مٌثاق خدمة العمالء
تحرص الهٌئة العامة للتؤمٌن االجتماعً على توفٌر خدمات عالٌة الجودة لعمالئها ،وتسعى للعمل بمبدأ الشفافٌة فً
كافة تعامالتها من أجل إٌصال رسالتها وتحمٌك رإٌتها
أنتم متعاملونا ولكم الحك علٌنا فً اآلتً :











حسن استمبالكم ومعاملتكم باهتمام واحترام وبشاشة ،وااللتفات إلى العمالء من فئة كبار السن وذوي االحتٌاجات الخاصة
أن تحظوا بخدمة متمٌزة وعالٌة الجودة ومعاملة عادلة ومتساوٌة
أن نلبً احتٌاجاتكم بمهنٌة واحترافٌة من لبل فرٌك عمل متعاون ٌتمتع بالمعرفة وٌتفهم احتٌاجاتكم ،وٌستطٌع الرد على
استفساراتكم
أن نإمن لكم معلومات دلٌمة واجراءات خدمة سلٌمة ،ونحافظ على السرٌة التامة لمعلوماتكم الشخصٌة
أن نعمل على توفٌر خدمات الكترونٌة ومتمٌزة وعبر المنوات التً تناسبكم لدر االمكان
ان نعمل على تبسٌط االجراءات لنوفر لكم خدمة سرٌعة وسلسلة
أن نوفر لكم متطلبات جمٌع الخدمات ومواعٌد انجازها
أن نستجٌب لطلباتكم فً الولت المناسب ودون تاخٌر
أن نعمل على توفٌر جمٌع الموانٌن ذات الصلة واألدلة االرشادٌة واالستمارات على البوابة اإللكترونٌة
أن نرحب بآرائكم والتراحاتكم لنتشارن معكم فً تطوٌر خدماتنا
ما نرجوه منكم لتمدٌم خدمة متمٌزة لكم :








أن ٌكون المظهر العام متوافما مع أعراف المجتمع البحرٌنً
تمدٌر جهود موظفٌنا فً خدمتكم بالتعامل معهم باحترام متبادل
توفٌر األوراق الثبوتٌة والمستندات المطلوبة بشكل شامل ودلٌك إلتمام المعاملة
إبالغنا بؤي تغٌٌر فً المعلومات الشخصٌة أو الظروف المتعلمة بإتمام الخدمة
إعالمنا بوجود خطؤ او تعدٌل فً البٌانات فً أسرع ولت ممكن
تمدٌم اآلراء والمالحظات حول خدماتنا
أولات تمدٌم خدماتنا :
المكان
المبنى الرئٌسً – المنطقة الدبلوماسٌة
فروع مراكز مجمع سترة
االستمبال مجمع التامٌنات التجاري
المكتب التمثٌلً بهٌئة تنظٌم سوق العمل  -سنابس
المكتب التمثٌلً بهٌئة تنظٌم سوق العمل  -مٌناء سلمان

بإمكانكم التواصل معنا مباشرة من خالل :

-

أٌام العمل
األحد إلى الخمٌس

ساعات تمدٌم الخدمة
 7:03صباحا ً حتى  2:33ظهرا ً
فٌما عدا الخمٌس إلى الساعة  5::1ظهرا ً

مركزاالتصال 17000707 :
الموقع االلكترونً www.sio.gov.bh :
البرٌد االلكترونً complaint@sio.gov.bh :
bh_sio
مواقع التواصل االجتماعً :
فاكس رقم 17532494 :
ص.ب  ،5250 :المنامة – مملكة البحرٌن
تقدٌم المقترحات او الشكاوى على النظام الوطنً (تواصل) المتاح
على الموقع االلكترونً للهٌئة

