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  1.  مقدمة

دة  1973مقص الفني في إمارة أبوظبي عام تأسست شركة ال ة المتح ارات العربی ة اإلم كأول شركة متخصصة داخل دول
س ة والمالب ع األقمش ال خیاطة وبی ي مج ل ف ة   تعم كریة و المالبس العسكریة و مالبس الریاض وازم العس ة والل واألحذی

ت الشركة  ھھا والمبنیوالمدنیة.وبفضل جھود المدیر العام ومجلس اإلدارة وتفاني العاملین فی على روح الفریق الواحد تمكن
ار ة االم ھده دول ذي تش ار ال دم واالزدھ ایر التق ا لتس ن تطویر إمكاناتھ ھ م ة بعون هللا وتوفیق ى كاف دة عل ھ المتح ات العربی

  صعده.األ

.2  . رؤیتنا و رسالتنا  

  إ رضاء عمالئنا:  فاحتیاجاتھم ماھي إال نقطة اإللھام لتحفیز موظفینا. في  نحن نؤمن انھ ال توجد حدود في الطریقة التي
.تلبیة فإرضائھم ھو كل ما یشغل بالنا   ،نسعى جھادین لوصول غیاتنا     

رؤیتنا ھي االستمرار في ان تكون لدینا القیادة في أسواقنا عن طریق ضمان إدارة الجودة الكاملة, من أجل تحسین أدائنا 
واقنا.أس على متطلباتالمبنیة  ناوعملیات  

الشركة فلسفة  .3 

ام دیر الع ید الم إن الس ذلك ف ل، ول اح العم     تؤمن إدارة شركة المقص الفني بإن اإلدارة الناجحة ھي المدخل الرئیسي لنج
اور األتیة: ى المح ة عل وم اإلدارة الناجحة والمبنی ق مفھ ددة لتطبی اییر مح د وضع أسس ومع ة محمد عمر عویمر ق سیاس

  ما لخدمة المجتمع واإلسھام في عملیة التقدم والتطویر.ورؤیة عامة تسعى دائ
 مسؤولیات وصالحیات واضحة لإلدارة العلیا والتنفیذیة. -
  إدارة ناجحة وفعالة للموارد. -
 تخطیط ورقابة لكافة عملیات وأنشطة العمل. -
 تحلیل بیانات ونتائج العمل وتقییم األداء دوریا. -
 رغباتھم وتطلعاتھم لعمالء وإشباعالحرص الدائم على إرضاء ا -

خدماتھ و الشركة عمل طبیعة  .4 

 تصمیم وخیاطة وتورید األزیاء العسكریة ولوازمھا. -
 لوازمھا.األزیاء المدنیة وتصمیم وخیاطة وتورید  -
 .و مالبس الریاضة  تجارة األقمشة والمالبس الجاھزة -
 تورید معدات وأدوات السالمة والوقایة الشخصیة. -
 ة .تجارة األحذیة الرجالی -
 .مالبس المدارس و المستشفیات و األمن  -
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: فروعھا و الرئیسي الشركة مقر . 5  

الخالدیة خلف بنك أبوظبي التجاري / أبوظبي - أبوظبي   
أبوظبي  2311صندوق البرید:   

                    +9712- 666256+  9712-6662115تلفون : 
             

+9712-66668436فاكس رقم:   

  me.com-Info@tscالبرید اإللكتروني: 

     me.com-www.tscالموقع اإللكتروني:

  

  

 
: أرقامھا و الشركة فروع  

 
# Brunch Tel Fax P.O Box 
1 Abu Dhabi Main Br  + 9712 6662115 +9712-6668436 2311 
2 Abu Dhabi School Br 1 + 9712 6667960 +9712-6668436 2311 
3 Abu Dhabi School Br 2 + 9712 6329999 ------------------- 2311 
4 Abu Dhabi Muroor +9712 4454764 +9712 4454765 2311 
5 Abu Dhabi School Br 3 ------------------- ------------------- 2311 
6 Abu Dhabi School Br 4 +9712 8847676 ------------------- 2311 
7 Dubai +9714 3598359 +9714 3552283 115531 
8 Al Ain Old   Br 1 +9713 7669804 +9713 7512051 15260 
9 Al Ain New Br 2 +9713 7619565 +9713 7619564 15260 
10 Al Sharjah + 9716 5539935 +9716 5538851 19797 
11 Ras Al Khaima Old  Br 1 + 9717 2355331 +9717 2355881 3447 
12 Ras Al Khaima New Br 2 + 9717 2339304 +9717 2339305 2297 
13 Al Fujairah + 9719 2222107 +9719 2222083 2959 
14 Daba Al Fujirah  + 9719 2222107 +9719 2222083 2959 
15 Ajman Factory + 9716 784117 +9716 7481193 15047 
16 Qatar + 9744 4442214 +9744 4442215 37732 
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بالشركة: الجودة سیاسة . 6  
  

د  ي تصمیم وتفصیل وخیاطة وتوری دة ف ة المتح ارات العربی ة اإلم دة بدول ن الشركات الرائ دة م ي واح إن شركة المقص الفن
س زات.، و األقمشة،  المالب ا یحظى ، وا التجھی اتھم وبم ا الحتیاجات العمالء وتوقع ة والعسكریة وفق وازم المدنی ة والل ألحذی

  بكامل رضائھم.
  

  : إلىإدارة الجودة بشركة المقص الفني ویھدف نظام 
  
  المخططة.سیاسات الھداف واألتحقیق   -
  العمالء.التوافق مع جمیع المتطلبات التعاقدیة والمواصفات المطلوبة من   -
  منتجاتھا.االلتزام بالتحسین المستمر لجودة   -
   2015 :9001التوافق مع متطلبات المواصفة العالمیة األیزو  -
    2015 :14001توافق مع متطلبات المواصفة العالمیة ال  -
   2007 :18001لتوافق مع متطلبات المواصفة العالمیة  -
  التوافق مع القوانین التشریعیة بالدولة.  -
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) األیزوا ( الجودة شھادة   .7 
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الشركة عمالء أھم. 8  

الدوائر الرسمیة والحكومیة:أوال: أھم   

. شركات الطیرانالمواصالت ووالجمارك و والموانئثانیا: أھم المطارات   

 ثالثا: أھم شركات البترول:

 

 وزارة الداخلیة وزارة الصحة وزارة التربیة والتعلیم

يدائرة المیاه والكھرباء أبو ظب دائرة المیاه والكھرباء الشارقة دائرة اإلشغال العام  

يبلدیــة إمارة أبو ظب  دائرة الطیران المدني دائرة السیاحة دبي 

يإدارة الدفاع المدني أبو ظب يغرفة تجارة وصناعة أبو ظب  ة إمارة الشارقةبلدیــ   

یانمكتب الشیخ سلطان بن زاید آل نھ  جمعیة االصالح و التوجیة االجتماعي  إدارة الدفاع المدني دبي 

يالقیادة العامة لشرطة أبو ظب  وزارة التربیة والتعلیم القیادة العامة للقوات المسلحة 

.نكلیة زاید الثاني العسكریة العی كلیة خلیفة بن زاید الجویة العین .يكلیة الشرطة أبو ظب   

 المدیریة العامة لشرطة الشارقة. اإلدارة العامة لشرطة الفجیرة. اإلدارة العامة لشرطة رأس الخیمة

لالستثمار يجھاز أبو ظب ةالحرس األمیري المحلي رأس الخیم اإلدارة العامة لشرطة الفجیرة.   

يإدارة الھجرة والجوازات أبو ظب .ألوطنیھ للفنادق يأبو ظبشركة  الدائرة الخاصة   

 إدارة الھجرة والجوازات دبي. إدارة أعمال رئیس الدولھ إدارة الھجرة والجنسیة عجمان

ةجھاز حمایة المنشات و المرافق الحیوی  مستشفى زاید العسكري. مجلس الوزراء 

 إدارة النفایات  شرطة رأس الخیمة  دائرة االوقاف 

 مطار أبوظبي الدولي مطار دبي الدولي مطار العین الدولي

 طیران االتحاد. خدمات مطار أبوظبي دائرة الموانيء البحریة( میناء زاید)

 دائرة جمارك إمارة أبوظبي دائرة جمارك إمارة دبي دائرة جمارك إمارة الشارقة.

راتمواصالت األما أداك   دائرة جمارك إمارة الفجیرة 

 . برستیج للطیران األفق  طیران أبوظبي

 میناء صقر   

 الشركة الوطنیھ للبترول. زادكـــــــو ادنـــوك

 جاسكو تكریر. البندق

ة شركة االنشاءت الوطنیة البترولی شركة كلینكوا   أدكوا 
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و  و الشركات الكبرى والشركات والمراكز التجاریة و المدارس  عاترابعا: أھم البنوك والجام
: و شركات المقاوالت السفارات   

 

 

 بنك أبوظبي المركزي البنك العربي. ابوظبي مـول

 جامعة اإلمارات كلیة الخورازمي جامعة الشارقة

 كلیة األمارات للتكنولوجیا.  معھد األمارات للتكنولوجیا و المعلومات  شركة ساعد

 . شركة یاس  السفارة البریطانیة  نوكمنت

 .بن فردان  كالبیرس  شركة بیشتل

 شركة المار  دالما مارین  سیكوم

 دلتا میدیل أیست.  سیتي سكیب  مواقف

 مدرسة أبوظبي جرمر الكندیة  مدرسة البستان الدولیة  أكادیمیة غلیننیج

الخاصة أكادیمیة ھیوریزون  مدارس النھضة الوطنیة  المدرسة الظابینیھ  

 مدرسة البطین العلمیة الخاصة  مدرسة الدانات الخاصة  روضة البدور

 شركة الوثبة للخدمات المركزیة  شركة أفست  شركة خدمة

ةجھاز حمایة المشأت و المرافق الحیوی  مركز المعارض  كشافات االمارات  

بوظبي االسالميمصرف أ  شركة االسمنت األبیض رأس الخیمة  بوابة اإلمارات للخدمات األمنیة   

  الحراسةو  لألمنمؤسسة روتانا   مجلس أبوظبي للتعلیم   مدرسة عائشة بنت أبي بكر 

 مدرسة خدیجة الكبرى   مدرسة قطر الندى   مدرسة المواھب

 مدرسة المرفأ المشتركة   مدرسة حمودة بن علي   روضة الشذي

 روضة اآلریج   مدرسة الریم   مدرسة مبارك بن محمد 

 مدرسة فاطمة بنت مبارك   مؤسسة التنمیة األسریة  ن جالوت مدرسة عی

 مدرسة اآلمارات الوطنیة  مدرسة الثروات الخاصة  مدرسة القمة

 مدرسة الوثبة الخاصة مدرسة عبدهللا بن عتیبة  


