
يدينلمراكز خدمة المستف»  حياك«شھادة جودة االستقبال السعودية 
  الشباناتاعداد وتقديم المھندس سعود 



االنطباع األول 



مجال تطبيق حياك

تطبق معايير ھذه الشھادة على مختلف أنواع 
يدين،للمستفالمراكز التي يتم فيھا تقديم خدمات 

كما تعنى ھذه الشھادة بتطوير مراكز خدمات 
العمالء في جميع المنظمات

ھي  خدمات المستفيدين التي تغطيھا ھذه الشھادة
طار الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين في إ
حصولھم على منتج أو خدمة، ويشمل ذلك 

ية، التواصل الشخصي المباشر والمكالمات الھاتف
وأنظمة الخدمة الذاتية، والخدمات اإللكترونية 

.وغيرھا من العمليات المماثلة



الفئة المستفيدة من حياك

ي يستفيد من تطبيق حياك ف
المنظمات جميع المتعاملين مع 

المنظمة المباشرين أو الغير 
)التواصل عن بعد( مباشرين 



المردود اإليجابي المتوقع من تطبيق حياك على المنظمات

موائمتھا  المنظمات التي ستطبق حياك ستستفيد من خالل
-:تحقيق األھداف التالية  ٢٠٣٠مع تطبيق رؤية 

توفير الوقت والجھد والتكلفة للخدمات•
المستفيدينرفع مستوى مراكز خدمة •
توضيح وتسھيل اإلجراءات واختصار العمليات •

دة  للخدمةوتوفير معايير موحَّ
الخدمةإرضاء المستفيد ورفع معايير •
تحسين بيئة انتظار المستفيدين•



متطلبات الحصول على عالمة حياك

للحصول على عالمة حياك يجب على المنظمة 
:تطبيق التالي

دمةتوفير معلومات التواصل والمكان لمركز الخ.١
اتفي ، االستقبال الھ( حسن االستقبال و التوجيه .٢

)االستقبال المباشر
تقديم الخدمة لذوي االحتياجات الخاصة.٣
يقودقتوفير المعلومات عن الخدمة بشكل سھل  .٤
تھيئة صاالت االستقبال .٥
نظام الجودة بالمركزتطبيق .٦

  



توفير المعلومات التواصل والمكان

لومات يجب على المنظمات المطبقة لعالمة حياك توفير المع
:ومنھا 

أوقات عمل  تقديم الخدمة وطريقة حجز المواعيد،.١
،،عناوين الفروععنوان المركز .٢
وني، ، الھاتف، البريد اإللكترالبريد(التواصل طرق .٣

)إلخ
مواقف السيارات :(المعلومات الضرورية األخرى.٤

تخدام القريبة من المقر، طريقة الوصول إلى المقر باس
وسائل النقل العام ، تھيئته لذوي االحتياجات 

....)الخاصة
:خاصية أو إمكانية التواصل عن بعد.٥
ية، الموقع اإللكتروني، الخط األخضر، الخدمات التفاعل(

)إلخ



حسن االستقبال 

تزم يجب على المنظمات المطبقة لعالمة حياك ان تل
:بحسن االستقبال للعمالء من خالل التالي 

ي بداية فوابالغ  المتصل بذلك تسجيل المكالمة الھاتفية .١
المكالمة 

لسالم ا: مثالً : (تحية المتصل من خالل التحية المعتمدة.٢
ني أن يمكنكيف ._اسمي _ عليكم، شكراً التصالكم بـ

)؟أساعدك
؛ رنَّات كحد أقصىخمس : االتصالسرعة الرد على .٣

ظار اقل االنتتوفير رسالة صوتية تتضمن أوقات العمل؛ 
ثانية  ٣٠من 



الجيد الحتياجات المستفيد اإلجابة اإلصغاء -٤  
بعبارات ُتظھر اھتمام الموظف بالحديث

عند الحاجة لالطالع : االسباب للمستفيدشرح  -٥
على بعض المعلومات اإلضافية مع طلب اإلذن 

من المستفيد و عند التحويل لجھة أخرى
من فھم التواصل للتأّكد مھذب في أسلوب  -٦

.المستفيداحتياجات 
تين على األقل خاستخدام  -٧ الل اسم المستفيد مرَّ

التعامل



تيسير اعمال ذوي االحتياجات الخاصة 

يجب على المنظمات المطبقة لعالمة 
 حياك توفير ما يسھل انجاز اعمال ذوي

:االحتياجات الخاصة مثل 
المعاقين

كبار السن 
الحوامل 

وغير الناطقين بالعربية
وغيرھم



توفير المعلومات عن الخدمات المقدمة



توفير المعلومات عن الخدمات المقدمة للعمالء

مة المعلومات عن الخدتوفير 
بشكل سھل ودقيق



وضوح المراسالت وسھولة قراءتھا

 يجب أن تستخدم في نماذج المراسالت
تناسب المكتوبة واإللكترونية لغة مالئمة ت

مع درجة فھم المستفيد



تحديد وقت انھاء الخدمة

تركز حياك على أھمية ان يحدد مقدم 
الوقت الذي  خدماتةالخدمة لجميع 

.يحتاجه إلنھاء الخدمة



االلكتروني  االستقبال

يجب على المنظمات المطبقة 
ة لعالمة حياك ان تضع خطة لزياد

)نياالكترو( تقديم خدماتھا عن بعد 



تھيئة صاالت االستقبال 



تھيئة صاالت االستقبال

ن اذا كانت فترة االنتظار لتقديم الخدمة تزيد ع
دقيقة يجب ان توفر المنظمة في صاالت  ٣٠

:االستقبال  التالي 
مصلى •
دورات مياه •
امكن للطعام والشراب•



السالمة في صاالت االستقبال
برنامج حياك بسالمة مكان استقبال  يھتم

المستفيدين
ويشمل ذلك وجود نظام حريق في 

.طورائصالة االستقبال إلى مخارج 



نظام إدارة الجودة



مشروع المركز الشامل في امارة المنطقة الشرقية



ن تم تقديم الدورة التدريبية الخاصة بالئحة حياك لمجموعة م
منسوبي امارة المنطقة الشرقية



شكرا جزيال
:للتواصل 

Email : s.shbanat@saso.gov.sa
Twiter : @saudalshbanat


