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 تقرير قياس رضى متلقي الخدمة 2102
 

 مقدمة .1
 

ضمن سعً  دائرة الموازنة العامة فً سبٌل تحقٌق الكفاءة والشفافٌة والعدالة وتووفٌر الدودمال لميمٌوا تامول 
وزارال وذلك من  دولل توزٌوا اسوتبٌان عموى الو، ددمال  متمقً الددمة عما تقدمه من ىالدائرة بقٌاس رض

 2102متمقوً الددموة لمعوان  ىوٌبٌن هذا التقرٌر اآللٌة المتبعوة فوً تٌواس رضو، مٌةوالدوائر والوحدال الحكو
 وأهن النتائج والتوصٌال.

 
 القٌاس آلٌة   .2

 طور  عودة باسوتددان مسوتقمة، حكومٌوة ووحودال ودوائور وزارال من الددمة متمقً عمى االستبٌان توزٌا تن
 متمقووً مون الموورايعٌن عموى بتوزٌعوه وذلووك المباشورة ةوبالطرٌقوو الرسومً والبرٌود اإللكترونووً بالبرٌود تمثمول
  الموظفٌن الزملء ما بالتعاون الدائرة مبنى فً توايدهن أثناء الددمة
  مون االسوتبٌانال مون الكثٌور تعبئوة تون حٌو  السابق القٌاس فً وايهتنا التً األمور بعض من الحد بغٌة وذلك
 العممٌوال معٌوار فرٌوق توان الددموة، متمقوً  ما العلتة إدارة لمنهيٌة استنادا  و المعنٌٌن غٌر األشداص للد

 :هً رئٌسٌة محاور دمسة عمى مقسمة سؤاال   01عمى  احتوى استبٌان بإعداد

 .الددمال .1

 .لمددمة المقدن الموظف .2
 .الددمة تقدٌن مكان .3
 .االتتراحال/ الشكاوى آلٌة .4
 .العان االنطباع .5

 .الدائرة من المقدمة الددمة لتحسٌن لحظالم أو اتتراحال أي إلضافة بند عمى احتوى كما
 الشكاوى الددمة،آلٌة تقدٌن لمددمة،مكان المقدن الموظف ، الددمال نوع) مستوٌال عدة عمى النتائج تحمٌل تن
 الحاسووو  مدٌرٌووة فوً زملئنووا تبول موون تصومٌمه توون محوسوو  نظوان باسووتددان (العوان واالنطبوواع االتتراحوال/

 .والمعرفة
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  النتائج     .3
 عون الددموة متمقوً ىرضو حصول حٌو  ،2102 لمعوان %91  الودائرة عون الددموة متمقوً ىرضو نسبة بمغل

 ،% 88.9 بنسوبة الددموة تقودٌن مكوان كوان وأتمهوا ،%92.9 بمغول  عمى نسبة رضىعمى أالددمال المقدمة 
 والشوكل اليدول فً ذلك ٌظهر كما%  89.0وصمل    العان لدى متمقً الددمة نسبة رضى وسيل االنطباع

 (.0)رتن
 

 متلقً رضى قٌاس نتائج
  الخدمة

 المقدم الموظف الخدمات
 للخدمة

 تقدٌم مكان
 الخدمة

 الشكاوى آلٌة
  االقتراحات/

 عن العام االنطباع
 الدائرة

 %89.0 % 88 %88.9 %91.0 %92.9 القٌمة
  %91 العان المعدل

 0 يدول

 

 
 

 1شكل

 

 الوواردة لمبٌانوال وفقوا وذلوك%( 88) 2102 لمعوان الددموة متمقوًلرضوى  المستهدفة القٌمة الدائرة تدرل كما
 نسوبة أن إلوى الددموة متمقوً رضوى تٌواس نتوائج  تشوٌر و 2100-2101 لألعووان االستراتٌيٌة الدطة ضمن
 القٌمة المتحققة فً عن%( 0) و 2102 لعان المستهدفة القٌمة عن% 8 مقدارها ٌادةبز% 91 بمغل الرضى

 .2الشكل فً ٌظهر كما( 2119،2101) األعوان عن% 7 مقدارها وزٌادة و 2100 عان
 

 
 
 
 
 
 
 

   االستبٌان مستوى عمى القٌاس نتائج 2 رتن والشكل 2 رتن اليدول وٌوضح
 

 العام المعدل اخرى رأي إبداء تشكٌالت خدمات مالٌة خدمات الخدمة متلقً رضى قٌاس

%33 33 33 33 33 الخدمات  
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%39 39 39 39 39 للخدمة المقدم الموظف  

% 99.5 99 93 99 93 الخدمة تقدٌم مكان  

%93 93 93 93 93 العام اإلنطباع  
  2 جدول
 

 

 3 شكل

 

 الوحودال ثون ومون%(89) الووزارال تمٌهوا%( 92)رضوى األكثور هً الحكومٌة الدوائر أن تبٌن لمنتائج وفقا   و      
 . 8والشكل 0اليدول فً ذلك وٌظهر%( 88)الحكومٌة

 اخرى  وحدة حكومٌة دائرة حكومٌة وزارة قٌاس رضى متلقً الخدمة

 77 94 33 93 الخدمات

 93 97 33 39 الموظف المقدم للخدمة

 79 94 31 97 كان تقدٌم الخدمةم

 99 91 33 99 االنطباع العام

 73 94 32 93 المعدل العام 
 
 3جدول

 
 
 4شكل

 :االستبٌان محاور تحلٌل   . 4
 :هً محاور أربا عمى موزعة سؤاال   01 عمى االستبٌان احتوى

 .الدائرة تقدمها التً الخدمات عن الرضى.  1.4
 حصومل وتود الودائرة تقودمها التوً الدودمال عون الددموة متمقً برضى تتعمق أسئمة ستة عمى االستبٌان حتوىا

 والنمواذ  المعموموال الرضى عن أفضمها كان ،%90 بمغل المحور هذا عن إيمالٌة رضى نسبة عمى الدائرة
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 فوً تحسون عن الرضى اوأدناه% 96 بمغل وبنسبة الددمة عمى الحصول لٌتسه فً االلكترونً الموتا عمى
 .8الشكل فً ٌظهر كما%   89حٌ  بمغل   الدائرة ددمال عمى الحصول إيراءال

 

 5 شكل

 . للخدمة المقدم الموظف عن الرضى . 2.4
 نعو الددموة لمتمقوً الرضوى نسوبة وكانول  لمددموة المقدن الموظف حول أسئمة عشرة عمى االستبٌان احتوى
وطرٌقة تعامول الوصول لمموظف المعنً بتقدٌن الددمة  طرٌقة عن الرضى كان أفضمها ،%91 المحور هذا

 الكافٌوة الصولحٌال عون الرضوى نسوبة  وأتمها % 97 بنسبة اثناء تقدٌن الددمة  الموظف ما متمقً الددمة 
 .6الشكل فً ٌظهر كما% 71 بمغل حٌ  المناس  القرار التداذ

 

 
  6 الشكل

 

 

  الخدمة تقدٌم مكان عن الرضى  . 3.4
 

 المظهور عون أسوئمة دمسوة دولل مون وذلوك الددموة تقودٌن مكان عن الرضى مدى تٌاس عمى االستبٌان عمل
 عون لمرضوى العوان المعودل بمو  حٌ  لممرايعٌن مساندة ددمال توفٌر ومدى الموظفٌن ولمكات  لمدائرة العان
 أدناهوا كان حٌن فً ،% 98 بنسبة لمدائرة الوصول سهولة عن الرضى أفضمها كان ،%88.9  المحور هذا

 .7الشكل وفق%  80 بمغل حٌ  والئقة مرٌحة انتظار أماكن توفر عن الرضى
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 7الشكل

 االقتراحات/  الشكاوى آلٌة عن الرضى . 4.4

 حٌو  ،% 88 بمو  والوذي واالتتراحوال الشكاوى آلٌة عن الرضى لقٌاس أسئمة دمسة عمى االستبٌان احتوى
 الشوكاوى صوندو  فوً تتمثول واالتتراحوال لمشوكاوى وسوٌمة لممرايعٌن الدائرة توفٌر منها يوان  عدة تناول

 تووفر الودائرة أن عموى الددموة متمقوً  مون% 89 وافق  حٌ الدائرة فً اآللٌة هذه فعالٌة ومدى واالتتراحال
 واالتتراحووال الشوكاوى صوندو  أن عموى الددموة متمقوً موون%  76 وافوق بٌنموا واالتتراحوال مشوكاوىل آلٌوة

% 011 بمغوول رضووى نسووبة حققوول الوودائرة أن نيوود ذلووك ومووا  8 رتوون الشووكل فووً ٌظهوور كمووا فعالووة وسووٌمة
  اتتراح أو بشكوى تقدن الددمة متمقً من% 8 نسبته ما  أن حٌ  المقدمة االتتراحال أو لمشكاوى باالستيابة
 بشوكل لهون باالستيابة الدائرة تامل ولقد لممسؤول المباشرة والشكوى والهاتف  اإللكترونً البرٌد مستددمٌن

 . 8 الشكل فً ٌظهر كما وفعال سرٌا

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعة المجموعة عن الخدمة متلقً رضى قٌاس نتائج
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 9 الشكل  

 

 عامال االنطباع  . 5.4
 الرضوىوكوان  ،%89حٌ  بمغل نسبة الرضا  الدائرة عن الددمة متمقً انطباع تٌاس عمى االستبٌان عمل

 األمثل التدصٌص فً نيحل الدائرة أن ٌعتقدون من نسبة بمغل بٌنما% 92دائرة الموازنة العامة  عن آداء
 :9 الشكل فً ٌظهر كما%  88 المتاحة المالٌة لمموارد

 
 

 9 شكل                                                               

 

 

 

 

 

 .العامة الموازنة دائرة من المقدمة الخدمات لتحسٌن الخدمة متلقً من مقترحات .5
 اتهناحتٌايو وتحدٌود اإليوراءال وتبسوٌط العمول لتحسوٌن أفكار اتتراح من الددمة متمقً ٌمكن بند االستبٌان تضمن
 المقدمووة الددموة يوودة تحسوٌن شوننها مون تٌموه ملحظوال أي وإضوافة تقودٌمها لمودائرة ٌمكون إضوافٌة دودمال مون

 :ٌمً كما الملحظال وكانل
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 لممووظفٌن إضوافٌة مكاتو  وتووفٌر شور  مٌاه وتوفٌر لمسٌارال مواتف مثل لممرايعٌن إضافٌة ددمال توفٌر 
 .هبعمم لمقٌان لمموظف دصوصٌة ٌويد ال حٌ 

 الموازنة دائرة ما علتة لها وظٌفة لكل لممؤسسال ومحاضرال دورال عقد. 
 المرايعٌن ما أكثر ٌكون وأن رسمٌا   زٌا   االستقبال موظف  ٌرتدي لو حبذا. 
 نفسه النهج عمى بالمواصمة تمنٌهن ما الدائرة تقدمها التً لمددمال امتنانهن المرايعٌن من عدد أبدى. 
 

 التوصٌات  .6
 أداء عون الحكومٌوة والوحودال والدوائر الوزارال من الددمة متمقً رضى تٌاس استبٌان نتائج عمى عاالطل بعد

 المسووتهدفة النسووبة وحققوول إٌيابٌووه كانوول القٌوواس مؤشوورال  معظوون أن موون الوورغن وعمووى العامووة الموازنووة دائوورة
 هوً لمودائرة االسوتراتٌيٌة الدطوة فوً والمسوتهدفة% 91 هوً 2102 لمعوان المقاسوة النسبة أن وحٌ  وتياوزتها،

 -:  ٌمً بما العممٌال معٌار فرٌق ٌوصً ولذلك ،%8 تدره اٌيابً بانحراف أي% 88

 الدطووة ومرايعووة تقٌووٌن عنوود وذلووك% 90 نقطووة عنوود 2100 القووادن لمعووان المسووتهدفة رضووىال نسووبة رفووا .1
  .%89 مغلب 2100 ولمعان% 91 بمغل 2102 لمعان الرضى نسبة أن حٌ  لمدائرة، االستراتٌيٌة

 فوً واإلدارٌوة المالٌة األتسان مدراء ما الدائرة عمل فً  متدصصة عممٌة ولقاءال  تعرٌفٌة ايتماعال عقد .2
 . سنوي بشكل الحكومٌة والوحدال والدوائر الوزارال

 والتودرٌ  التطووٌر وحودة بوٌن بالتنسوٌق التشكٌلل ويداول الموازنة إعداد ٌسبق تدرٌبً سنوي برنامج عقد .3
 .الددمة متمقً لتدرٌ  التشكٌلل ويداول الموازنة إعداد كٌفٌة فً الموازنة ومحممً

 فوً البودٌل الموظوف صولحٌال  بتفعٌول اإلدارٌوة مستوٌاتهن كافة عمى الموظفون فٌها ٌمتزن تعمٌمال إصدار .4
 . األصٌل الموظف غٌا  حال

 الووزارال كافوة لٌشومل( GFMIS) نوًاإللكترو الحكومٌوة المالٌوة األنظموة إدارة مشوروع تنفٌوذ العمل متابعة .5

 . الدائرة تقدمها التً الددمال وكافة( لمدائرة الددمة متمقً)الحكومٌة والوحدال والدوائر

 نافوذة وتطووٌر االتتراحوال/ الشوكاوى لتقودٌن الرسومٌة الوسوٌمة هوً اإللكترونوً البرٌود وسوٌمة اعتماد التنكٌد .6
 الشوكاوى صوندو  بيدوى تناعة ويود لعدن لمدائرة الرسمً االلكترونً الموتا عمى االتتراحال/ الشكاوى

 .واالتتراحال
 وإلزان المرايعٌن انتظار أماكن فً لمشر  مٌاه وكولر( تصوٌر آلة) مساندة وددمال مرٌحة مقاعد وفٌرت  .7

 مهووارال عوون تدرٌبٌووة دورال فووً لممشوواركة وتنسووٌبهن لموودائرة الرسوومً الووزي بارتووداء االسووتقبال موووظفً
 .الفعال االتصال

 .الحكومٌة الوحدال لدى الرضى اندفاض أسبا  لدراسة فرٌق تشكٌل .8
 

 


