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املحور األول :الربط االستراتيجي والقيادة
يركز هذا املحور بشكل أساس ي على دور القيادة ،كونها املحرك الرئيس ي لعملية
تقديم وتطوير خدمات متميزة للمتعاملين.
ويتمثل دور القيادة في وعي أفرادها بدورهم في التخطيط االستراتيجي املرتكز على
تطوير الخدمات وتجربة املتعاملين مع جهتهم ليس بمبادرة فردية من أحد
القيادات إنما بإجماع لكل فريق القيادة بالجهة.
يظهر الوعي واإلجماع جليا في توجه الجهة االستراتيجي ومبادراتها ،فتكون رؤية
ورسالة وأهداف الجهة تدعم تحسين تجربة املتعامل ،كما تضع الجهة عدد من
املبادرات تدعم سعادة املوظفين والكفاءة التشغيلية واملسؤولية االجتماعية
وتوفر املوارد الالزمة لتنفيذها ومراقبتها.

املمارسات الجيدة لتطبيق املحور األول
• عقد ورش عمل عن استشراف املستقبل
• عقد ورش عمل عن التخطيط االستراتيجي
• تكوين فريق تطوير الخدمات
• دراسة التوجه االستراتيجي للجهة التابعة لها ( الجهة األم أو الوزارة)
• وضع الخطة االستراتيجية متضمنة الرؤية والرسالة والقيم املؤسسية
واألهداف االستراتيجية
• تحديد املشاريع واملبادرات وتخصيص املوارد الالزمة

املحور الثاني :التركيز على املتعاملين
ينظم هذا املحور العالقة املتبادلة بين الجهة واملتعامل فالتركيز على املتعاملين
هو مدى فهم الجهة ملتعاملهها.

تقوم الجهة بتطوير ونشر ميثاق الخدمة الذي تتعهد من خالله بتقديم
الخدمات املتميزة للمتعامل بكل شفافية ووضوح كما تقوم بتصنيف فئات
املتعاملين وجمع وتحليل بياناتهم لتوفير نظرة شاملة وتحديد احتياجاتهم
واألمور املفضلة لديهم نواة تصميم وتطوير الخدمات التي تقدمها الجهة .
واستكماال لدور القيادة ،يقع على عاتق قيادة الجهة بناء وترسيخ البيئة
املحفزة لثقافة تحسين الخدمات واسعاد املتعاملين

املمارسات الجيدة لتطبيق املحور الثاني
• عقد ورش عمل لصياغة ميثاق املتعاملين
• صياغة امليثاق ونشره عبر قنوات تقديم الخدمة
• اختيار أسلوب (أساليب) لجمع وتحليل مالحظات املتعاملين
• تصنيف املتعاملين
• نشر التصنيف عبر قنوات تقديم الخدمة

املحور الثالث :الخدمات وقنوات تقديمها
•

•
•
•
•

يمكن اعتبار هذا املحور هو الوجه اآلخر للمحور الثاني ،فإذا كان املحور الثاني
يركز على املتعاملين فإن هذا املحور يركز على الخدمة املقدمة على العميل ولكن
من وجهة نظر تشغيلية خاصة بجهة تقديم الخدمة.
تقوم الجهة بتعريف الخدمات التي تقدمها وتطور وتنشر دليل يحتوي على وصف
تفصيلي لكل خدمة وشروط الحصول علهها ويكون هذا الدليل متاحا ملوظفين
الجهة واملتعاملين.
كما يمكن للجهة أن تقوم بدراسة إمكانية جمع الخدمات املتشابهة ضمن باقة من
أجل تيسير الحصول على الخدمات وتوفيرا للجهد املبذول من متعاملهها وموظفهها
على السواء.
وتقوم الجهة بشكل دوري بتقييم قنوات تقديمها للخدمة والعمل على تحسينها
استنادا على نتائج التقييم.
ولضمان استمرار قدرة الجهة على تقديم خدمات متميزة ،تضع الجهة معايير
ومقاييس للخدمة استنادا إلى توقعات املتعاملين ويتم مراقبة مقاييس األداء بشكل
منتظم والتصحيح اذا لزم األمر.

املمارسات الجيدة لتطبيق املحور الثالث
•
•
•
•
•
•
•

تعريف الخدمات وتصنيفها
انشاء دليل الخدمات ونشره عبر قنوات تقديم الخدمة
دراسة إمكانية جمع مجموعة من الخدمات في باقة واحدة
وضع معايير ومقاييس للخدمات بشكل شمولي وموحد ،ثم تعميمها على
قنوات تقديم الخدمة
تطوير خطة استراتيجية للتسويق طبقا لنتائج آراء وتصنيفات املتعاملين
اختيار أداة تمكن الجهة من توقع حجم الطلب خالل فترة زمنية محددة
والعمل على وضع الخطط االستباقية الالزمة ملواجهة حاالت زيادة الطلب.
وضع معايير لتقييم قنوات تقديم الخدمة و تحديد دورية وأساليب التقييم (
مثل قوائم التحقق)

املحور الرابع :تجربة املتعامل
تتمحور تجربة املتعامل حول جميع نقاط تواصله مع جهة تقديم الخدمة .لذا
يؤكد املحور على جميع املجاالت التي تؤدي إلى توفير تجربة متعامل إيجابية مثل
سرعة تقديم الخدمة ،وسهولة الوصول إلهها ،والتواصل مع موظفي الجهة في
املكتب األمامي ،وسهولة الحصول على الخدمة مرورا بمراحلها املختلفة ،وجودة
وسيولة املعلومات املقدمة عبر كل مرحلة .
كل تلك العوامل يكون لها تأثير مباشر على انطباعات املتعامل عن الجهة ،لذا
تركز الجهة دائما على اتباع أسلوب منهجي استباقي للتنبؤ باملشاكل والعمل على
حلها وتسويتها.

املمارسات الجيدة لتطبيق املحور الرابع
• تشكيل فريق إلدارة تجربة املتعامل
• قيام فريق إدارة تجربة املتعامل بتقييم رحلة املتعامل مع الجهة
• تحديد نقاط القوة والضعف بناء على نتيجة تقييم رحلة املتعامل
• اتخاذ اإلجراءات والتدابير لعالج نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة
• اختيار األساليب الالزمة للتنبؤ باملشاكل وحلها بشكل استباقي
• اختيار األساليب الالزمة لتحديد األسباب الجذرية لحل املشاكل عند
حدوثها

املحور الخامس :كفاءة الخدمة واالبتكار
•

•

•
•

يحدد هذا املحور معالم النهج الذي تتبعه الجهة في تصميم وتطوير إجراءات
العمل ،وإدارة األداء واالبتكار ،واتفاقيات مستوى الخدمة مع الشركاء.
يمكن اعتبار التميز في األداء التشغيلي فلسفة تتبنى حل املشكالت والعمل
الجماعي والقيادة كمفتاح للتحسين املستمر في عمليات الجهة .تتضمن
التركيز على احتياجات العمالء والحفاظ على إيجابية املوظفين وتمكينهم
وتحسين األنشطة الحالية في الجهة بشكل دائم ومستمر.
تأخذ الجهة في اعتبارها وضع واعتماد معايير الخدمة ومراقبتها لضمان جودة
عمل املركز بما فهها العالقة مع الشركاء واملوردين ووجود هيكل حوكمة قوي
قادر على االشراف على االتفاقات مع الشركاء الخارجيين.
كما تولي الجهة اهتماما كبيرا لالبتكار عن طريق اشراك موظفهها ومتعاملهها في
وضع الحلول املبتكرة  ،كما تشجع الجهة املشاركة االلكترونية للمعلومات
والخدمات عبر املنصات والقنوات املختلفة.

املمارسات الجيدة لتطبيق املحور الخامس
• دراسة وتحليل العمليات الحالية
• اختيار نقاط التحسين في العمليات الحالية
• تطبيق مشاريع ومبادرات للتحسين
• وضع سياسات وإجراءات على عمليات وأنشطة الجهة لضمان
حوكمتها
• وضع معايير خاصة الختيار الشركاء واملوردين وتقييمهم

املحور السادس :تمكين املوارد البشرية
• يهدف هذا املحور إلى تعزيز دور املوارد البشرية وتمكينهم باعتبارهم
حجر الزاوية في تقديم وتطوير الخدمات املقدمة للمتعاملين .
• تقوم الجهة بتحديد املسار الوظيفي الواضح ملوظفهها متضمنا آليات
ومعايير التوظيف و التدريب والترقي طبقا ملعايير قياس األداء الوظيفي.
• كما تهتم الجهة بتحديد املوارد الالزمة لتنفيذ مبادرات اسعاد املوظفين
وتحفيزهم واشراكهم في مبادرات تطوير الخدمات.

املمارسات الجيدة لتطبيق املحور السادس
• وضع معايير الختيار املوظفين
• تحديد االحتياجات التدريبية
• وضع الخطة التدريبية
• اختيار أساليب لتشجيع املوظفين
• تحديد وسيلة التقييم الذاتي للموظف
• وضع سياسات وأدوات تقييم األداء
• ربط نتائج تقييم األداء الدوري بسياسات الحفز واملكافآت

املحور السابع :التكنولوجيا املتكاملة
• يوضح هذا املحور دور التكنولوجيا واألنظمة التي تستخدمها الجهة في
دعم تقديم خدمات متكاملة يكون محورها املتعامل.
• من األهمية بمكان أن يكون لدى الجهة نظام الكتروني إلدارة العالقة
مع املتعامل متضمنا بيانات املتعاملين والخدمات التي حصلوا علهها
وتصنيفاتهم ونحوه.
• تسعى الجهة مليكنة خدماتها سواء الخاصة باملكاتب األمامية أو
الخلفية ودمج الخدمات االلكترونية مع شركاء تقديم الخدمة
الخارجيين دون إهمال لألمن السيبراني واملعلوماتي.
• تهتم الجهة بإدارة املعرفة املؤسسية بحيث يمكن ملوظفهها الوصول
بسهولة إلى معلومات مشتركة بتقديم الخدمة لتحسين الخدمات
املقدمة للمتعاملين.

املمارسات الجيدة لتطبيق املحور السابع
• وجود نظام الكتروني
• استخدام النظام االلكتروني في جمع وتحليل بيانات املتعاملين
• ميكنة عمليات املكتب األمامي واملكتب الخلفي
• وضع إجراءات تضمن تكامل األنظمة االلكترونية داخل الجهة ومع
الجهات الخارجية
• انشاء آلية ملشاركة املعرفة املؤسسية ونقلها داخل املؤسسة
• وضع خطط األمن املعلوماتي وحماية البيانات وتوفير املوارد الالزمة
لذلك.

