آفاق إلكترونية

اإلمارات في سياق (التسلسل المعرفي)
يف وقت من الأوق��ات ،ورمبا انق�ضى �إىل غري رجعة ،كانت :الأر���ض ،والعمالة،
ور�أ�س املال هي العوامل الثالثة الأ�سا�سية للإنتاج يف االقت�صاد القدمي� ..أما الآن
فقد باتت املعرفة ،والإبداع ،واملعلومات هي العوامل املهمة يف ما يعرف باالقت�صاد
اجل��دي��د ..وي ��ؤك��د خ�ب�راء التنمية �أن "املعرفة" ،حت��دي��داً ،ه��ي حم��ور الأ�صول
اال�ستثمارية يف االقت�صاد العاملي اليوم.
وحني يُطلق م�صطلح "اقت�صاد املعرفة" �أو "جمتمع املعرفة" ،وال��ذي �شاع
ا�ستعماله يف ال�سنوات القليلة الأخ�يرة ،على اقت�صاد ما ف�إمنا يُق�صد به �أن تلك
املعرفة التي تعتمد على توافر تكنولوجيات املعلومات واالت�صال والإب ��داع ،هي
املحرك الرئي�س للنمو االقت�صادي ..على العك�س من االقت�صاد املبني على الإنتاج،
حيث تلعب فيه املعرفة دوراً �أقل .وتقدر الأمم املتحدة �أن اقت�صادات املعرفة ت�ست�أثر
الآن بـ  %7من الناجت املحلي الإجمايل العاملي ،وتنمو مبعدل � %10سنوياً .كما
ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن �أك�ثر من  %70من العاملني يف االقت�صادات العاملية
املتقدمة اليوم هم عمال معلومات Information workers؛ و�أن العديد
من عمال امل�صانع �صاروا ي�ستخدمون عقولهم �أكرث مما ي�ستخدمون �أيديهم.
***
اليوم �صار من امل�س ّلم به �أن من ميتلك املعلومات ،وه��ي التي غ��دت �صناعة
الع�صر وثروته احلقيقية ،ميتلك القدرة على التخطيط املثمر والإب��داع وخدمة
املتعاملني ب�أ�سلوب �أذك��ى ..و�أرق��ى .وبالقدر الذي تكون فيه املعلومات هي "القوة
الناعمة" امل�سيطرة؛ ين�شغل معظم الأفراد بجمعها �أو ت�صنيفها وتخزينها ،بالتوازي
مع توظيف التكنولوجيا احلديثة للتعامل معها وتوفريها ونقلها ،يكون املجتمع
معرفياً وتظهر قوة ت�أثريها يف االقت�صاد.
�إننا ن�شهد كيف �أن بناء املجتمع املعلوماتي يف عاملنا املعا�صر هو ركيزة �أ�سا�سية
للو�صول �إىل اقت�صاد املعرفة ومم ّك ٌن لتطور ال��دول وو�ضعها على خارطة العامل
اجلديد ،بل ميكن اعتباره املادة الأولية لإنتاج املعرفة مبفهومها ال�شامل.
وللو�صول �إىل املعرفة يلزم تتبع �سياق التطور الطبيعي الذي و�ضعه اخلرباء يف
�صيغة ما يعرف بالت�سل�سل املعريف ،وهو (البيانات ،املعلومات ،املعرفة… احلكمة)؛
فالبيانات هي جمموعة من احلقائق املو�ضوعية ال عالقة ناظمة بينها ،تتطور �إىل
معلومات بعد اال�شتغال عليها :بت�صنيفها ،وتنقيحها ،وحتليلها ،ثم و�ضعها يف �إطار
وا�ضح (كتابي� ،أو ك�صورة� ،أو حمادثة مع طرف �آخر) ،وت�صبح مفهومة للمتلقي.
�أما املرحلة الثالثة املتمثلة باملعرفة فت�أتي حم�صلة لإدارة �سابقتها؛ املعلومات..
وهي �أفكار ومفاهيم م�ستنتجة من تقارير ،وتتحقق �إدارت�ه��ا بال�سيا�سات ،لت�أتي
احلكمة �أخرياً يف الت�سل�سل املعريف ،وهي تعني اال�ستغالل املنطقي الأمثل للمعرفة
املتوافرة وتوظيفها بذكاء يف خدمة النا�س و�إ�سعادهم ،يف �سل�سلة تقود كل حلقة
منها �إىل الأخرى.
***
يف الإم � ��ارات خ�ط��ون��ا خ �ط��وات ك �ب�يرة ،يف ��س�ي��اق ه��ذا الت�سل�سل امل �ع��ريف ،نحو
جم�سداً يف ر�ؤية الإمارات  2021التي �أطلقها �صاحب ال�سمو
"اقت�صاد املعرفة"؛ ّ
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،وفق منهجية تتمحور حول جمموعة من الأولويات ،يف مقدمتها بناء اقت�صاد

معريف تناف�سي وبيئة م�ستدامة .ومع البدايات الأوىل لإطالق حكومة دبي الذكية
يف العام  2000دعا �صاحب ال�سمو �أي�ضاً �إىل "�إعادة �صياغة مفهوم احلكومة حتى
ميكن لدبي �أن حتتل مركزاً رائداً يف االقت�صاد اجلديد" .وع ّزز ذلك القرا ُر الذي
�أ�صدره �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س
املجل�س التنفيذي ،ب�ش�أن �ضمان �أمن املعلومات يف حكومة دبي للو�صول �إىل جمتمع
معلوماتي �آمن ي�ساهم ب�شكل ف ّعال يف بناء اقت�صاد يقوم على املعرفة.
..ي�ؤيد كل ما �سبق التقرير ال�صادر من البنك الدويل للعام  ،2012وجاءت
الإم��ارات فيه بت�صنيف �أول دولة عربية يف م�ؤ�شر اقت�صاد املعرفة ،حمتلة املرتبة
 42من بني  145دولة على م�ستوى العامل.
لي�س م��ن امل�ب��ال�غ��ة الإق� ��رار ب ��أن "حكومة دب��ي الذكية" مت�ث��ل �أي���ض�اً جتربة
منوذجية يف ه��ذا الإط ��ار؛ فهي حققت خ�لال عقد م��ن ال��زم��ن �إجن ��ازات متتالية
يف توفري خدمات للجهات احلكومية ومتخذي القرار يف جماالت نظم تخطيط
املوارد احلكومية والذكاء امل�ؤ�س�سي ،ووفرت اخلدمات احلكومية ب�صورة �إلكرتونية
وفق ر�ؤية وا�ضحة املعامل قوامها الرتكيز على ت�سهيل حياة كافة �شرائح املجتمع،
وخدمة قطاع الأع�م��ال ،على �صعيد �إجن��از املعامالت احلكومية ب�سرعة وكفاءة
وموثوقية..

املدير العام
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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الذكية

تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الذكية" على "ت�سهيل تعامالت اجلمهور وال�شركات ،وامل�ساهمة يف
جعل دبي مركزاً اقت�صادياً رائداً" ..ولتحقيق ر�ؤيتها تلك فهي تعمل لرت�سيخ دعائم حكومة
افرتا�ضية من خالل توفري خدمات �إلكرتونية ذات جودة عالية ،مع تركيز وا�ضح على متطلبات
العمالء ،لتقدميها �إىل الأفراد وال�شركات والدوائر احلكومية.
وت �ت��وىل "حكومة دب��ي الذكية" مهمة ت�ق��دمي ال �ب��واب��ة ال��ر��س�م�ي��ة امل��وح��دة حل�ك��وم��ة دبي
(دب��ي.ام��ارات) ،التي ت��زود القاطنني يف الإم ��ارة وم�ؤ�س�ساتها وق�ط��اع الأع�م��ال وال ��زوار بكافة
اخلدمات احلكومية ب�صورة �إلكرتونية ،وت�شرف عليها لت�ضمن لهم الو�صول من مكان واحد �إىل
ما يزيد على  1500خدمة حكومية متنوعة تقدمها دوائر دبي.
وت�سهم جملتنا ال�شهرية املتخ�ص�صة ه��ذه "تقنية للجميع" يف تعريف �شرائح املجتمع
باخلدمات الإلكرتونية ،مع تعميم ن�شر الثقافة الإلكرتونية مبا يخدم توجه الإم��ارة نحو
جمتمع املعرفة..

اإلشراف العام

ق�سم الإعالم و�إدارة املحتوى
�إدارة االت�صال وتطوير الأعمال
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حم�م��د ب��ن را� �ش��د :نريد
م��دي �ن��ة ي� �ك ��ون الإن �� �س��ان
حمورها الأ�سا�سي

التحرير واإلخراج الفني

�إ�سناد للتكنولوجيا (بروتكنولوجي)

للتواصل مع المجلة

حكومة دبي الذكية

هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
الربيد الإلكرتوينmedia@dsg.gov.ae :
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م� � � � � � �ع� � � � � � �اً ..ل � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذ
ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة (دب � ��ي
امل � ��دي� � �ن � ��ة الأذك � � � � � � ��ى يف
العامل)
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مالمح من التغريات يف
البنية ال��ذك�ي��ة حلكومة
دبي 2021

ميكن ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية من
املجلة على البوابة :دبي.امارات
...

الآراء ...املن�شورة ب�أ�سماء �أ�صحابها ال تعرب
بال�ضرورة ع��ن ر�أي املجلة.ومينع منع ًا
بات ًا �إعادة الن�شر �أو التوزيع للمواد الواردة
باملجلة �إال بالإ�شارة �إىل امل�صدر �أو مبوافقة
خطية من املجلة.
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م � � � ��راك � � � ��ز االت � � �� � � �ص� � ��ال
احل� �ك ��وم� �ي ��ة ،واق� �ع� �ه ��ا..
والتطور امل�أمول

مرصد الخدمات

 518اقتراح ًا في أول جلسة «عصف ذهني» لموظفي
"حكومة دبي الذكية"
نظمت دائرة حكومة دبي الذكية �أول جل�سة "ع�صف
ذهني" ملوظفيها ،وفق ًا ال�سرتاتيجيتها يف تبادل الآراء
واملقرتحات ،لتحقيق القفزات التطويرية والنوعية يف
كل من جماالت العمل الإداري الداخلي ،ويف خدماتها
ٍ
امل�شرتكة واحلمالت التوعوية للخدمات الإلكرتونية
والذكية.
حملت اجلل�سة عنوان "يوم الأفكار الذكية" ،وطرح
امل�شاركون ع��دد ًا كبري ًا من املقرتحات التي ت�سهم يف
تطوير خطة العمل العامة جت��اوزت  500اق�تراح،
وذل��ك يف خطوة نوعية للو�صول �إىل ا�سرتاتيجيات
مبتكرة و�أفكار جديدة من �ش�أنها تر�سيخ روح العمل
والتفكري اجلماعي ،و�إ�شراك املوظفني يف تعزيز م�سرية
العمل يف الدائرة ،وتطويرها.
وافتتح اجلل�سة �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير
عام حكومة دبي الذكية ،م�ؤكد ًا على �أهمية الإبداع
واالبتكار ودورهما يف �صناعة امل�ستقبل ورفع م�ستوى
اخلدمات املقدمة للمتعاملني ..وا�ست�شهد باملراحل
املختلفة التي مرت بها دولة الإمارات العربية املتحدة
لت�صل �إىل هذه املكانة الرفيعة بني دول العامل بف�ضل
دعم القيادة وعزمية �أبنائها وانتهاجها الطرق العلمية
احلديثة و�أخذها بالأفكار املبدعة والعمل بروح الفريق
الواحد ،الأمر الذي �ساهم بقوة يف �صنع التطور الذي
ت�شهده الدولة الآن.
وقد �شاهد احل�ضور فيلم ًا حول مبادرة "حكومة
دبي نحو  "2021التي �أطلقها �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س

التنفيذي ،وهي املبادرة ال�شاملة التي تفتح �آفاق ًا جديدة
حلكومة امل�ستقبل ،وتُع ُّد الأوىل من نوعها على م�ستوى
العامل لالرتقاء مبنظومة العمل احلكومي ،وتر�سم
معامل خريطة الطريق مبا يحقق �سعادة املتعاملني،
عالوة على راحتهم ور�ضاهم.
وق��ال بن حميدان�" :إنّ جل�سة الع�صف الذهني
ت�أتي متا�شي ًا مع توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،يف تعزيز احلوار وتبادل
الأفكار وت�شارك العقول من �أجل و�ضع احللول الإبداعية
ملواكبة املتغريات املتالحقة ،ودفع عجلة التطوير امل�ستمر
على امل�ستويات كافة ،مبا ين�سجم مع التطلعات َ
الطموح
يف و�ضع الإم ��ارات يف م�صاف �أب��رز ال��دول املتقدّمة
يف العامل" ..مو�ضح ًا �أن اجلل�سة تهدف �إىل حتفيز
املوظفني وت�شجيعهم على التفكري اجلماعي ،لتوليد
الأفكار الإبداعية و�إ�شراكهم يف اتخاذ القرارات.
و�أ� �ض��اف ب��ن حميدان ق��ائ� ً
لا" :من امل�ه��م لنا �أن
نحافظ على ال��روح الإبداعية والتفكري ب�أطر خارج
ال�سياق التقليدي يف العمل من �أجل االرتقاء امل�ستمر
بخدماتنا التي نوفرها للجمهور واجلهات احلكومية،
وحتقيق �أعلى م�ستويات الر�ضا وال�سعادة للمتعاملني،
ويف هذا الإط��ار فقد قمنا بتنظيم هذه اجلل�سة التي
جنحنا خاللها يف احل�صول على مئات من االقرتاحات
والأفكار املبدعة من موظفينا .وبعد تقييمها خرجنا
ب�أف�ضل  50اقرتاح ًا قابلة للتطبيق يف املرحلة املقبلة،
و�إنه لأم ٌر رائ ٌع �أن نح�صل على هذا العدد من الأفكار يف

يوم واحد" .و�أ�شار بن حميدان يف نهاية جل�سة الع�صف
الذهني �إىل �أن جلنة خا�صة يف حكومة دب��ي الذكية
�ستقوم بدرا�سة جميع املقرتحات ،وو�ضع القابلة للتنفيذ
منها مو�ضع التطبيق يف �أقرب وقت ممكن.
وبعد هذا النجاح الذي حققته الدائرة يف جل�سة
الع�صف الذهني مع موظفيها تخطط الآن لعقد جل�سة
ثانية قريب ًا م��ع اجل�م�ه��ور ،تليها ثالثة م��ع ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني ..و�سيجري الإع�لان عن مواعيد هذه
اجلل�سات يف وقت الحق.
وح��ر��ص� ًا على �إ� �ش��راك موظفي ال��دائ��رة الذين
ا�ضطرتهم ظروف العمل للبقاء يف مكاتبهم ،مت نقل
وقائع جل�سة الع�صف الذهني الرئي�سة يف بث مبا�شر
عرب �شا�شات �أع��دت خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض يف مقر
الدائرة ..ويف نهاية اجلل�سة مت تكرمي  5من املوظفني
الفائزين بجوائز قيمة.

تنسجم مع مبادرة مدينة دبي الذكية

 Amazeme.aeوجهة إلكترونية متكاملة للعروض الترفيهية
�أطلقت �شركة "�إعمار لتجارة التجزئة" البوابة الإلكرتونية الرتفيهية اجلديدة
 www.amazeme.aeال�ستعرا�ض كافة املرافق الرتفيهية التابعة لها،
ومنح الزوار باقة من العرو�ض الرتويجية غري امل�سبوقة.
وتعتمد البوابة اجلديدة على االنت�شار القوي ل�شبكة الإنرتنت والهواتف الذكية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،كما تن�سجم مع مبادرة حتويل دبي ملدينة ذكية
التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل.
وت�س ّهل هذه البوابة املخ�ص�صة و�صول الزوار �إلكرتوني ًا �إىل جميع الوجهات
الرتفيهية ال�شهرية التي تديرها "�إعمار لتجارة التجزئة" مبا يف ذل��ك "دبي
�أكواريوم وحديقة احليوانات املائية" ،و"�سيغا ريبابليك" ،و"حلبة دبي للتزلج"،
و"ريل �سينما" و"كيدزانيا" يف "دبي مول" ،ومنطقة �ألعاب "�سيغا ريبابليك"
ف�ض ًال عن "ريل �سينما" يف "دبي مارينا مول".
وتقدم البوابة الإلكرتونية اجلديدة من�صة �شاملة ومتكاملة حتت�ضن خمتلف
العرو�ض الرتفيهية التي تقدمها ال�شركة ،وتتيح للم�ستخدمني �إمكان �شراء تذاكر
الدخول م�سبق ًا ،واال�ستفادة من خمتلف العرو�ض الرتويجية التي ت�ضمن لهم �أف�ضل
قيمة ممكنة مقابل ما ينفقونه.
وتتيح البوابة اجلديدة الفر�صة �أمام ال��زوار للو�صول �إىل املرافق الرتفيهية
الرائدة يف دبي يف الوقت الذي ينا�سبهم ،وتعترب وجهة �إلكرتونية متكاملة تقدم
مل�ستخدميها عرو�ض ًا تناف�سية يجري حتديثها على مدار ال�سنة.
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موضوع الغالف

أطلق استراتيجية تحويل دبي إلى المدينة األذكى عالمي ًا خالل  3سنوات

محمد بن راشد :نريد مدينة يكون
اإلنسان محورها األساسي

(ال ��رق ��م واح � ��د ،ال �أح� ��د ي��ذك��ر ال �ف��ائ��ز الثاين ،جودة الحياة

ن�صر وف��وز وحم�ب��ة ،ال يوجد تعريف للم�ستحيل يف
ق��ام��و��س��ي) ..وغ�يره��ا الكثري م��ن ال���ش�ع��ارات املحفزة
التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي خالل ال�سنوات املا�ضية؟؟ ث ّم توج �سموه ذلك كله
�أخرياً ب�شعار جديد ملرحلة جديدة ت�شهدها دبي ،وهو:
"�إ�سعاد النا�س".
اليوم يك�شف �سموه عن �أف�صح نواياه التي �أ�ضمرها
لوطنه ،ويف�صح عن مكنونات فكره ،ليتحدث بل�سانه
ق �ي��ادات دب��ي وه��م يعلنون ا�سرتاتيجية دب��ي املدينة
الأذكى عاملياً.
4
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�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،يرافقه �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي امل�شرف
العام على م�شروع حتويل دبي �إىل مدينة ذكية ..و�سمو
ال�شيخ مكتوم ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،نائب
حاكم دب��ي ،ا�سرتاتيجية دب��ي للتحول ملدينة ذكية؛
والتي تت�ضمن �ستة حماور �أ�سا�سية و 100مبادرة يف
النقل واملو�صالت والبنية التحتية والكهرباء واخلدمات
االقت�صادية والتخطيط العمراين ع�لاوة على حتويل
 1000خ��دم��ة حكومية �إىل خ��دم��ات ذك�ي��ة خالل
ال�سنوات الثالث املقبلة.

و�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم خالل حفل الإطالق ب�أن بالدنا اليوم ت�شهد بدء
مرحلة جديدة يف حت�سني وتطوير جودة احلياة عرب هذا
امل�شروع ال�ضخم ،والذي بد�أ العمل فيه من خالل �شراكة
غري م�سبوقة بني القطاعني العام واخلا�ص ل�صنع واقع
جديد للجميع ،وتغيري مفهوم املدينة التي يعي�ش فيها
الإن�سان لتعي�ش هي معه يف هاتفه الذكي ،ويكون هو
حمورها الأ�سا�سي.
وقال �سموه" :طموحاتنا �أن يلم�س هذا امل�شروع حياة
كل فرد يف بالدنا ،كل �أم يف بيتها �أو موظف يف عمله �أو
م�ستثمر يف م�شروعه �أو طفل يف مدر�سته �أو طبيب يف
عيادته .هدفنا حياة �أ�سعد للجميع ون�س�أل اهلل �أن يعيننا
على حتقيق ذلك".

من جانب �آخر قال �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي امل�شرف العام على
م�شروع حتويل دب��ي ملدينة ذكية�" :إن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ال يريد فقط تطوير
اخلدمات ..بل يريد تغيري طريقة احلياة يف دبي ،ومل
ي�ضع لنا �أهداف ًا يف ر�ضا املتعاملني بل الهدف هذه املرة
هو �سعادة الإن�سان".
و�أ�ضاف �سموه�" :إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد يريد مدينة ذكية ،واقت�صاد ًا ذكي ًا ،وتعليم ًا ذكي ًا،
وبيئة ذكية ،ويريد �صنع حياة خمتلفة لي�س للأجيال
القادمة بل حياة خمتلفة الآن".
و�أ��ش��اد �سمو ويل عهد دب��ي ب��ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم املتجددة والتي ت�سعى
خللق بيئة جديدة حلياة النا�س يف الإمارة ،وقال �سموه:
"هناك قادة يحافظون على الواقع ..وقادة ي�صنعون
واقع ًا جديد ًا  ..هناك زعماء  ..وهناك حممد بن را�شد
�آل مكتوم".

محاور االستراتيجية ومبادراتها

تتكون اال�سرتاتيجية من �ستة حماور �أ�سا�سية هي:
 )1احلياة الذكية
 )2التنقل الذكي
 )3املجتمع الذكي
 )4االقت�صاد الذكي
 )5احلوكمة
 )6البيئة الذكية

غرفة التحكم المركزية

و�أك��د �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �أن
ال�ه��دف �أن تكون املدينة كلها م��وج��ودة على الهاتف
الذكي ل�سكانها ..و�أ�ضاف �سموه�" :سيكون لدينا غرفة
حتكم ومراقبة وعمليات للمدينة كلها ،غرفة بخم�سة
�أبعاد ،وهي الغرفة الأكرب عاملي ًا ،و�سن�ستخدمها ملتابعة
حتويل دبي ملدينة ذكية ،و�ست�ستخدم ملتابعة امل�شروعات
احلكومية وامل�ؤ�شرات اخلدمية وحالة الطرق والطق�س
وحاالت الطوارئ ..وغريها".

المختبر العالمي للمبدعين

كما ذكر �سموه �أن دبي �سيكون لديها �أكرب خمترب
عاملي مفتوح للمبدعني ولل�شركات املتخ�ص�صة لتجرب
كل ما هو جديد يف العلم وتطبقه ف��ور ًا ب�شكل جتريبي
لدينا.
و�أ�ضاف �سموه" :امل�ستثمرون واملقيمون واملهتمون..
وقبل ذلك املواطنون ،اجلميع نعدهم بتغيريات كبرية
خالل الفرتات املقبلة ،نحن جزء من فريق حممد بن
را�شد ،و�أهل للتحدي الذي و�ضعه �أمام اجلميع".

سياحة ذكية

و�أك��د �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد ب�أن
جتربة زوار دبي �ستكون �أي�ض ًا خمتلفة"..و�سنحر�ص
�أن تبد�أ جتربتهم من حلظة دخولهم باب الطائرة قبل
�إقالعهم متجهني �إىل دب��ي وحتى و�صولهم ،وخالل
جوالتهم ومطاعمهم وت�سوقهم ،وكافة تفا�صيل �إقامتهم
معنا ،ونعدهم جميع ًا بتجربة �سياحية خمتلفة وفريدة
من نوعها على م�ستوى العامل".

و�أ�شاد �سموه بفريق العمل على هذا امل�شروع
الذي حكومة دبي الذكية
ً

ّ
يد�شن مرحلة جديدة يف تاريخ والإم� ��ارات ،وموجها
حديثه لفريق العمل�" :أنتم �أهل لثقة حممد بن را�شد،
�أمامنا رحلة مليئة بالتحديات ،ومهمة وطنية كثرية
الإجنازات ،وجمتمع يحمل الكثري من التوقعات ،وقيادة
ال تر�ضى �إال ب�أعلى الطموحات".

األساسات جاهزة

�إىل ذل��ك ،ق��ال معايل حممد عبداهلل القرقاوي،
رئي�س املكتب التنفيذي رئي�س اللجنة العليا لتحويل دبي
ملدينة ذكية �إن املرحلة املقبلة �ستت�ضمن خلق تكامل بني
الأنظمة يف كافة امل�ؤ�س�سات؛ تكامل من الناحية الفنية
والتقنية واخلدماتية ،وهذا �سيكون التحدي الأكرب ..لأنه
�سيت�ضمن �أي�ض ًا تكام ًال يف الأنظمة مع القطاع اخلا�ص.
و�أو�ضح معاليه �أن اللجنة �ستعمل خالل الفرتة املقبلة
على خلق وعي وتغيري �سلوكيني عند اجلمهور  ..والبدء
ب�إطالق خدمات نوعية لها ت�أثري مبا�شر يف حياة النا�س.
و�أ�ضاف معايل القرقاوي �أنه عندما بد�أ الفريق العمل
على هذا امل�شروع وجدنا �أن الأ�سا�سات جميعها جاهزة
لإط�لاق امل�شروع ،والبنية التحتية جاهزة من �شبكات
وقواعد بيانات وغريها .وقال لنا �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد يف ذاك الوقت" :يبدو �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد كان يعرف من قبل �إىل �أين يريد �أن
ي�صل ..فكل �شيء مهي�أ لهذا امل�شروع ،وما علينا �إال رفع
البناء ،لأن الأ�سا�سات موجودة واحلمد هلل".

تواصل ،تكامل ،تعاون

تعتمد اخلطة التي مت �إطالقها على ثالثة �أفكار
�أ�سا�سية ،وهي" :التوا�صل" و"التكامل" و"التعاون"؛
ح �ي��ث ��س�ي�ت��م ت �ع��زي��ز ال �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن � �س �ك��ان املدينة
وم�ؤ�س�ساتها ومرافقها املختلفة ،م��ن خ�لال ت�سهيل
و�صول وم�شاركة املعلومات والبيانات اخلا�صة باملدينة
يف ما بينهم ،فيبقى �سكان دب��ي على �إط�لاع وتوا�صل
م��ع ج�م�ي��ع ال�ب�ي��ان��ات اخل��ا��ص��ة ب��اجل�ه��ات احلكومية،
واملدار�س ،وامل�ست�شفيات ،والطرق واملوا�صالت ،و�أنظمة
اال�ست�شعار ،واملباين ،والطاقة ..وغريها.
كما �سيكون هناك تكامل بني قواعد البيانات جلعلها
متاحة للجميع عرب برنامج "نافذتي �إىل دبي" ،والذي
يقدم بثاً حياً لهذه البيانات ب�صورة فورية ومبا�شرة
ع��ن طريق جت�سيد مدينة دب��ي مبختلف م�ؤ�س�ساتها
ومرافقها ،افرتا�ضياً على �شبكة الإنرتنت.
اخل �ط��ة ت�ت���ض�م��ن �أي �� �ض �اً ت �ط��وي��ر ل ��وح ��ات ذكية
و�شخ�صية حتوي جميع املعلومات والبيانات اخلا�صة
مبدينة دب��ي يف م�ك��ان واح ��د� � ،س��وا ًء ك��ان��ت �صحية �أو
تعليمية �أو حكومية �أو �سياحية �أو غ�يره��ا ،و�سيتم
تخ�صي�ص "اللوحة الإلكرتونية ال�شخ�صية" للأفراد،
وال�ت��ي ت�ضم كافة املعلومات والبيانات اخلا�صة بهم
من خمتلف امل�ؤ�س�سات واملرافق يف دبي ،وت�سهل عليهم
الو�صول والتوا�صل م��ع اجل�ه��ات املعنية حولها .كما
�ستخ�ص�ص "لوحة دبي الإلكرتونية“ ل�ص ّناع القرار،
وال �ت��ي تت�ضمن ك��اف��ة ال�ب�ي��ان��ات وامل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي قد
يحتاجون �إليها ،ومبا ي�ضمن لهم اتخاذ قرارات تخدم
امل�صلحة العامة.

م��ن جهتها �أك� ��دت دائ� ��رة ح�ك��وم��ة دب ��ي الذكية
جاهزيتها التامة للتوافق مع متطلبات الواقع اجلديد
الذي ي�ستحدثه م�شروع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،بتحويل دبي ملدينة ذكية؛ وذلك
يف �ضوء �إطالق �سموه �أخري ًا ا�سرتاتيجية (دبي املدينة
الأذكى يف العامل) يكون الإن�سانُ حمو َرها الأ�سا�سي.

وقال �سعادة �أحمد بن حميدان مدير عام الدائرة:
"�إن حكومة دبي الذكية على �أمت اال�ستعداد واجلهوزية
لدعم هذا التوجه وفق اال�سرتاتيجية التي �أطلقها �سموه،
مبا متتلكه من خربة طويلة يف م�سرية التحول الإلكرتوين
وال��ذك��ي ،ومب��ا لديها الآن م��ن بنى حتتية و�إمكانات
متطورة ،تعززهما �شبكة معلومات حكومية موحدة و�آمنة
ومن�صات متطورة ونظم تخطيط للموارد احلكومية
وفق �إجراءات موحدة تعتمدها  43جهة حكومية بدبي
لإدارة مواردها الداخلية بكفاءة عالية� ..إ�ضافة �إىل
خدمات م�شرتكة ت�ستفيد منها تلك اجلهات يف تقدمي
خدماتها للجمهور ب�صورة متكاملة ،وتطبيقات رائدة
عرب الهواتف الذكية؛ وهي مم ّكنات تتكامل حتم ًا مع
متطلبات الو�صول �إىل مدينة دبي الأذكى يف العامل".
و�أ�شار بن حميدان �إىل �أن حكومة دبي الذكية قد
بد�أت منذ �إعالن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
للتوجه نحو احلكومة الذكية خطواتها العملية من �أجل
ت�سهيل عملية التحول الذكي وت�سريعها؛ فقد و�ضعت
حزمة من اخلدمات امل�شرتكة التابعة لها حتت ت�صرف
اجلهات احلكومية لال�ستفادة منها وتوظيفها يف حتقيق
م�ساهم ًة
التحول �إىل احلكومة الذكية واملدينة الذكيةِ ،
يف ج��ذب ال ��زوار وق�ط��اع الأع �م��ال �إىل دب��ي مب��ا توفره
من �إمكانات للو�صول ال�سهل �إىل اخلدمات احلكومية
وتنفيذها ،ومنها :من�صة تكامل اخلدمات احلكومية،
وبوابة الدفع الإلكرتوين ،ومبادرة "هويتي الإلكرتونية"
التي ط � ّورت وف�ق� ًا لأف�ضل املمار�سات العاملية ،لتتيح
للمتعاملني دخو ًال موحد ًا جلميع اخلدمات الإلكرتونية
والذكية التي توفرها اجلهات احلكومية يف دب��ي عرب
الهواتف الذكية �أو عرب الإن�ترن��ت ،من خ�لال تعريف
واح��د فقط يغني ع��ن الت�سجيل م��ع ك��ل جهة حكومية
مبفردها وبالربط مع الهوية الوطنية.
وت�ساهم بوابة الدفع عرب الهواتف الذكية للو�صول
�إىل اخل��دم��ات احلكومية م��ن مكان واح��د على مدار
ال�ساعة.
وق��د انتهت حكومة دب��ي الذكية �أي���ض� ّا م��ن و�ضع
 4وثائق من �أ�صل  5ل�سيا�سات و�أدلة ومعايري بهدف
�صياغة ا�سرتاتيجية موحدة للتحول الذكي ،ما يجعل
هذه املرحلة ت�سري وفق �ضوابط حمددة وموحدة تتيح
للمتعامل احل�صول على خدمة ذكية �سهلة.

•
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المدينة الذكية

مع ًا ..لتنفيذ استراتيجية (دبي المدينة األذكى في العالم)

بد�أت جميع اجلهات احلكومية يف �إمارة دبي بالعمل اجلاد للتوافق مع متطلبات الواقع اجلديد الذي ي�ستحدثه م�شروع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،بتحويل دبي �إىل مدينة ذكية؛ وذلك يف �ضوء �إطالق �سموه �أخرياً ا�سرتاتيجية (دبي املدينة الأذكى يف العامل)؛ املدينة التي يكون
ال ُ
إن�سان حمو َرها الأ�سا�سي .ودبي ت�شهد حالياً بدء مرحلة جديدة وفريدة من نوعها ،وغري م�سبوقة �أي�ضاً ،يف حت�سني جودة احلياة يف �شتى املناحي للو�صول �إىل هذه الغاية ،بتحويل
املدينة كلها :بخدماتها املعرفية ومرافقها لت�صبح متوافرة على الهواتف الذكية و�أقرب ما تكون �إىل النا�س يف حِ ّلهم وترحالهم ،وم�صممة بطريقة ذكية تتفهم احتياجات املتعاملني من
املواطنني واملقيمني وقطاع الأعمال والزوار ،وتتكيف معها.
ن�سجل ر�صداً ملالمح هذا التغيري املن�شود الذي �ست�شهده املدينة الأذكى ،على �أل�سنة لفيف من املديرين العامني جلهات حكومية رئي�سة يف دبي…
هنا ّ

أذكى مواصالت في العالم

دبي األذكى في مجال
البيئة واالستدامة

�سعادة مطر الطاير ،رئي�س جمل�س الإدارة
واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�صالت:

�� �س� �ع ��ادة � �س �ع �ي��د حم �م��د الطاير،
الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب لهيئة
كهرباء ومياه دبي:

" ُيعترب التنقّل الذكي �أحد �أهم �أعمدة املدن الذكية ،ومن هذا املنطلق
و�ضعت هيئة الطرق وامل��وا��ص�لات خطة �شاملة ت�ضمن الو�صول لتوفري
�أذكى موا�صالت يف العامل ،وذلك من خالل تطوير �أنظمة املرور والنقل
التقنية ،و�إن�شاء "مركز حتكم موحد" لكافة و�سائل النقل وامل��رور .كما
�سنقوم بتقدمي �أكرث من  200خدمة ،با�ستخدام الهواتف الذكية يف نهاية
عام  ..2015وتقدم الهيئة حالي ًا حزمة وا�سعة من اخلدمات الذكية تغطي
خمتلف املجاالت ،ومنها نظام حتكم مركزي للإ�شارات ال�ضوئية ،ونظام
املواقف الذكية لدفع تعرفة املواقف با�ستخدام الهاتف املحمول ،ونظام
�آيل لإدارة حركة احلافالت ومراقبتها ،ونظام �آيل لتعرفة النقل
اجلماعي (بطاقة نول)".

"�إحدى �أهم مبادراتنا خالل الفرتة املقبلة �ستكون
تطوير ال�شبكة الكهربائية الذكية ،لي�ستطيع �أ�صحاب
املنازل يف دبي بيع فائ�ض الطاقة ال�شم�سية املنزلية
للحكومة عرب هذه ال�شبكة .وقد ر�صدت الهيئة ميزانية
�ضخمة لإجن��از م�شروع ال�شبكة وال �ع��دادات الذكية
كجزء فاعل من م�شروع دبي الذكية ،مع تكامل �أداء
اخل��دم��ات؛ ك��االن�ت�ق��ال م��ن �سكن اىل �آخ ��ر و�إع ��ادة
تو�صيل اخلدمة عن بعد ،ومتكني املتعامل من تخفي�ض
ا�ستهالكه".

أذكى اقتصاد في العالم

�سعادة �سامي القمزي ،مدير عام دائ��رة التنمية
االقت�صادية يف دبي:

"جاء �إطالق م�شروع "قطاع التجزئة الذكي"؛ الأول
من نوعه على م�ستوى املنطقة ،يف �ضوء ر�ؤية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم لتحويل دبي
�إىل مدينة ذكية ،وبهدف الو�صول لأذكى قطاع جتزئة
يف العامل .وي�أتي امل�شروع يف �إطار حر�ص الدائرة على
حتقيق التنمية امل�ستدامة وتعزيز تناف�سية الأعمال وفق
�أرقى املعايري العاملية املتبعة ،من خالل توفري حزمة من
احللول والتطبيقات الذكية التي تخدم جتارة التجزئة
يف دب��ي وحتولها �إىل جت��ارة ذك�ي��ة ،فيها ا�ستخدام
�أق��ل للب�صمة الكربونية واملعامالت الورقية ،وتقدمي
خدمات متنوعة منها �سهولة الو�صول �إىل املعلومات
بقطاع التجزئة ب�ضغطة زر على الهاتف الذكي".
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حي دبي للتصميم أذكى بقعة في العالم

الدكتورة �أمينة الر�ستماين ،الرئي�سة التنفيذية ملجموعة
تيكوم لال�ستثمارات "املط ّور وامل�ش ّغل حلي دبي للت�صميم":

أذكى جهاز شرطي في العالم

اللواء خمي�س مطر املزينة ،القائد العام
ل�شرطة دبي:

"يف خطتها للعام احلايل  ،2014وبالتزامن
م��ع م �ب��ادرة دب��ي ال��ذك�ي��ة� ،ستقوم �شرطة دبي
بتنفيذ عدد من اخلدمات الهاتفية الذكية التي
تهدف من خاللها �إىل تخفيف العبء على �أفراد
اجلمهور ول�ضمان عدم مراجعة �أيٍّ منهم مراكز
ال�شرطة� ،إال يف احل��االت الأمنية التي تتق ّيد
بح�ضور الأطراف املعنية".

"ن�سعى من خالل مبادرة دبي الذكية �أن جنعل حي دبي للت�صميم
�أذك��ى بقعة يف العامل� ،إذ يحتل الت�صميم الذكي موقع ًا حموري ًا
يف م�شروع حي دبي للت�صميم ،عرب تزويد البنية التحتية للحي
بكافة حلول املقايي�س احليوية الذكية ،و�أجهزة اال�ست�شعار اخلا�صة
بالأمن وال�سالمة ،والتغطية الال�سلكية الوا�سعة ل�شبكة الإنرتنت،
وحلول التنقل الذكية؛ م�ستهدفني تزويد املجتمع بتجربة متطورة
وفريدة .و�سيتمكن مطورو التطبيقات الذكية ،من خالل تزويدهم
ب�شبكة مفتوحة لنظم املعلومات ،من اال�ستثمار يف عمليات تطوير
�آليات مبدعة لت�سهيل الأعمال ،ورفع فاعلية ا�ستخدامها يف احلياة
اليومية للمقيمني والعاملني وزائ��ري حي دبي للت�صميم ،ليكون
مبقدور ال�شركات واملحال التجارية ،اعتماد ًا على م�صادر البيانات
واملعلومات املفتوحة ،توفري حلول ذكية م�صممة خ�صي�ص ًا لتلبية
احتياجات عمالئهم ..عالوة على تب�سيط �إمتام العمليات التجارية
بتنفيذها عرب التطبيقات الذكية التي ت�سهل �إمت��ام معامالت
الرتخي�ص والت�أ�شريات واجلمارك ،واخلدمات احلكومية الأخرى،
ب�شكل �سل�س".

الخدمات
مرشد
دبي 2021

مالمح من التغيرات في البنية
الذكية لحكومة دبي 2021
خدمات األعمال والتجارة اإللكترونية:
�1 .1ستمتلك كل �شركة متجر ًا �إلكرتوني ًا كجزء تلقائي من �إجراءات الرتخي�ص
وت�أ�سي�س ال�شركة.
�2 .2ستتوافر خيارات جديدة للدفع الإلكرتوين من خالل حمفظة الهاتف
املحمول ودعم التحويل البنكي املبا�شر من قبل كافة البنوك العاملة يف
الدولة.
�3 .3سي�صبح امتالك ح�ساب دفع �إلكرتوين بنكي �أقل تكلفة وتعقيد ًا.

مراكز البيانات الحكومية:
�1 .1سيحل حملها مركز بيانات حكومي موحد.
�2 .2ستطبق منظومة ذك�ي��ة لتحليل البيانات
ال�ضخمة ل�سلوك املتعاملني ،وتقدمي اخلدمات
الإلكرتونية وفق النمط املف�ضل لكل متعامل.

األجهزة اللوحية:
�1 .1ستعتمد كو�سيلة �أ�سا�سية للتعليم املدر�سي.
�2 .2ستفتح احلكومة املجال �أم��ام �شركات القطاع
اخلا�ص لتطوير تطبيقات منهجية.
�3 .3ستدار العملية التعليمية وفق ًا للتقييم الذكي
والتوجيه اال�ستباقي؛ لتوجيه الطالب لنقاط
�ضعفه مبكر ًا بد ًال من انتظاره حتى ير�سب.

الحضور اإللكتروني لحكومة دبي:
��1 .1س��وف ي�ك��ون ه�ن��اك ب��واب��ة �إل�ك�ترون�ي��ة واح ��دة لتقدمي
اخلدمات احلكومية للجمهور ،و�ستتحول باقي مواقع
اجلهات احلكومية �إىل مواقع م�ؤ�س�سية ال تقدم خدمات
�إلكرتونية ،كما هي احلال الآن.
��2 .2س��وف ت��رك��ز ال�ب��واب��ة الإل�ك�ترون�ي��ة حلكومة دب��ي على
املعلومات بجرعة �أكرب بكثري من اخلدمات الإلكرتونية،
لتعيد االعتبار �إىل مفهوم "املحتوى هو امللك" ،ولتكون
ال �ب��واب��ة احل�ك��وم�ي��ة م��ن �أه ��م �أدوات احل���ص��ول على
املعلومات ل�سكان دبي.
�3 .3سيتم الدخول للبوابة عرب بطاقة الهوية املوحدة ب�أعلى
درجات الأمان واحلماية.

التطبيقات الذكية:
�1 .1ستلغى جميع التطبيقات الذكية ،ويتم تثبيتها
يف �إع���دادات الهاتف م��ن امل�صنع ،وكذلك
ال�ب��واب��ة الإل�ك�ترون�ي��ة حلكومة دب��ي ،بتقنية
 HTML5ويك�سر االرت��ب��اط مبتاجر
التطبيقات.
�2 .2سيكون ال��دخ��ول �إىل اخل��دم��ات احلكومية
جمان ًا للجميع ،وال يحتاج �إىل باقة بيانات.
مركز االتصال الموحد:

�1.1ستلغى مراكز االت�صال املتفرقة للجهات احلكومية ،ويكون الرقم املوحد جمان ًا للجميع.
�2.2سيعتمد نظام التعرف الذكي على الكالم الب�شري ليوجه املت�صل �إىل اخلدمة �آلي ًا.
�3.3سيكون عمالء املركز من �أف�ضل الفرق ،و�ستوقف التعاقدات اخلارجية ملراكز االت�صال.
�4.4سيعمل املركز بعدة لغات ،غري مقت�صر على العربية والإجنليزية.
�5.5سريتبط املركز بنظام موحد لرعاية العمالء ،وكذلك بنظام موحد لتنفيذ اخلدمات وتقدمي
الدعم الفني مبا�شرة عرب الهاتف ،و�سريتبط املركز ببوابة الدفع الإلكرتوين املوحدة.
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المواقع الذكية

(دبي.امارات) نموذج ًا..

التصميم الذكي للمواقع اإللكترونية الحكومية
يف الوقت الذي قد ُتهمل فيه املواقع الإلكرتونية ما الموقع الذكي؟

الآن وت���س�ع��ى ف�ي��ه اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة ن�ح��و �إط�ل�اق
باخت�صار مفيد ،فاملوقع ال��ذك��ي ه��و ذل��ك املوقع
تطبيقات الهواتف املحمولة للحاق بركب التحول �إىل الإل �ك�تروين ال��ذي ي��درك نوعية اجلهاز امل�ستخدم يف
احلكومة الذكية خالل مهلة العامني املحددة ،يتكرر ال��دخ��ول �إل�ي��ه ،ويحدد نظام الت�شغيل ون��وع املت�صفح
اخلط�أ ذاته الذي وقع عند انطالق مبادرة احلكومة ومقا�س ال�شا�شة ،وهيئة عر�ضها ،من �أجل �إظهار كافة
الإل �ك�ت�رون �ي��ة ،وال �ت��ي ك��ر� �س��ت ف �ي��ه ال �ف��رق التقنية املعلومات الأ�سا�سية يف املوقع بطريقة مالئمة للجهاز
جهودها لتطوير اخلدمات الإلكرتونية مهملة حينها امل�ستخدم يف الت�صفح ،من دون خلل يف طريقة العر�ض،
املعلومات ،والتي هي �أ�سا�س واجهة اال�ستخدام بالن�سبة �أو تعطل يف الوظائف واخلدمات� ،أو خروج عن معايري
للمواقع الإلكرتونية و�ضرورة �أ�سا�سية لتبني املتعامل الراحة يف جتربة اال�ستخدام من قبل مت�صفح املوقع.
ويطلق على هذا النوع من الت�صاميم "الت�صميم
تلك اخلدمات.
ولت�صحيح مفهوم الرتكيز على تطبيقات الهواتف امل�ستجيب" ،وهو الت�صميم الذي ي�ستجيب بتغيري هي�أته
ال��ذك�ي��ة على ح�ساب تعزيز ذك��اء امل��واق��ع احلكومية ،ح�سب اجلهاز امل�ستخدم يف الت�صفح.
ن�ستعر�ض �أف�ضل املمار�سات احلكومية يف هذا املجال،
وال ��ذي يتعامل م��ع ال�ب��واب��ة الإل�ك�ترون�ي��ة ع�ل��ى �أنها كيف تستجيب البوابة؟
البديل املقبل للتطبيقات الذكية ،والتي �ست�صل �إىل
جربنا الدخول �إىل البوابة الإلكرتونية حلكومة دبي
مرحلة ال ت�ع��ود لها قيمة يف جم��ال ال�ت�ح��ول الذكي من عدة �أجهزة حممولة وحوا�سيب لوحية وجهاز حا�سوب
للحكومة .و�سنبد�أ ببوابة حكومة دبي (دبي.امارات)� .شخ�صي مكتبي ،ووجدنا �أن هناك حتدي ًا حقيقي واجه
8
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القائمني على املوقع ب�سبب اكتظاظ الن�سخة الأ�سا�سية
اخلا�صة بجهاز احلا�سوب ال�شخ�صي املكتبي باملعلومات
والعنا�صر الب�صرية والإعالنات.
ول�ك��ن ف��ري��ق ت�صميم ال �ب��واب��ة جن��ح يف ا�ستبعاد
ليبقي املكونات الأ�سا�سية من املوقع
العنا�صر الثانوية َ
معرو�ضة بطريقة مالئمة للت�صفح عرب الهاتف املحمول
وبخط وا�ضح ،وبو�ضعي ال�شا�شة :الطويل والعر�ضي.
غ�ير �أن مكون ًا مهم ًا يف البوابة ك��ان ظ�ه��وره على
�أجهزة احلا�سب ال�شخ�صية �أف�ضل منه على الهاتف
املحمول ،وهو دليل خدمات حكومة دبي ،فهو مبوب بعدة
طرق تظهر على جهاز احلا�سب ال�شخ�صي ..يف حني �أن
تلك الطرق مل تكن وا�ضحة بال�شكل املنا�سب يف امل�ساحة
ال�صغرية ل�شا�شة الهاتف املحمول .ولعل ا�ستعمال رموز
�أيقونية يف ت�صميم ال�صفحة �سي�ساعد زائر املوقع عرب
الهاتف املحمول من التمييز يف ما بني تلك التبويبات،
وي�ساعد يف اال�ستفادة من هذه اخلا�صية البالغة الأهمية
التي توفرها البوابة ،والتي جعلت منها بحق حمطة
توقف �شاملة للخدمات احلكومية..

•

الخدمات
مرشد
البلد الذكي

يدير بيانات أكثر من  55ألف موظف في الحكومة االتحادية

"بياناتي" نقلة نوعية في التطبيقات الحكومية الذكية
نظام �إدارة معلومات املوارد الب�شرية "بياناتي" هو نظام �إلكرتوين ميكن من خالله �أمتتة كافة الإجراءات اخلا�صة
باملوارد الب�شرية يف كافة اجلهات املطبقة له ،حيث ي�شكل النظام نقلة نوعية يف عمل اجلهات االحتادية
امل�ستفيدة منه ،ويوفر �أمتتة لكافة �إجراءات املوارد الب�شرية ،مبا فيها الإجراءات املالية واملتعلقة
ب�أجور املوظفني ،وي�ؤ�س�س قاعدة بيانات موحدة يف احلكومة االحتادية تغطي كافة الوزارات
والهيئات االحتادية وامل�ستقلة.
ويعترب نظام "بياناتي" الذي ميكن الو�صول �إليه من خالل املوقع الإلكرتوين لـ
"الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية"  www.fahr.gov.aeواحد ًا
من �أف�ضل املمار�سات التي مت توظيفها خلدمة اجلهات االحتادية ،بكونه يغطي جميع
�إج��راءات املوارد الب�شرية ،منذ بداية تعيني املوظف حتى �إنهاء خدماته ..ويوفر
قاعدة بيانات للقوى العاملة يف احلكومة االحتادية تدعم متخذي القرار ،وت�سهل
الإجراءات الإدارية ،وترتقي ب�أداء �إدارات املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية؛
حيث يهدف امل�شروع �إىل توفري بيئة عمل غري ورقية �إلكرتونية ب�شكل �شامل لت�سريع
الإجراءات اخلا�صة باملوظفني ،ومن ثم خف�ض التكاليف ورفع الكفاءة الإنتاجية،
وت�سهيل ا�ستخراج التقارير الإح�صائية الدقيقة اخلا�صة باملوارد الب�شرية.
ينبثق "بياناتي" من ر�ؤية دولة الإم��ارات العربية املتحدة التي تطمح لتكون
الدولة يف مقدمة دول العامل يف كل املجاالت بحلول العام  ،2021ومنها يف جمال
اخلدمات احلكومية ،حيث مت تطوير نظام �إدارة معلومات املوارد الب�شرية كواحد
من �أف�ضل املمار�سات لدعم �إدارات املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية وت�سهيل
الإجراءات اليومية املتبعة و�أمتتتها.
ويقدم "بياناتي" خدمات عديدة ومهمة للموظفني ،منها� :صرف روات��ب احلكومة
االحتادية من خالل نظام موحد ،توفري م�صدر �إح�صائي لكافة القوى العاملة يف احلكومة
االحتادية ت�شكل مرجع ًا ملتخذي القرار وت�ساعد يف عملية التخطيط� ،إ�شراك املوظفني يف �إمتام
�إجراءات املوارد الب�شرية من خالل بوابة اخلدمة الذاتية املخ�ص�صة لكل موظف .ويعمل النظام حالي ًا يف
 18وزارة وثالث هيئات احتادية م�ستقلة ،يعمل فيها نحو � 55ألف ًا و 900موظف ..ويف الوقت نف�سه يجري العمل على
ربط املزيد من الهيئات امل�ستقلة بالنظام.

نظام ابتعاث إلكتروني ذكي
�أطلق معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل نهيان ،وزير التعليم العايل والبحث
العلمي" ،نظام االبتعاث املطور" لتقدمي خدمات االبتعاث �إلكرتوني ًا عرب الإنرتنت،
وكذلك عرب تطبيقات الهواتف الذكية.
وقال معاليه �إن �إطالق نظام االبتعاث ب�شقيه الإلكرتوين والذكي يعترب تراكم
جناح ،جنم عن عدة خدمات �سبقته مت حتويلها �إىل خدمات ذكية ..م�شري ًا �إىل �أن
هذا النظام يتيح للطلبة املواطنني �إجراء كافة الأمور املتعلقة باالبتعاث من خالل
الإنرتنت �أو هواتفهم الذكية ،مما يوفر الوقت واجلهد ،ويوفر فر�ص ًا �أكرب للتوا�صل
بني الوزارة والطلبة من جهة ،والطلبة وامللحقيات الثقافية من جهة �أخرى.
و�أو�ضح معايل ال�شيخ حمدان �أن "نظام االبتعاث املطور" يوفر ما يزيد على 40
خدمة متعلقة باالبتعاث :من بداية التقدمي للبعثة ،انتقا ًال �إىل متابعة القبول ،مرور ًا
ب�إجراءات الت�سجيل وال�سفر بعد قبول الطالب ،ومتابعة �ش�ؤون املُبت َعث الأكادميية،
واملالية ،والإدارية� ،سواء من قبل الوزارة �أم من قبل امللحقيات الثقافية.
ويتوقع �أن ي�سهم هذا النظام يف �ضبط عملية االبتعاث واملتابعة الدقيقة واحلثيثة
ل�ش�ؤون الطلبة املبتعثني ،مبا ي�ساعد يف تذليل بع�ض امل�شكالت واملعوقات التي حتول
دون ا�ستكمالهم درا�ستهم ،خا�صة يف �ضوء نتائج الدرا�سة التحليلية املتخ�ص�صة
التي �أجرتها الوزارة �أخري ًا ،بنا ًء على توجيهات معايل الوزير ب�ش�أن كل ما يتعلق
بالطالب املبتعثني �إىل اخلارج بني عامي ( ،)2012-2005والتي �أظهرت �أن
ن�سبة الطلبة الذين �ألغوا بعثاتهم ومل يكملوا درا�ستهم خالل فرتة الدرا�سة بلغت
 %56.6بالن�سبة لدرجة البكالوريو�س ،و %45.17لدرجة املاج�ستري.

وك��ان معاليه قد �أعلن خالل معر�ض "جيتك�س للتقنية  "2013يف �أكتوبر
املا�ضي� ،أن "تطبيق الطالب املبتعث يعد يف مرحلته التطبيقية التجريبية ،و�أن
الطلبة املبتعثني يف الف�صل الدرا�سي الثاين من عام ( 2013ـ � )2014سوف
ي�ستفيدون منه ،وذل��ك ان�سجام ًا مع توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،
ملختلف اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية بالتحول �إىل احلكومة الذكية.وميكن
احل�صول على املزيد من املعلومات حول النظام من خالل املوقع الإلكرتوين لوزارة
التعليم العايل والبحث العلمي على العنوان. www.mohesr.gov.ae :
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إسعاد المتعاملين
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د وهو
ي�ع�ل��ن �إط �ل�اق احلكومة
ال��ذك �ي��ة وحت��دي��د مهلة
عاملني م��ن �أج��ل �إقامة
حفل الوداع ملن ال يواكب
ا� �س �ت �ح �ق��اق��ات التحول
الذكي

مراكز االتصال الحكومية ،واقعها ..والتطور المأمول
خدمة اخلط الأر�ضي .و�أبرز مثال على تلك ال�شركات �أرقام االت�صال مبطاعم
الوجبات ال�سريعة ،التي حتمل املت�صل قيمة ترتاوح من درهم �إىل درهم ون�صف
عن الدقيقة.

يقوم مبد�أ القطاع العام والعمل احلكومي على مبد�أ خدمة املواطنني من خالل
توفري ممكنات احلياة الكرمية والهانئة لهم .هذا مبد�أ �أ�صيل من مبادئ العمل
احلكومي كان موجوداً قبل �أن تب�شرنا الأدبيات الرائعة حلكومة الإمارات الذكية
وحكومة دبي الذكية ب�أرقى مفاهيم اخلدمة والراحة للمتعامل ،والتي تعد النا�س
مب�س�ؤول احل�ساب احلكومي ال�شخ�صي ال��ذي يكون نقطة االت�صال املركزية بني
املواطن واحلكومة؛ عربه يح�صل املتعامل على املعلومات وينفذ املعامالت ،ويتلقى مركز حماية المستهلك نموذج ًا
ولدى ا�ستق�صاء فريق التحرير عن �أرقام مراكز اخلدمات احلكومية وجدنا عدد ًا
التنبيه عن الإج ��راءات واملخالفات التي قد يتعر�ض لها ..كما ي�ستقبل امل�س�ؤول
منه ال�شكوى يف حال واج��ه �أي��ة �صعوبة يف تعامالته احلكومية �أو حتى يف حياته ال ي�ستهان به من امل�ؤ�س�سات احلكومية تنتهج اعتماد الأرقام املدفوعة ملراكز االت�صال
اخلا�صة بها� ،أبرزها رقم مركز االت�صال اخلا�ص مبركز حماية امل�ستهلك ،وقام فريق
ال�شخ�صية.
�إن��ه مفهوم "خدمة كبار ال�شخ�صيات" ال��ذي تعتربه القيادة يف دبي م�ستقبل التحرير بالفعل باالت�صال باملركز ،ولوحظ ما يلي:
التعامالت احلكومية؛ انطالقاً من قناعة را�سخة لدى �صاحب القرار احلكومي  -مل تذكر الر�سالة ال�صوتية تكلفة االت�صال باملركز لكل دقيقة
ب ��أن خدمة املتعاملني وال��رد على ا�ستف�ساراتهم وتلقي �شكاويهم ه��و واج��ب من  -عند اال�ستف�سار من موظف اخلدمة ،مل يكن على دراية بتكلفة االت�صال وا�ضطر
لو�ضعنا على االنتظار حلني اال�ستف�سار من �إدارته عن املعلومة
واجبات امل�ؤ�س�سة احلكومية.

واقع مراكز االتصال الحكومية

�أمام ذلك الواجب امللزم للم�ؤ�س�سة احلكومية ،تنوعت �أ�ساليب تقدمي خدمات
مراكز االت�صال احلكومية .و�سنبد�أ بالأ�سلوب الأف�ضل ..فالأقل:
 )1مراكز ات�صال ت�ستخدم �أرق��ام� ًا جمانية ،تعمل على م��دار ال�ساعة وطوال
�أي��ام الأ�سبوع ،وتفتح قنوات للتوا�صل معها عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي
مثل في�سبوك وتويرت ،وتتلقى الر�سائل عرب الربيد الإلكرتوين ،وت�ستقبل طلبات
الدرد�شة الإلكرتونية ،وبعدة لغات ،لكن حدها الأدنى هو توافر اللغتني العربية
والإجنليزية.
وتختم تلك املراكز ات�صالها ب�شكر املت�صل عرب ر�سالة ن�صية ق�صرية ،حتمل رقم ًا
مرجعي ًا مميز ًا ملو�ضوع االت�صال ،ليتمكن املتعامل من خالله املتابعة.
 -2مراكز ات�صال لها �أرق��ام �أر�ضية حملية لإح��دى �إم ��ارات ال��دول��ة ،يت�صل بها
امل�ستخدم من اخلط الأر�ضي جمان ًا يف ذات الإم��ارة فقط ،ومدفوع ًا �إذا جرت
ً
جدير بالذكر وللإن�صاف ،ف�إن االت�صال بهذا الرقم حتديدا هو جماين من �أي
املكاملة من �إمارة �أخرى �أو من هاتف حممول.
� -3أرقام االت�صال املدفوعة من قبل املت�صل ،وهي التي تبد�أ بالأرقام " ،"6005رقم �أر�ضي يف دبي ،ويكلف  30فل�س ًا عند االت�صال من �أي هاتف حممول� ،أي �أننا
وتعد �أرقام ًا مكلفة للمتعامل ،تلج�أ ال�شركات التجارية التي تتلقى �آالف االت�صال �أمام امل�ستوى الثاين من �أرقام مراكز االت�صال ،ونعتقد �أن الواجب �أن يكون هذا الرقم
الهاتفية يومي ًا ،فت�سعى من خالل هذه الطريقة �إىل حتقيق عوائد تغطي م�صاريف حتديد ًا من فئة  800املجاين متام ًا ،لأنه امل�س�ؤول عن تلقي �شكاوى الب�سطاء من
مركز االت�صال وحتوله بالتايل �إىل مركز ربحي ،وال يوجد قاعدة حمددة للمبلغ امل�ستهلكني الذين يتعر�ضون لال�ستغالل مببالغ ب�سيطة ،وال يجدر �أن نزيد من �أعبائها
الذي يدفعه املت�صل� ،إذ يعود حتديد قيمة املبلغ ملالك الرقم ح�سب اتفاقه مع مزود من �أجل االت�صال لل�شكوى وطلب امل�ساعدة.

•
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الخدمات
مرشدأخبار
هيئة الطرق والمواصالت ..خدماتها ذكية
في مايو 2015

بهدف تب�سيط �إج ��راءات ح�صول اجلمهور على �أي خدمة ،وتوفري عاملي
اجلهد والوقت� ،أعلنت هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي خريطة طريق لتحول باقة
خدماتها التي تت�ضمن �أكرث من  200خدمة �إىل تطبيقات وبرامج ذكية ،من خالل
تطبيقات �أجهزة الهواتف واللوحات الذكية وغريها.
وج��رى تق�سيم هذه اخلدمات �إىل خم�س مراحل ،تطلق تباع ًا ،اعتبار ًا من
ال�شهر املقبل حتى مايو  ،2015لت�صبح جميع اخلدمات التي تقدمها الهيئة ذكية؛
وهو �أمر يع ّد نقطة حت ّول يف �آلية تقدمي اخلدمات من الهيئة �إىل املتعاملني معها
ب�شكل يومي.
و�أكد م�س�ؤولون بالهيئة دعمها الكامل ملبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،لتحويل دبي
�إىل �أذكى مدينة يف العامل خالل � 3سنوات ،من خالل تبني احللول والتطبيقات
الذكية يف خمتلف اخلدمات واملبادرات التي تقدمها للجمهور.
و�أعلنت الهيئة �أن لديها ت�سع خدمات جديدة تغطي احتياجات فئات العمالء
املتنوعة ،وهي :اختبار جتريبي للفح�ص النظري «باللغات العربية والإجنليزية
والأوردية» ،خدمات املناق�صات ،وهي عبارة عن خدمة معلوماتية لإطالع املوردين
على الفر�ص اجلديدة للمناق�صات ،وخدمة احلري�ص ،واال�ستف�سار عن حالة طلب
�شهادات عدم املمانعة للحافالت املدر�سية التي مت ِّكن املدار�س وريا�ض الأطفال
ودور احل�ضانة من تعقب �شهادات عدم املمانعة التي طلبوها� ،إ�ضافة �إىل خدمات
التاك�سي املائي وت�شمل من��وذج طلب حلجز التاك�سي املائي ،و�سجل املعامالت
الأ�سا�سية لبطاقات نول وهي ك�شف باملعامالت الأخرية لبطاقات نول.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،مت توفري طلبات للح�صول على ت�صاريح مواقف للم�سنني
متكنهم من تقدمي طلبات ت�صاريح املواقف عرب �أجهزة الهاتف النقال� ،إ�ضافة
�إىل تقدمي طلبات لتجديد احل�صول على ت�صريح بدل فاقد تالف ملواقف امل�سنني،
وتقدمي طلب لتجديد /احل�صول على ت�صريح بدل فاقد تالف ملواقف ذوي الإعاقة
"ت�صريح دائم".
ويبلغ العدد احلايل للخدمات الذكية التي توفرها هيئة الطرق واملوا�صالت 32
خدمة ذكية ،جميعها متوافقة مع نظامي ت�شغيل �أندرويد و�آي فون.
و�ستعمل الهيئة على االلتزام بكل معايري دبي الذكية اخلا�صة بتطوير وتقدمي
اخلدمات ،ف�ض ًال عن اخلدمات العادية كبوابة الدفع بوا�سطة الهاتف املتحرك،
وبوابة الدفع الإلكرتوين ،والت�سجيل عن طريق هويتي الإلكرتونية ..كما �ستقوم
باختبار اخلدمات عرب  11جهاز ًا ،ل�ضمان توافقها مع الأجهزة الأكرث �شيوع ًا.

إدارة الخدمات «الذكية» بدل «اإللكترونية»
بشرطة دبي
�أ�صدر اللواء خبري خمي�س مطر املزينة ،القائد العام ل�شرطة دبي ،قرار ًا بتغيري
م�سمى الإدارة العامة للخدمات الإلكرتونية �إىل الإدارة العامة للخدمات الذكية،
ان�سجام ًا مع املبادرة التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،بتعديل ا�سم دائرة حكومة دبي
الإلكرتونية �إىل حكومة دبي الذكية ،يف �شهر مايو املا�ضي ،والقا�ضية بالتحول نحو
احلكومة الذكية ،مرحلة ما بعد احلكومة الإلكرتونية.
وقال املزينة� :إن القرار ي�أتي انطالق ًا من حر�ص �شرطة دبي على تنفيذ تطلعات
�سموه يف موا�صلة الإبداع ملواكبة متطلبات املرحلة املقبلة للحكومة الذكية يف �إمارة
دبي ،والتي تقدم خدماتها للمتعاملني ب�شكل �إبداعي و�سهل ،عرب الأجهزة الذكية
املحمولة؛ باعتبارها نقلة نوعية يف تقدمي اخلدمات احلكومية ،وكجزء من مواكبة
التطورات العاملية على ال�صعيد التقني ،وا�ستجابة ملتطلبات اجلمهور وقطاع
الأعمال ،مبا يحقق لدولتنا التفوق والريادة.
و�أ�ضاف :ن�ضع توجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،ن�صب �أعيننا للتحول اىل احلكومة الذكية،
وحتقيق الرقم واحد ،التي دعا لها �سموه ،يف جمال توفري خدمات احلكومة الذكية،
مبا يتوافق مع متطلبات حكومة امل�ستقبل ،ويحقق ال�سعادة للمتعاملني ..م�ضيف ًا �أن
�شرطة دبي كانت من الدوائر احلكومية الأوىل التي بد�أت بالتحول �إىل الأنظمة
التكنولوجية.

محمول يرصد السيارات المخالفة ويحرر
المخالفات المرورية إلكتروني ًا

ك�شفت �شرطة دبي �أنه مت تزويد الدوريات املرورية التابعة ملرور دبي بعدد من
�أجهزة حترير املخالفات الذكية بواقع  100جهاز ،منها  50جهاز ًا يف منطقة
ديرة و 50يف منطقة بر دبي ،ويت�ضمن اجلهاز اجلديد ميزة دفع املخالفات يف
احلال با�ستخدام بطاقة االئتمان.
اجلهاز اجلديد توجد به خوا�ص ع��دة ،منها الت�أكد من تاريخ املركبة يف
نف�س اللحظة وحترير املخالفة �إلكرتوني ًا و�إر�سالها على النظام لت�سجل يف الوقت
نف�سه ..بالإ�ضافة �إىل الإ�شعارات املتعلقة على ال�سيارة ،مثل �ضرورة حجزها �أو �أي
خمالفات خطرية م�سجلة عليها ،وكذلك ك�شف التالعب يف �أرقام يف حالة وقوعه �أو
ال�شرطي من حتديد ملف ال�سيارة كام ًال
�شك ال�شرطي يف ذلك؛ �إذ مي ّكن اجلها ُز
َ
يف اللحظة نف�سها.
وتتوافر خا�صية الدفع عن طريق بطاقة االئتمان يف وقت ت�سجيل املخالفة
و�سيتم تطبيقه قريب ًا يف كافة الدوريات املرورية يف دبي ،لين�ضم  100جهاز �آخر
للعمل يف نهاية العام اجلاري ،وي�صبح املجموع  200جهاز.
ويعد جهاز حترير املخالفات املرورية الإلكرتوين الأحدث يف اال�ستخدام على
م�ستوي دول اخلليج ،وي�ضم حزمة من املزايا التي ت�ساهم يف حترير املخالفة
بال�سرعة املطلوبة ،و�إ�شعار �صاحبها يف وق��ت حتريرها� ..إىل جانب �أن��ه ي�ضم
كامريتني :فيديو ،وت�صوير فوتوغرايف؛ لتمك ّنا ال�شرطي الذي يحرر املخالفة من
التقاط �صورة لل�سيارة ،مو�ضح ًة نوعية املخالفة املرتكبة من خالل فيديو ق�صري ال
تزيد مدته عن عدة ثوان.
جهاز حترير املخالفات الإلكرتوين مرتبط مبا�شرة بالنظام املروري واجلنائي،
وتظهر على �شا�شته تلقائي ًا بيانات �أثناء �إدخال املعلومات عن املركبة املخالفة تو�ضح
ما �إذا كانت املركبة مطلوبة مروري ًا� ،أو جنائي ًا لأي جهة يف الدولة� ،أو �إنها منتهية
الرتخي�ص� ،أو مطلوبة ملخالفات مرورية مرتاكمة ..عالوة على �أنه مبجرد حترير
املخالفة تدخل يف النظام امل��روري ،ليجري �إ�شعار مالك املركبة ف��ور ًا باملخالفة
ونوعيتها.
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تجارة ذكية

«متاجركم»..
أول منطقة تجارة
ذكية في نظام
أعمال متكامل
و�صل حجم �سوق التجارة الإلكرتونية يف الإمارات االت�صال� .أما اخلدمات واملرافق املتكاملة يف امل�شروع المتاجر اإللكترونية

خالل العام املا�ضي �إىل  11مليار درهم ( 3مليارات
دوالر) ،ح�سب هيئة تنظيم االت���ص��االت؛ م�ستحوذة
بذلك على نحو  %60من حجم القطاع على �صعيد
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي.
ووف�ق�اً لإح�صاءات فيزا العاملية ،فمن املتوقع �أن
تنمو ال �ت �ج��ارة الإل �ك�ترون �ي��ة ��س�ن��وي�اً يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي بن�سبة  %35لت�صل �إىل  15مليار
دوالر عام  ،2015ما يجعلها �أ�سرع الأ�سواق منواً يف
العامل يف قطاع التجارة الإلكرتونية ..كما يقدر �سوق
التجارة الإلكرتونية الإقليمية بـ  8مليارات دوالر.
وقد بادرت دبي عرب "املناطق االقت�صادية العاملية"
وجمارك دبي� ،إىل �إن�شاء �أول مركز جتارة جتزئة ذكي
حت��ت ا� �س��م «م �ت��اج��رك��م»�� ،ض�م��ن جم�م��ع دب ��ي للعلوم
والتكنولوجيا «تكنوبارك».

ما هو المشروع؟

تبلغ التكلفة الإجمالية للم�شروع ما بني � 400إىل
 500مليون درهم ،مقام على م�ساحة  1.42مليون
مرت مربع %70 ،منها م�ساحات م�ستودعات قابلة
للت�أجري ،على �أن يتم �إطالق املرحلة الأوىل من امل�شروع
يف �أواخر الربع الأول من  ..2015يف حني تبد�أ املنطقة
يف ا�ستقبال طلبات االن�ضمام من ال�شركات ابتدا ًء من
يونيو املقبل  .2014كما يت�ضمن امل�شروع م�ساحات
مكاتب وخدمات� ،سيجري ربطها برتامواي داخلي لنقل
الب�ضائع والأ�شخا�ص.
و�ستخدم املدينة اجلديدة جميع ال�شركات العاملة
يف قطاع التجارة الإلكرتونية بالدولة� ،ضمن النطاق
املحلي �أو الإقليمي �أو حتى ال�ع��امل��ي ،م�ستفيد ًة من
جمموعة خدمات متكاملة جتمع بني اللوج�ستي والفني
وامل��ايل بوجود م�ؤ�س�سات بنكية داخ��ل املدينة .ويوفر
امل�شروع لل�شركات املن�ضمة �إليه نظام الأعمال املتكامل
للمناطق االقت�صادية العاملية وج�م��ارك دب��ي؛ �ضمن
قوانني ولوائح �صممت خ�صي�ص ًا للتجارة الإلكرتونية،
وخدمات النافذة املوحدة ،واملرافق املتكاملة ،والبنية
التحتية املالية ،وبوابة الدفع الإلكرتوين عاملية امل�ستوى،
وخدمات الإنرتنت عايل ال�سرعة ،ومطوري واجهات
املتاجر الإلكرتونية ،ومن�صات ال�سوق الذكي ،ومركز
12
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اجلديد فت�شمل م�ستودعات متنوعة الأحجام� :صغرية،
ومتو�سطة ،وكبرية( ..وت�ضم م�ستودعات تُدار من طرف
ثالث) ومكاتب ،وبنية حتتية ت�شمل �أرا��ض��ي جاهزة
لال�ستخدام ،ف�ض ًال عن خدمات نقل عالية الكفاءة
وحلول لوج�ستية مبتكرة.

قوانين المناطق الحرة

وتطبق على املركز اجلديد القوانني نف�سها املعمول
بها حالي ًا يف املناطق احلرة داخل دبي ،ومن �ضمنها
ملكية كاملة بن�سبة  ،%100و�إمكان ترحيل ر�أ�س املال
والأرباح بن�سبة  ،%100و� %0ضرائب على الدخل
وال�شركات .كذلك �ستوفر القوانني املخ�ص�صة للتجارة
الذكية وحلول النافذة املوحدة خدمات :الرتخي�ص،
والت�أجري ،وت�سهيالت وخدمات جمركية عالية امل�ستوى.
ولتطبيق ه��ذه امل �ب��ادرة ال�شاملة و�ضعت املناطق
االقت�صادية العاملية ،بالتعاون مع جمارك دبي ،نظام
�أعمال متكام ًال يجمع بني خمتلف الالعبني الرئي�سني
يف «نطاق �إلكرتوين ذك��ي» للدخول يف �شراكة وتعاون
مع بع�ضهم بع�ض ًا ،يف من��وذج �أع�م��ال متناغم وجمدٍ
اقت�صادي ًا ،مي ّكن العمالء من البدء يف التجارة عرب
الإنرتنت بدقة متناهية.

نظام جمركي جديد

وم��ن خ�لال م�شروع «م�ت��اج��رك��م» �سيوفر مطورو
واج �ه��ات امل�ت��اج��ر يف امل��رك��ز من�صات جت��اري��ة ذكية
متكاملة وجاهزة خلدمة امل�شروعات القائمة �أو املبتدئة
التي ت�ستهدف قطاع الأعمال واخلدمات املقدمة من
اجلهات التجارية للم�ستهلكني � ، B2Cأو الأعمال
واخلدمات املقدمة من اجلهات التجارية �إىل جهات
جتارية �أخ��رى  ،B2Bوتطوير واجهات متاجر ذكية
ح�سب الطلب ،وبوابة دفع �إلكرتوين تكاملية ،وترتيب
املنتجات �إل�ك�ترون�ي� ًا� ،إ�ضافة �إىل التكامل م��ع نظام
املحا�سبة ..وغريها من اخلدمات الإلكرتونية.
وم��ن خ�لال م��زودي خدمات الأ��س��واق الإلكرتونية
�سيتمكن رواد الأع �م��ال م��ن كتابة قائمة املنتجات،
و�إر�سال ال�شحنة �إىل العمالء ،بوا�سطة خدمات الطرف
الثالث املتكاملة ،وحت�صيل املدفوعات ،ما يجعل العملية
�سهلة وخالية من �أي قلق ب�ش�أن امل�شرتيات.
و�سيتمكن جتار البيع بالتجزئة الذكية من �إدارة
عمليات البيع الداخلية بف�ضل حلول مركز االت�صال
بالعمالء املجهز جتهيز ًا كام ًال على م�ستوى عاملي،
ومركز خدمات االت�صال ،ف�ض ًال عن نظام معاجلة
الطلب ،والدعم الفني ،على مدار ال�ساعة وطوال �أيام
ال�سنة؛ مبا ينا�سب احتياجات وميزانيات خمتلف جتار
البيع بالتجزئة.
ويعترب نظام �أعمال التجارة الإلكرتونية يف املناطق
االقت�صادية العاملية منوذجي ًا يف جمال �إجراء الطلب،
و�إر��ش��اد العمالء �إىل اخلطوات ال�صحيحة :ب��دء ًا من
تطوير املتجر الإلكرتوين ،والقيام بالطلب ،وا�ستالم
وعمل وت�صفية املدفوعات ..و�صو ًال �إىل حتقيق الطلب
و�إدارة خدمة العميل.

وحفظ ًا للوقت واملال ،بادرت جمارك دبي لإطالق
نظام ر�سوم جمركية جديدة خم�ص�ص لهذه املدينة،
ع��ن طريق ال��دف��ع املو�سمي ال يف ك��ل م��رة تقوم فيها
ال�شركة ب�إر�سال ب�ضائع �إىل امل�ستهلك ،حيث �سيكون لكل
�شركة ح�ساب يتلقى الدفعات �شهري ًا.
ه��ذا امل�شروع ميثل �شك ًال ج��دي��د ًا للأعمال داخل
دب��ي ،فال�شركات يف املناطق احل��رة تدخل ب�ضائعها
باجلملة �إىل ال�سوق املحلية ،عن طريق �شاحنات كبرية  2015إطالق المركز
�سيبد�أ العمل بامل�شروع يف �شهر �إب��ري��ل اجلاري،
ال تتجه �إىل امل�ستهلك النهائي ،بل �إىل تاجر جتزئة
ً
�آخر� ..أما اليوم فيطرح امل�شروع اجلديد �شك ًال جديد ًا ،و�سيكون مركز �أعمال التجارة الذكية جاهزا للعمل
تقوم ال�شركات العاملة وفقه ب�إر�سال ب�ضاعة واحدة� ،أو الفعلي يف الربع الثاين لعام  .2015وي�سعى مركز
�أكرث ،عن طريق �سيارة �أو دراجة ،وهو ما ي�ستحيل معه ال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة ال�ت��اب��ع للمناطق االقت�صادية
تطبيق �آلية الر�سوم اجلمركية التقليدية التي تطبق يف العاملية وجمارك دبي ال�ستقطاب جتار البيع بالتجزئة
باقي املناطق احلرة ،وكان ال بد من خلق �آلية جديدة .الذكية.

•

الخدمات
مرشد
إنفوغرافيك

اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﺒﺮ
دﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ:

15
48

3

30

ﻟــﺘـــﺮ
وﻗﻮد

6.9

ﻣﺴﺘﻨﺪا ً ﻟﻜﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ

5
6

ﻛﻢ
ﺗﻨﻘ ً
ﻼ
ﻛﻐﻢ
ﻣﻦ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
CO2

ﻣﺴﺘﻨﺪات
ورﻗﻴﺔ
ﻟ�رﺷﻴﻒ

أﻳﺎم ﻋﻤﻞ@

دﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎ�رﻗﺎم:
 750ﺧﺪﻣﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
16,900,000ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺪﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ:
 tدوﻟﺔ ا�ﻣﺎرات اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻮر اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود@
 1.3 tﺗﺮﻳﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ ﻟﻌﺎم  2013أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل
 126,600درﻫﻢ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ دﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 tﺗﻮﻓﻴﺮ  40.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ@@
* اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ "ﻣﻤﺎرﺳﺔ ا�ﻋﻤﺎل "2014-2008
** اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺠﻠﺲ ا�ﻣﺎرات ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
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حياة ذكية

«سيليكون بارك» أسلوب حياة ذكية مفعمة بالحداثة والتقنية
حت�ترف دب��ي �إي�ق��اع النا�س يف ع�شقها� ،إىل احلد
ال��ذي ي�ج��دون فيها م��ن ال��راح��ة وال�سكينة م��ا يفوق
يف كثري من الأح�ي��ان ذاك ال��ذي يجدونه يف بلدانهم
الأ�صلية .وال ت�ستثني دب��ي �أح ��داً م��ن ال��ذي��ن تيمهم
حبها على اختالف ثقافاتهم و�أعراقهم ومنابتهم ،لذا
يت�سم منط احلياة "الدبوي" بالعاملية التي يغمرها
التعاي�ش ب�سالم واحرتام من قبل اجلميع.
اليوم تطلق دبي م�شروعاً جديداً يط ّعم نكهة هذا
النمط العاملي امل�سامل ،بلم�سة ذكاء…

مشروع سيليكون بارك

يتمثل امل�شروع مبدينة ذكية بالكامل ،تبنى من
الأ�سا�س بر�ؤية ذكية ،ولي�ست مدينة يتم حتويلها �إىل
مدينة ذكية بعد �أن كانت �أ�سا�ساتها قد بنيت ب�شكل
تقليدي .يف جوهر امل�شروع يكمن تقدمي �أ�سلوب حياة

1.1مليار درهم على
امتداد  150ألف متر مربع

14
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امل�شروع يتميز بكونه متوافق ًا م��ع معايري البناء
الأخ�ضر يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة املعززة
لال�ستدامة البيئية املعتمدة ،و�سيت�ضمن م��واد بناء
خ�ضراء و�آليات حتكم ،بالإ�ضافة �إىل �أل��واح �شم�سية
ونوافذ بزجاج مزدوج لتقليل امت�صا�ص احلرارة.
وتتميز مباين م�شروع "�سيليكون بارك" باالعتماد
ع�ل��ى الأ� �س �ط��ح اخل���ض��ر ال�ت��ي ت�شتمل ع�ل��ى النباتات
والأ�شجار التي تت�سم بقلة ا�ستهالكها املياه ،وت�ستفيد
بفعالية م��ن �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة على املباين..
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك �سي�ستفيد امل���ش��روع م��ن موارد
الطاقة املتجددة كما �سيطبق تدابري تعزز من كفاءة
ا�ستهالك الطاقة.

ع�صرية للمقيمني والعاملني والزائرين ،ا�ستناد ًا �إىل
معايري تواكب التوجهات اال�سرتاتيجية حلكومة دبي
للمدينة الذكية ،من خ�لال حم��اوره��ا ال�ستة :احلياة
واملجتمع والتنقل واالقت�صاد واحلوكمة والبيئة.
وقد �صمم امل�شروع ليلبي كامل احتياجات ومتطلبات
القاطنني فيه ،وال ��زوار ورج��ال الأع�م��ال والعائالت،
على م��دار ال�ساعة ط��وال ال �ع��ام .و�سي�شمل امل�شروع
ع��دد ًا من ال�ساحات ُخ ّ�ص�صت منها �ساحة رئي�سة يف
قلب امل�شروع ال�ست�ضافة الأن�شطة املتنوعة يف الهواء
الطلق .وت��زود ال�ساحات ب�أحدث الأجهزة والتقنيات
الذكية ،من �شا�شات عر�ض ذكية وعرو�ض ليزر وو�سائل
عر�ض ثالثية الأبعاد و�أجهزة �إ�ضاءة و�صوت ..وكذلك
جتهز باملقاعد الذكية و�أنظمة ال�صوت الذكي ونظم
االت�صاالت عرب �شبكة الإنرتنت لتمكني جميع املقيمني أبعد من مجرد عقار
والزوار من عي�ش جتربة تكنولوجية ذكية فريدة.
ي�سكن يف �ضمري املخطط الإماراتي يف دبي مفهوم
ي�تردد كثري ًا يف كلمات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،وهو �صناعة احلياة ..ولطاملا �شعرت
�شعوب هذا اجلزء من العامل باملرارة ب�سبب تراجعها
ح�ضاري ًا و�صناعي ًا وعلمي ًا ،وحتولها �إىل جمرد م�صرف
للمنتجات اال�ستهالكية للأمم وال�شعوب الأخ��رى التي
مت��ار���س الإب ��داع واالب�ت�ك��ار وال��ذك��اء .ه�ك��ذا؛ ف ��إن هذا
ال�ن��وع م��ن امل���ش��روع��ات اخل�لاب��ة واخل�لاق��ة ت�ه��دف يف
جوهرها �إىل �إعادة برجمة املزاج املحلي لأبناء املنطقة
وحتفيز تطلعاتهم ال�سرتجاع ما كانت عليه هذه البقعة
اال�سرتاتيجية يف قلب العامل من �صدارة وريادة ح�ضارية
وعلمية ،و�سيكون هذا امل�شروع �أحد املعامل التي يتعلم
منها اجليل ال�ق��ادم عرب �إح�سا�سه بالزمان واملكان،
وعرب ر�ؤية ال�ضوء والظل ،كيف ميكن �أن يحقق الريادة
من جديد.

•

الشبكاتالخدمات
مرشد
االجتماعية

تغريدات القائد لتجعل دبي مدينة سعيدة

تغريدات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم على موقع تويرت ،والذي و�صل عدد متابعيه �إىل نحو  2.7مليون متابع ،وهي
تو�ضح كيف تروج تلك التغريدات ملفهوم املدينة ال�سعيدة ومنط احلياة اجلديد الذي تتجه �إليه دبي.

 4مار�س � 3:51 -صباحاً
ط ��ارق ال�شحي � ..إم��ارات��ي �أب لأربعة
�أط �ف��ال� ..شهيد ال��واج��ب الإم��ارات��ي يف
البحرين  ..نحت�سبه عند اهلل  ..ونعزي
�شعب االم��ارات فيه  ..ونقول لأهله نحن
�أهلكم من بعده ..

 4مار�س � 8:14 -صباحاً
تر�أ�ست اليوم جل�سة ع�صف ذهني مع
فريق العمل عندي  ..وظيفتي كقائد
هي ا�ستخراج �أف�ضل الأفكار وتطبيقها
لتحقيق راحة النا�س

 17مار�س � 4:17 -صباحاً
�أطلقنا ال�ي��وم م�شروع ًا لتحويل حمطات
مرتو دبي ملتاحف وحمطات ثقافية وفنية،
الغاية ه��ي جعل احل�ي��اة �أج�م��ل و�أغ�ن��ى ..
وجتربة التنقل يف دبي �أكرث جماال وثقافة
وحياة ..

 16مار�س � 1:46 -صباحاً
تناف�ست م�شاعري مع حرويف فخرجت
ه��ذه الق�صيدة يف �شهيد الإم� ��ارات..
وابنها البار ..طارق ال�شحي

 5مار�س � 2:15 -صباحاً
�أطلقنا اليوم ا�سرتاتيجيتنا لتحويل دبي
للمدينة الأذك��ى عاملي ًا خالل � 3سنوات
وتت�ضمن  100مبادرة وحتويل 1000
خدمة حكومية خلدمات ذكية

 8مار�س � 1:31 -صباحاً
يف جولة �صحراوية �صباح ًا مع ابنتي
اجلليلة تفاج�أت مبجموعة موظفني يف
جل�سة ع�صف ذهني حتت غافة و�سط
ال�صحراء� ..أعجبتني فكرتهم

لقطات من سيرة دبي الذاتية على شبكة إنستغرام

�أطلقها �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم من فوق برج خليفة ،لتكون
�أول �سرية ذاتية ملدينة على �شبكة الإنرتنت بعيون �سكان املدينة

#MyDubai
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مرشد الخدمات

تطبيق «أبنائي»..
من وزارة التربية
يمكن الحصول على التطبيق من متاجر
التطبيقات لشركة أبل ومن غوغل.

1
مي �ك��ن ا� �س �ت �ع��را���ض درج���ات
ال �ط��ال��ب يف ك��اف��ة امل� ��واد مع
�إظ� �ه���ار جم��م��وع ال ��درج ��ات
والن�سبة املئوية الإجمالية.

2
ي�ستطيع ويل الأم��ر �أي�ض ًا �أن
يتابع احل�ضور والغياب اليومي
للطالب ،م��ع �إم �ك��ان االط�لاع
ع�ل��ى �أ� �س �ب��اب ال �غ �ي��اب� ،سواء
كانت بعذر �أم من دون عذر.

3
ي��وف��ر التطبيق ق�سم ًا خا�ص ًا
بالر�سائل الإداري� ��ة والرتبوية
املوجهة لأولياء الأمور ،تعزز من
توا�صلهم مع املدر�سة ،وتعزز
ال �ت �ع��اون امل���ش�ترك ب�ين البيت
وامل�ؤ�س�سة التعليمية.

4
يقدم التطبيق خريطة مبا�شرة
تبني موقع املدر�سة وتتيح لأولياء
الأم � ��ور ت�ت�ب��ع م��وق��ع احلافلة،
�إ�ضافة �إىل التوا�صل مع ال�سائق
للتعرف �إىل موعد و�صول الأبناء
�إىل البيت� ،أو للتبليغ عن �أية
مالحظات تتعلق ب�سالمة الأوالد
و�ضمان و�صولهم �إىل املدر�سة �أو
املنزل.

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم:

80051115
16

العدد  - 126إبريل 2014

