آفاق إلكترونية

عصر "حكومة الهاتف المحمول"
()2/2
ك�شف �أح��دث التقارير ال���ص��ادرة ع��ن االحت��اد ال��دويل لالت�صاالت -وك��ال��ة الأمم
املتحدة -الرائد يف م�سائل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وجود طلب قوي على
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت عاملياً ،مع �إقبال يحفزه انخفا�ض ّ
مطرد
يف �أ�سعار ا�ستهالك الإنرتنت عري�ضة النطاق.
وتوقع التقرير ال�سنوي الذي �صدر حتت عنوان "العامل يف  :2013حقائق و�أرقام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت" �أن عدد اال�شرتاكات املتنقلة اخللوية �سي�ضاهي
قريباً عدد �سكان الكوكب� ،إذ من املتوقع �أن يفوق هذا العدد الـ  7مليارات يف مطلع
العام املقبل  ..2014يف حني �أبان التقرير �أن عدد م�ستعملي �شبكة الإنرتنت �سيبلغ
بنهاية  2013نحو  2.7مليار �شخ�ص؛ ما يعادل نحو  %40من �سكان العامل.
ومن الالفت للنظر يف التقرير �أن ن�سبة انت�شار االت�صاالت املتنقلة على ال�صعيد
العاملي تفوق الآن ن�سبة  %100قيا�ساً لعدد ال�سكان يف �أربع مناطق من مناطق
العامل ال�ست ،من بينها منطقة العامل العربي� .إن ه��ذا االنت�شار �شبه ال�شامل
لالت�صاالت املتنقلة على امتداد بقاع الكرة الأر�ضية يجعل من الهاتف املحمول
"املن�صة املثالية لتقدمي اخلدمات يف البلدان النامية"؛ كما �صرح بذلك براهيما
�سانو ،مدير مكتب تنمية االت�صاالت باالحتاد الدويل لالت�صاالت.
 ..ولعل هذا كله يك�شف جانباً من دواعي اهتمام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،ب�أن
ينجز املواطن كافة معامالته احلكومية يف مكان واحد وعرب جهاز حممول.
***
نعمل يف حكومة دبي الإلكرتونية على ت�سهيل حياة النا�س ،كل النا�س الراغبني
يف �أن ت�صحبهم اخلدمة داخل جيوبهم �أينما ذهبوا ..ويف هذا االطار ف�إن بوابتنا
للدفع ع�بر ال�ه��ات��ف امل�ت�ح��رك ت�ق��وم ب��دور ح�ي��وي يف ت��وف�ير م��زي��د م��ن ال�سهولة
والراحة للم�ستخدمني للو�صول �إىل اخلدمات احلكومية على مدار ال�ساعة ،مثل:
تعبئة ر�صيد يف بطاقة نول و�إ�ضافة ر�صيد �إىل بطاقة "�سالك"؛ املقدمتني من
هيئة الطرق واملوا�صالت ..ودفع املخالفات املرورية مع "�شرطة دبي" ..و�أي�ضاً دفع
فواتري الكهرباء واملياه مع "هيئة كهرباء ومياه دبي" ..وتقدمي تربعات مل�صلحة
"دبي العطاء" .كما توفر خا�صية اال�ستف�سار عن ر�سوم خدمات اجلهات امل�شرتكة
فيها ،ودفعها؛ �إما من خالل تطبيق على �أجهزة الآي فون يجمعها يف مكان واحد
وتنفيذها بخطوة واحدة ،و�إما عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية من الهاتف املتحرك
�إىل الرقم .4488
�أما التطبيق اجلديد  mDubaiاملتوافر الآن على متجر �أبل فهو يعد الأكرث
�شمولية و�سهولة يف التوا�صل مع دوائ��ر وجهات حكومة دب��ي ،بكونه يوفر مزايا
االط�ل�اع على جميع �أخ�ب��اره��ا و�أح��داث�ه��ا م��ن مكان واح��د ،وك��ذل��ك الو�صول �إىل
اخل��دم��ات الإلكرتونية الأك�ثر ا�ستخداماً ،مثل :اال�ستعالم عن ف��ات��ورة كهرباء
ومياه دب��ي� ،أوق��ات ال�صالة ،تعقب ال�شكاوى الإلكرتونية ،خدمة اال�ستعالم عن
حالة الرتاخي�ص يف دائرة التنمية االقت�صادية� ،إمكان الو�صول �إىل خرائط مواقع
�أكرث من  1600مرفق حيوي يف دبي مثل ال�صيدليات وامل�ست�شفيات واملدار�س...
عالوة على �أنه م�صد ٌر مبا�ش ٌر للح�صول على املعلومات واخلدمات املتعلقة بفئات

املواطنني واملقيمني ورجال الأعمال والزوار املتوافرة على البوابة الر�سمية حلكومة
دبي (دبي.امارات)� ،إ�ضافة �إىل ميزات �أخرى عديدة.
وتعد بوابة الر�سائل الن�صية  sms Dubaiواحدة من خدماتنا امل�شرتكة التي
توفر و�سيلة لالت�صال بني اجلهات (احلكومية و�شبه احلكومية) واجلمهور من
خالل الر�سائل الن�صية عرب الرقم ال�سابق  4488على مدار ال�ساعة للح�صول
على معلومات �أو لال�ستف�سار عن معامالتهم.
***
ً
ال تتوقف دوائرنا وجهاتنا احلكومية عن الإبداع �أي�ضا يف طرح خدمات وتطبيقات
تطبيقات ميثل كل منها عاملاً م�ستق ً
ٌ
ال بذاته من
عرب الهواتف املحمولة الذكية،
الإب��داع والتفنن التقني ،وت�شمل قطاع اخل��دم��ات احلكومية وال�صحة والتعليم
والقانون والأعمال والقطاع ال�سياحي؛ واجلميع هدفه :تنفيذ ر�ؤية �سموه لع�صر
جديد يف تقدمي اخلدمات احلكومية عرب املحمول ،وخدمات ذكية متفاعلة يف كل
جيب ..ترافقك �أينما تكن.

املدير العام

العدد  - 114إبريل 2013

1

رؤيتـــــنا
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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الإلكرتونية

تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الإلكرتونية" 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.
وتتوىل "حكومة دب��ي الإلكرتونية" مهمة تقدمي البوابة الر�سمية املوحدة حلكومة 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  2000خدمة 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..

رئيس التحرير

�أحمد حممد بن حميدان

ahmad.binhumaidan@deg.gov.ae
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jamal.almulla@deg.gov.ae

ن� �ب� �ن ��ي ق � ��اع � ��دة �إل � �ك �ت�رون � �ي� ��ة
�إح�صائية على امل�ستوى الوطني
ل�ت���ش�ك��ل رك� �ي ��زة ا�سرتاتيجية
للتخطيط و�صناعة القرار

عامر حممد احلمايدة
منسق المجلة

جمال خليفة املال

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@deg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@deg.gov.ae

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري

media@deg.gov.ae
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"التوريد الإلكرتوين"
حل �ك��وم��ة دب � ��ي ..بوابة
تعزز تناف�سية ال�شركات
وحت� � � � �ق � � � ��ق وف � � � � � � � ��ورات
للحكومة
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الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الإلكرتونية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
...الربيد الإلكرتوينquality@deg.gov.ae :
...
ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية من املجلة على
ميكن
البوابة :دبي.امارات

الآراء املن�شورة ب�أ�سماء �أ�صحابها ال تعرب بال�ضرورة عن 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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ك�ي��ف رخ���ص��ت اخلدمات
الإلكرتونية برج خليفة

أمن المعلومات

تمهيد ًا لتعميمه على الجهات الحكومية وموظفيها

لجنة أمن المعلومات تعتمد
«نظام أمن المعلومات لحكومة دبي»
بكل من حوكمة �أمن املعلومات ،وبت�شغيلها ،وب�ضمان حمايتها،
عقدت جلنة �أم��ن املعلومات بحكومة دب��ي اجتماعها ال ��دوري �أخ�ي�راً بديوان حماور رئي�سة ،تتعلق ٍ
�سمو احل��اك��م ،برئا�سة �سعادة �أح�م��د ب��ن حميدان رئي�س اللجنة ،وح�ضور جميع على م�ستوى اجلهات احلكومية يف الإمارة.
�أع�ضائها .وق��د اعتمدت اللجنة خ�لال االجتماع الن�سخة النهائية لـ "نظام �أمن
املعلومات حلكومة دبي" باللغتني العربية والإجنليزية املُحال لها من "حكومة دبي
الإلكرتونية" ،والذي ي�ستهدف �إدارة بيئة �أمن املعلومات احلكومية وو�ضع �ضوابط مكونات النظام
ويتكون نظام �أمن املعلومات من اثني ع�شر جما ًال؛ كل منها ي�أخذ بعني االعتبار
موحدة لأمن املعلومات
لها من خالل �إيجاد وتطوير ا�سرتاتيجية متكاملة و�سيا�سة ّ
و�أنظمتها
اخلا�صة باحلكومة ،للعمل يف بيئة �آمنة وموثوقة لتخزين املعلومات �أحد املحاور الرئي�سة لأمن املعلومات �أو �أكرث ،وهي :احلوكمة ،والت�شغيل ،وال�ضمان.
ّ
املعلومات.
أمن
�
أهمية
�
ب
املجتمعي
الوعي
تعزيز
مع
وحفظها..
فاملجاالت التابعة ملحور احلوكمة ت�ستعر�ض امل�ستلزمات الأ�سا�سية املطلوبة لبناء �أمن
املعلومات و�إدارتها� ..أما جماالت الت�شغيل فهي عبارة عن حلول فنية و�/أو غري فنية
يجوز جلهة ما ا�ستخدامها بنا ًء على نتائج الدرا�سة التي �أجرتها لتقييم املخاطر..
استراتيجية متكاملة على نطاق الحكومة
و�أما جماالت ال�ضمان فتعمل مبا ي�ضمن اجلودة للجهة ،حيث ت�ؤكد �أن العمل باحلل
مبوجب اعتماد اللجنة للنظام �سيجري تعميمه تالي ًا على اجلهات احلكومية يف
املنفذ يجري كما ينبغي.
كل من تلك اجلهات وموظفيها ،كما يكون تنفيذه
دبي للمبا�شرة يف تنفيذه من قبل ٍ
�أما املجاالت االثني ع�شر التي ت�شكل هيكل �أمن املعلومات ،فهي� :إدارة وحوكمة
�ساري ًا على املتعاملني مع تلك اجلهات املخولني بالدخول �إىل �أنظمة املعلومات املطبقة
�أمن املعلومات� ،إدارة �أ�صول املعلومات ،تقييم خماطر �أمن املعلومات� ،إدارة احلوادث،
فيها؛ وذلك �إعما ًال لقرار املجل�س التنفيذي بهذا اخل�صو�ص.
وقال �سعادة �أحمد بن حميدان رئي�س اللجنة تعليق ًا على اعتماد النظام" :لقد �ضبط الدخول� ،إدارة العمليات والنظم واالت�صاالت ،تخطيط ا�ستمرارية العمل،
بذلت دوائرنا املحلية جهود ًا فردية يف جمال �أمن املعلومات ،وحر�صت على �ضمان امتالك نظم املعلومات وتطويرها و�إدارتها ،الأمن البيئي واملادي� ،أمن املوارد الب�شرية،
�أمن معلومات املتعاملني واملعامالت احلكومية� ،إدراك ًا منها ل�ضرورة ذلك يف حتقيق االلتزام والتدقيق ،واملجال الأخري هو �ضمان �أمن املعلومات وقيا�س الأداء.
ي�شار �إىل �أن "جلنة �أمن املعلومات" ُ�ش ّكلت مبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم
�أحد �أهداف دبي املتمثل يف تعزيز ثقة امل�ستثمرين ورجال الأعمال بحماية بياناتهم
وتعامالتهم احلكومية ،خا�صة الإلكرتونية منها" ..الفت ًا �سعادته �إىل �أن اعتماد نظام  13ل�سنة  2012ب�ش�أن �أمن املعلومات يف حكومة دبي ،واملن�شور يف العدد رقم 360
�أمن املعلومات ي�أتي تتويج ًا لهذه اجلهود� ،إذ يجمعها �ضمن نظام موحد لأمن املعلومات باجلريدة الر�سمية حلكومة دبي يف  27مايو ل�سنة .2012
وكان القرار قد ك ّلف اللجنة بعدّة اخت�صا�صات تبد�أ من درا�سة واعتماد نظام
وعمليات ت�شغيلها و�ضمان حمايتها على م�ستوى اجلهات احلكومية يف الإمارة.
ُ
و�أو� �ض��ح �سعادته �أن �إق ��رار نظام موحد لأم��ن املعلومات �سيرتتب عليه و�ضع �أمن املعلومات املع ّد من قبل حكومة دبي الإلكرتونية ،ومتابعة تنفيذه من قبل اجلهات
كل من املعلومات و�أنظمة احلكومية يف دبي ،و�إجراء مراجعة دورية له وفق ًا لنتائج تقييم اجلهات له ،والت�أكد من
ا�سرتاتيجية متكاملة تنبثق عنها �سيا�سة موحدة حلماية ٍ
املعلومات اخلا�صة باحلكومة ،وحماية املجاالت املرتبطة بها ،والتي تتوزع على ثالثة وجود خطة طوارئ خا�صة ب�أمن املعلومات لدى اجلهات احلكومية.

•
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موضوع الغالف
راشد خميس السويدي مدير عام
(المركز الوطني لإلحصاء):

نبني قاعدة إلكترونية إحصائية
على المستوى الوطني
لتشكل ركيزة استراتيجية
للتخطيط وصناعة القرار

بوابة الخدمات اإللكترونية للمتعاملين تتيح
التقدم بطلبات الخدمة ومتابعتها إلكتروني ًا
مع تنامي ال�ت��أث�يرات امل�ستجدة املرتتبة على التغريات ال�سريعة واملتالحقة
للرتكيبة الدميوغرافية للمجتمعات يف عاملنا ،وتنامي دور توافر امل�صادر الطبيعية
و� �ض��رورة ح�صرها وحت��دي��د ك��لٍ م��ن ت��أث�يرات�ه��ا امل�ب��ا��ش��رة وغ�ير امل�ب��ا��ش��رة يف حياة
املجتمعات ،تتنامى �أهمية الدرا�سات الإح�صائية خل�صائ�ص الرتكيبة ال�سكانية
ومل�ؤ�شرات التنمية الب�شرية ،وتربز �ضرورة حو�سبة بيانات الناجت املحلي وال�صادرات
والواردات التجارية ،لو�ضعها مبجملها يف خدمة را�سمي ال�سيا�سات الوطنية لبناء
قراراتهم على هداها.
يف هذا احلوار مع را�شد خمي�س ال�سويدي ،مدير عام (املركز الوطني للإح�صاء)،
يلقي �سعادته ال�ضوء على الدور القيادي الذي يلعبه املركز لتقدمي خدماته يف �إطار
عملية التحول الإلكرتوين ،متمثل ًة يف "الإح�صاء الإلكرتوين" لتوفري الإح�صاءات
الر�سمية ب�أقل تكلفة وجهد؛ بهدف ا�ستثمارها يف برامج التنمية امل�ستدامة يف
الدولة .وهنا ن�ص احلوار..
ن��ود التعرف منكم �إىل �أه��م الإجن ��ازات الإلكرتونية التي ق��ام بها املركز الوطني
للإح�صاء؟
�شهدت الفرتة املا�ضية من عمل املركز الوطني للإح�صاء العديد من الإجنازات
يف جمال تطوير بيئة تقنية داعمة للعمل الإح�صائي ،بهدف بناء م�ؤ�س�سة �إح�صائية
ع�صرية م�ستفيدة من التطورات التقنية التي حتققها دولة الإمارات العربية املتحدة.
ويف ه��ذا ال�سياق ميكن الإ� �ش��ارة �إىل جمموعة من الإجن ��ازات؛ ي�أتي يف مقدمتها
�إع��ادة تطوير املوقع الإلكرتوين  ،www.uaestatistics.gov.aeب�إعادة
�إطالق ن�سخة حمدثة منه ،وذلك �ضمن �سيا�سته الهادفة �إىل تقدمي �أف�ضل اخلدمات
الإح�صائية للم�ستخدمني ،ومبا ين�سجم مع التطورات التقنية التي ت�شهدها الدولة.
وي�أتي �إطالق هذه الن�سخة املطورة بعد جهود متوا�صلة بذلها الطاقم الفني يف املركز
لال�ستفادة من النماذج الإح�صائية املتقدمة يف هذا املجال ،ومتا�شي ًا مع �سمة الهوية
الوطنية حلكومة دولة الإم��ارات� ،آخ��ذ ًا بعني االعتبار املعايري والأدل��ة الدولية التي
وظفتها و�أطلقتها حكومة دولة الإمارات الإلكرتونية ،وخا�صة "الدليل الإر�شادي العام
للمواقع الإلكرتونية االحتادية".
 ..يلي ذلك ت�صميم بوابة اخلدمات الإلكرتونية و�إطالقها �ضمن خطة احلكومة
الر�شيدة لتطوير وم�أ�س�سة اخلدمات الإلكرتونية املقدمة للمتعاملني يف خمتلف
املجاالت ،وفق ًا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،بهدف تعزيز خطوات التقدم
والتطور التي ت�ؤهل دولة الإمارات العربية املتحدة لتكون بني �أف�ضل دول العامل بحلول
العام  .2021وتوفر بوابة اخلدمات الإلكرتونية هذه ت�سهيل �إج��راءات الو�صول
الإلكرتوين خلدمات املركز ،ومرونة يف ح�صول اجلمهور على البيانات ..كما تتيح
4

2013
فبراير2013
 - 114إبريل
العدد 112

للمتعاملني التقدم بطلبات اخلدمة ومتابعتها �إلكرتوني ًا .وت�ش ّكل هذه البوابة �إحدى
مبادرات التحول الإلكرتوين للخدمات الإح�صائية والفنية للمركز الوطني للإح�صاء.
كما ي�أتي ت�صميم بوابة املنهجيات واجل��ودة الإح�صائية و�إطالقها يف �إطار
اخت�صا�صات املركز املوكلة له لتطبيق املعايري الدولية وتوحيدها يف جميع جماالت
العمل الإح�صائي ل�ضبط ج��ودة العمل الإح�صائي وحتقيق الهدف اال�سرتاتيجي
للمركز املتعلق ببناء قواعد البيانات الإح�صائية وفق ًا للمعايري الدولية .كما ت�ساهم
هذه البوابة يف تعزيز مبد�أ ال�شفافية يف العمل الإح�صائي الر�سمي املوحد على م�ستوى
الدولة.
و�ست�ساهم بوابة املنهجيات يف جمال �إعداد وتنفيذ امل�سوح الإح�صائية ،مبا ين�سجم
ومنهجيات العمل الإح�صائي الدولية املعتمدة يف املركز الوطني للإح�صاء .وهي تتكون
من �ستة حماور �أ�سا�سية:
 امل�ؤ�شرات الإح�صائية :يحتوي هذا اجلزء من البوابة على قائمة ب�أهم امل�ؤ�شراتالدولية يف املو�ضوعات الرئي�سة التي ت�ضمنتها �أدلة العمل الإح�صائية الرئي�سة
ال�صادرة عن اجلهات الدولية املعنية بالعمل الإح�صائي.
ونظر ًا لأهمية وخ�صو�صية م�ؤ�شرات التنمية للألفية ،وم�ؤ�شرات التنمية الب�شرية،
فقد مت �إف��راد قائمتني منف�صلتني بكل منهما .كما يحتوي هذا اجل��زء من البوابة
على امل�ؤ�شرات الإح�صائية ال�صادرة يف املركز الوطني للإح�صاء وامل�ستخدمة فيه،
وتعاريفها و�آلية ح�سابها وحتديد م�صادرها.
 الت�صنيفات الإح�صائية :لرتتيب البيانات الإح�صائية وفق نظام رقمي �إح�صائي�شامل وثابت لفرتات زمنية طويلة ،ما يتيح �إمكان املقارنة على هذه امل�ستويات.
 �أدلة ومنهجيات العمل الإح�صائي الدولية :ويحتوي هذه اجلزء من البوابة علىقائمة ب�أدلة العمل الإح�صائي الر�سمي ال�صادرة عن املنظمات الدولية املذكورة
�سابق ًا ،وقائمة ب�أدلة العمل امل�ستخدمة يف املركز وتعاريفها ،بهدف م�ساعدة
م�ستخدمي البيانات يف التعرف �إىل املنهجية والآلية التي يعمل بها املركز لإنتاج
الإح�صاءات ،حتقيق ًا لهدف ال�شفافية.
 امل�صطلحات واملفاهيم الإح�صائية :وي�ضم هذا اجلزء قوامي�س ومعاجم �إح�صائيةت�ساهم يف تو�ضيح امل�صطلحات الفنية امل�ستخدمة يف العمل الإح�صائي ،وقائمة
امل�صطلحات امل�ستخدمة يف املركز الوطني للإح�صاء وتعريفاتها.
 اجل��ودة الإح�صائية :هذا اجل��زء من البوابة يعر�ض الأدل��ة الإح�صائية الدوليةالأ�سا�سية املتعلقة بجودة البيانات ،بالإ�ضافة �إىل املعايري الإح�صائية التي يتبعها
املركز لتنفيذ امل�سوح امليدانية وا�ستخدام ال�سجالت الإدارية.
 منهجيات وا�ستمارات امل�سوح الإح�صائية :يحتوي هذا اجل��زء من البوابة علىاملنهجيات والأدلة ومناذج جمع البيانات للم�سوح ،و�أن�شطة �إعداد الإح�صاءات يف
املركز الوطني للإح�صاء.

أطلس إلكتروني
ولئن كانت الإجن� ��ازات ال�سابقة لي�ست كلها ذات طبيعة �إلكرتونية ِ�ص ْر ْف
ؤ�س�س ،والهيك ُل
لنح�سبها ج��زء ًا من عملية التح ّول الإل�ك�تروين� ،إال �أنها ُ
ن�سيجه امل� ُ
الرفيع امل�ستوى واجلديد كل اجلدة الع�صرية ،وال��ذي كان مق ّوم ًا لإط�لاق الأطل�س
الإح�صائي الإلكرتوين .وي�أتي �إطالق هذه الن�سخة الإلكرتونية من الأطال�س تلبية
الحتياجات م�ستخدمي البيانات من خالل توفري وعر�ض البيانات الإح�صائية بطرق
جديدة تربطها مبواقعها اجلغرافية على اخلرائط با�ستخدام تقنيات نظم املعلومات
اجلغرافية وتطبيقاتها.
وقد قام ب�إعداد هذه الن�سخة الأوىل من الأطل�س فريق من �إدارة تقنية املعلومات
باختيار جمموعة من �أهم امل�ؤ�شرات الإح�صائية الدميغرافية واالجتماعية واالقت�صادية
وتوزيعها عرب مواقعها اجلغرافية على اخلرائط العملية املرتبطة بطريقة منظمة،
مع دعمها باجلداول الإح�صائية والر�سوم البيانية التي تبني احلقائق الإح�صائية
الرقمية ..ب�إ�شراف جلنة من �أ�ساتذة ق�سم اجلغرافيا بجامعة الإمارات.
ولتمكني املتعاملني من التوا�صل الإلكرتوين مع موقع املركز �أن�ش�أنا خدمة التقارير
الديناميكية ومركز تبادل املعرفة بهدف ا�شتقاق املتغريات الإح�صائية من واقع ملفات
البيانات اخلام امل�ؤهلة لال�ستخدام العام ،للو�صول �إىل املعلومات الإح�صائية التي
تالئم احتياجاتهم البحثية .وت�شكل بوابة مركز تبادل املعرفة �أداة ع�صرية للت�صفح
الإلكرتوين للإ�صدارات الإح�صائية ال�صادرة عن املركز.
وكيف تغلبتم على م�شكلة التكامل الإل �ك�تروين وال�تراب��ط املعلوماتي لإ�صدار
�إح�صاءاتكم من دون ت�أخري يف ر�صد املعلومات؟
�إح�صاءاتنا تخدم احتياجات امل�ستخدمني ومبوا�صفات متكنها من الو�صول
للمهتمني يف التوقيتات املحددة وباجلودة الالزمة ،من خالل التكامل الإلكرتوين
والرتابط املعلوماتي بني مكوناتها.
ف �ق��د �أط �ل��ق امل��رك��ز ال��وط �ن��ي ل�ل�إح �� �ص��اء م��ن خ�ل�ال خ�ط�ت��ه اال�سرتاتيجية
 2013 –2011جمموعة من املبادرات والأن�شطة التنفيذية لتحقيق هذه الغاية،
بالتعاون مع اجلهات االحتادية مل�أ�س�سة العمل من خالل �إن�شاء الوحدات الإح�صائية
يف اجلهات التي حتتاج �إىل ذلك .وقد متكنا من الو�صول اىل نظام �إح�صائي متكامل
قادر من خالل الأمتتة والرتابط املعلوماتي بني كافة مكوناته على تنظيم وت�سهيل
عملية جمع وت�صنيف وتبويب وتدقيق وحتليل البيانات الإح�صائية ،و�صو ًال لإ�صدار
هذه البيانات ون�شرها يف موعدها دون ت�أخري.
هذه اخلطوات مت توثيقها من خالل قيام املركز بتوقيع نحو  19مذكرة تفاهم
وتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني �ضمن ال�شبكة الوطنية للإح�صاء.
هناك ربط �إلكرتوين قائم بني املركز الوطني للإح�صاء واجلهات ذات العالقة
ببيانات ال�سكان وحركة الدخول واخلروج من الدولة و�إليها ،وهو ربط �سيمكن املركز
من �إ�صدار بيانات يف الوقت احلقيقي عن �أعداد وخ�صائ�ص ال�سكان يف الدولة ..كما
�أن حو�سبة عملية ر�صد بيانات ال�صادرات والواردات �ستمكن املركز من خدمة را�سمي
ال�سيا�سات التجارية لر�سم ا�سرتاتيجيتهم وفق ًا لأرقامها.
وما �أهم اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمونها لل�شركاء والقطاع اخلا�ص؟
يعمل املركز على تقدمي جمموعة متزايدة من اخلدمات الإلكرتونية ل�شركائنا من
واخلا�صة ،ولأع�ضاء وموظفي النظام الإح�صائي يف الدولة ،ومنها:
اجلهات الر�سمية
ّ
.1الإح�صاءات والإ�صدارات والبيانات الر�سمية ،مثل اخلرائط الرقمية للبيانات
والتقارير الإح�صائية واملكتبة الإلكرتونية للإ�صدارات الإح�صائية..
.2اال�ست�شارات الإح�صائية والفنية املتخ�ص�صة ،مثل خدمات نظم املعلومات
اجل �غ��راف �ي��ة وحت�ل�ي��ل وت �ط��وي��ر ب��رجم �ي��ات امل �� �س��وح الإح���ص��ائ�ي��ة املتخ�ص�صة
وا�ستطالعات الر�أي للجهات الأخرى و�إعداد الأدلة الإح�صائية.

ّ
تش�كل بواب�ة الخدم�ات اإللكتروني�ة للمرك�ز
الوطن�ي لإلحص�اء www.uaestatistics.gov.ae
إح�دى مب�ادرات التح�ول اإللكترون�ي للخدم�ات
اإلحصائية والفنية في دولة اإلمارات

 .3التدريب الإح�صائي ،من خالل مركز التدريب الإح�صائي التابع للمركز؛ وت�شمل
م�سار امل�ه��ارات العامة والأ�سا�سية للموظف وم�سار الإح�صاءات االقت�صادية
وم�سار الإح�صاءات ال�سكانية واالجتماعية وم�سار الإح�صاءات الزراعية والبيئية
وم�سار املنهجيات والأ�ساليب الإح�صائية ،وم�سار التحليل الإح�صائي ،وم�سار
تقنية املعلومات ،وم�سار العمل امليداين وعملية جمع البيانات ..و�إىل جانب هذه
امل�سارات يقوم املركز -بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات ذات العالقة -بتطوير
برامج تدريبية متخ�ص�صة وفق االحتياجات ومتطلبات العمل.
هل لنا �أن ن�ستو�ضح كيف توظفون نظم املعلومات اجلغرافية لتعزيز املعلومات
الإح�صائية؟
�إن اق � �ت � �� � �ص� ��اد امل� ��� �س� �ت� �ق� �ب ��ل �� �س� �ي� �ق���وم ع � �ل� ��ى م� � ��ا ي� ��� �س� �م ��ى ال � �ي� ��وم
بـ (� Precise Point Positioning (PPPأي "التحديد الدقيق لأي
موقع يتم البحث عنه" .ومن م�س�ؤولية املركز الوطني للإح�صاء �أن ي�ساهم يف البنية
الأ�سا�سية للبيانات املكانية الوطنية بوحدات مت�سقة لتبادلها ،ويكون على ات�ساق �أي�ض ًا
مع الهيكل الهرمي الإداري ،بحيث ميكن الربط بينهما وبني املعلومات االقت�صادية
واالجتماعية والزراعية والبيئية ،والتن�سيق يف �إع��داد قواعد البيانات اجلغرافية
لت�سهيل تبادل البيانات بني م�ستخدميها؛ بهدف ا�ستثمارها يف برامج التنمية
امل�ستدامة يف الدولة.
وقد اهتم املركز الوطني للإح�صاء بتطوير هذا اجلانب با�ستمرار ،م�ستخدم ًا
تقنية نظم املعلومات اجلغرافية ك�أداة �أ�سا�سية يف جميع الأن�شطة املتعلقة بالتعداد
والإع��داد اجلغرايف املكاين لعملية التعداد؛ ليتمخ�ض عن ذلك �إ�صدار �أول �أطل�س
�إح�صائي لدولة الإمارات العربية املتحدة يعتمد امل�ؤ�شرات الإح�صائية الدميوغرافية
واالجتماعية واالقت�صادية لربطها عرب مواقعها اجلغرافية ..و�أي�ض ًا متخ�ض عن �إن�شاء
البوابة اجليو�إح�صائية لتمكني الزائر من عر�ض اخلرائط التفاعلية واال�ستعالم عن
البيانات الإح�صائية على م�ستويات جغرافية �إدارية متنوعة والتعرف �إىل الطبقات
اجلغرافية املختلفة ،واالطالع على ملخ�ص عام لأهم الإح�صاءات امل�شتقة من نتائج
التعداد وامل�سوح الإح�صائية.
وما �أهم امل�شروعات امل�ستقبلية لديكم يف جمال التحول الإلكرتوين؟
خالل العام احلايل � 2013سيتم ا�ستكمال خطة التحول الإلكرتوين للمرحلتني
الثانية والثالثة لكافة اخلدمات احلكومية اخلا�صة باملركز الوطني للإح�صاء ،وفق ًا
ملبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رعاه اهلل� :أوالهما بد�أت مع
مطلع العام احلايل  2013وت�ستمر حتى منت�صفه ،و�ست�شمل التحول الإلكرتوين
للخدمات الآت�ي��ة :ت�أهيل و�إت��اح��ة البيانات الإح�صائية اخل��ام لغر�ض الدرا�سات
والأبحاث ،واملكتبة الإلكرتونية للإ�صدارات والأدلة الإح�صائية ،و�إدارة العمل امليداين
للم�سوح التي تنفذها اجلهات الأخرى ،واال�ست�شارات الفنية امليدانية.
�أما املرحلة الثانية للتحول الإلكرتوين فتبد�أ مع منت�صف العام احلايل وحتى
نهايته ،وت�شمل التحول الإلكرتوين للخدمات الآتية :خدمات ال�شراكة والدعم الفني يف
تنفيذ امل�سوح اجلزئية املتخ�ص�صة التي تقوم بها اجلهات الأخرى ،وت�صميم العينات
للم�سوح املتخ�ص�صة وا�ستطالعات الر�أي ،والتحليل الإح�صائي للبيانات.
كما �سيتم العمل على تطوير البوابة اجليو�إح�صائية التي �أتينا على ذكرها،
با�ستخدام �أح��دث تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية ،لتتيح ا�ستعرا�ض الأطل�س
الإح�صائي؛ لتمكني زائر املوقع من التفاعل معه وت�صفحه عن طريق �شبكة الإنرتنت.
و�سيجري عر�ض اخلرائط الإح�صائية تفاعلي ًا ،بحيث ميكن لزائر موقع البوابة
ا�ستعرا�ضها واال�ستعالم عن البيانات الإح�صائية على م�ستويات جغرافية �إدارية
متنوعة والتعرف �إىل الطبقات اجلغرافية املختلفة ،وملخ�ص عام لأهم الإح�صاءات
امل�شتقة من نتائج التعداد وامل�سوح الإح�صائية.
وم��ن اجلدير بالذكر الإ��ش��ارة �إىل �أن القمة احلكومية الأوىل من نوعها على
م�ستوى ال��دول العربية والتي نظمتها دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة يف الفرتة
 ،2013/02/12-11انطالق ًا من توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،رعاه اهلل ,ق�ضت بتوفري اخلدمات احلكومية للمتعاملني با�ستخدام
�أجهزة الهاتف الذكية اخلا�صة بهم ،بهدف توفري قيمة �إ�ضافية للمتعاملني على �صعيد
ت�سهيل حياتهم وتوفري وقتهم وجهدهم؛ وهو ما �سيكون �أحد امل�شروعات املهمة التي
�سيعمل املركز الوطني للإح�صاء على تطويرها مبا يحقق "الريادة يف اخلدمات
احلكومية" يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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خدمات مشتركة

"التوريد اإللكتروني"
لحكومة دبي
بوابة تعزز تنافسية الشركات
وتحقق وفورات للحكومة
متثل م�شرتيات احلكومة ومناق�صاتها وم�شروعاتها اخلدمية قاطرة لدفع
ال��دورة االقت�صادية يف الإم��ارة ،ومتثل ال�شفافية يف الإنفاق وتعزيز الإف�صاح عن
امل�شرتيات واملناق�صات احلكومية �أح��د �أه��م مقومات االقت�صاد القائم على جودة
اخل��دم��ة واملناف�سة يف ال�سعر ،وت�ؤ�س�س ملناخ يجتذب ال�شركات ورج��ال الأعمال
الختيار دبي مقراً لهم.
بهذا متثل بوابة التوريد الإلكرتوين حلكومة دبي مكوناً رئي�ساً من مكونات
اخلدمات املوجهة لقطاع الأعمال يف الإمارة.

ما هي البوابة؟

لتحقيق هذه ال�شراكة قام فريق "نظم تخطيط املوارد احلكومية" يف حكومة دبي
الإلكرتونية بربط نظام امل�شرتيات مبا�شرة مع قواعد البيانات يف "جتاري" ،ومبجرد
�أن يقوم املوظف احلكومي ب�إدخال طلب عر�ض الأ�سعار يف �صفحة النظم يظهر
مبا�شرة لكافة املوردين امل�سجلني يف جت��اري؛ وبذلك حت�صل احلكومة على فر�صة
�أكرب لتوفري الأ�سعار من خالل التناف�سية العالية التي يقدمها جتاري ،كما تعزز فر�ص
التجارة الإلكرتونية لتكون رافعة حقيقية ملمار�سة الأعمال يف دولة الإمارات.

الجهات الحكومية
تن�ضم �أكرث من  35من اجلهات احلكومية وديوان �سمو احلاكم ومكتب ويل العهد
�إىل اخلدمة لعر�ض مناق�صاتها عليها ،وميكن من خالل بوابة اخلدمة االطالع على
كافة العناوين واملعلومات اخلا�صة بتلك اجلهات .كما يتم ن�شر املناق�صات وامل�شروعات
�أو ًال ب�أول عرب جدول خا�ص تظهر فيه معلومات املناق�صة وتاريخ الفتح والإغالق ،مع
بيانات فنية تف�صيلية عنها ،و�شروط التقدمي و�أية ر�سوم �أو متطلبات �ضرورية من �أجل
احل�صول على فر�صة عادلة ومن�صفة يف املناف�سة بني ال�شركات ،ما ي�ضمن للحكومة
احل�صول على �أف�ضل العرو�ض؛ وبالتايل حتقق الوفر يف الإنفاق.
كما ميكن االطالع على املناق�صات القدمية والتي مت �إغالقها ،من �أجل تعزيز
ال�شفافية وم�ساعدة ال�شركات اجلديدة يف معرفة توجهات ال�سوق وحجم امل�شرتيات
احلكومية.

 http://esupply.dubai.gov.aeهي البوابة الر�سمية للتوريد
الإلكرتوين حلكومة دبي ..وتع ّد وجهة �إلكرتونية واحدة جلميع املوردين �إىل جهات
حكومة دبي.
ي�ستخدم هذه البوابة �أك�ثر من  1000خبري م�شرتيات يف �أق�سام امل�شرتيات
التابعة لـ  35جهة حكومية للإعالن عن فر�ص املناق�صات املقبلة ،وللبحث عن
موردين ،ثم تقييمهم واختيار الأن�سب منهم لرت�سية العقود عليهم .وتدار العملية
برمتها �إلكرتوني ًا ،مع تزويد امل�شرتين وامل��وردي��ن بالو�سائل الأك�ثر كفاءة وفعالية
و�شفافية لتحقيق التفاعل بينهم.
ويقدم "التوريد الإلكرتوين" دلي ًال �آخر على التزام حكومة دبي بالتكنولوجيا
تب�سط تفاعلها مع ال�شركات والأفراد ،وحت�سن م�ستويات هذا التفاعل.
املتقدمة التي ّ
وت�ؤكد حكومة دبي من خالل عمليات ال�شراء الإلكرتوين التزامها املتنامي للوفاء
بوعدها يف ما يتعلق بانتهاج ال�شفافية يف التعامل ،ومنح الفر�ص املت�ساوية عند تر�سية التسجيل في الخدمة
كل
العقود العامة ،و�إك�ساب �سل�سلة التوريد مزايا التناف�سية واالبتكار يف عملية توفري ٍ
ميكن لل�شركات املهتمة باملناف�سة على م�شرتيات حكومة دب��ي وامل�شاركة يف
من ال�سلع ،وكذلك اخلدمات الالزمة لإدارتها.
مناق�صاتها الت�سجيل �إلكرتوني ًا عرب املوقع الإلكرتوين للخدمة بخطوات ب�سيطة:
1.1ملء النموذج املعرو�ض على املوقع.
2.2ت�سديد ر�سوم اال�شرتاك عرب بوابة الدفع الإلكرتوين حلكومة دبي الإلكرتونية
شركاء الخدمة والقيمة المضافة
3.3ميكن احل�صول على املزيد من الدعم واملعلومات عن اخلدمة من خالل االت�صال
بالرقم املجاين .8008363377
وباعتبار "التوريد الإلكرتوين" مبادرة من (حكومة دبي الإلكرتونية) كجزء من
جهودها الهادفة �إىل ت�شكيل حكومة مرتابطة يف �إمارة دبي ،ف�إن التكنولوجيا اخلا�صة
بتحقيق هذا الهدف امل�أمول وخدمات الدعم اخلا�صة بالتوريد الإلكرتوين مقدمة
الدوائر األكثر استخدام ًا للتوريد اإللكتروني
بالتعاون مع حكومة دبي الإلكرتونية و�شركائها� :شركة "جتاري"وبرافو�سوليو�شن.
املناق�صات
ومن خالل "جتاري" ك�شريك يف هذه اخلدمة ت�ستطيع حكومة دبي اال�ستفادة من الدائرة
القاعدة العري�ضة للموردين امل�سجلني يف (�سوق جتاري) ،واال�ستفادة من العرو�ض
ً بلدية دبي
5,640
اخلا�صة التي يتم طرحها على تلك البوابة ،حيث لعبت هذه ال�شركة دور ًا رائدا
يف تغيري نوعية التفاعالت بني امل�شرتي وامل��ورد ،عرب عمليات حتقق فعالية وكفاءة هيئة ال�صحة يف دبي
3,637
و�شفافية با�ستخدام �أدوات رائدة على �شبكة الإنرتنت؛ وهو ما �أهّ لها المتالك �سجل �شرطة دبي
2,398
ً
كبري يف التميز لدى ٍ
كل من القطاعني اخلا�ص والعام ،وطورت حلوال تلبي ب�شكل �أف�ضل الإدارة العامة ل�ش�ؤون الإقامة والأجانب -دبي
368
االحتياجات املتنامية لقاعدة عمالئها املتو�سعة.
هيئة الطرق واملوا�صالت
272
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الدفع اإللكتروني

"دبي للعطاء"
و"نول" تنضمان
للدفع اإللكتروني
عبر الهاتف المحمول
كما توا�صل الأجهزة النقّالة واللوحية مناف�ستها �أجهز َة الكمبيوتر ال�شخ�صي
يوا�صل الدفع الإلكرتوين عرب الهاتف املحمول مناف�سته الدفع الإلكرتوين عرب
املواقع الإلكرتونية� ،ضمن اجلهد الكبري ال��ذي تبذله حكومة دبي الإلكرتونية
من �أجل حتقيق ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي ،يف تقدمي اخل��دم��ات احلكومية عرب
الهاتف املحمول؛ بعدما بات اقتناء هذا اجلهاز يف متناول كل فرد يف املجتمع.
ويف هذا ال�سياق تن�ضم م�ؤ�س�سة "دبي للعطاء" وبطاقة "نول" من هيئة الطرق
واملوا�صالت بدبي �إىل خدمات الدفع عرب الهاتف املحمول التي توفرها "حكومة
دبي الإلكرتونية".

"العطاء" عبر قنوات إلكترونية

يف خطوة ت�سهل على املتربعني امل�شاركة يف م�شروعاتها الإن�سانية عرب م�ساهماتهم
املالية ،ان�ضمت �أخري ًا "دبي العطاء" �إىل خدمة الدفع عرب الهاتف املتحرك ،ما يرفع
عدد اجلهات امل�شاركة يف هذه اخلدمة �إىل �أربع جهات ،ي�شرتك فيها �سابق ًا ك ٌل من
هيئة الطرق واملوا�صالت ،و"�شرطة دبي" ،و"هيئة كهرباء ومياه دبي".
وب� �ع ��د �إج� � � ��راء ع �م �ل �ي��ة ال �ت �� �س �ج �ي��ل يف امل� ��وق� ��ع الإل � � �ك� �ت��روين للخدمة
 https://mpay.dubai.aeو�إدخال البيانات ال�شخ�صية ورقم البطاقة
االئتمانية من قبل امل�ستخدم اجلديد الراغب بالتربع لـ "دبي العطاء" ،ي�صله
بريد �إلكرتوين بالرموز الواجب �إدخالها يف الر�سالة الن�صية لإمتام عملية الدفع ،مع
رقمه ال�سري اخلا�ص باخلدمة ..و�إذا كان املتربع م�شرتك ًا �سابق ًا يف اخلدمة فيكفي
�أن يختار "دبي العطاء" من قائمة اجلهات امل�شرتكة.
الن�صية الق�صرية �إىل
وميكن �إجراء عملية التربع بطريقتني؛ �إما عرب الر�سائل ّ
الرقم  4488مع �إدخال 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)؛ 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
يحددها وفق رغبته.

يف دبي� ..إ�ضافة �إىل خدمة املواقف مدفوعة الأجر ،وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق
واملوا�صالت بدبي.
وتع ّد هذه اخلدمة الثانية ،بعد خدمة �إعادة �شحن ر�صيد "�سالك" ،التي تنفذها
الهيئة عرب بوابة الدفع الإلكرتوين التابعة حلكومة دبي الإلكرتونية� ،ضمن حر�ص
اجلهتني على ت�سهيل �إجراءات اجلمهور؛ من جهة عدم هدر اجلهد والوقت واالن�شغال
بتعبئة الر�صيد يف �أوق��ات حرجة قد تعيق ا�ستخدام �أي من و�سائل التنقل التابعة
للهيئة ،ومن جهة �أخ��رى بتو�سيع دائ��رة امل�ستفيدين من خدمة الدفع عرب الهاتف
ؤ�س�سات ،و�إ�ضافة خدمات �أخرى �إليها تهم املتعاملني.
املتحرك� ،أفراد ًا وم� ٍ
و�أي�����ض�� ًا ف�ب�ع��د �إج�� ��راء ع�م�ل�ي��ة ال�ت���س�ج�ي��ل يف امل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين للخدمة
 ،https://mpay.dubai.aeو�إدخال البيانات ال�شخ�صية ورقم البطاقة
االئتمانية من قبل امل�ستخدم اجلديد الراغب باال�ستفادة من خدمة تعبئة ر�صيد
بطاقة "نول" عرب هاتفه املتحرك ،ي�صله بريد �إلكرتوين بالرموز الواجب �إدخالها
يف الر�سالة الن�صية لإمتام عملية الدفع ،مع رقمه ال�سري اخلا�ص باخلدمة� ..أما
�إذا كان املتعامل م�شرتك ًا �سابق ًا يف اخلدمة فيكفي اختياره "نول" من قائمة خدمات
الدفع املتاحة على املوقع.
الن�صية الق�صرية �إىل الرقم
وميكن �إجراء عملية تعبئة الر�صيد عرب الر�سائل ّ
 4488مع �إدخال الرموز املعتمدة التي مت احل�صول عليها عند الت�سجيل؛ ليجري
�إ�ضافة ر�صيد للبطاقة باخل�صم من ر�صيد البطاقة االئتمانية للم�شرتك الذي حدد
�سابق ًا مبلغ اخل�صم بـ � 50أو � 100أو  200درهم ..كما ميكن للمتعامل اال�ستفادة
من خا�صية "احل�سابات املتعددة" لتعبئة عدة بطاقات؛ تبع ًا لأرقامها املختلفة .ومن
اجلدير بالذكر �أنه يجري العمل حالي ًا على �إ�ضافة خدمة تعبئة بطاقة "نول" من
خالل تطبيق  mPayعلى �أجهزة الآي فون.

قنوات متعددة وحسابات متعددة

وبهدف توفري مزيد من ال�سهولة والراحة للم�ستخدمني ف�إن خدمة الدفع عرب
الهاتف املحمول تتيح للعميل� ،سواء كان فرد ًا �أو م�ؤ�س�سة� ،إمتام عمليات اال�ستف�سار
عن ر�سوم خدمات اجلهات امل�شرتكة فيها ،ودفعها؛ �إما من خالل تطبيق على �أجهزة
الآي فون يجمعها يف مكان واحد وي�سمح بتنفيذها بخطوة واحدة ،و�إما عرب الر�سائل
الن�صية الق�صرية من الهاتف املتحرك �إىل الرقم امل�شهور  ..4488وهذه اخلدمات
تغطي ،بالإ�ضافة �إىل تعبئة ر�صيد يف بطاقة نول� :إ�ضافة ر�صيد �إىل بطاقة "�سالك"
املقدمة �أي�ض ًا من هيئة الطرق واملوا�صالت ،عند نفاد غري متوقع للر�صيد ..ودفع
املخالفات املرورية مع "�شرطة دبي" ..و�أي�ض ًا دفع فواتري الكهرباء واملياه مع "هيئة
كهرباء ومياه دبي" ..وجمدد ًا؛ تقدمي تربعات مل�صلحة "دبي العطاء".
ي�شار هنا �إىل �أنه ميكن للم�شرتكني اال�ستفادة �أي�ض ًا من خا�صية "احل�سابات
املتعددة" التي تتيح �إمكان �ضبط �إعدادات اخلدمة لدعم ح�سابات متعددة خلدمة
حكومية واحدة؛ مث ًال :ميكن للمتعامل �إعادة تعبئة ر�صيد "�سالك" ل�سيارته ،وكذلك
�إعادة تعبئة ر�صيد "�سالك" �آخر ل�سيارة �أخرى ميتلكها ،من ح�ساب واحد له يف خدمة
الدفع عرب الهاتف املتحرك.
وميكن دوم ًا اال�ستف�سار عن اخلدمة وحتديثاتها من خالل مركز االت�صال املوحد
"ا�س�أل دبي" التابع حلكومة دبي الإلكرتونية ،على الرقم .700040000

موثوقية تثبتها األرقام

ت�ؤكد �إح�صاءات حكومة دبي الإلكرتونية ت�صاعد الزيادة يف معدالت �إقبال
ؤ�س�سات ،على تبني خيار الدفع عرب الهاتف املحمول لإجناز
العمالء� ،أف��راد ًا وم� ٍ
معامالتهم احلكومية من جهة ،وت�ؤكد زيادة ثقتهم يف فعالية و�أمان هذه القنوات
من جهة �أخ��رى ،خا�صة بعد اجلهود التي بذلتها حكومة دبي الإلكرتونية لتعزيز
م�ستوى طم�أنينة املتعاملني عرب التطويرات التي �أدخلتها على تلك البوابة؛ �إنْ على
�صعيد رفع معدالت الأمان يف نظام الدفع الإلكرتوين ،و�إنْ على �صعيد توفري خيارات
جديدة للدفع ومزيد من الت�سهيالت �أم��ام امل�ستخدم .وت�شري التقارير �إىل تقدم
 ..وبطاقة "نول" أيض ًا
كذلك �أعلنت حكومة دبي الإلكرتونية عن ان�ضمام خدمة تعبئة ر�صيد يف بطاقة ملمو�س يف قيمة املبالغ املح�صلة خالل العام  2012مل�صلحة اجلهات احلكومية
نول الذكية ب�أنواعها الأربعة �إىل قائمة خدمات الدفع عرب الهاتف املحمول ،والتي املحلية امل�شرتكة بها؛ حمققة زيادة تبلغ  %11مقارنة مع تلك املح�صلة يف العام
تتيح للجمهور القيام ب�سداد تعرفة التنقل عرب � ٍأي من و�سائل النقل العامة املتعددة  ..2011بالتوازي مع ارتفاع بن�سبة  %39يف عدد املعامالت املنفذة.

•
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تغريدات

تويتر ..منتدى قيادات
اإلمارات للتواصل مع
المواطنين
بانوراما مجتمعية من تغريدات صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد وكوكبة من المسؤولين
على تويتر ..خالل مارس 2013

بانوراما جمتمعية جتول بنا يف ف�ضاء تغريدات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم وكوكبة من �أ�صحاب ال�سمو وال�سعادة امل�س�ؤولني و�صناع القرار
يف حكومة دولة الإم��ارات عرب موقع تويرت و�شبكات التوا�صل االجتماعي ،وكيف
�أ�صبحت هذه ال�شبكات حموراً يجتمع حوله �أبناء الوطن ،وو�سيلة جديدة ت�ستبدل
بالدواوين التقليدية دواوي��ن �إلكرتونية تناق�ش ق�ضايا الوطن وتتداول �أحداثه
الرئي�سة و�إجنازاته.

وتظهر ه��ذه ال�صفحة كيف جنحت جتربة الإم ��ارات عرب ال�شبكات االجتماعية
بامتياز يف حتقيق االنت�شار العاملي ،وبناء الكاريزما احلكومية ،لت�صبح �إحدى �أدوات
�صناعة احل��دث والت�أثري يف دولتنا احلبيبة .وق��د جنحت القيادات احلكومية يف
الدولة بتحقيق منوذج متميز للأبواب الإلكرتونية ،ي�صل �إىل املواطن العادي من
دون حواجز �أو عوائق ،ويفتح املجال ل�صاحب القرار �أن يتعرف �إىل حاجات النا�س
ويتعاي�ش معهم.

@HHShkMohd

@HHShkMohd

تر�أ�ست اليوم جل�سة ملجل�س الوزراء ب�أبوظبي� ،أقررنا خاللها
الت�شكيل اجل��دي��د ملجل�س �إدارة املجل�س الأع �ل��ى للأمومة
والطفولة

ا�ستمتعت م���س��اء �أم ����س ب��امل���ش��ارك��ة يف اح �ت �ف��االت العا�صمة
مبنا�سبة مرور  250عاماً على بناء ق�صر احل�صن

@HHShkMohd

�أدى �أع�ضاء جمل�س الوزراء اجلدد اليوم اليمني القانونية �أمام �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة حفظه اهلل

رئ�ي����س ال��دول��ة يفتتح بح�ضور
حم� � �م � ��د ب � � ��ن را�� � � �ش � � ��د حم �ط��ة
"�شم�س  "1للطاقة

خ �ل �ي �ف��ة ب ��ن زاي� � � ��د :حمطة
"�شم�س  "1مت �ث ��ل خطوة
�أ�سا�سية يف �سعي دولة الإمارات
لبناء اقت�صاد متنوع و�ضمان
حتقيق �أمن الطاقة على املدى
البعيد.

ال�شيخ من�صور بن زايد

حمدان بن محمد بن ر ا�شد

�ضاحي خلفان تميم
@Dhahi_Khalfan
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@ABZayed

االب �ت �ك��ار ه��و ��س��ر جناح #رائد
الأع� � �م � ��ال وط ��ري� �ق ��ك لرت�سيخ
م �ك��ان �ت��ك يف عامل #ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة

ع�ق��ارات دب��ي الثانية عاملياً يف
م�ؤ�شر الأ�سعار
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عبداهلل بن زايد

@HHMansoor

@HamdanMohammed

ع��ودون��ا #عيال زاي ��د ع التميز
يف ك ��ل امل � �ج� ��االت و(�شم�س)1
 SHAMS1#ت�ؤكد التزامنا
بتطوير م�صادر الطاقة النظيفة
# masdar#امل�ستقبل �أجمل
للإمارات

�أحمد بن بيات
@ahmadbinbyat

امل �ج �ل ����س ال ��وط �ن ��ي االحت � ��ادي
ي �ن��اق ����ش ال� �ي ��وم � �س �ي��ا� �س��ة وزارة
ال���ص�ح��ة يف � �ش ��أن ت�ن�م�ي��ة قطاع
ال�صحة يف الدولة ،مو�ضوع مهم
ونتطلع �إىل حوار فعال وبناء

د� .أنور قرقا�ش
@AnwarGargash

الحكومة المحمولة

تطبيقات محمولة لخدمات الطرق
والمواصالت العامة في دبي
حتقيقاً لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ب�أن تقدم احلكومة خدماتها للجمهور
يف كل وقت ومن �أي مكان ب�شكل �سهل ومب�سط عرب الهاتف املحمول ،ن�ستعر�ض عرب �سل�سلة من الأعداد جمموعة من باقات التطبيقات الإلكرتونية التي تقدمها
اجلهات احلكومية و�شركات القطاع اخلا�ص ،والتي تخدم املتعاملني مع احلكومة يف حياتهم و�أعمالهم.

تطبيق هيئة الطرق
والمواصالت  -آي فون

تطبيق مترو دبي - 2

آي فون

تطبيق تفاعلي يت�ضمن قائمة من
اخلدمات امل�صممة لدعم عمالء هيئة
الطرق واملوا�صالت .يقدم معلومات
ع��ن م��واق��ع خدمة العمالء ،و�إمكان
تقدمي �شكوى عرب خدمة "مدينتي"،
ويحدد موقع �أق��رب حمطة للمرتو �أو
احلافالت.

تطبيق من هيئة الطرق واملوا�صالت
يزود امل�ستخدمني للمرتو باملعلومات
التي يحتاجون �إليها جلعل تنقلهم
�أك�ث�ر ��س�ه��ول��ة .ه��ذا التطبيق يوفر
معلومات عن حمطات املرتو وتوقيت
الرحالت ،وكيفية ا�ستخدام بطاقة
نول ..وغريها الكثري.

FR

EE

FR

EE

RTA Dubai

Dubai Metro2

By Roads & Transport Authority

By Roads & Transport Authority

خريطة دبي وجوالت
المشي  -آي فون

مواقف اإلمارات -
آي فون

هذا التطبيق ي�أتي مع خريطة تف�صيلية
لدبي ت�ساعد على ا�ستك�شاف املدينة
وال�ع�ث��ور على معاملها .م��ن وظائف
التطبيق ع��ر���ض خريطة تبني ا�سم
ال�شارع واملطاعم واملقاهي ،وخدمة
تتبع م�سار امل�ستخدم وحتديد موقعه
الذي هو فيه.

يقدم ه��ذا التطبيق طريقة ب�سيطة
وممتعة لدفع ر�سوم املواقف يف دبي،
حيث ميكن �إ�ضافة رقم لوحة ال�سيارة
ورمز املنطقة �إ�ضافة �إىل عدد �ساعات
ال��وق��وف ،ل�ي�ق��وم التطبيق ب�إن�شاء
الر�سالة الن�صية التي تقوم ب�إر�سالها
�إىل هيئة الطرق واملوا�صالت.

EE

FR

Dubai Map
&Walking Tours
By GPSmyCity.com, Inc.

EE

FR

UAE Park
By Maher Zidan
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التحول اإللكتروني

خدمة ترخيص المباني
من بلدية دبي

كيف رخصت الخدمات
اإللكترونية برج خليفة
بلدية دب��ي متثل �إح��دى �أه��م ال��دوائ��ر احلكومية املبدعة يف قطاع اخلدمات البحث والتجريب فرتة طويلة �إىل �أن مت الو�صول لتقنية ت�سمح بتجاوز هذا العقبة
الإلكرتونية ،حمققة �إجن��ازات كانت تع ّد م�ستحيلة يف ه��ذا امل�ي��دان ،منها خدمة الك�أداء يف تنفيذ اخلدمة �إلكرتوني ًا.
ترخي�ص املباين التي تقدمها �إدارة املباين يف بلدية دبي .حول هذه اخلدمة وكيفية
ن�ش�أتها وتطورها �إىل �أن و�صلت �إىل حد االعتماد عليها يف �إ�صدار تراخي�ص برج
ّ
وممكنات التحول
خليفة ،كان لنا هذا اللقاء مع املهند�س يو�سف املرزوقي ،مدير �إدارة املباين بالإنابة الحكومة المترابطة..
هنا يف�صل املرزوقي كيف �أن هذه اخلدمة الأ�سا�سية لدفع قطاع البناء والإن�شاءات
يف البلدية.
يف �إمارة دبي مل يكن لها �أن تكتمل �إلكرتوني ًا من دون الدعم الذي و ّفره مدير عام بلدية
دبي وحكومة دبي الإلكرتونية للدوائر احلكومية لت�سهيل عملية التحول الإلكرتوين
ما قبل الخدمات اإللكترونية
للخدمات؛ ومتثل �شبكة املعلومات احلكومية العامل الأ�سا�سي لهذا الدعم ..وهكذا
بو�صف
املباين
ترخي�ص
خدمة
يبتدئ املهند�س يو�سف امل��رزوق��ي حديثه عن
فبموا�صفات ال�سرعة والأمان التي تقدمها حكومة دبي الإلكرتونية متكنت �إدارة املباين
احلالة التي كانت عليها هذه املعاملة قبل حتويلها �إىل النموذج الإلكرتوين ،حيث يف بلدية دبي من ا�ستقبال املخططات واملعلومات اخلا�صة بها وحفظها وتداولها يف
تبد�أ بتجهيز املخططات الهند�سية من قبل املكاتب اال�ست�شارية واملقاولني املرخ�صني بيئة �آمنة وموثوقة.
لو�ضع الت�صاميم وحتديد كافة املعايري التخطيطية والبنائية واملوا�صفات الإن�شائية
عالوة على ذلك كان "الدفع الإلكرتوين" يرافق كل مرحلة من مراحل "ترخي�ص
والعمرانية للمبنى ،ثم طباعتها على �أوراق �ضخمة امل�ساحة.
املباين" ،وت�سمح هذه اخلدمة للمكاتب اال�ست�شارية و�شركات املقاوالت بت�سديد ر�سوم
إىل
�
املرفقة
املخططات
مع
تعبئة منوذج اخلدمة كان ينجز يدوي ًا ،ويقدم الطلب
مراحل املعاملة ح�سب اخليارات املالئمة لها� ،إما با�ستخدام بطاقات االئتمان و�إما
منهم
كل
البلدية،
يف
اخلرباء
�إدارة املباين ملعاينتها وتقييمها من قبل فريق املهند�سني
بالدرهم الإلكرتوين و�إما بالتحويل املبا�شر من احل�ساب البنكي.
يتخ�ص�ص يف نوع من �أنواع املوا�صفات ،للت�أكد من مطابقتها املعايري القيا�سية للبلدية،
ف�ض ًال عن تلك املمكنات املبا�شرة لتحويل اخلدمة �إلكرتوني ًا ،ف�إنها ترتبط مع
ابتدا ًء باملخططات املعمارية والإن�شائية ثم التمديدات امليكانيكية و�شبكة ال�صرف العديد من اجلهات احلكومية الأخرى مثل ات�صاالت وهيئة كهرباء ومياه دبي والإدارة
ال�صحي وال�ط��رق وال��دف��اع امل��دين ،وخمططات �أخ��رى عديدة حتتاج جميعها �إىل
العامة للدفاع املدين ،كما مت ربطها داخلي ًا مع �شبكة البلدية لتمكني فريق العمل من
الفح�ص الدقيق من �أجل �ضمان �سالمة املبنى ومالءمته لال�ستخدام املخ�ص�ص له.
امل�شاركة بالكامل يف مراجعة اخلدمة ،ومن دون �أوراق.
ولأن هذه املخططات هي الو�سيلة الوحيدة التي ميكن من خاللها فح�ص املباين
و�أ�ضاف املهند�س املرزوقي �أن النظام يقدّم �أكرث من ( )74خدمة وي�شتمل على
كانت تدخل يف دورة عمل يقوم فيها كل مهند�س بالتدقيق عليها ومن ثم متريرها
للمهند�س الذي يليه ،بوا�سطة موظفني متفرغني ،وهي الو�سيلة الوحيدة لتمرير تلك �أكرث من ( )30ميزة ،ويعترب نظام (ح ّياكم) اخلا�ص بحجز املواعيد مع موظفي
املخططات بني املهند�سني ،وع��ادة ما كانت تت�أخر هذه العملية وت�سبب الكثري من الق�سم وم�س�ؤوليه الأبرز من بينها� ،إىل جانب توفري قاعدة بيانات �ضخمة و�أر�شيف
الإرب��اك ..ف�ض ًال على التكد�س الكبري ملكاتب املوظفني يف الإدارة بتلك الأك��وام من هائل للمخططات وبطاقة مبنى ديناميكية م�صممة لأغرا�ض املدينة الرقمية واملبنى
الذكي .كما يوفر العديد من و�سائل التقييم للمتعاملني والتقييم العك�سي للموظفني
الأوراق واملخططات التي ميثل التعامل معها معاناة حقيقية.
وبعد �إبداء املالحظات من قبل الفريق اخلرباء ،وا�ستدعاء املقاول �أو اال�ست�شاري وا�ستطالعات ال ��ر�أي واال�ستبيانات ال��دوري��ة وخ��دم��ة الر�سائل الن�ص ّية للمالك
ملناق�شته ب�ش�أنها ،يجري تعديلها ...لتعاد الدورة مرة �أخرى ويبذل جهد مطابق من واملتعاملني و�شريط ًا �إخباري ًا يومي ًا ونظام ًا للر�سائل العامة للتوا�صل مع املتعاملني
وتوثيق االجتماعات.
جديد.

تحميل المخططات وعقبة الملفات الهائلة

تسلّم مخططات برج خليفة إلكتروني ًا

يختم املهند�س يو�سف املرزوقي كالمه عن هذه اخلدمة بو�صفه لها ب�أنها و�سام
ي�ضيف املرزوقي �أنه عندما بد�أت البلدية تفكر يف حتويل هذه اخلدمة �إىل النموذج
ير�صع �صدر بلدية دبي على �صعيد �إثبات جناح التحول الإلكرتوين ،وتفخر �إدارة
ّ
الإلكرتوين واجهت عائق ًا كبري ًا يف عملية التحويل؛ جعلها تبدو يف بداية الأمر عم ًال
م�ستحي ًال ،ن�سب ًة للحجم الهائل مللفات املخططات الهند�سية والذي مل يكن بالإمكان املباين الآن ب�أنه ومنذ �إط�لاق اخلدمة يف العام  2005مت ترخي�ص كافة املباين
نقله وتداوله عرب خطوط �شبكة الإنرتنت البطيئة ن�سبي ًا وغري القادرة على ن�سخه �إلكرتوني ًا ،مبا فيها برج خليفة� ،أعلى برج يف العامل ،والذي ي�ضم ت�صاميم هند�سية
وخمططات هائلة احلجم ،مل يتم ا�ستخدامها من قبل يف �أي مبنى؛ فقد جتاوز حجم
ل�ضخامته!
بد�أ التفكري باللجوء �إىل اال�ستعا�ضة عن حتميل امللفات عرب الإنرتنت ب�إر�سال ملفات الربج  1.5جيجا بايت ،مت ا�ستقبالها ب�شكل �إلكرتوين بالكامل ،كما مت التعامل
ن�سخة �إلكرتونية منها عرب ن�سخها يف �أقرا�ص مدجمة ،لكن �إدارة البلدية �أ�صرت على معها �ضمن منظومة دورة العمل الداخلي الالورقية يف �إدارة املباين ،بال�سهولة واملرونة
�أن تكون اخلدمة �إلكرتونية بالكامل وتنفذ عن بعد بكافة مراحلها ..ا�ستغرقت عملية اللتني يتم بهما التعامل مع فيال �سكنية ب�سيطة تبنى يف دبي.

•
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موقع الشهر

«تجوري» Tejuri.com
يوسع نطاق وصول قطاع البيع
ّ
بالتجزئة إلى الجمهور
حت ّفز جتارة التجزئة بن�سبة كبرية النم ّو االقت�صادي لدبي ،حيث ا�ستحوذت على واحتياجات امل�ستهلك .وحتظى العالمات التجارية التي تن�ضم �إىل املوقع الإلكرتوين
خا�ص على الإنرتنت �ضمن بيئة مركز جتاري تعززه خدمات �أق�سام العمليات
 %12من الناجت املحلي الإجمايل للإمارات خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية ،مبتجر ّ
وفقا لآخر الإح�صاءات ال�صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية .كما ت�شهد التجارة وخدمة امل�ستهلك والتو�صيل ،املدعومة جميع ًا من تجِ وري.
وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أنّ "جتوري" ي�ق�دّم خدمة العمالء على م��دار ال�ساعة
الإلكرتونية منواً يف دول جمل�س التعاون اخلليجي مع تنامي ا�ستخدام الإنرتنت يف
ّ
املنطقة بن�سبة  %1500خالل العقد الأخ�ير ،نظراً لل�شريحة ال�شا ّبة الوا�سعة للمت�س ّوقني ويقدم الدعم الفني للتجار� ،إىل جانب ت�أمني العبور وعملية التو�صيل
وبوابة الدفع الآمن عرب الإنرتنت ..وكذلك البنية التحتية املجانية ل�صيانة تكنولوجيا
املتعاملة مع الإنرتنت.
املعلومات .كما يحظى بدعم كامل من دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي ،ما يعني �أن
م�سجلني يف الدائرة وميتثلون لقانون حقوق امل�ستهلك
التجار على "جتوري" ّ
من هنا تربز �أهمية "جتوري" كخطوة مهمة على �صعيد تكري�س مكانة دبي يف جميع ّ
هذا ال�سوق العاملي ،مبا يحقق ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد نائب رئي�س ال�صادر عن وزارة االقت�صاد.
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ب�أن حتتل دبي مركز ًا مرموق ًا يف االقت�صاد
اجلديد القائم على املعلومات.

القيمة المضافة

ما هي "تجوري"؟

املن�صة االفرتا�ضية اجلديدة امل�صادق عليها من قبل دائرة التنمية
تقدّم هذه ّ
االقت�صادية ،منتجات وخدمات من جمموعة وا�سعة من حمال التجزئة يف دولة
الإم��ارات العربية املتّحدة؛ ما مينح املت�س ّوقني فر�صة ا�ستك�شاف جميع اخليارات
املُتاحة �أمامهم من م�صدر واحد متوافر على مدار ال�ساعة ويتّ�سم بالأمان.
وي�ضم املوقع عدد ًا من املتاجر املرخ�صة من قبل دائرة التنمية االقت�صادية تتن ّوع
ما بني تلك املتخ�ص�صة بالإلكرتونيات ،واملو�ضة والأزياء ،واملفرو�شات ،والريا�ضة،
للتجار الو�صول �إىل �شريحة �أكرب من اجلمهور والعمالء املحتملني
الأمر الذي يتيح ّ
ويوفر يف الوقت ذاته للم�ستهلكني الإقليميني واملحليني الو�صول �إىل جمموعة وا�سعة
من املنتجات عرب باقة من العالمات التجارية.
و ُيعترب "جتوري" امتدادًا طبيع ًيا لقطاع التجارة عاملي امل�ستوى يف دبي :فاملت�س ّوقون
يتوافدون �إىل املراكز التجارية يف دبي والتي تو ّفر خيار ًا وا�سع ًا من املنتجات �ضمن
باقة متن ّوعة من العالمات التجارية ..و"جتوري" ت�سمح للعمالء بالو�صول �إىل
تلك املنتجات واخلدمات عينها بلم�سة زر ،ومن �أي مكان يف العامل ،وبذات القيمة
التناف�سية للأ�سعار التي يجدونها يف دبي.
ومن خالل تقدمي هذا التن ّوع الكبري من اخليارات مي ّكن "جتوري" من تكرار
جتربة املراكز التجارية وحت�سينها ومنح امل�ستهلكني جتربة ت�س ّوق عملية و�سهلة
التجار الذين
و�آمنة .و�سيعمل مركز الت�سوق الإلكرتوين هذا ٍ
ب�شكل موازٍ على جذب ّ
�سي�ستفيدون من ر�أ�س املال اال�ستثماري الأق ّل كلفة وقاعدة العمالء الوا�سعة مقارنة
باملراكز التجارية التقليدية.

ال يكتفي "جتوري" ب�أن يفتح واجهات �أرقى املحال التجارية للمت�سوقني يف �أماكن
وجودهم لرييحهم من عناء الزحام و�إ�ضاعة الوقت يف البحث عن مواقف ،و�إمنا يوفر
كذلك جمموعة من الوظائف عرب واجهته الإلكرتونية متثل قيمة حقيقية للمت�سوق ال
ميكن �أن يح�صل عليها من خالل الت�سوق التقليدي� .أهم تلك اخل�صائ�ص:
 	)1الدفع الآمن عرب تقنية ثري دي حلماية بطاقات االئتمان
� 	)2ضمان �إعادة ال�سلع امل�شرتاة خالل �سبعة �أيام من تاريخ ال�شراء
 	)3التو�صيل املجاين داخل دولة الإمارات
 	)4الدفع عند التو�صيل ملن ال يرغب يف الدفع عن طريق بطاقات االئتمان
 	)5مقارنة �أ�سعار وموا�صفات ال�سلع املتنوعة خالل عملية الت�سوق
 	)6قائمة "الأمنيات" التي ميكن من خاللها متابعة ال�سلع التي يرغب املت�سوق يف
�شرائها

"أمنيات" من فريق التحرير

من الأمور التي الحظناها خالل عملية تقييم املوقع وحتليل هيكله وحمتواه عدم
نواح،
وجودهم واجهة باللغة العربية يف املوقع ،وهي خا�صية مهمة �أ�سا�سية من عدة ٍ
ال�سيما و�أن العالمة التجارية للموقع� ،أي "جتوري" ،م�شتقة من اللغة العربية.
خدمة نتمنى �إدراجها يف املوقع ،وهي التكامل مع (بوابة الدفع الإلكرتوين)
حلكومة دبي الإلكرتونية ،والتي تتيح خيارات �إ�ضافية يف الدفع �أهمها التحويل من
احل�ساب البنكي للعميل ،وهو خيار قد يف�ضله الكثري من النا�س لأمانه و�سهولة التعامل
معه ملن ال ميتلكون بطاقة ائتمان ويريدون �شراء �سلع و�إر�سالها �إىل �أ�شخا�ص �آخرين
كهدايا �أو م�ستلزمات.
كذلك الحظنا عدم و�ضوح ال�صور اخلا�صة باملنتجات ملعاينتها والتعرف �إىل
موا�صفاتها ،وهو �أمر حتتاج �إليه كافة املتاجر الإلكرتونية ،مع عر�ض �صور املنتج من
سلوكات الشراء اإللكترونية
�أن�شئ هذا املوقع الإلكرتوين بعد �أبحاث مك ّثفة حول ال�سلوكات ال�شرائية ال�سائدة كافة الزوايا ليحاكي التجربة الواقعية يف الت�سوق ،وي�شجع امل�ستخدم الذي ال يعرف
التجار املنتج من قبل �أن يبادر ل�شرائه.
يف ال�سوق الإقليمية و�إمكانات النم ّو فيها ،ليو ّفق ما بني �أه��داف مبيعات ّ

•
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األمم اإللكترونية

أفضل مكان للوصول إلى
المعلومات والخدمات الحكومية

نظرة عن كثب في بوابة
الحكومة اإللكترونية
البريطانية gov.uk
م�ث�ل��ت ال�ق�م��ة احل�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت يف دبي الحكومة من الداخل

ال�شهر امل��ا��ض��ي مم��ار��س��ة ج��دي��دة يف ت �ب��ادل اخلربات
احلكومية من �أجل حتقيق �سعادة املواطنني ورفاهية
املجتمع .وا�ستعر�ضت القمة ال�ع��دي��د م��ن التجارب
ال�ع��امل�ي��ة يف جم��ال احل�ك��وم��ة الإل �ك�ترون �ي��ة وتب�سيط
الإجراءات ..ن�ستعر�ض يف "تقنية للجميع" جمموعة
من هذه النماذج املتقدمة عاملياً يف جمال اجلاهزية
الإلكرتونية ،ومنها التجربة الربيطانية� ،إذ تعترب
بوابة احلكومة الإلكرتونية � gov.ukأف�ضل مكان
للعثور على امل�ع�ل��وم��ات واخل��دم��ات احل�ك��وم�ي��ة ،فقد
ج��اءت ه��ذه البوابة بعد دم��ج موقعني قدميني هما:
بوابات احلكومة القدمية ( )DirectGovوموقع الصفقة الخضراء
تعطي هذه ال�صفحة مثا ًال على الكيفية التي ميكن
الأعمال ،يف حمطة واحدة خلدمة الأفراد وال�شركات بها للحكومة ا�ستعرا�ض وتبني اخلدمات واملو�ضوعات
على حد �سواء.
املهمة؛ مثا ًال على ذلك �صفقة البيئة التي توجه خطواتها
امل��واط�ن�ين �إىل كيفية ت��وف�ير ال�ط��اق��ة ،وك�ي��ف ي�صبح
املواطن �صديق ًا للبيئة .وتوفر ال�صفقة تقييمات حول
هيكل الموقع
الكيفية التي يتم ميكن بها حتويل منزل املواطن لي�صبح
ً
ً
ميثل ال�شعار يف تروي�سة املوقع عن�صرا جاذبا لعني منز ًال �أخ�ض َر ،عن طريق اختيار مزود خلدمة ال�صفقة
امل�شاهد� ،إذ يتيح له �أن يدرك �أنه يقوم بت�صفح بوابة اخل �� �ض��راء ،ث��م االت �ف��اق معه بعقد ،ودف ��ع الر�سوم،
حكومة اململكة املتحدة ،حيث يرتبط التاج امل�ستخدم يف و�أخ�ي�ر ًا القيام بالتجديدات ال�صديقة للبيئة ،والتي
ال�شعار تلقائي ًا مع الهوية الوطنية لهذه الدولة.
تعود يف النهاية على املواطن ب��وف��ورات يف م�صاريفه
للوهلة الأوىل تبدو البوابة بغاية الب�ساطة ،مع اال�ستهالكية.
ا��س�ت�خ��دام احل��د الأدن� ��ى م��ن ال��ر��س��وم��ات وال�صور،
وا�ستخدام احلد الأق�صى من االرتباطات الت�شعبية.
ويرتكز توزيع العنا�صر لهذا املوقع يف  4كتل ،يتو�سطها الروابط األكثر نشاط ًا
تظهر هذه ال�صفحة االرتباطات الت�شعبية املتنوعة
ق�سم يف منت�صف ال�صفحة الرئي�سة (وهو عبارة عن
الأك�ثر ن�شاط ًا على البوابة ،وتتيح للم�ستخدم التنقل
�صورة) يقود امل�ستخدم �إىل "احلكومة من الداخل"،
ب�شكل �أ�سرع للو�صول �إىل الأم��اك��ن التي يبحث عنها
و�إىل �صفحة �أكرث جاذبية لناحية الت�صميم الغرافيكي .ب�شكل متكرر .وت�شمل:
حتتوي ه��ذه ال�صفحة على ق�سمني اث�ن�ين :ق�سم
للوزارات و�آخر للإدارات احلكومية الأخرى ،وكل منهما
يحتوي على �إح�صاءات تو�ضح عدد الكيانات املدرجة
حالي ًا يف ك��ل ق�سم ،م��ا ي�سمح للم�ستخدم ب ��أن ينقر
على الأرق��ام ملعرفة الإدارات يف كل منها .ويبدو جلي ًا
�أن احلكومة الربيطانية قد �أطلقت بوابتها تدريجي ًا،
ومل تنتظر حتى تكتمل املعلومات عن مئات امل�ؤ�س�سات
احلكومية لديها لتقدم ال�شكل اجلديد لها.

القائمة الرئيسة

لي�س هناك توظيف وا��ض��ح ل�شكل القائمة الذي
جنده يف غالبية املواقع ،بل يتم التنقل بني ال�صفحات
ب��ا��س�ت�خ��دام االرت �ب��اط��ات الت�شعبية ال�ت��ي ت� ��ؤدي �إىل
ال�صفحات الداخلية للموقع ،وهي مرتكزة يف الق�سم
ال�ع�ل��وي م��ن ال�صفحة ،وي�ت�ك��رر وج��وده��ا يف جزئها
ال�سفلي.
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•مطابقة وبحث الوظائف العاملية
•ت�سجيل الدخول �إىل متويل الطالب
•ر�سوم جواز ال�سفر
•بدل الباحث عن عمل
•�ضريبة املجل�س
•�إدارة �شركة حمدودة
•اختبار القيادة النظري
•�أ�سعار �ضرائب ال�سيارات
•احل�صول على قر�ص مدمج ل�ضرائب ال�سيارات

كما تربز من بني الروابط جمموعة مو�ضوعات متثل
�أهم الق�ضايا التي يبحث عنها املتعاملون مع احلكومة
الربيطانية ،وهي:
ال �ت��وظ �ي��ف :ن�لاح��ظ م ��رة �أخ� ��رى ا� �س �ت �خ��دام املوقع
واخللفيات البي�ضا َء الب�سيط َة .وتقدم هذه
الن�صو�ص
ِ
َ
ال�صفحة اخلدمات الإلكرتونية مثل الرواتب ،والإجازات
املر�ضية ،وال�صحة وال�سالمة يف العمل ،وعقود العمل،
و�ساعات العمل.
امل��واط�ن��ة وال�ع�ي����ش يف اململكة امل�ت�ح��دة :ه��ذا اجلانب
ي�شمل االنتقال �إىل اململكة املتحدة ،واخلدمات املتعلقة
باجلن�سيات وجوازات ال�سفر ..وحتى الت�صويت.
امل� �ع ��اق ��ون :ت�شمل ه ��ذه ال�صفحة ح �ق��وق املعاقني،
وامل�ساعدات املالية املمنوحة لهم ،وكذلك العمل مع
الإعاقة.
ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ت �ع �ل��م :ي �ق��دم ه ��ذا ال�ق���س��م اخل��دم��ات
الإلكرتونية للعميل �سواء كان يف املدر�سة� ،أو يخطط
ال�ستكمال التعليم العايل� ،أو يبحث عن التدريب� ،أو
كان مهتم ًا بطلب قر�ض للتعليم �أو قر�ض لتنمية مهنته.
وي�شمل متويل الطالب والقرو�ض واجلامعات والقبول
يف املدار�س واالنتقال �إىل مدر�سة جديدة ومعلومات عن
احلياة املدر�سية ..ويعترب هذا الق�سم مورد ًا غني ًا بجميع
املعلومات واخلدمات التعليمية.

في النهاية..

تعمل هذه البوابة على تب�سيط خدمات احلكومة
الربيطانية مبا حتتويه من معلومات غنية ومت�شعبة،
ف�ض ًال عن اخلدمات الأخرى التي تقدمها والتي تهم كل
مواطن بريطاين �أو رمبا يحتاج �إليها املغرتبون.
 ..من اجلدير بالذكر �أن عدد الكلمات التي يتم
ا�ستخدامها لو�صف هذه الكمية الكبرية من املعلومات
ال يتجاوز  400كلمة يف ال�صفحة الرئي�سة! وهو على ما
يبدو توج ٌه جدي ٌد تتبناه حكومة اململكة املتحدة لتقدمي
اخلدمات الإلكرتونية مع حمتوى مب�سط ومتوافق مع
الت�صفح ع�بر ال�ه��وات��ف املحمولة مبختلف تقنياتها
و�أ�شكالها.

•

مرصد الخدمات
إنجاز الربط اإللكتروني بين «جمارك دبي»
و«اإلمارات للشحن الجوي»

طورت جمارك دبي نظامها الإلكرتوين ملخال�صة ال�شحن ،ليبد�أ بتلقي بيانات ال�شحنات
اجلوية ال�صادرة عن "الإمارات لل�شحن اجلوي" /ذراع ال�شحن لطريان الإمارات ،عرب
قناة الأعمال الإلكرتونية  .B2Gومتت تهيئة القناة لتبادل بيانات ال�شحنات اجلوية
ال�صادرة عن "الإمارات لل�شحن اجلوي" مبا ميكن جمارك دبي من مطابقة ال�شحنات
مع املعلومات ال��واردة عنها يف بيانات وك��االت ال�شحن من جهة ،وبيانات �إف�صاح
املتعاملني عن الب�ضائع يف تلك ال�شحنات من جهة �أخرى .و�سيوفر هذا التطوير مزايا
كبرية لكافة الأطراف ابتدا ًء من املتعاملني ،مرور ًا ب�شركات الطريان ووكاالت ال�شحن
وم�شغلي املنافذ اجلوية ،و�صو ًال �إىل زيادة كفاءة الأداء جلمارك دبي.
ويحقق الربط عرب قناة الأع�م��ال الإلكرتونية بني "جمارك دبي" و"الإمارات
لل�شحن اجلوي" فوائد مهمة للمتعاملني ،يف مقدمتها �إجناز عملية مطابقة ال�شحنات
ب�أ�سرع وقت ممكن ،ما ي�ساهم يف ت�سريع خمال�صة الب�ضائع ،وهو ما ي�ستجيب ملتطلبات
م�ستخدمي ال�شحن اجلوي.
ويتيح التطوير اجلديد اكت�شاف االختالفات املوجودة بني الب�ضائع واملعلومات
املدرجة عنها يف البيان اجلمركي �إلكرتوني ًا ،كما يمُ كن �شركات الطريان ووكاالت
ال�شحن وم�شغلي املنافذ اجلوية من تب�سيط وت�سهيل عمليات �إعادة ال�شحن لب�ضائع
الرتانزيت ،من خالل املطابقة املبا�شرة لل�شحنات.
وجتني جمارك دبي فوائد عديدة من هذا الربط؛ فهو يدعم جهودها للو�صول
�إىل التطبيق الكامل ملتطلبات قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون اخلليجي،
ويوفر حتكم ًا ومتابعة اف�ضل حلركة �سل�سلة التوريد التجاري ..والأه��م من ذلك هو
�ضبط الإي ��رادات وحمايتها بالكامل من احتماالت التهرب ال�ضريبي ،عرب �ضمان
تطابق الب�ضائع مع بيان ال�شحنة و�إقرار املتعامل ،وكذلك تقرير وكالة ال�شحن .كما
ميكن عرب ت�سريع تبادل املعلومات زيادة الإيرادات من ا�سرتداد ر�سوم اجلمارك عن
ال�شحنات غري امل�ستلمة ،والتي ي�ؤمن هذا النظام حتديدها بدقة و�إخ�ضاعها �سريع ًا �إىل
الإجراءات املتبعة لتح�صيل قيمتها ،وي�ضمن كذلك التدقيق على ب�ضائع الرتانزيت التي
ُيعاد �شحنها من دبي للت�أكد من �أن الر�سوم التي ي�سرتدها املتعاملون عن تلك ال�شحنات
م�ساوية مل�ستحقاتهم.

مشروع قانون لحماية بيانات المتعاملين
بالهوية إلكتروني ًا

�أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن بدئها ب�إعداد م�سودة م�شروع قانون ي�ستهدف و�ضع
الأ�س�س القانونية ل�ضمان �أق�صى درجات احلماية لبيانات املتعاملني من خالل بطاقة
الهوية على ال�شبكات الإلكرتونية ،وتو�صيف ا�ستخدامات ال�شهادات الرقمية والتوقيع
الإلكرتوين واخلتم الإل�ك�تروين ..وي�أتي هذا الإج��راء يف وقت ت�سعى فيه العديد من
دول العامل �إىل �صياغة قوانني حلماية خ�صو�صية بيانات الأفراد ،مبا ي�سهم يف حتديد
هوياتهم والتحقق من �شخ�صياتهم عند �إجراء املعامالت الإلكرتونية.
ويعترب م�شروع الهوية الرقمية واحد ًا من �أبرز امل�شروعات اال�سرتاتيج ّية يف هذا
الإطار ،بالنظر �إىل م�ساهمته يف حماية وت�أمني التعامالت الإلكرتونية عرب الإنرتنت،
ومنع احتماالت انتحال هو ّية الأفراد يف التعامالت الإلكرتون ّية ..ف�ض ًال عن م�ساهمته
ب�شكل ف ّعال يف تر�سيخ مفهوم "االقت�صاد الإلكرتوين الآمن" على م�ستوى الدولة.
وقد عملت الهيئة على �إطالق م�شروع "مركز الت�صديق الإلكرتوين" الذي يهدف �إىل
توفري خدمات رقمية قائمة على بنية حتتية تقنية متطورة ودقيقة لتوفري خدمة ت�أكيد
و�إثبات الهويات عرب ال�شبكات الإلكرتونية ،باعتباره �أحد �أبرز �أه��داف ا�سرتاتيجية
 ،2013-2010املتعلقة بتطوير بنية حتتية �آمنة ومتكاملة مت ّكن من احل�صول على
البيانات وتبادلها.
و�أطلقت الهيئة يف هذا الإطار م�شروع تفعيل تطبيقات الهو ّية الإلكرتون ّية با�ستخدام
البنية التحتية ملفتاح الت�شفري العام ( )PKIو�إدارة الهو ّية املوحدة ،يف �سبيل تقدمي
الدعم التقني للخدمات الإلكرتونية وت�سهيل عملية الربط مع احلكومات الإلكرتونية
يف الدولة.
وتعمل الهيئة يف الوقت الراهن على تو�سيع نطاق ت�شفري البيانات وا�ستخداماتها
عرب �شبكات الإنرتنت والهواتف املتحركة الذكية با�ستخدام خا�صية الالتالم�سية،
للتعريف بهويات الأفراد وحماية بياناتهم.

"سهيل" محاكم دبي ينطلق في دورته
الرابعة  2013معزز ًا بتطبيق آي باد

حر�ص ًا من حماكم دبي على تقدمي �أف�ضل اخلدمات للمتعاملني ،يتوا�صل
برنامج "�سهيل" التطوعي يف دورته الرابعة لعام  ،2013بعد �أن حقق جناحا
الفت ًا يف رفع ن�سبة ر�ضا املتعاملني خالل الأع��وام الثالثة املا�ضية ،ملا يوفره من
وقت املراجع وجهده ،من خالل احل�صول على التوجيه ال�سليم من قبل موظف
"�سهيل" الذي ي�شبه يف خدمته املوظف ال�شامل من حيث معرفته ب�إجراءات تقدمي
اخلدمات املختلفة يف حماكم دبي و�أماكنها.
الربنامج مت �إطالقه هذا العام بحلة جديدة مغايرة عن الأع��وام ال�سابقة،
حيث مت تزويد املوظف املتطوع بو�شاح يحمل �شعار الربنامج ،بالإ�ضافة �إىل
بطاقة تعريفية للتعرف �إليه ب�سهولة من قبل املتعامل ،كما �ستوزع هدايا رمزية
على متعاملي الدائرة امل�ستفيدين من اخلدمة ..عالوة على �أن �آلية تقدمي اخلدمة
من قبل موظفي �سهيل يف �أروقة حماكم دبي قد تغريت� ،إذ يقوم املوظف املتطوع
بالتنقل بني الوحدات الإدارية املتعددة من تلقاء نف�سه ،ويبادر ب�س�ؤال املتعاملني
عن احتياجاتهم ،وعليه يقدم الدعم الالزم لهم للو�صول �إىل وجهاتهم �أو تعريفهم
بالإجراء ال�صحيح.
كما مت تطوير تطبيق "نربا�س" على جهاز الـ ( )iPADالذي يو�ضح خطوات
�إجراءات التقا�ضي يف الدائرة لي�ستعني به املوظف يف معرفة الإجراءات املختلفة
يف الدائرة بغر�ض تعريفها للمتعامل ،بالإ�ضافة �إىل طباعة �أعداد معينة من ن�سخ
اخلرائط م�صغرة و�إعطائها للمراجع لال�ستدالل على املواقع املختلفة يف املبنى.

معلومات حسابات عمالء «كهرباء دبي» في
تطبيق جديد على بالك بيري 10
�أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي �أخري ًا �إطالق تطبيق جديد جلهاز بالك بريي
 Z10الذكي؛ حيث �سي�ستطيع املتعاملون تنزيل التطبيق اجلديد من عامل بالك
بريي ،لتكون بذلك �أول دائرة حكومية يف الدولة تطلق تطبيق ًا خا�ص ًا على هذه
الن�سخة من اجلهاز.
وي�أتي هذا امل�شروع يف �سياق تنفيذ توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،والتي تهدف
�إىل تب�سيط الإجراءات واخلدمات التي توفرها الدوائر احلكومية ،بالإ�ضافة اىل
�أمتتتها ودجمها يف جميع عمليات الهيئة.
ويعد االنت�شار الوا�سع لهذا الهاتف الذكي من�صة ممتازة لإطالق التطبيق
اجلديد؛ حيث يوفر الو�صول ال�سهل وال�سريع للمتعاملني �إىل املعلومات املتعلقة
بح�ساباتهم يف الهيئة ،كما ميكنهم من اال�ستف�سار عن فواتريهم ال�شهرية،
ومتابعة �آخر الأخبار والأحداث املتعلقة بالهيئة ،بالإ�ضافة �إىل االت�صال مبراكز
خدمة املتعاملني لتقدمي االقرتاحات وال�شكاوى ..والعديد من امليزات الأخرى.
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موروث« ..إلكتروني»

الخدمات اإللكترونية تعانق الموروث الشعبي في اإلمارات

«أبشر» لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل
ال تتقدم �أمة من دون �أن يكون لها موروث �أ�صيل من القيم والعادات التي ت�صنع روح الإبداع والتميز ،لت�شكل لها هوية وطنية مميزة .وكما �أ�صبحت
الإمارات منوذجاً على م�ستوى املنطقة يف النه�ضة واالزدهار والنجاح ،فقد كانت يف زمن الأجداد �أي�ضاً منوذجاً يف التقاليد الأ�صيلة التي �شكلت �أ�سا�س
هذه النه�ضة التي نراها اليوم.
وقد حر�ص رواد التحديث والتجديد من الأبناء على الوفاء ل�تراث الآب��اء ،وذل��ك من خالل التم�سك باملوروث ال�شعبي وا�سرتجاع مفرداته،
ال�ستخدامها يف �شتى ميادين النه�ضة لتلقي بظاللها على م�سرية التحول الإلكرتوين التي حظيت بع�ض مبادراتها وخدماتها الإلكرتونية بن�صيب
من هذا املوروث لتبقى را�سخة يف الأذهان .هذه ال�صفحة ت�ستعر�ض يف كل عدد خدمة من تلك اخلدمات الإلكرتونية التي حتمل �أ�سماء �شعبية ،لتذكر
الق�صة من �أولها واخلدمة يف جوهرها.

ما هي خدمة «أبشر»؟

هي خدمة تهدف لتعزيز م�شاركة الكوادر الوطنية يف �سوق العمل ،وتعك�س
حر�ص �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل،
على توفري كافة املقومات التي ت�سهم يف حت�سني وتطوير القدرة التناف�سية للإن�سان
الإم��ارات��ي واالرتقاء ب�أدائه؛ مبا يتنا�سب مع املكانة التي باتت حتتلها الدولة يف
املحافل الإقليمية والدولية .هذه املبادرة لي�ست منف�صلة عن ر�ؤية التمكني التي
�أطلقها �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،يف م�ستهل عهده امليمون ،بل هي
امتداد لها وتر�سيخ لأهدافها.
وت�سعى املبادرة عرب موقعها الإل�ك�تروين  www.absher.aeلتكون-
مبقا�صدها االقت�صادية واالجتماعية -ا�سرتاتيجية وطنية ت�ستوعب جهود الدوائر
احلكومية والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات التعليم ومراكز الت�أهيل خللق مزيد من
اخليارات �أمام الباحثني عن العمل وتوفري فر�ص عمل م�ستدامة لهم يف خمتلف
مناطق الدولة ،كما تعمل على توفري ال�سيا�سات والت�شريعات التي من �ش�أنها �إيجاد
مناخ حمفز وجاذب للباحثني عن العمل من املواطنني.
واملبادرة مهمومة كذلك بخلق بيئة حا�ضنة مواتية ومناخ عمل م�ؤ�س�سي تتوزع
فيه الأدوار ،وتتوافر فيه حزمة من احلوافز التي ت�شجع املواطنني على االنخراط
ب�شكل جدي يف جماالت العمل كافة ،كما ت�سمح يف الوقت نف�سه ب�إيجاد �آلية عمل
م�ستدامة ال�ستقطاب املوارد الب�شرية الوطنية وتطويرها.
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تتميز اخلدمة بح�ضور متميز على �شبكات التوا�صل االجتماعي عرب مواقع
في�سبوك وتويرت ويوتيوب و�إن�ستغرام ..على الروابط:
• www.youtube.com/AbsherUAE
• www.facebook.com/AbsherUAE
• www.twitter.com/AbsherUAE
• http://instagram.com/AbsherUAE

أبشر في الموروث الشعبي

"�أب�شر" يف املوروث ال�شعبي م�ستمدة من الب�شرى �أو الب�شارة املفرحة التي
ت�شمل التطلع �إىل م�ستقبل متفائل ،فعندما يقول �أحدهم� :أب�شر ،فهو يعني �أن
املعاملة منجزة �أو �ستنجز يف �أقرب وقت �إن �شاء اهلل؛ وهو موقف �إيجابي يحقق
الكثري من الفعالية.

سبب التسمية

ت�أتي �أب�شر يف اللغة العربية من التفا�ؤل والتطلع �إىل تنفيذ كل ما فيه خري،
وهذا ما متثله املبادرة بت�شجع املواطنني يف الدولة على حمل روح �إيجابية ،ما
ي�ساهم يف تعزيز العمل واملثابرة عليه.

مرشد الخدمات

دليل استعمال خدمة «تساهيل»
توظف ه��ذه الخدمة قنوات
ّ
لتمكن
التواصل اإللكترونية
موظفي حكومة دب��ي من
التواصل مع الجهات الحكومية
التي يعملون فيها لالستعالم
عن بياناتهم الوظيفية

1

توفر اخل��دم� َة �إدارة (نظم تخطيط امل��وارد احلكومية) يف
حكومة دبي الإلكرتونية عرب الر�سائل الن�ص ّية الق�صرية� ،أو
عرب الهاتف املتفاعل.

2
•
•
•
•

�سجل رقم هاتفك املتحرك
لتفعيل اخلدمةّ :
يف ق�سم املوارد الب�شرية بدائرتك.
للبدء با�ستخدام اخلدمة لال�ستعالم عن
بياناتك الوظيفية وتلقي ال��رد عليها فور ًا
عرب ر�سالة "�إ�شعار".
�أر��س��ل ر�سالة ن�صية �إىل الرقم 4433
تت�ضمن رمز اخلدمة املطلوبة وكلمة ال�سر،
مع ترك م�سافة بينهما.
كلمة ال�سر االفرتا�ضية ،هي �سنة ميالد
املوظف؛ والذي بدوره ميكنه تغيريها تالي ًا.
(مثال)BA 1985 :

ملزيد من املعلومات ،راجع ق�سم املوارد
الب�شرية يف دائرتك.

جدول برموز الخدمات
ا�سم اخلدمة

رقم احل�ساب البنكي
انتهاء العقد
التقييم الوظيفي
ر�صيد االجازة
بيانات االجازات
تفا�صيل جواز ال�سفر
تفا�صيل ق�سيمة الراتب
بيانات املوظف ال�شخ�صية
بيانات املوظف الوظيفية
بيانات املوظف العائلية
تفا�صيل التذاكر
تغيريات الراتب
تفا�صيل الراتب االجمايل
تفا�صيل املديونيات
تغيري الرقم ال�سري
تغيري اللغة
تفعيل  /ايقاف خدمة ت�ساهيل

الرمز
BA
CA
EP
LB
AR
PD
PS
PD
AD
FD
TD
SC
TS
RE
RP
CL
ED

يمكنك االستعالم عن بياناتك الوظيفية
أيض ًا من خالل الهاتف المتفاعل على
الرقم :

800477
)(800-GRP
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15

تدريب

الخطة التدريبية للربع الثاني للعام 2013

لحكومة دبي اإللكترونية
نظم «الموارد البشرية»

نظم «سلسلة التوريد»
التاريخ

ا�سم الدورة

التاريخ

ا�سم الدورة
املقدمة يف نظم �سل�سلة التوريد (للمبتدئني)

 05مايو2013 /

املقدمة يف نظم املوارد الب�شرية (للمبتدئني)

� 14إبريل2013 /

التزود الإلكرتوين  -اخلدمة الذاتية

 06مايو2013 /

�إدارة املوارد الب�شرية

� 15إبريل2013 /

امل�شرتيات

 08مايو2013 /

اخلدمة الذاتية يف املوارد الب�شرية

� 18إبريل2013 /

املخازن

 12مايو2013 /

�إدارة التعليم والتدريب

� 21إبريل2013 /

بوابة املورد الإلكرتونية

 15مايو2013 /

التوظيف الإلكرتوين

� 22إبريل2013 /

تقييم �أداء املوظفني الإلكرتوين

� 24إبريل2013 /

نظم «المالية»
ا�سم الدورة

التاريخ

املقدمة يف نظم املالية (للمبتدئني)

 02يونيو2013 /

نظم «الرواتب»
ا�سم الدورة

التاريخ

املدفوعات

 03يونيو2013 /

املقدمة يف نظم الرواتب (للمبتدئني)

 05مايو2013 /

املقبو�ضات

 05يونيو2013 /

الرواتب

 06مايو2013 /

�إدارة �أوقات العمل

 12مايو2013 /

�إدارة النقدية

 09يونيو2013 /

الأ�صول الثابتة

 10يونيو2013 /

الأ�ستاذ العام

 12يونيو2013 /

التكامل مع التطبيقات املكتبية

 17يونيو2013 /

التقارير املالية

 18يونيو2013 /

املعامالت بني الدوائر

 20يونيو2013 /

جديد نظام «المستكشف»
ا�سم الدورة

التاريخ

إدارة المراسالت والوثائق الحكومية
ا�سم الدورة

التاريخ

نظام املرا�سالت احلكومية

� 23إبريل2013 /

نظام املرا�سالت احلكومية

 23مايو2013 /

نظام املرا�سالت احلكومية

 23يونيو2013 /

دورات المدققين

املقدمة يف امل�ستك�شف حللول الأعمال

 19مايو2013 /

ا�سم الدورة

امل�ستك�شف يف نظم �سل�سلة التوريد

 20مايو2013 /

املوارد الب�شرية للمدققني

 26مايو2013 /

امل�ستك�شف يف نظم املوارد الب�شرية

 21مايو2013 /

امل�شرتيات للمدققني

 27مايو2013 /

امل�ستك�شف يف نظم املالية

 22مايو2013 /

املالية للمدققني

 28مايو2013 /

امل�ستك�شف يف نظم الرواتب

 23مايو2013 /

الرواتب للمدققني

 29مايو2013 /

نظام «الدعم الفني اإللكتروني»
ا�سم الدورة

التاريخ

نظام الدعم الفني الإلكرتوين

� 23إبريل2013 /

نظام الدعم الفني الإلكرتوين

 23مايو2013 /

نظام الدعم الفني الإلكرتوين

 23يونيو2013 /
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التاريخ

مالحظات
•جميع الدورات باللغة العربية
•هذه اخلطة قابلة للتغيري
•من�سقو التدريب املعتمدون هم فقط املخولون برت�شيح املتدربني
•جميع الدورات تبد�أ ال�ساعة � 8:00صباحاً

جديد

