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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 
 أمنا. والكثر الفضل لتبقى دبي الوجهة والمنافذنقدم خدمات مبتكرة في مجال الجنسية والقامة 

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 وانتماء موظفي الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب- 

قات المتعاملين مع الدارة العامة للقامة وشؤون الجانباتحسين 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 استدامته- 

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

ل الموارد المالية للدارة العامة للقامة وشؤون الجانب وضمان استدامتهاارفع 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

ـيـارة دبــي إمــة فــق مختلفــي مناطــا فــما خارجيــزا وقسـ(مركـ13)ـت الدارة ـث افتتحــة حيــام مختلفـوأقسـ

الخدمــات  مــن العديــد وتوفــر المتعامليــن. علــى المــور لتســهيل وذلــك الرئيســية التســوق ومراكــز 

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 المراكز 

 5035)13( مركزا وقسما خارجيا في مناطق مختلفة في إمارة دبي

مجموع عدد الموظفين بالدارة العامة 

الهيكل التنظيمي 

ـد المعتمــب الجانــؤون وشــة للقامــة العامـدارة لـلــي الحالــكل الهيــاه أدنــكل بالشــي التنظيمــكل الهيــن بيـ

ـن بيــة الداريــيمات التقســم ينظــذي والــد الجديــي التنظيمــكل الهيــام العــر المديــد اعتمــد وقـ .2019ـنة 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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أهمية تطبيق الحوكمة بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب-دبي  

ـؤولية المســادئ بمبــزام اللتــال خــن مــا عليهــة والرقابــات المؤسســه توجيــن مــن يمكــة للحوكمــد الجيــق التطبيـ
ـات الدارة ـن سياســق بيــق التوافــى تحقيــعى إلــة تســى أن الحوكمــة إلــتراتيجي بالضافــه الســائلة والتوجيـوالمسـ

ـة ـق الحوكمــي تطبيــي فــى التالــة علــتند الدارة العامــاص وتســكل خــارة بشــة والمــة للدولــة العامــة والرؤيـالحكوميـ
المؤسسية : 

ـس ـب رئيــوم، نائــد آل مكتــن راشــد بــيخ محمــمو الشــب الســل صاحــن قبــا مـقهـاـم اطتـ 2021ـارات ـة المـرؤيـ-
ـون ـة لن تكــدف الرؤيـ، تهـ 2010ـام ـي عــوزراء فــس الــاع مجلــي اجتمــي، فــم دبــوزراء، حاكــس الــس مجلــة، رئيـالدولـ

ـوس، ملمــع واقــى إلــة الرؤيــذه هــة ولترجمــاد. تحـالـي الذهبــل اليوبيــول بحلــم العالـدول  ـلأفضــن ضمــارات المــة دولـ
ـز ـيتم التركيــي ســية التــات الرئيســل القطاعــة تمثــاور وطنيــتة محــى سـإلـ 2021ـارات ـة المــر رؤيــيم عناصــم تقسـتـ

ل السنوات المقبلة في العمل الحكومي. اعليها خ

الجندة الوطنية 
ـم ـوزراء حاكــس الــس مجلــة رئيــس الدولــب رئيــوم، نائــد آل مكتــن راشــد بــيخ محمــمو الشــب الســق صاحـأطلـ-

ـا ـي عيدهـفـ 2021ـارات ـة المـلرؤيـ ًـولـة وصــبعة القادمــوام الســال العــارات خــة المــة« لدولــدة الوطنيــي »الجنـدبـ
ـئول مسـ 300من أكثرـاعليهــلعمــيالتــدةالجنــتوتضمنــا،اتحادهــن مــاعامــينخمســاإكمالهــبةبمناســيالذهبـ

ـيـة فــرات وطنيــة مؤشــرة الماضيــال الفتــة خــة ومحليــة اتحاديــة حكوميـجهـ 90ـن ـن مــات الوطــاء وبنــن أبنـمـ
والخدمــات  التحتيــة والبنيــة الســكان مجــال وفــي والشــرطية والقتصاديــة والصحيــة التعليميــة القطاعــات 

ـات ـية لداء الولويــج الرئيســس النتائــدى وتقيــدة المــا بعيــة بكونهــرات الوطنيــذه المؤشــاز هــة. تمتـالحكوميـ
ـمـدول العالــة بــرات الدوليــي المؤشــارات فــة المــة دولــة مرتبــى مقارنــا علــي معظمهــل فــا تعمــة. كمـالوطنيـ

تحقيــق ضمــان بهــدف الحكومــة فــي القيــادة قبــل مــن دوريــة بمتابعــة المؤشــرات هــذه وتحظــى المختلفــة. 
 ..2021مستهدفاتها بحلول عام  

 :2021 خطة دبي-
ـادة ـن قيــي تضمــية التــة المؤسســا الليــيدة، باعتبارهــة الرشــور الحوكمــن منظــي مــتقبل دبــة مســاول الخطـتتنـ

ـى إلــابقة الســورات المنظــت رجمـُتـد وقــام. والنظــن المــظ وحفــع والمجتمــرد الفــاه رفــز وتعزيــتمرارها، واســة التنميـ
ـيفــكل وتشــي، دبــتوى مســى علــة الرئيســات الغايــن مــة لمجموعـ ًـارئيسـ ًـاعنوانــا منهــد واحـكل  ـريعتبــاور محــتة سـ

 .2021مجملها تطلعات المدينة المستقبلية نحو العام  

- 2021 استراتيجية الهيئة- 2017: 
ـداف: إدارة ـخصية، الهــة الشــات الهويــكاني وإثبــجل ســغيل ســالة: إدارة وتشــة، الرســخصية موثوقــة شــة: هويـالرؤيـ

ـتخدامات ـاق اســيع نطــل وتوســكاني، تفعيــجل الســات الســن بيانــودة وأمــان جــخصية لضمــة الشــاة الهويـدورة حيـ
ـي ـول الذكــن والتحــعاد المتعامليــم إســا يدعــة بمــي الدولــات فــف القطاعــي مختلــي فــع رئيســة كمرجــة الهويـبطاقـ
البتكار  ـةثقافــيخ ترســفافية، والشــاءة والكفــودة الجــر معاييــق وفــة الداريــات الخدمــة كافــم تقديــان ضمــات، للجهـ

ـي- ـولء المؤسســداع والبتكار-الــودة والتميز-البــعاد المتعاملين-الجــم: إســي. القيــل المؤسســة العمــي بيئـفـ
العمل بروح الفريق- التركيز على الشركاء 

 جائزة برنامج دبي للداء الحكومي المتميز:-

ـة« والماليــة ـة الداريــي الحوكمــة فــل جهــة » أفضــز فئــي المتميـداء الحكومـلــي لــج دبــزة برنامــات جائــن فئــن بيـمـ
والتي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في المعيار الرئيسي )الحوكمة( ضمن محور تحقيق الممكنات. 
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إطار الحوكمة  
 القوانين التحادية وقوانين حكومة دبي المتعلقة بالحوكمة 4.1

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 برسـالتوجيهات  ـكتلــة ومتابعــة العامـالدارة  ـيفــية المؤسســات التوجيهــم رســادات القيــس مجلــى يتولـ

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 تعزز 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. 

نبذة عن رئيس وأعضاء المجلس 

اللواء ) محمد أحمد المري ( رئيس مجلس القيادات 

 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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اللواء ) عبيد مهير بن سرور ( نائب رئيس مجلس القيادات

نائب مدير عام الدارة العامة للقامة و شؤون الجانب - دبي 

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-

 (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/ 

ـةالمراقبــلطات سـو  ـيالدولــوي الجــل النقــاد اتحـ-

سنتين (  

كل  ـمتتــي التــة الحاليــدورة الــس رئيـ ) ـلالعمــة مجموعـ /
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 عوض محمد غانم العويم الحميري اللواءاللواء ) أحمد محمد عبيد المهيري(  
مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية مساعد المدير العام لشؤون الجنسية 

العميد / صاح أحمد ضاعن القمزي
مساعد المدير العام لقطاع المنافذ

 البحرية و البرية 

العميد / د. علي عبدال بن عجيف الزعابي 

المستشار

 القانوني 

العميد/ حسين ابراهيم احمد محمد

مساعد المدير العام لشؤون 

الدعم المؤسسي  

العميد/ خلـف احمـد راشـد غانــم الغيـث المـــري 

مساعد المدير العام لمتابعة 

 المخالفين والجانب
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العقيد / د. عمر علي سعيد الشامسيل أحمد عبدالقادر الشنقيطي االعميد ط
مساعد المدير العام لذوناتمساعد المدير العام لشؤون  

 الدخول والقامةالمنافذ الجوية  

نورة أيوب محمد السيد عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن 
مدير إدارة التدقيق المستشار 

الداخلي  المالي
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د . حنان عبدال المرزوقي  
- 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

- 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

ـات ـى منهجيــة علــر الدارة العامــا تتوفــام كمــع القســام جميــمولية لمهــز بالشــذي يتميــة لوالـالعامـ

وخطط منظمة 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 الدارة رقــن القــر ضمــق والمخاطــة والتدقيــة الحوكمــكيل مجموعـتشـ

إعادة هيكلية وحدات تنظيمية بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب بدبي.  

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

ـة للممارسـالدولية  ـروالمعاييــةقيـاالخـادئ والمبــي الداخلــق التدقيــفتعريــك ذلــمل ويشـ )–––( ـنالداخلييـ

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  

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

 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: 

شــؤون  و للقامــة العامــة الدارة فــي الشــاملة و الفعالــة السياســات عمــل إطــار إعتمــاد و الشــراف-

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.-

ـي فــة فعالــة المنظمــاء أنحــع جميــي فــال المتثــج برامــون تكـأن  ـانلضمــك(ذلــر غيـأو  ISO)ـر معاييــذ تنفيـ-

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

ـووهـ –ـةـل الهيئــة بعمــيدة المتعلقــرارات الرشــع القــة لصنـزمـاـراءات الـد والجــح القواعــة ويوضـبالهيئـ

نظام 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 خالمساءلة: 

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 آخرالعدالة: 

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

 الوقت المناسب

قية اوترسيخ القيم الخ •التحلي بدرجة عالية من النزاهة والعمل من اجل المصلحة العامة  النزاهة:

 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-

م االفصاح والشفافية عن طريق وسائل التواصل الجتماعي ووسائل الع-

تفويض الصلحيات 
ـتويات ـة المســات لكافـحيـاـتويات الصـح مســرارات لتوضيــاذ القــة اتخــريع عمليــة لتســعي الدارة العامــار ســي إطـفـ

ـا ـة ممــال الدارة العامــة أعمــع طبيعــاءم مــا يتــات بمـحيـاـض الصـة لتفويــة منهجيــورت الدارة العامــة طـالداريـ

ـة ـة و الماليــة والتنظيميــات الداريـحيـاـة الصـاول المنهجيــث تتنــالتها حيــا ورســق رؤيتهــى الدارة تحقيــهل علـيسـ

حيات، كما تم تطوير منظومة العمل إلى برنامج الكتروني.اوغيرها من الص

تصنيف الشركاء  
ـمل وتشــب الجانــؤون وشــة للقامــة العامـالدارة  ـاحنجــي فــي أساســر عنصــة المصلحــاب لصحــة الفعالـالدارة  ـرتعتبـ

ـة ـبه حكوميــرى شــات أخــة، جهــة التحاديــي، الحكومــة دبــي الدارة: حكومــة فــة المصلحــة صاحبــات الخارجيـالجهـ

ـة ومتابعــركاء بالشــة قـاعـه لــا مــكل بــام الهتمــتقبل المســراف واستشــتراتيجية السـإدارة  ـىتتولــة. دوليــات وجهـ

ـة ـرى المعنيــتريات والدارات الخــود والمشــرف إدارة العقــن طــن مــبة للمورديــال بالنســو الحــا هــم كمـحظاتهـام

حسب نوع الخدمات )إدارة التصال المؤسسي، مركز سعادة المتعاملين...( 
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تصنيف الشركاء الستراتيجيين للدارة العامة للقامة وشؤون الجانب - دبي 

ن يوطتة والريـشبوارد الموزارة ال
إتحادي 
% 18 

محلي 

% 82

(: نسب تصنيف الشركاء الستراتيجيين 4شكل )

ع متجمةالاية ووقـحصوزارة ال

بي دطة شر

مة لعااـة بـلنياا

بي بدلصحة اـة هيئـ

بي دية دقتصاا

لمية لعااـي بـدنئ امو

ي دبارات طم

الداء المالي:

2019 وحتى عام 2013نسبة التطور في اليرادات والصروفات منذ عام  
 2019 حتى 2013تطور اليرادات منذ عام  
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0% 
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مستوى نضج الحوكمة بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب-دبي 

ـج ـاس نضــت بقيــة وقامــال الحوكمــي مجــات فــل الممارســق أفضــتمر وتطبيــور المســة التطــة أهميــت الدارة العامـأدركـ

ـتحققــد وقـ،  ـراءخبــق فريــل قبــن مــم التقييــم تــث حيـ،  ـيدبــة لحكومــع التابــركات الشــة حوكمــد معهــق طريــن عــة الحوكمـ

لمدى  ـاسمقيــتوى المسـهذا  ـقتحقيــريعتبــثحيــة أربعــل أصــنمــث الثالــتوىالمســيفــدم متقــج نضــتوى مســة العامـالدارة  

ـة ـق حوكمــدف تحقيــو بهــه لي نمــي داعمــة. وهــال الحوكمــي مجــات فــل الممارســق أفضــة لتطبيــام الدارة العامـاهتمـ

ـي ـتوى رقابــى مســاظ علــتراتيجيتها والحفــق اســة لتحقيـدارة العامـلــح لــه صحيــود توجيــى وجــل علــث تعمــة، بحيـمتكاملـ

داعم لها . 

مرحلة النضج 
مرحلة النمو 

س 
سي

مرحلة التأ
مرحلة النحدار 

قة بالحوكمة: اجوائز ذات ع

ـة كمـلحوالـامجــي فـة ـزئـجا 22ا ــهنرة ، مــية الخــثاثوام الــال العــزة خــائج 140د ـدعــى علــة مـلعااةرادلاـت حصلـ

:ليلتاكاهي وتـاصفـاموث اثدعدو، ـيخلـالداـق قيـلتداوـر طـلمخااو

طرلمخااوخلي الداـق قيـلتداوكمة لحوالـامجـفي  ةلمتحداـة لمملكـاـن مـة ـزئـجا 19ـى علـل ـولحصـا- 
ةلمتحداتيال لواـي فـئب الضراو ليلمااـق قيـلتداو ـبةسـلمحاالمجاـي فــة هبيـلذاةـزئـلجااـى علـة رادلالـوحصـ- 
ل مجــافــي  IIAخلييــن الداققيــن لمداجمعيــة  مــن تســارلمماافضــل أة ئــزجافــي  لول اكــز لمراعلــى  للحصــوا- 

2019 و 2016م لعاـر طـلمخااوـق قيـلتداوـة كمـلحوا
تصنيــف علــى  حصلــتوبــي دفــي  ميــةحكوجهــة  لوكأخلــي الداقيــق لتدال عمــاأة دجــوة دشــهاعلــى  للحصــوا- 
.لمية لعااـي خلـالداقيق لتدامنظمة  ـنمـ، «معاـكل بشــق فـايتو»

ISOت مالمعلواـن مـأويزاـى علـل ـولحصـا-  27001
31000طر لمخااويزاـى علـل ـولحصـا- 
 BS22301ل عمال اية راـتمرسـاويزاـى علـل ـولحصـا- 
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نظام الحوكمة بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب - دبي  
ت الحوكمة الداخلية امدخت الحوكمة الخارجية امدخ

دستور دولة 
المارات العربية 

المتحدة 

مرسوم التأسيس 

قرارات التعيين 

مراسيم وقرارت 
أخرى

الخطة  
الستراتيجية

على مستوى الهيئة 
التحادية وحكومة  

دبي

الهيئة التحادية 
للهوية  

والجنسية 

المجلس التنفيذي

القانون المالي 

إدارة القوى العاملة
)الموارد البشرية( 

الصادرة عن الهيئة 
التحادية وحكومة دبي 
للكادرين العسكري  

والمدني

برنامج التميز الحكومي

اللجان بالدارة العامة 

 بالدارة العامةفرق العمل 

اللجان / فرق العمل العامة 

الدارة العامة للقامة 
وشؤون الجانب

المدير العام / رئيس مجلس  
القيادات المجلس 

اللجان العليا

مة
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

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

قطاع 
شؤون 

المنافذ  
البحرية والبرية

قطاع 
شؤون 

الدعم  
المؤسسي

قطاع 
شؤون 

المنافذ  
الجوية

قطاع  
متابعة 

المخالفين 
والجانب

قطاع 
أذونات  
الدخول 
والقامة

قطاع 
الموارد  
البشرية 
والمالية

قطاع 
شؤون  

الجنسية 

قوانين وأطر عامة 

لجان وفرق عمل

قطاعات وادارات الدارة العامة  

جهات على مستوى أعلى

مؤشرات الداء المتعلقة بالرقابة  
حيات احظات التدقيق الداخلي واللتزام بتفويض الصام

الداء المؤسسي للدارة العامة للقامة وشؤون الجانب-دبي 

م ووسائل التواصل الجتماعي. ال وسائل العاسيتناول هذا المحور جميع الخبار التي تم الفصاح عنها من خ

 مع المستثمرين ًمياا»إقامة دبي« تنظم لقاء إع

 مستثمر حصلوا على القامة الذهبية في الدولة 400

للهويــة  التحاديــة الهيئــة أن بدبــي الجانــب وشــؤون للقامــة العامــة الدارة عــام مديــر المــري أحمــد محمــد اللــواء أكــد

 ًـيرامشــروط، الشــم عليهــت انطبقــن ممــة الدولــتوى مســى علــتثمر مسـ 400ــلــة الذهبيــة القامــراءات إجــت أنهــية والجنسـ

ـون، ـة النابغــون والطلبــاء المتخصصــاء والطبــتثمرون والعلمــا المســات منهــن الفئــدد مــح لعــة تمنــة الذهبيــى أن القامـإلـ

 ًواستهلت عملها بتسليم القامة الدائمة للمستثمرين، والتي حددت بعشر سنوات يتم تجديدها سنويا

ـيـي دبــرة فــق الحــس المناطــب ومجلــؤون الجانــة وشــة للقامــي والدارة العامــة دبــن غرفــتراتيجية بيــراكة اســع شـتوقيـ

لستقطاب المستثمرين  

 من دبي« ًل مبادرة »كن جزءااتقضي بمنح القامة الذهبية لرجال العمال والمستثمرين من خ

تحت شعار » سنة لننطلق للحدث الروع في العالم« 

ـاهـي، رعــم دبــوزراء حاكــس الــس مجلــة رئيــس الدولــب رئيــوم نائــد آل مكتــن راشــد بــيخ محمــمو الشــب الســات صاحـلتوجيهـ ًـيداتجسـ

ـتثمارية ـة اســق بيئــال وخلــة العمــهيل مزاولــدف تســال بهــتثمرين، ورواد العمــة” للمســة الذهبيــة “البطاقــة الدائمــل القامـبتفعيـال،  

ة ومشجعة على النمو في دبي ودولة المارات، وقعت غرفة تجارة جاذب
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ومجلــس بدبــي الجانــب وشــؤون للقامــة العامــة الدارة مــع اســتراتيجية شــراكة اتفاقيــة اليــوم دبــي وصناعــة 

المناطق الحرة  

الذهبية  ـةالقامــح بمنــة الخاصــات الليــد تحديـإلى  ـةالراميــي”دبــن مـًـزءاجــن “كــادرة مبــاق إطــا بموجبهــم تــي، دبــي فـ

لكبار رجال العمال والمستثمرين الراغبين في تأسيس نشاط تجاري لهم في دبي. 

ـال للعمــي الفريقــي العالمــدى المنتــن مــة الخامســدورة الــال أعمــش هامــى علــاء ثـاالثـوم اليــة التفاقيــع توقيــم تـ

ـدـد أحمــواء محمــعادة اللــي، وســة دبــارة وصناعــة تجــام غرفــر عــم، مديــو عميــد بــعادة حمــل ســن قبــي مــي دبـفـ

العــام  الميــن الزرعونــي، محمــد الدكتــور وســعادة بدبــي، الجانــب وشــؤون للقامــة العامــة الدارة مديــر المــري 

لمجلس المناطق الحرة في دبي. 

ـتقطابـبة لســة بالنســات ذات الولويــد القطاعــى تحديـعلـ ًـاـة معـثـاـراف الثـيعمل الطــة ســذه التفاقيــب هـوبموجـ

تعريــف  علــى العمــل إلــى بالضافــة للمــارة. الوطنــي الدخــل مصــادر تنويــع يخــدم بمــا دبــي، إلــى الســتثمارات 

كل  ـيفــة المتاحــتثمارية الســرص الفــم وحجــة بطبيعــة الفريقيــارة القــن مــرة الزائــود الوفــوأعضاء ـــتثمرين المسـ

مبادرة  ـعىتسـكما  ـال.العمــة ممارســهيل لتســي دبــة حكومــا تقدمهــي التـت اـهيوالتســزات المحفــة وحزمــاع، قطـ

ـة ـر طريقــال توفيــن خــم مــة عليهــة والمحافظــة العاليــاءة الماليــراد ذوي المــذب الفــى جــي” إلــن دبـمـ ًـزءاـن جـ“كـ

ـي ـاهم رئيســم كمســة عليهــم والمحافظــز لجذبهــة كحافــيرة الذهبيــى التأشــم علــطة لحصولهــهلة ومبسـسـ

لقتصاد دبي 

مسؤولو إقامة دبي يهنئون المتعاملين بيوم السعادة عبر خدمة اتصال آمر 
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الجانــب  وشــؤون للقامــة العامــة الدارة نظمــت

ـنـن والمتعامليــة للموظفيــات مختلفــي فعاليـبدبـ

ســعادة مراكــز ومختلــف الرئيســي مقرهــا فــي 

عبــر  وللمســافرين لهــا التابعــة المتعامليــن 

ـالت ـع احتفــا مــك تزامنــة، وذلــي الدوليــارات دبـمطـ

 20ـادف ـذي يصــي، والــعادة العالمــوم الســة بيـالدولـ

ـد ـد أحمــواء محمــأ اللــام، وفاجــن كل عــارس مـمـ

ـؤون ـة وشــة للقامــام الدارة العامــر عــري مديـالمـ

ـرور،ـن ســر بــد مهيــواء عبيــه اللــي، ونائبــب بدبـالجانـ
من المصدرمحمد المري وعبيد مهير أثناء الرد على مكالمات المتعاملين  

خدمــة  عبــر مكالمتهــم علــى بالــرد المتعامليــن 

ـة ـيدة لدولــادة الرشــة القيــا لرؤيــك تحقيقــي ذلــتماع لرائهم.ويأتــي والســعادة العالمــوم الســم بيــر وتهنئتهــال آمـاتصـ
ـىـي علــة دبــن إقامــعيا مــعادة وســة ســر الدولــن أكثــون ضمــا لتكــاء بدولتنــا بالرتقــدة والتزامهــة المتحــارات العربيـالمـ

لجعلها أسلوب حياة.تعزيز مفاهيم السعادة واليجابية وجودة الحياة لدى موظفيها  

 ألف إذن دخول لمقيمي »التعاون« في عامين 3.679إقامة دبي« تنجز  

ـاون ـس التعــي دول مجلــول لمقيمـإذن دخـ 389وًـاألفـ 679ـي ـي دبــب فــؤون الجانــة وشــة للقامــزت الدارة العامـأنجـ
 إذن 280وًـاألفـ 358، و2018ـام ـي عــول فــات إذن دخـطلبـ 109وًـاألفـ 321ـع ـن، بواقــن الماضييــال العاميــي خـالخليجـ

 .2017عام  دخول في
ـولالدخــات أذونــب طلـإن  ـةوالقامــول الدخــات أذونــاع لقطــام العــر المديــاعد مســي الشامســر عمــور الدكتــد العقيــال وقـ

التعاون،  ـسمجلـدولـيفــنوالمقيميــب الجانــممرافقيهــى علــاإنمــي، الخليجــاون التعــسمجلـدول  ـاءأبنــىعلــقينطبـل 
ـع ـر الموقــه عبــم عليــم التقديــذي يتــة، والــارة الدولــبق لزيــول مســى إذن دخــول علــؤلء الحصــن هــب مــث يتطلـحيـ

ـي اللكترونــد البريــى إلــخة نســال إرســم يتــة الموافقــال حــي فــه أنــى إلـ ًـيرامشــي«، دبــة »لقامــي الذكــق التطبيـأو  ـياللكترونـ
المسجل في الطلب، ويعتبر الحصول على النسخة اللكترونية للتأشيرة من الشروط الساسية للسفر إلى الدولة. 

الول من نوعــه فــي العالم 

إقامة دبي تستعد لطلق مشروع »بطاقة صعود الطائرة« للنزلء 

ـروع ــاق مشـــن إطـــي، عـــب بدبـــؤون الجانـــة وشـــة للقامـــام الدارة العامـــر عـــري مديـــد المـــد أحمـــواء محمـــف اللــكشـ

ـز ــركة دوبـــع شـــاون مــ، وبالتعـ2020ـام ــع عـــي مطلـــه فــقـاـرر إطـالمقــم، ــتوى العالـــى مســـه علـــن نوعـــد الول مــيعــد ـجديـ
ـفر ــراءات الســـاز إجـــى إنجـــروع إلـــدف المشـــة، ويهـــة العالميـــات الجويـــم الخدمـــي تقديـــة فـــركة العاملــالشــا، ــة لدناتــالتابعـ

ـع ــاء مرجـــن بنـــن الدارة مـــي تمكيـــاهم فـــة، تســـة وذكيـــة حديثـــة بطريقـــول والقامـــون الدخـــن لقانـــزلء المخالفيــللنـ
ـاتــدى فئـــد إحـــي تعـــزلء والتـــة النـــة لفئـــتوى الخدمـــز مســـع وتعزيـــي رفـــدوره فـــهم بـــا يســـزلء، ممـــي للنـــات مثالــبيانـ

مجتمع دولة المارات العربية المتحدة . قال  المتعاملين في 
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ـزلء ـم للنــتوى العالــى مســه علــن نوعــزلء« الول مــرة للنــود الطائــة صعــروع »بطاقــر مشــري: » يعتبــد المــواء محمـاللـ

ـاز ـرة وإنجــة كبيــد نقلـيعــارات إذ ـة المــي دولــزة فــاريع المتميــن المشــر مــا يعتبــة، كمــول والقامــون الدخــن لقانـالمخالفيـ

ـة كافــى علــهيلالتســرورةضــىإلــةالراميــيدة الرشــادةللقيــة الحكيمــتراتيجية للسـ ًـاوفقــات الخدمــمتقديــالمجــي فــزمتميـ

ـع ـى مــا يتماشــار، وبمــا النظــهى عنهــد تســي قــزلء التــة النــا فئــن ضمنهــارات ومــى أرض المــم علــي تقيــع التــات المجتمـفئـ

المكانة الدولية المرموقة التي باتت تحتلها دولة المارات في كافة المحافل القليمية والدولية « .

 دبي 2020إقامة دبي تشارك في استعدادات الدولة لستضافة “إكسبو  

ـر ـتقطب أكثــذي سيســرض والــتقبال زوار المعــتعداد لســم الســى أتــا علــع أننــد للجميــن نؤكــري: ” نحــواء المــعادة اللــد سـأكـ

ـة ـا الواجهــدة، كوننــة المتحــارات العربيــة المــة دولــق بمكانــي تليــورة التــم، بالصــف دول العالــن مختلــر مــون زائـمليـ 25ـن مـ

المامية في استقبال كل من يدخل إلى أرضها الطيبة.” 

ـة ـتمتعوا بتجربــي ليســة دبــياح مدينــزوار وســة لـت كافـاـهيـر التســى توفيــر علــى توفيــف علــي تعكــة دبـأن إقامـ ًـدامؤكـ

ل إقامتهم، لتتكون في أذهانهم صورة مشرفة عن دولة المارات. ااستثنائية خ

إقامة دبي« تطلق برنامجها الذكي »لغات دبي« على منصة إثراء الذكية 

ـتمر، ـم المســة للتعلــراء الذكيــة إثــى منصــي«، علــات دبــج »لغــي برنامــي دبــب فــؤون الجانــة وشــة للقامــت الدارة العامـأطلقـ

ـة ـي الواجهــر موظفــب وتطويــى تدريــدف إلــدة، ويهــة المتحــارات العربيــة المــتوى دولــى مســه علــن نوعــر الول مــذي يعتبـالـ

ـا يتصدرهــي التــة للمكانــك وذلــوص، الخصــه وجــى علــوي الجــذ والمنفـ،  ًـةعامــرة والبحــة والبريــة الجويــي دبــذ منافــي فــة الماميـ

 في العالم بالنسبة لحركة المسافرين ًمطار دبي الدولي باعتباره على رأس قائمة المطارات الكثر ازدحاما

إقامة دبي” تظفر بالمركز الول في منافسات الشيخة هند لللعاب الرياضية للسيدات 

ـخة النســات منافســن ضمــام تقــي التــة الهوائيــات الدراجــباق ســات منافســن ضمـالول  ـزالمركــول بالحصــي دبــة إقامــت نجحـ

، ًـويقاـا تشــدورة وأكثرهــولت الــم بطــن أهــباق مــد الســيدات، ويعــة للســاب الرياضيــد لللعــيخة هنــن دورة الشــابعة مـالسـ

ـامأمــة الهوائيــات للدراجــبا الشــد نــار مضمــي فــة سـاالسـة غايــي فـأداء  ـيدبــة إقامــق فريــن مــغ الصايــار مختــة صفيــت حيثقدمـ

 ً.كيلومترا 20 جهات شاركت بالسباق الذي أقيم على مسافة 6منافسة جريئة بين  

ـذا ـعادته بهــن ســي عــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــام الدارة العامــر عــري مديــد المــد أحمــواء محمــعادة اللــرب سـوأعـ

النجاح الذي حققته صفية الصايغ والذي يضاف إلى قائمة النجاحات التي حققتها إقامة دبي في المجال الرياضي. 

دبي الذكية تكشف عن خدمة »القامة« بالشراكة مع إقامة دبي 

 دقيقة مدة الحصول على القامة عبر تطبيق »دبي الن« 40

ـة ـة للقامــع الدارة العامــراكة مــاون والشـبالتعـ ًـراـا مؤخــي أتاحتهــة« التــة »القامــل خدمــن تفاصيــة عــي الذكيــفت دبـكشـ

ـمتهـاـاز معاملنجــي - ـكان دبــة لســة المركزيــات اللكترونيــة الخدمــي الن« - منصــق »دبــر تطبيــي، عبــب بدبــؤون الجانـوشـ

الحكومية عن طريق هواتفهم الذكية.  

ـة بمرونــع، المجتمــراد لفــة القامــيرات تأشــدار لصــة المطلوبــراءات والجــات المعامــهيل تســى إلــة« »القامــة خدمــعى وتسـ

ـامالقيــب يتطلــث حيــراد. الفــى علــد والجهــت الوقــر يوفــا ممــة دقيقـ 40ــ الــاوز يتجـل  ـرقصيــت وقــال وخــة، عاليــاءة وكفـ

 للموافقة على إصدار القامة دقيقة إلى يومين عمل، 30 دقائق فقط، إلى جانب 10بإجراءات إصدار القامة عبر التطبيق  
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محمد المري: التأشيرة المشتركة تعزز التكامل بين البلدين 

ـذ ـى تنفيــل علــي تعمــة دبــي، أن إقامــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــام الدارة العامــر عــري مديــد المــد أحمــواء محمــد اللـأكـ

والجتماعية  ـةالقتصاديــةالتنميـلتحقيقـةدافعــوةقـ ًدوماـكلتشـالتيـامبادراتهــم ودعــاراتالمــةدولــادة لقيــةالثاقبــرؤىالـ

ـعودية ـة الســة العربيــدة والمملكــة المتحــارات العربيــة المــن دولــتركة بيــيرة المشــدار التأشــرار إصــال إن قــتدامة. وقـالمسـ

ـن ـن البلديــل بيــم والتكامــاون القائـا للتعـًـزـي تعزيــعودي-الماراتي يأتــيق الســس التنســي لمجلــاع الثانــي الجتمــدر فــذي صـالـ

ـنالبلديــيفــي الوطنــجوالناتــاد القتصــم ودعــياحية الســةالتنميــز لتعزيــدف تهــدةجديــةإيجابيــوة كخطــي يأتــا كمــقيقينالشـ

ســياحية  بفرصــة المقيــم وســيحظى والفنــادق، والمطــارات الســياحية الحركــة تنشــيط فــي بــدوره ويســهم الشــقيقين، 

متميزة لزيارة أهم المعالم السياحية في المارات والمملكة بكل سهولة 

الول من نوعه على مستوى الدولة 

تخريج الدفعة الولى في »دبلوم استشراف المستقبل« لمنتسبي »إقامة دبي« 

ـن ـى مــة الولــج الدفعــل تخريــي حفــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــام الدارة العامــر عــري مديــد المــد أحمــواء محمــهد اللـشـ

ـة ـتوى دولــى مســه علــن نوعــد الول مــذي يعــتقبل الــراف المســي استشــي فــي التطبيقــوم العالــي الدبلــبي الدارة فـمنتسـ

ـة ـي إقامــتقبل فــراف المســم استشــر الداء وقســب وتطويــذه إدارة التدريــى تنفيــل علــذي عمــدة. والــة المتحــارات العربيـالمـ

ـام ـن العــن القطاعيــتقبل ضمــراف المســة استشــيخ ثقافــدف ترســارات. بهــي المــة فــة المريكيــع الجامعــاون مــي بالتعـدبـ

 إلى أفضل الممارسات العالمية. ًوالخاص بالدولة وفقا

التخريج ـهاداتشــةوموظفـ ًـاموظفـ 38ـمعددهــغالبالــنالخريجيــليمبتســيدبــةإقامــامعــرمديــريالمــدمحمــواءاللــاموقـ

ل الحفل الذي أقيم في فندق ماريوت الجداف - دبي اخ

إقامة دبي تستعد لطلق التسجيل التلقائي لتجنب طوابير فحص بصمة العين 

ـاق ـدد إطــي بصــة دبــي، أن إقامــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــام الدارة العامــر عــري مديــد المــد أحمــواء محمــف اللـكشـ

ـة ذكيــرات كاميــطة بواســافرين المســع جميــى علــن العيــة بصمــص فحــراء بإجــي معنــي« التلقائــجيل »التســـ لــد جديــام نظـ

فحص  ـراءلجـالنتظار ـرطوابيــيفــوف الوقــب تجنــن مــي الدولــي دبــارمطــر عبــن القادميــزوار الــيمكن ســذيالــرالمــة،ومتقدمـ

ـي« ـجيل التلقائــام التســري أن »نظــواء المــد اللــافرين. وأكــلس للمســق الســت والتدفــر الوقـلتوفيـ ًـاـن، ضمانــة العيـبصمـ

ـرة، ـريعة ومبتكــة ســة بطريقــي الدوليــارات دبــي مطــافرين فــرور المســتغرقها مــي يســة التــرة الزمنيــص الفتــى تقليــل علـيعمـ

ـد آل ـن راشــد بــيخ محمــمو الشــب الســات صاحـلتوجيهـ ًـذاـي تنفيــد يأتــام الجديـأن النظـ ًـاـافرين، موضحــعادة المســق سـتحقـ

ـات والمؤسســر الدوائـكل  ـيفــات الخدمــرتطويــيفـال،ـاهرعــي، دبــمحاكــوزراء الــس مجلــسرئيــة الدولــس رئيــبنائــوم مكتـ

الحكومية 

 ”GInIإقامة دبي” تحصل على شهادة اعتماد دولي من المعهد العالمي للبتكار “

ـي ” فـGInIـكار “بتـاـي لـد العالمــن المعهــمي مــاد الرســى العتمــي علــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــت الدارة العامـحصلـ
ـذا ـق هــي تحقــارة دبــي إمــة فــة حكوميــك أول جهــون بذلــد” لتكــكار معتمــزود ابتــا “مــة باعتبارهــدة المريكيــات المتحـالوليـ

العتماد.
والخاصــة  الحكوميــة الجهــات لتقييــم بتــكارالالعالمــي  المعهــد مــن مخولــة العتمــاد هــذا بموجــب الدارة وأصبحــت 

ـكار ـاذج البتــى نمــة علــة والخاصــات الحكوميــب المؤسســى تدريــة إلــرة” بالضافــة المبتكــهادة “المؤسســى شــول علـللحصـ
بتكار. االعالمية وفق منهج المركز العالمي ل
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ـد يعــد الجديــاز النجــذاهـإن ـيبدبــب الجانــؤونوشــة للقامــة العامـالدارة  ـامعــرمديــريالمــد أحمــدمحمــواء اللــعادة ســال وقـ
ـازات ـن النجــزءا مــون جــأن نكــره بــن فخـعـ ًـاـكار، معربـبتـاـة لـا كعاصمــز دورهــز وتعزيــو التميــي نحــارة دبــيرة إمــا لمسـتتويجـ

التي تحققها دولة المارات بشكل عام وإمارة دبي بوجه الخصوص على الصعيدين المحلي والعالمي
ل عطلتي اليوم الوطني ويوم الشهيد األف مسافر خ 808منافذ دبي تنهي إجراءات  

ـافرين ) المســة ـن حركــي عــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــام الدارة العامــر عــري مديــد المــد أحمــواء محمــف اللـكشـ
ـةـارات العربيــة المــن لدولــن والربعيــي الثامــوم الوطنــة اليــرة عطلــال فتــي خــذ دبــع منافــر جميــن( عبــن والقادميـالمغادريـ

 ديسمبر الجاري. 3 حتى نوفمبر 29المتحدة والتي استمرت من  
ـت ـد بلغــي قــذ دبــع منافــي جميــة فــة والبريــة والبحريــذ الجويــر المنافــافرين عبــة المســدد حركــأن عــري بــواء المــح اللـوأوضـ
 992ـف وألـ 709ـةـذ الجويــر المنافــن عبــن والمغادريــافرين القادميــدد المســغ عــث بلــافرين، حيــة للمسـحركـ 25ـف وألـ 808
ـددـغ عــا بلــافر، فيمـمسـ165ـف وألـ 78ـة ـذ البريــر المنافــن عبــن والمغادريــافرين القادميــدد المســغ عــن بلــي حيــافر، فـمسـ

 مسافر . 868 ألف و 19المسافرين عبر المنافذ البحرية  
ـدد العــذا هــتقبال باســرنفخــا أننـًـدامؤكــط،فقــامأيـ 5ـال خــافر مسـ 241و  ـفألـ 334ـتقبلت اســة الدوليــيدبــارات مطـأن ـاروأشـ

ـمو ـب الســا صاحــزز ركائزهــي عــة التـأن الرؤيـ ًـداـي، مؤكــارات دبــر مطــدة عبــة المتحــارات العربيــة المــى دولــن إلــن القادميـمـ
ـى علـ ًـاـا دائمــاه ال، تحثنــي، رعــم دبــوزراء حاكــس الــس مجلــة رئيــس الدولــب رئيــوم نائــد آل مكتــن راشــد بــيخ محمـالشـ

ـات الممارسـأفضل  ـقوفــي دبــذ منافــرعبــنوالقادميــن المغادريــافرينالمســراءات إجــازإنجــىعلــل والعمـ، ـزالتميــتمراريةاسـ

العالمية لتحقيق السعادة لكل من يدخل إلى أرض الدولة. 

بوابة الشراكة« نظام إلكتروني جديد لدارة الشراكات في إقامة دبي 

ـك ـي ، وذلــة دبــي إقامــراكات فــإدارة الشـبــاص ـد خــي جديــام إلكترونــي نظــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــنت الدارة العامـدشـ
ـن مـ ًـاـام حرصــاق النظــي انطــدة. ويأتــي المعتمــز الحكومــر التميـومعاييـ ISO44001:2017ـة ـزو العالميــة اليــا لمواصفـطبقـ

ـة ـة والخاصــات الحكوميــات والمؤسســن الجهــتراتيجيين مــركائها الســع شــترك مــاون المشــد التعــى توطيــي علــة دبـإقامـ

وتقديم خدمات متميزة تسهم في تعزيز الداء المؤسسي. 

ـم ـى تقديــرص علــي تحــة دبــي :« إن إقامــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــام الدارة العامــر عــري مديــد المــواء محمــال اللـوقـ

ـي ـتقبلية فــي المســة دبــط حكومــدة وخطــة المتحــارات العربيــة المــتراتيجية لدولــات الســب التوجهــرة تواكــات مبتكـخدمـ

ـمو ـب الســات صاحـلتوجيهــة ـاء ترجمـجــي ـراكة« اللكترونــة الشــام »بوابــاق نظـ، إن اطـَـداـة، مؤكــات الذكيــال الخدمـمجـ

ـي ـول الذكــاه ال« للتحــي »رعــم دبــوزراء حاكــس الــس مجلــة رئيــس الدولــب رئيــوم نائــد آل مكتــن راشــد بــيخ محمـالشـ

ـوم ـد آل مكتــن راشــد بــن محمــدان بــيخ حمــمو الشــا ســي أطلقهــا ورق« التــة بــادرة »حكومــع مبـمـ ًـياـي وتماشــة دبـلحكومـ

ـة ـاء منظومــي بنــورة فــات المتطــا والتقنيــف التكنولوجيـتوظيــى ـدف إلــي تهــذي التــس التنفيــس المجلــي رئيــد دبــي عهـولـ

 من الوراق بشكل يتواءم مع متطلبات مدن المستقبل. ًمتكاملة للعمل الحكومي الخالي تماما

ارتفاع المسافرين عبر منفذ حتا الحدودي العام الجاري 

ـدـذي يعــري الــا البــذ حتــي: »إن منفــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــام الدارة العامــر عــري مديــد المــد أحمــواء محمــال اللـقـ

 ًألفــا 898مــع  تعامــل الشــقيقة عمــان بســلطنة الدولــة ويربــط المتحــدة العربيــة المــارات لدولــة رئيســية بريــة واجهــة 

ـذ ـر المنفــافرين عبــدد المســي عـفـ ًـارعامتسـ ًـواـات نمــرت الحصائيـ، وأظهـ2019ـام ـن عــع الول مــال الربــافر خـمسـ100و

ـم ـذي يحتــر الــابقة، المــنوات الســة بالسـمقارنـ 35%ـى ـام إلــذا العــافرين هــبة المســت نســث ارتفعــرة، حيــنوات الخيــال السـخـ

ـاد. والعيــمية الرســات العطــم مواســي فــة خاصــافرين المســراءات إجــهيل لتســتعداد الســم أتــى علــون لنكــود الجهــر تضافـ
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مما يسهم في تحقيق سعادتهم، ويعزز السمعة الطيبة التي تحظى بها دولة المارات على مستوى العالم«. 

ـي ـر فــم الكبيــمية، ودورهــات الرســال العطــري خــا البــذ حتــي منفــي الدارة فــود موظفــري بجهــد المــواء محمــاد اللـوأشـ

ت لهم. اتسهيل إجراءات المسافرين، وتعاونهم كفريق واحد وتقديم كافة التسهي

 % استجابة للستشارات البتكارية في »إقامة دبي« 7.99

ـهر ـي شــاركتها فــال مشــي، خــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــنته الدارة العامــذي دشــكار، الــارات البتــب استشــق مكتـحقـ

ـاوزتـد أن تجــه، بعــى أهدافــول إلــي الوصـفـ ًـراكبيـ ًـاـة نجاحــارات البتكاريــم كل الستشــي بتقديـوالمعنـ 2019ـكار بتـاـارات لالمـ

 استشارة. 933، وتعامل فيها مع نحو 7.99%نسبة الستجابة له  

ـي ـن فــن والمتعامليــن الموظفيــواردة مــئلة الــرز الســن أبــب عــة تجيــة تفاعليــكار منصــارات البتــب استشــر مكتـويعتبـ

ـك ـى، وذلـأقصـ ًـداـل حــي عمــال يومــئلة خــن كل الســة عــوم بالجابــص، يقــل مختــق عمــراف فريــت إشــكاري تحــال البتـالمجـ

ـة، ـة الفكريــا الملكيــالت منهــن المجــدد مــي عــب فــا المكتــي قدمهــارات التــت الستشــه، وتنوعــة بــوات خاصــق قنــن طريـعـ

وغيرها ـكارالبتــرات مختبــكار،البتـأدوات ـكار،البتــات تعريفــن، المبدعيــةرعايــة،تعريفيــدواتنــكار، الفــامنظــراع، الختــراءاتبـ

من الستشارات. 

ـز ـب تعزيــى جانــع، إلــى أرض الواقــه علــن تطبيقــا يمكــد مــئة وتحديــات الناشــل الممارســاف أفضــب باكتشــوم المكتـويقـ

ـة ـة متبعــة ابتكاريــات علميــن منهجيــة ضمــة الفكريــا والملكيــكار والتكنولوجيــي البتــة فــادة المعرفــكار وزيــم البتـمفاهيـ

 .ًعلميا

 ًـامنهجــكارالبتــوممفهــيدبــة إقامــذت اتخــز: والتميــودةالجــؤونلشــرالمديــاعدمســبنائــين حســد عبدالصمــدالعقيــالوقـ

ـن والمتعامليــن الموظفيــز تحفيــال خــن مــه وأدواتــه مفاهيمــم تعميــى علــت وحرصــا، ومبادراتهــا برامجهــر تطويــي فـ ًـخاراسـ

على التفكير والعمل البداعي.

 مليون مسافر عبر منافذ دبي خلل الربع الول 3.15»إقامة دبي«:  

ـع ـن جميــن مــن والمغادريــافرين القادميــدد المســي عــي أن إجمالــي دبــب فــؤون الجانــة وشــة للقامــفت الدارة العامـكشـ

ـد ـواء محمـدارة، اللـلــام لــر العــق المديــافر، وفــف مسـألـ 350و ًـامليونـ 15ـغ ، بلـ2019ـن ـع الول مــي الربــي، فــارة دبــذ إمـمنافـ

 749وًـاألفـ 598و ًـامليونـ 13ـغ بلــة الجويــذ المنافــن مــن والمغادريــن القادميــافرين المســدد عـأن  ـىإلــار أشــذي الــري، المــد أحمـ

ـا، فيمــافرامسـ 251ـا ألفـ 371وـا ـة مليونــذ البريــن المنافــن مــن والمغادريــافرين القادميــدد المســغ عــن بلــي حيـ، فــافرامسـ ً ًًً

 ألف مسافر. 380بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية  

ـغ ـي، البالــارات دبــر مطــن عبــن والمغادريــالت القادميــي صــرة فــة المنتشــات الذكيــتخدمي البوابــدد مســري أن عــر المـوذكـ

ـيابية ـادة انســي زيــهم فــذي أســر الــها، المــرة نفســال الفتـخـ ًـافرامسـ 660وًـاألفـ 940ـون وـو مليــى نحــل إلـ، وصـ122ـا عددهـ

 .2019ل فترة عطلة الربيع احركة المسافرين وتخفيف الزدحام خ
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ر بيئة جاذبة للمستثمرين ّمبادرات القيادة توف

ـي ـدء فــية البــة والجنســة للهويــة التحاديــان الهيئــة أن إعــب بالدولــؤون الجانــة وشــي إدارة القامــون فــرون وتنفيذيــد مديـأكـ

ـد راشـبن  ـدمحمــيخ الشــمو الســب صاحــور وحضــات بتوجيهــك وذلــنوات، سـ 5ـا مدتهــيرات تأشــال العمـاد  ّروـح منــرار قــذ تنفيـ

ـتثمرين، ـة للمســة جاذبــر بيئــي توفيــاهم فــاه ال، يســي، رعــم دبــوزراء حاكــس الــس مجلــة رئيــس الدولــب رئيــوم نائـآل مكتـ

مبادرة  أن ـىإلــن لفتيــال، العمــاب وأصحــن المبدعيــتقطاب اســي فــا ريادتهــزز وتعـ، ًـاعالميــة القتصاديــة الدولــة مكانــيخ وترسـ

القيادة الرشيدة تعزز إسعاد المجتمع والمقيمين على أرض الدولة . 

م أول بطاقة منشأة لدولة مشاركة في إكسبو ّبلجيكا تتسل

ـواء ـي«، واللـدبـ 2020ـبو ـب »إكســام لمكتــر العــي، المديــاون الدولــؤون التعــة لشــرة الدولــمي، وزيــم الهاشــي ريـمت معالـّـلسـ

أول ـكا،بلجيــة لمملكــامالعـض ّـوالمفــرز ديكــنألدويــي،بدبــب الجانــؤونوشــة للقامــةالعامـالدارةـامعــر مديــري،المــدمحمـ

ـي أول ـاركة فــي المشــا فــى الن رغبتهــدت حتــة أكـدولـ 192ـن ـن بيـ، مـ2020ـبو ـي اكســاركة فــة مشــأة لدولــة منشـبطاقـ

ـددة ـات المتعــركات والمنظمــى الشــة إلــيا، بالضافــوب آســا وجنــط وأفريقيــرق الوســة الشــي منطقــام فـقـُـي يـبو دولـإكسـ

نتظر مشاركتها في الحدث المرتقبالجنسيات والمؤسسات التعليمية الم ُ 

أنظمة ذكية 

ـبطلــم تقديــن مــق دقائــال خـ ًـاإلكترونيــح منـُتـاركة المشــدول الــة لجنحــأة نشـالمـات بطاقـأن  ـريالمــد محمــواء اللــح وأوضـ ُ 

المتعاملين،  ـىعلــد والجهــتالوقـلتوفير ـعىتســيالتــة الذكيــة النظمــىعلــيدبــةإقامــادلعتمــك ذلـ ًـامرجعــا، عليهــولالحصـ

ـددةحـالمـر والمعاييــراءات الجــق وفــاركة المشــدول الــة أجنحــي فــن للعامليــة متاحــتكون ســيرات التأشــواع أنــة كافـإن  ـثحيـ ُ 

ـم أو ـن يحتاجهــن الذيــب الموظفيــن جلــاح مـض كل جنـ ّـوفـ ُـن مـ ّـة تمكـأة اللكترونيــة المنشـأن بطاقـ ًـاـرض، منوهــذا الغـلهـ

ـة ـة لمراجعــد، دون الحاجــر واحــن مقــيرات ضمــة بالتأشــاركين المتعلقــات المشــر كل احتياجــيتم توفيــرته، إذ ســراد أسـأفـ

جهات متعددة لتمام الجراءات. 
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ـة ـخير أنظمــال تســن خــات مــع الطلبــاء جميــى إنهــل علــا والعمــة يوميــف معاملـألـ 45ـو ـتقبال نحــزة لســد أن الدارة جاهـوأكـ

ـادي ـراك القتصــبو بالحـاكسـ ًـاـدة، واصفــف الصعــى مختلــارات علــمعة المــز ســي تعزيــهم فــا يســي ممــذكاء الصطناعـالـ

والثقافي والجتماعي الذي سيكون له إسهامه في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة. 

ممرات مطورة في مطار دبي لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والطفال 

بمطارات ـافرين،المســرورمــاتلبوابــاملشـتحولـةخطــذتنفــابأنهــي،دبــيفــبالجانــؤونوشــةللقامــةالعامـالدارةـادتأفـ

ـث بحيــال، والطفــم، الهمــاب وأصحــن المواطنيــار كبــة لخدمــورة، مطــة خاصــرات ممــب جانــى إلــل، بالكامــة ذكيــح لتصبــي، دبـ

ـداد ـي أعــي فــو القياســة النمــدف مواكبــك بهــم، وذلــاء إجراءاتهــى، لنهـأقصـ ّـد، كحـ ٍـوانـبع ثــم ســت انتظارهــاوز وقـل يتجـ

المسافرين عبر مطارات دبي. 

ـرور المــات بوابــع جميــلتحويــنمـالدارة ـاءانتهــي،الدولــي دبــارلمطـ 3ـىمبنــي فــةخاصــةجولــال خــوم«، اليــارات»المــدتورصـ

ـت ـص وقــافرين، وتقليــة للمسـسـاـن السـدر مــر قــر أكبــت لتوفيــي صممــة، التــرات الحديثــل بالكاونتــدء العمــة، وبــى ذكيـإلـ

انتظارهم. 

ـتخدميـول، بمســتهدف الوصــنقيطي، أن الدارة تســال الشــد طــة، العميــذ الجويــؤون المنافــام لشــر العــاعد المديــد مسـوأكـ

 .2019 من إجمالي المسافرين قبل نهاية العام الجاري 50%هذه البوابات، إلى نسبة  

ـى وحتــاري، الجــام العــة بدايــذ منــة الذكيــات البوابــتخدموا اســا، وإليهــي دبــن مـًـافرامسـ 928وًـاألفـ 667وـن مليونيـأن  ـىإلــار وأشـ

ـافرين ، للمسـ724وًـاألفـ 953و ًـاـجلت مليونــي ســي، التــام الماضــن العــا مــرة ذاتهــة بالفتــك مقارنــي، وذلــل الماضــة أبريـنهايـ

والقادمين. 

ـن ، مـ50%ـى ـتخدميها إلــدد مســع عــتهدف رفــن، إذ تســن والمغادريــة للقادميــة ذكيـبوابـ 122ـرت ـي وفــة دبــى أن إقامــت إلـولفـ

ـافرين، ـي المســن إجمالـمـ 22%ـو نحـ ًـاـتخدميها حاليــدد مســغ عــن يبلــي حيــاري، فــام الجــة العــل نهايــافرين قبــي المسـإجمالـ

ـي ـار دبــي مطـفـ 3ـى ـي مبنــن فــن والمغادريــالت القادميــي صـ ً، فــراكاونتـ 99ـا ـغ عددهــة البالــرات الحديثــتقدم الكاونتــا سـفيمـ

الدولي، خدماتها إلى الفئات التي يصعب عليها استخدام البوابات، مثل الطفال، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين.

 للمتعاملين . 67مركز آمر نموذجي على مستوى دبي لتوفير الوقت والسعادة  

ـر ـز آمــدد مراكــار عــي ان انتشــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــام الدارة العامــر عــري مديــد المــد أحمــواء محمــعادة اللــد سـأكـ

ـي ـم فـتهـاـاز معامـن إنجــح للمتعامليــي يتيــارة دبــق إمــتوى مناطــى مســى الن علـحتـ ًـزامركـ 67ـا ـغ عددهــة البالـالنموذجيـ

المركز القرب إليهم مما يوفر الوقت والجهد ويحقق السعادة لهم. 

منظومة مبتكرة للتكامل المؤسسي في »إقامة دبي« 

ـة ـة للقامــي الدارة العامــز فــودة والتميــؤون الجــام لشــر العــاعد المديــب مســليمان نائــين ســد حســد الصمــف عبـكشـ

ـث ـاركاتها، حيــال مشــن خــة مــادة العالميــى الريــول إلــة للوصــة متكاملــت خطــي أن الدارة أطلقــي دبــب فــؤون الجانـوشـ

ـى أن ـار إلــة« وأشــكار العربيــة والفــكار الميركيــة والفــكار البريطانيــز »الفـجوائـ 3ـت ـة إذ نالــزة عالميـجائـ 21ـى ـت علـحصلـ

ـادة القيــم دعــى علــد تعتمــطة وأنشــات فعاليــن وتتضمـالدارة  ـوادركــن مــص متخصــق فريــن مــة عاليــة باحترافيــدار تــة الخطـ

ـات جهـ 5ـح ـي لصالــم خارجــم دعــت بتقديـأن الدارة قامـ ًـاـحة لفتــات المرشــة الفئــاركين لكافــي للمشــم الفنــا والدعـالعليـ

حكومية واتحادية. 

26 



 

 

  

 

   

ـي الدارة ـن موظفــدف لتمكيــد تهــي معتمــم داخلــف مقيــادرة ألــح أن مبــا الدارة، أوضــي نفذتهــدة التــادرات الرائــرز المبــن أبـوعـ

أدوات ـىعلــفموظـ 700ـب تدريــمتــثحيــي،الحكومــزالتميــة منظومــرمعاييــق وفــمالتقييــاراتمهــقوتطبيــتخداماســىعلـ

ـتـا حصلــل كمــف مؤهـموظـ 1000ـى ـول إلــتهدف الوصــاري ويســام الجــن العــع الول مــي والربــام الماضــال العــم خـالتقييـ

ـا فيهــت حصلــاوبعضهــية الساســلالعمــالت مجــة كافــيتغطــدةمعتمــة عالميــيةقياســة مواصفـ 24ـهادات شــى علـالدارة  

ـات ـاريع والمواصفــة إدارة المشــية ومواصفــتدامة المؤسســركاء والســل إدارة الشــل عمــل دليــرد مثــبق والتفــى السـعلـ

ـال لـبيل المثــى ســا علــة، منهــة وعالميــات محليــى عضويـعلـ ًـاـت الدارة أيضــروط، وحصلــة الشــي كافــي تغطــة التـالعالميـ

العالميــة  البتــكار وجمعيــة هيوســتن فــي المســتقبل واستشــراف الداء ومؤشــرات للجــودة المــارات جمعيــة الحصــر، 

وعضوية الستدامة ومؤشر سعادة المسافرين . 

 ألف معاملة 253 خلل عطلة عيد الفطر وتنجزًمسافرا 460ألف و 302إقامة دبي تنهي إجراءات مليون و

ـال ـزة خــة المنجــول والقامــات الدخــات أذونــاءات معامــن إحصــي عــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــفت الدارة العامـكشـ

ـف ألـ 253ـزة المنجــات المعامــدد عــغ بلــث حيــاري، الجــو يونيــن مــن الثامــى حتــو مايـ 30ـن مــتمرت اســي والتــر، الفطــد عيــرة فتـ

ـت بلغــدقــيدبــذمنافــعجميــيفــةوالبريــةوالبحريــة الجويــذالمنافــرعبــروجوالخــولالدخــركاتحــددعـأنـىإلــةإضافــة،معاملـ

ـر ـن عبــن والمغادريــافرين القادميــدد المســغ عــث بلــها، حيــرة نفســال الفتــافرين خــة للمسـحركـ 460ـف وألـ 302و ًـامليونـ

 113ـة ـذ البريــر المنافــن عبــن والمغادريــافرين القادميــدد المســغ عــن بلــي حيــافر، فــف مسـألـ 175و ًـاـة مليونــذ الجويـالمنافـ

ـرآخــال خــري البــا حتــذ منفــى أنهــد وقـ ً،ـافرامسـ 460وًـاألفـ 14ـة البحريــذ المنافــر عبــافرين المســدد عــغ بلــا فيمــافر، مســف ألـ

 مسافرين. 803وًألفا 16يوم في العطلة إجراءات  

ـم ـغ عددهــي والبالــارات دبــي مطــن فــن والقادميــالت المغادريــي صــرة فــة والمنتشــات الذكيــتخدمي البوابــدد مســل عـووصـ

ـة ـهيل حركــافرين وتســراءات المســاء إجــرعة إنهــي ســاهم فــذي ســر الــتخدمين، المـمسـ 306وًـاألفـ 352ـى ـة إلـبوابـ 122

ـى ـير إلــذي يشــر الــرة، المــرة الخيــال الفتــة خــات الذكيــتخدمي البوابــدد مســاع عــن ارتفــة، ويتبيــي الجويــذ دبــر منافــور عبـالعبـ

ـي ـى فــذي ل يتوانــي، والــارات دبــي مطــي فــة دبــا إقامــي تقدمهــة التــات الذكيــن الخدمــوع مــذا النــتخدام هــى اســاس علــال النـإقبـ

تقديم أحدث الخدمات الذكية للمسافرين. 

ـال ـة خــا الخارجيــي الدارة ومراكزهــات لمراجعــاز الخدمــد لنجــة العيــال عطلــات خــدول مناوبــي جــة دبــدت إقامــد اعتمـوقـ

ـز المركــى تلقــث حيــن، المتعامليــات مكالمــي لتلقــه عملــة متابعــيفــتمر اســر« »آمــال اتصــزمركــقفريـإن  ـثحيــة،العطلــام أيـ

ل فترة العطلة تضمنت امكالمة خ 500وًألفا 12

ـريبيالتجـــروع المشــ“دو”  ـةالمتكاملــارات المــركة شــــــــع مــعاون بالتـــــي بدبــب الجانــؤون وشــة للقامــة العامـالدارة  ـتأطلقـ

ـى إلــول الوصــد عنــيرة تأشـأو  ـارةزيــيرة تأشـأو  ـياحيةســيرة بتأشــن القادميــافرين المســيمكن ســذي الــعادة” بســل “تواصـالول  

ـن ” دو” ـا مــة مجانــرك مقدمــف متحــريحة هاتــمل شــة ستشــى حزمــول علــن الحصــاون مــس التعــي دول مجلــب مواطنـجانـ

ـم ـاء إقامتهــة أثنــة متكاملــتمتاع بتجربــة لســف المحمولــع الهواتــى جميــل علــي تعمــي الدولــار دبــى مطــم إلــد وصولهـعنـ

واستكشافهم لمعالم المارة السياحية . 

ـن ـه كل مــدث فيــي تحــي الدولــار دبــب بمطــؤون الجانــة وشــة للقامــه الدارة العامــي عقدتــر صحفــال مؤتمــك خــن ذلـأعلـ

ـت بنــة عائشــورة الدكتــعادة وســي بدبــب الجانــؤون وشــة للقامــة العامـالدارة  ـامعــر مديــري المــد أحمــد محمــواء اللــعادة سـ

ـة، ـالت المتكاملـتصـاـارات لـركة المــذي لشــس التنفيــب الرئيــاوي نائــد الحســة وفهــي الذكيــام دبــر عــر مديــن بشــي بـبطـ
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ـع ـن “دو” مــة مــزوار المجانيــريحة الــى شــبقا علــة مســي محملــي تأتــعادة” التــل بســة “تواصــى باقــون علــيتمكن الحاصلـوسـ

ثة أيام . احية لمدة ثاث دقائق مرنة وصاث

ـار ـح الخيــة يتيــادة التعبئــارات لعــة خيـثـاـر ثـات عبــال أو البيانــق التصــن دقائــد مــة المزيــار إضافــك اختيــد ذلــزوار بعــن للـويمكـ

ـر ـا ويوفـدرهمـ 25ـل ـام مقابــة أيـثـاـدة ثـة لمـحيـاـة وصـق مرنـدقائـ 10ـع ـات مــن البيانــت مـميجابايـ 150ـى ـول علـالول الحصـ

ـدميقــا بينمـ؛ ًـادرهمـ 55ـل مقابــام أيــبعة ســدة لمــة حيـاوصـة مرنــة دقيقـ 20ـع مــت ميجابايـ 500ـم بحجــات بيانــي الثانــار الخيـ

 .ًيوما 14حية لمدة ادقيقة مرنة وص 40 جيجابايت مع 2الخيار الثالث بيانات بسعة  

ـاع واتبـ 122–ـم *ـال بالرقــم والتصــي أجهزتهــريحة فــال الشــافرين إدخــى المســن علــة يتعيــزوار المجانيــريحة الــل شـولتفعيـ

ـريحةـم الشــم تقديــن دو مهمتهــون مــي مروجــي الدولــار دبــي مطــوازات فــب الجــن مكاتــرب مــيتواجد بالقــادات وسـالرشـ

للزوار ومساعدتهم على الستفادة من الخدمات التي تقدمها. 

ل النصف الول امليون مسافر عبر منافذ دبي خ 27أكثر من  

ـن ـنوي مــف الســال النصــي خــي دبــة فــة والبريــة والبحريــذ الجويــر المنافــن عبــن والمغادريــافرين القادميــدد المســل عـوصـ

ـةـي حركــى فــبة العلــى النســة علــذ الجويــا المنافــتحوذت فيهـ، اســافرامسـ 641وـا ألفـ 373و ًـامليونـ 27ـى ـاري، إلــام الجـالعـ ًً 

ـة ـذ البريــر المنافــن عبــن والمغادريــافرين القادميــدد المســاه عــافر، تــون مسـمليـ 25ـع ـافرين، بواقــروج المســول وخـدخـ

مسافر بدبي. 500ألفا و 557، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية مسافرا 141ألفا و 816بواقع مليون و ً 

ـاق ـدد إطــي بصــة دبــي، أن إقامــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــام الدارة العامــر عــري مديــد المــد أحمــواء محمــف اللـكشـ

ـة ذكيــرات كاميــطة بواســافرين المســع جميــى علــن العيــة بصمــص فحــراء بإجــي معنــي« التلقائــجيل »التســـ لــد جديــام نظـ

فحص  ـراءلجـالنتظار ـرطوابيــيفــوف الوقــب تجنــن مــي الدولــي دبــارمطــر عبــن القادميــزوار الــيمكن ســذيالــرالمــة،ومتقدمـ

ـي« ـجيل التلقائــام التســري أن »نظــواء المــد اللــافرين. وأكــلس للمســق الســت والتدفــر الوقـلتوفيـ ًـاـن، ضمانــة العيـبصمـ

ـرة، ـريعة ومبتكــة ســة بطريقــي الدوليــارات دبــي مطــافرين فــرور المســتغرقها مــي يســة التــرة الزمنيــص الفتــى تقليــل علـيعمـ

ـد آل ـن راشــد بــيخ محمــمو الشــب الســات صاحـلتوجيهـ ًـذاـي تنفيــد يأتــام الجديـأن النظـ ًـاـافرين، موضحــعادة المســق سـتحقـ

ـات والمؤسســر الدوائـكل  ـيفــات الخدمــرتطويــيفـال،ـاهرعــي، دبــمحاكــوزراء الــس مجلــسرئيــة الدولــس رئيــبنائــوم مكتـ

الحكومية 

ـزـا مراكــي تقدمهــات التــول الخدمــن حــعادة المتعامليـع رأي لسـاـتطـري اســي تجــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامـالدارة العامـ

 96%آمر في دبي فيظهر أن »آمر« حقق السعادة لنحو  

96ـبة ـا بنســعادة لمتعامليهــق الســي تحقــارة دبــاء إمــة أنحــي كافــرة فــر« المنتشــز »آمــث أن مراكـع حديـاـتطـر اسـأظهـ

بالمئة.  

ـي ـب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــام الدارة العامــال قيــن خــك مــاءت ذلــه، جــخة منــس نســان بزنــى أريبيــان تلقــب بيـوبحسـ

ـامعــينها بتدشــي دبــة إقامــدأت بــي والتــي دبــي فــر آمــز مراكــا تقدمهــي التــات الخدمــول حــن المتعامليــعادة لسـرأي  عاـتطباسـ

 .2017 

ـك ـا؛ وذلــادة كفاءتهــات وزيــيط المعامــى تبســدف إلــي، وتهــي دبــة فــز الخدمــد لمراكــوذج المعتمــر« النمــز »آمــد مراكـوتعـ

ـفـي لتصنيــوم العالمــام النجــع نظــة مــز المتوافقــر التميـلمعاييـ ًـاـاءة، وفقــة والكفــزات الدقــى ميــات بأعلــم خدمـبتقديـ

الخدمات، تحت إشراف كوادر وطنية وفريق عمل إقامة دبي.  

ـتـبة حصلــل نســن أن أقــي حيــة فـبالمئـ 96ـى ـت إلــز وصلــذه المراكــا هــبة حققتهــى نسـع أن أعلـاـتطـج الســرت نتائـوأظهـ

 بالمئة 79عليها بلغت  
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 ًشهرا 18مليون مسافر صيني عبر منافذ دبي خلل  

ـركات ـدد حــول عــن وصــري، عــد المــد أحمــواء محمــي، اللــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــام الدارة العامــر عــف مديـكشـ

ـن ـى مليونيــاري، إلــام الجــن العــف الول مــى النصــي حتــام الماضــذ العــي، منــي دبــن فــافرين الصينييــروج للمســول والخـالدخـ

ـاـي، لمــائح الصينــبة للســزة بالنســة مميــر وجهــدة تعتبــة المتحــارات العربيــة المـأن دولـ ً ً ًـاألفـ 849و ـا ، مضيفــافرامسـ 554و

ووفرت ـة،خاصــةأهميــي الصينــائحللســتأولــاكمــة،والحداثــةالصالــن بيــعتجمــيفهــياحية، ســذب جــاتمقومــنمــهبــعتتمتـ

له كل مقومات القامة الكريمة 

ل موسمي »الحج« وعيد الضحى امليون مسافر متوقع عبر »مطارات دبي« خ 5.1

ـال ـد طــي، العميــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــي الدارة العامــة فــذ الجويــؤون المنافــام لشــر العــاعد المديــف مسـكشـ

ـع ـن المتوقــه مــى أنـإلـ ًـيراـي، مشــارات دبــر مطــافرين عبــداد المســد أعــع تزايــل مــتثنائية للتعامــة اســن خطــنقيطي، عـالشـ

ل موسمي الحج وعيد الضحى المبارك. االتعامل مع مليون ونصف المليون مسافر، خ

ـافرين المســجيعلتشـدبي،مطاراتعبرـنوالمغادريــنللقادميــةذكيــةبوابـ 122ـرتوفــي«دبــة»إقامـأنـىإلــنقيطيالشــتولفـ

ـى إلــتخدميهامســدد عــعلرفــافرين، المســددعــنمـ 22%ـىإلـ ًـاحاليــتخدميهامســدد عــل ليصــةالذكيــات البوابــتخدام اســى علـ

صــالت  فــي ً(،كاونتــرا 99)الحديثــة  الكاونتــرات ســتقدم فيمــا الجــاري، العــام نهايــة قبــل المســافرين إجمالــي مــن %50

ـل ـات، مثــتخدام البوابــا اســب عليهــي يصعــات التــى الفئــا إلــي خدماتهــي الدولــار دبـ( بمطـ3ـى )ـي مبنــن فــن والمغادريـالقادميـ

الطفال، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين. 

ـراوح تــا فيمــة، ثانيـ 11ـى إلــل لتصــرات الكاونتــر عبــافرين المســة معاملــاز إنجــي فـ ًـياقياسـ ًـارقمــت حققــي« دبــة »إقامـأن  ـروذكـ

ـع ـل مـللتعامـ ًـازمنيـ ًـدلـت معـأن الدارة وضعـ ًـداـوان، مؤكــع ثــبع وتســن ســا بيــة مــات الذكيــر البوابــة عبــاز المعاملــدة إنجـمـ

ـذي ـر الــى، المــد أقصــق بحــبع دقائــال سـخـ ًـافرامسـ 550ـات ـاز معامــم إنجــث يتــا، بحيــق خطتهــافرين وفــداد المســد أعـتزايـ

 “يحد من طوابير النتظار على كاونترات الجوازات.

إقامة دبي” تطلق تطبيقها الذكي الخاص ببطاقة الخصومات “السعادة”

 ألف مسافر عبر منافذها خلل عطلة العيد 866إقامة دبي تنهي إجراءات  

ـة ـة والجويــة والبحريــا البريــر منافذهـعبـ ًـافرامسـ 30وًـاألفـ 866ـراءات ـي إجــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــت الدارة العامـأنهـ

 571وًـاألفـ 792ـة ـذ الجويــر المنافــن عبــن والمغادريــافرين القادميــدد المســغ عــث بلــارك، حيــى المبــد الضحــة عيــال عطلـخـ

ـدد ـغ عــا بلــافرين، فيمـمسـ 9وًـاألفـ 68ـة ـذ البريــر المنافــن عبــن والمغادريــافرين القادميــدد المســغ عــن بلــي حيـ ً، فــافرامسـ

ـول الدخــات أذونــات معامــات إحصائيــن عــي دبــة إقامــفت وكشــا كمـ ً،ـافرامسـ 450ف ولآ 5ـة البحريــذ المنافــر عبــافرين المسـ

 معاملة. 25وًألفا 143ل العطلة حيث بلغ عددها اوالقامة المنجزة خ

ـات ـتخدمي البوابــدد مســى أن عــي إلــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــام الدارة العامــر عــري مديــد المــد أحمــواء محمــار اللـوأشـ

ـتخدمي ـدد مســاع عــن ارتفـ، وتبيـًـتخدمامسـ 248وًـاألفـ 218ـى ـل إلــة وصـبوابـ 122ـا ـغ عددهــي والبالــارات دبــي مطــة فـالذكيـ

ل عطلة العيد المر الذي يشير إلى إقبال الناس على استخدام أحدث الخدمات الذكية في المطار. االبوابات الذكية خ

ـات مكالمــي لتلقــازة الجــرة فتــال خــه عملــة متابعــي فــتمر اســن المتعامليــعادة لســر آمـإدارة  ـقفريـأن  ـريالمــواء اللــاف وأضـ

ـة مكالمـ 784آلف و 4ـع ـل مــم التعامــث تــاعة، حيــدار الســى مــل علــي تعمـ» التـ 8005111ـر » ـة »آمــر خدمــن عبـالمتعامليـ

ل فترة العيد. اخ
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اك مراكز آمر ّإقامة دبي« تنظم الملتقى الثالث لمل

اك ّـللمــث ـى الثالــن » الملتقــعادة المتعامليــر لســإدارة آمــة بــي متمثلــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــت الدارة العامـنظمـ

ـة ـة للقامــام الدارة العامــر عــري مديــد المــد أحمــواء محمــد اللــي، وأكــة- دبــي الجافليــي فــا الرئيســي مقرهــر« ، فــز آمـمراكـ

ـل ـوات التواصــل قنـتفعيــتمرارية ـى اســي علــة دبــن إقامـمـ ًـاـي حرصــات يأتــذه الملتقيــل هــم مثــي أن تنظيــب بدبــؤون الجانـوشـ

ـقـتهدف تحقيــي تســة التــات الحكوميــل التوجهــي ظــن فــعادة المتعامليــا وســات رضــى درجــى أقصــول إلــركائها للوصــع شـمـ

السعادة للمواطن والمقيم على أرض المارات،  

 69ـر ـاري عبــام الجــن العــف الول مــال النصــة خـمعاملـ 406ـبع ألف و ـون و ســزت مليــد أنجــر قــز آمــري أن مراكــرح المـوصـ

 476ـف و ألـ 847ـاز ـة بانجــر ، مقارنــات آمــدم خدمــي تقــهيل التــز تســض مراكــي وبعــارة دبــي إمـفـ ًـرامنتشـ ًـانموذجيـ ًـزامركـ

ـي فــيدبــة إقامــاتقدمهــيالتــاتالخدمــىعلــر الكبيــالالقبــىإلــيريشــذي الــر المـ، 2018ـامعــال خــهانفســرة الفتــيفــة معاملـ

ت بكل بسهولة ويسر. االتي ل تتوانى عن تقديم أحدث الخدمات ، وإنجاز المعاممراكز آمر 

إقامة دبي ترحب بـأكثر من مليون مسافر عبر مطارات دبي 

ـهر ـن شــن مــبوعين الخيريــال الســافر خــون مســن مليــر مــي بأكثــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــت الدارة العامـرحبـ

ـي ـارات دبــر مطــة عبــن للدولـح القادميـّـياـزوار والســن الــواج مــول أفــراءات دخــاء إجــال إنهــن خــك مــي وذلــطس الماضـأغسـ

ـول ـراءات دخــة إجــي الدوليــارات دبــوازات مطــورو جــى مأمــث أنهـــة حيــة الصيفيــاء العطلــد انتهــن بعــافرين العائديـوالمسـ

 ألف مسافر في اليوم. 85 مسافر ا وذلك بمتوسط انهاء اجراءات دخول 548ألفا و 367مليون و

ـنوات السـمدىـىعلــتحققــيدبــةإقامـأنـيبدبــبالجانــؤونوشــةللقامــةالعامـالدارةـامعــر مديــريالمــواءاللــعادةســدوأكـ

ـة ـون دولــأن تكــا بــع رؤيتهــواءم مــا يتــة وبمــات العالميــل الممارســق أفضــات وفــم الخدمــي تقديــة فــة نوعيــة نقلـالماضيـ

 .ًمااوس ًالمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمنا

على متجري »آبل ستور« و«آندريود« 
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ـارب ـعادة” لقــات “الســة الخصومــاص ببطاقــي الخــا الذكــي تطبيقهــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــت الدارة العامـأطلقـ
ـتوى ـى مســا علــروض والمزايــي للعــق ذكــو أول تطبيــد”، وهــتور” و”آندرويــل ســري “آبــى متجــى علــة الولــن الدرجــن مـالموظفيـ

ـك ـى، وذلــة الولــن الدرجــة مــراد العائلــماء أفــة بأســة مخصصــة ذكيــدم بطاقــذي يقــدة، الــة المتحــارات العربيــة المـدولـ
والمراكز ـةالتجاريــاتوالمحــاتالجهــف مختلـمنـاومزايــة ماليــاتخصومــمتضــيالتــةالبطاقــذههــزاتمميــنمــتفادةسـال

الطبية وغيرها. 
ـواء ـعادة اللــي وســب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــام الدارة العامــر عــري مديــد المــد أحمــواء محمــعادة اللــور ســك بحضـوذلـ
ـة ـي إقامــؤولين فــاط والمســن الضبــدد مــام وعــر العــاعدي المديــي، ومســة دبــام إقامــر عــب مديــرور نائــن ســر بــد مهيـعبيـ

دبي.”. 
ـا، ـعاد موظفيهــي لســة دبــادرة إقامــدى مبــي كإحــام الماضــي العــا فـقهـاـم إطـي تــعادة” التــة “الســري أن بطاقــاف المـوأضـ
 40–000ـن ـر مــارب أكثــا يقــي، ومــب بدبــؤون الجانــة وشــة للقامــبي الدارة العامــن منتسـآلف مـ 5ـن ـر مــا أكثــتفيد منهـيسـ

ـعجميـ ًـاأيضــح منــم تــا كمـ(، 18ــالــنة ســوق فــاء والبنـالم،  الب، ـة،الزوجــزوج، )الــى الولــة الدرجــن مــم أقاربهــن مــتفيد مسـ
 مستفيد.. 300المتقاعدون من إقامة دبي وذلك بواقع  

 لصحاب الهمم ًآليا ًإقامة دبي« تدشن صرافا

المري خلل تدشين الصراف اللي في المقر الرئيس للدارة. من المصدر 

ـي ـه فــن نوعــد الول مــم، يعــاب الهمــة أصحـلخدمـ ًـاآليـ ًـاـي صرافــي دبــب فــؤون الجانــة وشــة للقامــنت الدارة العامــ ّدش
ـع اف أربـ ّـرـح الصــامي. ويتيــارقة الســرف الشــع مصــاون مــة، بالتعــة والحركيــن البصريــدم ذوي العاقتيــط، ويخــرق الوسـالشـ

ـف ـدار كشــد، وإصــن الرصيــار عــدي، والستفســحب النقــي الســم، وهــاب الهمــات أصحــع متطلبــب مــية تتناســات أساسـخدمـ
ـم كل ـى تقديــاوة علــة، عــة صوتيـخدمـ ًـاـح أيضــا تتيــخصي، كمــف الشــم التعريــر رقــى تغييــة إلــر، إضافــ ّـاب المصغالحسـ

ـات ـر الخدمــع فواتيــدي، ودفــحب النقــك الســي ذلــا فــة، بمــر ذوي العاقــن غيــخاص مــة للشــة العتياديــات الصرافـخدمـ
والتبرعات، وغيرها. 

حكومية  ـةجهـأول ـرتعتبـالدارة ـأنبــري، المـمحمدـواءاللــي،دبــي فــبالجانــؤون وشــة للقامــةالعامـالدارة  ـامعــرمديــاد وأفـ
ـن، ـاعدة الخريــة لمســة، ودون الحاجــكل مرونــم بــاب الهمــة لصحــة اللكترونيــة الصرافــدم خدمــارة تقــتوى المــى مسـعلـ

وذلك في مقرها الرئيس 
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