رؤيتنا ورسالتنا
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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الذكية

تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الذكية" على الريادة يف التح ّول للحكومة الذكية ..ولتحقيق ر�ؤيتها
اخلا�صة با�ستخدام تكنولوجيا
تلك فقد مت ّثلت ر�سالتها يف �صياغة وتنفيذ ال�سيا�سات واملبادرات
ّ
املعلومات واالت�صاالت ب�شكل مبتكر وذكي؛ مبا ي�سهم يف حتقيق الرخاء االقت�صادي لدبي وي�ضمن
تقدمها االجتماعي وتناف�سيتها على ال�صعيد العاملي.
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..

موضوعات العدد
اإلشراف العام

ق�سم الإعالم و�إدارة املحتوى
�إدارة االت�صال وتطوير الأعمال
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عدد خاص بمناسبة معرض جيتكس 2014
يعرض ألهم الفعاليات وأحدث الحلول وتطبيقات
الهواتف الذكية على منصة حكومة دبي الذكية




التحرير واإلخراج الفني

�إ�سناد للتكنولوجيا (بروتكنولوجي)
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تطبيقات حكومة دبي الذكية
لدعم املواطنني واملقيمني وموظفي
حكومة دبي
















"
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ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

للتواصل مع المجلة

حكومة دبي الذكية

هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
الربيد الإلكرتوينmedia@dsg.gov.ae :
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ب� � ��اق� � ��ات ال �ت �ط �ب �ي �ق ��ات
ال � ��ذك � �ي � ��ة ..لل�سياحة
والأع� � � �م � � ��ال وجمتمع
املعرفة وال�صحة والأمن
واملوا�صالت واخلدمات

ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت

DeﬁnitelyDubai
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ال � � � �ن � � � �م� � � ��وذج ال� � ��واق � � �ع� � ��ي
ال� � � � � � � � � � � � � � � ��ذي ي � � � �ح � � � ��اك � � � ��ي
اخلدمات الذكية يف حكومة
امل�ستقبل

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

الآراء ...املن�شورة ب�أ�سماء �أ�صحابها ال تعرب
بال�ضرورة ع��ن ر�أي املجلة.ومينع منع ًا
بات ًا �إعادة الن�شر �أو التوزيع للمواد الواردة
باملجلة �إال بالإ�شارة �إىل امل�صدر �أو مبوافقة
خطية من املجلة.

اﻟﻌﺪد  - 132أﻛﺘﻮﺑﺮ 2014
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م �ن �� �ص ��ة ح� �ك ��وم ��ة دب ��ي
ال��ذك �ي��ة ..م �ه��رج��ان عن
ال� �ت� �ح ��ول �إىل املدينة
الذكية
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آفاق إلكترونية

نموذجها مكتمل المعالم
حكومة المستقبل الذكية ..في "جيتكس"
قبل نحو �سنة و�أربعة �أ�شهر فقط مل يكن ملفهوم احلكومة الذكية يف منطقتنا وجود ،ولكن بف�ضل ر�ؤية وب�صرية قيادتنا احلكيمة امللهَمة؛
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،حفظه اهلل� ،أ�صبح مو�ضوع االنتقال �إىل
َ
والنمط ال�سائ َد يف ذهنية �صاحب القرار احلكومي عند التخطيط لأي م�شروع.
احلكومة الذكية النهج
ً
بد�أ ذلك منذ اللحظة الأوىل ،حني وقف �سموه يف مايو من العام املا�ضي  2013ليعلن على امللأ قائال" :احلكومة الذكية هي مرحلة
ما بعد احلكومة الإلكرتونية ..نريد �أن ن�صل للنا�س ال �أن ي�صلوا �إلينا� ..سن�صلهم عرب هواتفهم الذكية" .ولكي ال يرتك �سموه للم�س�ؤولني
فر�صة للحرية حول ماهية هذه احلكومة ،مثل ما حدث قبل  14عاماً عندما �أطلق احلكومة الإلكرتونية� ،أو�ضح �أن "حكومة امل�ستقبل
حكومة ال تنام ..تعمل � 24ساعة يف اليوم 365 /يوماً يف ال�سنة ..م�ضيافة كالفنادق� ..سريعة يف معامالتها ..قوية يف �إجراءاتها".
ومثلما �أجنزت دبي منوذج احلكومة الإلكرتونية الناجحة يف ال�شرق الأو�سط ،فما من �شك يف �أن البناء على ما اكت�سبته من خربة يف هذا
املجال �سي�سهم يف حتقيق التحول املن�شود �إىل احلكومة الذكية �أي�ضاً ،وكلنا يقني ب�أن دبي �ستقدم للعامل منوذجاً مبدعاً ورائداً.
خالل الأ�شهر ال�ستة ع�شر املا�ضية عملت حكومة دبي الذكية ،جنباً �إىل جنب مع اجلهات احلكومية يف الإمارة ،ب�أق�صى طاقاتها لكي ي�صبح
منوذج احلكومة الذكية املرتابطة واقعاً يعي�شه النا�س ،و�أن يبد�أ مراجعو اجلهات احلكومية يف ا�ستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية للو�صول
�إىل اخلدمات احلكومية يف �أ�سرع وقت� :أين ما كان املكان الذي هم فيه وعلى مدار ال�ساعة دومنا انقطاع ،متاماً كما �أراد �صاحب ال�سمو.
***
قليلة هي الأيام التي تف�صلنا عن احلدث ال�سنوي العاملي الكبري "�أ�سبوع جيتك�س للتقنية" يف دورته الرابعة والثالثني ،وقد �أعلنت دائرة
حكومة دبي الذكية عن م�شاركة عدد كبري من اجلهات احلكومية فيه و�صل �إىل  37جهة� ،ضمن من�صتها املمتدة على م�ساحة  3800مرت
مربع ،والتي هي الأ�ضخم يف تاريخ م�شاركاتها باملعر�ض .و�ستعر�ض اجلهات �إىل جانب خدماتها الإلكرتونية �أح��دث احللول وتطبيقاتِ
الهواتف الذكية يف مكان واحد ..مبا فيها مفاج�آت لعديد من التطبيقات اجلديدة املتميزة.
و�ست�شهد من�صة حكومة دبي الذكية لهذا العام حدثاً فريداً من نوعه مل ي�سبق له مثيل حتى على امل�ستوى العاملي؛ يتمثل يف تخ�صي�ص
جزء م�ستقل منها لعر�ض (منوذج واقعي يحاكي اخلدمات الذكية يف حكومة امل�ستقبل ومدينة امل�ستقبل)ُ ،تعر�ض فيه باقات اخلدمات الذكية
التي توفرها حكومة دبي لـ ( )3فئات :القطاع ال�سياحي ،وقطاع الأعمال ،والأف��راد (مواطنون ومقيمون) .و�سيتيح ت�صميم هذا النموذج
لزوار املن�صة القيام بجولة ح ّية مت ّكنهم من التعرف �إىل تلك الباقات الذكية التي وفرتها حكومة دبي لكل فئة وتطبيقها عملياً والتفاعل
معها ،يف جتربة ا�ستثنائية مثرية تتيح لزوار املن�صة �أن يعاي�شوها مبا�شرة وهم يتنقلون بني �أرج��اء هذا النموذج ال�ستك�شاف �آفاق حكومة
ومدينة امل�ستقبل ،و�أ�سلوب احلياة اجلديد الذي يوجهه مفهوما التي�سري على النا�س و�إ�سعادهم عند احل�صول على اخلدمات احلكومية عرب
قنوات ذكية.
ومتا�شياً مع ا�سرتاتيجية دائرة حكومة دبي الذكية يف �إ�شراك املتعاملني من خالل التعبري عن �آرائهم يف اخلدمات الذكية املقدمة �إليهم،
بل وامل�ساهمة يف ت�صميمها ،فقد �أعلنت �أي�ضاً �أنها �ستوفر �ضمن من�صتها (خمترب اخلدمات) الذي يتيح للزوار االطالع على قائمة باخلدمات
الذكية حلكومة دبي وقيامهم باختيار تلك التي تنا�سب فئتهم ،و�أي�ضاً ترتيبها وفق احتياجاتهم ..ليجري بنا ًء عليه توجيه اجلهات احلكومية
الحقاً لت�صميم تطبيقات ذكية من منظور املتعاملني ووفق رغباتهم ،ال من منظور تلك اجلهات .وتعد فكرة هذا املخترب التجربة الأوىل من
نوعها يف املنطقة ،و�أدا ًة حقيقي ًة لتطوير اخلدمات املقدمة �إىل املجتمع ،وفق �أف�ضل املمار�سات واملعايري العاملية تعزيزاً للر�ؤية امل�ؤ�س�سية يف بناء
مدينة متميزة تتوافر فيها ا�ستدامة رفاهية العي�ش ومقومات النجاح ..و�صو ًال �إىل ر�ؤية حكومة دبي يف ت�سهيل تعامالت الأفراد وال�شركات
والزوار مع اجلهات احلكومية.
***
�أ�سرة حترير املجلة توجه الدعوة للجمهور بجميع فئاته لزيارة من�صة حكومة دبي الذكية واالط�لاع عن قرب على النموذج الواقعي
الذي يج�سد احلكومة الذكية املرتابطة ،عالوة على ع�شرات من مفاج�آت التطبيقات الذكية التي تعمل جميعها مت�ضافرة لتحقيق الهدف
الذي حدده �صاحب ال�سمو لهذه املبادرة ،حني قال" :حكومة امل�ستقبل حكومة مبدعة ..ت�ستجيب ب�سرعة للمتغريات ..وتبتكر حلو ًال لكافة
التحديات ..ت�سهل حياة النا�س وحتقق لهم ال�سعادة".

�أ�سرة التحرير
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مسيرة التحول الذكي

من حكومة إلكترونية إلى حكومة ذكية..
دبي في تطور مستمر
منذ ال�ع��ام  2000ودائ��رة حكومة دب��ي الذكية تتوىل مهمة
بناء جمتمع املعرفة والإ��ش��راف على عملية التحول الإلكرتوين
يف حكومة دبي ب�شكل ع��ام ..وتتابعها �أي�ضاً .وقد وا�صلت الدائرة
تطورها يف ظل توجيهات ورعاية م�ؤ�س�سها وملهم ر�ؤيتها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي� ..إىل �أن ن�شر �سموه تغريدة خمت�صرة
عرب ح�سابه على تويرت يف  20يونيو  ،2013جاء فيها:
"بعد �إطالق مبادرة احلكومة الذكية ()M-government
على امل�ستوى االحت ��ادي ..نعلن ال�ي��وم �إع ��ادة ت�سمية حكومة دبي
الإلكرتونية لت�صبح حكومة دبي الذكية".
ومع هذه التغريدة الب�سيطة بد�أت �إمارة دبي عهد ًا جديد ًا يهدف
�إىل توفري اخلدمات احلكومية للمتعاملني من خالل الأجهزة الذكية
التي ت�ضمن لهم �سهولة الو�صول �إىل تلك اخل��دم��ات :على مدار
ال�ساعة ويف �أي مكان يكونون فيه وقتها.
يقع مقر الدائرة يف ديوان �صاحب ال�سمو حاكم دبي ،وير�أ�سها
�سعادة �أحمد بن حميدان؛ مدير ًا عام ًا ..ويقوم كامل فريق العمل
بالدائرة ب�إنفاذ ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،لبناء حكومة ذكية يف دبي ،ومبوا�صفات عاملية.
وا�ستثمار ًا ل�سنوات اخلربة التي حققتها حكومة دبي الذكية يف
قيادة التحول الإلكرتوين ،فهي تعمل الآن بدعم من القيادة وبخطوات
واثقة لتنفيذ ا�سرتاتيجيتها التي تغطي الفرتة من 2017 –2014
التي تهدف �إىل "�أن ت�صبح حكومة دبي حكومة ذكية من الطراز
العاملي يف القرن  ،"21وتوفر مزيد ًا من ال�سعادة للمتعاملني.
تت�ألف حكومة دبي الذكية من � 7إدارات ت�أخذ على عاتقها العمل
على توفري خدمات ذكية ل�شركائها من اجلهات احلكومية ،كما
جلمهور املتعاملني من �أفراد وقطاع �أعمال وزوار.
هذه الإدارات هي:
�	.1إدارة الدعم امل�ؤ�س�سي
�	.2إدارة اال�سرتاتيجية واحلوكمة
�	.3إدارة االت�صال وتطوير الأعمال
�	.4إدارة البنية التحتية
�	.5إدارة نظم تخطيط املوارد احلكومية
� .6إدارة اخلدمات الذكية
�	.7إدارة �أمن املعلومات.

� - 2000إط�لاق مبادرة حكومة
دبي الإلكرتونية

� - 2001إط � � �ل � ��اق ال � �ب� ��واب� ��ة
الإلكرتونية حلكومة دبي
� - 2001إطالق �شبكة املعلومات
احلكومية GIN
� - 2001إط�ل�اق نظم تخطيط
املوارد احلكومية
� - 2003إط �ل��اق ب��واب��ة الدفع
الإلكرتوين حلكومة دبي
� - 2003إط�لاق بوابة الر�سائل
الن�صية الق�صرية
 - 2009و� � � �ص� � ��ول ال� �ت� �ح ��ول
الإلكرتوين ن�سبة %90
� - 2012إط �ل��اق �أول تطبيق
للدفع عرب املوبايل mPay

 - 2013حكومة دبي الإلكرتونية
ُت�سمى حكومة دبي الذكية
� - 2014إن���ش��اء م��رك��ز البيانات
احل� �ك ��وم ��ي امل� ��وح� ��د ل �ل �ت �ع��ايف من
الكوارث

� - 2012إط�ل�اق من�صة تكامل
اخلدمات احلكومية GSB

� - 2013إط�ل�اق خ��دم��ة هويتي
الإلكرتونية MyID

� - 2014إط�ل�اق م�ب��ادرة حتويل
دبي �إىل مدينة ذكية

•
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تطبيقات ذكية
متثل الهواتف الذكية ج��زءاَ رئي�ساً م��ن ق�ن��وات تقدمي
اخلدمات احلكومية وفقاً لأولويات دائرة حكومة دبي الذكية،
بعد �أن �أ�صبحت تلك الهواتف الأداة الأكرث انت�شاراً يف عاملنا
املعا�صر للتوا�صل وا�ستخدام التطبيقات .وقد �أطلقت الدائرة
باقة من التطبيقات التي ت�سهل حياة املتعاملني مع اجلهات
احلكومية ب�شكل ع��ام ،وجعلت منها حمطة توقف �شاملة
للح�صول على اخلدمات وا�سعة االنت�شار لتلك اجلهات بني
اجلمهور ،يف كل وقت ومن �أي مكان.

تطبيقات حكومة دبي الذكية
لدعم المواطنين والمقيمين وموظفي حكومة دبي
تطبيق الدفع عبر الهواتف الذكية ()mPay

�صممت دائ��رة "حكومة دب��ي الذكية" ه��ذا التطبيق ،املتوافر على
متج َري �أ ّبل وغوغل بالي ،بهدف توفري مزيد من ال�سهولة والراحة
َ
ملتعاملي اجلهات احلكومية ،بكونه يتيح للمتعاملني �إمتام عمليات
اال�ستف�سار ودفع ر�سوم باق ٍة من اخلدمات وا�سعة االنت�شار لـ  9جهات
حكومية و�شبه حكومية ،مبنتهى ال�سهولة وال�سرعة وب�أ�سلوب �إبداعي جديد..
خطوة واحدة ومن مكان واحد.
• ادفع فواتري هيئة كهرباء ومياه دبي
• عبئ ر�صيد ًا يف �سالك/نول
• �سدد املخالفات املرورية
دفع فواتري
• �سدد فواتري "ات�صاالت"
ات�صاالت
• تربع لدبي العطاء
• تربع مل�ؤ�س�سة اجلليلة
• باقة من اخلدمات املهمة التي تقدمها جمارك دبي
• باقة من اخلدمات املهمة التي تقدمها بلدية دبي
• �سدد فواتري "دو"

دفع فواتري
الكهرباء واملاء
تعبئة ر�صيد
�سالك ونول
التربع لدبي
للعطاء
باقة خدمات
جمارك دبي
�سداد
املخالفات
املرورية

دفع فواتري
دو

خ�صائ�ص اخلدمة
• �إمكان الت�سجيل عرب التطبيق
"• �إمكان الت�سجيل عرب املوقع الإلكرتوين
https://mpay.dubai.ae
• �إمكان الدخول للخدمة عرب ا�ستخدام ح�ساب "هويتي الإلكرتونية"
• �إمكان تعديل معلوماتك ال�شخ�صية و�إدارة ح�سابك
• �إمكان حتديث تفا�صيل دفعاتك ب�أمان و�سهولة
• �إمكان تفعيل خا�صية �إعادة تعبئة الر�صيد التلقائية للخدمات التي ا�شرتكت
بها ،ب�شكل دوري (يومي� ،أ�سبوعي� ،شهري� ،أو تبع ًا للرغبة :بتحديد املتعامل
تاريخ ًا معين ًا للخ�صم من ح�سابه) بينما هو يتمتع ب�أوقاته.
• دفع ر�سوم اخلدمات حل�سابات متعددة
• �إمكان ت�سديد قيمة الفواتري على دفعات ،مثل فواتري �شركتي ات�صاالت ودو
• �إمكان االطالع على تفا�صيل الفواتري ،مثل فواتري الكهرباء واملياه
• تتمتع اخلدمة ب�إجراءات �أم��ان عالية من خالل الت�أكد من بيانات الدفع
وتوثيقها
• �إمكان الدفع عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية على الرقم 4488
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التكامل مع
"هويتي
الإلكرتونية"

للت�سجيل يف اخلدمة
متج َري �أ ّبل �أو ُغوغل بالي
• حمل التطبيق من َ
• �سجل عرب التطبيق
• �أ�ضف اخلدمات التي ترغب بها
• ابد�أ اال�ستخدام

باقة خدمات
بلدية دبي

عر�ض
طلبات
ال�شراء

تطبيق «الموظف الذكي»

تطبيق «املوظف الذكي» متوافر على الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية،
و�صمم خ�صي�ص ًا ملوظفي حكومة دبي .ويوفر التطبيق لهذا القطاع الكبري،
بن�سختيه العربية والإجنليزية ،قائمة باخلدمات الذاتية املخ�ص�صة؛ مثل:
تقدمي �إجازة و�إ�شعار العودة منها ،اال�ستف�سار عن� :أر�صدة الإجازات ،وطلبات
الإجازات ،و�سجالت احل�ضور والأذون ،والرواتب (احل�صول على املعلومات ذات ال�صلة
بالراتب ،مبا يف ذلك ك�شوف الرواتب) ،ومراجعة الت�سل�سل الهرمي لفريق العمل� ،أو
البحث عن موظف واالت�صال به.
يف املقابل يوفر التطبيق للم�س�ؤولني �إمكان اعتماد طلبات ال�شراء والإجازات من �أي
مكان يكونون فيه وعلى مدار ال�ساعة ،عالوة على عر�ض الإ�شعارات للمديرين التخاذ
الإجراءات املنا�سبة.
�سجالت
احل�ضور
والأذون

تقدمي
�إجازة و�إ�شعار
عودة

معلومات
ك�شوف
الرواتب

م�ؤ�شرات
بيانية

معلومات
الهيكل التنظيمي

معلومات
االت�صال
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تطبيقات السياحة

باقة من تطبيقات السياحة والفعاليات

Dubai Calendar
تطبيق «جدول فعاليات دبي» من دائرة
ال�سياحة والت�سويق التجاري
دب��ي كانت ،وم��ا زال��ت ،مدينة تعج
بالأحداث؛ ففيها العديد من الفعاليات
والأحداث الريا�ضية والثقافية واحلفالت
املو�سيقية وامل �ه��رج��ان��ات ،والأح� ��داث
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ث�ق��اف��ة وال �ف��ن والأزي� � ��اء،
وال�صحة ..ع�لاوة على �أح��داث تت�صل
با�ستعداد الإم ��ارة ال�ست�ضافة معر�ض
�إك�سبو العاملي يف .2020
ولتتبع كل ما يحدث يف دبي ب�أي�سر
الطرق ،ما عليك �إال ا�ستخدام الهاتف
ال ��ذك ��ي اخل ��ا� ��ص ب� ��ك ،وحت �م �ي��ل ه��ذا
التطبيق :جدول فعاليات دبي.

Global Village
تطبيق القرية العاملية بدبي من تيكوم لال�ستثمارات
القرية العاملية هي الوجهة ال�سياحية ال�سنوية والثقافية يف دبي ،وتقدم
جمموعة وا�سعة من و�سائل الرتفيه متعدد الثقافات ،عالوة على خيارات البيع
بالتجزئة .قم بتحميل التطبيق للح�صول على عرو�ض خا�صة ولكي تبقى على
اطالع دائم بالفعاليات والعرو�ض يف كل عام.
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DefinitelyDubai
تطبيق ديفنتلي دبي من دائرة ال�سياحة
والت�سويق التجاري
تعترب دب��ي جنة �سياحية ومركزاً
حيوي ًا لرجال الأعمال ،نظر ًا للمجموعة
املذهلة م��ن معامل ال�سياحة والت�سوق
واملطاعم الراقية والفنادق الفخمة التي
تكتنفها .مع ه��ذا التطبيق �ستجد �أنك
تتعرف �أكرث �إىل دبي ،وتكت�شف معاملها
ال�سياحية ،و�أه��م الأماكن الأخ��رى التي
ميكنك زيارتها.

تطبيقات األعمال

باقة من تطبيقات األعمال ..وحقوق المستهلكين

Business in Dubai
تطبيقات الأعمال من دائرة التنمية االقت�صادية
من خالل هذا التطبيق ميكنك �إن�شاء ملف عميل تعريفي خا�ص بك ،ومن ثم
الو�صول �إىل اخلدمات الإلكرتونية الأكرث ا�ستخدام ًا وخدمات اال�ستف�سارات العامة.
وتوفر عالمة التبويب املعلوماتية لدائرة التنمية االقت�صادية معلومات عامة عن
الدائرة ومعلومات االت�صال جلميع الفروع .كما ت�شمل خدمات اال�ستف�سار عن
الرتاخي�ص والأ�سماء والأن�شطة التجارية ،وغريها من اال�ستف�سارات اخلا�صة
بالأعمال.

Sallety
تطبيق «�سلتي» للم�ستهلكني من دائرة التنمية االقت�صادية
يعمل هذا التطبيق مع املوقع  sallety.aeعلى حماية حقوق امل�ستهلك ،من
ّ
حمال ال�سوبر ماركت الرائدة يف دبي.
خالل مقارنة �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف
وميكن للم�ستهلكني البحث عن العالمات التجارية املف�ضلة ،وال�سعر �أو املتجر ،للعثور
على جميع اخليارات املتاحة ،وكذلك �إ�ضافة ال�سلع املختارة �إىل عربات الت�سوق على
الإنرتنت للح�صول على ال�سعر ال�صايف لل�سلع امل�شرتاة ..كما ميكن للم�ستهلكني
ا�ستخدام هذه اخليارات مع �أ�سواق متعددة للح�صول على �أف�ضل �سعر.

Dubai Calendar
تطبيق جمارك دبي للهاتف الذكي وال�ساعات الذكية
من خ�لال ه��ذا التطبيق ميكنك �إن�شاء ملف عميل يتيح الو�صول �إىل معظم
خدمات اجلمارك من خالل الهواتف الذكية وال�ساعات الذكية .وي�شمل التطبيق
اخلدمات الإلكرتونية الأكرث ا�ستخدام ًا ،وتقدمي طلبات اخلدمة واال�ستف�سار.
املجموعة الأوىل من خدمات ال�ساعة الذكية ت�شمل اال�ستف�سار عن احلالة
اجلمركية ،اال�ستف�سار عن حالة طلب التفتي�ش ،اال�ستف�سار عن حالة طلب
�ضمان اال�سرتداد ،اال�ستف�سار عن حالة طلب ت�سجيل.

DAFZA
تطبيق الأعمال «دافزا»
ا�ستكما ًال خلدماتها القائمة حالي ًا� ،أطلقت املنطقة احل��رة مبطار دبي �أول
تطبيق خلدماتها عرب الهاتف املحمول يف العام  2013بهدف توفري خدمات
فريدة ،مثل ت�سجيل ال�شركات� ،إمكان الدخول �إىل دليل العميل خلدمات املنطقة
احلرة مبطار دبي.

JAFZA
تطبيق الأعمال «جافزا»
باعتبارها واحدة من املناطق احلرة الرائدة يف العامل ،توفر املنطقة احلرة جلبل علي (جافزا) جميع
خدماتها من خالل تطبيقها التفاعلي .ف�إىل جانب املعلومات عن كيفية ت�أ�سي�س الأعمال ،يوفر التطبيق لل�شركات
امل�سجلة اخلدمات ذات ال�صلة مثل الت�سجيل والرتاخي�ص والإيجار ،وطلب خطابات ر�سمية ،والتقارير .كما
ي�شمل طلبات �صيانة املرافق وال�شكاوى واخلدمات املتعلقة باملوظفني.
العدد  - 132أكتوبر 2014
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تطبيقات المواصالت

باقة من تطبيقات التنقل والمواصالت

RTA Drivers and Vehicles
تطبيق �سائقي ومركبات هيئة الطرق واملوا�صالت
وت�شمل ميزاته ت�ق��دمي طلبات ا�ستبدال رخ�ص
القيادة ال�ضائعة �أو التالفة ،وجتديد الرخ�صة ،وطلب
�شهادات ال�سائق ذات ال�صلة ،وجتديد ملكية ال�سيارة،
وتقدمي طلب تغيري رقم لوحة ،والتقدم للح�صول على
رقم مميز.

RTA Corporate Services
ت �ط �ب �ي��ق خ� ��دم� ��ات ال� ��� �ش ��رك ��ات م� ��ن ه �ي �ئ��ة ال� �ط ��رق
واملوا�صالت
ه��ذا التطبيق مفيد ملتعاملي خ��دم��ات ال�شركات
و�أولئك الذين يقدمون خدمات التعاقد مع هيئة الطرق
وامل��وا� �ص�لات .ه��ذا التطبيق مي� ّك��ن امل�ستخدمني من
الو�صول �إىل املناق�صات وا�ستعرا�ض �إجراءاتها ،وكذلك
التقدم بطلب للح�صول على ت�صاريح البناء والهدم،
وطلب ن�شر الإع�لان يف مرتو دبي �أو يف منافذ الإيجار
يف حمطات املرتو.

Dubai Taxi Corporation
تطبيق نول
يتيح تطبيق م�ؤ�س�سة تاك�سي دبي الو�صول �إىل �أهم
اخلدمات الإلكرتونية ،ومنها احت�ساب تعرفة الأجرة
من املكان ال��ذي يحدده امل�ستخدم �إىل �أي مكان يف
دولة الإمارات ،وتتبع م�سار الرحلة ب�شكل حي ومبا�شر،
�إ�ضافة �إىل حجز التك�سي من خالل االت�صال الهاتفي �أو
عرب ر�سالة �إلكرتونية �أو ر�سالة ن�صية ق�صرية.

Wojhati Journey Planner
تطبيق وجهتي
خ�ط��ط رح�ل�ت��ك م��ع «وج �ه �ت��ي» م��ن ه�ي�ئ��ة الطرق
واملوا�صالت .يتيح التطبيق للم�ستخدمني العثور على
التعليمات املف�صلة للتنقل من منطقة �إىل �أخرى ،وحتديد
التوقيت املتوقع للو�صول �إىل و�سائل النقل العام.
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RTA Smart Parking
تطبيق مواقف ال�سيارات الذكي من هيئة الطرق واملوا�صالت
يوفر تطبيق مواقف ال�سيارات الذكي يف �إمارة دبي ت�سع خدمات،
منها :دفع ر�سوم املواقف بالبطاقات االئتمانية دون احت�ساب �أو خ�صم
ر�سوم اخلدمة الإ�ضافية ،مع �إمكان دفع الر�سوم عن طريق الر�سائل
الن�صية ،و�إمكان دفع ر�سوم املواقف ملركبات الإم��ارات الأخ��رى دون
احل��اج��ة �إىل الت�سجيل يف اخل��دم��ة ،وت��وف�ير �سجل خا�ص بالتذاكر
الإلكرتونية ال�سابقة (التي ج��رى ا�ستخدامها) و�سهولة احل�صول
عليها ،وخدمة الإ��ش�ع��ارات التلقائية للمتعاملني؛ لإحاطتهم علم ًا
مبجانية املواقف خالل الإجازات الر�سمية.

RTA Dubai
تطبيق دبي
يجمع ه ��ذا التطبيق ال �ع��دي��د م��ن خدمات
هيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات الذكية ،مب��ا يف ذلك
حجز ��س�ي��ارات الأج� ��رة ،ور��ص�ي��د ح�ساب نول،
ومواقف ال�سيارات الذكي ،واختبار هيئة الطرق
واملوا�صالت ،ومرافق هيئة الطرق.

Smart Salik
تطبيق �سـالك
وت�شمل ميزاته اال�ستعالم عن الر�صيد ،وعر�ض
رح�ل�ات (� �س��ال��ك) ل�ف�ترة زم�ن�ي��ة حم���ددة ،واملركبة
امل��رغ��وب ع��ر���ض رح�لات �ه��ا ،وع��ر���ض ق��ائ�م��ة بجميع
خمالفات �سالك ،و�إ�ضافة مركبة جديدة على ح�ساب
م�سجل ،و�إ� �ض��اف��ة ر��ص�ي��د حل���س��اب ��س��ال��ك اخلا�ص
ب�صديقك با�ستخدام بطاقة تعبئة ر�صيد �سالك �أو من
خالل الق�سيمة الإلكرتونية.

RTA Smart Taxi
تطبيق التاك�سي الذكي
يوفر التطبيق حجز وتتبع �سيارات الأجرة اخلا�صة
بك يف دبي ب�سهولة ،با�ستخدام هاتفك الذكي لتتبعها
عند و�صولها ..كما ميكنك تقييم عمل ال�سائق اخلا�ص
بك ،وعر�ض �آخر  10حجوزات لديك.
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تطبيقات الخدمات

باقة من تطبيقات الخدمات العامة لمدينة دبي

iDubai
تطبيق  iDubaiمن بلدية دبي
يحتوي هذا التطبيق على باقة من
اخل��دم��ات ال��ذك �ي��ة املتعلقة بخدمات
البلدية العامة التي ت�شمل احلفاظ على
جمال دب��ي .وم��ن خ�لال ه��ذا التطبيق
ميكنك �إبالغ بلدية دبي عن وجود ت�سرب
للمياه �أو حيوانات نافقة على الطريق،
وجمع النفايات باجلملة ..كما تت�ضمن
خريطة تفاعلية لدبي وكيفية حتولها �إىل
مدينة ذكية.

DEWA
تطبيقات هيئة كهرباء ومياه دبي
تطبيقات الهيئة متاحة على �أكرب
ع��دد من املن�صات والأج �ه��زة .وت�شمل
الأجهزة العاملة بنظام �آي �أو �إ���س من
�أبل ،و�أندرويد ،وبالك بريي ،وويندوز،
والتلفاز الذكي ،وال�ساعات الذكية.
هذه اخلدمات الذكية التي ت�ستبعد
احتياج الأوراق �أو زي��ارة مكتب الهيئة
تتيح للمتعاملني امل�سجلني :دفع الفواتري،
وتفعيل ح�ساب الهيئة عند االنتقال �إىل
م�سكن ج��دي��د ،وت�ق��دمي ال�شكاوى حول
انقطاع اخلدمة ،وخدمات �أخرى عديدة
ت�شمل �أكرث من  150خدمة ذكية؛ مبا
يف ذلك املحادثة بلغة الإ�شارة اخلا�صة
بامل�ستخدمني �ضعيفي ال�سمع.

myDXB
تطبيق (ماي دي �إك�س بي– )myDXB
تطبيق يجعل رحلتك عرب مطار دبي �أكرث راحة مع �سهولة الو�صول �إىل
املعلومات عن اخلدمات واملرافق فيه .كما ي�ساعدك يف التحقق من الوقت
الفعلي ملواعيد الطريان واحل�صول على �آخر امل�ستجدات ،ويحدد لك موقع
�صالة مطعمك �أو �شركة الطريان املف�ضلة لديك� ،أو العثور على مكان تود
ق�صده يف ال�سوق احلرة للت�سوق يف املناطق املعفاة من الر�سوم اجلمركية.
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تطبيقات المجتمع

باقة من تطبيقات مجتمع المعرفة

KHDA
تطبيق هيئة املعرفة واملوارد الب�شرية
مت ت�صميم هذا التطبيق لإعطائك معلومات معمقة حول املدار�س وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف دبي .وبا�ستخدام التطبيق ميكنك البحث عن املدار�س ،وا�ستعرا�ض
مدر�سة �أي من �أبنائك� ،أو مدار�س �أخرى خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية ،واحل�صول
على جميع �أنواع املعلومات املتعلقة بالر�سوم وخرائط املوقع والإح�صاءات التعليمية.

Dubai Calendar
تطبيق دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
ي�ساعد التطبيق يف العثور على �أقرب م�سجد ب�سهولة ،واحل�صول على مواقيت
ال�صالة ،وطلب للفتوى واحل�صول على معلومات حيوية عن ال�صالة واملراكز
الإ�سالمية ،من خالل هذا التطبيق الإ�سالمي امل�صمم ت�صميم ًا جيد ًا.

MRHE
تطبيق م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان
ه��ذا التطبيق ق� ّي��م للم�ستفيدين م��ن خ��دم��ات "م�ؤ�س�سة حممد ب��ن را�شد
للإ�سكان" ،نظر ًا لأنها توفر لهم حتديثات على طلباتهم ودلي ًال عن مزايا الإ�سكان
من امل�ؤ�س�سة.

DMI OnDemand
تطبيقات دبي للإعالم
تعترب الربامج التلفزيونية والبث املبا�شر من م�ؤ�س�سة دبي للإعالم �شعبية يف
جميع �أنحاء العامل ،وميكن م�شاهدتها على الهواتف الذكية �أو اللوحية جمان ًا.
م�ؤ�س�سة دبي للإعالم لديها �أي�ض ًا تطبيق مركز مباريات دبي الريا�ضية الذي يغطي
مباريات كبرية من جميع �أنحاء العامل مع توافر النتائج احلية والتعليق.
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تطبيقات الصحة

باقة من تطبيقات السالمة العامة والرعاية الصحية

DHCC Find a Doctor
تطبيق مدينة دبي الطبية
ي�ع� ّد ه��ذه التطبيق �أف���ض��ل و�سيلة
للبحث ع��ن طبيب م��وث��وق ب��ه يف دبي،
وت��وف�ير تفا�صيل االت �� �ص��ال بالأطباء
واملراكز الطبية وامل�ست�شفيات والعيادات
وال�صيدليات وخدمات الت�أمني ال�صحي.

DHA
تطبيق هيئة ال�صحة يف دبي
�إ� �ض��اف��ة ل �ت��وف�ير �أخ� �ب ��ار DHA
ومواقعها يف �أنحاء دبي ،يتيح التطبيق
احل�صول املبا�شر على نتائج املخترب
وخدمات البطاقة ال�صحية ،وتنبيهات
التطعيم و�أدوات القيا�س لإدارة مر�ض
ال�سكري وفقدان الوزن.

Dubai Ambulance
تطبيق خدمات �إ�سعاف دبي
ي��وف��ر التطبيق جم�م��وع��ة م��ن اخل��دم��ات املفيدة
كخدمات الرعاية ال�صحية وال�سالمة العامة من قبل
املهنيني الطبيني.

12
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تطبيقات األمن

باقة من تطبيقات األمن والعدالة

Dubai Courts

H.H.S MbR
تطبيق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
م�س�ؤولو حكومة دبي فخورون ب�إجنازاتهم يف فتح قنوات عرب الإنرتنت لتعزيز
وتب�سيط �أن�شطة الأمن والعدالة .ورمبا تكون دبي واحدة من املدن التي ميكن فيها
لرجل عادي الو�صول عرب الإنرتنت �إىل �أي م�س�ؤول ،مبا يف ذلك التوا�صل مع �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي .ا�ستخدم هذا التطبيق للح�صول على �آخر الأخبار املتعلقة ب�صاحب
ال�سمو و�أحدث املرا�سيم والقرارات والتوجيهات.

تطبيق حماكم دبي
تطبيق حماكم دبي يجعل الأمر مريح ًا بالن�سبة لك ملعرفة حالة الدعوى اخلا�صة
بك ،وموعد املحاكمة املقبلة ،ورقم القاعة حيث �ستعقد املحاكمة .ويتم ذلك عن
طريق اال�ستف�سار من خالل رقم الق�ضية� ،سنة الق�ضية ..وكذلك نوعها ،والبحث
عن املواد الت�شريعية .ويوفر التطبيق �أي�ض ًا خريطة مالحية لإيجاد امل�سافة بني موقع
امل�ستخدم و�إدارات حماكم دبي.

Dubai Police
تطبيق �شرطة دبي
هذا التطبيق املحدث يتم تفعيله بال�صوت وميتلك ميزات الإخطار وامل�شاركة.
وي�شمل اخلدمات العامة ،واخلدمات الأكرث ا�ستخداما املتعلقة باملرور ( 6خدمات)
الأمن ( 4خدمات) واملجتمع ( 9خدمات) .وت�شمل اخلدمات املجتمعية زر SOS
ل�شرطة دبي كي يت�سنى االت�صال بك ،وخلدمات املر�ضى ذوي احلاالت اخلطرية.

Dubai Civil Defense Life
تطبيق حياة من الإدارة العامة للدفاع املدين
يعترب تطبيق احلياة وال�سالمة والطوارئ الطبية مفيد ًا لل�سكان يف حاالت
الطوارئ� ،سواء يف املنزل �أو على الطريق �أو يف �أي مكان بعيد .فب�ضغطة واحدة
على زر  SOSتتبعها مكاملة �إىل مركز القيادة ..ويتمكن تالي ًا من حتليل الو�ضع
و�إر�سال امل�ساعدة.

DJI
تطبيق معهد دبي الق�ضائي
هو تطبيق يعمل على و�صف �أن�شطة معهد دبي الق�ضائي ،ويوفر خيار ًا مبا�شر ًا
حلجز الدورات التدريبية القانونية من خالل التطبيق نف�سه.

elaws
النيابة العامة يف دبي– تطبيق القوانني الإلكرتونية elaws
هذا التطبيق يوفر لك �إمكان البحث الفوري لقوانني الإمارات العربية املتحدة
القانونية مثل الد�ستور ،وقانون العقوبات ،وقوانني الإج��راءات اجلنائية واملدنية
وقانون الأحوال ال�شخ�صية.
العدد  - 132أكتوبر 2014
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حكومة المستقبل

النموذج الواقعي الذي يحاكي
الخدمات الذكية في حكومة المستقبل
ت�شهد من�صة دائرة حكومة دبي الذكية يف �أ�سبوع جيتك�س  ،2014والتي جتمع  37دائرة وجهة حكومية يف دبي ،حدث ًا فريد ًا هذا العام يتمثل يف تخ�صي�ص جزء م�ستقل
منها لعر�ض (منوذج واقعي يحاكي اخلدمات الذكية يف حكومة ومدينة امل�ستقبل) يتيح خو�ض  3جتارب خمتلفة للمتعاملني من  3فئات يف املجتمع :القطاع ال�سياحي (الزوار)،
وقطاع الأعمال ،والأفراد /مواطنون ومقيمون ،مع اخلدمات الذكية التي تقدمها الدوائر واجلهات يف دبي ،م�ستلهم ًة يف ت�صنيفها املفهوم الأ�سا�سي الذي وجدت من �أجله تلك
اخلدمات وهو �أولوية «وجهة نظر املتعامل» ،ومعتمدة على الت�صنيف الذي تعتمده (باقات اخلدمات احلياتية) التي تقدمها جهات حكومة دبي /كما هي معرو�ضة على البوابة
الر�سمية حلكومة دبي» :دبي.امارات �أو .dubai.ae.

1
يج�سد
ي� �ب ��د�أ ال��ن��م��وذج ال� ��ذي ّ
(اخلدمات الذكية لدبي احلا�ضر
وامل�ستقبل) -باعتبارها املدينة
التي ت�سعى �إىل �أن تكون الأذكى يف
العامل -باخلدمات الذكية املقدمة
ل �ل��زائ��ر المُ �ف�تر���ض وه ��و يف بلده
يخطط ل��زي��ارة دب��ي ،مثل :حجز
ت��ذك��رة ال �ط�يران ،حجز الفندق
املنا�سب ،احل�صول على معلومات
عن دبي والأماكن ال�سياحية.
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2
املرحلة الثانية من النموذج ت�شمل اخلدمات
الذكية التي �سيح�صل عليها يف �أثناء وجوده
يف امل �ط��ار ،م�ث��ل :خ��دم��ة ال ��واي ف��اي التي
تو ّفرها طريان الإم��ارات يف املطار؛ ممكن ًة
�إ ّياه من تنزيل تطبيق على هاتفة الذكي وهو
يف دبي ،وهو تطبيق يتوزع على  8ت�صنيفات
حتدد معظم توجهات واهتمامات القادمني
�إىل دب��ي .ي�ستطيع ال��زائ��ر اختيار �أيٍّ من
هذه اخلدمات ليجري �إثرها ت�س ّلمه عدد ًا
من ر�سائل �إع�لام بخدمات ذكية تنتظره
مقدمة من جميع اجلهات احلكومية ذات
ال�صلة مبجال اهتمامه يف دبي ..كما تقدم
له دائ��رة الإقامة واجلن�سية البوابة الذكية
للدخول ( ،)Smart Gateوتقدم له
جمارك دبي خدمة �سيارة الكا�شف الذكي
عن احلقائب.

3
وعند االنتهاء من �إجراءات اخلروج �سيتمكن
ال��زائ��ر من ا�ستخدام تطبيق هيئة الطرق
واملوا�صالت على هاتفه الذكي لطلب تاك�سي
(التاك�سي ال��ذك��ي)� ،إ�ضافة �إىل خدمات
دائ��رة ال�سياحة والت�سويق التجاري حول
املناطق ال�سياحية واملطاعم ،والعديد من
اخل��دم��ات الذكية الأخ��رى املوجهة للزائر
�أث�ن��اء جتواله و�إقامته يف دب��ي� ..إل��خ .هذه
اخلدمات جميعها ذات طابع يخدم القطاع
ال�سياحي.

�ستتاح ال�ف��ر��ص��ة ك��ذل��ك لتجربة ن �ظ��ارات غوغل
وال�ساعات الذكية ،وحتميل تطبيق ال�شرطة لتوفري
م�ع�ل��وم��ات ح ��ول ال���س�لام��ة امل ��روري ��ة واملخالفات
واال�ستف�سار عنها ودفعها والأمن ومواقف ال�سيارات،
ومواقف فئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وتطبيق بوابة
الدفع عرب الهواتف الذكية ،وهي خدمات توفرها كل
من بلدية دبي و�شرطة دبي ومركز خدمات الإ�سعاف
بدبي وهيئة ال�صحة وحكومة دب��ي الذكية وهيئة
كهرباء ومياه دبي.

4
يعر�ض اجلزء الثاين من النموذج اخلدمات الذكية
التي توفرها اجلهات احلكومية املعنية بهذا ال�ش�أن
ويتط ّلبها قطاع الأعمال متمثلة يف معلومات تو�ضح
كيفية التخطيط مل��زاول��ة ن���ش��اط جت ��اري يف دبي
مل�ساعدته يف اتخاذ القرار ،ثم الإج��راءات املطلوبة
للم�ستثمر اجل��دي��د ..و� �ص��و ًال �إىل �إدارة ال�شركة
واال�ستفادة من خدمة هويتي الإلكرتونية للدخول
املوحد خلدمات حكومة دب��ي؛ مقدَّم ًة من كل من
دائرة التنمية االقت�صادية ودائرة حكومة دبي الذكية
واجلهات الأخرى ذات العالقة.

من جانبها �ستعر�ض دائرة «حكومة
دب ��ي ال��ذك �ي��ة» خ��دم��ات�ه��ا الذكية
امل�شرتكة ،مثل :تطبيق الدفع عرب
ال�ه��وات��ف الذكية ( ،)mPayو
 ،mDubaiوهويتي الإلكرتونية
 ،MyIDوت �ط �ب �ي��ق «امل� ّ
�وظ��ف
اخلا�ص باملوارد الب�شرية،
الذكي»
ّ
وتطبيق «ال �ت��ز ّود ال��ذك��ي» للتوريد
للجهات احلكومية.

لكون مبادرة احلكومة الذكية ذات
بعد �إن �� �س��اين ،ف�ستقدم م�ؤ�س�سة
«نور دبي» للعيون ،واملدينة العاملية
للخدمات الإن�سانية اخلدمات التي
وفرتاها يف هذا ال�صدد.

5
يف اجل��زء ال�ث��ال��ث م��ن ال�ن�م��وذج تكون
اخل��دم��ات الذكية مه ّمة ومطلوبة من
جميع �أفراد املجتمع ،فهو منوذج يحاكي
امل�ج�ت�م��ع ال��ذك��ي واخل ��دم ��ات املوجهة
وغنى؛
ل��ه ،وه��و ما يجعلها �أك�ثر ع��دد ًا ً
وتوزعت على مقا�صد �أ�سا�سية :البيت
الذكي وفيه ك� ٌل من التلفزيون الذكي
و(اجليم كون�سول) املقدمان من هيئة
كهرباء ومياه دبي وميكنان من تنفيذ � ّأي
من اخلدمات الذكية ،وامل�ست�شفى الذكي
الذي توفره هيئة ال�صحة يف دبي ويقدّم
العالج الطبيعي عرب ال�شا�شة ،وال�سرير
ال��ذك��ي و��س�ج��ل امل��ري����ض ال��ذك��ي الذي
يعر�ض ل�سجل الت�شخي�ص املر�ضي.
وكذلك خدمة وجهتي من هيئة الطرق
وامل��وا���ص�ل�ات� .أم ��ا م��رت��ادو احلدائق
وال���ش��واط��ئ ف�سيعر�ض لهم احلديقة
الذكية وال�شاطئ الذكي خلدمات ذكية
يتطلبهما ر ّواده �م��ا ،مثل البحث عن
�صديق يف املكان و�أق��رب مطعم وحالة
الطق�س.
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على منصتنا

منصة حكومة دبي الذكية..
المجلس التنفيذي إلمارة دبي

ت�أ�س�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة دب��ي مبوجب القانون الرقم  3ل�سنة 2003
ال�صادر عن املغفور له ال�شيخ مكتوم بن را�شد �آل مكتوم حاكم �إمارة دبي �آنذاك،
وير�أ�س املجل�س �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي،
ويتكون من عدد من ر�ؤ�ساء الهيئات احلكومية .يهدف املجل�س �إىل ر�سم ال�سيا�سة
العامة للإمارة والإ�شراف على تنفيذها ،واتخاذ التدابري الالزمة لتنفيذ القوانني
االحتادية ،و�إقرار م�شروعات القوانني واملرا�سيم قبل رفعها �إىل احلاكم ،و�إعداد
امليزانية ال�سنوية حلكومة دب��ي ،و�إق��رار اخلطط واالتفاقيات ،و�إن�شاء وتنظيم
الإدارات والأجهزة احلكومية بالإمارة ،ومراقبة �سري العمل فيها .كما تقدم الأمانة
العامة للمجل�س الدعم اال�سرتاتيجي للمجل�س من خالل اال�ستعرا�ضات والتو�صيات
يف و�ضع ال�سيا�سات العامة ،وحت�سني الإدارة العامة ،من خالل حت�سني اخلدمات
احلكومية ،واالت�صاالت احلكومية ،والتميز ،ف�ض ًال عن �إدارة الأداء وتن�سيق �أن�شطة
جلان املجل�س والقطاعات.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.tec.gov.ae :

اإلدارة العامة للدفاع المدني–دبي

تعمل الإدارة العامة للدفاع امل��دين يف دب��ي ب�إ�شراف من وزارة الداخلية ،على
حماية الأرواح واملمتلكات والبيئة يف مدينة دب��ي .كما �أن لديه �أدوار ًا حيوية يف
جمال ال�صناعة وال�سالمة والأمن التجاري .ويهدف موقع الدفاع املدين ملدينة دبي
وتطبيقه الذكي �إىل ن�شر الوعي واملعلومات العلمية والأخبار الدقيقة للجمهور حول
�سبل الوقاية وال�سالمة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dcd.gov.ae :

اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب-دبي

شرطة دبي

ت�ستخدم �شرطة دبي يف تنفيذ مهامها وواجباتها تكنولوجيا وخدمات متطورة يف
�سبيل جعل مدينة دبي واحدة من �أكرث املدن �أمان ًا يف العامل .وهي توفر حالي ًا �أكرث
من  300خدمة توفرها عرب العديد من القنوات ،مبا يف ذلك تطبيقات الهاتف
الذكي ،و�شبكة الإنرتنت ،ومراكز االت�صال ،و�شا�شات اللم�س ،والزيارات املبا�شرة
�إىل مراكز ال�شرطة باملدينة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaipolice.gov.ae :
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تعمل الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب بكفاءة وفاعلية لتحقيق ر�ؤيتها املتمثلة
يف �أن تكون دولة الإم��ارات العربية املتحدة �أف�ضل دول العامل �أمن ًا و�سالمة .وقد
�أطلقت الإدارة خدمة �آمر الرامية �إىل تو�ضيح كل ال�شكوك حول ق�ضايا الت�أ�شرية،
وتوفري الرد على ا�ستف�سارات اجلمهور على مدار � 24ساعة يومي ًا وكافة �أيام الأ�سبوع.
وتعترب الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب رائدة يف ا�ستخدام خمتلف اخلدمات
الإلكرتونية التي تهدف �إىل ت�سريع وت�سهيل املعامالت ،فخدماتها الإلكرتونية
وتطبيقاتها الذكية خففت من االزدح��ام عند كاونرتات اخلدمة ،و�ضمنت عملية
�أ�سرع يف احل�صول على الت�أ�شريات وت�صاريح الدخول واال�ستمارات الإلكرتونية.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dnrd.ae :

على منصتنا

النيابة العامة

ت�شكلت النيابة العامة يف دبي يف عام  1992بغر�ض خلق جمتمع �أكرث �أمن ًا من
خالل حماية حقوقه القانونية وحريته من �أجل ن�شر العدل والأمن يف املجتمع .وقد
مت ت�صميم موقع النيابة العامة وتطبيقاته الذكية ليوفر خدمات �إلكرتونية بطريقة
تتيح لكافة الأطراف يف الق�ضايا القانونية مراجعة تفا�صيل ق�ضاياهم ومتابعة �سري
العمل بها بي�سر و�سهولة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dxbpp.gov.ae :

معهد دبي القضائي

ت�أ�س�س معهد دبي الق�ضائي يف عام  1996ليلعب دور ًا رئي�س ًا يف �إع��داد وت�أهيل
الكوادر الإماراتية القادرة على �إدارة عمل الق�ضاء والنيابة العامة .ويقدم املعهد
الربامج التدريبية التي تهدف �إىل رفع امل�ستوى املهني من خالل برامج �أكادميية
وتدريبية خم�ص�صة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dji.gov.ae :

اللجنة العليا للتشريعات في دبي

محاكم دبي

ت�أ�س�ست حماكم دبي يف عام  ،1970وتكمن ر�ؤيتها يف �أن تكون ريادية يف عمل
املحاكم ،بحيث ت�سعى لتحقيق العدالة يف املجتمع من خالل الدقة وال�سرعة يف
الت�سوية والف�صل يف الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الق�ضائية وتوثيق
العقود واملحررات ،باالعتماد على كوادر وطنية م�ؤهلة ونظم و�إج��راءات وتقنيات
حديثة ومتطورة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dc.gov.ae :

�أ�صدر ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم القرار رقم ( )13لعام  2014بت�شكيل اللجنة العليا للت�شريعات يف الإمارة
برئا�سة نائب حاكم دبي ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم.
�أم��ا بالن�سبة الخت�صا�صات اللجنة العليا للت�شريعات يف �إم��ارة دبي ف�إنها اجلهة
الر�سمية املخت�صة بكافة امل�سائل املتعلقة بالت�شريعات واالتفاقات واملعاهدات
الدولية� ،إذ تنفرد دون غريها بتمثيل احلكومة واجلهات احلكومية يف الإم��ارة يف
جميع امل�سائل املتعلقة بالت�شريعات االحتادية واالتفاقات اخلارجية واملعاهدات
الدولية.
اللجنة هي امل�س�ؤولة عن �إ�صدار مذكرات تف�سريية واللوائح املتعلقة بالت�شريعات
املعمول بها يف �إمارة دبي ،وهي اجلهة التي تقدم اال�ست�شارات القانونية للجهات
احلكومية يف الق�ضايا الت�شريعية .كذلك تقوم بتمثيل دبي يف اللجان املعنية بالدرا�سة
والتفاو�ض ب�ش�أن املعاهدات واالتفاقات ومذكرات التفاهم مع اجلهات اخلارجية،
و�إبداء امل�شورة ب�ش�أنها قبل االن�ضمام �إليها �أو التوقيع عليها ،بالتعاون مع اجلهات
احلكومية املعنية.
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دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

ت�أ�س�ست دائرة ال�ش�ؤون القانونية حلكومة دبي يف العام  2009لتقدمي اخلدمات
القانونية حلكومة دب��ي والكيانات التابعة لها ،ولتقوم ب�شكل ع��ام ب��دور الرقابة
القانونية على جميع امل�سائل القانونية.
وبخالف �إ��ص��دار وترجمة اجلريدة الر�سمية احلكومية ،تقوم ال��دائ��رة ب�إعداد
ومراجعة الت�شريعات املحلية ،كما تقوم بتمثيل حكومة دبي يف الت�شريعات االحتادية،
وتقدمي امل�شورة القانونية لق�ضايا اجلهات احلكومية وترخي�ص �شركات اال�ست�شارات
القانونية و�إعداد وا�ستعرا�ض م�سودات العقود واالتفاقيات التي تديل بها اجلهات
احلكومية.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.legal.dubai.gov.ae :

بلدية دبي
توفر بلدية دبي ( )DMاخلدمات البلدية ملجموعة متنوعة من ال�سكان يف املدينة،
لي�شمل عملها التخطيط احل�ضري ،والإ��ش��راف على الإن�شاءات ،وحماية البيئة
وحت�سينها ،واملحافظة على احلدائق العامة ،وتنظيم و�ضمان معايري اجلودة العاملية
يف جمال البناء وم��واد البناء وامل��واد الغذائية واال�ستهالكية ،واخلدمات املهنية
يف �إ�صدار ال�شهادات املخربية واعتمادها .و�ستقوم البلدية بعر�ض حملة #دبي
ال�سعيدة للمتعاملني ،من �أجل التعبري عن �سعادتهم بخدماتها خالل معر�ض جيتك�س
.2014
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dm.gov.ae :

دائرة األراضي واألمالك
هيئة كهرباء ومياه دبي

هيئة كهرباء ومياه دبي هي �إحدى الدوائر اخلدماتية الرائدة يف العامل .فمبادرة
«احلياة ال�سعيدة مبدينة دبي الذكية» التي �أطلقتها الهيئة تهدف �إىل ا�ستخدام
�شبكات الطاقة امل�ستدامة والطاقة ال�شم�سية للتطبيقات الذكية من �أجل �إعادة �شحن
املركبات وال�شبكات الذكية .كما ومتنح الهيئة ,احلائزة العديدَ من جوائز اخلدمة
الذكية ،جوائز لأف�ضل م�ستهلكيها الذين ميار�سون �أ�ساليب م�ستدامة.
وميكن الو�صول �إىل ا�ستخدام خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي الذكية على نطاق
وا�سع من خالل العديد من الو�سائل ،مبا يف ذلك الهواتف الذكية ،والتلفزيونات
الذكية ..و�أي�ض َا ال�ساعات الذكية.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dewa.gov.ae :

تقوم دائرة الأرا�ضي والأمالك ( )DLDبتجهيز جميع الوثائق املتعلقة مبعامالت
الأرا�ضي وكذلك تنظيم وت�سجيل جميع املعامالت العقارية .جتري عملية الت�سجيل
من خالل نظام الطابو ووكالة التنظيم العقاري .كما تقدم الدائرة العديد من
اخلدمات الإلكرتونية ،مبا يف ذلك اال�ستف�سار عن احلالة ،و�إع��داد تقارير يومية
و�شهرية عن املعامالت ،وتقدير �سعر الأر�ض ،و�إ�صدار اخلرائط ،و�إ�صدار �سندات
امللكية ،وا�ستبدال ال�شهادات املفقودة �أو التالفة ،وت�سجيل مبيعات الأرا�ضي.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubailand.gov.ae :

دائرة التنمية االقتصادية

هيئة الطرق والمواصالت

مع ر�ؤية التنقل الآمن وال�سهل للجميع يف واحدة من �أ�سرع املدن منو ًا يف العامل ،تعترب
هيئة الطرق واملوا�صالت امل�س�ؤولة عن تخطيط وتنفيذ م�شروعات النقل واملرور يف
دبي.
قبيل معر�ض جيتك�س � 2014أطلقت هيئة الطرق واملوا�صالت  5تطبيقات على
الهواتف الذكية تعمل على توفري  30خدمة جديدة .وت�شمل ه��ذه التطبيقات:
املوا�صالت العامة و�سالك الذكي واملواقف الذكية وال�سائقون واملركبات وخدمات
قطاع الأع�م��ال ،وه��ي مكملة للتطبيقات الثالثة امل��وج��ودة من قبل :هيئة الطرق
واملوا�صالت ( ،)RTAوجهتي ،والتاك�سي الذكي ،عالوة على توفري  53خدمة
ذكية عرب الهاتف املحمول.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.rta.ae :
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مت �إن�شاء دائ��رة التنمية االقت�صادية يف دب��ي لتنظيم وتطوير وتعزيز التجارة
وال�صناعة يف الإم ��ارة .وه��ي باتت م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن �أن�شطة ت�سجيل الأعمال
والرتاخي�ص واحلماية التجارية يف الإم ��ارة .تقدم دائ��رة التنمية االقت�صادية
جمموعة من اخلدمات لل�شركات من خالل موقعها الإلكرتوين وتطبيقاتها الذكية
التي تهدف �إىل توفري وقت املتعاملني.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaided.gov.ae :

على منصتنا

تراخيص

ت�أ�س�ست تراخي�ص يف عام  2008من قبل م�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة
احلرة ،بهدف حتقيق التكامل ما بني وظائف الرتخي�ص وبني تطبيق االلتزامات
كل من �إدارة الهند�سة املدنية و�إدارة البيئة وال�صحة
اللتني كانتا ت�ؤديان من قبل ٍ
وال�سالمة.
وكجزء من هذا التفوي�ض اجلديد يف توفري اخلدمات للأعمال ،واملالك ،وامل�ست�أجرين
يف جمتمعات دبي العاملية والتي مل تكن تتفاعل كثري ًا مع الإدارات املوجودة فعلي ًا،
تبنت تراخي�ص مبد�أ «اخلدمات املوزعة» من خالل احل�صول على مكاتب اخلدمة
عرب القمر ال�صناعي يف هذه املجتمعات ،مثل مركز �سوق التنني ،و�أتلنت�س ،ومركز
ابن بطوطة التجاري .ومن خالل املن�صات الإلكرتونية ،ت�ستعني تراخي�ص مبجموعة
كاملة من اخلدمات التي ميكن تقدميها يف تلك املواقع ،مما ي�سهل الإجراءات على
العمالء دون �أدنى ت�أثري يف جودة اخلدمة املقدمة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.trakhees.ae :

جمارك دبي

تعترب جمارك دبي من �أبرز الدوائر احلكومية الرائدة يف التحول الإلكرتوين نظر ًا
لكون معظم خدماتها متوافرة على موقعها على الإنرتنت ومن خالل تطبيقات
الهاتف الذكي وال�ساعات الذكية .وميكن لعمالئها تقدمي طلباتهم من خالل
الأجهزة الذكية لتجري معاجلتها وتخلي�صها ،م�ؤكدين بذلك بقاء جمارك دبي
رائدة يف جمال تكنولوجيا احلكومة الذكية.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaicustoms.gov.ae :

هيئة دبي للطيران المدني

غرفة دبي

لعبت غرفة جتارة و�صناعة دبي (غرفة دبي) دور ًا حيوي ًا يف حت�سني وتطوير مناخ
الأعمال يف دبي .وتتمثل مهمتها يف متثيل ودعم وحماية م�صالح جمتمع الأعمال
يف الإم��ارة ،و�إجناز ذلك من خالل خلق بيئة عمل مواتية ،ودعم تطوير الأعمال،
والرتويج لدبي باعتبارها مركز ًا جتاري ًا دولي ًا.
وتقدم غرفة دبي خدماتها املنوعة حالي ًا لنحو � 150ألف ع�ضو ،مبا يف ذلك ت�سوية
النزاعات ،و�إ�صدار �شهادات املن�ش�أ ،واخلدمات القانونية ،وا�ستقبال الوفود التجارية
الأجنبية ،وتنظيم املعار�ض التجارية واملنتديات االقت�صادية ،وتنظيم برامج تدريبية
ل��رواد الأع�م��ال ،وخدمة جمموعات وجمال�س الأع�م��ال ،وتوفري خدمات ت�صنيف
ائتمانية ،وخدمات الو�ساطة التجارية ،والو�صول �إىل الأبحاث والتقارير املحدثة..
وغريها من اخلدمات التي ت�ساعد الأع�ضاء على التوا�صل والنمو ،باجتاه تعزيز
البيئة اال�ستثمارية يف دبي.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaichamber.com :

ت�شمل املهام الرئي�سة لهيئة دبي للطريان املدين تطوير الطريان امل��دين ،وت�أمني
احلقوق ال�سيا�سية اجلوية للنقل اجلوي الدويل ل�شركات النقل الوطنية يف دبي.
ويغطي نطاق قطاع الطريان جميع الأن�شطة املتعلقة بالنقل اجل��وي والن�شاطات
املرتبطة به ،مثل خدمات ال�صيانة واملبيعات وال�سياحة وال�سفر ،وخدمات ال�شحن
واخلدمات اللوج�ستية.
تقدم الهيئة عدد ًا من اخلدمات الإلكرتونية من خالل موقعها على �شبكة الإنرتنت،
مبا يف ذل��ك :ت�صاريح هبوط ال�ط��ائ��رات ،وت�صاريح دخ��ول املنتجات اخلطرة،
وت�صريح دخول الأ�سلحة ،و�شهادات عدم املمانعة ،واملراقبة الإلكرتونية للطائرات،
وبرنامج �أمن املهبط ،وبرنامج �أمن املطار امل�ست�أجر.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dcaa.gov.ae :

مطارات دبي

سوق دبي المالي

مت ت�أ�سي�س �سوق دبي املايل كم�ؤ�س�سة عامة لديها ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة
مبوجب قرار وزارة االقت�صاد رقم  14لعام  .2000وتعمل ال�سوق ك�سوق ثانوية
للتعامل بالأوراق املالية ال�صادرة عن ال�شركات امل�ساهمة العامة وال�سندات ال�صادرة
عن احلكومة االحتادية� ،أو �أية حكومات حملية وامل�ؤ�س�سات العامة يف الدولة ووحدات
�صناديق اال�ستثمار و�أية �أدوات مالية �أخرى� ،سواء كانت حملية �أو �أجنبية ،والتي
تكون معتمدة لدى �سوق دبي املايل.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dfm.ae :

تقدم مطارات دبي جتربة عالية امل�ستوى للركاب من خالل توفري مطارات �آمنة
و�ضمان نظامها البيئي ،وتعمل بالتعاون مع �شركات الطريان والركاب واملوظفني
على امل�ساهمة يف منو دبي .اخلدمات الإلكرتونية الأكرث �أهمية التي تقدمها مطارات
دبي ت�شمل :حجز قاعة املجل�س ،معلومات و�صول ومغادرة الرحلة ،دليل الطق�س عرب
�شبكة الإنرتنت.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaiairport.com :
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دائرة السياحة والتسويق التجاري

ا�ستطاعت دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري جعل مدينة دبي يف طليعة الوجهات
ال�سياحية الرائدة ومراكز الأعمال البارزة يف العامل .وتتوىل الدائرة التخطيط
لتنمية قطاع ال�سياحة يف دبي والإ�شراف عليه وكذلك و�ضع وتطبيق برنامج ت�سويقي
�شامل يت�ضمن حمالت �إعالنية ون�شاطات ترويجية عاملية ،ف�ض ًال عن تعزيز التزامها
مب�س�ؤوليتها االجتماعية.
وتوفر الدائرة بوابة ر�سمية لل�سياحة ت�سمى (ديفينتلي دب��ي) التي تقوم بتوفري
خدمات �ضرورية لل�سياح واملقيمني يف دبي.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaitourism.ae :

مركز دبي لإلحصاء

مركز دبي للإح�صاء هو امل�صدر الر�سمي للبيانات الإح�صائية يف دبي ..و�أن�ش�أ املركز
نظام ًا حديث ًا و�شام ًال للمعلومات والبيانات الإح�صائية املوثوقة ،وفق املعايري الدولية
و�أف�ضل املمار�سات جلمع وحتليل ون�شر البيانات ،مع �ضمان خ�صو�صية املعلومات
ال�شخ�صية وامل�ؤ�س�سية .ومتا�شي ًا مع توجيهات حكومة دبي ،يقدم املركز العديد من
اخلدمات الإلكرتونية التي تعمل على حت�سني العمل الإح�صائي وت�سهيل احل�صول
على البيانات واملعلومات الإح�صائية.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dsc.gov.ae :

مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان

تهدف م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان �إىل توفري ال�سكن املالئم ملواطني دبي من
خالل توفري كافة اخلدمات املتعلقة بالإ�سكان حتت مظلة واحدة .وت�شمل خدماتها
أرا�ض لل�سكن واملنازل احلكومية واملنازل اجلاهزة و�صيانة وتو�سيع املنازل
منح قطع � ٍ
احلالية و�إعطاء قرو�ض الإ�سكان؛ وفق ًا ل�سيا�سات ومعايري متبعة.
ميكن للعمالء الذين يتم ت�سجيلهم على موقع امل�ؤ�س�سة التحقق من حالة طلبات
م�ساكنهم ،وتقدمي طلبات احل�صول على منازل جاهزة ،وطلب خ�صم ال�سداد
املبكر ،والقيام بالدفع الإلكرتوين لأق�ساط قرو�ض الإ�سكان واملدفوعات املت�أخرة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.mrhe.gov.ae :
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تجاري

يعترب � Tejari.comأول بوابة �أعمال متبادلة ( )B2Bللتجارة الإلكرتونية يف
العامل العربي .جتاري هو ال�شريك الرئي�س حلكومة دبي الذكية يف تعزيز العالقة
مع القطاع اخلا�ص من خالل بوابة امل�شرتيات الإلكرتونية الر�سمية حلكومة دبي؛
البوابة الرائدة يف توفري امل�شرتيات الإلكرتونية والعر�ض يف املنطقة .كما يوفر
جتاري املعايري العاملية يف �إدارة العر�ض ،جنب ًا �إىل جنب مع اخلدمات املهنية ذات
اجلودة العالية لدعم عمالئها يف �أن�شطة ال�شراء.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.tejari.ae :

نداء

تدير م�ؤ�س�سة االت�صاالت املتخ�ص�صة (نداء) �شبكة متخ�ص�صة تعمل على توفري
خدمات االت�صاالت جلميع امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه احلكومية واخلا�صة التي
ت�سعى �إىل الريادة يف جمال االت�صاالت .توظف نداء خرباء يف جمال االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية ،وكذلك كفاءة البنية التحتية التقنية ل�ضمان �أف�ضل نتيجة
ممكنة من خالل تكامل الأ�صول الب�شرية والفنية على حد �سواء.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.nedaa.ae :

هيئة الصحة بدبي

تتوىل هيئة ال�صحة بدبي ت�أمني نظام للرعاية ال�صحية عالية اجلودة يف الإمارة؛
من خالل و�ضع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الالزمة للو�صول �إىل �أف�ضل م�ستوى يف
امل�ست�شفيات والعيادات العامة واخلا�صة.
وت�سعى الهيئة �إىل �ضمان حماية ال�صحة العامة وحت�سني �سوية احلياة بطرحها
ا�سرتاتيجية �صحية ت�ستهدف متكني دب��ي من تلبية احتياجاتها امل�ستقبلية ،مع
تعزيزها ب�شراكة بني مقدمي اخلدمات ال�صحية من القطاعني العام واخلا�ص.
و�إىل جانب منح الرتاخي�ص و�إ�صدار الت�شريعات ال�صحية تعمل الهيئة بد� ٍأب لرفع
م�ستوى ال�شفافية وامل�ساءلة يف نظام الرعاية ال�صحية للإمارة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dha.gov.ae :
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مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف

تقدم م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف خدمات الإ�سعاف ونقل املري�ض يف دبي ،وتقوم
بتطبيق ال�سيا�سات الالزمة لتوفري خدمات الإ�سعاف يف احلاالت الطارئة ،وت�شغيل
مركز حتكم خلدمات الإ�سعاف يف الإمارة .من جانبه ،يوفر تطبيق اجلهاز املحمول
جمموعة من اخلدمات املفيدة خلدمات الرعاية ال�صحية وال�سالمة العامة من قبل
�أطباء حمرتفني.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.ambulance.gov.ae :

مؤسسة األوقاف وشؤون ال ُ
صر
ق َّ

تتوىل م�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون الق�صر الإ�شراف القانوين على الأوقاف ورعايتها
وا�ستثمارها ،وتعمل على احت�ضان القا�صرين ورعايتهم وت�أهيلهم وا�ستثمار �أموالهم
و�إدارتها من خالل منظور �إ�سالمي معا�صر ،ومبا يتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.amaf.gov.ae :

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري

المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

تعاظم الدور الذي ت�ضطلع به املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية لت�صبح �أكرب مركز
للخدمات اللوج�ستية يف جمال الإغاثة الإن�سانية و�أكرثها فعالية على م�ستوى العامل؛
ففي ع�ضويتها تندرج ت�سع منظمات تابعة للأمم املتحدة ونحو  50منظمة �إن�سانية
دولية ،بالإ�ضافة �إىل ال�شركات التجارية.
ت�ضع املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية خربة وكفاءة دبي العاملية يف جمال و�ضع
خدمات النقل والإمدادات اللوج�ستية يف متناول منظمات الإغاثة التي تهدف �إىل مد
يد العون وامل�ساعدة للمعوزين و�ضحايا الكوارث والأ�سر التي عانت ويالت املجاعة
والفقر .تتميز املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية بقدرات عالية وموقع ا�سرتاتيجي
مرموق م َّكناها من تقدمي الإغاثة خالل ثماين �ساعات فقط ،جو ًا ،لنحو ثلثي �سكان
العامل يف �أ�سو�أ ما �شهده العامل من كوارث �إن�سانية خالل العقد املا�ضي.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.ihc.ae :

تركز ن�شاطات دائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخل�يري على التعليم الديني
والتوجيه والإج ��راءات الإ�سالمية مثل :تقدمي الفتاوى و�أوق��ات ال�صالة ،و�إدارة
امل�ساجد والت�شاور الأ�سري .كما ومتلك قاعدة بيانات وا�سعة من الفتاوى يف كل
املجاالت وتوفر جمموعة متنوعة من اخلدمات الإلكرتونية املتعلقة بن�شر قيم
الإ�سالم والت�سامح يف الإمارة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.iacad.gov.ae :

هيئة تنمية المجتمع

تركز هيئة تنمية املجتمع على التنمية املجتمعية يف دبي ،بحيث ي�شمل ذلك الإعداد
والتنفيذ والإ�شراف على اخلطط اال�سرتاتيجية ال�شاملة ،واقرتاح الت�شريعات املتعلقة
باخلدمات االجتماعية بغر�ض حت�سني خمرجات قطاع التنمية االجتماعية .كما توفر
الهيئة جمموعة من اخلدمات الإلكرتونية ،منها املنافع االجتماعية وبرنامج الكيت
لتوظيف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ومنح الرتاخي�ص للمتطوعني ،وت�سجيل الأندية
والأن�شطة االجتماعية.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.cda.gov.ae :

نور دبي

مت �إطالق مبادرة نور دبي يف �سبتمرب  2008من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.
وبعد جناحها يف الو�صول �إىل �أكرث من  5ماليني �شخ�ص خالل ال�سنة الأوىل� ،صدر
مر�سوم من قبل حاكم دبي بتحويل نور دبي من مبادرة �إىل كيان غري حكومي/
غري ربحي لديه القدرة القانونية الكاملة واال�ستقاللية املطلوبة لتنفيذ جميع مهامها
وحتقيق �أهدافها.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.noordubai.ae :
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هيئة المعرفة والتنمية البشرية

هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي هي امل�س�ؤولة عن توجيه جودة التعليم والتعلم
يف دبي .هي ال�سلطة التنظيمية حلكومة دبي التي تدعم حت�سني املدار�س واجلامعات
ومعاهد التدريب وقطاعات املوارد الب�شرية الأخرى.
يوفر موقع هيئة املعرفة جمموعة من اخلدمات الإلكرتونية ،مبا يف ذل��ك دليل
املدار�س والر�سوم يف دبي ،والتقييمات املدر�سية ال�سنوية والتقارير ،والبحث عن
�أق��رب مدر�سة حكومية ،ودليل الرقابة املدر�سية ،ودليل دور احل�ضانة واملدار�س
واجلامعات ومراكز الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.khda.gov.ae :

جامعة حمدان بن محمد الذكية

تعترب جامعة حمدان بن حممد الذكية �أول من �أطلق ون�شر مفهوم التعليم الإلكرتوين
يف العامل العربي ،وهي �أي�ض ًا �أول �أكادميية تعلم �إلكرتوين تفوز باالعتماد الأكادميي
من وزارة الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي .وتتبنى اجلامعة نهج تعلم مندمج
يف توفري خمتلف الربامج واملناهج.
تتمتع اجلامعة مب�صداقية واعرتاف دويل برباجمها الأكادميية واملهنية ،لي�س فقط
لوجود �إقبال عليها ،ولكن �أي�ض ًا لأنها خم�ص�صة لتلبية االحتياجات املتنامية لقطاع
الأعمال يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،بل ويف �أماكن �أخرى من العامل العربي.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.hbmeu.ac.ae :

هيئة دبي للثقافة والفنون

تهدف الهيئة لتقوية دورها كمركز حيوي ي�ساهم يف �صنع م�شهد الفن والثقافة على
�صعيد املنطقة واالعتماد على مكانة دبي كواحدة من �أكرث املدن املتعددة الثقافات
يف العامل ،حيث يلتقي ال�شرق والغرب .كما ت�ستخدم خربتها لت�شجيع �أكرث من 200
جن�سية تعي�ش وتعمل يف دبي للم�ساهمة يف نه�ضة الثقافة والفنون يف املنطقة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaiculture.ae :

مؤسسة دبي لإلعالم

م�ؤ�س�سة دبي للإعالم ( )DMIهي �إحدى امل�ؤ�س�سات الإعالمية الرائدة يف الوطن
العربي؛ فهي حققت هذا املوقع الريادي من خالل قنواتها الإعالمية املتعددة
(ال�صحافة والإذاع��ة والتلفزيون) والتي بدورها ت�صل �إىل �أكرب عدد ممكن من
امل�شاهدين �إقليمي ًا ودولي ًا .كذلك تقدم امل�ؤ�س�سة خدمات رقمية متطورة وعالية
اجلودة ،هي الأوىل من نوعها يف العامل العربي ،مبا يف ذلك خدمات البث املبا�شر
والفيديو ح�سب الطلب ،وتطبيقات لبث لقطات الفيديو.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dmi.ae :

مجلس دبي الرياضي

يهدف جمل�س دبي الريا�ضي �إىل تطوير وحت�سني الريا�ضة يف دبي وخلق بيئة ريا�ضية
�شاملة تلبي متطلبات املجتمع ،ومتهد الطريق لل�شباب لغر�س الريا�ضة وتنمية
مواهبهم الثقافية بالطريقة التي ت�ؤدي بهم �إىل حتقيق نتائج ملمو�سة ،جتعل من
دبي العالمة الرائدة يف عامل الريا�ضة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaisports.ae :
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مسابقات

اشترك في مسابقات حكومة دبي الذكية للفوز
بجوائز خالل معرض جيتكس 2014

�أن�ت��م على موعد م��ع الإث ��ارة يف �صالة ال�شيخ �سعيد يف مركز دب��ي الدويل
للم�ؤمترات واملعار�ض يف الفرتة املمتدة ما بني � 16-12أكتوبر  ..2014وم ّرة
تلو �أخ��رى تقوم حكومة دبي الذكية مبكاف�أة عمالئها الإلكرتونيني الأوفياء،
و�ستقدم لهم مئات الأجهزة الذكية.
كذلك �سوف تنظم حكومة دبي الذكية م�سابقات توا�صل اجتماعي مثرية.
تابعونا با�ستخدام  #DubaiSmartGovلال�شرتاك بهذه امل�سابقات.

سحوبات وجوائز حكومة دبي الذكية

ر�صدت حكومة دبي الذكية عدد ًا كبري ًا من اجلوائز القيمة هذا العام يزيد على
 100من الأجهزة الذكية املتنوعة لتوزيعها على الفائزين يف فعالياتها وم�سابقاتها
املختلفة حول خدماتها ،و�سيعلن عن �أ�سماء الفائزين بدء ًا من ثاين �أيام املعر�ض
بعد اختيارهم ع�شوائي ًا.
ولالطالع على تفا�صيل ال�سحوبات واجلوائز و�أنواعها وفئات امل�سابقات ،يرجى
زيارة املوقع الإلكرتوين .http://gitex.dubai.ae
فئة امل�سابقة
الرقم
امل�ستخدمون امل�سجلون يف تطبيق الدفع عرب الهواتف الذكية mPay
1
حتى تاريخه
امل�ستخدمون امل�سجلون يف خدمة هويتي الإلكرتونية  MyIDحتى
2
تاريخه
امل�ستخدمون امل�سجلون يف تطبيق املوظف الذكي حتى تاريخه (خا�ص
3
مبوظفي حكومة دبي فقط)
م�ستخدمو �أجهزة الكيو�سك اخلا�صة بخدمة ت�ساهيل حتى تاريخه
4
(خا�ص مبوظفي حكومة دبي فقط)
م�ستخدمو نظام الدعم الفني الإلكرتوين حتى تاريخه (خا�ص مبوظفي
5
حكومة دبي فقط)
6

امل�سجلون يف نظامي االقرتاحات وال�شكاوى الإلكرتونيني حتى تاريخه

7

م�سابقة قنوات التوا�صل االجتماعي على �إن�ستغرام (�أف�ضل �صورة
ملنطقة النموذج الواقعي الذي يحاكي اخلدمات الذكية)

8

زوار منطقة النموذج الواقعي الذي يحاكي اخلدمات الذكية

9

زوار من�صة حكومة دبي الذكية يف قاعة ال�شيخ �سعيد رقم 3

10

امل�شاركون يف ا�ستطالعات الر�أي لقيا�س ر�ضا املتعاملني حول خدمات
حكومة دبي الذكية (للم�شاركة يف اال�ستطالعات اخلم�سة يرجى زيارة
البوابة الر�سمية حلكومة دبي)www.dubai.ae :
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السحوبات

"ادفع إلكتروني ًا واربح"

حكومة دبي الذكية تطلق حملة (أفضل عميل إلكتروني) خالل جيتكس 2014
بعد النجاح الذي حققته �سحوبات حملة "�أف�ضل عميل �إلكرتوين" يف الأعوام اخلم�سة ال�سابقة ،تطلق "حكومة دبي الذكية" حملة ترويج �أخرى هذا
العام لت�شجيع عمليات الدفع الإلكرتوين حتت �شعار "ادفع �إلكرتوني ًا واربح" يف ثاين �أيام جيتك�س .و�ستدرج يف ال�سحوبات �أ�سماء املتعاملني الذين قاموا
ب�إجراء معامالتهم والدفع �إلكرتوني ًا ،ويعلن عن �أ�سماء الفائزين بدء ًا من ثاين �أيام املعر�ض بعد اختيارهم ع�شوائي ًا.
وت�ستهدف حكومة دبي الذكية من هذه احلملة رفع ن�سبة �إقبال اجلمهور على ا�ستخدام بوابة الدفع الإلكرتوين لت�سديد ر�سوم املعامالت احلكومية
ورفع ن�سبة اعتماده اخلدمات الإلكرتونية لتنفيذ معامالته .و�ستقوم كل جهة بانتقاء خدمات "الدفع الإلكرتوين" التي توفرها لإدراجها يف احلملة..
ومن جانبها �ستدعم "حكومة دبي الذكية " هذه الدوائر عرب عر�ض النتائج اليومية على �شا�شة البالزما املن�صوبة يف من�صتها خالل انعقاد فعاليات
املعر�ض.
و�ستكون دائرة "حكومة دبي الذكية " على قائمة مقدمي اجلوائز لهذا العام لتقدمي جوائز "ذكية" لأف�ضل املتعاملني الإلكرتونيني الذين نفذوا
عمليات دفع �إلكرتوين من خالل املواقع الإلكرتونية للجهات احلكومية لقاء ر�سوم معامالت �أو ت�سديد غرامات.
واجلدول �أدناه يبني  18جهة حكومية �ست�شارك يف ال�سحوبات ،وترعى اجلوائز:
الدائرة
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اجلوائز

حكومة دبي الذكية

�أجهزة ذكية

هيئة كهرباء ومياه دبي

�أجهزة ذكية

جتاري

�آي باد

بلدية دبي

هواتف ذكية

هيئة الطرق واملوا�صالت

�آي فون 6

دائرة التنمية االقت�صادية

�أجهزة �إلكرتونية

هيئة تنمية املجتمع

�آي باد

دائرة الأرا�ضي والأمالك

هواتف ذكية (�سام�سوجن)

م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان

�آي باد و�سام�سوجن

معهد دبي الق�ضائي

�سام�سوجن تابلت

تراخي�ص

�آي فون 6

�شرطة دبي

 �أجهزة ذكية

نداء

 �أجهزة ذكية

م�ؤ�س�سة دبي للإعالم
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هيئة دبي للطريان املدين

�أجهزة ذكية

هيئة ال�صحة يف دبي

�أجهزة ذكية
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