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من حنن
وكان 2018يف األول من ابريل سنة اهلاجسمت أتسيس مركز 

2018\8\8افتتاحه يف 
دمة جمال العمل لنكون يف طليعة مزودي اخلممنا اىلضانوقد 

عجمان يف احلكومية 
مليثاق لينا وفقا  املعايري الدولية يف خدمة متعامىعلأوسعينا لتوفري 

امنا مع ضتسبع جنوم ،ىسعاد املتعاملني وتقدمي خدمات مبستو إ
.  سرتاتيجيون من القطاع احلكومي شركاؤان اإل

.  السرعة التكنولوجيا املبتكرة لتعزيز الكفاءة و ىلإضافة ابإل





رؤيتنا
أن نكون اخليار األول من حيث الكفاءة واإلبداع



رسالتنا
ما تنظيم سير العمل باملركز ب

زارة يتناسب مع إستراتيجية الو 

من حيث كفاءة الخدمة واإلبداع

مع الحفاظ على منظومة العمل

ة وفقا ملعايير الجودة املناسب

لكافة الشركاء 



القيم املؤسسية
: سعادة املتعاملين 

السعي لتقديم خدمات ذات جودة عالية من خالل فهم 

.  وتلبية إحتياجات املتعاملين 

: التميز واإلبتكار 

ىيز علالطموح لتحقيق التميز واإلبتكار من خالل الترك

جودة العمل وتوفير خدمات وحلول جديدة تعزز القدرة 

ين في بتكار وإبداع املوظفإعلى املنافسة باالضافة الى 

.األفكار واملبادرات 

:روح الفريق 

ئة من العمل كفريق لتحقيق األهداف املشتركة لخلق بي

.التعاون واملسؤولية 



القيم املؤسسية
:  التنافس في تقديم الخدمة 

ة اإلنجاز نسعى إلى التنافس  بأمانة ، من خالل تميزنا بسرع

ي وقلة األخطاء مع تواجد خدمات متكاملة وإضافية توف

.بتوقعات املتعاملين 

:  املصداقية والتمكين 

يمثلونها لدينا كادر من املوظفين على فهم تام بالجهة التي

تجابة وأهدافها ويسعون إلى التطوير املستمر من أجل اإلس

إلحتياجات املتعاملين  ، كما يحرصون على التعامل

ات بوضوح وشفافية مطلقة والحفاظ على دقة املعلوم



محمد األستاد الحمادي/ أ

 
ً
ي حسن تكون لنا الريادة فأن منا بهدف الحكومة إيمانا

نكون من بأن والسعي اإلجراءات ودقة اإلستقبال 
. 2021حكومات العالم بحلول أفضل 

ال سوق التنافس الشريف في مجلى إإنضمامنا كان 
تقديم الخدمات وتعزيز سوق العمل بالكفاءات من

.  الدولة أبناء 
هللا عزك يا وطن دام أ

كلمة املدير التنفيذي



 معك 
ً
دائما

عبر املوقع إحجز تذكرة 
اإللكتروني  

بنا نصل إتصل 
إليك 

مبادراتنا



خدماتنا الحكومية 

وزارة املوارد البشرية والتوطين •
وزارة الصحة •
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون •

االجانب
هيئة اإلمارات للهوية •
دائرة التنمية االقتصادية •



خدماتنا املحلية  

تصديق عقود اإليجار•
خدمة سداد الفواتير الذاتية •
العربية للطيران •
عمان للتأمين •
األنصاري للصرافة •



املدير العام 
نسعى ألن تكون لنا 
الريادة ضمن مراكز 

الخدمة 

إدارة الجودة والتخطيط
نخطط ونبتكر ضمن 
منظومة متكاملة من 

الجودة والتميز 

سعاد املتعاملين إ
ين هدفنا إسعاد املتعامل
هم والتواصل املستمر مع
افة بعدة طرق للرد على ك

ستفساراتهم إ

فريق العمل



املوراد البشرية 
هدفنا إدارة فعالة تحقق 
اهدافها إلسعاد املوظفين 

ائج وتركز على اإلنجازات والنت
بالتحفيز املستمر 

املالية
هدفنا زيادة 

اإليرادات وتخفيض
املصروفات 

تقنية املعلومات 
حرصنا على وجود نظام 

متكامل يخدم كافة 
املعامالت واإلدارات 

بأحدث التقنيات 

فريق العمل



بيانات التواصل

مركز الهاجس لخدمات رجال األعمال
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