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التميز في تقديم الخدمة العامة
و 

قياس ا�داء
مؤتمر بيكارد
أبو ظبي

نوفمبر/تشرين الثاني25- 23

السيدة كي سوبرامانيان
مدير عام اضافي

الجمارك والخدمات الضريبية المركزية الھندية

  SEVOTTAMمشروع  -التميز في تقديم الخدمة العام

.من الحكومة في الھند لرفع مستوى الخدمة العامة وتمكين المواطنين التزامھو �

الھدف

.تعزيز رضا المتعاملين �

.توفير خدمات ذات كفاءة وفعالة وتحسين الخدمات  وعملية تقديمھا باستمرار�

.  دائرة حكومية 62في (PMES)نظام متابعة وتقييم اداء من خ'ل  �

 (RFD) على وثيقة إطار النتائجإدارة ا*داء بناء�

.اساس قياس ا*داء -  

SEVOTTAMنجاح الزاميين ھما جزء من مشروع  مؤشريتحتوي على  -   

.ميثاق المواطن مع انجازات قابلة للقياس. 1      

.آلية التعامل مع التظلمات. 2        

مقدمة
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حكومة الھندحكومة الھند

وھو مقياس –IS15700:2005مكتب المقاييس الھندية طور مقياس  �
.للدوائر الحكومية للتميز في تقديم الخدمة العامة

))www.bis.org.inwww.bis.org.in((

يھدف إلى التميز في تقديم الخدمة العامة التي  - SEVOTTAMمعروف باسم  �
.يمكن محاكاتھا وقياسھا

)www.darpg.nic.in(

  للضرائبللضرائب  المركزيةالمركزية  الھيئةالھيئة  فيھافيھا  بمابما  حكوميةحكومية  دوائردوائر  للعشرةللعشرة  مبادرةمبادرة  --11  المرحلةالمرحلة  --
..والجماركوالجمارك

..كبيرةكبيرة  عامةعامة  مراجعةمراجعة  لديھالديھا  التيالتي  الرئيسيةالرئيسية  الحكوميةالحكومية  الدوائرالدوائر  تضمتضم  --              

--

التحرك باتجاه التزامھا بتوفير الجودة في تقديم الخدمات

44

أھداف مع مقارنات لقياس ا�داء

..ميثاق المواطن مع خدمات محددةميثاق المواطن مع خدمات محددة  - - الشفافيةالشفافية��

..معايير قابلة للقياسمعايير قابلة للقياس  --لمسائلةلمسائلةاا��

..البنية التحتية المادية والعملية لتعزيز الجودةالبنية التحتية المادية والعملية لتعزيز الجودة  - - الموثوقيةالموثوقية��

..وضع نظام للتغذية الراجعة من المواطنين ومعالجة المظالموضع نظام للتغذية الراجعة من المواطنين ومعالجة المظالم  - - التعاطفالتعاطف��

..توسيع قنوات تقديم الخدمةتوسيع قنوات تقديم الخدمة  --التجاوبالتجاوب��

..مكتب شھادات المقاييس الھنديةمكتب شھادات المقاييس الھندية  - - تقييم مستقلتقييم مستقل��

متطلبات اساسية
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قياس ا�داء في الھيئة المركزية للجمارك والضرائب

الجمارك، الضريبة، والخدمات الضريبية قدالجمارك، الضريبة، والخدمات الضريبية قد

..حددت الخدمات بموجب مقاييس اداء قابلة للقياسحددت الخدمات بموجب مقاييس اداء قابلة للقياس��

..طورت المقدرة لتلبية المقاييس المحددةطورت المقدرة لتلبية المقاييس المحددة��

..طبقت نظام التغذية الراجعة من المواطنين ومعالجة المظالمطبقت نظام التغذية الراجعة من المواطنين ومعالجة المظالم  ��

..وسعت قنوات تقديم الخدمةوسعت قنوات تقديم الخدمة��

مراكز محددةمراكز محددة––
RMS, ICEGATE & ACESRMS, ICEGATE & ACESخدمات الكترونية خدمات الكترونية ––

خدمات ھاتفيةخدمات ھاتفية––

بدأت بتقييم اداء مستقلبدأت بتقييم اداء مستقل��

..خططت لتحسين مستمرخططت لتحسين مستمر��

ميثاق المواطن في ھيئة الجمارك والضرائب المركزية

رؤية موجھة

وظائف محددة

.تحصيل ا:يرادات�

.الوظائف التنظيمية�

خدمات دافع الضريبة�

رسم ا�ستراتيجية

.تبني أفضل الممارسات�

.استعمال تكنولوجيا المعلومات�

.موائمة ا�جراءات�

.بناء الشراكات�

.قياس ا�داء�

.توفير آلية تحصيل شفافة وفعالة للضرائب�

.تطبيق أنظمة الرقابة الحدودية�

.تشجيع ا�لتزام الطوعي�
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.ايام عمل 7 -اشعار است=م المراس=ت�

.يوم عمل 15 -تبليغ القرار�

.ايام عمل 7 -رد الرسوم�

.ساعة من تسجيل البيان 84 -تخليص بضائع ا�ستيراد�

.ساعة من تسجيل البيان 48 -تخليص بضائع التصدير�

.يوم عمل عندما � تكون مطلوبة 60 -ا�فراج عن الوثائق المضبوطة�

.يوم عمل 30–ساعة، وتوفير ا�جابات اBخيرة  48 -اشعار است=م الشكاوى�

خلق المسائلةخلق المسائلة: : ميثاق المواطنميثاق المواطن
قواعد لخدمة الجماركقواعد لخدمة الجمارك  77

تم وضع معايير خدمة مشابھة Bفرع ا:يرادات اBخرى لھيئة الضرائب والجمارك المركزية

CPGRAMS  www.pgportal.gov.inنظام 

CPGRAM :نظام معالجة المظالم العامة والمتابعة.

استعمال التكنولوجيا
..نظام جديد للتعامل مع احتياجات المواطنين من حيث معالجة المظالمنظام جديد للتعامل مع احتياجات المواطنين من حيث معالجة المظالم

تعميم نظام 
CPGRAM  على
.مستوى كل الھند

تعيين موظف للمظالم

مقياس ا�داء
%  80تحقيق نسبة 

تجاوب في ھيئة 
الضرائب والجمارك 

المركزية
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قاعدة تكنولوجيا المعلومات في ھيئة الضرائب والجمارك  -استعمال التكنولوجيا
.المركزية
الجمارك

الخدمات 
الجمركية 

متوفرة بشكل 
الكتروني مباشر

الضرائب 
المركزية

و

خدمات 
الضريبة

الخدمات 
متوفرة بشكل 

الكتروني 
.مباشر

قياس ا;داء
ارتفاع عدد الزيارات وزيادة استخدام خط 

خدمات العم'ء

توسيع قنوات تقديم الخدمة لمراكز المقدرة في تقديم 
.الخدمة لمساعدة المواطنين

مراكز مساعدة على المستوى الميداني

لجان استشارية إقليمية على مستوى 
الميدان ل=ستماع لقطاع التجارة 

والصناعة

رقم ھاتف مجاني لجميع أنحاء الھند

خدمة ا:جابة على البريد ا�لكتروني عبر موقع الھيئة
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سھلة الدخول للمواطن

خدمة النافذة الواحدة للمواطن

مكتب التسھيل
ا*قتراح/ نموج التغذية الراجعة

مراقبة الخدمات المقدمة إلى المواطن

إنشاء بنية تحتية لتقديم الخدمة

دليل جودة الخدمة لمراقبة العمليةدليل جودة الخدمة لمراقبة العملية

تسھيل المحاكاة في جميع 
.المكاتب

يتم تحديثه باستمرار حسب 
الخبرة المكتسبة

النسخة 1 من دليل جودة الخدمة

http://dgicce.nic.in/sevottam.htm
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دليل جودة الخدمة
المفتاح لمحاكاة ا*جراءات

.نطاق نظام إدارة جودة الخدمات�

.سياسة جودة الخدمات�

.أھداف جودة الخدمات�

.أھداف التعامل مع الشكاوى�

.سلطة أو شؤون الموظفين/ مسئوولية�

.ا*جراءات الموثقة�

.وصف عمليات الخدمة�

السج'ت - المراجع -اBجراء - المسئوولية - النطاق -الغرض

.اBدارة العليا لخدمات الزبون نيةتم تأسيس سياسة جودة الخدمات لتحديد �

لجودة الخدمات والتعامل مع المظالم تأسست في اBدارة العليا وعلى مستوى أھداف قابلة للقياس   �
.الموظف الميداني

.توقعات الزبونالزبائن والخدمات محددين بوضوح Bدارة �

.بالشكل الصحيحرضا المتعاملين  انجازات الخدمة مع ا*جراءات الموثقة تأسست لكل خدمة Bدارة�

.مظالم الزبونإجراء موثق لمعالجة �

.احتياجات الزبون المحليرقابة على مستوى الميدان لتعديل ا*جراءات لتلبية �

.جودة الخدماتلقياس ومراجعة  المتابعة�

تسھيل التجارة -للزبائن متوفردليل جودة الخدمات �

مقتطفات رئيسية من دليل جودة الخدمات في الھيئة مقتطفات رئيسية من دليل جودة الخدمات في الھيئة 
المركزية للضرائب والجماركالمركزية للضرائب والجمارك
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البناء على التميز Bجل الجودة المستدامةالبناء على التميز Bجل الجودة المستدامة
::التقديمالتقديم

تطور مستمر لتلبية ا�حتياجات المتغيرة للزبائنتطور مستمر لتلبية ا�حتياجات المتغيرة للزبائن

مراجعة الخدمات التي 
يتم تقديمھا بشكل 

دوري
تطوير المھارات من خ=ل 

.التدريب

تحديث التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات

تدريب مؤسسي �ستدامة ا�داءتدريب مؤسسي �ستدامة ا�داء

’تدريب المدربين يجري في ا�كاديمية الوطنية

معاھد تدريب إقليمية في جميع أنحاء الھند 9يساعده تدريب موجه من خ=ل 

 15700:2005اكاديمية المكتب الھندي للمقاييس ينظم دورات على المواصفة 

للموظفين الميدانيين في الھيئة المركزية للضرائب والجمارك

في الھيئة المركزية للضرائب وا�يراداتNODAL تدريب من قبل موظفي منظمة
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Seminars

ندوات تحفيز

مكاتب معتمدة في 
مقدرة تقديم الخدمة

::البناء على الخبرةالبناء على الخبرة  --جودة التقديمجودة التقديم

تحفيز الموظفينتحفيز الموظفين

الطريق إلى ا�مام

تنفيذ محليتنفيذ محلي  - - تخطيط مركزيتخطيط مركزي

..مراحلمراحل  شكلشكل  علىعلى  ميدانيميداني  مكتبمكتب  164164  فيفي  السھلةالسھلة  للمحاكاةللمحاكاة  تطويرهتطويره  تمتم  نموذجنموذج��

..المقاييسالمقاييس  صيانةصيانة  لضمانلضمان  المركزالمركز  فيفي  جوھريجوھري  فريقفريق��

..الخدماتالخدمات  تقديمتقديم  فيفي  المحليةالمحلية  المتغيراتالمتغيرات  يضميضم  التنفيذالتنفيذ  - - الميدانيةالميدانية  المكاتبالمكاتب  فيفي  مكرسةمكرسة  فرقفرق��

..حيةحية  وثيقةوثيقة  --الخدماتالخدمات  جودةجودة  دليلدليل  --القياسيةالقياسية  للمحاكاةللمحاكاة  الفقريالفقري  العمودالعمود��

  لقياسلقياس  ربعيهربعيه  مراجعةمراجعة  --النتائجالنتائج  عملعمل  إطارإطار  وثيقةوثيقة  خ=لخ=ل  منمن  متابعتھامتابعتھا  يتميتم  للقياسللقياس  قابلةقابلة  مؤشراتمؤشرات��

..ا�داءا�داء
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شكرا لكمشكرا لكم


