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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 في مجال الجنسية والقامة والمنافذ لتبقى دبي 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 وانتماء موظفي الدارة العامة للقامة وشؤون الجانب تحسين عاقات 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 الجانبرفع 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 رفع كفاءة استغال 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 ()13مركــزا وقســما خارجيــا فــي مناطــق مختلفــة فــي إمــارة دبــي
ومراكــز التســوق الرئيســية وذلــك لتســهيل المــور 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
( )13مركزا وقسما خارجيا في مناطق مختلفة في إمارة دبي

مجموع عدد الموظفين بالدارة العامة
5035

الهيكل التنظيمي
بيــن الهيــكل التنظيمــي بالشــكل أدنــاه الهيــكل الحالــي ـلـلدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب المعتمــد
لســنة  .2019وقــد 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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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 التالــي فــي تطبيــق الحوكمــة
المؤسسية :

 -رؤيــة المــارات  2021تــم اطاقهــا مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس

الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي ،فــي اجتمــاع مجلــس الــوزراء فــي عــام  ، 2010تهــدف الرؤيــة لن تكــون
دولــة المــارات ضمــن أفضــل دولالعالــم بحلــول اليوبيــل الذهبــي لاتحــاد .ولترجمــة هــذه الرؤيــة إلــى واقــع ملمــوس،

تــم تقســيم عناصــر رؤيــة المــارات  2021إلــى ســتة محــاور وطنيــة تمثــل القطاعــات الرئيســية التــي ســيتم التركيــز
عليها خا ل السنوات المقبلة في العمل الحكومي.
الجندة الوطنية

 أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــمدبــي «الجنــدة الوطنيــة» لدولــة المــارات خــال العــوام الســبعة القادمــة وصـ ً
ـول لرؤيــة المــارات  2021فــي عيدهــا

الذهبــي بمناســبة إكمالهــا خمســين عامــا مــن اتحادهــا ،وتضمنــت الجنــدة التــي عمــل عليهــا أكثر من  300مســئول
مــن أبنــاء وبنــات الوطــن مــن  90جهــة حكوميــة اتحاديــة ومحليــة 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 مــن قبــل القيــادة فــي الحكومــة بهــدف ضمــان تحقيــق
مستهدفاتها بحلول عام..2021

 -خطة دبي :2021

تتنــاول الخطــة مســتقبل دبــي مــن منظــور الحوكمــة الرشــيدة ،باعتبارهــا الليــة المؤسســية التــي تضمــن قيــادة

التنميــة واســتمرارها ،وتعزيــز رفــاه الفــرد والمجتمــع وحفــظ المــن والنظــام .وقــد ُترجمــت المنظــورات الســابقة إلــى
ســتة محــاور يعتبــر كلواحــد منهــا عنوانـًـا رئيسـًـا لمجموعــة مــن الغايــات الرئيســة علــى مســتوى دبــي ،وتشــكل فــي
مجملها تطلعات المدينة المستقبلية نحو العام.2021

 -استراتيجية الهيئة :2021 - 2017

الرؤيــة :هويــة شــخصية موثوقــة ،الرســالة :إدارة وتشــغيل ســجل ســكاني وإثبــات الهويــة الشــخصية ،الهــداف :إدارة
دورة حيــاة الهويــة الشــخصية لضمــان جــودة وأمــن بيانــات الســجل الســكاني ،تفعيــل وتوســيع نطــاق اســتخدامات

بطاقــة الهويــة كمرجــع رئيســي فــي مختلــف القطاعــات فــي الدولــة بمــا يدعــم إســعاد المتعامليــن والتحــول الذكــي

للجهــات ،ضمــان تقديــم كافــة الخدمــات الداريــة وفــق معاييــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية ،ترســيخ ثقافــة البتكار

فــي بيئــة العمــل المؤسســي .القيــم :إســعاد المتعاملين-الجــودة والتميز-البــداع والبتكار-الــولء المؤسسـ ـي-
العمل بروح الفريق -التركيز على الشركاء

 جائزة برنامج دبي للداء الحكومي المتميز:مــن بيــن فئــات جائــزة برنامــج دبــي لــلداء الحكومــي المتميــز فئــة « أفضــل جهــة فــي الحوكمــة الداريــة والماليــة»

والتي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة 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 الدارةالعامــة ومتابعــة تلــك التوجيهاتبرســم
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 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
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.
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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 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. اتحــاد النقــل الجــوي الدولــي وســلطات المراقبــة  /مجموعــة العمــل ( رئيــس الــدورة الحاليــة التــي تتــم 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  /صاح أحمد ضاعن القمزي
مساعد المدير العام لقطاع المنافذ
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العميد  /د .علي عبدال بن عجيف الزعابي
المستشار

البحرية و البرية

القانوني

العميد /حسين ابراهيم احمد محمد

العميد /خلـف احمـد راشـد غانــم الغيـث المـــري

مساعد المدير العام لشؤون

مساعد المدير العام لمتابعة

الدعم المؤسسي

المخالفين والجانب

العميد طا ل 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 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 لوالــذي يتميــز بالشــمولية لمهــام جميــع القســام كمــا تتوفــر الدارة العامــة علــى منهجيــات
وخطط منظمة لهذه العمال .
للدارة العامة ثا ث 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 الدارة رقــم ( )156لســنة  2019بشــأن
إعادة هيكلية وحدات تنظيمية بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب بدبي.
تلتــزم إدارة التدقيــق الداخلــي فــي تنفيــذ أعمالهــا بمعاييــر والتعليمــات الصــادرة مــن معهــد المدققيــن
الداخلييــن (–––) ويشــمل ذلــك تعريــف التدقيــق الداخلــي والمبــادئ الخاقيــة والمعاييــر الدوليةللممارســة
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 الهـ ـداف
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 الدارة رقم
( )156لسنة  2019بشأن إعادة هيكلية وحدات تنظيمية بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب بدبي.
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حيث تكون إدارة الحوكمة مسؤولة عن التالي:
 الشــراف و إعتمــاد إطــار عمــل السياســات الفعالــة و الشــاملة فــي الدارة العامــة للقامــة و شــؤونالجانب-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. تنفيــذ معاييــر ( ISOأوغيــر ذلــك) لضمــان أنتكــون برامــج المتثــال فــي جميــع أنحــاء المنظمــة فعالــة فــيتحديد 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
نظام 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.
العدالة:التعامل مع كافة الطراف بإنصاف دون تمييز طرف عن طرف آخر
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 الخاقية
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

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
وغيرها من الصاحيات ،كما تم تطوير منظومة العمل إلى برنامج الكتروني.

تصنيف الشركاء
تعتبــر الدارةالفعالــة لصحــاب المصلحــة عنصــر أساســي فــي نجــاح الدارةالعامــة للقامــة وشــؤون الجانــب وتشــمل
الجهــات الخارجيــة صاحبــة المصلحــة فــي الدارة :حكومــة دبــي ،الحكومــة التحاديــة ،جهــات أخــرى شــبه حكوميــة
وجهــات دوليــة .تتولــى إدارةالســتراتيجية واستشــراف المســتقبل الهتمــام بــكل مــا لــه عاقــة بالشــركاء ومتابعــة
ماحظاتهــم كمــا هــو الحــال بالنســبة للمورديــن مــن طــرف إدارة العقــود والمشــتريات والدارات الخــرى المعنيــة
حسب نوع الخدمات (إدارة التصال المؤسسي ،مركز سعادة المتعاملين)...
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الداء المالي:
نسبة التطور في اليرادات والصروفات منذ عام 2013وحتى عام 2019
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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 ،وقــد حققــت
الدارةالعامــة مســتوى نضــج متقــدم فــي المســتوى الثالــث مــن أصــل أربعــة حيــث يعتبــر تحقيــق هذاالمســتوى مقيــاس لمدى
اهتمــام الدارة العامــة لتطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال الحوكمــة .وهــي داعمــه لي نمــو بهــدف تحقيــق حوكمــة
متكاملــة ،بحيــث تعمــل علــى وجــود توجيــه صحيــح لــلدارة العامــة لتحقيــق اســتراتيجيتها والحفــاظ علــى مســتوى رقابــي
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جوائز ذات عا قة بالحوكمة:
حصلــت الدارة العامــة علــى عــدد  140جائــزة خــال العــوام الثاثــة الخيــرة  ،منهــا  22جائــزة فــي مجــال الحوكمـ ـة
والمخاطــر والتدقيــق الداخلــي  ،وعدد ثاث مواصفــات وهي كالتالي:
 الحصــول علــى  19جائــزة مــن المملكــة المتحدة في مجــال الحوكمة والتدقيــق الداخلي والمخاطر حصــول الدارة علــى الجائــزة الذهبيــة فــي مجال المحاســبة و التدقيــق المالي و الضرائب فــي الو ليات المتحدة -الحصــول علــى المركــز ا لول فــي جائــزة أفضــل الممارســات مــن جمعيــة المدققيــن الداخلييــن  IIAفــي مجــال

الحوكمــة والتدقيــق والمخاطــر لعام  2016و 2019
 الحصــول علــى شــهادة جــودة أعمــال التدقيــق الداخلــي كأول جهــة حكوميــة فــي دبــي وحصلــت علــى تصنيــف«يتوافــق بشــكل عام» ،مــن منظمة التدقيق الداخلــي العالمية .
 الحصــول علــى ايزو أمــن المعلومات ISO 27001 الحصــول علــى ايزو المخاطر 31000 -الحصــول علــى ايزو اســتمرارية ا لعمال BS22301
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نظام الحوكمة بالدارة العامة للقامة وشؤون الجانب  -دبي
مدخا ت الحوكمة الخارجية

دستور دولة

قرارات التعيين
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

القانون المالي
إدارة القوى العاملة

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

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

إطار الحوكمة

مرسوم التأسيس

والجنسية

اللجان بالدارة العامة

وشؤون الجانب
إطار إدارة المخاطر

المتحدة

للهوية

الدارة العامة للقامة
إطار اشراك أصحاب المصلحة

المارات العربية

الهيئة التحادية

مدخا ت الحوكمة الداخلية

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
قطاعات وادارات الدارة العامة
جهات على مستوى أعلى

برنامج التميز الحكومي

مؤشرات الداء المتعلقة بالرقابة
ماحظات التدقيق الداخلي واللتزام بتفويض الصاحيات

الداء المؤسسي للدارة العامة للقامة وشؤون الجانب-دبي
سيتناول هذا المحور جميع الخبار التي تم الفصاح عنها من خال وسائل العا م ووسائل التواصل الجتماعي.
«إقامة دبي» تنظم لقاء إعا ً
ميا مع المستثمرين
 400مستثمر حصلوا على القامة الذهبية في الدولة
أكــد اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي أن الهيئــة التحاديــة للهويــة
والجنســية أنهــت إجــراءات القامــة الذهبيــة لـــ 400مســتثمر علــى مســتوى الدولــة ممــن انطبقــت عليهــم الشــروط ،مشــيراً
إلــى أن القامــة الذهبيــة تمنــح لعــدد مــن الفئــات منهــا المســتثمرون والعلمــاء والطبــاء المتخصصــون والطلبــة النابغــون،
ً
سنويا
واستهلت عملها بتسليم القامة الدائمة للمستثمرين ،والتي حددت بعشر سنوات يتم تجديدها
توقيــع شــراكة اســتراتيجية بيــن غرفــة دبــي والدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب ومجلــس المناطــق الحــرة فــي دبــي
لستقطاب المستثمرين
تقضي بمنح القامة الذهبية لرجال العمال والمستثمرين من خال مبادرة «كن جزءاً من دبي»
تحت شعار « سنة لننطلق للحدث الروع في العالم»
تجســيداً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه
ال،بتفعيــل القامــة الدائمــة “البطاقــة الذهبيــة” للمســتثمرين ،ورواد العمــال بهــدف تســهيل مزاولــة العمــال وخلــق بيئــة اســتثمارية
جاذب ة ومشجعة على النمو في دبي ودولة المارات ،وقعت غرفة تجارة
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وصناعــة دبــي اليــوم اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي ومجلــس
المناطق الحرة
فــي دبــي ،تــم بموجبهــا إطــاق مبــادرة “كــن جــزءاً مــن دبــي” الراميــة إلىتحديــد الليــات الخاصــة بمنــح القامــة الذهبية
لكبار رجال العمال والمستثمرين الراغبين في تأسيس نشاط تجاري لهم في دبي.
تــم توقيــع التفاقيــة اليــوم الثاثــاء علــى هامــش أعمــال الــدورة الخامســة مــن المنتــدى العالمــي الفريقــي للعمــال
فــي دبــي مــن قبــل ســعادة حمــد بــو عميــم ،مديــر عــام غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي ،وســعادة اللــواء محمــد أحمــد
المــري مديــر الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي ،وســعادة الدكتــور محمــد الزرعونــي ،الميــن العــام
لمجلس المناطق الحرة في دبي.
وبموجــب هــذه التفاقيــة ســيعمل الطــراف الثاثــة معـًـا علــى تحديــد القطاعــات ذات الولويــة بالنســبة لســتقطاب
الســتثمارات إلــى دبــي ،بمــا يخــدم تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي للمــارة .بالضافــة إلــى العمــل علــى تعريــف
المســتثمرين ـــوأعضاء الوفــود الزائــرة مــن القــارة الفريقيــة بطبيعــة وحجــم الفــرص الســتثمارية المتاحــة فــي كل
قطــاع ،وحزمــة المحفــزات والتســهيات التــي تقدمهــا حكومــة دبــي لتســهيل ممارســة العمــال .كماتســعى مبادرة
“كــن جــزءاً مــن دبــي” إلــى جــذب الفــراد ذوي المــاءة الماليــة العاليــة والمحافظــة عليهــم مــن خــال توفيــر طريقــة
ســهلة ومبســطة لحصولهــم علــى التأشــيرة الذهبيــة كحافــز لجذبهــم والمحافظــة عليهــم كمســاهم رئيســي
لقتصاد دبي

مسؤولو إقامة دبي يهنئون المتعاملين بيوم السعادة عبر خدمة اتصال آمر
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نظمــت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب
بدبــي فعاليــات مختلفــة للموظفيــن والمتعامليــن
فــي مقرهــا الرئيســي ومختلــف مراكــز ســعادة
المتعامليــن التابعــة لهــا وللمســافرين عبــر
مطــارات دبــي الدوليــة ،وذلــك تزامنــا مــع احتفــالت
الدولــة بيــوم الســعادة العالمــي ،والــذي يصــادف 20
مــارس مــن كل عــام ،وفاجــأ اللــواء محمــد أحمــد
المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون
الجانــب بدبــي ،ونائبــه اللــواء عبيــد مهيــر بــن ســرور،
المتعامليــن بالــرد علــى مكالمتهــم عبــر خدمــة

محمد المري وعبيد مهير أثناء الرد على مكالمات المتعاملين| من المصدر

اتصــال آمــر وتهنئتهــم بيــوم الســعادة العالمــي والســتماع لرائهم.ويأتــي ذلــك تحقيقــا لرؤيــة القيــادة الرشــيدة لدولــة
المــارات العربيــة المتحــدة والتزامهــا بالرتقــاء بدولتنــا لتكــون ضمــن أكثــر الدولــة ســعادة وســعيا مــن إقامــة دبــي علــى
تعزيز مفاهيم السعادة واليجابية وجودة الحياة لدى موظفيهالجعلها أسلوب حياة.
إقامة دبي» تنجز 679.3ألف إذن دخول لمقيمي «التعاون» في عامين
أنجــزت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب فــي دبــي  679ألفـًـا و 389إذن دخــول لمقيمــي دول مجلــس التعــاون

الخليجــي خــال العاميــن الماضييــن ،بواقــع  321ألفـًـا و 109طلبــات إذن دخــول فــي عــام  ،2018و 358ألفـًـا و 280إذن
دخول في عام.2017
وقــال العقيــد الدكتــور عمــر الشامســي مســاعد المديــر العــام لقطــاع أذونــات الدخــول والقامــة إنطلــب أذونــات الدخــول

ل ينطبــق علــى أبنــاء دولمجلــس التعــاون الخليجــي ،إنمــا علــى مرافقيهــم الجانــب والمقيميــن فــي دول مجلــس التعاون،
حيــث يتطلــب مــن هــؤلء الحصــول علــى إذن دخــول مســبق لزيــارة الدولــة ،والــذي يتــم التقديــم عليــه عبــر الموقــع

اللكترونــي أوالتطبيــق الذكــي «لقامــة دبــي» ،مشــيراً إلــى أنــه فــي حــال الموافقــة يتــم إرســال نســخة إلــى البريــد اللكترونــي
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
كشـــف اللـــواء محمـــد أحمـــد المـــري مديـــر عـــام الدارة العامـــة للقامـــة وشـــؤون الجانـــب بدبـــي ،عـــن إطـــاق مشـــروع
جديـــد يعـــد الول مـــن نوعـــه علـــى مســـتوى العالـــم ،المقـــرر إطاقـــه فـــي مطلـــع عـــام  ،2020وبالتعـــاون مـــع شـــركة دوبـــز
التابعـــة لدناتـــا ،الشـــركة العاملـــة فـــي تقديـــم الخدمـــات الجويـــة العالميـــة ،ويهـــدف المشـــروع إلـــى إنجـــاز إجـــراءات الســـفر
للنـــزلء المخالفيـــن لقانـــون الدخـــول والقامـــة بطريقـــة حديثـــة وذكيـــة ،تســـاهم فـــي تمكيـــن الدارة مـــن بنـــاء مرجـــع
بيانـــات مثالـــي للنـــزلء ،ممـــا يســـهم بـــدوره فـــي رفـــع وتعزيـــز مســـتوى الخدمـــة لفئـــة النـــزلء والتـــي تعـــد إحـــدى فئـــات
المتعاملين في قال مجتمع دولة المارات العربية المتحدة .
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اللــواء محمــد المــري « :يعتبــر مشــروع «بطاقــة صعــود الطائــرة للنــزلء» الول مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم للنــزلء
المخالفيــن لقانــون الدخــول والقامــة ،كمــا يعتبــر مــن المشــاريع المتميــزة فــي دولــة المـ ـارات إذ يعــد نقلــة كبيــرة وإنجــاز
متميــز فــي مجــال تقديــم الخدمــات وفقـًـا للســتراتيجية الحكيمــة للقيــادة الرشــيدة الراميــة إلــى ضــرورة التســهيل علــى كافــة
فئــات المجتمــع التــي تقيــم علــى أرض المــارات ومــن ضمنهــا فئــة النــزلء التــي قــد تســهى عنهــا النظــار ،وبمــا يتماشــى مــع
المكانة الدولية المرموقة التي باتت تحتلها دولة المارات في كافة المحافل القليمية والدولية » .
إقامة دبي تشارك في استعدادات الدولة لستضافة “إكسبو 2020دبي
أكــد ســعادة اللــواء المــري ” :نحــن نؤكــد للجميــع أننــا علــى أتــم الســتعداد لســتقبال زوار المعــرض والــذي سيســتقطب أكثــر
مــن  25مليــون زائــر مــن مختلــف دول العالــم ،بالصــورة التــي تليــق بمكانــة دولــة المــارات العربيــة المتحــدة ،كوننــا الواجهــة
المامية في استقبال كل من يدخل إلى أرضها الطيبة”.
مؤكــداً أن إقامــة دبــي تعكــف علــى توفيــر علــى توفيــر التســهيات كافــة لــزوار وســياح مدينــة دبــي ليســتمتعوا بتجربــة
استثنائية خا ل إقامتهم ،لتتكون في أذهانهم صورة مشرفة عن دولة المارات.
إقامة دبي» تطلق برنامجها الذكي «لغات دبي» على منصة إثراء الذكية
أطلقــت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب فــي دبــي برنامــج «لغــات دبــي» ،علــى منصــة إثــراء الذكيــة للتعلــم المســتمر،
الــذي يعتبــر الول مــن نوعــه علــى مســتوى دولــة المــارات العربيــة المتحــدة ،ويهــدف إلــى تدريــب وتطويــر موظفــي الواجهــة
الماميــة فــي منافــذ دبــي الجويــة والبريــة والبحــرة عامـ ً
ـة ،والمنفــذ الجــوي علــى وجــه الخصــوص ،وذلــك للمكانــة التــي يتصدرهــا
ً
ازدحاما في العالم بالنسبة لحركة المسافرين
مطار دبي الدولي باعتباره على رأس قائمة المطارات الكثر
إقامة دبي” تظفر بالمركز الول في منافسات الشيخة هند لللعاب الرياضية للسيدات
نجحــت إقامــة دبــي بالحصــول المركــز الولضمــن منافســات ســباق الدراجــات الهوائيــة التــي تقــام ضمــن منافســات النســخة
ً
ـويقا،
الســابعة مــن دورة الشــيخة هنــد لللعــاب الرياضيــة للســيدات ،ويعــد الســباق مــن أهــم بطــولت الــدورة وأكثرهــا تشـ
حيثقدمــت صفيــة مختــار الصايــغ مــن فريــق إقامــة دبــي أداءفــي غايــة الساســة فــي مضمــار نــد الشــبا للدراجــات الهوائيــة أمــام
منافسة جريئة بين 6جهات شاركت بالسباق الذي أقيم على مسافة  20كيلومتراً.
وأعــرب ســعادة اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي عــن ســعادته بهــذا
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
 40دقيقة مدة الحصول على القامة عبر تطبيق «دبي الن»
كشــفت دبــي الذكيــة عــن تفاصيــل خدمــة «القامــة» التــي أتاحتهــا مؤخــراً بالتعــاون والشــراكة مــع الدارة العامــة للقامــة
وشــؤون الجانــب بدبــي ،عبــر تطبيــق «دبــي الن»  -منصــة الخدمــات اللكترونيــة المركزيــة لســكان دبــي  -لنجــاز معاماتهــم
الحكومية عن طريق هواتفهم الذكية.
وتســعى خدمــة «القامــة» إلــى تســهيل المعامــات والجــراءات المطلوبــة لصــدار تأشــيرات القامــة لفــراد المجتمــع ،بمرونــة
وكفــاءة عاليــة ،وخــال وقــت قصيــر ليتجــاوز الـــ  40دقيقــة ممــا يوفــر الوقــت والجهــد علــى الفــراد .حيــث يتطلــب القيــام
بإجراءات إصدار القامة عبر التطبيق 10دقائق فقط ،إلى جانب  30دقيقة إلى يومين عمل ،للموافقة على إصدار القامة
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محمد المري :التأشيرة المشتركة تعزز التكامل بين البلدين
أكــد اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي ،أن إقامــة دبــي تعمــل علــى تنفيــذ
ً
دوما قــوة دافعــة لتحقيق التنميــة القتصاديــة والجتماعية
الــرؤى الثاقبــة لقيــادة دولــة المــارات ودعــم مبادراتهــا التي تشــكل
المســتدامة .وقــال إن قــرار إصــدار التأشــيرة المشــتركة بيــن دولــة المــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية
الــذي صــدر فــي الجتمــاع الثانــي لمجلــس التنســيق الســعودي-الماراتي يأتــي تعزيـًـزا للتعــاون القائــم والتكامــل بيــن البلديــن
الشــقيقين كمــا يأتــي كخطــوة إيجابيــة جديــدة تهــدف لتعزيــز التنميــة الســياحية ودعــم القتصــاد والناتــج الوطنــي فــي البلديــن
الشــقيقين ،ويســهم بــدوره فــي تنشــيط الحركــة الســياحية والمطــارات والفنــادق ،وســيحظى المقيــم بفرصــة ســياحية
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»
شــهد اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي حفــل تخريــج الدفعــة الولــى مــن
منتســبي الدارة فــي الدبلــوم العالــي التطبيقــي فــي استشــراف المســتقبل الــذي يعــد الول مــن نوعــه علــى مســتوى دولــة
المــارات العربيــة المتحــدة .والــذي عمــل علــى تنفيــذه إدارة التدريــب وتطويــر الداء وقســم استشــراف المســتقبل فــي إقامــة
دبــي بالتعــاون مــع الجامعــة المريكيــة فــي المــارات .بهــدف ترســيخ ثقافــة استشــراف المســتقبل ضمــن القطاعيــن العــام
ً
وفقا إلى أفضل الممارسات العالمية.
والخاص بالدولة
وقــام اللــواء محمــد المــري مديــر عــام إقامــة دبــي بتســليم الخريجيــن البالــغ عددهــم  38موظفـًـا وموظفــة شــهادات التخريج
خا ل الحفل الذي أقيم في فندق ماريوت الجداف  -دبي
إقامة دبي تستعد لطلق التسجيل التلقائي لتجنب طوابير فحص بصمة العين
كشــف اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي ،أن إقامــة دبــي بصــدد إطــاق
نظــام جديــد لـــ «التســجيل التلقائــي» معنــي بإجــراء فحــص بصمــة العيــن علــى جميــع المســافرين بواســطة كاميــرات ذكيــة
ومتقدمــة ،المــر الــذي ســيمكن الــزوار القادميــن عبــر مطــار دبــي الدولــي مــن تجنــب الوقــوف فــي طوابيــر النتظار لجــراء فحص
بصمــة العيــن ،ضمانـًـا لتوفيــر الوقــت والتدفــق الســلس للمســافرين .وأكــد اللــواء المــري أن «نظــام التســجيل التلقائــي»
يعمــل علــى تقليــص الفتــرة الزمنيــة التــي يســتغرقها مــرور المســافرين فــي مطــارات دبــي الدوليــة بطريقــة ســريعة ومبتكــرة،
تحقــق ســعادة المســافرين ،موضحـًـا أن النظــام الجديــد يأتــي تنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه ال ،فــي تطويــر الخدمــات فــي كلالدوائــر والمؤسســات
الحكومية
إقامة دبي” تحصل على شهادة اعتماد دولي من المعهد العالمي للبتكار “”GInI
حصلــت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي علــى العتمــاد الرســمي مــن المعهــد العالمــي لابتــكار “ ”GInIفــي
الوليــات المتحــدة المريكيــة باعتبارهــا “مــزود ابتــكار معتمــد” لتكــون بذلــك أول جهــة حكوميــة فــي إمــارة دبــي تحقــق هــذا
العتماد.
وأصبحــت الدارة بموجــب هــذا العتمــاد مخولــة مــن المعهــد العالمــي لابتــكار لتقييــم الجهــات الحكوميــة والخاصــة
للحصــول علــى شــهادة “المؤسســة المبتكــرة” بالضافــة إلــى تدريــب المؤسســات الحكوميــة والخاصــة علــى نمــاذج البتــكار
العالمية وفق منهج المركز العالمي لا بتكار.
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وقــال ســعادة اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارةالعامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي إن هــذا النجــاز الجديــد يعــد

تتويجــا لمســيرة إمــارة دبــي نحــو التميــز وتعزيــز دورهــا كعاصمــة لابتــكار ،معربـًـا عــن فخــره بــأن نكــون جــزءا مــن النجــازات
التي تحققها دولة المارات بشكل عام وإمارة دبي بوجه الخصوص على الصعيدين المحلي والعالمي
منافذ دبي تنهي إجراءات 808ألف مسافر خا ل عطلتي اليوم الوطني ويوم الشهيد
كشــف اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي عــن حركـ ـة المســافرين (
المغادريــن والقادميــن) عبــر جميــع منافــذ دبــي خــال فتــرة عطلــة اليــوم الوطنــي الثامــن والربعيــن لدولــة المــارات العربيــة
المتحدة والتي استمرت من 29نوفمبر حتى  3ديسمبر الجاري.
وأوضــح اللــواء المــري بــأن عــدد حركــة المســافرين عبــر المنافــذ الجويــة والبحريــة والبريــة فــي جميــع منافــذ دبــي قــد بلغــت

 808ألــف و 25حركــة للمســافرين ،حيــث بلــغ عــدد المســافرين القادميــن والمغادريــن عبــر المنافــذ الجويــة 709ألــف و992
مســافر ،فــي حيــن بلــغ عــدد المســافرين القادميــن والمغادريــن عبــر المنافــذ البريــة  78ألــف و165مســافر ،فيمــا بلــغ عــدد
المسافرين عبر المنافذ البحرية 19ألف و  868مسافر .

وأشــار أن مطــارات دبــي الدوليــة اســتقبلت  334ألــف و 241مســافر خــال  5أيــام فقــط ،مؤكــداً أننــا نفخــر باســتقبال هــذا العــدد

مــن القادميــن إلــى دولــة المــارات العربيــة المتحــدة عبــر مطــارات دبــي ،مؤكــداً أن الرؤيــة التــي عــزز ركائزهــا صاحــب الســمو

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه ال ،تحثنــا دائمـًـا علــى
اســتمرارية التميــز  ،والعمــل علــى إنجــاز إجــراءات المســافرين المغادريــن والقادميــن عبــر منافــذ دبــي وفــق أفضلالممارســات
العالمية لتحقيق السعادة لكل من يدخل إلى أرض الدولة.
بوابة الشراكة» نظام إلكتروني جديد لدارة الشراكات في إقامة دبي
دشــنت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي نظــام إلكترونــي جديــد خــاص بــإدارة الشــراكات فــي إقامــة دبــي  ،وذلــك

طبقــا لمواصفــة اليــزو العالميــة  ISO44001:2017ومعاييــر التميــز الحكومــي المعتمــدة .ويأتــي انطــاق النظــام حرصـًـا مــن

إقامــة دبــي علــى توطيــد التعــاون المشــترك مــع شــركائها الســتراتيجيين مــن الجهــات والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة
وتقديم خدمات متميزة تسهم في تعزيز الداء المؤسسي.
وقــال اللــواء محمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي  »:إن إقامــة دبــي تحــرص علــى تقديــم
خدمــات مبتكــرة تواكــب التوجهــات الســتراتيجية لدولــة المــارات العربيــة المتحــدة وخطــط حكومــة دبــي المســتقبلية فــي
ـدا ،إن اطــاق نظــام «بوابــة الشــراكة» اللكترونـ ـي جــاء ترجمـ ـة لتوجيهــات صاحــب الســمو
مجــال الخدمــات الذكيــة ،مؤكـ َ
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه ال» للتحــول الذكــي
لحكومــة دبــي وتماشـ ً
ـيا مــع مبــادرة «حكومــة بــا ورق» التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي التــي تهــدف إلـ ـى توظيــف التكنولوجيــا والتقنيــات المتطــورة فــي بنــاء منظومــة
ً
تماما من الوراق بشكل يتواءم مع متطلبات مدن المستقبل.
متكاملة للعمل الحكومي الخالي
ارتفاع المسافرين عبر منفذ حتا الحدودي العام الجاري
قــال اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي« :إن منفــذ حتــا البــري الــذي يعــد
ً
ألفــا
واجهــة بريــة رئيســية لدولــة المــارات العربيــة المتحــدة ويربــط الدولــة بســلطنة عمــان الشــقيقة تعامــل مــع 898
ً
ـارعا فــي عــدد المســافرين عبــر المنفــذ
و100مســافر خــال الربــع الول مــن عــام  ،2019وأظهــرت الحصائيــات نمــواً متسـ
خــال الســنوات الخيــرة ،حيــث ارتفعــت نســبة المســافرين هــذا العــام إلــى  35%مقارنــة بالســنوات الســابقة ،المــر الــذي يحتــم
تضافــر الجهــود لنكــون علــى أتــم الســتعداد لتســهيل إجــراءات المســافرين خاصــة فــي مواســم العطــات الرســمية والعيــاد.
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مما يسهم في تحقيق سعادتهم ،ويعزز السمعة الطيبة التي تحظى بها دولة المارات على مستوى العالم».
وأشــاد اللــواء محمــد المــري بجهــود موظفــي الدارة فــي منفــذ حتــا البــري خــال العطــات الرســمية ،ودورهــم الكبيــر فــي
تسهيل إجراءات المسافرين ،وتعاونهم كفريق واحد وتقديم كافة التسهيا ت لهم.
 % 99.7استجابة للستشارات البتكارية في «إقامة دبي»
حقــق مكتــب استشــارات البتــكار ،الــذي دشــنته الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي ،خــال مشــاركتها فــي شــهر
المــارات لابتــكار  2019والمعنــي بتقديــم كل الستشــارات البتكاريــة نجاحـًـا كبيــراً فــي الوصــول إلــى أهدافــه ،بعــد أن تجــاوزت
نسبة الستجابة له ،99.7%وتعامل فيها مع نحو  933استشارة.
ويعتبــر مكتــب استشــارات البتــكار منصــة تفاعليــة تجيــب عــن أبــرز الســئلة الــواردة مــن الموظفيــن والمتعامليــن فــي
المجــال البتــكاري تحــت إشــراف فريــق عمــل مختــص ،يقــوم بالجابــة عــن كل الســئلة خــال يومــي عمــل حــداً أقصــى ،وذلــك
عــن طريــق قنــوات خاصــة بــه ،وتنوعــت الستشــارات التــي قدمهــا المكتــب فــي عــدد مــن المجــالت منهــا الملكيــة الفكريــة،
بــراءات الختــراع ،نظــام الفــكار ،نــدوات تعريفيــة ،رعايــة المبدعيــن ،تعريفــات البتــكار ،أدوات البتــكار ،مختبــرات البتــكار وغيرها
من الستشارات.
ويقــوم المكتــب باكتشــاف أفضــل الممارســات الناشــئة وتحديــد مــا يمكــن تطبيقــه علــى أرض الواقــع ،إلــى جانــب تعزيــز
مفاهيــم البتــكار وزيــادة المعرفــة فــي البتــكار والتكنولوجيــا والملكيــة الفكريــة ضمــن منهجيــات علميــة ابتكاريــة متبعــة
ً
علميا.
وقــال العقيــد عبدالصمــد حســين نائــب مســاعد المديــر لشــؤون الجــودة والتميــز :اتخــذت إقامــة دبــي مفهــوم البتــكار منهجـًـا
راسـ ً
ـخا فــي تطويــر برامجهــا ومبادراتهــا ،وحرصــت علــى تعميــم مفاهيمــه وأدواتــه مــن خــال تحفيــز الموظفيــن والمتعامليــن
على التفكير والعمل البداعي.
«إقامة دبي» 15.3:مليون مسافر عبر منافذ دبي خلل الربع الول
كشــفت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب فــي دبــي أن إجمالــي عــدد المســافرين القادميــن والمغادريــن مــن جميــع
منافــذ إمــارة دبــي ،فــي الربــع الول مــن  ،2019بلــغ  15مليونـًـا و 350ألــف مســافر ،وفــق المديــر العــام لــلدارة ،اللــواء محمــد
أحمــد المــري ،الــذي أشــار إلــى أنعــدد المســافرين القادميــن والمغادريــن مــن المنافــذ الجويــة بلــغ  13مليونـًـا و 598ألفـًـا و749
مســافراً ،فــي حيــن بلــغ عــدد المســافرين القادميــن والمغادريــن مــن المنافــذ البريــة مليونـ ًـاو 371ألفـ ًـا 251مســافراً ،فيمــا
بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 380ألف مسافر.
وذكــر المــري أن عــدد مســتخدمي البوابــات الذكيــة المنتشــرة فــي صــالت القادميــن والمغادريــن عبــر مطــارات دبــي ،البالــغ
عددهــا  ،122وصــل إلــى نحــو مليــون و 940ألفـًـا و 660مســافراً خــال الفتــرة نفســها ،المــر الــذي أســهم فــي زيــادة انســيابية
حركة المسافرين وتخفيف الزدحام خال فترة عطلة الربيع .2019
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مبادرات القيادة ّ
توف ر بيئة جاذبة للمستثمرين
أكــد مديــرون وتنفيذيــون فــي إدارة القامــة وشــؤون الجانــب بالدولــة أن إعــان الهيئــة التحاديــة للهويــة والجنســية البــدء فــي
رو ادالعمــال تأشــيرات مدتهــا  5ســنوات ،وذلــك بتوجيهــات وحضــور صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بنراشــد
تنفيــذ قــرار منــح ّ
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه ال ،يســاهم فــي توفيــر بيئــة جاذبــة للمســتثمرين،
وترســيخ مكانــة الدولــة القتصاديــة عالميـًـا ،وتعــزز ريادتهــا فــي اســتقطاب المبدعيــن وأصحــاب العمــال ،لفتيــن إلــى أن مبادرة
القيادة الرشيدة تعزز إسعاد المجتمع والمقيمين على أرض الدولة .

تتسل م أول بطاقة منشأة لدولة مشاركة في إكسبو
بلجيكا
ّ

سـّـلمت معالــي ريــم الهاشــمي ،وزيــرة الدولــة لشــؤون التعــاون الدولــي ،المديــر العــام لمكتــب «إكســبو  2020دبــي» ،واللــواء
محمــد المــري ،مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي ،ألدويــن ديكــرز المفـّـوض العــام لمملكــة بلجيــكا ،أول
بطاقــة منشــأة لدولــة مشــاركة فــي اكســبو  ،2020مــن بيــن  192دولــة أكــدت حتــى الن رغبتهــا فــي المشــاركة فــي أول
إكســبو دولــي ُيقــام فــي منطقــة الشــرق الوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا ،بالضافــة إلــى الشــركات والمنظمــات المتعــددة
المنتظر مشاركتها في الحدث المرتقب
الجنسيات والمؤسسات التعليمية ُ
أنظمة ذكية
المنشــأة لجنحــة الــدول المشــاركة ُتمنــح إلكترونيـًـا خــال دقائــق مــن تقديــم طلــب
وأوضــح اللــواء محمــد المــري أنبطاقــات ُ
الحصــول عليهــا ،مرجعـًـا ذلــك لعتمــاد إقامــة دبــي علــى النظمــة الذكيــة التــي تســعى لتوفير الوقــت والجهــد علــى المتعاملين،
المحــددة
حيــث إنكافــة أنــواع التأشــيرات ســتكون متاحــة للعامليــن فــي أجنحــة الــدول المشــاركة وفــق الجــراءات والمعاييــر ُ
تمكــن ُمفـّـوض كل جنــاح مــن جلــب الموظفيــن الذيــن يحتاجهــم أو
لهــذا الغــرض ،منوهـًـا أن بطاقــة المنشــأة اللكترونيــة ّ
أفــراد أســرته ،إذ ســيتم توفيــر كل احتياجــات المشــاركين المتعلقــة بالتأشــيرات ضمــن مقــر واحــد ،دون الحاجــة لمراجعــة
جهات متعددة لتمام الجراءات.
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وأكــد أن الدارة جاهــزة لســتقبال نحــو  45ألــف معاملــة يوميــا والعمــل علــى إنهــاء جميــع الطلبــات مــن خــال تســخير أنظمــة
الــذكاء الصطناعــي ممــا يســهم فــي تعزيــز ســمعة المــارات علــى مختلــف الصعــدة ،واصفـًـا اكســبو بالحــراك القتصــادي
والثقافي والجتماعي الذي سيكون له إسهامه في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
ممرات مطورة في مطار دبي لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والطفال
أفــادت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب فــي دبــي ،بأنهــا نفــذت خطــة تحول شــامل لبوابــات مــرور المســافرين ،بمطارات
دبــي ،لتصبــح ذكيــة بالكامــل ،إلــى جانــب ممــرات خاصــة مطــورة ،لخدمــة كبــار المواطنيــن وأصحــاب الهمــم ،والطفــال ،بحيــث
ـد أقصــى ،لنهــاء إجراءاتهــم ،وذلــك بهــدف مواكبــة النمــو القياســي فــي أعــداد
ـوان ،كحـ ّ
ل يتجــاوز وقــت انتظارهــم ســبع ثـ ٍ
المسافرين عبر مطارات دبي.
ورصــدت «المــارات اليــوم» ،خــال جولــة خاصــة فــي مبنــى  3لمطــار دبــي الدولــي ،انتهــاء الدارة مــن تحويــل جميــع بوابــات المــرور
إلــى ذكيــة ،وبــدء العمــل بالكاونتــرات الحديثــة ،التــي صممــت لتوفيــر أكبــر قــدر مــن الساســة للمســافرين ،وتقليــص وقــت
انتظارهم.
وأكــد مســاعد المديــر العــام لشــؤون المنافــذ الجويــة ،العميــد طــال الشــنقيطي ،أن الدارة تســتهدف الوصــول ،بمســتخدمي
هذه البوابات ،إلى نسبة 50%من إجمالي المسافرين قبل نهاية العام الجاري .2019
وأشــار إلــى أنمليونيــن و 667ألفـًـا و 928مســافراً مــن دبــي وإليهــا ،اســتخدموا البوابــات الذكيــة منــذ بدايــة العــام الجــاري ،وحتــى
نهايــة أبريــل الماضــي ،وذلــك مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي ،التــي ســجلت مليونـًـا و 953ألفـًـا و ،724للمســافرين
والقادمين.
ولفــت إلــى أن إقامــة دبــي وفــرت  122بوابــة ذكيــة للقادميــن والمغادريــن ،إذ تســتهدف رفــع عــدد مســتخدميها إلــى  ،50%مــن
إجمالــي المســافرين قبــل نهايــة العــام الجــاري ،فــي حيــن يبلــغ عــدد مســتخدميها حاليـًـا نحــو  22%مــن إجمالــي المســافرين،
فيمــا ســتقدم الكاونتــرات الحديثــة البالــغ عددهــا  99كاونتــراً ،فــي صــالت القادميــن والمغادريــن فــي مبنــى  3فــي مطــار دبــي
الدولي ،خدماتها إلى الفئات التي يصعب عليها استخدام البوابات ،مثل الطفال ،وأصحاب الهمم ،وكبار المواطنين.
مركز آمر نموذجي على مستوى دبي لتوفير الوقت والسعادة 67للمتعاملين .
أكــد ســعادة اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي ان انتشــار عــدد مراكــز آمــر
النموذجيــة البالــغ عددهــا  67مركــزاً حتــى الن علــى مســتوى مناطــق إمــارة دبــي يتيــح للمتعامليــن إنجــاز معاماتهــم فــي
المركز القرب إليهم مما يوفر الوقت والجهد ويحقق السعادة لهم.
منظومة مبتكرة للتكامل المؤسسي في «إقامة دبي»
كشــف عبــد الصمــد حســين ســليمان نائــب مســاعد المديــر العــام لشــؤون الجــودة والتميــز فــي الدارة العامــة للقامــة
وشــؤون الجانــب فــي دبــي أن الدارة أطلقــت خطــة متكاملــة للوصــول إلــى الريــادة العالميــة مــن خــال مشــاركاتها ،حيــث
حصلــت علــى  21جائــزة عالميــة إذ نالــت  3جوائــز «الفــكار البريطانيــة والفــكار الميركيــة والفــكار العربيــة» وأشــار إلــى أن
الخطــة تــدار باحترافيــة عاليــة مــن فريــق متخصــص مــن كــوادر الدارةوتتضمــن فعاليــات وأنشــطة تعتمــد علــى دعــم القيــادة
العليــا والدعــم الفنــي للمشــاركين لكافــة الفئــات المرشــحة لفتـًـا أن الدارة قامــت بتقديــم دعــم خارجــي لصالــح  5جهــات
حكومية واتحادية.
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وعــن أبــرز المبــادرات الرائــدة التــي نفذتهــا الدارة ،أوضــح أن مبــادرة ألــف مقيــم داخلــي معتمــد تهــدف لتمكيــن موظفــي الدارة
علــى اســتخدام وتطبيــق مهــارات التقييــم وفــق معاييــر منظومــة التميــز الحكومــي ،حيــث تــم تدريــب  700موظــف علــى أدوات
التقييــم خــال العــام الماضــي والربــع الول مــن العــام الجــاري ويســتهدف الوصــول إلــى  1000موظــف مؤهــل كمــا حصلــت
الدارةعلــى شــهادات  24مواصفــة قياســية عالميــة معتمــدة تغطــي كافــة مجــالت العمــل الساســية وبعضهــا حصلــت فيهــا
علــى الســبق والتفــرد مثــل دليــل عمــل إدارة الشــركاء والســتدامة المؤسســية ومواصفــة إدارة المشــاريع والمواصفــات
العالميــة التــي تغطــي كافــة الشــروط ،وحصلــت الدارة أيضـًـا علــى عضويــات محليــة وعالميــة ،منهــا علــى ســبيل المثــال ل
الحصــر ،جمعيــة المــارات للجــودة ومؤشــرات الداء واستشــراف المســتقبل فــي هيوســتن وجمعيــة البتــكار العالميــة
وعضوية الستدامة ومؤشر سعادة المسافرين .
إقامة دبي تنهي إجراءات مليون و 302ألف و 460مسافراًخلل عطلة عيد الفطر وتنجز  253ألف معاملة
كشــفت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي عــن إحصــاءات معامــات أذونــات الدخــول والقامــة المنجــزة خــال
فتــرة عيــد الفطــر ،والتــي اســتمرت مــن  30مايــو حتــى الثامــن مــن يونيــو الجــاري ،حيــث بلــغ عــدد المعامــات المنجــزة  253ألــف
معاملــة ،إضافــة إلــى أن عــدد حــركات الدخــول والخــروج عبــر المنافــذ الجويــة والبحريــة والبريــة فــي جميــع منافــذ دبــي قــد بلغــت
مليونـًـا و 302ألــف و 460حركــة للمســافرين خــال الفتــرة نفســها ،حيــث بلــغ عــدد المســافرين القادميــن والمغادريــن عبــر
المنافــذ الجويــة مليونـًـا و 175ألــف مســافر ،فــي حيــن بلــغ عــدد المســافرين القادميــن والمغادريــن عبــر المنافــذ البريــة 113
ألــف مســافر ،فيمــا بلــغ عــدد المســافرين عبــر المنافــذ البحريــة  14ألفـًـا و 460مســافرا ً،وقــد أنهــى منفــذ حتــا البــري خــال آخــر
يوم في العطلة إجراءاتً 16
ألفا و 803مسافرين.
ووصــل عــدد مســتخدمي البوابــات الذكيــة والمنتشــرة فــي صــالت المغادريــن والقادميــن فــي مطــارات دبــي والبالــغ عددهــم
 122بوابــة إلــى  352ألفـًـا و 306مســتخدمين ،المــر الــذي ســاهم فــي ســرعة إنهــاء إجــراءات المســافرين وتســهيل حركــة
العبــور عبــر منافــذ دبــي الجويــة ،ويتبيــن ارتفــاع عــدد مســتخدمي البوابــات الذكيــة خــال الفتــرة الخيــرة ،المــر الــذي يشــير إلــى
إقبــال النــاس علــى اســتخدام هــذا النــوع مــن الخدمــات الذكيــة التــي تقدمهــا إقامــة دبــي فــي مطــارات دبــي ،والــذي ل يتوانــى فــي
تقديم أحدث الخدمات الذكية للمسافرين.
وقــد اعتمــدت إقامــة دبــي جــدول مناوبــات خــال عطلــة العيــد لنجــاز الخدمــات لمراجعــي الدارة ومراكزهــا الخارجيــة خــال
أيــام العطلــة ،حيــث إنفريــق مركــز اتصــال «آمــر» اســتمر فــي متابعــة عملــه لتلقــي مكالمــات المتعامليــن ،حيــث تلقــى المركــز
ً 12
ألفا و 500مكالمة خال فترة العطلة تضمنت
أطلقــت الدارةالعامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي بالتـــــعاون مــع شــــــــركة المــارات المتكاملــة “دو”المشـــروع التجـــريبي
الول“تواصــل بســعادة” الــذي ســيمكن المســافرين القادميــن بتأشــيرة ســياحية أوتأشــيرة زيــارة أوتأشــيرة عنــد الوصــول إلــى
جانــب مواطنــي دول مجلــس التعــاون مــن الحصــول علــى حزمــة ستشــمل شــريحة هاتــف متحــرك مقدمــة مجانــا مــن ” دو”
عنــد وصولهــم إلــى مطــار دبــي الدولــي تعمــل علــى جميــع الهواتــف المحمولــة لســتمتاع بتجربــة متكاملــة أثنــاء إقامتهــم
واستكشافهم لمعالم المارة السياحية .
أعلــن ذلــك خــال مؤتمــر صحفــي عقدتــه الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بمطــار دبــي الدولــي تحــدث فيــه كل مــن
ســعادة اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارةالعامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي وســعادة الدكتــورة عائشــة بنــت
بطــي بــن بشــر مديــر عــام دبــي الذكيــة وفهــد الحســاوي نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة المــارات لاتصــالت المتكاملــة،
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وســيتمكن الحاصلــون علــى باقــة “تواصــل بســعادة” التــي تأتــي محملــة مســبقا علــى شــريحة الــزوار المجانيــة مــن “دو” مــع
ثاث دقائق مرنة وصاحية لمدة ثا ثة أيام .
ويمكــن للــزوار بعــد ذلــك اختيــار إضافــة المزيــد مــن دقائــق التصــال أو البيانــات عبــر ثاثــة خيــارات لعــادة التعبئــة يتيــح الخيــار
الول الحصــول علــى  150ميجابايــت مــن البيانــات مــع  10دقائــق مرنــة وصاحيــة لمــدة ثاثــة أيــام مقابــل  25درهمــا ويوفــر
الخيــار الثانــي بيانــات بحجــم  500ميجابايــت مــع  20دقيقــة مرنــة وصاحيــة لمــدة ســبعة أيــام مقابــل  55درهمـًـا؛ بينمــا يقــدم
ً
يوما.
الخيار الثالث بيانات بسعة 2جيجابايت مع  40دقيقة مرنة وصاحية لمدة 14
ولتفعيــل شــريحة الــزوار المجانيــة يتعيــن علــى المســافرين إدخــال الشــريحة فــي أجهزتهــم والتصــال بالرقــم *– 122واتبــاع
الرشــادات وســيتواجد بالقــرب مــن مكاتــب الجــوازات فــي مطــار دبــي الدولــي مروجــون مــن دو مهمتهــم تقديــم الشــريحة
للزوار ومساعدتهم على الستفادة من الخدمات التي تقدمها.
أكثر من 27مليون مسافر عبر منافذ دبي خال النصف الول
وصــل عــدد المســافرين القادميــن والمغادريــن عبــر المنافــذ الجويــة والبحريــة والبريــة فــي دبــي خــال النصــف الســنوي مــن
العــام الجــاري ،إلــى  27مليونـًـا و 373ألفـ ًـاو 641مســافراً ،اســتحوذت فيهــا المنافــذ الجويــة علــى النســبة العلــى فــي حركــة
دخــول وخــروج المســافرين ،بواقــع  25مليــون مســافر ،تــاه عــدد المســافرين القادميــن والمغادريــن عبــر المنافــذ البريــة
بواقع مليون و 816ألفا و 141مسافراً ،فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية  557ألفا و 500مسافر بدبي.
كشــف اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي ،أن إقامــة دبــي بصــدد إطــاق
نظــام جديــد لـــ «التســجيل التلقائــي» معنــي بإجــراء فحــص بصمــة العيــن علــى جميــع المســافرين بواســطة كاميــرات ذكيــة
ومتقدمــة ،المــر الــذي ســيمكن الــزوار القادميــن عبــر مطــار دبــي الدولــي مــن تجنــب الوقــوف فــي طوابيــر النتظار لجــراء فحص
بصمــة العيــن ،ضمانـًـا لتوفيــر الوقــت والتدفــق الســلس للمســافرين .وأكــد اللــواء المــري أن «نظــام التســجيل التلقائــي»
يعمــل علــى تقليــص الفتــرة الزمنيــة التــي يســتغرقها مــرور المســافرين فــي مطــارات دبــي الدوليــة بطريقــة ســريعة ومبتكــرة،
تحقــق ســعادة المســافرين ،موضحـًـا أن النظــام الجديــد يأتــي تنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه ال ،فــي تطويــر الخدمــات فــي كلالدوائــر والمؤسســات
الحكومية
الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي تجــري اســتطاع رأي لســعادة المتعامليــن حــول الخدمــات التــي تقدمهــا مراكــز
آمر في دبي فيظهر أن «آمر» حقق السعادة لنحو96%
أظهــر اســتطاع حديــث أن مراكــز «آمــر» المنتشــرة فــي كافــة أنحــاء إمــارة دبــي تحقــق الســعادة لمتعامليهــا بنســبة 96
بالمئة.
وبحســب بيــان تلقــى أريبيــان بزنــس نســخة منــه ،جــاءت ذلــك مــن خــال قيــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي
باســتطاع رأيلســعادة المتعامليــن حــول الخدمــات التــي تقدمهــا مراكــز آمــر فــي دبــي والتــي بــدأت إقامــة دبــي بتدشــينها عــام
.2017
وتعــد مراكــز «آمــر» النمــوذج المعتمــد لمراكــز الخدمــة فــي دبــي ،وتهــدف إلــى تبســيط المعامــات وزيــادة كفاءتهــا؛ وذلــك
بتقديــم خدمــات بأعلــى ميــزات الدقــة والكفــاءة ،وفقـًـا لمعاييــر التميــز المتوافقــة مــع نظــام النجــوم العالمــي لتصنيــف
الخدمات ،تحت إشراف كوادر وطنية وفريق عمل إقامة دبي.
وأظهــرت نتائــج الســتطاع أن أعلــى نســبة حققتهــا هــذه المراكــز وصلــت إلــى  96بالمئــة فــي حيــن أن أقــل نســبة حصلــت
عليها بلغت 79بالمئة
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مليون مسافر صيني عبر منافذ دبي خلل 18شهراً
كشــف مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي ،اللــواء محمــد أحمــد المــري ،عــن وصــول عــدد حــركات
الدخــول والخــروج للمســافرين الصينييــن فــي دبــي ،منــذ العــام الماضــي حتــى النصــف الول مــن العــام الجــاري ،إلــى مليونيــن
و 849ألفـًـا و 554مســافراً ،مضيفـ ًـاأن دولــة المــارات العربيــة المتحــدة تعتبــر وجهــة مميــزة بالنســبة للســائح الصينــي ،لمــا
تتمتــع بــه مــن مقومــات جــذب ســياحية ،فهــي تجمــع بيــن الصالــة والحداثــة ،كمــا أولــت للســائح الصينــي أهميــة خاصــة ،ووفرت
له كل مقومات القامة الكريمة
 1.5مليون مسافر متوقع عبر «مطارات دبي» خا ل موسمي «الحج» وعيد الضحى
كشــف مســاعد المديــر العــام لشــؤون المنافــذ الجويــة فــي الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي ،العميــد طــال
الشــنقيطي ،عــن خطــة اســتثنائية للتعامــل مــع تزايــد أعــداد المســافرين عبــر مطــارات دبــي ،مشــيراً إلــى أنــه مــن المتوقــع
التعامل مع مليون ونصف المليون مسافر ،خا ل موسمي الحج وعيد الضحى المبارك.
ولفــت الشــنقيطي إلــى أن «إقامــة دبــي» وفــرت  122بوابــة ذكيــة للقادميــن والمغادريــن عبر مطارات دبي ،لتشــجيع المســافرين
علــى اســتخدام البوابــات الذكيــة ليصــل عــدد مســتخدميها حاليـًـا إلــى  22%مــن عــدد المســافرين ،لرفــع عــدد مســتخدميها إلــى
 50%مــن إجمالــي المســافرين قبــل نهايــة العــام الجــاري ،فيمــا ســتقدم الكاونتــرات الحديثــة ( 99كاونتــراً) ،فــي صــالت
القادميــن والمغادريــن فــي مبنــى ( )3بمطــار دبــي الدولــي خدماتهــا إلــى الفئــات التــي يصعــب عليهــا اســتخدام البوابــات ،مثــل
الطفال ،وأصحاب الهمم ،وكبار المواطنين.
وذكــر أن«إقامــة دبــي» حققــت رقمـًـا قياسـ ً
ـيا فــي إنجــاز معاملــة المســافرين عبــر الكاونتــرات لتصــل إلــى  11ثانيــة ،فيمــا تــراوح
مــدة إنجــاز المعاملــة عبــر البوابــات الذكيــة مــا بيــن ســبع وتســع ثــوان ،مؤكــداً أن الدارة وضعــت معـ ً
ـدل زمنيـًـا للتعامــل مــع
تزايــد أعــداد المســافرين وفــق خطتهــا ،بحيــث يتــم إنجــاز معامــات  550مســافراً خــال ســبع دقائــق بحــد أقصــى ،المــر الــذي
يحد من طوابير النتظار على كاونترات الجوازات“.
إقامة دبي” تطلق تطبيقها الذكي الخاص ببطاقة الخصومات “السعادة”
إقامة دبي تنهي إجراءات 866ألف مسافر عبر منافذها خلل عطلة العيد
أنهــت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي إجــراءات  866ألفـًـا و 30مســافراً عبــر منافذهــا البريــة والبحريــة والجويــة
خــال عطلــة عيــد الضحــى المبــارك ،حيــث بلــغ عــدد المســافرين القادميــن والمغادريــن عبــر المنافــذ الجويــة  792ألفـًـا و571
مســافراً ،فــي حيــن بلــغ عــدد المســافرين القادميــن والمغادريــن عبــر المنافــذ البريــة  68ألفـًـا و 9مســافرين ،فيمــا بلــغ عــدد
المســافرين عبــر المنافــذ البحريــة  5آلف و 450مســافرا ً،كمــا وكشــفت إقامــة دبــي عــن إحصائيــات معامــات أذونــات الدخــول
والقامة المنجزة خال العطلة حيث بلغ عددها ً 143
ألفا و 25معاملة.
وأشــار اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي إلــى أن عــدد مســتخدمي البوابــات
ً
ـتخدما ،وتبيــن ارتفــاع عــدد مســتخدمي
الذكيــة فــي مطــارات دبــي والبالــغ عددهــا  122بوابــة وصــل إلــى  218ألفـًـا و 248مسـ
البوابات الذكية خا ل عطلة العيد المر الذي يشير إلى إقبال الناس على استخدام أحدث الخدمات الذكية في المطار.
وأضــاف اللــواء المــري أنفريــق إدارةآمــر لســعادة المتعامليــن اســتمر فــي متابعــة عملــه خــال فتــرة الجــازة لتلقــي مكالمــات
المتعامليــن عبــر خدمــة «آمــر «  « 8005111التــي تعمــل علــى مــدار الســاعة ،حيــث تــم التعامــل مــع  4آلف و 784مكالمــة
خا ل فترة العيد.
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إقامة دبي» تنظم الملتقى الثالث ّ
لمل اك مراكز آمر
نظمــت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي متمثلــة بــإدارة آمــر لســعادة المتعامليــن « الملتقــى الثالـ ـث لمـّـلاك
مراكــز آمــر»  ،فــي مقرهــا الرئيســي فــي الجافليــة -دبــي ،وأكــد اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة
وشــؤون الجانــب بدبــي أن تنظيــم مثــل هــذه الملتقيــات يأتــي حرصـًـا مــن إقامــة دبــي علــى اســتمرارية تفعيــل قنــوات التواصــل
مــع شــركائها للوصــول إلــى أقصــى درجــات رضــا وســعادة المتعامليــن فــي ظــل التوجهــات الحكوميــة التــي تســتهدف تحقيــق
السعادة للمواطن والمقيم على أرض المارات،
وصــرح المــري أن مراكــز آمــر قــد أنجــزت مليــون و ســبع ألف و  406معاملــة خــال النصــف الول مــن العــام الجــاري عبــر 69
مركــزاً نموذجيـًـا منتشــراً فــي إمــارة دبــي وبعــض مراكــز تســهيل التــي تقــدم خدمــات آمــر  ،مقارنــة بانجــاز  847ألــف و 476
معاملــة فــي الفتــرة نفســها خــال عــام  ،2018المــر الــذي يشــير إلــى القبــال الكبيــر علــى الخدمــات التــي تقدمهــا إقامــة دبــي فــي
مراكز آمر التي ل تتوانى عن تقديم أحدث الخدمات  ،وإنجاز المعاما ت بكل بسهولة ويسر.
إقامة دبي ترحب بـأكثر من مليون مسافر عبر مطارات دبي
رحبــت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي بأكثــر مــن مليــون مســافر خــال الســبوعين الخيريــن مــن شــهر
ـياح القادميــن للدولــة عبــر مطــارات دبــي
أغســطس الماضــي وذلــك مــن خــال إنهــاء إجــراءات دخــول أفــواج مــن الــزوار والسـ ّ
والمســافرين العائديــن بعــد انتهــاء العطلــة الصيفيــة حيــث أنهـــى مأمــورو جــوازات مطــارات دبــي الدوليــة إجــراءات دخــول
مليون و 367ألفا و 548مسافر ا وذلك بمتوسط انهاء اجراءات دخول  85ألف مسافر في اليوم.
وأكــد ســعادة اللــواء المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي أن إقامــة دبــي حققــت علــى مدى الســنوات
الماضيــة نقلــة نوعيــة فــي تقديــم الخدمــات وفــق أفضــل الممارســات العالميــة وبمــا يتــواءم مــع رؤيتهــا بــأن تكــون دولــة
أمنا وسا ً
المارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم ً
ما.
على متجري «آبل ستور» و»آندريود»
“إقامة دبي” تطلق تطبيقها الذكي الخاص ببطاقة الخصومات “السعادة”
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أطلقــت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي تطبيقهــا الذكــي الخــاص ببطاقــة الخصومــات “الســعادة” لقــارب
الموظفيــن مــن الدرجــة الولــى علــى متجــري “آبــل ســتور” و”آندرويــد” ،وهــو أول تطبيــق ذكــي للعــروض والمزايــا علــى مســتوى
دولــة المــارات العربيــة المتحــدة ،الــذي يقــدم بطاقــة ذكيــة مخصصــة بأســماء أفــراد العائلــة مــن الدرجــة الولــى ،وذلــك
لاســتفادة مــن مميــزات هــذه البطاقــة التــي تضــم خصومــات ماليــة ومزايــا من مختلــف الجهــات والمحــات التجاريــة والمراكز
الطبية وغيرها.
وذلــك بحضــور ســعادة اللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر عــام الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي وســعادة اللــواء
عبيــد مهيــر بــن ســرور نائــب مديــر عــام إقامــة دبــي ،ومســاعدي المديــر العــام وعــدد مــن الضبــاط والمســؤولين فــي إقامــة
دبي.”.
وأضــاف المــري أن بطاقــة “الســعادة” التــي تــم إطاقهــا فــي العــام الماضــي كإحــدى مبــادرة إقامــة دبــي لســعاد موظفيهــا،
يســتفيد منهــا أكثــر مــن  5آلف مــن منتســبي الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب بدبــي ،ومــا يقــارب أكثــر مــن 40–000

مســتفيد مــن أقاربهــم مــن الدرجــة الولــى (الــزوج ،الزوجــة ،الب ،الم،والبنــاء فــوق ســنة الـــ ،)18كمــا تــم منــح أيضـًـا جميــع
المتقاعدون من إقامة دبي وذلك بواقع 300مستفيد..
صرافا ً
ً
آليا لصحاب الهمم
إقامة دبي» تدشن
المري خلل تدشين الصراف اللي في المقر الرئيس للدارة .من المصدر

ّ
دشــنت الدارة العامــة للقامــة وشــؤون الجانــب فــي دبــي صرافـًـا آليـًـا لخدمــة أصحــاب الهمــم ،يعــد الول مــن نوعــه فــي
الشــرق الوســط ،ويخــدم ذوي العاقتيــن البصريــة والحركيــة ،بالتعــاون مــع مصــرف الشــارقة الســامي .ويتيــح الصـّـراف أربــع
خدمــات أساســية تتناســب مــع متطلبــات أصحــاب الهمــم ،وهــي الســحب النقــدي ،والستفســار عــن الرصيــد ،وإصــدار كشــف

المصغــر ،إضافــة إلــى تغييــر رقــم التعريــف الشــخصي ،كمــا تتيــح أيضـًـا خدمــة صوتيــة ،عــاوة علــى تقديــم كل
الحســاب
ّ
خدمــات الصرافــة العتياديــة للشــخاص مــن غيــر ذوي العاقــة ،بمــا فــي ذلــك الســحب النقــدي ،ودفــع فواتيــر الخدمــات
والتبرعات ،وغيرها.
وأفــاد مديــر عــام الدارةالعامــة للقامــة وشــؤون الجانــب فــي دبــي ،اللــواء محمد المــري ،بــأن الدارة تعتبــر أول جهــة حكومية
علــى مســتوى المــارة تقــدم خدمــة الصرافــة اللكترونيــة لصحــاب الهمــم بــكل مرونــة ،ودون الحاجــة لمســاعدة الخريــن،
وذلك في مقرها الرئيس
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