
 المملكـة المغربــية    

 وزارة الداخليــــــة   

 إقليم اشتوكة ايت باها

 جماعة بيوكرى       

 مديرية المصالح الجماعية 
 

بغية تحديد احتياجاتها وتوقعاتها المتعلقة  لمرتفقيها الخدمات أفضل لتقديم الجماعة الترابية لبيوكرىإدارة  من سعيا         
 فقد ،بمقاربة الشأن العام المحلي، وبالتالي وضع مقترحات فعالة من أجل سياسة تدبيرية مبنية على القرب واإلشراك

في تحسين نوعية الخدمة  واهمالتس موللتعرف على وجهة نظرك ،اخدماته عن مرضاك مدى لقياس انيالستبا اهذ تصمم
 .الجماعةذات كفاءة عالية في  إداريةولتحقيق بيئة  مالمقدمة لك

جابة التي تمثل ن جميع عبارات االستبيان  بصراحة، وذلك من خالل اختيار اإلالتكرم باإلجابة ع منكم نرجو لذا      
 .الشخصية مقناعتك
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 غيرموافقموافق بشدة  موافق إلدارة الجماعة ومكاتبها الوصول سهولة

 غيرموافقموافق بشدة  موافق جذابة ومنظمة جماعةبيئة العمل بال 0

 غيرموافقموافق بشدة  موافق اإلداري لعملا في الحديثةات التقني توظيف 0

 غيرموافقموافق بشدة  موافق الجماعةداخل  انتظارمريحة توفرأماكن 0

 :خدمات مساندة  فعالة مثلعلى  الجماعةوفر ت 0
اإلرشاد،النسخ،الولوجبات بالنسبة لذوي اإلحتياجات ) 

 ...(الخاصة

موافق  موافق بشدةغيرموافق 
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باألهداف والبرامج والخدمات  الجماعة يإلمام موظف
  تقدمها الجماعة للمرتفقينالتي 

موافق  موافق بشدة غيرموافقإلى حد ما 

بحدود الصالحيات  الجماعة يموظفمعرفة  0
 لهم والمسؤوليات الممنوحة 

موافق  موافق بشدةغيرموافقإلى حد ما 

 إلى حد ماغيرموافقموافق بشدة  موافق الملبس مناسبة و المظهر بحسنين الموظف اتسام 0

 إلى حد ماغيرموافقموافق بشدة  موافق لمرتفقينباللباقة وحسن التعامل  مع ا ينتميز الموظف 0

بالهدوء والبعد عن الضوضاء أثناء  ينلتزام الموظفا 0
 المكاتبداخل  ملعملهم تأديته

موافق  موافق بشدةغيرموافقإلى حد ما 

 إلى حد ماغيرموافقموافق بشدة  موافق في أوقات العمل مفي أماكنه ينتواجد الموظف 6

 إلى حد ماغيرموافقموافق بشدة  موافق المرتفقينمع  لتعاملا في المرونة 7

 إلى حد ماغيرموافقموافق بشدة  موافق للمرتفقين الخدمات نجازوتقديماإل في السرعة 8

 إلى حد ماغيرموافقموافق بشدة  موافق لبطاقات تعريفية أثناء العمل ينحمل الموظف 9



 

 
 
 
 

نقاط ة ومعالج القوة نقاط وتعزيز الخدمة مستوى لتحسين ضافيةأو تعليقات إ توجيهات وأ اقتراحات ملديك هل               
 :نأمل ذكرها  ؟الضعف
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 إلى حد ماغيرموافقموافق بشدة  موافق المستخدمة واضحة وسهلة التعبئة المطبوعات

 واالبتكارفي اإلبداع على الجماعة إدارة  حرص 0
 .وتحسينها الخدمات استحداث

موافق  موافق بشدةغيرموافقإلى حد ما 

هل أنتم راضون عن الخدمات المقدمة من طرف  0
 كزاتكنيك بخصوص نظافة المدينة؟شركة النظافة 

راض بشدة راض راضغير إلى حد ما 

هل أنتم راضون عن الخدمات المقدمة من طرف  0
 مصالح الجماعة بخصوص اإلنارة العمومية؟

راض بشدة راض راضغيرإلى حد ما 

أنتم راضون عن الخدمات المقدمة من طرف  هل 0
مصالح الجماعة بخصوص مكتب تثبيت اإلمضاء 

 والمصادقة على مطابقة النسخ ألصولها؟

راض بشدة راض راضغيرإلى حد ما 

هل أنتم راضون عن الخدمات المقدمة من طرف  6
 مصالح الجماعة بخصوص مكتب الحالة المدنية؟

راض بشدة راض راضغيرى حد ماإل 

هل أنتم راضون عن الخدمات المقدمة من طرف مصالح  7

 ؟الجماعة بخصوص مكتب التعمير وتدبير المجال
راض بشدة راض راضغيرإلى حد ما 

هل أنتم راضون عن الدعم المخصص للجمعيات من  8
 طرف الجماعة؟

راض بشدة راض راضغيرإلى حد ما 

المشاريع المحدثة هل أنتم راضون على طبيعة  9
 بالجماعة؟

راض بشدة راض راضغيرإلى حد ما 

هل أنتم راضون حول طريقة تحسيس وتوعية  22
والحماية  29الجماعة لمواطنيها بخطورة داء كوفيد 

 منه؟

راض بشدة راض راضغيرإلى حد ما 

 الجماعةالصادرة على صفحة  األخبار واإلعالنات 22
  والموقع االلكتروني

راض بشدة راض راضغيرإلى حد ما 

 إلى حد ماراضغير بشدة راض راض فعالية الرقابة على األسواق والمحالت التجارية 20

 إلى حد ماراضغير بشدة راض راض حركة المرور وانسيابها على طرق و شوارع المدينة 20


