إعالن عن فخح مركز خدمت "حسهيل" بموقع اسخثنائي بإمارة أبوظبي
اهض الخذمت
حُعلً وصاسة املىاسد البششيت والخىؾين عً فخذ باب كبىٌ ؾلباث خلىق امخياص مش ُ
"حعهيل" ،التي جشخظ مً كبل الىصاسة لخلذًم خذماتها هيابت عنها مً خالٌ ششاهت
مؤظعاجيت مع اللؿاع الخاص وفم معاًير بشهامج الاماساث للخذمت الحيىميت املخميزةُ .
كامذ الىصاسة بخدذًذ مىكع مخميز بمذًىت مطفذ بئماسة ؤبىظبي لييىن ً HUBػمً ملش ملشهض
ظعادة املخعاملين بإبىظبي باالغافت إلى العالماث الخجاسيت املشخطت مً كبل الىصاسة وهي:
حعهيل ،جلييم ،جذبير ،جىحيه ،وجىافمً .خميز هزا  HUBؤهه الىخيذ مً هىعه على معخىي
الذولت لخىفير حميع الجهاث التي ًدخاج إليها املخعامل مً مىؿلت واخذة.
ُ
خدماث مراكز "حسهيل" باملوقع الاسخثنائي:
 خذماث مشاهض حعهيل؛ ؾباعت واظخالم و اسظاٌ الؿلباث الىتروهيا الى الىصاسة لخذماث
امليشأث وجطاسيذ العمل ورلً وفلا للػىابـ والاخيام التي جُدذدها الىصاسة.
 خذماث مشاهض جلييم؛ ؾباعت واظخالم و اسظاٌ الؿلباث الىتروهيا الى الىصاسة لخذماث
الخفخيش ورلً وفلا للػىابـ والاخيام التي جُدذدها الىصاسة.

معايير جرخيص مراكز الخدمت " حسهيل ":
 .1طالب الترخيص (املالك):
ً
 ؤن ًيىن بالغا مً العمش إخذي وعششيً ظىت ،وامل ألاهليت
 ؤن ال ًيىن الشخظ الؿبيعي ،ؤو ؤي مً الششواء في الشخظ الاعخباسي ،كذ خىم
عليه في حشيمت مخلت بالششف ؤو ألاماهت ،ؤو في حشيمت مً حشائم إلاججاس بالبشش ،ؤو
ً
الجشائم املىطىص عليها في كاهىن جىظيم عالكاث العمل ؤو اللشاساث الطادسة جىفيزا
له ،ما لم ًىً كذ س ّد إليه اعخباسه إرا وان الحىم عليه بعلىبت مليذة للحشيت ،ؤو بعذ
ً
مط ي ظىت مً جاسيخ الحىم إرا وان الحىم ضادسا بالغشامت
 ؤن ال ًيىن مً مىظفي الىصاسة ،ؤو مً روي كشباهم مً الذسحت ألاولى بما فيهم الضوج ؤو
الضوحت
ً
ً
 ؤن ًلذم للىصاسة غماها بىىيا ال جلل كيمخه ،في حميع ؤوكاث ظشيان الترخيظ ،عً
مليىنُ دسهم فلـ
 خلى سجل املشخظ له بىصاسة املىاسد البششيت والخىؾين مً ؤي مخالفاث حعخذعى وكف
ملف امليشأث.
 ؤن جيىن لذًه خبرة في املجاٌ.
 .2املنطقت الجغرافيت:
 ظهىلت وضىٌ املخعاملين ملىكع مشهض الخذمت.
 جىفش املىاضالث العامت عىذ مشهض الخذمت.
 الىثافت العياهيت
(حميع املعاًير الجغشافيت مؿابلت باملىكع املخميز)

 .3املبنى:
 اخخياس امليان املالئم في الذوس ألاسض ي بديث ًدىاظب مع مخؿلباث روي إلاخخياحاث
الخاضت وهباس العً ومشجادي املشهض.
 مالئمت معاخت املبنى للخطميم الذاخلي املعخمذ
 ال جلل معاخت مشهض الخذمت عً  0444كذم مشبع.
 حىدة البييت الخدخيت للمبنى بشيل عام وملشهض الخذمت بشيل خاص.
 جىفش مىاكف العياساث
(حميع املعاًير الجغشافيت مؿابلت باملىكع املخميز)
 .4مدير املركز:
 ؤن ًيىن إماسحي الجيعيت
 الا ًيىن كذ ظبم الحىم عليه في حشيمت مخلت بالششف ؤو ألاماهت ،ؤو في حشيمت مً
حشائم إلاججاس بالبشش ،ؤو الجشائم املىطىص عليها في كاهىن جىظيم عالكاث العمل ؤو
ً
اللشاساث الطادسة جىفيزا له ،ما لم ًىً كذ س ّد إليه اعخباسه إرا وان الحىم عليه
ً
بعلىبت مليذة للحشيت ،ؤو بعذ مط ي ظىت مً جاسيخ الحىم إرا وان الحىم ضادسا
بالغشامت
معايير حشغيل مراكز "حسهيل":
جلتزم مشاهض الخذمت "حعهيل" بخلذًم خذماتها وفم معاًير الدشغيل والتي جم جؿىيشها بىاءا على
معاًير بشهامج الاماساث للخذمت الحيىميت املخميزة وجخػمً ما ًلي:
حىدة خذمت املخعاملين:
 وحىد مىظف شامل لخذمت العمالء)ُ (One and Done
ً خم إهجاص املعاملت في صياسة واخذة وبدذ اكص ى زالر خؿىاث.
 وحىد هظام جىشيم املىظفين مثاٌEmployee of the month :

 ؤن ًخدلى املىظفىنُ بالىياظت واللباكت وؤن ًيىهىا مذسبين على فىىنُ ومهاساث جلذًم
الخذمت وكادسيً على الخىاضل الخام مع املخعاملين وخاضلين على شهادة جذسيب مً
املعاهذ املعخمذة ب ُىصاسة املىاسد البششيت والخىؾين.
 إحادة العاملين في املشهض اللغخين العشبيت والاهجليزًت.
 ؤن ًيىنُ مذًش املشهض مً مىاؾني الذولت.
املخعاملين:
 وحىد ميثاق للمخعاملين ًىضح إلتزاماث املشهض ججاه املخعاملين.
ُ وحىد جطييف ملخعاملي املشهض وفلا الخخياحاتهم وجىكعاتهم.
 جىفير هظام لخللي اكتراخاث ومالخظاث املخعاملين بششؽ اعخماده مً وصاسة املىاسد
البششيت والخىؾين
 جىفير آلياث لخىعيت املخعاملين باللشاساث وإلاحشاءاث التي جدذدها الىصاسة ) مثاٌ :
الىخيباث وشاشاث العشع(.
ي الاخخياحاث الخاضت.
 وحىد مذخل لزو ُ
 جىفير ملاعذ وافيت ومشيدت للمخعاملين جدىاظب مع عذد هىافز جلذًم الخذمت (واوهتراث).
 إلالتزام باملشاسهت في الحمالث الاعالميت والدعىيليت التي جىظمها.
 ؤن ال جلل وعبت سغا املخعاملين مع املشهض %04
الخذماث:
 وحىد دليل خذماث). (Service Catalogue
 وحىد هافزة الخذمت العشيعت ) واوهتر الخذمت العشيعت(.
 وغع وافت الخذماث واملعلىماث املخعللت باملشهض على املىكع الالىترووي ل ُىصاسة املىاسد
البششيت والخىؾين.
 جطييف الخذماث إلى مجمىعاث مترابؿت(Service Grouping) .
 جىفير مىاكف وافيت للعياساث ظىاء مجاهيت ؤو غير مجاهيت جدىاظب مع ؤعذاد املخعاملين.
 جىفير الػيافت املجاهيت ؤو غير مجاهيت للمخعاملين) وافخيرًا(.

 ؤن ال ًضيذ وكذ اهخظاس املخعامل عً  51دكيلت لبذء الحطىٌُ على الخذمت.
 إلالتزام بإوكاث الذوام التي جدذدها ال ُىصُ ا سة مً  8ص إلى  8م وخالٌ ظخت ؤًام عمل.
 إلالتزام بذليل العالمت الخجاسيت.
ي على الخذماث امللذمت وسظىمها واملعدىذاث املؿلىبت ليل منها.
 وحىد الئدت جدخى ُ
 وحىد د ُوساث مياه ) سحاٌ ووعاء(.
اللىىاث:
ي لخلذًم الخذماث ) مثاٌ :املىكع الالىترووي ومشهض الاجطاٌ واهشان
 وحىد كىىاث ؤخش ُ
جلذًم الخذمت ....الخ(.
 وحىد مىخب اظخعالم وهظام إلىترووي لخىظيم حعلعل املخعاملين( Q – Matic System) .
 إلالتزام باملىاضفاث والعماث التي ًدذدها دليل املىاضفاث وجىفير بييت جديت عاليت
الجىدة.
 ظهىلت الىضىٌُ للمبنى عً ؾشيم وحىد لىخاث إسشادًت جلىد إلى املشهض وجيىنُ واضحت.
 جضويذ املشهض بخذمت مطشفيت مخياملت معخمذة بديث جلبي اخخياحاث املخعاملين.
 جىفير هظام املىاعيذ إلهجاص املعامالث.
 جىفير مشهض ؤعماٌ للمخعاملين في املشهض.
املسدنداث املطلوبت للخقديم:
 العيرة الزاجيت مللذم الؿلب وهبزة عً املؤظعت ملذمت الؿلب.
 ضىسة حىاص العفش وخالضت الليذ.
 ضىسُ مً الشخظ الخجاسيت لىفغ اليشاؽ) ان وحذ(.
 خاسؾت باملىكع امللترح للمشهض.
 الخطميم الذاخلي املفطل للمشهض.
 خؿاب مىافلت مبذئيت إلًجاس املشهض مً الجهت املالىت.

آليت جقييم الطلباث:
جخىلى لجىت جلييم ؾلباث جشخيظ مشاهض الخذمت الخذكيم على الؿلباث امللذمت ومعاًىت املىاكع
والخلييم وسفع الىخائج لالعخماد وفلا للمعاًير الخاليت:
 العيرة الزاجيت مللذم الؿلب وهبزة عً املؤظعت ملذمت الؿلب.
 خلى سجل ملذم الؿلب مً ؤي مخالفاث.
 خبرة ظابلت في جلذًم خذماث عماٌ الخذمت املعاعذة.
 الخبرة في إلاداسة والدشغيل.
الحق في رفض العروض:
 للىصاسة الحم في سفؼ العشوع امللذمت وال جلتزم بذفع ؤي جياليف كذ ًخدملها ملذم
الؿلب إلعذاد هزه العشوع.
جواريخ هامت:
 6هىفمبر 6450م ُ
إلاعالن عً ؾلب جلذًم العشوع ُ
 19هىفمبر 6450م ُ
املىعذ النهائي لخلذًم العشوع ُ
 20هىفمبر 6450م ُ
جلييم العشوع امللذمت ُ
 24هىفمبر 6450م ُ
الاشعاس بالىخائج وبذؤ ججهيز املشاهض
املشخطت ُ
 5ماسط ُ 6458
افخخاح مشهض خذمت ُ
ُ
آليت جقديم الطلباث:
جلذم الؿلباث عبر البرًذ إلالىترووي الخاليaa.ali.alali@mohre.gov.ae :
لالظخفعاس ًشجى الخىاضل عبر الشكم الخالي04-7023162 :

