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تقرير الحوكمة المؤسسية . 

. الدراة العامة للقامة وشؤون الجانب - دبي : 1

ـور ـن المغفــر مـم بأمـ1971ـام ـن العــر مــي أكتوبــي فــب - دبــؤون الجانــة وشــة للقامــت الدارة العامـتأسسـ

ـة المركزيــرة الهجــرة)دائــاوهمــندائرتيــن عــارةعبــتوكانــوممكتـآلـعيدســنبــدراشــيخالشـال ـإذنبــه لـ

ـون ـدر القانــة وصــى وزارة الداخليــن إلــن الدائرتيــم هاتيــم ضـم تـ1972ـام ـي عــدود(. وفــئ والحــرة الموانـودائـ

 (6ـم )ـادي رقــون التحــدر القانـم صـ1973ـام ـي عــفر، وفــوزات الســية وجــأن الجنسـ( بشـ17ـم )ـادي رقـالتحـ

ـيفــة الداخليـوزارة  ـرارقــى علـ ًـاءوبنــن. الدائرتيــن هاتيــج دمــم تـم 1977ـام العــي وفــة والقامــرة الهجــأن بشـ

أصبــح  الدولــة مســتوى علــى والقامــة الجنســية إدارات مســميات جميــع تغييــر بشــأن م2009أكتوبــر  

ـم رقــادي اتحــون بقانــوم المرســاء جــا كمــب«. الجانــؤون وشــة للقامــة العامـ»الدارة  ـوهــد الجديــمى المسـ

ـلـرر تحويــد أن تقــة بعـالعامــل الدارة ـيرة عمــي مســرة فــة وكبيـــة مهمـكل انعطافـليشـ 2017ـنة لسـ 3 ّ 

ة«.ّة والجنسيّة للهويّاتحاديا إلى »الهيئة التحاديتبعيتها 

 2021-2017استراتيجية الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب - دبي  

الرؤية 
مةـالسـاوـن مـلاـق تحقيــي فــم لـلعاالودـل فضـأـن مـة ـدلمتحـاـة بيـلعراتارـامـلاـة لـودنـوتكـن أ

 (مـالسـاـة بـابو) 

الرسالة 
 .منا أكثر لاوفضل لاجهة لوابي دلتبقى  فذلمنااومة قالاولجنسية المجافي  ةمبتكرت ماخدم نقد

القيم 

- الريادة والتميز

- الولء المؤسسي

- إسعاد المتعاملين

- البداع والبتكار

- التعلم والتطوير

- روح الفريق

- الستدامة
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 :الهداف الستراتيجية 
 تعزيز سمعة الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب في المجتمع.-

 تعميق ولء وإنتماء موظفي الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب.-

قات المتعاملين مع الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب. اتحسين ع-

 تعظيم الستفادة من شركاء الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب.-

 زيادة خدمات الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب البتكارية.-

 تطوير نظم وسياسات الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب.-

 رفع كفاءة تنفيذ عمليات الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب.-

 تبسيط عمليات وإجراءات الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب واستدامة نتائجها.-

 ترسيخ ثقافة البتكار في الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب.-

 تطوير كوادر الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب القيادية والختصاصية.-

 تعظيم الستفادة من مرافق الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب وضمان استدامتها.-

 زيادة العتماد على التكنولوجيا الذكية في الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب.-

ل الموارد المالية للدارة العامة للقامة وشؤون الجانب وضمان استدامتها. ارفع كفاءة استغ-

 ترشيد مصاريف الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب.-

 زيادة إيرادات الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب.-

 الخدمات المقدمة : 2.1
ـة ـات الحكوميــات والهيئــم، المؤسســر، المقيــن، الزائــة للمواطــا مقدمــة، خدماتهــة خدميــي إدارة أمنيـهـ

ـن ـاص مــاع الخــة والقطــة والدوليــة والقليميــة المحليــر الحكوميــية وغيــر الدبلوماســية والغيـوالدبلوماسـ

إدارات  ـاتحتهــدرج تنــات قطاعــدة عــي دبـ – ـبالجانــؤون وشــة للقامــة العامـالدارة  ـموتضــة مختلفــركات شـ

ـي ـارة دبــي إمــة فــق مختلفــي مناطـفـ ًـاخارجيـ ًـماوقسـ ًـزا(مركـ12)ـت الدارة ـث افتتحــة حيــام مختلفـوأقسـ

ـات ـن الخدمــد مــر العديــن. وتوفــى المتعامليــات علــهيل الخدمــك لتســية وذلــوق الرئيســز التسـومراكـ

تهم. تتلخص خدمات الدارة العامة في: االلكترونية المبتكرة لتسهيل معام

- خدمات المنافذ صة القيد ا- خدمات خ
- خدمات المنشأة - خدمات وثائق السفر
- خدمات التحقيق - خدمات أذونات الدخول

- خدمات القامة
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مجموع عدد الموظفين بالدارة العامة مجموع عدد المراكز 

( مركزا وقسما خارجيا في مناطق مختلفة في إمارة دبي12) 4961

الهيكل التنظيمي 3.2 

ـد المعتمــبالجانــؤون وشــةللقامــة العامـدارة لـلــيالحالــكلالهيــاهأدنــكل بالشــيالتنظيمــكلالهيــنيبيـ

ـن بيــة الداريــيمات التقســم ينظــذي والــد الجديــي التنظيمــكل الهيــام العــر المديــد اعتمــد وقـ .2020ـنة لسـ

ـر ـه الوامـلـاـن خـاب مــذي تنســار الــو الطــيم، وهــؤولية كل تقســلطة ومســح ســات ويوضــف القطاعـمختلـ

ـلطةـز الســرارات ومراكــاذ القــة اتخـحيـاـه صـح فيــى، وتتوضــى الدنــى إلــتوى العلــن المســات مـوالتعليمـ

والمسؤولية.  
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 هيكل الحوكمة 3.3
ـاده ـم اعتمــذي تــاه والــكل أدنــي  بالشـدبـ-ـب ـؤون الجانــة وشــة للقامـدارة العامـلــة لــكل الحوكمــن هيـيبيـ

ـى ـل علــرق العمــان و فــع اللجــي توزيــال فــية و المتثــة المؤسســل إدارة الحوكمــة عمــام، آليــر العــن المديـمـ

ـل عمــير ســين تحســرض بغــل عمــق فريـو  ـةلجنـكل  ـةمهمـو  دور ـدتحديــى الــة بالضافــات القطاعــتوى مسـ

و تبسيط الجراءات في الدارة . 

أهمية تطبيق الحوكمة بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب-دبي : 
 ـادئـزام بمبــال اللتــن خــا مــة عليهــات والرقابــه المؤسســن توجيــن مــة يمكــد للحوكمــق الجيـالتطبيـ
ـن ـق بيــق التوافــى تحقيــعى إلــة تســى أن الحوكمــة إلــتراتيجي بالضافــه الســائلة والتوجيــؤولية والمسـالمسـ

ـى ـة علــتند الدارة العامــاص وتســكل خــارة بشــة والمــة للدولــة العامــة والرؤيــات الدارة الحكوميـسياسـ

التالي في تطبيق الحوكمة المؤسسية :

ـب ـوم، نائــد آل مكتــن راشــد بــيخ محمــمو الشــب الســل صاحــن قبــا مـقهـاـم اطتـ :2021ـارات ـة المـرؤيـ- 

ـدف ، تهـ 2010ـام ـي عــوزراء فــس الــاع مجلــي إجتمــي، فــم دبــوزراء، حاكــس الــس مجلــة، رئيــس الدولـرئيـ

ـذهـة هــاد. ولترجمـتحـاـي لـل الذهبــول اليوبيــم بحلــل دول العالــن أفضــارات ضمــة المــون دولــة لن تكـالرؤيـ

تمثــل  وطنيــة محــاور ســتة إلــى2021المــارات  رؤيــة عناصــر تقســيم تــم ملمــوس، واقــع إلــى الرؤيــة 

ل السنوات المقبلة في العمل الحكومي. االقطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خ
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ـس رئيــةالدولــسرئيــب نائــوم، مكتـآلـدراشــن بــد محمــيخ الشــموالســبصاحــقأطلـ :ـةالوطنيــدة الجنـ- 

 ًـولـة وصــبعة القادمــوام الســال العــارات خــة المــة« لدولــدة الوطنيــي »الجنــم دبــوزراء حاكــس الـمجلـ

الجندة  ـتوتضمنــا، اتحادهــن مـ ًـاعامــين خمســا إكمالهــبة بمناســي الذهبــا عيدهــي فـ 2021ـارات المــة لرؤيـ

ومحلية  ـةاتحاديــة حكوميــة جهـ 90ـن مــن الوطــات وبنــاء أبنــن مــئول مسـ 300ـن مــر أكثــا عليهــل عمــي التـ

ـي ـرطية وفــة والشــة والقتصاديــة والصحيــات التعليميــي القطاعــة فــرات وطنيــة مؤشــرة الماضيــال الفتـخـ

ـدة ـا بعيــة بكونهــرات الوطنيــذه المؤشــاز هــة. تمتــات الحكوميــة والخدمــة التحتيــكان والبنيــال السـمجـ

ـة ـة مرتبــى مقارنــا علــي معظمهــل فــا تعمــة. كمــات الوطنيــية لداء الولويــج الرئيســس النتائــدى وتقيـالمـ

ـةـة دوريــرات بمتابعــذه المؤشــى هــة. وتحظــم المختلفــدول العالــة بــرات الدوليــي المؤشــارات فــة المـدولـ

..2021من قبل القيادة في الحكومة بهدف ضمان تحقيق مستهدفاتها بحلول عام  

الليــة باعتبارهــا  الرشــيدة، الحوكمــة منظــور مــن دبــي مســتقبل الخطــة تتنــاول :2021دبــي  خطــة- 

والنظام.  ـنالمـوحفظ  ـعوالمجتمــرد الفــاه رفــز وتعزيــتمرارها،واســة التنميــادة قيــن تضمــي التــية المؤسسـ

ـنـة مـلمجموعـ ًـارئيسـ ًـاـا عنوانــد منهــر كل واحــاور يعتبــتة محــى ســابقة إلــورات الســت المنظـرجمـُـد توقـ

الغايات الرئيسة على مستوى دبي، وتشكل في مجملها تطلعات المدينة المستقبلية .  

: 2021 -  2017 استراتيجية الهيئة-

 : هوية شخصية موثوقة ، الرؤيـــــة

 سكاني وإثبات الهوية الشخصية ، : إدارة وتشغيل سجل الرسالة

 : إدارة دورة حياة الهوية الشخصية لضمان جودة وأمن بيانات السجل السكاني، تفعيل وتوسيع الهداف

 نطاق استخدامات بطاقة الهوية كمرجع رئيسي في مختلف القطاعات في الدولة بما يدعـــم

ـق فــوـة يـرادلاتـامـلخداـة فـكاـم يـتقدن ـاضمـ، تـاللجهــي كـلذالـولتحـاوـن مليـلمتعاادـعاسـإ

 .ـيسســـلمؤاـللعمـاـةبيئــي فـرـكابتـلاـةفـثقاـيخ سـتر،فيةـفالشـاوةءـالكفـاوةدـولجـاـرييـمعا

 إسعاد المتعاملين-الجودة والتميز-البداع والبتكار-الولء المؤسسي-العمل بروح الفريق القيم :

 التركيز على الشركاء

داء الحكومــي لمــن بيــن فئــات جائــزة برنامــج دبــي لــداء الحكومــي المتميــز: لجائــزة برنامــج دبــي لــ-

ـة نتيجــل أفضــقتحقــي التــة للجهــح تمنــي والتــة« والماليــة الداريــة الحوكمــي فــة جهــل أفضـ » ـةفئــز المتميـ

في المعيار الرئيسي )الحوكمة( ضمن محور تحقيق الممكنات. 
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إطار الحوكمة 

 القوانين التحادية وقوانين حكومة دبي المتعلقة بالحوكمة 1.4
ـنة ( سـ6ـم )ـادي رقــون التحــب القانــيس حســريع التأســي تشــي فــة هـدارة العامـلــة لــار الحوكمــد إطـقواعـ

ـة ئحـاالـأن بشـ 2019ـام لعـ (44)ـم رقــرار قــى إلــة بالضافـ 2017ـام لعـ (3)ـم رقــادي التحــوم والمرسـ 1973

ـة ـائل الرقابــز وســط وتعزيــع الضوابــق وضــن طريــي عــة الداء المؤسســى حوكمــز علــي تركــة التـالتنظيميـ

ـؤولياتالمســع جميــ ـا ًأيضـدد تحــي والتــر. والتطويــة المراجعــة مرحلــى إلــي الميدانــح المســة مرحلــن مــداء ابتـ

الدارات(  ومــدراء المديــر مســاعدي العــام، المديــر نائــب العــام، )المديــر القــرارات اتخــاذ جهــات وتضــم 

حيات. ابالضافة إلى آلية تفويض الص

مجلس القيادات 

تشكيل المجلس : 
ـكيل ـأن تشـبشـ 2017ـنة ( لسـ130ـم )ـرار الداري رقــب القــاؤه بموجــم إنشــذي تــادات الــس القيــى مجلـيتولـ

ـل ـم عمــة لتنظيــة التنظيميـئحـاـأن البشـ 2019ـنة ( لسـ54ـم )ـرار الداري رقــادات الدارة والقــس قيـمجلـ

ـي الدارةـادات فــس القيــكيل مجلــي بتشــب -دبــؤون الجانــة وشــة للقامــالدارة العامــادات بــس القيـمجلـ

النشــطة  علــى الشــراف العضــاء مســؤوليات وتكــون عضــو. 14مــن  المجلــس يتكــون حيــث العامــة 

التحادية  ـةالهيئـلعمل  ـةالمنظمــرارات والقــح واللوائــريعات والتشــن للقوانيــا طبقــة العامـالدارة  ـاتوعمليـ

للهوية والجنسية والدارة العامة. 

ـم برســاتالتوجيهــكتلــةومتابعــة العامـالدارة ـيفــية المؤسســات التوجيهــمرســاداتالقيــسمجلــىيتولـ

ـة ـة التحاديــة للحكومــة العامــع الخطــا مــد مواءمتهــا بعــة واعتمادهـدارة العامـلــتراتيجية لــة السـالخطـ

ـتراتيجيةـة الســق الخطــة لتحقيـزمـاـوارد الـة والمــة الماليــاد الموازنــى اعتمــة إلــة. بالضافــة للدولـوالمحليـ

الســتراتيجية  القــرارات وإصــدار تنفيذهــا علــى والشــراف العامــة والسياســات التوجهــات ومناقشــة 

والتشغيلية التي من شأنها تعزيز أعمال الدارة العامة. 
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تشكيل المجلس: 
يترأس المجلس سعادة المدير العام وعضوية كل من: 

 سعادة نائب المدير العام و السادة مساعدي المدير والمستشارين والمناطة بهم مسؤوليات الشراف

على أنشطة وعمليات الدارة العامة. 

لمجلساءـاعضـأوئيس رـن عـة ـذنبـ

 رئيس مجلس القيادات (محمد أحمد المري اللواء )  

 دبيمدير عام الدارة العامة للقامة و شؤون الجانب - 

المؤهل العلمي 
 بكالوريوس إدارة أعمال

اللجان الخارجية والعضويات: 

 عضو المجلس التنفيذي لمارة دبي .-

 عضو مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات النسانية.-

 عضو مجلس إدارة شركة شباب الهلي لكرة القدم.-

 في شركة شباب الهلي. رئيس مجلس إدارة قطاع اللعاب الرياضية-

 لجنة تنمية المجتمع بإمارة دبي .-

 اللجنة الدائمة لشؤون العمال.-

 مجلس الحوكمة بوزارة الداخلية.-

 اللجنة التنسيقية لشؤون القامة بوزارة الداخلية.-
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( نائب رئيس مجلس القيادات عبيد مهير بن سرور  اللواء ) 

نبجالانوـؤشـو  مةقاللمة لعااةرادلامعاـر يـمدـب ئـنا

المؤهل العلمي  

بي د-

ليسانس حقوق ودبلوم علوم الشرطة من أكاديمية شرطة دبي 

اللجان الخارجية والعضويات 

 عضو اللجنة العليا لشؤون القامة وشؤون الجانب التحادية.-

 عضو في لجنة الجنسية .-

 رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال - دبي.-

 عضو في اللجنة العليا الديسون.-

 (.2014 وحتى 2012رئيس في المنظمة الدولية للطيران وسلطات الهجرة .في الفترة من )-

 CAWG عضو في المنظمة الدولية للطيران وسلطات الهجره)-

 رئيس اللجنة العليا للجائزة التقديرية لرعاية العمال.-

. ) IATA/ 

 مجموعة العمل ) رئيس الدورة الحالية التي تتم كل اتحاد النقل الجوي الدولي و سلطات المراقبة /-

سنتين (. 
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 (عوض محمد غانم العويم الحميرياللواء )  (أحمد محمد عبيد المهيرياللواء ) 

مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية مساعد المدير العام لشؤون الجنسية 

 (صلح أحمد ضاعن القمزي )العميد 
مساعد المدير العام لقطاع المنافذ

 البحرية و البرية 

 (د. علي عبدال بن عجيف الزعابي ) العميد

 القانوني المستشار

 (حسين ابراهيم احمد محمد ) العميد

مساعد المدير العام

 لشؤون الدعم المؤسسي 

 (خلـف احمـد راشـد غانــم الغيـث المـــري  ) العميد

مساعد المدير العام لمتابعة 

 المخالفين والجانب
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(د. عمر علي سعيد الشامسي )العقيد  (طلل أحمد عبدالقادر الشنقيطي ) العميد
مساعد المدير العام لذونات مساعد المدير العام لشؤون 

الدخول والقامة المنافذ الجوية

)نورة أيوب محمد (  (عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن السيد )  
مدير إدارة التدقيق الداخلي المستشار المالي 
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 (حنان عبدال المرزوقيد ) 

- مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والمتثال أمين ســر المجلــــس

المؤهل العلمي

 دكتوراه الفلسفة في إدارة العمال-تخصص إدارة الموارد البشرية 

من جامعة دبي بامتياز مع مرتبة الشرف 

اللجان والعضويات 

 .IIA عضو مجلس ادارة جمعية المدققين الداخليين-

 عضو اللجنة الستشارية في حكومة دبي الذكية لنظم تخطيط الموارد البشرية.-

 بروفيسور مساعد في كلية محمد بن راشد للدارة الحكومية.-

 خبير موارد بشرية في الهيئة التحادية للشباب-

 حاصلة على درجة دكتوراه الفلسفة في الدارة.-

IBX محكم في جائزة التميز العالمية لدارة العمال- Awards. 
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 :.بيئة الرقابة 2
ـع ـا مــتراتيجيتها ومواردهــة اســان مواءمــى ضمــة علــدرة الدارة العامــة« قــة الداخليــة الرقابــن »بيئـتتضمـ

ـروع ـام وفــن أقســة بيــام تنظيميــكل مهــى شــية علــط الساســذه الضوابــت هــد توزعــا وقــر خدماتهـتطويـ

ـود، ـات والعقــرادات، الممارســات، اليــن المعلومــة، أمــات والميزانيــة بالنفقـقـاـه عـا لــا مــع كل منهـيراجـ

دارة لــي لــكل التنظيمــل بالهيــا بالتفصيــار إليهــام المشــن المهــا مــرية ...وغيرهــوارد البشــات المـعمليـ

ـة منظمــط وخطــات منهجيــة العامـالدارة  ـدىلـو  ـام،القســع جميــام لمهــمولية بالشــز يتميــذي والــة العامـ

لهذه العمال . 

ث مصادر رئيسية للتدقيق والرقابة تشكل إطار الحوكمة العام :اللدارة العامة ث

 :التدقيق الداخلي  

، 2010ـنة ( لسـ16ـم )ـرار الداري رقــب القــام بموجــر العــر المديــي بأمــق الداخلــم التدقيــكيل قســم تشـتـ

ـر ـد أطـلتوطيـ ًـراـون عنصـليكـ 2014ـنة ( لسـ20ـم )ـرار الداري رقــب القــى إدارة بموجــم إلـالقســع رفــم وتـ

ليتم  الدارة ـرتطويــمتــا كمــي.بدبــب الجانــؤون وشــةللقامــة العامـالدارة  ـيفــة والحوكمــي الداخلــق التدقيـ

ـأنبشـ 2019ـنة ( لسـ156ـم )ـرار الداري رقــن القــر ضمــق والمخاطــة والتدقيــة الحوكمــكيل مجموعـتشـ

إعادة هيكلية وحدات تنظيمية بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب بدبي.  

ـن ـد المدققيــن معهــادرة مــات الصــر والتعليمــا بالمعاييــذ أعمالهــي تنفيــي فــق الداخلــزم إدارة التدقيـتلتـ

ـة للممارســة الدوليــر والمعاييــة قيـاالخـادئ والمبــي الداخلــق التدقيــف تعريــك ذلــمل ويشـ (IIA)ـن الداخلييـ

ـية ـات الرئيســيات المتطلبــة أساســات الملزمــك التوجيهــكل تلــي، وتشــق الداخلــاط التدقيــة لنشـالمهنيـ

للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي ولتقييم مدى فاعلية أداء نشاط التدقيق الداخلي.

موضوعــي  بشــكل استشــارية وأنشــطة توكيديــة خدمــات تقديــم فــي الداخلــي التدقيــق دور يتمثــل و 

يمكن  ـابمــةقيمــةوإضافــة الحوكمــانوضمــر المخاطــن مــد والحــالوالعمــاتالخدمــينلتحســتقلومسـ

صناع القرار في اتخاذ القرارات القيادية. 

ـة ـة قيمــدف إضافــر بهــزم المــورة إن لــدم المشــدة ويقــة ومحايــة موضوعيــي مراجعــق الداخلــدم التدقيـيقـ

ل:- اللدارة العامة من خ

ـالدارة ـذة بــاندة المنفــية والمســة الرئيســة والداريــات الماليــي للعمليــط الداخلــراءات الضبــان إجـضمـ. 1

ـق الدارة ـر وتحقيــة للمخاطــق إدارة فعالــكل يحقــت بشــد صممــي وقــب بدبــؤون الجانــة وشـللقامــة العامـ

العامة لهدافها الموضوعة بكفاءة وفاعلية ومعايير مهنية عالية. 

 مساندة الدارة العليا في تحسين وتطوير أداء الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب بدبي.. 2
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التدقيق الخارجي :  
ـة ـة( وجهــة الماليــاز الرقابــة )جهــة محليــن، جهــن خارجيتيــل جهتيــن قبــة مــة للرقابــع الدارة العامـتخضـ

ـيداء الحكومـلــي لــج دبــل برنامــن قبــدوري مــم الــع للتقييــا تخضــبة(. كمــوان المحاســي )ديــة هـاتحاديـ

المتميز، وتخضع للتقييم الدوري لمواصفات اليزو.  

إدارة المخاطر وأمن المعلومات : 
ـداف ـق الهــى تحقيــدف إلــي تهـوالتـ 2010ـخ ـة بتاريــالدارة العامــر بــة لدارة المخاطــدار أول منهجيــم إصـتـ

التخفيف ـبلوســا وتصنيفهــر المخاطــة معرفــى إلــة بالضافــر، المخاطــن مــن ممكــدر قــل بأقــتراتيجية السـ
الليــات  علــى 2015بتاريــخ  الصــادرة المخاطــر إدارة منهجيــة تشــمل وقوعهــا. حــال فــي حدتهــا مــن 

والجراءات المتعلقة بالمخاطر بالضافة إلى التصنيفات التابعة لها . 

ـرـم المخاطــراءات تقييــل إجــات مثــن المعلومــإدارة أمــة بــال المتعلقــى العمــر علــرف إدارة المخاطـتشـ
التهديــدات  مــن وغيرهــا العامــة دارةللــاللكترونــي  والموقــع الداخليــة الشــبكة باختراقــات المتعلقــة 
ـى ـات علــن المعلومــة أمــر إدارة حمايـتتوفــة. ـالدارة العامــة بــط الكافيــود الضوابــان وجــة لضمـاللكترونيـ

( مع وجود مؤشرات قياس خاصة بنتائج اختبارات أمن المعلومات. ISRنظام أمن المعلومات )

إدارة الحوكمة المؤسسية والمتثال : 
ـادئ مبــق تطبيــن ويتضمــي الحكومــاع القطــتوى مســى علــة للحوكمــذي تنفيــل دليـأول  ـةالعامـالدارة  ـدتأعـ

ـوذج ـتنادا لنمــفافية(.وذلك اســة، الشــاءلة، النزاهــؤولية، المســة، المســي )العدالــية وهــة الساسـالحوكمـ

ـل ـى أفضــاع علــال الطــن خـ، ومـ OCEGـر ال ـال والمخاطــة والمتثــة للحوكمــة العالميــدرات المنظمـقـ

ـذا ـد هـويعــدة ـة المتحــي المملكــا فــاص ( و خارجهــي و الخــاع الحكومــة) بالقطــل الدولــات داخـالممارسـ

ـكان مــي فــة النزاهــاق ميثــداد إعــم تــا كمــة. العامـالدارة  ـيفــة للحوكمــال والفعــامل الشــار الطــو هــل الدليـ

ـة قيـاـة أخـاء بيئــادئ لبنـ( مبـ5)ـى ـمل علــذي شــة، ، الــدأ النزاهــة ومبــم الدارة العامــز قيــدف تعزيــل بهـالعمـ

ـة ـر المهنيــة، التقاريــات فعالــب، عمليــخص المناســراف، الشــة والشــة، الدارة الفعالـقيـاـادة الخـي )القيـوهـ

والموثوقة(.

( وتم رفع القسم إلى20بموجب القرار الداري رقم ) 2014تم استحداث قسم ضمان الحوكمة في عام  

 حيث أصبحت إدارة الحوكمة المؤسسية والمتثال، 2018( لسنة 274بموجب القرار الداري رقم )إدارة  

 رقم كما تم تطوير الدارة ليتم تشكيل مجموعة الحوكمة والتدقيق والمخاطر ضمن القرار الداري

 بشأن إعادة هيكلية وحدات تنظيمية بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب بدبي. 2019( لسنة 156)
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حيث تكون إدارة الحوكمة مسؤولة عن التالي: 

 الشراف و إعتماد إطار عمل السياسات الفعالة و الشاملة في الدارة العامة للقامة-

 و شؤون الجانب-دبي.

 وضع نظام ومعايير تقوم على تنفيذ حوكمة فعالة .-

 الشراف على فعالية وكفاءة الهيكل التنظيمي للدارة .-

 الشراف و تنفيذ إستحداث السياسات الخاصة بالدارة.-

 الشراف على أنشطة تشكيل المجالس و اللجان وفرق العمل.-

 الشراف على متابعة تنفيذ قرارات مجلس القيادات.-

حيات و متابعة تحديثها. اوضع مصفوفة الص-

 وضع نظام حوكمة الداء المؤسسي وجولت التفتيش الميدانية للقيادة العليا.-

 أو غير ذلك( لضمان أن تكون برامج المتثال في جميع أنحاء المنظمة فعالة ISOتنفيذ معايير )-

 في تحديد عدم المتثال والكشف عنه وتصحيحه وضمان التجديد.

 تنفيذ مبادرات وورش تثقيفية خاصة بالحوكمة المؤسسية والمتثال-

الحوكمة المؤسسية للدارة العامة للقامة وشؤون الجانب-دبي 
تعريف ـمتــثحيــزالمتميــيالحكومـداءلـلــيدبــجبرنامــيفــد المعتمــة الحوكمــفتعريــة العامـالدارة ـتتبنـ

ـدة ـة المعتمــق المنظومــي وفــتوى المؤسســى المســه علــة والتوجيــام للرقابــا نظــى أنهــة علـالحوكمـ

ـن المعنييــات فئــع جميــع مــات قـاوالعـوق والحقــؤوليات المســام النظــذا هــدد ويحــية، المؤسســة للحوكمـ

ـام نظــووهـ،ـة الهيئــلبعمــةالمتعلقــيدةالرشــراراتالقــع لصنــةزمـاالـراءاتوالجــدالقواعــحويوضــةبالهيئـ

يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل. 

الدليل التنفيذي للحوكمة: 
ـادئ مبــق تطبيــن ويتضمــي الحكومــاع القطــتوى مســى علــة للحوكمــذي تنفيــل دليـأول  ـةالعامـالدارة  ـدتأعـ

ـوذج ـتنادا لنمــفافية(.وذلك اســة، الشــاءلة، النزاهــؤولية، المســة، المســي )العدالــية وهــة الساسـالحوكمـ

ـل ـى أفضــاع علــال الطــن خـ، ومـ OCEGـر ال ـال والمخاطــة والمتثــة للحوكمــة العالميــدرات المنظمـقـ

ـة ـدة وجمهوريــة المتحــي المملكــا فــاص ( و خارجهــي و الخــاع الحكومــة) بالقطــل الدولــات داخـالممارسـ

والفعال  ـاملالشــار الطـهو  ـلالدليــذا هــد ويعــة المريكيــدة المتحــات والوليــا وفرنســتراليا واســنغافورة سـ

للحوكمة في الدارة العامة. 
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مبادئ الحوكمة: 
ل سياسات وإجراءات تعمل علىاضمان تحقيق المساءلة على كافة المستويات من خ : المساءلة

تعزيز ذلك. 
حيات وصناعة القرارات على جميع مستويات اإدارة المسؤوليات عن طريق تفويض الصالمسؤولية :  

 الدارة العامة.
 التعامل مع كافة الطراف بإنصاف دون تمييز طرف عن طرف آخر : العدالة

 الفصاح عن المعلومات الهامة بطريقة عادلة لجميع المعنيين وأصحاب المصالح في :الشفافية 
 الوقت المناسب

التحلي بدرجة عالية من النزاهة والعمل من اجل المصلحة العامة وترسيخ القيم  : النزاهة
 للهيئة لدى الموظفين والمتعاملين.قية االخ

عوامل نجاح الحوكمة في الدارة العامة للقامة شؤون الجانب-دبي
القيادة - 

 إطار جيد للحوكمة-

 السياسات والجراءات الواضحة-

 هيكل تنظيمي واضح ومعتمد-

 فعالية أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية-

م االفصاح والشفافية عن طريق وسائل التواصل الجتماعي ووسائل الع-

أهم نتائج و إنجازات الحوكمة: 
 .2020ل عام اخ ًناجحا ًشهد الداء العام لتطبيق الحوكمة المؤسسية تقدما-

 عن باقي العوام السابقة حيث 2020 إرتفاع عدد الجتماعات المنعقدة لمجلس القيادات في عام-

 اجتماعات، وذلك لصدور تكاليف 4لة امن خ الذي انعقد 2019 اجتماع مقارنة بعام 14 وصلت إلى

 التصدي لجائحة كورونا. وقرارات تتعلق بكيفية

 بسبب التعاون الملحوظ بين 2020في سنة  100 % ق قرارات مجلس القياداتابلغت نسبة اغ-

 ادارة الحوكمة المؤسسية و جميع القطاعات المعنية بالتكليفات .

 ساهمت الشراكات في بناء المعرفة و صقل الخبرات و الستفادة منها و من الجدير ذكره ان الدارة-

 تطبق هذا النظام مع أكثر من جهة خارجية .

 ساهم أداء اللجان و فرق العمل لمهامهم و ادوارهم المنصوص عليها في القرارات الدارية بفعالية-

 2020 عن عام 100 % للجان حيث وصلت نسبة الداء إلى وكفاءة بتحقيق نسبة أداء مرتفعة
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تفويض الصلحيات
لكافــة  حيــاتاالصمســتويات  لتوضيــح القــرارات اتخــاذ عمليــة لتســريع العامــة الدارة ســعي إطــار فــي 

ـالـة أعمــع طبيعــاءم مــا يتــات بمـحيـاـض الصـة لتفويــة منهجيــورت الدارة العامــة طــتويات الداريـالمسـ

حيــات االصالمنهجيــة  تتنــاول حيــث ورســالتها رؤيتهــا تحقيــق الدارة علــى يســهل ممــا العامــة الدارة 

ـج ـى برنامــل إلــة العمــر منظومــم تطويــا تــات، كمـحيـاـن الصـا مــة وغيرهــة و الماليــة والتنظيميـالداريـ

الكتروني.

تصنيف الشركاء  
ـب ـؤون الجانــة وشــة للقامــاح الدارة العامــي نجــي فــر أساســة عنصــاب المصلحــة لصحــر الدارة الفعالـتعتبـ

ـرى ـات أخــة، جهــة التحاديــي، الحكومــة دبــي الدارة: حكومــة فــة المصلحــة صاحبــات الخارجيــمل الجهـوتشـ

ـه ـا لــكل مــام بــتقبل الهتمــراف المســتراتيجية واستشــى إدارة الســة. تتولــات دوليــة وجهــبه حكوميـشـ

العقــود  إدارة طــرف مــن للمورديــن بالنســبة الحــال هــو كمــا حظاتهــمامومتابعــة  بالشــركاء قــةاع

ـعادة ـز ســي، مركــال المؤسسـ)إدارة التصــات ـوع الخدمــب نــة حســرى المعنيــتريات والدارات الخـوالمشـ

إقليمي المتعاملين...( 
% 2 دولي 

% 3 

محلي 

(: نسب تصنيف الشركاء الستراتيجيين 4شكل )
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الداء المالي:
 2020 وحتى عام 2013نسبة التطور في اليرادات والمصروفات منذ عام  

35% 

28.27% 

2022 2021 2020 2019 2018 

اليرادات المصروفات 

مستوى نضج الحوكمة بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب-دبي 

ـت ـة وقامــال الحوكمــي مجــات فــل الممارســق أفضــتمر وتطبيــور المســة التطــة أهميــت الدارة العامـأدركـ

ـن مــم التقييــم تــث حيـ،  ـيدبــة لحكومــع التابــركات الشــة حوكمــد معهــق طريــن عــة الحوكمــج نضــاس بقيـ

ـة ـي مرحلــة و هــل الربعــن المراحــى ضمــتوى العلــة المســت الدارة العامــد حققــراء ، و قــق خبــل فريـقبـ

ـال مجــيفــاتالممارســلافضــقتطبيــىعلــةالعامـالدارةـرصحــدىمــتوىالمســذاهــقتحقيــدليـو ،ـجالنضـ

صحيح ـهتوجيـوجود  ـىعلــل تعمــث بحيــة، متكاملــة حوكمــق تحقيــدف بهــو نمـلي  ـهداعمــي وهـ . ـةالحوكمـ

للدارة العامة لتحقيق استراتيجيتها والحفاظ على مستوى رقابي داعم لها  

مرحلة النضج 
مرحلة النمو 

س 
سي

مرحلة التأ
مرحلة النحدار

Drop 

Foundation 

Growth 

Maturity 
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. تصميم منظومة الحوكمة بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب : 8

ت الحوكمة الداخلية امدخت الحوكمة الخارجية امدخ

الدارة العامة للقامة 
وشؤون الجانب

المدير العام / رئيس مجلس  
القيادات المجلس 

بيئة الرقابة: التدقيق الدتخلي إدارة المخاطر - إدارة الحوكمة )تفويض الصاحيات(

قرارات التعيين 

مراسيم وقرارت 
أخرى

الخطة  
الستراتيجية

على مستوى الهيئة 
التحادية وحكومة  

دبي

اللجان العليا

قطاع 
شؤون  

الجنسية 

برنامج التميز الحكومي 

المواصفات العالمية

المخرجات : تحقيق استراتيجية الدارة العامة وخطة دبي  
بأعلى معايير الحوكمة

النظمة المالية  
المحلية والتحادية 

المجلس التنفيذي

إدارة القوى العاملة 
)الموارد البشرية( 

الصادرة عن الهيئة 
التحادية وحكومة دبي 
للكادرين العسكري  

والمدني

الهيئة التحادية 
للهوية  

والجنسية 

دستور دولة 
المارات العربية 

المتحدة 

مرسوم التأسيس 

قطاع
الموارد  
البشرية 
والمالية

قطاع 
أذونات  
الدخول 
والقامة

قطاع  
متابعة 

المخالفين 
والجانب

قطاع 
شؤون 

المنافذ  
الجوية

قطاع 
شؤون 

المنافذ  
البحرية والبرية

قطاع 
شؤون 

الدعم  
المؤسسي 

اللجان بالدارة العامة 

فرق العمل بالدارة العامة

مةاللجان / فرق العمل العامة 
وك

لح
ر ا

طا
إ

طر
خا

لم
ة ا

دار
ر إ

طا
إ

ة 
لح

ص
لم

ب ا
حا

ص
ك أ

شرا
ر ا

طا
إ

قوانين وأطر عامة 

لجان وفرق عمل

قطاعات وادارات الدارة العامة  

جهات على مستوى أعلى 

عالميًا

نظام  

أديسون 

محليا ً

جوائز ذات علقة بالحوكمة : 
ـي ـزة فـجائـ 22ـا ـرة ، منهــة الخيــوام الربعــال العــزة خـجائـ 140ـن ـر مــى اكثــة علــت الدارة العامـحصلـ

مجال الحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي ، وعدد خمس مواصفات وهي كالتالي: 

 جائزة من المملكة المتحدة في مجال الحوكمة والتدقيق الداخلي والمخاطر 19 الحصول على-

ـاتـي الوليــب فــي و الضرائــق المالــبة و التدقيــال المحاســي مجــة فــزة الذهبيــى الجائــول الدارة علـحصـ-

المتحدة 

ـيفـ IIAـن ـن الداخلييــة المدققيــن جمعيــات مــل الممارســزة أفضــي جائــز الول فــى المركــول علـالحصـ- 

2019 و 2016مجال الحوكمة والتدقيق والمخاطر لعام  

ـى ـت علــي وحصلــي دبــة فــة حكوميــي كأول جهــق الداخلــال التدقيــودة أعمــهادة جــى شــول علـالحصـ- 

تصنيف »يتوافق بشكل عام«، من منظمة التدقيق الداخلي العالمية . 

 الحصول على شهادات المواصفات العالميه :

ISO أمن المعلومات الحصول ايزو- 27001

ISO- الحصول على ايزو المخاطر  31000 

BS الحصول على ايزو استمرارية العمال- 22301 

BS الحصول على آيزو الحوكمة- 13500 

ISO الحصول على آيزو المتثال- 19600 
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 19الحوكمة في ظل ازمة كوفيد 
ـت الدارة ـا ، وتابعــروس كورونــدي لفايــي التصــي فـدبـ –ـب ـؤون الجانــة و شـقامـاـة لـاهمت الدارة العامـسـ

 .19ل اجتماعات المجلس الدورية في فترة كوفيد االعليا تطور الوضاع الراهنة خ

 :19ل فترة كوفيد احيث قامت الدارة العامة بعدد من الممارسات خ

القيادة : 
 الداء المؤسسي التقييم الذكي لحوكمة-
 التقييم الذكي لمعايير اليزو-
 إجتماع مجلس القيادات الذكي-

المجتمع: 
تهم من الغرامات . ااعفاء المتوفين و عائ-
 فرد ممن فقدوا وظائفهم لضمان الستقرار السري . 313023 تعديل اوضاع-
 في فترة قصيرة . 123676ء الكثير من الجنسيات الذي بلغ عددهم ااج-
د لمغادرة البلد بسبب امخالف من الغرامات ممن تقطعت بهم السبل داخل الب 20122 اعفاء-

ق مطار دبي . ااغ
 اعادة فتح المنفذ البري لدخول المواد الغذائية .-
 منح القامة الذهبية لجذب الطباء .-

الموردين: 
 اعادة تجديد عقود الموردين .-
 . العفاء من الغرامات-

الشركاء: 
زمات و الكوارث في اتشكيل فريق ازمة كورونا لرفع التقارير لمجلس القيادات و اللجنة العليا ل-

 الدارة على المستوى المحلي و التحادي .
 تسليم مركز ايواء المخالفين للقيادة العامة لشرطة دبي بغرض تخصيصه للحجر الصحي-

 الخاص بالنزلء .
 .100 % في مركز ايواء المخالفين بنسة 19 فحص كوفيد 1174953 تم اجراء حوالي-

المتعاملين: 
 تطوير اللغة الصينية لدى الموظفين .-
م و القنوات الجتماعية . اعرض البيانات الرسمية في جميع وسائل الع-
 ( و رواد العمال و المبدعين المتقاعدين 2693 اول امارة تصدر القامة الذهبية للمستثمرين )-

 ( .206 و الموهوبين )
 .فرمسا 344265ل  دبي مطار قااغـبب بسـالملغاة  ـيراتالتأشـتمديد -
حية و العفاء من الغرامات المالية . اتمديد القامة منتهية الص-
 7274037 تذكرة بمبلغ 2626 توفير تذاكر السفر لمن تقطعت بهم السبل داخل الدولة حوالي-

 لمختلف الجنسيات .
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الموظفين : 

 سياسة العمل عن بعد-
ل جائحة كورونا االلقاء السنوي مع القادة خ-
 الدعم الفني-
 منصة ذكية للتدريب ) منصة اثراء (-
 توفير اماكن مخصصة للعاملين فيما يتعلق بالحجر الصحي-
 توفير ورشة عمل للخط الول-
 وجود مركز طبي متخصص في المبنى الرئيسي و مركز ايواء لتقديم الخدمات الطبية-

 موظف 5130 اجراء فحص كورونا ل-
 تطعيم خط الدفاع الول بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي-

ية عالرايم لتقدعة ـاسـ 24ر امدعلى  19فيد كوة ـرفتـل اخـن ظفيـللموئ راـوللطــم قـرـص تخصيـ-

 (0528226481تهم )اللموظفين و عائ

تصافحود عدن كاو  22ت ارـايـلزادعدبلغ  ، همـرسـاو ـنظفيـللموـد فيـكوـص لفحــة ليـمنزـة مـخد-

 101 و عدد المصابين بالفيروس 1658 كوفيد 
لةـهوسـن ـالضمــي لصحـاجـالعـاـي لتلقـد ـالبـاجرـاخــم هــن يـلذاـن ظفيـللموـم قـرـص تخصيـ-

 0508531057 التواصل 

الداء المؤسسي للدارة العامة للقامة وشؤون الجانب-دبي 

ئل ســاووم عــالائل ســاول خــامــن  عنهــا حفصــالاتــم  لتــيار خبــالاجميــع  رلمحــواا هــذل وســيتنا
 .عيجتمالاـل صـالتوا

 2019بي دفذ مناعبر  فرـامسـن ـومليـ 54.8
ـي بـدـي فــة يـلبراوـة يـلبحراوـة يـلجواـذ فـلمنااـر عبـ، ـنيـردلمغااوـن ميـدلقااين فرـالمسـادـدعــغ بلـ

 .3.45 %بلغت ة ديابز 2019م ـاعـل اخً،افرـامسـ 376وًـالفـأ 898وًـانـمليو 54

 390و ًنــامليو 50قــع ابوين فرلمســااد اعــدأمــن  علــىلالنســبة اعلــى  يــةلجوافــذ لمناات ذســتحواو

 591وًـالفـأ 651وـن ييـام 3ـا هـعبرين فرـالمسـادـدعــغ بلــي لتـاـة يـلبراـذ فـلمنااـا تلتهـ، ًـالفـأ 571وًـانـمليو

ـب بحســك لـذو، ًافرـامسـ 214و  ًـالفـأ 865ـة يـلبحراـذ فـلمنااـر عبـين فرـالمسـادـدعــغ بلــا فيمـ، ًافرـامسـ
ي. دبي فبانالجوؤن ـوشة املقلةامعالالدارة  نعادرة ـصاءات ـصإح
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 خبير يشاركون في مؤتمر مكافحة الحتيال بدبي 400

ـي مـّمقيـر تمـمؤـي فـ، ـةصـلخااوـة مـلعااتـاعـلقطااـف مختلــن مـل ـاحتيـل اـة فحـمكاـي فــر خبيـ 400ك رـاشـ
ن وـالتعـبا، ـيبـدـي فــب نـجال انوـؤشـوـة مـقاللـة مـلعااةرادلاـه تنظمـي ـذلـا،ـةمسـلخااـخته بنسـل ـاحتيـل ا

اري. جالررايبف 25ـى لـإ 23من  ،ينلمعتمدال ـاحتيـل اـي محققــة جمعيــع مـ
ـي فـت اودلاوتـاجهـلتواثـدحـأـة قشـمناو،تاـرلخبـاوبرـالتجـالدـالتبـة ـدئـارـة منصــر تمـلمؤاـكل سيشـو

 .لهي لتصداولحتيال اـف كشـت لـامجـ
ء ضــوفــي  تزبــرلتــي المهمــة اولميــة لعاايــا لقضااوت ســارلمماافضــل أض عــرتمــر لمؤال ويتنــاو
ـن مــد لحـاـى لـإفـديهـو،تـاسسـلمؤاـي فــي لـلمااعـالقطـاوـا جيـلولتكنواعـاقطـها ـهديشــي لتـاتارـولتطـا
ـل يعمــا كمـ، ـلمثـل اـكل لشـباـي خلـالداـط لضبـاوـة كمـلحواتياـتومســع فـرو،ـةليـلمااوـة يـرادلاتازوـالتجـا

 .للمجاااهذفي  ـةعيـلتواتكثيف وـةهـالنزايزتعزـى علـ

صمةعابي درـعاشـمتضمنة  ـهرشـأبعة رأفي  ةـيرشـتأن مليور تصدـي بـدـة مـقاإ
 2020 العلم العربي 

فــي  «2020بــي لعرام عــال اصمــة عابــي د»ر شــعانــب جال ان وشــؤومــة قاللمــة لعااة رادل ات عتمــدا
ر وـدلـ ًاـريـتقدـك لـذو،ةـيرشـتأن ـومليــن مــر كثـأـي لـجمابإوـي ضـلمااـر فمبـنوـذ منــا تهـرصدأـي لتـاتاـيرشـلتأا

ـة نـللمكاو،ـةلمنطقـاـي فــي لـولداوـي بـلعرامـاعـللـية ئيسـرـة ضنـكحاة ـدلمتحـاـة بيـلعراتارـامـل اـة لـود
ـد محمــيخ لشـاـمو لسـاـب حـصاـة يـؤروتـاجيهـتوـل بفضـم ـاعـل الـامجــي فــي بـدـا حققتهــي لتـاةـزلمتميـا

ـى لـإـا معهــت لـتحوـي لتـاو،ـيبـدـم كـحاء ارزـولـاـس مجلــس ئيـرـة لـولداـس ئيـرـب ئـنا، مـومكتـل آـد شـارـن بـ
.لميلعااوقليمي لاين ـتولمسـاـى علـمية اعلاكز المراـم هـأـد حـأ

 مكالمة خلل تسعة أيام 500 و ًألفا 116»آمر« إقامة دبي يتلقى  

ل ـاتصـل اـز كـلمرـد بعــن عــل لعمـامـانظــل تفعيــي بـبدـب نـجال انوـؤشـوـة مـقاللـة مـلعااةرادلاـت علنـأ

جعــة اللمربلــة قاعين ســبوأة لمــدو، 2020س رمــا 26فــق الموالخميــس ام يــومــن  لــكذو، «مــرآ»
ـز كـللمرـد بعــن عــا بهـل ـولمعمـاـل لعمـاـة ليـآـق فـوعة ـالسـاراـدمــى علــل لعمـانـويكــه عليـو،ـملتقييـاو

ـي بـدةرـامـل ي ـذلتنفيـاـس لمجلـاراـرلقـ ًـافقـوـك لـذءـاجـو، ـللعمـاـي فــة جيـنتال اتياـتومســى علـأـق تحقـ

ـة ميـلحكواتـالهيئـاوتـاسسـلمؤاوـر ئـاولداكل  ـيفـ 100 %ـل لتصــد بعــن عــل لعمـاـق تطبيــبة نســع فـبر
ة ـا دولـهذتخي اتـتة الـيائوقة والـرازيتراءات الحـار الجـي إطـك فـي ذلـأتل، ويـبقمد الـن الحـمً اراـبتي اعـدبب
 .لمجتمعامة ـاسـوصحة  تياـتومسـعلى أنلضماة لمتحداـة بيـلعراتارـامـل ا

نحو تلقى  ـدقـ ( مرآ ) لـاتصـل اـز كـمرن أـي بـبدـب نـجال انوـؤشـوـة مـقاللـة مـلعااةرادل اـفت كشـو

ـف لـا 15ـى لـاـل يصــي مـيولـدبمعـ، يرـالجـاسرـامـ 23ـى حتـو 15ة ـرلفتـالـاخــة لمـمكا 500و  ًـالفـأ 116

 8005111خن ـالسـاخطها  على 81 %لى اصلت وةءـاكفــبة بنسـوً،ـاميـيوـة لمـمكا
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 مكالمة خلل شهر 136و ًألفا 211»إقامة دبي«: »آمر« يتلقى  

ن ابــي دمــة قال بــع لتاا «مــرآ»ل تصــال اكــز مرن أبــي بدنــب جال ان وشــؤومــة قاللمــة لعااة رادل اشــفت 
ـت قـلواـي فــز كـلمراـتقبل يســث حيـ، ـيضـلمااسرـامــهر شـل ـاخــة لمـمكا136وًـالفـأ 211ـى تلقــز كـلمرا
ـن مــك لـذو %، 82.86ـى لـاـت صلـوةءـاكفــبة بنسـ، لـاتصـإـف لـأ11ـن مـب رـايقــا مــي مـيوـط سـمتوـي لـلحاا

علــى بــة جال اوعة لســاار امــدعلــى  تلمــالمكاال ســتقبابالمعنــي ا (8005111)خن لســاالخــط ال خــا
 .ةرادل ات امبمعالمتعلقة ات ارـاستفسـل او، ـئلةسـل اـة فـكا

، ـللعمـاـق يـلفرـة ليـلعااةءـالكفـاوـة يـهزلجااىـدمـ «ـرمـآ»لـاتصـل اـز كـلمرت ـائيـحصال اـج ئـنتات  ـرظهـأو
ية راـتمرسـانـالضمـن ـامـزيأوفـرظـي أـي فـ ًـائمـادـل فضـل اـم يـتقدـى علـر دـاقــق يـلفرانأـت ثبتـأـث حيـ

مــع مــل للتعاد اســتعدل او، يــةهزلجاافــي  ةدلقيــاالة ســالر ًاتنفيــذو، تارمــال المجتمــع  ةلحيــااة دجــو
 .تالتغيرامع  ـفلتكيـاوف ولظراـة فـكا
ـب سـيتناـا بمــل مـمتكاوـم منتظــكل بشـوعة ـالسـاراـدمــى علـ ( ـرمـآ) لـاتصـل اـز كـمرـل عمــق يـفرـل يعمـو
ـن مـ، ـنممكــكل شــل فضـبأـل مـلمتعااـة مـلخدت ـاقـولاـة فـكاـة لتغطيــة ميـليواتلـاتصـل اـم حجــع مـ
ل ـوحلـن ـالضمــي نـولكترل اـد يـلبراوأـة نيـولكترل اـة شـدرلداوأـف تـلهااـر عبـة دـدمتعـت لـاتصـإتاـوقنـل ـاخـ

 .ملينلمتعاات ـامتطلبـوت جاحتيااـق تحقــة لـفعا
ـى لـإلـولتحـاـة عمليـح ـانجـل ـة حـلمتااـبل لسـاكل  ـيبـبدـب نـجال انوـؤشـوـة مـقاللـة مـلعااةرادلاتـرفـوو
ـدبعــن عــل لعمـاـق تطبيــبة نســع فـبرـي بـدةرـامـل ي ـذلتنفيـاـس لمجلـاراـرلقـ ًاـذتنفيـ «ـدبعــن عـ»ـل لعمـا

ت اءاجــرل ار طــاإفــي  تــىأي لــذاميــة لحكوات لهيئــااوت سســالمؤاوئــر اولدافــة كافــي  100 %لتصــل  
، ـعلمجتمـامة ـاسـوـة صحـت ياـتومســى علـأنـالضمـت ارـامـل اـة لـودـا تهـتخذاـي لتـاـة ئيـقالواوـة يـزاحترل ا

ل ـزلعــة ليـعاة ءـاكفـت اذسأرتعاـماسـو(بـوبتـل )ـي لـآـب سـحاة ـزجهـأـر فيـتوـى علـة رادلاـت عملــث حيـ
ـى علـد ـرلـاـن مــف ظـموكل  ـنلتمكــة لمختلفـاتـالتطبيقـاـن تمكيـو  ـفظـموـكل لــي جـرلخاا(جـاعـزلا)
 .لمطبقةاةدـولجـايير معاعلى ل ًـافقـوتـالمـلمكاا

 بالجراءات الوقائية لمكافحة كورونا ًإرشاديا ًاللجنة الدائمة لشؤون العمال تصدر دليل

ـة فحـلمكاـة ئيـقالواتاءاـرجـل اـن يتضمـيا دـاشـرإـا ليـدـي بـدـي فـل ـالعمـانوـؤلشــة ئمـالداـة للجنـاترـدصـأ
يعــه زتوتــم  ليــةلعماات لســكناافي مشــروئقين لســااولــة للعمالمســتجد ا (19- فيــدكو)س وفيــر

 .متهم ـاسـوصحتهم  نلضمابي دفي  كةـرشـ 500ـى علـ
لحــوللجنــة اهــا تنفذق لنطــااســعة اومكثفــة  يــةعوتوت حمــاوت اردمبــامةحزضمــن  ليــللداتــي يأو

 ًفةمســتهد، لمســتجدا (19-فيــدكو)س وفيــرفحــة لمكاعهــا تبااجــب الوايــة لحمااويــة قالواســبل  

، ةرـامـل اـف مختلــي فــل لعمـاـع قـاموولـالعمـاتـكناسـوـي بـدةرـامـإءـانحـأـع جميــي فـت كاـرلشـاـك لـبذ
ـذتتخـن أـب يجــي لتـاـة ئيـقالواتاءاـرجـل الـوحــم جيههـتووـة لفئـاهـذهــن بيــي عـلواـر نشــى علــا منهـ ًـاصـحر

ة لمتخــذالمكثفــة ايــة زاحترل ابيــر التداوئيــة قالواد لجهــوار طــاإفــي  لــكذتــي يألــك ذوقبلهــم  مــن 
 .ءبالوااهذـة فحـلمكا
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إقامة دبي: تحويل كافة الخدمات إلى ذكية

عــنبــي بدنــب جالان ؤشــوومــة قاللمــة لعااة رادلام عــايــر مدي لمــراحمــد أمحمــد  ءاللــواكشــف  
%لنســبة  بــيدمــة قاإتحقيــق   مــة لمقداتهــا ماخدوتهــا اممعافــة لكاقمــي لرال لتحــوامــن  100

ـق تحقيـفي ةـيدشـلراةدـالقيـاتـاجيهـتوـم عـدـي فــي بـدـة مـقاإدـوجهـر ـاطـإـي فــك لـذـي تـيأو.ـنمليـللمتعا
 .2021ل بحلومية لحكواتـامـلخدافة لكاـي قمـلرالـولتحـا

فــة لكاكيــة ذل حلــوفضــل كأقميــة لرامــة لمنظوات عتمــدابــي دمــة قاإن أ : يلمــراء اللــواضــح وأو
همة ـالمسـاوـي مـلحكواـل لعمـاـة مـبمنظوء تقارللـيةسـساأةـزكيـرمـوليـاـح صبـأـي لتـاـة يـرادلاـا تهـعمليا

ن ـالضمــم لهــة مـلمقداتـامـلخداىـتومســع فـرو،ـمهـضارـبة نسـة دـايـزوـن مليـلمتعااـة بـتجرـز يـتعزـي فـ
ل ـوللتحـة ـيدشـلراةدـالقيـاتـاجيهـلتوـة جمـترة ـولخطـاهـذهــي تـتأواـونـكاـا ينمـأـم لهــة مـلخداـم يـتقد

ـة لمتمثلـاوـية ئيسـلراتـامـلخداـي هــة قميـرـت صبحـأـي لتـاتـامـلخدادـدعـن أـى لـإًـافتـل.ـي بـدةرـامـلـي كـلذا
ات ـدمذ، وخـافنمات الـدمأة، وخـشنمات الـدمة، وخـامح القـاريصات تـدمول، وخـدخات الـات أذونـدمخب

 .ـخصيةلشـالاحولاتماخدو،ـنلفيـلمخااـة بعـمتا
،ـدبعــن عــل لعمـاـي فــق يتعلــا فيمــي قمـلرالـولتحـاـه يلعبـي ـذلـاروـدلـاـة هميـأـى علـي ـرلمـاءاـوللـاـد كـأو

ة دلجــوات ابــذت مــالخدايــم تقدية راســتمراولعمــل اة تيــرويع تســرفــي  للتحــواا هــذهم ســاحيــث  
ـة طنيـلواةـدجنـلاـع مــى شـيتماـا بمـوـن مليـللمتعاـا يمهـتقدـى علــي بـدـة مـقاإتدـاعتـاـي لتـاةءـالكفـاو
ـف لتكيـاـى علـة رادلاةرـدقـوـة نـومرـز يـتعزـى لـإـي قمـلرالـولتحـااـذهـهم ـاســا كمـو.2021ارات ـة المـرؤيل

 (19-ـدفيـكو ) ـتجدلمسـاـا نـوركوس وـرفيـر ـانتشـاـل ظــي فــيما سـلوفوـرلظـاوتاـرلمتغيـاـة فـكاـع مـ
مةـاسـن ـالضمــك لـذو،عةـالسـاراـدمــى علـوًـانيـولكترإـا تنـماخدـم يـتقدـي فــتمر نسـن أـا علينــم يحتـي ـذلـا

 .لمجتمعاداـرفـأجميع  

 ألف معاملة نفذتها إقامة دبي منذ تطبيق العمل عن بعد 285

ـف لـأ 285ـد عـُبـن عــل لعمـامـانظــق تطبيــذ منــي بـدـي فــب نـجالانوـؤشـوـة مـقاللـة مـلعااةرادلاتـزنجـأ
روس ـين فـة مـايوقلة لـرازيتراءات الحـار الجـي إطـك فـوات، وذلـنق 7وـة مـخد 192ل ـاخــن مــة ملـمعا
 .ـتجدلمسـانا وركو
داد الدارة عتـري، أن اسـمد الـمحواء مـلي الـي دبـب فـانؤون الجـة وشـاملقة لـامعر الدارة الـديد مـوأك

ـا مـ، ـدعـُبـن عــل لعمـانـأبشــة جحـناة ـدعـب رـابتجــت مـقان أةرادلـلــبق ســل بــة للحظـاـد ليـوـن يكــم لـ
ـكل بـة ـتمرمسـت ـامـلمعاازـانجـلـل لعمـاـة ليـآنـأبـس ـاحسـلابقة ـالسـاةـرلفتـاـي فــن مليـلمتعااـح منـ
 .عدُبعن  ةءـاكفـ

ـغف بشـم اوـدلـاـىعلـن ـوظفـلمواـل قبـأـدلقـ: »يـرلمـالـاقـ،ـبلمكتـاـن مــل للعمــن ظفيـلمواةدـوعــن عـو
 «.ملينلمتعااهـاتجـتهم جبااوءادلهم داـتعدسـاىمدـس تعكـ، ـةبيـيجاإحورو
بــة تجربعــد  نــهبأ ًهــامنو، قــفتتولــن ولــة ولداجميــل  دبــرئهــا عطافــي  ةمســتمرة رادلان أضــح وأو
ـى علـ ًـاظـحفا، طـالنشـاوةـولقـاـس بنفـوـة قـلطااـل مـبكاـل للعمـة دـولعـاـيتم ســن ميـدلقااعين ـبوسـلا
 .لعملاوء ادلافي  ـزلتميـا
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ن ـمً زاـيممً اءـوا بـلف الول أبـصي الـب فـانؤون الجـة وشـاملقة لـامعي الدارة الـفوظري إن مـمال الـوق
 .عدُبعن  ةءكفاـكل بـتعمل  ةرادلانبأثقة  ـىعلـملين لمتعااـل جعـما  ،ـعئـالراـم ئهـادألـاخـ

، ًزاـيممً ذي أدى دوراـال الـصز التـركر مـبل عـواصتال الـن خـن مـيعراجمع الـت مـلامعأن الدارة تـاد بـوأف
لــة ولداخــل ادر لجمهــوات ارستفســااعلــى و، عليهــاد لــراتــم  لمــةمكالــف أ 500مــن  كثــرأتلقــى و

ا. هارجوخ
ـة مـلكمااءاـدتـربا، ـيبـدـي فــة لصحـاـة هيئـت ـاجيهـبتوم اـزلتـل اةروـربضـة رادلاـي ظفـموـى علـي ـرلمـادـدشـو
، «ـلقـل اـى علــن يـمتر»يـدلجسـاـد عـلتبااـق لتحقيــة فيـلكاافة ـالمسـاكـرتـوـن يـليداـل غسـوتازـالقفـاو
 .ككللمجتمع امة ـاسـوصحة  على ًـاظـحفاونا وركوـي تفشـمن  يةلحماارطاإـي فــك لـذو

اعتماد دولي لـ»فحص الوثائق« في »إقامة دبي« 

ـص فحــز كـمرل ـوبحصــك لـذوقـبومســر غيـ ًازـانجـإـي بـبدـب نـجال انوـؤشـوـة مـقاللـة مـلعااةرادلاـت حققـ
IECو ـزيـل اةدـهاشـوـي لـولدادـاعتمـل اـى علــا لهــع بـلتااـق ئـثالوا 17025:2017/ISO ارات ـز المــركن مـم
فحــص ل مجــافــي  ًلميــاعا ًامعتمــد ًئيــاجنا ًامختبــرئــق ثالوافحــص  كــزمرليصبــح  ،دعتمــااللمــي لعاا

 .لةولدافي  ـفرلسـائق ثاو
بــي دفــي  نــبجال ان وشــؤومــة قاللمــة لعااة رادل ام عــايــر مدي لمــراحمــد أمحمــد  ءاللــواتســلم و
ز لجهــاائيســة رو، دعتمــااللمــي لعاات ارمــال اكــز لمري لتنفيــذايــر لمداحمــد أمينــة أمــن  ةدلشــهاا
لجنســية اع لقطــام لعــاايــر لمداعد مســاي لمهيــراحمــد أء اللــوار بحضــولــك ذو، دعتمــاالبــي لعرا

ـث لغيـاـف خلــد لعميـاوـة ليـلمااوية ـرلبشـادراـولمـاعـالقطـم ـالعـاـر يـلمداعد ـامســم يـلعواضـوعـء اـوللـاو
 .فينلطرااكـنمـلين وـؤلمسـامن دعدونبجالاولفين لمخااـةبعـمتاعلقطام ـالعـاـريـلمداعدـامسـ

يــر رتقالتصبــح  ،تهــاازنجاإلسلســلة  ًلســتكماا ًايــدجد ًازنجــااة رادل اتضيــف  دعتمــال اا هــذجــب بموو
جهــا رخاو ألــة ولداى مســتوعلــى  هيئــة وأجهــة  يأن مــكابإو ًلميــاعابهــا  ًفــامعترة ردلصــاالفحــص ا
مــه عدمــن  لســفرائــق ثاوصحــة  ىمــدل حــوثقــة لموامــة لمعلواعلــى  للحصــوافــي  بهــا نةســتعال ا

ت ارودة رادل ام تقــدكمــا  ،لــةولدافــي  تلقنصليــااو، تارلســفاا، تلجنســياات ارادإ، كــملمحاا ًمتضمنــا
 .بهاير وتزي أـف كشـوتاـتندلمسـاوـفر لسـائق ثاومن  لتحققالمجاـي فــة مـمتقدـة تخصصيـ

 دون تدخل بشري ً»إقامة دبي«: النظام الذكي ينجز المعاملت تلقائيا

و ــحزت نــجة أنــيوذجمنر« الــز »آمــراكأن مــي، بــي دبــب فــانؤون الجــة وشــاملقة لــامعادت الدارة الــأف
ـية تفتيشــة حملـ 982ت ـذنفـو،يرـالجـامـالعـاـن مــى لـولاـعة لتسـاـهر شـل الـاخــة ملـمعا 680و ًـالفـأ 727

 .فةكامعها  ـلمـلتعااتم  حظةام 2020ـا لهـاختصدر،ـهمنـل ولاـف لنصـالـاخـ
ـز ينجــي بـدـة مـقال ـي كـلذامـالنظـانإ،ـيعلــن بـلم ـاســد ئـالراـن مليـلمتعااةدـعالســر مـآةرادإـر يـمدل ـاقـو
 .يـربشـخل تدن ود، ًئياتلقاـة لمكتملـات ـامـلمعاا

، %100بية ـتيعاسـل اـا قتهـبطا ًـاليـحاـل تعمــة جيـذلنمواـر مـآـز كـامرن أ«مـوليـاتارـامـل ا»لــي علــن بــح ضـوأو
 50 %.ثم  ،ظفينلمواـي لـجماإمن  30 %ز وـاتتجـل  ـتنـكان أـد بعـ
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ـو ليـيويـهرشـل ـاخــر مـآـزكـامرـر عبــي بـدـةمـقاإتـامـمعاـي فــر كبيـع ـاتفـراـىلـإتاءـاحصـل اـير تشـو
ـفلنصـالـاخـ 664وًـالفـأ 418 ــبــة نـرمقا، ـةملـمعا 680وًـالفـأ 353ـت بلغــث حيـ، ـنضييـلمااـطس غسـأو

.ًاامكالول  

 ألف مسافر عبر مطارات دبي في اليوم الواحد 32أكثر من  
ة رادل ان إ، يلمــرامحمــد  ءاللــوا، بــيدفــي  نــبجال ان وشــؤومــة قاللمــة لعااة رادل ام عــايــر مدل قــا

ـي فـت ـالعمليـانوـؤلشــر يـلمداعد ـامســب ئـنا، ـيلنعيمـاـل فيصــد لعقيـاـة سـئابرـل عمــق يـفرـكلت شـ
فر ـامسـ 300اء ـي، لجـارات دبـطي مـوازات فـجن إداراة الـن مـيفوظة مـويضة وعـويجذ الـافنماع الـطق

 .بيدرمطافي  اـوعلقـ
ر ـأختت مـي وقـن فـكمل، تكـشمق الـريفي، أن الـي دبـب فـانؤون الجـة وشـاملقة لـامعادت الدارة الـوأف

ر ـامطــي فـا ـوعلقـفر ـامسـ 300ء ـاجـبإـة لمختصـاتـالجهـاـع مـن وـالتعـباو،ءـابعـرلاـس مـأءـامســن مـ
 .ـكنهمسـر مقالى إلهم يصااوـي بـد
ت ـاصـالمواوقـرلطـاـةهيئـوـيبـدطةـرلشــة مـلعااةدـاللقيــر يـلتقداوـكر لشـبايـرلمـاـدمحمـء اـوللـاـهجـتوو

ين فرـالمسـاء اجإت اءاجرإـهيل تسـفي  نهموتعاعلى  ـيبـبد

دقائق زمن إصدار إذن الدخول في دبي  5
فــي مــة قال اول خــولدات نــاوذأع لقطــام لعــاايــر لمداعد مســامســي لشااعمــر  ركتــولدالعقيــد اكــد أ

ى ـول إلـدخات الـدار أذونـن إصـار زمـصتن اخـن مـكماع تـطقب، أن الـانؤون الجـة وشـاملقة لـامعالدارة ال
ـن عـل وـؤمسـل ـوخـلداتـانـوذأعـاقطـن أًـاضحـمو، بقـالسـاـت قـلواـن مـ 90 %ر ـاختصـباـق ئـقاد 5

 .مةخد 200
داث ــت الحقبتــي اســي دبــب فــانؤون الجــة وشــاملقة لــامعج« إن الدارة الــيلخع »الــوار مــي حــال فــوق

ـد بعــن عـم اوـدلـامـانظــت طبقــث حيـ، تاـنوسـ 7ـن مــر كثـأـذ منـت ـامـزلاـة جهـالمو ًـاخططــت ضعـوو
ـن مـة ـتفيدمسـ، ـيعـصطنال اءكاـذلـاتـابتقنيـت ـامـلمعااـع جميـز ـانجـل ـا هـرداكوـت هلـأو،ـنظفيـللمو

 .ةـيدشـلراةدلقيااتها فرولتي اتـانيـمكال اوـا جيـلولتكنواةرـوفـ

مدير إقامة دبي: سنباشر رصد وإدراج دفعة القامة الذهبية في القوائم المخصصة 

رار ـري، أن قـمد الـمد أحـمحواء مـلي الـدبب بـانؤون الجـة وشـاملقة لـامعدارة الل ـام لـعر الـديمد الـأك
مجلــس ئيــس رلــة ولدائيــس رئــب نا، ممكتــول آشــد اربــن  محمــد لشــيخالســمو احــب صاد عتمــاا

، ـنلمقيميـاـن مـة ـزمميـت ـالفئـت اـنوسـ 10دة ـة مـيبذهة الـامح القـنماه ال«، بـي، »رعـم دبـاكوزراء حـال
ب ـاصحـأبـتقطاسـاـي فـي ـرلعبقـاهـرفكــع مــجم تنسـو،هـمولســة لحكيمـاتاراـرلقـاـلة سلســن ضمــي تـيأ

تحقيــق علــى  يــنردقا، تازنجــال اولتنميــة اة مســيرفــي  جيســتيينلوء كاشــرا نــوليكوت لفئــااه هــذ
ل لعقــواطــن موهــا رعتبابا، ةلمتحــدابيــة لعرات ارمــال الــة ودض رأعلــى  فهــماهدأوتهــم حاطمو

 .ءلعلمااوللعلم  ـةضنـحاوت اءـالكفـاو
ـي فـهـموســا عنهــن علـأـيلتـاـىلـولاـةفعـلداجاردإوـدصـبرةـرشـلمبااـتتم ســه نـإ : »يـرلمـاءاـوللـالـاقـو
 «. ًحقال ت فعادتتبعها  نأـى علـ، يخيرلتااراـرلقـااهذة رـوكـبان ـولتكـ، ـةلمخصصـاـم ئـالقوا
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