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بهدف تعزيز تطوير الشركات واملؤسسات ملواكبة التحوالت 

في تقنيات املنافسة وآستثمارها في حتقيق االحتياجات 

الفعلية لعمالئنا بأحدث التفنيات مع أعلى جودة بأقل التكاليف.

سواء كنت بدأت مشروع جتاري جديد أو تتطلع إلي تنمية 

مشروعك لدي حفيت للخدمات حتصل علي حزم متنوعة

 من اخلدمات التي توفر الوقت وتقدم احللول املثلى.

حفيت للخدمات هي شركة رائدة

 ذات رؤية حديثة تساهم في النمو والتطوير

 واآلبتكار وإضافة القيمة لعمالئها.

التنمية واالزدهار والنجاح احللول الفريدة ألعمالك

اخلدمات املقدمة

إنهاء إعداد وجتهيز املكاتب
القرطاسية واللوازم املكتبية

خدمات النقل
خدمات االتصاالت

خدمات تكنولوجيا املعلومات
خدمات االنترنت

خدمات تأجير السيارات
ترتيبات السفر وحجوزات الفنادق

املكتب اآلفتراضي
خدمات الهجرة

خدمات إدارية حكومية
خدمات البلدية

خدمات وزارة العمل
خدمات املاء والكهرباء

خدمات التخليص اجلمركي
خدمات الترجمة والتدريب

خدمات الطباعة ـ الرقمية
خدمات صيانة املكاتب

خدمات التنظيف
خدمات ميكانيكية وكهربائية وسباكة

خدمات بريدية
خدمات التأمني

خدمات التوظيف
خدمات احلسابات واملراجعة

 ....

نوع اخلدمة املقدمة

إقامة جديدة

جتديد إقامة

تأشيرة رجال أعمال

تأشيرة عمل

تأشيرة عائلية

عقد عمل

قوميسيون طبي

عمل بصمة

فصيلة الدم

إلغاء إقامة

خروجية مرة واحدة

خروجية سنوية

السجل التجاري

رخصة البلدية

غرفة التجارة

 قيد املنشأة



Hafeet is a rapidly growing company which brings 

value, innovation and growth to your business.
Technology and innovation can be excellent 

attractors for customers. The pace of technology 

continues to accelerate, becoming available 

more quickly across industries. We need other 
elements that differentiate us from competition. 
Excellent customer service can make the difference.

Being a fast growing company, our objective is to 
meet the actual requirements of our customers and 
enhance them with the latest technology with higher 

quality and minimum cost, increasing their 

profitability and optimizing their business 

performance.

Unique solutions for your Business 
Development,Prosperity & Success

Whether you are just starting out a new business or 

you are looking to grow your established business, 

we’ve got an extensive range of solutions all under one roof. 

So why not see what we’ve got to offer you…

A-Z Services

a) Sourcing Office Space

b) Complete Office Setup

c) Stationery & Office Supplies

d) Transportation Services

e) Telecommunication Services 

f) Information Technology Services

g) Internet Services

h) Car Rental Services

i) Travel Arrangements & Hotel Bookings

j) Virtual Offices

k) Immigration Services

l) Traffic Department Services

m) CID & Police Department Services

n) Municipality Services

o) Labor Department Services

p) Water & Electricity Services

q) Customs Clearance Services

r) Translation Services/Training

s) Printing Services – Digital & Offset

t) Office maintenance Services

u) Cleaning Services

v) Electrical, Mechanical & Plumbing Services

w) Postal & Courier Services

x) Insurance Services

y) Manpower Services

z) Accounts & Audit Services

And all other support services for Business Venture
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Hafeet Services
Our Services

First time Residence Permit

(new residence)

Renewal of Residence Permit

Fingerprinting

Comission Medical

Work Visa

Family Visit Visa

Business Visa

Annual Leaving

One Leaving

Commercial Register

Municipal Permit

Chamber of Commerce

Being Established

Cancellation of Residence Permit

Employment Contract

Blood Group
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