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  استبيان رضا المواطنين استبيان رضا المواطنين 
 
 
 
 

 " على اإلجابة المناسبةxالرجاء وضع إشارة  "
       
 الحي :______________   الشارع:______________      

 سنة  01سنة         فوق  01-01سنة         01اقل من       العمر:       
 أنثى                  ذكر الجنس:           
 مهنة:___________________________________ال      
 عدد الزيارات التي قمت بها للبلدية منذ بداية العام؟       

 أكثر من ذلك       ثالث زيارة           ثاني زيارة          أول زيارة                  
 القسم الذي تقوم /قمت بمراجعته؟       

 المالية              غير ذلك حدد0ي_____________    الصحة والبيئة           الهندسة                 

 
في المكان الذي تراه  xالرجاء وضع إشارة  االدارية والتنظيمية للخدمات التي تقدمها البلدية؟جوانب ما هو تقييمك لل

 مناسبا  

جيدة  ممتازة الخدمات #
 جدا  

غير  مرضية جيدة
 مرضية

      ل الموظفينأسلوب تعام 0

       )المعامالت( الفترة الزمنية النجاز الخدمات 0

      )المعاملة(وضوح متطلبات الخدمة  3

      المعامالت( الخدمات) السرعة في انجاز 0

      الدقة في انجاز الخدمات )المعامالت( 5

      )مواعيد الكشف، مواعيد انجاز الخدمة..( الدقة في المواعيد 6

      من أول مرةالمعلومات والوثائق التي احتاجها حصولي على  7

      والعدالة مع الجميع لموضوعية في حل المشاكلا 0

      الشفافية في حل المشاكل 9

      حل المشاكلمعالجة الشكاوى و سرعة  01

 أخي المواطن الكريم،
   ؟؟؟؟نرجو منكم تعبئة االستبانة بموضوعية وذلك بهدف تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها بلدية 

ياكم إلى ما فيه مصلحة شعبنا   وفقنا اهلل وا 
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 ما هو رأيك بالخدمات التي تقدمها بلدية البلدية ؟ 

 
 ما هو رأيك بمركز خدمات المواطنين من حيث ؟ 

 
، ة) نشرات التوعية، معلومات عن األنظمة الجديدما هو رأيك بالبيانات الصادرة عن البلدية 
 للمواطنين من حيث؟  …(معلومات عن انجازات البلدية من المشاريع

  نعم              ال                     هل هي كافية؟ 

 ال              نعم؟       توقيت المعلومات مناسب 

  غير شاملة   شاملة لجميع أنشطة البلدية  ع المعلومات الصادرة ؟       نو     

 

00 
التسهيالت المالية التي تقدمها البلدية للمواطنين) الحسومات على 

  ، جدولة المستحقات..(الدفع
     

جيدة  ممتازة التي يقدمها مركز الخدمات الخدمات #
 جدا  

غير  مرضية جيدة
 مرضية

      توفر الحدائق والمنتزهات 0

      فتح وتعبيد الشوارع الجديدة 0

      تشجير المدينة 3

      االسواق تنظيم 0

      )تراكم النفايات عند الحاويات وفي الشوارع( نظافة المدينة 5

6 
السرعة في صيانة الشوارع القائمة والتخلص من الحفر ومتابعة 

 االعمال الحفرية واالنشائية
     

 ممتازة التي يقدمها مركز الخدمات الخدمات #
جيدة 

 ا  جد
 مرضية جيدة

غير 
 مرضية

      االلتزام بالفترة الزمنية النجاز الخدمات ) المعامالت( 0

      تعامل موظفي المركز  0

      وضوح متطلبات انجاز الخدمة  3

      غرفة االنتظار )توفر اماكن لالنتظار( 0

      موقع مركز الخدمات مناسب  5
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 هل لديك علم بوجود حوافز للمواطنين الذين يقومون بدفع مستحقاتهم المالية للبلدية؟ 

 نعم                              ال        
 هل تقوم انت بدفع مستحقات البلدية باستمرار؟ 

  سنتينشهور      سنويا       عند الضرورة او الحاجة       لم ادفع منذ  3شهريا      كل        
 

 ؟هذا المجلستشعر بوجود تغيير على الخدمات التي تقدمها اللبدية للمواطنين منذ قدوم هل 
  اذا كانت االجابة نعم ما هو ________________________________________                 

  اذا كانت اإلجابة ال ما هو مقترحك الحداث التغيير:_________________________      
_____________________________________________________________ 

 
)تقديم المعاملة ودفع الرسوم من  تقديم المعامالت للبلدية باستخدام الحاسوبلديك االستعداد لهل 

 ؟  دون القدوم للبلدية( خالل حاسوبك الشخصي
نعم              ال   اذا كانت اإلجابة ال  

لماذا:______________________________________________________
_________________________________________________________ 

                  

 ؟ما هي أهم المشاكل التي تواجهك في التعامل مع البلدية 
 األقسام ذات العالقة المشكلة

  
  
  
 

  ما هي اقتراحاتك لتطوير العمل في البلدية؟ 
_________________________________________________________ 

 شاكرين حسن تعاونكم،،،
 


