
 

 

 

 الرؤية املستقبلية – اتحاد مياه الجليل

لتي ترتكز على مجال املياه والصرف الصحي، من حيث االدارة العصرية افي مياه الجليل، شركة رائدة على مستوى البالد 

 في العالم.  الحديث والخدماتيالعصري  التطور التكنولوجي

مياه الجليل تعمل دون كلل أو ملل من أجل تطبيق رؤية الشركة املستقبلية وااللتصاق بأهداف الشركة باإلضافة إلى 

 . تهاضمن مسؤولي التي تقعالبلدان الشركة و رغبتها بتزويد الخدمات األفضل لزبائن 

 

 أهداف 

 نتعهد بتقديم خدمات ناجعة، أمينة ومهنية لكافة زبائن الشركة.  

  لشركةا مزودين لخدماتتوى عاٍل عن طريق مقاولين بتقديم خدمات مهنية وذات مسنتعهد. 

  الطلب ودفع املستلزمات املستحقة بعد اتمام شروطأيام  7نتعهد بتركيب عداد مياه حتى مدة أقصاها. 

 منةوآودة عالية جنتعهد بتركيب بنية تحتية ب.  

 هور.نتعهد بالحفاظ على جودة البيئة وصحة الجم  

 لحاالت الطوارئ الجاهزية القصوى بو قدر اإلمكان لتهيأ نتعهد با.  

  واقتصادية للشركة.نتعهد بإدارة مهنية، ناجعة  

 نتعهد بتقليل نسبة هدر املياه.  

   الخاصة والعامة. املياه تسربقن من قضايا نتعهد بمتابعة عملية قراءة العداد من أجل التي 

 

 غايات 



  شمل مياه بجودة عالية وبنى حيث نواملنصفة لجميع املستهلكين  واملتساوية املهنيةشركة املياه تقدم الخدمات

  .جديدةو  عصرية تحتية

  واستفسارات الجمهور  كافة توجهاتلتوفير اجابات مالئمة.   

  استكمال بدورات  ستكمالهمامن خالل املوظفين  تطوير كفاءات وقدراتتحسين سيرورات العمل من خالل

 .مهنية

  املواطنين بواسطة البريد االلكتروني أو الرسائل النصية االنتقال بشكل تدريجي إلى حتلنةS.M.S  

  سطة دفع الحساب عبر االنترنت ارفع املدخول الذاتي من خالل الدفع بواسطة أمر بنكي ثابت أو بو 

 

 الهندسة والتفعيل 

 بناء منظومة قراءة عدادات املياه عن بعد.  

 تحويل خطة االستثمار ملشاريع حيوية على أرض الواقع وااللتزام بالجداول الزمنية.  

  تطوير شبكات املياه والصرف الصحي، تحسين الشبكات والبنى التحتية لألحياء السكنية املستقبلية ومالئمة

  .البنى التحتية للخرائط واملخططات الهيكلية

 وجية املتطورة وتطوير نماذج عمل خاصة مالئمةمالئمة البنى التحتية للمستويات التكنول.  

  وعن طريق ال بناء سيرورة تجدد وتطور عبر استخدام تكنولوجيا حديثة للمياهGIS. 

 

 العمل وفق املعايير 

 وتأمين  تذويت املعايير القانونية في مجال جودة اإلدارة وتطوير املعايير في مجال األمن واألمان وجودة البيئة

  منظومة املعلومات.

  تذويت سيرورات العمل وفًقا ملعايير الISO معايير جودة اإلدارة، األمان والصحة والعمل على الحصول على :

 . وتأمين منظومة املعلومات. شهادة معايير إدارة الطاقة

 



 

 املجتمع والتربية 

  والتربيةالتفاعل واالندماج مع املجتمع املحلي في مجاالت التطوع.  

  في جهاز التربية والتعليم داخل البلدات من خالل بناء برامج تربوية وفعاليات  تحويل الشركة إلى شريك مركزي

  .داخل املدارس

 املشاركة في فعاليات وأنشطة اجتماعية التي تتقاطع مع عمل الشركة.  

 

 الجباية  

  ثابتبنكي أمر باملدفوعات بطريقة  اللتزامملواطنين على اتشجيع احث و. 

 ا للمعايير املنصوص عليهاًق وصول الفاتورة في الوقت ووف.  

 قراءة عدادات املياه وفًقا للمعايير املنصوص عليها.  

 تغيير عدادات املياه القديمة وتركيب عدادات مياه جديدة وفًقا للمعايير املنصوص عليها.  

 وشروطها.شركة وبين املزود ووفًقا للطلبية تسديد حسابات املزدوين وفًقا ملا ينص عليه االتفاق بين ال 

 

 


