتبر هذه التصنيفات إرشادية ، للتوضيح وليست على سبيل الحصر

أمثلة على التصنيف حسب نوع الشكوى

مة
عا

 ال
ت

فا
صني

الت
ية

ص
ص

تخ
 ال

ت
فا

صني
الت

مؤشر قياس إغالق الحاالت 

عدم وضوح االجراءاتعطل النظام

مظهر وسلوك الموظفزمن االنتظار

االزدحامعد م الرد على الهاتف

توفر معلومات الخدمةالمدة الزمنية للحصول على الخدمة

تكلفة الخدمةطريقة تقديم الخدمة

شركاء الجهة في تقديم الخمةطرق الدفع

كفاءة الموظفين ومدى معرفتهممكان تقديم الخدمة

انتهاك الخصوصيةتظلم من مخالفة

مخالفة االجراءاتمتطلبات الحصول على الخدمة

عدد الموظفينالتأخر في حل الشكوى

شكوى على مدرسةمدرس/طالب

تأمين صحيمشرف حافلة

العناية الطبيةانتهاء صالحية األدوية

تسمم غذائيتقرير طبي

باعة متجولونأغذية فاسدة

شكوى على التفتيشمواقف

جودة األعالف المدعومةالتسجيل والقبول بالمدارس

دعم المشاريعتوظيف

األماكن السياحيةشكوى على طبيب

النوادي الرياضيةفنادق

خطأ طبيتشخيص طبي 

حاالت تغلق خالل يوم من 
استالم الشكوى

حاالت تغلق خالل يوم من 
استالم الشكوى

حاالت تغلق خالل يوم من 
استالم الشكوى

حاالت تغلق خالل 3 أيام من 
استالم الشكوى

حاالت تغلق خالل شهر من 
استالم الشكوى
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7.7.2 تصنيف حسب درجة تعقيد الشكوى 
درجة تعقيد الشكوى مرتبط باإلجراءات االزمة للتعامل مع الشكوى أو لحل الشكوى ، أو المدة الزمنية لحل 
الشكوى ، فإن تداخل اجراءات التعامل مع الشكوى وكثرتها يؤدي إلى زيادة تعقيدها وبالتالي زيادة المدة 

الزمنية المطلوبة لحل الشكوى.

وفيما يلي بعض التصنيفات اإلرشادية لتمكن الجهات الحكومية من تصنيف الشكاوى حسب تعقيدها:

تعتبر هذه التصنيفات إرشادية ، للتوضيح وليست على سبيل الحصر

شكوى 
معقدة

شكوى 
حرجة

الشكاوى 
الروتينية

وهي عبارة عن الشكاوى على الخدمات  التي 
تتطلب اجراءات مطولة لحلها ، أو في حالة تعدد 

مقدمي الخدمة ، ومنها الشكاوى المتداخلة  
اجراءاتها مع أكثر من جهة أو الشكاوى التي 

تتطلب دراسة أو تشكيل لجنة فنية لحلها ) مثال 
شكاوى األخطاء الطبية أو المطالبات المالية(

وهي الشكاوى على الخدمات التي تشترك 
في تقديمها أكثر من جهة ويصعب تحديد الجهة 

المسؤولة ) مثال شكاوى الطرق واإلنارة (. 

هي عبارة عن الشكاوى على الخدمات الني 
تقدمها الجهة الحكومية وتقع ضمن اختصاصها 

وهي الشكاوى التي ال تتسم بالتعقيد وذات 
اجراءات واضحة للجهة ) مثال شكوى على 

التأخير(

حاالت يتم اغالقها خالل 30 يوم من 
استالم الشكوى

حاالت يتم اغالقها خالل ثالث أيام من 
استالم الشكوى

حاالت يتم اغالقها خالل يوم من استالم 
الشكوى

التصنيف

ى
كو

ش
 ال

يد
عق

ب ت
س

 ح
ف

صني
ت

مؤشرات أداء اإلغالق على الوصف
سبيل المثال
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7.7.3 تصنيف مدى خطورة/ أهمية الشكوى
يجب أن تصنف خطورة وأهمية الشكوى حسب طبيعة الخدمات التي تقدمها الجهة ، ويكون التصنيف من 
اختصاص الجهة وذلك بناًء على الخدمات التي تقدمها وعليه يتم تحديد مدى خطورة و أهمية الشكوى ، 
حيث أن ذلك يساهم في تحديد أولويات البدء بحل الشكاوى وغالبًا ما تكون الشكاوى شديدة األهمية أو 
الخطورة والتي لها تأثير على صحة اإلنسان وسالمته باإلضافة إلى مدى تأثير الشكوى على البيئة،  بحيث 

يكون التصنيف كالمثال التالي:

شكوى مرتـفعة األهميـة

شكوى متوسطة األهمية

شكوى منخفضة األهمية

يتـم التـعامل مع الشكوى بشكل فوري ومباشر

يتم التعامل مع الشكوى بأسرع وقت استنادًا 
لدرجة األهمية

يتم التعامل مع الشكوى وحلها حسب مؤشر 
األغالق المتفق عليه 

وبناء على ما تقدم عند اعداد التصنيفات يجب األخذ بعين االعتبار بأن درجة التعقيد لها تأثير مباشر على تحديد 
مؤشر اغالق الحالة وذلك بناًء على درجة تعقيد االجراءات أو االجراءات المتخذة لحل الشكوى واغالقها ، 
مع مراعاة درجة أهمية الشكوى ، وعليه سيتم مناقشة التصنيفات العامة والخاصة مع الجهات الحكومية 
بعد ارسالها لألمانة العامة للمجلس التنفيذي لالعتماد النهائي واعتماد مؤشر إغالق الحالة لكل تصنيف في 

نموذج موحد كالمقترح التالي :
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تعتبر هذه التصنيفات إرشادية ، للتوضيح  وليست على سبيل الحصر

أمثلة على تصنيف الشكاوى

التعقيدنوع الشكوى
مؤشر إغالق الشكوى من 

وقت استالمها

مة
عا

ت ال
فا

صني
الت

يومروتينيةشكوى على موظف

مة 
ملز

مة 
عا

ت ال
فا

صني
للت

ق 
غال

اال
شر 

مؤ
ت 

ها
لج

ع ا
مي

لج

يومروتينيةطرق الدفع

يومروتينيةشكوى على قرار

3 أيامروتينيةطريقة تقديم الخدمة

3 أيامروتينيةطرق الدفع

3 أيامحرجةمكان تقديم الخدمة

ية
صص

تخ
ت ال

فا
صني

الت

يومروتينيةتأمين صحي

ية 
صص

تخ
ت ال

فا
صني

للت
ق 

غال
اال

شر 
مؤ

ت
ها

لج
ع ا

 م
ش

قا
للن

يومروتينيةباعة متجولون

3 أيامروتينيةتوظيف

3 أيامحرجةدعم المشاريع

30 يومحرجةخطأ طبي

جميع التصنيفات سيتم اضافتها بعد 

اعدادها من الجهات واالعتماد

جميع التصنيفات سيتم اضافتها بعد 

اعدادها من الجهات واالعتماد
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7.7.4 تصنيف الشكاوى حسب اإلجراء

7.7.4.1 حل الشكوى من أول اتصال 
يتطلب هذا النوع تمكين موظفي الصف األول من االستجابة لحل الشكاوى من أول اتصال ، إن عملية إدارة 
الشكاوى يجب أن تمكن موظفي الصف األول لكي يتم بذل كل جهد ممكن لحل المشكلة عند أول اتصال 

مع تسجيلها في نظام إدارة عالقات المتعاملين لضمان الحصول على اإلحصائيات الصحيحة

.يتم تسجيل الشكوى في النظام وتحديد نوعها " حل شكوى من أول اتصال". 	 

تتم عملية حل الشكوى عن طريق تزويد المتعامل بحل الشكوى مباشرة وذلك من خالل: 	 

معرفة و خبرة الموظف المختص   -

استخدام  قسم األسئلة الشائعة  -

الرجوع  إلى قاعدة البيانات أو السياسات السارية على موضوع الشكوى.  -

في حال رضا المتعامل عن الحل يتم إغالق الشكوى.	 

 في حال عدم رضا المتعامل عن الحل يتم تحديث الشكوى في النظام وتسجيلها ضمن الشكاوى التي 	 
تتطلب معالجة )شكوى تتطلب معالجة( ليتم معالجتها من قبل القسم المختص.

7.7.4.2 شكوى تتطلب معالجة 
في حال لم يتمكن موظفي الصف األول من حلها الشكوى من أول اتصال، فإنه يتطلب إدخال الحالة في 
نظام إدارة عالقات المتعاملين )CRM( واتباع آلية تصنيف الحاالت لتحديد اإلطار الزمني لحل الشكوى ومن 
ثم البدء بمعالجة الشكوى حسب العمليات واإلجراءات الداخلية للجهة ، ومن ثم اضافة الرد أو الحل النهائي 

في النظام لكي يتم التواصل مع المتعامل حسب اإلجراءات المتبعة إلغالق الحاالت.

اغالقحلتسجيـــل
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CRM

إغالقمعالجــةتـصنـيــفتسـجيــل

أنه من الضروري االنتباه إلى تمرير الشكوى عبر خطوات تقديم الشكوى من أجل ضمان تسجيل ومعالجة 
الشكوى بالطريقة الصحيحة، عند قيام المتعامل بالتقدم بشكوى يجب على الموظف المختص التأكد من إذا 

كانت شكوى مسجلة في النظام ويرغب المتعامل بمتابعتها أم شكوى جديده يتطلب تسجيلها. 

حيث تبدأ مرحلة  تسجيل شكوى جديدة بتقديم الشكوى؛	 
ومن ثم البدء بمعالجتها؛	 
يتم تزويد المتعامل بالحل وقياس مدى رضاه ومن ثم إغالقها.	 
 يتطلب هذا النوع التدقيق وضمان متابعة اإلنجاز من خالل مؤشرات األداء  الخاصة بإجراءات 	 

الشكاوى

7.7.4.4 شكوى تتطلب طرف ثالث 
في حال لم تتمكن فريق الشكاوى أو القسم المختص من حل الشكوى أو أن الحالة تتطلب تدخل طرف 
ثالث مثل أخذ الرأي القانوني ، مستشارين ، أو مراجعة جهة داخلية ،جهة حكومية أخرى أو جهة عالمية ، 
وفي بعض الحاالت يتطلب حل الشكوى مشاركة أكثر من جهة مع جهات خارجية أو داخلية ) مثال شكوى 

األخطاء الطبية تتطلب في بعض األحيان رأي طرف ثالث(.

يتم تحديث بيانات الشكوى في النظام " شكوى تتطلب طرف ثالث". 	 
تتم عملية حل الشكوى بتحديد الطرف الثالث المشارك في معالجة الشكوى مثل )قانونيين ، 	 

مستشارين ، جهة محلية ، جهة اتحادية ، جهة عالمية(
 يتوجب على الجهات المشاركة في الشكوى التعاون والمشاركة في معالجة هذا النوع من 	 

الشكاوى والبدء بمناقشتها ودراستها  من خالل تنظيم االجتماعات الخاصة بذلك إذا تطلب األمر.
 يتم تحديد الجهة المعنية للتواصل مع المتعامل وغالبًا ما تكون هذه الجهة هي التي تكون 	 

الشكوى من اختصاصها عن بقية الجهات المشاركة.
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تقوم الجهة المعنية بالتواصل مع المتعامل وتزويده بالحل النهائي .	 
يتم قياس مدى رضا المتعامل عن حل الشكوى ومن ثم اإلغالق.   	 

7.8 المعالجة 
 على ممثل خدمة المتعاملين أو الموظف المختص بإدارة الشكاوى التحقق من الشكوى، ومحاولة 	 

التوصل إلى حل للشكوى.
هذه المرحلة تشمل المتابعة مع األقسام او اإلدارات المختصة بشكوى المتعامل.	 
 على الفريق المختص بالشكاوى العودة إلى النظام للتحقق من قائمة ملفات الشكاوى التي 	 

تحتاج إلى متابعة واتصال باألقسام المعنية أو بالمتعامل.
 الغرض من إجراءات متابعة الشكاوى تحديث بيانات التقارير اليومية )كحد أدنى( لكافة الحاالت 	 

المتعلقة بأي شكوى لم تعالج بعد ،  والشكاوى التي تحتاج إلى تواصل مع المتعامل يتم االتصال 
بالمتعامل عبر قناة االتصال المفضلة لديه.

 إذا تبين أن الشكوى لم تعالج بعد، أو بحاجة إلى معلومات إضافية، على الموظف المختص العودة 	 
إلى آخر التحديثات حول الشكوى على النظام للتحقق من وضع الشكوى و التواصل مع القسم أو 

اإلدارة المعنية للحصول على معلومات إضافية، أو تحديث البيانات المتوفرة.
 على الموظف المختص تحديث بيانات ملف شكوى المتعامل باستمرار بناًء على المعلومات التي 	 

يحصل عليها.
عند معالجة الشكوى من الضروري إبالغ النتائج للمتعامل و التواصل معه حتى ولو لم يتسنى 	 

للجهة معالجة الشكوى، بغرض تزويد المتعامل بأحدث المعلومات حول وضع الشكوى.
 بعد تحديث بيانات المتعامل، على الموظف المعني في إدارة الشكاوى التواصل مع المتعامل 	 

ومعرفة مدى رضاه عن الحل الذي تم التوصل إليه، في حال إبداء المتعامل عدم الرضا عن الحل، 
يجب التوضيح لمتعامل أن لديه الفرصة لتقديم استئناف ضد طريقة إغالق الشكوى أو الحل إن رغب 

في ذلك.
 في حالة عدم رد المتعامل أو صعوبة الوصول إلية ، يجب على الجهة معاودة التواصل مع 	 

المتعامل خالل فترة زمنية تحددها الجهة حسب طبيعة ونوع الشكوى. 
 في حال عدم رضا المتعامل عن حل وإغالق الشكوى ، على ممثل خدمة المتعاملين تحديث بيانات 	 

ملف شكوى المتعامل ، بما في ذلك القرار الذي تم التوصل إليه.

 7.9 اإلغالق
في مرحلة اإلغالق يتم قياس رضا المتعامل عن إجراءات التعامل وإغالق الشكوى من قبل مركز 	 

اتصال حكومة أبوظبي حسب النظام المعمول به أو عن طريق الجهة في الحاالت المعقدة أو 
السرية.

في حالة التأخير في حل الشكوى ، يجب اعالم المتعامل عن سبب التأخير والوقت المتوقع للرد.	 
 في حالة عدم رضا المتعامل عن الحل ، إنه من الضروري اتاحة الفرصة أمام المتعامل من اعادة فتح 	 

موضوع الشكوى ) االستئناف( أو التظلم من اجراءات التعامل مع الشكوى ، والذي من خالله 
يعبر المتعامل عن عدم رضاه عن اجراءات التعامل مع الشكوى أو اغالق الشكوى ، وعليه يتم رفع 
 الشكوى إلى المسؤول أو طرف ثالث من الجهة الحكومية لم يدخل ضمن اجراءات حل الشكوى 
) مثال إدارة التميز المؤسسي(  إلعادة تقييم حل الشكوى أو االجراءات التي تمت وإعادة تحليلها. 
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ضمان تحديث النظام للشكاوى المغلقة.	 
العمل على تحليل الشكاوى وإضافتها في المرجع الخاص بشكاوى المتعاملين لكي يتمكن 	 

الموظفين المختصين من االطالع عليها باإلضافة الى موظفي الصف االول للتمكن من حل 
الشكاوى المماثلة من أول اتصال .

كما أنه من المهم وضع الخطط التحسينية والمقترحات لتجنب تكرار نفس الشكوى.	 

8 شكاوى التغطيات اإلعالمية
هي الشكاوى الواردة أو المنشورة عبر وسائل االعالم اآلتية :

الصحف المحلية والدولية.	 
التقارير الدولية ) تقارير المنظمات الدولية(.	 
وسائل التواصل االجتماعي.	 
أي وسائل إعالمية أخرى.	 

يجب على الجهات الحكومية رصد جميع شكاوى التغطيات اإلعالمية ، وتسجيلها ضمن نظام إدارة عالقات 
المتعاملين الحكومي وتحليل الحالة ودراستها ، وتوفير الحل المناسب أو وضع المقترحات بشأنها إذا تطلب 
األمر مع ضرورة إعالم مصدر استالم الشكوى االعالمية )مثال جريدة االتحاد ( بالحل أو باإلجراءات التي تمت 
بشأن موضوع الشكوى، حيث أنه تمت اضافة خانة )الوسائل االعالمية ( في نظام إدارة عالقات المتعاملين 
)CRM( وتم إدراج المصادر االعالمية في النظام مثال نشرة علوم الدار ، صحيفة االمارات اليوم ، إذاعة نور دبي 
وغيرها من المصادر االعالمية مع وسائل التواصل للمصدر )بريد إلكتروني ،هاتف( وذلك لتسهيل عملية تسجيل 
النظام  في  المدخلة  البيانات  جودة  ولضمان  الحكومية  الجهات  موظفين  قبل  من  النظام  في  الشكوى 
والحصول على تقارير تفصيلية عن شكاوى التغطيات االعالمية وسهولة متابعة الشكوى من قبل الجهات 
الحكومية ، باإلضافة الى اغالق الشكوى عن طريق مركز اتصال حكومة أبوظبي حسب النظام المعمول به 
، ويتوجب على الجهات الحكومية اعداد تقرير ربع سنوي عن شكاوى التغطيات اإلعالمية وإرساله لألمانة 

العامة للمجلس التنفيذي من خالل تعبأة النموذج )ملحق رقم 2(.

وفي ما يلي توضيح آلية التعامل مع شكاوى التغطيات اإلعالمية بالجهات الحكومية:

على جميع الجهات الحكومية حصر كافة الطلبات واالستثناءات ذات 
وتقديم  الجهة  نطاق  ضمن  حلها  يمكن  ال  والتي  الخدمية  الطبيعة 

المقترحات بشأنها وتنظيمها للمجلس التنفيذي 
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9  مؤشرات األداء 
اعداد  الشكاوى  بإدارة  المعني  القسم  على  يتطلب  فإنه  جودتها  وضمان  الشكاوى  إدارة  ألهمية  نظرًا 
مؤشرات األداء الرئيسية والتي يتم من خاللها متابعة الشكاوى وإدارتها، وتم تقسيم مؤشرات األداء إلى 
الجهة  بتصنيف  مرتبطة  تخصصية  أخرى  توجد مؤشرات  وتطبيقها، كما  اعتمادها   يتوجب  رئيسية  مؤشرات 
 ، الواردة لها  التي تقدمها الجهة أو طبيعة الشكاوى  الحكومية للشكاوى وذلك حسب طبيعة الخدمات 
والتي تساهم في رفع جودة إدارة الجهة لنظام  إدارة الشكاوى و التميز في خدمة المتعاملين ، ويتوجب 
على الجهات الحكومية اعداد مؤشرات األداء الخاصة بالشكاوى بعد اعداد تصنيف معتمد للشكاوى ووضع 
المؤشرات الخاصة بإدارة الشكاوى ومعالجتها وإغالقها بما تضمن تحقيق األهداف المرجوة ، حيث سيتم 
ضمان تطبيقها من خالل تقارير نظام إدارة عالقات المتعاملين وتقارير المتعامل السري الخاص باألمانة العامة 

للمجلس التنفيذي.

ويتوجب على الجهات الحكومية تحديد مؤشرات األداء الخاصة بإدارة 
الشكاوى واعتمادها من اإلدارة العليا ورفعها لألمانة العامة للمجلس 
الشكاوى  دليل  تطبيق  تعميم  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  خالل  التنفيذي 

والمقترحات والثناء.

نشر المعلومة/ 
الشكوى

رصد الشكوى

تسجيل الشكوى
CRMإغالقحل الشكاوى تحويل الشكوى 

للقسم المختص

إعداد 
المقترحات

استالم التقارير من 
الجهات الحكومية

إعداد تقرير ربع 
سنوي

الرد على مصدر 
الشكوى وسائل االعالم

الجهة الحكوميـة

األمانة العامة 
للمجلس التنفيذي

نعم

ال
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 9.1  مؤشرات األداء الرئيسية 
واعتماد  اعداد  عليها  فيتعين   ، األداء  مؤشرات  وضع  في  المعنية  الجهة  هي  الحكومية  الجهات  أن  كون 
الحكومية  الجهات  بالنيابة عن  أبوظبي  اتصال حكومة  ، ويقوم مركز  الشكاوى  الرئيسية إلدارة  المؤشرات 
بقياس أداء الجهات الحكومية من خالل نظام إدارة عالقات المتعاملين وذلك بتوفير تقارير متنوعة عن أداء 
الجهات الحكومية المدرجة في نظام إدارة عالقات المتعاملين والتي تمكن الجهة من االطالع على أدائها، 
وفي ما يلي بعض مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بإدارة الشكاوى والتي يتم قياسها من خالل مركز اتصال 

حكومة أبوظبي :

المقياس

الرد على الحاالت التي تم انشائها في النظام من أول تواصلالحل من أول اتصال 

قبول أو رفض الحاالت التي يعينها مركز االتصال الجهات الحكومية

للحل حسب نوع  الزمني  الرد على حاالت الشكاوى ضمن االطار 
الشكوى

توفير الرد الدقيق والكامن من أول تعيين

قبول الحاالت

دقة وجودة الرد

االلتزام باالطار الزمني للرد على الحاالت

الوصف

9.2 قياس رضا المتعاملين :
من  المقدمة  الشكاوى  تعد  حيث   ، المتعاملين  رضا  إلى  األول  المستوى  في  الشكاوى  نظام  يهدف 
التعامل مع  المقدمة وآلية  الخدمات  التي تعكس رضاهم عن  الراجعة  التغذية  المتعاملين من أهم مصادر 
الشكاوى وحلها ، الهدف من قياس رضا المتعاملين تحسين آلية التعامل مع الشكاوى واغالق الحاالت ومن 
ناحية أخرى ضمان التحسين المستمر لعملية إدارة الشكاوى ، وعلى الجهات الحكومية قياس رضا المتعاملين 

عن النظام الداخلي للجهة للتعامل مع الشكاوى ، وضوح االجراءات ، واغالق الحاالت.   

 

10 التقارير الخاصة بالشكاوى
عليها  يستند  والتي  الشكاوى  بإدارة  الخاصة  التقارير  إعداد  أهمية  معرفة  الحكومية  الجهات  على  يتطلب 
وضع الحلول والمقترحات التحسينية، والتي تتمكن اإلدارة من خاللها معرفة فرص التحسين وتحديد الخدمات 

واإلجراءات التي تتركز عليها شكاوى المتعاملين 
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10.1 تقرير ربع سنوي 
يتطلب إعداد تقرير دوري كل ثالثة أشهر أو حسب ما تراه الجهة مناسبا لطبيعة عملها ، ومن ثم رفع هذه 
التقارير إلى اإلدارة العليا أو متخذ القرار على أن  يتضمن عرضا رقميًا إحصائيا ألعداد الشكاوى الواردة ، تصنيف 
الشكاوى ، الوقت المستغرق لحل الشكاوى ، و يتم تصنيف الشكاوى حسب الخدمات واألقسام  وحسب 
تحسين  في   المناسبة  القرارات  التخاذ  القرار  متخذي  تدعم  بدورها  والتي  جهة،  لكل  الرئيسية   التصنيفات 

الخدمات. 

10.2 تقرير سنوي  
يعد القسم المعني بإدارة الشكاوى تقريرًا سنويًا شاماًل يرفعه إلى رئيس الجهة، تقريرًا رقميًا وتحليليًا يتضمن 
عدد الشكاوى الواردة مصنفة وفقا ألنواعها وعدد الحاالت قيد المتابعة ، ودرجات المتابعة، والردود التي 

تلقتها وحدة الشكاوى، ودرجات االستجابة من األقسام أو الجهات ذات االختصاص. 

القرار  التخاذ  وذلك  الشكاوى،  تحليل  عن  ناتجة  وتوصيات  مقترحات  على  التقرير  يتضمن  أن  المهم  من  أنه 
المناسب حيث أن الهدف من التحليل العمل على معالجة جذور مسببات الشكوى.

10.3 التـقاريـر الخاصة  
يقوم الفريق المعني بالشكاوى بإعداد تقارير خاصة حول حاالت معينة أو نظرًا لتكرار بعض الشكاوى على 
نفس الموظف أو الخدمة، أما بشأن بعض الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة مثل خطورتها أو أنها ال تحتمل 
التأجيل فيتم عمل تقرير بشأنها وإرسالها لإلدارة العليا، كما يجب على اإلدارة العليا مراقبة أداء وآلية اعداد 
التقارير وآلية الشكاوى بشكل عام وبشكل مستمر من خالل االطالع على عينة عشوائية من طلبات الشكاوى 

واستبيانات رضا المتعاملين.



الفـصل الثــالث
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11 المقترحات 
لتحسين  المهمة  المصادر  من  وإن   ، الحكومية  الخدمات  تطوير  وأساس  االهتمام  محور  هو  المتعامل  إن 
احتياجاتهم  المتعاملين ومعرفة  إلى مستويات استثنائية هي مقترحات  بها  الحكومية والوصول  الخدمات 
مع  بالتعامل  المتأثرين  كونهم  وذلك  الخدمات  لتطوير  الرئيسي  المحرك  تعتبر  االحتياجات  هذه  أن  حيث 
الجهات الحكومية للحصول على الخدمات ، ومن أجل تعزيز تفاعل المتعاملين ومنحهم الفرصة لطرح األفكار 
الحكومية  الجهات  من  يتطلب   ، الخدمة  على  الحصول  طرق  أو  الخدمات  تحسين  خالل  من  والمقترحات 
المبادرة في تفعيل قنوات التواصل معهم الستالم المقترحات وتوثيقها ودراستها من قبل االقسام المختصة 
أو  المقترح  لمقدم  الشكر  توجيه  الحكومية  الجهات  على  اآلخر  الجانب  ومن  المخرجات،  من  واالستفادة 
المقترح سواء  االفكار من قبل مقدم  المزيد من  تقديم  وللتحفيز على  المبذولة  لجهودهم  ، وذلك  تكريمه 
كان موظف أو متعامل أو شخص اعتباري متأثر بالخدمات الحكومية ، مما لها االثر في المساهمة لتطوير 

الخدمات الحكومية ودفع عجلة التحسين في مجال خدمة المتعاملين.

ومن خالل ذلك يمكن تعريف االقتراحات بأنها : تعبير مقدم المقترح عن أفكار جديدة أو تطويرية ذات نتائج 
ايجابية ملحوظة ، تضيف قيمة معنوية ، مادية أو تحسينية على الخدمات أو الجهة الحكومية.

 

11.1 الهدف   
توحيد آلية استقبال والتعامل مع المقترحات. 	 
تشجيع المتعاملين على المشاركة في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية.	 
التشجيع على تكريم اصحاب المقترحات االفكار البناءة.	 
تطوير التواصل بين المتعاملين والجهات الحكومية.	 
 الوقوف على احتياجات المتعاملين وفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم.	 
تشجيع أفراد المجتمع والموظفين على االبتكار واالبداع.	 
قبول والتعامل مع أي فكرة أو مقترح.	 
توفير التغذية الراجعة من قبل المتعاملين من خالل التعامل أو الحصول على الخدمات الحكومية.	 
تحقيق رضا المتعاملين من خالل تحسين وتطوير الخدمات الحكومية .	 
التعامل مع المقترحات بشفافية والتواصل مع مقدم المقترح.	 
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11.2 قنوات استالم المقترحات   

وسائل اعالم اخرى بوابة حكومة أبوظبي حارس المدينة

االتصال الهاتفي بالجهة

تطبيقات الهاتف الذكي

مركز اتصال حكومة الحضور الشخصي للجهةمواقع التواصل االجتماعيالدردشات
أبوظبي

البريد الكتروني

الفاكس

الموقع االلكتروني الخاص 
بالجهة 

مقدم المقترح
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11.3 مسؤوليات الجهات الحكومية تجاه مقترحات المتعاملين  
تفعيل قنوات استالم المقترحات لتمكين المتعاملين من سهولة تقديمها.	 
 توعية المتعاملين عن نظام المقترحات من خالل نشر لوحات ارشادية توضح أماكن وكيفية تقديم 	 

المقترحات ، باإلضافة إلى نشر المعلومات من خالل االعالنات ، المطبوعات ، موقع الجهة، 
تطبيقات الهواتف الذكية، وسائل التواصل االجتماعي وغيرها من الوسائل.

 تفعيل وتمكين الموظفين في الصف االول من استقبال المقترحات وتوفير التدريب المناسب على 	 
كيفية التعامل معها.

 تفعيل وتمكين الموظفين من استخدام وتسجيل المقترحات على نظام إدارة عالقات المتعاملين 	 
  )CRM(

قبول والتعامل مع أي فكرة أو مقترح مقدم من المتعاملين.	 
وضع آلية الستالم والتعامل مع المقترحات ، ووضع مؤشرات االداء لها.	 
التواصل مع مقدم المقترح ، والتعامل معه بشفافية من حيث توضيح االجراءات المتبعة.	 
تأسيس برنامج مكافآت أو تقديم الشكر لمقدمي المقترحات.	 
دراسة المقترحات وتحليلها من اإلدارة المختصة ورفع التوصية بشأنها.	 
على اإلدارة العليا المتابعة لضمان تطبيق اجراءات استالم والتعامل مع المقترحات.	 

11.4 آلية التعامل مع المقترحات  
يتم استالم المقترحات عن طريق قنوات استالم المقترحات المحددة.	 
 	)CRM( تسجيل المقترح في نظام إدارة عالقات المتعاملين
ضمان وصول رسالة نصية لمقدم المقترح بالرقم المرجعي والشكر على تقديم المقترح.	 
تحويل المقترح لإلدارة المختصة بموضوع المقترح للتصنيف.	 
 في حالة كان التصنيف للمقترح يشير إلى طلب تصحيح سريع )مثل اضافة لوحة ارشادية ، توفير 	 

موظف ، اضافة سياج للسالمة (، يتم اتخاذ االجراءات المناسبة في هذا الشأن إذا كان المقترح في 
محله. 

 المقترحات المتكررة في نفس الموضوع خالل مدة زمنية محددة ، تشير الى وجود مشكلة تحتاج 	 
تصحيح فوري ، فيتم التعامل معها على أنها شكوى. 

تقوم اإلدارة المختصة بدراسة المقترحات والجدوى من تطبيقها.	 
 تقوم اإلدارة المختصة بموضوع المقترح بتحويله إلى ادارة اخرى للدراسة أو إبداء الرأي إذا تطلب 	 

االمر.
اعداد التقارير عن المقترحات المقدمة مع الدراسة الخاصة بكل مقترح الى اإلدارة العليا.	 
تكريم أصحاب المقترحات المميزة.	 
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11.4.1 لماذا يتقدم المتعامل بالمقترحات  
أو  بها سواء كان شخصًا طبيعيًا  والمتأثر  الحكومية  الخدمات  متلقي  االهتمام  كونه  المتعامل هو محور 
المقدمة من خالل مستوى رضاه عن  الخدمات  الراجعة عن مستوى  للتغذية  رئيسي  ، ويعتبر مصدر  اعتباريًا 
طريقة ومستوى تقديم الخدمة ، وعليه تعتبر المقترحات المقدمة من المتعامل فرصة لتطوير الخدمات وذلك 
ألن المقترحات نابعة من رغبة المتعامل للحصول على االفضل، وتتمحور مقترحات المتعاملين في المجاالت 

التالية على سبيل المثال :
الرغبة في طرح أفكار ابداعية	 
طرح أفكار تصب في تحسين الخدمات أو جودة المنتجات.	 
تقليل المصروفات	 
تقليل الرسوم	 
تقليل وقت الحصول على الخدمة	 
تقليل أو دمج بعض االجراءات ، أو تعديل السياسات أو الغاء نماذج	 
تطوير البنية التحتية ) حدائق ، طرق ، ممشى ، موقف ، مرافق تعليمية ورياضية ، وغيرها(	 
مقترحات تنصب في مجال االبتكار )المجال العلمي ، الطاقة ، الصحة وغيرها(	 
مشاريع ذات عائد مادي	 
 مقترحات ذات عائد اجتماعي )توفير خدمات لكبار السن ، المجالس ، ندوات ، حمالت تثقيفية 	 

وغيرها(
مقترحات متعلقة باألمن والسالمة	 
مقترحات تقليل األسعار أو جودة المنتجات	 
مقترحات خاصة بذوي االعاقة	 
مقترحات تتضمن مقارنات معيارية ألفضل الممارسات في بعض الدول	 

11.5 تصنيفات المقترحات 
ال يوجد تصنيف محدد للمقترحات ، ولم تتطرق الدراسات الى تصنيف معين كون أن كلمة المقترحات شاملة 
، وعليه  تنفيذه  العائد من  أو  المقترح  الجدوى من تطبيق  التعامل معها على حسب  ، ويتم  لجميع االفكار 
سيتم عرض مقترح للوصول إلى تصنيف محدد للمقترحات مرتبط بالمدة الزمنية للتعامل مع المقترح ومقترن 
بمكافآت لمقدمي المقترحات ، بحيث سيتم تصنيف المقترحات  إلى مرحلتين ، في المرحلة االولى سيتم 
تصنيف المقترحات حسب مدة دراسة المقترح وعليه تستطيع الجهة تصنيف المقترحات في هذه المرحلة  
بناًء على موضوع المقترح أو أهميته أو حجم الفكرة المقدمة ، المرحلة الثانية بعد تحديد تصنيف المقترح في 

المرحلة االولى يتم تصنيف المقترح حسب تميز المقترح وذلك بناًء على الفكرة المقدمة. 

مع  بالمقترحات  الخاصة  التصنيفات  اعداد  الحكومية  الجهات  على 
التنفيذي  للمجلس  العامة  بها ورفعها لألمانة  الخاصة  مؤشرات االداء 
والمقترحات  الشكاوى  دليل  تطبيق  تعميم  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  خالل 

والثناء من خالل تعبأة النموذج المعد )ملحق 3(  
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11.5.1 المرحلة االولى ) تصنيف حسب مدة الدراسة (:

ت الموضحة 
التصنيفات والمؤشرا

ارشادية وذكرت على سبيل المثال

مقترح ال يتطلب 
دراسة 

مقترح يتطلب 
دراسة سريعة 

مقترح يتطلب 
رأي أو عرض على 

جهة أخرى 

مقترح يتطلب 
دراسة معمقة 

وهو المقترح الذي يعبر عنه المتعامل بشكل شفوي 
أو كتابي عن رأي أو مالحظة في جهة معينة والذي 

يتطلب تنفيذه اجراء بسيط بحيث يتم الرد أو اإلغالق بمدة 
ال تزيد عن ثالثة أيام ) مثل توفير خدمة تقدمها الجهة 

الحكومية في موقع معين أو اضافي(.

هي المقترحات التي يتم دراستها على سبيل المثال بمدة 
زمنية بسيطة،بحيث يكون المقترح تطويري يقع ضمن 

اختصاص الجهة الحكومية المقدم لها المقترح  أو ضمن 
الخدمات التي تقدمها  ) مثل تقديم مقترح عن توفير 

الطلب لخدمة معينة الكترونيًا(.

وهي المقترحات التي يشمل نطاق دراستها أكثر من 
جهة ، أو يتطلب تنفيذه أخذ موافقة جهة أخرى )مثال 

تقديم مقترح بتقديم خدمة معينة في مراكز الخدمة 
الشاملة أو مراكز تم (.

وهي المقترحات التي يتم دراستها لمدة مطولة وذلك 
بناًء على حجم الفكرة المقدمة أو طبيعتها والتي تكون 
في العادة في المشاريع الرأسمالية ) مثال مقترح انشاء 

عيادة صحية(.

حاالت يتم دراستها خالل 3 أيام 
من استالم المقترح

حاالت يتم دراستها خالل 10أيام 
من تقديم المقترح

حاالت يتم دراستها خالل 20 
يوم من تقديم المقترح

حاالت يتم دراستها خالل 30 
يوم من تقديم المقترح

مؤشرات أداء اإلغالق الوصفالتصنيف
على سبيل المثال

تعتبر هذه التصنيفات إرشادية ، للتوضيح  وليست على سبيل الحصر

سة
درا

 ال
دة

 م
ب

س
 ح

ف
صني

ت
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11.5.2 المرحلة الثانية ) تصنيف حسب تميز المقترح(:  
بعد االنتهاء من المرحلة االولى وهي دراسة المقترح وإدراك جوانب تنفيذه أو االستفادة منه ، يتم تحديد 
درجة تّميز المقترح من خالل الفكرة المطروحة من قبل المتعامل ويمكن ربط هذا التصنيف بنظام المكافآت 

المقدمة للمتعاملين من باب التحفيز لهم حسب ما تراه الجهة الحكومية في تحديد المكافآت.

مقترح 
متميز

مقترح 
جيد

مقترح 
عادي 

هو المقترح المتضمن أفكار ابداعية لها عائد اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي 
بحيث يكون لها االثر الكبير في تحسين الخدمات أو ذات قيمة معنوية تالمس 

احتياجات المجتمع.

هو المقترح الذي يعكس مالحظات المتعامل في تصحيح اجراء أو اضافة خدمة 
معينة ، بحيث يكون العائد من المقترح تحقيق رغبات شريحة معينة من المجتمع 

مثل انشاء حديقة أو مسجد.

هو المقترح الذي يعكس مالحظات المتعامل نحو اجراء معين أو رسوم اضافية ، 
وغالبًا ما ترشد هذه المالحظات إلى وجود خلل معين إذا كان متكررة في مدة 
زمنية معينة )مثال مالحظة المتعامل وجود ازدحام في مراكز فحص السيارات 

وتقديم مقترح بشأنها(

التصنيف

رح
قت

لم
ز ا

مي
ب ت

س
 ح

ف
صني

ت

الوصف

ت الموضحة 
التصنيفات والمؤشرا

ارشادية وذكرت على سبيل المثال

تعتبر هذه التصنيفات إرشادية ، للتوضيح  وليست على سبيل الحصر
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11.5.3 مقترحات التغطيات االعالمية
هي االقتراحات أو التقارير التي تتضمن في طيها مقترحات  والتي ترد أو تم تغطيتها في وسائل االعالم 

بجميع أنواعها )صحف محلية أو أجنبية ، االذاعة ، قنوات التلفاز ، وسائل التواصل االجتماعي وتقارير 
المنظمات الدولية والمحلية ، وغيرها( ، بحيث يتم التعامل معها كجميع المقترحات وبنفس االلية ، وذلك 
من خالل تسجيلها في نظام إدارة عالقات المتعاملين ، وتحويها للقسم المختص للدراسة ، باإلضافة إلى 

الرد أو التواصل مع المصدر. 

11.6 مؤشرات األداء
يتعين على الجهات الحكومية تحديد المؤشرات الخاصة بالمقترحات وذلك بعد تطبيق االلية الخاصة 

بالتعامل مع المقترحات ، وسيتم ذكر بعض المؤشرات على سبيل المثال ال الحصر :

المقياس

العدد اإلجمالي للمقترحات التي تستلمها الجهة من جميع القنواتالمقترحات المستلمة

نسبة الحاالت التي تم اغالقها أو دراستها في الوقت المحدد من الجهة 
والمتفق عليه

نسبة رضا المتعاملين عن اجراءات التعامل مع المقترحات 

نسبة المقترحات التي تم تنفيذها من قبل الجهة الحكومية

المقترحات المغلقة في الوقت المحدد

المقترحات المنفذة

رضا المتعاملين

الوصف

رسم توضيحي يبين بعض األمثلة على المكافآت المقدمة للمتعاملين بناًء على 
المقترحات المقدمة حسب نوع المقترح

2

13

مقترح 
متميز

مقترح  عادي

مقترح  
جيـد

شكر

AED
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11.6.1 التقارير
 تقرير أسبوعي : تقوم االدارات المختصة المستلمة للمقترحات برفع تقارير اسبوعية عن المقترحات 	 

المتكررة في مدة زمنية معينة ، والتي تتطلب اجراء مباشر إلى اإلدارة العليا أو قسم الشكاوى 
التخاذ القرار المناسب.

 تقرير شهري : تقوم االدارات المختصة برفع تقرير شهري عن المقترحات المقدمة مع الدراسة أو 	 
التحليل الخاص بكل مقترح إلى اإلدارة العليا بالجهة الحكومية.

11.6.2 .تنفيذ المقترحات
بعد رفع التقارير الشهرية لإلدارة العليا بشأن المقترحات ، تقوم اإلدارة العليا باالطالع على التقارير والدراسات 
المقدمة من اإلدارة المختصة مع إدارة االستراتيجية وامكانية تطبيق أو االستفادة من المقترحات المقدمة 

، وعليه يتم تكريم أصحاب المقترحات.

11.6.3 .رسم توضيحي آللية التعامل مع المقترحات

استالم المقترح

توجيه المتعامل

استالم وتسجيل المقترح
في نظام إدارة عالقات 

CRM  المتعاملين

تصنيف
 المقترح

دراسة
 المقترح

ضمن اختصاص 
الجهة

تحول لإلدارة 
اعداد التقاريرالمختصة

العرض على 
اإلدارة العليا

يتطلب رأي جهة 
خارجية

تكريم أصحاب 
المقترحات

مقدم المقترح

مقدم المقترح

جهة خارجية

ال يتطلب 
دراسة

يتطلب 
دراسة

نعم

ال



الفـصل الرابــع
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12  الشكر والثناء

12.1 الملخص التنفيذي
هو عبارة عن تعبير صادر من المتعاملين لتقدير قيمة العمل أو الجهود المبذولة من قبل الموظف أو القسم 
، مما له  بالنسبة للجهات الحكومية  المختص عند الحصول على أكثر مما هو متوقع، والثناء والشكر مهم 
األثر في توضيح جوانب القوة في تقديم الخدمات  ، ويعتبر الثناء مؤشر على رضا المتعاملين نتيجة تحسن 
الخدمات الحكومية أو طرق تقديمها ، وعلى الجهات الحكومية وضع المعايير المناسبة التي يتم من خاللها 
تكريم الموظف أو القسم نظير للجهود المبذولة في تطوير الخدمات أو طريقة تقيم الخدمة ، حيث أن تكريم 
المزيد.وعليه  لتقديم  والدافع  الحافز  والعمل وإعطاء  الجهد  تقدير عن قيمة  إال  القسم ما هو  أو  الموظف 
يمكن تعريف الثناء : هو تعبير المتعامل عن رضاه عن مستوى الخدمة المقدمة من قبل الجهة الحكومية أو 

رضاه عن اسلوب تقديم الخدمة من قبل الموظف.

12.2 آلية التعامل مع الشكر والثناء 
استالم الشكر والثناء عن طريق القنوات المذكورة سابقًا.	 
 في حالة عدم استالم الثناء عن طريق نظام إدارة عالقات المتعاملين ، يتم تسجيله في نظام إدارة 	 

عالقات المتعاملين )CRM( عن طريق موظفين الصف االول لدى الجهة الحكومية
تحويل الثناء للمسؤول المباشر لالطالع على موضوع الثناء والتقييم	 
 توجيه الشكر للموظف أو تكريم الموظف/القسم وذلك بناًء حجم العمل المقدم من الموظف أو 	 

القسم.

12.3 لماذا يقدم المتعامل الشكر والثناء
الرضا عن مستوى الخدمة	 
الحصول على أكثر من المتوقع	 
الرضا عن طريقة تقديم الخدمة 	 
توفير الخدمة من خالل أكثر من قناة	 
توفير الخدمات االلكترونية	 
مدة الحصول على الخدمة	 
تبسيط اجراءات الحصول على الخدمة عما كانت عليه سابقًا	 
 رضاه عن طريقة و اسلوب موظف خدمة المتعاملين في التعامل ) مثل االبتسام ، االنصات ، 	 

الترحيب وغيرها(
مدة االنتظار	 
المقارنة بين الجهات الحكومية من خالل تقديم الخدمات.	 
مكان االنتظار والضيافة واالستقبال	 
وضوح االجراءات 	 
سرعة االستجابة	 
رضاه عن حل الشكوى 	 
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12.4 تكريم الموظفين
انه من الضروري نشر ثقافة التميز واالبداع وذلك من خالل تكريم الموظفين عن الجهد المبذول في خدمة 
تقديم االفضل والتفاني في  يبذلون قصارى جهدهم في  الذين  الخدمة و  تقديم  المتعاملين والتميز في 
العمل ، وذلك لبث روح التنافس بين الموظفين واالقسام والتشجيع على تقديم  االفضل وتجاوز توقعات 
المتعاملين ، وذلك عن طريق التغذية الراجعة من قبل المتعاملين من شكر وثناء ، ويجب أيضًا تكريم الموظفين 
االكثر تسجيل للشكاوى من موظفين الصف االول في منصة خدمة المتعاملين وذلك من منطلق ضرورة 
لتفاديها  الخدمة  تقديم  اجراءات  في  الخلل  مواقع  ومعرفة  المتعاملين  لشكاوى  واالستجابة  السماع 

وتحسينها. 

12.5 مجاالت التكريم 
تنظيم حفل تكريم.	 
تكريم مادي.	 
شهادة شكر وتقدير	 
اإلعالن والنشر عن اسم الموظف المتميز	 
إطالق جائزة الموظف أو القسم المتميز	 
شكر	 

13 التطوير المستمر
، وجب  الواردة من نظام الشكاوى والمقترحات ومن فريق عمل الشكاوى والمقترحات  التقارير  بناًء على 
ألن  وذلك   ، المستمر  والتحسين  للتطوير  ومنطلق  كركيزة  التقارير  هذه  على  االعتماد  العليا  اإلدارة  على 
هذه التقارير تسلط الضوء على فرص التحسين في طريقة الخدمات المقدمة ووقت الحصول على الخدمة 
وإنه   ، الموظفين  الوارد من قبل  والقصور   ، المتعاملين  نظام خدمة  والثغرات في  الخدمة  تقديم  وقنوات 
لتحقيق الرضا المطلوب من المتعاملين وتطلعهم للحصول على أفضل الخدمات وبجودة عالية ، يجب على 
الجهات الحكومية االستفادة من التقارير والمقترحات المقدمة من المتعاملين بخلق بيئة ابداعية تتبنى فيها 
المبادرات وتبتكر أساليب مميزة في تقديم الخدمات ، والعمل على تدريب وتطوير الكوادر المعنية بتقديم 

الخدمات للمتعاملين لضمان االستمرار بالتطوير واالرتقاء على المدى البعيد.

سرية وخصوصية بيانات الشكاوى:

والمقترحات  بالشكاوى  الخاصة  والمستندات  المعلومات  جميع  تعتبر 
قبل  من  إال  عليها  االطالع  يجب  وال  سرية  بالنظام  المتوفرة  والتقارير   ،
االشخاص المخولين بذلك ، ويحظر استخدامها ألغراض أخرى إال بموافقة 
الجهة المختصة ، وضرورة عدم التعرض لشخص المتعامل أو مقدم البالغ.



جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لألمانة العامة للمجلس التنفيذي-إمارة أبوظبي بموجب 43
تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 2015

14. المراجع

	 Local Government Association of South Australia, Model Complaint Procedure 

	  Quality management –Customer satisfaction – Guideline for complaints handling in 
organizations )ISO 10002:2004(

	 H M Revenue & customers, complaints Guidance, GOV.UK

	 Government of Canada, Handling customer complaint

	 Customer compliments  and complaints policy – Parramatta City Council

دليل إسعاد المتعاملين ، دائرة التنمية االقتصادية.	 

ألية إدارة الشكاوى ، مجلس أبوظبي للتوطين.	 

دليل خدمة المتعاملين ، مكتب برنامج أبوظبي للتميز.	 

 مالحظات قطاعات ومكاتب األمانة العامة للمجلس التنفيذي والجهات الحكومية على مسودة دليل 	 
شكاوى ومقترحات والثناء.

موقع وزارة شئون مجلس الوزراء	 

نظام المقترحات و الشكاوى في بلدية العين )فكرة(	 

مؤشرات  أداء مركز اتصال حكومة أبوظبي – مركز أبوظبي لألنظمة االلكترونية والمعلومات	 
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15 المالحق

ملحق رقم 1
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ملحق رقم 2
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