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 :المقدمة 

 

وانها عنصر مهم , ينظر الى الموارد البشرية في وقتنا الحاضر انها شريك في النجاح واالدارة   
في المحافظة على ديمومة عمل المؤسسة والمحافظة على العمالء واستقرار المؤسسة بشكل عام 

على الرضا والتحفيز  يزواصبحت المؤسسات الناجحه هي التي تميز موظفيها من خالل الترك,
من هنا تسعى المؤسسات الى استقصاء ومعرفة اراء , والدافعية وااللتزام والتدريب والتطوير
داخلي الخدمة المزيد من االهتمام على اساس انه متلقي  هوانطباعات الموارد البشرية لديها ومنح

 .ا على رضا متلقي الخدمة الخارجييه واشراكه مثل حرصهأحرص على االخذ بر وت

ي للموارد البشرية من اهم االدوات االدارية التي تستخدم في التخطيط أاستطالعات الر تعد  
واصبحت هناك قناعه بان مسوحات انطباعات الموظفين حقيقة , والتطوير لدى المؤسسات الناجحة

والتركيز على االهداف ومتابعتها بهدف ضمان  ,االهتمام بها والتركيز عليهاتعكس الواقع وينبغي 
نتائج ايجابية بنمطية وبعمل مؤسسي ممنهج وربط النتائج ومدى ارتباطها باالهداف الموضوعه 

ة تضمن التطوير والتحسين واالبتكار  لضمان ديمومة عمل المؤسسة وضمان الحصول على عبقنا
 .البشرية ورعايتها ومعدالت الرضا في المؤسسة  دالموار  نتائج باهرة فيما يخص

 

 :اهداف الدراسة 

تهدف الدراسة الى قياس درجة الرضا الوظيفي والتفاعل لدى العاملين في المؤسسة من خالل 
 : تمثل مقاييس لالداء محاور رئيسية

 .سياسة المؤسسة  (4

 .الرضى الوظيفي واشراك الموظفين  (2

 .التحفيز  (3

 .بيئة العمل  (4

 .عالقة المؤسسة باصحاب العالقة الخارجيين  (5

 .التدريب والتطوير (6
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وذلك للتعرف على مواطن الخلل في المؤسسة  تمهيدا لمعالجتها وتحقيق مستويات رضا 
والوقوف على  دة  وكفاءة وفعالية لجميع المتعاملينايجابية لينعكس على تقديم الخدمة بجو 

المؤسسي وتحقيق مصالح انطباعات الموظفين من خالل المحاور اعاله لالرتقاء بالعمل 
 .واهداف المؤسسة والموظفين والمتعاملين 

 

 : منهجية الدراسة 

في كل من  االقراض الزراعي يع موظفي مؤسسةمج على اشراك اعتمدت الدراسة   
من خالل  تعميم االستبانة , كمجتمع دراسة  والفروع االدارات االقليمية المديرية العامة, 

محاور رئيسة   6سؤال مقسمة الى  44االستبانة  تضمنتعلى كافة الموظفين بالبريد و 
 .ستبانات الكلي من عدد اال %54 ه  وتم استرجاع ما نسبتهمبينة باهداف الدراسة اعال

 
 :اسلوب التحليل 

   تم استخدام برنامجspss   في تحليل النتائج واحتساب التكرارات والنسب المئوية السئلة
 .واحتساب  التكرارات االستبيان 

  لالجابات ء اوزان اتم اعط: 

 

 الوزن االجابة
 5 موافق بشدة                            
 4 موافق                                 

 3              ال اعرف                 
 2              غير موافق              
 4              غير موافق بشدة         
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  تم احتساب معدل الرضا عن كل سوال بناء على المعادلة التالية: 
  تكرار اجابة ال  +4 *تكرار اجابة موافق +5* موافق بشدة تكرار اجابة) ) =معدل الرضا

مجموع \( 4*تكرار اجابة غير موافق بشدة + 2*موافق تكرار اجابة غير  +3 *اعرف 
 (( 5*االجابات 

 
  تم احتساب معدل الرضا عن كل محور من محاور االستبان السته بناءا على المعادلة

 :التالية 

  عدد االسئلة/( معدل الرضا عن كل سؤال= )معدل الرضا للمحور 

 احتساب معدل الرضا العام حسب المعادلة التالية  تم: 

  عدد االسئلة الكلي /(عدد اسئلة المحور *معدل الرضا عن كل حور = معدل الرضا العام
 %411*لالستبانة 

 وسؤال  كل محور نة لتوضيح معدالت الرضا والتفاعل عيانيتم ادراج الرسوم الب. 

 
 ءالبنا ان نضع على بساط الحوار (فريق معياري االفراد ونتائج  االفراد )ويسرنا      

التحليلية لنتائج استبيان قياس الرضا والتفاعل لدى الموظفين معربين عن كامل  الدراسة
 .ان في جميع مراحله يالشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاح هذا االستب
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 :الدراسة  نتائج
يبين الجدول والرسم البياني ادناه ملخص الدراسة لقياس الرضا والتفاعل لدى موظفي     

حيث حصل محور عالقات  ,(%55.44) حيث تبين ان معدل الرضا العام بلغ .المؤسسة
بينما حصل محور   (%24 ) المؤسسة باصحاب العالقة الخارجيين على اعلى نسبة بلغت

 . (%5..4 ) سياسة المؤسسة على اقل نسبة وبلغت
 .  ويتبع بتفصيل لكل محور على حدا

 الرضى المحور
 %59.4 سياسة المؤسسة

 %65.3 رضا الموظفين واشراك الموظفين
 %53.9 التحفيز

 %68.6 بيئة العمل
 %72.0 عالقة المؤسسة باصحاب العالقة الخارجين

 %63.4 والتطويرالتدريب 
52.46% مؤشر الرضى العام  
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 المؤسسة

رضا 
الموظفين 
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68.6% 72.0% 

63.4% 

 الرضى حسب المحاور

 الرضى
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  :سياسة المؤسسة: االول ورالمح
 

 وكما هو ( %54..4)انات االحصائية ان معدل الرضا العام على هذا المحوريتشير الب 
 ( .6) وحسب كل موشر قياس وعددها   ( 4) مبين ادناه بالرسم البياني رقم

 النسبة السؤال
 %54.53 .خطط العمل وتطوير الرؤيا والرسالة واالهداف االستراتيجبة ؟يتم اشراكك في اعداد 

 %56.55 ؟ بمهامها عند تطوير وتقديم الخدمة هاار احتياجاتك وتوقعاتك عند قيامتاخذ المؤسسة بعين االعتب

الزيادات . االحالل الوظيفي .ات التدريباءتضمن المؤسسة الشفافية وتكافؤ الفرص عند تطبيق انظمة واجر

 ؟...السنوية والمكافات الخ 
55.75% 

 %61.37 هناك الية ومعايير واضحة لضمان تكافؤ الفرص عند تعيين الموظفين ؟

 %63.66 هناك الية واضحة لتقييم اداء الموظفين ؟

تطبق المؤسسة منهجية لقياس رضا الموظفين بشكل دوري وتحليل نتائجها ونشرها بشفافية واجراء تحسينات 

 بناء على النتائج
60.11% 

 

 

 
 

 

يتم اشراكك في 
اعداد خطط العمل 
وتطوير الرؤيا 

والرسالة 
واالهداف 

 .االستراتيجبة ؟

تاخذ المؤسسة 
بعين االعتبار 
احتياجاتك 

وتوقعاتك عند 
قيامها بمهامها 

عند تطوير 
 وتقديم الخدمة ؟

تضمن المؤسسة 
الشفافية وتكافؤ 

الفرص عند 
تطبيق انظمة 
واجراءات 

االحالل .التدريب
.  الوظيفي 

الزيادات السنوية 
والمكافات الخ 

 ؟...

هناك الية 
ومعايير واضحة 
لضمان تكافؤ 
الفرص عند 

 تعيين الموظفين ؟

هناك الية واضحة 
لتقييم اداء 
 الموظفين ؟

تطبق المؤسسة 
منهجية لقياس 
رضا الموظفين 
بشكل دوري 

وتحليل نتائجها 
ونشرها بشفافية 
واجراء تحسينات 
 بناء على النتائج

54.53% 

56.95% 

59.79% 

61.37% 

63.68% 

60.11% 
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حيث اظهرت البيانات ان هناك تدني واضح في مدى اشراك الموظفين في اعداد الرؤيا 
ت اعلى ءبينما جا,  (%45.45) والرسالة وخطط العمل واالهداف االستراتيجية وبنسبة 

تحليل و حول تطبيق منهجية لقياس رضا الموظفين بشكل دوري  ورنسبة في هذا المح
 . (%54.66)ئجها ونشرها بشفافية وكانت بنسبة نتا
 

 

 :الرضا الوظيفي واشراك الموظفين : المحور الثاني 
 

وكما  ( %54.42) انات االحصائية ان معدل الرضا العام على هذا المحوريتشير الب
 ( .43) وحسب كل موشر قياس وعددها   (2)  رقم هومبين ادناه بالرسم البياني

 

 النسبة السؤال

 %66.42 يوجد لديك وصف وظيفي وتتم مراجعته بشكل دوري؟ 

 %64.63 تقوم ا لمؤسسة بتشجيع العمل بروح الفريق الواحد وتشكيل  لجان العمل الخ؟

 %56.53 تقوم االدارة باخذ افكار الموظفيين عند اتخاذ القرار ؟ 

 %60.63 تحرص المؤسسة على سماع مقترحات الموظفين فيما يخص تطوير العمال  ؟ 

 %66.11 ارى ان توجيهات االدارة العليا تمثل محاوالت ايجابية لتصحيح االنحرافات  ؟ 

 %61.05 يساهم نظام ادارة الجودة الشاملة في تخفيف الضغوطات على الموظف ؟ 

 %61.65 تحرص المؤسسة على حل ومعالجة مشاكل الموظفين ؟ 

 %63.05 مستواي الوظيفي يتاسب مع المؤهالت العلمية وسنوات الخدمة ؟ 

 %73.56 بق عليه الشروط ؟طتن لمنيحقق نظام اسكان الموظفين الرضا الوظيفي  

 %65.75 اشعر باطمئنان وراحة بالعمل ؟ 

 %65.16 في تنقالت الموظفين تراعي االستقرار في العمل ؟ المتبعهااللية 

 %67.75 اشعر ان الموظف في الميدان جزء من عملية التحديث ؟ 

 %64.00 تقوم المؤسسة بتمكين الموظفين من خالل تفويض الصالحات  
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االسكان تحقيق نظام ص بخصو   (% 25.42) انات ان اعلى النسب بلغت حيث اظهرت البي
راضون عن قيام  (% 42.45)النتائج ان ما نسبته فقط  بالمقابل اظهرت, للرضا الوظيفي 

 .المؤسسة باالخذ بافكارهم 
 

  

يوجد لديك  
وصف 

وظيفي وتتم 
مراجعته 
بشكل 
 دوري؟

تقوم ا 
لمؤسسة 
بتشجيع 

العمل بروح 
الفريق 
الواحد 

وتشكيل  
لجان العمل 

 الخ؟

تقوم االدارة  
باخذ افكار 
الموظفيين 
عند اتخاذ 
 القرار ؟

تحرص  
المؤسسة 
على سماع 
مقترحات 
الموظفين 
فيما يخص 

تطوير العمال  
 ؟

ارى ان  
توجيهات 

االدارة العليا 
تمثل 

محاوالت 
ايجابية 
لتصحيح 

االنحرافات  
 ؟

يساهم نظام  
ادارة الجودة 
الشاملة في 

تخفيف 
الضغوطات 

على 
 الموظف ؟

تحرص  
المؤسسة 
على حل 
ومعالجة 
مشاكل 

 الموظفين ؟

مستواي  
الوظيفي 

يتاسب مع 
المؤهالت 
العلمية 
وسنوات 
 الخدمة ؟

يحقق نظام  
اسكان 

الموظفين 
الرضا 

الوظيفي لمن 
تنطبق عليه 

 الشروط ؟

اشعر  
باطمئنان 
وراحة 
 بالعمل ؟

االلية المتبعه 
في تنقالت 
الموظفين 
تراعي 

االستقرار في 
 العمل ؟

اشعر ان  
الموظف في 
الميدان جزء 
من عملية 
 التحديث ؟

تقوم  
المؤسسة 
بتمكين 

الموظفين 
من خالل 
تفويض 

 الصالحات 

68.42% 

64.63% 

58.53% 

60.63% 

66.11% 

61.05% 
61.89% 

63.05% 

73.58% 

69.79% 
69.16% 

67.79% 

64.00% 
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 التحفيز: المحور الثالث 

 

وكما  ( %4..45)انات االحصائية ان معدل الرضا العام على هذا المحوريتشير الب   
 ( .4) وحسب كل موشر قياس وعددها   ( 3) هومبين ادناه بالرسم البياني رقم

 

 النسبة السؤال

 %53.65 تطبق المؤسسة نظام لتحفيز الموظفين ومكافاتهم بناء على جهودهم ؟ 

 %55.37 تطبق المؤسسة مبدا العدالة والشفافية في منح المكافات والحوافز ؟ 

 %55.05 .تقوم المؤسسة بدعم وتشجيع الموظفين لتطوير قدراتهم وتحقيق اهدافهم الشخصية  

تقوم المؤسسة بابقاء الموظفين على اطالع دائم باالمور االدارية الحالية والمستقبلية ومساعدتهم 

 على الشعور بارتباط اكبر بعملهم 
51.37% 

 

 

 
 

افادوا ان المؤسسة تقوم بابقائهم على اطالع ( % 54.35)حيث تشير البيانات ان فقط 
وجائت .دائم باالمور االدارية الحالية والمستقبلية وهي من ادنى النسب في الدراسة ككل 

 .باقي النسب في هذا المحور متدنية وقريبة من هذه النسبة 

  

تطبق المؤسسة نظام  
لتحفيز الموظفين 

ومكافاتهم بناء على 
 جهودهم ؟

تطبق المؤسسة مبدا  
العدالة والشفافية في 

منح المكافات 
 والحوافز ؟

تقوم المؤسسة بدعم  
وتشجيع الموظفين 
لتطوير قدراتهم 
وتحقيق اهدافهم 

 .الشخصية 

تقوم المؤسسة بابقاء 
الموظفين على اطالع 
دائم باالمور االدارية 
الحالية والمستقبلية 
ومساعدتهم على 

الشعور بارتباط اكبر 
 بعملهم 

53.89% 

55.37% 55.05% 

51.37% 
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 بيئة العمل: المحور الرابع 
 

وكما (  %52.42) على هذا المحور انات االحصائية ان معدل الرضا العاميتشير الب    
 ( .9) وحسب كل موشر قياس وعددها   ( 4) هومبين ادناه بالرسم البياني رقم

 
 النسبة السؤال

 %60.84 .االبتكار واالبداع لدى الموظفين  طاتتدعم المؤسسة نشا

يوجد تواصل متبادل دوري وفعال بين موظفين المؤسسة من خالل اساليب التواصل المختلفة مثل االجتماعات واللقاءات  

 .والبريد االلكتروني 
58.63% 

 %68.63 .تقوم ادارة المؤسسة بتوفير بيئة عمل امنه وصحية للموظفين  

مام العمل والمهام ولضمان وصول الموظفين والمعنيين الى تتوفر المؤسسة عدد مناسب من اجهزة الحاسوب واالنظمة ال 

 .المعلومة الصحيحة وفي الوقت المناسب 
68.74% 

 %75.37 .على سرية وامن المعلومات بكافة اشكالها من التلف والسرقة والفقدان تقوم المؤسسة بالحفاظ  

 %78.95 .تقوم المؤسسة باستمرار ضمان توفر اللوازم والقرطاسية الالزمة للعمل  

تفوم المؤسسة وبشكل دوري بعقد ورشات توعية بالمفاهيم االدارية المختلفة مثل ادارة المعرفة وادارة المشاريع وادارة  

 .المخاطر ومفاهيم التميز وغيرها 
62.53% 

تفوم المؤسسة بتطبيق برامج الرفاه للموظفين مثل صندوق االدخار وجمعية موظفي المؤسسة وصندوق االسكان وصندوق  

 .االدخار و عروض خاصة على الهواتف النقالة واالجهزة الخلوية 
79.89% 

 %63.58 .هناك سياسة لدى المؤسسة لتشجيع الموظفين على تبادل المعرفة بهدف تحقيق مبدا التواصل لكافة المستويات االدارية  
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تبادل المعرفة لتحقيق التواصل  تشجعحيث اشارت البيانات ان هناك سياسة لدى المؤسسة  
النسب في محور بيئة  وبلغت ادنى,   (% .2..2)مستويات االدارية وبنسبة لكافة ال

 42.55) وبحدود فقط  واصل دوري وفعال بين موظفي االدارةتيوجد ال هل ؤ العمل في س
%) . 
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 . االلكتروني

 ادارة تقوم 
 بتوفير المؤسسة

 امنه عمل بيئة
 وصحية
 . للموظفين

 المؤسسة توفر 
 من مناسب عدد

 الحاسوب اجهزة
 النمام واالنظمة

 والمهام العمل
 وصول ولضمان

 الموظفين
 الى والمعنيين

 المعلومة
 وفي الصحيحة

 . المناسب الوقت

 المؤسسة تقوم 
 على على بالحفاظ

 وامن سرية
 بكافة المعلومات

 التلف من اشكالها
 والفقدان والسرقة
. 

 المؤسسة تقوم 
 ضمان باستمرار

 اللوازم توفر
 والقرطاسية

 . للعمل الالزمة

 المؤسسة تفوم 
 دوري وبشكل

 ورشات بعقد
 بالمفاهيم توعية

 المختلفة االدارية
 ادارة مثل

 وادارة المعرفة
 وادارة المشاريع
 ومفاهيم المخاطر
 . وغيرها التميز

 المؤسسة تفوم 
 برامج بتطبيق

 للموظفين الرفاه
 صندوق مثل

 وجمعية االدخار
 المؤسسة موظفي

 وصندوق
 االسكان
 وصندوق

 و االدخار
 خاصة عروض

 الهواتف على
 واالجهزة النقالة

 . الخلوية

 لدى سياسة هناك 
 لتشجيع المؤسسة

 على الموظفين
 المعرفة تبادل
 مبدا تحقيق بهدف

 لكافة التواصل
 المستويات
 . االدارية

60.84 
% 

58.63% 

68.63% 68.74% 

75.37% 

78.95% 

62.53% 

79.89% 

63.85 
% 

Series2 
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  عالقة المؤسسة باصحاب العالقة الخارجيين: المحور الخامس 
 

وكما  ( %24.45) انات االحصائية ان معدل الرضا العام على هذا المحوريتشير الب     
 ( .3) وحسب كل موشر قياس وعددها  ( 5) هومبين ادناه بالرسم البياني

 

 النسبة السؤال

 %76.53 للمؤسسة دور واضح في خدمة المجتمع ؟ 

تعمل المؤسسة على نقل المعرفة الى جهات حكومية اخرى بهدف تطوير اداة هذه الجهات  

 وتحسنيها وتحقيق التعاون المتبادل ؟
64.74% 

تقدم المؤسسة المشورة الفنية الصحاب العالقة المعنيين بخدماتهم في المجاالت التي تعني عمل  

 المؤسسة ؟ 
72.64% 

 

 

 
 

 ان الموظفين يرون ان للمؤسسة دور واضح في خدمة المجتمع وبنسبة البياناتاشارت و 
  (22.45 %)  . 
 
 
 

للمؤسسة دور واضح في  
 خدمة المجتمع ؟

تعمل المؤسسة على نقل  
المعرفة الى جهات 

حكومية اخرى بهدف 
تطوير اداة هذه الجهات 

وتحسنيها وتحقيق التعاون 
 المتبادل ؟

تقدم المؤسسة المشورة  
الفنية الصحاب العالقة 
المعنيين بخدماتهم في 

المجاالت التي تعني عمل 
 المؤسسة ؟ 

78.53% 

64.74% 
72.84% 
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15 
 

 

 

 التدريب والتطوير: المحور السادس 

وكما  ( %55.52) االحصائية ان معدل الرضا العام على هذا المحور اناتيتشير الب
 ( .6) وحسب كل موشر قياس وعددها   ( 6) هومبين ادناه بالرسم البياني رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تقوم المؤسسة  
بتوعية الموظف 
الجديد بالقوانين 

واالنظمة 
والتعليمات من 

خالل عقد برامج 
 .تدريبية لهم 

تقوم المؤسسة  
بتحديد 

االحتياجات 
التدريبية 

للموظفين ضمن 
خطط تدريبية 

بناء على 
 .االحتياجات 

تقوم المؤسسة  
بعقد ورشات 
توعية وحسب 
الحاجة باالمور 
االدارية والفنية 
الخاصة بطبيعه 
 .عمل المؤسسة 

الدورات  
التدريبية التي 

تعقدها 
المؤسسسة ذات 
مردود ايجابي 

على اداء 
 .الموظفين 

استطيع حضور  
اي دورة تدريبية 
تساعد في اثراء 

معلوماتي 
وخبراتي العملية 
وتطوير مساري 

 .الوظيفي 

اجد ان وقت  
عقد الدورات 

 .مناسب 

61.05% 
61.79% 

60.42% 

65.10% 

69.21% 

62.70% 

 النسبة السؤال 
تقوم المؤسسة بتوعية الموظف الجديد بالقوانين واالنظمة والتعليمات من خالل عقد  

 .برامج تدريبية لهم 
61.05% 

تقوم المؤسسة بتحديد االحتياجات التدريبية للموظفين ضمن خطط تدريبية بناء على  

 .االحتياجات 
61.75% 

تقوم المؤسسة بعقد ورشات توعية وحسب الحاجة باالمور االدارية والفنية الخاصة  

 .بطبيعه عمل المؤسسة 
60.42% 

 %65.1 .ي على اداء الموظفين الدورات التدريبية التي تعقدها المؤسسسة ذات مردود ايجاب 

استطيع حضور اي دورة تدريبية تساعد في اثراء معلوماتي وخبراتي العملية وتطوير  

 .مساري الوظيفي 
65.21% 

 %62.70 .اجد ان وقت عقد الدورات مناسب  
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 : ابرز النتائج جاءت كما يلي*

 

 . (% 55.22) لجميع المحاور لرضا والتفاعل العام ابلغ معدل قياس  

بمحور عالقة المؤسسة باصحاب العالقة الخارجيين  في االستبيان معدل قياس رضا اعلىبلغ  
(24.45 %) . 

 بلغوالرضا عن سياسة المؤسسة  (% 4..45)معدالت الرضا بمحوري التحفيز  ادنىبلغت  
  .فقط  (54%..4)
ة سهناك سياا سئل الموظف عن ممعدالت رضا كانت عند اعلىاالسئلة الفرعية التى عكست  

لدى المؤسسة لتشجيع الموظفين على تبادل المعرفة بهدف تحقيق مبدا التواصل لكافة المستويات 
 ـ:االدارية

يليها انطباعات الموظفين عن قيام المؤسسة  ,(%.2..2)حيث بلغت  محور بيئة العمل 
وبشكل دوري بعقد ورشات توعية للمفاهيم االدارية المختلفة  مثل ادارة المعرفة وادارة المشاريع 

مدى عالقة المؤسسة يليها انطباعات الموظفين عن  , (%4..22)وادارة المخاطر حيث بلغت 
 . (%22.45)حيث بلغت  المجتمعودورها في خدمة   باصحاب العالقة الخارجيين

قيام مستويات رضا ظهرت عندما سئل الموظف عن مدى   ادنىاالسئلة الفرعية التي عكست  - 
 ةبوكانت بنس. ؟المؤسسة بابقاء الموظفين على اطالع دائم باالمور االدارية الحالية والمستقبلية

ق يانطباعات الموظفين عن مدى تطب يليها ,وهي من ادني النسب في الدراسة (% 46.52)
 (%.45.2)ت بنسبة ءوجا ,الموظفين ومكافاتهم بناء على جهودهم تحفيز نظاملالمؤسسة 

 .التحفيز  محوروكالهما من ضمن 
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 : التوصيات 
 

 توسيع قاعدة اشراك الموظفين في اعداد خطط العمل وتطوير الرؤيا والرسالةلتوصية با .4
من خالل  التحفيز لديهم نسبةلزيادة  بمعدالت اكبر واالمور االدارية والخطة االستراتيجية

واالخذ بافكارهم وبشكل موثق  ع واشراك الموظفينرة اطالالتعميم على المدراء بضرو 
  اصوليا 

تقديرا  وبشكل متكرر لالفراد والجماعات على الحوافز المادية والمعنوية التوصية بالتركيز .2
 . للجهود المبذولة

 .وزيادة المخصصات لذلكالتوصية باعادة النظر في سياسة منح المكافات والحوافز  .3

والدورات  للدراسة االبتعاث عملية  تضبطومعلنة  موثقة اسس ومعاييروضع التوصية ب .4
 . الخارجية

التوسع بمنح عالوة اقتناء السيارة وبدل التنقالت لتغطي كافة الموظفين الجدد من خالل  .5
 .رصد المبالغ في الموازنة العامة للمؤسسة 

التوصية بضرورة االخذ باراء وافكار الموظفين عند قيام المؤسسة باتخاذ القرارات التي  .6
 .تخص العمل وفق اليات و منهجيات محددة وبشكل دوري 

 
 

 

 

 

 

 


