استبانة قياس رضا واحتياجات املورد لعام 2018

عزيزي املورد،،،

انطالقا من رسالة الوزارة وقيمها واهلادفة إل ىتحسني مستوى اخلدمة اليت تقدمها لكم واليت تتوافق مع رغباتكم وتطلعاتكم كمتلقي
اخلدمة؛ نرجو منك تعبئة االستمارة املرفقة بكل موضوعية ،علما أبن أية معلومات ستدلون هبا ستُعامل بسرية اتمة ،وعلى ضوئها سيتم

وضع إجراءات ملعاجلة نقاط الضعف وتعزيز نقاط االجيابية بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

القسم األول :بياانت عامة ( )4 -1من التعبئة اختيارية
-1

اسم الشخص /الشركة:

-2

املوقع الوظيفي ملعبئ االستبيان:

-3

رقم اهلاتف:

-4

الربيد اإللكرتوين:

-5

تكرارية التعامل مع الوزارة

الرقم

يومي

اسبوعي

شهري

سنوي

القسم الثاين:استبيان قياس الرضا /البنود

املوظفني
-1

املام املوظفني بعملهم وفهمهم ملتطلبات واحتياجات املورد يعترب ملموسا.

-2

كفاءة املوظفني وقدرهتم على االستجابة ملتطلبات املورد وتقدمي اخلدمة.

-3

طريقة تعامل املوظفني تتسم ابللطافة واللباقة والشفافية يف التعامل

-4

سهولة التواصل مع املسؤولني وتعاوهنم وسرعة استجابتهم دون تعقيدات .

العطاءات (املشرتايت)
-1

شفافية الوزارة يف طرح عطاءاهتا.

-2

كفاية الوقت املتاح لتقدمي عروضكم للعطاء املعلن عنه

-3

حمتوايت وشروط وثيقة العطاء واضحة وحتقق التنافسية

-4

سهولة طريقة إيداع العروض ووضوحها.

-5

سهولة متابعة فتح العروض ومشاهدهتا بكل شفافية

-6

آليات اإلبالغ عن االحاالت املبدئية والنهائية فعّالة وكافية.

-7

تتم دراسة االعرتاضات املقدمة والرد عليها وفق القوانني واألنظمة بكل جدية

ومصداقية

خيارات اإلجابة
اوافق بشدة

اوافق بشدة

اوافق

اوافق

حمايد

حمايد

ال اوافق

ال اوافق

ال اوافق بشدة

ال اوافق بشدة

التوريد (االستالم)

اوافق بشدة

-1

سري املعامالت املرتبطة بتقدمي طلبات التوريد واضحة وشفافة.

-2

كفاية الوقت املستغرق إلجناز اخلدمة املطلوبة يف معامالت التوريد

-3

ومعلن عنها
الواثئق املطلوب إحضارها يف معامالت التوريد واضحة ُ

-1

سهولة االتصال و التنسيق مع الوزارة عرب وسائل االتصال اخلارجي

االتصاالت اخلارجية واالعالم

اوافق بشدة

اوافق

اوافق

حمايد

حمايد

ال اوافق

ال اوافق

ال اوافق بشدة

ال اوافق بشدة

هاتف ,بريد الكرتوين ,فاكس،خط ساخن،مذكرات رمسية,خماطبات رمسية.......,
-2

التواصل الدوري مع إدارة الوزارة مبختلف الوسائل )اجتماعات /لقاءات(

-3

فعالة ومتوفرة.
قنوات استقبال الشكاوى و االقرتاحات املقدمة ّ

-1

تتوفر اخلدمات العامة )دليل خدمات،ترحيب،ضيافة،حسن استقبال,طباعة

-2

تعترب بيئة تقدمي اخلدمة مناسبة وصحية.

-3

حترص الوزارة على تبسيط االجراءات وتسهيلها قدر اإلمكان أثناء تقدميها

خدمات عامة للوزارة

اوافق بشدة

اوافق

حمايد

ال اوافق

ال اوافق بشدة

,تصوير,ختزين.......

للخدمات

الشؤون املالية

اوافق بشدة

-1

آلية الدفع للموردين شفافة وواضحة.

-2

تتسم االجراءات املالية ابملرونة والتسلسل

-3

تعاون موظفي وحدة الشؤون املالية يف تقدمي اخلدمة بسرعة وفعالية وفقا لقوانني

اوافق

حمايد

ال اوافق

ال اوافق بشدة

واألنظمة.

القسم الثالث  :احتياجات املورد يرجى وضع اشارة ازاء الوسيلة املرغوب هبا يف كل مرحلة من العملية الشرائية.
الوسيلة

املراحل

فاكس
هاتف
بريد الكرتون
الصحف احمللية
الرسائل القصرية () SMS
املوقع االلكرتون
ضابط صندوق العطاءات
ضابط الشراء
ضابط االستالم
موظف وحدة الشؤون املالية

مرحلة االعالن

مرحلة التقدم

مرحلة التبليغ

عن العطاء

للعطاء

ابالحاالت

مرحلةاالستالم (التوريد)

مرحلة التسديد املال

