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صوت المستفيد

2021سبتمرب 

دنتائج قياس صوت المستفي

وكالة تجربة العميل والتواصل المؤسيس 
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79%

العامالرضا ▼

منصة العمل ا��ر

80 – 100
أداء ممتاز

67 – 79
أداء ٜحيد

50 – 66
يي  أداء متدين

0 – 49
� ٜحداً  يي أداء متدين

ه مقارنة بمؤشر الرضا العام عن املنصة الذي تم قياس
2021للربع األول من 

+1%

مستوى الرضا العاممؤرش 



– 80 © 2020االٜحي��اعيةوالتين�يةالبشريةاملواردوزارةلـمحفوظةا��ققٜحميع3 100
أداء ممتاز

67 – 79
أداء ٜحيد

50 – 66
يي  أداء متدين

0 – 49
� ٜحداً  يي أداء متدين

58%64%70%67%

عن الرضا 
اإلٜحراءات

21% � نن غ�ي راض�ي

كفاءة وفاعلية 
�وني ةاملنصة اإللكن�

ٜحودة مخرٜحات ا���دمةسرعة 
ا���دمة

�أسٔىلةعليهمُطرحتوالذين،مشارك93بـاملي��ثلة :الرضاعدمأسبابلفهماألساسيةاملعاي�ي

منصة العمل ا��ر مسببات عدم الرضا
"أداء"وفق معايير 
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منصة العمل ا��ر التوصيات

هات ذات-1 � اليات الربط مع ا��ٜ نن العالقة تحس�ي
2- � تطوير املحتوى التفاع�يي
� للعامل ا��ر -3 ات اك�� �ن تطوير االعمال ويٜحاد مم�ي
تطوير الية االتصال مع الفٔىات املستفيدة -4
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93%

العامالرضا ▼

حساب املواطن

80 – 100
أداء ممتاز

67 – 79
أداء ٜحيد

50 – 66
يي  أداء متدين

0 – 49
� ٜحداً  يي أداء متدين

 � نن ]5و 4[األرقام مبنية ع�ي نسبة أع�ي مربع�ي

مؤرش مستوى الرضا العام

ه مقارنة بمؤشر الرضا العام عن املنصة الذي تم قياس
2021للربع األول من 

+17%
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التعامل مع مركز خدمة إضافة تابع
�اض األهليةاملستفيدين شكوى ماليةتقديم طلب تقديم طلب اعن�

العمیل والتواصل المؤسسيتجربة | 

80 – 100
أداء ممتاز

67 – 79
أداء ٜحيد

50 – 66
يي  أداء متدين

0 – 49
� ٜحداً  يي أداء متدين

حساب املواطن

98%94%90%68%

مستوى الرضا ألكرث الخدمات استخداماً 
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التوصيات

رفع الشكوى املالية ومتابعتها تطوير ألية-1
� متعلمة و ذوي االحتإضافة محتوى داعم لشرح اإلٜحراءات-2 طوات للفٔىات الغ�ي ياٜحات وا��ن

اصة  ا��ن

حساب املواطن
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87%

العامالرضا ▼

� منصة أٜحني

80 – 100
أداء ممتاز

67 – 79
أداء ٜحيد

50 – 66
يي  أداء متدين

0 – 49
� ٜحداً  يي أداء متدين

]5و 4[األرقام مبنية ع�� �سبة أع�� مر�ع�ن 

ه مقارنة بمؤشر الرضا العام عن املنصة الذي تم قياس
2021للربع األول من 

+2%

مستوى الرضا العاممؤرش 



– 80 © 2020االٜحي��اعيةوالتين�يةالبشريةاملواردوزارةلـمحفوظةا��ققٜحميع9 100
أداء ممتاز

67 – 79
أداء ٜحيد

50 – 66
يي  أداء متدين

0 – 49
� ٜحداً  يي أداء متدين

40%60%60%40%

عن الرضا 
اإلٜحراءات

13% � نن غ�ي راض�ي

كفاءة وفاعلية 
�وني ةاملنصة اإللكن�

ٜحودة مخرٜحات ا���دمةسرعة 
ا���دمة

�10بـاملي��ثلة نن �أسٔىلةعليهمُطرحتوالذين،مشارك�ي :الرضاعدمأسبابلفهماألساسيةاملعاي�ي

�منصة  أٜحني مسببات عدم الرضا
"أداء"وفق معايير 
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التوصيات

دمات -1 تطوير محتوى يشرح اإلٜحراءات واملتطلبات للحصول ع�ي ا��ن
تطوير الية الرسأىل والتنبيهات التفاعلية مع املستفيدين ومحتواها -2

�منصة  أٜحني
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