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 في مركز إيداع األوراق المالية والثناء والشكاوى تاالقتراحامنهجية إدارة  

 
 الهدف العام:

 
ل عدالة المقدمة من قبل متلقي الخدمة بك والثناء التعامل مع االقتراحات والشكاوىتنظيم عملية إلى  تاالجراءاتهدف هذه 

 خدماتلا مستوىالتطوير على البناء و قي الخدمة من اجل التحسين و وشفافية كما تهدف إلى االستفادة من اقتراحات وأفكار متل
 .مستمر وبشكل المقدمة من قبل الدائرة والعمليات 

 
 :ـ والثناء طرق تقديم االقتراحات والشكاوى

 
 : ـو/ أو الثناء  الطرق التالية لتقديم االقتراحات و/ أو الشكاويأي من إتباع متلقي الخدمة يمكن ل

 يداعهصندوق االقتراحات والشكاوي  بجانب المتوفر والثناء والشكاوى تج الخاص باالقتراحاتعبئة النموذ  لصندوق.في ا وا 

  البريد االلكتروني:  عبر أو الثناء االقتراحتقديم الشكوى أوscc@sdc.com.jo 

 ة بخدمتكم منصطريق  عنأو الثناء  االقتراح أو   تقديم الشكوى
(https://jordan.gov.jo/wps/portal/Home/CMU?lang=ar ) 

 
 إجراءات فتح صناديق االقتراحات والشكاوي:ـ

 

 كلما دعت الحاجة لذلك. أو كل عشرة أيام في حال وجود أي نموذج،يتم فتح صناديق االقتراحات والشكاوي  .1

 المفوضين بذلك.أعضاء اللجنة يتم فتح صناديق االقتراحات والشكاوى من قبل  .2

 .فور االنتهاء من كل عملية فتح للصناديق متسلسل يتم تنظيم محضر خاص .3

ت االقتراحا المحضر إلى رئيس لجنة على يناللجنة المعني يمن قبل عضو االقتراحات والشكاوي مع نسخة موقعة  ترسل .4
 .والشكاوي

 م.منصة بخدمتكو البريد اإللكتروني ن خالل المقدمة م  والثناء تتبع نفس اإلجراءات بخصوص االقتراحات والشكاوى .5

 

 
 
 
 

mailto:scc@sdc.com.jo


 
 11/4/2019 تاريخ آخر تعديل:        والشكاوى تمنهجية إدارة االقتراحا

 

2 

 " بخدمتكم"التعامل مع الطلبات من خالل منصة إجراءات 
 

تباط لضباط ارتباط المنّصة الخاصين بالمركز من قبل ضابط االر  أو ثناء شكاوىعند ورود أي إشعارات القتراحات أو  .1
قوم دوره يبحات والذي اتم إرسالها لرئيس لجنة الشكاوي واالقتر الرئيسي سواء عبر الهاتف النقال أو البريد اإللكتروني ي

 بإرسال دعوة لعقد اجتماع على أثر اإلشعار الذي تم استقباله. 
حل ة لتحديد الوالتواصل مع مختلف المستويات االداريوتحليله أو الثناء عقد اجتماع لغايات دراسة الشكوى أو االقتراح يتم  .2

 نظيم الرد المناسب لغايات رفعه على المنصة.وت الالزم لمعالجة الشكوى

رساله لضابط االرتباط الرئيسي للحصول على  .3  لموافقةايقوم ضابط االرتباط الرئيسي بالمركز بإدخال الحل على المنصة وا 
 على الحل وذلك لضمان جودة الحل، ويقوم ضابط االرتباط الرئيسي بإرسال الحل لُمقدم الطلب.

 يوجد اجراءات معتمدة من االدارة التنفيذية للتعامل مع نماذج الثناء. .4

 
 :ـ"دمتكمبخ"للطلبات التي تصل للمركز خارج قناة منصة  والثناء االقتراحات والشكاوى نماذج التعامل مع إجراءات

 

ع األساسية والموضو التحقق من استيفاء محتوى الشكوى او المقترح او الثناء للشروط المطلوبة من حيث البيانات  .5
رساله لضباط االرتباط الفرعيين اواالختصاص  لخاصين وتحويله إلى ضابط االرتباط الرئيسي لغايات رفعه على المنصة وا 

 بالمركز عبر المنصة.

ط االرتباط لضباط ارتباط المنّصة الخاصين بالمركز من قبل ضابأو الثناء شكوى الالقتراح أو بإدخال اشعار اإلعند ورود  .6
وم دوره يقبالرئيسي سواء عبر الهاتف النقال أو البريد اإللكتروني يتم إرسالها لرئيس لجنة الشكاوي واالقترحات والذي 

 بإرسال دعوة لعقد اجتماع على أثر اإلشعار الذي تم استقباله. 
ل ة لتحديد الحستويات االداريوالتواصل مع مختلف الموتحليله أو الثناء االقتراح عقد اجتماع لغايات دراسة الشكوى أو يتم  .7

 وتنظيم الرد المناسب لغايات رفعه على المنصة. الالزم لمعالجة الشكوى

رساله لضابط االرتباط الرئيسي للحصول على  .8  لموافقةايقوم ضابط االرتباط الرئيسي بالمركز بإدخال الحل على المنصة وا 
 لرئيسي بإرسال الحل لُمقدم الطلبعلى الحل وذلك لضمان جودة الحل ، ويقوم ضابط االرتباط ا

 يوجد اجراءات معتمدة من االدارة التنفيذية للتعامل مع نماذج الثناء. .9

 

 مالحظات عامة بخصوص إجراءات التعامل مع اإلقتراحات أو الشكاوي أو الثناء

 إلجابة.ل المتوقعةمع الجهة المعنية خالل الفترة  الثناء متابعة الرد على الشكوى او المقترح اويتم  .1

 علق بأي عضو من أعضاء لجنة االقتراحات والشكاوى يستبعد العضواو المقترح او الثناء متالشكوى  في حال كانت .2
 بخصوصه.  المعني ليتم مناقشة الموضوع 

وع في حال عدم استيفاء محتوى الشكوى او المقترح او الثناء للشروط المطلوبة من حيث البيانات األساسية والموض .3
 اص يتم إستبعاده.واالختص

  .بكل جدية وشفافية وحيادية والمقترحات سيتم معاملة الشكاوى  .4


