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 :المقدمة
طددوأ أساسددية لتحليددل مددواطن مددن أبددرز تليددات التقيدديم و المتابعددة وهددو خيعددد قيدداا رضددا العمددالء 

التجديدد ويعدد اأسداا فدي وضدو تصدورات للتطدور و . داء أي مؤسسدة أو وزارأالضعف فدي اأالقوأ و 
 .في العمل 

 ،قددراا الزراعدديمؤسسددة اإبهدددف قيدداا جددودأ الخدددمات التددي تقدددمها تددم دعددداد هددرا الدراسددة 
البرامجيدة الالزمدة بحيدص تصدبث أاسدر اسدتجابة احتياجدات التعدديالت المؤسسدية و جدراء بهددف دورلك 

 .وتوقعات متلقي الخدمةوتطلعات أفراد المجتمو 
، لتتم مناقشتها  1114قياا رضا متلقي الخدمة لعام  استبانةنتائج تحليل  الدراسة توضث   

 من قبل ل.واتخار اإجراءات الالزمة والخروج بالتوصيات 
 

 :الدراسة أهداف
وانعاداا رلدك علدى جدودأ الخدمدة  لعمدالء المؤسسدة الرضدا العدام تهدف الدراسة دلى قياا معددل -1

 .المقدمة
 .تهدف الدراسة دلى قياا معدل رضا العمالء لال فرع من فروع المؤسسة على حدأ -1

تهدددددف الدراسددددة الددددى معرفددددة مددددواطن الضددددعف أو الخلددددل فددددي المؤسسددددة حسددددب بنددددود ااسددددتبانة  -3
 .روضة ليتم التوصية بمعالجتها المع

وهريددة عنددد تهدددف الدراسددة دلددى معرفددة مددا درا اددان هنالددك عالقددة بددين مددد  ترسددخ بعددا القدديم الج -4
 .معدل رضا العمالء الموظفين في المؤسسة و 

 

 :وأسلوب اختيار العينة منهجية الدراسة
على اسنين وخمسين  اعتمدت الدراسة على توزيو استبانة خاصة لقياا معدل رضا العمالء احتوت

سؤاًا موزعة على سبعة بنود هي الموقو الجغرافي ،جاهزية ماان تقديم الخدمة ،عمليات واجراءات 
تلية اإقتراحات و الشااوي ،وأخيرًا الحصول على الخدمة ،الخدمات المساندأ ، العنصر البشري ،

 .اانطباع العام 
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لمؤسسة في المملاة وعلى ماتب خدمة الجمهور استبانة على اافة فروع ا (351)تم توزيو حوالي 
من عدد ااستبانات الالي وجر  تحليلها %( 8114)في المديرية العامة وتم استرجاع ما نسبته

مو العلم أن الفروع عجلون، غور الصافي، والمزار .والحصول على النتائج المعروضة في الدراسة 
 .الجنوبي لم يرد من قبلها استبانات

 

 :المتبعة في التحليل المنهجية 
فدي تحليدل نتدائج   Statistical Package For Social Sciences ((SPSSتدم اسدتخدام برندامج .1

 .النسب المئوية لألسئلة المطروحة ااستبيان واحتساب التارارات و 

 :تم دعطاء ال دجابة وزن معين االتالي .1

 

 بشدأغير موافق  غير موافق ا أعرف موافق موافق بشدأ اإجابة
 1 1 3 4 5 الوزن

 

 

 :تم احتساب معدل الرضا عن ال سؤال  بناءًا على المعادلة التالية  .3

تادرار دجابدة (+)4*تادرار دجابدة موافدق (+)5*تادرار دجابدة موافدق بشددأ=]) معدل الرضا 
([/ 1*تاددرار دجابددة غيددر موافددق بشدددأ (+)1*تاددرار دجابددة غيددر موافددق ( +)3*ا أعددرف 

 .[5*مجموع اإجابات ]
 :تم احتساب معدل الرضا عن ال بند من بنود ااستبانة السبعة بناءًا على المعادلة التالية .4

 عدد ااسئلة(/ معدل الرضا عن ال سؤال)مجموع=معدل الرضا للبند
تم احتساب معدل الرضا العام عن المؤسسة حسب بنود ااستبانة المقدمة  بناءًا على  .5

 :المعادلة التالية 

عدد ااسئلة (/ )عدد اسئلة البند*معدل الرضا عن ال بند)مجموع=العاممعدل الرضا 
 (111*الالي

 .تم توضيث نتائج التحليل لاافة البنود بالتفصيل  .6

 أو رسم ااعمدأ لتوضيث معدل الرضا  Histogram Chart تم استخدام ال  .7
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 :ملخص الدراسة 
 ويوضددث الرسددم %( 7511) نةبلددإ دجمددالي الرضددا العددام عددن المؤسسددة فددي اافددة بنددود ااسددتبا

 .معدل الرضا عن ال بند من البنود على حدأ( 1)البياني

 (0)الرسم البياني 

 
  الري يخص اانطباع العام عن المؤسسة السابو و  أن البند( 1)يوضث الرسم البياني رقم

الخاما والري يخص الرضا عن  وأن البند% 8118حصل على أعلى معدل رضا بنسبة 
خاص بالرضا اليليه البند السادا و % 8111بنسبة العنصر البشري حصل على معدل رضا 

ااول بنسب وجاءت البنود السالص والساني و  %7616الشااوي بنسبة عن تلية ااقتراحات و 
 أما بند الخدمات المساندأ اان معدل الرضا% .7118،% 7314،% 74متقاربة االتالي 

 % .6811عنه أقل نسبة بواقو 

 

  مقارنة مابين معدل الرضا في تقرير الرضا المعد من قبل جائزأ ( 1)في الرسم البياني رقم
 :ومعدل الرضا الناتج من الدراسة 1111/1113الملك عبد اهلل للدورأ 

 (4)الرسم البياني 

 

72.9% 73.4% 74.0% 

68.1% 

80.1% 
76.6% 

80.9% 

60.0% 

65.0% 

70.0% 

75.0% 

80.0% 

85.0% 

الرضا عن الموقع 
الجغرافي لمكان 
 تقديم الخدمة 

الرضا عن جاهزية 
 مكان تقديم الخدمة

الرضا عن عمليات 
واجراءات 

الحصول على 
 الخدمة

الرضا عن 
 الخدمات المساندة

الرضا عن العنصر 
 البشري

الرضا عن آلية 
االقتراحات و 
 الشكاوي

 االنطباع العام 

 معدل الرضا العام عن المؤسسة  حسب بنود الدراسة

75% 

68% 

64% 

66% 

68% 

70% 

72% 

74% 

76% 

 2012/2013معدل الرضا من تقرير الجائزة  2014معدل الرضا من الدراسة 

 معدل الرضا العام عن المؤسسة
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  أقليم الشمالالمؤسسة على حدأ تبين أن  أقاليممن  أقليم عن التم احتساب معدل الرضا 
وحصل أقليم الجنوب على معدل رضا بنسبة ،% 75 حصل على أعلى معدل رضا بنسبة

( 3)ويوضث الرسم البياني % 71أما أقليم الوسط فقد حصل على معدل رضا نسبته % 71
 .مقارنة بين هرا ااقاليم

 
 (3)الرسم البياني 

 
  حيص بلإ على حدأ (عمان)المديرية العامة المبنى الرئيسي تم احتساب معدل الرضا عن 

 .وتوزع على اافة بنود الدراسة   %8315 العام معدل الرضا

  ( 4) اما يوضث الرسم البياني رقم 

 
 (2)الرسم البياني 

 

75% 

70% 71% 

50% 

55% 

60% 

65% 

70% 

75% 

80% 

 اقليم الجنوب اقليم الوسط اقليم الشمال

 معدل الرضا عن األقاليم 

80.0% 

85.0% 

81.9% 81.9% 

85.9% 

83.4% 

86.1% 

76.0% 

78.0% 

80.0% 

82.0% 

84.0% 

86.0% 

88.0% 

الرضا عن 
الموقع 

الجغرافي لمكان 
 تقديم الخدمة 

الرضا عن 
جاهزية مكان 
 تقديم الخدمة

الرضا عن 
عمليات 
واجراءات 

الحصول على 
 الخدمة

الرضا عن 
الخدمات 
 المساندة

الرضا عن 
 العنصر البشري

الرضا عن آلية 
االقتراحات و 

 الشكاوي

 االنطباع العام 

 معدل الرضا عن المديرية العامة
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 بالنقطة الفرعية وبتفصيل أاسر تبين أن أقل نسبة رضا لمراجعي المديرية العامة اانت 
النمارج الالزمة "يليها % 7118بنسبة  "(داخل وخارج المؤسسة)سيارات بتوفير مواقف "

الربط "عن  أما نسبة الرضا %7518بنسبة رضا  "إنجاز المعاملة متوفرأ وسهلة وواضحة
ونسبة الرضا % 7711اانت النسبة "االاتروني بين الجهات الخدمية لتبسيط ااجراءات 

 %7814اانت ("افتيريا،مياا شرب،)ها المراجواجتوفر الخدمات المساندأ التي يحت"عن 
سهولة ااسترشاد و ااستدال على موقو المؤسسة من خالل ":ويليها ااسئلة السالسة التالية ،

 "الماان مهيأ استقبال روي ااحتياجات الخاصة"سم % 7813بنسبة  "اللوحات اإرشادية
 %.7816بنسبة  "الخدمة تعتبر مناسبةقيمة الرسوم المستوفاأ مقابل "وأخيرا % 7814بنسبة 

 

  71حصلت على معدل رضا أقل من  أسئلة ااستبانةوالجدير بالرار أن مجموعة من% 
 :مفصلة بالجدول التالي  هيو  سيتم رار توصيات بخصوصها احقا

 
 معدل الرضا السؤال 
 %6111 ..(افتيريا، مياا شرب،)توفر خدمات مساندأ يحتاجها المراجو  .31

اجراءات تفتيش،مراقبة الااميرات،رجال )توفر نظام أمني فّعال  .31
 ..(أمن،

6116% 

 %6311 توفر أجهزأ تبريد وتاييف في ماان تقديم الخدمة .11

 %6318 (داخل أو خارج موقو المؤسسة)توفر مواقف للسيارات  .4

 %6418 الماان مهيأ استقبال روي اإحتياجات الخاصة .7

نظام اطفاء ، مخرج )شروط ومتطلبات السالمة العامةتوفر  .31
 ...(طوارئ،

6611% 

 %6814 الربط االاتروني بين الجهات الخدمية لتبسيط ااجراءات 16

المعلومات المتوفرأ على الموقو اإلاتروني للمؤسسة واضحة  .14
 وشاملة

6811% 

 %6811 اأدلة و البروشورات الخاصة بالخدمة متاحة للجميو .13

 %6817 (أقالم ،تصوير، )توفر خدمات مساندأ تحتاجها الخدمة  18
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 :وصف تفصيلي لنتائج التحليل 
 

 :بنود الدراسة بالتفصيل - أ
  الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة:البند األول 

نسبة ( 5)ويوضث الرسم البياني رقم % 7118بلإ معدل الرضا العام عن أسئلة البند اأول 
 .ال سؤال على حدا الرضا عن

 (5)الرسم البياني 

 
  درجة الرضا عن جاهزية مكان تقديم الخدمة:البند الثاني 

نسبة ( 6)ويوضث الرسم البياني رقم % 7314بلإ معدل الرضا العام عن أسئلة البند الساني 
 الرضا عن ال سؤال على حدا

 (6)الرسم البياني 

 

78.0% 77.1% 

72.4% 

63.9% 

50.0% 

55.0% 

60.0% 

65.0% 

70.0% 

75.0% 

80.0% 

سهولة الوصول لموقع 
 المؤسسة 

مالئمة وتوفر وسائل النقل 
العام المختلفة إلى موقع 

 المؤسسة

سهولة االسترشاد و 
االستدالل على موقع 

المؤسسة من خالل اللوحات 
 اإلرشادية 

توفر مواقف للسيارات 
داخل أو خارج موقع )

 (المؤسسة

 الموقع الجغرافي لمكان تقديم الخدمة

72.6% 

78.4% 

64.8% 

75.8% 
77.1% 

63.0% 

77.8% 77.3% 

60.0% 
62.0% 
64.0% 
66.0% 
68.0% 
70.0% 
72.0% 
74.0% 
76.0% 
78.0% 
80.0% 

توفر لوحات 

ارشادية لتحديد 

موقع الخدمات 

 المختلفة

موقع مديرية 

خدمة الجمهور 

في )مناسب 

الواجهه 

 (األمامية

المكان مهيأ 

الستقبال ذوي 

اإلحتياجات 

 الخاصة

توفر قاعات 

استراحة 

بمساحات 

مناسبة ضمن 

موقع تقديم 

 الخدمة

توفر مقاعد 

وبعدد كافي 

 لإلنتظار

توفر أجهزة 

تبريد وتكييف 

في مكان تقديم 

 الخدمة

مكاتب 

الموظفين 

 منظمة و مرتبة

يتم تنظيم الدور 

واإللتزام به 

أثناء اإلنتظار 

للحصول على 

 الخدمة

 درجة الرضا عن جاهزية مكان تقديم الخدمة
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  إجراءات الحصول على الخدمةدرجة الرضا عن عمليات و :البند الثالث 

نسبة الرضا ( 7)ويوضث الرسم البياني رقم % 74بلإ معدل الرضا العام عن أسئلة البند السالص 
 .عن ال سؤال على حدا

 (7)الرسم البياني 

 
  درجة الرضا عن الخدمات المساندة:البند الرابع 

وهو أقل معدل رضا على مستو  البنود % 6811 الرابوبلإ معدل الرضا العام عن أسئلة البند 
 .نسبة الرضا عن ال سؤال على حدا( 8)ويوضث الرسم البياني رقم اافة 

 
 (8)الرسم البياني 

 

69.2% 69.1% 

70.3% 

78.9% 

76.9% 

78.2% 78.0% 

76.1% 

72.1% 

76.1% 

79.0% 

70.7% 

73.1% 

68.4% 

65.0% 

67.0% 

69.0% 

71.0% 

73.0% 

75.0% 

77.0% 

79.0% 

األدلة و 
البروشورات 
الخاصة 
بالخدمة 
متاحة 
 للجميع

المعلومات 
المتوفرة 

على الموقع 
اإللكتروني 
للمؤسسة 
واضحة 
 وشاملة 

توفر لوحات 
بالتعليمات 
واإلجراءات 
الالزمة 
للحصول 
 على الخدمة

هنالك تحسن 
في إجراءات 
الحصول 
على 

الخدمات 
مقارنة 
بالسنوات 
 السابقة

النماذج 
الالزمة 
إلنجاز 
المعاملة 
متوفرة 
وسهلة 
 وواضحة

قيمة الرسوم 
المستوفاة 

مقابل الخدمة 
 تعتبر مناسبة

سرعة 
ووضوح 
اجراءات 
الحصول 
 على الخدمة

تسلسل 
إجراءات 
الحصول 
 على الخدمة

عدد 
الزيارات 
الالزمة 
إلنجاز 
المعاملة 
مناسبة 
 ومعقولة

يتم تقديم 
الخدمة بدون 
أخطاء ووفق 

 لتوقعاتك

سرية 
المعلومات 
 الشخصية

يتم اعالمكم 
بالتغيرات 
التي تطرأ 
على 

إجراءات 
تقديم الخدمة 
وبالقرارات 
 التي تعنيك

التنسيق 
والتواصل 

بين 
المؤسسة 
والوزارات 
والمؤسسات 
والدوائر ذات 

 العالقة

الربط 
االلكتروني 
بين الجهات 
الخدمية 
لتبسيط 
 االجراءات

 درجة الرضا عن عمليات واجراءات الحصول على الخدمة

78.4% 
72.9% 

69.7% 

60.2% 61.6% 
66.0% 

50.0% 
55.0% 
60.0% 
65.0% 
70.0% 
75.0% 
80.0% 

النظافة بشكل 
 عام

توفر مرافق 
صحية نظيفة 
ومهيئة بشكل 

مناسب 
 للمراجعين

توفر خدمات 
مساندة تحتاجها 

أقالم )الخدمة 
 (،تصوير، 

توفر خدمات 
مساندة يحتاجها 

المراجع 
كفتيريا، مياه )

 ..(شرب،

توفر نظام أمني 
اجراءات )فّعال 

تفتيش،مراقبة 
الكاميرات،رجال 

 ..(أمن،

توفر شروط 
ومتطلبات 
السالمة 

نظام )العامة
اطفاء ، مخرج 

 ...(طوارئ،

 درجة الرضا عن الخدمات المساندة
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  درجة الرضا عن العنصر البشري:البند الخامس 

وهو أعلى معدل رضا بإستسناء بند  %8111بلإ معدل الرضا العام عن أسئلة البند الخاما 
 نسبة الرضا عن ال سؤال على حدا( 8)ويوضث الرسم البياني رقم  اانطباع العام

 (9)الرسم البياني 

 
  درجة الرضا عن تلية اإقتراحات و الشااوي :البند السادا 

نسبة ( 11)ويوضث الرسم البياني رقم % 7316بلإ معدل الرضا العام عن أسئلة البند السادا 
 .الرضا عن ال سؤال على حدا

 (01) الرسم البياني
 

 

81.4% 

85.0% 

75.4% 
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82.0% 
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84.0% 

يمتاز موظفو 
الدائرة بالعمل 
بروح الفريق 

 الواحد

حسن 
اإلستقبال 
ودرجة 

اإلحترام لدى 
 الموظفين

عدد الموظفين 
مقدمي الخدمة 

 كاف  

مستوى معرفة 
وإلمام 

الموظفين 
بإجراءات 

وتعليمات تقديم 
 الخدمة 

يتواجد موظف 
بديل ومناسب 
في حال غياب 
الموظف 
 األساسي

المظهر العام 
للموظفين 
 مناسب 

الوصول إلى 
الموظف 

المعني بتقديم 
الخدمة 

 بسهولة ويسر

الوصول إلى 
المسؤول عند 
الحاجة لذلك 
بسهولة 

في حال )ويسر
 (الشكوى مثالا 

استجابة 
المسؤول 

وتفهم مطالبك 
 واستفساراتك

تواجد 
الموظفين على 

 مكاتبهم

تخصيص 
الوقت للمراجع 
وعدم االنشغال 
اثناء تقديم 
الخدمة بأمور 
ليس لها عالقة 

حديث )بالخدمة
جانبي، اتصال 

 .(هاتفي،

العدالة 
والمساواة 
وعدم التحيز 
 في المعاملة

 درجة الرضا عن العنصر البشري

75.7% 

73.0% 
73.3% 

72.4% 

73.6% 

70.0% 

71.0% 

72.0% 

73.0% 

74.0% 

75.0% 

76.0% 

يتوفر في الموقع صندوق 
لإلقتراحات والشكاوي يمكن 

 االستدالل عليه بسهولة

توفر نماذج مطبوعة بشكل واضح 
وأقالم كافية لكتابة الشكوى وبمكان 

 قريب من الصندوق

طرق تقديم الشكوى سهلة 
الصندوق،الهاتف،الموقع )ومتعددة

 ...(اإللكتروني،

آلية ومنهجية الشكوى واضحة 
 وسهلة ومعلنة للجميع

التواصل مع المراجعين ومدى 
االهتمام بالشكاوي واالقتراحات 

 مناسب

 درجة الرضا عن آلية االقتراحات و الشكاوي
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  اإلنطباع العام :البند السابع 

ويوضث الرسم % 8118بلإ معدل الرضا العام عن أداء مؤسسة اإقراا الزراعي بشال عام 
 .نسبة الرضا عن ال سؤال على حدا( 11)البياني رقم 

 
 

 (00)الرسم البياني 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80.5% 
81.1% 81.1% 

75.0% 

76.0% 

77.0% 

78.0% 

79.0% 

80.0% 

81.0% 

تلمس التعاون،العدالة،الشفافية،وتحمل 
المسؤولية في مؤسسة اإلقراض 

 الزراعي

تعتقد أن مؤسسة اإلقراض الزراعي 
 تساهم في تعزيز التنمية المستدامة

أنت راضي عن أداء مؤسسة اإلقراض 
 الزراعي

 االنطباع العام 
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 :العمالءالعالقة بين ترسخ القيم الجوهرية عند الموظفين ومعدل رضا  - ب
 

أن رفو معدل الرضا لد  متلقي الخدمة يؤدي دلى رفو معدل ترسخ القيم :تم وضو عالقة افتراضية 
الري من شأنه  ( العدالة التميز في تقديم الخدمة، العمل بروح الفريق، والنزاهة، الشفافية ) الجوهرية

 .رؤيتها و أهدافها تجرير سقافة التميز لد  العمالء ويزيد من قدرأ المؤسسة على تحقيق 
 وجد من التحليل بإستخدام برنامج الSPSS   عالقة رات بمعامل اإرتباط بيرسون أنه يوجد

القيمة الجوهرية بين اأسئلة التالية و  (ما بين طردية متوسطة وطردية قوية) دالة دحصائية
 "والنزاهة الشفافية"

  واضحة وشاملةالمعلومات المتوفرأ على الموقو اإلاتروني للمؤسسة  .1

 سرعة ووضوح اجراءات الحصول على الخدمة .2

 تسلسل دجراءات الحصول على الخدمة .3

يتم اعالمام بالتغيرات التي تطرأ على دجراءات تقديم الخدمة وبالقرارات التي  .4
 تعنيك

لمام الموظفين بإجراءات وتعليمات تقديم الخدمة  .5  مستو  معرفة وا 

 خدمة بسهولة ويسرالوصول دلى الموظف المعني بتقديم ال .6

 تلية ومنهجية الشاو  واضحة وسهلة ومعلنة للجميو .7

 وجد من التحليل بإستخدام برنامج الSPSS   عالقة رات بمعامل اإرتباط بيرسون أنه يوجد
بين اأسئلة التالية و القيمة ( متوسطةوطردية  ضعيفةما بين طردية ) دالة دحصائية

 "الواحدالعمل بروح الفريق " الجوهرية 
 يمتاز موظفو الدائرأ بالعمل بروح الفريق الواحد .1

 استفساراتكستجابة المسؤول وتفهم متطلباتك و ا .2

 مناسب في حال غياب الموظف اأساسيتواجد موظف بديل و  .3

 اإقتراحات مناسبراجعين ومد  اإهتمام بالشااوي و التواصل مو الم .4

 أ إستقبال روي ااحتياجات الخاصةالماان مهي .5

 التعاون العدالة الشفافية وتحمل المسؤولية في مؤسسة اإقراا الزراعي تلما .6
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 وجد من التحليل بإستخدام برنامج الSPSS   عالقة رات بمعامل اإرتباط بيرسون أنه يوجد
" القيمة الجوهرية بين اأسئلة التالية و ( قويةما بين طردية ضعيفة وطردية ) دالة دحصائية

 "العدالة""التميز في تقديم الخدمة
 اإلتزام به اسناء اانتظار للحصول على الخدمةيتم تنظيم الدور و  .1

 قيمة الرسوم المستوفاأ مقابل الخدمة تعتبر مناسبة .2

تخصيص الوقت للمراجو وعدم اانشغال أسناء تقديم الخدمة بأمور ليا لها  .3
 عالقة بالخدمة

 سرية المعلومات الشخصية .4

 معقولةعاملة مناسبة و لالزمة إنجاز المعدد الزيارات ا .5

 لتوقعاتك اً يتم تقديم الخدمة بدون أخطاء ووفق .6

 . فقد وجدت في السالسة محاور السابقة" اانتماءالواء و "أما القيمة الجوهرية 
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 :أبرز النتائج
 

 %75بلإ معدل رضا العمالء عن المؤسسة بشال عام  .1

 %8315بلإ معدل رضا العمالء عن المديرية العامة  .1

 %75بلإ معدل رضا العمالء عن دقليم الشمال  .3

 %71بلإ معدل الرضا العمالء عن دقليم الوسط  .4

 %71بلإ معدل الرضا العمالء عن دقليم الجنوب  .5

يليهما فرع % 83اان أعلى سالسة معدات رضا عن ال من فرع جرش والسلط بنسبة  .6
 %81ااغوار الوسطى بنسبة 

  %71بنسبة أقل من  المساندأالخدمات اانت أقل نسبة رضا عن بنود  .7
 

 .: التوصيات

 ين بشال اافي سواء بمبنى المديرية العامة أو الفروع أو عمل توفير مواقف سيارات للمراجع
 .دشتراك مو مواقف السيارات المجاورأ لمبنى المؤسسة للتسهيل على المراجعين

  المديرية العامة او الفروعزيادأ ااجراءات اامنية و التفتيش عند مداخل المؤسسة سواء. 

  وحسب الماانيات المتوفرأ  تاييف ما أمان حسب الفروع التي بحاجة لهاتوفير أجهزأ تبريد و
  .لد  اادارأ

 ورلك بتخصيص موظف من  روي ااحتياجات الخاصة المراجعين تهيئة الفروع استقبال
 .ال فرع لخدمة العميل من روي ااحتياجات الخاصة إنهاء معاملته

 الالزمة أي خدمة  لمؤسسة وتوفير اافة المعلوماتالخاص با تحديص الموقو االاتروني
  .مقدمة أو أي استفسار

 المديريات خدمة وتوزيعها في اافة الفروع و دلة الخاصة بالتصوير اافة البرشورات واأ
 .المعنية بالخدمات

  واللوحات  ماان لتصوير الوسائق، على الااونترات بعا الخدمات المساندأ مسل أقالمتوفير
 .اإرشادية


