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يف المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية







المدينة العالمية للخدمات اإلنسانّية
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رئيس 
مجلس الوزراء، أّسس المدينة العالمّية للخدمات اإلنسانية يف عام 2003 من خالل دمج مدينة ديب لإلغاثة 

ومدينة ديب اإلنسانية، لتصبح المدينة العالمية للخدمات اإلنسانّية السلطة األوىل والوحيدة لمنطقة حرّة 
مستقلّة إنسانّية ال تبغي الربح. ويشكّل أعضاء المدينة مجتمعاً يتألّف من وكاالت تابعة لألمم المّتحدة 

ومنّظمات غير ربحية ومنّظمات حكومّية دولية باإلضافة إىل شركات تجاريّة.

أّما اليوم وبعد مرور 18 سنة على إنشاء المدينة، 
كبر تجّمع يف العالم لمنّظمات  فقد أصبحت أ

وجهات تعمل يف المجال اإلنساينّ. تلعب المدينة 
يّاً يف تسيير االستجابة األوىل لألزمات على  دوراً محور

الصعيد العالمي.
تتمّيز المدينة العالمّية للخدمات اإلنسانية بموقع 

استراتيجيّ يف ديب يسمح بإرسال اإلغاثة سريعاً إىل 
مختلف أنحاء العالم.

ويف العام 2011، ضاعفت المدينة حجمها ثالث 
مرّات وانتقلت إىل موقعها الحايلّ على بُعد 18 كلم 
من مطار آل مكتوم و 21 كلم من ميناء جبل علي، 

مّما يتيح ألعضاء المدينة القدرة على نقل الشحنات 
من البحر إىل الجّو يف أقّل من 10 دقائق.

وُتعتبر المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية فريدة 
من نوعها. وتشكّل المدينة منّصًة ألعضائها ووكاالت 

اإلغاثة للقيام بأنشطة جمع التبرعات يف دولة 
كة ودعم من المدينة  اإلمارات العربية المتحدة بشرا

للحصول على موافقة الحكومة. بكلمات أخرى، 
ُوجدت المدينة لخدمة أعضائها. مستفيدًة من موقع 

ديب كمركز لمختلف وسائل النقل والخدمات 
اللوجستية والخدمات ذات القيمة المضافة، تقّدم 
المدينة نهجاً مبتكراً لدعم االستجابة اإلنسانّية من 

خالل مرافقها ومستودعاتها وشبكة عالقاتها الوثيقة 
مع الشركاء يف القطاع الخاّص والمجتمع المحليّ 

والحكومة.
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التسجيل
والترخيص

تعتبر المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية سلطة منطقة حرة حيث 
تستطيع المنظمات العالمية غير الربحية والشركات التجارية 

التسجيل والحصول على رخص للعمل من ديب.

كات والمسؤولية اإلنسانية  توفر المدينة بيئة مناسبة لتعزيز الشرا
يف إطار قانوين واضح.

يمكن لمصّنعي ومورّدي السلع والخدمات للمنظمات اإلنسانية 
التسجيل أيضاً وأن يصبحوا جزًءا من مجتمع المدينة.

تتمتع المنظمات اإلنسانية المرخصة من قبل المدينة العالمية 
للخدمات اإلنسانية بخاصية القيام بأنشطة وحمالت جمع التبرعات 

يف ديب، إال أن ذلك يتطلب موافقة نهائية من قبل دائرة الشؤون 
 .(/https://www.iacad.gov.ae) اإلسالمية والعمل الخيري

وتساعد المدينة المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية المنظمات 
اإلنسانية يف تقديم طلباتها لحمالت جمع التبرعات.
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الخدمات الحكومية
توفر المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية باقة من الخدمات لألعضاء 

لتسهيل عملياتهم من المدينة

خدمات تأشيرات 
الزيارة

خدمات تأشيرات العمل – داخل الدولة
خدمات تأشيرات العمل الجديدة/التجديد – 

للمتقدمين من خارج دولة اإلمارات

خدمات تأشيرات الُمعالين والعمالة 
المساعدة الجديدة/التجديد

موافقات حمالت
جمع التبرعات



توّفر المدينة رحالت جويّة لنقل المساعدات 
وإخالء الموظفين من مناطق الخطر وتأمين 

مركز اإلخالء الستضافتهم.

تعمل المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية على 
تسهيل وتنسيق العمل الجماعي مع جميع أعضاء 

المدينة من أجل تسهيل التأهب لحاالت الطوارئ 
واإلستجابة لها يف جميع أنحاء العالم.

االستجابة
للطوارئ

مركز
اإلخالء
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135,000





تقليل الوقت يف معامالت االستيراد
 

المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية 
تقع ضمن مجموعة منطقة جبل 

علي ومنطقة مطار آل مكتوم الدويل 
(ديب ورلد سنترال) ، مما يسهل 

عملية االستيراد والتصدير

ال تطّبق ضريبة القيمة المضافة على 
نقل الب ضائع بين منطقة المدينة 

العالمية للخدمات اإلنسانية والمناطق 
المحددة األخرى

استرجاع مبلغ ضريبة القيمة المضافة 
على المشتريات من السوق المحلية 
وعلى الخدمات للمنظمات اإلنسانية 
التي تحمل رقًما مرجعًيا للضرائب ، 

بحيث تكون السلع والخدمات 
المشتراة مرتبطة بالعمل اإلنساين
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استخدام مرافق 
المدينة

مميزات المنطقة 
الحرة المحددة

الترويج اإلعالمي 
لألعضاء

تشمل مرافق التدريب واالجتماعات 
والقاعات فرصة الترويج لخدمات 

ومنتجات األعضاء وعرض أعمالهم يف 
المعرض الدائم للمدينة يف منطقة 

المستودعات والتي تستقطب جميع 
الزيارات الرسمية  والتعليمية

تتضمن صفحة خاصة  لكل عضو على 
الموقع اإللكتروين للمدينة تحتوي على: 
شعار المؤسسة/الشركة، كما تتضمن 
الصفحة معلومات االتصال بالمكتب ، 
نبذة عن المؤسسة/الشركة، عنوان 

الموقع اإللكتروين 

نشر لمشاركات األعضاء على منصات 
وسائل االعالم االجتماعية لألنشطة ذات 

الصلة

نشر لقصص األعضاء يف التقرير السنوي 
للمدينة 

تعميم بعروض/أنشطة األعضاء 
لمجتمع المدينة

 
توزيع المواد الترويجية لألعضاء يف مباين 

المدينة بما يف ذلك مكاتب المدينة 
ومستودعاتها

مميزات
العضوية 
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خصومات طيران  التفاعل والمشاركة

تقّدم المدينة العالمية 
للخدمات اإلنسانية 
خصومات خاصة 

ألعضاءها وضيوفهم 
القادمين والمسافرين 

عبر مدينة ديب يف الدرجة 
السياحية تصل إىل 25%

تشارك المدينة أعضاءها يف 
معظم فعالياتها الرسمية وغير 

الرسمية لتعزيز المشاركة 
والتفاعل مع كافة أعضاء 

المدينة

مشاركة األعضاء يف مبادرات 
المدينة المختلفة

تشجع المدينة وُتوجد فرص 
كات والتعاون بين  الشرا

أعضاءها

المشاركة يف األحداث الرسمية 
العالمية والمحلية كالمقابالت 
والزيارات اإلعالمية واألنشطة 

السنوية المختلفة للمدينة

خصومات الفنادق وخدمة التنسيق
المواصالت 

خصومات الفنادق 
ألعضاء المدينة

توفر المدينة ألعضائها  
خدمة المواصالت 

المجانية مرتين يوميا 
ذهابا و إيابا من مجمع 

ابن بطوطة

 تنسيق و إشراك أعضاء
 المدينة المعنيين يف
 فريق عمل اإلستجابة

 الطارئة



قائمة 
األعضاء

International Association 
for Human Values
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لماذا
نحن؟ 

السماح للشركات التجارية
باالنتقال فيما بين المناطق

الحرة منطقة حرّة

ملكية أجنبية 100٪ 

مجتمع متخصص من خبراء
 الشؤون اإلنسانية 

التركيز على التنمية
واالستجابة لحاالت الطوارئ

إمكانية جمع التبرعات 

إدارة المستودعات/
 والمرافق 

وجهة واحدة للتسجيل
 والترخيص 

مجموعة متنوعة من
 خيارات الترخيص 

الدعم والخدمات الحكومية

المساعدة يف اإلجراءات
الجمركية وإصدار التأشيرات

إمكانية تنقل الموارد 

تقديم استشارات المسؤولية
المجتمعية للقطاع الخاص

خيارات فاعلة للمشتريات
من حيث التكلفة 

الدعم اإلداري 

الحد األدىن من اإلجراءات
الروتينية

خيار التسجيل لمدة
سنتين*

تقليص وقت تحضير الوثائق
التشغيل السلس باالستفادة من فترة الترخيص األطول وتقليل عدد مرات التجديد 

انخفاض تكلفة التجديد حيث أن التصديق على الوثائق الخارجية يجب أن يتم مرة كل سنتين 

*خيار التسجيل لمدة سنتين
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خيارات
التسجيل:

الكيان

سعر المستودع لكل متر مربع

غير ربحي

النوع

مكتب أساسي

مكتب مركز أعمال

18,274

11, 250

السعر درهم إمارايت

تجاري

*األسعار سنوية

مكتب أساسي

مكتب مركز أعمال

32,064

20,800

كيان تجاريكيان غير ربحي

269376



مساحة مكتبية تبلغ 20 متًرا 
مربًعا

 
قاعات مؤتمرات ومرافق 

اجتماعات مجانية

مواصالت النقل (من أقرب 
محطة مترو إىلالمدينة 

العالمية للخدمات اإلنسانية) 

تتضمن هذه الحزمة: 
رسوم التسجيل والترخيص والصيانة

والخدمات العامة والمرافق 

مالحظة:
تكلفة التأشيرة إضافية ويجب

دفعها عند استالم الخدمة من المدينة
العالمية للخدمات اإلنسانية. 

شبكة إنترنت مجانية

خيار جمع التبرعات 
للمنظمات غير الربحية

بطاقة الدخول الخاصة

شاملة جميع رسوم 
المرافق 

بطاقة منشأة 

تأشيرة (عدد 2) 

الوصول للمكاتب مع 
أمن وحراسة على مدار 

24 ساعة 

حزمة المكتب
األساسي

مع حزم المكاتب األساسية يف المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية،
يمكنك الحصول على االمتيازات التي تشمل: 



مع حزم مكاتب مركز األعمال، يمكنك الحصول على االمتيازات التي تشمل: 

تتضمن هذه الحزمة:  مكتب مخصص، ورسوم التسجيل والترخيص، والصيانة، 
والخدمات العامة، والمرافق 

مالحظة:  تكلفة التأشيرة إضافية ويجب دفعها عند استالم الخدمة من المدينة العالمية 
للخدمات اإلنسانية. 

حزمة مكتب
مركز األعمال

خدمة االستقبال العامة 

مساحة عمل متصلة بالكامل 

قاعات مؤتمرات ومرافق اجتماعات 
مجانية

مواصالت النقل
(من أقرب محطة مترو إىل المدينة 

العالمية للخدمات اإلنسانية)
 

شبكة إنترنت مجانية

مطبخ مشترك 

قرطاسية مشتركة

شاملة جميع رسوم المرافق 

بطاقة منشأة 

تأشيرة (عدد 2) 

الطباعة الذكية (أول 100 صفحة مجانية) 

الوصول للمكاتب مع أمن وحراسة على مدار 
24 ساعة

 
بطاقة الدخول الخاصة

الحد األدىن الستخدام مركز األعمال - 10 
ساعات يف األسبوع



اتصل
بنا

@IHC.UAE @IHC_UAE @IHC_UAE IHC_ChannelInternational
Humanitarian City

506030ص.ب

العنوان

info@ihc.aeالبريد اإللكتروين

0202 368 4 971+رقم الهاتف

مكتب المدينة العالمية للخدمات اإلنسانّية 
مجّمع ديب الصناعي،
شارع محمد بن زايد

(بالقرب من مطار آل مكتوم الدويل)
ديب، االمارات العربية المتحدة


