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 تقرير قياس  رضى متلقي الخدمة 
 مقدمة .0

ةةدمام التةل معرفةة انباااةام متي ةل الةدمةة اة  الالعالقةة مة   متي ةل الةدمةة  سةم  سةعل  دامةرة الم اانةة العامةة لاستنادًا لمنهجية إدارة 
قامةم الةدامرة ا يةاض رسةل متي ةل الةدمةة لتة فير تجذيةة راجعةة اة  سة   ، ت دمها  الجه د التل تاذلها فل سةاي  تسسةي   تاسةيب ااجةرا ام

رة فيما يتعيق امتي ل الةدمةة مة  ةةال  اسةتبالا  را   انباااةام متي ةل الةدمةة  الةذي  يموية   منةد ال مدى فاايية تبايق استراتيجية الدام
ا ال اارام  الد امر  ال سدام السك مية س   الةدمة الم دمة   ااجةر ام المتاعةة  المة ن ي  م ةديمل الةدمةة  مكةا  ت ةدية الةدمةة  ا نباةا

 أهة النتامج  5102 ياي  هذا الت رير اآللية المتاعة فل قياض رسل متي ل الةدمة ليعاة   ا قتراسام  العاة ا  الدامرة   لية ت دية الشكا ى
  الت صيام.

 .آلية القياس5
تةةة ت ايةة  ااسةةتايانام ايةةل متي ةةل الةدمةةة مةة   اارام  د امةةر   سةةدام سك ميةةة ، مةة  ةةةال  مةة ن ل العالقةةام العامةةة فةةل الةةدامرة ،  ذلةة  

 ات ايعه ايل المراجعي  م  متي ل الةدمة أونا  ت اجدهة فل مانل الدامرة االتعا   م  الامال  الم ن ي . 
( اسةةتاانة  كتجذيةةة راجعةةة ، استةة م ا سةةةتاانة 23( اسةةتاانة ،  تةةة جمةة    71انام امةةا يعةةاد   قةةاة فريةةق معيةةار العمييةةام اتاةةداد اسةةتاي  

 مسا ر رميسية هل: أراعة( سؤا  م سمة ايل 55ال اسدة ايل  
 

 ( أسمية.7إدارة  ت دية الةدمام   .1
 ( أسمية.6إدارة العالقة م  متي ل الةدمة  تعاياها   .2
 أسمية.( 4إدارة الشكا ى  ا قتراسام   .3
 ( اسمية.2ا نبااا العاة   .4
 .است م ااستاانة ايل اند اسافة أي اقتراسام أ  مالسنام لتسسي  الةدمة الم دمة م  الدامرة 
 ال يةةاض  الةةذي ااتمةد ايةةل م ةةاييض إسصةةامية االميةةة  فةةق ت صةةيام  اارة تبةة ير ال بةةاا  تةة اسةةتةداة ننةةاة مس سةةل لتسييةة  نتةةامج

( وةة 1العاة فل  رشاتها الت ا ية ليتة أةذ كافة نتامج ا جااام اعةي  ا اتاةار اسيةك تكة   العالمةة الكاميةة لمجااةة م افةق اشةدة  
 (.2.2تتدرج ليعالمة فتك   ااق  لمجااة غير م افق اشدة لتايغ  

 النتائج.4
 

نناة مس سل م  إاداد  تصمية مديرية الساس ل فةل دامةرة تة تسيي  النتامج ايل مست ى المسا ر الرميسية المذك رة أااله ، ااستةداة 
 -الم اانة العامة  كانم ايل النس  التالل :

  لمسةة ر  87..8نسةةاة  ، سيةةك كانةةم أايةةل 2212ليعةةاة  % 88ايجةةم النسةةاة العامةةة لرسةةل متي ةةل الةدمةةة اةة  الةةدامرة %
% لمسةة ر الرسةةل اةة  إدارة الشةةكا ي  ا قتراسةةام ، اينمةةا  88.11،  أقيهةةا نسةةاة ايجةةم  إدارة  ت ةةدية الةةةدمامالرسةةل اةة  

% ،  نسةاة الرسةل اة  مسة ر إدارة العالقةة مة  متي ةل الةدمةة  87.83ايجم نسةاة الرسةل اة  مسة ر ا نباةاا العةاة اة  
 (.1% ، كما ينهر ذل  فل الجد    الشك  رقة  88.24

 
 االنطباع العام عن الدائرة إدارة الشكاوى واالقتراحات إدارة العالقة مع متلقي الخدمة إدارة وتقديم الخدمات نتائج قياس الرضى عن

 % 87.63 % 86.00 % 88.54 % 87..8 القيمة
 %88 المعدل العام

 1جد   
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 1شكل

 88 ايجةم النسةاة أ  سيةك  %8 ا ارق إيجاال قةدره ال يمة المستهدفة    2212 ليعاة الةدمة متي ل رسل قياض نتامج   م س %
 %.82 هل   م ارنة م  ال يمة المستهدقة 

 التةةل  2214لعةةاة أ  هنةةا  ت ةةدة فةةل مسةةت ى رسةةل متي ةةل الةدمةةة م ارنةةة مةة  نتةةامج ال يةةاض   2212 ليعةةاة  يةةاضال نتةةامجال تشةةير 
 .%(82 التل ايجم   2213،  نتامج قياض ااة  %(81ايجم  

 
  يت صةيام الناتجةة اة  قياسةام رسةل ل إلل األور اايجاال لمجرا ام العديدة التل اتةةذتها الةدامرة تن يةذاً  2212تشر النتامج ليعاة

 ت اي   جم  استاانام قياض رسل متي ل الةدمة.متي ل الةدمة لألا اة الساا ة ،  ت عي  د ر قسة العالقام العامة فل 
 

  ةةدمام إاةداد جةدا   % وة 88انساة  ةدمة إادا  الرأي %  وة .8 أايل قيمة ايجم  الةدمام الماليةسل ا  الر نساة  س  م
 . 3 الشك  2% كما ينهر فل الجد  82انساة التشكيالم 

 
 

 المعدل العام إبداء رأي خدمات تشكيالت خدمات مالية قياس رضى متلقي الخدمة

%19 إدارة وتقديم الخدمات  68%  47%  67%  

%61 إدارة العالقة مع متلقي الخدمة  68%  19%  61%  

%64 إدارة الشكاوى واالقتراحات  69%  19%  64%  

%66 اإلنطباع العام  68%  18%  19%  

%61 المعدل العام  68%  66%  66%  

 5جدول 
 

84.00%

85.00%

86.00%

87.00%

88.00%

89.00%

90.00%

91.00%

الرضى عن إدارة الشكاوى 
 واالقتراحات

الرضى عن االنطباع العام عن 
 الدائرة

الرضى عن إدارة العالقة مع 
 متلقي الخدمة

الرضى عن إدارة وتقديم 
 الخدمات

 نتامج قياض معد  رسل متي ل الةدمة 



 
ائرة الموازنة العامةد  

4 | P a g e  

 
 

 
 3شكل 
 

   تييهةا 4. ايجةم  انسةاة كوةر رسةلألالسك ميةة هةل اال سةدام تاةي  أ   ايل فمةام متي ةل الةدمةة،اسسل تصنيف النتامج انا )%
 . 4 الشك  3 ينهر ذل  فل الجد  ( %82  ايجم انساة السك مية الد امر م  وة  %(88  ايجم انساةال اارام 

 
 

 
 
 
 
 

 3جدول

 
 4شكل
 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

إدارة وتقديم 
 الخدمات

إدارة العالقة مع 
 متلقي الخدمة

إدارة الشكاوي 
 واالقتراحات

 اإلنطباع العام

 خدمات مالية

 خدمات تشكيالت

 إبداء رأي

 المعدل العام وحدة حكومية دائرة حكومية وزارة قياس رضى متلقي الخدمة

%09 إدارة وتقديم الخدمات  78%  09%  01%  

%78 إدارة العالقة مع متلقي الخدمة  78%  09%  70%  

%78 إدارة الشكاوى واالقتراحات  71%  09%  78%  

%77 اإلنطباع العام  79%  09%  77%  

%77 المعدل العام  79%  09%  70%  

70.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

إدارة وتقديم 
 الخدمات

إدارة العالقة مع 
 متلقي الخدمة

إدارة الشكاوي 
 واالقتراحات

 اإلنطباع العام

 وزارة

 دائرة حكومية

 وحدة حكومية
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 :هي محاور أربعةسؤال موزعة على  (55)على  االستبيان ىحتو القد 
 

 .الخدمات إدارة وتقديم الرضى عن  .0.4
إجمالية  رسلنساة سصيم الدامرة ايل  قد   دامرةالتل ت دمها الةدمام المتي ل الةدمة ا   رسلسمية تتعيق اأساعة  ايل ا يا ستا ىست  ا

المبية ل  اة  الم نةف أنةه يتمتة  امنهةر  الم نف أنه ي ةدة الةةدمام االشةك ا   رسلال االهاأكا  ،  %87..8ا  هذا المس ر ايجم 
كمةةا  % 28..8  كانةةم انسةةاة الم نةةف أنةةه يةة فر الةةةدمام اال قةةم المسةةدد أدناهةةا الرسةةل اةة   %2.28.النسةةاة لهمةةا  كانةةم   مةةق  أنيةةق

 .2فل الشك  ينهر
 

 
 5شكل 

 

 . إدارة العالقة مع متلقي الخدمة وتعزيزهاالرضى عن  .5.4
 ،%88.24لمتي ةل الةدمةة اة  هةذا المسة ر  رسةل كانم نساة ال ةدمة إدارة العالقة م  متي ل السمية س   أ ستةايل  يا ا ستا ىست  ا
جةةرا ام المتااعةةهاةة   رسةةلال نسةةاةفسةةيها أ نسةةاة  أقيهةةا    % 2.ايجةةم  التةةل  مةةدى ايةةة الم نةةف ام اايةةد إنجةةاا الةةةدمام  متبيااتهةةا  اع
 .8كما ينهر فل الشك % 88.87 ايجم سيكدراية متي ل الةدمة امسؤ ليتهة تجاه الةدمام الم دمة لهة م  الدامرة مدى  ا  رسلال

88.50%

89.00%

89.50%

90.00%

90.50%

91.00%

ي دة م ن   الدامرة 
الةدمام االشك  

 المبي ل

ي فر م ن   الدامرة 
الةدمام فل ال قم 

 المسدد

ي دة الةدمة م نف 
 فريق ام  متعا   

 يتمت  االمعرفة

يتأكد الم نف م  انه 
فهة اشك   اسح 
 استياجام المتعام 

يسا   الم نف تياية 
استياجام المتعام  
  ت دية قيمة مسافة

يراج  الم نف اميه 
ليتس ق م  صسة 

 الايانام

يتمت  الم ن    امنهر 
  مق  أنيق

 نتائج قياس إدارة وتقديم الخدمات
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 6الشكل 

 الشكاوى واالقتراحات إدارةالرضى عن  .3.4
 لمتي ةةل الةدمةةة اةة  هةةذا المسةة ر رسةةل كانةةم نسةةاة الالشةةكا ى  ا قتراسةةام  إدارةاةة   رسةةلالل يةةاض  سةةميةأأراعةةة ايةةل  يا ا سةةتا ىتةة  سا

% ،  كةا  87.78كا  أاالها نساة الرسل ا  مةدى قةدرة الم نةف ايةل معالجةة مشةاك  متي ةل الةدمةة  التةل ايجةم سيك  % ،88.11
  . 8كما ينهر فل الشك  % 82.28أدناها نساة الرسل ا  مدى سراة تاييغ متي ل الةدمة انتيجة البيل  التل ايجم 

 
 7 الشكل  

84%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

يعلم موظفي الدائرة 
متلقي الخدمة بمواعيد 

إنجاز الخدمات 
ومتطلباتها وإجراءات 

 المتابعه

اليتم تحويل المكالمة 
إلى أكثر من موظفين 
كحد أقصى للحصول 
 على خدمة عبر الهاتف

يمكن للمتعامل التواصل 
مع الدائرة خارج 

 ساعات العمل المحددة 

يطبق الموظف معايير 
الخدمة المتميزة على 

 جميع الخدمات

يتعامل الموظف بعداله 
ومساواة مع جميع فئات 

 متلقي الخدمة

متلقي الخدمة على 
دراية تامه بمسؤوليتهم 
تجاه الخدمات المقدمة 

 لهم من الدائرة

 نتائج قياس  الرضى عن إدارة العالقة مع متلقي الخدمة وتعزيزها

83.00%

83.50%

84.00%

84.50%

85.00%

85.50%

86.00%

86.50%

87.00%

87.50%

88.00%

88.50%

يبلغ متلقي الخدمة بنتيجة طلبه في 
أسرع وقت ممكن وال يحتاج 

للمراجعه بشأن الطلب ألكثر من 
 مرتين

يتم توفير نماذج تقديم االقتراحات 
والشكاوي في موقع تقديم الخدمة 
وآليا من خالل الموقع اإللكتروني 

 للدائرة

يتعامل الموظف مع مشكلة متلقي 
الخدمة ويتبناها على أنها مشكلته 
 الخاصة وأنها فرصة اتعزيز الثقة

يمكن االعتماد على موظفي الدائرة 
 في معالجة مشاكل متلقي الخدمة

 نتائج قياس إدارة الشكاوي واالقتراحات
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 االنطباع العام .4.4
نسةةاة أايةةل ايجةةم  ، سيةةك% 87.83 مايجةة  الةةذي ا نباةةاا العةةاة اةة  الةةدامرة  رسةةل  يةةاض ل أسةةميةةمسةةة ايةةل  يا ا سةةتا ىاستةة  

 ت قعاتةه ي  ق اما  اسيانا الةدمة م  يت قعها كا  التل ا يجااية النتيجة ايل الةدمة متي ل سص  %  كانم الرسل ا  83..8
 ..كما ينهر فل الشك    سديوة  معدام مرافق الدامرة  متال  هل % 82.78نساة أق  ايجم اينما ، 
 

 
 .شكل 

 .الخدمات المقدمة من دائرة الموازنة العامةن يمقترحات من متلقي الخدمة لتحس.6.3
 

استياجةةاتهة مةة  ةةةدمام اسةةافية يمكةة   تسديةةد   تاسةةيب ااجةةرا ام لتسسةةي  العمةة  أفكةةار اقتةةرا متي ةةل الةدمةةة مةة   انةةد يمكةة تسةم  ا سةةتايا  
 . كانم المالسنام كما ييل: نها تسسي  ج دة الةدمة الم دمةأي مالسنام قيمه م  شأسافة اع    ليدامرة ت ديمها

  لكتر نلإاشك   الةدمام ت ديةالسراه فل إاتماد  GFMIS ) الجهد  التكي ة ال قم ي فر التة يف م  ا ستةداة ال رقل مما . 
  عدة ت فر م اقف سيارام لمتي ل الةدمةيشير ل ةر م  المراجعي  هنا  رأي . 

 
 التوصيات.6.3

دا  دامةةرة الم اانةةة أاةة  ال سةةدام السك ميةةة   متي ةةل الةدمةةة مةة  الةة اارام  الةةد امر  رسةةلقيةةاض  يا ايةةل نتةةامج اسةةتا بةةالاا اعةةد 
الةبةة %(  سسةل مةا جةا  فةل 82ال يمة المستهدفة  هل    تجا ام %88 ايجم 2212النساة الم اسة ليعاة   أسيك  ،العامة 

ممةا يؤكةد أ  الةدامرة ةبةم ةبة ام  اسةعة فةل إدرتهةا  2214 2213 تجا ام ال يمةة ال عييةة لنتةامج قيةاض ، ا ستراتيجية ليدامرة 
شةراكهة فةل تبة ير ةةدمام الةدامرة   داةة  تشةجي  قيةادة الةدامرة  ليعالقة م  متي ل الةدمة  م  ةال  سصر إستياجاتهة  تيايتهةا  اع
  صةل فريةةق معيةةار العمييةةاملهةذا الةةنهج متمويةةة فةل اب فةةة المةةدير العةةاة   سرصةًا ايةةل اسةةتدامة النتةامج اايجاايةةة فةةل المسةةت ا  ي

 : اما ييل   الةدمام 

78.00%

80.00%

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

92.00%

تمتلك الدائرة مرافق ومعدات 
 حديثة

عموما أنا راض عن الجهود 
التي تبذلها دائرة الموازنة 

العامة لتلبية احتياجات متلقي 
الخدمة ضمن اإلمكانات 

 المتاحه

عموما أنا راض عن جودة 
 الخدمة التي تلقيتها

يحصل متلقي الخدمة على  أوقات عمل الدائرة مناسبة
النتيجة االيجابية التي كان 
يتوقعها من الخدمة واحيانا 

 بما يفوق توقعاته

 نتائج قياس االنطباع العام
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ستل  2218% ليعاة 83% أي استهدف تس يق نساة رسل 1المسافنة ايل استهدف تس يق نساة رسل امعد  ايادة انساة  .1

 .يالرج ا إلل ال را ام التاريةية ل ياض نساة رسل متي ل الةدمة  اسسل الةبة ا ستراتيجية ليدامرة

متااعة اشرا  كافة ال اارام  الد امر لتسري  إاتماد ت دية الةدمام   ( GFMISإجرا  ما يمك  االتعا   م  إدارة مشر ا   .2

 .نناةال ال سدام السك مية ا

 ت دية ساي  فل  تبيعاتهة  مشاكيهة  رامهة إلل لمستماا الةدمة متي ل م  العاة المدير لعب فة د ري إجتماا ا د متااعة .3

 .لالنبااا اايجاال الذي تركه اند متي ل الةدمة ممياه ةدمام

 تدرياهة ايل ك  ما     التشكيالمااداد الم اانة  جدإكي ية  فل لمتي ل الةدمة ام  ت ا ية  ام رشا د فل ا ستمرار  .4

 يستجد م   ليام العم .

  مهارم ا تصا  اةاصة المتعاميي  م  متي ل الةدمة م ن ل دامرة الم اانة العامة لام  ت ا ية  ما ستمرار فل ا د  رشا .2

 ت دية ةدمام ممياة . لتمكينهة م  

 العم  ايل تسديك الانية التستية ليدامرة فيما يتعيق ااألجهاة  المعدام.  .8

 التأكيد ايل تةصيص م اقف ليمراجعي   ادة السما  لم ن ل الدامرة م  استةدامها. .7


