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التعديالت :
الرقم
1
2
4
5

6

اسم البند
اسم املنهجية

التعديل
تغيري اسم املنهجية من منهجيةالتعامل مع
الشكاوى و اقرتاحات متلقي اخلدمة اىل ادارة
شكاوى و اقرتاحات متلقي اخلدمة

هدف املنهجية مت اضافة اهداف جديدة
التعريفات
اإلجراءات
الرتابط مع
املنهجيات
االخرى
قياس فاعلية
املنهجية

املالحق

PMT-CSM-R07

معيار العمليات
واخلدمات
معيار العمليات
واخلدمات

اضافة الثناء

معيار العمليات
واخلدمات

توضيح اإلجراءات وحتديد املسؤوليات

معيار العمليات
واخلدمات

اضافة منهجية اعادة هندسة العمليات (
اهلندرة )

معيار العمليات
واخلدمات

تعديل مؤشرات األداء

معيار العمليات
واخلدمات

اضافة

7

املسؤولية

-

منوذج الشكاوى
منوذج التصنيف
منوذج التوثيق املبدئي
منوذج معاجلة االقرتاحات
منوذج معاجلة الشكاوى
منوذج اللوحة االرشادية

معيار العمليات
واخلدمات
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 .1هدف املنهجية :
تهدف هذه املنهجية إىل :
 وضع آلية واضحة تضمن قيم النزاهة و الشفافية يف التعامل مع شكاوى متلقي اخلدمة
مما يعزز ثقته بها و حتديد آلية معاجلة الشكاوى و االجراءات الالزمة الغالقها ضمن
املدة الزمنية اليت مت حتديدها يف دليل خدمات سلطة املياه .
حتديد آليات عمل لتقييم معاجلة االقرتاحات و الشكاوى بهدف التطوير املستمر و اعتماد
خمرجات تقارير االقرتاحات و الشكاوى يف اعداد خطط التحسني املستمر.
 .2األهداف االسرتاتيجية والوطنية ذات العالقة :
تساهم هذه املنهجية يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية التالية-:
 .1رفع قيمة العمليات.
 .2تنمية وتطوير القدرات املؤسسية والعمل على استدامتها.
 .3تطوير خدمة العمالء.
األهداف الوطنية.:
 .1مؤسسات حكومية مسؤولة امام الربملان واملواطن وتعمل بشفافية.
 .2خدمات حكومية فاعلة و قائمة على العدالة و تركز على املواطن

 .3نطاق التطبيق :
تطبق املنهجية على مجيع الشكاوى و االقرتاحات اليت ترد إىل السلطة بكافة الوسائل .

 .4التعريفات :
 السلطة :سلطة املياه متلقي اخلدمة :أي جهة أو فرد يتلقى خدمة من السلطة أو وحداتها اإلدارية. مراكز معاجلة الشكاوى :مكتب خدمة اجلمهور أو مراكزمعاجلة الشكاوى يف املركزوالوحدات اإلدارية .
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 مركز استقبال الشكوى (مركز االتصال املوحد /دابوق) :هو املركز الرئيسي الستقبالالشكاوى من كافة مناطق اململكة ( الشركات و االدارات)
 مركز متابعة و تقييم اداء الشكاوى ( مركز اتصال سلطة املياه ) :هو مركز يقوم علىمتابعة معاجلة الشكاوى و تقييم ادائها لكافة مناطق اململكة.
 الشكوى  :اعرتاض مقدم من متلقي اخلدمة لعدم حصوله على احلد األدنى املطلوب مناملنفعة املتحققة
 املقرتح :فكرة مبتكرة أو احتياج مقدم من متلقي اخلدمة هدفها الوصول إىل مستوىأفضل يف تقديم اخلدمات
 الثناء  :خطاب شكر مقدم من متلقي اخلدمة للمؤسسة لقاء حصوله على خدمات حتققرضاه
 .5اإلجراءات :
اإلجراء

الرقم

املسؤولية

استقبال الشكاوى
يتم استالم الشكاوى يف مركز السلطة واإلدارات التابعة بكافة الطرق منها
:

1







2


.1
.2


مراكز استقبال
الشكاوى/مكاتب خدمة
اجلمهور (االدارات)

 .1صناديق الشكاوى و االقرتاحات املوجودة يف الوحدات اإلدارية من
خالل النماذج املعدة لذلك
 .2مركز االتصال املوحد  /دابوق حسب اآللية التالية :
يتقدم املواطن بشكوى من خالل مركز االتصال املوحد
مركز االتصال املوحد
يتم تسجيل الشكوى على النموذج االلكرتوني من خالل موظف
االستقبال هاتفيا
يتم حتويل الشكوى اىل اجلهة املعنية
يقوم مركز االتصال/سلطة املياه مبتابعة و تقييم الشكوى و بالتنسيق
مع اجلهات املعنية
يقوم مركز االتصال املوحد  /او مركز اتصال سلطة املياه بإبالغ
املواطن صاحب العالقة حال االنتهاء من التنفيذ للتأكد من حل
املشكلة و اغالق الشكوى

اجراءات التعامل مع الشكاوى
مراكز استقبال
إجراءات التعامل مع صندوق الشكاوى واالقرتاحات
الشكاوى/مكاتب خدمة
التأكد من وجود مناذج شكوى للمواطنني جبانب الصندوق
اجلمهور (االدارات)
يتم فتح صندوق الشكاوى واالقرتاحات يوميا وحفظ الوثائق يف سجل
خاص
اجراءات التعامل مع الشكاوى اليت ترد اىل مركز االتصال املوحد
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يقوم مركز االتصال /سلطة املياه مبايلي:
 .1متابعة مستوى معاجلة الشكاوى يف كافة شركات و ادارات سلطة
املياه
 .2تقديم تقارير االجناز و املعلومات االحصائية للبنود اآلتية :
أ .عدد الشكاوى يف كل منطقة
ب .نوع الشكاوى يف كل منطقة
ج .نسبة اغالق الشكاوى
د .معدل االستجابة لكل شركة او ادارة
 .3مراقبة اداء الشركات و االدارات حسب معدل االستجابة للشكوى
3

4

5

-

6

مركز اتصال سلطة املياه

توثيق الشكاوى و /أو االقرتاحات
توثق الشكوى الواردة من صندوق الشكاوى و االقرتاحات من قبل موظفي مراكز استقبال الشكاوى
مراكز استقبال الشكاوى/خدمة اجلمهور يف منوذج التوثيق املبدئي و
حسب منوذج التصنيف املعتمد يف مركز اخلدمة وتعطى الشكوى رقما
متسلسال يطابق الرقم املتسلسل الذي احتفظ به متلقي اخلدمة عند
االقرتاحات
الشكاوى أو
بشكل خطي
حتويلقدّمت
تقديم شكواه للمتابعة إذا
مراكز استقبال الشكاوى
يتم حتويل الشكوى للجهة صاحبة االختصاص بعد توثيقها و حتديد
مديرية تطوير االداء
الوقت املتوقع لإلجناز كما يتم حتويل االقرتاحات ملديرية تطوير االداء
املؤسسي
املؤسسي لدراستها مع اجلهة املعنية  ،اما بالنسبة للثناء فيتم ارسال نسخة
لالدارة العليا و اليت بدورها توجه كتب شكر للجهة املعنية
معاجلة الشكاوى
تقوم سلطة املياه باختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة عند املباشرة
مبعاجلة موضوع الشكاوى
يتم تعبئة النموذج الدوري للمتابعة و التقييم اخلاص باإلجراء
اجلهة صاحبة االختصاص
التصحيحي
إذا تطلب موضوع الشكوى موارد معينة يتم أخذ موافقة األمني العام أو
من يفوضه على اإلجراء الالزم
تقوم سلطة املياه باختاذ اإلجراءات الوقائية ان أمكن لتفادي تكرار الشكوى
معاجلة االقرتاح
دراسة االقرتاحات الوواردة مون صوندوق الشوكاوى و االقرتاحوات وتصونيفها
مديرية تطوير األداء
من قبل مديرية تطوير االداء املؤسسي واختاذ اإلجراء الالزم بالتنسيق موع
وإدارات املياه
اجلهووة صوواحبة االختصوواص وموون ثوووم إدراجهووا ضوومن منهجيووة حتديووود
االحتياجات
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إغالق الشكوى
 تقوم مراكز استقبال الشكاوى مبتابعة الوقت الالزم حلل الشكوى (الواردةمن صندوق الشكاوى و االقرتاجات ) وتوثيقه وكذلك االتصال بعينة
عشوائية من متلقي اخلدمة للتأكد من انتهاء موضوع الشكوى و إغالقها.
 - 7يتم إبالغ مقدم االقرتاح أو الشكوى من خالل صناديق الشكاوى
باإلجراءات املتخذة باستخدام الوسيلة اليت يطلبها (خطياً أو باهلاتف أو عرب
الربيد االلكرتوني)
 بيان اإلجراء املتخذ على كل شكوى أو اقرتاح على النموذج الدوري للمتابعةو التقييم

مراكز استقبال الشكاوى

حتليل الشكاوى
 يتم حتليل و مناقشة الشكاوى واالقرتاحات بتقديم التقارير الربعية مدير الوحدة اإلداريةوالسنوية
8
للوحدات اإلدارية بشكل متكامل واإلجراءات املتخذة بشأنها ويقدم تقرير  -مديرية تطوير أألداء
للمركز.
بذلك
املؤسسي
 يقدم مدير الوحدة تقرير عن النتائج اليت مت حتقيقها نتيجة اإلجراءاتالتصويبية املتخذة
 .6الرتابط مع املنهجيات األخرى :
ترتابط هذه املنهجية مع منهجية :
 منهجية قياس رضا متلقي اخلدمة منهجية النزاهة والبعد عن الفساد منهجية حتديد االحتياجات منهجية التحسني املستمر -منهجية اعادة هندسة العمليات ( اهلندرة )
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 .7قياس فاعلية املنهجية :
مؤشر االداء

طريقة االحتساب

نسبة اغالق الشكاوى =
(عدد الشكاوى اليت متت
نسبة اغالق الشكاوى
معاجلتها /عدد الشكاوى
الكلي )*%100
نسبة الشكاوى العالقة =
(عدد الشكاوى اليت مل تتم
نسبة الشكاوى العالقة
معاجلتها /عدد الشكاوى
الكلي )*%100
(عدد الشكاوى املعاجلة/
العدد الكلى للمشرتكني
عدد شكاوي
لكل 1000
املياه1000/مشرتك
مشرتك)×%100
نسبة الشكاوى املعاجلة من
عدد شكاوي الصرف
العدد الكلى للمشرتكني
الصحي 1000/مشرتك
لكل  1000مشرتك
نسبة الشكاوى املعاجلة من
عدد االعرتاضات
العدد الكلى للمشرتكني
 1000/مشرتك مياه
لكل  1000مشرتك

الدورية

املسؤولية

شهري

مراكز استقبال
الشكاوى يف االدارات
مركز االتصال املوحد

شهري

مراكز استقبال
الشكاوى يف االدارات
مركز االتصال املوحد

شهري

شهري
شهري

مراكز استقبال
الشكاوى يف االدارات
مركز االتصال املوحد
مراكز استقبال
الشكاوى يف االدارات
مركز االتصال املوحد
مراكز استقبال
الشكاوى يف االدارات
مركز االتصال املوحد

 .8مراجعة املنهجية :
تتم مراجعة املنهجية سنوياً بناءً على قياس فاعليتها وإدخال التعديالت الالزمة عليها وذلك
بإشراك املعنيني من خالل التغذية الراجعة من الوحدات التنظيمية و من خالل عمليات
املقارنة بهدف التعلم.
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 .9املخاطر و احللول :
املخاطر
عدم توثيق الشكوى

احللول
استكمال حوسبة مراكز استقبال الشكاوى

عدم متابعة إغالق الشكوى

إعداد تقارير للجهات العليا بالشكاوى املتأخرة

عدم توفر املخصصات املالية

تصنيف الشكاوى حسب الكلفة واستبعاد بعض الشكاوي الرتفاع الكلفة املالية
للتطبيق

عدم توفر الكادر الفين

رفع املوضوع للجهات العليا لإليعاز بتوفري الكادر الفين لتاليف تكرار املشكلة

عدم التزام الكادر الفين
بتعليمات معاجلة الشكوى

املتابعة احلثيثة.

 .10نتائج قياس الفاعلية :
رقم
املؤشر

1

اسم املؤشر
نسبة اغالق الشكاوى

السنة

حمقق

مستهدف

املقارنات

2015
2016
2017

2

نسبة الشكاوى
العالقة

3

عدد شكاوي
املياه1000/مشرتك

4

عدد شكاوي الصرف
الصحي1000/
مشرتك

5

عدد االعرتاضات
 1000/مشرتك
مياه

2015
2016
2017
2015
2016
2017
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 -11املالحق :
 منوذج الشكاوى منوذج التصنيف منوذج التوثيق املبدئي منوذج معاجلة االقرتاحات منوذج معاجلة الشكاوى منوذج اللوحة االرشادية-12املراجع :
ال يوجد.

إجراءات التعامل مع صندوق الشكاوى واالقرتاحات لتحديد احتياجات متلقي اخلدمة
أوالً :إجراءات الصندوق
o
o
o
o
o
o
o

التأكد من وجود مناذج شكوى للمواطنني جبانب الصندوق.
يتم فتح صندوق الشكاوى واالقرتاحوات يوميواً وحفوظ الوثوائق يف سوجل خواص
وتعبئة حمضر لفتح الصندوق .
تعرض على املدير و حتول إىل اجلهة املختصة .
يتم متابعتها من قبل مكتب خدمة اجلمهور إىل أن يتم اإلجراء الالزم عليها .
يتم إبالغ مقدم االقرتاح أو الشوكوى بواإلجراءات املتخوذة بالوسويلة الويت يطلبهوا
(خطياً،اهلاتف الربيد االلكرتوني) .
بيان اإلجراء املتخذ على كل شكوى أو اقرتاح على النموذج .
تدرس كافة الشكاوى و االقرتاحات شهرياً لتحديود االحتياجوات مون قبول املودير
املعين .

ثانياً  :الوسائل األخرى ( االستبيانات  ،االستدعيات  ،املراجعة املباشرة  ،االتصاالت.........اخل) .
يتم مجع كافة االحتياجات مموا ورد أعواله و تضومينها ضومن قائموة وترتيبهوا حسوب األولويوات
واإلمكانات منها موا ينفوذ مباشورة ومنهوا موا يوضوع ضومن خطوة تنفيذيوة ربعيوة حموددة مبودة
حسب اإلمكانات املالية و الفنية وهذا من مسؤوليات املدير املعين بتنفيذها .

مالحظة:
باإلمكان الرجوع إىل تفاصيل اإلجراءات حسب منهجية( التعامل مع الشكاوى) ومنهجية(حتديود
احتياجات متلقي اخلدمة).
PMT-CSM-R07
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وزارة املياه والري
سلطة املياه

خطوات تقديم اقرتاحات وشكاوى املواطنني

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يتم تعبئة االقرتاح أو الشكوى على منوذج خاص بذلك واملتوفر لدى مكاتب خدمة اجلمهور
املنتشرة يف حمافظات اململكة.
يتم تعبئة كافة البيانات املطلوبة من قبل املواطن وخبط واضح مع ذكر العنوان واهلاتف
يوضع النموذج يف صندوق االقرتاحات والشكاوى املخصص لذلك
يتم فتح الصندوق يومياً بواسطة املوظف املكلف يف مكتب خدمة اجلمهور.
يتم تسجيل االقرتاح أو الشكوى من قبل املوظف املسؤول عن مكتب خدمة اجلمهور وحتويلها
إىل اجلهة ذات االختصاص ومتابعتها حتى يتم اختاذ اإلجراء الالزم عليها.
يتم إبالغ مقدم االقرتاح أو الشكوى باإلجراءات املتخذة بالوسيلة اليت يطلبها (خطياً،اهلاتف
الربيد االلكرتوني) خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقدميها.
إذا أردت أن يتم التعامل مع االقرتاح أو الشكوى املقدمة منك بسرية نرجو أن يتم توضيح
ذلك.
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