آفاق إلكترونية

 ..قصة نجاح أخرى
وت�ستمر احلكاية عام ًا �إثر عام لرتوي ق�صة جناح �صاغتها جهود فرق عديدة..
فر ٌق ما زالت تعمل بالتفاين والعزمية نف�سيهما .ق�صتنا التي بد�أت يف العام 2003
تروي ف�صولها جناح ًا �إثر جناح لبوابة "الدفع الإلكرتوين"؛ واحد ٌة من �أهم مم ّكنات
احلكومة الإلكرتونية ومرتكزاتها.
وبالتزامن مع ت�سارع وت�يرة التحول الإلكرتوين يف دب��ي ،وما �صاحبها بطبيعة
احلال من خماوف الأمن املايل وانتهاك اخل�صو�صية التي ت�سببت يف �إحجام بع�ض
النا�س عن ا�ستخدام �أدوات الدفع الإلكرتوين ،كان لزام ًا علينا �أن نطور هذه البوابة
لتلبي احتياجات اجلمهور �ضمن بيئة رقمية �آمنة مع �ضمان �أكرب قدر من ت�سهيل حياة
املتعاملني مع اجلهات احلكومية لت�سديد م�ستحقات اخلدمات على مدار ال�ساعة،
ان�سجام ًا مع توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي الرامية �إىل �إن�شاء حكومة مرتابطة قادرة على
توفري اخلدمة للجمهور ،يف جميع مراحلها.
***
بني العام  2003ونهاية العام  2012ع�شر �سنوات من النجاحات الفائقة:
املح�صلة عرب البوابة مل�صلحة اجلهات
�سجلت املبالغ
بد�أت م�ؤ�شراتها املتوا�ضعة حني ّ
ّ
املحلية الثالثة امل�شرتكة فيها �آنذاك قيمة بلغت بالتحديد  129,902درهم ًا مع
نهاية ال�ع��امُ ،نفذت عرب ( )205معامالت فقط ،لتبد�أ بعدها رحلة ال�صعود
لتقفز املبالغ يف ال�سنة التي تلتها � 2004إىل  4,761,167درهم ًا ُنفذت عرب
 11,392معاملة.
 ..هكذا كانت وترية الإقبال على خدمات الدفع الإلكرتوين متنامية من خالل
الزيادة غري املتوقعة يف حجم املعامالت الإلكرتونية الناجحة التي مت تنفيذها؛ ما
�شجع اجلهات احلكومية على التناف�س يف اال�شرتاك يف البوابة ،بالتوازي مع زيادة
قائمة عدد اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها للمتعاملني.
�سجلت املبالغ
يف العام � 2012صار للق�صة طعم �آخر تتحدث عنه الأرقام� ،إذ ّ
املح�صلة عرب البوابة مل�صلحة اجلهات املحلية امل�شرتكة فيها قيمة جت��اوزت 4.3
ّ
�ضعف مقارنة
مليار درهم مع نهاية �شهر دي�سمرب مبعدّل ارتفاع يتجاوز � 33ألف ٍ
مع تلك املح�صلة من العام ُ ،2003نفذت عرب ( )3,322,278معاملة مبعدّل
ارتفاع يتجاوز � 16ألف �ضعف عددها يف العام  ..2003وحالي ًا يبلغ عدد اجلهات
امل�ستخدمة لبوابة الدفع الإلكرتوين  25جهة حكومية وغري حكومية ،ملا يزيد على
 250خدمة �إلكرتونية تقدمها الدوائر ،لت�ساهم البوابة بذلك يف تقدمي عوائد هائلة،
مبا�شرة وبعيدة الأمد ،على �صعيد النفقات احلكومية.
***
ً
ً
هذه القفزات النوعية تعني �أننا قطعنا �شوطا كبريا جتاه تطبيقات احلكومة
الإلكرتونية ،وبالتحديد يف حمور التداوالت املالية الذي يعد الأكرث ح�سا�سية بالن�سبة
ؤ�س�سات ..و�أننا ا�ستطعنا يف "حكومة دبي الإلكرتونية" ك�سب
للم�ستخدمني؛ �أفراد ًا وم� ٍ
ثقة املتعاملني وتعزيز م�ستوى طم�أنينتهم يف كل ما �أدخلناه من تطويرات على تلك
البوابة� :إنْ على �صعيد رفع م�ستوى الأمان يف نظام الدفع الإلكرتوين باعتماد منظومة
احلماية الثالثية � ،3D Secureأو على �صعيد توفري خيارات مفتوحة للدفع �أمام

امل�ستخدم عرب قنوات متعددة .واليوم تتمتع بوابة الدفع الإلكرتوين بخا�صية ذكية
تتيح �إمكان ربطها بجميع اخلدمات الإلكرتونية للدوائر �أ ّي ًا كانت التقنيات الفنية
والربجمية التي ت�ستخدمها هذه الدوائر ،وكذلك بقابليتها للعمل ب�شكل متوافق مع
كافة و�سائط الدفع الإلكرتوين :الإنرتنت و�شا�شات اللم�س وتقنيات التفاعل ال�صوتي
 IVRو�أهم بطاقات االئتمان و�أكرثها انت�شار ًا ،ف�ض ًال عن اخل�صم املبا�شر من
احل�ساب امل�صريف للعميل.
ف�صول ق�صة النجاح توالت عرب تعزيز الدفع الإل�ك�تروين ببوابة للدفع عرب
الهاتف املتحرك تتميز بخا�صية الدفع التلقائي للخدمات احلكومية التي توفرها
البوابة وب�شكل دوري (يومي� ،أ�سبوعي� ،شهري� ،أو حتى بتحديد املتعامل تاريخ ًا
معين ًا للدفع) ..كما �أطلقنا تطبيق ًا جديد ًا للهواتف الذكية ي�ساعد حتميله املجاين
من (متجر �أبل) على �إجراء خدمات الدفع الإلكرتوين مبا�شرة عرب الهاتف املتحرك
باتباع خطوات حمدودة ..وما زال لدينا الكثري من املفاج�آت لتعزيز الدفع الإلكرتوين
وجعله اخليار املف�ضل ملتعاملي اجلهات احلكومية.

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

رئيس التحرير

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.
وت�ت��وىل "حكومة دب��ي الإلكرتونية" مهمة ت�ق��دمي ال�ب��واب��ة الر�سمية امل��وح��دة حلكومة دبي
(دبي.امارات) ،التي تزود القاطنني يف الإمارة وم�ؤ�س�ساتها وقطاع الأعمال والزوار 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 هذه "تقنية للجميع" يف تعريف �شرائح املجتمع باخلدمات
الإلكرتونية ،مع تعميم ن�شر الثقافة الإلكرتونية مبا يخدم توجه الإمارة نحو جمتمع املعرفة..
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مدير التحرير

عامر حممد احلمايدة

amer.alhamayda@deg.gov.ae

"دبي التجارية" تك ّرم
�أف�ضل عمالئها
الإلكرتونيني

منسق المجلة

جمال خليفة املال

jamal.almulla@deg.gov.ae

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@deg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@deg.gov.ae
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حكومة دبي الإلكرتونية
بني عامني

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري

designer@deg.gov.ae

الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الإلكرتونية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
...الربيد الإلكرتوينquality@deg.gov.ae :
ميكن ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية من املجلة على
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.
العدد  - 112فبراير 2013

9

حلة جديدة ملوقع
�سالك من هيئة الطرق
واملوا�صالت
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"دبي للإح�صاء" يهيئ
منظومة خلدمات
القطاع اخلا�ص

شراكات

«دبي اإللكترونية»
توفر حلول «االستضافة
اإللكترونية» لجمعية
اإلمارات للملكية
الفكرية
وقعت دائ��رة "حكومة دبي الإلكرتونية" مذكرة تفاهم وتعاون مع "جمعية
الإم��ارات للملكية الفكرية" يف �إط��ار احلر�ص امل�شرتك على تعزيز �أط��ر التعاون
لال�ستفادة من البنى التحتية لدى حكومة دبي الإلكرتونية ،ومبا يخدم التطلعات
امل�ستقبلية يف بناء جمتمع رقمي متكامل و�آمن .ووقع املذكرة كل من و�سام العبا�س
لوتاه م�ساعد املدير العام لـ "حكومة دبي الإلكرتونية" ،و�سعادة اللواء الدكتور
عبدالقدو�س عبدالرزاق العبيديل رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ،وذلك على هام�ش الطليعية لدولة الإمارات �ضمن �أبرز الدول املتقدمة يف جمال حماية حقوق امللكية
احلفل ال�سنوي الذي نظمته اجلمعية يف نادي �ضباط دبي ،وتخلله تكرمي ال�شركاء الفكرية ومكافحة القر�صنة.
اال�سرتاتيجيني وعدد من �أبرز ال�شخ�صيات الرائدة التي كان لها م�ساهمات ق ّيمة
يف جمال حماية حقوق امللكية الفكرية وحماربة القر�صنة يف الإمارات.

شراكة ضد القرصنة

حلول استضافة متكاملة

وق��د اتفق الطرفان على درا�سة �أف�ضل ال�سبل املتاحة لقيام دائ��رة "حكومة
دبي الإلكرتونية" ب�أعمال اال�ست�ضافة الإلكرتونية ( )eHostللموقع الإلكرتوين
للجمعية وتطويره .وت�أتي �أهمية االتفاق امل�شرتك ن�سب ًة للدور احليوي لهذه اخلدمة يف
ا�ست�ضافة املواقع والبوابات الإلكرتونية احلكومية يف بيئة متطورة و�آمنة وموثوقة على
�شبكة الإنرتنت ،وتخفيف عبء �إن�شاء مواقع �إلكرتونية م�ستقلة عن كاهل اجلهات
احلكومية و�شبه احلكومية ،عالو ًة على توحيد املعايري اخلا�صة ب�شبكة الإنرتنت لكافة
املواقع والبوابات الإلكرتونية احلكومية لإمارة دبي.

دعم المجتمع الرقمي

و�أو��ض��ح و�سام لوتاه �أنّ توقيع مذكرة التفاهم خطوة نوعية من �ش�أنها دعم
التطلعات اال�سرتاتيجية التي ت�صب يف خدمة م�سرية التحول نحو جمتمع رقمي
متكامل قائم على املعرفة ،م�شيد ًا بدور "جمعية الإمارات للملكية الفكرية" يف دعم
اخلطط الوطنية الرامية �إىل بناء بيئة رقمية �آمنة وقائمة على الإب��داع واالبتكار
واملوثوقية عرب ن�شر الوعي الفردي واملجتمعي بحقوق امللكية الفكرية ،ومكافحة
ظاهرة القر�صنة التي متثل تهديد ًا حقيقي ًا يف وجه التحول الإلكرتوين املت�سارع.
و�أ� �ش��ار ل��وت��اه �إىل �أنّ ح�ل��ول "اال�ست�ضافة الإلكرتونية" ال�ت��ي توفرها "دبي
الإلكرتونية" ت�ؤ ّمن بنية حتتية متطورة و�آمنة تلبي متطلبات اال�ست�ضافة املختلفة من
حيث نظم �إدارة املحتوى و�إدارة املواقع ا�ستناد ًا �إىل �أحدث التكنولوجيات املتقدمة،
وبف�ضلها تعفي الهيئات احلكومية نف�سها من تكرار ت�أمني بنية حتتية م�ستقلة وتتالفى
هدر التكاليف املادية ،يف ظل حكومة �إلكرتونية متتلك هياكل متطورة وبرامج ميكن
جلميع الدوائر والهيئات يف الإطار احلكومي اال�ستفادة منها ..م�ؤكد ًا حر�ص الدائرة
على تزويد اجلمعية ب�أحدث البنى التحتية و�أنظمة �أمن وحماية املواقع الإلكرتونية
لتعزيز ح�ضورها �ضمن العامل الرقمي؛ دعم ًا جلهودها الرامية �إىل تر�سيخ املكانة

م��ن جانبه ،ق��ال ال �ل��واء ال��دك�ت��ور عبدالقدو�س العبيديل" :تندرج ال�شراكة
اال�سرتاتيجية اجلديدة يف �إطار حر�صنا على تعزيز �أطر التعاون ال�سليم والب ّناء مع
القطاعني احلكومي واخلا�ص من �أجل تعزيز حماية حقوق امللكية الفكرية واحلد
من قر�صنة الربجميات يف املجتمع الإم��ارات��ي .ونتطلع �إىل العمل عن ق��رب مع
دائرة "حكومة دبي الإلكرتونية" لال�ستفادة بال�شكل الأمثل من حلول "اال�ست�ضافة
الإلكرتونية" يف خدمة تطلعاتنا امل�ستقبلية يف �إيجاد بيئة رقمية �آمنة تلبي متطلبات
التحول الإلكرتوين يف دبي والإمارات" ..معرب ًا عن �سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع
الدائرة ،والتي تقود م�سرية حافلة بالتميز يف توفري اخلدمات الإلكرتونية امل�شرتكة
ودفع عجلة التحول الرقمي ا�ستناد ًا �إىل �أ�س�س متينة قوامها املوثوقية وال�شفافية
واالبتكار ..م�ؤكد ًا ثقته ب�أنّ حلول "اال�ست�ضافة الإلكرتونية" �ستمثل دفعة قوية جلهود
اجلمعية الرامية �إىل ن�شر الوعي بحقوق امللكية الفكرية ومكافحة القر�صنة يف الدولة
عموم ًا.

تعزيز التحول اإللكتروني

وتعد "اال�ست�ضافة الإلكرتونية" �إحدى اخلدمات امل�شرتكة التي توفرها دائرة
"حكومة دبي الإلكرتونية" لتعزيز التحول الإلكرتوين يف الإم��ارة وتوفري البنية
التحتية الالزمة ل�ضمان جناحه ،وواحدة من �أبرز احللول املتطورة ال�ست�ضافة املواقع
الإلكرتونيـة اخلا�صة بالهيئات احلكومية و�شبه احلكومية يف �إم��ارة دبي وهيئات
احلكومة االحتادية لدولة الإمارات ،ابتداء من املواقع ال�صغرية واملتو�سطة واملنتديات
الإلكرتونية والربيد والدرد�شة واملحتوى الإخباري وحتى البوابات الإلكرتونية الكبرية
وامل��واق��ع الرئي�سة التي ترتبط ب�أنظمة مركزية مثل الدفع الإل�ك�تروين والتكامل
الإلكرتوين.
وتتميز اخلدمة بتوفريها من�صة ذات موا�صفات عالية مزودة بحلول �إدارية ،مبا
يف ذلك �إدارة املحتوى و�إدارة البوابات الإلكرتونية و�إدارة ال�شبكات واملتابعة الفنية،
ف�ض ًال عن �أعلى درجات الأمان واال�ستقرار.

•
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موضوع الغالف

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

"دبي التجارية" تكرّم أفضل عمالئها
اإللكترونيين للعام 2012
الذي منح هذه ال�شركات كفاءة ت�شغيلية يف خمتلف عمليات التجارة عرب احلدود.
وجاءت النتائج على النحو التايل:

�شهد العام املا�ضي �إجنازاً جديداً يف تاريخ االقت�صاد الإماراتي ،من خالل ت�سجيل
رقم قيا�سي غري م�سبوق يف مقدار التبادالت التجارية بلغ تريليون دوالر �أمريكي،
وذل��ك بف�ضل اخلطة االقت�صادية واال�سرتاتيجية املتقدمة لدولة الإم��ارات التي
طورت �سيا�سات التجارة اخلارجية ،ووفرت الدعم الذي حقق حت�سينات جوهرية يف فئات الجائزة
•فئة املخ ّل�ص اجلمركي املتميز :العري�ش لل�شحن والتخلي�ص والنقل الربي
قطاع التجارة يف خمتلف �أنحاء الإمارات.
العام
وتعترب "دبي التجارية" ،املز ّود الرائد للخدمات الإلكرتونية املبتكرة يف جمال
•فئة امل�ستورد املتميز� :شركة تي �شويرتام و�أوالده املحدودة
التجارة عرب احل��دود ،والعاملة حتت مظلة "دبي العاملية" ،العباً رئي�ساً يف تعزيز
•فئة امل�صدّر املتميز :بروج اخل�صو�صية املحدودة
التجارة يف �إم��ارة دبي والإم��ارات ب�شكل ع��ام ،من خالل توفري خدمات �إلكرتونية
•فئة �شركة النقل الربي املتميزة � :آرتي تران�سبورت املحدودة
ت�سهل ممار�سة الأعمال يف الدولة.
•فئة �شركة املنطقة احلرة املتميزة � :أجيليتي للمخازن العمومية (غلوبال
لذا حتر�ص على زيادة تبني ال�شركات للخدمات الإلكرتونية وهو ما ظهر جلياً
لوجي�ستيك�س)� .ش.م.ح
يف احلفل الكبري الذي �أقيم حتت رعاية �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل
•فئة �شركة ال�شحن ال�ب�ح��ري املتميزة – ال�شحن ب��احل��اوي��ات� :شركة
مكتوم ،نائب حاكم دبي ،وك ّرمت فيه "دبي التجارية" �أف�ضل ال�شركات �أدا ًء يف تب ّني
OOCL (UAE) LLC
خدماتها الإلكرتونية ،وذلك يف الن�سخة ال�سنوية اخلام�سة من "جائزة التميز يف
•فئة �شركة ال�شحن البحري املتميزة – ال�شحن العام� :شركة وكالة اخلليج
اخلدمات الإلكرتونية".
(دبي) املحدودة
•فئة وكيل ال�شحن والنقل املتميز :بارويل دبي املحدودة للمالحة والتموين.
جرى اختيار ال�شركات الفائزة بهذه اجلائزة املرموقة يف ت�سع فئات ،بعد ا�ستكمال
Wilhelmsen Ships Service
مرحلة حتكيم امللفات املرت�شحة والتي �شهدت زيادة كبرية يف عدد املتقدمني ،عرفان ًا
•فئة �شركة �إعادة الت�صدير املتميزة� :إيرو�س للإلكرتونيات
ب�أدائها العايل يف تبني اخلدمات الإلكرتونية التي توفرها بوابة "دبي التجارية" ،الأمر
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ومت ت�صميم ه ��ذه ال �ن �� �ش��رة لتلبية احتياجات
امل�ستخدمني لدينا ،وعززنا حمتواها ب�أخبار ومعلومات
حول �آخر الأحداث يف �صناعة ال�شحن ونقل الب�ضائع،
وحتى الآن �أطلقنا �أربعة �أعداد منها القت قبو ًال جيد ًا
من قبل عمالئنا.

حول هذا املو�ضوع ودور البوابة يف تطوير الأعمال
يف قطاع ال�شحن ونقل الب�ضائع ،كان لنا هذا احلوار
مع املهند�س حممود الب�ستكي ،الرئي�س التنفيذي لـ
"دبي التجارية".
�أين يقع دوركم يف الإجن��از الكبري الذي حققته دولة
الإمارات يف جمال التجارة اخلارجية؟
تفخر دبي التجارية ب�أنها لعبت دور ًا كب ً
ريا يف ت�سهيل
ه��ذا الإجن��از من خ�لال تطوير و�إدارة �أنظمة البنية
الأ�سا�سية للتجارة واخلدمات اللوج�ستية يف دبي ،والتي
تتكامل ب�سهولة لتن�سيق تبادل البيانات واملعلومات بني
جميع الكيانات امل�شاركة ،من �أجل متكني تزايد حجم
التجارة لتتدفق ب�سال�سة عرب �سل�سلة التوريد ب�أكملها
و�صو ًال �إىل هذا امل�ستوى الأعلى على الإطالق.
ت�ستثمر دب��ي بكثافة يف تطوير مكانتها العاملية
ع�بر ت�ع��زي��ز البنية التحتية "على الأر�ض" لتلبية
الطلب املتزايد على اخلدمات الأ�سا�سية ،وللحفاظ
على مرتبتها املتقدمة باعتبارها واح��دة من املراكز
التجارية للخدمات اللوج�ستية الرئي�سة يف العامل،
وه��ذه اال�ستثمارات ت�شمل امل�شروعات ال�ضخمة مثل
بناء املحطة الأكرب يف العامل لل�شحن يف مطار �آل مكتوم
ال��دويل� ،أو تو�سيع ميناء جبل علي لي�صل �إىل القدرة
على التعامل مع ال�سفن واحلاويات ال�ضخمة بحلول عام
 ،2015بالإ�ضافة �إىل التطوير الذي يحدث يف ميناء
خليفة القريب لإمارة دبي.
ً
كل هذا ي�أتي ان�سجاما مع �إعالن �آخر من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،الذي بني فيه
دخ��ول دب��ي مرحلتها الثالثة من التنمية ،ما �سيجلب
حركة جتارية هائلة من العديد من ال�شركات امل�شاركة
يف حركة التجارة و�شحن الب�ضائع.
م ��ا م ��وق ��ع الإم � � � ��ارات �إق �ل �ي �م �ي �اً يف جم� ��ال التجارة
اخلارجية؟
ال تزال دولة الإم��ارات العربية املتحدة رائدة على
م�ستوى ال�ع��امل يف تي�سري ال�ت�ج��ارة ،على ال��رغ��م من
املناف�سة ال�شديدة من االقت�صادات العاملية الأخرى.
وجنحت يف االحتفاظ باملرتبة الأوىل يف منطقة ال�شرق
الأو��س��ط على ه��ذا ال�صعيد ،وحتتل املرتبة اخلام�سة
عاملي ًا يف التجارة عرب احلدود وفق ًا لأحدث تقرير للبنك
الدويل يف ممار�سة �أن�شطة الأعمال للعام .2013
�إ�ضافة �إىل ذل��ك ،فقد حت�سن لدينا الرتتيب يف
م�ؤ�شر �أداء اخلدمات اللوج�ستية لنقفز  7مراتب بعد
�أن كان ترتيبنا  24يف العام  2012لي�صبح الآن 17
على م�ستوى العامل.
خ�لال حفلكم ال�سنوي ه��ذا ،م��ا ال��ذي تقدمونه من
جديد لعمالئكم على �صعيد اخلدمات الإلكرتونية؟
ن�ح�م��د اهلل �أن��ن��ا ال��ي��وم ون �ح��ن ن �ك��رم عمالءنا
الإلكرتونيني املميزين للعام احلايل ،نعلن عن االنتهاء
بنجاح من م�شروع رائد لدينا �أجنزناه يف العام 2012
وهو "ترقية البنية التحتية" لدبي التجارية ،حيث قمنا
بتجديد بنيتنا التحتية لتكنولوجيا املعلومات و�إعادة
بنائها بالكامل م��ن الأل ��ف �إىل ال �ي��اء ،ليحل حملها

ما معدالت زيادة التجارة يف القطاعات التي توفرون
لها اخلدمات الإلكرتونية يف الإمارة وما مقدار تبني
العمالء خلدماتكم؟
ما قمنا به خالل الفرتة املا�ضية حقق نتائج كبرية
نفخر بها ،وقد ر�أينا منو ًا يزيد عن  %20يف معظم
امل�ؤ�شرات الرئي�سة لدينا؛ مبا يف ذلك عدد ال�شركات
امل�سجلة التي تتجاوز الآن � 70,000شركة ،وبلغ عدد
املعامالت الإلكرتونية التي �أجرتها هذه ال�شركات �أكرث
من  14.8مليون معاملة خالل العام املا�ضي.
املهند�س حممود الب�ستكي
الرئي�س التنفيذي لـ "دبي التجارية"

الربنامج احلايل معزز ًا ب�أحدث التكنولوجيات املوثوقة،
والقابلة للحفاظ على النمو امل�ضطرد يف �أعمالنا.
�إ�ضافة �إىل ذلك نفخر ب�إجناز �آخر يتمثل يف �إطالق
�أول خ��دم��ة م��ن نوعها يف املنطقة م��ن خ�لال تقدمي
"جداول ال�سفن" على بوابة دبي التجارية ،خلدمة
ال�شركات التجارية وقطاع اخلدمات اللوج�ستية ،وتقدّم
هذه اخلدمة حالي ًا جداول الإبحار من خطوط ال�شحن
الرئي�سة من جبل علي �إىل املوانئ �أكرث من  700وجهة
عاملي ًا ،وقد كانت هذه املعلومات مبعرثة بني ع�شرات
ال�شركات املالحية واملوانئ ،ويتم تداولها ورقي ًا عرب
ر�سائل الفاك�س �أو من خالل ملفات �إك�سل غري متكاملة،
م��ا يجعل التعامل معها ملعرفة موعد و��ص��ول �سفينة
ومغادرتها �أم��ر ًا يف غاية ال�صعوبة� ،أما الآن فب�إمكان
امل�ستخدمني معرفة تفا�صيل كبرية عن حركة ال�سفن
حتاكي عملية البث املبا�شر ملواعيد الو�صول واملغادرة،
وبلم�سة زر.
ول� �ك ��ن ك �ي��ف ت �ع ��اجل ��ون م �� �ش �ك �ل��ة ت��وع �ي��ة اجلمهور
بخدماتكم الإلكرتونية من �أج��ل حتقيق تبنيها من
قبل امل�ستخدمني؟
ب� ��د�أن� ��ا يف دب� ��ي ال� �ت� �ج ��اري ��ة ب� ��إ�� �ص���دار ن�شرة
" ،"Tradelinesوهي ر�سالة �إخبارية �إلكرتونية
توفر التقارير واملعلومات حول اخلدمات الإلكرتونية.

ك�ي��ف ت�ق�ي�م��ون دورك� ��م امل�ستقبلي يف ت�ع��زي��ز وتقوية
االقت�صاد يف الدولة ب�شكل عام؟
لقد �أعلنا ر�سمي ًا دعمنا ملحاولة دولتنا ا�ست�ضافة
معر�ض �إك�سبو  2020العاملي يف دبي ،وهذا الطموح
يف نهاية املطاف يفتح فر�صة كربى ل�شركات اخلدمات
اللوج�ستية والنقل يف الإمارة.
ما جديدكم للعام 2013؟
�شرعنا الآن يف العام اجلديد �أنا وفريقي يف العمل
على م�شروعات عدة ن�أمل �أن يتم �إطالقها يف الربع الأول
من عام � ،2013أهمها م�شروع "،"Tradesheild
وه��ي خ��دم��ة ال�ت��أم�ين على الب�ضائع ع�بر الإن�ترن��ت،
و�ستمكن عمالء دبي التجارية من مقارنة الأ�سعار وطلب
العرو�ض من عدة �شركات ت�أمني رئي�سة ،و�سوف تكون
هذه اخلدمة خطوة �إىل الأمام لبوابة دبي التجارية يف
ر�ؤيتها لت�صبح حمطة توقف �شاملة وموحدة لت�سهيل
التجارة يف الإمارة.
ً
كما نعمل �أي�ضا على طرح برنامج تدريب الو�سيط
اجلمركي املعتمد ( ،)CCBوهو امل�سار الذي يغطي
ق��وان�ين اجل�م��ارك والإج� ��راءات يف تخلي�ص الب�ضائع
امل�ستوردة وامل�صدرة ،وي�أتي هذا الربنامج ال�ستكمال
ق�صة جناحنا يف متكني عمالئنا مبنحهم خربات على
م�ستوى عاملي يف التدريب املهني.
هذه املبادرة يف جمال التدريب التي مت تقدميها لأول
مرة قبل �سنتني من خالل برنامج التجارة واخلدمات
اللوج�ستية املعتمد  ، CTLPحققت جناح ًا كب ً
ريا� ،إذ
تخرج حتى الآن �أكرث من  500حمرتف يحمل �شهادة
 ،CTLPsو�سيتم العمل على �إطالق الإ�صدار اجلديد
من هذا الربنامج املبتكر يف هذا العام؛ من خالل �إثراء
املناهج الدرا�سية ،مع مزيد من الرتكيز على ال�شحن
اجلوي وعمليات �سل�سلة التوريد.
نحن فخورون ب�أن هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية
قد �صادقت على برنامج التدريب ، CTLPال�ستكمال
االعتماد الأ�صلي من قبل معهد ت�شارترد للوج�ستيات
والنقل .CILT
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فعاليات
«حكومة دبي اإللكترونية» تحتفي باإلنجاز
و «روح الفريق» خالل ملتقاها السنوي

ت�أكيد ًا على التزامها بتعزيز روح العمل اجلماعي امل�ستمدة من مفهوم "روح
الفريق" ،والتزامها بتكرمي الإبداع واالبتكار ون�شر ثقافة التميز امل�ؤ�س�سي ،نظمت
دائرة "حكومة دبي الإلكرتونية" �أخ�ير ًا حفل لقائها ال�سنوي الأول يف "مركز
دبي الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض" /قاعة "امللتقى" ،بح�ضور �سعادة �أحمد بن
حميدان مديرها العام ،وو�سام لوتاه م�ساعد املدير العام ،ومب�شاركة كبرية من
املديرين ور�ؤ�ساء الأق�سام واملوظفني.
توجه خاللها بجزيل
وافتتح "امللتقى" �أحمد بن حميدان بكلمة ترحيبية ّ
ال�شكر �إىل ف��رق العمل التي تقف وراء م�سرية التميز والنجاح التي تقودها
"حكومة دبي الإلكرتونية" يف ظل التوجيهات ال�سديدة والر�ؤية الثاقبة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،الداعية �إىل احلر�ص دائم ًا على �أن نكون يف ال�صدارة
وال نر�ضى بغري املرتبة الأوىل ..م�شدد ًا على حر�ص الدائرة على دعم الإبداع
املبتكرة التي حتمل لواء التنمية ال�شاملة ودفع عجلة
وت�شجيع الكفاءات الب�شرية ِ
التحول الرقمي يف امل�ستقبل.
و�أكد بن حميدان �أهمية تعزيز روح التناف�سية �ضمن فريق العمل الواحد يف
�سبيل حتقيق الأه��داف امل�ؤ�س�سية ،م�شدّد ًا على موا�صلة الدائرة تقدمي الدعم
ال�لازم لكافة ف��رق العمل يف �إدارات احلكومة الإلكرتونية ل�ضمان االرتقاء
مب�ستوى الأداء احلكومي وتطوير الكفاءة الت�شغيلية الداخلية؛ مبا ينعك�س ب�صورة
�إيجابية على جودة اخلدمات الإلكرتونية؛ تلبية لتطلعات املتعاملني من املواطنني
واملقيمني والزوار وجمتمع الأعمال و�ضمان ر�ضاهم عن نوعية تلك اخلدمات..
وتلبية لتطلعات موظفي الدائرة �أي�ض ًا.
وقد تخلل اللقا َء ُ
عر�ض فيلم توثيقي لإجنازات "حكومة دبي الإلكرتونية"
خالل العام الفائت و�أه��م املحطات الالفتة فيه ،والتي ا�شتملت على تنظيم
�سل�سلة من الفعاليات ال��رائ��دة وتوقيع �شراكات ا�سرتاتيجية مع العديد من
الدوائر واجلهات احلكومية املحلية يف دبي ،وعلى امل�ستوى االحت��ادي ..عالوة
ظم برجمية وخدمات جديدة ت�ساهم يف تعزيز م�سرية
على تطوير تطبيقات و ُن ٍ
التحول الرقمي وتدعم حتقيق التكامل احلكومي يف �إمارة دبي.
وقام �سعادة �أحمد بن حميدان وو�سام لوتاه م�ساعد املدير العام بتكرمي
 22موظف ًا تقدير ًا مل�سريتهم املهنية الناجحة التي امتدت لأكرث من ع�شر
�سنوات وم�ساهماتهم الق ّيمة على مدى تلك ال�سنوات يف دعم ر�ؤية "حكومة دبي
الإلكرتونية" ودفع عجلة التحول نحو جمتمع املعرفة؛ مثمن ًا جهود كل من �ساهم
يف توفري اخلدمات احلكومية الإلكرتونية وتطويرها ،داعي ًا جميع عنا�صر الكادر
الوظيفي �إىل امل�شاركة بفعالية يف م�سرية التطوير والإجناز عرب موا�صلة العمل
بروح الفريق الواحد ،وتقدمي االقرتاحات والرتكيز على تطوير الإبداع الفردي
مبا يخدم التطلعات امل�ستقبلية للحكومة املحلية واالحتادية.
كما مت تكرمي عدد من املوظفني تثمين ًا مل�ساهمتهم ودورهم الف ّعال يف �إجناز
م�شروع "من�صة تكامل اخلدمات احلكومية" ،وم�شروع ترقية البنية التحتية
للخدمات الإلكرتونية ،و م�شروع ت�سجيل الدخول املوحد.
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ّ
تطلع على تجربة «دب��ي
«الخارجية»
اإللكترونية» في تحسين األداء الحكومي
ا�ست�ضافت دائ��رة "حكومة دبي الإلكرتونية" �أخ�ير ًا مبقرها يف دي��وان �سمو
حاكم دبي وفد ًا من وزارة خارجية الدولة لالطالع على جتربتها يف تطبيق نظامي
املوحدين ونظام املرا�سالت الإلكرتوين،
ال�شكاوى واالق�تراح��ات الإلكرتونيني َّ
والتع ّرف �إىل دوره��ا يف حت�سني الأداء امل�ؤ�س�سي عرب توفري �آلية عمل متكاملة
لتعزيز ثقافة الإب��داع وال�شفافية و�ضمان التميز يف توفري اخلدمات احلكومية،
ب�أعلى درجات املوثوقية والأمان.
وت�أتي الزيارة يف �إط��ار حر�ص ال��وزارة على االط�لاع على التجربة الريادية
لـ "دبي الإلكرتونية" يف م�سرية "التحول الإلكرتوين" حملي ًا و�إقليمي ًا ،والتعرف
�إىل مالمح املنهجية املتكاملة التي تتبعها لتوفري اخلدمات الإلكرتونية واخلدمات
املوجهة لت�سهيل تعامالت اجلمهور وجمتمع الأع�م��ال مع اجلهات
امل�شرتكة؛ ّ
احلكومية.
وقد ا�ستقبل �سعاد ُة �أحمد بن حميدان ،مدير عام الدائرة ،وعدد من املديرين
ور�ؤ�ساء الأق�سام فيها ،وفد وزارة اخلارجية الذي �ضم �سعادة الدكتور �سعيد خلفان
الظاهري م�ست�شار وزير اخلارجية لتقنية املعلومات ،و�سعادة ال�سفري طالل حممد
الطنيجي مدير �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي والتميز امل�ؤ�س�سي ،ومرمي البلو�شي
رئي�س ق�سم م�شاريع تقنية املعلومات� -إدارة تقنية املعلومات ،ورا�شد علي الكتبي
رئي�س ق�سم االت�صال� -إدارة العمليات ،وحممد املهريي� -إدارة �ش�ؤون املواطنني،
و�سلمان خان من�سق م�شاريع ،و�أ�شرف العناتي من �إدارة تقنية املعلومات.
وتخلل ال��زي��ار َة ت�ق��د ُمي عر�ض تف�صيلي لنظامي ال�شكاوى واالقرتاحات
�وح��دي��ن ،ولدوريهما يف تطوير اخل��دم��ات احلكومية وحت�سينها م��ن خالل
امل� ّ
ا�ستقطاب ال�شكاوى ودرا�ستها وحتليلها وكذلك تبني الأفكار الإبداعية املقدّمة من
ُ
التقدميي ال�ضو َء على
العر�ض
قبل املوظفني واملتعاملني مع حكومة دبي .و�س ّلط
ُ
هيكلية النظامني التي تتكامل يف الإ�شراف على دورتها اجلهات احلكومية و"دبي
الإلكرتونية" والأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لدبي؛ يف منظومة عمل موحدة
ُ
العر�ض �شرح ًا تف�صيلي ًا حول
لتحقيق هدف ت�سهيل حياة املتعاملني ..كما ت�ضمن
نظام املرا�سالت احلكومية الذي يعترب من�صة �إلكرتونية متقدمة لإدارة املرا�سالت
احلكومية ال�صادرة والواردة وحتقيق الرتابط الإلكرتوين بني اجلهات احلكومية
امل�شاركة فيه.

«دبي اإللكترونية» تنظم حملة للتبرع
بالدم في ديوان سمو الحاكم
قامت "حكومة دبي الإلكرتونية" ،بالتعاون مع هيئة ال�صحة بدبي ،بتنظيم
حملة للتربع بالدم مل�صلحة "مركز دبي للتربع بالدم" الذي يعد ال�شريان الرئي�س
ال��ذي يغذي بالدم جميع م�ست�شفيات هيئة ال�صحة بدبي ومركز الإ�صابات
واحل ��وادث مب�ست�شفى را��ش��د ،بالإ�ضافة �إىل مركز الثال�سيميا والعديد من
امل�ست�شفيات اخلا�صة ،وذلك مبقرها يف ديوان �صاحب ال�سمو حاكم دبي.
وقال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة دبي الإلكرتونية�" :إننا يف
حكومة دبي الإلكرتونية نويل �أهمية ا�ستثنائية للحمالت والن�شاطات التي ميكن
من خاللها جت�سيد مبد�أ امل�س�ؤولية االجتماعية .ولي�ست مبادرتنا يف تنظيم هذه
الفعالية للتربع بالدم �أخ ً
ريا �إال حمطة �ضمن م�سرية م�ستمرة ن�سعى من خاللها
�إىل خدمة الوطن واملواطن واملجتمع ب�شكل عام".
و�أ� �ض��اف ب��ن حميدان ق��ائ� ً
لا" :عالوة على �إ�سهام احلملة يف �إن�ق��اذ حياة
املت َّربع لهم ،ف�إننا ن�سعى بهذه املبادرة �إىل تر�سيخ الثقافة ال�صحية وثقافة العمل
التطوعي ،ودعم املر�ضى املحتاجني �إىل الدم" ..م�ؤكد ًا على �أهمية امل�شاركة يف
هذا النوع من احلمالت ،بهدف جت�سيد الدور الإن�ساين وامل�ساهمة يف �إنقاذ حياة
املر�ضى املحتاجني �إىل هذه املادة احليوية ،خا�صة �أطفال الثال�سيميا ومر�ضى
عمليات القلب املفتوح ،وعمليات النزيف احلاد ،وحوادث الطرق اخلطرية.

إنفوغرافيك

حكومة دبي اإللكترونية
 2011بين عامين 2012
عدد املعامالت
الكلي للدفع
الإلكـتـرونـي
3,322,278
2,883,396

2011
2012

عدد معامالت
الدفع عرب
املوبايل
36,325
26,174
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20
2012

عدد
اال�ستطالعات
الإلكرتونية

بعض الخدمات التي توفرها حكومة دبي
اإللكترونية والجهات الحكومية التي
تستفيد منها ،لغاية شهر ديسمبر 2012

اخلدمة

عدد اجلهات
امل�شرتكة

املبالغ املح�صلة
عرب الدفع
الإلكـتـرونـي

خدمات بث الر�سائل الن�صية الق�صرية

54

4,297,552,056
3,833,837,885

�شبكة املعلومات احلكومية -موقع ات�صال

51

اخلدمات امل�شرتكة للإنرتنت

46

نظم تخطيط املوارد احلكومية

42

2011
2012

املبالغ املح�صلة
من الدفع عرب
املوبايل
8,530,379
7,651,198

2011
2012

عدد امل�شاركني
يف اال�ستطالعات
الإلكرتونية

2011
2012

2012

1
201

739
689

60,950
33,660

اخلدمات اخلا�صة بجداول الرواتب

42

اخلدمات اخلا�صة باملوارد الب�شرية

42

اخلدمات اخلا�صة باملالية

42

اخلدمات اخلا�صة بامل�شرتيات

36

اال�ستبانة الإلكرتونية

35

نظام ال�شكاوى الإلكرتونية املوحد

28

بوابة الدفع الإل�ك�تروين ملعامالت حكومة
دبي

25

خدمات ا�ست�ضافة الربيد الإلكرتوين

23

نظام االقرتاحات الإلكرتونية املوحد

22

مركز االت�صال املوحد -ا�س�أل دبي

16

اخلدمات اخلا�صة باملخزون

13

خدمات الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بالهاتف
املتحرك

12

اخلدمات اخلا�صة ب�إدارة الأ�صول
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تغريدات

القائد يغرّد

تقييم موقع  kred.comلمستوى تأثير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في
موقع تويتر (المقياس يتكون من ألف نقطة)

والوطن يتفاعل
بانوراما مجتمعية من قبسات
تغريدات صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد على موقع تويتر
خالل يناير 2013
زاوي��ة جديدة تقدم بانوراما جمتمعية جتول بنا يف ف�ضاء تغريدات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،وكيف �أ�صبحت حموراً يجتمع حوله
�أبناء الوطن ،وم�شع ً
ال تنطلق منه املبادرات الوطنية واالجتماعية.
وتظهر ه��ذه ال�صفحة كيف جنحت جت��رب��ة �صاحب ال�سمو ع�بر ال�شبكات
االجتماعية بامتياز يف حتقيق االنت�شار العاملي ،وبناء الكاريزما احلكومية،
لت�صبح �إحدى �أدوات �صناعة احلدث والت�أثري يف �إمارة دبي ودولة الإمارات.
وقد جنح �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد يف �أن ي�صبح �شخ�صية م�ؤثرة
عاملياً من خالل ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية ،وهذا النجاح ت�ؤكده �إح�صاءات
قاعدة املتابعني.
ه��ذه ال�صفحة م�ع��دة ب��ا��س�ت�خ��دام م��وق��ع  ،kred.comاخل��ا���ص بتحرير
ال�صفحات الإخبارية من حمتوى ال�شبكات االجتماعية.
تاريخ حتديث ال�صفحة  27يناير .2013
تهنئة

أشخاص وجهات ذكرهم
صاحب السمو الشيخ محمد
خالل شهر يناير 2013

معدل زيادة متابعي اشتراك
صاحب السمو الشيخ محمد
على تويتر خالل شهر يناير 2013

مجموع نقاط التأثير
صورة نادرة

أكثر األماكن المتابعة لتغريدات الشيخ محمد عبر تويتر
خالل شهر يناير 2013
دبي
لندن
أبوظبي
الرياض
السعودية
الشارقة
كاليفورنيا
مكة
أمبريا
واشنطن
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تغريدة للمنتخب

موقع الشهر

حلة جديدة لموقع

سالك

من هيئة الطرق
والمواصالت

ويجدر التنويه هنا �إىل �أن الرابط اخلا�ص بالبوابة الإلكرتونية حلكومة دبي يعترب
تعترب بوابة التعرفة املرورية "�سالك" �إحدى �أ�شهر العالمات التجارية ،لي�س
يف دبي وحدها ،و�إمنا يف دولة الإمارات ،وحتى يف العديد من دول اخلليج العربي؛ �إذ �أحد املكونات الرئي�سة للرتوي�سة ،وهذه املمار�سة متثل خطوة متقدمة يف فريق املوقع،
البد �أن يتعامل معها كل �شخ�ص مير ب�سيارته من �إمارة دبي �أو يزورها ..والغالبية كما متثل تكري�س ًا ملفهوم احلكومة املرتابطة.
العظمى من النا�س الا ب ّد �أن متر بدبي لكونها متثل مق�صداً �سياحياً عاملياً رئي�ساً،
ف�ض ً
ال عن كونها ممراً يربط بن خمتلف �إمارات الدولة جنوباً و�شما ًال.
ومن �أجل �أن يكون "�سالك" ا�سماً على م�سمى قامت هيئة الطرق واملوا�صالت المساحة الرئيسة
لعل هذا اجلزء من املوقع ميثل �أهمية وقيمة �أكرب مما للرتوي�سة ذاتها ،ح�سب
بتعزيز موقعه  www.salik.aeبحلة جديدة معززة بواجهة ا�ستخدام متنح
ت�صنيف خرباء واجهة اال�ستخدام للمواقع الإلكرتونية؛ �إذ تتجه �إليه عني املت�صفح
اجلمهور الكبري املتعامل مع تلك اخلدمة �سهولة �أكرب يف الو�صول �إىل اخلدمات
بالدرجة الأوىل قبل م�شاهدتها �أي مكون �آخر على ال�صفحة ،وح�سب جاذبية هذا
واملعلومات.
املحتوى يقرر املت�صفح البقاء يف املوقع �أو مغادرته.
الحظ هنا �أن فريق تطوير املوقع مل ي�ستخدم عرو�ض ال�صور الرتويجية التي
و ُي َ
ي�شيع ا�ستخدامها يف العديد من املواقع ،فزائر املوقع اخلا�ص بخدمة �سالك لديه
الشاشة الشاملة
مرة ثانية بعد تطبيق هذا املبد�أ يف موقع هيئة الطرق واملوا�صالت الذي ا�ستعر�ضناه هدف حمدد ووا�ضح ،وهو �إجراء خدمة �أو معاملة معينة ،وبالتايل فهو لي�س بحاجة
�إىل م�شاهدة حمتوى ترويجي �أو تعريفي ،لذا حتتل اخلدمات املرتبطة ب�سالك هذا
يف العدد املا�ضي ،تطبق الهيئة فكرة ال�شا�شة ال�شاملة التي حتتوي على كافة اخلدمات
املكان .وهي:
واملعلومات ال�ضرورية للم�ستخدم يف ال�شا�شة الرئي�سة ،من دون احلاجة �إىل النزول
• الدفع عرب بطاقة االئتمان  :ePayوهي �إعادة �شحن ح�ساب �سالك با�ستخدام
للأجزاء ال�سفلى من ال�شا�شة.
بطاقة االئتمان.
ويعترب هذا العامل يف ت�صميم ال�صفحة ميزة كبرية ت�شد املتعامل ال�ستخدام
• الدفع عرب الهاتف املحمول  :mPayوهي طريقة الدفع املبا�شرة ل�سداد
املوقع واالطالع على معلوماته ،حيث بينت العديد من الدرا�سات يف عادات ت�صفح
الفواتري املتعلقة بحكومة دبي ،ومنها ت�سديد ر�سوم �سالك.
امل�ستخدمني على الإن�ترن��ت �أن الوقت ال��ذي ي�ستغرقه الزائر يف ت�صفح املوقع �أو • تعبئة ح�سابك :وهي خدمة �إعادة �شحن ر�صيد ح�ساب �سالك اخلا�ص بك عن
مغادرته هو من ثانيتني �إىل �أرب��ع ث��وان ،وعليه يجب �أن يعمل م�صمم املوقع على
طريق بطاقة ائتمان �أو بطاقة �إ�ضافة ر�صيد �سالك.
اقتنا�ص هذا الوقت الق�صري ل�شد اهتمام الزائر ودفعه للبقاء يف املوقع والتفاعل مع • تعبئة ح�ساب �صديقك :يف حال الرغبة بتعبئة ح�ساب �آخر غري ح�ساب املتعامل
خدماته الإلكرتونية .هذا التحدي ال�صعب مت التغلب عليه من وجهة نظرنا يف موقع
با�ستخدام بطاقة �إ�ضافة ر�صيد "�سالك"؟ (ح�ساب �سالك لأحد الأ�صدقاء على
�سالك اجلديد.
�سبيل املثال).
• متابعة املخالفات :للبحث ومتابعة املخالفات امل�سجلة على احل�ساب.

الترويسة ..المفيدة باختصار

جانب �آخر يلفت االنتباه يف ت�صميم موقع �سالك اجلديد ،هو تروي�سته التي متتاز القائمة الجانبية
باخت�صارها ب�شكل كبري ،حيث حتتوي رواب��ط تلخ�ص كافة اخلدمات الإلكرتونية
متثل القائمة اجلانبية يف املوقع جممع ًا كام ًال لكافة اخلدمات واملعلومات الأخرى
الأخرى التي تقدمها هيئة الطرق واملوا�صالت ملتعامليها.
التي ي�ضمها املوقع ،مبا فيها اخلدمات ذاتها املعرو�ضة على ال�صفحة الرئي�سة .و�أهم
هذه املمار�سة متثل �أ�سلوب ًا مبتكر ًا يف كيفية تعامل اجلهة احلكومية مع املواقع تلك املعلومات واخلدمات هي:
التابعة وكيفية ربطها مع املوقع الرئي�س ،فقد عاي ّنا يف كثري من املرات اختالف ًا كب ً
ريا • مواقع بوابات �سالك :ومتثل خريطة لكل موقع من مواقع بوابات �سالك.
بني املوقع الرئي�س واملواقع التابعة للخدمات الفرعية للجهات احلكومية؛ �إن كان على • تنزيل امللفات :وت�ضم مناذج �إلكرتونية بتن�سيق �أكروبات و�إك�سل حول تعليمات
تثبيت بطاقة �سالك وطلب ت�سجيل حل�سابات �أ�ساطيل ال�شركات.
م�ستوى الهوية الب�صرية �أو على م�ستوى املعلومات واملحتوى الإلكرتوين.
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خدمة العمالء

"دبي لإلحصاء" يهيئ
منظومة لخدمات
القطاع الخاص
ويؤهل كوادره إلنتاج
محتوى "اإلنفوغرافيك"
..........................

ﻣﺴﺎﺟﺪ إﻣﺎرة ديب ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺘﻬﺎ،
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم 2012

أﺣﺐ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﱃ اﻟﻠﻪ
َ

�ضمن حر�صه على تطوير خدماته الإلكرتونية ،عقد مركز دب��ي للإح�صاء
أﺻﺪر ﻣﺮﻛﺰ ديب ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺗﻘﺮﻳ ّﺮاً
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺎً�ث��اين للتعرف �إىل احتياجات متعامليه .وت�ع��د ه��ذه اخلطوة
إﺣﺼﺎﺋﻴل
"خطار" ا
ملتقى
اﻟﺸﺆون
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ داﺋﺮة
ديب ﻳﻈﻬﺮ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨ�ي ﰲ
100احللول
ويقوم أنبهاﻋﺪداملركز من �أجل فهم تلك االحتياجات لتوفري املزيد من
مهمة
اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ إﻣﺎرة ديب ﺣﻘﻖ ارﺗﻔﺎﻋﺎً
واخلدمات التي تلبيها ،ال�سيما و�أن املعلومات الإح�صائية متثل �ضرورة
إلكرتونية
ال
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﺧﻼل اﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
رئي�سة لكل من متخذي القرار احلكومي واخلا�ص على حد �سواء.
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ﻋﺪد ﻣﺴﺎﺟﺪ إﻣﺎرة ديب،
2012 - 2008

 2013عام القطاع الخاص

الدراسات االستقصائية

ويعمل املركز حالي ًا على ربط املعلومة الإح�صائية مع املعلومة اجلغرافية ،وهناك
خدمة وفرها على موقعه الإلكرتوين  www.dsc.gov.aeبهذا ال�ش�أن ،هي
خدمة "دبي �إنفو" التي تقدم البيانات مع اخلرائط.
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ﻣﺴﺎﺟﺪ وﻣﺼﻠﻴﺎت اﻟﻌﻴﺪ ﺑﺈﻣﺎرة ديب
ﺣﺴﺐ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم 2012

ﻋ ﺪ د اﳌ ﺴ

ﺎﺟﺪ

رﻳﻒ ديب

4 38

ت 2
ﻋ ﺪ د ا ﳌ ﺼ ﻠﻴﺎ

دﻳﺮة

1Ȇ043

ميتلك مركز دبي للإح�صاء قدرة على مناف�سة امل�ؤ�س�سات اخلا�صة يف �إجراء
الدرا�سات اال�ستق�صائية بكفاءة عالية وموثوقية كبرية ،وقد قدم املركز خالل �سنة
ون�صف ال�سنة �أكرث من  50درا�سة لثالثني جهة حكومية يف دبي ،نفذتها كوادر م�ؤهلة
تقوم بتنفيذ اال�ستبيانات والدرا�سات الإح�صائية وفق ًا ملنهجيات علمية ،وحتقق وفر ًا
مادي ًا على احلكومة.
وهنالك فرق �شا�سع بني �إمكانات مركز دبي للإح�صاء وبني امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
التي تعمل يف هذا املجال ،حيث ميتلك املركز �إطار ًا �شام ًال وكادر ًا متخ�ص�ص ًا ي�ستطيع
�سحب العينات ،ف�ض ًال عن الفروق الفنية يف م�سوح ا�ستطالع ال��ر�أي .وقد �أ�ضيفت
هذه املهمة �إىل املركز قبل عام ،حيث ميتلك املركز �أنظمة �إلكرتونية جلميع الطلبات
واالقرتاحات وال�شكاوى.
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1000+
ولت�سليط ال�ضوء على االرتباط الكبري بني ال�سكان والقطاع العقاري بذل املركز
خالل الفرتة 800
املا�ضية جهود ًا كبرية يف ما يخ�ص توفري املعلومات والبيانات التي توجه
495 478
21
283
14
32
95
اجلهات
من
العديد
مع
إلكرتوين
�
ربط
إعداد
�
ب
وقام
العقاري،
القطاع
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اﻟﺪواﺋﺮ
أﺧﺮى اﻟﴩﻃﺔ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺸﺆون
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
600
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔلإمارة.
�شاملة يف ا
القطاع من �أجل بناء قاعدة معلومات عقارية
ذات العالقة بهذا

ﻴﺎت
ﻠ
347
ﺟﺪ
ﺎ

يعتزم مركز دبي للإح�صاء �إط�لاق خدمات نوعية للقطاع اخلا�ص يف العامني
املقبلني ،تت�ضمن دورات تدريب �إح�صائي خ�لال ه��ذا العام  2013يف خمتلف
1Ȇ418 ‘12
إح�صائي للقطاع
املجاالت الإح�صائية ،م�ستخدم ًا �أح��دث التقنيات يف التحليل ال
1Ȇ416لإلكرتوين
اخلا�ص و�أفراد املجتمع ..ويف العام � 2014ستتم �إتاحة نظام ال‘11إح�صاء ا
للقطاع اخلا�ص للتعامل ب�شكل مبا�شر مع النظام وجميع القواعد البيانية التي يتم
1Ȇ397إح�صائية
املعلومات ال
حتديثها ب�شكل دائ��م مقابل ر�سوم رمزية ،كما �سيتم ربط ‘10
باملعلومات اجلغرافية ،حيث �إن النظام احلايل موجود ب�شكل جزئي و�سيتم تعميمه
1Ȇ374 ‘09
على جميع البيانات خالل العام املقبل.

ﻣﺴﺎﺟﺪ إﻣﺎرة ديب ﺣﺴﺐ ﺟﻬﺔ اﻹﻧﺸﺎء،
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم 2012
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اﻹﺣﺼﺎء ﰲ ﻟﺤﻈﺔ ..

ربط المعلومات

..........................

وقد �أطلق مركز دبي للإح�صاء �أخ�ير ًا مبادرة مبتكرة عرب موقعه الإلكرتوين
تتمثل يف �شكل جديد لعر�ض معلوماته الإح�صائية من خالل "الر�سوم املعلوماتية"
�أو ما يعرف حالي ًا با�سم "الإنفوغرافيك" ،وهو ميثل حالي ًا املحتوى الأكرث انت�شار ًا
عرب �شبكة الإنرتنت ،و�أداة غاية يف الفعالية على �صعيد العديد من املجاالت ،ومنها:
التوعية ،التدريب ،الأخبار ،الت�سويق ،ن�شر الإح�صاءات.
وي ��ؤك��د م��وق��ع  DEGGال�شهري ب���أن املحتوى ال��ذي يتم عر�ضه م��ن خالل
�إنفوغرافيك يحظى بفر�صة �أكرب  7000مرة للم�شاركة على �شبكة الإنرتنت من
املحتوى نف�سه �إذا ما مت ن�شره على �صيغة ن�صية.
وقد �أطلق املركز ق�سم ًا خا�ص ًا للإنفوغرافيك على ال�صفحة الرئي�سة يف موقعه
الإل�ك�تروين ،كما ق��ام بعقد ور�شة متخ�ص�صة للتخطيط وت�صميم الإنفوغرافيك
لتدريب العاملني يف املركز على �إنتاجه ،ما يحقق العديد من الأهداف لن�شر املعلومات
الإح�صائية بني اجلمهور ،وتكري�س مكانة دبي عاملي ًا وحملي ًا من خالل �إبراز �إجنازاتها
وفر�ص اال�ستثمار فيها� ..إ�ضافة �إىل العمل على �إط�لاق جمموعة من اخلدمات
الإلكرتونية املوجهة للجمهور عرب "الإنفوغرافيك املتفاعل" الذي ي�سمح لزوار موقع
املركز باال�ستعالم عن املعلومات الإح�صائية والتفاعل معها ،لتنعك�س النتائج مبا�شرة
عرب قوالب ت�صميم بديعة وجذابة ت�شد اهتمام امل�ستخدمني وت�سهل عليهم التعامل مع
املعلومات الإح�صائية.
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مرصد الخدمات

إشادة كندية بالتكامل
اإلحصائي اإللكتروني

اختتم مركز دبي للإح�صاء ملتقى املعرفة الثالث بعقد م�ؤمتر نقا�شي
عن بعد -بالفيديو -مع املركز الإح�صائي الكندي ،باعتباره �أح��د �أعرق
املراكز الإح�صائية يف العامل ،حيث اطلع فريق املركز على العديد من
التجارب الإح�صائية الكندية املتميزة بهدف نقلها �إىل دبي.
من ناحيته اطلع فريق الإح�صاءات الكندي على املنظومة الإح�صائية
الإلكرتونية التي �أن�ش�أها مركز دب��ي للإح�صاء والق��ت �إ��ش��ادة كبرية من
امل�س�ؤولني فيه ،مبدين �إعجاب ًا كب ً
ريا مبنظومة ربط امل�صادر الإح�صائية
مبا�شرة مع قواعد البيانات املركزية ،بحيث ت�سمح بتدفق البيانات دوري ًا
�إىل قاعدة البيانات ،وتطبيقات الهواتف الذكية ،معتربين ذلك تفوق ًا على
العديد من املراكز الإح�صائية العاملية العريقة.
كما �أ�شاد الفريق الكندي بح�صول مركز دبي للإح�صاء على �شهادتي
�آيزو  9001:2008و�آي��زو  14001:2004ك�أول مركز �إح�صائي
يح�صل على ذلك االعتماد عربي ًا.

يذكر �أن ملتقى املعرفة هو �أح��د امل�ب��ادرات التي ينظمها فريق �إدارة
املعرفة يف املركز ،وهو ملتقى �سنوي ُيدعى �إليه حما�ضرون مرموقون ذوو
�سمعة رفيعة لتقدمي املحا�ضرات وور�ش العمل ،وكذلك �شخ�صيات خم�ضرمة
وقامات م�شهود لها يف الإجن��از وخدمة الوطن؛ لتقدمي خال�صة جتاربهم
وخرباتهم من خ�لال جل�سات ح��واري��ة ،ل�شريحة ال تقل عن  %75من
دعونَ لإثراء امللتقى.
موظفي املركز ..عالوة على �ضيوف �شرف ُي َ

«دبي اإللكترونية» تكرّم فريق عمل ترقية
نظم تخطيط الموارد الحكومية R12
كرمت حكومة دبي الإلكرتونية ،ممثلة يف مديرها العام ،موظفي فريق العمل
اخلا�ص بـ "م�شروع ترقية نظم تخطيط املوارد احلكومية  ،"R12الذين �أ�سهموا
ّ
ب�شكل كبري يف �إجناح م�شروع الرتقية.
وقال �أحمد بن حميدان ،مدير عام الدائرة" :تنبع �أهمية حتديث نظم تخطيط
امل��وارد احلكومية من كونها �أه��م النظم امل�شرتكة التي تدعم حتقيق التكامل
احلكومي يف دبي عرب توفري �شبكة �شاملة لالت�صال والتوا�صل وتبادل املعلومات
بني اجلهات احلكومية مع املحافظة على خ�صو�صية كل منها ،وهذا دور حيوي
تقوم به هذه النظم خللق بنى حتتية متكاملة ت�ساعد اجلهات يف �إدارة مواردها
الأ�سا�سية بكفاءة عالية ،ولدفع عجلة التحول الإل�ك�تروين يف الإمارة" .وقال
و�سام لوتاه م�ساعد املدير العام" :بعد جناح هذا امل�شروع البارز ،يتعني علينا �أن
نفكر ملي ًا فيه ونعاين الدرو�س امل�ستقاة منه لي�صار �إىل ا�ستخدام اخلربات التي
جمعناها يف امل�شروعات املقبلة .لقد تعلمنا �أن فاعليتنا ميكن �أن ت�ضاهي فاعلية
القطاع اخلا�ص عند احلديث عن ت�سليم امل�شروعات يف موعدها املحدد وذلك
بالنظر �إىل ما لدينا من فريق متمكن وما تبديه الدوائر من تعاون رائع �إىل جانب
موا�صلة ورود الآراء من امل�ستخدمني".
وقدمت هدى الها�شمي ،مدير �إدارة نظم تخطيط املوارد احلكومية يف الدائرة،
عر�ض ًا تقدميي ًا �ألقى ال�ضوء على جمموعة من امل�ؤ�شرات والإجن��ازات التي مت
يتم لوال املتابعة اليومية
حتقيقها مل�شروع  ،R12م�ؤكدة �أن ذلك ك ّله ما كان له �أن ّ
والدعم املتوا�صل اللذين �أولتهما الإدارة العليا يف الدائرة طوال فرتة الإعداد،
وعلى ر�أ�سها املدير العام وم�ساعد املدير العام ،ل�ضمان تلبية كل م�ستلزمات جناح
احلدث بكل �سال�سة و�شفافية.

"جافزا" تطلق أول تطبيقاتها
للهواتف الذكية
�أطلقت املنطقة احلرة جلبل علي (جافزا)� ،أول تطبيقاتها للهواتف الذكية
التي حتمل ا�سم "جافزا �سمارت" ،وت�شمل هواتف "�آي فون" و"بالكبريي"،
بالإ�ضافة �إىل جميع �أجهزة الهواتف املتحركة التي تعمل بنظام ت�شغيل �أندرويد.
و�سيمكن "جافزا �سمارت" عمالء املنطقة احلرة من الدخول �إىل ح�سابهم
اخلا�ص على بوابة دبي التجارية با�ستخدام هواتفهم املتحركة ،و�إجناز معامالتهم
بكل �سهولة وي�سر .كما مي ّكن التطبيق �شركات املنطقة احلرة من االطالع على
�أو�ضاع طلبات اخلدمة التي تقدموا بها عن طريق هواتفهم الذكية ،بالإ�ضافة �إىل
�إمكان ا�ست�صدار  23ر�سالة خمتلفة �أو جتديد بطاقات موظفيهم ،يف �أي وقت
ومن �أي مكان.
ويعزز �إطالق املبادرة اجلديدة البنية التحتية الإلكرتونية جلافزا� ،إذ ميكن
للعمالء الآن �إجن��از �أك�ثر من  %90من معامالتهم مع املنطقة احل��رة ب�شكل
ري من هذه اخلدمات امل�ؤمتتة �إىل "جافزا
�إلكرتوين ..ومن املتوقع �أن ُي�ضم عد ٌد كب ٌ
�سمارت" خالل العام اجلاري.
وت�سهم اخلدمة اجلديدة التي ميكن الدخول �إليها عن طريق املوقع الإلكرتوين
جلافزا� ،أو بوابة دبي التجارية ،يف تقليل الوقت ال�لازم ال�ست�صدار �شهادات
ت�أ�سي�س ال�شركات ،والرتاخي�ص واتفاقيات الت�أجري .كما يدعم �إطالق هذه املبادرة
الكفاءة الت�شغيلية لعمالء املنطقة احلرة.
جافزا قدمت خدمة �إلكرتونية �أخرى خا�صة بدفع فواتري العمالء ،بالإ�ضافة
�إىل خدمة اخلريطة التفاعلية للمنطقة احلرة على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها،
حيث تخدم جميع هذه اخلدمات الغر�ض الرئي�س للمنطقة احل��رة ،وهو توفري
مزيد من الراحة واملالءمة للعمالء.
اجلدير باملالحظة �أن ا�ستطالعات "جافزا" الدورية �أظهرت ارتفاع م�ستوى
ر�ضا العمالء عن اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها املنطقة احلرة جلبل علي،
وت�شري �إىل مدى �سهولة ا�ستخدامها بالن�سبة لهم.
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مزاد إلكتروني

أطلقته محاكم دبي ويساهم في
تسهيل اإلجراءات

أول مزاد إلكتروني
علني لبيع العقارات
في الشرق األوسط
�أطلقت حماكم دب��ي ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات ،وع�بر املوقع طبيعة العقارات المعروضة

الإل�ك�تروين � ،www.emiratesauction.aeأول م��زاد �إل�ك�تروين علني
ل�ل�ع�ق��ارات ،لي�ساهم يف ت�سهيل الإج � ��راءات على امل�ستثمرين ال��راغ�ب�ين يف متلك
ال��وح��دات العقارية يف �إم��ارة دب��ي من خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل .وي��أت��ي �إط�لاق املزاد
الإلكرتوين للعقارات الذي يعد الأول من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،متا�شياً
م��ع ا�سرتاتيجية حماكم دب��ي الرامية �إىل تعزيز ك�ف��اءة اخل��دم��ات التي تقدمها
للمتعاملني ،مبا ي�ساهم يف تعزيز الثقة وحتقيق �أعلى م�ستويات ال�شفافية ،و�ضمان
تي�سري و�سرعة ودقة اخلدمات يف املحاكم.

ثمرة الشراكة مع القطاع الخاص

يعد �إط�ل�اق �أول م��زاد ال �ك�تروين متخ�ص�ص للعقارات دل�ي� ً
لا على ال�شراكة
اال�سرتاتيجية بني الدائرة والقطاع اخلا�ص متمثلة يف م�ؤ�س�سة الإم��ارات للمزادات
واملتخ�ص�صة يف هذا املجال ،حيث �أثمرت هذه ال�شراكة عن �إطالق �أول مزاد من هذا
النوع ،كما تظهر حر�ص املحاكم على اال�ستفادة من �أحدث التقنيات لتقدمي خدماتها
للمتعاملني ب�شكل �أ�سهل و�أكرث مرونة ،حيث ت�ضاف هذه اخلدمة �إىل قائمة كبرية من
اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها املحاكم.
وحتظى اخلدمات الإلكرتونية يف حماكم دبي بعناية فائقة ،حيث مت توفري هذه
اخلدمات وفق موا�صفات مدرو�سة ومعايري عاملية ،من جهة لتلبي احتياجات املتعاملني
وال�شركاء ،ولت�ستوعب  ،من جهة �أخرى ،التطورات التي ا�ستحدثت يف خمتلف جوانب
العمل الق�ضائي والإداري يف حماكم دبي.

غالبية العقارات التي يجري عر�ضها وبيعها يف املزاد تكون �إما مرهونة مل�صلحة
بنوك و�إما عقارات �أخرى تعود لورثة ،حيث يتم حتويل العقارات املرهونة للبيع يف
املزاد العلني مبوجب �أمر �صادر من القا�ضي .وتهدف حماكم دبي من خالل هذا املزاد
الإلكرتوين العلني للعقارات �إىل حتقيق الفائدة الق�صوى ل�صاحب العقار واجلهة
الدائنة على حد �سواء ،حيث يوفر بيع العقار من خالل مزايدة علنية تتوافر فيها
معايري الإف�صاح وال�شفافية فر�صة لبيع العقار ب�أ�سعار عادلة ت�صب يف نهاية املطاف
يف م�صلحة جميع الأطراف.
وقد �أغلق �أول مزاد بتاريخ  23يناير املا�ضي ،حيث متكن امل�شرتون الراغبون يف
ال�شراء من االطالع على �صور وتفا�صيل العقار ،وتقدمي عرو�ضهم .ول�ضمان جدية
امل�شاركني الراغبني يف املزايدة مت ا�شرتاط و�ضع �شيك مقبول الدفع بقيمة  %20من
ال�سعر الأ�سا�سي للعقار ،وقد مت تخ�صي�ص مركز ات�صال يعمل على مدار ال�ساعة
للرد على ا�ستف�سارات العمالء.

أهمية المزاد اإللكتروني

ا�ستهدف �إطالق هذا املزاد ت�سريع وترية الإجراءات املتعلقة بعملية بيع العقارات تطبيقات الهواتف المحمولة

التي �صدر �أمر ق�ضائي ببيعها ،حيث ي�ساهم يف تقلي�ص املدة الزمنية الالزمة لبيع هذه
وت��وف��ر ��ش��رك��ة الإم � ��ارات ل �ل �م��زادات ن�سخة جم��ان�ي��ة م��ن موقعها الإل �ك�تروين
العقارات وحتقيق �أف�ضل النتائج؛ �سواء على �صعيد �سرعة �إجناز املعامالت �أو حتقيق ل �ل �ه��وات��ف ال �ن �ق��ال��ة ،ومي��ك��ن ال ��دخ ��ول مل��وق��ع ال �ه��ات��ف امل �ح �م��ول ع�ب�ر ال��راب��ط
�أعلى الأ�سعار املمكنة مبا يعود بالنفع الأكرب على �أطراف الدعوى.
.m.emiratesauction.ae
من
ؤ�س�سات
�
وامل
امل�ستثمرين
وحتظى العقارات يف �إم��ارة دبي باهتمام كبري من
يحتوي املوقع على معظم الوظائف واخل�صائ�ص املتوافرة يف املوقع الر�سمي،
خمتلف �أنحاء العامل ،لذلك ف ��إن �إتاحة الفر�صة لهذه امل�ؤ�س�سات لال�ستثمار يف وميكن الت�سجيل يف موقع الهاتف املحمول وا�ستعرا�ض قوائم امل��زادات واملزايدة
القطاع العقاري بدبي عن طريق مزاد علني ميتاز بدرجة عالية من الأمان وال�شفافية ومتابعة امل��زادات ..كما ميكن ا�ستعرا�ض طرق التوا�صل مع فريق ال�شركة ومركز
على الإنرتنت ي�ساهم يف ا�ستقطاب �شريحة �أكرب من امل�ستثمرين من خمتلف �أنحاء االت�صال اخلا�ص بدعم العمالء.
العامل.
كما يتوافر تطبيق برنامج املزاد الإلكرتوين عرب هاتف �آي فون.

•
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 2ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺑﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ

ﻴـﺰ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟـﺤﻜـﻮﻣﻴـﺔ

معايير قياسية

1

المعايير القياسية للتحول اإللكتروني

نموذج التميز للمواقع اإللكترونية الحكومية
باعتبار حكومة دبي الإلكرتونية الدائرة امل�س�ؤولة
عن توفري القيادة والتوجيه والإ�شراف على عمليات
التحول الإلكرتوين على م�ستوى اجلهات احلكومية،
وامل�ساهمة يف حتقيق ه��دف ب�ن��اء جمتمع امل�ع��رف��ة يف
دب��ي ،فهي تقدم خدمات موجهة للجمهور والدوائر
احلكومية ت�ستند على خم�س دعائم �أ�سا�سية ،متثل كل
منها ركيزة يف حتقيق هذه املهمة:
 .1خدمات ر�سم ال�سيا�سات العامة واال�ست�شارات
 .2خ��دم��ات االت���ص��ال وال�ت��وا��ص��ل والبنية التحتية
الإلكرتونية
 .3نظم تخطيط املوارد احلكومية
 .4اخلدمات امل�شرتكة
 .5اخلدمات املوجهة للجمهور
ولتعميم ثقافة التميز التي تهدف حكومة دبي
الإلكرتونية �إىل تكري�سها يف �إمارة دبي لتحقق مكانة
مرموقة يف اقت�صاد املعرفة ،ومتا�شياً مع توجيهات
من �أطلق ه��ذه امل�ب��ادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دب��ي ،ب��أن تكون جلميع ال�ع��رب؛ فنحن
يف (تقنية للجميع) نن�شر يف �سل�سلة خال�صة تلك
الوثيقة اال�سرتاتيجية املهمة ،م�ساهمة يف حتقيق
�إ�ضافة نوعية مل�ستوى قنوات االت�صال احلكومية مع
اجلمهور.

ونتناول يف هذا العدد احللقة الأخرية من حمور
"ال�سيا�سات" ،والتي نختم بها وثيقة منوذج التميز
للمواقع الإلكرتونية احلكومية.

•�أن ت�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ا�ستخدام
حم �ت��وى امل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين وال�ت���س�ج�ي��ل و�إن �ه��اء
اال�ستخدام �إلخ.
•�أن يكون لها راب��ط يف مكان ثابت يف تذييل كافة
�صفحات املوقع الإلكرتوين.

تنطوي املعلومات املن�شورة �أو امل�ستخدمة يف �أي
موقع �إلكرتوين حكومي على خماوف م�شروعة للجهة
احلكومية وللم�ستخدمني الذين يحاولون الو�صول �إليه.
ويجب على اجل�ه��ات احلكومية �أن تتطرق �إىل كافة
امل�سائل املتعلقة بحماية البيانات و�إمكان الو�صول �إليها
وامل�س�ؤولية عنها يف مواقعها الإل�ك�ترون�ي��ة م��ن خالل
�سيا�سات جلية ال لب�س فيها موجهة مل�ستخدمي املواقع.
يف ما ي�أتي بع�ض الإر�شادات التي ال غنى عن التطرق
�إليها كحد �أدنى ل�ضمان معاجلة كافة املخاوف وامل�سائل
القانونية مل�ستخدمي املوقع الإلكرتوين:

• الإر�شاد :توفري معلومات عن �إمكان الو�صول �إىل
املوقع الإلكرتوين :
على اجلهات احلكومية العمل على �ضمان و�صول
�شريحة وا�سعة من امل�ستخدمني ملواقعها الإلكرتونية
الذين ي�ستخدمون م�ستويات متفاوتة من التكنولوجيا،
وه��و ما يرتّب عليها �أن توفر معلومات تتعلق ب�إمكان
الو�صول �إىل مواقعها الإلكرتونية مثل:
•م�ع�ل��وم��ات ع��ن كيفية و� �ص��ول ذوي االحتياجات
اخل��ا��ص��ة �إىل امل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين .ومي�ك��ن للجهة
احلكومية �أن تذكر م�ستوى تطابقها بامل�ستوى ""A
�أو امل�ستوى " "AAمن املبادئ التوجيهية للنفاذ
�إىل حم �ت��وى ال��وي��ب ( )WCAG 2.0فور
تنفيذها للإر�شادات ذات ال�صلة.
•مت�صفحات الإنرتنت و�أنظمة الت�شغيل املدعومة.
•ال��و��س��ائ��ل امل��دع��وم��ة ك��ال�ه��ات��ف امل �ت �ح��رك وجهاز
� ..iPadإلخ.

أهمية السياسات

• الإر�� �ش ��اد :ت��وف�ير م�ع�ل��وم��ات ع��ن � �ش��روط املوقع
الإلكرتوين و�أحكامه:
يجب على امل��وق��ع الإل �ك�تروين �أن ي�شرح ال�شروط
والأح �ك��ام املتعلقة با�ستخدامه ..وي�ج��ب �أن تراعي
ال�شروط والأحكام ما ي�أتي:

•
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موروث« ..إلكتروني»

الخدمات اإللكترونية تعانق الموروث الشعبي في اإلمارات

«برق» من اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب  -دبي
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 الأذه��ان .هذه ال�صفحة اجلديدة 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 برق؟
"برق" خدمة تُعنى ب�إجناز معامالت الإقامات
اجلديدة �أو امل�شارفة على االنتهاء عن طريق التو�صيل
ال ��ذات ��ي .ومي �ك��ن احل �� �ص��ول ع�ل��ى اخل��دم��ة م��ن خالل
االت �� �ص��ال مب��رك��ز خ��دم��ة املتعاملني ل�ل ��إدارة العامة
للإقامة و��ش��ؤون الأج��ان��ب -دب��ي ،خدمة "�آمر" ،على
الرقم املجاين  ،8005111وطلب االت�صال باملتعامل
من خالل ترك معلومات املت�صل ،ليقوم موظف الإدارة
باالت�صال ،وبدء تقدمي اخلدمة.
ويقوم موظف خدمة العمالء ب�شرح تفا�صيل اخلدمة
والوثائق املطلوبة عرب الهاتف مع حتديد موعد ومكان
ا�ستالم الوثائق ،من ثم تقوم �شركة التو�صيل املخت�صة
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باخلدمة بالتوا�صل مع مقدم املعاملة لتوقيع طلب اخلدمة
وا�ستالم الوثائق.
وتقوم �إدارة الإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف دبي ب�إجناز
املعاملة اخلا�صة بتجديد الإقامة تلقائي ًا ،ومن ثم يقوم
مركز خدمة عمالء "برق" بالتوا�صل مع مقدم الطلب
لت�سليمه املعاملة املنجزة وحتديد موعد اال�ستالم.

"ال��ب��رق" ف��ي ال��م��وروث
الشعبي
ه��و يف امل ��وروث ال�شعبي ال�ضو ُء ال��ذي ي�صدر من
الغيوم وي�صدر عنه �صوت الرعد املدوي ،وهو غالب ًا ما
يعد �إ�شارة لهطول الأمطار الغزيرة؛ ّ
مب�شر ًا باخل�صوبة
واملو�سم الوفري.

سبب التسمية

�سبب ت�سمية اخلدمة با�سم "برق" هو �أنها ت�شرتك
معه يف ال�سرعة ،حيث يعد الربق رمز ًا لل�سرعة الكبرية..
وك��ذل��ك اخل��دم��ة؛ ف�ه��ي مت�ث��ل و�سيلة �سريعة لإجن��از
خ��دم��ات جت��دي��د الإق��ام��ات وب�سهولة ك�ب�يرة ،م��ن دون
�أن يتحمل املتعامل عناء زي��ارة مقر الإدارة والوقوف
يف الطوابري.

•

مرشد الخدمات

«طلب بطاقة عضوية للحدائق الكبرى في دبي»
من بلدية دبي
هذه الخدمة متاحة عبر الموقع
اإللكتروني لبلدية دبي

1

www.dm.gov.ae

من ال�صفحة الرئي�سة ،اخرت "خدمات الأفراد"

2
�ستظهر �صفحة ت�ضم كافة خدمات الأفراد
التي تقدمها بلدية دبي ،اخرت خدمة «طلب
بطاقة ع�ضوية للحدائق الكربى يف دبي»،
لتظهر �صفحة بطاقة التعريف باخلدمة

3

انقر على زر "ت�شغيل اخلدمة" لتظهر �صفحة
الدخول للخدمات اخلا�صة ببلدية دبي.
يجب �أن تكون م�ستخدم ًا م�سج ًال لدى البلدية
من �أجل �إمتام تقدمي الطلب

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال
على الرقم المجاني:

800900
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تدريب

الخطة التدريبية للربع األول للعام 2013

لحكومة دبي اإللكترونية
نظم «سلسلة التوريد»
ا�سم الدورة

نظم «الموارد البشرية»
التاريخ
 25 - 24فرباير2013 /

امل�شرتيات
التزود الإلكرتوين  -اخلدمة الذاتية

 27فرباير2013 /
 04 - 03مار�س2013 /

املخازن
بوابة املورد الإلكرتونية

 06مار�س2013 /

ا�سم الدورة

التاريخ

�إدارة املوارد الب�شرية

 17فرباير2013 /

اخلدمة الذاتية يف املوارد الب�شرية

 18فرباير2013 /

�إدارة التعليم والتدريب

 19فرباير2013 /

التوظيف الإلكرتوين

 20فرباير2013 /

تقييم �أداء املوظفني الإلكرتوين

 21فرباير2013 /

نظم «المالية»
ا�سم الدورة

التاريخ

نظم «الرواتب»

املدفوعات

 11 - 10مار�س2013 /

املقبو�ضات

 13مار�س2013 /

الرواتب

�إدارة النقدية

 14مار�س2013 /

�إدارة �أوقات العمل

الأ�صول الثابتة

 17مار�س2013 /

الأ�ستاذ العام

 18مار�س2013 /

التكامل مع التطبيقات املكتبية

 19مار�س2013 /

التقارير املالية

 20مار�س2013 /

املعامالت بني الدوائر

 21مار�س2013 /

جديد نظام المراسالت واألرشفة الحكومية
ا�سم الدورة

التاريخ

ا�سم الدورة

التاريخ
 05 - 03فرباير2013 /
 07فرباير2013 /

نظام «المستكشف»
ا�سم الدورة

التاريخ

امل�ستك�شف حللول الأعمال الذكية

 07 - 06فرباير2013 /

امل�ستك�شف حللول الأعمال الذكية

 07 - 06مار�س2013 /

دورات المدققين

نظام املرا�سالت والأر�شفة احلكومية

 05فرباير2013 /

ا�سم الدورة

نظام املرا�سالت والأر�شفة احلكومية

 26فرباير2013 /

املوارد الب�شرية للمدققني

 24مار�س2013 /

نظام املرا�سالت والأر�شفة احلكومية

 05مار�س2013 /

امل�شرتيات للمدققني

 25مار�س2013 /

نظام املرا�سالت والأر�شفة احلكومية

 26مار�س2013 /

املالية للمدققني

 27مار�س2013 /

الرواتب للمدققني

 28مار�س2013 /

التاريخ

جديد نظام «الدعم الفني اإللكتروني»
ا�سم الدورة

التاريخ

نظام الدعم الفني الإلكرتوين

 13فرباير2013 /

نظام الدعم الفني الإلكرتوين

 13مار�س2013 /
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مالحظات
•جميع الدورات باللغة الإجنليزية
•هذه اخلطة قابلة للتغيري
•من�سقو التدريب املعتمدون هم فقط املخولون برت�شيح املتدربني
•جميع الدورات تبد�أ ال�ساعة � 8:00صباحاً

