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له، بل يبتسم  الحظ  ابتسامة  ينتظر  اإليجايب ال  اإلنسان 
هو للحياة ويسعى منطلقاً خلف أحالمه وطموحاته.

Positive people do not wait for luck to smile at them; 
they smile at life and seek to fulfil their dreams.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

هل تعلم؟

Did You Know?

More than 2.7 million working hours spent to transform the 
legendary Queen Elizabith 2 ship into a tourist destination 
and a hotel consisting of 13 floors.

تراخيص تصدر 1400 رخصة بناء يف 2020

العقاري، سواء يف مناطق التطوير الخاصة أو المناطق الحرة التابعة لمؤسسة الموا� والجمارك والمنطقة الحرة 
بديب.

وأضاف أنه مع استمرار طلب الحصول على التصاريح الهندسية، فقد نمت بالتوازي قاعدة متعاملي الدائرة، حيث 
كثر من 181 ألف متعامل يف 2020، مقارنة بعدد 163 ألف  بلغ عدد متعامليها من فئتي الشركات واألفراد إىل أ
وتبسيط  لمتعامليها،  متميزة  تجربة  لتقديم  الدائم  «تراخيص»  سعي  مؤكداً   ،11% بنمو   2019 يف  متعامل 
تنويع  يف  أسهم  مما  وربحية،  كفاءة  الطرق  بأكثر  بأعمالهم  للقيام  والمستثمرين  للتجار  والعمليات  اإلجراءات 
كات استراتيجية متميزة، عززت من موقع «تراخيص» الريادي على  وتوسيع قاعدة المتعاملين، واستقطاب شرا

خارطة العمل االقتصادي.

جمارك ديب تشارك يف المنتدى العالمي لألخوة اإلنسانية

Dubai Custom Participates in the International Forum for Human Fraternity

استقبلت منصة جمارك ديب االفتراضية عدد من الزائرين من مختلف الجنسيات خالل مشاركة الدائرة يف المهرجان 
المستدامة  اإلنسانية  والمبادرات  اإلنجازات  أهم  عرض  خالل  من  المشاركة  وجاءت  اإلنسانية،  لألخوة  العالمي 
الفئات  لمختلف  الُمقدمة  اإلنسانية  والخدمات  السابقة،  السنوات  خالل  نظمتها  التي  المجتمعية  والمبادرات 

والتسهيالت الجمركية اُلمقدمة ألصحاب الهمم.

Dubai Customs' Virtual Platform, which participated in the Human Fraternity Festival, received 
various visitors from different nationalities.

It highlighted their major sustainable social and humanitarian achievements and initiatives, which 
they organized in the past, along with humanitarian services they provided to different categories, 
including people of determination.
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 Weather Condition  حالة الطقس فعاليات نهاية األسبوع
Weekend Activities

الخميس
Thursday

18/02

ال بيرل باي دراغون
عرض مذهل يف بر ديب

6:30 - 9:30 مساًء
La Perle by Dragone
Breathe taking show at Bur Dubai
6:30 pm - 9:30 pm

الجمعة
Friday
19/02

يوغا يف القمة 
حّصة يوغا ممّيزة يف برج خليفة

7:00 - 8:00 صباحاً أو 8:30 -  9:30 صباحاً
Yoga at the Top
An uplifting yoga session at Burj Khalifa
7:00 am - 8:00 am or 8:30 am - 9:30 am

السبت
Saturday

20/02

سباق ديب للسفن الشراعية المحلية فئة 60 
قدما

ً  ميناء جميرا للصيد 1، ديب - 8:00 صباحا
60 ft Dubai Traditional Dhow Sailing 
Race
Jumeirah Fishing Harbour 1, Dubai
8:00 am

 - والتطوير  التخطيط  لدائرة  التنفيذي  الرئيس  بالهول،  محمد  عبدهللا  المهندس  وقال 
تراخيص، إن الدائرة تعتمد تنفيذ أفضل اآلليات والتقنيات لتنظيم وتوفير الحلول المبتكرة 
جميع  يف  الجودة  معايير  أفضل  لتحقيق  للمستثمرين،  التراخيص  منح  مجال  يف 

التخصصات، بما يصب يف مصلحة المتعاملين وتعزيز االستثمارات الخارجية.

كد بالهول استمرار طلبات الحصول على رخص البناء خالل 2020 بالرغم من التداعيات  وأ
والقيود التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، حيث بلغ إجمايل عدد التصاريح الهندسية يف 
المسار  يف  «تراخيص»  مضي  على  يؤكد  ما  وهو  تصريح،   1400 وحده  الماضي  العام 
القطاع   يف  المستدام  والنمو  التوسع  دعم  يف  وأهدافها  توجهاتها  تحقيق  نحو  الصحيح 

وعن خدمات الدائرة، قال بالهول إن «تراخيص» تتوىل مسؤولية اإلشراف الهندسي وإصدار تصاريح البناء، والتأكد من تطبيق معايير السالمة يف نطاق مناطق التطوير الخاصة بديب 
والمناطق الحرة التابعة لمؤسسة الموا� والجمارك والمنطقة الحرة، وتنظيم جميع المسائل المتعلقة بالبنية التحتية وتزويدها بالخدمات الالزمة، لذلك تعمل الدائرة بشكل دائم على 
تحسين وتطوير خدماتها وتطبيقاتها لتعزيز القدرة التنافسية اإلقليمية والعالمية لديب واإلمارات، والوصول إىل أعلى درجات رضا العمالء من مطورين رئيسيين وفرعيين ومستثمرين 

وأصحاب عقود االمتياز.

وتوفر «تراخيص» خدماتها الهندسية عبر مركز سعادة المتعاملين الواقع بسوق التنين، باإلضافة للقنوات اإللكترونية والذكية المتطورة لتسهيل تقديم خدماتها، وتحصيل رسوم الخدمات 
عبر مختلف المنصات والوسائل الذكية التي تضمن تحقيق سعادة المتعاملين.

يتيح تطبيق سلطة مدينة ديب المالحية للمتعاملين فرصة التقديم 
على طلب الحصول على رخصة قيادة بحرية إلكترونياً.

Dubai Maritime City Authority's app provides customers 
with the opportunity to apply for marine driving license 
online.
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نمو قاعدة المتعاملين يف  عام 2020 مقارنة بعام 2019

كثر من 2.7 مليون ساعة عمل تم إسغراقها لتحويل السفينة األسطورية  أ
الملكة إليزبيث 2 إىل وجهة سياحية متعددة الجوانب وفندق مكون من 

13طابق.

أصدرت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموا� والجمارك والمنطقة الحرة يف ديب، 1400 رخصة بناء خالل 2020 يف مناطق 
التطوير الخاصة بديب والمناطق الحرة التابعة لمؤسسة الموا� والجمارك والمنطقة الحرة، بنسبة نمو يف عدد المتعاملين بلغت %11، مقارنة بعام 2019.


