آفاق إلكترونية

الريادة في التحول للحكومة الذكية
"اخلطة اال�سرتاتيجية حلكومة دبي الذكية  "2017-2014التي جرى الإعالن عنها �أخري ًا �ضمن فعاليات
امللتقى الرابع حلكومة دبي الذكية ،بح�ضور نحو � 120شخ�ص ًا من القيادات يف جهات حكومة دبي ،جاءت يف
�إطار حتركنا املتوا�صل لتنفيذ مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،باالنتقال �إىل احلكومة الذكية ،وت�سريع وتعزيز اجلهود للو�صول بدبي �إىل املدينة
الأذكى عاملي ًا.
***
�إن طبيعة املرحلة التي منر بها وما تفر�ضه ر�ؤية قيادتنا ب�أن تكون دبي املدينة الأذكى عاملي ًا خالل ال�سنوات الثالث
املقبلة حتتّمان علينا االعتماد على الإبداع واالبتكار واالطالع على �أف�ضل التجارب من مبادرات احتادية وحملية
و�إجراء املقارنات املعيارية العاملية ،و�أن نتبع املنهج العلمي وجنري التحاليل والدرا�سات اال�سرتاتيجية ،وجنتهد يف
كل من التقارير املعتمدة عاملي ًا ومن احلقائق امل�ستمدّة من اال�ستبيانات العامة حلكومة دبي الذكية
اال�ستفادة من ٍ
يف ر�سم الطريق الأق�صر لتحقيق الريادة يف التحول للحكومة الذكية.
***
من �أهم الدعائم التي قامت عليها خطتنا اال�سرتاتيجية �أنها ر�سمت ال�صورة وا�ضحة للكيفية التي �ستكون عليها
اخلدمات احلكومية الذكية يف �ضوء مبادرة �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س
املجل�س التنفيذي "حكومة دبي نحو  ،"2021وبينت ب�صورة دقيقة القنوات التي �سيح�صل من خاللها املتعامل
على خدماته احلكومية با�ستخدام الأجهزة الذكية ،على �أن يكون املعيار الثابت لتلك اخلدمات هو دائم ًا تب�سيط
�إجراءات تعامالت اجلمهور مبختلف قطاعاته.
ً
ً
تت�ألف اال�سرتاتيجية من  4حماور رئي�سة و 21هدفا ا�سرتاتيجيا ،ترمي يف جمملها �إىل بناء م�ستقبل ذكي على
طريق �إ�سعاد املتعاملني ،بالو�صول لن�سبة  %100يف توفري اخلدمات على الأجهزة الذكية ،ون�سبة  %60من
ا�ستخدام اخلدمات احلكومية عرب تلك الأج�ه��زة ،مع نهاية العام  .2017لقد متت �صياغة اال�سرتاتيجية
بطريقة منهجية وعلمية م�ستهدفة زيادة ثقة املتعاملني عرب زيادة وفورات الوقت والكلفة عليهم ،لتحفيز �إقبالهم
على تبني اخلدمات الذكية يف التعامل مع احلكومة ،من خالل �إيجاد من�صات تفاعلية ذات نظام موحد للدخول
واال�ستفادة من تلك اخلدمات.
***
ً
لعله من باب ال�شفافية الت�أكيد على �أن ا�سرتاتيجية حكومة دبي الذكية لي�ست ع�صا �سحرية �ستغري الواقع بلم�سة
زر؛ ولذا ال بد من الإ�شارة �إىل �أهمية التخطيط للتعامل مع التحديات اجلديدة املتوقعة يف �سبيل الو�صول �إىل
غايتنا ،ولن يكون ذلك �إال بتكامل اجلهود احلكومية لاللتزام بتطبيق هذه اال�سرتاتيجية املم ّكنة للتحول الذكي
يف ظل حكومة مرتابطة ومتكاملة ،والعمل مع ًا ل�صياغة خارطة طريق لتطبيق اخلدمات الذكية وفق ال�سيا�سات
املعتمدة ،هذا �أو ًال ..وثاني ًا بفتح الباب للتعاون مع القطاع اخلا�ص الذي ميتلك �أي�ض ًا الكثري من اخلربات وامل�ؤهالت
للم�ساهمة معنا يف بناء حكومة امل�ستقبل الذكية.
***
ال ي�سعنا جميع ًا �إال موا�صلة االعتماد على الإبداع يف العمل للو�صول �إىل مركز ال�صدارة ،واملحافظة عليها ،مبا
ي�ضمن لدبي ريادتها االقت�صادية واالجتماعية ورفع معدالت تناف�سيتها على ال�صعيد العاملي كمدينة �إبداعية
مرتابطة ومتكاملة قائمة على املعرفة يف القرن احل��ادي والع�شرين ،تركز على توفري احتياجات املتعامل من
اخلدمات الإلكرتونية والذكية عرب قنوات مبتكرة ،على مدار ال�ساعة وحيثما وجد؛ وهذا ما ت�ضمنه ا�سرتاتيجية
حكومة دبي الذكية �إنْ عملنا بروح الفريق الواحد بعيد ًا عن التناف�س على �إجنازات فردية لن تخدمنا كثري ًا يف
الو�صول �إىل حتقيق توجهات القيادة.

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

العدد  - 129يوليو 2014

4

اخلطة اال�سرتاتيجية حلكومة دبي
ال��ذك�ي��ة� ..إدارة متكن املوظفني من
�إ�سعاد املتعاملني بتطبيقات وبيانات
�آمنة يف ظل ت�شريعات ذكية

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 :

6

جت ��رب ��ة � �س �ن �غ��اف��ورة يف
ط��ري �ق �ه��ا �إىل املدينة
الذكية الأكرث متيزاً

11

«التاك�سي ال��ذك��ي» تطبيق
ل � �ـ «ط� �ل ��ب ال �ت��اك �� �س��ي به ّز
الهاتف»

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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دور احلكومة الذكية يف
ظاهرة ا�ستقطاب الذكاء

اتفاقيات

«حكومة دبي الذكية» و «دبي لإلعالم» توقعان اتفاقية لدعم الخدمات المشتركة
تتحمل حكومة دبي الذكية م�س�ؤولية متكني اجلهات احلكومية املختلفة القيام
بتحويل خدماتها �إىل النموذج الذكي� ،إ�ضافة �إىل �أمتتة عملياتها الداخلية لتكون
مرتبطة بالأنظمة املركزية التي ت�شغل كافة العمليات الأ�سا�سية حلكومة دبي.
ولقيامها بهذا الدور يجب �أن يكون م�ستوى تلك اخلدمات امل�شرتكة واملركزية التي
تقدمها حكومة دبي الذكية ملتعامليها من الدوائر احلكومية "مناف�ساً" وميكن
االعتماد عليه ب�شكل حقيقي يف ت�سيري املهام الأ�سا�سية لتلك الدوائر.
ولتحقيق هذا الأمر تعتمد حكومة دبي الذكية على منوذج اتفاقيات اخلدمة
التي تلزمها مب�ستويات عالية من الدميومة و�سرعة اال�ستجابة ملتطلبات اجلهات
احلكومية املن�ضمة ملنظومة اخلدمات امل�شرتكة ،والتي كانت �آخرها م�ؤ�س�سة دبي
للإعالم التي وقعت اتفاقية م�ستوى ج��ودة اخلدمة؛ ومبوجبها تقوم "حكومة
دبي الذكية" بتوفري خدمات الدعم للخدمات الإلكرتونية والذكية امل�شرتكة التي
توفرها للم�ؤ�س�سة.

نطاق االتفاقية

ت�ستهدف االتفاقية توثيق التفاهم امل�شرتك بني الطرفني حول الدعم الذي تقدمه
حكومة دبي الذكية لباقة اخلدمات الإلكرتونية امل�شرتكة التي تنتفع بها م�ؤ�س�سة دبي
للإعالم ،وت�شمل�" :شبكة املعلومات احلكومية" و"نظام ال�شكاوى الإلكرتوين" و"نظام
االقرتاحات الإلكرتوين" و"خدمة الر�سائل الن�صية الق�صرية" و"بوابة اال�ستطالع
الإلكرتوين".
وتن�ص االتفاقية على حتديد م�ستويات ه��ذا الدعم وم��دة اال�ستجابة ح�سب
درجة الأولوية ،عرب قيام حكومة دبي الذكية التي تقدم خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت والتطبيقات التي ت�ستخدمها اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية بدبي،
ب�إن�شاء قنوات خا�صة مبكتب خدمة الدعم لتلقي طلبات دعم لتلك اخلدمات من
قبل امل�ستخدمني املخ ّولني من موظفي اجلهات ،مثل املعلومات �أو التدريب �أو الو�صول
�إىل خدمة �أو �صيانة بيانات �أو �إ�ضافة متطلبات جديدة �أو حت�سني متطلبات قائمة..
وغريها العديد من خدمات الدعم.
وقال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة دبي الذكية تعقيب ًا على التوقيع:
"مت ّثل هذه االتفاقية خطوة �إ�ضافية يف ا�سرتاتيجياتنا الرامية �إىل �ضمان ا�ستدامة
الأداء العايل للخدمات امل�شرتكة التي نوفرها للجهات احلكومية يف دبي ،ولبع�ض
اخلدمات اخلا�صة باجلهة احلكومية حتديد ًا ،لتتيح ا�ستمرارية عملها وفق ًا لأف�ضل

املعايري العاملية املتبعة؛ ا�سرت�شاد ًا بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ب�أن تكون جاهزية خدمات
اجلهات احلكومية املحلية بدبي ،الإلكرتونية �أو الذكية ،متوافرة على مدار ال�ساعة؛
لتمنح كافة املقيمني يف الإمارة درجة عالية من ال�سعادة واالطمئنان".
و�أ�شار �سعادته �إىل �أن حكومة دبي الذكية متتلك بنية حتتية متطورة و�أنظمة
خدمات م�شرتكة ميكن جلميع اجلهات احلكومية اال�ستفادة منها ..م�ؤكد ًا �أن "توقيع
هذه االتفاقية يفتح جماالت و�آفاق ًا جديدة للتعاون امل�ستقبلي مع م�ؤ�س�سة دبي للإعالم
ال�ستخدام املزيد من اخلدمات امل�شرتكة التي نوفرها" ،معرب ًا عن التزام حكومة دبي
الذكية "بتوظيف جميع �إمكاناتها مل�ساندة ا�سرتاتيجيات التطوير امل�ؤ�س�سي احلكومي
مبا ي�ضمن توفري بنية حتتية تدعم التحول �إىل احلكومة الذكية ،وت�ساهم ب�شكل ف ّعال
يف الو�صول �إىل املدينة الذكية".
		

تمكين إلطالق خدمات جديدة

من جهته قال �سعادة �سامي القمزي ،نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
مل�ؤ�س�سة دبي للإعالم�" :إن توقيع مذكرة التفاهم امل�شرتك مع دائرة حكومة دبي الذكية
ي�أتي يف �إطار �سعي امل�ؤ�س�سة �إىل مواكبة الأهداف اال�سرتاتيجية حلكومة دبي" ،م�شري ًا
�إىل �أن خطوات التحول �إىل "احلكومة الذكية" يف م�ؤ�س�سة دبي للإعالم "�ست�شمل
م�شروعات �إلكرتوني ًة ذكي ًة جديدة �سيعلن عنها قريب ًا يف جمال �إدارة الإنتاجية والأداء
ٍ
العام لكافة �إدارات امل�ؤ�س�سة املتعددة ،وذلك بهدف تنفيذ كافة املراحل واخلطوات قبل
نهاية العام  ..2014ولت�صبح جميع اخلدمات الداخلية املقدمة من قبل م�ؤ�س�سة دبي
للإعالم �إلكرتونية ذكية ،حتقيق ًا لعدة �أهداف وغايات تت�صل بتعزيز ر�ضا املتعاملني،
وتبني �أف�ضل املمار�سات العاملية وفق �أعلى معايري اجلودة والتميز يف الأداء والعمل
التي تكفل االرتقاء بجودة اخلدمات الإلكرتونية املقدمة جلميع متعامليها".
وتلتزم حكومة دبي الذكية وفق االتفاقية ببذل م�ساعيها عند تقدمي خدمات الدعم،
لتحقيق م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة والأهداف الت�شغيلية املتفق عليها بني الطرفني ،من
خالل �إ�شراف ق�سم خدمة العمالء يف �إدارة االت�صال وتطوير الأعمال يف دائرة حكومة
دبي الذكية ومتابعته االلتزام بتطبيق االتفاقية؛ بو�صفه الإدارة التي توفر للجهات
احلكومية يف دبي التقدم بطلبات الدعم الفني جلميع اخلدمات امل�شرتكة التي توفرها
الدائرة.

•
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موضوع الغالف

الخطة االستراتيجية لحكومة دبي الذكية..

إدارة تمكن الموظفين من إسعاد المتعاملين
بتطبيقات وبيانات آمنة في ظل تشريعات ذكية
ي�صف الكثريون �أ�سلوب الإدارة حلكومة دبي ب�أنه م�ستمد من عامل الفرو�سية وميادين ال�سباق� ،إذ يتماهى �أ�سلوب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،يف �إطالق امل�شروعات واملبادرات مع �أ�سلوبه يف امل�شاركة بال�سباقات واملناف�سات ..وقد ا�ستطاع �سم ّوه �أن يحول فريقه احلكومي
بالكامل �إىل فر�سان يف ميادين التميز احلكومي؛ كان �آخرها املناف�سة نحو التحول الذكي يف القطاع احلكومي وحتويل دبي �إىل �إحدى �أذكى مدن العامل.
و�إذا كانت كافة الدوائر من�شغلة بتلك املناف�سة ،ف�إن دائرة حكومة دبي الذكية تقع عليها م�س�ؤولية خمتلفة متاماً عن امل�شاركة يف ال�سباق ،بو�صفها امل�س�ؤولة عن �إعداد
ميدان ال�سباق وتقدمي اخلدمات للم�شاركني وو�ضع �ضوابط التحكيم والفوز فيما بينهم ،تلك املهمة ومالحمها الرئي�سة مت الإع�لان عنها �أخ�يراً يف "امللتقى الرابع
حلكومة دبي الذكية" ،والذي �أعلنت فيه مكونات خطتها اال�سرتاتيجية.

منظور
العمليات
الداخلية

منظور
المتعامل

منظور
التعلم
والنمو

الخطة
االستراتيجية
لحكومة دبي
الذكية

الطريق إلى االستراتيجية
قبل ا�ستعرا�ض ا�سرتاتيجية حكومة دبي الذكية ن�ستعر�ض املنطلقات التي ا�ستند
�إليها جمل�سها اال�ست�شاري يف التحليل لي�صل �إىل مبادراتها وحماورها الرئي�سة.
وتنوعت تلك املنطلقات لت�شمل:
م�ب��ادرات احتادية وحملية :و�أهمها ر�ؤي��ة الإم��ارات  2021ومبادرة احلكومة
الذكية ،ثم مبادرة �سمو ال�شيخ حمدان "حكومة دب��ي نحو  "2021وخطة دبي
اال�سرتاتيجية  ،2021وم�شروع مدينة دبي الذكية� ..إ�ضافة �إىل خمرجات برنامج
دبي للأداء احلكومي املتميز ومركز منوذج دبي للخدمات.
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المنظور
المالي
التقييم والتحليل مل�ؤ�شرات الأداء احلكومية :و�ضمت هذه العملية ا�ستعرا�ض ًا
مطو ًال لقواعد البيانات احلكومية واال�ستبانات العامة حلكومة دبي الذكية التي
قا�ست جوانب عديدة يف عملية التحول الذكي ،عالوة على تقييمات املواقع احلكومية
الإلكرتونية واخلدمات احلكومية الإلكرتونية ،منذ العام  2006وحتى العام ،2013
وحتليل م�ؤ�شرات اخلدمات امل�شرتكة التي تقدمها احلكومة الذكية لتمكني الدوائر
احلكومية الأخرى من حتويل اخلدمات التقليدية �إىل �إلكرتونية .كل تلك البيانات مت
تفح�صها باال�ستناد �إىل �أكرث من منوذج حتليل ا�سرتاتيجي للو�صول �إىل �أف�ضل النتائج
التي تعزز حماور ومبادرات اخلطة اال�سرتاتيجية.
امل�ق��ارن��ة ال�ع��امل�ي��ة :م��ن �أج��ل تقدمي منوذجها الفريد واملتميز ،عكف املجل�س
اال�ست�شاري حلكومة دبي الذكية على درا�سة �أهم النماذج العاملية يف جمال التحول

الذكي ،و�شملت املقارنة معظم دول االحتاد الأوروب��ي والواليات املتحدة الأمريكية
و�سنغافورة وكوريا اجلنوبية ،وكذلك عديد ًا من املدن الذكية حول العامل.
التقارير املعتمدة :مثلت التقارير الأممية والعاملية مرجع ًا رئي�س ًا ال�سرتاتيجية
حكومة دبي الذكية ،و�شملت تلك التقارير ا�ستبانات الأمم املتحدة حول احلكومة
الإلكرتونية وا�ستبانات البلدان والن�شرات اخلا�صة باحلكومة الإلكرتونية ال�صادرة عن
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية والتقارير اخلا�صة مبمار�سة الأعمال ال�صادرة
عن البنك الدويل� ..إ�ضافة �إىل بحث حول ت�أثري تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
االقت�صادات واملجتمعات.

خارطة استعمال الخدمات الحكومية

هنا يجدر التوقف عند معطى مهم كان له الت�أثري الأكرب يف ا�سرتاتيجية حكومة
دبي الذكية ،وهو حتليل معدالت تنفيذ اخلدمات احلكومية من قبل املتعاملني ،والتي
ر�سمت خارطة كبرية ت�شكل  1423خدمة حكومية ،برزت منها  621خدمة ميثل
الإقبال عليها م�ستوى يزيد على  100معاملة خالل ربع ال�سنة� ،أي �أن %44من
اخلدمات احلكومية ت�شهد �إقبا ًال عالي ًا من قبل اجلمهور جتاوز يف جممله  48مليون
معاملة خالل ربع �سنة؛ وهو ما يعني �أن هذه اخلدمات يجب �أن حتتل ال�صدارة يف
�أولوية حتويلها �إىل النموذج الذكي.

الرؤية والرسالة حتى 2017

يف �ضوء كل ما �سبق ،ن�صت ا�سرتاتيجية حكومة دبي الذكية التي متتد لثالث
�سنوات من عام  2014وحتى عام  2017على �أن تكون ر�ؤيتها :الريادة يف التحول
للحكومة الذكية.
�أم��ا الر�سالة فهي� :صياغة وتنفيذ ال�سيا�سات وامل�ب��ادرات اخلا�صة با�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ب�شكل مبتكر وذكي مبا ي�سهم يف حتقيق الرخاء
االقت�صادي لدبي وي�ضمن تقدمها االجتماعي وتناف�سيتها على ال�صعيد العاملي.
ونلم�س هنا �أن ك ًال من الر�ؤية والر�سالة مل تخرجا كثري ًا عن �إطار الأدبيات التي
ابتكرها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم وما فتئ يب�شر بها يف كل
منا�سبة مت�س ر�ؤية الأداء احلكومي اجلديد ،يف الإمارات عموم ًا ودبي خ�صو�ص ًا.
وتتكون املحاور الرئي�سة للخريطة اال�سرتاتيجية حلكومة دب��ي الذكية من 4
حماور رئي�سة و 21هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا ،ترمي يف جمملها �إىل �إ�سعاد املتعامل وزيادة
ثقته وزيادة وفورات الوقت والكلفة ،وحتفيز الإقبال على اخلدمات الذكية ،من خالل
�إيجاد من�صات تفاعلية ذات نظام موحد للدخول واال�ستفادة من تلك اخلدمات.

دور الحكومة الذكية

بكل من دائرة حكومة دبي
و�أو�ضحت اخلطة اال�سرتاتيجية ب�شكل عام الدور املناط ٍ
الذكية ،من�سوب ًا �إىل كل مرحلة تطبيقية؛ ّ
وتتلخ�ص �أهم نقاطه يف توفري خدماتها الذكية
للجهات احلكومية ،مع توفري تقنية الرتابط احلكومي ،وتقدمي الدعم عند ا�ستخدامها
اعتماد ًا على من�صة تكامل اخلدمات احلكومية ،وامل�ساعدة يف �صياغة خارطة الطريق
لتطبيق اخلدمات الذكية ،وتقييمها ..ثم التن�سيق مع اجلهات احلكومية لعقد ور�ش
عمل لكل م�سار ،وتعزيز �إدارة املتعاملني ،واقتناء وتطوير نظم تزود متكاملة وم�ؤمتتة
بالكامل مل�صلحة تلك اجلهات ..وكذلك تطبيق التوظيف الإلكرتوين ،والتكامل مع
نظم تخطيط املوارد احلكومية وتوظيفها مل�صلحة اجلهات احلكومية ..و�أي�ض ًا قيا�س
م�ستوى تبني اجلهات احلكومية لكل تلك التطبيقات الإلكرتونية.
ووفق ًا لال�سرتاتيجية �ستعمل حكومة دبي الذكية مع اجلهات احلكومية ل�صياغة
منهج للبيانات املفتوحة وال�سرتاتيجية التنفيذ وامل�شاركة يف الفعاليات امل�سندة
خالل تنفيذها ،والعمل مع دوائ��ر امل��وارد الب�شرية للجهات ل�صياغة ا�سرتاتيجية
لتعزيز مهارات الر�أ�سمال الب�شري ،و�صياغة وتنفيذ ا�سرتاتيجية حكومية لإدارة
املعرفة امل�شرتكة ..وكذلك تطوير �آليات �إ�ضافية اللتزام املتعاملني من خالل الإعالم
االجتماعي والقنوات املبتكرة وتنفيذها ..وتدريب اجلهات احلكومية على قاعدة
اخلدمات احلكومية ،و�إج��راء حمالت ت�سويق م�شرتكة ..والعمل يف الوقت نف�سه مع
�أع�ضاء من اجلهات احلكومية ل�صياغة امل�سودة الأولية للأنظمة والت�شريعات ،والعمل
عن كثب مع الدائرة القانونية حلكومة دبي لتطبيق الأنظمة والت�شريعات ال�صادرة
وتنفيذها.

دور الجهات الحكومية

�أما دور اجلهات احلكومية فيتمثل ،بالتوازي مع مهام حكومة دبي الذكية ،يف العمل
مع ًا ل�صياغة خارطة طريق لتطبيق اخلدمات الذكية اخلا�صة بها ،وتطبيق اخلدمات
املرتابطة والتطبيقات الذكية امل�لازم��ة ،وتعزيز وتطبيق اخل��دم��ات الإلكرتونية
واخلدمات املقدمة على الأجهزة املحمولة ،وح�ضور ور�ش العمل ،و�صياغة االحتياجات
عال من تبني اخلدمات امل�شرتكة.
والتح�سينات لكل م�سار ،و�ضمان م�ستوى ٍ
كما �ستقوم اجلهات احلكومية بتقدمي جمموعات من بياناتها املفتوحة ،وامل�شاركة
يف �صياغة ا�سرتاتيجية تعزيز مهارات الر�أ�سمال الب�شري ،و�صياغة ا�سرتاتيجية
حكومية لإدارة املعرفة امل�شرتكة ،وتوفري بيانات دورية حول قاعدة البيانات احلكومية،
مبا يف ذلك ا�ستخدام اخلدمات الذكية ،وامل�شاركة بفاعلية يف حمالت الت�سويق لزيادة
تبني اخلدمات الإلكرتونية والذكية ،وامل�شاركة يف �صياغة الأنظمة والت�شريعات
و�إعدادها ..وتطبيقها.

مؤشرات األداء

ومن �أجل �أن ت�ضمن حكومة دبي الذكية قيا�س نتائج خطتها اال�سرتاتيجية ،فقد
و�ضعت لها م�ؤ�شرات �أداء طموح ًا متثل املرجع الذي �سين�سب �إليه حتديد م�ستوى ما
يتم �إجنازه من حتول ذكي على �صعيد حكومة دبي الذكية ب�شكل خا�ص ،وباقي دوائر
وجهات حكومة دبي املكلفة بتقدمي خدماتها عرب القنوات الذكية ب�شكل عام.
وت�ضم م�ؤ�شرات الأداء هذه خم�سة بنود يتم قيا�سها مرتني ،املرة الأوىل يف عام
 ،2017والثانية يف عام  ،2021وهو عام الو�صول �إىل الر�ؤية املثالية لإمارة دبي.
امل�ؤ�شر
توافر اخلدمات الذكية
مدى ترابط اخلدمات الذكية (املخطط لها)
ر�ضا املتعاملني
ن�سبة تبني اخلدمات الإلكرتونية
ن�سبة تبني اخلدمات املتوافرة على الأجهزة الذكية

2017
%100
%90
%90
%60
%25

2021
%100
%100
%95
%60
%60

المبادرات االستراتيجية الذكية

و�ض ّمن املجل�س اال�ست�شاري حلكومة دب��ي الذكية ا�سرتاتيجيتها  7مبادرات
ا�سرتاتيجية "ذكية ومم ّيزة" ،يتوجب حتقيقها يف غ�ضون � 3سنوات ،وهي:
�	.1إ�سعاد املتعاملني بخدمات ذكية متكاملة للأفراد وقطاع الأعمال
 .2الإدارة ذكية
 .3البيانات ال�شاملة الذكية
 .4املعلومات املوثوقة املتكاملة الذكية (�أمن املعلومات)
 .5متكني املوظفني بخدمات ذكية
 .6خدمات ذكية تعزز م�شاركة املتعاملني وزيادة �إقبالهم عليها
 .7الت�شريعات الذكية.

•
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المدن الذكية

تجربة سنغافورة في طريقها إلى المدينة الذكية األكثر تميز ًا
منظومة مرتابطة من الربامج والأنظمة ،و�آلية عمل ديناميكية يف التقدم
والتطوير ،مع وجود �آلية مراقبة ومتابعة وقيا�س لهذا التطوير؛ تلك هي املقومات
الأ�سا�سية لأي مدينة اليوم .ولكن هناك متطلبات من نوع �آخر حتتاج �إليها املدينة
كي ت�صبح مدينة ذكية؛ ت�ستند تلك املتطلبات على اال�ستدامة يف منوها االقت�صادي
لإ��س�ع��اد �سكانها� ،إ��ض��اف��ة �إىل منظومة متكاملة م��ن الأدوات امل�ت�ط��ورة للمراقبة
والتحليل لدى �صاحب القرار من �أجل التنب�ؤ بامل�شكالت ومعاجلة الآثار املرتتبة
عليها م�سبقاً ،مع قدرة عالية على توظيف موارد املدينة وت�شغيل بنيتها التحتية
بكفاءة ..و�سنغافورة �أحد تلك النماذج التي يحتذى بها على �صعيد املدن الذكية.
ن�ستعر�ض هنا �أهم القطاعات التي حتقق فيها �سنغافورة هذا التميز.

المباني الذكية

يزداد الطلب على ال�سكن طاملا التعداد ال�سكاين يف ازدياد ،وقد جنحت �سنغافورة
ح�سن من جودة حياة املواطنني فيها
يف حتويل العديد من املباين �إىل مبانٍ ذكية مبا ُي ّ
ويجعلها �أك�ثر �أمان ًا .وباخل�صو�ص فقد جنحت مبانيها التجارية الذكية يف توفري
مناخ متميز للأعمال والتجارة ،يف الوقت ذاته الذي توفر فيه �أكرث من  %30من
معدل �صرف الطاقة الالزمة لت�شغيلها ،ومت �إطالق العديد من ال�شهادات للمباين
اخل�ضراء واحل�ل��ول الذكية لأنظمة �إدارة امل�ب��اين بطريقة م�ستدامة ت�ضم لوحة
م�ؤ�شرات ملراقبة معدالت انبعاث الكربون وت�ساعد مالك املبنى على مراقبة �صرف
الطاقة يف كل دقيقة واحدة.

المياه الذكية!

يكون الطالب مركز اهتمامها لتوفري بيئة تتعدى حدود الف�صل الدرا�سي وتو�سع من
نطاق ت�أثري املدر�سة يف التعليم.

النقل الذكي

من واقع �أن �سنغافورة دولة يف مدينة ،والبلد الثاين الأكرث اكتظاظ ًا بال�سكان يف
العامل ،وت�شغل ال�شوارع والطرق من م�ساحتها الإجمالية ما يعادل  ،%12فهي تعاين
�شح ًا يف م�ساحات الأرا�ضي والتي بالكاد تفي ب�أغرا�ض ال�سكن والبناء ،حتى باتت
ّ
�سلعة ثمينة ،فقد ركزت �سنغافورة على منظومة النقل اجلماعي لتكون وا�سطة العقد
يف خطتها التنموية للتغلب على االزدحامات واالكتظاظات املرورية .ومن �أجل حماية
البيئة من التلوث الناجت عن انبعاث الغاز العادم من و�سائل النقل التقليدية :نظام
النقل اجلماعي ،ونظام القطارات ،واحلافالت اجلماعية و�سيارات الأجرة ،فقد �سعت
هذه املنظومة لتقدم جمموعة من احللول الذكية الناجعة ،كان �أهمها:
حي ومبا�ش ٌر للطرق ،ي�سمح باال�ستجابة الفورية عند وقوع �أية
•
ُ
نظام مراقب ٍة ٌّ
ح��وادث مرورية تعرقل تدفق حركة ال�سيارات ،وت�ساعد يف �إ�سعاف امل�صابني
ب�شكل فوري.
• نظام ذكي ملراقبة و�ضبط وزيادة املدة الزمنية للأوقات اخل�ضراء التي تن�ساب
فيها احلركة املرورية ب�سال�سة ،وتقليل االزدح��ام��ات املرورية عرب العمل على
تفادي احلركة اجلماعية يف �أوقات الذروة.
مبج�سات على �شبكة
• م�سح الطرق الدائم عرب ا�ستعمال �سيارات الأجرة املعززة
ّ
الطرق ،لرتاقب حالة تلك الطرق.
• نظام مراقبة مواقف ال�سيارات املبا�شر ،والذي يعطي تقرير ًا فوري ًا عن معدالت
امل�ساحات ال�شاغرة.

باعتبارها جزيرة �صغرية ذات موارد حمدودة من املياه العذبة ،حتتاج �سنغافورة
على الدوام �إىل حلول �إبداعية لال�ستفادة من املخزون املائي لديها ،وهكذا فقد جرى
ت�صميم املدينة لتحتوي على خزانات جتميع ملياه الأمطار بطريقة ذكية ،كما ّط ّبق
امل�ستعملة نظام ذكي للتعرفة المرورية
م�شروع �شامل يحمل ا�سم "املياه اجلديدة" ،يقوم على هدف تنقية املياه
كذلك طبقت �سنغافورة نظام ًا ذكي ًا للتعرفة املرورية يعتمد على القيمة املتغرية
وت�صفيتها ..عالوة على امتالك �سنغافورة �إحدى �أكرب مرافق حتلية املياه ب�أ�سلوب
للتعرفة التي تدفعها املركبات عند مرورها يف الطرق الرئي�سة تبع ًا ملعدل ازدحام
ال�ضغط الأ�سموزي يف قارة �آ�سيا.
ال�سيارات يف تلك الطرق ،حيث تكون تعرفة املرور �أعلى عندما تكون الطرق مزدحمة
ب�شكل �أكرب ،ما يدفع ال�سيارات �إىل تفادي تلك الطرق املكلفة يف تلك الأوقات بالقدر
التعليم الذكي
تعمل �سنغافورة بال انقطاع للمحافظة على ريادتها ،وبالتايل فهي حتتاج �إىل كوادر املمكن ،وبالتايل تقليل احتمال ت�شكل االختناقات املرورية قبل حدوثها.
وتعمل �سنغافورة حالي ًا على ت�صميم نظام لإدارة املوارد املرورية والطرق يطبق
من �أف�ضل املهارات الب�شرية والقوى العاملة؛ وبذا فلي�س م�ستغرب ًا �أن هذه اجلزيرة
ال�صغرية ت�ضم �أربع جامعات متطورة� ،أحدثها جامعة �سنغافورة للتكنولوجيا ،والتي �آلية مبتكرة يف حتديد تعرفة ا�ستخدام الطرق ،بناء على امل�سافة التي تقطعها ال�سيارة
بنيت وفق ت�صميم دامناركي يعتمد على اال�ستفادة الق�صوى من تقنيات االت�صاالت يف مناطق االزدحام املروري ..و�سيكون هذا النظام �أكرث قيمة من نظام الدفع عند
يف زيادة كفاءة النظام التعليمي وحت�سني خمرجاته ،عرب توفري بيئة ت�شاركية تعاونية نقاط حمددة فقط.

•
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المحاكم الذكية

محاكم دبي الذكية تلبي المتطلبات العصرية
�ضمن �سباق التميز ب�ين اجل�ه��ات احلكومية يف دب��ي للتحول نحو احلكومة
الذكية؛ حر�صت حماكم دب��ي على تقدمي باقات �إبداعية متميزة من اخلدمات
والأفكار الذكية التي جتعل من العدالة يف �إمارة دبي منوذجاً فريداً على م�ستوى
العامل.

ملف الدعوى الذكي

وقام فريق حملة التوا�صل االجتماعي يف املحاكم بزيارة لعدة مدار�س منها مدر�سة
الإبداع النموذجية ،ومدر�سة النخبة النموذجية؛ لتعريف �أكرث عن  250طالب ًا وطالبة
مبهام القا�ضي ،و(الطريق لت�صبح قا�ضي ًا) ،وتوعيتهم ب�أب�سط القوانني واحلقوق.
وقد �شارك يف احلملة القا�ضي من�صف ،ال�شخ�صية الكرتونية التي جرى �إطالقها
�ضمن فريق التوا�صل االجتماعي يف حماكم دبي لتوعية اجلمهور مبختلف الق�ضايا،
خا�صة تلك الر�سائل التوعوية التي تبعث بها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي من خالل
ح�سابها يف تويرت ،والفي�س بوك؛ لتقوية �أوا�صر التعاون بني اجلانبني ،والرجوع باملنفعة
على �أفراد املجتمع ،خا�صة و�أن لدى املحاكم عدد ًا كبري ًا من املغردين الذين يتابعون
ح�ساباتها على مواقع التوا�صل االجتماعي.

ت�ستعد حماكم دبي لإطالق "ملف الدعوى الذكي" ،الذي يتيح للمتعاملني �إجناز
العديد من �إج��راءات التقا�ضي عرب التطبيقات الذكية ،وذلك بعد �أن حولت جميع
خدماتها �إىل خدمات �إلكرتونية ،يف �إطار �سعيها �إىل التحول �إىل املحكمة الذكية؛
للت�سهيل على املتقا�ضني من خالل رفع كفاءة نظام �إدارة الدعوى.
ً االتصال المرئي
ا
إلكرتوني
�
ت�سجيلها
بعد
ويتيح التطبيق الذكي متابعة الق�ضية عرب الأجهزة الذكية
ان�سجام ًا مع مبادرة �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم "جمتمعي
ودفع الر�سوم عربها ،وتزويد املدعي ببطاقة �إلكرتونية حتمل رقم ًا موحد ًا يجري
مكان للجميع" التي تهدف �إىل حتويل دبي �إىل مدينة �صديقة لذوي الإعاقة ال�سمعية،
�إر�ساله للمدعي بو�ساطة الر�سائل الن�صية " "smsوبالربيد الإلكرتوين ،وكذلك
وحتقيق ًا لر�ؤية حماكم دب��ي اال�سرتاتيجية "الريادة يف عمل املحاكم" ،وتطبيق َا
حتديد موعد اجلل�سة و�إعالم �أطراف الق�ضية باملوعد عرب التطبيق الذكي.
ال�سرتاتيجية ت�سهيل العمليات جلميع �أفراد املجتمع ،وت�سهي ًال على متعاملي حماكم
دبي من ذوي الإعاقة ال�سمعية� ،أُطلقت خدمة "االت�صال املرئي" التي تعد الأوىل
من نوعها على م�ستوى الهيئات احلكومية �ضمن مبادرة "توعيتي هويتي" ،للرد على
"قاضي المستقبل"
د�شنت حماكم دبي حملة "قا�ضي امل�ستقبل" املوجهة لطالب وطالبات املدار�س ا�ستف�ساراتهم عرب تطبيقات الهواتف الذكية.
و�إذ جاءت هذه اخلدمة بعد مالحظة الزيادة يف عدد املراجعني للمحاكم من هذه
بالإمارة ،لتعريف املجتمع بالقانون والتوعية مبهام الق�ضاء يف الإم��ارة ..وتعريف
اجليل النا�شئ مبهنة القا�ضي والق�ضاء يف املحاكم� ،أ�سوه باملهن الأخ��رى؛ وذلك الفئة ،ف�سيجري تخ�صي�ص رقم هاتف لهذه اخلدمة خالل فرتة العمل الر�سمي تتوىل
لتحقيق ر�ؤيتها يف "الريادة يف عمل املحاكم" من خالل ا�ستقطاب وتنمية موارد ب�شرية املرتجمة القانونية لذوي الإعاقة ال�سمعية والرد على مكاملاتهم� ،إ�ضافة �إىل تخ�صي�ص
حمفَّزة ذات كفاءة عالية.
ح�ساب ملحاكم دبي  Dubaicourtsعرب التطبيقات الذكية مثل �سكايب ،وتانغو،
�إ�ضاف ًة �إىل وي �شات ..و�س ُيمكن ا�ستخدام هذه التطبيقات املحاكم من تقدمي خدماتها
لهذه الفئة بجودة عالية وبطرق �سهلة ومبتكرة.

إنجازات

حققت حماكم دبي �إجنازات مهمة يف ميدان التحول الإلكرتوين الذكي ،بعدما
و�صل عدد الق�ضايا امل�سجلة عرب برنامج "ال�سالفة" الإلكرتوين �إىل ما يزيد على 12
�ألف ًا خالل العام املا�ضي والربع الأول من العام اجلاري  2014الذي �شهد باخل�صو�ص
�إقبا ًال كبري ًا من قبل مكاتب املحاماة واملتقا�ضني ،بو�صول عدد الدعاوى امل�سجلة فيه
�إىل � 4آالف .ويتوقع �أن ت�شهد الفرتة املقبلة تطورات مهمة يف جمال التحول �إىل
اخلدمات الذكية يف حماكم دبي من خالل منظومة ذكية خا�صة.

•
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تحليل

تطبيقات القطاع الخاص الصديقة للحكومة الذكية
يعترب تفعيل امل�ساهمة وامل�شاركة من اجلمهور �أحد الأهداف الرئي�سة حلكومة مزايا ال تخلو من المخاطر

دب��ي الذكية ح�سب ما تن�ص عليه ا�سرتاتيجيتها ،يف بيئة تتبنى منهج البيانات
املفتوحة وال�شفافية يف الإف�صاح عن املعلومات احلكومية.
�أه��داف احلكومة الذكية تفتح املجال خ�صباً �أم��ام جمتمع املطورين ،الأفراد
وال���ش��رك��ات ،للم�ساهمة يف م �ب��ادرة احل�ك��وم��ة ال��ذك�ي��ة وامل��دي�ن��ة ال��ذك�ي��ة ليطرحوا
تطبيقات ذكية �إبداعية لفائدة املتعاملني ..فهل تلقى هذه التطبيقات اعرتافاً من
اجلهات احلكومية؟ وهل كلها موثوق يف تقدمي خدماته للمتعاملني؟

دبي في متجر تطبيقات أبل

عند �إلقائنا نظرة على واقع ح�ضور �إمارة دبي على متجر تطبيقات �أبل كنموذج،
من خالل البحث عن كلمة  Dubaiباللغة الإجنليزية� ،ستكون املفاج�أة �أننا �أمام
�أكرث من  2500نتيجة بحث تظهر على حمرك غوغل ،وذلك يف الن�سخة الإماراتية
من املتجر� ،أما الن�سخة الأمريكية منه فتظهر ما يزيد على  3000نتيجة ..ومن
املفهوم �أن تلك النتائج بحاجة �إىل تنقيح وتدقيق للح�صول على العدد احلقيقي
والفعلي للتطبيقات اخلا�صة ب�إمارة دبي.
�أما �إذا بحثنا عن كلمة  Metro Dubaiيف الن�سخة الإماراتية من متجر
التطبيقات ف�سنجد �أكرث من  290نتيجة بحث ،يف حني �أن هيئة الطرق واملوا�صالت
لديها تطبيق واحد فقط خلدمات املرتو.

المالحظات

من نتيجة البحث الأولية تتبدى لنا احلقائق الآتية:
 )1يفوق العدد الفعلي للتطبيقات التي تعنى بخدمات حكومية �أو جتارية �أو
اجتماعية يف �إم��ارة دبي العدد اخلا�ص بالتطبيقات احلكومية املوجهة ل�سكان
الإمارة بفارق كبري جد ًا.
 )2بع�ض التطبيقات اخلا�صة ب�إمارة دبي يجري تطويرها من قبل �شركات جتارية
وبع�ضها الآخر يجري تطويره من قبل �أفراد.
 )3بع�ض التطبيقات اخلا�صة ب�إمارة دبي مدفوع ،وبع�ضها الآخر جماين يعتمد
على الإعالنات.
 )4تكرر بع�ض التطبيقات خدمات ذكية تقدمها جهات حكومية ،يف حني تقدم
تطبيقات �أخرى خدمات معلوماتية و�إر�شادية وترويجية لأغرا�ض جتارية.
 )5بع�ض التطبيقات الذكية يقدم خدمات غاية يف الأهمية للجمهور ،ال�سيما تلك
التي تغطي الفعاليات الرتفيهية والعرو�ض الرتويجية يف �إمارة دبي ،وت�ساعد يف
تعزيز منط احلياة املتميز الذي تت�سم به املدينة.
8
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هذه الظاهرة التي ا�ستعر�ضناها حتتوي العديد من املزايا� ،أهمها تعزيز تبني
املتعاملني اخلدمات والتطبيقات الذكية احلكومية ،مدفوعني بتغيري عاداتهم من
خالل تقبلهم التطبيقات الذكية التي ينتجها القطاع اخلا�ص ..غري �أنه يف الوقت ذاته
ميكن �أن ت�شكل تلك التطبيقات فر�صة لالنتحال واالحتيال بالتغرير بامل�ستخدمني
وادع��اء تنفيذ �إج��راءات حكومية ،ال�سيما و�أن متاجر التطبيقات ال ت�سمح بالتمييز
ب�سهولة بني التطبيقات احلكومية الأ�صلية وتلك املنتحلة ،وهي ميزة تتفوق فيها املواقع
الإلكرتونية على التطبيقات الذكية� ،إذ �إن كل موقع حكومي يجب �أن ينتهي با�سم النطاق
 gov.ae.ليكون معتمد ًا كموقع حكومي �آمن.

نحو متجر تطبيقات دبي

ما �سبق من مالحظات وحتليل ي�ؤدي �إىل نتيجة جديرة بالتقييم والدرا�سة تتعلق
ببناء �آلية لل�شراكة مع القطاع اخلا�ص والأف��راد لفتح املجال لهم ليكونوا جزء ًا من
�سحابة التحول الذكي ،باعتبار فتح البيانات احلكومية �سيدفع بعدد كبري من املطورين
لال�ستفادة منها وحتويلها �إىل تطبيقات مفيدة ونافعة للمتعامل ،وميكن �أن تعزز
اخلدمات احلكومية الذكية احلالية.
من ناحية �أخرى هنالك العديد من الفر�ص اال�ستثمارية التي ميكن �أن يبتكرها
القطاع اخلا�ص من خالل التطبيقات الذكية ،على �سبيل املثال �إنتاج املناهج التعليمية
التفاعلية ،وتقدمي خدمات يف جمال ت�سهيل وتنفيذ املعامالت احلكومية ملن يرغب يف
�إنابة بديل عنه لإجراء بع�ض املعامالت املعقدة.
�إن دخ��ول ه��ذا الكم الكبري من املطورين وامل�برجم�ين �سيرثي بطبيعة احلال
احل�ضور الذكي للخدمات والتطبيقات على املتاجر الكربى ،و�سيفتح املجال �أمام
دخول التطبيقات احلكومية �إىل متاجر جديدة بد ًال من ح�صرها حالي ًا يف متجري
�أبل وغوغل.
و�ست�ستفيد احلكومة من ذلك املجتمع الذكي من املطورين واملربجمني من دون �أن
تتحمل تكاليف مقابل تطوير التطبيقات التي تخدم ا�سرتاتيجيتها العليا� ،إذ �سيتحمل
جمتمع املطورين تكاليف الربجمة �أم ًال يف احل�صول على عوائد من خالل بيع الربامج
�أو الإعالنات� ..أو �أي و�سيلة مبتكرة جلني الربح.
لهذا ،ف�إن احلكومة الذكية مدعوة لو�ضع معايري لكل من يرغب يف تطوير تطبيق
�صديق للحكومة الذكية ،كما يجب بناء �آلية لفح�ص تلك التطبيقات والت�أكد من
�سالمة �أوامرها من �أية وظائف ت�ضر باملتعاملني .وال ب�أ�س �أن يتم �إطالق �شعار معتمد،
يتم االتفاق على ا�ستعماله ح�صري ًا بت�صريح من احلكومة الذكية ،ليميز التطبيقات
ال�صديقة لها واملعتمدة منها ،ولتكون تلك التطبيقات نواة ملتجر للتطبيقات الذكية
م�ستقل عن احتكار �شركتي �أبل وغوغل.

•

مرصد الخدمات

«جمارك دبي» تطلق خدماتها عبر الساعات الذكية
�أطلقت دائرة جمارك دبي خدماتها عرب ال�ساعات الذكية ،يف مواكبة لأحدث
التطورات التكنولوجية العاملية يف جمال تقدمي اخلدمات الذكية ،حيث تتميز بقدر
عال من �سهولة و�سرعة الو�صول �إليها.
ٍ
و�سيتمكن العمالء من احل�صول على قناة جديدة ت�ضاف �إىل قائمة قنوات
تقدمي خدمات جمارك دبي الذكية ،خ�صو�ص ًا و�أن موقع جمارك دبي لل�ساعات
الذكية يتوافق مع كافة �شا�شات ال�ساعات الذكية باختالف �أحجامها ،بحيث تقدم
واجهة املوقع نوافذ يتم من خاللها الو�صول مبا�شرة �إىل اخلدمة املطلوبة.
وت�شمل تلك اخلدمات ك ًال من :خدمات اال�ستعالم عن حاالت الطلبات املقدمة
من قبل العمالء ،وهي خدمة اال�ستعالم عن حالة البيانات اجلمركية ،وخدمة
اال�ستعالم عن حالة طلبات التفتي�ش ،وخدمة اال�ستعالم عن حالة طلبات �إعادة
الت�أمينات ،وخدمة اال�ستعالم عن حالة طلبات الت�سجيل.
وي�ؤكد �إطالق جمارك دبي خدماتها عرب ال�ساعات الذكية ،حر�ص الدائرة على
�أن تكون ال�سباقة يف تبني و�إطالق املبادرات التي من �ش�أنها �أن حتدث نقلة نوعية يف
جمال تقدمي اخلدمات للعمالء.

رقم سري لعمالء مؤسسة الترخيص

إطالق استراتيجية حكومة

بد ً
ال من الحضور الشخصي

أبوظبي الذكية بـ  1106خدمات

قامت �إدارة ترخي�ص املركبات مب�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف هيئة الطرق
وامل��وا��ص�لات ،ب��إط�لاق خدمة �إلكرتونية جديدة بعنوان "خدمة احل�ضور
ال�شخ�صي" ،والتي تُلزم املتعاملني باحل�ضور �إىل مراكز خدمة العمالء ملرة
واحدة فقط لت�سجيل بياناتهم ال�شخ�صية الكاملة ..وبعدها يجري �إر�سال
ر�سالة ن�صية �إىل هواتفهم املحمولة حتمل رقم ًا �سري ًا خا�ص ًا بهم ،يمُ ّكن
املتعاملني من �إر�سال �شخ�ص �آخر ينوب عنهم عند �إجناز املعامالت املختلفة
يف جمال ترخي�ص املركبات.
اخلدمة اجلديدة تعد الأوىل �إقليمي ًا من حيث م�ساهمتها يف ت�سهيل
�إج��راءات العمل و�إجن��از املعامالت بكل ُي�سر و�سهولة و�أم��ان ،دون ح�ضور
ال�شخ�ص املعني ،من خ�لال �إر��س��ال ر�سالة ن�صية له تت�ضمن رقم ًا �سري ًا
ي�ستطيع مبقت�ضاه �إنابة �أي �شخ�ص يراه منا�سب ًا لإجناز معاملته ،وبعدها يتم
�إلغاء هذا الرقم ال�سري و�إر�سال رقم �آخر ملعاملة �أخرى ،بهدف تعزيز الأمان
ب�شكل �أكرب .وت�شمل املعامالت كل ما يتعلق برتخي�ص املركبات ،كت�سجيلها
وت�سفريها ،وحتويل مركبة ،ونقل مركبة ،وبيع رقم ..وغريها.
�إطالق املبادرة اجلديدة ي�أتي بنا ًء على التوجه الإلكرتوين الذكي بالهيئة،
والذي ُيعد جزء ًا ال يتجز�أ من ر�ؤية القيادة العليا بالدولة التي تتوجه لتحويل
كل املعامالت واخلدمات الإلكرتونية �إىل ذكية ،مع �ضرورة اال�ستفادة من
القنوات الذاتية ،و�أبرزها الهواتف املحمولة الذكية التي تُ�س ّهل على املتعاملني
تنفيذ الإجراءات بكل ي�سر و�سهولة ،وبنا ًء على رغبة املتعاملني ومالحظاتهم
امل�ستمرة يف �ضرورة تخفيف عبء احل�ضور ال�شخ�صي �إىل مراكز اخلدمة
لإجناز معامالتهم ،وخا�صة لفئتي الن�ساء وكبار ال�سن؛ توفري ًا للوقت واجلهد
ال�ضائع.
خدمة احل�ضور ال�شخ�صي ملرة واحدة فقط �إىل مراكز اخلدمة لها فائدة
�أخ��رى ،وهي �أنها تعفي املتعاملني املعنيني من عمل الإج��راء ال�سابق ،وهو
�إعداد توكيل ر�سمي من قبل كاتب العدل ،يخول �شخ�ص ًا �آخر القيام باملهام
و�إجناز املعامالت املختلفة ،وهو �أمر كان ي�ستغرق جهد ًا كبري ًا ووقت ًا طوي ًال
لالنتهاء منه ،مبا يتفق ومواكبة التقنيات اجلديدة التي ت�سهم يف رفع الر�ضا
بني املتعاملني.

�أع�ل��ن مركز �أبوظبي
ل�ل�أن �ظ �م��ة الإل �ك�ترون �ي��ة
واملعلومات خالل فعاليات
امللتقى اخلام�س حلكومة
�أبوظبي الإلكرتونية حتت
ع� �ن ��وان "التكنولوجيا
ال��رق �م �ي��ة ن �ح��و م�ستقبل
�أف�ضل"عن ا�سرتاتيجية
حكومة �أب��وظ�ب��ي الذكية
اجلديدة التي ت�ضم نحو
 1106خدمات ي�ستفيد
منها املواطنون واملقيمون
يف �أبوظبي من خالل هواتفهم الذكية ،مبين ًا �أن خطته تت�ضمن التو�سع يف
عدد هذه اخلدمات خالل الفرتة املقبلة ..يف حني �أو�ضحت وزارة الداخلية
�أن عدد اخلدمات الإلكرتونية والذكية والتوا�صل التي تقدمها قد و�صل �إىل
 357خدمة.
وت�ستهدف اخل��دم��ات الذكية غالبية القطاعات اخلدمية والتعليمية
واالقت�صادية يف �أبوظبي ،والتي هي متوافرة �أي�ض ًا على بوابة حكومة �أبوظبي
الإلكرتونية .ويعطي مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات �أولوية
لتكوين فرق عمل يف الدوائر احلكومية لإجناح ا�سرتاتيجية احلكومة الذكية،
كما �سيتو�سع يف الدورات التوعوية للمواطنني واملقيمني امل�ستفيدين من هذه
اخلدمات.
وتعترب تكنولوجيا املعلومات �إح��دى �أب��رز الدعائم الأ�سا�سية لـ "خطة
�أبوظبي  "2030الرامية �إىل بناء جمتمع رقمي متكامل قائم على املعرفة
وعلى اقت�صاد متني ..كما قام املركز بو�ضع �أ�س�س ثابتة لإجناح ا�سرتاتيجية
احلكومة الإلكرتونية املبنية على ر�ؤية احلكومة الهادفة �إىل توظيف تكنولوجيا
املعلومات بال�شكل الأمثل .ويخدم ذلك حتقيق تكامل اخلدمات احلكومية
وتقدمي خدمات عاملية الأداء تلبي احتياجات املتعاملني ودفع عجلة التح ّول
نحو اقت�صاد املعرفة.
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أخـــبـــار

«مؤسسة دبي للمرأة» تنضم إلى نظم تخطيط الموارد الحكومية من
«حكومة دبي الذكية»

�أعلنت دائ��رة "حكومة دبي الذكية" عن ان�ضمام
"م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة" �إىل قائمة اجلهات احلكومية
يف دبي التي تعتمد "نظم تخطيط امل��وارد احلكومية"
التابعة للدائرة لت�شغيل عملياتها الأ�سا�سية اليومية؛
املالية واللوج�ستية والإداري� ��ة ،الأم��ر ال��ذي �سيم ّكن
امل�ؤ�س�سة من ت�شغيل عملياتها الداخلية وفق ًا للأنظمة
واللوائح احلكومية املعتمدة يف دب��ي ،ارت�ق��ا ًء بتقدمي
خدمات �إلكرتونية وذكية تلبي تطلعات واحتياجات
جمهور امل�ؤ�س�سة.
ومن خالل هذا التعاون مع �إدارة "نظم تخطيط
امل ��وارد احلكومية" يف حكومة دب��ي الذكية� ،ستقوم
الإدارة بتقدمي خدمات الدعم الالزمة مل�ؤ�س�سة دبي
للمر�أة لثالثة �أنظمة فرعية اعتمدتهما امل�ؤ�س�سة من
النظم ،باعتبارها الطريقة املثلى والعملية لرفع م�ستوى

كفاءة الأداء احلكومي .وهذه الأنظمة هي :الرواتب،
واملوارد الب�شرية ..ونظام احل�ضور واالن�صراف الذي
هو قيد التنفيذ ليطبق �أواخر ال�شهر املقبل .وت�أتي هذه
اخلطوة كمرحلة �أوىل ل�ضمان �إدارة امل�ؤ�س�سة عملياتها
الت�شغيلية الداخلية ب�سال�سة وتوافق وتكامل تام مع
باقي الأنظمة احلكومية املتبعة يف دوائر وجهات حكومة
دبي.
تكمن �أهمية ه��ذه اخلطوة يف حتقيق اال�ستفادة
املثلى للم�ؤ�س�سة من املوارد التقنية احلكومية امل�شرتكة
والبنية التحتية القوية التي توفرها حكومة دبي الذكية،
ومن الرتابط الإل�ك�تروين من خالل �شبكة املعلومات
احلكومية ال�شاملة ،وت�ب��ادل املعلومات ب�ين اجلهات
احلكومية يف ظل املحافظة على خ�صو�صية كل منها..
ف�ض ًال عن خلق بنى حتتية متكاملة ت�ساعد اجلهات

احلكومية يف �إدارة مواردها الأ�سا�سية بكفاءة عالية
لدفع م�سرية التحول الإلكرتوين الذكي والتوجه �إىل
احلكومة الذكية التي تنتهجها الإمارة ،جت�سيد ًا لر�ؤى
وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،رعاه اهلل.
ومت�ث��ل "نظم تخطيط امل ��وارد احلكومية" قيمة
م�ضافة ل��دوائ��ر وجهات حكومة دب��ي ،بو�صفها توفر
منظوم ًة متكاملة من اخلدمات التي تتيح �إدارة املوارد
الب�شرية واملالية واملادية بكفاءة عالية؛ ا�ستناد ًا �إىل
القوانني واللوائح املعتمدة يف حكومة دبي.
جدير بالذكر �أن "نظم تخطيط املوارد احلكومية"
تت�ألف من  28نظام ًا فرعي ًا لإدارة امل��وارد احلكومية
الأ�سا�سية بكفاءة عالية ،وتوفر قاعد ًة متين ًة لتحقيق
موحد ًة
ومن�ص ًة ّ
التكامل بني الدوائر احلكومية يف دبي ّ
حل�صول متخذي القرار يف دبي على البيانات املوثوقة
وفق �أعلى معايري اجلودة والأداء .وت�شمل النظم املالية
واملوارد الب�شرية والرواتب وامل�شرتيات واملخازن و�إدارة
امل�شاريع و�إدارة الأ�صول� ..إ�ضافة للبوابة الإلكرتونية
لكل من التوظيف وامل�شرتيات .كذلك تتكامل مع �أكرث
م��ن  60م��ن الأنظمة احلكومية الرئي�سة ،لت�ساعد
اجل �ه��ات احلكومية على �إدارة عملياتها الداخلية
بفعالية وكفاءة ،وتتيح لها التفرغ للرتكيز على �أعمالها
الأ�سا�سية يف خدمة املتعاملني.

«حكومة دبي الذكية» تعلن انضمام «دو» لتطبيق الدفع عبر الهواتف الذكية
�أعلنت حكومة دبي الذكية عن ان�ضمام �شركة الإمارات لالت�صاالت املتكاملة
(دو) �إىل تطبيق الدفع عرب الهواتف الذكية  mPayالتابع لها ،ما يتيح
للجمهور �سداد جمموعة من ر�سوم اخلدمات وا�سعة االنت�شار التي تو ّفرها له
�شركة (دو) على �صعيد اال�شرتاك يف الإنرتنت �أو يف خدمات الهواتف املتحركة
والثابتة� ،أو يف باقات التلفزيون.
وبهذا االن�ضمام يرتفع عدد اجلهات امل�شاركة يف تطبيق الدفع عرب الهواتف
الذكية �إىل ثماين جهات ،و�صار ب�إمكان املتعامل �أن ي�سدد قيمة معامالته
ملجموعة من اجلهات احلكومية واخلا�صة من مكان واحد ،ما يوفر عليه الوقت
واجلهد والتكلفة.
وي�ستطيع ُعمالء �شركة (دو) من م�ستخدمي الأج�ه��زة العاملة ب�أنظمة
الت�شغيل "�أندرويد" �أو  ،iosحتميل التطبيق جمان ًا و�إجراء عملية الت�سجيل؛
ما يتيح لهم اال�ستف�سار عن ر�سوم الهواتف املتحركة التي تعمل بنظام الفاتورة..
وكذلك ر�سوم هاتف املنزل والإنرتنت والقنوات التلفزيونية التي توفرها (دو)
مل�شرتكيها والقيام بدفعها يف الوقت نف�سه� ،إىل جانب اخلدمات الأخرى التي
توفرها اجلهات امل�شرتكة يف التطبيق ،مبنتهى ال�سهولة ويف زمن قيا�سي.
�إ�ضافة �إىل التطبيق الذكي ،ميكن ت�سديد الر�سوم �إما عرب الر�سائل الن�صية
الق�صرية من الهاتف املتحرك �إىل الرقم  4488مع �إدخال الرموز املعتمدة
التي يتم احل�صول عليها عند الت�سجيل يف اخلدمة من خالل املوقع الإلكرتوين
املخ�ص�ص لها على العنوان  .https://mpay.dubai.aeو�إم��ا من
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خالل الت�سديد التلقائي الدوري ،و�إما ح�سب الرغبة (بتحديد املتعامل تاريخ ًا
معين ًا للخ�صم من ح�سابه) ،وذلك باال�ستفادة من خا�صية "الدفع التلقائي"
التي يتميز بها التطبيق .كما ميكن للمتعامل اال�ستفادة من خا�صية "احل�سابات
املتعددة" بجدولة عدة دفوعات بتواريخ حمددة.
وت�شمل قائمة خدمات اجلهات الأخرى امل�شرتكة يف التطبيق جمموعة منتقاة
من اخلدمات التي تهم اجلمهور ،منها� :إ�ضافة ر�صيد �إىل كل من بطاقتي
"�سالك" و"نول" ،ودفع املخالفات املرورية ،ودفع فواتري الكهرباء واملياه ،والتربع
لكل من م�ؤ�س�ستي "اجلليلة" و"دبي العطاء" ..عالوة على خدمات "دو" امل�ضافة
حالي ًا .وميكن اال�ستف�سار عن اخلدمة وحتديثاتها من خالل مركز االت�صال
املوحد "ا�س�أل دبي" على الرقم .600560000

التاكسي الذكي

«التاكسي الذكي» تطبيق لـ «طلب التاكسي بهز ّ الهاتف»
يف دبي خدمات خم�سة جنوم بد�أت تت�سلل �إىل القطاع احلكومي ،بل �أ�صبح هذا
القطاع يتعدى معايري اخلدمات الفندقية يف بع�ض الأحيان؛ م�ضفياً على خدماته
مل�سة من الإبداع واخليال ،مبا تقدمه تقنيات الهواتف الذكية من �إمكانات يحرتف
القائمون على التحول الذكي يف �إمارة دبي اال�ستفادة منها.
هيئة الطرق واملوا�صالت تقدم منوذجاً لهذا الإبداع ،من خالل تطبيق التاك�سي
الذكي.

ويعمل نظام التاك�سي ب�شكل �آيل بالكامل دون تدخل �أي عن�صر ب�شري ،وميكن ملن
قام بحجز مركبة �أجرة تت ّبع حركة املركبة حتى و�صولها عرب هذا النظام ،كما �أن
النظام مربوط بنظام احلجز والتوزيع املعروف با�سم (. )Dispatcher8
كما ميكن من خالل هذا التطبيق تتبع طلبات احلجز ال�سابقة اخلا�صة بامل�ستخدم
ال�ستخدامها يف �إج��راء طلبات احلجز اجل��دي��دة ..وعند نهاية الرحلة ُيطلب من
امل�ستخدم الإجابة عن منوذج ب�سيط من خم�س نقاط لتقييم �أداء ال�سائق.

إضافة مهمة لباقات ذكية

ذاكرة للتعرف اآللي

ي�شكل تطبيق "التاك�سي الذكي" قيمة عالية ت�ضاف لباقة خدمات الهيئة ،ال �سيما
و�أن قطاع النقل ب�سيارات الأج��رة يعترب من �أهم قطاعات دعم احلركة ال�سياحية
يف �إمارة دبي ،عالوة على الطلب املتنامي لهذه اخلدمة من قبل �شريحة وا�سعة من
اجلمهور يف الإمارة .و�سيعمل هذا التطبيق ب�شكل متكامل ،بكوادره املدربة ،مع مركز
احلجز والتوزيع يف م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة؛ وهو الق�سم امل�س�ؤول عن تنفيذ طلبات
حجز �سيارات الأجرة ال��واردة من اجلمهور ،من خالل تقنيات متقدّمة جتعل طلب
�سيارة الأجرة �إجرا ًء ميتاز بال�سال�سة وال�سرعة والدقة.

هز ّ الهاتف

ب�إمكان "تطبيق التاك�سي الذكي" �أن يلتقط ،من خالل �إحدى خ�صائ�صه املتميزة،
العنوان ب�شكل �آيل و�أن يتعرف موقع الراكب ،الأمر الذي يتيح للم�ستخدم التعرف �إىل
العنوان دون احلاجة �إىل كتابة تفا�صيل وبيانات رمبا ت�صعب يف بع�ض الأحيان على
بع�ض الفئات ،من كبار ال�سن مثال ،وال�س ّياح اجلدد يف �إمارة دبي� ..أو قد تتعذر على
من تعطلت مركبته يف موقع مل يطرقه �سابق ًا.
وقد روعي يف ت�صميم تطبيق التاك�سي الذكي �أن يحتوي على ذاكرة تت�ضمن بيانات
وتواريخ احلجوزات التي نفذها العميل من خالله ،ليتمكن تالي ًا من اختيار �إحداها
من ذاكرة احلجوزات لعمل حجز �آخر �أو الرجوع �إليها للح�صول على بيانات �أخرى
من بيانات احلجز.

وتنفرد خدمة التاك�سي الذكي مبفهوم "طلب التاك�سي به ّز الهاتف" الذي يتيح
للم�ستخدم طلب �سيارة الأجرة مبجرد هزِّ الهاتف الذكي مثل الآيفون
والغالك�سي .إدارة الحجوزات مسبق ًا
ولكي يتمكن امل�ستخدم من ا�ستخدام هذا التطبيق ينبغي عليه �إدخ��ال رقمه ليقوم
يتيح "برنامج التاك�سي الذكي" للم�ستخدم� ،إىل جانب احلجز الفوري ل�سيارات
التطبيق بالبحث عن �أقرب �سيارة �أجرة �إليه ب�صورة تلقائية.
الأج��رة ،حجز �سيارة �أج��رة ب�صورة م�سبقة يف �أي تاريخ �أو �أي وق��ت ،و�إذا اقرتب
ويقوم هذا التطبيق بتحديد موقع امل�ستخدم ما يجعل ح�صوله على �سيارة �أجرة
�أمر ًا يف غاية ال�سهولة والي�سر ،ومبجرد ت�أكيد ال�سائق للطلب يتم �إعالم امل�ستخدم امل�ستخدم من موقف ل�سيارات الأجرة ،يقدّم له التطبيق الإر�شادات الالزمة للو�صول
مبا�شرة مبوقع �سيارة الأجرة ..و�إعالمه �أي�ض ًا عند و�صول ال�سيارة �إىل املكان الذي �إليها .كما ُيع َتبرَ ُ التطبيق نظام ًا متطور ًا بكونه ميتاز بالعديد من اخل�صائ�ص
واملميزات الفريدة مثل �إجراء حجز مركبة الأجرة فقط بلم�سة ز ٍر واحدة يف �أي وقت
اختاره.
�شاء امل�ستخدم ومن �أي موقع �أراد ،ممث ًال قناة توا�صل ذكية تتميز بب�ساطة المتناهية
وتخدم نطاق ًا �أو�سع يت�ضمن جميع فئات املجتمع ويراعي احتياجاتهم وتطلعاتهم،
ويجعل من �إجراء حجز مركبة �أجرة منط ًا جديد ًا للرفاهية والتميز املقدمة للجميع
تقييم أداء السائق
�سيكون ب�إمكان امل�ستخدمني تقييم �أداء ال�سائق ل ُيتاح لهيئة الطرق واملوا�صالت يف �إمارة دبي.
ومي �ك��ن مل���س�ت�خ��دم��ي ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ت �ن��زي��ل ال�برن��ام��ج ع �ل��ى هواتفهم،
احل�صول على تغذية راجعة مبا�شرة من امل�ستخدمني وزي��ادة م�ستوى ر�ضاهم عن
اخلدمة .و�ستغطي هذه املبادرة الذكية ( )8997مركبة �أجرة يف �إمارة دبي ،من بكتابة ع�ب��ارة ( )RTA Smart Taxiيف �أب��ل �ستور على ه��وات��ف �آيفون
بينها ( )495مركبة تابعة لأ�سطول �سيارات "هال تاك�سي".
و( )Dubai Smart Taxiيف بالي �ستور على هواتف غالك�سي.
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أبواب الخير

أبواب الخير في رمضان..

تطبيقات «ذكية» وخدمات في كل
يد ومن أي مكان
تتعدى اخلدمات الذكية يف دبي حدود املخالفات واملعامالت والإجراءات الر�سمية ،لتقدم قيمة م�ضافة للقيم الدينية للمجتمع .ت�أتي هذه القيمة من خالل باقة من
اخلدمات الإلكرتونية والتطبيقات الذكية املتنوعة ،والتي تقدمها اجلهات احلكومية عرب خمتلف قنوات التوا�صل عن بعد� ،سواء عرب املواقع الإلكرتونية� ،أو عرب الهواتف
الذكية� ،أو مراكز االت�صال .ن�ستعر�ض هنا جمموعة من تلك اخلدمات الإلكرتونية التي ت�ضفي مل�سة على روح العطاء واخلري يف رم�ضان ..وعيد الفطر �أي�ضاً.

تطبيق دائرة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والعمل
الخيري
ال تكاد جت��د �شخ�ص ًا ال حتمل كفه ج�ه��از ًا ذكي ًا؛
َ
اللوحي ..من �أج��ل ذلك
املحمول �أو حا�سو َبه
هات َفه
َّ
ً
ً
�أولت العديد من دوائر حكومة دبي اهتماما كبريا بتلك
الأدوات اجلديدة التي �أ�صبحت جزء ًا من �أ�سلوب حياة
النا�س ،مبا فيها ممار�ساتهم ال�شعائر الدينية ،ال�سيما
�شعرية ال�صالة وحتديد اجتاه القبلة� ،إذ متثل الأجهزة
املحمولة القادرة على التعامل مع نظام حتديد املوقع
اجل�غ��رايف رفيق ًا �أ�سا�سي ًا يف ه��ذا املجال يلبي حاجة
الذين يتنقلون ب�شكل م�ستمر ويحتاجون �إىل حتديد
اجتاه القبلة.
كما ال تكاد تدخل م�سجد ًا �إال وجت��د فيه �شخ�صاً
يرتل القر�آن عرب جهازه املحمول �أو حا�سوبه اللوحي،
�إذ �أ�صبحت الن�سخ الإل�ك�ترون�ي��ة م��ن ال �ق��ر�آن الكرمي
ب�إمكاناتها املتعددة جتتذب العديد من امل�ؤمنني ،ملا
متتاز به من وظائف مهمة ،مثل :البحث وتغيري حجم
اخلط ،و�سماع التالوة من قبل ال�شيخ املف�ضل� ،إ�ضافة
�إىل تعزيزها ب�إمكانات الرتجمة مبختلف لغات العامل،
و�سهولة الو�صول �إىل تف�سري الآي��ات ومعرفة �أ�سباب
نزولها.
وق��د طرحت دائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف
والعمل اخل�يري تطبيق ًا �شام ًال عرب �أجهزة �آي فون،
وهو من �أوائل التطبيقات التي مت تطويرها على هواتف
�آي فون وميكن حتميله من متجر �أبل ،ويتيح الوظائف
الآتية:
• خدمة �أق��رب م�سجد :تقوم بتحديد موقع �أقرب
م�سجد من نقطة وجود امل�ستخدم يف �إمارة دبي.
• خدمة مواقيت ال�صالة :تتيح ا�ستعرا�ض مواقيت
ال�صالة ب�إمارة دب��ي ،مع خا�صية التذكري مبوعد
رفع الأذان.
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تطبيق الدفع اإللكتروني
 mPayمن حكومة دبي
الذكية

• خدمة "ا�ستفتنا" :توفر الإجابة عن ا�ستف�سارات
الفتاوى من قبل نخبة من العلماء.
• خ��دم��ة "ا�ست�شرنا" :ت�ق��دم خ��دم��ة اال�ست�شارات
الأ�سرية الدينية.
• خا�صية حتديد اجتاه القبلة :ملعرفة اجتاه القبلة.
وي��وف��ر التطبيق جمموعة م��ن املعلومات املتعلقة
ب�أخبار الدائرة ،واجلمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ
القر�آن� ،إ�ضافة �إىل املراكز الدينية املرخ�صة ب�إمارة
دبي.
وت �ق��وم ال��دائ��رة بالتح�ضري لن�سخة ج��دي��دة من
التطبيق ت��وف��ر امل ��واد الإع�لام �ي��ة اخل��ا� ّ��ص��ة ب�ه��ا ،مثل
الإ�� �ص���دارات ال���ص��وت�ي��ة وامل��رئ �ي��ة وامل��ج�ل�ات ،وكافة
اخل��دم��ات الإل �ك�ترون �ي��ة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ع�بر موقعها
الإلكرتوين ،وعر�ض خطبة اجلمعة ،عالوة على ن�سخة
�إلكرتونية من م�صحف ال�شيخ مكتوم رحمه اهلل.

يتيح هذا التطبيق التربع �إىل "م�ؤ�س�سة اجلليلة"
لدعم التعليم الطبي والأب�ح��اث يف املجاالت الطبية،
ب��إم�ك��ان ال��راغ�ب�ين بالتربع م��ن ك�ب��ار رج��ال الأعمال
واخلريين واملنظمات املجتمعية �سواء من داخل دولة
الإمارات العربية املتحدة �أو من خارجها القيام بذلك
لدعم م�ستوى الرعاية ال�صحية وال�ع�لاج والأبحاث
والتعليم يف املجاالت الطبية.
كذلك يتيح التطبيق التربع �إىل "دبي العطاء" وذلك
بعد �إجراء عملية الت�سجيل يف املوقع الإلكرتوين للخدمة
 ،https://mpay.dubai.aeو�إدخال البيانات
ال�شخ�صية ورقم البطاقة االئتمانية من قبل امل�ستخدم
اجلديد الراغب بالتربع لـ "دبي العطاء"� ،سي�صله بريد
�إلكرتوين بالرموز الواجب �إدخالها يف الر�سالة الن�صية
لإمتام عملية الدفع ،مع رقمه ال�سري اخلا�ص باخلدمة.
و�إذا ك��ان املتربع م�شرتك ًا �سابق ًا يف اخلدمة فيكفي
اختياره "دبي العطاء" من قائمة اجلهات امل�شرتكة.
وميكن �إج��راء عملية التربع بطريقتني؛ �إم��ا عرب
الن�صية الق�صرية �إىل الرقم  4488مع �إدخال
الر�سائل ّ
الرموز املعتمدة التي مت احل�صول عليها عند الت�سجيل..
و�إما من خالل التربع التلقائي الدوري �أو ح�سب الرغبة
(بتحديد املتعامل تاريخ ًا معين ًا للخ�صم من ح�سابه)،
وذلك باال�ستفادة من خا�صية "الدفع التلقائي" التي
تتميز بها بوابة الدفع عرب الهاتف املتحرك للخدمات
احلكومية املتوافرة عليها .كما ميكن للمتربع اال�ستفادة
من خا�صية "احل�سابات املتعددة" بجدولة عدة تربعات
يف تواريخ حمددة.

أخبــــار
تطبيق الهيئة العامة للشؤون امل�ستمر خلدماته .ومي ّكن التطبيق امل�ستخدمني من االطالع على مواقيت الصالة
دفع زكواتهم بطريقة �سهلة ومرنة ،وكذلك دفع زكاة
وإمساكية رمضان
اإلسالمية
الفطر.

ويتعامل التطبيق مع زكاة الفطر �ضمن امل�شروعات
يتيح ه��ذا التطبيق التوا�صل م��ع "الهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف" بدولة الإمارات العربية املو�سمية التي يطلقها ال�صندوق يف كل عام ،لإي�صال
املتحدة ،كما ي�سهل على امل�ستخدم معرفة اخلدمات ال��زك��اة �إىل �أهلها وم�ستحقيها ،ومتكني م�ؤديها من
�إخراجها مبقدارها ال�شرعي ،وتوقيتها ال�شرعي.
املتاحة من الهيئة واال�ستفادة منها.
ويحتوي التطبيق جمموعة من الأق�سام؛ الأول منها
يت�ضمن كافة الفتاوى�/أ�سئلة و�إجابات ،مع �إمكان �إر�سال
تطبيق امارات الخير
�أي �س�ؤال عن طريق خدمة الر�سائل الق�صرية �أو عرب
تطبيق مي ّكن �أهل اخلري يف �أي وقت ومن �أي مكان
الربيد الإلكرتوين ..والق�سم الثاين هو ق�سم امل�ساجد،
وميكن من خالله التعرف �إىل �أوق��ات ال�صالة واجتاه من التربع النقدي الآمن ملجموعة كبرية من �أوجه العمل
القبلة ومعرفة مكان �أق��رب م�سجد� .أ ّم��ا ق�سم "احلج اخلريي كرعاية الأيتام ،وال�صدقات للفقراء ،وم�ساعدة
والعمرة" فيحتوي على كافة ال�شعائر واملهام الر�سمية طلبة العلم ،والأ�سر املنتجة ،و�أعمال الإغاثة ،والزكاة،
للحاج واملعتمر� ،إىل جانب �إمكان �إر�سال االقرتاحات �أو وبناء امل�ساجد ،وطباعة امل�صاحف ..وغ�ير ذل��ك من
ال�شكاوى ،ومتابعة جميع حمالت احلج والعمرة الر�سمية �أوجه التربع.
يف دول��ة الإم ��ارات ،كما ميكن التعرف �إىل املزيد من
املعلومات حول م�سجد "ال�شيخ زايد" مع م�شاهدة �صور
تطبيق Donations SMS
بانورامية له.
وقراءتها
اجلمعة
خطب
جميع
متابعة
التطبيق
ويتيح
يعر�ض هذا التطبيق قائمة من اجلمعيات اخلريية
ً
الكتب
جميع
ّح
ف
ت�ص
ا
أي�ض
�
و
حتميلها..
أو
�
إليها
�
واال�ستماع
يف الإمارات التي تقبل التربعات عرب الر�سائل الن�صية
والإ� �ص��دارات اخلا�صة بالهيئة ،مع �إمكان حتميل �أي الق�صرية ،ومبجرد �ضغطة زر يتيح �إر�سال مبلغ التربع
منها ..وك��ذل��ك متابعة �أه��م الأخ �ب��ار واملعلومات عن عرب �إر�سال ر�سالة ن�صية ق�صرية �إىل الرقم املعتمد من
الوقف والهيئة.
قبل اجلهة اخلريية .وي�ضم التطبيق  16جهة معتمدة
يف دولة الإمارات ميكن التربع ودفع الزكاة عربها خالل
املوا�سم اخل�يري��ة مثل �شهر رم�ضان امل �ب��ارك .ويتيح
تطبيق صندوق الزكاة
التطبيق دفع الزكاة بطريقة �سهلة ومرنة باختيار �إحدى
يقدم تطبيق �صندوق الزكاة خدماته عرب الهواتف اجلمعيات اخلريية املدرجة ،وهي:
الذكية العاملة بنظام الت�شغيل �أندرويد ،بالإ�ضافة �إىل
الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،جمعية
هواتف �أبل الذكية العاملة بنظام الت�شغيل �أي �أو �إ�س ،الهالل الأحمر ،الأمانة العامة ل�ل�أوق��اف -ال�شارقة،
من خالل ثالث باقات للخدمات :الأوىل للم�ستفيدين ،جمعية ال�شارقة اخل�يري��ة ،جلنة �أ��ص��دق��اء املر�ضى،
والثانية للمزكني ،والثالثة مل�ستحقي الزكاة ،وذلك بعد جمعية الإح�سان اخلريية ،جمعية الرحمة اخلريية،
�أن مت تخ�صي�ص نوافذ م�ستقلة لكل فئة منها يف التطبيق �صندوق الزكاة ،جمعية بيت اخلري ،برق اخلري ،حملة
اجلديد الذي �أطلقه ال�صندوق �أخري ًا يف �إطار التطوير القلب الكبري للأطفال الالجئني ال�سوريني ،التمكني
الق�صر ،جمعية
االجتماعي ،م�ؤ�س�سة الأوق��اف و�ش�ؤون ّ
دب��ي اخل�يري��ة ،جمعية دار ال�بر ،دب��ي العطاء ..علماً
ب�أن هذا التطبيق يعمل فقط يف دولة الإمارات العربية
املتحدة.

تقدم "حكومة دبي الذكية" خدمة الر�سائل الن�صية
الق�صرية لال�ستعالم عن مواقيت ال�صالة ،والإفطار
والإم�ساك ،خالل �شهر رم�ضان املبارك ،بالتعاون مع
دائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف والعمل اخلريي،
عرب �إر�سال الرمز �ص �إىل الرقم  4488للح�صول على
املواقيت.
ومل ��زي ��د م ��ن امل �ع �ل��وم��ات ح���ول اخل ��دم ��ة وكيفية
ا�ستخدامها ،ميكن االت�صال بخدمة "ا�س�أل دبي" على
الرقم .600560000
كما ميكن االط�لاع على مواقيت ال�صالة لأي يوم
�أو �شهر بالإ�ضافة �إىل �إم�ساكية دب��ي ل�شهر رم�ضان
املبارك لل�سنة املختارة وطباعتها من املوقع الإلكرتوين
لدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف والعمل اخلريي.
.www.iacad.gov.ae

احتساب الزكاة
�إ�ضافة �إىل تطبيق الهاتف املحمول يوفر �صندوق
الزكاة خدمة فتاوى الزكوات واحت�سابها بنظام الرد
التفاعلي  IVRخالل دقائق ،باالت�صال على الرقم
املجاين  ،8008333مبا�شرة من مفتي ال�صندوق
خالل �ساعات الدوام الر�سمي� ..أو بت�سجيل طلب الفتوى
واحل�صول على رقم مرجعي.
ً
وم��ن خ�لال املوقع ميكن التقدم �إلكرتونيا بطلب
للزكاة ،وكذلك يتيح املوقع دفع الزكاة �إلكرتوني ًا �أو من
خالل الهاتف الذكي.

عيد الفطر في دبي
ينال مو�سم العيد يف دبي ،وال��ذي يدوم لعدة �أيام
ت�سبق العيد و�أخرى تليه ،اهتمام ًا وعناي ًة ملحوظني من
قبل امل�ؤ�س�سات الر�سمية التابعة حلكومة دبي ،وت�أتي على
ر�أ�سها "م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة" ،والتي
�أعلنت عن �أجندة فعاليات "العيد يف دبي" الحتفاالت
عيد الفطر ال�سعيد يف دبي للعام  2014عرب موقعها
الإلكرتوين .www.dubaievents.ae
يف �إط� ��ار ه ��ذه ال �ف��رح��ة ال �غ��ام��رة ال �ت��ي يحياها
امل�سلمون لن ين�سوا �إخوانهم املعوزين لي�شاركوهم بها،
وذل��ك م��ن خ�لال ال�ت�برع لهم ب�ـ "ك�سوة العيد" عرب
اجلمعيات اخل�يري��ة املعتمدة يف دب��ي لتلقي تربعات
بقيمة ك�سوة العيد التي تبلغ لهذا العام  40درهم ًا،
ومي�ك��ن االط�ل�اع عليها م��ن خ�لال امل��وق��ع الإلكرتوين
لدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف والعمل اخلريي
.www.iacad.gov.ae
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استقطاب الذكاء

دور الحكومة
الذكية في ظاهرة
استقطاب الذكاء
"طالعتنا درا�سة �صدرت �أخرياً عما ميكن �أن نقول �إنه بداية لك�سر احللقة سهولة ممارسة األعمال

امل�ع��روف��ة وتغيري اجت��اه ه�ج��رة ال�ع�ق��ول؛ حيث �أ� �ص��درت �شركة لينكد �إن -وهي
�أك�ب�ر جتمع �إل �ك�تروين مهني يف ال�ع��امل ي�ضم �أك�ث�ر م��ن  300مليون مهني يف
كافة التخ�ص�صات ومقرها الواليات املتحدة -درا�سة عن هجرة العقول� ،إىل ومن،
وحركتها بني خمتلف دول ال�ع��امل .وق��د قا�ست ال�شركة فيها ،عن طريق قاعدة
م�ستخدميها ،معدل حركة العقول وامل��واه��ب ..ثم �صنفت �أك�ثر من  20دول��ة ما
بني رابح وخا�سر يف التناف�س ال�ستقطاب هذه العقول .وكانت مفاج�أة حقيقية �أن
تكون دولتنا ،الإمارات العربية املتحدة ،هي الأوىل يف العامل على �صعيد ا�ستقطاب
امل��واه��ب� ،ضمن جمموعة م��ن االقت�صادات ال�صاعدة يف املقدمة ،مثل الربازيل
والهند وجنوب �إفريقيا واململكة العربية ال�سعودية ..جنباً �إىل جنب مع �سنغافورة
و�سوي�سرا و�أملانيا ،يف خانة الدول الأكرث ا�ستقطاباً للعقول.
ووف��ق ال��درا��س��ة كانت �أك�ثر ال��دول امل�صدرة للعقول ه��ي �إ�سبانيا وبريطانيا
والواليات املتحدة و�إيطاليا و�إيرلندا ،وجاءت هجرة العقول �إىل دول العامل الأول
�أق��ل م��ن ثلث املجموع خ�لال ف�ترة ال��درا��س��ة التي غطت �سنة كاملة م��ن ت�شرين
الثاين � 2012إىل ت�شرين الثاين  ،2013يف حني ا�ستحوذت الدول ال�صاعدة على
ن�صيب الثلثني".
كانت تلك مقاطع مقتب�سة من مقال "الهجرة املعاك�سة للعقول" بقلم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،والذي حقق �صدى عاملي ًا �أدى لرتجمته �إىل نحو  16لغة يف  49بلد ًا حول العامل،
ون�شرته � 59صحيفة حول العامل خالل �أ�سبوع واحد ،وظهر املقال يف �صحف 12
دولة �أوروبية و 15دولة �آ�سيوية� ،إ�ضافة �إىل الواليات املتحدة والربازيل والأرجنتني،
وال�صحف الرئي�سة يف عدد كبري من الدول العربية والإفريقية.
نتناول هذا املقال يف �سياق التحول الذكي يف القطاع احلكومي يف دبي ،و�أثره يف
اجتذاب العقول من كافة �أنحاء العامل �إىل دولة الإمارات..

تسهيل حياة الناس

هذا هو املبد�أ الذي �أعلنه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم عندما
�أطلق مبادرة احلكومة الإلكرتونية ،ومن بعدها احلكومة الذكية ،لكونه يدرك �أن
النا�س ال يبحثون عن �شيء �أكرث مما يبحثون عن تعامالت �سهلة و�سل�سة مع القطاع
احلكومي ،وبالتايل ي�شرح مبا يكفي كيف ت�ضيق الأوطان ب�أبنائها عندما يكون التعامل
مع احلكومة مليئ ًا بالعنت وامل�صاعب.
لقد انتقلت دبي من مرحلة ت�سهيل حياة النا�س �إىل مرحلة �إ�سعادهم ،وهو ما
ي�ؤكد عليه ال�شيخ حممد بن را�شد يف مقاله� ،إذ يعترب هذه املهمة �أمانة يف عنق كل
حاكم ،ويتحمل جهازه الإداري م�س�ؤولية حتقيق ال�سعادة للمواطنني كي يهيئ لهم
الأر�ضية التي تدفعهم �إىل البقاء يف �أوطانهم وعدم التخلي عنها فرار ًا من التعا�سة
والت�ضييق.
�أكرث الدول التي ينتقل املحرتفون
�أكرث املهن التي ينتقل
منها �إىل الإمارات
حمرتفوها �إىل الإمارات
 .1الهند
 .1الإدارة والقيادة
املتحدة
اململكة
.2
 .2الهند�سة
 .3باك�ستان
 .3املبيعات
أمريكية
ل
ا
املتحدة
 .4الواليات
 .4املحا�سبة
 .5اململكة العربية ال�سعودية
 .5مهارات مرتبطة بنمط احلياة
14
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من �أهم ثمرات التحول الذكي يف دولة الإمارات ت�صدرها دول املنطقة يف تقرير
�سهولة ممار�سة الأعمال ،ما يعني ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال اال�ستثمارية يف املنطقة،
وبالتايل توفري املزيد من الفر�ص الوظيفية والتجارية ،وتوافد رواد الأعمال والباحثني
عن الفر�ص وحتقيق الأح�لام ..ويف واقع احلال ف�إنه مع مرونة عالية يف املنظومة
القانونية لرتخي�ص ال�شركات يف �أكرث من  20منطقة حرة يف الإم��ارات� ،أ�صبحت
الدولة جنة ال�شركات ومالذ التجار.

حماية كرامة اإلنسان

ميثل نظام ال�شكاوى املوحد للحكومة الذكية ،وبرنامج املت�سوق ال�سري لتحقيق
ر�ضا املتعاملني ،وبرامج الأداء احلكومي املتميز مبختلف �أنواعها ،وقوانني العمل
وحماية الأج��ور ،مالذ َا �آمن ًا يحفظ كرامة الإن�سان ،وي�ضمن حقه يف طلب الرزق،
ويف�سح املجال �أمامه ليبحث عن الطموح والفر�صة الأف�ضل يف العمل الوظيفي،
لت�صبح الإمارات �أر�ض الك�سب الوفري والعي�ش الكرمي.

•

اتجاه هجرة العقول من نوفمبر  2012وحتى نوفمبر 2013

الإمارات العربية املتحدة
�سوي�سرا
اململكة العربية ال�سعودية
نيجرييا
�سنغافورة
جنوب �أفريقيا
الهند
�أملانيا
�أ�سرتاليا
الربازيل
كندا
املك�سيك
ال�سويد
هولندا
�إيرلندا
�إيطاليا
الواليات املتحدة الأمريكية
فرن�سا
اململكة املتحدة
�إ�سبانيا

الشبكاتالخدمات
مرشد
االجتماعية

إطالق القناة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية المتحدة على اليوتيوب
�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "قناة حكومة الإم ��ارات العربية املتحدة" على موقع
اليوتيوب ،تقريب ًا للم�سافات واخت�صار ًا للأوقات ما بني متطلبات املواطنني واملقيمني
وبني تلبيتها لهم من قبل احلكومة االحتادية ..و�أكد �سموه �أن القناة �ستلعب دور ًا مهم ًا
يف ت�سهيل و�صول وا�ستخدام النا�س اخلدمات احلكومية.
وتعترب "قناة حكومة الإم��ارات العربية املتحدة" �أول من�صة ر�سمية من نوعها
لعر�ض و�شرح اخلدمات التي تقدمها احلكومة االحتادية للمواطنني واملقيمني على
موقع اليوتيوب ،وي�أتي �إطالقها كبادرة ت�ؤكد التوجهات لتوظيف �أح��دث تقنيات
التوا�صل احلديثة �ضمن العمل احلكومي ،ولت�سخري مواقع الإعالم االجتماعي لإ�سعاد
النا�س عرب تطوير العمل احلكومي ،وملوا�صلة توظيف كل ما توفره التكنولوجيا وو�سائل
التوا�صل احلديثة ملا فيه م�صلحة البالد وكل قاطنيها.
تتميز القناة بكونها م�صدر ًا ر�سمي ًا وح�صري ًا لأخبار احلكومة االحتادية يف
خمتلف جهاتها ،وتتمتع مبجموعة من املميزات التقنية املتنوعة التي �ست�ضمن �أعلى
جودة ممكنة للمواد املعرو�ضة؛ وتت�ضمن عدة �أق�سام رئي�سة ،هي" :ق�سم اخلدمات
احلكومية" الذي ي�ستعر�ض �أبرز اخلدمات التي تقدمها خمتلف الوزارات والهيئات
احلكومية للمواطنني واملقيمني ،مع توفري مقاطع مرئية ت�شرح �إج��راءات اخلدمات
احلكومية با�ستخدام عدة تقنيات مثل "الإنفوغرافيك".
تتميز هذه املقاطع بال�سهولة والو�ضوح مما يتيح ا�ستخدامها من قبل خمتلف
�شرائح اجلمهور ،و�ستغني هذه املقاطع واملواد املرئية عن احلاجة �إىل �إ�صدار وطباعة
الكثري من الأدلة الإر�شادية املتداولة حالي ًا ..وهناك "ق�سم املقاطع املبتكرة" الذي

�سي�ساهم يف تعريف جمهور املتعاملني باجلانب غري الر�سمي من حياة م�س�ؤويل
احلكومة االحتادية ،وينقل للجمهور ما يدور خلف كوالي�س العمل احلكومي يف �أثناء
�إجناز امل�شروعات املختلفة على �أر�ض الواقع؛ مانح ًا اجلمهور القدرة على متابعة فرق
العمل احلكومية املتميزة� ،إ�ضافة �إىل "ق�سم املبادرات واحلمالت التوعوية" الذي
يركز على ن�شر وترويج احلمالت التوعوية التي تطلقها الوزارات والهيئات االحتادية،
والتي ت�سهم يف رعاية وخدمة املواطنني واملقيمني ..و�أخري ًا هناك "ق�سم الإجنازات
وق�ص�ص النجاح" الذي يعر�ض مقاطع ومواد فيلمية تهدف لرفع وعي الر�أي العام مبا
حتقق من ق�ص�ص جناح �إماراتية.
ومي� � � �ك � � ��ن االط � � � �ل � � ��اع ع� � �ل�� ��ى ال � � �ق � � �ن� � ��اة م� � � ��ن خ�� �ل � ��ال ال� � � ��راب� � � ��ط:
.www.youtube.com/uaegov

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 التطبيقات

تطبيق «شرطة دبي»..
من القيادة العامة لشرطة دبي
يمكن الحصول على التطبيق من متاجر
التطبيقات لشركة أبل ومن غوغل.

1
يف ال���ش��ا��ش��ة ال��رئ�ي���س��ة ت�ظ�ه��ر كافة
اخلدمات التي يقدمها هذا التطبيق
الغني واملعزز بخا�صية الت�صفح عرب
ال�صوت من خالل مل�س رمز امليكروفون
يف زاوية ال�شا�شة ولفظ ا�سم اخلدمة.

2
يف ح� ��ال اخ �ت �ي��ار اخل��دم��ات
امل��روري��ة تظهر �شا�شة حتتوي
�أه��م اخل��دم��ات امل��روري��ة التي
تقدمها ال�شرطة ،ومنها دفع
املخالفات ودف��ع ب��دل احلجز
وخدمة "كلنا �شرطة".

3
يف ح� ��ال اخ��ت��ي��ار اخل ��دم ��ات
الهاتفية تظهر �شا�شة ب�أهم
اخلدمات الهاتفية التي تقدمها
ال�شرطة ،ومنها �شهادة بحث
احلالة اجلنائية والإ�شعار بحالة
الطرق والوظائف ال�شاغرة.

خ��دم��ة مم��ي��زة وا�ستثنائية
يقدمها التطبيق وه��ي خدمة
"طلب اال�ستغاثة" يف احلاالت
ال���ض��روري��ة ال�ق���ص��وى .وتقوم
هذه اخلدمة ب�إر�سال �إحداثيات
امل� ��وق� ��ع اجل� � �غ � ��رايف ل �ه��ات��ف
امل�ستخدم الطالب للنجدة �إىل
غرفة العمليات مبا�شرة؛ لتقوم
ال ��دوري ��ات ال�ق��ري�ب��ة بالتدخل
ال�سريع.

4

لمزيد من المعلومات عن الخدمة يمكن االتصال على الرقم:

901
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