ميحرلا نمحرلا هللا مسب

املوضوع  /جودة اخلدمة و س ياسة الإلغاء

ل

ا مقدمة :
ابكامتل اجراءات التسجيل و جاهزية املركبه و الرحال ابلعمل مضن رحالني ترحال  ،يكون قد وافق مضنيا عىل متطلبات اخلدمة من
حيث الكيفيه و الاداء و الرشوط و الالزتامات بني الرحال و الرشكة( ترحال ) مبا يامتىش مع رؤية الرشكه  .و اليت تضع اس مترارية اخلدمة و
ضامن اجلودة مبا يتوافق مع الظروف املواتيه للبالد و املؤثره عىل اخلدمة بشلك مبارش او غري مبارش .
عليه فان لك ما من شأنه التأثري عىل اخلدمة من قبل الرحال او العميل حبسب س ياس هتا ادلاخليه لضامن اجلوده  .و من مضاهنا سسسة
الغاء الطلبات و اليت اتيحت من قبل التطبيق للرحال و العمالء برشوط معينه و لك ما خيرج عن اطار هذه الرشوط يمت تطبيق جزاءات ماليه
او اي اجراء تراه الرشكه مناس با يصل اىل حد الغاء تسجيل الرحال او ايقاف التعامل مع العميل .
موحض يف الس ياسة ادانه الاصل يف اداء اخلدمة و الرشوط و اجلزاءات عىل ان ترسي بعد املوافقه علهيا من ادارة الرشكه .

إستقبال الطلب (: )1.0
 .1يصل الطلب للرحال عن طريق التطبيق يف حميط حمدد من قبل الرحال ادانه  0.5كيلومرت و اعاله  3.0كيلو مرت .
 .2يتضح للرحال ابلتطبيق ماكن اس تالم العميل و ماكن وصول العميل .
 .3تدوم فرتة الطلب يف التطبيق حوايل  30اثنية لاتحة الفرصه للرحال ابلقبول او جتاهل الطلب .
 .4مبجرد قبول الطلب  ،جيب عىل الرحال التحرك ملاكن اس تالم العميل .
 .5جيوز للرحال التصال او اس تقبال املاكمله من العميل لتأكيد بياانت الطلب.
 .6جيب عىل الرحال الوصول اىل ماكن العميل و التصال عليه و اخطاره ابلوصول .
 .7جيب عىل الرحال معل "وصول" يف التطبيق .
 .8جيب عىل الرحال الانتظار مدة ما بني  7 – 5دقائق للعميل .
 .9بعد اس تالم العميل من قبل الرحال  ،جيب عىل الرحال تغيري احلال يف التطبيق اىل " بداء الرحهل".
 .10بعد وصول الرحال اىل ماكن العميل املطلوب  ،يقوم بعمل "اهناء" للطلب ملعرفة القمية اليت جيب اليت يدفعها العميل .
 .11بعد اس تالم املبلغ يقوم الرحال بعمل " تأكيد " ليصبح جاهز لس تالم الطلب التايل حبسب موقعه.
 .12ميكن للرحال معل اغالق للتطبيق .
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يقوم العميل ابدخال رمز من قسامئ التخفيض يف التطبيق .
يقوم العميل بعمل طلب للرحهل و اليت س تكون موضوع التخفيض مبارشة .
املرور ابلجراءات يف البند ( )1.0من ( ) 1اىل (.)9
تظهر القمية املتبقيه بعد خصم التخفيض للرحال .
يلزتم الرحال ابس تالم املبلغ املتبقي فقط دون توجيه سؤال للعميل عن التخفيض و قميته و املعلومات عنه.
تقوم الرشكه بدفع مبلغ التخفيض و عكسه يف حساب الرحال مبارشة .
مواصةل اجراءات البند ( )1.0يف ( )11و (.)12
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ميكن للعميل ان يلغي طلب الرحهل املطلوبه منه عرب التطبيق قبل وصول الرحال و تغيري حاةل الرحهل اىل "وصول" من قبل الرحال.
ل ميكن الغاء الطلب اثناء البداء يف الرحهل .
يف حال قام العميل ابلغاء الطلب قبل تغيري حاةل الرحهل من الرحال اىل " بداء "  ،و طلب مواصةل الرحهل خارج التطبيق  ،جيب عىل
الرحال تبلغ الرشكه ابحدى وسائل التواصل املتاحه اما عن طريق مركز خدمات العمالء و الرحالني  2407او عن طريق الواتساب
.00249924073333
يف حال قام الرحال مبواصةل الرحةل اكمهل خارج التطبيق بعد الغاء العميل لها  ،يتحمل الرحال قمية الرحهل ابلضافة لقمية الغرامة .حبيث
يقوم قسم املراجعة و الاحتيال مبراجعة الرحهل عن طريق الاجراءات املتبعه و حسب نس بة الرشكه ( رسوم اخلدمة ) من اجاميل املبلغ
املفروض يف الرحهل .
يف حال تكرر الغاء الرحالت من العميل بعدد ( )5مرات يمت تعليق احلساب تلقائيا من التطبيق و ل سسمح للعميل ابلقيام ابي طلب
خالل فرتة حمدوده .
يف حال تكررت الرحالت امللغية من العمالء و مت القيام هبا من الرحال  ،يمت تطبيق الايت من الاجراءات :
 .6.1اذا اكنت ما بني عدد ( )1مره اىل (  )3يف اليوم ابلجاميل  ،يمت حسب رسوم اخلدمة من الرحهل و تطبيق رسوم الغرامه عىل
الرحال .
 .6.2اذا اكنت تزيد عن ال ( )3رحالت و حىت ( )6يمت تعليق احلساب ملدة  24ساعه .
 .6.3اذا جتاوز الرحال عدد ( )6مرات يمت تعليق حساب الرحال و توجهيه للتواصل مع احد مراكز ترحال ملتابعة الاجراءات
الالزمه .
 .6.4اذا متت مالحظة تكرار البند ( )cخالل الشهر  ،يمت الغاء اشرتاك الرحال ابخلدمة هنائيا .
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يف حال توقفت خدمة الانرتنت من الرحال اثناء الرحهل جيب عىل الرحال التصال ابلرشكة عرب القنوات املتاحة .
تمت معاجلة الرحهل من قبل قسم املتابعه و حساب الرحهل ابلتطبيق و حسب قمية رسوم اخلدمة و اخطار الرحال.
يف حال مل يمت اخطار الرشكه ابملشلكه  ،يقوم قسم املراجعه و الاحتيال حبساب الرحهل و حسب رسوم اخلدمة.
يف متت مالحظة تكرار انقطاع الانرتنت من الرحال  ،يمت تعليق اخلدمة ملدة ل تتجاوز  24ساعه بعد اخطاره.
يف متت مالحظة تكرار البند ( )4اعاله  ،يمت تعليق احلساب و توجيه الرحال بزايرة اقرب مركز ترحال ملعاجلة احلساب.
حيق للرحال تقدمي شكوى عرب خدمات العمالء و الرحالني يف حال مت حسب رسوم اخلدمة من الرحالت املتأثره ابنقطاع
الانرتنت خالل اليوم ليمت مراجعهتا بواسطة قسم املتابعه و معاجلة الشكوى حبسب الاجراء املتبع.

الغاء الرحله توإسطة الرحال (: )4
.1
.I
.II
.III
.2
.3

3.5

ل حيق للرحال الغاء الرحهل اليت قبلها بواسطة التطبيق الا يف احلالت التيه :
يف حال وصول الرحال اىل موقع اتسالم العميل و انتظر ملدة  7 – 5دقائق و مل يظهر العميل.
يف حال ان الطلب مت من خدمات العمالء و الرحالني و تعذر التواصل مع العميل.
يف حاةل ان ماكن وصول العميل عىل الرحهل خارج ال ُقطر .
يف لك احلالت ( )Iو ( )IIيمت التواصل مع مركز خدمات العمالء و الرحالني للمعاجلة الفوريه.
يف حال الغى الرحال الرحهل بعد القبول او معل الوصول او قام ابلرحهل دون تغيري حاةل الرحهل اىل " بداء" يمت تطبيق الغرامه
عليه كام يه موحضه اكليت :
 3.1تطبق الغرامه يف حال الغى الطلب بعد دقيقه من القبول.
 3.2تطبق الغرامه يف حال الغى الطلب بعد وصول ماكن العميل و مت تغري او مل يمت تغري حاةل الرحهل اىل وصول يف فرتة زمنية
اقل من  4دقائق و مسافة قطرها اكرث من  200مرت .
 3.3تطبق الغرامه يف حال الغى الطلب بعد وصول ماكن العميل و مت تغري او مل يمت تغري حاةل الرحهل اىل وصول يف فرتة زمنية
اقل من  4دقائق و مسافة قطرها داخل ال  200مرت .
 3.4تطبق الغرامه يف حال الغى الرحال الطلب بعد التحرك من ماكن العميل .

تطبق الغرامة عىل الرحال يف حالتأخر عن العميل يف فرتة زمنيه تزيد عن  10دقائق .

إدإرة سعــــــادة العملاء
محمد البا رق

