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أحمد يوسف درويش النعيمي  
عضو املجلس الوطني ومدير مراكز سعادة املتعاملني برأس الخيمة

سنتعامل معكم باهتامم واحرتام وبشاشة، ستحظون بخدمة متميزة
سنتعامل مع احتياجاتكم مبهنية ونبذل أقىص ما بوسعنا لتلبيتها

عىل  اإلجابة  ويستطيع   ، باملعرفة  يتمتع  متعاون  عمل  فريق  خالل  من  خدماتنا  سنقدم 
استفساراتكم

سنوفر لكم متطلبات كل خدمة ومواعيد إنجازها، سنستجيب لطلباتكم يف الوقت املناسب 
ودون تأخري

سنؤمن لكم معلومات دقيقة وإجراءات خدمة سليمة، سنعمل عىل توفري الخدمة يف األوقات 
وعرب القنوات التي تناسبكم قدر اإلمكان

سرنحب بآرائكم واقرتاحاتكم لنتشارك معكم يف تطوير خدماتنا، ما نرجوه منكم لتوفري خدمة 
متميزة لكم :

التعاون الفعال مع موظف سعادة املتعاملني حول اإلجراءات املتبعة يف خدمتكم (لتسهيل 
إنجاز معامالتكم)

توفري األوراق الثبوتية حسب الطلب، تجهيز املستندات املطلوبة مسبقاً إلمتام املعاملة
إعالمنا بأرسع وقت ممكن يف حال وجود خطأ أو تعديل يف البيانات، الرد عىل استفسارات 

فريق خدمة املتعاملني لخدمتكم بشكل أفضل ويف الوقت املحدد
لنيل رضاكم ورسم السعادة، يف   إطار   سعينا   إلرشاك   متعاملينا   والتشاور   معهم   حول   أفضل   
املامرسات   يف   مجال   الخدمات   التي   نقدمها   لهم،   تم   إعداد   ميثاق   سعادة   املتعاملني   بهدف   
ترجمة   املبادئ   والقيم   التي   تستند   عليها   اسرتاتيجيتنا   وتحديد   معايري   ومالمح   الخدمات   التي   
ً   إىل   أعىل   درجات   التميز يتوقعها   متعاملينا،   باإلضافة   إىل   تعزيز   جوانب   مشاركتهم   للوصول   معا

   يف   الخدمة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
نحرص ىل تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقيقاً لسعادتكم.
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السعادة  ثقافة  تعزز  مضيافة  بيئة  توفري  عىل  الخيمة  رأس  بلدية  دائرة  حرصت 

واإليجابية ، انطالقًا من إمياننا بقدراتنا املعززة مبساعينا الطموحة، ومن خالل العمل 

بروح الفريق الواحد إلسعاد املوظف واملتعامل يف الدائرة.

حيث إننا نؤكد التزامنا التام لتحقيق هذه املجموعة الراقية من األهداف الطموحة، 

حيث سنوظف كافة مواردنا املتاحة لدعم كوادرنا البرشية التي ستقدم كافة سبل 

الدعم والخدمات لكافة املتعاملني، األمر الذي سوف يقوم بإبهار املتعامل بتقديم 

الخدمات  تطبيق  ضمن  واملساواه  العدل  يضمن  مبا  توقعاته  تفوق  خدمات 

اإللكرتونية الرسيعة التي ستمكننا من تحقيق عنارص االبتكار و االستدامة .   

 إن هذه األدوات املتاحة لنا يف صميم رؤيتنا تقودنا إىل تحقيق أهدافنا املنشودة 

القامئة عىل ترسيخ ثقة متعاملينا ليك نضمن لهم السعادة يف تعامالتهم معنا، ويف 

حياتهم وعملهم ، عىل النحو الذي ينسجم مع تطلعات قيادتنا الحكيمة.

منذر محمد بن شكر
مدير عام دائرة البلدية
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السعادة يف خدمة املتعاملني تعنى برتسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها يف مراكز تقديم 
الخدمات  لتصبح مامرسة وثقافة يف الجهات الحكومية، من خالل دعم موظفي املركز 

مبجموعة من األدوات والقيم التي متكنهم من تحقيق السعادة واإليجابية.
وتتضمن معادلة إسعاد املتعاملني ثالثة عنارص أساسية يؤدي تفاعلها اإليجايب للوصول 
إىل املتعامل السعيد، وهذه العنارص هي: املوظف الفخور بتقديم الخدمات املتميزة: 
تجربة  أفضل  تقديم  يف  املبادرة  زمام  يأخذ  الذي  املتعاملني  إسعاد  موظف  وهو 
انطباع  وإعطاء  بابتسامة،  الرتحيب  بسامت  ويتحىل  السعادة،  له  يحقق  مبا  للمتعامل 

أويل متميز، واالحرتام واللباقة، واإلنصات الجيد، واملهنية واملبادرة يف تقديم العون.
الجهة املتفانية يف إسعاد املتعاملني: وهي الجهة التي تطور خدماتها وفق احتياجات 
تعزز  مضيافة  بيئة  بتوفري  التزامها  عرب  عملها  مجال  يف  العاملية  واالتجاهات  املتعامل 

ثقافة السعادة واإليجابية، تقديم خدمة رسيعة ومبسطة.
 املتعامل املبادر واإليجايب: وهو املتعامل الذي يسعى للحصول عىل الخدمة من الجهة 
الحكومية، ويشارك بتقديم اقرتاحات بناءة تسهم يف تصميم خدمات مبتكرة تحقق له 

السعادة ولبقية املتعاملني. 

محمد جاسم بوالحامم 
مدير مركز سعادة املتعاملني، دائرة البلدية


