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كلمة المدير العام لهيئة
الثقافة والفنون في دبي
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كلمة المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي
مع� ن� ،وغايتها تقديم الحياة األفضل لكل من يعيش على أرضها ،وأن
بد� ي يى مدينة خ ّالقة وطموحاتها ال تقف عند حد ي
ب
نسي�ها الثقا ن� ي يى والفكري
واملبدع� ن� .ولت�قيق هذه الغاية ت�رص على أن يواكب
ي
حاضن� للمواهب
ة� ي
ما
تكون دا�ئ � ي
(د� ي يى
ي
واإلبداعي
مس�رة االزدهار والتطور الذي تشهده بنيتها الت�تية .من هنا ،وضعت ئ
هي�ة الثقافة والفنون ن� ي يى بد� ي يى ب
�
عامليا للثقافة وحاضنة
�ي
مركزاي
للثقافة) رؤيتها املؤسسية لتواكب هذا الطموح وتسهم ن� يىي تعزيز مكانة بد� يىي لتكون
وملتقىي للمواهب ،كما يريد لها صاحب السمو الشيخ م�مد بن راشد آل مكتوم ،نا�ئ ب ر�ئ يس الدولة،
لإلبداع
�
ر�ئ يس ب
م�لس الوزراء ،حاكم بد� يى.

أحل تقديم خدمات را�ئ دة ن� ي يى ب
ومن ب
«د� ي يى للثقافة» من ميثاق إسعاد
م�االت ة
ال�راث والثقافة والفنون ،ننطلق ن� يىي ب
معيارا ب
لن�احنا ،لذلك نسخر بحهودنا لت�قيق معادلة
�ي
املتعامل� ن ي� الذي وضعناه بعناية ،إذ تشكل سعادة متعاملينا
ي

وهي�تنا املتفانية ن� ي يى إسعاد متعامليها على أكمل
السعادة ال�ة ي�ي ترتكز على موظفينا الفخورين بتقديم خدمات م�ة يم� نرة،
ئ
ب
ع�ر القنوات الذكية
وح� .و ن� ي يى سبيل ذلك ،نوفر ملتعاملينا قنوات عدة للتواصل معنا والحصول على خدماتنا ،سواء ب
�
ب
ابتكارا.
وأك�ر
أو مراكز ا نلحدمة ،مست�ثمرين وسا�ئ ل
التكنولوحيا الحديثة بلحعل تقديم ا نلحدمة أسهل ث
ب
احتياحاتكم،
«د� ي يى للثقافة» أن تقدم لكم دليل خدماتها الذي تأمل أن يوفر لكم معلومات مفيدة تل�ب ي ي
�
يسر ب
واق�راحاتكم الق�ي ّمة ،للوصول إلى خدمات ثقافية م�ة يم� نرة تر ة�ى
�ي
وسنكون
دوما على أتم االستعداد لتلقي استفساراتكم ة
إلى تطلعاتكم.
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هي�ة الثقافة والفنون ن� يىي بد� يىي ملتعامليها ،ووصف هذه
دليل النحدمات هو دليل لتعريف النحدمات املقدمة من خالل ئ
�
استناداي على أفضل املمارسات امل�لية والعاملية.
النحدمات وتوثيق إ بحراءاتها وقنوات الحصول عليها،
ويعد دليل النحدمات إحدى مبادرات مشروع تقرير ئ
د�ى لعام  ،2019والذي
نتا��ي مؤشر سعادة متعامل يىي حكومة ب ي ي
�
املتعامل� ن�ي ورفع مستوى
د�ىي على تعزيز فاعلية النحدمات وت�قيق رضا
ي
يؤكد على ة
ال� نرام ئ
هي�ة الثقافة والفنون ن� يىي ب ي

الهي�ة من خاللها إلى إنشاء منظومة مر بحعية متكاملة ن ي�ىي
س� ن�ي بحودة ا نلحدمات املقدمة وال�ة ي�ي تسعى
األداء وت� ي
ئ
املس�مر لنحدمتها .
س� ن�ي
تعريف وتوثيق إ بحراءات النحدمات وت� يم�م رحلة املتعامل وهي األساس نل�مان الت� ي
ة
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الخارطة االستراتيجية للهيئة

دبي :مركز عالمي للثقافة ،حاضنة لإلبداع ،ملتقى للمواهب.

الرؤية:

نحن:

األمناء
املستكشفون
الواصلون
املن بحزون

دعم الموهبة

تمكين المشاركة

3

2

ا بحتذاب املواهب العاملية املتنوعة
والحفاظ عليها

4

التحول الرقمي

التميز باألداء المؤسسي

معاي�ر الحكومة الرقمية
ي
تطبيق

ح أفضل املمارسات لتطوير املنظومة املؤسسية
انتها ي
�

2

المجاالت

16

األتمتة

3

االبتكار واستشراف املستقبل

التراث الثقافي

|
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التكنولو بحيا

4

ت�قيق وت�نمية
اإليرادات

2

الشراكات

5

ترشيد اإلنفاق
وكفاءة
تشغيلية عالية

مكانة عالمية

6

تعزيز مكانة بد� يى كو بحهة ثقافية

7

ن
الثقا� يى امل�ل يى
تقوية وتصدير املنت�ي
�

السعادة
تم�ر ن ي�ى مستويات الثقافة املؤسسية
ين
وتقديم ا نلحدمة

6

الرشاقة
املؤسسية
وسرعة ب
اإلن�از

3
الفنون والتصميم

8

ن
وغ�ر املادي
الثقا� يى املادي ي
ال�راث
صون ة

7

ي
املوظف� ن�
سعادة

8

سعادة
املتعامل� ن�
ي

الممكنات
االستراتيجية

1

www.dubaiculture.gov.ae

ف� نر املشاركة الفعالة من قبل كافة
ت� ي
ف�ات ب
امل� ة�مع
ئ

5

خلق منظومة اقتصادية م�فزة
لإلبداع

مسؤولية ثقافية

األولويات المؤسسية

1

دم� الفن واإلبداع ن�من مساحات
ي
�
مدينة بد� يى

اقتصاد إبداعي

وضع بد� ي� عل� ا فل�ارطة
الثقافية العاملية

األولويات القطاعية

1

ب
تش�ع على نمو
بي�ية
دعم منظومة ئ
الناش�ة ن
(�من املنظومة
املواهب
ئ
ي
التعل�مية وخار بحها)

البيانات
واملعلومات

بحعل الثقافة ف� ي� كل
مكان لل بحميع

إلهام ا بل�يل ا بل�ديد وحثه
عل� التواصل واإلبداع

رسالتنا:

املساهمة ف� ي� االقتصاد
اإلبداعي

ف
الثقا� ي�
ال�راث
تعز يز ت
واالحتفاء به

الحوكمة

األدب
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ميثاق سعادة المتعاملين
ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻧﻠﺘﺰﻡ ﺗﺠﺎﻫﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﻧﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ ٜ
وإﺣﺮاءات
ﻣ�� �� ��ة.
ﺧﺪﻣﺔ �

واﻗ��اﺣﺎﺗﻜﻢ وﻧﺘﺸﺎرك
ﻧﺮﺣﺐ ٔ
ﺑﺂراﯨﻜﻢ �
ﻣﻌﻜﻢ � ��� ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ.

ُّ� �
وﻧﺒ� ﻓﻴﻬﺎ دون �
ﺗﺄﺧ��.
ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻜﻢ

ﻧﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﻣ��� �� ��ة ﺑﻤﺴﺎواة وﻋﺪاﻟﺔ.

واﻫ��ﺎم
ﺑﺎﺣ��ام
�
ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻜﻢ �
وﺑﺸﺎﺷﺔ.

وﻋ�� اﻟﻘﻨﻮات
ﻧﻮﻓﺮ ا���ﺪﻣﺔ � ��� اﻷوﻗﺎت ٜ
اﻟ�� ﺗﻨﺎﺳﺒﻜﻢ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن.
��

ﺳﺘﻜﻮن �
�
وﻣﻌﺎﻳ��ﻧﺎ ا��ﺪﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎس
ﻗ��ﻨﺎ
ٜ
�
اﳌﺘﻐ��ة ﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻨﺎ.
اﻻﺣﺘﻴﺎﺣﺎت
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ

ﻧﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت �ﻞ ﺧﺪﻣﺔ وﻣﻮاﻋﻴﺪ
ٜ
إﻧﺤﺎزﻫﺎ.

ﻧﻌﻤﻞ ﻋ�� ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد ٜ
اﻹﺣﺮاءات ﻟﻨﻮﻓﺮ
ﻟﻜﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮ ﻳﻌﺔ وﺳﻠﺴﺔ.

ٜ
اﺣﺘﻴﺎﺣﺎﺗﻜﻢ ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ،
ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
وﻧﺒﺬل أﻗ�� ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ.

ﻧﻠ� ��م ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ٜ
ﻣ�� �� ��ة ﻟﻜﻢ ﻣﻦ
ﺗﺤﺮﺑﺔ �
�
�
اﳌﺴ��ﺮ ���ﺪﻣﺎﺗﻨﺎ وﻓﻖ
اﻟﺘﺤﺴ� ��
ﺧﻼل
�
أﺣﺪث ا��ﻠﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

ﻧﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ
ﻳ��ﺘﻊ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ وﻳﺘﻔﻬﻢ
ﻣﺘﻌﺎون �
اﺣﺘﻴﺎﺣﺎﺗﻜﻢ ٜ
ٜ
وﻳﺤﻴﺐ ﻋ�� اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻜﻢ.

ﻧﻌﻤﻞ ﻋ�� �
ﺗﻮﻓ�� ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻔﻲ
ٜ
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺣﺎت وﺗﻮﻗﻌﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﻢ
ٜ
اﻻﺳﺘﺤﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮ ﻳﻌﺔ ﻟﻬﻢ.
وﺗﻘﺪﻳﻢ

ﻧﺮﻛﺰ ﻋ�� ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
اﳌﻘﺪﻣﺔ ٜ
ﺑﺤﻮدة وﻛﻔﺎءة وﺑﻄﺮ ﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
وﺷﻔﺎﻓﺔ.

ﻭﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻜﻢ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻜﻢ:

اﻟﺮد ﻋ�� اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻣﻘﺪﻣﻲ
و��
ا���ﺪﻣﺔ ���ﺪﻣﺘﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ � �
اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد.

ﺗﻐﻴ�� � ��� اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
إﺑﻼﻏﻨﺎ ﺑﺄي �
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ٜ
ﺑﺈﻧﺤﺎز ا���ﺪﻣﺔ.

إﻋﻼﻣﻨﺎ ﺑﺄﺳﺮ ع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ �� �� ﺣﺎل
ٜ
وﺣﻮد ﺧﻄﺄ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ � ��� اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

ً
ٜ
ﻣﺴﺒﻘﺎ�
ﺗﺤﻬ �� �� اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻹﺗﻤﺎم اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.

اﻟﻮﺛﺎﯨﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﺗﻮﻓ�� �ﺎﻓﺔ
�
ٔ

ﺗﻘﺪﻳﺮ ٜﺣﻬﻮد ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﺣ��ام ﻣﺘﺒﺎدل.
ﻣﻌﻬﻢ �

ﺗﻮﺍﺻﻠﻮﺍ ﻣﻌﻨﺎ:
info@dubaiculture.gov.ae

ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎ�ﺍﺕ

ecomplain.dubai.gov.ae

ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮﻯ ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ

esuggest.dubai.gov.ae

ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻗﺘ�ﺍﺡ ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ

Mohammed Bin Rashid Smart Majlis:
mbrmajlis.ae

ﺍ�ﺼﻞ ﺑﻨﺎ (٨٠٠٣DCAA) ٨٠٠٣٣٢٢٢
20
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فئات المتعاملين

فئات المتعاملين

هيئةالثقافة والفنون في دبي  -فئات المتعاملين

هيئةالثقافة والفنون في دبي  -فئات المتعاملين

املتعاملون

د�� (أفراد أم
هم بحميع من يقوم باإلستفادة من خدمات ئ
هي�ة الثقافة والفنون ف� ي�ي ب ي
الهي�ة بهدف ال�صول عل� املعلومات او طلب ال�صول عل�
مؤسسات) ممن يتواصلون مع
ئ
الف�دمة

الطالب

ح الدولة
طالب املدارس وا بل�امعات من داخل وخار ي
�

املؤسسات G2G

الكومي واإلتحادي
مؤسسات القطاع العام �
ال� ي�ي تديرها حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة
ا بل�هات ت

أصحاب الهمم

األشخاص الذين يحتا بحون إل� املساعدة بسبب اإلعاقة

املؤسسات G2B

مؤسسات القطاع ا فل�اص
أك�ر
الشركات ذات امللكية ا فل�اصة اململوكة لفرد واحد أو ث

حاملو بطاقة ذخر

مم� فرات بطاقة ذخر
املستفيدون من ي

جحمعيات النفع العام G2A

بحمعيات النفع العام ف� ي�ي الدولة
غ�ر معينة ،بقصد
تؤلف من م بحموعة من االشخاص لهم صفة اس�تمرار ية ملدة معينة ،او ي
تحقيق نشاط ا بح ت�ماعي او ف
ف�� ،سواء كان ذلك عن طر يق املعاونة املادية او املعنوية
ثقا� ي�ي او ف ي
ف
او ا فل ب��رة الفنية وتسعى ف ي��ي بحميع انشطتها ال� املشاركة � ي�ي تلك االعمال للصالح العام وحده
دون ال�صول عل� ربح مادي

اإلعالميون والصحفيون

اإلعالميون والصحفيون من داخل الدولة او خار بحها

األفراد G2C

املواطنون اإلماراتيون
املق�م��ي داخل الدولة او خار بحها
حامل� بحنسية دولة اإلمارات العربية املتحدة وخالصة قيد ي في
يي

واملبدع� ��ن من أهل الثقافة
ي
أصحاب املواهب
والفن

أدباء  /شعراء  /كتاب  /رسامون  /فنانون  /خطاطون  /ممثلون

املق�مون
ي

ال�اصلون عل� إقامة ف� ي�ي دولة اإلمارات العربية املتحدة ممن يحملون بحنسية دولة أخرى

السياح

ال�اصلون عل� إقامة بغرض الز يارة ف� ي�ي دولة اإلمارات العربية املتحدة ممن يحملون
بحنسية دولة أخرى

مواطنو دول م جحلس التعاون ال�لي جحي

حاملو بحنسية دول م بحلس التعاون ا فل�لي بحي

�� دول م جحلس التعاون
املق�مون � ي ن
ي

ال�اصلون عل� إقامة ف� ي ي� دول م بحلس التعاون ا فل�لي بحي ممن يحملون بحنسية دولة أخرى

الشخصيات املهمة

ي�م تزويدهم بامتيازات خاصة بسبب وضعهم الهام مثل
ف�ة االفراد الذين ت
هي ئ
(الدبلوماسي��)
ي ف

كبار السن

ً
عاما
من تز يد أعمارهم عن 60

األطفال

من تقل أعمارهم عن  12عام  -خدمات املكتبات
من تقل أعمارهم عن  5أعوام  -خدمات املتاحف
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فئات المتعاملين

فئات المتعاملين
هيئةالثقافة والفنون في دبي  -فئات المتعاملين

المجمـوعات
فئات المتعاملين الرئيسية
فئات المتعاملين الفرعية
األفراد G2C

املواطنون اإلماراتيون

املقيمون

السياح

مواطنو دول م جحلس التعاون
الخلي جحي

املقيمون في دول م جحلس
التعاون

الشخصيات املهمة

الشخصيات املهمة

األطفال

الشخصيات املهمة

األطفال

األطفال

األطفال

الطالب

األطفال

أص�اب الهمم

الطالب

الطالب

أص�اب الهمم

أص�اب الهمم

اإلعالميون والص�فيون

أص�اب الهمم

أص�اب الهمم

اإلعالميون والص�فيون

اإلعالميون والص�فيون

أص�اب املواهب واملبدعين من
أهل الثقافة والفن

حاملو بطاقة ذخر

اإلعالميون والص�فيون

أص�اب املواهب واملبدعين من
أهل الثقافة والفن

أص�اب املواهب واملبدعين من
أهل الثقافة والفن

كبار املواطنين

أص�اب املواهب واملبدعين من
أهل الثقافة والفن

جحمعيات النفع العام G2A

املؤسسات G2B

املؤسسات G2G

جحمعيات النفع العام في الدولة

مؤسسات القطاع الخاص

مؤسسات القطاع العام
الحكومي واإلتحادي

اإلعالميون والص�فيون
أص�اب املواهب واملبدعين من
أهل الثقافة والفن
26
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توثيق رحلة المتعامل للحصول على خدمة من هيئة دبي للثقافة والفنون:

ماهي رحلة المتعامل؟
رحلة املتعامل هي عبارة عن سلسلة من املراحل التي تتضمن إ بحراءات تفاعلية يمر من خاللها املتعامل في ال بحهة الحكومية إلن بحاز
خدمة معينة .كما يمكن توثيق هذه الرحلة من خالل قياس ت بحربة املتعامل واملراحل التي يمر بها.

أهمية توثيق رحلة المتعامل:

30
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•

اكتساب صورة شاملة وواض�ة من خالل دراسة وقياس وت�ليل املراحل التي يمر من خاللها املتعامل ب
إلن�از خدمة معينة.

•

ت�ديد األولويات بشكل أكثر دقة.

•

ان�از الخدمة واملدة الزمنية ب
توض� للمتعاملين مراحل ب
إلن�از الخدمة.

•

ت�ديد نقاط القوة ب
وم�االت الت�سين.

•

وسيلة لالبتكار حيث ت�دد ب
ال�وانب الالزمة للت�سين.

Customer Service Booklet
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باقة الخدمات الخاصة بهيئة دبي للثقافة والفنون:
خدمات المتاحف

خدمة اإلرشاد
الثقافي

خدمات المكتبات

طلب شراء تذاكر الدخول للمتاحف

طلب حجز جولة إرشادية في
المتاحف

االشتراك في عضوية مكتبات دبي
العامة

طلب حجز جولة إرشادية في المواقع
التراثية

تجديد االشتراك في عضوية مكتبات دبي
العامة

رحلة المتعامل:
ر�يســية ،وهــي علــى النحــو التالــي:
تشــمل رحلــة املتعامــل للحصــول علــى الخدمــات املقدمــة باملؤسســة علــى أربعــة مراحــل ئ

إلغاء االشتراك في عضوية مكتبات دبي
العامة

خدمة حجز المساحات

خدمات التأجير

طلب حجز المساحات
في المتاحف

طلب تأجير

االنتفاع بخدمات المكتبات

1

الحصول على معلومات ا نلحدمة

طلب تجديد عقد اإليجار

طلب حجز المساحات في المكتبات
العامة

طلب إخالء العين المؤجرة

طلب حجز المساحات في المواقع
التراثية

خدمة إصدار تصريح
عدم ممانعة

تقديم طلب ا نلحدمة

طلب تصريح عدم ممانعة للتصوير في
مواقع هيئة الثقافة والفنون في دبي

خدمة اعتماد المبدع
والموهوب
اعتماد المبد ع والموهوب

3

تفاعل املتعامل لل�صول على ا نلحدمة

الحصول على ا نلحدمة

32
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خدمات المتاحف

خدمات المتاحف

طلب شراء تذاكر الدخول للمتاحف

طلب شراء تذاكر الدخول للمتاحف

خدمات املتاحف

ت�ةمثل هذه النحدمة ن� يىي إصدار تذاكر دخول املتاحف للتعرف على مقتنياتها

هيكلية ونوع ال��دمة

عامة

للهي�ة
رو� ي�ي
لك� ف
املوقع اال ت
ئ
https://dubaiculture.gov.ae
متحف اإلتحاد

أفراد:
مواطن – مق�ي م – ئ
سا��

املتعامل���ن املستهدفة
ي
ف�ات
ئ

رو� ي�ي ملتحف اإلتحاد
لك� ف
املوقع اإل ت

مؤسسات:
غ�ر حكومية
بحهات الحكومية  -بحهات ي

قنوات تقديم ا �ل�دمة

للف�ات املستثناة من دفع الرسوم فقط ،يتو بحب إبراز:
ئ
•
•
•
•
•

الوثا�ق املطلوبة
ئ

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة
أوقات تقديم ال��دمة

أو ن� ي يى املت�ف خالل أوقات عمل�
متحف الشندغة

الرسوم

36
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متحف املسكوكات
العقيل�
متحف الشاعر
ي

مالحظات

تتوفر باقة ت ثسمل تذكرة دخول مت�ف االت�اد ومت�ف الشندغة وقمة برحي خليفة عن
�
لك� ن
رو� يىي النحاص بقمة برحي خليفة
طر يق التطبيق الذك يىي أو املوقع اال ة
�
www.tickets.atthetop.ae

متحف اإلتحاد

 15درهم – األفراد

 25درهم – األفراد

 10دراهم – ب
امل�موعات ( 5أشخاص فما
فوق)

 20درهم – ب
امل�موعات ( 10أشخاص
فما فوق)

 5دراهم – الطالب

 10دراهم – الطالب

ب �
م�انا – األطفال دون  5سنوات
في� ن�ي لل ب
��وزات
واإلعالمي� ن�ي والص� ي
ي
املسبقة وأص�اب الهمم واملرشدين
املواطن� ن�ي وحامل يى
ي
ف�ة كبار
ي
السياحي� ن�ي و ئ
بطاقة ايكوم سار ية املفعول

ب �
م�انا – األطفال دون  5سنوات
في� ن�ي لل ب
��وزات
واإلعالمي� ن�ي والص� ي
ي
املسبقة وأص�اب الهمم واملرشدين
املواطن� ن�ي وحامل يى
ي
وف�ة كبار
ي
السياحي� ن�ي ئ
بطاقة ايكوم سار ية املفعول

متحف املسكوكات

متحف بد� ي�

العقيل�
متحف الشاعر
ي

تغي�ر رسوم
مغلق للصيانة والتطوير ،مع اح ة�مالية ي
التذاكر

ب �
الف�ات
م�انا بلحميع ئ

Dubai Culture

د��
متحف ب ي

لك�رو�ن ي يى للمت�ف
 .1شراء التذكرة عن طر يق املوقع اإل ة
لك�رو�ن ي يى للمت�ف
لك�رو�ن يىي
للهي�ة أو املوقع اإل ة
 24/7ساعة عن طر يق املوقع اإل ة
ئ

متحف الشندغة
رو�� ملتحف الشندغة www.alshindagha.dubaiculture.gov.ae
لك� ف ي ي
املوقع اإل ت

�ب ب
��ز مسبق
في� ن ي
لإلعالمي� ن�ي والص� ي
ي
بطاقة عمل
بطاقة أص�اب الهمم
بطاقة املرشد السياحي
بطاقة عضوية آيكوم سار ية املفعول
املواطن� ن�
ي
الهوية أو بحواز السفر لكبار

 .2أو شراء التذكرة ن� ي يى املت�ف

www.etihadmuseum.dubaiculture.gov.ae
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رحلة المتعامل

رحلة المتعامل

جمع المعلومات

جمع المعلومات

طلب شراء تذاكر الدخول للمتاحف – ال�ضور الشخصي

طلب شراء تذاكر الدخول للمتاحف – املوقع اإل لكتروني

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

التوجه إلى المتحف
اختيارنوع التذكرة
ودفع الرسوم

ال�صول على التذكرة ومن ثم تقييم الخدمة وهو اختياري
عن طريق مؤشر السعادة
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بحمع املعلومات

التوجه إلى الموقع اإللكتروني

2

الحصول على التذكرة

Dubai Culture

1

الوصول للمعلومات

اختيار نوع التذكرة ودفع الرسوم

3

1

2

الحصول على التذكرة

ال�صول على التذكرة ومن ثم تقييم الخدمة وهو
اختياري عن طر يق مؤشر السعادة
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خدمة اإلرشاد الثقافي

رحلة المتعامل

طلب حجز جولة إرشادية في المتاحف

خدمة اإلرشاد الثقافي

الوصف

الدمة ن� يىي إرشاد األفراد ب
�ى املتاحف ب�ضور ئ
الزا�ر إلى املت�ف
وامل�موعات واملؤسسات ن ي ي
ت�مثل هذه نح
ة
أو عن طريق ب
اإلف�راضية
الحوالت ة

هيكلية ونوع ال��دمة

عامة

املتعامل� ��ن املستهدفة
ي
ف�ات
ئ

ا بل�والت ف� ي�ي املتاحف

اإلف�راضية
ا بل�والت ت

األفراد:
مق�م  -ئ
سا��
مواطن – ي

مؤسسات:
غ�ر حكومية
بحهات الحكومية  -بحهات ي

مؤسسات:
غ�ر حكومية
بحهات الحكومية  -بحهات ي

الوثا�ق املطلوبة
ئ

ال تو بحد

متطلبات تقديم ال��دمة

ب
الثقا�ى
ح�ز بحولة مع املرشد
ني

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

.1
.2

ب
ب
لك� ن
للهي�ة أو املت�ف.
رو� يىي
ح�ز مسبق
للم�موعات والشركات عن طر يق املوقع اال ة
ئ
ن
لل�والت ب
اإلن�مام ب
ن
�ى املت�ف.
الثقا� يىي بعد شراء التذكرة ن ي ي
امل�انية مع املرشد

طلب ب
ح�ز بحولة إرشادية في املتاحف

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

التوجه إلى الموقع اإللكتروني

اختيار نوع ب
وتعب�ة البيانات املطلوبة
ال�ولة
ئ

1

2

لك� ن
للهي�ة أو املت�ف
رو� يىي
 24/7ساعة عن طر يق املوقع اإل ة
ئ
الوالت اإلرشادية ب
امل�انية الساعة 12م و5م (مت�ف االت�اد)
بح

أوقات تقديم ال��دمة

الوالت اإلرشادية ب
بح
امل�انية عند الطلب وحسب التوافر (مت�ف الشندغة /مت�ف املسكوكات /
مت�ف الشاعر العقيل يى)

الرسوم

ب �
م�انا

ترابط ال��دمة مع خدمات أخرى

ئ
الحدمة عند زيارة املت�ف ن� يىي حال شراء تذكرة الدخول للمت�ف
يمكن
للزا�ر الحصول على هذه ن
لل�والت اإلرشادية ب
واإلن�مام ب
ن
امل�انية.

مراجعة الطلب

إرسال إشعار قبول الطلب مص�وب باإلرشادات
والتو بحيهات الخاصة بالزيارة عن طر يق البريد اإل لكتروني
أو تغيير موعد الزيارة

3

لك� ن
للهي�ة
رو� يىي
املوقع اال ة
ئ
متحف اإلتحاد
رو�ى
املوقع اإل ة
لك� ن ي

www.etihadmuseum.
dubaiculture.gov.ae

قنوات تقديم ال��دمة

رو�ى
ب
ال�ريد اإل ة
لك� ن ي

pvb@dubaiculture.ae
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متحف الشندغة

رو�ى
املوقع اإل ة
لك� ن ي
www.alshindagha.dubaiculture.gov.ae
رو�ى
ب
ال�ريد اإل ة
لك� ن ي
Booking.alshindagha@dubaiculture.ae

د��
متحف ب ي

متحف املسكوكات

مغلق للصيانة والتطوير

العقيل�
متحف الشاعر
ي

التوجه إلى المتحف

ال�صول على الخدمة  ،تقييم الخدمة وهو
اختياري عن طريق مؤشر السعادة

Customer Service Booklet
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خدمة اإلرشاد الثقافي

رحلة المتعامل

طلب حجز جولة إرشادية في المواقع التراثية

خدمة اإلرشاد الثقافي

الوصف

الدمة ن� يىي إرشاد األفراد ب
ال�راثية
ت�مثل هذه نح
ة
وامل�موعات واملؤسسات ن� يىي األحياء و املواقع ة
العامة

هيكلية ونوع ال��دمة

عامة
ال�راثية
ا بل�والت ف� ي�ي املواقع ت

ي
املتعامل� ��ن املستهدفة
ف�ات
ئ

أفراد:
مق�م  -ئ
سا��
مواطن – ي

الوثا�ق املطلوبة
ئ

ال تو بحد

متطلبات تقديم ال��دمة

ب
الثقا�ى
ح�ز بحولة مع املرشد
ني

مؤسسات:
بحهات الحكومية  -بحهات ي
غ�ر حكومية

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

.1

اإلف�راضية
ا بل�والت ت

مؤسسات:
غ�ر حكومية
بحهات الحكومية  -بحهات ي

ب
طلب ب
رو�ى
ثقا�ى
للم�موعات والشركات عن طر يق املوقع اال ة
لك� ن ي
ح�ز بحولة مع مرشد ن ي
للهي�ة
ئ

لك� ن
للهي�ة
رو� يىي
 24/7ساعة عن طر يق املوقع اإل ة
ئ

أوقات تقديم ال��دمة

طلب ب
ح�ز بحولة إرشادية في املواقع التراثية

الوالت اإلرشادية ب
ال�راثية
بح
امل�انية عند الطلب وحسب التوافر خالل أوقات العمل ن� يىي املواقع ة

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

التوجه إلى الموقع اإللكتروني

اختيار نوع ب
وتعب�ة البيانات املطلوبة
ال�ولة
ئ

1

2

ب �
م�انا

الرسوم

للهي�ة
رو� ي�ي
لك� ف
املوقع اال ت
ئ

https://dubaiculture.gov.ae

حي الفهيدي التار يخي  -بيت رقم 20

قنوات تقديم ال��دمة

Heritage.Sites@dubaiculture.ae

مراجعة الطلب

إرسال إشعار قبول الطلب مص�وب باإلرشادات
والتو بحيهات الخاصة بالزيارة عن طر يق البريد اإل لكتروني
أو تغيير موعد الزيارة

3

ال�راثية
قرية حتا ت

Heritage.Sites@dubaiculture.ae

التوجه إلى المواقع التراثية

ال�صول على الخدمة  ،تقييم الخدمة وهو
اختياري عن طريق مؤشر السعادة
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خدمات المكتبات العامة

خدمات المكتبات العامة

االشتراك في عضوية مكتبات دبي العامة

االشتراك في عضوية مكتبات دبي العامة

الوصف

مم� نرات عضوية املكتبات ن� ي يى استعارة املواد املعرفية
ت�ةمثل هذه ا نلحدمة ن� ي يى االستفادة من ي
�
االن�رنت ب
م�انا والحصول على
من بحميع أفرع املكتبات واملكتبة الرقمية واستخدام ة
خدمات املكتبة برسوم أقل ملدة خمس سنوات

هيكلية ونوع ال�دمة

عامة

• بطاقة الهوية اإلماراتية

الوثا�ئ ق املطلوبة

ج
إحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

مكتبة املنخول

لعضوية املؤسسات والشركات :

االش�راك ن� يى
• رسالة رسمية من الشركة لطلب
ة
عضوية املكتبات
• الرخصة ب
الت�ارية للشركة واملؤسسة (ال تنطبق
على املؤسسات الحكومية)
� باالستعارة
للمخول� ن ي
ي
• بطاقة الهوية اإلماراتية
(عدد)2 :

.1

ب
االلك�رو�ن يى
الذكى للمكتبات العامة أو ن� ي يى صف�ة املكتبات ن� ي يى املوقع
يي
التس�يل كمستخدم بحديد ن� ي يى التطبيق
ة
لهي�ة الثقافة والفنون ن� ي يى بد� يى
ئ

.2

تعب�ة الحقول املرتبطة باملعلومات الشخصية وارفاق املستندات
القيام بطلب ترقية الحساب ب
ع�ر ئ
املطلوبة حسب نوع العضوية

.3

االلك�رو�ن ي يى الستكمال عملية الدفع بالطرق
ال�ريد
ي�ةم اشعار املتعامل باملوافقة على الطلب عن طريق ب
ة
املتاحة ن� ي يى املكتبات العامة

.4

الذكى
ع�ر التطبيق
االلك�رونية لعضوية املكتبات ب
اصدار البطاقة
ة
ي

ال��ماذحن املستخدمة � ي��ن تقديم ا �ل�دمة
�

•
•
•

املالحظات

•
•
•
•
•
•

التأم� ن�  150درهم
ي
االش�راك لعضوية الكبار  50درهم  /مبلغ
رسوم
ة
التأم� ن�  200درهم
ي
االش�راك للعضوية العا�ئلية  50درهم  /مبلغ
رسوم
ة
التأم� ن�  200درهم
ي
االش�راك لعضوية املؤسسات  100درهم  /مبلغ
رسوم
ة

•

الرسوم
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لك� ن
للهي�ة
رو� يىي
املوقع اال ة
ئ
https://dubaiculture.gov.ae
التطبيق الذك ي يى ملكتبة بد� يىي العامة

يسم� باستعارة  10مواد مكتبية ن� يىي املرة الواحدة لعضوية األطفال ملدة  28يوم
يسم� باستعارة  15مادة مكتبية ن� يىي املرة الواحدة للعضوية الفردية (كبار) ملدة 28
يوم
ئ
العا�لية ملدة  28يوم
يسم� باستعارة  25مادة مكتبية ن� يىي املرة الواحدة للعضوية
يسم� باستعارة  100مادة مكتبية ن� يىي املرة الواحدة لعضوية الشركات واملؤسسات
ملدة  28يوم
ن
يسم� باستعارة  20مواد مكتبية � يىي املرة الواحدة لعضوية األطفال الذهبية ملدة 35
يوم
ن
يسم� باستعارة  25مادة مكتبية � يىي املرة الواحدة للعضوية الفردية (كبار) الذهبية
ملدة  35يوم
ن
ئ
العا�لية الذهبية ملدة 35
يسم� باستعارة  35مادة مكتبية � يىي املرة الواحدة للعضوية
يوم
ن
يسم� باستعارة  140مادة مكتبية � يىي املرة الواحدة لعضوية الشركات واملؤسسات
الذهبية ملدة  35يوم
لك�رونية:
خدمة االستعارة اإل ة
إلك�رونية ن ي�ىي املرة الواحدة لكافة أنواع العضويات ملدة  7أيام.
كتب
يسم� باستعارة 5
ة
ن
يسم� باستعارة  5كتب سمعية � يىي املرة الواحدة لكافة أنواع العضويات ملدة  7أيام.
يسم� باستعارة  5مواد ئ
مر�ية ن ي�ىي املرة الواحدة لكافة أنواع العضويات ملدة  5أيام.
ن
يسم� للمتعامل إلغاء العضوية � يىي أي وقت بعد التأكد من عدم و بحود أي مطالبات
مالية
التأم��.
اس�رداد العضو مبلغ
ب
تعت�ر بطاقة العضوية ملغية فور ة
ي ن

�ى حال عدم إعادة املادة املستعارة أو فقدها أو إتالفها بشكل كامل أو بح ئ
التالي� ن�:
ي
بالحيار ين
ني ي
ز� يىي يلزم العضو ن

ال ب
التأم� ن�  75درهم
ي
اش�راك لعضوية األطفال الذهبية  /مبلغ
توحد رسوم ة

التأم� ن�  200درهم
ي
االش�راك لعضوية املؤسسات الذهبية  100درهم  /مبلغ
رسوم
ة

•
•

ال ب
التأم� ن�  75درهم
ي
اش�راك لعضوية األطفال  /مبلغ
توحد رسوم ة

التأم� ن�  200درهم
ي
االش�راك للعضوية العا�ئ لية الذهبية  50درهم  /مبلغ
رسوم
ة

مكتبة الصفا للفنون والت� يم�م

ب
رو�ىي والتطبيق الذك يى
التس�يل فقط ب
ع�ر املوقع اال ة
لك� ن ي

•
•

�
مساء
صباحا وح�ة� الساعة 12:00
ا بلحمعة  :الساعة 8:00
�

التأم� ن�  150درهم
ي
االش�راك لعضوية الكبار الذهبية  50درهم  /مبلغ
رسوم
ة

مكتبة حتا

االش�راك ف ي��ي عضوية املكتبات  5سنوات قابلة للت بحديد ملدة مماثلة
مدة
ت
خدمة االستعارة ا فل�ار بحية :

�
مساء
صباحا وح�ة� الساعة 8:00
من األحد إلى ا نلحميس الساعة 8:00
�

أوقات تقديم ال�دمة

مكتبة الطوار
مكتبة الراشدية

شركات:
ب
غ�ر حكومية
حكومية-حهات ي
بحهات
لعضوية األفراد (كبار /أطفال) والعا�ئ الت:

مكتبة الراس (مغلقة حاليا)

قنوات تقديم ا �ل�دمة

أفراد:
مواطن -مق�ي م

� املستهدفة
املتعامل� � ن
ي
ف�ات
ئ

الع�ر
مكتبة هور ن ن

سق�م
ي
مكتبة أم

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

.1

تقديم نفس املادة املكتبية ودفع  25درهم بدل مصار يف إدار ية( .أو)

.3

ي�م
ي�مكن العضو من تقديم ما ورد ن ي�ىي أحد البندين أعاله أو حال عدم إر بحاع املواد املكتبية املستعارة ة
إذا مل ة

.2

.4

ق�مة املادة املكتبية و 25درهم بدل مصار يف إدار ية.
دفع ي

التأم��.
إلغاء العضوية ومصادرة مبلغ
ي ن

تأخ�ر لكل مادة
�ى إر بحاع املادة املكتبية املستعارة  50فلسا عن كل يوم ي
التأخ�ر ن ي ي
ي
غرامة
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رحلة المتعامل
خدمات المكتبات
اإلشتراك في عضوية مكتبات دبي العامة

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

التقدم بطلب الحصول
على الخدمة

1

2

اختيار الخدمة املطلوبة

إنشاء  /الدخول إلى
حساب المكتبة

3

إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور أو إنشاء حساب بحديد

التقدم بطلب الخدمة

ح الطلب
نموذ ي
�
وفقا
ملء وتقديم الطلب وتقديم املستندات املطلوبة
�ي
ملتطلبات الخدمة

4

تلقي نتائج الخدمة

إرسال إشعار قبول الطلب عن طريق
البر يد اإل لكتروني إلستكمال عملية الدفع

5

الحصول على الخدمة

إصدار البطاقة اإل لكترونية لعضوية املكتبات
عبر التطبيق الذكي
50
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خدمات المكتبات العامة

خدمات المكتبات العامة

تجديد االشتراك في عضوية مكتبات دبي العامة

تجديد االشتراك في عضوية مكتبات دبي العامة

الوصف

مم� نرات العضوية ملدة خمس سنوات
ت�ةمثل هذه النحدمة ن� ي يى تمديد االستفادة من ي
أخرى

هيكلية ونوع ال��دمة

تكميلية

ترابط ا �ل�دمة مع خدمات أخرى

أفراد:
مق�م
مواطن – ي

املتعامل���ن املستهدفة
ي
ف�ات
ئ

الع�ر
مكتبة هور ن ن
مكتبة الراس (مغلقة حاليا)

شركات:
غ�ر حكومية
بحهات الحكومية  -بحهات ي
والعا�الت:
لعضوية األفراد (كبار /أطفال)
ئ

الوثا�ق املطلوبة
ئ

• بطاقة الهوية اإلماراتية

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

االش�راك ن� يىي عضوية مكتبات بد� يىي العامة
الدمة مع خدمة
ةت�رابط هذه نح
ة

قنوات تقديم ا �ل�دمة

مكتبة الراشدية

لعضوية املؤسسات والشركات:
للمخول� ن�ي باالستعارة
ي
• بطاقة الهوية اإلماراتية

مكتبة املنخول

(عدد)2 :

.1

ب
لهي�ة الثقافة والفنون ن� يىي بد� يىي أو
يقوم املتعامل
بتس�يل الدخول ن ي�ىي صف�ة املكتبات ن� ي يى املوقع اال ة
لك�رو�ن يىي ئ
ب
املس�ل ن� يىي نظام املكتبات
لك�رو�ن يىي
التطبيق الذك يىي عن طر يق رقم عضويت� أو بر يده اإل ة

.2

يقوم املتعامل بطلب ب
ع�ر ت�ديث بيانات� حسب الحقول املرتبطة باملعلومات الشخصية
ت�ديد العضوية ب

.3

لك�رو�ن يىي الستكمال عملية الدفع بالطرق
ي�ةم اشعار املتعامل باملوافقة على الطلب عن طر يق ب
ال�ر يد اال ة
املتاحة ن� يىي املكتبات العامة

.4

لك�رونية ب
ع�ر التطبيق الذك يى
امل�ددة لعضوية املكتبات ب
اصدار البطاقة اال ة

مكتبة الطوار

ال��ماذحن املستخدمة � ي��ن تقديم ال��دمة
�

وارفاق املستندات املطلوبة حسب نوع العضوية

املالحظات

سق�م
مكتبة أم
ي
مكتبة حتا
مكتبة الصفا للفنون والت� يم�م
لك� ن
للهي�ة
رو� يىي
املوقع اال ة
ئ
https://dubaiculture.gov.ae
التطبيق الذك ي يى ملكتبة بد� يىي العامة

ب
رو�ىي والتطبيق الذك يى
التس�يل فقط ب
ع�ر املوقع اال ة
لك� ن ي
ح�� وصول الطفل لعمر ال 12
تمديد مدة
االش�راك ن ي�ىي عضوية املكتبات  5سنوات أو ة
ة
سنة
للتأم�� مرة أخرى
ي ني
ال يتطلب دفع مبلغ

ً
مساء،
صباحا وح�ت� الساعة 8:00
من األحد إل� ا فل�ميس الساعة 8:00
ً

أوقات تقديم ال��دمة

ً
مساء
صباحا وح�ت� الساعة 12:00
ا بل�معة  :الساعة 8:00
ً

رسوم ب
اش�راك لعضوية األطفال  50درهم
ت�ديد ة
رسوم ب
االش�راك لعضوية الكبار  50درهم
ت�ديد
ة

الرسوم

رسوم ب
ئ
العا�لية  50درهم
االش�راك للعضوية
ت�ديد
ة
رسوم ب
االش�راك لعضوية املؤسسات  100درهم
ت�ديد
ة
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رحلة المتعامل
خدمات المكتبات
ب
ت�ديد االشتراك في عضوية مكتبات دبي العامة

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

التقدم بطلب الحصول
على الخدمة

1

2

اختيار الخدمة املطلوبة

الدخول إلى حساب
المكتبة

3

إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور

التقدم بطلب الخدمة

نموذ ي
ح الطلب
�
ملء وتقديم الطلب وتقديم املستندات
�ي
وفقا ملتطلبات الخدمة
املطلوبة

4

تلقي نتائج الخدمة

إرسال إشعار قبول الطلب عن طريق
البر يد اإل لكتروني إلستكمال عملية الدفع

5

الحصول على الخدمة

إصدار البطاقة اإل لكترونية ب
امل�ددة لعضوية
املكتبات عبر التطبيق الذكي
54
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خدمات المكتبات العامة

خدمات المكتبات العامة

إلغاء االشتراك في عضوية مكتبات دبي العامة

إلغاء االشتراك في عضوية مكتبات دبي العامة

الوصف

التأم� ن�
ي
واس�رداد مبلغ
االش�راك
ت�ةمثل هذه ا نلحدمة ن� يىي مطالبة العضو بإلغاء
ة
ة

هيكلية ونوع ال��دمة

تكميلية

شركات:
غ�ر حكومية
بحهات الحكومية  -بحهات ي

التأم� ن�ي للعضويات اليدوية فقط
ي
• ايصال قبض

الوثا�ق املطلوبة
ئ

الع�ر
مكتبة هور ن ن
مكتبة الراس(مغلقة حاليا)

قنوات تقديم ا �ل�دمة

ال تو بحد متطلبات وي�ق للمتعامل اإل لغاء ن� يىي أي وقت بعد التأكد من عدم و بحود أي
مطالبات مالية

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

.1

ب
لهي�ة الثقافة والفنون ن� يىي بد� يىي أو
يقوم املتعامل
بتس�يل الدخول ن ي�ىي صف�ة املكتبات ن� يىي املوقع اال ة
لك�رو�ن يىي ئ
ن
ب
املس�ل � يىي نظام املكتبات
لك�رو�ن ي يى
التطبيق الذك يىي عن طر يق رقم عضويت� أو بريده اإل ة

.2

يقوم املتعامل بطلب إلغاء عضوية مع ذكر سبب اإللغاء

.3

التأم� ن�ي وإلغاء العضوية ن� يىي النظام “
ي
الس�رداد مبلغ
ي�ةم التواصل مع املتعامل ة

مكتبة الطوار
مكتبة الراشدية

• بطاقة الهوية اإلماراتية

متطلبات تقديم ال��دمة

مكتبة املنخول

ال��ماذحن املستخدمة � ي��ن تقديم ال��دمة
�

مكتبة أم ي
سق�م
مكتبة حتا
مكتبة الصفا للفنون والت� يم�م
لك� ن
للهي�ة
رو� يىي
املوقع اال ة
ئ
https://dubaiculture.gov.ae
التطبيق الذك يىي ملكتبة بد� يىي العامة

رو�ى والتطبيق الذك يى
لك� ن ي ي
التقديم فقط ب
ع�ر املوقع اال ة

ً
مساء،
صباحا وح�ت� الساعة 8:00
من األحد إل� ا فل�ميس الساعة 8:00
ً

أوقات تقديم ال��دمة

56

ترابط ا �ل�دمة مع خدمات أخرى

ةت�رابط هذه نح
االش�راك ن� يىي عضوية مكتبات بد� يىي العامة
الدمة مع خدمة
ة

أفراد:
مق�م
مواطن – ي

املتعامل���ن املستهدفة
ي
ف�ات
ئ

www.dubaiculture.gov.ae

الرسوم

االش�راك ن� يىي عضوية املكتبات
ال تو بحد رسوم لطلب إلغاء
ة

ً
مساء
صباحا وح�ت� الساعة 12:00
ا بل�معة  :الساعة 8:00
ً
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رحلة المتعامل
خدمات المكتبات
إلغاء االشتراك في عضوية مكتبات دبي العامة

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

التقدم بطلب الحصول
على الخدمة

1
1

2

اختيار الخدمة املطلوبة

الدخول إلى حساب
المكتبة

إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور

3

التقدم بطلب الخدمة

تعب�ة نموذ ي
ح الطلب
ئ
�
وذكر أسباب اإل لغاء.

4

الحصول على الخدمة

التواصل مع املتعامل وإسترداد مبلغ
التامين وإلغاء العضوية في النظام
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خدمات المكتبات العامة

خدمات المكتبات العامة

االنتفاع بخدمات المكتبات

قائمة أسعار الخدمات المكتبية في مكتبات دبي العامة

الوصف

�ى أفر ع املكتبات برسوم مخفضة أو ب
م�انية لألعضاء
الدمة ن� يىي تقديم خدمات ن ي ي
ت�مثل هذه نح
ة
االن�رنت ،خدمات التصوير
أو رسوم اعتيادية ي
لغ�ر األعضاء وهي على سبيل املثال  :خدمات ة
ئ
الضو� يى ،خدمات التغليف بأنواع� املختلفة
والطباعة ،خدمة املس�

هيكلية ونوع ال��دمة
املتعامل� ��ن املستهدفة
ي
ف�ات
ئ
الوثا�ق املطلوبة
ئ

لألعضاء

لغ�ر األعضاء
ي

عامة

1

ان�رنت  /ساعة
ة

م بح ً
انا

( )3درهم  /ساعة

مق�م  -ئ
أفراد :مواطن – ي
سا��

2

ساعت��
ان�رنت /
ة
ي ن

م بح فًا�ا

ي
ساعت� ف�
( )5درهم /

شركات :بحهات الحكومية  -بحهات ي
غ�ر حكومية

3

ان�رنت  /السلك يى
ة

م بح فًا�ا

م بحانا

بطاقة العضوية لتطبيق الرسوم املخفضة

4

ئ
والوثا�ق ويرها من املواد املعلوماتية /خمس صف�ات فما دون
تصوير /عادي للكتب

( )50فلس

( )50فلس

5

ئ
والوثا�ق ي
وغ�رها من املواد املعلوماتية:
تصوير ملون للكتب
• لكل صف�ة ب
ح�م A4
• لكل صف�ة ب
ح�م A3

( )1درهم
( )2درهم

( )1درهم

6

طباعة عادي من أ بحهزة الحاسوب باملكتبة  /صف�ة

( )50فلس

( )1درهم

7

طباعة ملون من أ بحهزة الحاسوب باملكتبة  /صف�ة

( )1درهم

( )2درهم

8

ب
ح�ز القاعة متعددة األغراض ملدة يوم عمل واحد (ي�سب على أساس ساعات الدوام
الرسمي ن� يىي املكتبة)

( )200درهم

( )500درهم

9

ب
ساعت��ي فأقل
ح�ز الغرف الدراسية ملدة
ي ن

( )5درهم

( )10دراهم

( )25درهم

( )50درهم

( )100درهم

( )200درهم

12

ئ
ضو� يى ( /)Scannerصف�ة
مس�

( )50فلس

( )1درهم

13

غالف حراري ب
ح�م  -: A4تغليف اقل من  100صف�ة

( )2درهم

( )3درهم

14

غالف حراري ب
ح�م  -: A4تغليف  190 – 100صف�ة

( )3درهم

( )4درهم

15

حلزو� يىي ب
ن
ح�م  -: A4تغليف ألقل من  60صف�ة
غالف

( )1درهم

( )2درهم

16

حلزو� يىي ب
ن
ك�ر من  400 – 60صف�ة
غالف
ح�م  -: A4تغليف أل ث

( )2درهم

( )3درهم

17

تغليف ( -:)Laminationلكل صف�ة ب
ح�م A4

( )1درهم

( )2درهم

18

تغليف ( -:)Laminationلكل صف�ة ب
ح�م A3

( )2درهم

( )3درهم

.1

يقوم العضو بطلب النحدمة املكتبية

.3

تطبق الرسوم املخفضة لألعضاء وذلك عن طر يق إبراز بطاقة العضوية

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

.2

أوقات تقديم ال��دمة

ً
مساء،
صباحا وح�ت� الساعة 8:00
من األحد إل� ا فل�ميس الساعة 8:00
ً
ً
مساء
وح�� الساعة 12:00
ا بل�معة  :الساعة 8:00
ً
صباحا ت

الرسوم

مرفق ئ
الدمات
قا�مة أسعار نح

ترابط ال��دمة مع خدمات أخرى

ولغ�ر
الدمة مع خدمة
االش�راك ن� يىي عضوية مكتبات بد� يىي العامة لألعضاء  ،ي
ةت�رابط هذه نح
ة
األعضاء ال ينطبق الشرط

قنوات تقديم ال��دمة

الع�ر
مكتبة هور ن ن
مكتبة الراس (مغلقة حاليا)�
مكتبة الطوار
مكتبة الراشدية
مكتبة املنخول
سق�م
مكتبة أم ي
مكتبة حتا
مكتبة الصفا للفنون والت� يم�م

الطاقه االستيعابيه

70%

ال��ن ي جحب ان يتبعها املتعامل قبل
ماهي اال جحرءات ت ي
زيارته مثال :هل يتطلب فحص  ،pcrابراز بطاقة
للمتعامل� ��
ي
التطع�م او هل ي�تم اخذ مواعيد مسبقة
ي

التطع�م  ,وال يتطلب أخذ
ي
عند ز يارة املكتبة ال يتطلب ف�ص  , pcrوال يتطلب إبراز بطاقة
للمتعامل��
مواعيد مسبقة
ي ن

ال��ن ي جحب ان يتبعها املتعامل اثناء
ماهي اال جحرءات ت ي
توا جحده � ي��ن املوقع مثال :التباعد اال جح ت�ماعي  ،ارتداء
الكمامات طوال وقت الزياره

اإل بحراءات هي التباعد اال بح�ةماعي  -ارتداء الكمامات طوال الوقت  -اال ةل� نرام باإلرشادات
د�ى
النحاصة بالتباعد حسب اإل بحراءات املتبعة ن� يىي حكومة ب ي

هل تو جحد اي قيود بسبب جح ئا�حة كوفيد  �� 19ي�
مراحل ال��دمه او متطلباتها

ال تو بحد أية قيود على خدمات االنتفاع

هل تو جحد اي تسهيالت � ي ن
�� مراحل ا �ل�دمة او
متطلباتها بسبب جح ئا�حة كوفيد 19

خدمات االنتفاع متوفرة
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الرقم
التسلسل�
ي

نوع ا �ل�دمة

املال�
البدل ي

الحدمة ب
الحدمة
بإن�از ن
يقوم موظف ن

10
11

�
ب
سوبا على أساس ساعات الدوام الرسمي
ح�ز الغرف الدراسية ملدة يوم عمل واحد (م�
ن� يىي املكتبة)
�
ب
سوبا على أساس أيام العمل وساعات
ح�ز الغرف الدراسية ملدة أسبوع واحد (م�
الدوام الرسمي ن� يىي املكتبة)

( )2درهم
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رحلة المتعامل
خدمات المكتبات
االنتفاع بخدمات املكتبات

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

التقدم بطلب
الحصول على الخدمة

1

2

اختيار الخدمة املطلوبة

الحصول على الخدمة

حسب الرسوم
املطبقة في املكتبات

62
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.4.6
خدمة حجز المساحات
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خدمة حجز المساحات

خدمة حجز المساحات

طلب حجز المساحات في المتاحف

طلب حجز المساحات في المتاحف

الوصف

الدمة ن� يىي تقديم طلب ل بح�ز املساحات واملرافق ن� يىي املتاحف الستخدامها بغرض
ت�مثل هذه نح
ة
اإل بح ة�ماعات والفعاليات وورش العمل

هيكلية ونوع ال��دمة

عامة

قنوات تقديم ال��دمة

أفراد:
مق�م
مواطن  -ي

املتعامل� ��ن املستهدفة
ي
ف�ات
ئ

املوقع اال لكتروني ملتحف اإلتحاد

صورة من الهوية و بحواز السفر
ت�ار ية سارية املفعول ب
رخصة ب
لل�هات ي
غ�ر الحكومية

متطلبات تقديم ال��دمة

عرض تقديمي للفعالية واأل بحندة

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

.1

�
إلك�رونيا
التقدم للطلب ة

.2

ب
واإلست�ابة لطلب ال بح�ز خالل  48ساعة
ي�م الرد
ة

.3

بتعب�ة نموذحي ب
ح�ز مساحات واملرافق ن� يىي املتاحف
الهة الطالبة
تقوم ب ح
ئ
�

.4

املوقع اال لكتروني ملتحف الشندغة
https://alshindagha.dubaiculture.gov.ae

مؤسسات:
غ�ر حكومية
بحهات حكومية  -بحهات ي

الوثا�ق املطلوبة
ئ

https://etihadmuseum.dubaiculture.gov.ae

ال��ماذحن املستخدمة � ي��ن تقديم ال��دمة
�

نموذحي ب
ح�ز املساحات واملرافق ن� يىي املتاحف
�

املالحظات

أسبوع��ي من تاريخ الحدث أو الفعالية
التقديم قبل
ي ن

رو�ى”
ي�م تأكيد ال بح�ز من قبل إدارة املت�ف عن طريق ب
ة
ال�ريد اإل ة
لك� ن ي

رو� ي�ي للمتحف
لك� ف
 24/7ساعة عن طريق املوقع اإل ت

أوقات تقديم ال��دمة

خالل أوقات عمل املتحف عن طريق ز يارة املتحف
ي�م دفع رسوم تذكرة دخول ب
امل�موعات لعدد الحضور حسب كل مت�ف
ة

الرسوم

متحف اإلتحاد

متحف الشندغة

الثا�ى =  2000درهم
ي
الفصل
التعل�مي األول أو ن ي

ملتقى التواصل =  10000درهم

والثا�ى =  3000درهم
التعل�مي األول
ي
الفصل
ني

د�ى املعاصرة =  8000درهم
بيي

ب
الحناح العلوي  /املدرح  /منطقة
�
االستقبال =  12000درهم

مركز استقبال الزوار =  12000درهم

املسرح املغلق =  15000درهم
قاعة متعددة األغراض =  6000درهم
املساحة النحار بحية =  20000درهم

ال�رية =  3000درهم
الحياة ب
دار آل مكتوم =  25000درهم
الور (السي�نما) =  2000درهم
بيت نح
بيت العطور (قاعة العطر) =  700درهم

الق�مة الضريبية )5%
ت�مل ي
مالحظة ( :بحميع الرسوم أعاله ال ث
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رحلة المتعامل
خدمة حجز المساحات
طلب ب
ح�ز املساحات في املتاحف

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

التقدم بطلب الحصول
على الخدمة

1

2

تعب�ة نموذحي ب
ح�ز املساحة من خالل املوقع اإل لكتروني
ئ
�

الحصول على الخدمة

��ز مص� �
إصدار إشعار بقبول الخدمة وتأكيد ال ب
وباي باإلرشادات
والتو بحيهات الخاصة بال ب
��ز عن طريق البر يد اإل لكتروني
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خدمة حجز المساحات

خدمة حجز المساحات

طلب حجز المساحات في المكتبات العامة

طلب حجز المساحات في المكتبات العامة

الوصف

توف�ر قاعات متعددة األغراض وغرف دراسية حسب توفرها ن� يىي املكتبات
ت�ةمثل هذه النحدمة ن� يىي ي
وغ�ر األعضاء
لألعضاء ي

هيكلية ونوع ا �ل�دمة

عامة
أفراد:
مواطن – مق�ي م -ئ
سا��

املتعامل���ن املستهدفة
ي
ف�ات
ئ

ترابط ا �ل�دمة مع خدمات أخرى

قنوات تقديم ا �ل�دمة

شركات:
غ�ر حكومية
بحهات الحكومية  -بحهات ي
ل ب�حز الغرف الدراسية :

وغ�ر األعضاء
• بطاقة الهوية لألعضاء ي

الوثا�ق املطلوبة
ئ

ل ب�حز القاعة متعددة األغراض :

• بطاقة الهوية اإلماراتية  +بحواز السفر  +اإلقامة
(للمق�ي يم� ن�)

ال��ماذحن املستخدمة � ي��ن تقديم ال��دمة
�

الس�رة الذاتية
ي
•

ح بحز القاعة متعددة األغراض
.1

ب
لهي�ة بد� ي يى للثقافة أو التطبيق الذك يى
يقوم املتعامل
بالتس�يل ن ي�ىي صف�ة املكتبات ن� يىي املوقع اال ة
لك�رو�ن يىي ئ

.2

يقوم املتعامل بطلب ب
تعب�ة الحقول ا نلحاصة بتفاصيل ال بح�ز
ح�ز قاعة متعددة األغراض من خالل ئ
وارفاق املستندات املطلوبة

.3

إلك�رو�ن يى
ي�ةم اشعار مقدم الطلب بقبول ال بح�ز واستكمال عملية الدفع بشكل ة

املالحظات

األعضاء  :ةت�رابط هذه نح
االش�راك ن� يىي عضوية مكتبات بد� يىي العامة
الدمة مع خدمة
ة
ي
لغ�ر األعضاء  :ال ةت�رابط مع اي خدمة آخرى
الع�ر
مكتبة هور ن ن

سق�م
مكتبة أم
ي

�
حاليا)
مكتبة الراس (مغلقة

مكتبة حتا

مكتبة الطوار

مكتبة الصفا للفنون والت� يم�م

مكتبة الراشدية

لك� ن
د�ى
املوقع اال ة
رو� يىي ئ
لهي�ة الثقافة والفنون ن� يىي ب ي

مكتبة املنخول

التطبيق الذك ي يى ملكتبة بد� يىي العامة

رو�ى والتطبيق الذك يى )
لك� ن ي ي
ال تو بحد نماذحي ورقية ( التقديم فقط ب
ع�ر املوقع اال ة
�
ح�ز القاعة متعددة األغراض وإحالتها قبل  10أيام عمل تسبق التار يخ املطلوب لل ب
ي�م ب
��ز /
ة
ي�م مراعاة واحتساب مدة ب
ح�وزات القاعة والغرف الدراسية على أساس أيام العمل وساعات
ة
الدوام الرسمي ن ي�ىي املكتبة  /قدرة استيعاب الغرفة الدراسية هي  4أشخاص ب�د أق��
الع� نر فقط.
تتوافر الغرف الدراسية ن ي ي
�ى مكتبة الراشدية ومكتبة هور ن

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة
ح بحز الغرف الدراسية
.1

ب
لهي�ة الثقافة والفنون ن� يىي بد� يىي أو
يقوم املتعامل
بالتس�يل ن ي�ىي صف�ة املكتبات ن� يىي املوقع اال ة
لك�رو�ن يىي ئ
التطبيق الذك يى

.2

يقوم املتعامل بطلب ب
تعب�ة الحقول ا نلحاصة بتفاصيل ال بح�ز وارفاق
ح�ز غرفة دراسية من خالل ئ
رو�ى أو بالطرق املتاحة ن� ي يى املكتبات العامة
إلك� ن ي ي
املستندات املطلوبة واستكمال عملية الدفع بشكل ة

ً
مساء،
صباحا وح ت�� الساعة 8:00
من األحد إل� ا فل�ميس الساعة 8:00
ً

أوقات تقديم ا �ل�دمة

ً
مساء
صباحا وح�ت� الساعة 12:00
ا بل�معة  :الساعة 8:00
ً

ب
لغ�ر األعضاء  10دراهم
ساعت� ن�ي فأقل لألعضاء  5دراهم  /ي
ي
ح�ز الغرف الدراسية ملدة
ب
لغ�ر األعضاء  50درهم
ح�ز الغرف الدراسية ملدة يوم عمل واحد لألعضاء  25درهم  /ي

الرسوم

ب
ولغ�ر األعضاء  200درهم
ي
ح�ز الغرف الدراسية ملدة أسبوع واحد لألعضاء  100درهم
ب
ولغ�ر األعضاء 500
ي
ح�ز القاعة متعددة األغراض ملدة يوم عمل واحد لألعضاء  200درهم
درهم
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رحلة المتعامل

رحلة المتعامل

خدمة حجز المساحات

خدمة حجز المساحات

طلب ب
ح�ز املساحات في املكتبات العامة – القاعة متعددة األغراض

طلب ب
ح�ز املساحات في املواقع التراثية

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

التقدم بطلب الحصول على
ً
إللكترونيا
الخدمة

1
1

إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور أو
إنشاء حساب بحديد

2

إنشاء  /الدخول إلى حساب
المكتبة

3

التقدم بطلب الخدمة

ملء نموذحي الطلب وتقديم املستندات
�
املطلوبة

4

��ز مص� �
إصدار إشعار بقبول الخدمة وتأكيد ال ب
وباي باإلرشادات
والتو بحيهات الخاصة بال ب
��ز عن طريق البر يد اإل لكتروني
واستكمال عملية الدفع إلتمام الخدمة
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اختيار الخدمة املطلوبة

التقدم بطلب الخدمة

ملء نموذحي الطلب وتقديم املستندات
�
املطلوبة

بحمع املعلومات

التقدم بطلب الحصول على
ً
إللكترونيا
الخدمة

اختيار الخدمة املطلوبة

إنشاء  /الدخول إلى حساب
المكتبة

الوصول للمعلومات

1
1

4

الحصول على الخدمة
5

استكمال عملية الدفع
وال�صول على الخدمة
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خدمة حجز المساحات

رحلة المتعامل

طلب حجز المساحات في المواقع التراثية

خدمة حجز المساحات

الوصف

ال�راثية إلستخدامها ن ي�ى
ت�مثل هذه نح
ة
الدمة ن� يىي تقديم طلب ل بح�ز املساحات واملرافق ن� يىي املواقع ة
غرض اإل بح ة�ماعات والفعاليات وورش العمل

هيكلية ونوع ال��دمة

عامة
أفراد:
مق�م
مواطن – ي

ي
املتعامل� ��ن املستهدفة
ف�ات
ئ

شركات:
غ�ر حكومية
بحهات الحكومية  -بحهات ي

طلب ب
ح�ز املساحات في املواقع التراثية

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

1

• صورة من الهوية و بحواز السفر

الوثا�ق املطلوبة
ئ

ت�ار ية سارية املفعول ب
• رخصة ب
غ�ر الحكومية
لل�هات ي

متطلبات تقديم ال��دمة

عرض تقديمي للفعالية واأل بحندة

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

.1

�
إلك�رونيا
التقدم للطلب ة

.2

ب
واإلست�ابة لطلب ال بح�ز خالل  48ساعة
ي�م الرد
ة

.3

ح ب
بتعب�ة نموذ ي
تقوم ب ح
ال�راثية
الهة الطالبة
ح�ز مساحات واملرافق ن� يىي املواقع ة
ئ
�

رو�ى
ال�راثية عن طريق ب
.4
ة
ال�ريد اإل ة
ي�م تأكيد ال بح�ز من قبل إدارة املواقع ة
لك� ن ي
للهي�ة
رو� ي�ي
لك� ف
 24/7ساعة عن طريق املوقع اال ت
ئ

أوقات تقديم ا �ل�دمة

ال�راثية عن طر يق زيارة املوقع
أو من خالل أوقات العمل الرسمي ف� ي�ي املواقع ت

التقدم بطلب الحصول
على الخدمة

2

تعب�ة نموذحي ب
ح�ز املساحة من خالل املوقع
ئ
�
اإل لكتروني

ب �
م�انا

الرسوم

للهي�ة
املوقع اال لكتروني
ئ
https://dubaiculture.gov.ae
حي الفهيدي التار يخي  -بيت رقم 20
Heritage.Sites@dubaiculture.ae

قنوات تقديم ال��دمة

قرية حتا التراثية
Heritage.Sites@dubaiculture.ae

املالحظات
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خدمات التأجير
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خدمات التأجير

رحلة المتعامل

طلب تأجير

خدمات تأجير

الوصف

�ى طلب تأ بح ي�ر بيت ألغراض ب
ت�ارية
الدمة ن ي ي
ت�مثل هذه نح
ة

هيكلية ونوع ا فل�دمة

عامة

املتعامل�� املستهدفة
ي في
ف�ات
ئ

شركات:
غ�ر حكومية
بحهات الحكومية  -بحهات ي

الوثا�ق املطلوبة
ئ

.1

الواز و صورة الهوية
صورة ب ح

.2

نسخة من الرخصة ب
الت�ارية

.3

متطلبات تقديم ا فل�دمة

طلب ب
تأحير

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

عقد التأسيس للشركة ن� ي يى حال و بحود شركاء

ال تو بحد

إ بحراءات وخطوات ال�صول عل� الف�دمة

.1

�
إلك�رونيا
تقديم الطلب ة

.2

املوافقة من قبل ب
الل�نة

.3

دفع الرسوم وتوقيع العقد

أوقات تقديم ا فل�دمة

ً
وح�� الساعة 3:30
األثن��ي إل� ا فل�ميس الساعة 7:30
أوقات العمل الرسمي من
صباحا ت
ي ف
ً
مساء
وح�� الساعة 12:00
صباحا
7:30
مساء ،ا بل�معة  :الساعة
ً
ً
ت

الرسوم

ب �
م�انا
للهي�ة
رو� ي�ي
لك� ف
املوقع اال ت
ئ

قنوات تقديم ا فل�دمة

https://dubaiculture.gov.ae

ح املستخدمة ف� ي�ي تقديم الف�دمة
ال�ماذ ي
ف �

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب وتقديم املستندات املطلوبة
�
وفقاي ملتطلبات الخدمة

2

عقد ب
د�ى
االي�ار  /بحدول الدفعات املست�قة ئ
لهي�ة الثقافة والفنون ن� يىي ب ي

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب من قبل ب
الل�نة املختصة وموافاة مقدم الطلب
باملوافقة والتقدم بدفع الرسوم وتوقيع العقد
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خدمات التأجير

رحلة المتعامل

طلب تجديد عقد اإليجار

خدمات التأجير

الوصف

ت�ديد عقد ب
الدمة ن� يىي طلب ب
اإلي�ار للبيوت املؤ بحرة
ت�مثل هذه نح
ة

هيكلية ونوع ا فل�دمة

تكميلية

املتعامل�� املستهدفة
ي في
ف�ات
ئ

شركات:
بحهات الحكومية  -بحهات ي
غ�ر حكومية

الوثا�ق املطلوبة
ئ
متطلبات تقديم ا فل�دمة

.1

الواز و صورة الهوية
صورة ب ح

.2

نسخة من الرخصة ب
الت�ارية

ت�ديد عقد ب
طلب ب
اإلي�ار

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

ال تو بحد

إ بحراءات وخطوات ال�صول عل� ا فل�دمة

.1
.2

رو�ى
تقديم الطلب عن طريق ب
ال�ريد اال ة
لك� ن ي

املوافقة من قبل ب
الل�نة

.3

دفع الرسوم وتوقيع العقد

أوقات تقديم ا فل�دمة

ً
صباحا وح�ت� الساعة 3:30
األثن��ي إل� الف�ميس الساعة 7:30
أوقات العمل الرسمي من
ي ف
ً
مساء
صباحا وح�ت� الساعة 12:00
مساء ،ا بل�معة  :الساعة 7:30
ً
ً

الرسوم

ب �
م�انا
رو��
ب
ال�ريد اال ت
لك� ف ي

قنوات تقديم ا فل�دمة

rentcommittee@dubaiculture.ae

ال�ماذحي املستخدمة ف� ي�ي تقديم الف�دمة
ف �

ال تو بحد

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب وتقديم املستندات املطلوبة
�
وفقاي ملتطلبات الخدمة

2

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب من قبل ب
الل�نة املختصة وموافاة مقدم الطلب
باملوافقة والتقدم بدفع الرسوم وتوقيع العقد
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خدمات التأجير

رحلة المتعامل

طلب إخالء العين المؤجرة

خدمات التأجير

الوصف

الع��ي املؤ بحرة من قبل املؤ بحر
ت�مثل هذه نح
ة
الدمة ن� يىي طلب إخالء ي ن

هيكلية ونوع ا فل�دمة

تكميلية

املتعامل�� املستهدفة
ي في
ف�ات
ئ

شركات:
بحهات الحكومية  -بحهات ي
غ�ر حكومية

الوثا�ق املطلوبة
ئ

ال تو بحد

متطلبات تقديم ا فل�دمة

-

إ بحراءات وخطوات ال�صول عل� الف�دمة

.1
.2

رو�ى
تقديم الطلب عن طريق ب
ال�ريد اال ة
لك� ن ي

املوافقة من قبل ب
الل�نة

.3

واع�ماد رسالة اإلخالء
دفع املستلزمات ة

أوقات تقديم ا فل�دمة

ً
صباحا وح�ت� الساعة 3:30
األثن��ي إل� الف�ميس الساعة 7:30
أوقات العمل الرسمي من
ي ف
ً
مساء
وح�� الساعة 12:00
مساء ،ا بل�معة  :الساعة 7:30
ً
ً
صباحا ت

الرسوم

ب �
م�انا
رو��
ب
ال�ريد اال ت
لك� ف ي

قنوات تقديم ا فل�دمة

rentcommittee@dubaiculture.ae

ال�فماذحي املستخدمة ف� ي�ي تقديم الف�دمة
�

رسالة إخالء

طلب إخالء العين املؤبحرة

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب وتقديم املستندات املطلوبة
�
وفقاي ملتطلبات الخدمة

2

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب من قبل ب
الل�نة املختصة وفي حالة املوافقة
يتم دفع املستلزمات وإعتماد رسالة اإلخالء
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خدمة إصدار تصريح عدم ممانعة

رحلة المتعامل

طلب تصريح عدم ممانعة للتصوير في مواقع هيئة الثقافة والفنون في دبي

خدمة إصدار تصريح عدم الممانعة

الوصف

ح الفيلمي ن� يىي مواقع
الدمة ن ي�ىي إصدار رسالة تستخدم لشؤون التصوير واإلنتا ي
ت�مثل هذه نح
ة
�
د�ى
ئ
هي�ة الثقافة والفنون ن� يىي ب ي

هيكلية ونوع ا فل�دمة

عامة
أفراد:
سا�ح
مواطن – ي
مق�م – ئ

املتعامل�� املستهدفة
ي في
ف�ات
ئ

شركات:
غ�ر حكومية
بحهات ال�كومية  -بحهات ي

هي�ة الثقافة والفنون في دبي
طلب تصر ي� عدم ممانعة للتصوير في مواقع ئ

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

الكومية:
بالنسبة لألفراد وا جل�هات �

إ بحراءات وخطوات ال�صول عل� الف�دمة

.1
.2

لك� ن
للهي�ة
رو� يىي
تعب�ة طلب إصدار عدم ممانعة عن طريق املوقع اال ة
ئ
ئ
واع�ماده
مرا بحعة الطلب ة

.3

رو�ى
إرسال اشعار تأكيد الطلب خالل يومي عمل عن طريق ب
ال�ريد اإل ة
لك� ن ي

.1
.2

لك� ن
للهي�ة
رو� يىي
تعب�ة طلب إصدار عدم ممانعة عن طريق املوقع اال ة
ئ
ئ
واع�ماده
مرا بحعة الطلب ة

.3

رو�ى
إرسال اشعار تأكيد الطلب خالل يومي عمل عن طريق ب
ال�ريد اإل ة
لك� ن ي

الكومية:
بالنسبة لل بحهات ي
غ�ر �

أوقات تقديم ا فل�دمة

ً
صباحا وح�ت� الساعة 3:30
األثن��ي إل� الف�ميس الساعة 7:30
أوقات العمل الرسمي من
ي ف
ً
مساء
صباحا وح�ت� الساعة 12:00
مساء ،ا بل�معة  :الساعة 7:30
ً
ً

الرسوم

ب �
م�انا ب
لل�هات الحكومية

املؤسسات الشر يكة

ن ئ
د�ى لإلنتاحي التلفز ن
والسي�ما� يىي التابعة لسلطة بد� يىي للتطوير
يو� يىي
لنة ب ي ي
بح
�

التقدم بطلب الحصول
على الخدمة

2

�ي
إلكترونيا
ملء وتقديم الطلب

للهي�ة
رو� ي�ي
لك� ف
املوقع اال ت
ئ

قنوات تقديم ا فل�دمة

https://dubaiculture.gov.ae

ال�ماذحي املستخدمة ف� ي�ي تقديم الف�دمة
ف �

د�ى
رسالة تصري� تصوير ن� يىي مواقع ئ
هي�ة الثقافة والفنون ن� يىي ب ي

مالحظات

للشركات ب
د�ى لإلنتاح
غ�ر الحكومية :يتو بحب تقديم الطلب عن طريق بلحنة ب ي ي
والحهات ي
�
ن يئ
التلفز ن
والسي�ما�ى http://www.filmdubai.gov.ae
يو� يىي

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب وإشعار املتعامل بتأكيد الطلب عبر البريد
اال لكتروني واملوقع الخاص بالتصوير
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خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

رحلة المتعامل

طلب إشتراك الجمهور في مخيمات المتاحف

خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

الوصف

ب
مخ�مات وبرام�ي وورش عمل املتاحف
ك� ن�ي ن� يىي ي
تس�يل املشار ي
الدمة ن� يىي
ت�مثل هذه نح
ة
�

هيكلية ونوع ا �ل�دمة

عامة

املتعامل� ��ن املستهدفة
ي
ف�ات
ئ

أفراد:
مق�م  -ئ
سا��
مواطن – ي

الوثا�ق املطلوبة
ئ

ال تو بحد

طلب إشتراك ب
ال�مهور في مخيمات املتاحف

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

1

وال�رام�ي وورش العمل املقامة حسب
املخ�مات ب
 .1تقوم إدارة املتاحف باإلعالن عن ي
�
�
ب
التس�يل فيها
إيذانا بفت� باب
كل مت�ف

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

�
ب
رو�ى
ي�م
ع�ر ب
إلك�رونيا ب
 .2ة
ال�ر يد اإل ة
التس�يل ة
لك� ن ي
 .3ي�ةم استيفاء الرسوم املقررة بالحضور إلى املت�ف
ك� ن�ي ومشاركتهم ل يح� ن�ي االنتهاء من
 .4يقوم موظف النحدمة بمتابعة حضور املشار ي
الثقا�ى
ال�رنام�ي
ب
ني
�

أوقات تقديم ا �ل�دمة

ال�رنام� أو ورش العمل
ي
املخ�م أو ب
ف�رة اإلعالن عن ي
خالل ة
�

الرسوم

ال�رنام� أو ورش العمل
ي
املخ�م أو ب
ي�ةم ت�ديدها حسب مدة ونوع ي
�

ترابط ا �ل�دمة مع خدمات أخرى

الدمة مع خدمة تذاكر الدخول
ةت�رابط هذه نح

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب عن طر يق املوقع اإل لكتروني

2

حساب مت�ف اإلت�اد على اإلنستقرام @etihadmuseum
ب
رو�ى ملت�ف اإلت�اد pvb@dubaiculture.ae
لك� ن ي ي
ال�ر يد اإل ة

قنوات تقديم ا �ل�دمة

حساب مت�ف الشندغة على اإلنستقرام @alshindaghamuseum
ب
رو�ى ملت�ف الشندغة Booking.alshindagha@dubaiculture.ae
لك� ن ي ي
ال�ر يد اإل ة

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب وإشعار املتعامل باملوافقة
على الطلب
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خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

رحلة المتعامل

طلب اشتراك الجمهور في مخيمات المكتبات

خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

الوصف

ب
مخ�مات املكتبات
ك� ن�ي ن� يىي ي
تس�يل املشار ي
الدمة ن� يىي
ت�مثل هذه نح
ة

هيكلية ونوع ا �ل�دمة

عامة

املتعامل� ��ن املستهدفة
ي
ف�ات
ئ

أفراد:
مق�م  -ئ
سا��
مواطن – ي

الوثا�ق املطلوبة
ئ

ال تو بحد

طلب إشتراك ب
ال�مهور في مخيمات املكتبات

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

1

وال�رام�ي املقامة حسب كل
املخ�مات ب
 .1تقوم إدارة املكتبات العامة باإلعالن عن ي
�
ب
التس�يل فيها
مكتبة إيذانا بفت� باب

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

ب
ب
رو�ى.
.2
تس�يل الطفل الراغب باملشاركة باستخدام نموذحي
التس�يل اال ة
لك� ن ي
�
 .3يقوم ول يىي أمر الطفل باستيفاء الرسوم املقررة (إن و بحدت).

 .4يقوم موظف النحدمة بمتابعة حضور األطفال ومشاركتهم ل يح� ن�ي االنتهاء من
الثقا�ى
ال�رنام�ي
ب
ني
�

أوقات تقديم ا �ل�دمة

ف�رة الفعاليات
ة

الرسوم

مخ�مات األطفال ن ي�ىي أفر ع املكتبات  200 :درهم لألعضاء  400 /درهم
لالش�راك ن� يىي ي
ة
لغ�ر األعضاء
ي
الع�ر
مكتبة هور ن ن

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب عن طر يق املوقع اإل لكتروني
ودفع الرسوم إن و بحدت

2

مكتبة الصفا للفنون والت� يم�م
مكتبة الطوار

قنوات تقديم ا �ل�دمة

مكتبة الراشدية
مكتبة املنخول
سق�م
مكتبة أم
ي
مكتبة حتا العامة

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب وإشعار املتعامل باملوافقة
عن طريق البريد اإل لكتروني
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خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

رحلة المتعامل

طلب تسجيل الفنانين في مهرجان سكة الفني

خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

الوصف

ب
الف��
ي ني
تس�يل
الدمة ن� يىي
ت�مثل هذه نح
ة
الفنان�� بمهر بحان سكة ن ي

هيكلية ونوع ال��دمة

عامة

ب
ب
مهرحان سكة الفني
تس�يل الفنانين في
طلب

أفراد:
م�لس التعاون نح ب
مق�م ن� يىي دول ب
ب
اللي�ي
مق�م -
خلي�ي  -ي
مواطن – ي

ي
املتعامل� ��ن املستهدفة
ف�ات
ئ

شركات:
غ�ر حكومية
بحهات حكومية  -بحهات ي
• بحواز السفر

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

م�لس التعاون نح ب
للمواطن��ي أو بطاقة هوية دول ب
اللي�ي
• بطاقة الهوية اإلماراتية
ي ن
للخلي�ي��
ب ي ن

الوثا�ق املطلوبة
ئ

1

م�لس التعاون نح ب
م��ي ن� يىي دولة االمارات أو دول ب
اللي�ي
• إقامة سار ية املفعول
ي
للمق� ي ن

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

.1

ب
رو�ى
رو�ى عن طر يق موقع
لك� ن ي ي
الهي�ة اإل ة
تس�يل الطلب اإل ة
ئ
لك� ن ي

.2

مق�رح املشروع وبيانات اعمال سابقة
تقديم ة

.3

ت�ميل األوراق الثبوتية

.4

تقي�م االعمال واملشار يع املقدمة
لنة ي
عرض الطلب على ب ح

.5

ئ
املبد�ية (رفض  -قبول  -مرا بحعة)
الفنان�� لالبالغ عن حالة الطلب
ي ني
التواصل مع

.6

اال بح ة�ماع مع أص�اب طلبات املرا بحعة للمناقشة والتعديل ووضع الت�سينات
واملق�رحات
ة

.7
.8

ئ
املتقدم�� (قبول  -رفض)
لميع
النها�ية ب ح
النتا��
ئ ي
ارسال
ي ن
�

املق�م)
(لتقي�م االعمال من قبل ي
ي
� للمشاركة
�� ن ي
الفنان�� املرش ي
ي ني
اال بح ة�ماع مع بحميع

.9

توز يع االعمال و مواقعها ن� يىي الحدث

�
خالل أوقات عمل املكتب ئ
ي ني
هاتفيا
املعني�� أو اإلتصال
الر�يس ي�ي ن� يىي حال الرغبة بمقابلة أحد

الرسوم

ب �
م�انا

قنوات تقديم ال��دمة

لك� ن
د�ى www.dubaiculture.ae
املوقع اال ة
رو� يىي ئ
لهي�ة الثقافة والفنون ن� يىي ب ي
الهي�ة 055155000
رقم
ئ
لك� ين
ب
رو�ى Info@dubaiculture.ae
ال�ر يد اإل ة
ز يارة املكتب ئ
للهي�ة
الر�يس ي�ي
ئ

ال��ماذحن املستخدمة � ي��ن تقديم ال��دمة
�

94

ملء وتقديم الطلب وتقديم املستندات املطلوبة
�ي
وفقا ملتطلبات الخدمة عن طر يق املوقع اإل لكتروني

2

رو�ى
ب
الحدمة متوفرة على مدار الساع� من شهر أغسطس إلى
ن
نوفم�ر على املوقع اإل ة
لك� ن ي
رو�ى
ب
وال�ر يد اإل ة
لك� ن ي

أوقات تقديم ال��دمة

www.dubaiculture.gov.ae

التقدم بطلب الخدمة
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�

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب من ب
الل�نة املختصة وإشعار
املتعامل باملوافقة على الطلب
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خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

رحلة المتعامل

طلب تسجيل الفنانين في معرض دبي الدولي للخط العربي

خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

الوصف

ب
العر�ى
د�ى الدول ي يى للخط
الفنان�� بمعرض ب ي ي
ي ني
تس�يل
الدمة ن� يىي
ت�مثل هذه نح
ة
بي

هيكلية ونوع ا �ل�دمة

عامة

املتعامل� ��ن املستهدفة
ي
ف�ات
ئ

أفراد:
مق�م  -ئ
مواطن – ي
سا��
بطاقة الهوية أو صورة بحواز السفر

الوثا�ق املطلوبة
ئ

ح من أعمال� الفنية)
الس�رة الذاتية للفنان (مع صور نماذ ي
ي
�

متطلبات تقديم ال��دمة

ب
تس�يل الفنانين في معرض دبي الدولي للخط العربي
طلب

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

ال� ي�ي سيشارك بها الفنان
عرض تقديمي لألعمال ة

1

ب
رو�ى
رو�ى عن طر يق موقع
لك� ن ي ي
.1
الهي�ة اإل ة
تس�يل الطلب اإل ة
ئ
لك� ن ي

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

تقي�م الطلب من قبل ب
الل�نة املنظمة
ي
.2
ي�م الرد بالشروط من قبل ب
الل�نة املنظمة
 .3ة
اع�ماد الشروط من قبل الفنان”
ي�م ة
 .4ة

أوقات تقديم ا �ل�دمة

ف�رة االعالن عن املعرض
خالل ة

الرسوم

ب �
م�انا

قنوات تقديم ا �ل�دمة

د��
لك� ف
املوقع اإل ت
رو� ي�ي ئ
لهي�ة الثقافة والفنون ف� ي�ي ب ي

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب وتقديم املستندات املطلوبة
وفقا ملتطلبات الخدمة عن طر يق املوقع اإل لكتروني
�ي

2

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب من ب
الل�نة املختصة وإشعار
املتعامل باملوافقة على الطلب
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خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

رحلة المتعامل

طلب تسجيل المدربين في ورش العمل المتخصصة ضمن برنامج دبي للفنون األدائية

خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

الوصف

املدرب�� ن� يىي ورش العمل املتخصصة ن� يىي ب
ب
م�ال الفنون
ي ني
تس�يل
الدمة ن� يىي
ت�مثل هذه نح
ة
ن
ئ
د�ى
ي
سي�ما) من
االدا�ية (مسرح -موسيقى -
ن
تنظ�م ئ
هي�ة الثقافة والفنون � يىي ب ي

هيكلية ونوع ا �ل�دمة

عامة

املتعامل� ��ن املستهدفة
ي
ف�ات
ئ

املتخصص��ي ن� يىي ب
ئ
والسي�ما واملوسيقى
االدا�ية ن� يىي املسرح
م�ال الفنون
املدرب��ي
كافة
ن
ي ن
ي ن
الهي�ة
املعاي�ر ال�ة ي�ي تطبقها
ي
حسب
ئ
للمق�م
ي
الواز  +صورة اإلقامة
صورة ب ح

الوثا�ق املطلوبة
ئ

الس�رة الذاتية
ي

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

ب
برنام� دبي للفنون األدا�ئ ية
ي
تس�يل املدربين في ورش العمل املتخصصة ضمن
طلب
�

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

ال�ر يد
 .1التقدم بطلب الحصول على النحدمة وارفاق املستندات املطلوبة عن طر يق ب
رو�ى
اال ة
لك� ن ي
 .2الرد باملوافقة بعد مرا بحعة الطلب

أوقات تقديم ا �ل�دمة

ب
نوفم�ر
تقدم هذه النحدمة من شهر يونيو الى

الرسوم

ب �
م�انا

قنوات تقديم ا �ل�دمة

رو� ي�ي الف�اص ب
ب
بال�رنامح dfytworkshops@dubaiculture.ae
لك� ف
ال�ر يد اال ت
�

ب
لك� ن
للهي�ة
رو� يىي
اإلعالن عن
التس�يل ن ي�ىي املوقع اإل ة
ئ

املالحظات

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب وتقديم املستندات املطلوبة
وفقا ملتطلبات الخدمة عن طر يق البريد اإل لكتروني
�ي

2

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب وإشعار املتعامل
باملوافقة على الطلب
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خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

رحلة المتعامل

طلب تسجيل الفرق المسرحية في مهرجان دبي لمسرح الشباب

خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

الوصف

ب
�ى مهر بحان بد� يىي ملسرح الشباب من الفرق
� ني ي
ك� ن ي
تس�يل املشار ي
الدمة ن� يىي
ت�مثل هذه نح
ة
املسرحية االهلية ن� يىي الدولة.

هيكلية ونوع ا �ل�دمة

عامة

ي
املتعامل� ��ن املستهدفة
ف�ات
ئ

الفرق املسرحية ذات النفع العام
للمق�م��
الفنان��  +صور االقامات
صور بحوازات
ي ي ن
ي ن

الوثا�ق املطلوبة
ئ

نص مسرحي  +إ بحازة نص

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

ب
تس�يل املسرحية في مهربحان دبي ملسرح الشباب
طلب

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

ال�ر يد
 .1التقدم بطلب الحصول على النحدمة وارفاق املستندات املطلوبة عن طر يق ب
رو�ى
اال ة
لك� ن ي

1

 .2الرد باملوافقة بعد مرا بحعة الطلب

أوقات تقديم ا �ل�دمة

ب
التس�يل من ب
ف�راير الى يونيو من كل عام

الرسوم

ب �
م�انا
لك� ن
د�ى https://dubaiculture.gov.ae
املوقع اال ة
رو� يىي ئ
لهي�ة الثقافة والفنون ن� يىي ب ي

قنوات تقديم ا �ل�دمة

ب
رو�ى
ال�ر يد اال ة
لك� ن ي
fatma.almheiri@dubaiculture.ae

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب وتقديم املستندات املطلوبة
وفقا ملتطلبات الخدمة عن طر يق البريد اإل لكتروني
�ي

2

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب وإشعار املتعامل
باملوافقة على الطلب
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خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

رحلة المتعامل

طلب تسجيل الجمهور في ورش عمل المتاحف المصاحبة لفعاليات الهيئة

خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

الوصف

ب
المهور ن� يىي ورش عمل املتاحف املصاحبة لفعاليات
تس�يل ب ح
الدمة ن� يىي
ت�مثل هذه نح
ة
الهي�ة
ئ

هيكلية ونوع ا �ل�دمة

عامة

تس�يل ب
ب
الهي�ة
ال�مهور في ورش عمل املتاحف املصاحبة لفعاليات
طلب
ئ

أفراد:
مق�م  -ئ
مواطن – ي
سا��

ي
املتعامل� ��ن املستهدفة
ف�ات
ئ

شركات:
بحهات الحكومية  -بحهات ي
غ�ر حكومية

الوثا�ق املطلوبة
ئ

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

ال تو بحد

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة
أوقات تقديم ا �ل�دمة

1

ب
رو�ى
التس�يل عن طر يق ب
ال�ر يد اإل ة
لك� ن ي
اختيار نوع الورشة
ف�رة الفعالية
تقدم هذه نح
الدمة على مدار الساعة خالل ة
ب �
د�ى
م�انا  -لورش العمل املدعومة من قبل ئ
هي�ة الثقافة والفنون ن� يىي ب ي

الرسوم

رسوم رمز ية  -لورش العمل عن طر يق املؤسسات الثقافية املشاركة
حساب مت�ف اإلت�اد على اإلنستقرام @etihadmuseum
رو�ى ملت�ف اإلت�اد pvb@dubaiculture.ae
لك� ن ي ي
ب
ال�ر يد اإل ة

قنوات تقديم ا �ل�دمة

حساب مت�ف الشندغة على اإلنستقرام @alshindaghamuseum
رو�ى ملت�ف الشندغة Booking.alshindagha@dubaiculture.ae
لك� ن ي ي
ب
ال�ر يد اإل ة

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب عن طر يق البريد اإل لكتروني

2

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب وإشعار املتعامل
باملوافقة على الطلب
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خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

رحلة المتعامل

طلب تسجيل الجمهور في دورات وورش عمل إدارة اآلداب

خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

الوصف

ب
تس�يل املشار ي
ت�مثل هذه نح
�ى دورات إدارة اآلداب والورش األدبية
ك� ن�ي ن ي ي
الدمة ن� يىي
ة
األد�ى
ةي ني
للم��مع
(كتابية)
ب ة
وللمه�م�� بالشأن ب ي

هيكلية ونوع ا �ل�دمة

عامة

املتعامل� ��ن املستهدفة
ف�ات
ي
ئ

أفراد:
مق�م  -ئ
سا��
مواطن – ي

الوثا�ق املطلوبة
ئ

ال تو بحد

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

بالهي�ة
الاصة
 .1اإلعالن عن الفعالية عن طر يق قنوات التواصل اال بح ة�ماعي نح
ئ

تس�يل ب
ب
ال�مهور في دورات وورش عمل إدارة اآلداب
طلب

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

ب
ع�ر الرابط املشار إلي� ن� يىي القنوات
.2
التس�يل ب

أوقات تقديم ا �ل�دمة

ي�ةم ت�ديدها حسب نوع ّ
ومدة الفعالية

الرسوم

ب �
م�انا

ال�ماذحن املستخدمة � ي��ن تقديم ا �ل�دمة
�
�

ح الطلبات
ح التسويق /نموذ ي
ح العقد  /نموذ ي
ح موافقة الرقابة اإلدار ية  /نموذ ي
نموذ ي
�
�
�
اللو بح �ستية إن ّ
تطلب.

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب عن طر يق املوقع أو اإل لكتروني

2

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب وإشعار املتعامل
باملوافقة على الطلب
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خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

رحلة المتعامل

طلب تسجيل الجمهور في ورش العمل المدعومة من الهيئة ضمن فعالية مهرجان سكة الفني

خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

الوصف

ب
تس�يل املشار ي
ت�مثل هذه نح
الهي�ة ن�من
ك� ن�ي ن� يىي ورش العمل املدعومة من
الدمة ن� يىي
ة
ئ
الف��
فعالية مهر بحان سكة ن ي

هيكلية ونوع ا �ل�دمة

عامة

تس�يل ب
ب
الهي�ة ضمن فعالية مهر بحان سكة
ال�مهور في ورش العمل املدعومة من
طلب
ئ
الفني

أفراد:
مق�م  -ئ
سا��
مواطن – ي

املتعامل� ��ن املستهدفة
ي
ف�ات
ئ

شركات:
بحهات الحكومية  -بحهات ي
غ�ر حكومية

الوثا�ق املطلوبة
ئ

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

ال تو بحد

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة
أوقات تقديم ا �ل�دمة

ب
لك� ن
للهي�ة
رو� يىي
التس�يل عن طر يق املوقع اإل ة
ئ
اختيار نوع الورشة
ف�رة املهر بحان
تقدم هذه ن
الحدمة على مدار الساع� خالل ة
ب �
د�ى
م�انا  -لورش العمل املدعومة من قبل ئ
هي�ة الثقافة والفنون ن� يىي ب ي

الرسوم

رسوم رمز ية  -لورش العمل عن طر يق املؤسسات الثقافية املشاركة
لك� ن
د�ى
املوقع اإل ة
رو� يىي ئ
لهي�ة الثقافة والفنون ن� يىي ب ي

قنوات تقديم ا �ل�دمة

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب عن طر يق املوقع أو اإل لكتروني

2

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب وإشعار املتعامل
باملوافقة على الطلب
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خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

رحلة المتعامل

طلب تسجيل الجمهور في الورش المصاحبة لمعرض دبي الدولي للخط العربي

خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

الوصف

ب
ك� ن ي
تس�يل املشار ي
ت�مثل هذه نح
د�ى الدول يى
� ن� يىي ورش العمل املصاحبة ملعرض ب ي ي
الدمة ن� يىي
ة
العر�ى
للخط
بي

هيكلية ونوع ا �ل�دمة

عامة

املتعامل� ��ن املستهدفة
ف�ات
ي
ئ

أفراد:
مق�م  -ئ
سا��
مواطن – ي

الوثا�ق املطلوبة
ئ

ال تو بحد

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

ب
لك� ن
للهي�ة
رو� يىي
التس�يل عن طر يق املوقع اإل ة
ئ

تس�يل ب
ب
ال�مهور في الورش املصاحبة ملعرض دبي الدولي للخط العربي
طلب

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

اختيار نوع الورشة

أوقات تقديم ا �ل�دمة

ف�رة الفعالية
خالل ة

الرسوم

م بح ً
انا

قنوات تقديم ا �ل�دمة

د��
لك� ف
املوقع اإل ت
رو� ي�ي ئ
لهي�ة الثقافة والفنون ف� ي�ي ب ي

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب عن طر يق املوقع أو اإل لكتروني

2

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب وإشعار املتعامل
باملوافقة على الطلب
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خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

رحلة المتعامل

طلب تسجيل الجمهور في ورش العمل المتخصصة ضمن برنامج دبي للفنون األدائية

خدمات اإلشتراك في الفعاليات والبرامج واألنشطة الثقافية

الوصف

� ن� يىي ورش العمل املتخصصة ن� يىي ب
ب
م�ال الفنون
ك� ن ي
تس�يل املشار ي
الدمة ن� يىي
ت�مثل هذه نح
ة
ئ
د�ى
ي
سي�ما) من
االدا�ية (مسرح -موسيقى -
ن
تنظ�م ئ
هي�ة الثقافة والفنون ن� يىي ب ي

هيكلية ونوع ا �ل�دمة

عامة

املتعامل� ��ن املستهدفة
ف�ات
ي
ئ

أفراد:
من عمر  7فما فوق

الوثا�ق املطلوبة
ئ

ال تو بحد

تس�يل ب
ب
برنام� دبي للفنون األدا�ئ ية
ي
ال�مهور في ورش العمل املتخصصة ضمن
طلب
�

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

ب
لك� ن
للهي�ة
رو� يىي
.1
التس�يل عن طر يق املوقع اإل ة
ئ

إ جحراءات وخطوات ال�صول عل� ال�دمة

 .2اختيار نوع الورشة
الهي�ة ف ي��
لساب
ع�ر الرابط املو بحود ف� ي�ي البايو �
أو الدخول والتس بحيل مباشرة ب
ئ
االنستغرام

أوقات تقديم ا �ل�دمة

نوفم�ر
ب
الدمة من شهر يونيو الى
تقدم هذه نح

الرسوم

م بح ً
انا
لك� ن
للهي�ة https://dubaiculture.gov.ae :
رو� يىي
املوقع اال ة
ئ

قنوات تقديم ا �ل�دمة

الهي�ة ن ي�ىي االنستغرام @dubaiculture
حساب
ئ

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب عن طر يق املوقع أو اإل لكتروني

2

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب وإشعار املتعامل
باملوافقة على الطلب
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.8.6
خدمة اعتماد المبد ع والموهوب
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خدمة اعتماد المبدع والموهوب

رحلة المتعامل

اعتماد المبدع والموهوب

خدمة اعتماد المبدع والموهوب

الوصف

ت�مثل هذه نح
ف�را ثقافية طويلة األمد
ة
الدمة ن ي�ىي من� شهادة اع�ةماد املبدع واملوهوب إلصدار ي ن
والفنان��ي
املوهوب� ن�ي
ي
واملبدع��
وتعمل على استقطاب
ي ن
ي ن

هيكلية ونوع ا فل�دمة

ئ
ر�يسية

اعتماد املبدع واملوهوب

مق�م
أفراد :ي

املتعامل�� املستهدفة
ي في
ف�ات
ئ

• أص�اب املواهب واملبدعون من أهل الثقافة والفن

إل�
خطاط�� /
فنان�� /
رسام�� /
• أدباء  /شعراء  /كتاب /
ممثل��  ...ن
ي ن
ي ن
ي ن
ي ن

الوصول للمعلومات
بحمع املعلومات

• صورة بحواز السفر (مرفق مع اإلقامة وبطاقة الهوية ن� يىي حال التوفر)

الوثا�ق املطلوبة
ئ

الس�رة الذاتية الثقافية للمرش�
ي
•

متطلبات تقديم ا فل�دمة

أك�ر من  25سنة
العمر ب

إ بحراءات وخطوات ال�صول عل� ا فل�دمة

.1

رو�ى
تقديم الطلب ب
ع�ر املوقع اال ة
لك� ن ي

.3

اع�ماد املبدع واملوهوب )
إصدار شهادة ( ة

.2

رو�ى ب�الة الطلب
لك� ن ي ي
إخطار املتعامل عن طريق ب
ال�ريد اإل ة

أوقات تقديم ا فل�دمة

للهي�ة
رو� ي�ي
لك� ف
 24\7ساعة عن طر يق املوقع اإل ت
ئ

الرسوم

ب �
م�انا

املؤسسات الشر يكة

اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األ بحانب

التقدم بطلب الخدمة

ملء وتقديم الطلب من خالل املوقع اإل لكتروني

2

للهي�ة
رو� ي�ي
لك� ف
املوقع اال ت
ئ

قنوات تقديم ا فل�دمة

https://dubaiculture.gov.ae

املع�مد (اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األ بحانب) إلصدار اإلقامة طويلة
مرا بحعة املكتب ة
اع�ماد املبدع واملوهوب
األمد بعد الحصول على شهادة ة

املالحظات

تلقي نتائج الخدمة

مرا بحعة الطلب من املوظف املختص وإشعار
املتعامل وإصدار شهادة املبدع واملوهوب
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قنوات تقديم الخدمات والتواصل مع الهيئة
قنوات تقديم الخدمة
قنوات تقديم ا �ل�دمة
متحف اإلتحاد
رو�ى
موقع املت�ف اإل ة
لك� ن ي
www.etihadmuseum.dubaiculture.gov.ae
متحف الشندغة
رو�ى
موقع املت�ف اإل ة
لك� ن ي
www.alshindagha.dubaiculture.gov.ae
التطبيق الذك يىalshindaghamuseum :
مت�ف بد� يى

7.0.
قنوات تقديم الخدمات
والتواصل مع الهيئة
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بيانات التواصل مع قنوات تقديم ا �ل�دمة
@etihadmuseum
04 - 515 5771

@alshindaghamuseum

04 - 515 5336

Museum email: Dubai.Museum@dubaiculture.ae
04 - 515 5387

د�ى
ئ
هي�ة الثقافة والفنون ن� يىي ب ي

https://dubaiculture.gov.ae/

مت�ف الشاعر العقيل يى

04 - 234 2385

مت�ف املسكوكات

04 - 515 5000

الع�ر
مكتبة هور ن ن

04 - 515 5271

مكتبة الراس

04 - 515 5301

مكتبة الطوار

04 - 515 5221

مكتبة الراشدية

04 - 515 5281

مكتبة املنخول

04 - 515 5200

سق�م
ي
مكتبة أم

04 - 515 5251

مكتبة حتا

04 - 515 5291

مكتبة الصفا للفنون والت� يم�م

04 - 515 5241

التطبيق الذك ي يى للمكتبات dubai library

@dubaipubliclibraries

حي الفهيدي التار يخي

04 - 515 5040

حي الراس التار يخي

04 - 515 5040
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الخدمات وقنوات تقديم الخدمة

الخدمات وقنوات تقديم الخدمة
تقديم الشكاوى
هي�ة الثقافة والفنون ن� يى
ي
الحدمة
تتي� هذه ن
للمتعامل� ن�ي إرسال شكاواهم املتعلقة بخدمات ئ
بد� يىي من أ بحل حلها

الوصف

الوقت الالزم إلتمام ا فل�دمة

للمتعامل� ن�ي إرسال شكاواهم عن طر يق القنوات التالية:
ي
يمكن

كيفية تقديم شكوى

الوقت الالزم إلتمام ا فل�دمة

•

لك�رونية املوحدة لحكومة بد� يى
بوابة الشكاوى اإل ة
https://ecomplain.dubai.gov.ae

•

لك�رو�ن يى www.dubaiculture.gov.ae
موقع
الهي�ة اإل ة
ئ

•

الهي�ة الذك يى Dubai Culture
تطبيق
ئ

•

لك�رو�ن يى Info@dubaiculture.ae
بريد
الهي�ة اإل ة
ئ

•

رقم اإلتصال 045155000

•

املب�� ئ
للهي�ة
يس�ي
ز يارة أحد املتاحف او املكتبات أو ن
ئ
الر� ي

•

الهي�ة على مواقع التواصل اال بح ة�ماعي
صف�ات
ئ

ي�ةم حل وإغالق الشكوى خالل  7أيام عمل

البيانات املطلوبة ف�ي�ي الشكوى

اإلق�راح
البيانات املطلوبة ف� ي�ي ت

املق�رح والرد خالل  15يوم عمل
ي�م ي
ة
تقي�م ة
•

االق�راح
تفاصيل ة

•

االسم الكامل للمتعامل

•

رقم الهاتف

•

رو�ى
ب
ال�ريد اإل ة
لك� ن ي

•

االق�راح
تاريخ ة

اتصل بنا
مركز االتصال

(80033222 )8003DCAA

�� بد�ي�ي
لهي�ة الثقافة والفنون ف ي ي
رقم االتصال ئ

04 - 515 5000

�� بد�ي�ي
لهي�ة الثقافة والفنون ف ي ي
املوقع اال ت
لك�رو�ف ي�ي ئ

www.dubaiculture.ae
Info@dubaiculture.ae
Dubai Culture

•

تفاصيل الشكوى

•

االسم الكامل للمتعامل

�� بد� ي ي�
لهي�ة الثقافة والفنون ف ي ي
ب
ال�ريد اإل ت
لك�رو�ف ي�ي ئ

•

رقم الهاتف

•

لك�رو�ن يى
ب
ال�ريد اإل ة

�� بد�ي�ي
لهي�ة الثقافة والفنون ف ي ي
التطبيق الذك ي�ي ئ

•

تاريخ الشكوى

صفحاتنا عل� مواقع التواصل اال بح�تماعي

@Dubai Culture

للهي�ة
مالحظة :في حال وبحود أي تعديل في الخدمات املقدمة فإنها ستكون متوفرة على املوقع اإل لكتروني والتطبيق الذكي
ئ

تقديم االقتراحات
هي�ة
ي ني
تتي� هذه النحدمة
للمتعامل�� إرسال ة
اق�راحاتهم ومالحظاتهم املتعلقة بخدمات ئ
د�ى من أ بحل التطوير
الثقافة والفنون ن� يىي ب ي ي

الوصف

اق�راحاتهم عن طر يق القنوات التالية:
ي ني
يمكن
للمتعامل�� إرسال ة

اق�راح
كيفية تقديم ت
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•

د�ى
االق�راحات اإل ة
بوابة ة
لك�رونية املوحدة لحكومة ب ي
https://esuggest.dubai.gov.ae

•

رو�ى www.dubaiculture.gov.ae
موقع
الهي�ة اإل ة
ئ
لك� ن ي

•

الهي�ة الذك يى Dubai Culture
تطبيق
ئ

•

رو�ى Info@dubaiculture.ae
بريد
الهي�ة اإل ة
ئ
لك� ن ي

•

رقم اإلتصال 045155000

•

املب�� ئ
للهي�ة
الر�يس ي�ي
ز يارة أحد املتاحف او املكتبات أو ن
ئ

•

الهي�ة على مواقع التواصل اال بح ة�ماعي
صف�ات
ئ
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