
 

 

 

 ميثاق الخدمة 

 

طاقم شركة مياه الجليل املتمثل بمديره العام، إدارته واملوظفات واملوظفين في الشركة يرحبون بقدومك للشركة من 

 أجل تلقي الخدمات فيها أو من أجل تسديد الفواتير واملستحقات املختلفة. 

. موظفو الشركة يقدمون الخدمة تقديم الخدمة لكمن أجل ، ختصاصيين بانتظاركال نهنيين و املهنا يتواجد العديد من 

واستفساراتك تزويدك باألجوبة املطلوبة لكافة أسئلتك واحتياجاتك، بهدف  وتفنهم كبير ملطالبك عبر استقباٍل حسن

ها باإلضافة إلى و األقسام املختلفة في الشركة وموظف و مدير  والحصول على أجوبٍة بشأنها.  التي تريد استيضاحنها

لتقديم الخدمة املناسبة واملالئمة لك على أكمل وجه، بمنهنية عالية، أمانة  على استعداٍد دائماملنسقين امليدانيين 

 ومصداقية كبيرة. 

طالع على كافة التطورات والتفاصيل التي تتعلق بطلبك بما يتعلق بقضايا الدفع، رجاء النتباه إلى أنه من حقك اإل ال

املياه، رسوم اإلنشاء وأمور أخرى. عليه ل تتردد بتوجيه السؤال لألطراف املعنية التي تقدم لك الخدمة ألنه  استهالك

 عالية.  ي ستطرحنها عليه بمنهنية ومصداقيةسيصغي لك ويجاوب على كافة األسئلة الت

يرة من أجل اللقاء بمدير في حال لم تقتنع باألجوبة التي حصلت عليها، من حقك تحديد موعد اخر عن طريق السكرت

   عالقة.م واستيضاح القضايا الالقس

نحن في شركة مياه الجليل ملتزمين بأن تحصل على أفضل أنواع الخدمة وأكثرها منهنية وضمن جدول زمني محدد 

 ومعقول يتالءم مع معايير الخدمات التي حددتها سلطة املياه القطرية. 

في صندو،  يتالءم مع ما جاء في هاا امليثا،، ما عليك إل أن ترفع شكوى في حال أنك حصلت على خدمة أو تعامل ل

سيقوم مدير عام  عليه ينبغى أن يقدم الخدمات لك و  وتحديد املعضلة واإلشارة إلى القسم الايشكاوى الجمنهور 

بفحص فحوى الشكوى والعمل من أجل تجنب تكرار ذلك وإصالح العطب الناجم عن ذلك.  واألجسام املسؤولة الشركة



كما أنه في حال حصلت على خدمة جيدة وأردت اإلشارة للموظف أو القسم الاي عالج مشكلتك وقدم الحلول بشأنها ما 

تعمل بشكٍل دؤوب. نحن منهتمون  عليك إل أن تضع رسالة تشير بها إلى ذلك لكي نقوم بمكافئة املوظفين واألقسام التي

 ومنفتحون لتبني مالحظات واقتراحات عملية تهدف إلى تطوير عمل الشركة. 

 أن تقوم بالتصال إلى النهاتف املجاني:  عليك  ما، أمرب هندس ي أو الستفسار بشأن بالغ عن عطذا كنت تريد اإل أما إ

 ًيا كانت. الشركة سيعالجون اإلشكالية أ وومندوب 1800 – 800 – 339

 

 . 24\7تاكر، خدمتكم غايتنا، املنهنية رايتنا ونحن منك وإليكم نعمل على مدار اليوم طيلة أيام األسبوع 
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