تقرير العناية بالعمالء

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية :تحول رقمي شامل لتحسين وتسهيل تجارب أكرث من 30
مليون عميل ُ
ومستفيد
تعمل وزارة الموارد البشرررررية والتنمية االجتماعية علق تحأيد أهد أهدااها االي ر ر اتيجية واليت تتض رررمن
أهد أهم مسرتهدااتها را سسربة رضرا عمالئها وتأديم المسرتو األمثل اي مجال تجربة العميل ،افي
عام  2020وبعد صرررررردور األمر السررررررامي ال ريم بضرررررم وزارة الخدمة المدسية إلق وزارة العمل والتنمية
االجتماعية وتعديل مسرررماها لي ون وزارة الموارد البشررررية والتنمية االجتماعية ،أص ررب لد الوزارة ثالثة
قطاعات رئيسية وهي( :العمل ،والتنمية االجتماعية ،والخدمة المدسية) .مما وي سطاق العمل اإلشرااي
وزاد من شرررررريحة العمال  ،هيث بلغت قاعدة عمال الوزارة بمختلف الأطاعات أكرث من  30مليون عميل
ومستفيد.

إسشا وكالة لتجربة العميل تنظمي عمل مراكز االتصال وإسشا مراكز جديدة:
بالعودة لعمل مجال خدمة العمال يررابأا قبل عملية الدم  ،كان هناك أكرث من مشررغل يأدم خدمات
االي ر ررتأبال والرد علق المسرررررتفيدين اأ  ،باإلضرررررااة إلق عدم وجود بياسات للعمال أو المسرررررتفيدين،
وشر ر ر ر ر ر ررل ولر ررف ت ر رحر رردي ر را ل ر رلر رروزارة ار رري ت ر رن ر رظر ررمي ع ر رمر ررل مر ررراكر ررز االت ص ر ر ر ررال ال ر رتر رراب ر رعر ررة ل ر رهر ررا.
وتماشر رريا م راية الممل ة  ،2030اي ضرررررورة العمل بمعاير دولية لتأديم خدمة ترتأي لطموح العميل
ومأام الوزارة ودورها المحوري اي رهلة التغيري اي الممل ة ،أسشرتت الوزارة وكالة تع بتجربة العميل
وكاست أول وزارة تنشررررر هذه الوكالة علق صرررررعيد العمل الح ومي اي الممل ة ،ي ون دورها توهيد
منظومة العناية بالعمال وإسشرررررا لبات المسرررررتفيدين ومتابعتها م الجهات وات العالقة ومعالجتها
بتير رررت وقت مم ن .وعملت وكالة تجربة العميل علق دم مراكز االت صر ررال وتوهيد وتنظمي رهلة العميل
أو المسررتفيد من خدماتها ،وكاست سسرربة الم المات اليت لم ير الرد عليها يررابأا بلغت  %45من إجمالي
الم المات اليومية مما ت سبب ولف اي عدم هصول المستفيد علق الخدمة بش ل مثالي ،وبعد تنظمي
عمل منظومة العناية بالعمال  ،وصرررررلت سسررررربة الرد علق الم المات الهاتفية إلق  %97مأارسه بنس ر رربة
الم المات المفأودة اي السابد .%45

تحأيد التمزي الح ومي ورا جودة الخدمات المأدمة لعمالئها:
عملرت وزارة الموارد البشرررررريرة والتنميرة االجتمراعيرة علق تحأيد التمزي الح ومي ورا جودة الخردمرات
الح ومية المأدمة لعمالئها بمختلف شررررررائحهم من خالل إسشر ر ررا ها لغراة عمليات تهر بالتغلب علق
التحديات اليت تواجه الوزارة اي مجال تجربة العمال  ،تحت رئايررة معالي مسرراعد الوزير لأطات الخدمات
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المش ر كة وتضررم اي أعضررا ها عدد من الأياديين بالوزارة باإلضررااة إلق شررركا الوزارة بمراكز االت صررال،
وعملت هذه الغراة علق تحديد المشرررررراكل والحلول وكيفية التغلب عليها ،وبعدها تم البد اي مرهلة
التغيري وبداية التصرررحي من خالل تواري التدريب الالزم وايرررتأطاب الموارد البش رررية وال فا ات الممزية
ل
وإضررااة الحوااز والدورات التدريبية للمويفين ،كما هسررنت الوزارة من عمل مراكز االت صررال اي أارعها
لتتنايررب م بي ة العمل الحديثة لمركز االتصررال وأسشررتت  3مراكز ات صررال اي المدن الرئيسررية بالممل ة
وهي الرياض وجدة والدمام بعدد  120مويف اي هينه.
واي يررياق التحول الرقمي وتسررهيل رهلة العميل عملت الوزارة علق تجهزي البنية التحتية لشررب ة الوزارة
وتواري أجهزة الحايررررب اآلي ،وتم رب مراكز االتصررررال وزيادة السر ررعه اي دوائر االت صر ررال ل ي ير تحويل
الم المات والرد عليها.

واي مجال العناية بالعمال  ،وتأديم المعراة واألدوات والنماوج الالزمة للوصرول إلق الجودة المنشرودة
لتجربة المسرررررتفيدين ،عززت الوزارة تم ين التحول لتجربة العميل والعناية به من خالل ايررررر اتيجيتها
لتجربة العميل والهاداة إلق را جودة الخدمات الح ومية اليت تأدمها لألاراد ،وتحديد اهتياج مراكز
اال تصررال وتدريب المويفين علق بيعة العمل واد األ ر التنظيمية والتوجهات واألهداا االي ر اتيجية
بالوزارة ومتطلبات عمالئها ،ويعمل اي مجال العناية بالعمال لد الوزارة ما ُيأارب  520مويف ويرير
زيررادة العرردد إلق  800مويف قبررل سهررايررة  ،2022ويأرردم هءال المويفون خرردمررات الوزارة إلق العمال
والمستفيدين ،هيث قامت الوزارة بدراية سسبة الرضا عن الخدمات المأدمة للمستفيد وكاست النتيجة
وصول النسبة إلق  .٪ 83وسسعق لتحأيد  %85بحسب منهجية COPC
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وسجحت اإلدارة العامة للعناية ُ
بالعمال من تواري العديد من الأنوات التفاعلية للتواص ررل ي رروا لألاراد أو
المنشآت ,واد أعلق معايري الشفااية وواد أاضل المماريات الدولية ،كما قامت اإلدارة علق التنسيد
م المشرررغل الخارجي اليرررتخدام البنية التحتية الخاصرررة ،وأد ولف إلق سجاح مراكز االتصرررال الرئيس ررية
الثالثة المتواجدة اي المنا د الرئيسرررررية ،وبعد هذا النجاح توي ر ررعت الوزارة اي إسشر رررا مراكز اتصرر ررال
جديدة وتم إضااة  6مراكز اضاايه اي غضون شهرين تم إسجازها وتشغيلها اي كل من منا د( :عسري /
جازان  /المدينة المنورة  /الأصمي  /الأطيف  /األهسا ) .

 9مراكز اتصال في مناطق المملكة في مقرات الوزارة
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واسطالقا من كون العميل م صر ر رردرا للمعلومات واألا ار ،عملت الوزارة علق تتي ر رري مركز ل
تمزي تجربة
العميل ي ون مسر ررءوال علق تنفيذ وتطوير اي ر ر اتيجية تجربة العميل واإلشر ررراا علق المبادرات ومراقبة
األدا والجودة لضررمان تأديم تجربة ممزية ويررلسررة للعمال  ،وبما يتوااد م أهداا وقمي وايرر اتيجية
الوزارة .ويعمل المركز علق اهم متطلبات العمال  ،إو يس ر ررهم ولف اي تواري سظرة شر ر رراملة ودينامي ية
عالية لتحأيد الفهم األاضرررل الهتياجات المسرررتفيدين المتغرية وإش ررراكهم اي اي ررت شررراا التحديات
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وابت ار الحلول ،ومسررررراهمتهم اي التنفيذ وتأيمي األدا مما ي تب عليه إستاج منتجات وخدمات مرغوبة
من عمال كااة الأطاعات اليت تخدمها الوزارة.

اي مجال جوائز العناية بالعمال :
تم الحصررررول اي عام  2021علق شررررهادة  EFQMعلق مسررررتو الوزارة بمشر رراركة مشر ررروت مركز االت صر ررال
الموهد والذي يررراهم بشررر ل مباشرررر اي الحصرررول علق هذه الجائزة وتم اختيار المشرررروت من بين 450
مشروت داخل الوزارة.
وبعد تحأيد النضر الت املي اي الوزارة والعناية بالعمال تم الح صرول علق شرهادة  ISO 10002 – 2018اي
عام  2022و ولف بعد التحسن ال بري اي اإلجرا ات الداخلية لتسهيل هل ش اوي تماشيا م رغبة العمال
وبعد االيتمات الق صوت العميل.
واي ير رررياق التطوير تم تدريب منسررررروبي الوزارة علق منهجية  COPCلتحس ر ررين تجربة العميل و تشرررررغيل
مراكز االتصررررررال بتاضررررررل المعايري العالمية  .و تعد الوزارة هي اول وزارة اي الممل ه تعد هذا التدريب
لمنسوبيها.
تحسين اإلجرا ات /النتائ
 وصول سسبة الرد علق الم المات إلق  % 97مأارسه بنسبة الم المات المفأودة اي السابد .% 45 تحسين وقت استظار العمال عرب الهاتف من  70دقيأة إلق دقيأتين. زيادة عدد ياعات العمل اي المركز من  6ياعات إلق  10ياعات وتأسمي عمل المركز إلق مناوباتبين المويفين لتغطية جمي الم المات الواردة.
 -هوكمة العمل واد تأارير تدعم أدا المويفين م وجود مءشرات تشغيلية لتوضي يياق العمل.
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وعطفا علق هذه األرقام والتحسن المستمر اي رهلة العميل اي  6أشهر اأ  ،تسعق وزارة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية إلق تعزيز المشاركة المجتمعية من خالل إشراك الجمهور اي رمس
السيايات وصن الأرارات وتأيمي جودة الخدمات المأدمة لهم ،كما ي صد بايتمرار االسطباعات
واآرا هول جودة الخدمات المأدمة لهم بايتخدام األدوات االيتباقية والتفاعلية الرقمية وتواري
العديد من الأنوات التفاعلية للتواصل والعناية بالعمال  ،كما تسعق إلق تطبيد أعلق معايري الشفااية
واد أاضل المماريات الدولية يعيا سحو تحأيد التمزي بنا علق االي اتيجية المعتمدة.
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لمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة الموقع التالي
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