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 1مـقـدمــة
هــذه الوثيقــة مبنيــة علــى السياســة الحاليــة لتعريــف الخدمــات الصــادرة عــن دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة (دائــرة حكومــة دبــي اإللكترونيــة
ســابقاً) ،وهــي مكتوبــة بشــكل يتعمّــد الحفــاظ علــى التوافــق مــع اإلصــدار الســابق .تعتمــد هــذه الوثيقــة علــى التعاريــف الحاليــة للخدمــة
والســمات المتعلقــة بذلك.
تهدف هذه الوثيقة إلى:
•توحيد تعريف الخدمة والخدمة الذكية والتوصل إلى فهم موحد على المستوى الحكومي.
•وضــع أســاس لقيــاس مؤشــرات متعــددة ذات صلــة بالخدمــات التــي توفرهــا الجهــات التابعــة لحكومــة دبــي ،مثــل جاهزيــة الخدمات
إلكترونيـاً واكتمالهــا ومســتوى التبنــي لها.

 2نطاق الوثيقة
يقتصر استخدام هذه الوثيقة على الجهات التابعة لحكومة دبي ،ألغراض تعريف خدمات الجهات الحكومية وتصنيفها.
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 3تعريف الخدمة
 3.1الخدمة
الخدمــة هــي مجموعــة مــن المهــام والعمليــات التــي تضطلــع بهــا
جهــة حكوميــة أو أكثــر لتقديــم فائــدة للمتعامليــن معهــا.
تنشــأ الخدمــات مــن عمــل الجهــة (ذات الصلــة بالتفويــض الممنــوح
لهــا) ،وقــد تتغيــر بمــرور الزمــن .ويجــوز للجهــات تعديــل الخدمــات
وإلغاؤهــا وجمعهــا أو إضافــة خدمــات جديــدة وفــق مــا تــراه مناســباً
لتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية والتشــغيلية بمــا يتماشــى
واحتياجــات المتعامليــن معهــا .مــن وجهــة النظــر التقليديــة ،يتــم
توفيــر الخدمــات تقليديـاً (خــارج اإلنترنــت) .وقــد اســتحدثت الحكومة
الذكيــة قنــوات إبداعيــة جديــدة لتوفيــر الخدمــات عبــر وســائل
إلكترونيــة ،مثــل شــبكة الويــب العالميــة ،والــرد الصوتــي التفاعلــي،
والرســائل النصيــة القصيــرة ..إلــخ .إلــى جانــب ذلــك ،ركــزت مبــادرة
الحكومــة الذكيــة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
دبــي فــي  ،2013بصــورة غيــر مســبوقة علــى توفيــر الخدمــات عبــر
قنــاة الهواتــف المتحركــة.
يجــب اتبــاع اإلرشــادات المذكــورة أدنــاه بهــدف التوصــل إلــى توافــق
علــى مفهــوم الخدمــة:
•اسم الخدمة يجب أن يكون واضحاً ومحدداً ودقيقاً.
• ..ويجــب أن يصــف (أو يمثــل) الطريقــة الفعليــة التــي جــرى
عبرهــا تقديــم الخدمــة إلــى المتعامــل.
•يجــب تســمية الخدمــة مــن منظــور فهــم المتعامــل
لهــا وليــس مــن واقــع العمــل الداخلــي للجهــة .فعلــى
ســبيل المثــال ،إذا كانــت الجهــة تقــدم خدمــات الصيانــة
للمســتأجرين لديهــا ،فــإن عبــارة «صيانــة" ليســت االســم
المناســب (المفضّــل) للخدمــة بــل «طلــب صيانــة" هــو
اســم الخدمــة المفضّــل ،نظــراً ألنــه مرتبــط بمــا يحتــاج إليــه
المتعامــل مــن الجهــة.
•الخدمــات التــي لهــا المدخــات نفســها والعمليــات الداخليــة
نفســها والمخــرج نفســه تعــدّ خدمــة واحــدة .بعــض
الخدمــات قــد تســتلزم رســوماً متباينــة علــى الرغــم مــن
تطابــق اســتمارات طلــب الخدمــة واســتمارات التســليم
النهائــي للخدمــة؛ مثــل هــذه الخدمــات تع ـدّ خدمــة واحــدة
أيضــاً .إلــى جانــب ذلــك ،إذا تباينــت العمليــات الداخليــة
المطلوبــة لتنفيــذ الخدمــة تبعــاً للخيــارات المشــار إليهــا
فــي اســتمارة (اســتمارات) طلــب الخدمــة أو تبعــاً لنــوع
المتعامــل (المتعامليــن)؛ فــإن التغييــرات التــي طــرأت علــى
د عندئــذ عمليــات متباينــة .وبنــاء
العمليــات الداخليــة ال تعــ ّ
علــى ذلــك ،فــإن مثــل هــذه التغييــرات ال يســتنتج منهــا
خدمــات منفصلــة.
•مــن المهــم أن نالحــظ أن الخطــوات المطلوبــة إلنجــاز خدمــة
مــن الخدمــات التــي يتعــذر تنفيذهــا بشــكل مســتقل ال تعـدّ
خدمــة منفصلــة .فعلــى ســبيل المثــال ،تســديد رســوم
خدمــة مــن الخدمــات أو دفــع وديعــة لطلــب جديــد لتوصيــل
الكهربــاء ال يعتبــر خدمــة منفصلــة.

•إن التغييــرات التــي تطــرأ علــى مكوّنــات الخدمــة تبعـاً لنــوع
المتعامــل (علــى ســبيل المثــال أفــراد بحاجــة إلــى تقديــم
مــا يثبــت هوياتهــم أو وافــدون بحاجــة إلــى تقديــم نســخ
عــن إقاماتهــم ،مقارنــة مــع شــركة بحاجــة إلــى تقديــم
رخصــة تجاريــة ســارية المفعــول) يجــب أن ال تنــدرج تحــت
اســم مكوّنــات متباينــة؛ فهــذه التغييــرات تعــدّ ببســاطة
األوراق الثبوتيــة للمتعامــل تبع ـاً لفئتــه ،وأن ال تنــدرج تحــت
اســم خدمــات قائمــة بذاتهــا (علــى ســبيل المثــال «طلــب
ترخيــص مركبــة" يعــدّ خدمــة واحــدة ،ســواء كان مالــك
المركبــة فــرداً أو شــركة).
 3.2الخدمة الرئيسة
الخدمــة الرئيســة هــي مجموعــة مــن الخدمــات التــي تعكــس
مهمــة عامــة أو واجبـاً تنفــذه الجهــة الحكوميــة مــن خــال التفاعــل
أو التعــاون مــع كافــة شــرائح المتعامليــن بهــدف تلبيــة احتياجاتهــم
وتوقعاتهــم و /أو إضافــة قيمــة جوهريــة لهــم .إن مجموعــة مــن
الخدمــات التــي تنــدرج تحــت الخدمــة الرئيســة تتقاســم العديــد من
الخصائــص وتتبايــن فــي بعــض الخصائــص المحــددة األخــرى.
يجــري تبنــي تعريــف الخدمــة الرئيســة وفقــاً لإلرشــادات التــي
يحددهــا (مركــز نمــوذج دبــي) .وتتيــح الخدمــة الرئيســة تجميــع
(تصنيــف) الخدمــات التــي لهــا مهمــة مماثلــة أو غــرض مماثــل
بشــكل منطقــي .لقــد قامــت الجهــات الحكوميــة بتعريــف خدماتهــا
الرئيســة بالتنســيق مــع (مركــز نمــوذج دبــي) ،وتتبنــى دائــرة
حكومــة دبــي الذكيــة التعريفــات نفســها لضمــان المواءمــة والتوحيد
علــى المســتوى الحكومــي.
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 4خصائص الخدمة
تصنّف الخدمات وفقاً للمجاالت الجوهرية الثمانية المبينة أدناه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 4.2مباشرة الخدمة

األهمية االستراتيجية
مباشرة الخدمة
المتعامل
طبيعة الخدمة
قناة توفير الخدمة
العمليات الداخلية
اعتمادية الخدمة
جاهزية الخدمات إلكترونياً

يمكــن مباشــرة الخدمــات إمــا مــن قبــل المتعامــل وإمــا مــن قبــل
الجهــة ،وتعــدّ خدمــات اإلشــعار أمثلــة علــى الخدمــات التــي
تباشــرها الجهــة .كذلــك تعــدّ الخدمــات األخــرى التــي تنفذهــا
الجهــة وتقــدم كخدمــات عامــة (نظافــة الطــرق ،توفيــر الحدائــق
العامــة) أمثلــة علــى الخدمــات التــي تباشــرها الجهــة (مقارنــة مــع
الخدمــات التــي تتــم مباشــرتها بنــاء علــى طلــب المتعامــل).

 4.1األهمية االستراتيجية
يتحــدد فــي هــذا المجــال مــا إذا كانــت الخدمــة رئيســة أو مســاندة
أو غيــر ذات صلــة ،بنــاء علــى التعريفــات اآلتيــة:
 .1خدمــة رئيســة :وهــي خدمــة مســتمدة مباشــرة مــن
رؤيــة الجهــة أو رســالتها .فمثـاً ،الخدمــة الرئيســة للمعاهــد
التعليميــة هــي التدريــس.
 .2خدمــة مســاندة :وهــي خدمــة تســتخدم إلضافة قيمة
إلــى خدمــة رئيســة موجــودة حالي ـاً ،ويجــري الوصــول إليهــا
بصــورة مســتقلة عــن الخدمــة الرئيســة .فمثــاً ،خدمــات
اإلشــعار التــي يمكــن الوصــول إليهــا بشــكل مســتقل تعتبــر
خدمــات مســاندة.
 .3خدمــة غيــر ذات صلــة :وهــي خدمــة ال تنــدرج تحــت
اســم الخدمــات الرئيســة وال الخدمــات المســاندة.
مالحظــة مهمــة :خدمــات دعــم /رعايــة المتعامليــن ال تعتبــر
خدمــات رئيســة قائمــة بذاتهــا بالنســبة للجهــة؛ فهــذه الخدمــات
تعتبــر جــزءاً مــن الخدمــات الرئيســة ذات الصلــة القائمــة حاليـاً مــن
خــال إضافــة قيمــة لهــا.
يجــب أن تتمتــع الخدمــات الرئيســة باألولويــة خــال مرحلــة جاهزيــة
الخدمــات إلكترونيــاً ) )eEnablementوتمكيــن الخدمــات عبــر
األجهــزة المحمولــة ( ،)mEnablementوتليهــا فــي ذلــك الخدمــات
المســاندة.
تحتفــظ دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة بحقهــا فــي تغييــر معاييــر
قيــاس فئــات الخدمــات فــي احتســاب العديــد مــن مؤشــرات
الخدمــة ،مثــل جاهزيــة الخدمــات إلكترونيـاً واكتمالهــا وتبنيهــا .ومــن
شــأن مثــل هــذه التغييــرات المســاعدة فــي التأكيــد علــى المحــور
االســتراتيجي للخدمــات واتجاههــا.

يتــم إطــاق الخدمــات التــي يباشــرها المتعامــل مــن خــال أحــد
المدخــات مــن جهــة المتعامــل وتحتــاج أيضاً إلــى مخــرج للمتعامل.
وبنــاء علــى ذلــك ،فــإن االقتراحــات أو الشــكاوى أو التعليقــات التــي
ال تحتــاج إلــى حــل (مــع مخــرج محــدد تحديــداً جيــداً) بالنســبة
للمتعامــل ال تنــدرج تحــت اســم خدمــات ،رغــم أن الجهــات قــد
تأخــذ بهــا مــن أجــل تحســين خدماتهــا الرئيســة أو اإلضافيــة فــي
الوقــت المناســب .وعلــى أيــة حــال ،إذا قامــت الجهــة باتخــاذ
إجــراءات بنــاءً علــى االقتراحــات أو الشــكاوى أو التعليقــات المحــددة
لــكل حالــة وبحــل قضيــة المتعامــل ،فعندئ ـذٍ يمكــن معاملــة هــذه
اإلجــراءات علــى أســاس خدمــات .
مــن ناحيــة أخــرى ،هنــاك خدمــات معينــة يطلقهــا المتعامــل وقــد
ال تــؤدي إلــى إحــداث أي مخــرج لــه لــدواعٍ أمنيــة و /أو أســباب
تتعلــق بالســرية) ففــي هــذه الحــاالت ،تتولــى الدوائــر حتمـاً اتخــاذ
إجــراءات بنــاءً علــى مدخــات المتعامــل؛ غيــر أنهــا قــد تقــرر عــدم
إبــاغ المتعامــل بالمخــرج نظــراً لحساســية الحالــة .ولهــذا الســبب
فــإن هــذه األمثلــة أيض ـاً ترتقــي إلــى مرتبــة الخدمــات.
يتــم المباشــرة بالخدمــة عندمــا يبلــغ المتعامــل الجهــة؛ لذلــك فــإن
معلومــات االتصــال -علــى ســبيل المثــال -المتاحــة علــى الموقــع
اإللكترونــي للجهــة ال تعـدّ مــن الخدمــات.

 4.3المتعامل
هذا البند يحدد المستفيد من الخدمة المقدمة كما يأتي:
 .Aمــن الحكومــة إلــى األفــراد (األفــراد بمــا فــي ذلــك
المواطنــون والمقيمــون والــزوار)
 .Bمن الحكومة إلى قطاع األعمال
 .Cمن الحكومة إلى الحكومة
 .Dمن الحكومة إلى الجمهور العام (المجتمع)
الخدمــات المقدمــة مــن الحكومــة إلــى األفــراد ومــن الحكومــة إلــى
قطــاع األعمــال ومــن الحكومــة إلــى الحكومــة يباشــرها (يطلقهــا)
المتعاملــون ،أي األفــراد ،والشــركات ،والجهــات الحكوميــة.
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الخدمــات المقدمــة مــن الحكومــة إلــى الجمهــور العــام (مــن
الحكومــة إلــى الجمهــور) ال يباشــرها (يطلقهــا) المتعاملــون (يرجــى
االطــاع علــى الخدمــات التنفيذيــة فــي القســم )4.4؛ فهــي تــؤدى
وفق ـاً لمــا تــراه الجهــات الحكوميــة وتخــدم النــاس علــى العمــوم.
يمكــن تقديــم بعــض الخدمــات إلــى أكثــر مــن متعامــل مــن
المتعامليــن المذكوريــن أعــاه .فمثـاً ،يمكــن توفيــر بعــض الخدمــات
إلــى متعامليــن مــن قطاعــي األعمــال واالفــراد؛ ولهــذا الســبب
تصنــف هــذه الخدمــات كخدمــات مــن الحكومــة إلــى قطــاع األعمــال
ومــن الحكومــة إلــى االفــراد.
لقــد جــرى تصنيــف المتعامليــن بشــكل أكثــر تفصيــا ً لتحديــد
المتعامليــن بالخدمــة بصــورة أدق ،نظــراً ألن دائــرة حكومــة دبــي
الذكيــة تعتــزم عــرض خدمــات الجهــات الحكوميــة فــي كافــة مناحي
باقــات الخدمــات الحياتيــة لمســتخدمي البوابــة الرســمية لحكومــة
دبــي .وتشــمل باقــات الخدمــات الحياتيــة أحداث ـاً مثــل «التخطيــط
لزيــارة دبــي" و"مســتثمر جديــد فــي دبــي" التــي تتوافــق مــع
األحــداث التــي يواجههــا المتعاملــون فعلي ـاً فــي الحيــاة ،مــا يتيــح
إطــاق خدمــات تلبــي احتياجاتهــم.

ويمكــن تصنيــف الخدمــات التــي تباشــرها الجهــة ضمــن فئتيــن
رئيســتين:
 .1خدمــات معلوماتيــة :وهــي الخدمــات التــي توفــر
معلومــات للمتعامــل قــد تتعلــق ببعــض معامالتــه لــدى
الجهــة أو أي معلومــات أخــرى .وكأمثلــة علــى مثــل
هــذه الخدمــات نذكــر خدمــات اإلشــعار.
 .2خدمــات تنفيذيــة :وهــي الخدمــات التــي تقــوم
الجهــة مــن خاللهــا بتنفيــذ مجموعــة مــن الفعاليــات
الراميــة إلــى أداء وظيفتهــا الرئيســة ورســالتها إلــى
الجمهــور مــن غيــر أن يباشــرها (يطلقهــا) المتعاملــون
(مثــال :تنظيــف الحدائــق ،عمليــات التفتيــش التــي
تجريهــا الجهــة الحكوميــة إلــخ).

 4.5قناة توفير الخدمة
هــذا البنــد يحــدد القنــوات التــي يتــم مــن خاللهــا توفيــر الخدمــات
ويمكــن أن تشــمل:

 4.4طبيعة الخدمة
يمكــن تصنيــف الخدمــات التــي يباشــرها المتعامــل ضمــن ثــاث
فئــات رئيســة:
 .1الخدمــات المعلوماتيــة :وهــي الخدمــات التــي
يجــري عــن طريقهــا تقديــم المعلومــات إلــى المتعامــل بنــاءً
علــى طلبــه وال تتضمــن اتخــاذ أي إجــراءات .ال توجــد هنــاك
مجموعــة محــددة مــن األنشــطة التــي يتعيــن أداؤهــا،
ســواء مــن قبــل الجهــة أو المتعامــل .وال يملــك المتعاملــون
أي ضوابــط لتغييــر الخدمــة المقدمــة أو تحديثهــا أو تعديلهــا.
وتشــمل هــذه الخدمــات القوانيــن أو األنظمــة أو السياســات
أو أي بيانــات قيّمــة تتعلــق بالعمــل الجوهــري للجهــة.
مــن المهــم أن نالحــظ أن تقديــم معلومــات عــن الخدمــات
التفاعليــة أو اإلجرائيــة التــي توفرهــا الجهــة ال ينــدرج تحــت
بنــد الخدمــات المعلوماتيــة.
 .2الخدمــات التفاعليــة :وهــي الخدمــات التــي تتيــح
للمتعامليــن طــرح األســئلة أو االستفســارات باســتخدام
نمــاذج معــدة ســلفاً مــن األســئلة ،فيمــا تتولــى الجهــة
الحكوميــة توفيــر اإلجابــات مــن دون التأثيــر فــي ســجالت
المتعامــل أو ســجالت الخدمــة القائمــة فيهــا .وتتولــى
الجهــات تقديــم المعلومــات إلــى المتعامليــن ،وهــي
مســؤولة عــن تحديــث المعلومــات المقدمــة إليهــم بشــكل
متواصــل .وكمثــال علــى هــذا النــوع مــن الخدمــات نذكــر
المعلومــات الخاصــة برحــات الطيــران.
 .3الخدمــات اإلجرائيــة :وينتــج عــن هــذا النــوع مــن
الخدمــات تغييــر فــي وضــع المتعامــل أو وضــع الخدمــة
القائمــة فــي ســجالت الجهــة .وتتطلــب الخدمــات اإلجرائيــة
قيــام الجهــة الحكوميــة بإجــراءات معينــة ،إذ تتضمــن عمليات
داخليــة يجــب المباشــرة بهــا .معظــم الخدمــات اإلجرائيــة
(إن لــم يكــن كلهــا) تســتلزم دفــع رســوم.

 .1خدمــات تقليديــة غيــر إلكترونيــة :وهــي خدمــات
يجــري الحصــول عليهــا شــخصياً  ،حيــث يتعيــن علــى
المتعامــل التوجــه إلــى مقــر الجهــة الحكوميــة أو مــزودي
الخدمــة (طــرف ثالــث) محــدد مــن قبــل الجهــة الحكوميــة،
أو خدمــات تباشــرها الجهــة وتكــون تنفيذيــة مــن حيــث
طبيعتهــا وال يتــم توفيرهــا إلكترونيــاً.
ويمكــن أن تكــون هــذه الخدمــات معلوماتيــة أو تفاعليــة أو
إجرائيــة أو تنفيذيــة.
 .2خدمــات تقليديــة مطــورة :وهــي خدمــات تقــدم عبــر
قنــوات تقليديــة تتطلــب التفاعــل البشــري مثــل الهاتــف/
الفاكــس أو البريــد الســريع /البريــد ،وال تتطلــب قيــام
المتعامــل بزيــارات فعليــة إلــى مقــر الجهــة الحكوميــة أو
مــزودي الخدمــة (طــرف ثالــث) محــدد مــن قبــل الجهــة
الحكوميــة .يســتخدم الموظفــون هــذه الخدمــات ويرســلون
الناتــج إلــى المتعامــل عــن بعــد.
ويمكــن أن تكــون هــذه الخدمــات معلوماتيــة أو تفاعليــة أو
إجرائيــة.
 .3خدمــات متاحــة إلكترونيــا :وهــي الخدمــات التــي
يجــري توفيرهــا للمتعامــل عبــر قنــوات إلكترونيــة مبتكــرة
[شــبكة اإلنترنــت ،أو الشــبكات الداخليــة ،أو األجهــزة
المحمولــة (الرســائل النصيــة القصيــرة ،ونظــام التطبيقــات
الالســلكية  ،WAPوالمســاعد الرقمــي الشــخصي ،)PDA
وشاشــات اللمــس ،والبريــد اإللكترونــي ،والــرد الصوتــي
التفاعلــي]  ..وال يجــري أي تواصــل شــخصي خــال مراحــل
تقديــم الخدمــة( .1وســواء كانــت تقليديــة أو إلكترونيــة،
تتكــون الخدمــة مــن  3عناصــر رئيســة :الوصــول للخدمــة،
وتنفيذهــا ،والحصــول عليهــا).

 1يشمل تعريف الخدمات اإللكترونية الخدمات المتاحة على األجهزة المحمولة .وسيتم تفصيلها في االقسام  7الى  9من حيث التعريف والقياس.

وثيقة سياسة تعريف الخدمات الذكية  -اإلصدار رقم 3.0

9

ويمكــن تصنيــف الخدمــات اإللكترونيــة إلــى خدمــات معلوماتيــة
وتفاعليــة وإجرائيــة طبقــاً لطبيعــة الخدمــة .كمــا يمكــن تقســيم
الخدمــات اإللكترونيــة اإلجرائيــة إلــى الفئــات اآلتيــة تبعــاً لمــدى
جاهزيتهــا إلكترونيــاً ولعــدد زيــارات المتعامــل إلــى الجهــة:
• خدمــات إلكترونيــة مكتملــة :وهــي الخدمــات التــي
تُقــدَّم بالكامــل عبــر قنــوات إلكترونيــة مبتكــرة ومــن دون
أي تواصــل بيــن المتعامــل والجهــة فــي أي مرحلــة مــن
مراحــل الوصــول للخدمــة أو تنفيذهــا أو الحصــول عليهــا (ال
يُطلــب مــن المتعامــل زيــارة مقــر الجهــة فــي أي مرحلــة
مــن مراحــل الوصــول للخدمــة وتنفيذهــا وتقديمهــا) .وهــذا
يشــمل الخدمــات المقدمــة عبــر تفاعــات عديــدة إلنجــاز
معاملــة واحــدة .وكمثــال علــى ذلــك نذكــر طلــب الموافقــة
أو البحــث الداخلــي بواســطة الجهــة لتقديــم الخدمــة أو
إعدادهــا للمتعامــل.
• خدمــات إلكترونيــة مكتملــة مــع زيــارة شــخصية
إلزاميــة واحــدة :وهــي الخدمــات التــي تُقدَّم بشــكل كامل
مــن خــال قنــوات إلكترونيــة مبتكــرة ،غيــر أنهــا تســتلزم
التواصــل الفعلــي بيــن المتعامــل والجهــة فــي إحــدى
مراحــل الوصــول للخدمــة أو تنفيذهــا أو الحصــول عليهــا.
هنــاك خدمــات معينــة تتطلــب إجــراءات يدويــة فــي مرحلــة
مــا إلكمــال معالجــة الخدمــة قبــل تقديمهــا للمتعامــل.
فبعــض الخدمــات ،علــى ســبيل المثــال ،تتطلــب فحصــاً
فعلي ـاً إلزامي ـاً قبــل تقديــم الخدمــة إلــى المتعامــل .وبعبــارة
أخــرى ،يتعيــن علــى المتعامــل زيــارة الجهــة قبــل المضــي
قدم ـاً فــي إكمــال إجــراءات المعاملــة (وكأمثلــة علــى ذلــك
نذكــر عقــود الــزواج حيــث ال بــد للمتعامــل مــن التوجــه إلــى
المحاكــم ،والفحــص الطبــي الــذي يجريــه الطبيــب ،وحــاالت
الوفــاة ،وحضــور اختبــار قيــادة مــن أجــل الحصــول علــى
رخصــة قيــادة ،وفحــص المركبــة ألغــراض التســجيل إلــخ).
وعليــه ،إذا كان التوجــه إلــى مقــر الجهــة مــن اإلجــراءات
الحتميــة المطلوبــة مــن قبــل الجهــة بســبب طبيعــة الخدمــة
المقدمــة ،فباإلمــكان عندئــذ تصنيــف الخدمــة كخدمــة
إلكترونيــة مكتملــة مــع زيــارة شــخصية إلزاميــة واحــدة،
شــرط أال يتعيــن علــى المتعامــل القيــام بزيــارات أخــرى،
وأن تكــون الخدمــة إلكترونيــة بالكامــل فــي كافــة مراحلهــا
(الوصــول للخدمــة وتنفيذهــا والحصــول عليهــا) .فــي بعــض
الحــاالت ،وبســبب طبيعــة الخدمــة ،ال يمكــن تقديــم مخــرج
الخدمــة إلكترونيـاً ،وكمثــال علــى ذلــك نذكــر رخصــة القيادة.
وفــي مثــل هــذه الحــاالت ال يمكــن للجهــة أن تعتبــر الخدمــة
كخدمــة إلكترونيــة بالكامــل إال إذا تــم الحصــول علــى مخــرج
الخدمــة بأســلوب تقليــدي مطــور (خدمــة البريــد الســريع
أو البريــد علــى ســبيل المثــال) ولــم يتطلــب ذلــك حضــور
المتعامــل شــخصياً إلــى الجهــة؛ وإال فإنــه ســينظر إلــى
الخدمــة علــى أنهــا خدمــة إلكترونيــة جزئيــاً.
• خدمــات إلكترونيــة جزئيــاً (تتطلــب زيــارة واحــدة
مــن جانــب المتعامــل مــع دفــع إلكترونــي عنــد
الحاجــة) :وهــي الخدمــات اإللكترونيــة التــي يمكــن دفــع
رســومها إلكترونيـاً (إذا كانــت الخدمــة تتطلــب دفــع رســوم)
وتتضمــن تعامــا ً يدويــاً واحــداً مــع الجهــة فــي أي مرحلــة
مــن مراحــل الوصــول للخدمــة أو تنفيذهــا أو الحصــول عليهــا.
وفــي هــذه الحالــة يمكــن أتمتــة اإلجــراء اليــدوي .أمــا إذا
كانــت الخدمــة ال تتطلــب دفــع رســوم بــل زيــارة واحــدة
مــن جانــب المتعامــل ،فعندئـذٍ تصنَّــف الخدمــة بأنهــا خدمــة
إلكترونيــة جزئيــاً.

• خدمــات إلكترونيــة جزئيـاً (تتطلــب زيــارة واحدة من
جانــب المتعامــل مــن غيــر دفــع الرســوم إلكترونيــاً
عنــد الحاجــة) :وهــي خدمــات إلكترونيــة تتضمــن تعام ـا ً
يدويـاً وحيــداً مــع الجهــة فــي أي مرحلة مــن مراحــل الوصول
للخدمــة أو تنفيذهــا أو الحصــول عليهــا ،ويتعــذر فيهــا دفــع
الرســوم إلكترونيـاً (إذا كانــت الخدمــة تتطلــب دفــع رســوم).
وفــي هــذه الحالــة يمكــن أتمتــة اإلجــراء اليــدوي ،غيــر أن
ذلــك لــم يتحقــق بعــد .ويمكــن أن يكــون اإلجــراء اليــدوي
ألغــراض دفــع الرســوم ،أو تقديــم الوثائــق ،أو التأكــد مــن
صحتهــا.
• خدمــات غيــر مكتملــة (طباعــة الطلــب) :وهــي
خدمــات إلكترونيــة يعبــئ المتعامــل خاللهــا الطلــب
المعــروض ويطبعــه ثــم يتوجــه بــه إلــى الجهــة.
• خدمــات غيــر مكتملــة (معلومــات فقــط) :وهــي
خدمــات ال توفــر الجهــة فيهــا ســوى معلومــات عــن الخدمــة،
مثــل مواصفــات الخدمــة والوثائــق والرســوم المطلوبــة
والزمــن الــذي يســتغرقه إجــراء الخدمــة بشــكل إلكترونــي.
إلــى جانــب ذلــك ،قــد تتبايــن الخدمــات اإللكترونيــة مــن
حيــث الطريقــة التــي يتّبعهــا المتعامــل فــي الوصــول إليهــا.
ففــي بعــض الحــاالت يجــب التأكــد مــن صحــة المعلومــات
للوصــول إلــى الخدمــة؛ بمعنــى أنــه يتوجــب علــى المتعامــل
أن يقــدم بيانــات ثبوتيــة إلكترونيـ ًا للتأكــد مــن صحتهــا ،مثــل
اســم المســتخدم /كلمــة الســر للوصــول إلــى الخدمــة.
مــن ناحيــة أخــرى ،تعتبــر الخدمــات التــي يمكــن الوصــول
إليهــا مــن غيــر اضطــرار المتعامــل إلــى تقديــم بيانــات ثبوتيــة
خدمــاتٍ ال تتطلــب تعريــف المســتخدم.
فــي مــا يأتــي بعــض اإلرشــادات التــي تبيــن كيفيــة تصنيــف
الخدمــات اإللكترونيــة:
• "األســئلة التــي يتكــرر طرحهــا" ،و"المســاعدة"،
و"أخبــار الجهــة" ،و"اتصــل بنــا" ،و"عــن الجهــة" ،و"الهيــكل
التنظيمــي" ،و"خريطــة الموقــع" ال تعتبــر مــن الخدمــات؛
فهــيمعلومــاتعامــةذاتقيمــةمضافــةوالتتطلــبتعاريــف.
• خاصيــة البحــث (فــي الموقــع اإللكترونــي) أو التســجيل
فــي الموقــع ال تعتبــر مــن الخدمــات؛ فهــي أدوات ذات قيمــة
مضافــة للموقــع اإللكترونــي.
• الروابــط إلــى مواقــع مفيــدة ال تعتبــر مــن الخدمــات؛ فهــي
روابــط ذات قيمــة مضافــة للموقــع اإللكترونــي.
• "ســجل الــزوار" ،و"شــارك برأيــك" ،و"المنتديــات
اإللكترونيــة" ،و"االقتراحــات" ،و"الشــكاوى" ال تعتبــر مــن
الخدمــات نظــراً ألنــه ال يوجــد ضمانــات إلجــراءات أو قــرارات
ســتتخذها الجهــات كجــزء مــن تواصلهــا مــع المتعامــل ،وال
تصنــف كخدمــات إال إذا كانــت تتيــح التواصــل فــي االتجاهيــن
وتقــدم إيضاحــاً محــدداً لطلــب المتعامــل.

وثيقة سياسة تعريف الخدمات الذكية  -اإلصدار رقم 3.0

10

 4.6العمليات الداخلية

 4.8أهلية الخدمات للتحول اإللكتروني

هــذا القســم يصــف مســتوى أتمتــة العمليــات الداخليــة للجهــة
إلكمــال عمليــة الحصــول علــى الخدمــة .ويمكــن تصنيــف الخدمــات
كاآلتــي فــي مــا يتعلــق بالعمليــات الداخليــة:
 .1العمليــات الداخليــة المؤتمتــة :وهــي العمليــات
التــي تشــير إلــى أن معلومــات المتعامــل وبيانــات الخدمــة
ذات الصلــة ســوف تخـزّن فــي قاعــدة بيانــات داخليــة ،فيمــا
يتــم إجــراء العمليــات الداخليــة المتعلقــة بذلــك عبــر تطبيــق
إلكترونــي بمــا فــي ذلــك الموافقــات وإرســال الوثائــق.
ويجــب التأكــد مــن أتمتــة كافــة العمليــات الداخليــة للخدمات
اإللكترونيــة بشــكل كامــل.
 .2العمليــات الداخليــة اليدويــة :وهــي العمليــات التــي
تشــير إلــى أن معلومــات المتعامــل وبيانــات الخدمــة ذات
الصلــة ســوف تخـزّن يدويـاً ،فيمــا يتــم إجــراء كافــة العمليــات
الداخليــة يدوي ـاً مــن غيــر أيــة أتمتــة.
 .3العمليــات الداخليــة شــبه المؤتمتــة :وهــي
العمليــات المؤتمتــة بشــكل جزئــي.

 4.7اعتمادية الخدمة

هــذا القســم يبيــن مــا إذا كانــت الخدمــة معتمــدة علــى خدمــات
أخــرى (مقدمــة ضمــن الجهــة أو مــن جهــات حكوميــة أخــرى) أم ال..
وســوف يســتخدم ألغــراض التكامــل وتحســين مســتوى الخدمــات
فــي المســتقبل .وبنــاءً علــى هــذا العامــل يمكــن تقســيم الخدمــات
إلــى الفئــات اآلتيــة:
 .1خدمــات مســتقلة :وهــي خدمــات ال تتطلــب مدخالت/
مخرجــات أو تعامــات مــن أي جهــة حكوميــة أخــرى؛ فكافــة
المهــام والعمليــات والبيانــات متوافــرة ضمــن حــدود الجهــة
الحكوميــة التــي تقــدم الخدمــة.
 .2خدمــات ذات اعتماديــة خارجيــة :وهــي خدمــات
تتطلــب تعامــات خــال تقديــم الخدمــة مــع جهــة حكوميــة
أو أكثــر غيــر الجهــة األصليــة صاحبــة الخدمــة.
 .3خدمــات ذات اعتماديــة داخليــة :وهــي الخدمــات
التــي تتطلــب تفاعــا ً مــن خدمــات أخــرى ضمــن الجهــة
الحكوميــة نفســها خــال عمليــة تقديــم الخدمــة.
 .4خدمــات ذات اعتماديــة الخارجيــة والداخليــة:
وهــي الخدمــات التــي تتطلــب تفاعــا ً مــن داخــل الجهــة
الحكوميــة ومــن جهــات حكوميــة أخــرى خــال عمليــة
تقديــم الخدمــة.

بعــض الخدمــات فــي الجهــات الحكوميــة قــد ال تكــون مؤهلــة
للتحــول اإللكترونــي نظــراً ألحــد األســباب اآلتيــة:
• قــد تتطلــب طبيعــة الخدمــة أن تقــدم بشــكل تقليــدي،
وفــي معظــم الحــاالت بشــكل فــوري ،بــدءاً مــن الوصــول
إليهــا وحتــى الحصــول عليهــا (حــاالت الوفــاة ،اإلبــاغ عــن
حــادث ســيارة ،اإلبــاغ عــن حريــق ،طلــب خدمــة إســعاف
إلــخ)
• عــدد المعامــات ضئيــل بحيــث ال يسـوّغ تكاليــف التحــول
اإللكترونــي (التحــول اإللكترونــي ليــس مجديـاً اقتصاديـاً).
• الطبيعــة التنفيذيــة للخدمــة ،مثــل صيانــة شــبكة الصــرف
الصحــي.
وبشــكل عــام ،ســوف تكــون تقريبـاً كافــة خدمــات الجهــة الحكوميــة
التــي يباشــرها المتعامــل قابلــة للتحــول اإللكترونــي .وتعتبــر
الشــروط المذكــورة أعــاه حــاالت اســتثنائية .ومــن الناحيــة
االفتراضيــة ،ســوف تكــون كافــة الخدمــات التــي يباشــرها
المتعاملــون مــع الجهــة الحكوميــة مؤهلــة للتحــول اإللكترونــي.
فــإذا رغبــت الجهــة الحكوميــة بتصنيــف خدمــة بأنهــا غيــر مؤهلــة
للتحــول اإللكترونــي ،فعليهــا عندئــذ الحصــول علــى موافقــة حكومــة
دبــي الذكيــة .وبالنســبة لهــذه الحــاالت ،تُنصــح الجهــات الحكوميــة
باالتصــال بحكومــة دبــي الذكيــة موضحــةً األســباب الكامنــة وراء
عــدم األهليــة .وســوف يتخــذ القــرار مــن قبــل حكومــة دبــي الذكيــة
بعــد التشــاور مــع الجهــة الحكوميــة (ســوف يُفـوّض موظفــو حكومــة
دبــي الذكيــة بتصنيــف خدمــة مــن الخدمــات كخدمــة غيــر مؤهلــة
للتحــول اإللكترونــي).

مالحظــة :ســوف تتوقــف دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة عــن متابعــة
الخدمــات ذات االعتماديــة الداخليــة .وســوف تلعــب الخدمــات ذات
االعتماديــة الخارجيــة دوراً حاســماً فــي تحقيــق حكومــة مترابطــة
(مــن المفتــرض أن تعمــل الجهــات الحكوميــة مــن تلقــاء نفســها
علــى تكامــل خدماتهــا ذات االعتماديــة ،وبالتالــي ترابطهــا) .ولذلــك،
فــإن اعتماديــة الخدمــة ســوف تكــون لهــا فئــات مــن الخدمــات
المســتقلة والخدمــات ذات االعتماديــة الداخليــة فــي المســتقبل.
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 5معايير قياس اكتمال الخدمات اإللكترونية
لحســاب نســبة اكتمــال الخدمــات الحكوميــة إلكترونيــاً ،عرّفــت
دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة (دائــرة حكومــة دبــي اإللكترونيــة
ســابقاً) معاييــر القيــاس اآلتيــة لــكل فئــة مــن فئــات الخدمــة:

 5.1الخدمات التقليدية المطوّرة
إذا كانــت الخدمــة مصنفــة كخدمــة تقليديــة مطــورة فإنهــا تُمنــح
معــدل  ،50%وبخــاف ذلــك فإنهــا تُمنــح معــدل صفــر .%المعــدل
 50%يعكــس حقيقــة أن الجهــات الحكوميــة يجــب أن تســتهدف
خدمــات إلكترونيــة بالكامــل بــدال ً مــن إجــراء تحســينات علــى
الخدمــات التقليديــة فــي هــذه المرحلــة الناضجــة مــن التحــول
اإللكترونــي.
(تــم تعريــف الخدمــات التقليديــة المطــورة فــي الجــزء الخامــس مــن
خصائــص الخدمات).

 5.2الخدمات اإللكترونية المعلوماتية
إذا كانــت الخدمــة معلوماتيــة (نظــراً لطبيعــة الخدمــة) ،ومتاحــة
علــى شــبكة اإلنترنــت ،فإنهــا تُمنــح معــدل  ،100%وبخــاف ذلــك
فإنهــا تُمنــح معــدل صفــر.%

 5.4الخدمات اإللكترونية اإلجرائية
بالنســبة للخدمــات اإللكترونيــة اإلجرائيــة ،تــم تحديــد تصنيــف آخــر
لمعــدل اكتمــال الخدمــات اإللكترونيــة للتمكــن مــن قيــاس التحــول
اإللكترونــي بشــكل واضــح.
مرحلة االكتمال

المعدل

خدمة إلكترونية مكتملة

100%

خدمة إلكترونية مكتملة مع زيارة شخصية إلزامية
واحدة

100%

خدمــة إلكترونيــة جزئيــاً (زيــارة واحــدة مــن جانــب
المتعامــل مــع دفــع إلكترونــي)

80%

خدمــة إلكترونيــة جزئيــاً (زيــارة واحــدة مــن جانــب
المتعامــل مــن دون دفــع إلكترونــي
60%
أو زيــارة واحــدة مــن جانــب المتعامــل مــن أجــل
خدمــات مجانيــة (أي مــن غيــر ســداد رســوم)
خدمة غير مكتملة (طباعة الطلب)

20%

خدمة غير مكتملة (معلومات فقط)

10%

خدمة تقليدية إجرائية غير إلكترونية

0%

مالحظــة :تــم تعريــف الخدمــات اإلجرائيــة فــي قســم خصائــص
الخدمــة فــي هــذه الوثيقــة (القســم  )4وبالتحديــد فــي القســم
الفرعــي  4.4الــذي يحمــل اســم طبيعــة الخدمــة.

(تــم تعريــف الخدمــات اإللكترونيــة المعلوماتيــة فــي الجــزء الرابــع
مــن خصائــص الخدمــات).

 5.3الخدمات اإللكترونية التفاعلية
إذا كانــت الخدمــة تفاعليــة (نظــراً لطبيعــة الخدمــة) ،ومتاحــة
بالكامــل علــى شــبكة اإلنترنــت ،فإنهــا تُمنــح معــدل ،100%
وبخــاف ذلــك فإنهــا تُمنــح معــدل صفــر.%
(تــم تعريــف الخدمــات اإللكترونيــة التفاعليــة فــي الجــزء الرابــع مــن
خصائــص الخدمــات).
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 6مؤشرات التحول اإللكتروني
ســوف تقــوم دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة (دائــرة حكومــة دبــي
اإللكترونيــة ســابقاً) بمتابعــة مؤشــرات التحــول اإللكترونــي
ومؤشــرات المعامــات اإللكترونيــة ..وغيــر ذلــك مــن المؤشــرات:

 6.1النسبة المئوية للتحول اإللكتروني
النســبة المئويــة للتحــول اإللكترونــي = (عــدد الخدمــات
الجاهــزة إلكترونياً/العــدد اإلجمالــي للخدمــات القابليــة للتحــول
االلكترونــي)x 100
يشــمل عــدد الخدمــات الجاهــزة إلكترونيــاً الخدمــات اإللكترونيــة
المعلوماتيــة ،والخدمــات اإللكترونيــة التفاعليــة ،والخدمــات
اإللكترونيــة اإلجرائيــة (بصــرف النظــر عــن مرحلــة اكتمالهــا
اإللكترونــي) ،والخدمــات التقليديــة المطــورة ،هــذا فقــط إن لــم تكــن
الخدمــة نفســها مصنفــة علــى أنهــا خدمــة إلكترونيــة.
يشــمل العــدد الكلــي للخدمــات القابليــة للتحــول اإللكترونــي:
الخدمــات المدرجــة بصــورة اســتثنائية فــي قائمــة الخدمــات للتحــول
اإللكترونــي ،بصــرف النظــر عــن القنــوات التــي تتوافــر الخدمــة
عبرهــا .فمثــاً ،إذا كانــت الخدمــة مصنفــة فــي قائمــة الخدمــات
بصفتهــا خدمــة تقليديــة يدويــة وإلكترونيــة فــي الوقــت نفســه ،يتــم
حســابها كخدمــة واحــدة .وعليــه ،فــإن العــدد اإلجمالــي للخدمــات
هــو عــدد الخدمــات المحــددة فــي قائمــة الخدمــات.

 6.2النسبة المئوية الكتمال الخدمات إلكترونياً
النســبة المئويــة الكتمــال الخدمــات إلكترونيــاً= (عــدد
الخدمــات اإللكترونيــة المعلوماتيــة +عــدد الخدمــات اإللكترونيــة
التفاعليــة 0.5X +عــدد الخدمــات التقليديــة المطــورة X 0.1 +عــدد
الخدمــات غيــر المكتملــة (معلومــات فقــط)  X 0.2 +عــدد الخدمــات
غيــر المكتملــة (طباعــة الطلــب) + 0.8 +عــدد الخدمــات اإللكترونية
جزئيــاً (زيــارة واحــدة ،دفــع إلكترونــي)  X 0.6 +عــدد الخدمــات
اإللكترونيــة جزئيــاً (زيــارة واحــدة ،مــن غيــر دفــع إلكترونــي)+
عــدد الخدمــات اإللكترونيــة المكتملــة) / X 100العــدد اإلجمالــي
للخدمــات المختلفــة.
فــي بعــض الحــاالت قــد تكــون خدمــة مــا خدمــة تقليديــة مطــورة
وخدمــة إلكترونيــة جزئيــاً معــاً (أو خدمــة غيــر مكتملــة -طباعــة
طلــب -أو خدمــة غيــر مكتملــة -معلومــات فقــط -أو خدمــة إلكترونيــة
بالكامــل) .وفــي تلــك الحــاالت يكــون مقيــاس اكتمــال الجاهزيــة
اإللكترونيــة لخدمــة معينــة هــو الحــد األقصــى لقيمــة الخدمــة
التقليديــة المطــورة (أي  )0.5وقيمــة الخدمــة اإللكترونيــة (أي 0.1
أو  0.2أو  0.6أو  0.8أو .)1.0

 6.3النسبة المئوية لتبني الخدمات إلكترونياً
النســبة المئويــة لتبنــي الخدمــات إلكترونيــاً= (عــدد
المعامــات المنجــزة إلكترونيـاً /العــدد اإلجمالــي للمعامــات) X 100
تشــمل المعامــات المنجــزة إلكترونيــاً المعامــات التقليديــة
المطــورة والمعامــات اإللكترونيــة التــي يجــري تقديمهــا عبــر قنــوات
مبتكــرة متعــددة ،مثــل اإلنترنــت وشاشــات اللمــس .المعامــات
المنجــزة إلكترونيـاً تشــمل المعامــات المقدمــة باســتخدام القنــوات
المتاحــة بغــض النظــر اذا تمــت الموافقــة او الرفــض فــي المراحــل
الحقــة إلنجــاز الخدمــة.
ويشــمل العــدد اإلجمالــي للمعامــات كال ً من المعامــات التقليدية،
والمعامــات التقليديــة المطورة ،والمعامــات اإللكترونية.
مالحظات مهمة:
• النســبة المئويــة لتبنــي الخدمــات اإللكترونيــة تنطبــق
علــى الخدمــات اإلجرائيــة ،بينمــا ال تنطبــق علــى الخدمــات
المعلوماتيــة والتفاعليــة.
• تجــري معاملــة الخدمــة بيــن المتعامــل ومق ـدّم الخدمــة.
ويمكــن أن يكــون مقــدّم الخدمــة إمــا الجهــة الحكوميــة
نفســها وإمــا وكيــل مــن فريــق ثالــث يعمــل بالنيابــة عــن
الجهــة الحكوميــة (علــى ســبيل المثــال :مصــرف ،محطــة
وقــود ،مكتــب بريــد ،بائــع تجزئــة ،مكاتــب الطباعــة ..إلــخ).
• المعامــات التــي تتطلــب تواصـا ً بشــرياً وجهـاً لوجــه بيــن
المتعامــل ومقـدّم الخدمــة (الجهــة الحكوميــة أو وكيــل يعمل
بالنيابــة عــن الحكومــة) هــي معامــات غيــر مؤهلــة للتحــول
اإللكترونــي (مثــال :معامــات تتعلــق بخدمــات حكوميــة
تقليديــة ،عمليــات تحصيــل الرســوم ،وخدمــات حكوميــة
أخــرى يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال وكالء ،مثــل محطــات
الوقــود ،ومكاتــب البريــد ،والمصــارف ،وبائعــي التجزئــة
لمعامــات تتعلــق بخدمــات حكوميــة؛ حيــث المتعامــل
يُجــري المعاملــة وجهــاً لوجــه مــع موظــف مــن موظفــي
الوكيــل بالنيابــة عــن الحكومــة).
• تصنّــف المعامــات التــي تتطلــب تواصــا ً بشــرياً وآليــاً
بيــن المتعامــل ومقــدّم الخدمــة (الجهــة الحكوميــة أو
الوكيــل) باعتبارهــا معامــات مؤهلــة للتحــول اإللكترونــي
(مثــال :المعامــات الخاصــة بالخدمــات اإللكترونيــة للمواقــع
الحكوميــة ،المعامــات الخاصــة بالخدمــات الحكوميــة عبــر
األجهــزة المحمولــة؛ كالهواتــف المتحركــة واألجهــزة اللوحية،
وتســديد رســوم الخدمــات الحكوميــة مــن خــال أجهــزة
الصــراف اآللــي ،وتســديد رســوم الخدمــات الحكوميــة مــن
خــال الــرد الصوتــي التفاعلــي مــن غيــر زيــارة المصــرف أو
المكتــب الحكومــي ،وتســديد رســوم الخدمــات الحكوميــة
مــن خــال أجهــزة الدفــع اآللــي مثــل أجهــزة دفــع رســوم
اتصــاالت ،وإجــراء الخدمــات الحكوميــة مــن خــال شاشــات
اللمــس الحكوميــة ،وإجــراء الخدمــات اإللكترونيــة مــن خــال
شاشــات اللمــس التابعــة للوكيــل  ،اســتخدام البوابــة
االلكترونيــة لخــروج والدخــول الــى االمــارات ..إلــخ).
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• تصنّــف المعامــات التــي تتطلــب تفاعــا ً آليــاً بيــن
المتعامــل ومقــدّم الخدمــة (الجهــة الحكوميــة أو الوكيــل)
كمعامــات مؤهلــة للتحــول اإللكترونــي .ولقــد جرى مباشــرة
هــذه المعامــات مــن خــال أجهــزة الحوســبة (مثــال :أجهزة
الحاســوب ،واألجهــزة المحمولــة إلــخ) العائــدة للمتعاملين أو
الجهــات الحكوميــة أو الــوكالء اســتناداً إلــى بعــض القواعــد
المحــددة مســبقاً مــن غيــر أن تتطلــب الحضــور الفعلــي
للمتعامليــن أو الجهــات الحكوميــة أو الــوكالء .وهــي تســتلزم
وصــوال ً إلكترونيــاً لألجهــزة (نظــم المعلومــات) العائــدة
للمتعامــل أو الجهــة الحكوميــة أو الوكيــل تبعــاً للتفويضــات
الالزمــة .كمــا تصنّــف هــذه المعامــات باعتبارهــا معامــاتٍ
مؤهلـةً للتحــول اإللكترونــي (مثــال :يمكــن للنظــم الداخليــة
للشــركات أن تباشــر خدمــات حكوميــة بشــكل مباشــر
علــى نظــم معلومــات داخليــة حكوميــة ،والدفعــات التلقائيــة
المقتطعــة مــن حســابات المتعامليــن بنــاء علــى تفويــض
مســبق منهــم إلــخ).
• المعامــات المنجــزة ال تشــمل المعامــات المنجــزة
مــن خــال انظمــة او مراكــز المتعامليــن إلمــارات اخــرى او
حكومــة االتحاديــة ،حيــث ان مؤشــر التبنــي االلكترونــي ال
يشــمل هــذه المعامــات ،مثــال دفــع المخالفــات المروريــة
فــي امــارة اخــرى.

 6.4استخدام الخدمة التفاعلية
معــدل اســتخدام الخدمــة التفاعليــة = عــدد المــرات التــي تــم
فيهــا تنفيــذ خدمــة تفاعليــة.
يســاعد هــذا المقيــاس فــي تحديــد معــدل اســتخدام أو تبنــي
الخدمــات التفاعليــة مــن قبــل الجمهــور .إنــه ال يشــير إلــى النســبة
المئويــة لذلــك بــل يقــدم فكــرة عــن اســتخدام الخدمــات التفاعليــة.
وهــو ال ينطبــق إال علــى الخدمــات التفاعليــة وليــس علــى الخدمات
اإلجرائيــة والمعلوماتيــة.
مالحظــة مهمــة :لــن تقــوم دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة بمتابعــة
الخدمــات المعلوماتيــة حاليــاً .ويمكــن للجهــات المهتمــة بذلــك
إحصــاء عــدد المــرات التــي شــوهدت فيهــا صفحــة الخدمــات
المعلوماتيــة.
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 7تمكين الخدمات عبر األجهزة المحمولة
ســوف تقــوم دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة بمتابعــة وضــع الخدمــات
المتوفــرة عبــر األجهــزة المحمولــة كجــزء مــن مبــادرة الحكومــة
الذكيــة.
تدعــى الخدمــة التــي يمكــن الوصــول إليهــا (أي مباشــرتها) مــن
جهــاز محمــول :خدمــة ممكنــة علــى المحمــول.
مالحظات مهمة:
• يمكــن الوصــول إلــى المواقــع اإللكترونيــة (غيــر المخصصــة
لألجهــزة المحمولــة) عبــر األجهــزة المحمولــة (مثــال:
الهواتــف واألجهــزة اللوحيــة) .ومــع ذلــك ،فــإن المواقــع
اإللكترونيــة غيــر المخصصــة لألجهــزة المحمولــة لــن تصنّــف
كمواقــع مؤهلــة لتقديــم الخدمــات عبــر األجهــزة المحمولــة؛
نظــراً لكونهــا صممــت بدايــةً لألجهــزة غيــر المحمولــة.
• المعلومــات الموجــودة علــى جهــاز محمــول مــا حــول
الخدمــة الفعليــة نفســها والتــي ال تتضمــن أي وســيلة
للوصــول إلــى الخدمــة نفســها (أي مباشــرتها أو تنفيذهــا)
علــى الجهــاز المحمــول ال تعتبــر مؤهلــة من حيــث جاهزيتها
للتقديــم عبــر األجهــزة المحمولــة .وعلــى ســبيل المثــال،
فــإن المعلومــات حــول خدمــة مــن الخدمــات علــى جهــاز
محمــول مثــل األرقــام الهاتفيــة ،والموقــع الفعلــي لمراكــز
الخدمــة ..إلــخ ،ال تؤهــل الخدمــة لتعتبــر خدمــة ممكنــة
علــى المحمــول.
• الخاصيــة التــي تتيــح تحميــل اســتمارات علــى جهــاز
محمــول وال تتضمــن أي وســيلة للوصــول إلــى الخدمــة
نفســها (أي مباشــرتها أو تنفيذهــا) علــى الجهــاز المحمــول
ال تؤهــل الخدمــة لتعتبــر خدمــة ممكنــة علــى المحمــول.
تختلــف المالحظتــان األخيرتــان حــول تمكيــن الخدمــات عبــر
األجهــزة المحمولــة عمّــا يقابلهــا مــن تعاريــف لتمكيــن الخدمــات
إلكتروني ـاً؛ فتقديــم معلومــات عــن خدمــة مــن الخدمــات أو خاصيــة
لتحميــل اســتمارات مــن شــأنه تأهيــل الخدمــة مــن حيــث
جاهزيتهــا إلكترونيـاً .ومهمــا يكــن ،فــإن دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة
تعمــل علــى رفــع مســتوى جاهزيــة تقديــم الخدمــات عبــر األجهــزة
المحمولــة فــي هــذه المرحلــة الناضجــة بعــد عقــد مــن التحــول
اإللكترونــي الناجــح فــي الجهــات التابعــة لحكومــة دبــي .ولهــذا
الســبب ،فــإن تقديــم المعلومــات حــول خدمــة مــن الخدمــات أو
خاصيــة لتحميــل االســتمارات مــن خــال األجهــزة المحمولــة ال
تؤهــل الخدمــة إلعتبارهــا ممكنــة علــى المحمــول.

التواصــل الضــروري (اإللزامــي) مــن شــأنه جعــل الخدمــة
غيــر مؤهلــة بالكامــل للتمكيــن علــى المحمــول أم ال .وفــي
بعــض الحــاالت ،قــد يتــم تمكيــن الخدمــات علــى المحمول،
باســتثناء التواصــل التقليــدي اإللزامــي.
• الطبيعــة التنفيذيــة 2للخدمــة تجعلهــا غيــر مؤهلــة
للتمكيــن علــى المحمــول.
• التكاليــف قــد ال تبــرر الفوائــد المتأتيــة مــن تمكيــن
الخدمــة علــى المحمــول (أي عــدم وجــود جــدوى اقتصاديــة
مــن التمكيــن) .بعــض العوامــل ،ومنهــا :عــدد المعامــات،
وتعقيــدات الخدمــة ،والتطبيــق العملــي للخدمــة عبــر
األجهــزة المحمولــة ..قــد تســفر عــن تكاليــف أعلــى مــن
الفوائــد المتوقعــة مــن تمكيــن الخدمــة علــى المحمــول.
ســتكون الجهــات الحكوميــة بحاجــة إلــى تقييــم أهليــة خدماتهــا
للتمكيــن علــى المحمــول قبــل المباشــرة بــأي عمليــات بهــذا
الشــأن .فالشــروط المذكــورة أعــاه والتــي أدت إلــى عــدم أهليــة
الخدمــة للتمكيــن علــى المحمــول هــي حــاالت اســتثنائية .ومــن
الناحيــة االفتراضيــة ،يفتــرض أن تكــون كافــة الخدمــات التــي
يباشــرها المتعاملــون مــع الجهــة الحكوميــة مؤهلــة للتمكيــن عبــر
األجهــزة المحمولــة.
وســوف يطلــق علــى الخدمــة المؤهلــة للتمكيــن علــى المحمــول
خدمــة مؤهلــة للمحمــول.
إذا أرادت الجهــة الحكوميــة التحفــظ علــى خدمــة علــى أســاس
أنهــا غيــر مؤهلــة للتمكيــن علــى المحمــول فســوف تكــون عندئــذ
بحاجــة إلــى موافقــة دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة ،مــع تقديــم التبرير
المناســب .وفــي مثــل هــذه الحــاالت ،تُنصــح الجهــات الحكوميــة
باالتصــال بدائــرة حكومــة دبــي الذكيــة مــع بيــان األســباب الواقعيــة
وراء عــدم تأهــل الخدمــة ،متضمنــة الدليــل على ذلك .وســوف تقوم
دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة باتخــاذ القــرار بعــد التشــاور مــع الجهــة
الحكوميــة (وســوف يفــوّض موظفــو دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة
بتمييــز خدمــة مــن الخدمــات بتوصيفهــا غيــر مؤهلــة للتمكيــن علــى
المحمــول فــي نظــام قاعــدة الخدمــات الحكوميــة.).
ومــن حيــث التعريــف ،تعتبــر الخدمــة المؤهلــة للمحمــول مؤهلــة
أيضـاً إلكترونيـاً ،إال أن العكــس قــد ال يكــون صحيحـاً .أي أن الخدمــة
المؤهلــة إلكترونيــا ليســت بالضــرورة مؤهلــة للمحمــول.

 7.2نماذج التمكين على المحمول mType
 7.1أهلية الخدمات للتمكين على المحمول
بعــض الخدمــات لــدى الجهــات التابعــة لحكومــة دبــي قــد ال تكــون
مؤهلــة للتمكيــن علــى المحمــول لســبب ،أو أكثــر ،بمــا فــي ذلــك:
• إن طبيعــة الخدمــة قــد تســتلزم (تحتــم) وجــود تواصــل
غيــر موصــول بشــبكة اإلنترنــت ،وهــذا يحتمــل أن يــؤدي
إلــى إبطــال أهليــة الخدمــة للتمكيــن علــى المحمــول.
وتحتــاج الجهــات الحكوميــة إلــى تقييــم مــا إذا كان هــذا

إن انتشــار األجهــزة المحمولــة ،والمنصــات ذات الصلــة ،وقــدرات
التطبيــق ،مــن شــأنه إلــزام الجهــات الحكوميــة بالقيــام ببعــض
االختيــارات خــال تمكيــن خدماتهــا علــى األجهــزة المحمولــة.
ويشــير المصطلــح  mTypeإلــى النمــوذج الــذي جــرى اختيــاره
لتمكيــن خدمــة (مــن بيــن الخدمــات التي توفرهــا الجهــة الحكومية)
علــى األجهــزة المحمولــة.

 2تعريف الخدمة التنفيذية في قسم 4.4
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ويتألــف المصطلــح  mTypeمــن ثالثــة عوامــل :أســلوب التطبيــق ،ومنصــة المحمــول ،وعامــل الشــكل  .أســلوب التطبيــق ينقســم إلــى
 4فئــات محــددة مســبقاً ،وهــي :التطبيــق االصلــي ،والموقــع اإللكترونــي المخصــص لألجهــزة المحمولــة (تطبيــق الويــب المحمــول)،
والتطبيــق الهجيــن ،والتطبيــق المســتند إلــى تقنيــة الرســائل النصيــة القصيــرة .أمــا منصــة المحمــول فتنقســم إلــى  5فئــات متباينــة،
وهــي :نظــام آي أو إس  ،))iOSوأندرويــد ،وبــاك بيــري ،ووينــدوز ،والنظــم األخــرى .وأمــا عامــل الشــكل فينقســم إلــى فئتيــن محددتيــن
مســبقاً ،وهمــا :الهاتــف المحمــول ،والجهــاز اللوحــي.
تحــدد التركيبــات القابلــة للتطبيــق عمليــا للعوامــل الثالثــة أعــاه ،وهــي :أســلوب التطبيــق ،ومنصــة المحمــول ،وعامــل الشــكل ،النمــاذج
المحتملــة لتمكيــن خدمــة مــا علــى األجهــزة المحمولــة.
ولهــذا الســبب ،فــإن الجــدول أدنــاه يبيــن النمــاذج المحــددة مســبقاً لتمكيــن خدمــة مــا علــى األجهــزة المحمولــة ،والمشــار إليهــا بنمــوذج
التمكيــن علــى المحمــول mType
أسلوب وشكل التطبيق

منصة المحمول
آي أو إس

الهاتف المحمول
(التطبيق االصلي)

أندرويد
بالك بيري
ويندوز
أخرى
آي أو إس

األجهزة اللوحية المحمولة
(التطبيق االصلي)
نموذج
التمكين
على
المحمول

أندرويد
بالك بيري
ويندوز
أخرى

الموقع اإللكتروني المخصص لألجهزة المحمولة

الكل
آي أو إس
أندرويد

التطبيق الهجين للهواتف المحمولة
(تســتخدم تقنيــات الويــب المحمــول مثــل  ،HTML5و ،CSSوجافــا بالك بيري
ســكريبت مــع التطبيقــات االصليــة)
ويندوز
أخرى
آي أو إس

التطبيق الهجين لألجهزة اللوحية المحمولة
ـا
ـ
وجاف
و،CSS
،HTML5
(تســتخدم تقنيــات الويــب المحمــول مثــل
أندرويد
ســكريبت مــع التطبيقــات االصليــة)
بالك بيري
ويندوز
أخرى
التطبيق المبنية على الرسائل النصية القصيرة

الكل

مالحظــة مهمــة :مــن المنتظــر أن تقــوم الجهــات الحكوميــة بتمكيــن خدماتهــا علــى أهــم المنصــات المحمولــة لتعزيــز فــرص إمــكان
الوصــول إليهــا .وينبغــي تشــجيع الجهــات الحكوميــة بشــدة علــى اســتخدام وثيقــة "الدليــل اإلرشــادي لتخطيــط تنفيــذ الخدمــات الذكيــة
لقنــاة األجهــزة المحمولــة" الصــادرة عــن دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة عنــد صياغــة طريقتهــا المتعلقــة بتمكيــن الخدمــات علــى األجهــزة
المحمولــة .ويجــب أن تقــرر الجهــات الحكوميــة مــا إذا كان الوصــول للخدمــة وتنفيذهــا والحصــول عليهــا ،وكذلــك دعــم المتعامليــن ،ســيجري
تضمينهــا لــكل نمــاذج التمكيــن علــى المحمــول الممكنــة لتلــك الخدمــة.
إذا كانــت خدمــة مــا غيــر مؤهلــة للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة ،فعندئــذ -وبحكــم التعريــف -ال يمكــن تمكينهــا عبــر أيٍ مــن نمــاذج
التمكيــن علــى المحمــول المشــار إليهــا فــي الجــدول أعــاه .وتُنصــح الجهــات الحكوميــة بالتفكيــر ملي ـاً ،وبشــكل شــامل ،بكافــة نمــاذج
تمكيــن خدمــة مــا علــى المحمــول قبــل اعتبــار تلــك الخدمــة مــا بأنهــا غيــر مؤهلــة للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة.
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 8معايير قياس اكتمال تمكين الخدمات
على األجهزة المحمولة
لحســاب نســبة تمكيــن الخدمــات الحكوميــة علــى األجهــزة
المحمولــة ،حــددت دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة معاييــر القيــاس
اآلتيــة لــكل نــوع مــن الخدمــات؛ تبعــاً لطبيعتهــا:

المعدل

مرحلة االكتمال
خدمة جرى تمكينها بالكامل على األجهزة المحمولة
(من البداية للنهاية)
خدمــة جــرى تمكينهــا بالكامــل علــى األجهــزة
المحمولــة مــع زيــارة شــخصية إلزاميــة

واحــدة3

 8.1خدمة معلوماتية جرى تمكينها على األجهزة
المحمولة
إذا كانــت الخدمــة معلوماتيــة (مــن حيــث طبيعتهــا) وجــرى تمكينهــا
علــى األجهــزة المحمولــة ،فســوف تحصــل علــى معــدل  ،100٪وإال
فســوف تحصــل علــى معــدل .0٪
(الخدمات المعلوماتية محددة أعاله في القسم )4.4

100%
100%

خدمــة جــرى تمكينهــا جزئيــاً علــى األجهــزة
المحمولــة (زيــارة واحــدة للمتعامــل كحــد أقصــى)

50%

خدمــة جــرى تمكينهــا جزئيــاً علــى األجهــزة
المحمولــة (أكثــر مــن زيــارة للمتعامــل) ،أو لــم يتــم
تمكينهــا علــى األجهــزة المحمولــة

0%

(الخدمات اإلجرائية محددة أعاله في القسم )4.4

مالحظات مهمة:

 8.2خدمة تفاعلية جرى تمكينها على األجهزة
المحمولة
إذا كانــت الخدمــة تفاعليــة (مــن حيــث طبيعتهــا) وجــرى تمكينهــا
بالكامــل (مــن البدايــة للنهايــة) علــى األجهــزة المحمولــة ،فســوف
تحصــل علــى معــدل  ،100٪وإال فســوف تحصــل علــى معــدل .0٪
(الخدمات التفاعلية محددة أعاله في القسم )4.4

• الخدمــات التــي جــرى تمكينهــا جزئيــاً علــى األجهــزة
المحمولــة لهــا ثقــل عنــد قياســها أقــل مــن مثيالتهــا مــن
الخدمــات اإللكترونيــة جزئيــاً .هــذا يعكــس االتجــاه العــام
لتحفيــز الخدمــات التــي جــرى تمكينهــا بالكامــل علــى
األجهــزة المحمولــة مــن البدايــة للنهايــة .ويتوقــع المتعاملون
الحصــول فــوراً علــى خدمــات تقــدم مــن األجهــزة المحمولــة
مــن البدايــة للنهايــة مقابــل القبــول نســبيا بالحصــول علــى
خدمــات جزئيــة علــى شــبكة اإلنترنــت.
• قــد يتــم تمكيــن الخدمــة مــن خــال نمــاذج متعــددة
للتمكيــن علــى المحمــول .ولهــذا الســبب فــإن كل نمــوذج
للتمكيــن علــى المحمــول قــد يكــون لــه معاييــر متباينــة
لقيــاس اكتمالــه .إن ثقــل نســبة اكتمــال تمكيــن الخدمــة
علــى األجهــزة المحمولــة هــو الحــد األقصــى لكافــة أثقــال
إكتمــال التمكيــن للنمــاذج المتنوعــة الخاصــة بتلــك الخدمــة.

 8.3خدمة إجرائية جرى تمكينها على األجهزة
المحمولة
بالنســبة للخدمــات اإلجرائيــة التــي جــرى تمكينهــا علــى األجهــزة
المحمولــة ،تــم تحديــد تصنيــف إضافــي لمعــدل اكتمــال هــذه
الخدمــات؛ وذلــك للتمكــن مــن قيــاس وضعيــة التمكيــن علــى
األجهــزة المحمولــة بشــكل واضــح.

 3قسم  4.5يوضح الخدمات التي تحتاج الى زيارة الزامية (وكأمثلة عقود الزواج والفحص الطبي ،وحاالت الوفاة ،اختبار قيادة  ،فحص المركبة الخ).
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 9مؤشرات تمكين الخدمات على
األجهزة المحمولة
ســوف تتولــى دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة تتبــع العديــد مــن
المؤشــرات ،ومنهــا المؤشــرات الخاصــة بقيــاس مــدى تمكيــن
الخدمــات علــى األجهــزة المحمولــة ،وكذلــك مؤشــرات تنفيــذ
المعامــات علــى تلــك األجهــزة.

 9.3النسبة المئوية لتبني الخدمات االممكنة على
األجهزة المحمولة
النســبة المئويــة لتبنــي الخدمــات الممكنــة علــى األجهــزة
المحمولــة = (عــدد المعامــات التــي جــرى تنفيذهــا عبــر األجهــزة
المحمولــة /إجمالــي المعامــات الخاصــة بالخدمــات المؤهلــة
للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة) X 100

 9.1النسبة المئوية لتمكين الخدمات على األجهزة
المحمولة
النسبة المئوية لتمكين الخدمات على األجهزة المحمولة =
(عدد الخدمات التي تمّ تمكينها على األجهزة المحمولة /إجمالي
الخدمات المؤهلة للتمكين على األجهزة المحمولة) X 100
إن عــدد الخدمــات التــي جــرى تمكينهــا علــى األجهــزة المحمولــة
يشــمل الخدمــات المعلوماتيــة والتفاعليــة واإلجرائيــة.
والعــدد اإلجمالــي للخدمــات المؤهلــة للتمكيــن علــى األجهــزة
المحمولــة يشــمل الخدمــات المدرجــة فــي قائمــة الخدمــات
المؤهلــة للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة والتــي تحتســب لمــرة
وحيــدة.

 9.2النسبة المئوية الكتمال تمكين الخدمات على
األجهزة المحمولة
النســبة المئويــة الكتمــال تمكيــن الخدمــات علــى األجهــزة
المحمولــة = ( عــدد الخدمــات المعلوماتيــة التــي جــرى تمكينهــا
علــى األجهــزة المحمولــة  +عــدد الخدمــات التفاعليــة التــي جــرى
تمكينهــا علــى األجهــزة المحمولــة  X 0.5 +عــدد الخدمــات التــي
جــرى تمكينهــا جزئيـاً علــى األجهــزة المحمولــة (زيــارة واحــدة كحــد
أقصــى)  +عــدد الخدمــات التــي جــرى تمكينهــا بالكامــل علــى
األجهــزة المحمولــة /X 100 )4إجمالــي الخدمــات المؤهلــة للتمكيــن
علــى األجهــزة المحمولــة.
مالحظــة مهمــة :يمكــن للخدمــة التــي جــرى تمكينهــا علــى
األجهــزة المحمولــة أن يكــون لهــا نمــاذج متنوعــة مــن التمكيــن
علــى المحمــول .ولهــذا الســبب فــإن كل نمــوذج للتمكيــن علــى
المحمــول قــد يكــون لــه ثقــل مختلــف خــاص بــه لقيــاس اكتمــال
التمكيــن علــى المحمــول .إن معيــار قيــاس اكتمــال تمكيــن خدمــة
مــا علــى األجهــزة المحمولــة هــو الحــد األقصــى ألثقــال كافــة
نمــاذج التمكيــن علــى المحمــول الموجــودة حاليـاً والمتعلقــة بهــذه
الخدمــة .وســوف تشــمل النســبة المئويــة الكتمــال تمكيــن الخدمة
علــى األجهــزة المحمولــة الثقــل األقصــى لــكل خدمــة.

المعامــات التــي جــرى تنفيذهــا عبــر األجهــزة المحمولــة هــي
معامــات نُفّــذت (تــم الوصــول إليهــا) مــن خــال كافــة نمــاذج
التمكيــن علــى المحمــول المتاحــة لخدمــة مــا.
العــدد اإلجمالــي للمعامــات يشــمل المعامــات التقليديــة،
والمعامــات التقليديــة المطــورة ،والمعامــات اإللكترونيــة (بمــا فــي
ذلــك المعامــات التــي جــرى تقديمهــا عبــر األجهــزة المحمولــة).
مالحظات مهمة:
• النســبة المئويــة لتبنــي الخدمــات الممكنــة علــى األجهــزة
المحمولــة ال تنطبــق إال علــى الخدمــات اإلجرائيــة؛ فهــي ال تنطبــق
علــى الخدمــات المعلوماتيــة والخدمــات التفاعليــة.
• إذا كان الوصــول للخدمــة (مباشــرتها) مــن خــال إحــدى الطــرق
التــي ال تتبــع نمــاذج التمكيــن علــى المحمــول (الموقــع اإللكترونــي
علــى اإلنترنــت ،شاشــة اللمــس ..إلــخ ،علــى ســبيل المثــال)،
فــإن المعاملــة ذات الصلــة لــن تعتبــر كمعاملــة منفــذة عبــر األجهــزة
المحمولــة ،رغــم أن مثــل هــذه الطــرق للوصــول للخدمــة التــي
ال تتبــع نمــاذج التمكيــن علــى المحمــول قــد تســتلزم تواصــا ً
جزئي ـاً عبــر الهاتــف المحمــول (مث ـاً :إنشــاء رســالة نصيــة قصيــرة
إخباريــة الحقـاً لتقديــم طلــب حكومــي إلكترونــي مــن خــال شــبكة
اإلنترنــت ووســيلة لالتصــال بمراكــز خدمــة المتعامليــن الحكومييــن
عبــر الهاتــف المحمــول لغــرض االستفســار والمســاعدة ،وإنشــاء
رســالة نصيــة قصيــرة إخباريــة إلــى الهاتــف المحمــول للمتعامــل
مــن قبــل الحكومــة تشــير إلــى اكتمــال الحصــول علــى الخدمــة
التــي تــم الوصــول إليهــا فــي البدايــة مــن خــال شــبكة اإلنترنــت
أو تقليديـاً إلــخ) .وتعتبــر هــذه كلهــا ميــزات لألجهــزة المحمولــة ذات
قيمــة مضافــة بالنســبة للمعامــات التــي لــم يتــم تنفيذهــا عبــر
األجهــزة المحمولــة ،وبالتالــي فــإن دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة
تشــجع الجهــات الحكوميــة علــى اســتخدامها.

 4تشمل الخدمات التي جرى تمكينها بالكامل على األجهزة المحمولة (من البداية للنهاية) و خدمة جرى تمكينها بالكامل على األجهزة المحمولة مع زيارة شخصية إلزامية واحدة
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 9.4استخدام الخدمات التفاعلية
اســتخدام خدمــة تفاعليــة = عــدد المــرات التــي تــم فيهــا تنفيــذ
خدمــة تفاعليــة جــرى تمكينهــا علــى األجهــزة المحمولة.
يســاعد هــذا المقيــاس فــي تحديــد معــدل اســتخدام أو تبنــي
الخدمــات التفاعليــة التــي جــرى تمكينهــا علــى األجهــزة المحمولــة
 .إنــه ال يشــير إلــى النســبة المئويــة لذلــك ،بــل يقــدم فكــرة عــن
اســتخدام الخدمــات التفاعليــة التــي جــرى تمكينهــا علــى األجهــزة
المحمولــة .وهــو ال ينطبــق إال علــى الخدمــات التفاعليــة ،وليــس
علــى الخدمــات اإلجرائيــة والمعلوماتيــة.
مالحظــة مهمــة :لــن تقــوم دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة حاليـاً بتتبــع
تبنــي أو اســتخدام الخدمــات المعلوماتيــة التــي جــرى تمكينهــا
علــى األجهــزة المحمولــة .ويمكــن للجهــات المهتمــة بذلــك
إحصــاء عــدد المــرات التــي تــم فيهــا مشــاهدة صفحــة الخدمــات
المعلوماتيــة.
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 10الخدمات الذكية العادية والمميزة
تــدرك دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة أن الخدمــات الممكنــة علــى
األجهــزة المحمولــة فــي الجهــات الحكوميــة قــد تتبايــن مــن حيــث
جودتهــا أو تركيزهــا علــى المتعامليــن .وســوف يكــون للخدمــات
المتاحــة علــى األجهــزة المحمولــة طيــف واســع مــن الميــزات
التــي تعكــس الجوانــب الموجهــة لكســب رضــا المتعامليــن .ولهــذا
الســبب ،فــإن دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة تحــدد بصــورة متزامنــة
سلســلة متواصلــة مــن الخدمــات الذكيــة التــي تبــدأ مــن الخدمــات
الذكيــة العاديــة .الخدمــات الذكيــة العاديــة تحــدد مواصفــات حــد
البدايــة.

 10.1الخدمات الذكية العادية
اســتحدثت دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة دليليــن إرشــاديين قصيريــن
(شــعارين) لتعريــف الخدمــة الذكيــة العاديــة:
• خدمة ممكنة على األجهزة المحمولة كخيار أول
• خدمة إلكترونية مكتملة باألساسً
لذا فإن الخدمة الذكية العادية هي خدمة تتصف بما يأتي:
• خدمــة جــرى تمكينهــا علــى األجهــزة المحمولــة إذا كانــت
مؤهلــة لذلــك ،أو:
• خدمــة إلكترونيــة مكتملــة 5إذا لــم تكــن مؤهلــة للتمكيــن
علــى األجهــزة المحمولــة (عبــر قنــوات إلكترونيــة بخــاف
األجهــزة المحمولــة).
يعكــس تعريــف الخدمــة الذكيــة العاديــة التأكيــد غيــر المســبوق
علــى قنــاة األجهــزة المحمولــة كجــزء مــن مبــادرة الحكومــة الذكيــة
التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي.

 10.2الخدمات الذكية المميزة
الخدمة الذكية المميزة هي خدمة تتصف بما يأتي:
• خدمــة جــرى تمكينهــا للتقديــم عبــر األجهــزة المحمولــة
إذا كانــت مؤهلــة لذلــك أو:
• خدمــة إلكترونيــة مكتملــة إذا لــم تكــن مؤهلــة للتقديــم
عبــر األجهــزة المحمولــة (عبــر قنــوات إلكترونيــة بخــاف
األجهــزة المحمولــة)
• وتتوافــق مــع مجموعــة محــددة مســبقاً مــن معاييــر
التأهيــل اإللزاميــة.
• تحقــق نتيجــة دنيــا محــددة مســبقاً فــي مــا يتعلــق
بالدليــل اإلرشــادي المطبــق لجــودة الخدمــات الذكيــة.

وفــي هــذا الســياق ،ســوف تحــدد دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة مــا
يأتــي:
• مجموعة محددة مسبقاً من معايير التأهيل اإللزامي.
• مجموعــة محــددة مســبقاً مــن اإلرشــادات الخاصــة
بالجــودة المشــار إليهــا بـــ "الدليــل اإلرشــادي لجــودة
الخدمــات الذكيــة" الــذي سيســتند إلــى "نمــوذج التميــز
فــي تقديــم الخدمــات الذكيــة" (المماثــل لـــ "نمــوذج التميــز
فــي تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة") الصــادر ســابقاً عــن
حكومــة دبــي اإللكترونيــة.
مــن المتوقــع أن تشــمل معاييــر التأهيــل هــذه الكثير مــن التوجيهات
الراميــة إلــى تعزيــز الخدمــات الذكيــة العاديــة إلــى حــد كبيــر ،مــن
حيــث تأكيــد مركزيــة المتعامــل؛ بحيــث يتخطــى الجانــب المتعلــق
بالمحمــول المبيــن فــي تعريــف الخدمــة الذكيــة العاديــة.
النتيجــة الدنيــا المطلوبــة فــي مــا يتعلــق "باإلرشــادات الخاصــة
بجــودة الخدمــات الذكيــة" بهــدف تحقيــق وضــع "الخدمــة الذكيــة
المميــزة" ســوف تُحــدد مــن قبــل دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة،
وتُعلــن فــي الوقــت المناســب.
مالحظــة :تحتفــظ دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة بحــق تعزيــز معاييــر
التأهيــل اإللزاميــة وإرشــادات الجــودة والنتيجــة الدنيــا المطلوبــة،
وتغييرهــا بشــكل ديناميكــي (علــى المدييــن المتوســط والطويــل)
مــع تطــور ونضــج الخدمــات فــي حكومــة دبــي.
ومــن بيــن أهــداف أخــرى ،تعــدّ أهــداف الجــودة أدنــاه أهدافــاً
نموذجيـةً محتملـةً قــد يتــم إدراجهــا فــي معاييــر التأهيــل اإللزامــي
و /أو فــي "اإلرشــادات الخاصــة بجــودة الخدمــات الذكيــة" لكــي
تعكــس احتياجــات المتعامليــن وتوقعاتهــم (اســتجابة) ،وكذلــك
تنبؤهــا وتوقعهــا قبــل اتخــاذ المتعامليــن أي إجــراء فــي بعــض
الحــاالت (خطــوة اســتباقية).
• يمكــن الوصــول إليهــا (علــى ســبيل المثــال متعــددة
اللغــات ،ذات منصــات متعــددة ،ذات متصفحــات متعــددة
تعمــل حيثمــا ينطبــق ذلــك ،ومــن الســهل تحديدهــا أو
البحــث عنهــا أو تحميلهــا ..إلــخ).
• تنبؤيــة /استشــرافية (تســتخدم معلومــات المتعامليــن أو
الخدمــة للتنبــؤ علــى نحــو اســتباقي باســتخدام الخدمــة،
واإلخطــار حيثمــا أمكــن ،وإحضــار المعلومــات المطلوبــة عــن
الخدمــة أو ســماتها بشــكل مســبق ،مــا يلغــي حاجــة
المتعامــل إلــى إعــادة الدخــول ،وكذلــك تتوقــع الجــداول
الزمنيــة المنتظــرة إلنجــاز الخدمــات التــي لــم يتــم الحصــول
عليهــا علــى الفــور وإخطــار المتعامليــن بهــا ،إلــخ).
• ســهلة االســتخدام /حدســية( :تســتخدم تقنيــات تصفــح
مألوفــة ،وأحجــام خــط مقــروءة ،ومحتــوى بســيط وذو صلــة
وســهل الفهــم ،كمــا تســاعد المتعامليــن عنــد الحاجــة،
وتوفــر الدعــم الفــوري لهــم ،وتوفــر رســائل الخطــأ بشــكل
ســهل الفهــم مــع توضيــح األســباب المحتملــة لهــا وطــرق
التخفيــف مــن آثارهــا ،وتقلــل مــن جهــد مدخــات الخدمــة
علــى المتعامــل عــن طريــق االســتفادة المثلــى مــن
اســتخدام "النقــر" ،إلــخ.).

 5تشمل خدمة إلكترونية مكتملة (من دون اي زيارة) و خدمة إلكترونية مكتملة مع زيارة شخصية إلزامية واحدة
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• حساســة للســياق (علــى درايــة) (تســتخدم الموقــع،
والوقــت ،وبيانــات أو وضــع المتعامــل والخدمــة بــذكاء لتقديــم
خدمــات تركــز علــى المتعامليــن).
• سلســة (تعمــل بالكامــل علــى األجهــزة المحمولــة كخيــار
أول أو إلكترونيــةً باألســاس ،إال بالنســبة إلــى الزيــارات
الشــخصية اإللزاميــة ،مــع وجــود كافــة التفاعــات التــي
يباشــرها المتعاملــون والحكومــة علــى األجهــزة المحمولــة
أو إلكترونيــاً ،وكذلــك توفــر نهجــاً متعــدد القنــوات لدعــم
المتعامليــن بنــاءً علــى منهجيــة تفضيــل المتعامليــن،
وإتاحــة الحصــول علــى الخدمــات مــن غبــر القيــام بزيــارات
شــخصية ،وتوفيــر خدمــات مترابطــة ومتكاملــة ..إلــخ).
• طمــوحٌ لكســب الثقــة (رســائل مشــفرة عنــد الضــرورة،
طريقــة موثوقــة وآمنــة للتأكــد مــن هويــة المتعامــل والدفــع
عبــر األجهــزة المحمولــة ،ســهولة التعــرف علــى الهويــة
الحكوميــة وصحتهــا ،احتــرام الســرية ،توفيــر شــروط وأحــكام
الخدمــة ..إلــخ).
• عاليــة األداء وجديــرة بالثقــة (أوقــات اســتجابة مقبولــة،
متاحــة فــي معظــم األوقــات ،ال أخطــاء فــي النظــام تــؤدي
إلــى انقطــاع الخدمــة خــال اســتخدامها ..إلــخ).
• ذات كفــاءة (تســتخدم خدمــات مشــتركة حيثمــا أمكــن،
وتمكّــن مــن توفيــر الوقــت والمــال للمتعامليــن أو الجهــة
الحكوميــة ،وتســتخدم مكونــات مشــتركة فــي داخلهــا أو
فــي مــا بيــن الجهــات ،اســتخدام كفــؤ لســعة شــبكات
تبــادل البيانــات وســائل تخزينهــا ..إلــخ).
ومــن شــأن جوانــب الجــودة المذكــورة أعــاه توفيــر ميــزة
تنافســية لدبــي ،وأيضـاً المســاعدة فــي تحقيــق مســتويات
أعلــى علــى صعيــد تبنــي الخدمــات.
مالحظات مهمة:
•	 ســوف يتــم ،مــن حيــث المبــدأ ،تمكيــن الخدمــات الذكيــة
العاديــة علــى األجهــزة المحمولــة حيثمــا أمكــن (أي إذا
كانــت مؤهلــة للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة).
•	 ســوف تكــون الخدمــة اإللكترونيــة التــي لــم يتــم تمكينهــا
علــى األجهــزة المحمولــة خدمــة ذكيــة عاديــة إذا كانــت غيــر
مؤهلــة قطعـاً للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة.
•	 ال تعتبــر الخدمــات التقليديــة والخدمــات التقليديــة المطورة
خدمــات ذكيــة عاديــة.
•	 مــن المتوقــع أن تســتفيد الخدمــات المؤهلــة للتمكيــن
علــى األجهــزة المحمولــة مــن المزايــا والخصائــص المحــددة
للمحمــول حيثمــا أمكــن (الزمــن الفعلــي ،والجوانــب المبنيــة
علــى الموقــع ،والنواحــي التنبؤيــة ..إلــخ) مــع االلتــزام
بمختلــف القيــود المفروضــة مــن قبــل األجهــزة المحمولــة
وتوقعــات المتعامليــن (مثــال :الحجــم ،واالســتجابة
الســريعة ،والخدمــات الفوريــة ..إلــخ).
•	 يمكــن للخدمــة التــي تنتمــي لسلســلة الخدمــات الذكيــة
أن تنــدرج فــي التطبيقــات االصليــة علــى األجهــزة المحمولــة
مــن بيــن تطبيقــات أخــرى .ولهــذا الســبب فــإن تعاريــف
الخدمــات الذكيــة العاديــة والخدمــات الذكيــة المتميــزة ال
تنطبــق إال علــى الخدمــة الفرديــة نفســها وليــس علــى
التطبيقــات (أو المواقــع اإللكترونيــة المخصصــة لألجهــزة
المحمولــة) التــي تنــدرج فيهــا.
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 11الخدمات المترابطة
الخدمــة المترابطــة هــي خدمــة تربــط (تدمــج) اثنتيــن أو أكثــر
مــن الجهــات الحكوميــة المتميــزة ،6عــن طريــق تبــادل المعلومــات
اإللكترونيــة بسالســة.
وتوفــر الخدمــات المترابطــة نظــام النافــذة الواحــدة للمتعامليــن عبــر
إزالــة الحاجــة إلــى زيــارة أكثــر مــن جهــة واحــدة ،وكــذا االســتغناء
عــن الطريقــة اليدويــة فــي تبــادل المعلومــات عبــر الــورق بيــن
الجهــات الحكوميــة أو داخلهــا.
ويجــب تشــجيع الجهــات الحكوميــة بقــوة علــى تقديــم خدماتهــا
بطريقــة تركّــز علــى المتعامليــن (مثــل الخدمــات المبنيــة علــى
باقــات الخدمــات الحياتيــة ،والخدمــات المشــتركة ..إلــخ)؛ األمــر
الــذي ســيقود إلــى الخدمــات المترابطــة.
وتــدرك دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة أن الخدمــات المقدمــة علــى
األجهــزة المحمولــة فــي الجهــات الحكوميــة يحتمــل أن تتبايــن
مــن حيــث طبيعتهــا المترابطــة7؛ فالخدمــات المتاحــة عبــر األجهــزة
المحمولــة ســيكون لهــا طيــف واســع مــن الترابطيــة ،مــا مــن
شــأنه أن يعكــس تكاملهــا عبــر الحكومــة .ولهــذا الســبب ،تحــدد
دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة ثــاث مراحــل مــن الخدمــات المترابطــة
بالنســبة للخدمــات متبادلــة ذات اعتماديــة خارجيــة فقــط.8

باتجــاه قيامهــم بزيــارات فعليــة للجهــات الحكوميــة األخــرى (لتقديــم
الوثائــق الماديــة المطلوبــة التــي تــم الحصــول عليهــا منهــا) ،وإمــا
باتجــاه تقديــم أي وثائــق ماديــة مكــررة.

 11.3الخدمات المترابطة بشكل كامل
الخدمــة المترابطــة بشــكل كامــل هــي خدمــة ذات اعتماديــة
خارجيــة وتنطــوي علــى تبــادل إلكترونــي للمعلومــات بشــكل كامــل
فيمــا يتعلــق باألعمــال األساســية للخدمــة مــع كافــة الجهــات
الحكوميــة.
ومــن شــأن الخدمــات المترابطــة بشــكل كامــل أن تزيــل حاجــة
المتعامليــن إلــى القيــام بالزيــارات الفعليــة المطلوبــة بشــكل
كامــل أو تقديــم الوثائــق الماديــة غيــر الالزمــة الناجمــة عــن تبــادل
االعتماديــة.
الجــدول أدنــاه يبيــن المعــدل الممنــوح لمختلــف مراحــل الخدمــات
المترابطــة لقيــاس وضعهــا الخــاص باكتمــال ترابطيتهــا.
المرحلة المترابطة

 11.1الخدمات غير المترابطة
الخدمــة غيــر المترابطــة هــي خدمــة ال تنطــوي علــى تبــادل
إلكترونــي للمعلومــات مــع الجهــات الحكوميــة التابعــة فــي مــا
يتعلــق باألعمــال األساســية للخدمــة ،رغــم أنهــا خدمــة ذات
اعتماديــة خارجيــة.
ومــن شــأن الخدمــات غيــر المترابطــة أن تقيــد المتعامليــن إمــا
بزيــارة الجهــات الحكوميــة األخــرى لتوفيــر الوثائــق الماديــة الالزمــة
التــي تــم الحصــول عليهــا منهــا وإمــا بتقديــم وثائــق ماديــة مكــررة
(نســخ).

 11.2الخدمات المترابطة جزئياً
الخدمــة المترابطــة جزئيــاً هــي خدمــة ذات اعتماديــة خارجيــة
تنطــوي علــى تبــادل إلكترونــي للمعلومــات جزئي ـاً ،وليــس بشــكل
كامــل ،مــع الجهــات الحكوميــة التابعــة األخــرى فــي مــا يتصــل
باألعمــال األساســية للخدمــة.
ومــن شــأن الخدمــات المترابطــة جزئيــاً أن تخفــف بعــض الزيــارات
الفعليــة أو المســتندات الماديــة المطلوبــة مــن المتعامليــن .وعلــى
أيــة حــال فــإن مــن شــأن هــذه الخدمــات أن تقيّــد المتعامليــن :إمــا

المعدل

خدمة مترابطة بشكل كامل

100%

خدمة مترابطة جزئياً

50%

خدمة غير مترابطة

0%

مالحظات مهمة:
• تبــادل المعلومــات يدوي ـاً باســتخدام الــورق بيــن الجهــات
الحكوميــة فــي أثنــاء تنفيــذ الخدمــة لــن يرقــى إلــى خدمــة
مترابطــة حتــى لــو جــرى تمكيــن الخدمــة إلكترونيـاً أو علــى
األجهــزة المحمولــة.
• تشــجع دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة الجهــات الحكوميــة
بقــوة علــى تحديــد خدماتهــا مــن منظــور المتعامليــن وليــس
مــن وجهــة نظــر الجهــة .ويســتلزم تعريــف الخدمــة مــن
منظــور المتعامــل النظــر إلــى باقــات الخدمــات الحياتيــة
(حاجــات المتعامــل الكليــة إلــى باقــات الخدمــات الحياتيــة)
بــدال ً مــن منظــور تفاعــل الجهــة المحــدود مــع باقــات
الخدمــات الحياتيــة أو حاجــات المتعامــل) .فتلبيــة احتياجــات
المتعامليــن لباقــة مــن باقــات الخدمــات الحياتيــة قــد يترتــب
عليهــا ربــط خدمــات الجهــات الحكوميــة المتعــددة مــن خــال
التعــاون فــي مــا بينهــا.
• علــى صعيــد اســتراتيجي ،تعتــزم دائــرة حكومــة دبــي
الذكيــة تحويــل خدمــات الجهــات الحكوميــة إلــى خدمــات
ذكيــة مميــزة ومترابطــة للغايــة مــن منظــور توفيــر الخدمــات.
وهــذا ســيتطلب االبتــكار والتعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة.

 6تشمل الخدمة التي تربط االدارات الداخلية داخل جهة حكومية واحدة ال تعتبر خدمة مترابطة.
 7المترابطة  :تشمل التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة لتقديم الخدمة ( ال تعني فقط الترابط التقني/المادي ).
 8مفهوم الخدمات المترابطة ينطبق على الخدمات ذات اعتمادية خارجية فقط .وال ينطبق على الخدمات المستقلة.
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 12مؤشرات الخدمات الذكية العادية
ســتتولى دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة تتبــع العديــد مــن المؤشــرات،
ومنهــا مؤشــرات الخدمــات الذكيــة ..ومؤشــرات المعامــات ذات
الصلــة اآلتيــة:

• النســبة المئويــة لتبنــي الخدمــات الذكيــة العاديــة ال
تنطبــق إال علــى الخدمــات اإلجرائيــة؛ فهــي ال تنطبــق علــى
الخدمــات المعلوماتيــة والتفاعليــة.
مالحظة عامة حول العمليات الحسابية الخاصة بالتبني:

 12.1النسبة المئوية لتمكين الخدمات الذكية العادية
النســبة المئويــة لتمكيــن الخدمــات الذكيــة العاديــة = (عــدد
الخدمــات التــي جــرى تمكينهــا علــى األجهــزة المحمولــة  +عــدد
الخدمــات اإللكترونيــة المؤهلــة للتقديــم إلكتروني ـاً وليــس للتمكيــن
علــى األجهــزة المحمولــة )( /إجمالــي عــدد الخدمــات المؤهلــة
إلكترونيــاً) X 100
ســيتم تضميــن الخدمــات المعلوماتيــة ،والتفاعليــة واإلجرائيــة فــي
العمليــة الحســابية أعــاه.
العــدد اإلجمالــي للخدمــات المؤهلــة إلكترونيــاً يشــمل الخدمــات
المدرجــة بصــورة اســتثنائية فــي قائمــة الخدمــات والمؤهلــة مــن
حيــث الجاهزيــة اإللكترونيــة.

 12.2النسبة المئوية الكتمال الخدمات الذكية العادية
النســبة المئويــة الكتمــال الخدمــات الذكيــة العاديــة =
(النســبة المئويــة الكتمــال تمكيــن الخدمــات علــى األجهــزة
المحمولــة * عــدد الخدمــات التــي جــرى تمكينهــا علــى األجهــزة
المحمولــة  +النســبة المئويــة الكتمــال الخدمــات المؤهلــة
للتمكيــن إلكترونيــاً وليــس للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة *
عــدد الخدمــات المؤهلــة للتمكيــن إلكترونيـاً وليــس للتمكيــن علــى
األجهــزة المحمولــة)( /إجمالــي عــدد الخدمــات المختلفــة المؤهلــة
للتمكيــن إلكترونيــاً).

إن معــادالت احتســاب تبنــي الخدمــات إلكترونيـاً وتبنــي الخدمــات
الممكنــة علــى األجهــزة المحمولــة وتبنــي الخدمــات الذكيــة العادية
المحــددة فــي هــذه الوثيقــة تفتــرض تبنــي المعامــات كأســاس
لعملياتهــا الحســابية ،بغــض النظــر عــن الخدمــات الفرديــة.
ســوف تقــوم دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة أيضــاً بتحليــل العــدد
التراكمــي للمعامــات مقابــل العــدد التراكمــي لخدمــات جهــة
حكوميــة معينــة .وهــذا ســوف يتيــح تحديــد بعــض الخدمــات التــي
لديهــا علــى نحــو غيــر متناســب عــدد كبيــر نســبياً مــن المعامــات
التــي قــد تســهم بدورهــا علــى نحــو غيــر متناســب فــي العمليــات
الحســابية للتبنــي (أي عــدد قليــل مــن الخدمــات التــي لديهــا عــدد
كبيــر نســبياً مــن المعامــات قــد تعمــل علــى صياغــة العمليــات
الحســابية للتبنــي بشــكل كبيــر مــن خــال تقليــل مســاهمة
كافــة معامــات الخدمــات المتبقيــة بالعمليــات الحســابية للتبنــي).
وســيكون لدينــا ســيناريو مثالــي عندمــا يكــون لكافــة الخدمــات
أرقــام تبــنٍ مماثلــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســوف تتولــى دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة
حســاب متوســط عمليــات تبنــي الخدمــات لتبنــي الخدمــات
إلكترونيـاً وتبنــي تقديــم الخدمــات علــى األجهــزة المحمولــة وتبنــي
الخدمــات الذكيــة العاديــة .وســوف تكــون هــذه العمليــات الحســابية
مجــرد المتوســطات الحســابية ألرقــام الخدمــات الفرديــة الخاصــة
بتبنــي الخدمــات إلكترونيـاً وتبنــي تقديــم الخدمــات علــى األجهــزة
المحمولــة وتبنــي الخدمــات الذكيــة العاديــة .وغنــي عــن القــول إن
هــذه األرقــام ســوف تكــون مختلفــة عــن تبنــي المعامــات؛ نظــراً
ألن عــدد المعامــات لــكل خدمــة يُظهــر تفاوت ـاً كبيــراً.

 12.3النسبة المئوية لتبني الخدمات الذكية العادية
النســبة المئويــة لتبنــي الخدمــات الذكيــة العادية = النســبة
المئويــة للتبنــي اإللكترونــي للخدمــات الذكيــة العاديــة .
مالحظة مهمة:
• النســبة المئويــة لتبنــي الخدمــات الذكيــة العاديــة
يســتلزم تبنــي القنــوات اإللكترونيــة بصــرف النظــر عمــا إذا
كانــت محمولــة أم ال .وســوف يتــم تتبــع التبنــي المخصــص
لألجهــزة المحمولــة مــن خــال مؤشــر تبنــي الخدمــات عبــر
األجهــزة المحمولــة بشــكل منفصــل.
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 12.4التمدد والتوسع بمؤشرات الخدمات الذكية
العادية لتشمل أنواعاً أخرى من الخدمات الذكية
ســوف تقــوم دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة بتمديــد مؤشــرات التمكين
واالكتمــال والتبنــي لتشــمل الخدمــات الذكيــة المميــزة والمترابطة،
وتطبيقهــا بطريقــة مشــابهة كمــا هــو مبين فــي األقســام 12.1إلى
12.3.
كمــا ســتقوم الدائــرة بتوســيع المؤشــرات الحاليــة بهــدف تقييــم
مقاييــس أداء أخــرى .وكمثــال علــى ذلــك ســيكون مــن المفيــد
للغايــة قيــاس نســبة الخدمــات الذكيــة المميــزة إلــى الخدمــات
الذكيــة العاديــة (وهــذا ســوف يعكــس الجهــود المبذولــة لالمتثــال
إلــى إرشــادات الجــودة خــال عمليــة التمكيــن).
مقيــاس آخــر ذو صلــة قــد يكــون نســبة الخدمــات الذكيــة المترابطــة
إلــى الخدمــات الذكيــة العاديــة (هــذا ســيعكس الجهــود المبذولــة
لضمــان الترابطيــة أو التكامــل عبــر الجهــات الحكوميــة خــال عمليــة
التمكيــن).
وبشــكل عــام ،ســوف تتيــح مؤشــرات الخدمــات المختلفــة قيــاس
الكثافــة النســبية للجهــود التــي تبذلهــا الجهــات الحكوميــة مــن
حيــث االمتثــال إلــى اإلرشــادات الخاصــة بالتمكيــن والترابطيــة
والجــودة.

 12.5مؤشرات المتعاملين
ســوف تطــرح دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة اســتبانات دوريــة و /أو
مخصصــة لغــرض مــا لقيــاس وعــي المتعامليــن بالخدمــات التــي
جــرى تمكينهــا علــى األجهــزة المحمولــة وبالخدمــات اإللكترونيــة،
وكيفيــة اســتخدامهم لهــا ،ورضاهــم عنهــا ،وثقتهــم بهــا.
وســوف تكمــل هــذه االســتبانات المؤشــرات المقدمــة مــن قبــل
الجهــات الحكوميــة مثــل التمكيــن واالكتمــال والتبنــي .ولهــذا
الســبب ،تعتــزم دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة تقييــم الخدمــات مــن
منظــور عــرض الجهــات الحكوميــة ومنظــوري طلــب المتعامليــن
واســتخدامهم لهــا.
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 13حساب التوفير في تكلفة المعامالت
إن أحــد األهــداف الكبــرى لتطبيــق الخدمــات اإللكترونيــة وتبنيهــا،
عــاوة علــى الكفــاءة ورضــا المتعامليــن فــي عمليــة الحصــول علــى
الخدمــة ،هــو ضمــان تقليــل تكلفــة المعاملــة الواحــدة .ويمكــن
تحقيــق هــذا التوفيــر لــكل مــن المتعامليــن (أفــراداً ومؤسســات)
والهيئــات الحكوميــة.
 13.1من منظور المتعامل

كذلــك يتفــاوت عــدد الزيــارات المطلوبــة للحصــول علــى
الخدمــة كاملــة تبعــاً لتعقيــدات الخدمــة ذاتهــا ولطبيعتهــا.
ويوصــى بــأن تحــدد الجهــات الحكوميــة عــدد الزيــارات
المطلوبــة للحصــول علــى الخدمــة كاملــة.
المثــال التالــي يوضــح كيفيــة حســاب تكلفــة المعاملــة بالنســبة
للمتعامــل:

للحصــول علــى خدمــة باســتخدام األســاليب التقليديــة (مــن مقــر
الجهــة الحكوميــة) ،يترتــب علــى المتعامــل الحضــور شــخصياً
إلــى المكتــب الحكومــي .وعلــى صعيــد مقابــل  ،تشــتمل الزيــارة
الشــخصية للمكتــب الحكومــي علــى األنــواع الثالثــة التاليــة مــن
التكاليــف المباشــرة:
• تكلفــة صــف الســيارة :عندمــا يقــود المتعامــل ســيارته
إلــى مقــر الجهــة الحكوميــة ،عليــه تحمــل تكاليــف صفهــا
فــي المواقــف .وفــي دبــي يتكلــف صــف الســيارة درهميــن
لمــدة ســاعة واحــدة ،وأربعــة دراهــم لمــدة ســاعتين.
وتتفــاوت هــذه التكاليــف تبعــاً لكيفيــة الدفــع ومــكان صــف
الســيارة .وللحفــاظ علــى عمليــة ثابتــة لحســاب تكلفــة
صــف الســيارة ،يوصــى بــأن تعتمــد الجهــات الحكوميــة هــذه
التكلفــة (درهمــان للســاعة الواحــدة ،وخمســة دراهــم
للســاعتين).
• تكلفــة الوقــود :عندمــا يقــود المتعامــل ســيارته إلــى
مقــر الجهــة الحكوميــة عليــه تحمــل تكاليــف وقــود الســيارة،
ويجــب وضــع هــذه التكلفــة فــي االعتبــار .ويبلــغ متوســط
تكلفــة الوقــود المســتهلك مــن جــرّاء التوجــه إلــى مقــر
الجهــة الحكوميــة خمســة دراهــم .وللحفــاظ علــى عمليــة
ثابتــة لحســاب تكلفــة وقــود الســيارة ،يوصــى بــأن تعتمــد
الجهــات الحكوميــة هــذه التكلفــة ( 5دراهــم).
• تكلفة الوقت :هناك نوعان من تكلفة الوقت:
• وقــت االنتقــال :بفــرض أن التوجــه بالســيارة إلــى
مقــر الجهــة الحكوميــة يســتغرق نحــو نصــف ســاعة فــي
كل اتجــاه (أي ســاعة واحــدة للرحلــة ذهابــاً وإيابــاً)،
وتبلــغ تكلفــة هــذه الســاعة بالنســبة للمتعامــل نحــو 30
درهمـاً (بنــاءً علــى االفتــراض بــأن متوســط الراتــب فــي
دبــي هــو  4800درهــم فــي الشــهر ،ويعمــل الموظــف
 160ســاعة شــهرياً).
• الوقــت المســتغرق فــي الدائــرة الحكوميــة:
يختلــف الوقــت الــذي يمضيــه كل متعامــل فــي الجهــة
الحكوميــة تبعـاً لطبيعــة الخدمــة التــي يطلبهــا .ويوصــى
بــأن تجــري الجهــات الحكوميــة حســاباتها وعملياتهــا
الداخليــة لتحديــد متوســط الوقــت الــذي يســتغرقه إنجاز
معاملــة المتعامــل :فــإذا كان إنجــاز المعاملــة يســتغرق
ســاعة كانــت تكلفــة الوقــت المســتغرق إلنجــاز تلــك
المعاملــة فــي مقــر الجهــة الحكوميــة هــو  30درهمــاً،
وتكلفــة نصــف الســاعة  15درهمـاً (بنــاءً علــى االفتــراض
الســابق بــأن متوســط الراتــب فــي دبــي هــو 4800
درهــم فــي الشــهر ،وبــأن الموظــف يعمــل  160ســاعة
شــهرياً).

مثــال( :تكلفــة صــف الســيارة  +تكلفــة الوقــود  +تكلفــة الوقــت
(وقــت االنتقــال والوقــت المســتغرق داخــل الجهــة الحكوميــة)x
(إجمالــي عــدد الزيــارات)
تكلفة صف السيارة = درهمان
تكلفة الوقود =  5دراهم
متوســط تكلفــة الوقــت =  30درهمــاً 30 +درهمــاً (إذا اســتغرق
األمــر ســاعة واحــدة إلنجــاز المعاملــة)
إجمالــي عــدد الزيــارات = ( 1إذا كان المطلــوب القيــام بزيــارة واحــدة
لمقــر الجهــة الحكومية)
إجمالــي تكلفــة المعاملــة بالنســبة للمتعامــل)60+5+2( :
 x 1= 67درهم ـاً.
فــإذا اضطــر العميــل للقيــام بزيارتيــن للمكاتــب الحكوميــة
كان إجمالــي تكلفــة إنجــاز المعاملــة (x 2 = 134)60+5+2
درهمـاً.
مالحظات:
• ال تشــمل هــذه العمليــة الحســابية رســوم الخدمــة
الفعليــة.
• يتعيــن تشــجيع الجهــات الحكوميــة علــى اســتنباط
األســاليب المناســبة لحســاب التوفيــر الحاصــل فــي كلفــة
كل معاملــة.
• يمكــن للجهــات الحكوميــة اقتــراح أســاليب أخــرى
لحســاب كلفــة أي معاملــة ،شــريطة تقديــم تفســير لطريقة
حســابهم لدائــرة حكومــة دبــي الذكيــة ،ليُصــار إلــى تضميــن
هــذه العمليــة الحســابية (نمــوذج التوفيــر فــي كلفــة
المتعامــل) فــي تطبيقــات نظــام قاعــدة الخدمــات الحكوميــة
(.)Gess
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 13.2من منظور الجهة الحكومية
يترتــب علــى الجهــات الحكوميــة تحمــل عــدد مــن التكاليــف الثابتــة
والمتغيــرة لتقديــم خدماتهــا .ولتبســيط العمليــة الحســابية هنــا
يوصــى بــأن تأخــذ الجهــات الحكوميــة بالحســبان تكلفــة كلٍ مــن
موظفــي المكاتــب األماميــة والخلفيــة.
• تكلفــة المكتــب األمامــي :تشــمل مصروفــات المكاتب
األماميــة الرواتــب ،واألجــور ،والتكاليــف اإلداريــة ،والتكاليــف
المباشــرة األخــرى .ونتيجــة لتبنــي الخدمــات اإللكترونيــة
يمكــن تقليــص هــذه التكاليــف عبــر تقليــل النفقــات العامــة.
وفــي الوقــت الحالــي تُوصــى الجهــات الحكوميــة بــأن ال
تأخــذ فــي االعتبــار ســوى رواتــب الموظفيــن وأجورهــم.
وبافتــراض أن متوســط راتــب موظــف الجهــة الحكوميــة فــي
الســاعة هــو  85درهمـاً (بنــاءً علــى االفتــراض بــأن متوســط
راتــب الموظــف الحكومــي هــو  11.900درهــم شــهرياً ،وبــأن
الموظــف يعمــل  140ســاعة فــي الشــهر).
مثــال :إذا كان الموظــف يســتغرق ســاعة واحــدة فــي
المتوســط إلنجــاز معاملــة المتعامــل ،فــإن تكلفــة المكتــب
األمامــي للجهــة الحكوميــة هــي  85درهمــاً للمعاملــة
الواحــدة .وإذا اســتغرقت خدمــة المتعامــل نصــف ســاعة
باإلجمــال ،فــإن تكلفــة المكتــب األمامــي للمعاملــة الواحــدة
ســيكون  42.5درهمــاً (.)2/85
مالحظــة :يوصــى بــأن تســتخدم الجهــات الحكوميــة أفضــل
مــا لديهــا مــن تقديــرات لتحديــد الوقــت الــذي يســتغرقه
موظــف المكتــب األمامــي إلنجــاز خدمــة ،نظــراً ألن هــذا
الوقــت يمكــن أن يتبايــن بنــاءً علــى طبيعــة الخدمــة المقدمــة.
• تكلفــة المكتــب الخلفــي :باإلمــكان خفــض تكلفــة
المعاملــة الواحــدة فــي المكتــب الخلفــي عــن طريــق
إعــادة هندســة الصفــوف الخلفيــة للعمــل .وتُنصــح الجهــات
الحكوميــة بعــدم تضميــن التوفيــر الحاصــل فــي المكاتــب
الخلفيــة إال إذا قامــت بعمليــة إعــادة هندســة العمــل.
وعلــى أيــة حــال ،فــإن حســاب التوفيــر فــي تكلفــة تلــك
المكاتــب متــروك للجهــات الحكوميــة.
مالحظات:
• ال تشــمل هــذه العمليــة الحســابية رســوم الخدمــة
الفعليــة.
• يتعيــن تشــجيع الجهــات الحكوميــة علــى اســتنباط
األســاليب المناســبة لحســاب التوفيــر الحاصــل فــي كلفــة
كل معاملــة.
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 14إجراءات الخدمة
للتأكــد مــن أننــا وصفنــا الخدمــة بشــكل كامــل ،يتعيــن صياغــة
المعلومــات اآلتيــة عــن الخدمــة وإتمامهــا:
.1
.2
.3
.4

الوثائق المطلوبة
رسوم الخدمة
الموافقات المطلوبة
الشروط واألحكام

ويتعيــن علــى الجهــات الحكوميــة أن تتذكــر أن هــذه المعلومــات
ســوف تــزوّد المتعامــل ،عندمــا تتــاح لــه ،بمجموعــة كاملــة مــن
المتطلبــات التــي يجــب تلبيتهــا للحصــول علــى الخدمــة.

 14.3الموافقات المطلوبة
إذا طلبــت الجهــة الحكوميــة أن يحصــل المتعامــل علــى موافقــات
للتمكــن مــن تلقــي الخدمــة ،فــإن هــذه الموافقــات يجــب أن تحــدد
وتع ـرّف بوضــوح .ويمكــن الحصــول علــى هــذه الموافقــات إمــا مــن
ضمــن الجهــة الحكوميــة (داخليــة) وإمــا مــن جهــات حكوميــة أخــرى
(خارجيــة).

 14.4الشروط واألحكام
 14.1الوثائق المطلوبة
هــذا القســم يــدرج كافــة الوثائــق المطلوبــة مــن قبــل الجهــة
الحكوميــة والتــي علــى العميــل تقديمهــا لطلــب الخدمــة .أمثلــة
عــن مثــل هــذه الوثائــق تشــمل :اســتمارات الطلــب ،واألوراق
الثبوتيــة للمتعامــل (نســخة عــن جواز الســفر /نســخة عــن الرخصة
التجاريــة /إلــخ) ،ووثائــق التخليــص ،إلــخ( .األوراق المتعلقــة بتوثيــق
الشــخصية مثــل اســم المســتخدم /كلمــة المــرور خــارج نطــاق
الوثائــق المطلوبــة).

الشــروط واألحــكام هــي القواعــد العامــة التــي تحددهــا الجهــة
الحكوميــة وتنظّــم توفيــر الخدمــة والحصــول عليهــا واســتخدامها.
هــذه القواعــد يجــب أن تحــدد بوضــوح ومــن دون غمــوض ،نظــراً
ألنهــا ملزِم ـةٌ للمتعامــل مــن الناحيــة القانونيــة ،أو بحكــم القواعــد
واألنظمــة.

 14.2رسوم الخدمة
هــذا القســم يــدرج كافــة رســوم الخدمــة التــي تحددهــا الجهــة
الحكوميــة .ويجــوز تقســيم رســوم الخدمــة إلــى العديد مــن الفئات،
لكــن يجــب أن تحــدد بوضــوح كافــة الفئــات المتعلقــة بوصــف رســوم
الخدمــة ،وكذلــك مقاديــر هــذه الرســوم ووحداتهــا.
فمثــاً ،يمكــن حســاب رســوم الترخيــص اإلعالنــي كمقــدار مــن
حجــم اإلعــان بالمتــر المربــع .وفــي هــذه الحالــة تكــون الوحــدة
هــي المتــر المربــع.
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