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نبذة عن المؤسسة

دول مجلس الخليج نية بتقوم املؤسسة بتطبيق نظام التقاعد املدني و العسكري و نظام التأمينات االجتماعية و نظام تبادل املنافع و نظام مد الحماية التأمي
.العربي
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الريادة والتميز االبداعي
في تجربة العميل

التوجه 
االستراتيجي

جيةالركائز االستراتي

ز ثقة عمالئنا توفير تجربة متميزة وشاملة لعمالئنا ترتكز على املوثوقية والشفافية بهدف تعزي

هوية تجربة موحدة
شراكة متميزة مع العميل

تعزيز القدرات 
ة اإلبداعية في تجرب

العميل

تصميم الرحالت 
نة املستقبلية متضم
جميع الفرص 
سبةوالتحسينات املكت

تعزيز الشراكة مع 
العمالء

التميز التشغيلي

ت تصميم وتنفيذ الرحال 
املستقبلية

التحليل والتحسين 
املستمر

رفع رضا العميل عن 
مستويات الخدمة

خدمات ذات قيمة مضافة

تقديم خدمات ذات 
قيمة مضافة 

للعمالء

نشر املعرفة 
املتعلقة بخدمة 
ل العميل لفرق العم

داخل اإلدارة العامة 
وتنمية بيئة عمل

عليم تتبنى فكرة الت
املستمر

 
ا
ثقافة العميل اوال

ة تعزيز الوعي بثقاف
التمركز حول العميل

وثقافة خدمة العمالء 
في املؤسسة 

سماع اراء ومالحظات 
العمالء

اطالق مبادارات 
لتحسين التجربة

هوية تجربة موحدة

تعزيز هوية واحدة االهداف 
االستراتيجية

استراتيجية تجربة العميل

تجربة العميل
ين العمالء وجميع تجربة العميل هي تصور العمالء للمؤسسة والتي يتم تشكيلها بناًء على التفاعالت املتعددة  ب

.ع املؤسسةنقاط التواصل، كذلك يعتبر نظام شامل لكل التجارب التي يمر بها العميل في كل نقاط إلتقاءه م
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الفروع

أجهزة الخدمة 
الذاتية

ف تطبيق الهات
الذكي

الزيارة 
االفتراضية

املحادثة الفورية

مركز االتصال

تويتر

موقع املؤسسة االلكتروني

الخدمات االستباقية

قنوات تقديم الخدمة

نظرة عامة 
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الفروع

مركز االتصال

البريد اإللكتروني

...يوتيوب /فيسبوك/تويتر

الزيارة االفتراضية

خدمات رقمية 
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البوابة اإللكترونية

التطبيق

IVR &SMSخدمة 

أجهزة الخدمة الذاتية

املحادثة الفورية

تدخل بشري  5

5

التحول الرقمي

رفع مستوى النضج

تحسين مستمر

قنوات تقديم الخدمة

نظرة عامة 
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:فروع املؤسسة

يتم تقديم خدمات املؤسسة في أنحاء اململكة 
فرع22من خالل فروع الخدمة املتوفرة في مختلف مناطق اململكة عبر 
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:الفروع

مدينة حول المملكة لخدمة العمالء في كافة مناطق المملكة( 22)تغطي فروع خدمتها 

:الفروع ومراكز األعمال

:مراكز األعمال

م مركز حكومي، يتم استقبال عمالء المؤسسة، و تقديم الدعم لهم و المساعدة سواء بتوجيههم بتقدي

أو عن طريق _ تواصل معنا _ الطلبات عن طريق الخدمات اإللكترونية بالموقع من خالل شاشة 

تأميناتي أعمال ، ويتم توعية العمالء عن نظام امين و كيفية التعامل مع النظام

أساسيةخدمات 
متابعة معاملة–تحديث البيانات –استالم املستندات 

التقاعدياملستشار 
املشتركينلإلجابة على جميع استفسارات 

الجناح االلكتروني
داخل الفرع لتقديم الخدمات االلكترونية للعمالء وتعريفهم بها

اإلشارةلغة 
الفئةتدريب املوظفين على لغة اإلشارة وذلك لتواصل مع هذه 

الفروع

مراكز االعمال 
بالتعاون مع الجهات الحكومية 

المشترك المتقاعد المستفيدين العملأصحاب

خدمة استباقية
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عميل تم اطالق خدمة الزيارة االفتراضية كوسيلة تفاعلية فورية  يستطيع من خاللها
املؤسسة مقابلة موظف خدمة العمالء وإنهاء معاملته وطلباته دون الحاجة لزيارة فرع 

املؤسسة
ا من رؤية املؤسسة ورسالتها في تحقيق أعلى معايير الجودة واملر وتأتي 

ا
ونة هذا الخدمة انطالق

في الخدمات املقدمة وبمختلف الوسائل والقنوات املتاحة

الزيارة االفتراضية    

مميزات 

الخدمة 

إمكانية اختيار خدمة 

التحدث بلغة اإلشارة

مشاركة شاشة العميل

مع املوظف املختص 

لتنفيذ املطلوب

إمكانية رفع امللفات

الطلوبة مباشرة خالل

اللقاء

خدمة استباقية

تقديم الدعم لتنفيذ الخدمات اإللكترونية

اإلجابة عن كافة االستفسارات على مدار الساعة

سهولة وسرعة التنفيذ

المحادثة الفورية 

خدمة استباقية

صطناعي ، خدمة املحادثة الفورية هي وسيلة تفاعلية فورية يستخدم بها تقنيات الذكاء اال 
قديم الدعم حيث يستطيع املساعد التأميني من خاللها اإلجابة على استفسار ات العمالء وت

.له على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع دون أي تدخل بشري 
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ءالعمالنظام حصر 

حصر أعداد العمالء
الزائرين لكل فرع

يتم من خاللها تسجيل وحصر زوار مراكز ( نظام خدمة العمالء)
الخدمة  وتقدير الخدمة التي تناسب احتياج العميل لخدمته على 

ا من رؤية املؤسسة ورسالتها في
ا
اكمل وجه ، وتأتي هذا الخدمة انطالق

تحقيق أعلى معايير الجودة واملرونة في الخدمات املقدمة وبمختلف 
الوسائل والقنوات املتاحة

حصر الخدمات املقدمة
للعمالء لكل فرع

التقارير واإلحصائيات

متابعة الطلبات إدارة مواعيد العمالء

ارسال الرسائل النصية 
لتقييم الخدمة املقدمة

خدمة استباقية
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أجهزة الخدمة الذاتية

خدمة استباقية
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متنوعة خدمة 131+كثر من أ

الخدمات اإللكترونية

(االلكترونية) الرقمية الخدمات 

خدمة131

خدمة تتم في خطوة 48منها

. واحدة

تسجيل مشترك اختياري استفسار عن معاملةالتعريف باملعاش الفوري  

استبعاد مشترك اختياري متابعة الطلباتاصدار البطاقة التعريفية

منفعة معاش ورثةحجز موعدالبيانات املالية

عملإصابةعناإلبالغضم خدمة حكوميالتعاريف

تغيير حالة مستفيدضم تبادل  منافعالعدول عن ضم خدمة

اإلبالغ عن وفاة املتقاعداعتراض على بيانات اشتراكتخصيص املستفيدين

...واملزيد من الخدماتبيانات املستفيدينالصرف على حساب مستفيد

https://www.pension.gov.sa/Services
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للتحقق من الحالة التعليمية 
للمستفيدين خدمة أساس 
للجامعات املحلية وسفير 

للمبتعثين

للتحقق من الحالة االجتماعية 
وعكس بيانات صك حصر الورثة 

وعكس بيانات الحسم

لعكس البيانات الشخصية 
والحالة الوظيفية

أمثلة لنماذج تكامل ناجحة

خدمة استباقية

للتحقق ومطابقة رقم اآليبان للتحقق من الحالة الصحية 
ى حيث يتم إيقاف نصيب املتوف

بشكل مباشر
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الجوائز

تحقيق املركز 
الثالث في قياس
التحول الرقمي

ائز 26 جائزة ضمن جو
مة املمارسات الفضلى مقد
من الجمعية الدولية 

ISSAللضمان االجتماعي 

تحقيق املؤسسة
متطلبات مواصفات

ISO 

التحول للفروع
الرقمية

التواصل مع 
العمالء أثناء 
جائحة كارونا

نظام قياس رضا
العمالء

نظام إدارة 
طلبات العمالء

الحصول على مستوى اإلبداع 
والريادة في

مؤشر التعامالت اإللكترونية 
(يسر)الحكومية 



شكرا

عبدهللا الشليخي. أ


