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تقرير نتائج تحليل رضا المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان 2102

الجزء األول
المقدمة والمنهجية

يسعى برنامج الشيخ زايد لإلسكان الى توفير المسكن المإلئم للمواطن المستحق من خالل تقديم خدمات رائدة
واإلستغالل األمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية وتنميتها بشراكة مجتمعية متميزة.

األهـداف اإلستراتيجيـة:
 .1تعزيز قدرات البرنامج في التعامل مع طلبات المساعدات اإلسكانية و إصدار الموافقات للمستحقين.
 .2إنشاء و تطوير مشاريع أحياء سكنية متكاملة بما يلبي احتياجات المواطنين.
 . 3تنمية واستثمار الموارد البشرية والمالية واألنظمة اإلدارية والتقنية واستقطاب أفضل الكوادر المواطنة.

وضمن النشاطات والمبادرات التطويرية الشاملة التي يقوم بها برنامج الشيخ زايد لإلسكان بهدف تحسين
األداء وتفعيل دوره في تحقيق األهداف الذي أنشأ من اجلها ،وتفعيل التواصل مع متعامليه والتعرف على
احتياجاتهم وتوقعاتهم ومستويات رضاهم إضافة إلى اقتراحاتهم بهدف تطوير البرنامج وخدماته.
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اَليــة العمل وطريقة جمع المعلومات:

إعداد التقرير
النهائي وكتابة
التوصيات وفق
معايير التميز
الحكومي

عمل التحليل الالزم
للبيانات على
النظام اإلحصائي
 SPSSوإعداد
تقرير تحليلي

إدخال البيانات

البدء في جمع
البيانات

تصميم
االستبيان وفق
معايير التميز
الحكومي

تحديد أهداف
وفرضيات
الدراسة

تم تنفيذ استبيان رضا المتعاملين وفقاً لآللية المبينة أعاله وقد كانت تفاصيل العينة المشمولة بالمسح
كالتالي:

جدول ( )0تفاصيل عينة المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان:
الحاصلين على
منحة أو قرض

غير الحاصلين على
منحة أو قرض

الكلي

العينة المطلوبة

0111

3103

1303

العينة المحققة

0111

3103

1303

نسبة العينة المحققة

100%

100%

100%

علماً بأن العينة كانت ممثلة إحصائياً ،حيث تم عمل التحليل اإلحصائي وفق المعادلة التالية:

نسبة الرضا =

)𝟓∗𝟓((𝟏∗𝟏)+(𝟐∗𝟐)+(𝟑∗𝟑)+(𝟒∗𝟒)+
العدد اإلجمالي للمستجيبين

حيث يمثل الرقم خمسة شدة الموافقة نزوالً حتى الرقم واحد والذي يمثل شدة عدم الموافقـة ممقيـاخ خماسـي ،
بناء على أسـاخ إدراك وانطبـا المتعـاملين مـع البرنـامج ،وقـد تـم تحويـل درجـات األداء المحققـة إلـى مـا
وذلك ً
يعادلها بالنسبة المئوية لغرض مقارنتها مع مفتاح النتائج حسب الجدول أدناه:
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جدول ( )3مفتاح نتائج الرضا تبعا ً لمقدار الفجوة:
مفتاح النتائج
 -3011%فأكثر

-3011% - -3010%

-1011% - -3010%

أقل من -1011%

مؤشر األداء (الفجوة)
نوع الفجوة

ال يوجد

بسيطة

متوسطة

كبيرة

مستوى األداء

ممتاز

جيد جداً

جيد

مقبول

منطقة األداء

ريادة وتميز

ريادة

استرخاء وخمول

خطر محدق

تطوير الفعالية

التخلص من
المسببات

االستتتتتراتيجية العامتتتتة
للتحسين

تعزيز األداء

تعزيز وترسيخ األداء
تكرار النجاح
تحفيز المنجزين

تكرار النجاح
تحفيز المنجزين
للوصول إلى التميز

تطوير الكفاءة
التدقيق الدوري

التعلم من األخطاء
الخروج من الخطر

مصطلحات التقرير:
الحاصلين :الحاصلين على مساعدة سكنية ممنحة أو قرض .
غير الحاصلين :غير الحاصلين على مساعدة سكنية ممنحة أو قرض .
الرضا العام :نسبة الرضا المحققة لجميع مستجيبي المشرو لكافة العناصر الرئيسية.
الكلـي :معــدل الرضـا المحقــق للحاصـلين ولغيــر الحاصـلين ،فمــثالًا الكلـي للرضــا العـام يعنــي معـدل الرضــا العــام
المحقق للحاصلين ولغير الحاصلين ،وأيضاًا الكلي لمحور سهولة الوصول للخدمة يعنـي معـدل الرضـا المحقـق

للحاصلين وغير الحاصلين لهذا المحور  ...إلخ.

ى
المراد الوصول إليها.
المستو المنشود :نسبة الرضا ُ
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الجزء الثاني
نتائج الرضا اإلجمالية

جدول ( )2رضا المتعاملين العام عن برنامج الشيخ زايد لإلسكان:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير الحاصلين

الكلي

86.51%

79.13%

82.82%

المستوى
المنشود
83.11%

الفجوة

مستوى
األداء

-13001%

جيد جداً

معدل رضا المتعاملين العام عن البرنامج
100.00%

85.00%
80.00%
60.00%

86.51%

79.13%

40.00%
20.00%
0.00%

غير الحاصلين

المستوى المنشود

الحاصلين

الرضا العام (المحقق)

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أنه وعلى الرغم من أن نسبة رضى الحاصلين على
مساعدات سكنية قد تخطت المستهدف المنشود إال أن نسبة الرضى الكليه للمتعاملين عن البرنامج لم تحقق
المستهدف المنشود رغم وقوعها فى مستوى أداء جيد جدا ،وعلى إدارة البرنامج العمل على تحسين النسبة
وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا التقرير.
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تقرير نتائج تحليل رضا المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان 2102

مقارنة نتيجة الرضا الكلي لعام  2113بعام 2112
مقارنة نتيجة الرضا الكلي لعام  2013مع عام 2012
100%
80%
60%

85.26%

82.82%

عام 2012

عام 2013

40%
20%
0%

يشير الرسم البيانى الموضح أعاله إلى إنخفاض فى نسبة الرضى الكليه للمتعاملين عن البرنامج عام 3102
مقارنة مع عام  3103ولم يتحقق المستهدف المنشود ويعود ذلك إلى أن مشروع رضى المتعاملين للعام
المنصرم كان للحاصلين على مساعدة سكنية ،أما مشروع العام الحالي فهو للحاصلين وغير الحاصلين أيضاً،
والذي من شأنه أن يُضعف نسبة الرضا بطبيعة الحال ،وعلى إدارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل
المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا التقرير.
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جدول ( )1الرضا وفق العناصر الرئيسية:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

مستوى
األداء

1

سهولة الوصول للخدمة

86.61%

79.00%

82.81%

85.00%

-2.19%

جيد جداً

2

سرعة تقديم الخدمة

88.65%

80.94%

84.80%

85.00%

-0.20%

ممتاز

3

سهولة الحصول على الخدمة

85.69%

78.29%

81.99%

82.00%

-0.01%

ممتاز

4

أسلوب تعامل الموظفين

87.02%

79.85%

83.43%

85.00%

-1.57%

ممتاز

5

معلومات الخدمة

86.31%

78.31%

82.31%

85.00%

-2.69%

جيد جداً

6

مراكز تقديم الخدمة

88.31%

80.07%

84.19%

86.00%

-1.81%

ممتاز

7

مخرجات الخدمة

84.19%

77.87%

81.03%

86.00%

-4.97%

جيد جداً

8

التعريف برؤية ورسالة البرنامج

85.27%

78.76%

82.01%

86.00%

-3.99%

جيد جداً

الرضا العام

86.51%

79.13%

82.82%

85.00%

-2.18%

جيد جداً

العناصر الرئيسية
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نسبة الرضا الكلية وفق المحاور الرئيسية
100.00%

85.00%

78.76%

77.87%

80.07%

78.31%

79.85%

78.29%

79.00%

80.94%

80.00%
60.00%
40.00%

85.27%

84.19%

88.31%

86.31%

87.02%

85.69%

88.65%

86.61%

20.00%
0.00%

التعريف برؤية مخرجات الخدمة مراكز تقديم معلومات الخدمة أسلوب تعامل سهولة الحصول سرعة تقديم سهولة الوصول
للخدمة
الخدمة
على الخدمة
الموظفين
الخدمة
ورسالة
البرنامج

المستوى المنشود

غير الحاصلين

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أنه وعلى الرغم من أن نسبة رضى الحاصلين على
مساعدات سكنية قد تخطت المستهدف المنشود عبر كافة العناصر الرئيسية باستثناء محور واحد فقط يتعلق
بمخرجات الخدمة إال أن نسبة الرضى الكليه للمتعاملين عن البرنامج عبر كافة العناصر الرئيسية لم تحقق
المستهدف المنشود رغم وقوعها فى مستوى أداء جيد جدا وممتاز ،وعلى إدارة البرنامج العمل على تحسين
النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا التقرير والتركيز على فئة غير
الحاصلين على مساعدات سكنية.
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مقارنة نتيجة الرضا عن العناصر الرئيسية لعام  2113بعام :2112
مقارنة نتيجة المحاور الرئيسية لعام  2013مع عام 2012
100.00%

82.01%

81.03%

84.19%

82.31%

83.43%

81.99%

84.80%

82.81%

80.00%
60.00%
40.00%

85.34%

85.32%

86.95%

85.02%

86.88%

81.40%

85.76%

85.40%

20.00%
0.00%

التعريف برؤية مخرجات الخدمة مراكز تقديم
الخدمة
ورسالة البرنامج

معلومات الخدمة أسلوب تعامل سهولة الحصول
على الخدمة
الموظفين

عام 2013

سرعة تقديم
الخدمة

سهولة الوصول
للخدمة

عام 2012

باستثناء محور واحد فقط وهو سهولة الحصول على الخدمة يشير الرسم البيانى الموضح أعاله إلى إنخفاض
طفيف فى نسبة الرضى الكليه للمتعاملين عن البرنامج عام  3102مقارنة مع عام  3103ولم يتحقق
المستهدف المنشود ويعود ذلك إلى أن مشروع رضى المتعاملين للعام المنصرم كان للحاصلين على مساعدة
سكنية ،أما مشروع العام الحالي فهو للحاصلين وغير الحاصلين أيضاً ،والذي من شأنه أن يُضعف نسبة
الرضا بطبيعة الحال  ،وعلى إدارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع
التوصيات المذكورة فى هذا التقرير.
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الجزء الثالث
نتائج الرضا التفصيلية

المحور األول :سهولة الوصول للخدمة
جدول ( )5الرضا العام عن العناصر الفرعية لمحور سهولة الوصول للخدمة:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

1

الشفافية

%10031

%12036

%15011

%13011

%3011

ممتاز

2

تعدد القنوات

%13061

%10010

%15031

%13011

%3031

ممتاز

3

إمكانية الوصول

%16030

%11010

%12066

%13011

%0021-

ممتاز

4

سهولة الحصول على المعلومات

%16061

%51013

%13036

%13011

%3011-

جيد جداً

5

توافر جميع الخدمات المطلوبة

%16001

%51066

%13021

%13011

%3063-

جيد جداً

6

تناسب ساعات العمل

%10015

%51023

%51003

%13011

%6013-

جيد

7

المدة الزمنية المستغرقة

%10011

%51052

%51001

%13011

%6011-

جيد

86.61%

79.00%

82.81%

85.00%

-2.19%

جيد جداً

العناصر الفرعية

الرضا العام للمحور
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مستوى
األداء

جدول ( )6الرضا العام عن العناصر الفرعية (األسئلة) لمحور سهولة الوصول للخدمة:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

مستوى
األداء

Q1

يمكتتتن الوصتتتول التتتى البرنتتتامج ومكاتتتتب
تقديم الخدمة بسهولة

92.10%

86.67%

89.39%

85.00%

4.39%

ممتاز

Q9

يتتتم توضتتيح ستتير اإلجتتراءات والوثتتائق
المطلوبة الخاصة بالخدمة بشفافية

91.54%

83.26%

87.40%

85.00%

2.40%

ممتاز

Q7

يمكتتن الحصتتول علتتى جميتتع المعلومتتات
المطلوبة بسهولة

91.71%

82.95%

87.33%

85.00%

2.33%

ممتاز

Q5

العناصر الفرعية (األسئلة)

اطلعتتتت مستتتبقا ً علتتتى ختتتدمات البرنتتتامج
وتتتوفر جميتع الختدمات المطلوبتة والتتتي
احتاجها

91.53%

83.06%

87.29%

85.00%

2.29%

ممتاز

Q3

تتوافر قنوات اتصال عتدة وفعالتة (موقتع
إلكتروني ،كاونترات ،هاتف ،فاكس)

92.60%

81.81%

87.20%

85.00%

2.20%

ممتاز

Q4

األوقتتات المتاحتتة لتقتتديم الخدمتتة (5321
صتتباحا ً 3321-ظهتتتراً) مناستتبة ومالئمتتتة
الحتياجاتكم

81.97%

74.32%

78.15%

85.00%

-6.85%

جيد

الوقتتت المستتتغرق للوصتتول لمكتتان تقتتديم
Q10
الخدمة مناسب

81.48%

74.73%

78.10%

85.00%

-6.90%

جيد

Q2

توجتتتد لوحتتتات إرشتتتتادية بتتتارزة تستتتتهل
الوصول للبرنامج ومكاتبه

80.92%

74.95%

77.94%

85.00%

-7.06%

جيد

Q8

Q6

تتعدد القنوات التي من الممكتن الحصتول
علتتتى المعلومتتتات المطلوبتتتة متتتن خاللهتتتا
مثتتتل الموقتتتع االلكترونتتتي ،مراكتتتز تقتتتديم
الخدمة ،كاونترات ،هتاتف ،بروشتورات،
 ...الخ

81.64%

73.94%

77.79%

85.00%

-7.21%

جيد

مركز تقديم الخدمة في الفرع القريب من
مكتتان إقامتتتك يتتوفر كافتتة الختتدمات التتتي
يقدمها المركز الرئيسي

80.67%

74.26%

77.47%

85.00%

-7.53%

جيد

86.61%

79.00%

82.81%

85.00%

-2.19%

جيد جداً

الرضا العام للمحور

صفحة  02من 48

تقرير نتائج تحليل رضا المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان 2102

محور سهولة الوصول للخدمة
100.00%

85.00%

74.73%

83.26%

73.94%

82.95%

74.26%

83.06%

74.32%

81.81%

74.95%

86.67%

80.00%
60.00%
40.00%

81.48%

91.54%

81.64%

91.71%

80.67%

91.53%

81.97%

92.60%

80.92%

92.10%

20.00%
0.00%

Q10

Q9

Q8

Q6

Q7

المستوى المنشود

Q5

Q4

غير الحاصلين

Q3

Q2

Q1

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى عدم تخطى المستهدف المنشود فى نسبة الرضى الكليه
للمتعاملين عن البرنامج عبر كافة العناصر الرئيسية للمحور األول (سهولة الوصول للخدمة) باستثناء
عنصرى الشفافية وتعدد القنوات وأن مستوى األداء تراوح بين جيد وجيد جدا وممتاز ،وعلى إدارة البرنامج
العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا التقرير والتركيز
على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.

التوصيات الخاصة بالمحور األول
0

دراسة إمكانية تقديم جزء أو بعض من الخدمات متن ختالل الموقتع اإللكترونتى وختدمات الرستائل النصتية القصتيرة
حيث أن األوقات المتاحة لتقديم الخدمة ( 5321صباحا ً  3321 -ظهراً) ال تناسب فئات معينة من المتعاملين وخاصة
غير الحاصلين على المساعدات السكنية

3

البحث فى مدى التوسع وتأسيس كاونترات لتقديم الخدمات فتى أمتاكن متفرقتة ممتا يستاهم فتى تقلتيص زمتن تقتديم
الخدمة

2

التأكتتد متتن وضتتوح وتتتوفر اللوحتتات اإلرشتتادية للوصتتول للبرنتتامج ومكاتبتته ومتتن ختتالل توجيتته المتعتتاملين بواستتطة
موظفى اإلستقبال

1

التحقق من فاعلية و تعدد قنوات التواصل مع المتعاملين كالموقع االلكتروني ،ومراكز تقديم الخدمة ،والكتاونترات،
والهاتف ،والبروشورات ... ،الخ

3

الحرص على توفر خدمات شاملة فى المراكز المتفرقة أسوة بالخدمات التي يقدمها المركز الرئيسي

صفحة  02من 48

تقرير نتائج تحليل رضا المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان 2102

المحور الثاني :سرعة تقديم الخدمة
جدول ( )7الرضا العام عن العناصر الفرعية لمحور سرعة تقديم الخدمة:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

مستوى
األداء

1

زمن االستجابة

91.45%

84.97%

88.21%

85.00%

3.21%

ممتاز

2

مدة االنتظار

91.81%

83.57%

87.69%

85.00%

2.69%

ممتاز

3

مدة تقديم الخدمة

82.71%

74.27%

78.49%

85.00%

-6.51%

جيد

88.65%

80.94%

84.80%

85.00%

-0.20%

جيد جداً

العناصر الفرعية

الرضا العام للمحور

جدول ( )8الرضا العام عن العناصر الفرعية (األسئلة) لمحور سرعة تقديم الخدمة:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

مستوى
األداء

يتم االستتجابة لمتطلبتاتكم واستفستاراتكم
Q13
بشكل سريع وفعال

91.45%

84.97%

88.21%

85.00%

3.21%

ممتاز

متتدة االنتظتتار فتتي قاعتتات تقتتديم الخدمتتة
Q11
كانت مالئمة

91.81%

83.57%

87.69%

85.00%

2.69%

ممتاز

الوقتتت المستتتغرق لتنفيتتذ الخدمتتة إجراء
Q12
المعامالت مناسب

82.71%

74.27%

78.49%

85.00%

-6.51%

جيد

الرضا العام للمحور

88.65%

80.94%

84.80%

85.00%

-0.20%

جيد جداً

العناصر الفرعية (األسئلة)

صفحة  08من 48

تقرير نتائج تحليل رضا المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان 2102

محور سرعة تقديم الخدمة
100.00%

85.00%

84.97%

74.27%

83.57%

80.00%
60.00%
40.00%

91.45%

82.71%

91.81%

20.00%
0.00%

Q13

Q12

المستوى المنشود

غير الحاصلين

Q11

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى عدم تخطى المستهدف المنشود فى نسبة الرضى الكليه
للمتعاملين عن البرنامج عبر عنصر واحد فقط من العناصر الرئيسية للمحور الثانى (سرعة تقديم الخدمة)
وهو الزمن المستغرق لتقديم الخدمة وأن مستوى األداء تراوح بين جيد وممتاز ،وعلى إدارة البرنامج العمل
على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا التقرير والتركيز على
فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.

التوصيات الخاصة بالمحور الثاني
مراجعة إجراءات تنفيذ الخدمات والعمل على تبسيطها وتيسيرها من خالل ما يلى:

0







3

توثيق كافة اإلجراءات والعمليات الرئيسية بالوضع الحالى.
مراجعة اإلجراءات والعمليات وتحديد الزمن الالزم لتنفيذ كل خطوة.
إعادة هندسة اإلجراءات والعمليات من خالل تقليصها وإزالة المعوقات (الخطوات عديمة الفائدة).
اعتماد ثم تعميم وشرح اإلجراءات والعمليات للموظفين المعنيين ومراقبة زمن التنفيذ (زمن تقديم
الخدمة).
إعادة قياس رضى المتعاملين فيما يتعلق بزمن وسرعة تقديم الخدمة.

إعادة مراجعة وتطوير اإلجراءات بشكل دورى ومنتظم ضمن منهجية واضحة إلعداد واعتماد ومراجعة وتحسين
ونشر منهجيات وسياسات العمل

صفحة  05من 48

تقرير نتائج تحليل رضا المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان 2102

المحور الثالث :سهولة الحصول على الخدمة
جدول ( )9الرضا العام عن العناصر الفرعية لمحور سهولة الحصول على الخدمة:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

مستوى
األداء

1

الوثائق والنماذج المتعلقة بالخدمة

88.09%

79.63%

83.86%

82.00%

1.86%

ممتاز

2

معالجة شكاوي المتعاملين

86.17%

79.16%

82.67%

82.00%

0.67%

ممتاز

3

إجراءات الخدمة

84.53%

77.26%

80.90%

82.00%

-1.10%

ممتاز

4

شفافية إجراءات تقديم الخدمة

81.00%

75.63%

78.32%

82.00%

-3.68%

جيد جداً

85.69%

78.29%

81.99%

82.00%

-0.01%

ممتاز

العناصر الفرعية

الرضا العام للمحور

جدول ( )10الرضا العام عن العناصر الفرعية (األسئلة) لمحور سهولة الحصول على الخدمة:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

يقتتدم البرنتتامج تقنيتتات حديثتتة ومطتتورة
Q15
يشارك بها متعامليه في تنفيذ الخدمات

92.31%

81.39%

86.85%

82.00%

4.85%

ممتاز

تقتتتتدمت مستتتتبقا ً بشتتتتكوى وتتتتتم التفاعتتتتل
Q21
والتعامل معها بشكل فعال

90.87%

82.71%

86.79%

82.00%

4.79%

ممتاز

العناصر الفرعية (األسئلة)

مستوى
األداء

اإلرشتتادات المتعلقتتة بالوثتتائق المطلوبتتة
 Q17والنمتتاذج التتالزم تعبئتهتتا للحصتتول علتتى
الخدمة متوافرة بشكل واضح

91.50%

81.99%

86.74%

82.00%

4.74%

ممتاز

الوثتتتائق المطلوبتتتة متتتن البرنتتتامج يمكتتتن
Q19
توفيرها بسهولة

90.64%

81.14%

85.89%

82.00%

3.89%

ممتاز

النمتتتتتاذج المستتتتتتخدمة للحصتتتتتول علتتتتتى
Q18
الخدمة مناسبة وواضحة

82.12%

75.75%

78.93%

82.00%

-3.07%

جيد جداً

اإلجتتتتراءات المتعلقتتتتة بالخدمتتتتة مالئمتتتتة
Q14
وبسيطة وواضحة

80.88%

76.31%

78.60%

82.00%

-3.40%

جيد جداً

صفحة  06من 48

تقرير نتائج تحليل رضا المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان 2102

توجتتتتد ليتتتتة واضتتتتحة معلنتتتتة الستتتتتقبال
Q20
شكاوي واقتراحات الجمهور

81.48%

78.54%

75.61%

82.00%

-3.46%

جيد جداً

يقتتتوم البرنتتتامج بتنفيتتتذ إجتتتراءات تقتتتديم
 Q22الخدمتتتتة بشتتتتفافية وبموجتتتتب القتتتتوانين
واألنظمة واآلليات المعلن عنها

81.00%

75.63%

78.32%

82.00%

-3.68%

جيد جداً

يقتتتتتتتوم البرنتتتتتتتامج بتطتتتتتتتوير أستتتتتتتاليب
Q16
وإجراءات تقديم الخدمات بشكل مستمر

80.39%

74.09%

77.24%

82.00%

-4.76%

جيد جداً

الرضا العام للمحور

85.69%

78.29%

81.99%

82.00%

-0.01%

ممتاز

محور سهولة الحصول على الخدمة
100.00%

82.00%

75.63%

82.71%

75.61%

81.14%

75.75%

81.99%

74.09%

76.31%

81.39%

80.00%
60.00%
40.00%

81.00%

90.87%

81.48%

90.64%

82.12%

91.50%

80.39%

92.31%

80.88%

20.00%
0.00%

Q22

Q21

Q20

Q19

المستوى المنشود

Q18

Q17

غير الحاصلين

Q16

Q15

Q14

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى عدم تخطى المستهدف المنشود فى نسبة الرضى الكليه
للمتعاملين عن البرنامج عبر عنصرين من العناصر الرئيسية للمحور الثالث (سهولة الحصول على الخدمة)
وهما إجراءات الخدمة وشفافية إجراءات تقديم الخدمة وأن مستوى األداء تراوح بين جيد جدا وممتاز ،وعلى
إدارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا
التقرير والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.

صفحة  07من 48

تقرير نتائج تحليل رضا المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان 2102

التوصيات الخاصة بالمحور الثالث
0

مراجعتتة النمتتاذج المستتتخدمة للحصتتول علتتى الخدمتتة وتقليلهتتا وذلتتك أثنتتاء إعتتادة هندستتة اإلجتتراءات والعمليتتات
الرئيسية

3

مراجعة وتوثيق ونشر وإيصال منهجية واضتحة للتعامتل متع شتكاوي واقتراحتات المتعتاملين والتحقتق متن فاعليتة
تطبيق المنهجية بشكل سليم وواضح

2

اعتمتتاد الشتتفافية والموضتتوعية فتتى إجتتراءات تقتتديم الختتدمات متتن ختتالل نشتترها وإتاحتهتتا للمتعتتاملين عبتتر مختلتتف
وسائل االتصال بما فى ذلك القتوانين والتشتريعات التتى تحكتم عمتل البرنتامج ويمكتن أن يتتم ذلتك متن ختالل الموقتع
اإللكترونى للبرنامج وإعداد النشرات والبروشرات المبسطة والواضحة والمتكاملة

صفحة  04من 48

تقرير نتائج تحليل رضا المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان 2102

المحور الرابع :أسلوب تعامل الموظفين
جدول ( )11الرضا العام عن العناصر الفرعية لمحور أسلوب تعامل الموظفين:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

مستوى
األداء

1

العدل والمساواة في التعامل

91.63%

84.08%

87.86%

85.00%

2.86%

ممتاز

2

النصيحة والدعم

91.04%

81.97%

86.51%

85.00%

1.51%

ممتاز

3

القيمة المضافة

91.97%

80.13%

86.05%

85.00%

1.05%

ممتاز

4

السلوك والكفاءة

88.09%

80.73%

84.41%

85.00%

-0.59%

ممتاز

5

التقدير واالحترام

81.56%

77.31%

79.44%

85.00%

-5.56%

جيد

6

المعرفة بمتطلبات الحصول على الخدمة

81.73%

76.91%

79.32%

85.00%

-5.68%

جيد

7

االستباقية المبادرة

80.97%

76.00%

78.49%

85.00%

-6.51%

جيد

87.02%

79.85%

83.43%

85.00%

-1.57%

ممتاز

العناصر الفرعية

الرضا العام للمحور

جدول ( )12الرضا العام عن العناصر الفرعية (األسئلة) لمحور أسلوب تعامل الموظفين:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

مستوى
األداء

ستتتتتلوك وأخالقيتتتتتات عمتتتتتل المتتتتتوظفين
Q23
وأسلوب تعاملهم مالئم

90.66%

84.71%

87.69%

85.00%

2.69%

ممتاز

يتعامل متوظفي البرنتامج بعتدل ومستاواة
Q28
مع الجميع عند تقديم الخدمة

91.63%

84.08%

87.86%

85.00%

2.86%

ممتاز

العناصر الفرعية (األسئلة)

يقتتتوم متتتوظفي البرنتتتامج بتقتتتديم النصتتتح
 Q27والتتتتتتتدعم الكتتتتتتتافي لكتتتتتتتم احتياجتتتتتتتتاتكم
ومتطلباتكم

91.04%

81.97%

86.51%

85.00%

1.51%

ممتاز

يقتتدم موظتتف الخدمتتة البرنتتامج ختتدمات
 Q30ذات قيمتتة مضتتافة للمتعتتاملين وبطريقتتة
مبدعة

91.97%

80.13%

86.05%

85.00%

1.05%

ممتاز

صفحة  09من 48

تقرير نتائج تحليل رضا المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان 2102

يظهر الموظفين اهتمامتا ً وتفهمتا ً واضتحا ً
Q25
الحتياجاتكم كمتعاملين

90.43%

81.51%

85.97%

85.00%

0.97%

ممتاز

موظفتتتو البرنتتتامج علتتتى قتتتدر عتتتالي متتتن
Q24
الكفاءة والدقة في العمل

83.17%

75.98%

79.58%

85.00%

-5.42%

جيد

يتعامتتل موظتتف الخدمتتة البرنتتامج بتقتتدير
Q29
واحترام مع المتعاملين

81.56%

77.31%

79.44%

85.00%

-5.56%

جيد

موظفو خدمتة العمتالء فتي تقتديم الخدمتة
 Q26يمتلكون فهما ً واضحا ً لعملهم ولمتطلبتات
الحصول على الخدمة

81.73%

76.91%

79.32%

85.00%

-5.68%

جيد

يبتتادر متتوظفي البرنتتامج بتقتتديم الخدمتتة
Q31
والمساعدة للمتعاملين

80.97%

76.00%

78.49%

85.00%

-6.51%

جيد

الرضا العام للمحور

87.02%

79.85%

83.43%

85.00%

-1.57%

ممتاز

محور أسلوب تعامل الموظفين
100.00%

85.00%

76.00%

80.13%

77.31%

84.08%

81.97%

76.91%

81.51%

75.98%

84.71%

80.00%
60.00%
40.00%

80.97%

91.97%

81.56%

91.63%

91.04%

81.73%

90.43%

83.17%

90.66%

20.00%
0.00%

Q31

Q30

Q29

Q28

المستوى المنشود

Q27

Q26

غير الحاصلين

Q25

Q24

Q23

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى عدم تخطى المستهدف المنشود فى نسبة الرضى الكليه
للمتعاملين عن البرنامج عبر معظم العناصر الرئيسية للمحور الرابع (أسلوب تعامل الموظفين) وهم؛ السلوك
والكفاءة ،والتقدير واالحترام ،والمعرفة بمتطلبات الحصول على الخدمة ،واالستباقية المبادرة وأن مستوى
األداء تراوح بين جيد وممتاز  ،وعلى إدارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك
باتباع التوصيات المذكورة فى هذا التقرير والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.

صفحة  21من 48
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التوصيات الخاصة بالمحور الرابع
0

عقد دورات تدريبية للموظفين تتعلق بخدمة العمالء وفن التعامل مع العمالء

3

تمكتتين المتتوظفين وزيتتادة كفتتاءاتهم متتن ختتالل إلحتتاقهم بتتدورات تدريبيتتة فنيتتة وتقيتتيم مخرجتتات العمتتل بشتتكل دورى
ومستمر للتحقق من الدقة والخلو من األخطاء

2

إعتتداد ميثتتاق أو بروتوكتتول ختتاص بالستتلوك المهنتتى والخلقتتى للعتتاملين وشتترحه وإيصتتاله للمتتوظفين لضتتمان فهمتته
وتطبيقه فى التعامل مع المتعاملين

1

إدراج بند خدمة العمالء وسلوك الموظفين فى نموذج تقييم األداء السنوى للموظفين

3

تدريب الموظفين وتذكيرهم بأهمية المبادرة ومد يد المساعدة للمتعاملين

صفحة  20من 48
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المحور الخامس :معلومات الخدمة
جدول ( )13الرضا العام عن العناصر الفرعية لمحور معلومات الخدمة:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

مستوى
األداء

1

وضوح معلومات الخدمة

91.93%

82.37%

87.15%

85.00%

2.15%

ممتاز

2

دقة المعلومات

90.54%

79.48%

85.01%

85.00%

0.01%

ممتاز

3

حداثة المعلومات

86.27%

77.79%

82.03%

85.00%

-2.97%

جيد جداً

4

تطابق المعلومات عبر القنوات المختلفة

81.45%

76.64%

79.04%

85.00%

-5.96%

جيد

5

شمولية المعلومات

81.43%

75.82%

78.63%

85.00%

-6.37%

جيد

86.31%

78.31%

82.31%

85.00%

-2.69%

جيد جداً

العناصر الفرعية

الرضا العام للمحور

جدول ( )14الرضا العام عن العناصر الفرعية (األسئلة) لمحور معلومات الخدمة:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

مستوى
األداء

يقتتدم البرنتتامج معلومتتات واضتتحة حتتول
Q32
الخدمات المقدمة

91.93%

82.37%

87.15%

85.00%

2.15%

ممتاز

يقتتتتتتوم البرنتتتتتتامج بتعريتتتتتتف وتوعيتتتتتتة
 Q36المتعاملين بالمتغيرات والمستجدات التتي
تطرأ على خدماته ومشاريعه التطويرية

91.36%

79.72%

85.54%

85.00%

0.54%

ممتاز

يقتتتدم البرنتتتامج معلومتتتات دقيقتتتة حتتتول
Q34
جميع الخدمات المقدمة

90.54%

79.48%

85.01%

85.00%

0.01%

ممتاز

العناصر الفرعية (األسئلة)

المعلومتات المقدمتتة متطابقتة عبتتر جميتتع
القنتتوات المختلفتتة (الموقتتع اإللكترونتتي،
Q37
الهتتتاتف ،مكتتتان تقتتتديم الخدمتتتة ،مركتتتز
اإلتصال  ...الخ)

81.45%

76.64%

79.04%

85.00%

-5.96%

جيد

يقتتوم البرنتتامج بتقتتديم معلومتتات شتتاملة
Q33
عن جميع الخدمات المقدمة

81.43%

75.82%

78.63%

85.00%

-6.37%

جيد
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يحدث البرنامج المعلومات حتول خدماتته
Q35
بشكل دوري

81.17%

75.87%

78.52%

85.00%

-6.48%

جيد

الرضا العام للمحور

86.31%

78.31%

82.31%

85.00%

-2.69%

جيد جداً

محور معلومات الخدمة
100.00%

85.00%

76.64%

79.72%

75.87%

79.48%

75.82%

82.37%

80.00%
60.00%
40.00%

81.45%

91.36%

81.17%

90.54%

81.43%

91.93%

20.00%
0.00%

Q37

Q35

Q36

المستوى المنشود

Q34

غير الحاصلين

Q33

Q32

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى عدم تخطى المستهدف المنشود فى نسبة الرضى الكليه
للمتعاملين مع البرنامج عبر معظم العناصر الرئيسية للمحور الخامس (معلومات الخدمة) وهم حداثة
المعلومات وشمولية المعلومات وتطابق المعلومات عبر القنوات المختلفة وأن مستوى األداء تراوح بين جيد
وممتاز  ،وعلى إدارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات
المذكورة فى هذا التقرير والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.

التوصيات الخاصة بالمحور الخامس
0

الحتترص علتتى المراجعتتة الدوريتتة والمنتظمتتة للمعلومتتات المقدمتتة عبتتر جميتتع قنتتوات االتصتتال المختلفتتة (الموقتتع
اإللكترونتتي ،الهتتاتف ،مكتتان تقتتديم الخدمتتة ،مركتتز اإلتصتتال  ...التتخ) والتحقتتق متتن مطابقتهتتا وخلوهتتا متتن األخطتتاء
واللبس والتناقضات

3

التحقق من شمولية المعلومات التى يقدمها البرنتامج عتن جميتع الختدمات بحيتث تغطتى كافتة االستفستارات وتجيتب
على كل التساؤالت المحتملة للمتعاملين

2

مواكبة التطورات فى أنظمة وقوانين البرنامج والحرص على تحديث المعلومات المقدمة عن الخدمات بشكل دوري

1

أن يتم تحديد الجهة المسؤولة عن نشر المعلومات المتعلقة بالخدمات بحيث تتولى هذه الجهة مسؤولية
التحديث والتحقق من المعلومات المنتشرة عبر وسائل االتصال المختلفة وبشكل دورى ومنتظم
صفحة  22من 48
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المحور السادس :مراكز تقديم الخدمة
جدول ( )15الرضا العام عن العناصر الفرعية لمحور مراكز تقديم الخدمة:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

مستوى
األداء

0

المرافق الصحية

91.62%

85.51%

88.56%

86.00%

2.56%

ممتاز

3

مالئمة الموقع لطبيعة الخدمة

91.32%

82.72%

87.02%

86.00%

1.02%

ممتاز

2

تناستتتق مظهتتتر المؤسستتتة متتتع الهويتتتة
المؤسسية للجهة

92.18%

81.31%

86.74%

86.00%

0.74%

ممتاز

1

نظافة وتهوية وانارة الموقع

91.17%

80.04%

85.61%

86.00%

-0.39%

ممتاز

3

نظام االنتظار

82.35%

75.88%

79.12%

86.00%

-6.88%

جيد

6

توافر مواقف للسيارات

81.20%

74.94%

78.07%

86.00%

-7.93%

جيد

88.31%

80.07%

84.19%

86.00%

-1.81%

ممتاز

العناصر الفرعية

الرضا العام للمحور

جدول ( )16الرضا العام عن العناصر الفرعية (األسئلة) لمحور مراكز تقديم الخدمة:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

مستوى
األداء

يتتتتوفر المبنتتتتى مرافتتتتق صتتتتحية نظيفتتتتة
 Q41ومناستتتبة لجميتتتع المتعتتتاملين ومتواجتتتدة
في أماكن واضحة

91.62%

85.51%

88.56%

86.00%

2.56%

ممتاز

يالئتتم مكتتان تقتتديم الخدمتتة نتتوع الخدمتتة
Q38
المقدمة

91.32%

82.72%

87.02%

86.00%

1.02%

ممتاز

يتناستتق مظهتتر مكتتان تقتتديم الخدمتتة متتع
Q43
الهوية المؤسسية للبرنامج

92.18%

81.31%

86.74%

86.00%

0.74%

ممتاز

يتمتع مكان تقديم الخدمة بتهويتة وإنتارة
Q40
ونظافة مالئمة

91.17%

80.04%

85.61%

86.00%

-0.39%

ممتاز

 Q39نظتتتام االنتظتتتار للوصتتتول لمكتتتان تقتتتديم

82.35%

75.88%

79.12%

86.00%

-6.88%

جيد

العناصر الفرعية (األسئلة)

صفحة  28من 48
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الخدمة مالئم ومتطور وستهل االستتخدام
بشكل يلبي احتياجاتكم
يتتوفر البرنتتامج مواقتتف ستتيارات مناستتبة
Q42
وقريبة من أماكن تقديم الخدمة

81.20%

74.94%

78.07%

86.00%

-7.93%

جيد

الرضا العام للمحور

88.31%

80.07%

84.19%

86.00%

-1.81%

ممتاز

محور مراكز تقديم الخدمة
100.00%

86.00%

81.31%

74.94%

85.51%

80.04%

75.88%

82.72%

80.00%
60.00%
40.00%

92.18%

81.20%

91.62%

91.17%

82.35%

91.32%

20.00%
0.00%

Q43

Q41

Q42

المستوى المنشود

Q40

غير الحاصلين

Q39

Q38

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى عدم تخطى المستهدف المنشود فى نسبة الرضى الكليه
للمتعاملين عن البرنامج عبر معظم العناصر الرئيسية للمحور السادس (مراكز تقديم الخدمة) وهم توفر
مواقف السيارات ونظام اإلنتظار ونظافة وتهوية وانارة الموقع وأن مستوى األداء تراوح بين جيد وممتاز،
وعلى إدارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى
هذا التقرير والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.

التوصيات الخاصة بالمحور السادس
0

تكليف شركة خدمات عامة تتولى أعمال النظافة والتهوية والصتيانة للمبتانى بشتكل دائتم ويتومى متع الحترص علتى
متابعة تنفيذ أعمالها من قبل مشرفين تابعين للشركة ومسؤؤل مكلف من قبل إدارة البرنامج

3

فحتص ومراقبتة أداء نظتام االنتظتار الختاص بتنظتيم وصتول المتعتاملين لمكتان تقتديم الخدمتة والتحقتق متن مالئمتته
وسهولة استخدامه بشكل يلبي احتياجات المتعاملين دائما

2

توفير مواقف سيارات مناسبة وقريبة من أماكن تقتديم الخدمتة للمتعتاملين وفتى حالتة عتدم تتوفر مستاحات خارجيتة
على إدارة البرنامج بحث إمكانية توفير خدمة صف السيارات Valet Parking
صفحة  25من 48
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المحور السابع :مخرجات الخدمة
جدول ( )17الرضا العام عن العناصر الفرعية لمحور مخرجات الخدمة:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

مستوى
األداء

0

االعتمادية (المهام الوظيفية للمخرجات)

89.22%

81.63%

85.43%

86.00%

-0.57%

ممتاز

3

تطابق المخرجات مع المواصتفات الفنيتة
للخدمة

85.33%

78.85%

82.09%

86.00%

-3.91%

جيد جداً

2

توافتتتق الخدمتتتة المقدمتتتة متتتع متطلبتتتات
المتعاملين

83.16%

77.00%

80.08%

86.00%

-5.92%

جيد

1

االنطبتتاع العتتام عتتن تجربتتة المتعامتتل متتع
الجهة

79.94%

74.80%

77.37%

86.00%

-8.63%

جيد

84.19%

77.87%

81.03%

86.00%

-4.97%

جيد جداً

العناصر الفرعية

الرضا العام للمحور

جدول ( )18الرضا العام عن العناصر الفرعية (األسئلة) لمحور مخرجات الخدمة:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

يقتتدم البرنتتامج ختتدمات ذات جتتودة عاليتتة
Q45
وتتوافق مع معايير الجودة العالمية

89.99%

81.53%

85.76%

86.00%

-0.24%

ممتاز

تراعي الخدمات المقدمتة التنتوع الثقتافي
Q47
واالجتماعي للمتعاملين

88.85%

82.13%

85.49%

86.00%

-0.51%

ممتاز

العناصر الفرعية (األسئلة)

مستوى
األداء

يمكتتن االعتمتتاد علتتى البرنتتامج للحصتتول
علتتى الختتدمات المطلوبتتة والتتتي تعتبتتتر
Q49
ذات جتتتتتودة عاليتتتتتة مقارنتتتتتة بالجهتتتتتات
المشابهة لعملها

89.22%

81.63%

85.43%

86.00%

-0.57%

ممتاز

الخدمات المقدمة تلبي المواصفات الفنية
Q44
المطلوبة

80.67%

76.17%

78.42%

86.00%

-7.58%

جيد

 Q48يتتتم االستتتفادة متتن ابتتداعات واقتراحتتات
وأراء المتعتتتتاملين فتتتتي تقتتتتديم ختتتتدمات

80.57%

74.32%

77.45%

86.00%

-8.55%

جيد
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متطورة ومبدعة
تجربتي فتي التعامتل متع البرنتامج بشتكل
Q50
عام تعتبر ممتازة

79.94%

74.80%

77.37%

86.00%

-8.63%

جيد

تلبتتتتتتي الختتتتتتدمات المقدمتتتتتتة متطلبتتتتتتاتكم
Q46
واحتياجاتكم وتوقعاتكم

80.07%

74.53%

77.30%

86.00%

-8.70%

جيد

الرضا العام للمحور

84.19%

77.87%

81.03%

86.00%

-4.97%

جيد جداً

محور مخرجات الخدمة
100.00%

86.00%

74.80%

81.63%

74.32%

82.13%

74.53%

76.17%

81.53%

80.00%
60.00%
40.00%

79.94%

89.22%

80.57%

88.85%

80.07%

89.99%

80.67%

20.00%
0.00%

Q50

Q49

Q48

المستوى المنشود

Q47

Q46

غير الحاصلين

Q45

Q44

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى عدم تخطى المستهدف المنشود فى نسبة الرضى الكليه
للمتعاملين عن البرنامج عبر كافة العناصر الرئيسية للمحور السابع (مخرجات الخدمة) وهم االعتمادية
وتطابق المخرجات مع المواصفات الفنية للخدمة وتوافق الخدمة المقدمة مع متطلبات المتعاملين واالنطباع
العام عن تجربة المتعاملين مع البرنامج ،وأن مستوى األداء تراوح بين جيد وممتاز ،وعلى إدارة البرنامج
العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا التقرير والتركيز
على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.

صفحة  27من 48

تقرير نتائج تحليل رضا المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان 2102

التوصيات الخاصة بالمحور السابع
0

القيام بزيارات للمقارنة المعيارية لجهات مماثلة تطبق أفضتل الممارستات ومتطتورة بهتدف االطتالع والمقارنتة بتين
الخدمات التى يقدمها البرنامج من ناحية الجودة والخدمات التى تقدمها تلك الجهتات ثتم تبنتى تلتك الممارستات التتى
تتوافق مع طبيعة عمل البرنامج وتتوافق مع معايير الجودة العالمية

3

التحقتتق متتن أن الختتدمات المقدمتتة تراعتتى التنتتوع الثقتتافي (كاللغتتة والمستتتوى التعليمتتى) واالجتمتتاعي (كالجنستتيات
والديانات) المختلفة للمتعاملين

2

زيتتادة الثقتتة لتتدى المتعتتاملين متتن ختتالل ضتتمان جتتودة الختتدمات المقدمتتة وااللتتتزام بمتطلبتتاتهم وتخطتتى توقعتتاتهم
وااللتزام بالمدد الزمنية المتفق عليها

1

التحقق من فهم واستيعاب المتعاملين للمواصفات الفنية المتفق عليها ثم العمل على تقديم الخدمات من خالل التقيتد
التام بالمواصفات الفنية التى تلبى احتياجات وتوقعات المتعاملين

3

التواصل الدائم والحوار المتبادل واالستماع الجيد ألراء وابداعات واقتراحات المتعاملين المنطقية قبل وأثناء وبعتد
تقديم الخدمات وتوثيقها والتعلم منها فى المشاريع والخدمات المستقبلية

6

العمل والحرص على ديمومة ترك انطباع جيد لدى المتعاملين في التعامل مع البرنتامج متن ختالل المعاملتة الحستنة
والترحيب والمبادرة باالستماع وااللتزام بالمواعيد والبرامج والتقيد بالمواصفات وضمان الجتودة والتواصتل التدائم
والشفافية والعديد من الممارسات المهنية والودية بين الطرفين

5

فهم ودراسة احتياجات المتعاملين فى المراحل البدائية وقبل توقيع العقود والعمل ليس فقط على تحقيقها بتل تخطتى
توقعاتهم بما يحقق رضاهم
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المحور الثامن :التعريف برؤية ورسالة البرنامج
جدول ( )19الرضا العام عن العناصر الفرعية (األسئلة) لمحور التعريف برؤية ورسالة البرنامج:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

مستوى
األداء

رؤية ورسالة وقتيم البرنتامج المؤسستية
Q51
واضحة

90.65%

84.04%

87.35%

86.00%

1.35%

ممتاز

تلبتتتتي الخطتتتتة اإلستتتتتراتيجية للبرنتتتتامج
Q53
إحتياجاتكم وتطلعاتكم

89.53%

80.84%

85.18%

86.00%

-0.82%

ممتاز

يعمتتتتتل البرنتتتتتامج متتتتتن ختتتتتالل تطبيتتتتتق
 Q54استتتتراتيجيته بالمستتتاهمة علتتتى التنميتتتة
المستدامة اقتصاديا ً واجتماعيا ً

80.64%

74.89%

77.77%

86.00%

-8.23%

جيد

يقتتتوم البرنتتتامج بنشتتتر وإيصتتتال الخطتتتة
 Q52االستتتراتيجية باستتتخدام وستتائل متعتتددة
وفعالة

80.28%

75.25%

77.76%

86.00%

-8.24%

جيد

الرضا العام للمحور

85.27%

78.76%

82.01%

86.00%

-3.99%

جيد جداً

العناصر الفرعية (األسئلة)

محور التعريف برؤية ورسالة البرنامج
100.00%

86.00%

74.89%

80.84%

75.25%

84.04%

80.00%
60.00%
40.00%

80.64%

89.53%

80.28%

90.65%

20.00%
0.00%

Q54

Q53

المستوى المنشود

Q52

غير الحاصلين

Q51

الحاصلين

باستثناء العنصر الخاص بوضوح رؤية ورسالة وقيم البرنامج المؤسسية يشير الرسم البيانى والجدول
الموضحان أعاله إلى عدم تخطى المستهدف المنشود فى نسبة الرضى الكليه للمتعاملين عن البرنامج عبر
بقية العناصر الرئيسية للمحور الثامن (التعريف برؤية ورسالة البرنامج) وهم تلبية الخطة اإلستراتيجية
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للبرنامج واحتياجات وتطلعات المتعاملين والمساهمة فى التنمية المستدامة اقتصاديا ً واجتماعيا ً ونشر وإيصال
الخطة االستراتيجية باستخدام وسائل متعددة وفعالة ،وأن مستوى األداء تراوح بين جيد وممتاز ،وعلى إدارة
البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا التقرير
والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.

التوصيات الخاصة بالمحور الثامن
0

أن يلتتتتزم البرنتتتامج عنتتتد وضتتتع أو تحتتتديث خطتتتته االستتتتراتيجية بتتتالتعرف علتتتى احتياجتتتات المتعتتتاملين متتتن ختتتالل
االستبيانات والشراكات واللقاءات المفتوحة ثم االستفادة من تحديد االحتياجات كمدخالت للخطة اإلستراتيجية

3

ان تتضتتمن الخطتتط االستتتراتيجية والتشتتغيلية للبرنتتامج علتتى مبتتادرات ومشتتاريع وأهتتداف ومؤشتترات داء تتعلتتق
بالتنمية المستدامة (البيئة والطاقة) والمسؤولية المجتمعية (التوطين والجمعيات الخيرية) وتعزيز اقتصاد اإلمارة

2

عمتل أو إرستال كتيبتات أو

أن يتم إطالع المتعاملين األساسيين على الخطة االستراتيجية للبرنامج من ختالل ور
نسخ إلكترونية لهم
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الجزء الرابع
المعايير الديموغرافية

جدول ( )20المعايير الديموغرافية التي تم وفقها توزيع نتائج الرضا الكلية:
الحاصلين

غير الحاصلين

الكلي

المعيار
0

الجنس

0111

3103

1303

3

الجنسية

0111

3103

1303

2

الحالة االجتماعية

0111

3103

1303

1

العمر

0111

3103

1303

3

المستوى التعليمي

0111

3103

1303

6

اإلمارة

0111

3103

1303

5

حالة الطلب

0111

3103

1303

1

اإلدارة التي تم التعامل معها

0111

3103

1303

1

نوع الخدمة المقدمة

0111

3103

1303

01

تم التعامل مع البرنامج من خالل

0111

3103

1303

00

لية التواصل

0111

3103

1303
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أوالً :الجنس

جدول ( )30نسبة الرضا موزعة وفق الجنس:
الحاصلين

غير الحاصلين

الكلي

الجنس
1

ذكر

86.34%

79.97%

83.16%

2

أنثى

88.94%

80.78%

84.86%
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نسبة الرضا وفق الجنس
100.00%

82.82%
80.00%

80.78%

79.97%
60.00%
40.00%
20.00%

86.34%

88.94%

0.00%
أنثى

الرضا العام

ذكر

غير الحاصلين

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أن نسبة الرضى للمتعاملين عن البرنامج من الذكور أكبر
من اإلناث وأن الحاصلين على المساعدات السكنية نسبة رضاهم أكبر من غير الحاصلين من الجنسين ،وعلى
إدارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا
التقرير والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.
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ثانياً :الجنسية

جدول ( )33نسبة الرضا موزعة وفق الجنسية:
الجنسية
1

إماراتي

الحاصلين

غير الحاصلين

الكلي

86.51%

79.13%

82.82%

نسبة الرضا وفق الجنسية
100.00%
80.00%

79.13%
60.00%
40.00%
20.00%

86.51%
0.00%
إماراتي

الرضا العام

غير الحاصلين

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أن نسبة الرضى للمتعاملين عن البرنامج من حاملى
الجنسية اإلماراتية و الحاصلين على المساعدات السكنية أكبر من غير الحاصلين من نفس الجنسية ،وعلى
إدارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا
التقرير والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.
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ثالثاً :الحالة االجتماعية

جدول ( )32نسبة الرضا موزعة وفق الحالة االجتماعية:
الحاصلين

غير الحاصلين

الكلي

الحالة االجتماعية
1

متزوج

86.41%

80.21%

83.31%

2

ارملة

89.11%

76.67%

82.89%

2

كبير السن فوق  61سنة

84.56%

81.40%

82.98%

1

مطلقة مطلق

86.73%

79.37%

83.05%

3

متزوجة من غير مواطن

92.31%

79.11%

85.71%

6

ذوي االحتياجات الخاصة

91.76%

78.99%

85.38%
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نسبة الرضا وفق الحالة االجتماعية
100.00%

82.82%

78.99%

79.11%

79.37%

76.67%

80.21%

81.40%

80.00%
60.00%
40.00%

91.76%

92.31%

86.73%

84.56%

89.11%

86.41%

20.00%
0.00%

ذوي االحتياجات
الخاصة

متزوجة من غير
مواطن

الرضا العام

مطلقة /مطلق

كبير السن فوق 60
سنة

غير الحاصلين

ارملة

متزوج

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أن نسبة الرضى الكليه للمتعاملين عن البرنامج من
المتزوجات من غير المواطنين وذوى االحتياجات الخاصة أكبر من الفئات االجتماعية األخرى كالمطلقات
واألرامل وكبار السن ،وعلى إدارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع
التوصيات المذكورة فى هذا التقرير والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.
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رابعاً :العمر

جدول ( )31نسبة الرضا موزعة وفق العمر:
الحاصلين

غير الحاصلين

الكلي

العمر
1

 31فما دون

88.74%

74.99%

81.86%

2

 21 – 30عام

84.41%

80.56%

82.48%

2

 11 – 20عام

86.46%

80.77%

83.61%

1

اكثر من  10عام

86.98%

78.53%

82.76%
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نسبة الرضا وفق العمر
100.00%

82.82%

78.53%

80.77%

74.99%

80.56%

80.00%
60.00%
40.00%

86.98%

86.46%

84.41%

88.74%

 40 – 31عام

 30 – 21عام

 20فما دون

20.00%
0.00%

اكثر من  41عام

الرضا العام

غير الحاصلين

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أن نسبة الرضى الكليه للمتعاملين عن البرنامج من الفئات
العمرية  20عام فما فوق أكبر من الفئات العمرية األخرى  20عام فما دون ،وعلى إدارة البرنامج العمل على
تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا التقرير والتركيز على فئة
غير الحاصلين على مساعدات سكنية.
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خامساً :المستوى التعليمي

جدول ( )33نسبة الرضا موزعة وفق المستوى التعليمي:
الحاصلين

غير الحاصلين

الكلي

المستوى التعليمي
1

الثانوية العامة

86.26%

80.37%

83.31%

2

دبلوم

86.99%

81.22%

84.10%

2

بكالوريوس

85.32%

79.91%

82.61%

1

ماجستير

84.53%

77.57%

81.05%

3

دكتوراه

86.39%

82.22%

84.30%

6

أخرى

85.87%

80.11%

82.99%
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نسبة الرضا وفق المستوى التعليمي
100.00%

82.82%

80.11%

82.22%

77.57%

79.91%

80.37%

81.22%

80.00%
60.00%
40.00%

85.87%

86.39%

84.53%

85.32%

86.99%

86.26%

ماجستير

بكالوريوس

20.00%
0.00%

أخرى

دكتوراه

الرضا العام

غير الحاصلين

دبلوم

الثانوية العامة

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أن نسبة الرضى الكليه للمتعاملين عن البرنامج من حملة
الدبلوم وشهادات الدكتوراة أكبر من ذوى المستويات التعليمية األخرى ،وعلى إدارة البرنامج العمل على
تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا التقرير والتركيز على فئة
غير الحاصلين على مساعدات سكنية.
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سادساً :اإلمارة

جدول ( )36نسبة الرضا موزعة وفق اإلمارة:
الحاصلين

غير الحاصلين

الكلي

اإلمارة
1

أبوظبي

84.76%

78.56%

81.66%

2

دبي

89.02%

79.82%

84.42%

2

الشارقة

87.24%

79.67%

83.45%

1

عجمان

87.64%

82.16%

84.90%

3

أم القيوين

88.41%

82.78%

85.59%

6

رأس الخيمة

86.34%

80.48%

83.41%

5

الفجيرة

84.18%

80.14%

82.16%
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نسبة الرضا وفق اإلمارة
100.00%

82.82%

80.14%

80.48%

82.78%

82.16%

79.67%

79.82%

78.56%

رأس الخيمة

أم القيوين

80.00%
60.00%
40.00%

84.18%

86.34%

88.41%

87.64%

87.24%

89.02%

84.76%

20.00%
0.00%

الفجيرة

الرضا العام

عجمان

الشارقة

غير الحاصلين

دبي

أبوظبي

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أن نسبة الرضى الكليه للمتعاملين مع البرنامج من
مواطنى إمارة عجمان وأم القيوين ودبى أكبر من مواطنى اإلمارات األخرى ،وعلى إدارة البرنامج العمل على
تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا التقرير والتركيز على فئة
غير الحاصلين على مساعدات سكنية.
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سابعاً :حالة الطلب

تفاصيل الحاصلين على مساعدة سكنية:
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جدول ( )35نسبة الرضا موزعة وفق حالة الطلب:
نسبة الرضا

حالة الطلب

نسبة الرضا

حالة الطلب

0

منحة بناء جديد

85.84%

3

قرض بناء جديد

87.07%

2

منحة صيانة

85.25%

1

قرض صيانة

85.80%

3

منحة اضافة وتوسعة

89.07%

6

قرض اضافة وتوسعة

85.89%

5

منحة استكمال

84.33%

1

قرض استكمال

84.65%

1

منحة مسكن حكومي

90.57%

01

قرض مسكن حكومي

93.64%

00

منحة انشاء مسكن

89.48%

03

قرض انشاء مسكن

88.62%

02

غير حاصل على مساعدة سكنية

79.13%

نسبة الرضا وفق حالة الطلب
100.00%

82.82%

80.00%

79.13%

88.62%

93.64%

84.65%

85.89%

85.80%

87.07%

89.48%

90.57%

84.33%

89.07%

85.25%

85.84%

قرض
انشاء
مسكن

قرض
مسكن
حكومي

قرض
استكمال

قرض
اضافة
وتوسعة

قرض
صيانة

60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

غير حاصل
على
مساعدة
سكنية

قرض بناء منحة انشاء منحة مسكن منحة منحة اضافةمنحة صيانة منحة بناء
جديد
حكومي استكمال وتوسعة
مسكن
جديد

الرضا العام

نسبة الرضا

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أن نسبة الرضى الكليه للمتعاملين مع البرنامج ممن
حصلوا على منح سكن حكومى وقرض سكن حكومى ومنحة اضافة وتوسعة أكبر من ذوى الطلبات األخرى،
وعلى إدارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى
هذا التقرير والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.
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ثامناً :اإلدارة التي تم التعامل معها

اإلدارة التي تم التعامل معها
1%
1%

1% 1%

2%
1% 2%
1%
12%

14%

64%

ادارة طلبات االسكان
فرع الفجيرة
ادارة الخدمات الهندسية
مكتب رئيس مجلس االدارة
ادارة تكنولوجيا المعلومات
ادارة العقود والمناقصات

فرع رأس الخيمة
مكتب المدير العام
إدارة اإلتصال الحكومي
مكتب التدقيق الداخلي
ادارة تنفيذ المشاريع

جدول ( )31نسبة الرضا موزعة وفق اإلدارة التي تم التعامل معها:
اإلدارة التي تم التعامل معها

المستوى المحقق (الكلي)

1

ادارة طلبات االسكان

81.65%

2

فرع رأس الخيمة

83.12%

2

فرع الفجيرة

81.56%

1

مكتب المدير العام

86.23%

3

ادارة الخدمات الهندسية

82.12%

6

إدارة اإلتصال الحكومي

83.57%

5

مكتب رئيس مجلس االدارة

81.09%

1

مكتب التدقيق الداخلي

91.71%
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1

ادارة تكنولوجيا المعلومات

90.52%

01

ادارة تنفيذ المشاريع

82.21%

00

ادارة العقود والمناقصات

77.06%

0

ادارة الموارد المالية

3

ادارة الموارد البشرية

2

إدارة األداء المؤسسي

1

ادارة العناية بالمتعاملين

3

مكتب الشؤون القانونية

اإلدارة التي لم يتم التعامل معها

نسبة الرضا وفق اإلدارة التي تم التعامل معها
100.00%

82.07%
80.00%

77.06%

82.21%

90.52%

91.71%

81.09%

83.57%

82.12%

81.56%

83.12%

81.65%

86.23%

60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

ادارة
ادارة العقود ادارة تنفيذ
والمناقصات المشاريع تكنولوجيا
المعلومات

مكتب
التدقيق
الداخلي

مكتب رئيس إدارة
اإلتصال
مجلس
الحكومي
االدارة

الرضا العام

مكتب المدير فرع الفجيرة فرع رأس ادارة طلبات
ادارة
االسكان
الخيمة
العام
الخدمات
الهندسية

المستوى المحقق

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أن نسبة الرضى الكلية للمتعاملين مع البرنامج ممن
تعاملوا مع إدارة تكنولوجيا المعلومات ومكتب التدقيق الداخلي أكبر ممن تعامل مع إدارات أخرى ،وعلى
إدارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا
التقرير والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.
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تاسعاً :نوع الخدمة المقدمة

جدول ( )31نسبة الرضا موزعة وفق نوع الخدمة المقدمة:
الحاصلين

غير الحاصلين

الكلي

نوع الخدمة المقدمة
1

خدمة االستفسار عن الطلبات

86.61%

79.78%

83.19%

2

خدمة السداد

89.67%

75.62%

82.65%

2

خدمة فتح ملفات التنفيذ

79.85%

69.57%

74.71%

1

خدمة تصنيف المقاولين واالستشاريين

83.33%

94.96%

89.15%

3

خدمات اخرى

85.85%

77.70%

81.77%
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نسبة الرضا وفق نوع الخدمة المقدمة
100.00%

60.00%
40.00%

85.85%

83.33%

79.85%

89.67%

86.61%

69.57%

75.62%

79.78%

77.70%

94.96%

82.82%
80.00%

20.00%
0.00%

خدمات اخرى

خدمة تصنيف المقاولين خدمة فتح ملفات التنفيذ
واالستشاريين

الرضا العام

خدمة السداد

غير الحاصلين

خدمة االستفسار عن
الطلبات

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أن نسبة الرضى الكلية للمتعاملين مع البرنامج ممن
استفاد من خدمة تصنيف مقاول استشارى و خدمة االستفسار عن الطلبات أكبر ممن استفاد من الخدمات
األخرى ،وعلى إدارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات
المذكورة فى هذا التقرير والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.
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عاشراً :تم التعامل مع البرنامج من خالل

جدول ( )21نسبة الرضا موزعة وفق طريقة التعامل مع البرنامج:
الحاصلين

غير الحاصلين

الكلي

طريقة التعامل مع البرنامج
1

المكتب الرئيسي

86.53%

80.11%

83.32%

2

فرع رأس الخيمة

87.36%

80.45%

83.91%

2

فرع الفجيرة

84.81%

79.51%

82.16%

1

الموقع اإللكتروني

75.47%

81.16%

78.32%

3

مركز اإلتصال

88.52%

76.05%

82.28%

6

بريد اإلمارات

90.65%

81.57%

86.11%
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نسبة الرضا وفق طريقة التعامل مع البرنامج
100.00%

82.82%

81.57%

76.05%

81.16%

79.51%

80.11%

80.45%

80.00%
60.00%
40.00%

90.65%

88.52%

75.47%

84.81%

87.36%

86.53%

20.00%
0.00%

بريد اإلمارات

مركز اإلتصال

الموقع اإللكتروني

الرضا العام

فرع الفجيرة

غير الحاصلين

فرع رأس الخيمة

المكتب الرئيسي

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أن نسبة الرضى الكلية للمتعاملين مع البرنامج من خالل
بريد اإلمارات وفرع راس الخيمة أكبر ممن تعامل مع البرنامج من خالل الطرق األخرى ،وعلى إدارة
البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا التقرير
والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.
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حادي عشر :لية التواصل

جدول ( )20نسبة الرضا موزعة وفق لية التواصل:
الحاصلين

غير الحاصلين

الكلي

لية التواصل
1

البريد اإللكتروني

85.68%

80.22%

82.95%

2

الهاتف

86.57%

80.08%

83.32%

2

الحضور الشخصي

86.65%

79.95%

83.30%

1

المراسالت الورقية

85.71%

90.95%

88.33%

3

الفاكس

87.91%

69.41%

78.66%

6

نظام الرسائل القصيرة SMS

84.03%

84.24%

84.14%
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نسبة الرضا وفق لية التواصل
100.00%

84.24%

60.00%
40.00%

85.71%

86.65%

86.57%

85.68%

84.03%

87.91%
69.41%

79.95%

80.08%

80.22%

90.95%

82.82%
80.00%

20.00%
0.00%

نظام الرسائل
القصيرة SMS

الفاكس

المراسالت الورقية الحضور الشخصي

الرضا العام

غير الحاصلين

الهاتف

البريد اإللكتروني

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أن نسبة الرضى الكليه للمتعاملين مع البرنامج من خالل
المراسالت الورقية وخدمة الرسائل النصية القصيرة كوسائل اتصال أكبر ممن استخدم وسائل اتصال أخرى،
وعلى إ دارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى
هذا التقرير والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.

التوصيات الخاصة بالمعايير الديموغرافية

0

بشكل عام ،إضافة إلى ما ورد فى التوصيات التفصيلية للمعاير الديموغرافية سابقا ،على إدارة البرنامج
مراعاة كافة فئأت المتعاملين المختلفة من الجوانب الديموغرافية كالجنس والعمر والجنسية ومستوى التعليم
والحالة اإلجتماعية واألسبقية فى التعامل ونوعية الخدمات مع التركيز على المتعاملين ممن لم يحصلون على
مساعدات سكنية وذلك بهدف ترك انطباع عام وإيجابى عن البرنامج لدى المتعاملين ممن يمثلون المجتمع
المحلى لإلمارة
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الجزء الخامخ
نظام حكومتي

جدول ( )23االستجابة لسؤال "هل سبق واستخدمت نظام حكومتي؟":
الحاصلين

غير الحاصلين

الكلي

هل سبق واستخدمت نظام حكومتي؟
1

نعم

288

415

703

2

ال

1112

2397

3509
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جدول ( )22نسبة الرضا موزعة وفق التعامل مع نظام حكومتي:
المستوى المحقق
الحاصلين

غير
الحاصلين

الكلي

المستوى
المنشود

الفجوة

 Q55سهولة الوصول للبوابة

90.42%

85.23%

87.82%

85.00%

2.82%

ممتاز

 Q56سهولة تصفح الموقع واستخدامه

88.33%

81.25%

84.79%

85.00%

-0.21%

ممتاز

ستترعة استتتجابة البوابتتة لمتتا يتتتم تقديمتته
 Q57من مالحظات ومقترحات

88.06%

80.99%

84.52%

85.00%

-0.48%

ممتاز

فاعلية استجابة البوابة لهتذه المالحظتات
 Q58والمقترحات

86.60%

81.64%

84.12%

85.00%

-0.88%

ممتاز

 Q59الرضا العام عن البوابة

89.44%

86.89%

88.17%

85.00%

3.17%

جيد جدا

88.57%

83.20%

85.88%

85.00%

0.88%

ممتاز

نظام حكومتي

الرضا العام للمحور

نسبة الرضا عن نظام حكومتي
100.00%

88.57%

86.89%

81.64%

80.99%

81.25%

85.23%

80.00%
60.00%
40.00%

89.44%

86.60%

88.06%

88.33%

90.42%

20.00%
0.00%

Q59

Q58

معدل المحور

Q57

غير الحاصلين

Q56

Q55

الحاصلين

يشير الرسم البيانى والجدول الموضحان أعاله إلى أن نسبة الرضى الكلية للمتعاملين مع البرنامج من
الحاصلين على مساعدات سكنية أعلى من نسبة الرضا لغير الحاصلين ممن استخدموا نظام حكومتي ،وعلى
إ دارة البرنامج العمل على تحسين النسبة وبذل المزيد من الجهود وذلك باتباع التوصيات المذكورة فى هذا
التقرير والتركيز على فئة غير الحاصلين على مساعدات سكنية.
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مستوى
األداء

التوصيات الخاصة بالجزء الخامس (نظام حكومتي)
0

مراجعة البوابة الخاصة بنظام حكومتى والعمل على تحتديثها بحيتث تضتمن البستاطة والسالستة فتي تصتفح الموقتع
واستخدامه من قبل كافة المتعاملين ،ويمكن تضمين البوابة تعليمات أو إرشادات فتى كيفيتة االنتقتال بتين الصتفحات
والبحث عن المواضيع التى يحتاجها المتعاملين

3

تفعيتتل البوابتتة وتخصتتيص موظتتف يقتتوم بشتتكل يتتومى ومنتتتظم بمراجعتتة البوابتتة لالطتتالع علتتى متتا تتتم تقديمتته متتن
مالحظتات ومقترحتتات متتن قبتل المتعتتاملين وتحويلهتتا لوشتتخاص أو األقستام المعنيتتة متتع ضتمان استتتالم التتردود متتن
األقسام وتحويلها للمتعاملين المعنيين دون تأخير

2

وضع مؤشر أداء للرد على مقترحات ومالحظات المتعاملين والعمل على قياسه وإعداد تقتارير بتذلك لتإلدارة العليتا
فى البرنامج
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الجزء السادخ
التوصيات العامة

التوصيات العامة
0

وضع خطة عمل لتطبيق اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتنفيذ التوصيات المذكورة فى التقرير والخاصة بكل
معيار ومحور أساسى مع تحديد المسؤوليات عن التنفيذ والمدد الزمنية ورفع تقارير بذلك للمدير العام
ومجلس اإلدارة

3

الخروج عن المألوف والبحث فى وسائل وطرق تقديم الخدمات من خالل اإلبداع واالبتكار وتماشيا مع
توجهات حكومة دبي فى تطبيق معايير اإلبداع واالبتكار فى المؤسسات الخدمية والحكومية بالتحديد

6

التحول التدريجى نحو تقديم الخدمات إلكترونيا تطبيقا لمبادىء الحكومة الذكية (من خالل الهاتف) بناء على
توجه الدولة نحو مسايرة ركب التطور واالزدهار

5

زيادة كفاءة الموظفين اإلدارية والفنية والمهنية من خالل الحرص على التعلم والتطور وإلحاقهم بدورات
وور عمل متخصصة وتطبيق المعادلة (رضى الموظفين = رضى المتعاملين)

1

الحرص على مراعاة كافة فئات المتعاملين بغض النظر عن المعايير الديموغرافية التى سبق ذكرها وذلك من
خالل اإللتزام بتنفيذ المتطلبات بل وتخطى التوقعات والوصول للتميز

1

المشاركة فى اللقاءات و المؤتمرات والندوات وور العمل والمعارض المتعلقة بالبناء والتشييد لالطالع
على أحدث الممارسات واألساليب والتقنيات والمواد المستخدمة فى البناء والتشييد

01

تبنى معايير المبانى الخضراء العالمية بهدف ضمان بيئة مستدامة ونظيفة تخدم األجيال القادمة
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الملحق
مالحظات واقتراحات المتعاملين كما وردت في االستبيان

أو ًلاً:مالحظاتًالمتعاملينًالحاصلينًعلىًمساعدةًسكنية
إعطاء األولوية للمتزوجين حديثا
مراعاة المسنين والمرضى من خالل اإلسراع في إنشاء مساكن لهم
توفير مواقف إضافية للسيارات ولوحات إرشادية
زيادة انتشار مكاتب خدكة العمالء
مرعاة االعمالء أصحاب القروض من خالل القتطاعات ،حيث يتم اقتطاع ما نسبته  %05من بعضهم
رفع قيمة القرض حيث أنه غير كافي ،وتمديد فترة السداد
تمديد فترة السداد
تسهيل االجراءات ووضعها في مكان واحد
رفع قيمة القرض
التنسيق فيما بين البرنامج ووزارة األشغال
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض وإعطاء المنحة لمن دخله الشهري دون  05555درهم وليس دون  05555درهم
استبدال القرض بمنحة
رفع قيمة القرض
تحديد فترة البناء
تبسيط اإلجراءات
السرعة في إنجاز المعامالت
تسريع االجراءات
عدم التواصل مع العمالء
تحويل القرض الى منحة  -عدم القدرة على السداد
التوصل مع المتعاملين عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة
أن يتم االستجابة بشكل سريع
يجب أن يمر استشاري في كل امارة
عدم وجود سرعة في البناء  -يجب تواجد قرض و منحة أو يتم التهاون من حيث المبلغ في حالة القرض
تمديد الفترة
توفير نظام المنحة مع القرض
تسريع االجراءات
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
لم يتم اخذ القرض حتى اآلن
مراعاة الظروف االجتماعية
تخفيض القسط الشهري
حضور لجنة تتكون من أكثر من شخص واحد لتقييم السكن و وجود معيار للتقييم
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فتح فرع في ابوظبي  -الحرص على فعالية التواصل عبر الهاتف  -توفر جميع البيانات و الوثائق على الموقع االلكتروني
توفير بيوت جاهزة للمتعاملين الذين ال يستطيعون البناء
رفع قيمة القرض  -مراعاة الظروف االجتماعية
صعوبة المواقف  -رفع قيمة القرض
فتح فرع في كل امارة
فتح فرع في كل امارة
رفع قيمة القرض
مراعاة الظروف االجتماعية
رفع قيمة القرض
مراعاة الظروف االجتماعية
رفع قيمة القرض
تمديد الفترة  -رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
تحويل القرض الى منحة
رفع قيمة القرض
تخفيض القسط الشهري
تحويل القرض الى منحة
العفو عن القروض
رفع قيمة القرض  -تحويل القرض الى منحة  -بناء المجمعات السكنية
تسريع االجراءات
تقديم جميع الخدمات المقدمة في المكتب الرئيسي في الفروع األخرى
تقديم جميع الخدمات المقدمة في المكتب الرئيسي في الفروع األخرى
تسريع االجراءات
سير االجراءات ببطء
رفع قيمة القرض
االراضي ذات مبالغ عالية وهذا ال يناسبه
المنحة غير مناسبة
فرع رأس الخيمة فيه سوء معاملة من قبل الموظفين و بطء في سير االجراءات
القرض غير مناسب  -تحويل القرض الى منحة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
تحويل القرض الى منحة
سرعة سير االجراءات
تحويل القرض الى منحة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
تخفيض القسط الشهري
تحويل القرض الى منحة كما كانت
تحويل القرض الى منحة
رفع قيمة القرض
سير االجراءات ببطء
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
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السرعة في االجراءات
رفع قيمة القرض0
رفع قيمة القرض
تحويل القرض الى منحة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
غير راضي تماما ولم يستلم أي شيء  -إعادة النظر في الناس المظلومين
احضار استشاريين و مهندسين و شركات مقاوالت
المطالبة بوجود فرع في أبوظبي
تبسيط االجراءات خاصة السيدات بجميع الفئات
مراعاة الظروف االجتماعية
النظر في الحالة  -سرعة االستجابة على الموقع
تبسيط االجراءات
عمل فرع في كل امارة
فرع رأس الخيمة فيه سوء معاملة من قبل الموظفين و بطء في سير االجراءات
سير االجراءات متأخرة  -يجب أن تبدأ المهلة من لحظة استالم األرض  -رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
صعوبة المواقف
صعوبة المواقف
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
لم يحصل على بعد لبيته الشعبي
بحاجة الى بيت آخر ألن بيته قابل للسقوط و غير صالح للسكن
يريدون البيت قريب منهم
االستقبال يجب أن يكون قوي  -توافر رقم مجانة للتواصل مع البرنامج
وجود مقاولين و استشاريين من داخل البرنامج  -رفع قيمة القرض
تحويل القرض الى منحة
تسليم الرسالة في فروع التعامل
تمديد الفترة  -رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض لألرامل
رفع قيمة المنحة
سير االجراءات متأخرة  -توضيح المعلومات
عدم التأجيل لوقت طويل  -مراعاة الظروف االجتماعية
رفع قيمة القرض
مراجعة االجراءات مع المتعاملين عبر الهاتف أو البريد االلكتروني
عدم الضغط على المتعاملين و تمديد مدة البناء و التشاور مع المقاولين
بناء البيوت لكبار السن بدل القروض  -رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
تحويل القرض إلى منحة  -اعتبار الحاالت االنسانية مثل السن و التقاعد و الراتب
تحويل القرض إلى منحة  -تمديد الوقت لبناء البيت  -متابعة المشروع من قبل البرنامج
رفع قيمة القرض
توفير بيوت جاهزة
توفير مواقف سيارات أكثر  -رفع قيمة القرض
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رفع قيمة القرض  -بناء ببوت جاهزة
تبسيط اإلجراءات  -رفع قيمة القرض
تبسيط اإلجراءات
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض  -تحويل القرض الى منحة  -بناء المجمعات السكنية
رفع قيمة القرض
تبسيط و تسريع االجراءات  -معمملة جميع المتعاملين بمساواة
التوصل مع المتعاملين عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة
تبسيط االجراءات مثل التوقيع في مكاتب غير المكتب الرئيسي
مراعاة الظروف االجتماعية
توجيه المتعاملين عن االجراءات  -فتح المكاتب الفرعية في المناطق البعيدة لكبار السن
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
تسريع االجراءات
معاملة الجميع بمساواة
معاملة الجميع بمساواة  -تسريع االجراءات  -عدم اهمال المشاريع
بناء البيوت لكبار السن و األرامل بدل القروض
رفع قيمة القرض
االتصال على المتعاملين للمراجعة
رفع قيمة القرض
تقديم جميع الخدمات المقدمة في المكتب الرئيسي في الفروع األخرى
رفع قيمة القرض  -مراعاة الظروف االجتماعية
تمديد الفترة
صعوبة المواقف
رفع قيمة المنحة  -عدم استالم األرض حتى اآلن
بحاجة إلى منحة
رفع قيمة المنحة
قدم منحة على طابقين و حصل على طابق واحد
رفع قيمة المنحة
تقصير بعض الموظفين  -الصدق و الدقة
ال يوجد نظم و قوانين
تمديد الفترة
تغيير النظام
النظر في الحالة
تأخير سير االجراءات  -تخفيض القرض
تحويل القرض إلى منحة
اليوجد آلية معلنة الستقبال الشكاوي
رفع قيمة القرض
محاولة التجديد
توفير هاتف في فرع التعامل
تأخير سير االجراءات
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
تامل في السرعة في االجراءات
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رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض مع مراعاة قيمة القسط
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
السرعة في التعامل مع االجاراءات
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
سرعة االجراءات
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض مع مراعاة قيمة القسط
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض مع تحويل لمنحة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض و سرعة االجراءات
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
تحويل لمنحة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
تحويل لمنحة
تحويل لمنحة
ممعاملة الجميع بمساواة
سرعة االجراءات
تحويل لمنحة
سرعة االجراءات و مراعاة الظروف االجتماعية
رفع قيمة القرض
ممعاملة الجميع بمساواة
فتح مكتب عقارات بالقرب من المكتب الرءيسي
مراعاة الظروف االجتماعية
رفع قيمة القرض و بناء بيوت جاهزة و زيادة المدة
رفع قيمة القرض التعامل مع الشكاوى بشكل فعال
رفع قيمة القرض
تحويل لمنحة

سرعة االجراءات
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رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
مراعاة الظروف االجتماعية
رفع قيمة القرض
مراعاة الظروف االجتماعية
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
عدم استالم الغرامات للبرنامج بل للمتعامل
تحويل لمنحة
متابعة الشركات التي تتعامل مع البرنامج امساعدة المتعاملين في البناء
رفع قيمة القرض
اعادة النظر في نظام النقاط
عدم الوصول الئ الشخص المختص لتمديد فترة القرض
االولوية االقدمية
عدم وجود معلومات كافية و واضحة لدئ موظفي االستقبال .صعوبة البناء بعض الجراءات بسبب بعد دائرة االراضي.
بيوت جاهزة
تمديد المدة
صعوبة التعامل مع المقاول
عدم التاخير في االجراءات
تخفيض االقساط
بيوت جاهزة
رفع قيمة القرض
ال توجد الوية للمتزوجينو ليس لديهم ابناء
تحويل القرض الى منحة
ارشاد المتعاملين عن كيفية التعامل مع الموافقة
االمدة طويلة و بيت الوالدة واقع
عدم تاخير االجراءات
رفع قيمة القرض
مساعدة كبارالسن
عدم تعقيد االجراءات
رفع قيمة المنحة
عدم تاخير االجراءات
التواصل مع المتعاملين بين فترة و فترة
تحويل القرض إلى منحه.
تسهيل و تسريع اإلجراءات.
تسريع اإلجراءات للبناء
تجديد المدة علي حسب الظروف
زيادة مبلغ القرض .أن ال يكون األرض محدود لمسقط الرأس
تمديد المدة ألن اإلجراءات طويلة في البادية
تحويل القرض إلى منحه .تخفيف األقساط
زيادة مبلغ القرض
تحويل القرض إلى منحه
زيادة مبلغ القرض
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تسريع اإلجراءات و توصيح األمور المتعاملين
مراعاة الحالت اإلجتماعية و العاءليت
تحويل القرض إلى منحه.
تسريع اإلجراءات للطلبات القديمة
مراعاة الحالت اإلجتماعية
تحويل القرض إلى منحه.
زيادة مبلغ القرض
مراعاة الحالت اإلجتماعية  .توفير بيوت جاهزة لكبار السن
تحويل القرض إلى منحه.
تمديد فترة القرضي
تاألولوية للطلبات القديمة و الظروف الخاصة.
زيادة في المبلغ
زيادة مبلغ القرض
زيادة مبلغ القرض
زيادة مبلغ القرض
زيادة مبلغ القرض
زيادة مبلغ
تمديد فترة القرض
تخفيف التسديدات الشهرية
زيادة مبلغ القرض
أعطاء دفعة قبل البناء
إعادة النظر في القوانين الجديدة
توفير بيوت جاهزة
تقليل فترة القرض
مراعاة التعاملين
تمديد فترة القرض .عدم القدرة على الوصول إال المدير
تمديد فترة القرض .صعوبة اإلجراءات
رفع قيمة المنحة
صعوبة اإلجراءات
الوثاءق المطلوبة شبه مستحيله
تأخير القرض
مراعاة التعاملين .
عدم وجود تنسيق بين اإلدارة و البلدية
زيادة مبلغ القرض.
عدم معرفة ما هي أسباب طول المدة .عدم وضوح اإلجراءات
فرع رأس الخيمة سئ المعاملة
طول المدة.
ال يستطيع البناء داخل البيت
صعوبة اإلجراءات
طول المدة .زيادة مبلغ القرض.
رفع قيمة القرض
توزيع األراضي بشكل عادل
رفع قيمة القرض.
إعطاء المبلغ الكامل للمتعاملين
توفير بيوت جاهزة.
رفع قيمة القرض.
رفع قيمة القرض.
تمديد مدة القرض
تمديد مدة القرض .إعطاء القرض على حسب إحتياجات و قدرة المتعاملين
تمديد مدة القرض.
تحويل القرض إلى منحة
رفع قيمة القرض.
بناء بيوت جاهزة
رفع قيمة القرض.
إعطاء القورض إلستكمال البناء بعد إعطاء المنح ألن المبلغ ال يكفي
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تحويل اإلجراءات

تحويل القرض إلى منحة.
رفع قيمة القرض
تبسيط اإلجراءات
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
إعطاء المتعاملين المبلغ الذي يحتاجونه
بناء بيوت جاهزة .
تبسيط اإلجراءات
تخفيف التسديدات الشهرية
تبسيط اإلجراءات.
فتح فروع في كل اإلمارات
عدم التأخير في الطلبات
تبسيط اإلجراءات.
توفير بيوت جاهزة
تقديم المنح
مراعاة الظروف اإلجتماعية
تخفيف التسديدات الشهرية .
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة المنحة
تحويل القرض إلى منحة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة المنحة
رفع قيمة القرض أو تحويله إلى منحة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
السرعة في اإلجراءات ورفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
تحويل القرض إلى منحة
السرعة في اإلجراءات ورفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض وتقليل قيمة القسط
رفع قيمة القرض أو تحويله إلى منحة  /السرعة في اإلجراءات
رفع قيمة القرض
العدل ولمساواة
التعامل عن طريق االنترنت
تحويل القرض إلى منحة
اإلسراع في صرف القرض
رفع قيمة القرض
اإلسراع في صرف القرض
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تقليل قيمة القسط
تحويل منحة الصيانة إلى منحة بناء مسكن جديد
تحويل القرض إلى منحة
تحويل القرض إلى منحة
إطالة مدة السداد
تحويل القرض إلى منحة
زيادة مساح المسكن
تحويل القرض إلى منحة
توفير أراضي في مناطق رأس الخيمة
االسراع في إجراءات الموافقة
إنشاء مصرف عقاري في إمارة رأس الخيمة
االسراع في إجراءات الموافقة
السرعة في اإلجراءات /تطوير الخدمات االلكترونية
السرعة في اإلجراءات وتسهيلها /تسهيل عملية دفع القرض /تعريف المتعامل بحالة الطلب أوالً بأول
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
بناء بيوت جاهزة
تنسيق مع البلدية و قسم األراضي مع البرنامج
اعطاء األراضي لجميع الرجال سواء إن كانو متزوجين أم ال
تحويل القرض إلى منحة  -مراعاة الظروف االجتماعية
رفع قيمة القرض
فتح مصرف عقاري في كل امارة وفي كل الفروع
تمديد مدة القرض  -متابعة مع المقاول و المستشار
رفع قيمة القرض
تمديد مدة القرض  -متابعة مع المقاول و المستشار
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
توفير كافة الخدمات المتوفرة في المكتب الرئيسي وفي الفروع األخرى
رفع قيمة القرض
رفع قيمة المنحة لألرامل
عدم التأخير في دفعات المقاول
اعطاء المنح لكبار السن
رفع قيمة المبلغ
توفير كافة الخدمات المتوفرة في المكتب الرئيسي وفي الفروع األخرى
رفع قيمة القرض
تمديد مدة القرض  -متابعة مع المقاول و المستشار
تحويل القرض إلى منحة  -مراعاة الظروف االجتماعية
تخفيض الخصم الشهري
تخفيض الخصم الشهري
تسريع االجراءات
رفع قيمة القرض  -التنسيق مع الدولئر الحكومية و البلدية  -عدم تأخير و تعقيد االجراءات
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
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رفع قيمة لبقرض
رفع قيمة القرض و تخفيض االقساط
رفع قيمة القرض
تعامل الجهات الجكومية غير الئق
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
تسريع االجراءات
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
تحويل القرض إلى منحة  -مراعاة الظروف االجتماعية
رفع قيمة القرض
تحويل القرض إلى منحة  -مراعاة الظروف االجتماعية
تحويل القرض إلى منحة  -مراعاة الظروف االجتماعية
تحويل القرض إلى منحة  -مراعاة الظروف االجتماعية
رفع قيمة القرض
التعامالت في فرع الفجيرة ليست جيدة
رفع قيمة القرض
تحويل القرض إلى منحة  -مراعاة الظروف االجتماعية
رفع قيمة القرض
رفع قيمة المنحة لألرامل
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة المنحة
تخفيف األقساط
توفير مساكن جاهزة واسعة بدل من القروض
رفع قيمة القرض ل 055,555
التنسيق مع المقاولون و األستشارين و المالك
الغاء اللجنة و اتباع األرقام و ليس بالمساعدة الداخلية و اعطاء القروض لذوي األولوية
رفع قيمة القرض و اعفاء المتعاملين عن المصاريف األدارية و تمديد مهلة القرض  ,بناء بيوت جاهزة  ,توفير استشاريين من البرنامج
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
فتح شركة استشارات مع البرنامج والتنسيق مع البلدية وتوفير بيوت جاهزة
توفير إستشاريين مواطنين من البرنامج ومراقبتهم
توفير كافة الخدمات المتوفرة في المكتب الرئيسي في الفروع االخرى
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توفير مقاولين واستشاريين و المتابعة معهم ومراقبتهم وعدم االعتماد على دعم حكومي
رفع قيمة القرض
تحويل القروض إلى منح
مراعاة الظروف اإلجتماعية
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
عدم اهمال كبار السن والمتزوجين حديثا ً والمساواة والمصداقية في العمل ومتابعة الموضوع والتحديث مع المتعاملين
المساواة والمصداقية في العمل ورفع سقف المنحة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض و توفير بيوت جاهزة
مراعاة الظروف اإلجتماعية ورفع قيمة القرض و توفير بيوت جاهزة مع توفير مقاولين واستشاريين و المتابعة معهم
المساواة والمصداقية في العمل ورفع سقف المنحة و السرعة في األجراءات
السرعة في األجراءات  ,و تمديد مهلة القرض  ,المساواة والمصداقية في العمل
تحويل القرض إلى منحة نظرا للظروف اإلجتماعية ورفع قيمة المنحة
مراعاة الظروف اإلجتماعية ورفع قيمة القرض و تمديد مهلة القرض ورفع سقف المنحة و توفير كافة الخدمات المتوفرة في المكتب
الرئيسي في الفروع االخرى
توفير بيوت جاهزة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة المنحة
تحويل القر ض إلى منحة مع تخفيف األقساط
تخفيف األقساط
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض و سرعة سير االجراءات
رفع قيمة القرض
تحسين الخدمات في فرع رأس الخيمة ورفع قيمة القرض
السرعة في االجراءات
تحسين الخدمات في فرع الفجيرة ورفع قيمة المنحة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة المنحة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة المنحة
اعطاء مساكن للمتعاملين بمبلغ القرض
االستعجال في أمر األرض
اعطاء مساكن بدال من القرض
السرعة في االجراءات
رفع قيمة المنحة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض او تحويله لمنحة
رفع قيمة القرض
السرعة في اإلجراءات و األستجابة من المسؤولين
اطالة المهلة
سهولة التصفح
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سهولة التصفح
حل مشكلة password and username
تحسين خدمات فرع الفجيرة و ضرورة وجود مصرف عقاري في الفجيرة
رفع قيمة القرض
سرعة الموافقة و رفع قيمة القرض و السهولة مع المقاول
رفع قيمة القرض
سهولة تصفح الموقع وامداد المدة
حسن معاملة الموظف
امكانية الوصول إلى شخص نستطيع التواصل معه
توفير أراضي
تحديث الموقع
حل المشكلة مع المقاول
امداد مدة البناء
تحويل القر ض إلى منحة
سهولة اإلجراءات وتعاون المصرف مع المتعامل من رأس الخيمة
سهولة انجاز المعاملة عن طريق االنترنت وتحسين الموقع
رفع قيمة المنحة
توفير مصرف عقاري في الشارقة
السرعة في اإلجراءات و رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض وتخفيف الخصومات الشهرية
رفع قيمة القرض والسرعة في اإلجراءات
النظام ال يعمل في فرع رأس الخيمة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
السرعة في اإلجراءات
تحويل القرض لمنحة
السرعة في اإلجراءات
رفع قيمة المنحة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
ال يوجد تحديث للموقع
تعديل في النظام الداخلي و عدم التاجيل في األجرائات
تمديد المهلة المحددة
رفع قيمة القرض
رفع قيمة المنحة
تخفيف الخصومات الشهرية
فتح محالت لمواد البناء تحت اسم البرنامج بسعر التكلفة
رفع قيمة القرض و مراقبة المقاولين
رفع قيمة المنحة
رفع قيمة القرض او تحويله لمنحة
تحويل القرض لمنحة
التعريف و التوجيه بألجرائات
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض وتخفيف الخصومات الشهرية
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متابعة المقاولون واالستشاريين
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
تمديد المهلة المحددة
تسهيل االجراءات للمتعاملين وعدم التأخير
تحويل القرض لمنحة نظرا ً لحالة المتعامل الصحية واالجتماعية
رفع قيمة القرض
متابعة المقاولون
رفع قيمة القرض
تمديد المهلة المحددة و التناسق مع البلدية لألراضي
اطالة المدة و وفرة األراضي
رفع قيمة القرض في فرع راس الخيمة
رفع قيمة القرض
السرعة في األجراءات و حل مشكلة البرمجة
الحصول على األراضي
تحويل القرض للمنحة
األخوة ايتام و لم يحصلوا على اي شيء
تخفيف األقساط
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض ألنه غير راضي عن طريقة استخدامه
رفع قيمة القرض
اطالة المدة
رفع قيمة القرض و اطالة المدة ووفرة األراضي و الرضا عن رؤساء اللجان و دراسة الطلب حسب العمر
اطالة المدة
استجابة خدمة العمالء
البيت غير كافي
تمديد مدة التعاقد مع المقاول
فتح فروع في المناطق الداخلية
تخفيف الخصومات الشهرية
رفع قيمة المنحة و تسهيل األمور للمتعاملين  ,المتعامل حصل على منحة و فى فرع راس الخيمة استلم ورقة والمدير لم يتأكد منها و
وقع عليها و تم التأكد من الموضوع من قبل ادارة األراضي
توفير بيوت جاهزة
رفع قيمة القرض و السرعة في االجراءات
اعطاء المنح
انتظار عامين قبل بدء الخصومات من الراتب و تخفيف الخصومات الشهرية
رفع قيمة القرض و رفع سقف المنحة  ,اذا تم رفع سقف المنحة هل سيتم تحويل القروض القديمة الى منح ؟
رفع قيمة المنحة
تحويل القرض إلى منحة ألن المتعامل متقاعد و البيت قديم
تمديد مهلة القرض
السرعة في األجراءات
السرعة في األجراءات
رفع قيمة القرض
تمديد مهلة المنحة
توفير مقاولوون من قبل البرنامج
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رفع قيمة القرض
رفع قيمة المنحة
التواصل مع المتعاملين عبر البريد األلكتروني و ال sms
رفع قيمة القرض
طول مدة األستقطاع
طول مدة األستقطاع  ,و تخفيف األقساط تمديد المهلة
تخفيف األقساط
تحديث الوقع و توفير األراضي و امداد المهلة
تخفيف األقساط
يريد المنحة كاملة  005,555 ,غير كافية
طول المدة
تحسين فرع رأس الخيمة
الرقابة على المقاولون و تقييم سنوي لهم
وفرة األراضي
وفرة األراضي
رفع قيمة القرض
غير كافية 250,000
مشكلة القرض يبدا من 05,555
اطالة المدة
تحويل القرض للمنحة
اطالة المدة و دراسة الحالة

ثانيااً:مالحظاتًالمتعاملينًغيرًالحاصلينًعلىًمساعدةًسكنية ً
دعم أكثر
االسراع في االجراءات
االسراع في االجراءات
االسراع في االجراءات
ابالغ المتعاملين بالمستجدات
االسراع في االجراءات و تسهيل استخدام الموقع
اصالح المكينة
فتح فرع في أم القيوين
االسراع في االجراءات
السرعة في أنهاء االجراءات
السرعة في أنهاء االجراءات و أخبار العميل بالمستجدات
السرعة في أنهاء االجراءات
أخبار العميل بالمستجدات
السرعة في أنهاء االجراءات
السرعة في أنهاء االجراءات و أخبار العميل بالمستجدات
االسراع في قبول الطلبات
االسراع في أعطاء البطاقة اامقدمين
االسراع في قبول الطلبات
الموقع بحاجة الى تحديث
التواصل و أخبار العميل بالمستجدات
االستعجال في الطلبات
ان يكون في تواصل أكثر
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يجب الرد على الهواتف
االسراع في الرد
االسراع في الرد
مراعاة الظروف المادية و العائلية
أن يكون في تواصل مع المقدمين عبر الموقع االلكتروني
االسراع في قبول الطلبات
االسراع في قبول الطلبات
التواصل مع المقدمين
رفع قيمة المنحة
التواصل مع المتعاملين بشكل مستمر
االسراع في قبول الطلبات و توفير بيوت جاهزة
تسهيل متابعة الطلب و االجرائات على الموقع االلكتروني
االسراع في قبول الطلبات
االسراع في قبول الطلبات
االسراع في قبول الطلبات
توفير بيوت جاهزة للمطلقات
رفع قيمة القرض
توفير بيوت جاهزة للمطلقات و األرامل
االسراع في قبول الطلبات
توفير بيوت جاهزة
مراعاة الظروف األجتماعية و تحديد خطة واضحة أو مهلة محددة
التواصل مع المتعاملين بشكل منتظم
المتعامل ساكن مع الوالد و يطلب بمراعاة الظروف االجتماعية
اعتبار أن الشخص يعيل أناس أخرى غير زوجتة و ابنائه مثل أمه أو أخواته
مراعاة الظروف االجتماعية .المتعاملة مطلقة و مقدمة على الطلب من سنين كثيرة و لم تحصل على شيئ ألنها ليس لديها حضانة لبنتها
و ليس لديها بيت تسكن فيه لوحدها
متابعة الطلبات مع المتعاملين
السرعة في أنهاء االجراءات و عدم تأخير الطلبات
متابعة الطلب مع المتعاملين لكي يفهموا االجراءات
توفير بيوت جاهزة
تحديد وقت محدد يستغرق النهاء االجراءات
تسريع االجراءات
المتابعة مع المتعاملين عبر البريد االكتروني و تسهيل تحديث البيانات عبر االنترنت و تسهيل متابعة الطلب عبر الموقع االكتروني
التواصل مع المتعاملين و السرعة في االجراءات
توضيح االجراءات و قوانين و نظام البرنامج
تحديد وقت محدد لمتى سيتم الموافقة على الطلب و توفير بيوت جاهزة أو وجود دورات تعريفية للمتعاملين عن البناء
توفير جميع االستمارات عبر الموقع االلكتروني
تسريع االجراءات
عدم تأخير المعامالت
تطوير الموقع االلكتروني و توفير الوثائق و االستمارات على الموقع
التواصل مع المتعاملين بشكل منتظم
شرح االجراءات من قبل اللجنة ليفهم المتعاملون النظام
تسريع االجراءات
األسراع في مراجعة الطلبات
الطلبات تأخذ وقت كثير و التسريع في اعطاء الموافقة على الطلبات
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األسراع في الموافقة على الطلبات
رفع قيمة القرض
األسراع في الموافقة على الطلبات
األسراع في الطلبات
وضع معاير منصفة و مراعاة الظروف المتغيرة
تحديث دائم للمتعاملين عن حالة طلبهم
عدم التأخير بالطلبات و المصداقية و األمانة بالعمل
عدم التأخير و المصداقية و األمانة بالعمل
االستعجال في الطلبات
االستعجال في الطلبات
االستعجال في الطلبات
االستعجال في الطلبات
االستعجال في الطلبات
االستعجال في الطلبات
مراعاة الظروف االجتماعية .المتعامل كان خارج الدولة و تم قفل ملفة و طلب منه أن يبدأ من جديد
رفع قيمة القرض
التواصل مع المتعامل عن حالة طلبة
االستعجال في الطلبات
عدم التأخير
عدم حظور الموافقة حتى األن
عدم حظور الموافقة
عدم حظور الموافقة
الموقع بحاجة الى برمجة ,لم تحصل على موافقة
عدم حظور الموافقة حتى األن
عدم التأخير
عدم حظور الموافقة ,وجود بيت جاهز ,تحويل القرض الى منحة
التعجيل في اإلجراءات
متابعة األمور أول بأول ,عدم التأخير
عدم التأخير
السرعة في انجاز المعامالت و عدم التأخير
عدم التأخير
تسريع في اإلجراءات
عدم التأخير
عدم التأخير
لم يحصل على موافقة
تبسيط الموقع ,تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
دفع قيمة المنحة
تسريع اإلجراءات
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
تحويل القرض لمنحة
تحويل القرض لمنحة
غير راضي عن خدمات فرع الفجيرة
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تسريع اإلجراءات
اإلسراع في الرد على الطلبات
اإلسراع في اعطاء البطاقة
اإلسراع في الرد على الطلبات
يجب ان يتم مراعة المقيمين
مراعة ظروف الناس المحتاجين
مراعة ظروف الناس خاصة ظروف النساء
األسرع في اصدار الموافقة على الطلبات
األسرع في صرف البطاقات
األسرع في قبول الطلبات و مراعة ظروف الناس بحساسية اكثر
أن تكون المساعدات المالية لشراء بيوت و ليس للبناء فقط
تعريف الموظفين باإلجراءات
التواصل مع المتعاملين عبر البريد اإللكتروني أو ال  SMSلمتابعة الطلبات
التواصل الدائم مع المتعاملين
توفير بيوت جاهزة
تعريف الموظفين بطريقة التعامل مع كبار السن و المتعاملين بشكل عام متابعة طلب المتعاملة
التواصل مع المتعاملين عن وضع طلبهم
تحديد مهلة محدد للطلب ،إنهاء اإلجراءات للمتزوجات بوافرين بسرعة
تحديث الموقع
تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
الموقع بحاجة الى تحديث ،موظفين اإلسطقبال تعاملهم سيء و الردود غير جيدة.
النظر في طلب
النظر في طلب ,تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
رفع قيمة القرض
تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
التقليل من األوراق المطلوبة
تسريع اإلجراءات ,رفع قيمة القرض
تحسين أسلوب الموظفين في فرع الفجيرة ،وقبول الطلبات الجديدة قبل الطلبات القديمة غير عادل.
التواصل مع النقدمين بشكل مستمر ألخبارهم عن المستخدمات في طلبهم
األسراع في الرد على الطلبات
خصم النقاط بخصوص الراتب مبالغ فيه
المعلومات المقدمة على الموقع اإللكتروني غير متطابقة مع الهاتف
تحسين الموقع اإللكتروني
تريد الحصول على منزل
تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
سوء معاملة موظفي الستقبال
صفحة  72من 48

تقرير نتائج تحليل رضا المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان 2102

تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات ,النظر في طلب
عدم الرضى على الهاتف
تسريع اإلجراءات ,الموافقة على الطلب
دفع قيمة القرض
تسريع اإلجراءات,
بناء المساكن للمواطنين
تحويل القرض لمنحة
تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
يجب أن يتم التقديم اإلنشائي بشكل سريع
تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
فرع رأس الخيمة المعامالت فيه سيئة
تحديث البيانات
تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
التواصل مع المتعاملين
تصليح ماكينة الطابعة لظهور البطاقة
تسريع اإلجراءات ,لم يحصل على موافقة مبدلية حتى اآلن
الموقع بحاجة الى تعديالت و تحديثات
تسريع اإلجراءات
تسريع اإلجراءات
ً
رقم فرع الفجيرة دائما مشغول
مراعة ظروف المقدمين خاصةً النساء
اإلجرءات معقدة
تسريع اإلجراءات
االسراع في االجراءات
غير راضية عن الخدمات
االسراع في االجراءات
تحويل القروض الى منح
االسراع في االجراءات
االسراع في االجراءات
االجراءات غير كافية و غير مفهومة
تحديث الطلبات عبر البريد االكتروني
تعريف الموظفين على البيانات الناقصة
أهتمام أكثر بكبار السن
التواصل مع الميعاملين بشكل دائم
توفير بيوت جاهزة و أهتمام أكثر و المصداقية في العمل
توفير بيوت جاهزة و االسراع في االجراءات
االسراع في االجراءات
توفير بيوت جاهزة و االسراع في االجراءات
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المصداقية في العمل
أعطاء أولوية لألشخاص الساكنين باالجار
االسراع في الموافقة على الطلبات
االسراع في الموافقة على الطلبات
االسراع في الموافقة على الطلبات
االسراع في االجراءات
االهتمام بشكوى المتعاملين
أبالغ العميل باالجراءات
االسراع في االجراءات
االسراع في االجراءات
االسراع في االجراءات
توفير أراضي عند الحصول على المساعدة
االسراع في االجراءات
لم يستلم البطاقة حتى األن
التواصل مع المتعاملين بشكل دائم ألستكمال االجراءات
االسراع في االجراءات
يجب دراسة نتائج البرنامج و أن يكون العميل على علم بالمستجدات
التواصل مع المتعاملين بشكل مستمر
االسراع في االجراءات
اعطاء المتعاملين حقوقهم و تسريع االجراءات
توفير بيوت جاهزة
المصداقية في العمل
توضيح االجراءات
عدم تحميل الممستقطع أكثر عن استطاعتة بالخصومات الشهرية
المصداقية في العمل
اعالم المتعاملين في حالة نقص اي وثائق
تسريع المعامالت
التواصل مع المتعاملين
اعطاء أهمية لكبار السن و األرامل
توفير بيوت جاهزة
توفير بيوت جاهزة
تحديث البيانات عبر الموقع االكتروني
التواصل مع المتعاملين
االسراع في االجراءات
االسراع في االجراءات
االسراع في االجراءات
االسراع في االجراءات
فرع الفجيرة ال يرد على الهاتف
االسراع في االجراءات
عدم التأخير
االسراع في االجراءات
عدم التأخير
توفير بيوت جاهزة
التواصل مع المتعاملين
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عدم التأخير
االسراع في االجراءات
عدم التأخير
االسراع في االجراءات
تسريع و توضيح االجراءات
االسراع في االجراءات
االسراع في االجراءات
االسراع في االجراءات
توضيح االجراءات
االسراع في االجراءات
عدم التأخير
التواصل مع المتعاملين و ابالغهم بالمستجدات
االسراع في االجراءات
توضيح االجراءات
االسراع في االجراءات
الموقع بحاجة الى تحديث
االسراع في قبول الطلبات
االسراع في قبول الطلبات
مراعاة الظروف االجتماعية و تسريع المعاملة
االسراع في قبول الطلبات
االسراع في قبول الطلبات
االسراع في قبول الطلبات
االسراع في قبول الطلبات
رفع قيمة المساعدة
االسراع في قبول الطلبات
عدم التأخير و توفير مواقف سيارات عند أماكن الخدمات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
التواصل مع المعاملين
متابعة الطلب عبر الموقع االكتروني
التواصل مع المعاملين عبرالموقع او البريد
توضيح نظاح النقاط اكثر
متابعة الطلب عبر الموقع االكتروني
المبادرة بالتواصل مع المتعاملين لمتابعةالطلب
تسريع االجراءات
اعطاء االهمية للناس الساكنين في بيوت االيجار
تبسيط االجراءات رفع القيمة القرض
تسريع االجراءات
فتح فروع في جميع االمارات
تسريع االجراءات
عدم اهمال الطلبات المقدمة عبر البريد
التواصل مع المتعاملين
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
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تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات والمبادرة بالتواصل مع المتعاملين
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
زيادة المبلغ
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات تواصل مباشر مع المتعاملين
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات تواصل مباشر مع المتعاملين
السرعة في سيراالجراءات
السرعة في سيراالجراءات
تعامل الموظفين معه غير البق
الخدمات ليسن جيدة بطء االجراءات
تصليح المكينة ليسر االجراءات
السرعة في سيراالجراءات
السرعة في سيراالجراءات
االسراع في فبول الطلبات
مراعاة ظروف المقدمين واالسراع في قبول الطلبات
االسراع في الطلب
منع الواسطات
ان يتمكن المتعاملين من التواصل مع الموظين من خالل الموقع االلكتروني
االسراع في قبول الطلبات
يجب ان يكون هناك تواصل مستمر
تسريع االجراءات
توضيح االجراءات اكثر
التواصل مع المتعاملين
متابعة الطلب عبر الموقع االكتروني
توفير بيوت جاهزة
متابعة الطلب عبر الموقع االكتروني
عدم تاخير المعامالت
السرعة في سيراالجراءات
تصليح المكينة
السرعة في سيراالجراءات
تصليح المكينة السرعة في سير االجراءات
السرعة في سيراالجراءات
االسماء غير مطابقة في البرنامج
السرعة في سيراالجراءات
السرعة في سيراالجراءات
التاخير
نرجوالتواصل بسرعه
تاخير القرض
عدم سرعة الرد
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زيادة قيمة القرص
تاخير يقدم البرنامج
غير موافق غن طريق يقدم البرنامج
طريق عدم سهولة الخدمة
عدم سرعة في البرنامج
سرعة االجراءات
سرعة االجراءات
سرعة االجراءات
سرعة االجراءات  -يريد شراء االرض في العين
تحسين فرع الفجيرة
سرعة االجراءات
سرعة االجراءات
طريق التواصل  -تسريع االجراءات  -تواصل مباشر مع المتعاملين
تواصل مباشر مع المتعاملين  -تسريع االجراءات
سرعة االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات  -فتح فرع في عجمان
تواصل مباشر مع المتعاملين
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات  -تواصل مباشر مع المتعاملين
تسريع االجراءات  -تواصل مباشر مع المتعاملين
تسريع االجراءات  -تواصل مباشر مع المتعاملين
تسريع االجراءات  -تواصل مباشر مع المتعاملين  -المساعدة اكثر
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
الموقع بحاجة الى تحديث
الحصول على البطاقة
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات للضرورة
تسريع االجراءات
بناء بيوت جاهزة  -الزام الشخص ان يكون له شهادة راتب
النظر في الطلب
النظر في الطلب
بناء بيوت شعبية بدل القروض
يريد ان تكون المنحة مبلغ من المال
الطلبات التي تقدم في دبي اسرع من رأس الخيمة
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
رفع قيمة القرض
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توفير بيوت جاهزة
توفير بيوت جاهزة
تسريع االجراءات  -مراجعة الظروف االجتماعية الصعبة
رفع قيمة القرض
تسريع االجراءات
تواصل مستمر مع المتعاملين
رفع قيمة المساعدة
وجود كتيب ارشادي  -تحسين الموقع االلكتروني
رفع قيمة القرض
تسريع االجراءات  -الحصول على البطاقة
الحصول على البطاقة
صيانة المنزل
تحديث البيانات
0
توفير االراضى من قبل الوزارة
رفع قيمة القرض
السرعة في التعامل مع االجاراءات
صعوبة التعامل مع البرنامج
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
الحصول على بطاقة
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
اإلسراع في قبول الطلبات
اإلسراع في قبول الطلبات و التواصل مع المقدمين اكثر
عدم توفر سكان
عدم احترام الموظفين للمتقدمين بالطلبات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
اعطاء مسكن
السرعة في التعامل مع االجاراءات
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الرد على المتعاملىن
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
تواصل مع المتعاملىن
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
التوضيح في االجرات و الطلبات
السرعة في التعامل مع االجاراءات و النظر الي الظروف المتعسرة و الحالة الصحية
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات ,رفع قيمة القرض
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات
ال يوجد اي دقة في البيانات
فرع رأس الخيمة سئ,لم يحصل علي البطاقة حتي االن
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات
لم يحصل علي بطاقة
تبليغ المتعامل يسبر االجراءات
لم يحصل علي بطاقة
التأخير
الموقع بحاجة الي تحديث
السرعة في االجراءات
لم يحصل علي بطاقة
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات ,تواصل مباشر مع المتعاملين
السرعة في االجراءات ,تواصل مباشر مع المتعاملين
السرعة في االجراءات
دفي قيمة ضخمة
السرعة في االجراءات
رفع قيمة القرض
رفع قيمة القرض
عدم النظر قي طلبها
التأخير
التأخير
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التأخير
التأخير
التواصل مع المتاعملين
التواصل مع المتاعملين
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات
مراعاة ظروف المتعاملين المادية و االجتامعية
السرعة في التعامل مع االجاراءات
التواصل مع المتعاملين
التواصل المباشر مع المتعاملين
تسريع االجرات
تسريع االجرات
تسريع االجرات
تسريع االجرات
تسريع االجرات
تاأخر
تم االخبار انه تم رفض لعدم وجود اوالد
سرعة الرد و النظر في االمر
عندها ولد معاق ذهنيا رجاء النظر في طلبها
صعوبة الوصول
سرعة الرد
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
تواصل مع المتعاملىن
تواصل مع المتعاملىن
تواصل مع المتعاملىن
السرعة في التعامل مع االجاراءات
تواصل مع المتعاملىن
السرعة في التعامل مع االجاراءات
التواصل عبر االنترنت
رفع قيمة القرض
التواصل عبر االنترنت
الحصول على بطاقة
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات
الحصول على بطاقة
السرعة في التعامل مع االجاراءات
السرعة في التعامل مع االجاراءات ,الحصول على بطاقة
رفع السقف  -تخفيف الشروط للقرض للبادئين بالبناء
السرعة باالجراءات
للحصول على البطاقة  -السرعة باالجراءات  -اسلوب تعامل موظفين الفجيرة سيء
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السرعة باالجراءات  -تغير الشكليات و االعتناء بظروف الناس
السرعة باالجراءات
السرعة باالجراءات  -زيادة قيمة القرض
السرعة باالجراءات
اصالح الميكبنة و الحصول على البطاقة
ابالغ المتعاملين بالتجديثات
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات
الرد على الهاتف
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات  -التواصل مع المتعاملين
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات
سوء تعامل فرع الفجيرة
السرعة في االجراءات
السرعة في االجراءات
ضرورة وجود بيت للشباب المقيمين مع اهليهم
التاخير في االجراءات
الموظفين في فرع دبي كانو على قدر غير عالي نت الكفاءة
تسريع االجراءات
يجب ان يكونهناك تواصل بين البرنامج والمتعاملين
تبليغ المتعاملين بالمستجدات
تسريع االجراءات
تبليغ المتعاملين عن االجراءات االزمة عن طريق الرسايل القصيرة
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات  -توفير بيوت جاهزة  -تواصل مع المتعاميلين عن حالة طلباتهم
عدم تعقيد االجراءات و تسريع االجراءات
توفير بيوت جاهزة
توضيح نظام النقاط اكثر
الرجاء النظر في البطاقة
تفعيل الطلب
التواصل مع المتعاملين
توضيح المعلومات  -النظر في الطلب
تواصل مباشر مع المتعاملين
الحصول على البطاقة و كلمة مرور االموقع
الحصول على البطاقة
الحصول على البطاقة
تسريع االجراءات  -زيادة قيمة القرض
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تسريع االجراءات
مراعة ظروف المقدمين خاصا المطلقات
نوفير مواقف اكثر للسيارات
نوفير مواقف اكثر للسيارات
مراعاة الظروف االجتماعية و المالية
االسراع في قبول الطلبات
تسريع االجراءات
يسريع االجراءات تواصل مباشر مع المتعاملين
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات تواصل مباشرمع المتعاملين
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات تواصل مباشرة مع المتعاملين
تسريع االجراءات تواصل مباشرة مع المتعاملين
تسريع االجراءات يريد مساعدة تواصل مباشرة مع المتعا ملين
تسريع االجراءات تواصل مباشرة مع المتعاملين
تسريع االجراءات تواصل مباشرة مع المتعاملين
تسريع االجراءات
واجة صعوبات مع الموظفين يتعاملون مع المعامل بشكل اوضح اشرحوا بيفاصيل اكثر
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
المتابية وابالع المتعاملين بالتطورات وتسهيل التقديم عبر الموقع االلكتروني
الرد علي المتعاملين قي فرع الفجيرة
السرعة قي سير االجراءات
الحصول علي الموافقة بشكل سريعة وان يكون منحة
اصالح المكينة والحصول علي البطاقة
يسريع االجراءات تواصل مباشر مع المتعاملين
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات تواصل مباشرمع المتعاملين
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات تواصل مباشرة مع المتعاملين
تسريع االجراءات تواصل مباشرة مع المتعاملين
تسريع االجراءات يريد مساعدة تواصل مباشرة مع المتعا ملين
تسريع االجراءات تواصل مباشرة مع المتعاملين
تسريع االجراءات تواصل مباشرة مع المتعاملين
تسريع االجراءات
واجة صعوبات مع الموظفين يتعاملون مع المعامل بشكل اوضح اشرحوا بيفاصيل اكثر
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
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التواصل مع المتاعاملين حالة الطلب
المتاعمل يطالب بصيانة بيت الوالد بحيث انه يسك معه و البيت في حالة سيئة
تسريع االجراءات مراعاة الظروف االجتماعية
التواصل مع المتاعاملين
المصداقية قي العمل
تسريع االجراءات
التواصل مع المتاعاملين
تسريع االجراءات
فتح فروع في جميع انحاء الدولة
تسريع االجراءات
التواصل مع المتاعاملين
التواصل مع المتاعاملين
تسريع االجراءات
التواصل مع المتاعاملين
تسريع االجراءات
التواصل مع المتاعاملين
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
تسريع االجراءات
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