
 دليل خدمة الموردين

 

 التنفيذي الملخص
 و األداء مستوى رفع و المتعاملين رضا وتحقيق الخدمات فاعلية تعزيز باستمرار أبوظبي حكومة التزام إطار في

 هذا خالل هيئة مياه وكهرباء ابوظبي من تسعى ,الحكومية الجهات من المقدمة الخدمات جودة تحسين

 وضع عبر وذلك خدمة الموردين  إجراءات وتوثيق تعريف في متكاملة مرجعية منظومة إنشاء إلى الدليل

 الخدمات تقديم في المنفذة والعمليات اإلجراءات مراجعة خالل من المستمر التحسين ليتم التعامل مع المورد من خاللها لضمان أساسية إرشادات

 .للمتعاملين

 الدليل هذا من الغرض
 للمورد التعرف على الخدمة  تمكن شاملة إرشادات يقدم كما .وتوثيق إجراءاتها الخدمات لتعريف مستند مرجع إنشاء إلى الدليل هذا يهدف

 :اآلتي

 .الخدمات تعريف •

 .الخدمات وتصنيف هيكلة •

 .للخدمات اإلجراءات توثيق •

 .مبسطة بطريقة اإلجراءات توثيق وخطوات آلية شرح •

 .الخدمات تقديم آلية فهم من إدارة التوريد موظفي تمكين •

 .العمليات نتائج متابعة هيئة مياه وكهرباء ابوظبي من تمكين •

 .الخدمة على للحصول المتعامل لرحلة متكامل تصور بناء •

 الرئيسية المخرجات

 .الخدمات لتعريف منهجية
 .للمتعاملين المقدمة الخدمات وتحديد تسمية

 .للخدمة تعريفية بطاقة

 .الخدمة مكونات بطاقة

  .اإلجراءات تصميم سير مخطط رسم

  .المتعامل رحلة توثيق
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 الخدمات تعريف

 الخدمة تعريف
 حاجة تلبية الى هيئة مياه وكهرباء ابوظبي للموردين والتي تهدف توفرها التي العمليات أو اإلجراءات أو األنشطة من سلسة خدمة الموردين هي

 .الخدمة مقدم و المتعامل قبل من التفاعل على مبنية وتكون المختلفة الخدمات تقديم قنوات الموردين عبر

 يتناسب بما والتشغيلية االستراتيجية أهدافها مع تحقيق تتماشى خدمات أية إضافة أو حذف أو تعديل عن تكون هيئة مياه وكهرباء ابوظبي مسؤولة

 وتقديمها عن طريق القنوات المتوفرة. الخدمات معلومات توفير عن إنها مسؤولة كما .واإلجراءات القوانين مع

 الخدمة تقديم قنوات
 تتطلب تقليدية قنوات بعضها يعتبر مختلفة قنوات عبر الخدمات تقديم يتم الموردين وهيئة مياه وكهرباء ابوظبي و بين تواصل وسيلة هي القناه

 قنوات تنقسم .الذكية األجهزة استخدام خالل من تقديمها يتم ذكية أخرى وقنوات المعاملة، إلنجاز للمتعامل الشخصي الحضور

 :كالتالي الخدمات وطبيعة القنوات توفر حسب الحكومية الجهات توفرها التي الخدمة تقديم

 

 
 

 

 فيها التفاعل ويكون مركز خدمة الموردين، الى الشخصي الحضور فيها يتوجب التي القنوات هي :التقليدية القنوات

 .الخدمة على للحصول الموردو الخدمة مقدم بين مباشرا  

 الشخصي الحضور دون للمورد الخدمة مقدم بين التفاعل فيها يتم التي القنوات هي :المطورة القنوات

 و كامل بشكل المعاملة إنجاز فيها يتم ال حيث .االلكتروني البريد أو الفاكس أو الهاتف طريق عن وتكون الطلب تقديم عند

 الخدمة من النهائي المخرج الستالم الحضور يتوجب

 أو للجهة اإللكتروني الموقع مثل رقمية قنوات خالل من فيها الخدمة تقديم يتم التي القنوات هي :الرقمية القنوات

 .وغيرها الذكية األجهزة

 

 الخدمات هيكلية
 :إلى الهيكلية حيث من الخدمات تنقسم

 التي المظلة وتعتبر هيئة مياه وكهرباء ابوظبي بتقديمها الخدمات من مجموعة وهي :الرئيسية الخدمات

 .الفرعية الخدمات نطاقها في تجمع

 .الخدمة لغرض وفقا   الرئيسية بالخدمات تلتحق التي الخدمات هي :الفرعية الخدمات
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 خدمة تسجيل الشركات
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