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  الخطوات شرح
 /اقتراح .  يمكن لكل عميل أن يتقدم بشكوى١

أو بواسطة أي  العمادةبواسطة أي موظف في 
طريقة أخرى :( إتصال ھاتفي من العميل، فاكس 

يجب  و االقتراحات ،رسالة ، بريد...). كل الشكاوى
  أن تصل إلى المسئول عن عالقات العمالء.

ـــ.  ٢ ـــادة تقام ـــكاو العم ـــناديق للش ـــأمين ص ي بت
ھــذه ، المــدخل الرئيســي للعمــادةواإلقتراحــات فــي 

الشــكوى تســجل علــى قســيمة تحســين الجــودة 
)ADQ-F-01-10 ممثل إدارة الجودة) وترسل إلى.   
(باالشـتراك مـع مسـئول ممثل إدارة الجودة . يقيم ٣

عالقات العمالء) طلب أو شكوى العميـل للتأكـد مـن 
 ســتطيع معالجــة ھــذهت العمــادةصــالحيتھا ومــن أن 

ــتم إعــالم / االقتراحالشــكوى ــع األحــوال ي .فــي جمي
العميل بالنتائج التي تسجل على قسـيمة تحسـين 

 الجودة.
 صالحة، يكلف ممثل/االقتراح عندما تكون الشكوى .٤

  .إدارة الجودة شخص لمعالجة المسألة
. يفتش الشخص المكلف عن أسباب المشكلة ٥

  .إليجاد الحلول المناسبة
الحلول المحتملـة .يختـار .  يطرح الشخص المكلف ٦

مسئول عالقات العمالء الحل المناسب الذي يتوافق 
يجب إعـالم  .ومع قدراته عمادةللمع سياسة الجودة 

بالقرار المتخذ. في حال لم يقبل الحل ،يـتم  العمادة
 التفتيش عن حل آخر .

.  يطبق الحل عند الموافقة عليه بإشراف مسـئول ٧
 عالقات العمالء .

أو ممثــل إدارة  ســئول عالقــات العمــالء.  يشــرف م٨
على تطبيق الحل . في حال لم يعـط جـدوى  الجودة

: يعاد تطبيق الحـل مـرة ثانيـة أو يـتم التفتـيش عـن 
  حل جديد. 

ــى ٩ ــائج عل ــدما تحــل المشــكلة ،تســجل النت .  عن
 تحسين الجودة . قسيمة

ــــالء ١٠ ــــات العم ــــئول عالق ــــع مس ــــنوياً، يض . س
واقتراحــات  يتضــمن شــكاوى ADQ-F-01-12(نمــوذج
و  شــكاويالوطلبــاتھم.  يــتم تعبئــة ســجل  العمــالء

 النمــوذج)، يبــين ھــذا ADQ-F-01-11(  االقتراحــات
 جميـــع الشـــكاوى واالقتراحـــات وســـجل الشـــكاوي

التي سواًء تم حلھا أم ال مع الشـروحات  واالقتراحات
المناسبة. ھذا التقرير يعرض خـالل اجتمـاع مراجعـة 

  اإلدارة .
 
 
 
 
 

 
 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 عبدهللا العنزي محمد الحربي

  والتوقيع األسم

 
 الھدف

الھدف من ھذا اإلجراء ھو وصف مجمل العمليات 
وتأمين  واالقتراحات الالزمة لمعالجة الشكاوى

  الخطوات التصحيحية الالزمة بھدف إرضاء العمالء.
  
  

التطبيق مجال  
 و اقتراحات يطبق ھذا اإلجراء على جميع شكاوى

المستلمة من قبل العمالء الشفھية أو الخطية 
  .العمادةأي فرد من 

 
 المرجعية

 ISO 9001:2008المواصفة القياسية الدولية 
  دليل  الجودة

  
واإلختصارات التعريفات  

 يبنيھاشكوى العميل: ھي حالة لعدم الرضى 
العميل نتيجة الستالم منتجات غير مطابقة أو 

خالل أي مرحلة من مراحل نتيجة لسوء تعامل 
 التعامل معه.

ADQ.ھو رمز إلدارة التطوير والجودة : 
P.إجراء :  
  

 التعديالت
 الطبعة األولى

  
الملحقة الوثائق  

  )ADQ-F-01-10( قسيمة تحسين الجودة
  )ADQ-F-01-11( واالقتراحاتشكاوي السجل 

  )ADQ-F-01-12( نموذج الشكاوي و االقتراحات
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FLOWCHART 
    

ADQ-P-01-06   تاحارتقالا و يواكشلا ةرادإ ءارجإ

ةدوجلا ةرادإ لثمم
ليمعلا

ةيادبلا

ةياھنلا

 مدع ةلاح فاشتكا
ليمعلا دنع اضرلا

ظوملا
نعملا ف

ي

 / ىوكشلا مييقت
حارتقإلا

 رايتخإو حارتقا
لولحلا

 صخش نييعت
 / ىوكشلا ةعباتمل

قيبطتلا نم ققحتلاحارتقإلا
معن

 نع شيتفتلا
بابسألا

 مدع ةلاح ليجست
ىضرلا

 حارتقإلا / ىوكشلا
لوبقم لحلا؟ ةحلاص ال

لحلا قيبطت

معن

ةيضرم ةجيتنلا

 ةجيتنلا ليجست
فلملا قالغإو

 يونس ريرقت عضو
 ىواكشلاب
تاحارتقإلاو

معن

ال

ال

 


