وزارة الصناعة والتجارة والتموين

تقرير الشكاوى واالقتراحات
2017

إعداد
مديرية تطوير األداء المؤسسي
قسم تحسين الخدمات الحكومية
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المقدمة
انطالقا من فلسفة و ازرة الصناعة والتجارة والتموين القائمة على التميز واإلبداع وحرصهاا علهى تقهديف لف ه
الخدمات لكافة متلقي الخدمة والموظفين ،فقد استمرت الو ازرة في تطبيق مناجية الشهكاو واققت ارحهات وبمها
يههنسكإ جيجابهها علههى الخههدمات المقدمههة لمتلقههي الخدمههة ومههوظفي الههو ازرة ممهها يتههري لب ه ار ايجابيهها علههى متلقههي

الخدم ههة وال ههكس ي ههنسكإ لب ههر عل ههى قط ههاع اقس ههتبمار واققتص ههاد ال ههوطني بص ههورة ايجابي ههة .حي ههن لن الا ههد

الرئيسي من تطبيق هك المناجيهة ههو جيجهاد ةليهة موبقهة وموحهدة للتسامه مه شهكاو متلقهي الخدمهة ومتلقهي

الخدمة بفاعلية ومن تكرارها في المستقب  ،باإل افة جلى اقستفادة من اقت ارحهات وافكهار متلقهي الخدمهة مهن
اج التحسين والتطوير على خدمات الو ازرة ولدائاا باستمرار وبالتالي زيادة ر ا متلقي الخدمة عهن مسهتو

الخدمات المقدمة عن الو ازرة.

أوالً :آلية التعامل مع الشكاوى/االقتراحات

 يتف استالف الشكاو واققتراحات من متلقي الخدمة من خال ( )8قنوات اتصا وتواص :

 نمههوك" قتقههديف شههكو لو اقت هرابق الخههات بشههكاو واقت ارحههات المتواجههد فههي صههناديق منتش هرة فههي
مبنى الو ازرة.

 استالف الشكو لو اققتراب شفايا من خال مكتب خدمة الجماور لو عن طريق هات
ه ههات

الصح

الو ازرة لو

ش ههكاو التم ههوين لمراقب ههة اأسه هواق لو م ههن خ ههال مرك ههز اقتص هها ال ههوطني او اقكاع ههة او
الرسمية.

 اس ه ه ههتالف الشه ه ه ههكو لو اققته ه ه هراب مهه ه ههن خه ه ه هال موق ه ه ه ه ال ه ه ههو ازرة عله ه ه ههى اقنترن ه ه ههت لو عهه ه ههن طريه ه ه ههق
البريد اقلكتروني.

 استالف الشكاو عن طريق مركز اقتصا الوطني CMU
Mobile application 
WhatsApp 
Facebook 
 تههوفير نسههم مههن نمههوك" قتقههديف شههكو لو اقت هرابق داخ ه مبنههى الههو ازرة وفههي جمي ه مههديريات الههو ازرة
الداخلية والخارجية ومكاتباا في غرفة صناعة عمان وفي مؤسسة المدن الصناعية/سحاب.

 يتف استالف الشكاو واققتراحات من الموظفين من خال :

 صناديق الشكاو واققتراحات الموزعة في طوابق الو ازرة.
 الموق اإللكتروني للو ازرة.

 البريد اإللكتروني ( abeer.z@mit.gov.joمدير تطوير اقداء المؤسسي).
 الرقف الفرعي (( )315مدير تطوير اقداء المؤسسي).
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 تقوف لجنة استالف الشكاو واققتراحات بفتح صناديق الشكاو /اققت ارحهات لسهبوعيا واعطهائاف لرقهاف
تسلسلية وتسجيلاف على السجالت الخاصة لاك الغاية.

 يتف ارسها صهورة عهن الشهكو الهى المديريهة المسنيهة قتخهاك اقجهراء المناسهب لمناقشهتة فهي اجتمهاع
اللجنة.

 تقههوف مديريههة تط هوير اأداء المؤسس هي بسههرس سههجالت الشههكاو  ،اققت ارحههات علههى لجنههة الشههكاو
واققتراحات التي تسقد اجتماعاتاا مرتين بالشار وكلما دعت الحاجة.

 تق ههوف لجن ههة الش ههكاو واققت ارح ههات بد ارس ههة الش ههكو واقس ههتسانة ب ههالمراج المت ههوفرة لو الوب ههائق كات
السالقة بمو وع الشكو  ،والتواص م متلقي الخدمة في حا توافر رقمه وتحديد لسهباب المشهكلة
وتحليلاهها واقت هراب الح ه المبههالي للمشههكلة وتههاريم ومسههؤولية التنفيههك ،ج ههافة لرج هراءات التههي سههتتخك

لمن تكرار الشكو في المستقب .

ثانياً :الشكاوى واالقتراحات وطلبات الثناء الواردة للوزارة خالل األعوام (.)5102،5102،5102

 أعداد الشكاوى واالقتراحات وطلبات الثناء الواردة للوزارة خالل األعوام ( )5102،5102،5102مشمولة
بالشكاوى التي تعالج عن طريق مديرية مراقبة األسواق ومديرية حماية المستهلك:

لعداد الشكاو واققتراحات وطلبات البناء الكلية

5102

5102

5102

732

0502

5333
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المالحظات:

 يالحظ ازدياد لعداد الشكاو واققتراحات وطلبات البناء بشك متزايد خال السنوات البالبة اأخيرة،
بما نسبته ( )%31خال عاف 5102؛ وكلي بسبب ج افة قناتي تواص جديدتين وهما:
 تف ج افة ( )WhatsAppكقناة تواص جديدة ب .5102/3 -تف ج افة (تطبيق الاوات

الككية) كقناة تواص جديدة ب .5102/05

وما نسبته ( )%75خال عاف 5102؛ وكلي بسبب:

 التوعية بمناجية اققتراحات والشكاو واقلية المتبسة في دراستاا وتحليلاا. شمو مديريات المحافظات في مناجية اققتراحات والشكاو وتشكي لجان لدراسة الشكاوواققتراحات مستقلة خاصة باف باإل افة لسم توعية موسسة لاف.

 الشكاوى واالقتراحات وطلبات الثناء الواردة للوزارة خالل األعوام ( )5102 ،5102 ،5102مفصلة حسب
مصدر ورودها:
السنة

الصندوق

البريد

وحدة إدارة الشكاوى

Whats

لجنة االقتراحات

حماية

الموقع

تطبيق الهواتف

الهاتف

االلكتروني

الحكوميةCMU

App

والشكاوى

المستهلك

االلكتروني

الذكية

5102

33

1

20

5

1

1

2

23

782

5102

69

1

23

3

1

1

72

073

015

2017

117

13

72

011

7

25

522

503

0310



المجموع
732
0502
2343

تت من اقرقاف اعال الشكاو التي تسالج عن طريق مديرية مراقبة اأسواق ومديرية حماية المستالي.
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المالحظات:

 تش ههك الش ههكاو واققت ارح ههات وطلب ههات البن ههاء اله هواردة ع ههن طري ههق الا ههات

وتطبي ههق الاواته ه

الككي ههة

والموق ه ه اقلكترونه ههي مه هها نسهههبته ( )%00( ،)%05( ،)%21علهههى الت ه هوالي مه ههن مجمهههوع الشهههكاو

واققت ارحههات وطلبههات البن هاء الكلههي ،ممهها يصههنفاف كههاكبر قن هوات تواص ه فاعليههة مههن مجمههوع قن هوات
التواص المستمدة.

 تشك الشهكاو واققت ارحهات وطلبهات البنهاء الهواردة مهن البريهد اقلكترونهي مها نسهبته ( )%1.22مهن
مجموع الشكاو واققتراحات وطلبات البناء الكلي ،مما يصنفاا كاق قناة تواص فاعلية من قنوات

التواص المستمدة.

 ورود عدد من اققت ارحهات والشهكاو مهن لجنهة اققت ارحهات والشهكاو ابنهاء اجتماعاتاها والهكس يشهك
ما نسبته (.)%1.30

 ازدياد اعداد الشكاو المستلمة عن طريق تطبيق الواتساب بشك ملحوظ خال عاف ( 5102علمها
بانههه تههف تفسيلاهها بشههار نيسههان  )5102ممهها يههد علههى زيههادة وعههي متلقههي الخدمههة بالوسههائ الجديههدة

المتبسة لد الو ازرة في جم الشكاو واققتراحات.

 ارتفههاع اعههداد الشههكاو المسههتلمة عههن طريههق تطبيههق الاوات ه

الككيههة (علمهها بانههه تههف تفسيلاهها بشههار

كانون اأو  )5102مما يد على زيادة وعي متلقي الخدمة بالوسائ الجديدة المتبسهة لهد الهو ازرة

في جم الشكاو واققتراحات.

 تف استحدان مديرية حماية المستالي لتلقي الشكاو من المستالكين والسمه علهى حلاها بمها ي همن
حقوقاف ،وتف استالف ( )25شكو ومسالجة ( )21شكو مناا.
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 ملخص اعداد الشكاوى الواردة للوزارة خالل األعوام (:)5102 ،5102 ،5102

5102

5102

5102

شكاو داخلية

2

0

52

شكاو متلقي الخدمة

7

52

31

شكاو اأسواق

023

0173

5122

شكاو حماية المستالي

0

0

52

شكاو CMU

51

53

96

المجموع

919

1182

2269

 ملخص اعداد االقتراحات الواردة للوزارة خالل األعوام (:)5102 ،5102 ،5102


2113

2116

2112

اقتراحات داخلية

3

9

43

اقتراحات متلقي الخدمة

3

11

8

المجموع

2

19

35

6

 ملخص اعداد طلبات الثناء الواردة للوزارة خالل األعوام (:)5102 ،5102 ،5102

عدد طلبات البناء

2113

2116

2112

00

13

21

المالحظات:

 يالح ههظ ارتف ههاع الش ههكاو واققت ارح ههات وطلب ههات البن ههاء خ ههال ع ههاف  5102بنس ههبة ()%032؛ وكل ههي
بسههبب ج ههافة قنههاتي اتصهها وتواص ه جديههدتين فههي منتص ه

وناايههة عههاف  ،5102ممهها يههد علههى

فاعلية هك القنوات ووعي متلقي الخدمة بالوسائ الجديدة المتاحة.

2

 يالحههظ ارتفههاع مسههتمر بسههدد طلبههات البنههاء ال هواردة للههو ازرة خههال اأع هواف الههبالن الما ههية ،بسههبب
تطبيق سياسة الموظ

الشام واعطهاء مقهدمي الخدمهة الهدورات الالزمهة قسهإ التسامه مه متلقهي

الخدمة.

 يالحظ ارتفاع نسبة اققتراحات المقدمة في عهاف 5102؛ وكلهي بسهبب التوعيهة بمناجيهة اققت ارحهات
والشكاو واقلية المتبسة في دراستاا وتحليلاا وشمو مديريات المحافظهات فهي مناجيهة اققت ارحهات
والشههكاو وتشههكي لجههان لد ارسههة الشههكاو واققت ارحههات مسههتقلة خاصههة باههف باإل ههافة لسم ه توعيههة

موسسة لاف.

 ارتفههاع نسههبة الشههكاو ال هواردة للههو ازرة بسههبب ارتفههاع لسههسار بسههس الس هل باإل ههافة الههى اسههتحدان
مديرية حماية المستالي وزيادة الوعي بوسائ استقبا الشكاو ومناا :الموق اقلكترونهي ،وتطبيهق

الاوات

الككية.

 ملخص اعداد الواردة للوزارة خالل األعوام ( )5102،5102،5102عن طريق وحدة الشكاوى الحكومية
:CMU

السنة

مجموع الشكاو الواردة عن طريق  CMUشكاو مردودة لسدف اقختصات

شكاو تمت مسالجتاا

2015

51

8

43

2016

53

11

35

5102

72

00

20

8

المالحظات:

 يالحههظ ارتفههاع مسههتمر بسههدد الشههكاو ال هواردة عههن طريههق وحههدة الشههكاو الحكوميههة خههال اأع هواف
الههبالن الما ههية ،بسههبب ارتفههاع لسههسار بسههس السههل (مب ه  :الههدخان) باإل ههافة الههى ازديههاد وعههي
متلقي الخدمة باك الوسيلة.

 تف مسالجة كافة الشكاو الواردة للو ازرة والمصنفة

من اختصاصاا.

ثالثاً :الشكاوى واالقتراحات وطلبات الثناء الواردة للوزارة خالل عام .5102

لقد تف عقد  12اجتماع خال عاف  2112من قب لجنة الشكاو واققتراحات لمناقشة الشكاو واققت ارحهات
الواردة الياا ومحاولة الوصو الى الحلو والتوصيات المناسبة.

 ملخص اعداد وتصنيف الشكاوى الواردة لصندوق الشكاوللوزارة خالل عام :5102

تف مسالجتاا

شكاو مستبسدة

الشكاو الواردة للو ازرة

عدد الشكاو الواردة

شكاو داخلية

52

53

1

شكاو متلقي الخدمة

31

32

4

المجموع

22

61

3

9

11

المالحظات:

 ورد خال عاف  )22( 5102شكو  ،كان مناا ( )31شكو خارجية و ( )52داخلية .حيهن كانهت
الشكاو اأكبر تك ار ار كما يلي:

 -التدخين داخ الو ازرة من قب متلقي الخدمة والموظفين.

 شهكاو بخصههوت مالئمهة مكههان السمه (سهوء النظافههة بشهك عههاف /سههوء المهادة المسههتخدمة فههيعمليههة التنظي ه  /عههدف كفايههة المقاعههد فههي منطقههة اقنتظههار /عههدف وجههود لسههال مامههالت بشههك

كافي في طابق المكان الواحد /سوء التكيي

بطابق خدمة المكان الواحد .../الم).

 شكاو بخصوت مقدف الخدمة (تسام الموظفين بطريقة غير قئقة وعدف مراعاة مكان السم /عدف التزاف الموظفين بالوقت المسلن إلنجاز الخدمة .../الم).

 تف مسالجة جمي الشكاو الخارجية والداخليهة الهواردة للهو ازرة وتقه
 ،21وتف استبساد ( )2شكاو (غير محددة/كيدية).

همن اختصهات الهو ازرة وعهددها
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 ملخص اعداد وتصنيف االقتراحات الواردة للوزارة خالل عام :5102
اققتراحات الواردة عدد اققتراحات عدد اققتراحات

للو ازرة

اقتراحات داخلية
اقتراحات متلقي

الخدمة

المجموع

المطبقة مسبقا

الواردة

32
0
23

2
1
2

عدد اققتراحات

عدد اققتراحات

عدد اققتراحات

غير القابلة للتطبيق

المتبناة وقيد الدراسة

التي تف تطبيقاا

02

00

00

2
50

0
05

5
03

12

15

المالحظات:

 ورد ما مجموعة ( )23اقتراب موزعين بين ( )0اقتراحات خارجية و ( )32اقتراحات داخلية.
 تف تبني مجموعة من اققتراحات:

 تفسي خدمة الرسائ القصيرة لتنبيه متلقي الخدمة ب رورة تجديد السالمات التجارية.-

عمه د ارسهة تشهم المبهاني القريبهة مهن الههو ازرة والتهي يمكهن للهو ازرة اسهتاجرها لسمه ح هانة لطفهها ،

باإل افة لمساحة وكلفة استئجار تلي المباني.

 جيجههاد اليههة مناسههبة وفسالههة للحفههاظ علههى نظافههة لر ههية المصههلى وج هوارب اقخههوة المصههلين وكلههيبفص المنطقة النظيفة عن المنطقة القكرة عند مكان خل ارتداء اأحكية.

 جعطههاء قسههف تحسههين الخههدمات صههالحية طلههب رقههف خلههوس مههن الاههاتمقدف الشكو /اققتراب.

اأر ههي وكلههي لتواص ه م ه

 زيادة حمالت التوعية بخصوت ترشيد اقستاالي وسوء اقستخداف وخصوصا للمرافق السامة. فكرة استخداف المجلدات المشتركة. -توفير مكان للتدخين واقستراحة.

 -تحديه ههد جاه ههة كالمقسه ههف عله ههى سه ههبي المبه هها لتكه ههون مسه ههؤولة عه ههن تحه ههدين دلي ه ه الاه ههات

باسه ههتمرار

وبالتواص م مديرية الموارد البشرية ومديرية الصيانة وارسهاله لكافهة المهوظفين فهي حها وجهود لس

تحدين.

 اسه ههتخداف تطبيه ههق  Outlookلحجه ههز القاعه ههات وكله ههي بإنشه ههاء رزنامه ههة خاصه ههة لك ه ه قائمه ههة وحصه ههرصالحية اإل افة والتسدي علياا فقط لألشخات المسؤولين عن حجز القاعة.
 تف ورود مجموعة من اققتراحات المطبقة مسبقا:
 اقعالن عن اأسسار ورقف هات -و

الشكاو لماف ك مخبز.

مجموعة من لجازة الحاسوب قستخرا" واكما الخدمات داخ الو ازرة الكترونيا.

 -يقترب و

قفته في الطابق الراب تو ح ان المصلى في الطابق الخامإ.

 -صر مكافاة نقدية لموظفين المديريات الحائزة على جائزة لف

وحدة تنظيمية.

-

توجيه كتب شكر للموظفين المرشحين الى جوائز تميز وان لف يحالفاف الحظ.

-

تنصههيب برنههامج ا  Outlookعلههى لجا هزة المههوظفين بحيههن يتسههنى للموظ ه

 -تشكي لجنة لدراسة المواد التدريبية للدورات الداخلية.

اقلكترونههي ابنههاء انقط ههاع اقتصهها بالش ههبكة ،جك ان الموظ ه

المراسالت السابقة في حا انقطاع.

الرجههوع الههى البريههد

ق يسههتطي ف ههتح البرنههامج او تص ههفح

 لما باقي اققتراحات فقد تف استبسادها لألسباب التالية( :غير قابلة للتحقيق ،التكلفة ،غير واقسي).
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 ملخص اعداد وتصنيف طلبات الثناء الواردة للوزارة خالل عام :5102

طلبات البناء الواردة للو ازرة

السدد
21

13

المالحظات:

 تف استالف ( )21طلب بناء.
 ورود طلبي بناء للو ازرة بشك عاف.

 ورود ( )3طلبات بناء لموظفي مديرية السج التجارس المركزس بشك عاف.
 ورود طلبي بناء لموظفي مديرية حماية الملكية الصناعية بشك عاف.

 امهها بههاقي طلبههات البنههاء فكانههت لههبسس مههوظفي الههو ازرة وهههف (فاديههة النواصهرة ،منهها الصههسوب ،علههي
الطسهاني ،رشها غنيمهات ،عهامر لبهو رمهان ،محمهد الجغبيهر ،فاطمهة الشهوابكة ،ناصهر الحوامهدة ،زيههاد

السخني ،دق الرطروط) وكلي على حسن التسام وسرعة اقنجاز واللباقة في التسام .

خامساً :التوصيات
في

وء التحلي المبين لعال للشكاو واققتراحات وطلبات الشكر ،نقترب التوصيات التالية:

.1

رورة تفسي تطبيق نظاف الشكاو اقلكتروني ،في مديرية مراقبة اأسواق والتموين.

 .2التسميف على موظفي الو ازرة بواسطة البريد اقلكتروني لتفسي وتحفيز الموظفين للسم بمناجية
الشكاو واققتراحات وتقديف اقتراحاتاف وشكاوياف ،وامكانية تكريماف ومنحاف شاادات تقدير.

 .5اقستمرار بسقد دورات تدريبية لمقدمي الخدمة في لسلوب التسام م متلقي الخدمة.
 .4اعالن مواعيد اجتماعات لجنة الشكاو واققتراحات على الموق اقلكتروني.

 .3عقد ورشة عامة للتوعية بالمناجية وبمخرجات لجنة اققتراحات والشكاو على ان يتف ككر
اهف المقترحات الواردة للجنة خال الساف.

16

