استمـارة قٌـاس رضا المتعاملٌـن

رقم الكاونتر)...............( :

 .1جنسٌـــة المراجـــع:

 إماراتً

 عربً

 خلٌجً

 أخرى

 آسٌوي

 .2نوع الرخصة:

 تجاري

 مهنً

 رخصة الغد

 صناعً

 .3نـــوع المعاملـــة:

 جدٌد

 تجدٌد

 تجدٌد وتعدٌل

 تعدٌل

 إلغاء

 طلب رسالة

 أخرى
().....................

 طلب تصرٌح

 .4عدد مرات الزٌارة:

 أكثر من مرة

 أول مرة
 .5صفــة المراجـــع:

 صاحب الرخصة

 مندوب خاص

 شرٌك

 الوكٌل المخول

مندوب تخلٌص المعامالت

فٌما ٌلً نص االستبانة التً ٌُبًٌن من خاللها المتعامل مدى موافقته مع العبارات التالٌة مع إعطاء عالمات تبعا ً للمقاٌٌس التالٌة:
( )1غٌر موافق بشدة

( )2غٌر موافق

م

( )3غٌر موافق إلى حد ما

السـؤال

.1

ٌقدم موظفو المؤسسة الخدمات بالشكل المطلوب
ٌمكن االعتماد على الموظف فً معالجة المشاكل التً تواجه العمٌل

.3

ٌنجز موظفو المؤسسة خدمات صحٌحة من أول مرة

.4

ٌوفر موظفو المؤسسة الخدمات فً الوقت المحدد

.5

ٌُعلم موظفو المؤسسة عمالءها بمواعٌد إنجاز الخدمات
ٌوفر موظفو المؤسسة الخدمة للعمالء بسرعة
ٌبدي موظفو المؤسسة الرغبة فً مساعدة العمالء
موظفو المؤسسة على استعداد دائم لالستجابة إلى طلبات العمالء
ٌغرس موظفو المؤسسة الثقة فً العمالء
ٌش ِعر موظفو المؤسسة العمالء باألمان فً معامالتهم
موظفو المؤسسة مهذبون ولطفاء دائما
ٌمتلك موظفو المؤسسة المعرفة التامة لإلجابة على أسئلة العمٌل
ٌولً موظفو المؤسسة العمالء اهتماما ً فردٌا ً
ٌتعامل موظفو المؤسسة مع العمالء بعناٌة فائقة
ٌضع موظفو المؤسسة مصلحة العمٌل فوق كل اعتبار
ٌتفهم موظفو المؤسسة احتٌاجات العمالء
تمتلك المؤسسة معدات حدٌثة
تمتلك المؤسسة مرافق جذابة واضحة
ٌتمتع الموظفون بمظهر الئق وأنٌق
أوقات عمل المؤسسة مناسبة
رسوم معامالت الدائرة مناسبة
عموما أنا راض عن جودة الخدمة التً تلقٌتها

.2

.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22

( )4محاٌد

( )5موافق إلى حد ما

1

2

( )6موافق

3

( )7موافق بشدة

4

6

5

ٌتبــع،،،،
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هل واجهتك أي مشكلة فً الدائرة؟
 نعم

 ال

إذا كانت إجابتك (نعم) فاذكرها:
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هل سبق أن تقدمت بشكوى أو اقتراح؟
 نعم

 ال

إذا كانت إجابتك (نعم) ،حدد الطرٌقة التً استخدمتها؟
................................................................................................................................................................................ ......................
...................................................................................................................... ................................................................................
...................................................................... .............................................................................................................................
-3

هل استجابت الدائرة للشكوى أو االقتراح؟

-4

هل أنت على علم برؤٌة الدائرة ورسالتها؟

 نعم

 نعم

 ال

 ال

إذا كانت إجابتك (نعم) ،ما هً الوسٌلة التً تعرفت بها على الرؤٌة والرسالة؟
......................................................................... .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .............................................
............................................................................................ .......................................................................................................
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أي مالحظات أو اقتراحات
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....................................................................... .............................................................................................................................
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نشكر لكم تعاونكم،،،
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