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أكـــــد عـــــــارف الـــمـــهـــيـــري الـــمـــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــركـــز دبـــي 

لـــإحـــصـــاء أن اعـــتـــمـــاد ســمــو الــشــيــخ حــمــدان 

بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 

دبي نتائج دراسات سعادة المتعاملين 

يــعــكــس نــهــج دبـــي بـــالـــريـــادة الــعــالــمــيــة، 

فعمليات التخطيط الناجحة ال بد من 

أن يتم وضع مؤشرات لها ومتابعتها 

وقياسها باعتبارها ركيزة أساسية في 

تنفيذ الخطط على أكمل وجه.

قـــــال الـــدكـــتـــور حـــمـــد الـــشـــيـــبـــانـــي، مـــديـــر عـــــام دائـــــرة 

الـــشـــؤون اإلســامــيــة والــعــمــل الــخــيــري في 

دبــــــــي إن  اإلعـــــــــــان عــــــن نــــتــــائــــج دراســــــــــات 

ســـــعـــــادة الـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي دبـــــــي يــشــيــر 

إلى حرص قيادتنا على أن تلتزم كافة 

ــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة  ــــئـ ــ ــيـ ــ ــ ــــهـ ــ ــــــات والـ ــــــسـ ــــــؤسـ ــــمـ ــ الـ

أعـــــــــلـــــــــى مــــــعــــــايــــــيــــــر الــــــتــــــمــــــيــــــز الـــــمـــــعـــــتـــــمـــــدة 

الـــــجـــــهـــــات  هــــــــــذه  تـــــضـــــع  عــــــالــــــمــــــيــــــًا، وأن 

سعادة المتعاملين على رأس أولوياتها.

قــــــال عـــلـــي الــــمــــطــــوع، األمــــيــــن الــــعــــام لــمــؤســســة 

الــــــــقــــــــّصــــــــر: إن حـــــصـــــول  األوقــــــــــــــــــــاف وشـــــــــــــــــؤون 

المؤسسة على مركز متقدم في مؤشر 

ســـــــــــعـــــــــــادة الــــــمــــــتــــــعــــــامــــــلــــــيــــــن والـــــــمـــــــتـــــــســـــــوق 

الـــــســـــري يـــتـــرجـــم حـــرصـــهـــا عـــلـــى تــقــديــم 

أفــضــل الــخــدمــات لــلــقــّصــر والــحــاضــنــات 

والواقفين والناظرين على الوقف.

ــــــن  ــيـ ــ ـــلـــ ــ ـــامــ ـــ ــــعـ ــ ـــــتـ ــــــمــ وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: ســـــــــــــــعـــــــــــــــادة الـ

ورضاهم على رأس أولوياتنا. 
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ــيـــــرة ضـــمـــن نـــتـــائـــج دراســـــــــات ســـعـــادة  ــ أكـــــد مـــســـؤولـــو الــــمــــراكــــز األخـ

المتعاملين والــمــتــســوق الــســري لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة فــي دبــي، 

ــــتـــــي يـــجـــريـــهـــا بــــرنــــامــــج دبــــــي لـــلـــتـــمـــيـــز الـــحـــكـــومـــي الــــتــــابــــع لـــأمـــانـــة  والـ

الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس الـــتـــنـــفـــيـــذي، أن هـــــذه الـــنـــتـــائـــج حــــافــــز أســـاســـي 

يستندون إليه في تطوير الخدمات التي يقدمونها للمتعاملين.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 

ــــيـــــس مـــؤســـســـة  ــــوانــــــئ دبـــــــي الــــعــــالــــمــــيــــة رئـ الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــمـــجـــمـــوعـــة مــ

الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تمثل نتائج مؤشر سعادة 

لنا في متابعة مستوى  المتعاملين والمتسوق السري مرشداً 

األداء بجمارك دبي، وتضعنا أمام ضرورة وضع خطط جديدة 

لـــلـــتـــطـــويـــر تـــحـــقـــق ســـــعـــــادة الـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن مـــــن خـــــــال حــــشــــد كـــافـــة 

الطاقات واإلمكانات التي تمكننا من االرتقاء بمستوى خدماتنا 

بــأن تظل مسيرة التطوير في  الــقــيــادة الحكيمة  لتلّبي تطلعات 

تصاعد مستمر.

وتـــابـــع بـــن ســلــيــم: »ســتــتــم دراســـــة وتــحــديــث كــافــة اإلجــــــراءات 

والــمــمــارســات الــتــي نطبقها فــي جــمــارك دبــي بمنظور مستقبلي 

يواكب احتياجات المتعاملين ويلبي توقعاتهم، ما يمكننا من 

الــتــقــدم بــثــبــات فــي جــهــودنــا الــتــطــويــريــة ويــحــقــق نــقــلــة نــوعــيــة في 

أدائنا لنصل إلى مراتب أفضل في إسعاد المتعاملين، تنفيذاً 

لــرؤيــة صاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم نائب 

ــــاه الــلــه،  رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، رعـ

وتحقيقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي«.

ارتقاء
وقـــــال ســلــطــان بــطــي بـــن مـــجـــرن الـــمـــديـــر الـــعـــام – دائــــــرة األراضـــــي 

واألمــــــــــاك فــــي دبـــــــي: »تـــابـــعـــنـــا فــــي دائــــــــرة األراضــــــــــي واألمــــــــــاك فــي 

دبي بحرص منقطع النظير نتائج دراسات سعادة المتعاملين 

إنــنــا إذ ندعم  والمتسوق الــســري للجهات الحكومية فــي دبـــي، 

ونـــثـــمـــن بـــرنـــامـــج دبــــــي لــلــتــمــيــز الـــحـــكـــومـــي الـــتـــابـــع لـــأمـــانـــة الـــعـــامـــة 

لــلــمــجــلــس الـــتـــنـــفـــيـــذي، تـــحـــت إشـــــــراف ســـمـــو الـــشـــيـــخ حــــمــــدان بــن 

مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم ولـــــي عـــهـــد دبــــــي، رئـــيـــس الــمــجــلــس 

القيادة  التي تنطلق منها  الثوابت  التأكيد على  نــود  التنفيذي، 

الـــرشـــيـــدة، خــاصــة تــلــك الــهــادفــة إلـــى االرتـــقـــاء بــمــســتــوى ســعــادة 

الـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن ورضـــــــاهـــــــم عــــــن الـــــخـــــدمـــــات الــــُمــــقــــدمــــة وتـــجـــســـيـــدهـــا 

فــــــي مــــــــبــــــــادرات تــــطــــويــــريــــة تــــضــــمــــن االرتــــــــقــــــــاء فــــــي مــــنــــظــــومــــة األداء 

الحكومية«.

وتــــابــــع بــــن مــــجــــرن: »فـــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، فـــــإن الـــــدائـــــرة وبــــعــــد أن 

شرعت برحلة التحول الرقمي في كافة خدماتها، مع إطاقها 

مــنــصــة«دبــي ريــســت»وغــيــرهــا مــن الــمــنــصــات الــذكــيــة، فــإنــنــا على 

يقين تام من قدرتنا على توفير الراحة والسعادة لمتعاملينا، 

والـــــــــــوصـــــــــــول إلــــــيــــــهــــــم فـــــــــي أي وقـــــــــــت ومــــــــــكــــــــــان، لــــــمــــــواصــــــلــــــة تــــعــــزيــــز 

تــرتــيــبــنــا عــلــى قــائــمــة مــقــدمــي الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، لــيــس فقط 

لاستحواذ على تقييم عاٍل من قبل متعاملينا، وإنما لإلسهام 

فــــي اســــتــــعــــدادات دولــــــة اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة لــلــخــمــســيــن 

الــمــقــبــلــة، لنسجل بــذلــك بصمتنا الــخــاصــة عــلــى صفحات  عــامــاً 

نهضتنا المستقبلية«.

وأضـــــاف: »إن مــثــل هـــذه الــــدراســــات تــمــثــل الــحــافــز األســاســي 

الذي نستند عليه في تطوير خدماتنا«.

خطط
بــــدوره قـــال أحــمــد مــحــبــوب مــصــبــح الــمــديــر الــعــام لــجــمــارك دبــي 

إن جمارك دبي ستعقد اجتماعات متواصلة ومكثفة بدءاً من 

الغد لوضع خطط وبرامج تطويرية لتقديم خدمات استثنائية، 

كــمــا أنــهــا ستفتح قــنــوات تــواصــل دائــمــة مــع الــعــمــاء لمعرفة 

مـــواطـــن الــضــعــف وتــقــويــتــهــا وكـــذلـــك األســــبــــاب الـــتـــي دفـــعـــت إلــى 

تسجيل هــذه الــنــتــائــج، حيث تــولــي جــمــارك دبــي أهمية قصوى 

ــــلـــــى فــي  ــــاد مـــتـــعـــامـــلـــيـــهـــا فـــقـــد حـــقـــقـــت الــــــدائــــــرة الـــنـــســـبـــة األعـ إلســـــعـ

ســعــادة المتعاملين فــي الــعــام 2018 فــي مــؤشــر الــســعــادة عن 

الــخــدمــات الــذكــيــة وبــنــســبــة وصــلــت إلـــى %97.49 ولــــذا سنعمل 

بجهد مضاعف لمعرفة مواطن الخلل وعاجها وإعداد خطط 

وبرامج تطويرية تستند على مقترحات ومتطلبات المتعاملين 

وفـــــق رؤيــــــة مــســتــقــبــلــيــة شـــامـــلـــة وصـــــــوالً إلـــــى مــــراكــــز مــتــقــدمــة فــي 

نــســبــة ســـعـــادتـــهـــم، كـــمـــا أنـــنـــا ســنــكــثــف الـــمـــهـــام لــــوصــــول مـــراكـــزنـــا 

الجمركية كــافــة إلـــى مــراكــز خــمــس نــجــوم وفـــق بــرنــامــج مــراكــزنــا 

سبع نجوم الذي أطلقته الدائرة.

وأكد أن سعادة العماء في مقدمة أولويات خطط الدائرة 

وسنسعى إلى تحقيقها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ــــالـــــة بـــــــــــدري، الـــــمـــــديـــــر الــــــعــــــام لـــهـــيـــئـــة الـــثـــقـــافـــة   كــــمــــا أكـــــــــدت هـ

والفنون في دبي، أن إعان وكشف سمو الشيخ حمدان بن 

محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، ولــي عهد دبـــي، رئــيــس المجلس 

ــــادة مـــتـــعـــامـــلـــي  ــ ــــعـ ــ ــــر سـ ــــتـــــائـــــج دراســـــــــــــة مــــــؤشــ ــــيـــــذي، أمـــــــــــس، نـ ــــنـــــفـ ــــتـ الـ

حكومة دبي لعام 2019، يحفز »دبي للثقافة« على أن تواصل 

الــعــمــل بــجــهــد أكــبــر لــتــكــون فـــي أحــــد الـــمـــراكـــز الــثــاثــة األولـــــى في 

الفترة المقبلة.

وقـــــــالـــــــت: »إنــــــنــــــا نـــــؤمـــــن بــــــــأن نــــتــــائــــج هــــــــذه الـــــــــدراســـــــــات تــشــكــل 

حــــــافــــــزاً كــــبــــيــــراً لــــنــــا، وتــــخــــلــــق أجــــــــــواء مـــــن الـــمـــنـــافـــســـة اإليـــجـــابـــيـــة 

تــدفــعــنــا لــمــضــاعــفــة جــهــودنــا لــنــتــبــوأ مــكــانــة رائـــــدة بــيــن الــهــيــئــات 

الحكومية، والوصول بنسبة إسعاد متعاملينا إزاء الخدمات 

مــــة إلـــيـــهـــم لـــتـــقـــارب مــــا تــطــمــح إلـــيـــهـــا قـــيـــادتـــنـــا الـــرشـــيـــدة،  الــــُمــــقــــَدّ

وهــي الــدرجــة الكاملة بــجــدارة«. وأضــافــت: »لقد حققنا خال 

الـــشـــهـــور الــســتــة الــمــنــصــرمــة تـــقـــدمـــاً مــلــحــوظــاً بــفــضــل الــتــغــيــيــرات 

الداخلية والرؤية الثقافية الجديدة تحت قيادة سمو الشيخة 

لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة 

والفنون في دبــي، وخاصة بعد اتخاذ سموها مجموعة من 

اإلجــــــــراءات والـــمـــبـــادرات الــتــطــويــريــة الـــرامـــيـــة إلــــى تــحــقــيــق أعــلــى 

درجــات سعادة المواطنين والمقيمين والـــزوار، والتركيز على 

تـــكـــريـــس مـــكـــانـــة دبــــــي لـــتـــكـــون أســــعــــد مــــــدن الــــعــــالــــم، تــــمــــامــــاً كــمــا 

يريدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله«.

سلطان بن مجرن 

هالة بدري
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سلطان بن سليم
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