تقــــــريــــــــر
الحـوكــــمة
المؤسسية
2021

1

تقرير الحوكمة المؤسسية .
 . 1الدراة العامة للقامة وشؤون الجانب  -دبي :
تأسســت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب  -دبــي فــي أكتوبــر مــن العــام 1971م بأمــر مــن المغفــور
لــه بــإذن ال الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم وكانــت عبــارة عــن دائرتيــن وهمــا (دائــرة الهجــرة المركزيــة
ودائــرة الموانــئ والحــدود) .وفــي عــام 1972م تــم ضــم هاتيــن الدائرتيــن إلــى وزارة الداخليــة وصــدر القانــون
التحــادي رقــم ( )17بشــأن الجنســية وجــوزات الســفر ،وفــي عــام 1973م صــدر القانــون التحــادي رقــم ()6
ـاء علــى قــرار وزارةالداخليــة فــي
بشــأن الهجــرة والقامــة وفــي العــام 1977م تــم دمــج هاتيــن الدائرتيــن .وبنـ ً
أكتوبــر 2009م بشــأن تغييــر جميــع مســميات إدارات الجنســية والقامــة علــى مســتوى الدولــة أصبــح
المســمى الجديــد هــو «الدارةالعامــة للقامــة وشــؤون الجانــب» .كمــا جــاء المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم
مهمــة وكبيــرة فــي مســيرة عمـ ـل الدارة العامــة بعــد أن تقــرر تحويــل
 3لســنة  2017ليشــكل انعطافــة
ّ
والجنسية».
للهوية
التحادية
تبعيتها اتحاديا إلى «الهيئة
ّ
ّ
ّ

استراتيجية الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب  -دبي2021-2017

الرؤية

أن تكــون د و لــة ا ل مــا ر ات ا لعر بيــة ا لمتحــدة مــن أ فضــل د ول ا لعا لــم فــي تحقيــق ا ل مــن و ا لســا مة
( بو ا بــة ا لســام )

الرسالة

نقدم خدمات مبتكرة فيمجال الجنسية والقامة والمنافذ لتبقىدبي الوجهة الفضل والكثر أمنا .

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. تحسين عا قات المتعاملين مع الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب. 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. رفع كفاءة استغا ل الموارد المالية للدارة العامة للقامة وشؤون الجانب وضمان استدامتها. ترشيد مصاريف الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب. -زيادة إيرادات الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب.

 1.2الخدمات المقدمة :
هــي إدارة أمنيــة خدميــة ،خدماتهــا مقدمــة للمواطــن ،الزائــر ،المقيــم ،المؤسســات والهيئــات الحكوميــة
والدبلوماســية والغيــر الدبلوماســية وغيــر الحكوميــة المحليــة والقليميــة والدوليــة والقطــاع الخــاص مــن
شــركات مختلفــة وتضــم الدارةالعامــة للقامــة وشــؤون الجانــب – دبــي عــدة قطاعــات تنــدرج تحتهــا إدارات
وأقســام مختلفــة حيــث افتتحـ ـت الدارة ()12مركــزاً وقسـ ً
ـما خارجيـًـا فــي مناطــق مختلفــة فــي إمــارة دبــي
ومراكــز التســوق الرئيســية وذلــك لتســهيل الخدمــات علــى المتعامليــن .وتوفــر العديــد مــن الخدمــات
اللكترونية المبتكرة لتسهيل معاماتهم .تتلخص خدمات الدارة العامة في:
 -خدمات خا صة القيد

 -خدمات المنافذ

 -خدمات أذونات الدخول

 -خدمات التحقيق

 خدمات وثائق السفر -خدمات القامة
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 -خدمات المنشأة

مجموع عدد المراكز
( )12مركزا وقسما خارجيا في مناطق مختلفة في إمارة دبي

مجموع عدد الموظفين بالدارة العامة
4961

 3.2الهيكل التنظيمي
يبيــن الهيــكل التنظيمــي بالشــكل أدنــاه الهيــكل الحالــي ـلـلدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب المعتمــد
لســنة  .2020وقــد اعتمــد المديــر العــام الهيــكل التنظيمــي الجديــد والــذي ينظــم التقســيمات الداريــة بيــن
مختلــف القطاعــات ويوضــح ســلطة ومســؤولية كل تقســيم ،وهــو الطــار الــذي تنســاب مــن خالــه الوامــر
والتعليمــات مــن المســتوى العلــى إلــى الدنــى ،وتتوضــح فيــه صاحيــة اتخــاذ القــرارات ومراكــز الســلطة
والمسؤولية.
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 3.3هيكل الحوكمة
يبيــن هيــكل الحوكمــة لــلدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب  -دبــي بالشــكل أدنــاه والــذي تــم اعتمــاده
مــن المديــر العــام ،آليــة عمــل إدارة الحوكمــة المؤسســية و المتثــال فــي توزيــع اللجــان و فــرق العمــل علــى
مســتوى القطاعــات بالضافــة الــى تحديــد دور ومهمــة كللجنــة وفريــق عمــل بغــرض تحســين ســير عمــل
و تبسيط الجراءات في الدارة .

أهمية تطبيق الحوكمة بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب-دبي :
التطبيــق الجيــد للحوكمــة يمكــن مــن توجيــه المؤسســات والرقابــة عليهــا مــن خــال اللتــزام بمبــادئ
المســؤولية والمســائلة والتوجيــه الســتراتيجي بالضافــة إلــى أن الحوكمــة تســعى إلــى تحقيــق التوافــق بيــن
سياســات الدارة الحكوميــة والرؤيــة العامــة للدولــة والمــارة بشــكل خــاص وتســتند الدارة العامــة علــى
التالي في تطبيق الحوكمة المؤسسية :
 رؤيــة المــارات  : 2021تــم اطاقهــا مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــبرئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي ،فــي إجتمــاع مجلــس الــوزراء فــي عــام  ، 2010تهــدف
الرؤيــة لن تكــون دولــة المــارات ضمــن أفضــل دول العالــم بحلــول اليوبيــل الذهبــي لاتحــاد .ولترجمــة هــذه
الرؤيــة إلــى واقــع ملمــوس ،تــم تقســيم عناصــر رؤيــة المــارات  2021إلــى ســتة محــاور وطنيــة تمثــل
القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خا ل السنوات المقبلة في العمل الحكومي.
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 الجنــدة الوطنيــة  :أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــسمجلــس الــوزراء حاكــم دبــي «الجنــدة الوطنيــة» لدولــة المــارات خــال العــوام الســبعة القادمــة وصـ ً
ـول
لرؤيــة المــارات  2021فــي عيدهــا الذهبــي بمناســبة إكمالهــا خمســين عامـًـا مــن اتحادهــا ،وتضمنــت الجندة
التــي عمــل عليهــا أكثــر مــن  300مســئول مــن أبنــاء وبنــات الوطــن مــن  90جهــة حكوميــة اتحاديــة ومحلية
خــال الفتــرة الماضيــة مؤشــرات وطنيــة فــي القطاعــات التعليميــة والصحيــة والقتصاديــة والشــرطية وفــي
مجــال الســكان والبنيــة التحتيــة والخدمــات الحكوميــة .تمتــاز هــذه المؤشــرات الوطنيــة بكونهــا بعيــدة
المــدى وتقيــس النتائــج الرئيســية لداء الولويــات الوطنيــة .كمــا تعمــل فــي معظمهــا علــى مقارنــة مرتبــة
دولــة المــارات فــي المؤشــرات الدوليــة بــدول العالــم المختلفــة .وتحظــى هــذه المؤشــرات بمتابعــة دوريــة
من قبل القيادة في الحكومة بهدف ضمان تحقيق مستهدفاتها بحلول عام..2021
 خطــة دبــي  : 2021تتنــاول الخطــة مســتقبل دبــي مــن منظــور الحوكمــة الرشــيدة ،باعتبارهــا الليــةالمؤسســية التــي تضمــن قيــادة التنميــة واســتمرارها ،وتعزيــز رفــاه الفــرد والمجتمــع وحفظالمــن والنظام.
وقــد ُترجمــت المنظــورات الســابقة إلــى ســتة محــاور يعتبــر كل واحــد منهــا عنوانـًـا رئيسـًـا لمجموعــة مــن
الغايات الرئيسة على مستوى دبي ،وتشكل في مجملها تطلعات المدينة المستقبلية .
استراتيجية الهيئة : 2021 - 2017الرؤيـــــة  :هوية شخصية موثوقة ،
الرسالة  :إدارة وتشغيل سجلسكاني وإثبات الهوية الشخصية ،
الهداف  :إدارة دورة حياة الهوية الشخصية لضمان جودة وأمن بيانات السجل السكاني ،تفعيل وتوسيع
نطاق استخدامات بطاقة الهوية كمرجع رئيسي في مختلف القطاعات في الدولة بما يدعـــم
إســعاد المتعامليــن والتحــول الذكــي للجهــات  ،ضمــا ن تقديــم كافــة الخدمــات الداريــة وفـــق
معاييــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية ،ترســيخ ثقافــة البتــكار فــي بيئــة العمــل المؤسســــي.
القيم  :إسعاد المتعاملين-الجودة والتميز-البداع والبتكار-الولء المؤسسي-العمل بروح الفريق
التركيز على الشركاء
 جائــزة برنامــج دبــي لــلداء الحكومــي المتميــز :مــن بيــن فئــات جائــزة برنامــج دبــي لــلداء الحكومــيالمتميــز فئــة « أفضــل جهــة فــي الحوكمــة الداريــة والماليــة» والتــي تمنــح للجهــة التــي تحقــق أفضــل نتيجــة
في المعيار الرئيسي (الحوكمة) ضمن محور تحقيق الممكنات.
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إطار الحوكمة
 1.4القوانين التحادية وقوانين حكومة دبي المتعلقة بالحوكمة
قواعــد إطــار الحوكمــة لــلدارة العامــة هــي فــي تشــريع التأســيس حســب القانــون التحــادي رقــم ( )6ســنة
 1973والمرســوم التحــادي رقــم ( )3لعــام  2017بالضافــة إلــى قــرار رقــم ( )44لعــام  2019بشــأن الائحــة
التنظيميــة التــي تركــز علــى حوكمــة الداء المؤسســي عــن طريــق وضــع الضوابــط وتعزيــز وســائل الرقابــة
ابتــداء مــن مرحلــة المســح الميدانــي إلــى مرحلــة المراجعــة والتطويــر .والتــي تحــدد ً
أيض ــا جميــع المســؤوليات
وتضــم جهــات اتخــاذ القــرارات (المديــر العــام ،نائــب المديــر العــام ،مســاعدي المديــر ومــدراء الدارات)
بالضافة إلى آلية تفويض الصا حيات.

مجلس القيادات
تشكيل المجلس :
يتولــى مجلــس القيــادات الــذي تــم إنشــاؤه بموجــب القــرار الداري رقــم ( )130لســنة  2017بشــأن تشــكيل
مجلــس قيــادات الدارة والقــرار الداري رقــم ( )54لســنة  2019بشــأن الائحــة التنظيميــة لتنظيــم عمــل
مجلــس القيــادات بــالدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب -دبــي بتشــكيل مجلــس القيــادات فــي الدارة
العامــة حيــث يتكــون المجلــس مــن  14عضــو .وتكــون مســؤوليات العضــاء الشــراف علــى النشــطة
وعمليــات الدارةالعامــة طبقــا للقوانيــن والتشــريعات واللوائــح والقــرارات المنظمــة لعملالهيئــة التحادية
للهوية والجنسية والدارة العامة.
يتولــى مجلــس القيــادات رســم التوجيهــات المؤسســية فــي الدارة العامــة ومتابعــة تلــك التوجيهــات برســم
الخطــة الســتراتيجية لــلدارة العامــة واعتمادهــا بعــد مواءمتهــا مــع الخطــة العامــة للحكومــة التحاديــة
والمحليــة للدولــة .بالضافــة إلــى اعتمــاد الموازنــة الماليــة والمــوارد الازمــة لتحقيــق الخطــة الســتراتيجية
ومناقشــة التوجهــات والسياســات العامــة والشــراف علــى تنفيذهــا وإصــدار القــرارات الســتراتيجية
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.
نبــذة عــن رئيس و أ عضــاء ا لمجلس
اللواء ( محمد أحمد المري) رئيس مجلس القيادات
مدير عام الدارة العامة للقامة و شؤون الجانب  -دبي

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. رئيس مجلس إدارة قطاع اللعاب الرياضية في شركة شباب الهلي. لجنة تنمية المجتمع بإمارة دبي . اللجنة الدائمة لشؤون العمال. مجلس الحوكمة بوزارة الداخلية. اللجنة التنسيقية لشؤون القامة بوزارة الداخلية.8

اللواء ( عبيد مهير بن سرور ) نائب رئيس مجلس القيادات
نائــب مديــر عام الدارة العامة للقامة و شــؤون الجانب  -د بي

المؤهل العلمي
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. رئيس في المنظمة الدولية للطيران وسلطات الهجرة .في الفترة من ( 2012وحتى .)2014 عضو في المنظمة الدولية للطيران وسلطات الهجره( . ) IATA/CAWG رئيس اللجنة العليا للجائزة التقديرية لرعاية العمال. اتحاد النقل الجوي الدولي و سلطات المراقبة  /مجموعة العمل ( رئيس الدورة الحالية التي تتم كلسنتين ).
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اللواء (أحمد محمد عبيد المهيري)

اللواء (عوض محمد غانم العويم الحميري)

مساعد المدير العام لشؤون الجنسية

مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية

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

المستشار القانوني

العميد ( حسين ابراهيم احمد محمد)

العميد ( خلـف احمـد راشـد غانــم الغيـث المـــري)

مساعد المدير العام

مساعد المدير العام لمتابعة

لشؤون الدعم المؤسسي

المخالفين والجانب

البحرية و البرية
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العميد ( د .علي عبدال بن عجيف الزعابي)

العميد ( طلل أحمد عبدالقادر الشنقيطي)
مساعد المدير العام لشؤون
المنافذ الجوية

السيد ( عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن)
المستشار المالي
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العقيد ( د .عمر علي سعيد الشامسي)
مساعد المدير العام لذونات
الدخول والقامة

(نورة أيوب محمد )
مدير إدارة التدقيق الداخلي

د (حنان عبدال المرزوقي)
أمين ســر المجلــــس  -مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والمتثال

المؤهل العلمي
دكتوراه الفلسفة في إدارة العمال-تخصص إدارة الموارد البشرية
من جامعة دبي بامتياز مع مرتبة الشرف

اللجان والعضويات
 عضو مجلس ادارة جمعية المدققين الداخليين .IIA 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. -محكم في جائزة التميز العالمية لدارة العمال .IBX Awards
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.2بيئة الرقابة :
تتضمــن «بيئــة الرقابــة الداخليــة» قــدرة الدارة العامــة علــى ضمــان مواءمــة اســتراتيجيتها ومواردهــا مــع
تطويــر خدماتهــا وقــد توزعــت هــذه الضوابــط الساســية علــى شــكل مهــام تنظيميــة بيــن أقســام وفــروع
يراجــع كل منهــا مــا لــه عاقــة بالنفقــات والميزانيــة ،أمــن المعلومــات ،اليــرادات ،الممارســات والعقــود،
عمليــات المــوارد البشــرية ...وغيرهــا مــن المهــام المشــار إليهــا بالتفصيــل بالهيــكل التنظيمــي لــلدارة
العامــة والــذي يتميــز بالشــمولية لمهــام جميــع القســام ،ولــدى الدارةالعامــة منهجيــات وخطــط منظمــة
لهذه العمال .
للدارة العامة ثاث مصادر رئيسية للتدقيق والرقابة تشكل إطار الحوكمة العام :

التدقيق الداخلي:
تــم تشــكيل قســم التدقيــق الداخلــي بأمــر المديــر العــام بموجــب القــرار الداري رقــم ( )16لســنة ،2010
وتــم رفــع القســم إلــى إدارة بموجــب القــرار الداري رقــم ( )20لســنة  2014ليكــون عنصــراً لتوطيــد أطــر
التدقيــق الداخلــي والحوكمــة فــي الدارةالعامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي .كمــا تــم تطويــر الدارة ليتم
تشــكيل مجموعــة الحوكمــة والتدقيــق والمخاطــر ضمــن القــرار الداري رقــم ( )156لســنة  2019بشــأن
إعادة هيكلية وحدات تنظيمية بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب بدبي.
تلتــزم إدارة التدقيــق الداخلــي فــي تنفيــذ أعمالهــا بالمعاييــر والتعليمــات الصــادرة مــن معهــد المدققيــن
الداخلييــن ( )IIAويشــمل ذلــك تعريــف التدقيــق الداخلــي والمبــادئ الخاقيــة والمعاييــر الدوليــة للممارســة
المهنيــة لنشــاط التدقيــق الداخلــي ،وتشــكل تلــك التوجيهــات الملزمــة أساســيات المتطلبــات الرئيســية
للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي ولتقييم مدى فاعلية أداء نشاط التدقيق الداخلي.
و يتمثــل دور التدقيــق الداخلــي فــي تقديــم خدمــات توكيديــة وأنشــطة استشــارية بشــكل موضوعــي
ومســتقل لتحســين الخدمــات والعمــال والحــد مــن المخاطــر وضمــان الحوكمــة وإضافــة قيمــة بمــا يمكن
صناع القرار في اتخاذ القرارات القيادية.
يقــدم التدقيــق الداخلــي مراجعــة موضوعيــة ومحايــدة ويقــدم المشــورة إن لــزم المــر بهــدف إضافــة قيمــة
للدارة العامة من خا ل-:
 . 1ضمــان إجــراءات الضبــط الداخلــي للعمليــات الماليــة والداريــة الرئيســية والمســاندة المنفــذة بــالدارة
العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي وقــد صممــت بشــكل يحقــق إدارة فعالــة للمخاطــر وتحقيــق الدارة
العامة لهدافها الموضوعة بكفاءة وفاعلية ومعايير مهنية عالية.
 . 2مساندة الدارة العليا في تحسين وتطوير أداء الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب بدبي.
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التدقيق الخارجي :
تخضــع الدارة العامــة للرقابــة مــن قبــل جهتيــن خارجيتيــن ،جهــة محليــة (جهــاز الرقابــة الماليــة) وجهــة
اتحاديــة هــي (ديــوان المحاســبة) .كمــا تخضــع للتقييــم الــدوري مــن قبــل برنامــج دبــي لــلداء الحكومــي
المتميز ،وتخضع للتقييم الدوري لمواصفات اليزو.

إدارة المخاطر وأمن المعلومات :
تــم إصــدار أول منهجيــة لدارة المخاطــر بــالدارة العامــة بتاريــخ  2010والتــي تهــدف إلــى تحقيــق الهــداف
الســتراتيجية بأقــل قــدر ممكــن مــن المخاطــر ،بالضافــة إلــى معرفــة المخاطــر وتصنيفهــا وســبل التخفيف
مــن حدتهــا فــي حــال وقوعهــا .تشــمل منهجيــة إدارة المخاطــر الصــادرة بتاريــخ  2015علــى الليــات
والجراءات المتعلقة بالمخاطر بالضافة إلى التصنيفات التابعة لها .
تشــرف إدارة المخاطــر علــى العمــال المتعلقــة بــإدارة أمــن المعلومــات مثــل إجــراءات تقييــم المخاطــر
المتعلقــة باختراقــات الشــبكة الداخليــة والموقــع اللكترونــي لــلدارة العامــة وغيرهــا مــن التهديــدات
اللكترونيــة لضمــان وجــود الضوابــط الكافيــة بــالدارة العامـ ـة .تتوفــر إدارة حمايــة أمــن المعلومــات علــى
نظام أمن المعلومات ( )ISRمع وجود مؤشرات قياس خاصة بنتائج اختبارات أمن المعلومات.

إدارة الحوكمة المؤسسية والمتثال :
أعــدت الدارةالعامــة أولدليــل تنفيــذي للحوكمــة علــى مســتوى القطــاع الحكومــي ويتضمــن تطبيــق مبــادئ
الحوكمــة الساســية وهــي (العدالــة ،المســؤولية ،المســاءلة ،النزاهــة ،الشــفافية).وذلك اســتنادا لنمــوذج
قــدرات المنظمــة العالميــة للحوكمــة والمتثــال والمخاطــر ال  ، OCEGومــن خــال الطــاع علــى أفضــل
الممارســات داخــل الدولــة( بالقطــاع الحكومــي و الخــاص ) و خارجهــا فــي المملكــة المتحـ ـدة ويعــد هــذا
الدليــل هــو الطــار الشــامل والفعــال للحوكمــة فــي الدارةالعامــة .كمــا تــم إعــداد ميثــاق النزاهــة فــي مــكان
العمــل بهــدف تعزيــز قيــم الدارة العامــة ومبــدأ النزاهــة ، ،الــذي شــمل علــى ( )5مبــادئ لبنــاء بيئــة أخاقيــة
وهــي (القيــادة الخاقيــة ،الدارة الفعالــة والشــراف ،الشــخص المناســب ،عمليــات فعالــة ،التقاريــر المهنيــة
والموثوقة).
تم استحداث قسم ضمان الحوكمة في عام 2014بموجب القرار الداري رقم ( )20وتم رفع القسم إلى
إدارةبموجب القرار الداري رقم ( )274لسنة  2018حيث أصبحت إدارة الحوكمة المؤسسية والمتثال،
كما تم تطوير الدارة ليتم تشكيل مجموعة الحوكمة والتدقيق والمخاطر ضمن القرار الداري رقم
( )156لسنة  2019بشأن إعادة هيكلية وحدات تنظيمية بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب بدبي.
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حيث تكون إدارة الحوكمة مسؤولة عن التالي:
 الشراف و إعتماد إطار عمل السياسات الفعالة و الشاملة في الدارة العامة للقامةو 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. وضع مصفوفة الصا حيات و متابعة تحديثها. وضع نظام حوكمة الداء المؤسسي وجولت التفتيش الميدانية للقيادة العليا. تنفيذ معايير ( ISOأو غير ذلك) لضمان أن تكون برامج المتثال في جميع أنحاء المنظمة فعالةفي تحديد عدم المتثال والكشف عنه وتصحيحه وضمان التجديد.
 -تنفيذ مبادرات وورش تثقيفية خاصة بالحوكمة المؤسسية والمتثال

الحوكمة المؤسسية للدارة العامة للقامة وشؤون الجانب-دبي
تبنــت الدارة العامــة تعريــف الحوكمــة المعتمــد فــي برنامــج دبــي ـلـلداء الحكومــي المتميــز حيــث تــم تعريف
الحوكمــة علــى أنهــا نظــام للرقابــة والتوجيــه علــى المســتوى المؤسســي وفــق المنظومــة المعتمــدة
للحوكمــة المؤسســية ،ويحــدد هــذا النظــام المســؤوليات والحقــوق والعاقــات مــع جميــع فئــات المعنييــن
بالهيئــة ويوضــح القواعــد والجــراءات الازمــة لصنــع القــرارات الرشــيدة المتعلقــة بعمــل الهيئــة ،وهــو نظــام
يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.

الدليل التنفيذي للحوكمة:
أعــدت الدارةالعامــة أولدليــل تنفيــذي للحوكمــة علــى مســتوى القطــاع الحكومــي ويتضمــن تطبيــق مبــادئ
الحوكمــة الساســية وهــي (العدالــة ،المســؤولية ،المســاءلة ،النزاهــة ،الشــفافية).وذلك اســتنادا لنمــوذج
قــدرات المنظمــة العالميــة للحوكمــة والمتثــال والمخاطــر ال  ، OCEGومــن خــال الطــاع علــى أفضــل
الممارســات داخــل الدولــة( بالقطــاع الحكومــي و الخــاص ) و خارجهــا فــي المملكــة المتحــدة وجمهوريــة
ســنغافورة واســتراليا وفرنســا والوليــات المتحــدة المريكيــة ويعــد هــذا الدليــل هوالطــار الشــامل والفعال
للحوكمة في الدارة العامة.
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مبادئ الحوكمة:
المساءلة  :ضمان تحقيق المساءلة على كافة المستويات من خال سياسات وإجراءات تعمل على
تعزيز ذلك.
المسؤولية  :إدارة المسؤوليات عن طريق تفويض الصاحيات وصناعة القرارات على جميع مستويات
الدارة العامة.
 :التعامل مع كافة الطراف بإنصاف دون تمييز طرف عن طرف آخر
العدالة
الشفافية :الفصاح عن المعلومات الهامة بطريقة عادلة لجميع المعنيين وأصحاب المصالح في
الوقت المناسب
النزاهة  :التحلي بدرجة عالية من النزاهة والعمل من اجل المصلحة العامة وترسيخ القيم
الخا قية للهيئة لدى الموظفين والمتعاملين.

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 -الفصاح والشفافية عن طريق وسائل التواصل الجتماعي ووسائل العا م

أهم نتائج و إنجازات الحوكمة:
ً
ً
ناجحا خال عام . 2020
تقدما
 شهد الداء العام لتطبيق الحوكمة المؤسسية إرتفاع عدد الجتماعات المنعقدة لمجلس القيادات في عام 2020عن باقي العوام السابقة حيثوصلت إلى  14اجتماع مقارنة بعام  2019الذي انعقد من خالة 4اجتماعات ،وذلك لصدور تكاليف
وقرارات تتعلق بكيفية التصدي لجائحة كورونا.
 بلغت نسبة اغاق قرارات مجلس القيادات  % 100في سنة 2020بسبب التعاون الملحوظ بينادارة الحوكمة المؤسسية و جميع القطاعات المعنية بالتكليفات .
 ساهمت الشراكات في بناء المعرفة و صقل الخبرات و الستفادة منها و من الجدير ذكره ان الدارةتطبق هذا النظام مع أكثر من جهة خارجية .
 ساهم أداء اللجان و فرق العمل لمهامهم و ادوارهم المنصوص عليها في القرارات الدارية بفعاليةوكفاءة بتحقيق نسبة أداء مرتفعة للجان حيث وصلت نسبة الداء إلى  % 100عن عام 2020
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GRC
SYSTEM

تفويض الصلحيات
فــي إطــار ســعي الدارة العامــة لتســريع عمليــة اتخــاذ القــرارات لتوضيــح مســتويات الصاحيــات لكافــة
المســتويات الداريــة طــورت الدارة العامــة منهجيــة لتفويــض الصاحيــات بمــا يتــاءم مــع طبيعــة أعمــال
الدارة العامــة ممــا يســهل علــى الدارة تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها حيــث تتنــاول المنهجيــة الصاحيــات
الداريــة والتنظيميــة و الماليــة وغيرهــا مــن الصاحيــات ،كمــا تــم تطويــر منظومــة العمــل إلــى برنامــج
الكتروني.

تصنيف الشركاء
تعتبــر الدارة الفعالــة لصحــاب المصلحــة عنصــر أساســي فــي نجــاح الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب
وتشــمل الجهــات الخارجيــة صاحبــة المصلحــة فــي الدارة :حكومــة دبــي ،الحكومــة التحاديــة ،جهــات أخــرى
شــبه حكوميــة وجهــات دوليــة .تتولــى إدارة الســتراتيجية واستشــراف المســتقبل الهتمــام بــكل مــا لــه
عاقــة بالشــركاء ومتابعــةماحظاتهــم كمــا هــو الحــال بالنســبة للمورديــن مــن طــرف إدارة العقــود
والمشــتريات والدارات الخــرى المعنيــة حســب نــوع الخدمـ ـات (إدارة التصــال المؤسســي ،مركــز ســعادة
المتعاملين)...
دولي
%3

إقليمي
%2

إتحادي
%6

محلي
% 62
شكل ( :) 4نسب تصنيف الشركاء الستراتيجيين
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الداء المالي:
نسبة التطور في اليرادات والمصروفات منذ عام 2013وحتى عام 2020

35%
28.27%

2018

2020

2019
المصروفات

2021

2022

اليرادات

مستوى نضج الحوكمة بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب-دبي
أدركــت الدارة العامــة أهميــة التطــور المســتمر وتطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال الحوكمــة وقامــت
بقيــاس نضــج الحوكمــة عــن طريــق معهــد حوكمــة الشــركات التابــع لحكومــة دبــي ،حيــث تــم التقييــم مــن
قبــل فريــق خبــراء  ،و قــد حققــت الدارة العامــة المســتوى العلــى ضمــن المراحــل الربعــة و هــي مرحلــة
النضــج  ،و يــدل تحقيــق هــذا المســتوى مــدى حــرص الدارة العامــة علــى تطبيــق افضــل الممارســات فــي مجــال
الحوكمــة  .وهــي داعمــه لينمــو بهــدف تحقيــق حوكمــة متكاملــة ،بحيــث تعمــل علــى وجودتوجيــه صحيح

Maturity

Growth

Foundation

م

رح

لة ا

لنح

دار

مر
حلة

التأ

سي

س

مر

حلة

الن

مو

مر

حلة

الن

ضج

للدارة العامة لتحقيق استراتيجيتها والحفاظ على مستوى رقابي داعم لها
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Drop

 . 8تصميم منظومة الحوكمة بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب :
مدخا ت الحوكمة الخارجية

نظام

قرارات التعيين

أديسون

مراسيم وقرارت
أخرى
الخطة
الستراتيجية
على مستوى الهيئة
التحادية وحكومة
دبي

المجلس التنفيذي

فرق العمل بالدارة العامة

اللجان العليا

اللجان  /فرق العمل العامة

المدير العام  /رئيس مجلس
القيادات المجلس

النظمة المالية

إطار الحوكمة

مرسوم التأسيس

والجنسية

اللجان بالدارة العامة

وشؤون الجانب

إطار إدارة المخاطر

المتحدة

للهوية

الدارة العامة للقامة

إطار اشراك أصحاب المصلحة

دستور دولة
المارات العربية

الهيئة التحادية

مدخا ت الحوكمة الداخلية

المحلية والتحادية
إدارة القوى العاملة

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

(الموارد البشرية)
الصادرة عن الهيئة
التحادية وحكومة دبي
للكادرين العسكري
والمدني

قطاع

قطاع

قطاع

قطاع

قطاع

قطاع

قطاع

شؤون

الموارد

أذونات

متابعة

شؤون

شؤون

شؤون

الجنسية

البشرية

الدخول

المخالفين

المنافذ

الدعم

المنافذ

والمالية

والقامة

والجانب

الجوية

المؤسسي

البحرية والبرية

قوانين وأطر عامة
لجان وفرق عمل

عالمي ًا

ً
محليا

برنامج التميز الحكومي
المواصفات العالمية

المخرجات  :تحقيق استراتيجية الدارة العامة وخطة دبي
بأعلى معايير الحوكمة

قطاعات وادارات الدارة العامة
جهات على مستوى أعلى

جوائز ذات علقة بالحوكمة :
حصلــت الدارة العامــة علــى اكثــر مــن  140جائــزة خــال العــوام الربعــة الخيــرة  ،منهــا  22جائــزة فــي
مجال الحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي  ،وعدد خمس مواصفات وهي كالتالي:
 الحصول على  19جائزة من المملكة المتحدة في مجال الحوكمة والتدقيق الداخلي والمخاطر حصــول الدارة علــى الجائــزة الذهبيــة فــي مجــال المحاســبة و التدقيــق المالــي و الضرائــب فــي الوليــاتالمتحدة
 الحصــول علــى المركــز الول فــي جائــزة أفضــل الممارســات مــن جمعيــة المدققيــن الداخلييــن  IIAفــيمجال الحوكمة والتدقيق والمخاطر لعام  2016و 2019
 الحصــول علــى شــهادة جــودة أعمــال التدقيــق الداخلــي كأول جهــة حكوميــة فــي دبــي وحصلــت علــىتصنيف «يتوافق بشكل عام» ،من منظمة التدقيق الداخلي العالمية .
الحصول على شهادات المواصفات العالميه :
 الحصول ايزو أمن المعلومات ISO 27001 الحصول على ايزو المخاطر ISO 31000 الحصول على ايزو استمرارية العمال BS 22301 الحصول على آيزو الحوكمة BS 13500 -الحصول على آيزو المتثال ISO 19600

19

الحوكمة في ظل ازمة كوفيد 19
ســاهمت الدارة العامــة لاقامــة و شــؤون الجانــب – دبــي فــي التصــدي لفايــروس كورونــا  ،وتابعــت الدارة
19
العليا تطور الوضاع الراهنة خال اجتماعات المجلس الدورية في فترة كوفيد .
حيث قامت الدارة العامة بعدد من الممارسات خال فترة كوفيد : 19

القيادة :

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

المجتمع:

 اعفاء المتوفين و عائا تهم من الغرامات . تعديل اوضاع  313023فرد ممن فقدوا وظائفهم لضمان الستقرار السري . اجاء الكثير من الجنسيات الذي بلغ عددهم  123676في فترة قصيرة . اعفاء  20122مخالف من الغرامات ممن تقطعت بهم السبل داخل الباد لمغادرة البلد بسبباغا ق مطار دبي .
 اعادة فتح المنفذ البري لدخول المواد الغذائية . -منح القامة الذهبية لجذب الطباء .

الموردين:

 اعادة تجديد عقود الموردين . -العفاء من الغرامات .

الشركاء:

 تشكيل فريق ازمة كورونا لرفع التقارير لمجلس القيادات و اللجنة العليا لازمات و الكوارث فيالدارة على المستوى المحلي و التحادي .
 تسليم مركز ايواء المخالفين للقيادة العامة لشرطة دبي بغرض تخصيصه للحجر الصحيالخاص بالنزلء .
 -تم اجراء حوالي  1174953فحص كوفيد  19في مركز ايواء المخالفين بنسة . % 100

المتعاملين:

 تطوير اللغة الصينية لدى الموظفين . عرض البيانات الرسمية في جميع وسائل العا م و القنوات الجتماعية . اول امارة تصدر القامة الذهبية للمستثمرين (  ) 2693و رواد العمال و المبدعين المتقاعدينو الموهوبين ( . ) 206
 تمديد التأشــيرات الملغاةبســبب اغاق مطار دبي ل 344265مسافر . تمديد القامة منتهية الصا حية و العفاء من الغرامات المالية . توفير تذاكر السفر لمن تقطعت بهم السبل داخل الدولة حوالي  2626تذكرة بمبلغ 7274037لمختلف الجنسيات .
20

الموظفين :
 سياسة العمل عن بعد اللقاء السنوي مع القادة خا ل جائحة كورونا 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 اجراء فحص كورونا ل  5130موظف تطعيم خط الدفاع الول بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي تخصيــص رقــم للطــوارئ للموظفيــن خال فتــرة كوفيد  19على مدار  24ســا عة لتقد يم الرعايةللموظفين و عائاتهم () 0528226481
 خدمــة منزليــة لفحــص كوفيــد للموظفيــن و اســرهم  ،بلغ عدد الزيــارات  22و كان عدد فحوصاتكوفيد  1658و عدد المصابين بالفيروس 101
 تخصيــص ر قــم للمو ظفيــن ا لذ يــن هــم خــا رج ا لبــاد لتلقــي ا لعــاج ا لصحــي لضمــان ســهو لةالتواصل 0508531057

الداء المؤسسي للدارة العامة للقامة وشؤون الجانب-دبي
ســيتناول هــذا المحــور جميــع الخبــار التــي تــم الفصــاح عنهــا مــن خــال وســائل العــام ووســا ئل
التواصــل الجتماعي.

 54.8مليــون مســافر عبر منافذ دبي 2019
بلــغ عــدد ا لمســا فرين ا لقا د ميــن و ا لمغا د ر يــن ،عبــر ا لمنا فــذ ا لجو يــة و ا لبحر يــة و ا لبر يــة فــي د بــي
 54مليونـًـا و  898ألفـًـا و  376مســافراً ،خال عــام  2019بزيادة بلغت .% 3.45
واســتحوذت المنافــذ الجويــة علــى النســبة العلــى مــن أعــداد المســافرين بواقــع  50مليو ً
نــا و 390
مليونـًـا و 571ألفـًـا ،تلتهــا المنافــذ البريــة التــي بلــغ عــدد المســافرين عبرهــا  3ماييــن و 651ألفـًـا و591
مســافراً ،فيمــا بلــغ عــدد المســافرين عبــر المنافــذ البحريــة  865ألفـًـا و  214مســافراً ،وذلــك بحسـ ـب
إحصـاءات صـادرة عن الدارة العامة للقامة وشـوؤن الجانب في دب ي.
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 400خبير يشاركون في مؤتمر مكافحة الحتيال بدبي
مقيمــي
شــارك  400خبيــر فــي مكافحــة ا لحتيــال مــن مختلــف القطاعــات العامــة والخاصــة ،فــي مؤتمــر ّ

ا لحتيــال بنســخته الخامســة ،الــذي تنظمــه الدارة العامــة للقامــة وشــؤون ا لجانــب فــي دبــي ،بالتعــاو ن
مــع جمعيــة محققــي ا لحتيــال المعتمدين ،من  23إلــى  25فبراير الج اري.
وسيشــكل المؤتمــر منصــة رائــدة لتبــادل التجــارب والخبــرات ،ومناقشــة أحــدث التوجهــات والدوات فــي
مجــالت كشــف ا لحتيال والتصدي له.
ويتنــاول المؤتمــر عــرض أفضــل الممارســات والقضايــا العالميــة والمهمــة التــي بــرزت فــي ضــو ء
التطــورات التــي يشــهدها قطــاع التكنولوجيــا والقطــاع المالــي فــي المؤسســات ،ويهــدف إلــى الحــد مــن
التجــاوزات الداريــة والماليــة ،ورفــع مســتويات الحوكمــة والضبــط الداخلــي بالشــكل ا لمثــل ،كمــا يعمــل
علــى تعزيز النزاهــة وتكثيف التوعيــة في هذا المجال.

إقامــة دبــي تصدر مليون تأشــيرة في أربعة أشــهر متضمنة شــعار دبي عاصمة
العلم العربي 2020
اعتمــدت ا لدارة العامــة للقامــة وشــؤون ا لجانــب شــعار «دبــي عاصمــة ا لعــام العربــي  »2020فــي
التأشــيرات التــي أصدرتهــا منــذ نوفمبــر الماضــي وبإجمالــي أكثــر مــن مليــون تأشــيرة ،وذلــك تقديــراً لــدو ر
دولــة ا لمــارات العربيــة المتحــدة كحاضنــة رئيســية للعــام العربــي والدولــي فــي المنطقــة ،وللمكانـ ـة
المتميــزة التــي حققتهــا دبــي فــي مجــال ا لعــام بفضــل توجيهــات ورؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،والتــي تحولــت معهــا إلــى
أحــد أهــم المراكز العامية علــى المســتوين القليمي والعالمي.

ً
ألفا و  500مكالمة خلل تسعة أيام
«آمر» إقامة دبي يتلقى116
أعلنــت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون ا لجانــب بدبــي تفعيــل نظــام العمــل عــن بعــد لمركــز ا لتصــا ل
«آمــر» ،وذلــك مــن يــوم الخميــس الموافــق  26مــارس  ،2020ولمــدة أســبوعين قابلــة للمرا جعــة
والتقييــم ،وعليــه يكــون العمــل علــى مــدار الســاعة وفــق آليــة العمــل المعمــول بهــا عــن بعــد للمركــز
تحقــق أعلــى مســتويات ا لنتاجيــة فــي العمــل  ،وجــاء ذلــك وفقـًـا لقــرار المجلــس التنفيــذي لمــارة دبـ ـي
برفــع نســبة تطبيــق العمــل عــن بعــد لتصــل  % 100فــي كل الدوائــر والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة
بدبـي اعتبـارا ً مـن الحـد المقبـل ،ويأتـي ذلـك فـي إطـار الجـراءات الحترازيـة والوقائيـة التـي اتخذتهـا دولـ ة
ا لمــارات العربيــة المتحدة لضمان أعلى مســتويات صحة وســامة المجتمع.
و كشــفت ا لد ا رة ا لعا مــة لل قا مــة و شــؤ ون ا لجا نــب بد بــي أن مر كــز ا لتصــال ( آمر ) قــد تلقى نحو
 116ألفـًـا و  500مكالمــة خــال الفتــرة  15وحتــى  23مــارس الجــاري ،بمعــدل يومــي يصــل الــى  15الــف
مكالمــة يوميـًـا ،وبنســبة كفــاءة وصلت الى  % 81على خطها الســاخن 8005111
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ً
ألفا و 136مكالمة خلل شهر
«إقامة دبي»« :آمر» يتلقى211
شــفت ا لدارة العامــة للقامــة وشــؤون ا لجانــب بدبــي أن مركــز ا لتصــال «آمــر» التابــع لقامــة دبــي ا ن
المركــز تلقــى  211ألفـًـا و136مكالمــة خــال شــهر مــارس الماضــي ،حيــث يســتقبل المركــز فــي الوقــت
الحالــي متوســط يومــي مــا يقــارب مــن  11ألــف إتصــال ،بنســبة كفــاءة وصلــت الــى  ،% 82.86وذلـ ـك مــن
خــال الخــط الســاخن ( )8005111المعنــي باســتقبال المكالمــات علــى مــدار الســاعة وا لجابــة علــى
كافــة ا لســئلة ،وا لستفســارات المتعلقة بمعامات ا لدارة.
وأظهــر ت نتائــج ا لحصائيــات لمركــز ا لتصــال «آمــر» مــدى الجاهزيــة والكفــاءة العاليــة لفريــق العمــل ،
حيــث أثبتــت أن الفريــق قــادر علــى تقديــم ا لفضــل دائمـًـا فــي أي ظــرف وأي زمــان لضمــان اســتمرار ية

جــودة الحيــاة لمجتمــع ا لمــارات ،وتنفيــذاً لرســالة القيــادة فــي الجاهزيــة ،وا لســتعداد للتعامــل مــع
كافــة الظروف والتكيــف مع التغيرات.

ويعمــل فريــق عمــل مركــز ا لتصــال ( آمــر ) علــى مــدار الســاعة وبشــكل منتظــم ومتكامــل بمــا يتناســب
مــع حجــم ا لتصــالت اليوميــة لتغطيــة كافــة الوقــات لخدمــة المتعامــل بأفضــل شــكل ممكــن ،مـ ـن
خــال قنــوات إتصــالت متعــددة عبــر الهاتــف أو الدردشــة ا للكترونيــة أو البريــد ا للكترونــي لضمــان حلــو ل
فعالــة تحقــق احتياجات ومتطلبــات المتعاملين.
ووفــرت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون ا لجانــب بدبــي كل الســبل المتاحــة لنجــاح عمليــة التحــول إلــى
العمــل «عــن بعــد» تنفيــذاً لقــرار المجلــس التنفيــذي لمــارة دبــي برفــع نســبة تطبيــق العمــل عــن بعــد
لتصــل  % 100فــي كافــة الدوائــر والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة الــذي أتــى فــي إطــار ا لجــراءا ت
ا لحترازيــة والوقائيــة التــي اتخذتهــا دولــة ا لمــارات لضمــان أعلــى مســتويات صحــة وســامة المجتمــع ،
حيــث عملــت الدارة علــى توفيــر أجهــزة حاســب آلــي ( لبتــوب) وســماعات رأس ذات كفــاءة عاليــة لعــز ل
(الزعــاج) الخارجــي لــكل موظــف و تمكيــن التطبيقــات المختلفــة لتمكــن كل موظــف مــن الــرد علـ ـى
المكالمــات وفقـًـا لعلى معايير الجــودة المطبقة.

ً
ً
إرشاديا بالجراءات الوقائية لمكافحة كورونا
دليل
اللجنة الدائمة لشؤون العمال تصدر
أصــدرت اللجنــة الدائمــة لشــؤون العمــال فــي دبــي دليــا إرشــاديا يتضمــن ا لجــراءات الوقائيــة لمكافحــة
فيــروس (كوفيــد  )19 -المســتجد للعمالــة والســائقين ومشــرفي الســكنات العماليــة تــم توز يعــه
علــى  500شــركة في دبي لضمان صحتهم وســامتهم .
ويأتــي الدليــل ضمــن حزمةمبــادرات وحمــات توعويــة مكثفــة واســعة النطــاق تنفذهــا اللجنــة حــول
ســبل الوقايــة والحمايــة الواجــب اتباعهــا لمكافحــة فيــروس (كوفيــد )19 -المســتجد ،مســتهد ً
فة
بذلــك الشــركات فــي جميــع أنحــاء إمــارة دبــي وســكنات العمــال ومواقــع العمــل فــي مختلــف ا لمــارة ،
حرصـًـا منهــا علــى نشــر الوعــي بيــن هــذه الفئــة وتوجيههــم حــول ا لجــراءات الوقائيــة التــي يجــب أن تتخــذ
مــن قبلهــم وذلــك يأتــي ذلــك فــي إطــار الجهــود الوقائيــة والتدابيــر ا لحترازيــة المكثفــة المتخــذ ة
لمكافحــة هذا الوباء.
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إقامة دبي :تحويل كافة الخدمات إلى ذكية
كشــف اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــوؤن الجانــب بدبــي عــن
تحقيــق إقامــة دبــي لنســبة  % 100مــن التحــول الرقمــي لكافــة معاماتهــا وخدماتهــا المقد مــة
للمتعامليــن .ويأتــي ذلــك فــي إطــار جهــود إقامــة دبــي فــي دعــم توجيهــات القيــادة الرشــيدةفي تحقيــق
التحــول الرقمــي لكافة الخدمــات الحكومية بحلول .2021
وأوضــح اللــواء المــري  :أن إقامــة دبــي اعتمــدت المنظومــة الرقميــة كأفضــل حلــول ذكيــة لكا فــة
عملياتهــا الداريــة التــي أصبــح اليــوم ركيــزة أساســيةللرتقاء بمنظومــة العمــل الحكومــي والمســا همة
فــي تعزيــز تجربــة المتعامليــن وزيــادة نســبة رضاهــم ،ورفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة لهــم لضمــا ن
تقديــم الخدمــة لهــم أينمــا كانــوا وتأتــي هــذه الخطــوة ترجمــة لتوجيهــات القيــادة الرشــيدة للتحــو ل
الذكــي لمــارة دبــي .لفتـًـا إلــى أن عــدد الخدمــات التــي أصبحــت رقميــة هــي الخدمــات الرئيســية والمتمثلــة
بخدم ـات أذون ـات الدخ ـول ،وخدم ـات تصاري ـح القام ـة ،وخدم ـات المنش ـأة ،وخدم ـات المناف ـذ ،وخدم ـ ات
متابعــة المخالفيــن ،وخدمات الحوال الشــخصية.
وأكــد اللــواء المــري علــى أهميــة الــدور الــذي يلعبــه التحــول الرقمــي فيمــا يتعلــق فــي العمــل عــن بعــد،
حيــث ســاهم هــذا التحــول فــي تســريع وتيــرة العمــل واســتمرارية تقديــم الخدمــات بــذات الجــود ة
والكفــاءة التــي اعتــادت إقامــة دبــي علــى تقديمهــا للمتعامليــن وبمــا يتماشــى مــع الجنــدة الوطنيـ ـة
لرؤيـة المـارات  .2021وكمــا ســاهم هــذا التحــول الرقمــي إلــى تعزيــز مرونــة وقــدرة الدارة علــى التكيــف
مــع كافــة المتغيــرات والظــروف ولســيما فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد ( كوفيــد)19 -
الــذي يحتــم علينــا أن نســتمر فــي تقديــم خدماتنــا إلكترونيـًـا وعلــى مــدار الســاعة ،وذلــك لضمــان ســامة
جميع أفــراد المجتمع.

 285ألف معاملة نفذتها إقامة دبي منذ تطبيق العمل عن بعد
أنجــزت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب فــي دبــي منــذ تطبيــق نظــام العمــل عــن ُبعــد  285ألــف

معاملــة مــن خــال  192خدمــة و 7قن ـوات ،وذل ـك ف ـي إط ـار الج ـراءات الحترازي ـة للوقاي ـة م ـن في ـ روس
كورونا المســتجد.

وأك ـد مدي ـر الدارة العام ـة للقام ـة وش ـؤون الجان ـب ف ـي دب ـي الل ـواء محم ـد الم ـري ،أن اس ـتع داد الدارة
لــم يكــن وليــد اللحظــة بــل ســبق لــلدارة أن قامــت بتجــارب عــدة ناجحــة بشــأن العمــل عــن ُبعــد ،مـ ـا

منــح المتعامليــن فــي الفتــرة الســابقة الحســاس بــأن آليــة العمــل لنجــاز المعامــات مســتمرة بـ ـكل
كفــاءة عن ُبعد.

وعــن عــودة الموظفيــن للعمــل مــن المكتــب ،قــال المــري« :لقــد أقبــل الموظفــون علــى الــدوام بشــغف
وروح إيجابيــة ،تعكــس مدى اســتعدادهم لداء واجباتهم تجــاه المتعاملين».

وأوضــح أن الدارة مســتمرة فــي عطائهــا بــرد جميــل الدولــة ولــن تتوقــف ،منو ً
هــا بأنــه بعــد تجر بــة
الســبوعين القادميــن ســيتم العــودة للعمــل بكامــل الطاقــة وبنفــس القــوة والنشــاط ،حفاظـًـا علـ ـى
التميــز في الداء والعمل.
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اء مميـزا ً مـ ن
وقـال المـري إن موظفـي الدارة العامـة للقامـة وشـؤون الجانـب فـي الصـف الول أبلـوا بـ ً

خــال أدائهــم الرائــع ،ما جعــل المتعاملين علــى ثقة بأن الدارة تعمل بــكل كفاءة عن ُبعد.

وأفـاد بـأن الدارة تعاملـت مـع المراجعيـن مـن خـال التواصـل عبـر مركـز التصـال الـذي أدى دورا ً مميـزاً ،
وتلقــى أكثــر مــن  500ألــف مكالمــة تــم الــرد عليهــا ،وعلــى استفســارات الجمهــور داخــل الدو لــة
وخارجه ا.
وشــدد المــري علــى موظفــي الدارة بضــرورة ا للتــزام بتوجيهــات هيئــة الصحــة فــي دبــي ،بارتــداء الكمامــة
والقفــازات وغســل اليديــن وتــرك المســافة الكافيــة لتحقيــق التباعــد الجســدي «متريــن علــى ا لقــل» ،
وذلــك فــي إطار الحماية من تفشــي كورونا وحفاظـًـا على صحة وســامة المجتمع ككل.

اعتماد دولي لـ«فحص الوثائق» في «إقامة دبي»
حققــت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون ا لجانــب بدبــي إنجــازاً غيــر مســبوق وذلــك بحصــول مركــز فحــص
الوثائــق التابــع لهــا علــى ا لعتمــاد الدولــي وشــهادة ا ليــزو  IEC 17025:2017/ISOم ـن مرك ـز الم ـ ارات
ً
العالمــي لاعتمــاد ،ليصبــح مركــز فحــص الوثائــق مختبــراً جنا ً
لميــا فــي مجــال فحــص
ئيــا معتمــداً عا
وثائق الســفر في الدولة.
وتســلم اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام ا لدارة العامــة للقامــة وشــؤون ا لجانــب فــي د بــي
الشــهادة مــن أمينــة أحمــد المديــر التنفيــذي لمركــز ا لمــارات العالمــي لاعتمــاد ،ورئيســة الجهــا ز
العربــي لاعتمــاد ،وذلــك بحضــور اللــواء أحمــد المهيــري مســاعد المديــر العــام لقطــاع ا لجنســية
واللــواء عــوض العويــم مســاعد المديــر العــام لقطــاع المــوارد البشــرية والماليــة والعميــد خلــف الغيــث
مســاعد المديــر العــام لقطاع متابعــة المخالفين والجانب وعدد من المســؤولين مــن كا الطرفين.
وبموجــب هــذا ا لعتمــاد تضيــف ا لدارة انجــازاً جديــداً اســتكماًل لسلســلة إنجازاتهــا ،لتصبــح تقار يــر
ً
الفحــص الصــادرة معتر ً
لميــا وبإمــكان أي جهــة أو هيئــة علــى مســتوى الدولــة أو خار جهــا
فــا بهــا عا
ا لســتعانة بهــا فــي الحصــول علــى المعلومــة الموثقــة حــول مــدى صحــة وثائــق الســفر مــن عد مــه
ً
متضمنــا المحاكــم ،إدارات الجنســيات ،الســفارات ،والقنصليــات فــي الدولــة ،كمــا تقــدم ا لدارة دورا ت
تخصصيــة متقدمــة فــي مجال التحقق من وثائق الســفر والمســتندات وكشــف أي تزوير بها.

ً
تلقائيا دون تدخل بشري
«إقامة دبي» :النظام الذكي ينجز المعاملت
أفــادت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب فــي دبــي ،بــأن مراكــز «آمــر» النموذجيــة أنجــزت نحــ و
 727ألفـًـا و 680معاملــة خــال ا لشــهر التســعة الولــى مــن العــام الجــاري ،ونفــذت  982حملــة تفتيشــية
خــال النصــف الول منــه ،رصدت خالهــا  2020ماحظة تم التعامــل معها كافة.
وقــال مديــر إدارة آمــر لســعادة المتعامليــن الرائــد ســالم بــن علــي ،إن النظــام الذكــي لقامــة دبــي ينجــز
المعامــات المكتملــة تلقا ً
ئيا ،دون تدخل بشــري.
وأوضــح بــن علــي لـ«ا لمــارات اليــوم» أن مراكــز آمــر النموذجيــة تعمــل حاليـًـا بطاقتهــا ا لســتيعابية ،%100
بعــد أن كانــت ل تتجــاوز  % 30من إجمالــي الموظفين ،ثم .% 50
25

وتشــير ا لحصــاءات إلــى ارتفــاع كبيــر فــي معامــات إقامــة دبــي عبــر مراكــز آمــر خــال شــهري يوليـ ـو
وأغســطس الماضييــن ،حيــث بلغــت  353ألفـًـا و 680معاملــة ،مقارنــة بـــ  418ألفـًـا و 664خــال النصــف
الول كام ً
ا.

أكثر من 32ألف مسافر عبر مطارات دبي في اليوم الواحد
قــال مديــر عــام ا لدارة العامــة للقامــة وشــؤون ا لجانــب فــي دبــي ،اللــواء محمــد المــري ،إن ا لدار ة
شــكلت فريــق عمــل برئاســة العقيــد فيصــل النعيمــي ،نائــب مســاعد المديــر لشــؤون العمليــات فـ ـي
قط ـاع المناف ـذ الجوي ـة وعضوي ـة موظفي ـن م ـن إداراة الج ـوازات ف ـي مط ـارات دب ـي ،لج ـاء  300مســافر
علقــوا في مطار دبي.
وأفـادت الدارة العامـة للقامـة وشـؤون الجانـب فـي دبـي ،أن الفريـق المشـكل ،تمكـن فـي وقـت متأخـ ر
مــن مســاء أمــس الربعــاء ،وبالتعــاون مــع الجهــات المختصــة بإجــاء  300مســافر علقــوا فــي مطــا ر
دبــي وايصالهم إلى مقار ســكنهم.
وتوجــه اللــواء محمــد المــري بالشــكر والتقديــر للقيــادة العامــة لشــرطة دبــي وهيئــة الطــرق والمواصــا ت
بدبــي على تعاونهم في تســهيل إجراءات إجاء المســافر ين

 5دقائق زمن إصدار إذن الدخول في دبي
أكــد العقيــد الدكتــور عمــر الشامســي مســاعد المديــر العــام لقطــاع أذونــات الدخــول وا لقامــة فــي
الدارة العامـة للقامـة وشـؤون الجانـب ،أن القطـاع تمكـن مـن اختصـار زمـن إصـدار أذونـات الدخـول إلـ ى
 5د قا ئــق با ختصــار  % 90مــن ا لو قــت ا لســا بق ،مو ضحـًـا أن قطــاع أ ذ و نــات ا لد خــول مســؤ ول عــن
 200خدمة.
وقــال فــي حــوار مــع «الخليــج» إن الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب فــي دبــي اســتبقت الحــ داث
ووضعــت خططـًـا لمواجهــة الزمــات منــذ أكثــر مــن  7ســنوات ،حيــث طبقــت نظــام الــدوام عــن بعـ ـد
للموظفيــن ،وأهلــت كوادرهــا لنجــاز جميــع المعامــات بتقنيــات الــذكاء ا لصطناعــي ،مســتفيدة مـ ـن
فــورة التكنولوجيــا وا لمكانيــات التي وفرتها القيادة الرشــيدة.

مدير إقامة دبي :سنباشر رصد وإدراج دفعة القامة الذهبية في القوائم المخصصة
أك ـد المدي ـر الع ـام ل ـ لدارة العام ـة للقام ـة وش ـؤون الجان ـب بدب ـي الل ـواء محم ـد أحم ـد الم ـري ،أن ق ـ رار
اعتمــاد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
ال ـوزراء حاك ـم دب ـي« ،رع ـاه ال» ،بمن ـح القام ـة الذهبي ـة م ـدة  10ســنوات لفئــات مميــزة مــن المقيميــن ،
يأتــي ضمــن سلســلة القــرارات الحكيمــة لســموه ،وتنســجم مــع فكــره العبقــري فــي اســتقطاب أصحــا ب
هــذه الفئــات ليكونــوا شــركاء لوجيســتيين فــي مســيرة التنميــة وا لنجــازات ،قادريــن علــى تحقيــق
طموحاتهــم وأهدافهــم علــى أرض دولــة ا لمــارات العربيــة المتحــدة ،باعتبارهــا موطــن العقــو ل
والكفــاءات وحاضنــة للعلم والعلماء.
وقــال اللــواء المــري« :إنــه ســتتم المباشــرة برصــد وإدراج الدفعــة الولــى التــي أعلــن عنهــا ســموه فـ ـي
القوائــم المخصصــة ،لتكــون باكــورة هذا القــرار التاريخي ،علــى أن تتبعها دفعات ل ً
حقا».
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