متحف نايف
Naif Museum

إن زيــارة متحــف نايــف أشــبه ج
ب�ولــة عب ــر أروقــة املاض ــي ،حيــث تُ�تيــح لــك فرصة
اكتشــاف تار يــخ الشــرطة وا خل�دمــات األمنيــة ف ــي دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة .وكأي مــكان آخــر ،تُ�عتب ــر ا جل�وانــب األمنيــة ف ــي دب ـ ّ يـ� ،مــن أهــم ركا�ئ ــز
الت ن�ميــة الحضار يــة واالقتصاديــة ،كمــا أنهــا نافــذة عل ــى ج
إن�ــازات الدولــة ف ي�مــا
وغ�رهــا.
يخــص ال ـ جـ�وانب املاليــة وتطويــر البنيــة التحتيــة والعالقــات الدوليــة ي
ُي�قــدم متحــف نايــف لــزواره نبــذة عــن كيفيــة تطــور دب ــي ف ــي أقــل مــن قــرن
لت�ربــة أمنيــة اســتثنا�ئ يةّ ،
وتحقيقهــا ج
مكنتهــا مــن احتــال مراتــب عليــا ض�مــن
قا�ئ مــة الــدول الت ــي ت�تمتــع بأفضــل ا خل�دمــات األمنيــة ف ــي العــامل.
يفتــح املتحــف أبوابــه ج
لل�ميــع ،ليتيــح لــزواره مشــاهدة البدايــات املتواضعــة
ج
لأل�هــزة األمنيــة ف ــي املدينــة واستكشــاف رحلتهــا نحــو ال�تمي ــز والتطويــر
والتحديــث .وهــذا مــا يعكــس ا جل�هــود الحثيثــة الت ــي تبذلهــا دب ــي لتوفي ــر بنيــة
أمنيــة را�ئ ــدة ومتطــورة ومــا يرفدهــا مــن ج
إ�ــراءات لحمايتهــا وااله�تمــام بهــا.

A visit to the Naif Museum is like taking a trip back in time to
understand the history of the police and security services in
the UAE. The security aspects of Dubai, much like anywhere
else, is considered the most important pillar for urban and
economic development. It is also a window into the country’s
achievements in terms of its financial state, infrastructure
development, international relations, and more.
Naif Museum grants insight into understanding how, in less
than a century, Dubai attained a distinct security experience
making the city count among countries with the world’s best
security services.
At this eye-opening museum, visitors can witness the
humble beginnings of the security services in the Emirate
and explore its journey to excellence, development, and
modernisation. This demonstrates the strenuous efforts
exerted by Dubai in creating and implementing its leading
and sophisticated security structure and efforts needed in
preserving and maintaining it.
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� ف ــي منطقــة ديــرة وف ــي قلــب املدينــة ج
ـع اسـ تـ� ج
ـرا للنيابــة واملحكمــة
ً �  ومقـ،� لتكــون أول مركــز شــرطة ف ــي دب ـ ّ يـ،الت�ار يــة
ّ�راتي� ي
ٍ �  ف ــي موقـ1939 ُب�نيــت قلعــة نايــف ف ــي عــام
ّ ض.املدن�ــة آنــذاك
 ف ــي بدايــة التســعينات. وغرفــة للتوقيــف، واملحكمــة، واملباحــث،� ومكاتــب شــرطة دب ـ ّ يـ،�و�مــت القلعــة ف ــي ذلــك الوقــت مكتــب القا�ئ ــد العــام لشــرطة دب ـ ّ يـ
ّي
ّ
الس ــمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بتحويــل ج�نــاح مــن القلعــة إل ــى متحــف ثــم
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.ـم فتحــه بعــد ذلــك للعامــة
ّ� تـ
 وعل ــى،ـاذ� ألز يــاء الشــرطة الت ــي تطــورت مــن أز يــاء محليــة تقليديــة إل ــى أزيــاء حديثــة
 االطــاع علــى نمـ ج-الــذي يتألــف مــن صالت ــي عــرض-تُ�تــاح الفرصــة لــزوار متحــف نايف
�
ج
 كمــا ويوفــر املتحــف معلومــات،والح�ــز
ـاذ� مــن غــرف التوقيــف
 ونمـ ج، ومعــدات وأســلحة عناصــر الشــرطة منــذ إنشــا�ئ ها وح ـ�تى اآلن،األوس ــمة والنياشـ يـ� �ن� والرتــب الشــرطية
�
. إضافــة إل ــى نبــذات عــن سـ يـ�ر قيــادات شــرطة دب ــي،م1956 ووثا�ئ ــق تاريخيــة ومراسـ�يم عــن شــرطة دب ــي منــذ تأسيســها ف ــي عــام

Naif Fort was built in 1939 at Deira district, in the heart of the commercial city. Interestingly, it was the first police station in Dubai
and the headquarters of Public Prosecution and the Civil Court, including the office of the commander-in-chief of Dubai Police,
the offices of the Dubai Police, investigations, and court and detention rooms. In the early 1990s, the fort was renovated while
preserving its archaeological features, and, in 1997, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ordered to convert
one of the wings of the fort into an official museum. It was then made open to public.
The Naif Museum consists of two showrooms, where one can explore police uniforms that evolved from local, traditional attire
to a modern one; medals and badges; and equipments and weapons of the police since its formation until now. Also available are
the models of arrest and detention rooms. The museum also houses information, historical documents, and decrees issued by
Dubai Police since its formation in 1956, along with profiles of its leaders.
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For the ones who want to understand how the
security services in one of the most secure cities
in the world have taken shape and evolved over
the years,

a visit to the Naif Museum
is a must.
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معلومات إضافية

Additional information

منطقة نايف – ديرة
Naif area - Deira

املوقع ا جل�غرا�ف��ي
Geographical location

م�ر مربع
 ت100
100 square metres

املساحة
Area

�
و�غلق املتحف يومي ا جل�معة والسبت
ظهراً ُي
2:00 صباحا حتـى
ً�
8:00  من:من األحد إلـى ا خل�ميس
Sunday to Thursday - 8am – 2pm.
Friday and Saturday - Closed.

ساعات العمل
Working hours

الزيارة ج
م�انية
Free

رسوم الزيارة
Admission fees

متوفر ج
وم�ا�ن��ي
Free

اإلرشاد الثقا�ف��ي
Guided Tour

80033222

الهاتف
Telephone

info@dubaiculture.ae

االلك�رو�ن��ي
ال�ريد
ب
ت
E-mail

يمكن الوصول إلى املوقع عن طريق محطة حافالت السبخة القريبة
You can reach through the Al Sabkha bus station nearby

حافالت النقل العام
Public transport buses

يمكن الوصول إلى املوقع عن طريق محطة مترو ميدان بني ياس القريبة
You can reach the location through the
Bani Yas Square Metro Station nearby

امل�رو
محطات ت
Metro stations

�  وذلــك بســبب نــدرة املواقــف نظـ،ينصــح باســتخدام وســا�ئ ل النقــل العامــة
ـراً لوقــوع املتحــف ف�ــ��ي منطقــة
ج
.ت�ار يــة مزدحمــة
You are advised to use public transport, due to the scarcity of parking areas
since the Museum is located in a crowded commercial area.

مواقف السيارات
Parking areas

عرض ا خل�ارطة
Show Map

خارطة املوقع
Location Map

