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آفاق إلكترونية

فريق عمل؛ طالبه رجاله وموظفوه قادته
يعرف �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،بنهجه املتميز الذي ال ميكن لأحد التنب�ؤ به :ر�ؤية ت�سبق زمانها ،مبادرات
حكومية كربى ،ومهلة للإجناز ..ف�سباق بني اجلهات احلكومية ال يعرف الراحة نحو الو�صول
�إىل الهدف وحتقيق التميز والإبداع.
وال تكاد الفرق العاملة ت�صل �إىل خط النهاية ،ويبد�أ الفرح ي�ساورها �إىل الركون لفرتة من
ال��راح��ة وال��دع��ة �إال ويفاجئها �سموه مب�ب��ادرة �أخ��رى ت��دور لها ال��ر�ؤو���س من جديد ،وي�صحو
اجلميع على حقيقة واحدة زرعها �سموه يف عقولهم ،ل�سان حالها يقول� :إن �سباقنا يف ميدان
التميز ال يعرف خطاً للنهاية؛ لتعود الت�سا�ؤالت الهام�سة يف املجال�س ع ّما �إذا كنا منتلك القدرة
هذه املرة!
من�ضي يف م�ضمار التميز م�سرعي اخلطى ،وم��ع تلك اخلطى تبد�أ جولة ج��دي��دة ،نكت�شف
�أثناءها �أن ثقة �سموه ب�أبناء �شعبه كانت يف حملها ..لكننا وقبل �أن ن�سطر �أمام قائدنا و�أمتنا
�إجنازاً �آخر ،نلمح �سموه يف نهاية امل�ضمار وقد وقف متوثباً يلوح لنا مببادرة �أخرى.
***
اليوم ،من�سي كما ن�صبح ،متل�ؤنا الثقة بقيادتنا وبقراراتها احلكيمة ،وتعلمنا الدر�س من �صاحب
ال�سمو وخربنا منهجه وحر�ص �سموه على التميز والإب��داع .وقد ر�أينا ومل�سنا ثقته بال�شباب
وبفرق العمل يف فعاليات القمة احلكومية الثانية ،بعدما ا�ستطاع �سموه حتويل دولة الإمارات
بكافة قطاعاتها احلكومية االحتادية واملحلية� ،إىل عا�صمة عاملية للإبداع والتميز احلكومي،
وقدم الدولة منوذجاً يحتذى به على م�ستوى كافة دول العامل.
يف ال�سياق ذاته ،والتزاماً بر�ؤيته؛ فتح �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي �آفاقاً جديدة حلكومة امل�ستقبل حني �أطلق مبادرة "حكومة
دب��ي نحو  "2021ال�شاملة واجلامعة يف م�ضمونها لأ�س�س الرقي ومقومات النجاح ،و ُتعدُّ
الأوىل من نوعها على م�ستوى العامل لالرتقاء مبنظومة العمل احلكومي ،و�صو ًال �إىل �أف�ضل
م�ستويات الأداء� ،ضمن خمتلف القطاعات ،مبا يحقق �سعادة املتعاملني ،عالوة على راحتهم
ور�ضاهم.
ّ
هذه املبادرة جاءت لرت�سم معامل خريطة الطريق نحو 2021؛ موفر ًة خدمات متطورة تراعي
احتياجات كل متعامل على حدة وبعناية فائقة ،اعتماداً على من�صة واحدة مت ّكنه من الو�صول
موحد
�إىل ،والتفاعل مع ،جميع اخلدمات احلكومية ،و�إجراء خمتلف املعامالت برقم تعريفي ّ
خا�ص به من خالل �صفحة �شخ�صية لكل متعامل؛ �إىل جانب موظف �شامل للتوا�صل معه،
و�إجراء كل معامالته ،و�إدارة جميع ح�ساباته ،ومركز ات�صال واحد للتوا�صل مع الدوائر كافة.
هي �إذاً حكومة دبي امل�ستقبل التي تتعدى مفهوم الكفاءة لتقدم اخلدمة الفورية للمرة الأوىل
يف جهاز حكومي على م�ستوى العامل.
***
يف قامو�سنا مل يعد هناك �شيء يف عداد امل�ستحيل� ،إذ لي�س �أمامنا من خيار �إال النجاح يف عامل
يتغري ب�سرعة مذهلة ،والإبداع ،ولي�س غريه� ،أ�صبح ال�سلعة العاملية الأهم ..ندرك �أنه �ستواجهنا،
كما يف جميع امل�شروعات العمالقة الرائدة ،حتديات متوقعة ،لكننا نوقن �أننا �سنتغلب عليها
باالعتماد على الكفاءات الوطنية والتجارب الناجحة العديدة التي خا�ضتها دبي ،م�ستندين �إىل
البنية التقنية التحتية القوية واحلديثة التي متتلكها الإمارة.
املرحلة املقبلة حتتاج �إىل ت�ضافر جهود و�إمكانات جميع اجلهات احلكومية يف دبي لإجناحِ ها،
و�إىل تعاونها الإيجابي ،للو�صول �إىل حكومة امل�ستقبل الذكية يف دبي خالل املهلة املمنوحة
من قبل القيادة ،وت�ستهدي با�سرتاتيجية موحدة ت�ضمن الو�صول �إىل ر�ؤي��ة  2021ب�أمان
ومهنية عالية ،خ�صو�صاً و�أننا نحظى بدعم القيادة؛ مبا مينحه هذا الدعم من طاقة �إيجابية
ت�شكل دافعاً قوياً للإبداع� ..أمل يقل �صاحب ال�سمو" :دولتنا لديها فريق عمل واحد هو الأكرب
وطالبه رجاله وموظفوه قادته".
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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الذكية

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

رئيس التحرير

�أحمد حممد بن حميدان

ahmad.binhumaidan@dsg.gov.ae
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عامر حممد احلمايدة

amer.alhamayda@dsg.gov.ae

منسق المجلة

الإم� � � ��ارات وج �ه��ة عاملية
للتميز احلكومي

جمال خليفة املال

jamal.almulla@dsg.gov.ae

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@dsg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@dsg.gov.ae

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري

7

م � � � � �ب � � � ��ادرة "حكومة
دب � � ��ي ن � �ح� ��و "2021
وا��س�ت�ح�ق��اق��ات التحول
الذكي

media@dsg.gov.ae
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الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الذكية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
...الربيد الإلكرتوينquality@dsg.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.
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تقرير «�سهولة ممار�سة
الأع� � � � � �م � � � � ��ال يف دول� � � ��ة
الإمارات» للعام 2014

مرصد الخدمات

حكومة دبي
استشاري
مجلس
ْ
ْ
ِ
الذكية يناقش مبادرة 2021

البوابة اإللكترونية في أبوظبي
تنطلق بـ  1106خدمات من  99جهة

عقد املجل�س اال�ست�شاري لدائرة حكومة دبي الذكية اجتماعه الثالث بح�ضور
لت�سع من اجلهات احلكومية الأع�ضاء يف املجل�س ،وا�ستعر�ض خالل جدول
ممثلني ٍ
�أعماله مبادرة �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد "حكومة دبي نحو  "2021ال�شاملة
واجلامعة يف م�ضمونها لأ�س�س الرقي ومقومات النجاح التي �أطلقها �سموه خالل
�أعمال القمة احلكومية ،وتُع ُّد الأوىل من نوعها على م�ستوى العامل لالرتقاء
مبنظومة العمل احلكومي ،و�صو ًال �إىل �أف�ضل م�ستويات الأداء� ،ضمن خمتلف
القطاعات ،مبا يحقق �سعادة املتعاملني ،عالوة على راحتهم ور�ضاهم.
وتناول املجل�س تفا�صيل املبادرة التي جاءت مرتجمة لر�ؤية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،حول "حكومة امل�ستقبل" ،م�ستعر�ض ًا �أهدافها الرامية �إىل توفري مفهوم جديد
خدمات متطور ًة
للخدمة احلكومية يناف�س يف اجل��ودة القطاع اخلا�ص ،ويوفر
ٍ
تراعي احتياجات كل متعامل على حدة وبعناية فائقة ،اعتماد ًا على من�صة واحدة
موحد خا�ص
مت ّكن املتعامل من الو�صول و�إجراء خمتلف املعامالت برقم تعريفي ّ
به يف كل ما يتعلق باخلدمات احلكومية؛ ما ي�ضيف بعد ًا جديد ًا لراحة املتعاملني،
�إىل جانب موظف �شامل للتوا�صل مع املتعامل ،و�إجراء كل معامالته ،و�إدارة جميع
ح�ساباته ،ومركز ات�صال واحد للتوا�صل مع الدوائر كافة.
وتناولت النقا�شات الفر�ص املتاحة ونقاط القوة التي تتميز بها دبي ،لتوظيفها
دافع ًا رئي�س ًا لتحقيق املبادرة �ضمن الإطار الزمني املحدد بعام  ،2021وكذلك
و�سبل التغلب عليها باالعتماد على الكفاءات الوطنية والتجارب
التحديات املتوقعةُ ،
الناجحة العديدة التي خا�ضتها دبي ،وعلى البنية التقنية التحتية القوية واحلديثة
التي متتلكها الإمارة.

�أعلن مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات �إطالق البوابة الإلكرتونية
اجلديدة لإم��ارة �أبوظبي مت�ضمنة  1106خدمات مب�شاركة  99جهة حكومية
حملية واحتادية ،منها  60خدمة تفاعلية ت�ضم معظم اخلدمات التي يطلبها
اجلمهور.
وت�ضم البوابة اجلديدة �صفحة "�صفحتي" لتتيح لكل م�ستخدم �إجناز معامالته
مع اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية يف �أبوظبي عن طريق الإنرتنت مبا يحفظ
خ�صو�صية كل م�ستخدم ..وهي �صفحة تالقي �إقبا ًال كبري ًا من امل�ستخدمني� ،إذ بلغ
عدد امل�ستفيدين من خدماتها نحو ن�صف مليون م�ستخدم يف فرتة زمنية قيا�سية.
وقد ُ�ص ّممت الن�سخة اجلديدة من البوابة ب�شكل جذاب وحديث ،ومبميزات
جديدة تتمحور حول تقدمي اخلدمة للمتعاملني ب�أف�ضل الطرق و�أ�سرعها ..عالوة
على تطوير وحتديث وهيكلة مناذج تقدمي اخلدمات الإلكرتونية ملواكبة التطور
التكنولوجي.
وتتميز البوابة اجلديدة ب�سهولة اال�ستخدام وبخدمات �إلكرتونية جديدة ،من
�أبرزها دفع فاتورة املياه والكهرباء ل�صديق ،معرفة مواعيد الرحالت القادمة
واملغادرة من �أبوظبي ،اجلدول الزمني للرحالت ،تعقب الرحالت ،معرفة حالة
طلب الرخ�ص التجارية.

 232دورة تدريبية عقدتها «حكومة دبي الذكية» في  2013لتأهيل الموظفين
الحكوميين وتعزيز كفاءاتهم التشغيلية
�أعلنت دائرة "حكومة دبي الذكية" �أن مركزها التدريبي الكائن يف منطقة
اجلمريا ،قد حقق تقدم ًا مميز ًا يف العام  2013يف �أداء الدور املنوط به على
�صعيد تدريب ال�ك��وادر الب�شرية ملوظفي جهات حكومة دب��ي على جميع النظم
والتطبيقات واخل��دم��ات امل�شرتكة التي توفرها ال��دائ��رة لتلك اجلهات ،لإدارة
متطلباتها الإدارية ومواردها املتعددة مبا يعزز كفاءتها الت�شغيلية.
ويف هذا الإطار فقد نظمت الدائرة  232دورة تدريبية خالل العام املا�ضي،
ا�ستفاد منها  2628موظف ًا حكومي ًا من  42جهة حكومية بدبي ..و�شملت الدورات
ور�ش عمل حول الذكاء امل�ؤ�س�سي ،والتدريب والتوعية بنظام �أمن املعلومات حلكومة
دبي .كما �شاركت  40جهة �شبه حكومية يف ح�ضور ور�ش العمل وبرامج التوعية
والتدريب على نظام �أمن املعلومات .وقد ُعقدت الدورات التدريبية وور�ش العمل
وتدريبات جتربة الأنظمة قبل التطبيق الفعلي لها يف اجلهات احلكومية على مدى
 253يوم ًا.
وقال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة دبي الذكية" :ت�ساهم هذه
ال��دورات وور���ش العمل يف تطوير مهارات املوظفني احلكوميني على ال�صعيدين
العملي واملهني ،ومن جانبنا نحر�ص ب�شكل دائم على �ضمان مواكبتهم ال�سباق
املت�سارع نحو التميز والتحول الإلكرتوين والذكي بت�أهيل الكوادر الوظيفية يف
اجلهات احلكومية للتعامل مع التطبيقات والأنظمة واخلدمات امل�شرتكة التي
توفرها حكومة دبي الذكية وت�ستخدمها اجلهات احلكومية ،وذلك بتوفري �أف�ضل

الأدوات التي تتيح لهم تطوير مهاراتهم وت�ؤهلهم للتعامل مع حتديات العمل ب�أعلى
قدر من الإيجابية ..مع مراعاة موا�صلة تدريبهم على التحديثات التي قد تطر�أ
على تلك الأنظمة".
جدير بالذكر �أن الدورات قد �شملت  33نظام ًا من نظم الدائرة ،مبا فيها:
نظم امل��وارد الب�شرية ،ونظم التزود ،ونظم الرواتب ،ونظم املالية ،ونظم �إدارة
الأ��ص��ول ،وال��ذك��اء امل�ؤ�س�سي ،وخ��دم��ات الرتا�سل والتعاون ،ونظام املرا�سالت
احلكومية ،وقاعدة اخلدمات احلكومية ،واال�ست�ضافة الإلكرتونية ،ونظام الدعم
الإلكرتوين ..ت�س ّلم الناجحون �إثرها �شهادات ح�ضور ،تو ّثق امتالكهم الكفاءات
املهنية لهذه الدورات.
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موضوع الغالف

قراءة في القمة الحكومية– الدورة الثانية

اإلمارات وجهة عالمية للتميز الحكومي
من ي�ستمع �إىل خطابات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ويتابع
حواراته يجد �أنه يعي�ش يف زمان غري زمانه؛ فهو يتحدث عن ذاك الزمان با�ستمرار ،وي�صف تفا�صيله التي يب�صرها بر�ؤيته �أكرث مما
يب�صرها غريه ممن يحيطون به .هذا الزمان الذي يعي�شه �صاحب ال�سمو هو زمان جمد العرب ومتيزهم ،عندما كانوا يقودون قاطرة
احل�ضارة الإن�سانية ويقدمون مبادئ احلياة املدنية للب�شرية ..فلطاملا �شدد �سموه على �أن الإم��ارات ت�ستند �إىل تاريخ �ضارب يف القدم
والأ�صالة.
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المتعامل أو ً
ال

جهود يف دفعها �إىل هذا التوجه ،با�ستثناء ا�ستخدام منهجية التناف�س وال�سعي لتحقيق
التميز احلكومي.
ولعل ما مت تقدميه يف م�سابقة �أف�ضل التطبيقات احلكومية على الأجهزة املحمولة
هو خري دليل على جناح هذه املنهجية ..مع الإ�شارة هنا �إىل �أن قيمة اجلائزة احلقيقية
لي�ست يف عدد التطبيقات التي فازت ووظائفها ،بل يف الأ�ضعاف العديدة للتطبيقات
تر�سخ مفهوم
التي مل حتقق الفوز ،ولكنها �ست�شكل يف جمموعها منظومة حلول متكاملة ّ
"املتعامل �أو ًال".

قمة االستراتيجيات والمبادرات

ر�سخت مو�ضوعات القمة احلكومية مفهوم "املتعامل �أو ًال" ب�شكل منقطع النظري،
بعدما �أع��ادت تعريف مقومات العمل احلكومي التقليدية ،القائمة على مفهوم
"اخلدمات احلكومية �ضرورة ال ب ّد منها وال خيار عنها" ،لت�صبح احلكومة اليوم يف
مو�ضع مناف�سة حمتدمة مع معايري الأداء يف القطاع اخلا�ص ..ويجد امل�س�ؤول احلكومي
موقعه مهدد ًا ما مل تكن م�ؤ�شرات الأداء التي يحددها املتعاملون مب�ستوى متقدم من
الر�ضا الذي يكاد يبلغ ح ّد االبتهاج.
ولعل احلديث عن خدمات الدرجة الأوىل يف �شركات الطريان واخلدمات الفندقية
اخلا�صة ميثل مفردات �أقرب �إىل حدود اخليال عند تداولها يف �أروقة �صناعة القرار
احلكومية ..وهنا حتتل احللول الذكية والتقنيات الإلكرتونية مكانة متميزة كوعاء
يحمل اخلدمات احلكومية �إىل املتعامل ب�أف�ضل و�أ�سهل طريقة ممكنة.

القطاع الخاص ..يتابع

ت�ستدعي العديد من الطموحات التي �أطلقتها القمة احلكومية التي تعرب عن ر�ؤية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم� ،أن تقوم �شركات التكنولوجيا العاملية
واملحلية� ،سواء ب�سواء ،بتهيئة املنتجات التي متكن تلك الر�ؤية من التحول �إىل واقع،
ال �سيما يف جمال تعريف الهوية ال�شخ�صية عرب الأجهزة الذكية ،وكذلك خ�صائ�ص
التوا�صل اجل�سدي مع املتعامل؛ لتوفر م�ؤ�شرات عن حالتها ال�صحية وت�سهل عليه
احل�صول على الدعم وامل�ساندة يف احلاالت احلرجة� ..إ�ضافة �إىل احللول التي تطمح
احلكومة �إىل توفريها يف �إدارة املرافق املنزلية واخلدمية العامة التي ي�ستخدمها
املتعامل ،لت�صبح جتربة اخلدمة احلكومية التي يح�صل عليها جتربة �شخ�صية توفر
له كافة �أجواء الراحة وال�سعادة يف احلياة.
كل تلك الطموحات حتتاج �إىل جيل جديد من الأجهزة الذكية املعزز ب�أجهزة
وجم�سات اال�ست�شعار حل��رارة اجل�سم ونب�ضات
التعرف �إىل العالمات البيولوجية
ّ
القلب وب�صمة الوجه والتعامل مع الأوامر ال�صوتية بكفاءة عالية ..مع وجوب �أن تكون
تلك الأجهزة زهيدة ال�سعر ومتاحة لكافة املواطنني ،ال ح�صرها بالطبقة املي�سورة
من املجتمع؛ �ضمان ًا لردم الهوة التقنية بني املتعاملني وتقدمي اخلدمات احلكومية
للجميع على قدر واحد من امل�ساواة ،باعتبار �إمكان الو�صول للخدمات احلكومية ح ّق ًا
من حقوق املواطنة.

اإلصالح التنافسي

من املفاهيم اجلديدة التي كر�ستها القمة احلكومية مفهوم �إ�صالح اجلهاز
تواج ُه حماوالت
احلكومي ذاتي ًا من خالل الآلية التناف�سية :ففي الوقت الذي كانت َ
الإ�صالح الإداري يف الأجهزة احلكومية باملقاومة ال�شديدة من احلر�س القدمي ،حتول
البحث عن التطوير و�إعادة هيكلة الإجراءات �إىل ميدان للتناف�س تت�سابق فيه اجلهات
احلكومية على ال�صعيد االحتادي واملحلي ،من دون �أن تبذل احلكومة املركزية �أية

�أب��رز ما امتازت به ال��دورة الثانية للقمة هو اعتبارها من�صة لإط�لاق اخلطط
اال�سرتاتيجية ملبادرات التحول الذكي يف احلكومة ،والتي متثل يف جوهرها بناء
احلكومة على مبادئ احلكم الر�شيد والإدارة ال�صاحلة ومفاهيمهما.
و�إذا م��ا ك��ان �إط�ل�اق ا�سرتاتيجية احلكومة االحت��ادي��ة الذكية يع ّد م��ن �أبرز
الإجنازات التي �شهدتها القمة ،ف�إنّ مبادرة "حكومة دبي نحو  "2021ت�ضيف للفرد
الإن�سان بعد ًا رفيع امل�ستوى ،ولبناء العمل احلكومي بعد ًا قائم ًا على مفهوم التجربة
ال�شخ�صية للمتعامل .يف ال�سياق ذاته متثل "ر�ؤية عجمان  "2021تغريد ًا مع ال�سرب
املتميز وال�ساعي �إىل الريادة احلكومية التي حتقق ال�سعادة للأجيال القادمة يف دولة
الإمارات.
هذه اال�سرتاتيجيات حتتل مكانة �أعلى قيمة من التطبيقات واخلدمات الإلكرتونية،
باعتبارها الناظم لها ،ومن دون وجودها ميكن �أن تتحول جوقة التطبيقات واخلدمات
واحللول الإلكرتونية �إىل متاهة ال خمرج منها بالن�سبة للمتعامل ،وال قيمة لها �سوى
تبديدها للموارد احلكومية من خالل خ�سارة الأموال الطائلة التي مت تكري�سها من
�أجل تطوير احللول الربجمية والتقنية.
وهنا تربز �ضرورة توعية العاملني يف جمال التحول الذكي مببادئ تلك اخلطط
اال�سرتاتيجية ،والتي تتكامل يف ما بينها وتتمحور جميعها حول "ر�ؤية الإم��ارات
 ،"2021تالفي ًا لأن يت�س ّلم زمام مبادرة التحول الذكي التقنيون واملهند�سون
وحدهم.

بوابة معرفية شاملة

لي�س من و�سيلة ميكن التقدم بها بال�شكر والعرفان باجلميل للفريق القائم على
القمة احلكومية ،على �صعيد الأثر الإيجابي الكبري الذي ترتكه القمة يف اجلمهور؛
�إال الإ� �ش��ادة ب��ذل��ك امل�خ��زن امل�ع��ريف ال��رائ��ع ال��ذي ميثله امل��وق��ع الإل �ك�تروين للقمة
 ،www.thegovernmentsummit.aeمبا يجري عر�ضه عليه لكافة
الأوراق التي متثل خال�صة �أف�ضل املمار�سات احلكومية والإداري��ة ،عربي ًا وعاملي ًا،
من خالل حما�ضرات وندوات قيمة جد ًا جمعت �أف�ضل العقول واخلربات يف جمال
اخلدمات احلكومية ،ما يجعل من الإمارات وجهة عاملية للتميز احلكومي.
وي�سجل �شكر خا�ص لفريق البوابة ال��ذي وف��ر ه��ذه الأوراق باللغتني العربية
والإجنليزية ،لتفتح املجال وا�سع ًا �أم��ام انت�شار املعرفة مبفاهيم ومبادئ التحول
الإلكرتوين والذكي للحكومة ،ولت�ساعد يف خلق مناخ من الوعي واملعرفة اللذين هما
�أ�سا�س �أية نه�ضة.

•
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جوائز

الفائزون بجائزة
أفضل خدمة حكومية
عبر الهاتف المحمول
على المستوى
االتحادي
DubaiPolice
�شرطة دبي
يحتوي ه��ذا التطبيق على العديد من
اخلدمات الإلكرتونية املتوافرة باللغتني
�أبنائي
العربية والإجنليزية ،وتنق�سم اخلدمات
وزارة الرتبية والتعليم
ت�ط�ب�ي��ق "�أبنائي" ه��و ب��واب��ة خدمية التي يقدمها هذا التطبيق �إىل خدمات
ومعلوماتية متكاملة ت�ستهدف �أولياء �أمور م��روري��ة مثل دف��ع املخالفات ،وخدمات
الطلبة ،ويوفر هذا التطبيق بيئة تفاعلية �أمنية وخدمات جمتمعية.
متكاملة تتيح لويل الأمر احل�صول على
كافة اخل��دم��ات املتعلقة به يف �أي وقت
وم �ك��ان ودون ج�ه��د وب��ا��س�ت�خ��دام كافة
الأجهزة الذكية وت�شمل :ت�سجيل الأبناء
يف امل ��دار� ��س ،وا� �س �ت �خ��راج ال�شهادات
Sharjah DPW
ال��درا��س�ي��ة والإداري � ��ة ،و ت��وف�ير بيانات
دائرة الأ�شغال العامة
فورية حمدثة عن حت�صيل و�سلوك الأبناء
يهتم التطبيق بنقل املعلومات واخلدمات
والأن�شطة الأك��ادمي �ي��ة ،بالإ�ضافة �إىل
ل�ل�أف��راد وال���ش��رك��ات ب�سال�سة و�أم ��ان،
التوا�صل مع الإدارة املدر�سية واملعلمني
وذل��ك بخلق قناة توا�صل �إ�ضافية وفق ًا
ب�سهولة وعلى مدار ال�ساعة.
ملعايري اجل ��ودة ال�ع��ال�ي��ة ،ت��وف��ر اجلهد
والوقت واملال.

على المستوى
المحلي

MOH
RAKPay
جامعة خليفة -وزارة ال�صحة
هيئة احلكومة الإلكرتونية
يتيح تطبيق " "RakPayخدمات يقوم ه��ذا التطبيق بتوفري دليل �شامل
دفع فواتري ات�صاالت ،ودفع فواتري املياه ل��وزارة ال�صحة ،م��وف��ر ًا جميع خدمات
والكهرباء ،واحل�صول على تراخي�ص الوزارة على كافة �أنظمة ت�شغيل الهواتف
الذكية .وي�سمح هذا التطبيق بالتفاعل
العمل يف �إمارة ر�أ�س اخليمة.
املبا�شر.

على المستوى
العالمي

smartFUJAIRAH
بلدية الفجرية
"�سمارت فجرية" تطبيق يعمل على
الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ،وهو
يخدم كبوابة خلدمات بلدية الفجريةMyTransport ،
�إذ يتيح لكافة متعاملي البلدية تلقي هيئة املوا�صالت الربية� -سنغافورة
خ��دم��ات�ه��ا ب�شكل م�ب���س��ط ،ع�ل��ى م��دار يعد هذا التطبيق تطبيق َا �شامال خلدمات
املوا�صالت العامة يف �سنغافورة ،وي�شمل
ال�ساعة ومن �أي مكان.
معلومات ع��ن جميع �سبل املوا�صالت
ال�ع��ام��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل معلومات عن
على مستوى طالب
الفعاليات والعرو�ض القريبة منه.

الجامعات

MPDA
بلدية عجمان
AbuDhabiTaxi
تقدم دائرة البلدية والتخطيط يف �إمارة iQ
أجرة
ل
ا
ب�سيارات
مركز تنظيم النقل
عجمان تطبيق ًا معا�صر ًا تفاعلي ًا لإتاحة ج��ام�ع��ة خ�ل�ي�ف��ة -ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة
تطبيق
�و
�
ه
أبوظبي"
تطبيق "تاك�سي �
التوا�صل ال�سريع وال�سهل مع املتعاملني ،العدل
مل�ستخدمي خدمات �سيارات الأج��رة يف ويخدم التطبيق الأفراد وقطاع الأعمال IQ ،ه��و ن�ظ��ام متكامل مت ت�صميمه
�إمارة �أبوظبي ،ميكنهم من حجز �سيارة
للتخل�ص م��ن ط��واب�ير االن�ت�ظ��ار ،ويوفر
القاطنني �أو الزائرين.
�أجرة من �أي مكان يف الإمارة.
للم�ستخدمني �إم�ك��ان حجز ت��ذك��رة عن
ط��ري��ق ال�ه��ات��ف امل�ت�ح��رك دون احلاجة
للح�ضور �شخ�صي ًا.
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على المستوى
العربي

MOCI
وزارة التجارة وال�صناعة /الكويت
يهدف التطبيق �إىل توفري قناة ات�صال
ب�ين م��واط�ن��ي ال�ك��وي��ت ووزارة التجارة
وال�صناعة الكويتية .ميكن التطبيق
م���س�ت�خ��دم�ي��ه م ��ن ت��ق��دمي ال �ب�لاغ��ات
وال�شكاوى التجارية.

•

الخدمات
مرشد
دبي 2021

مبادرة
"حكومة دبي نحو "2021
واستحقاقات التحول
الذكي
يبدو �أن على اجلهات احلكومية يف دولة الإم��ارات والقاطنني فيها �أن يعتادوا نظام موحد للخدمات الحكومية

جرعة غري م�سبوقة من املفاج�آت التي ي�أتي بها �شهر فرباير؛ هذا ما كر�سته الدورة
الثانية للقمة احلكومية بعد �أن مهدت لها ال��دورة الأوىل للقمة ،والتي حملت يف
طياتها كماً كبرياً من التجديد والتطوير لطبيعة من��وذج اخلدمات احلكومية،
وحتولها نحو النموذج الذكي.
غري �أن مفاج�أة ا�ستثنائية تلك التي قام بها �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،وجهها �إىل جميع موظفي
حكومة دبي ،و�ضمن كافة التخ�ص�صات والفئات والدرجات الوظيفية؛ بر�سالة بعث
بها �سموه �إليهم عرب الربيد الإل�ك�تروين ،ث ّمن فيها دوره��م يف م�سرية التنمية،
م�ؤكداً �أنهم ميثلون الركن الأ�سا�سي يف مبادرة "حكومة دبي  "2021التي �أطلقها
�سموه �أخ�ي�راً بهدف االرت�ق��اء ب��الأداء احلكومي �إىل م�ستويات غري م�سبوقة على
امل�ستوى العاملي.

مقتطفات من الرسالة

�أخواتي املوظفات� ،إخواين املوظفني
�أكتب لكم اليوم لأين �أ�ؤمن بقدرتكم على التطوير ،ولأنكم ،بالن�سبة يل �شخ�صي ًا،
الركن الأ�سا�سي يف مبادرة "حكومة دبي نحو  "2021التي �أطلقتها يوم الإثنني
املا�ضي.
هي مبادرة مدفوعة بحبي وتقديري لكل مواطن ولكل من يعي�ش على تراب هذه
الأر�ض الطيبة ،وب�إمياين العميق ب�أن دور احلكومة ،ممثلة بقيادتها وموظفيها ،هو
خدمة النا�س و�إ�سعادهم.
ما �أريد حتقيقه مع احتفالنا اخلم�سني لت�أ�سي�س احتاد دولة الإمارات هو ،بب�ساطة،
ر�ؤية تتج�سد يف حكومة ذكية ،ومرنة ،وم�ضيافة ،تتيح للمتعامل الو�صول �إىل خدماتها
من�صة واحدة ،يف واجهة �إلكرتونية واحدة ،ومركز
و�إجراء كافة معامالته من خالل ّ
تعريفي واحد وخا�ص به للتعامل مع احلكومة كجهة واحدة .
ات�صال واحد ،ورقم
ّ
ما �أ�صبو �إليه هو �أن يتمكن كل من يتعامل مع احلكومة من احل�صول على خدمات
متطورة بتجربة خا�صة ،وك�أنها ُ�صممت على مقا�س تطلعاته واحتياجاته ال�شخ�صية،
وبدعم يوفره موظف �شامل ،يكون مبثابة مدير ح�سابه ،ويلبي حاجاته ب��أداء مميز
وكلفة تناف�س ّية ،ومن �أي مكان ويف �أي وقت.

على غرار نظم تخطيط املوارد احلكومية التي وحدت البنية الإلكرتونية لتقدمي
العمليات الأ�سا�سية الداخلية للجهات احلكومية على �صعيد املالية واملوارد الب�شرية
والت�شغيلية ،لي�صبح �صاحب القرار قادر ًا على معرفة املوقف املايل والإداري يف �إمارة
دبي بلم�سة زر وب�شكل مبا�شر ،يجب على اجلهات احلكومية توحيد النظام الإلكرتوين
الذي يتم من خالله تقدمي خدماتها احلكومية.
ً
قد يبدو ه��ذا الطرح للوهلة الأوىل م�ستحيال� ،إذ �إن ذل��ك يعني �إي�ج��اد نظام
�إلكرتوين قادر على التعامل مع جمموعة معقدة ومتفاوتة من املتطلبات التي حتتاج
�إليها طبيعة خدمة كل دائرة من الدوائر� ،إال �أن ذلك هو احلل الوحيد الذي �سي�ضمن
حتقيق �أهداف املبادرة خالل ال�سنوات ال�ست املتبقية حتى .2021
و�سيكون تطبيق هذا النظام املوحد للخدمات احلكومية �أقل تكلفة من الدخول
يف متاهة التكامل الإلكرتوين ومواءمة الكم الكبري من الأنظمة والتقنيات املختلفة
املنت�شرة بني اجلهات احلكومية ،وحتى لو جرت اال�ستعانة مبن�صة تكامل اخلدمات
املركزية التي توفرها حكومة دبي الذكية� ،سيبقى احلل الأف�ضل والأكرث جناح ًا هو
تكرار ق�صة النجاح التي حققتها نظم تخطيط املوارد احلكومية ،وهي :نظام واحد،
قاعدة بيانات واحدة ،معايري واحدة يف تقدمي اخلدمات احلكومية.

نظام موحد لرعاية العمالء

بطبيعة احلال ي�شمل نظام رعاية العمالء املوحد توحيد عدة �أمور داخل اجلهات
احلكومية� ،أهمها:
 )1توحيد كتالوج اخلدمات احلكومية لدى جهة مركزية على م�ستوى احلكومة
ككل ،بحيث حتتفظ بو�صف تف�صيلي للخدمة احلكومية وخطواتها ومتطلباتها
بالكامل� ،إ�ضافة �إىل طريقة تقدمي اخلدمة وقنوات توفريها للجمهور .وال يجب
احتكار هذه املعلومات لدى اجلهة احلكومية املزودة للخدمة ،وال يحق لها �إطالقها
من دون موافقة اجلهة املركزية امل�شرفة على جميع اخلدمات احلكومية ،والتي
تتدخل يف تطوير �إجراءاتها الداخلية لت�ضمن ا�ستفادتها من املنظومة احلكومية
ب�شكل �شامل.
 )2توحيد دورة تدفق املعلومات داخل اجلهات احلكومية ،بحيث ت�ستطيع املنظومة
الذكية ال�شاملة �أن ت�صل ملعلومات العميل من دون احلاجة �إىل دخول متاهة من
الربوتوكوالت والتطبيقات الو�سيطة.
ً
ما الجديد في المبادرة؟
 )3توحيد البنية التحتية ملراكز االت�صال احلكومية ،والتوقف فورا عن التعاقد
كان �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم قد �أطلق يف �صدارة �أعمال
م��ع جهات خارجية لتقدمي خ��دم��ات "البدالة" احلكومية حت��ت م�سمى مركز
اليوم الأول من "القمة احلكومية" مبادرة "حكومة دبي نحو  "2021والرامية �إىل
االت�صال؛ �إذ يجب �أن يكون املوظف امل�س�ؤول عن متابعة املتعاملني وال��رد على
من�صة
�إيجاد مفهوم جديد بالغ التطور للعمل احلكومي يقوم على توفري اخلدمات عرب
ا�ستف�ساراتهم على دراية حقيقية بطبيعة اخلدمات احلكومية.
واحدة وب�أ�سلوب ي�ضمن �أعلى درجات الراحة وال�سرعة يف �إنهاء معامالت اجلمهور،
وبتطبيق �إجراءات متنح كل متعامل جتربة �شخ�صية ك�أنها �صممت ح�سب احتياجاته
قنوات موحدة لخدمة المتعاملين
ال�شخ�صية.
وت�شمل تلك القنوات املزيد من الرتكيز على البوابة املوحدة حلكومة دبي ،وتال�شي
هذا الأم��ر يتطلب �إع��ادة �صياغة جوهرية لنموذج تقدمي اخلدمات احلكومية،
�إ�ضافة �إىل �إجراء تغيري �شامل يف �إدارة املوارد احلكومية الب�شرية والت�شغيلية لتتواءم مواقع اجلهات احلكومية لتتحول �إىل مواقع تعريف بتلك اجلهات وعناوين االت�صال
مع هذا الأ�سلوب اجلديد .ومن �أهم املناطق التي �ست�شهد تغيري ًا �شام ًال يف منوذج بها ولي�ست بوابات لتقدمي اخلدمات الإلكرتونية… كما يجب �أن يتم الرتيث يف طرح
اخلدمات احلكومية ما ي�أتي:
التطبيقات الذكية ،والتفكري يف بناء تطبيق موحد حلكومة واحدة.
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حكومة متكاملة

حكومة دبي الذكية تؤتمت عمليات لـ "مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف"
يف نطاق مهمتها املتمثلة يف توفري منظومة من احللول التقنية التي ت�ش ّغل حكومة متكاملة

العمليات الأ�سا�سية للجهات احلكومية يف دبي وتوفري قاعدة للتكامل احلكومي
ال�شامل ب�ين تلك اجل�ه��ات ،جت�سيداً ل��ر�ؤي��ة التحول الإل �ك�تروين ال��ذك��ي يف دبي؛
�أعلنت دائرة "حكومة دبي الذكية" عن �إجناز فريقها التقني يف �إدارة نظم تخطيط
املوارد احلكومية امل�شرو َع املك ّلف به لتطبيق هذه ال ُن ُظم يف (م�ؤ�س�سة دبي خلدمات
الإ�سعاف) ،لأمتتة عمليات امل�ؤ�س�سة املتع ّلقة بكلٍ من امل�شرتيات ،والطلبات الداخلية،
واحل�سابات.

طلبات عبر "آي باد"

وتعليق ًا على هذا الإجناز قال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة دبي
الذكية" :تعمل فرقنا التقنية التي متثل خربات حكومية رفيعة امل�ستوى على حتقيق
ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي برت�سيخ �إمارتنا م��رك��ز ًا القت�صاد املعرفة؛ بتوفري كل
النظم الإلكرتونية التي تتطلبها اجلهات احلكومية بدبي لت�شغيل مواردها الداخلية
و�إدارتها ب�سال�سة تتوافق واملعايري املعا�صرة للإدارة الر�شيدة .وي�أتي تنفيذها لهذه
النظم مل�صلحة م�ؤ�س�سة الإ�سعاف متفق ًا مع مفهوم احلكومة املتكاملة ،حيث �إن عملية
الأمتتة اجلديدة مرتبطة متام ًا مع الأنظمة امل�شغّلة التي و ّفرناها �سابق ًا للم�ؤ�س�سة عرب
مركز اخلدمات امل�ساندة" ..م�شري ًا �سعادته �إىل �أن هذا التعاون يع ّد ا�ستمرار ًا لتعاون
م�سبق و ّفرت من خالله �إدارة النظم مل�ؤ�س�سة الإ�سعاف � 3أنظمة هي :الأ�ستاذ العام،
واملدفوعات ،واملوارد الب�شرية والرواتب ،والتي يتوىل ت�شغيلها مركز اخلدمات امل�ساندة
التابع لدائرة املالية.

وكنتيجة لهذه الأمتتة يف �سياق التحول �إىل احلكومة الذكية؛ بات ب�إمكان الطاقم
الطبي التابع ملركز الإ�سعاف �إن�شاء طلبات مبا�شر ٍة من �أجهزة الآي باد �إىل املخازن
من �أي مكان ،مع ميزة �إر�سال �إ�شعارات بالربيد الإلكرتوين �إىل �أمني املخزن؛ لتمكينه
من جتهيز الطلب قبل و�صول �سيارة الإ�سعاف ،مبا ين�سجم مع الطبيعة الأ�سا�سية لعمل
"الإ�سعاف" ،متيح ًا لها التز ّود باحتياجاتها من املخازن واملغادرة ب�أق�صى �سرعة،
وجمنب ًا املخازن االرتباك الذي قد ينجم عن تعدد �سيارات الإ�سعاف يف الطابور.
تعاون لتحقيق رؤية واحدة
من جهته ع�ّب�رّ �سعادة خليفة ال��دراي ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دب��ي خلدمات
الإ��س�ع��اف ،عن تثمينه للدور ال��ذي لعبته دائ��رة حكومة دب��ي الذكية بالتعاون مع
خطة المشروع
امل�ؤ�س�سة يف �إجناز املرحلة الأوىل من م�شروع �أمتتة خدماتها يف وقت قيا�سي؛ على
املخازن،
تطبيق
ن
م
يت�ض
الذي
بامل�شروع
للعمل
التح�ضري
وقد انطلقت عمليات
ّ
�صعيد تطبيق �أنظمة تخطيط املوارد احلكومية (العمالء -الباركود للأ�صول الثابتة
�شهر
مطلع
احل�سابات،
ومقبو�ضات
وامل�شرتيات،
الثابتة،
أ�صول
والتز ّود الإلكرتوين ،وال
واملمتلكات– املخازن وامل�ستودعات– امل�شرتيات– طلبات التزويد الداخلي الإلكرتوين
مايو  ،2013ليبد�أ تطبيق الإج��راءات التقنية بوحدة "مقبو�ضات احل�سابات" يف ل�سيارات الإ�سعاف) ..م�شري ًا �إىل موا�صلة التعاون بني الطرفني لتطبيق املرحلة الثانية
منت�صف �أكتوبر التايل ،ثم تطبيق الإجراءات بوحدات املخازن ،وامل�شرتيات ،والتزود من امل�شروع يف �أنظمة (الرواتب– �ش�ؤون املوظفني– املوردين– احل�سابات العامة–
الإلكرتوين ،يف منت�صف نوفمرب ..و�أخري ًا تطبيق الإجراءات بوحدة الأ�صول الثابتة يف املوازنة)؛ يف �إطار التن�سيق بني دوائر وم�ؤ�س�سات وهيئات حكومة دبي؛ وتنفيذ ًا لر�ؤية
مطلع فرباير املنق�ضي.
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الرئي�سة
املعامل
امل�شروع
بدء
يف
احلكومية
املوارد
تخطيط
نظم
وقد حدّدت �إدارة
الوزراء حاكم دبي ،بجعل دبي مدينة القت�صاد املعرفة.
الناظمة للعملية التقنية املطلوب تنفيذها ،واملتمثلة بوجود  1100م�ستخدم على تلك
جدير بالذكر �أن �إدارة نظم تخطيط املوارد احلكومية يف حكومة دبي الذكية توفر
النظم يتط ّلبون �إن�شاء طلبات داخلية من خمزنني كبريين ،هما (املخزن الرئي�س) منظومة من احللول التقنية التي ت�شغل العمليات الأ�سا�سية لـ  43جهة حكومية حملية،
و(خمزن م�ست�شفى را�شد) ..لتبد�أ يف فرتة قيا�سية مرحلة التطبيق الفعلي بعد اتخاذ وتوفر قاعدة للتكامل احلكومي ال�شامل بني دوائر وجهات دبي احلكومية؛ جت�سيد ًا
فريق اخل�براء يف الإدارة الإج ��راءات التقنية الالزمة لالنتقال بالعملية الرئي�سة لر�ؤية (التحول الإلكرتوين) يف دبي .وقد �أُطلقت جمموعة من احللول امل�شرتكة لت�شغيل
للطلبات الداخلية من دورة يدوية متام ًا على الورق �إىل دورة م�ؤمتتة جتري عرب الهاتف العمليات يف جماالت :املوارد الب�شرية والرواتب واملالية واللوج�ستية و�إدارة الأ�صول..
املحمول؛ مبا يتيح التعامل مع �أكرث من  3200طلب داخلي ،و� 3100أمر �صرف وغريها؛ ي�ضطلع بها فريق من اخلرباء احلكوميني يعكف على تطبيق هذه الأنظمة
داخلي ،ونحو � 21000سطر طلبات (طلبات لأ�صناف متنوعة من املخازن) ،و 110والتح�سينات امل�ضافة على �صعد :التدريب ،والدعم الفني ،وتقدمي اال�ست�شارات
�أوامر �شراء ،و� 250إي�صا ًال ملقبو�ضات احل�سابات.
التقنية.
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الخدمات
مرشد
التعليم الذكي

يضيفها التحول الذكي

سلة خدمات
متنوعة للطلبة
والميدان التربوي
مي�ث��ل ق�ط��اع التعليم ال��ذك��ي ال��راب��ح الأك�ب�ر من الهواتف الذكية ،وال�ت��ي تتيح لأول �ي��اء الأم ��ور اختيار
عملية ال�ت�ح��ول �إىل احل�ك��وم��ة ال��ذك �ي��ة� ،إذ اجتاحت املدر�سة املنا�سبة لأبنائهم والأقرب �إىل منازلهم.
الأج� �ه ��زة ال��ذك �ي��ة واحل��وا� �س �ي��ب ال �ل��وح �ي��ة �شريحة
الطالب يف خمتلف املراحل الدرا�سية وحتى مراحل  15خدمة ذكية
ك�م��ا ان�ت�ه��ت ال � ��وزارة م��ن حت��وي��ل خ��دم��ات �إدارة
ري��ا���ض الأط� �ف ��ال وم��رح �ل��ة احل �� �ض��ان��ة ،وا�ستطاعت
واجهة اال�ستخدام الب�سيطة لتلك الأجهزة �أن تفتح الرتاخي�ص املدر�سية �إىل خدمات ذكية ،بهدف �سرعة
�آف��اق �اً ك�ب�يرة �أم ��ام عملية التعليم ،م�ع��ززة بكم كبري �إجناز املعامالت واخت�صار الوقت للعميل ،بالإ�ضافة �إىل
م��ن التطبيقات املتفاعلة ،وق ��درات غ�ير حم��دودة يف �شفافية اخلطوات الإجرائية عرب و�سائل اجلهات املعنية،
تلك الأجهزة على تخزين ال�صور والر�سوم ومقاطع وتي�سري عملية الإ�شراف والرقابة و�ضمان اجلودة و�سهولة
الفيديو و�إظ�ه��ار الأ�شكال والر�سوم ثالثية الأبعاد ،الو�صول �إىل جميع خدمات الإدارة من �أي مكان ،ومتكني
وال� �ت ��ي ت �ت �ح��رك ب ��درج ��ة واق �ع �ي��ة ت �� �ض��اه��ي الواقع العميل من متابعة املعامالت دون احلاجة �إىل زيارة
مبنى ال��وزارة �أو املنطقة التعليمية ،و�سرعة التوا�صل
احلقيقي.
ه��ذا ال��واق��ع دف��ع اجل �ه��ات التعليمية يف الدولة مع العميل و�إخطاره بالإجراءات والنواق�ص عن طريق
الر�سائل الن�صية والربيد الإلكرتوين -نحو  15خدمة،
لتكري�س قدر كبري من االهتمام ال�ستثمار �إمكاناته،
وه��ي :طلب ترخي�ص مدر�سة خا�صة ج��دي��دة ،وطلب
وجعل التعليم ال��ذك��ي املك�سب الأك�ب�ر ال��ذي ت�ضيفه
ترخي�ص معهد خا�ص جديد.
درج��ات�ه��م يف ك��ل م ��ادة درا��س�ي��ة على ح ��دة ،مقارنة
احلكومة الذكية للمتعاملني ،مانحة بذلك قيمة �أعلى
كما حر�صت على حتويل خدمة جتديد الرتخي�ص ،باملتو�سط العام يف الف�صل واملدر�سة ،وكذلك التعرف
للمبادرة احلكومة الذكية تتجاوز خدمات الفواتري
ورف��ع وتخفي�ض ال�صفوف ،و�إ�ضافة �أو تغيري منهاج �إىل تفا�صيل التقومي امل�ستمر ونتائج االمتحانات الدورية
واملعامالت وت�سديد املخالفات.
درا� �س��ي �أو ن�شاط للمعهد� ،إ��ض��اف��ة �إىل تغيري مدير والف�صلية ،ف�ض ًال عن خدمة تتبع احلافالت املدر�سية
املدر�سة �أو املعهد ،وتغيري ا�سم املدر�سة �أو املعهد ،للأبناء.
و�إ�ضافة �شريك وان�سحاب �شريك ،وتغيري ممثل جمل�س
تحول شامل قبل المهلة
يف هذا ال�سياق �أعلنت وزارة الرتبية والتعليم �أنها �إدارة املعهد ،وخدمة التنازل عن الرتخي�ص و�إلغاء
ما�ضية يف حتقيق توجيهات القيادة الر�شيدة نحو حتول الرتخي�ص وتغيري مبنى املدر�سة ،واملوافقة على بناء "دروسي"
مدر�سة جديدة ،وطلب اعتماد �إعالنات مدر�سة خا�صة
يعترب م���ش��روع (درو�� �س ��ي) �أح ��د �أه ��م اخلدمات
جميع اخلدمات �إىل ذكية؛ ولتنهي حتويل جميع خدمتها
�أو معهد خا�ص.
التعليمية الفائقة ال�ت��ي قدمتها ال� ��وزارة للطالب،
قبل املهلة املمنوحة من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
وي�ستهدف امل�شروع توفري املقررات الدرا�سية لل�صفني
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
احلادي ع�شر والثاين ع�شر ،مبا ميكن طلبة املدار�س من
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،بواقع عامني ،للتحول نحو بوابة أولياء األمور
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق من خدمات ،قامت الوزارة متابعة درو�سهم يف �أي وقت ومن �أي مكان ومن خالل
احلكومة الذكية.
وق��د �أطلقت ال��وزارة حزمة من اخلدمات الذكية ب ��إط�لاق ال�ب��واب��ة ال��ذك�ي��ة لأول �ي��اء الأم� ��ور ،وال �ت��ي من و�سائل االت�صال املتنوعة ،مبا فيها موقع "يوتيوب" من
اخلا�صة للطالب وويل الأمر واملعلم ،ولكل من ي�ستفيد خاللها �أ�صبح مبقدور �أولياء الأم��ور امل�شاركة بفاعلية �شركة "غوغل".
وتت�ضمن ا�سرتاتيجية تطوير التعليم حتقيق �أهداف
من العملية التعليمية ،و�أبرزها خدمة "�أبنائي" التي يف العملية التعليمية ،كما �أ�صبح لهم دور مميز يف رفع
ت�ضم عدة خدمات ذكية غري م�سبوقة؛ منها اال�ستعالم م�ستوى خمرجات التعليم واالرتقاء مب�ستوى املدار�س ،ومنطلقات ر�ؤية الإمارات  ،2021ما فتح املجال �أمام
�إذ ي�ستطيع ويل الأم��ر من خ�لال هاتفه التعرف �إىل ال��وزارة للعمل نحو حتقيق التناف�سية العاملية ،وتقدمي
عن النتائج والواجبات ..وغريها.
وت�ع��د ال� ��وزارة م��ن اجل �ه��ات ال�سباقة يف �إط�ل�اق م�ضمون �أجندة املدر�سة و�أن�شطتها ومواعيد املنا�سبات منوذج تعليم يحتذى به ،وخدمات عالية اجلودة ..ومن
اخلدمات الذكية لتتنا�سب مع تطلعات حكومة امل�ستقبل ،واالمتحانات والإج��ازات ،وتبادل الر�سائل واملعلومات بني اخلدمات التي توفرها �أي�ض ًا وزارة الرتبية عرب
الهواتف الذكية ،خدمة (خريطة املدار�س) وهي ت�شمل
مثل خدمة ت�سجيل الطلبة يف املدار�س احلكومية عرب والبيانات مع �إدارة املدر�سة.
كذلك ميكنه متابعة �سجل ح�ضور وغياب الأبناء املدار�س احلكومية واخلا�صة ،ومبقت�ضى هذه اخلدمة،
الهواتف الذكية التي �سيتم تفعيلها ابتداء من مار�س
 ،2014عن طريق م�سح الهوية من خالل اخلدمة ودرج��ة انتظامهم يف امل��در��س��ة ،وم�ستوى حت�صيلهم ميكن لأولياء الأم��ور البحث واال�ستعالم عن املدار�س،
الذكية املقدمة لأول �ي��اء الأم ��ور ع�بر «ب��واب�ت��ي» يف كل العلمي ،ومتابعة تطور قدراتهم ،واالطالع على تفا�صيل ومواقعها وبياناتها ،واملعلومات اخلا�صة بها.
تطبيق «�أبنائي» من وزارة الرتبية
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الحكومة الذكية

كشف حساب التحول الذكي في حكومة اإلمارات
�أعلنت حكومة الإمارات االحتادية عن جمموعة من املبادرات واخلطط ،وك�شفت
عن عدد من الإجن��ازات ملا مت �إجنازه وما �سيتم حتقيقه قبل انتهاء مهلة العامني
التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي للتحول �إىل احلكومة الذكية ،وقبل �إقامته حفل
وداع ملديري اجلهات التي مل تلحق بركب التحول الذكي يف اخلدمات احلكومية.

تفعيل  100خدمة

حددت اللجنة العليا للحكومة الذكية  100خدمة من �إجمايل اخلدمات التي
تقدمها اجلهات احلكومية االحتادية للجمهور� ،سيتم حتويلها �إىل خدمات ذكية عرب
الهاتف املتحرك ،وفق جدول زمني حمدد ..ومتثل هذه اخلدمات احتياجات  80يف
املئة من �إجمايل املتعاملني مع احلكومة.
و�أطلقت اللجنة ،على هام�ش القمة احلكومية الثانية ،ا�سرتاتيجية احلكومة الذكية
لدولة الإمارات ،لتكون �أول ا�سرتاتيجية من نوعها على م�ستوى املنطقة ..كما �أطلقت
�أول دليل �إر�شادي حلكومة ذكية يف العامل مل�ساعدة اجلهات االحتادية على تخطي
بع�ض التحديات التي تواجهها يف ذلك املجال.
و�أكدت اللجنة �أنه �سيتم �إطالق خدمتني ذكيتني يف القريب العاجل ،دون الإف�صاح
عنهما ،مو�ضحة �أن اخلدمات احلكومية املزمع حتويلها �إىل خدمات ذكية قد جرى
اختيارها وفق ًا ملعايري حمددة� ،أهمها عدد املعامالت التي يتم �إجرا�ؤها عرب اخلدمة،
ومدى ارتباط هذه اخلدمة باجلمهور.
وتكمن �أ�سباب اختيار الـ  100خدمة يف حجم املعامالت املُنجزة عربها ،ومدى
ارتباط اجلمهور بها ،معزّز ًة بقائمة باملعايري املوحدة املطلوبة يف عمليات حتويل هذه
اخلدمات لل�شكل الذكي؛ �ضمان ًا اللتزام اجلهات كافة للخروج مب�ستوى خدمة على
�أعلى م�ستوى من الكفاءة.

 50في المئة نسبة التحول الذكي

وبح�سب ح�صر �أجرته اللجنة العليا للحكومة الذكية لعدد اخلدمات احلكومية
االحتادية التي مت حتويلها حتى الآن ،فقد بلغت ن�سبة حتول اخلدمات لل�شكل الذكي
يف احلكومة االحتادية  50يف املئة .ويجري العمل على امل�شروعات امل�ساندة لهذا
التحول ،ومنها عمليات خلق الهوية الرقمية (ربط الهوية الوطنية بالهاتف املتحرك).
وتتعاون جمموعة من اجلهات هي :هيئة تنظيم االت�صاالت ،ووزارة املالية ،وامل�صرف
املركزي ،وهيئة الهوية ،ووزارة العدل على هذا امل�شروع لالنتهاء منه يف الفرتة املقبلة،
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كما �سيبد�أ العمل على م�شروع ال�شبكة االحتادية (فيد نت) ،و�سي�شهد �أغ�سط�س املقبل
ارتباط  5جهات حكومية عربها.
كما مت االنتهاء من حتول م�شروع الدرهم الإلكرتوين لل�شكل الذكي �إىل الهواتف
املتحركة ،وينتظر التفعيل ليدخل اخلدمة قريب ًا ،كما يجري بناء بنية ت�شريعية كاملة
للحكومة الذكية ،بالتعاون مع وزارة العمل.

أمن المعلومات الذكية وثقافة التغيير

مت الك�شف �أي�ض ًا عن التح�ضري لإطالق  3مبادرات ملواجهة التحدي الأمني ورفع
اجلاهزية الأمنية للحكومة الذكية ،كما مت �إعداد  200برنامج تدريبي لبناء قدرات
املتعاملني واجلهات احلكومية.
وعن �إمكان تغيري ثقافة املتعاملني لزيادة �أعداد م�ستخدمي اخلدمات عرب الهاتف
املتحرك ،ت�ؤمن اللجنة العليا للحكومة الذكية ب�أن ا�ستخدامات الهاتف املتحرك الذكي
يف الدولة �أ�صبحت �سمة عامة بني غالبية م�شرتكي خدمات الهاتف املتحرك ،لذا لي�س
من ال�صعب �إك�سابهم خربة ا�ستخدام هذا النوع من اخلدمات.
وعلى اجلانب التعريفي والتوعوي ت�شمل اخلطة اال�سرتاتيجية للحكومة الذكية
�إن�شاء مركز الإبداع الذي يتوىل هذا الدور ،وقد مت فعلي ًا جتهيز مواد فيلمية ومعلوماتية
عرب املركز �سيتم بثها عرب �شبكة الإنرتنت ،لت�شكل دورات تدريبية للمتعاملني على
كيفية ا�ستغالل هذه اخلدمات عرب الهاتف املتحرك.
ً
من جهة �أخرى تهدف املبادرة �إىل جعل الهاتف املتحرك موثوقا به لدى امل�ستخدم
كبطاقة هويته ،لذا يتم بالتوازي مع املبادرة الذكية العمل على م�شروع �إدارة اخلدمات
الآمنة ،والتي تعنى باحلماية الأمنية املعلوماتية للم�ستخدمني ..و�سينجز امل�شروع مع
نهاية يونيو املقبل.

الدليل اإلرشادي الذكي

وذكرت اال�سرتاتيجية �أنه مت االنتهاء من �إعداد �أول دليل �إر�شادي حلكومة ذكية يف
العامل ،ويوفر جمموعة من الإر�شادات للجهات احلكومية من �أجل تهيئتها للتحول من
احلكومة الإلكرتونية �إىل احلكومة الذكية ،كما يهدف �إىل م�ساعدة تلك اجلهات على
تخطي بع�ض التحديات �أثناء حماولتها اال�ستفادة من مميزات احلكومة الذكية.
ويت�ضمن الدليل جمموعة من الإر�شادات التي تهدف �إىل جعل اجلهات احلكومية
جاهزة للتحول الذكي ( )m-readyمن حيث متطلبات تطوير وتنفيذ �أحدث
التطبيقات واخلدمات الذكية التي تعتمد على تقنيات املعلومات واالت�صاالت.

الشبكة اإللكترونية االتحادية

بد�أت احلكومة الذكية تنفيذ م�شروع ال�شبكة الإلكرتونية االحتادية ،FedNet
مطلع �شهر يناير املا�ضي ،لتكون الرابط بني خمتلف نقاط االت�صال املتمثلة يف اجلهات
احلكومية التي تت�ضافر لتوفري اخلدمات للمتعاملني ..ليتم االنتهاء من هذا امل�شروع
يف �شهر مايو من العام املقبل  ،2015وت�أتي ال�شبكة االحتادية ا�ستكما ًال لل�شبكات
الإلكرتونية املوجودة على م�ستوى احلكومات الإلكرتونية املحلية ك�أبوظبي ودبي.
و�ستكون هذه ال�شبكة مبثابة احلا�ضنة ملركز اال�ست�ضافة الإلكرتونية الذي ي�ضم
بيانات اجلهات احلكومية االحتادية يف بيئة فائقة الأم��ان ،ومبا ي�ضمن الدميومة
والتدخل الفوري عند حدوث �أي طارئ.
ولكون احلكومة الذكية حتتاج �إىل �أر�ضية تقنية �صلبة توفر مزايا التكامل والتفاعل
وت�ب��ادل البيانات واملعامالت بدرجة عالية من احلماية واالعتمادية ،يعد �إن�شاء
ال�شبكة االحتادية حمطة رئي�سة �أ�سا�سية لتحقيق تكامل العمليات امل�ؤ�س�سية والبيانات
احلكومية ،ويعترب الربط البيني للم�ؤ�س�سات احلكومية متطلب ًا �أ�سا�سي ًا للمناولة الفعالة
للبيانات واخلدمات العامة املتكاملة و ُن ُظم الت�شغيل التباديل لتبادل املعلومات وعمليات
اتخاذ القرار عالية الكفاءة.
ً
ً
و�سوف توفر ال�شبكة االحتادية حال فعاال واقت�صادي التكلفة لتبادل وتخزين
ومعاجلة املعلومات جلميع اجلهات احلكومية االحتادية ،كما �ستقدم خدمات مثل
خدمات ال�صوت والبيانات وال�صورة والإنرتنت بني مواقع متنوعة يف الإمارات العربية
املتحدة.
ومن بني املخرجات الرئي�سة الأخ��رى لل�شبكة االحتادية توفري خا�صية متكينية
خلدمات عامة متكاملة جديدة من �ش�أنها �أن تعمل على ت�ضافر جهود اجلهات احلكومية
املختلفة يف منظومتها اخلا�صة.

نظامان للهوية اإللكترونية والتوقيع على
األجهزة المتحركة

�أظهرت ا�سرتاتيجية احلكومة الذكية �أن من �أهم م�شروعات ومبادرات احلكومة
الذكية خالل الفرتة املقبلة� ،إن�شاء نظام بطاقة الهوية الإلكرتونية ونظام التثبت
(التوقيع الإلكرتوين على الأجهزة املتحركة) ،وهو يت�ضمن ت�صميم وتنفيذ نظام الهوية
الإلكرتونية على نطاق الدولة ،مب�شاركة جميع اجلهات املعنية الرئي�سة .وتتمثل هذه
اجلهات يف وزارة العدل ،وهيئة الإمارات للهوية ،وم�شغلي �شبكات الهاتف املتحرك،
وم��زودي اخلدمات ،والهيئات احلكومية االحتادية واملحلية ،ومطوري التطبيقات،
وامل�ؤ�س�سات املالية.
و�سوف تعمل هيئة تنظيم االت�صاالت مع ال�سلطات املعنية ،مثل هيئة الإمارات
للهوية ،ووزارة العدل ،على ا�ست�صدار م�سودة الت�شريع املطلوب ،لو�ضع �إطار قانوين
متني يدعم العمليات التي ت�ستخدم فيها الهوية الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين
بالتقنيات املتحركة.
و�ستكون الهوية الإلكرتونية �أح��د عوامل التمكني الرئي�سة للعديد من خدمات
الأجهزة املتحركة ،مثل الدفع بالأجهزة املتحركة والأعمال امل�صرفية والت�صويت
وجميع �أنواع اخلدمات التي تتطلب تثبت ًا �آمن ًا من الهوية ،فيما ال ميكن بلوغ تلبية ف ّعالة
للطلب والإقبال املتزايد على خدمات الأجهزة املتحركة من قبل م�ستخدميها� ،إال عن
طريق ت�أمني املعامالت وا�ستخدام االت�صاالت املوثوقة.
نظام بطاقة الهوية الإلكرتونية �سيتكامل ب�سهولة مع ع��دد كبري من خدمات
الأجهزة املتحركة التي �ستقدم يف الإمارات ،و�ستكون دقيقة و�آمنة مثلما هي احلال مع
حلول التثبت الأخرى املوجودة� ..إن مل يكن �أكرث من ذلك.
وتت�ضمن �إجراءات �أمن نظام الهوية الإلكرتونية وحدة تعريف امل�شرتك ()SIM
املعتمدة يف نظام البنية التحتية للمفتاح العام ( )PKIللأجهزة املتحركة مب�ستويات
عالية من الأمن ،حيث تكون جميع البيانات املتعلقة بالأمن م�شفرة على وحدة تعريف
امل�شرتك ورقم النظام العاملي لالت�صاالت املتحركة ( )GSMبو�صفه البادئ لكل
املعامالت.

•

الجهات الحكومية في دبي تبدأ التدريب
على برنامج (الحكومة الذكية)
يف �إطار ا�سرتاتيجية التحول نحو احلكومة الذكية التي �أطلقها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي� ،ضمن برنامج متكامل على م�ستوى الدولة ،با�شرت "حكومة دبي الذكية"
التن�سيق مع "هيئة تنظيم االت�صاالت" ،وهي اجلهة التي تقوم على تنفيذ برنامج
(احلكومة الذكية للتدريب والتعليم) لتطبيقه يف الدوائر واجلهات احلكومية يف
�إمارة دبي.
وي�ستهدف هذا الربنامج ن�شر ثقافة احلكومة الذكية بني خمتلف �شرائح موظفي
احلكومة وطلبة اجلامعات يف الدولة حتقيق ًا لر�ؤية الإمارات  ،2021و�سعي ًا لبلوغ
ال�صدارة عاملي ًا يف تقدمي اخلدمات وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية ،وذلك على �أيدي
خرباء انتدبتهم هيئة تنظيم االت�صاالت ملهمة تطبيق مفاهيم التحول الإلكرتوين
خا�صة ،وذلك يف �سياق مهمة الهيئة املتمثلة
ب�صفة عامة ،واحلكومة الذكية ب�صفة ّ
يف الإ�شراف على تنفيذ مبادرة احلكومة الذكية على امل�ستوى الوطني.
ويف هذا الإطار �أنهى  21موظف ًا ممن يعملون يف قطاع �أمن املعلومات وينتمون
�إىل  10جهات حكومية يف �إمارة دبي الدورة التدريبية الأوىل التي عقدت بتاريخ
 9فرباير اجلاري يف فندق (كونراد دبي) على مدى �أربعة �أيام حتت عنوان "�أمن
الهواتف الذكية".
ويف خطواته الإجرائية ،ف�إن الربنامج الذي تتنوع فعالياته ما بني دورات عملية
متخ�ص�صة وور�ش عمل يف خمتلف جماالت احلكومة الذكية ،التقنية والإدارية،
ي�ستهدف ت�أهيل وتطوير ال�ق��درات الفردية لأك�ثر من  2000من العاملني يف
اجلهات احلكومية من كل �أنحاء الدولة ،وذلك بهدف تعميم املعرفة واخلربات
اخلا�صة باحلكومة الذكية ولتدريبهم على املفاهيم املتعلقة بها وجتهيزهم لعملية
التحول نحوها؛ �ضمن �أربعة م�سارات ،يتناول ك ٌل منها فئة من العاملني واملهتمني
باحلكومة الذكية يف اجلهات احلكومية ،وهي :فئة موظفي تقنية املعلومات /النظم
وال�شبكات ،وفئة موظفي تطوير الربامج والتطبيقات ،وفئة موظفي �أمن املعلومات،
و�أخري ًا الفئة الإ�شرافية..
وق��ال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير ع��ام حكومة دب��ي الذكية" :ي�شرفنا
العمل مع هيئة تنظيم االت�صاالت لإجن��اح برنامج التدريب والتعليم ال��ذي من
�ش�أنه رفع الكفاءات والقدرات يف جمال احلكومة الذكية عموم ًا ،ونحن نقوم فيه
بدور التوا�صل وم ّد اجل�سور مع خمتلف اجلهات احلكومية يف دبي لتن�سيق ح�ضور
املر�شحني للدورات املتخ�ص�صة التي تنفذها الهيئة .وي�أتي هذا التعاون �ضمن
ت�ضافر اجلهود الوطنية لتحقيق مفهوم احلكومة املرتابطة واملتكاملة ،مبا ي�ضمن
ت�أهيل الكوادر احلكومية على �أعلى م�ستوى لتحقيق الهدف الأ�سمى الذي و�ضعه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،والتزام ًا بتوجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لدبي بالتحول �إىل احلكومة
الذكية".
و�أ�ضاف �سعادته قائ ًال" :دبي مدينة ال تعرف الكلل يف املثابرة على حتقيق
حتولها �إىل مدينة ذكية ،وعا�صمة القت�صاد املعرفة ،لت�ضمن كل عنا�صر ال�سعادة
ملختلف ال�شرائح املجتمعية؛ مواطنني ومقيمني وقطاع �أعمال وزائرين ..ونحن نبذل
جهودنا امل�شرتكة ونحر�ص على بناء وتعزيز الكفاءات الوطنية يف هذا املجال؛
وتهيئتها ملرحلة التحول ال�شامل نحو احلكومة الذكية لتكون الكوادر خريجة هذا
الربنامج م�ؤهلة لتتوىل م�س�ؤولية قيادة التغيريات الأ�سا�سية التي ت�ضمن مواكبة
التطورات العاملية على ال�صعيد التقني؛ لتوظيفها يف �إ�سعاد املتعاملني ،مبا يحقق
لدولتنا التفوق والريادة لنكون اجلهة التي تتجه �إليها �أنظار العامل وبيت اخلربة
يف املنطقة".
من ناحيته قال �سعادة حمد عبيد املن�صوري ،نائب مدير عام هيئة تنظيم
االت�صاالت لقطاع املعلومات واحلكومة الإلكرتونية ومدير مبادرة احلكومة الذكية:
"من دواعي �سرورنا �أن نعمل بال�شراكة الوثيقة مع حكومة دبي الذكية التي تعد من
اجلهات الرائدة يف جمال التحول الإلكرتوين حملي ًا و�إقليمي ًا .ونحن على ثقة من �أن
هذا التعاون �سينعك�س �إيجاب ًا على الأهداف العليا ملبادرة احلكومة الذكية واملتمثلة
يف االنتقال من ر�ضا املتعاملني �إىل �إ�سعادهم من خالل توفري اخلدمات احلكومية،
عرب الهواتف الذكية وعلى مدار ال�ساعة ،ب�سهولة وب�أق�صى �سرعة ممكنة".
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تقارير أممية

تقرير «سهولة ممارسة األعمال في دولة اإلمارات» للعام 2014
"تقرير �سهولة ممار�سة الأعمال" الذي ي�صدره البنك الدويل ميثل م�ؤ�شراً
من �أهم امل�ؤ�شرات االقت�صادية التي يعتمد عليها رجال الأعمال يف اختيار الدول
التي يعتزمون اال�ستثمار وتو�سعة ن�شاطاتهم التجارية فيها .وقد �صدر تقرير هذه
ال�سنة متناو ًال الإجراءات اخلا�صة مبمار�سة الأعمال يف �إمارة دبي؛ كنموذج لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ..وهي �إج��راءات تناولتها مبادرة احلكومة الذكية بقدر
كبري من املراجعة و�إع��ادة الهيكلة والأمتتة� ،ضمن �سعيها احلثيث لتحقيق ر�ؤية
القيادة بت�سهيل حياة النا�س والأفراد ،وفتح املجال �أمام فر�ص �أكرب لتطوير قطاع
الأعمال وا�ستقطاب ال�شركات الرائدة عاملياً.
 ..ف�إىل �أي حد جنحت احلكومة الذكية يف حت�سني مناخ التجارة واال�ستثمار
وت�سهيل ممار�سة الأع�م��ال يف ال��دول��ة؟ ه��ذا ما تظهره الإح���ص��اءات وامل��ؤ��ش��رات يف
التقرير الذي يقارن بني دولة الإم��ارات و�إقليم ال�شرق الأو�سط ومنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية .OECD

بدء المشروع

الإمارات الإقليم OECD
13
16
12
147.1 145.7 44.0

امل�ؤ�شر
عدد الإجراءات
الوقت (�أيام)
التكلفة (%من متو�سط الدخل القومي
283.3 12.0
للفرد)

84.1

الحصول على الكهرباء

يقوم تقرير ممار�سة �أن�شطة الأعمال بت�سجيل جميع الإج��راءات التي ينبغي �أن
ت�ستوفيها من�ش�أة الأعمال ليجري تو�صيل الكهرباء ب�صورة دائمة �إىل م�ستودع معياري.
وت�شمل هذه الإج��راءات تقدمي الطلبات �إىل م�ؤ�س�سة الكهرباء والتوقيع على عقود
معها ،وكافة عمليات الك�شف والت�صاريح ال�ضرورية من الهيئات الأخرى ،بالإ�ضافة
�إىل �أعمال التو�صيل اخلارجية والنهائية.
الإمارات الإقليم
امل�ؤ�شر
OECD
5
5
3
عدد الإجراءات
89
86
35
الوقت (�أيام)
ال�ت�ك�ل�ف��ة ( %م��ن م�ت��و��س��ط الدخل
79.1 1,038.0 21.9
القومي للفرد)

حتديات ت�أ�سي�س م�شروع ت�شمل عدد اخلطوات الالزمة متهيد ًا لإعالن ال�شركة،
والوقت الالزم لإجناز املعامالت اخلا�صة بالرتخي�ص ،واحلد الأدنى لتكلفة ت�أ�سي�س
ال�شركة ،مقارنة بالدخل القومي للدولة.
إقليم
ل
ا
إمارات
ل
ا
امل�ؤ�شر
OECD
عدد الإجراءات
5
8
6
تسجيل الممتلكات
11.1
19.8
8.0
الوقت (�أيام)
يدر�س هذا املو�ضوع �سهولة ت�أمني حقوق امللكية .ونبني �أدن��اه عدد الإج��راءات
التكلفة ( %من متو�سط الدخل
3.6
28.9
6.4
ومدتها ،والتكلفة التي ت�ستحق على �أ�صحاب الأعمال يف ت�سجيل املمتلكات.
القومي للفرد)
امل�ؤ�شر
احلد الأدنى املدفوع من ر�أ�س املال
الإمارات الإقليم OECD
10.4
45.4
0.0
(%من متو�سط ال��دخ��ل القومي
5
6
2
عدد الإجراءات
للفرد)
24.1 33.0 6.0
الوقت (�أيام)
4.4
5.9
0.4
التكلفة ( %من قيمة العقار)

استخراج تراخيص البناء

يظهر اجل��دول الآت��ي عدد الإج��راءات الالزمة والوقت والتكلفة التي تلزم عند الحصول على االئتمان
بناء م�ستودع ،مبا يف ذلك احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة للبناء والت�صاريح
تالي ًا تقييمات �شفافية املعلومات االئتمانية واحل�ق��وق القانونية للمقرت�ضني
واملقر�ضني .ويرتاوح م�ؤ�شر احلقوق القانونية ما بني � 0إىل  ،10والقيم الأعلى ت�شري
والإ�شعارات ،مت�ضمن ًة التفتي�ش وتو�صيل اخلدمات الأ�سا�سية للبنية التحتية.
12
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�إىل �أن تلك القوانني ت�سهل احل�صول على االئتمان .ويقي�س م�ؤ�شر معلومات االئتمان تنفيذ العقود

نطاق املعلومات االئتمانية ونوعيتها ومدى قابلية احل�صول عليها من خالل ال�سجالت
العامة �أو املكاتب اخلا�صة .وهو يرتاوح ما بني � 0إىل  ،6والقيم الأعلى ت�شري �إىل �أن
املزيد من معلومات االئتمان متاحة من �أي �سجل عام �أو مكتب خا�ص.
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
7
3
4
()10-0م�ؤ�شر قوة احلقوق القانونية
5
4
5
()6-0م�ؤ�شر عمق املعلومات االئتمانية
15.2
8.3
ت�غ�ط�ي��ة ال �� �س �ج�لات ال �ع��ام��ة للمعلومات 5.8
االئتمانية
تسوية حاالت اإلعسار
66.7
9.9 27.0
املراكز اخلا�صة للمعلومات االئتمانية
يدر�س هذا املو�ضوع الوقت والتكلفة الالزمني لت�سوية حاالت الإفال�س .ويقي�س
معدل اال�سرتداد ،والذي يتم التعبري عنه بعدد ال�سنتات على الدوالر الذي ي�سرتده
حماية المستثمرين
املطالبون من ال�شركة املفل�سة.
ي�صف امل�ؤ�شر �أدناه �أبعاد حماية امل�ستثمرين ،وهي� :شفافية ال�صفقات (م�ؤ�شر
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
مدى الك�شف) ،امل�س�ؤولية عن التعامل الذاتي (م�ؤ�شر مدى م�س�ؤولية املدير) ،وقدرة
1.7
3.2
3.2
املدة الزمنية (بال�سنوات)
امل�ساهمني على مقا�ضاة املوظفني واملديرين ب�سبب �سوء الإدارة (م�ؤ�شر ق�ضايا
9
14
20
امل�ساهمني) ،وم�ؤ�شر حماية امل�ستثمر .وترتاوح قيم امل�ؤ�شرات ما بني � 0إىل  ،10والقيم التكلفة من قيمة موجودات التفلي�سة
70.6 29.4 29.4
الأعلى ت�شري �إىل املزيد من الك�شف ،واملزيد من امل�س�ؤولية من جانب املديرين ،واملزيد معدل ا�سرتداد الدين
يدر�س هذا املو�ضوع �سهولة �أو �صعوبة تنفيذ العقود التجارية.
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
529
658 524
الوقت (�أيام)
21.0 24.6 19.5
االتكلفة ( %من قيمة املطالبة)
31
44
49
عدد الإجراءات

من ال�صالحيات للم�ساهمني يف معار�ضة ال�صفقة ،واحلماية الأف�ضل للم�ستثمر.
امل�ؤ�شر
الإمارات الإقليم OECD
7
6
6
م�ؤ�شر نطاق الإف�صاح
5
5
7
نطاق م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة
7
3
2
�سهولة قيام امل�ساهمني ب�إقامة الدعاوى
6.2
4.5
5.0
م�ؤ�شر قوة حماية امل�ستثمرين

دفع الضرائب

يدر�س هذا املو�ضوع ال�ضرائب الفعلية التي يلزم �أن تدفعها �أي �شركة متو�سطة
احلجم� ،أو حتتجزها ،يف كل عام.
امل�ؤ�شر
الإمارات الإقليم OECD
املدفوعات (عدد)
12
18
4
الوقت (عدد املرات �سنوياً)
175
220
12
�ضريبة الأرباح ()%
16.1 12.4 0.0
املدفوعات وال�ضرائب املتعلقة بالعمال
23.1 16.3 14.1
�ضرائب �أخرى ()%
2.0
3.6
0.8
�إج�م��ايل �سعر ال�ضريبة(  %م��ن �إجمايل
41.3 32.3 14.9
الربح)

التجارة عبر الحدود

�إن تفا�صيل التكاليف والإجراءات الالزمة عند ا�سترياد وت�صدير �شحنة ب�ضائع
قيا�سية مبينة يف �إطار هذا املو�ضوع .هذا امل�ؤ�شر ي�أخذ بعني االعتبار كافة الإجراءات
الر�سمية -بدء ًا من االتفاق التعاقدي النهائي بني الطرفني ،وانتها ًء بت�سليم الب�ضائع.
امل�ؤ�شر
الإمارات الإقليم OECD
امل�ستندات الالزمة لإمتام الت�صدير
4
6
3
الوقت الالزم لإمتام الت�صدير (�أيام)
11
20
7
تكلفة الت�صديرلكل حاوية
655
1,070 1,127
امل�ستندات الالزمة لإمتام اال�سترياد
4
8
5
الوقت الالزم لإمتام اال�سترياد
10
24
7
تكلفة اال�سترياد لكل حاوية
615
1,090 1,360

األعمال في اإلمارات بين عامين
جماالت ال�سهولة

ترتيب
االقت�صاد
2013

ترتيب
االقت�صاد
2012

التغيري يف
الرتتيب

ممار�سة �أن�شطة الأعمال

23

26

+3

بدء امل�شروع

37

24

-13

ا�ستخراج تراخي�ص البناء

5

8

+3

احل�صول على الكهرباء

4

7

+3

ت�سجيل املمتلكات

4

13

+9

احل�صول على االئتمان

86

82

-4

حماية امل�ستثمرين

98

137

+39

دفع ال�ضرائب

1

1

ال تغيري

التجارة عرب احلدود

4

4

ال تغيري

تنفيذ العقود

100

101

+1

ت�سوية حاالت الإع�سار

101

102

+1

إدراج ُه يف هذا التقرير فقد حققت دولة الإمارات ،والتي متثلها دبي هنا،
مما �سبق � ُ
تقدم ًا يف التقدير العام ملمار�سة الأعمال عن العام املا�ضي يعادل  3نقاط ،والف�ضل
الكبري يعود جلانب حماية امل�ستثمرين .غري �أن قطاعي بدء امل�شروع واحل�صول على
االئتمان �شهدا تراجع ًا جوهري ًا عن املعدالت التي كانت عليها يف العام املا�ضي ،ولعل
القائمني على هذه القطاعات يف الدولة �أمام م�س�ؤولية كبرية يف تطوير البنية القانونية
والإجرائية يف تلك القطاعات ،من ناحية ،والتوا�صل مع اجلهات امل�س�ؤولة عن التقرير
لإطالعها على �صورة التطوير الذي يتم القيام به من ناحية ثانية.

•
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حلول ذكية

دبي المضيافة..
هدف تحققه إقامة
دبي عبر الحلول الذكية
تفر�ض م �ب��ادرة "حكومة دب��ي نحو � "2021أن
تكون �إمارة دبي م�ضيافة .لتحقيق هذا الهدف تتعا�ضد
جمموعة من اجلهات احلكومية� ،أبرزها الإدارة العامة
للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف دبي ،وهي تطلق خدمة
ج��دي��دة جت �ع��ل ال �ه��ات��ف ال��ذك��ي ي�ع�م��ل ك �ج��واز �سفر
للم�سافرين عن طريق مترير "الباركود" من الهاتف
الذكي على البوابات الذكية يف مطارات دب��ي .وي�أتي
ذل��ك يف �إط ��ار م��واك�ب��ة الإدارة للتطور التكنولوجي
وتب�سيط الإجراءات على املراجعني.

ماليين المسافرين ..ماليين
المعامالت

ك�شفت �إق��ام��ة دب��ي �أن الإدارة �أجن ��زت يف العام
 )11.6( 2013مليون معاملة �إل�ك�ترون�ي��ة ،و�أن
هناك  5.3مليون حركة ا�ستخدام للبوابات الذكية
والإلكرتونية يف مطارات دبي ،متت عرب  28بوابة ذكية؛
مبينة �أن زمن العبور عرب البوابات بلغ  16ثانية.
وك�شف العقيد خالد نا�صر الرزوقي ،م�ساعد املدير
ال�ع��ام ل�ش�ؤون اخل��دم��ات الإل�ك�ترون�ي��ة يف �إق��ام��ة دبي،
عن م�شروع جديد لإقامة دبي �أطلق عليه ا�سم "ر�ؤية
الإم��ارات  ،"2015حيث يربز امل�شروع توجه الإدارة
و�سعيها ليكون عدد املتعاملني �صفر ًا يف مبنى الإدارة،
عن طريق �إع��ادة هند�سة الإج��راءات لتقلي�ص الوقت
واجلهد على املتعامل ،و�أن يقوم النظام الإلكرتوين
تلقائي ًا بفرز الطلبات و�إعطاء املوافقات للعمالء دون
احلاجة �إىل ت�سليم الطلب �إىل مبنى الإدارة الرئي�س �أو
فروعها اخلارجية.
وجرى �إطالق اخلدمة اجلديدة وجتريبها من قبل
موظفي الإدارة يف م�ط��ارات دب��ي� ،إذ �إن��ه يف اخلدمة
اجلديدة يتوجب �أو ًال على ال�شخ�ص �أن يقوم بتنزيل
ال�برن��ام��ج "�إقامة دبي" م��ن متجر تطبيقات �أب��ل يف
الهاتف الذكي ،ومن ثم اتباع تعليمات الربنامج و�إدخال
رقم جواز ال�سفر والبيانات التعريفية الأخ��رى ،ليقوم
النظام بت�سجيل امل�سافر مبدئي ًا و�إر��س��ال باركود �إىل
الهاتف ال��ذك��ي للم�ستخدم ليقوم بتخزينه ..وعند
الو�صول �إىل مطار دبي ف��إن كل ما على امل�سافر فعله
هو مترير الباركود على البوابات الذكية يف املطار والتي
�ستفتح عن طريق م�أمور اجلواز يف �أول مرة ال�ستخدام
الباركود ،بعدما يبادر امل�أمور �إىل تدقيق بيانات امل�سافر
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وال�ت��أك��د م��ن هويته وت�سجيله يف ال�ن�ظ��ام ..يف املرات �شا�شات اللم�س
التالية با�ستطاعة امل�سافر ال�سفر؛ فقط من خالل مترير
وهي عبارة عن جهاز متحرك يحمل خا�صية اللم�س
الباركود على البوابة الذكية.
وي �ق��وم بالتعريف ع��ن اخل��دم��ات للعميل ع��ن طريق
اال�ستعالم ،ويوفر خا�صية اال�ستعالم جلميع اخلدمات
التي توفرها الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون االجانب
تطوير البوابات اإللكترونية
ب�شكل تلقائي و�سريع ،كما ي�ساعد يف التقليل من ازدحام
وقد �أعلنت �إقامة دبي �أن عدد الأ�شخا�ص امل�سجلني اجلمهور و�إنهاء �إجراءات معامالتهم ب�شكل �سريع.
يف نظام البوابة الإلكرتونية والذكية ي�صل �إىل قرابة
 1.2مليون �شخ�ص ،وعدد البوابات الذكية والإلكرتونية ت�أ�شرية M-Visa
هو  28يف املبنى رقم  3يف مطار دبي ال��دويل ،علم ُا
خدمة ت�سليم الت�أ�شرية �إلكرتوني ًا مت �إطالقها لتقليل
�أن الإدارة ت�سعى �إىل زيادة عدد البوابات خالل الفرتة االزدح ��ام يف �إق��ام��ة دب��ي وم�ط��ارات دب��ي ،وتقدم هذه
املقبلة و�إح�لال بوابات ذكية حمل الإلكرتونية خالل الطريقة اخلدمة ال�سريعة ب�شكل �أف�ضل ..كما توفر
ال�سنتني املقبلتني.
طباعة الت�أ�شرية الأ�صلية يف مطارات دبي ،وبذلك توفر
ك �م��ا ت�ع�م��ل الإدارة م��ن خ�ل�ال ت���س�خ�ير التطور الوقت واجلهد للمراجعني با�ستخدام �أف�ضل احللول
التكنولوجي على توفري الوقت واجلهد على املتعاملني ،الإلكرتونية .كما حتتوي اخلدمة على خ�صائ�ص �أمنية
وبحلول عام � ،2015سيتمكن املتعامل من احل�صول يف الت�أ�شرية الإلكرتونية كالتوقيع وال�شعار الإلكرتوين
على جميع اخل��دم��ات م��ن خ�لال مكاتب الطباعة يف للإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف دبي.
الإمارة واحل�صول على اخلدمات والوثائق املطلوبة عن
طريق �شركات التو�صيل املعتمدة .ف ��إذا �أراد املواطن
�سيارة �آمر
جتديد جواز �سفره فكل ما عليه هو الذهاب لأقرب مكتب
�سيارة �آم��ر هي عبارة عن خدمات توفرها �إقامة
طباعة وتقدمي الطلب ودفع الر�سوم؛ من ثم �سيتوا�صل
دبي للعميل يف مقره ،وذلك عن طريق الو�صول �إليه من
مندوب �شركة التو�صيل معه ويذهب لبيته �أو مكتبه
خالل ال�سيارة املتنقلة املز ّودة ب�أحدث التقنيات واملعدات
لت�س ّلم جوازه القدمي وجتديده ومن ثم �إعادته للعميل.
و�أي�ض ًا تنطبق العملية نف�سها على املراجعني املقيمني؛ الالزمة لإنهاء �إجراءات معامالته؛ لنيل ر�ضاه.
�إذ �سيكون عليهم التوجه �إىل مكاتب الطباعة لطلب
الت�أ�شرية �أو جتديد الإقامة ودفع الر�سوم ..وبالطريقة موقع الإدارة الإلكرتونية
تتيح �إق��ام��ة دب��ي للمتعاملني خدمة تقدمي طلبات
نف�سها �سيتوا�صل معهم مندوب �شركة التو�صيل وي�ستلم
�أذون الدخول عرب الإنرتنت ومتابعة حالة �أذون الدخول
وي�سلم الوثائق لهم.
وو�ضعيتها ،و�أي�ضا طباعة �أذون الدخول بعد �إ�صدارها
وطباعة التقارير والإح�صاءات اخلا�صة بكل ح�ساب
و�إمكان احل�صول على ت�أمني �صحي مع �أذون الدخول،
أبرز خدمات إقامة دبي
كل ذلك عن طريق املوقع الإلكرتوين للإدارة.
خدمة 150
خدمة الر�سالة الن�صية  150التي توفر الوقت على خدمة E-FORM
خدمة الطلب الإلكرتوين هي خدمة متاحة لكافة
املتعاملني وت�ساعدهم كثري ًا ،وهي عبارة عن م�شروع
جديد ي�ساعد على اال�ستف�سار عن عدة معامالت بتكلفة الأف��راد وال�شركات على حد �سواء يف مكاتب الطباعة
رمزية ،و�أي�ض ًا توفري خدمات عديدة للمن�ش�آت التجارية يف الإم��ارة .وم��ن خ�لال ه��ذه اخلدمة ي�ستطيع العميل
مثل اال�ستف�سار عن و�ضعية دخول الكفيل �أو خروجه ،طباعة الطلبات ومعامالت الإقامة و�أذون الدخول ودفع
وو�ضعية معاملة الكفيل ،وو�ضعية ت�أ�شرية الكفيل .وتقوم الر�سوم امل�ستحقة من خالل احل�ساب البنكي اخلا�ص به
اخلدمة �أي�ض ًا بتوفري خدمات للأفراد مثل اال�ستف�سار �أو من خالل بطاقة االئتمان� ،إلكرتوني ًا؛ مما يوفر الوقت
واجلهد على كل من العمالء و�إدارة الإقامة.
عن و�ضعية الطلب واال�ستعالم عن الت�أ�شرية.

•

الشبكاتالخدمات
مرشد
االجتماعية

القمة الحكومية في تغريدات القائد
عندما يخرتق عدد املتابعني ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي جدار املليونني ون�صف املليون متابع ،ف�إن
تغريدة واحدة منه �سي�صل �صداها حتم ًا �إىل �أبعد ما ميكن �أن حتققه كافة اجلرائد املطبوعة يف دولة الإمارات وكافة الإذاعات املحلية امل�سموعة.
ولأن �سموه يدرك �أن �شهرته و�سمعته ال�شخ�صية �أداة من الأدوات التي يجب �أن يتم تكري�سها لبناء �شهرة و�سمعة دولة الإمارات ،فقد قدم منوذج ًا متفرد ًا يف الرتويج للقمة
احلكومية الثانية التي عقدت يف الدولة �شهر فرباير املنق�ضي.

غيمة الكلمات
غيمة الكلمات الأكرث ا�ستخدام ًا يف تغريدات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،وتظهر فيها اهتماماته ور�سائله املوجهة للجمهور ،كما يبدو جلي ًا توازن الر�سائل
العربية والإجنليزية ل�ضمان و�صولها �إىل �أكرب عدد ممكن من املتابعني ،وحتقيق النجومية العاملية للإمارات وقيادتها.

لقطات من سيرة دبي الذاتية على شبكة إنستغرام
�أول �سرية ذاتية ملدينة على �شبكة الإنرتنت بعيون �سكان املدينة
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مرشد الخدمات

تطبيق Definitely Dubai
من دائرة السياحة والتسويق التجاري
يمكن الحصول على التطبيق من متاجر
التطبيقات لشركة أبل ومن غوغل

1
ع��ل��ى ال �� �ش��ا� �ش��ة الرئي�سة
ت�ظ�ه��ر ال��وظ��ائ��ف الرئي�سة
للموقع ،وه��ي :وظيفة البحث
والفعاليات وامل��واق��ع املف�ضلة
وحول دبي

2
عند اختيار وظيفة الفعاليات
تظهر قائمة ب�أهم الفعاليات
مع �صورة لكل فعالية ،وميكن
احل�صول على بطاقة تعريفية
بكل فعالية م��ن خ�لال مل�س
ال�صورة اخلا�صة بها

3

عند اختيار املواقع املف�ضلة تظهر خريطة لإمارة
دب��ي م��ع ع�لام��ات للمواقع املف�ضلة التي ت�ضم
مرافق �أو فعاليات مميزة ،وميكن احل�صول على
املزيد من املعلومات عن تلك املواقع من خالل
مل�س عالمة املوقع

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم:

8007090
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