آفاق إلكترونية

بعد  20عام ًا على أول هاتف ذكي!
قبل ع�شرين عاماً يف �أغ�سط�س من العام � ،1994شهد العامل ظهور "�سيمون"؛ �أول هاتف ذك��ي ،و�أطلقته �شركة �آي بي �إم
ممهدة بذلك الطريق �أمام ثورة عاملية بال حدود يف قطاع االت�صاالت .وبهذه املنا�سبة �سيكون "�سيمون" النج َم املُحتفى به يف
جناح "ع�صر املعلومات" الدائم يف متحف لندن للعلوم املخ�ص�ص لتاريخ تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،والذي �سيفتتح يف
� 25أكتوبر املقبل.
***
الن�سخة الأوىل من �أول هاتف ذكي (�إن �صح التعبري مقارنة بالأجهزة الذكية احلديثة) ،ا�ستخدم فيها �أحدث ما توفر وقتها يف
تكنولوجيا احلا�سب الآيل ،وجرى دجمها مع خ�صائ�ص الهاتف املحمول لإطالق �أول جهاز يتمتع ببع�ض ال�سمات الذكية ،كي
تتعدى مهمته جمرد االت�صاالت الهاتفية .وكان "�سيمون" الذي يزن ن�صف كيلو غرام ،ذو البطارية التي تفرغ بعد �ساعة واحدة
من اال�ستخدام� ،أو َل هاتف حممول يعتمد على تطبيقات برجمية ومزود ب�شا�شة عر�ض خ�ضراء بخا�صية �إل �سي دي مرفقة
بقلم �ستايل�س خا�ص يتيح للم�ستخدم ر�سم تخطيطات والقيام بتحديث �أجندته وكتابة املالحظات و�إر�سال الفاك�سات وت�س ّلمها
وحتميل برامج عليه كربامج اخلرائط وجداول البيانات والألعاب.
غري �أنه نظراً لعدم توافر �شبكة �إنرتنت على الأجهزة املحمولة يف ذاك الوقت ،فقد كان ي�ستحيل ا�ستخدامه لكتابة ر�سائل
الربيد الإلكرتوين من دون ربطه بال�شبكة عن طريق كومبيوتر �شخ�صي.
***
وعلى الرغم من الف�شل الذي مُني به "�سيمون" جتارياً لأ�سباب ال يت�سع املجال لذكرها� ،إال �أنه فتح الباب وا�سعاً لتطوير جيل
جديد من الأجهزة جمعت بني وظائف الهاتف املحمول وامل�ساعد الرقمي ال�شخ�صي ..وبذا بد�أت ثورة الهواتف الذكية تدخل
مرحلة الن�ضج يف العام  ،2002بظهور �أجهزة حتمل �شا�شات مل�سية ولوحة مفاتيح كاملة .تال ذلك قفزات نوعية وب�شكل
ال متنق ً
مت�سارع ،وباتت تلك الأجهزة متتلك من املوا�صفات ما يفوق اخليال ،ما جعل منها مكتباً كام ً
ال ت�صحبه معك حيثما
كنت ويف متناول يدك على الدوام ،وميتلك القدرة على �إي�صالك وب�سرعة �إىل جميع اخلدمات التي تريدها.
الالفت� ،أن الأجهزة الذكية ومنذ ميالد "�سيمون" قبل عقدين من الزمان �أحدثت انقالباً جذرياً �إيجابياً يف طريقة عملنا
وحياتنا اليومية ،حتى بات من ال�صعوبة اال�ستغناء عنها .فمن كان يتخيل �أن هذه الفرتة الق�صرية ن�سبياً �ستجعل منها الأداة
الأكرث اقتنا ًء وقدرة على �إدارة الأعمال اخلا�صة ،وحتى اخلدمات احلكومية.
***
وبنا ًء على ر�ؤية ثاقبة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي،
تخو�ض حكومة دبي الآن غمار جتربة حكومية متطورة للتحول �إىل احلكومة الذكية ،وقد قطعت حتى الآن ما يقارب ن�صف
املدة املحددة لتحقيق ذلك ،وبات لديها واق ٌع جدي ٌد من التطبيقات الذكية تغطي خمتلف القطاعات ..عالوة على خطواتها
العملية املدرو�سة لتنفيذ مبادرة �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
"حكومة دبي نحو  "2021التي �ستفتح ع�صراً جديداً للأداء احلكومي.
كال الأمرين يقوم عمادهما على ا�ستخدام الأجهزة الذكية لت�سهيل و�صول النا�س �إىل اخلدمات احلكومية حيثما وجدوا وعلى
مدار ال�ساعة ويف �أ�سرع وقت ،بغية �إ�سعادهم .ويف هذا ال�سياق انخرطت الفرق املختلفة التخ�ص�صات يف دائرة حكومة دبي الذكية،
وبالتن�سيق مع اجلهات احلكومية الأخرى ،للإعداد للحدث ال�سنوي الكبري ،وهو معر�ض جيتك�س  2014الذي �سيعقد ال�شهر
املقبل ،وعرب من�صتها ال�ضخمة �ستعر�ض الدائرة �أحدث ما �أجنزته اجلهات احلكومية من تطبيقات للهواتف الذكية.
ومن �أراد �أن يكت�شف الطفرة النوعية ما بني "�سيمون الأول" والإمكانات الهائلة التي �ستحتويها تطبيقات الأجهزة الذكية
التي وفرتها دائرة حكومة دبي الذكية بالت�ضافر مع باقي جهات حكومة دبي ،ف�ستكفيه جولة على املن�صة لريى من اخلدمات
احلكومية الذكية ما ي�شعره حتماً بال�سعادة املبتغاة.

�أ�سرة التحرير
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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الذكية

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

اإلشراف العام

ق�سم الإعالم و�إدارة املحتوى
�إدارة االت�صال وتطوير الأعمال
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التحرير واإلخراج الفني

�إ�سناد للتكنولوجيا (بروتكنولوجي)

للتواصل مع المجلة

حكومة دبي الذكية

هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
الربيد الإلكرتوينmedia@dsg.gov.ae :

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

الآراء ...املن�شورة ب�أ�سماء �أ�صحابها ال تعرب
بال�ضرورة ع��ن ر�أي املجلة.ومينع منع ًا
بات ًا �إعادة الن�شر �أو التوزيع للمواد الواردة
باملجلة �إال بالإ�شارة �إىل امل�صدر �أو مبوافقة
خطية من املجلة.
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العودة �إىل املدار�س الذكية..
ت �ط �ب �ي �ق��ات وخ ��دم ��ات ت��وج��ه الآب � ��اء
الختيار �أف�ضل تعليم للأبناء
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 1.5م �ل �ي��ون م�سجل
�إل�ك�ترون�ي�اً ع�بر بوابات
"�إقامة دبي" الذكية
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"دبي .."360
ب ��واب ��ة �إب ��داع� �ي ��ة ل� �ل� ��ؤل� ��ؤة
ال �ع��رب ت�ب���ص��ره�ـ��ا العيون
عرب العامل
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مقومات املدينة الذكية
يف عيون �إيريك�سون

اتفاقيات

«حكومة دبي الذكية» تعزز خدمة الخصم المباشر بانضمام «اإلمارات دبي
الوطني» و «اإلمارات اإلسالمي»
�إذا كانت هناك جمموعة من اخلدمات متثل روافع لعملية التحول الذكي يف
حكومة دبي ،ف�إن خدمة "الدفع الإلكرتوين" متثل دعامتها الأهم ،ال�سيما و�أنها
ال ومتكام ً
ال �شام ً
توفر ح ً
ال لكل ما ميكن �أن حتتاج �إليه عملية حت�صيل الر�سوم
احلكومية� ،إن ك��ان على �صعيد خ�ي��ارات ال��دف��ع ع�بر بطاقات االئتمان �أو اجليل
الثاين للدرهم الإلكرتوين واخل�صم املبا�شر من ح�ساب العميل� ،إىل خيارات قنوات
التوا�صل مع اخلدمة عرب املوقع الإل�ك�تروين �أو الر�سائل الن�صية الق�صرية �أو
تطبيق الهواتف الذكية .mPay
ولتكري�س هذه اخلدمة وتعزيز مكانتها� ،أعلنت "حكومة دبي الذكية" عن تفعيلها
ان�ضمام ك ّل من "بنك الإمارات دبي الوطني" و"م�صرف الإمارات الإ�سالمي" �إىل
خدمة "اخل�صم املبا�شر من ح�ساب العميل" التابعة لها؛ وهي �إحدى خيارات الدفع
الإلكرتوين املعتمدة لت�سديد ر�سوم اخلدمات احلكومية يف دبي بال�شراكة مع عدد
من �أبرز البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الرائدة يف الإمارات.

التحول اإللكتروني المتزايد

�إن ال�ت��أث�يرات الإيجابية للدفع الإل �ك�تروين ال تقت�صر على امل�ساهمة يف دعم
االقت�صاد الوطني وتوفري خيارات متعددة �أمام املتعاملني ت�سهي ًال لتعامالتهم ،بل
متتد �إىل اال�ستدامة البيئية التي تُعد �إحدى ركائز تعميم االقت�صاد الأخ�ضر الذي
دعا �إليه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي يف ر�ؤيته امل�ستقبلية لدولة الإمارات ،حني �أطلق ا�سرتاتيجية
الإمارات للتنمية اخل�ضراء حتت �شعار "اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية م�ستدامة"؛ باعتبارها
مبادرة وطنية طويلة املدى ت�ستهدف حتويل الدولة �إىل مركز عاملي رائد يف جمال
التنمية اخل�ضراء ..و�صو ًال �إىل بيئة خ�ضراء خالية من التلوث الناجم عن ا�ستخدام
العميل �سيارته وت�أثري عوادم ال�سيارات يف زيادة االحتبا�س احلراري.
وي�ساهم توفري خيار الدفع الإلكرتوين لت�سديد ر�سوم اخلدمات احلكومية بدرجة
كبرية يف التخفيف من ازدحام املرور يف الطرق ،ما يق ّلل كثري ًا من الهدر يف الأ�صول
واملوجودات مل�صلحة "االقت�صاد الأخ�ضر"؛ وهذا كله نتيجة توفري اخلدمة على مدار
ال�ساعة ومن �أي مكان وعرب قنوات �إلكرتونية وذكية مبتكرة.

ي�أتي الإعالن عن هذه اخلطوة بهدف تو�سيع قاعدة اجلمهور امل�ستفيد من خدمة

الدفع الإلكرتوين بناء على االتفاقية التي وقعتها حكومة دبي الذكية يف وقت �سابق عالم من خدمات الدفع اإللكتروني

مع �شركة "نتورك �إنرتنا�شيونال" ،مزود حلول الدفع الإلكرتوين يف منطقة ال�شرق
الأو�سط.
ويعك�س هذا االن�ضمام �إىل اخلدمة ارتفاع وترية التح ّول الإلكرتوين الذي ت�شهده
دبي للو�صول �إىل جمتمع ذكي ورقمي متكامل ،جلهة تزويد جمهور املتعاملني بخيارات
متنوعة للدفع الإلكرتوين وفق �أعلى معايري اخل�صو�صية والأمان واملوثوقية ..وتو�سيع
قاعدة البنوك امل�شرتكة يف اخلدمة لت�سهيل الإج��راءات على املتعاملني �سواء من
الأفراد �أو قطاع الأعمال.

سعادة المتعامل ..أولوية الجميع

يعك�س ان�ضمام املزيد من البنوك خلدمة "اخل�صم املبا�شر من ح�ساب العميل"
مدى االلتزام امل�شرتك باالرتقاء مب�ستوى اخلدمات البنكية الإلكرتونية املتاحة �أمام
املتعاملني وفق �أعلى معايري اجلودة؛ تفعي ًال لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يف توفري حكومة
�إلكرتونية ذكية مبوا�صفات عاملية يف دبي ت�سهي ًال حلياة خمتلف قطاعات املجتمع
و�إ�سعادهم.

وتتيح خدمة "الدفع الإلكرتوين" للعميل� ،سواء كان فرد ًا �أو م�ؤ�س�سة� ،إمتام عمليات
الدفع �إلكرتوني ًا للعديد من اخلدمات التي تقدمها اجلهات امل�شرتكة يف اخلدمة،
وت�شمل :ت�سديد فواتري هيئة كهرباء ومياه دبي ،ودفع ر�سوم جتديد الرتاخي�ص بدبي،
وتعبئة ر�صيدي �سالك ونول من هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي ،وت�سديد خمالفات
�شرطة دبي ،ومنح تربعات لـ "دبي العطاء" ،و�شهادة فح�ص اللياقة الطبية وجتديد
تراخي�ص املن�ش�آت الطبية من هيئة ال�صحة بدبي� ،إما عن طريق البطاقات االئتمانية،
و�إما عرب اخل�صم املبا�شر من ح�ساب العميل يف البنوك ال�سبعة امل�شاركة ،وهي :دبي
التجاري ،ودبي الإ�سالمي ،و�أبوظبي التجاري ،وم�صرف �أبوظبي الإ�سالمي ،واالحتاد
الوطني ،والإمارات دبي الوطني وم�صرف الإمارات الإ�سالمي .كما ميكن للمتعاملني
ا�ستخدام اجليل الثاين من الدرهم الإلكرتوين كخيار �آخر للدفع الإلكرتوين.
ويتيح ت�صميم بوابة الدفع الإلكرتوين التابعة حلكومة دبي الذكية �إمكان ربطها
بجميع اخلدمات الإلكرتونية للجهات احلكومية يف دبي �أ ّي� ًا كانت التقنيات الفنية
والربجمية التي ت�ستخدمها ،وكذلك قابليتها للعمل ب�شكل متوافق مع كافة و�سائط
الدفع الإلكرتوين بنا ًء على احتياجات اجلهات امل�شرتكة فيها .كما ميكن للم�ستخدمني
ت�صفح بوابة الدفع الإلكرتوين عرب �أجهزة هواتفهم الذكية والقيام بالدفع �أي�ض ًا.

•
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موضوع الغالف

العودة
للمدار�س

العودة إلى المدارس الذكية..
تطبيقات وخدمات توجه اآلباء الختيار أفضل تعليم لألبناء
تتكون احلاجات الإن�سانية الأ�سا�سية من مقومات متعددة؛ �أهمها التعليم ،ومتثل هذه احلاجة يف املجتمعات احلديثة الناظم الذي يتحرك عليه �إيقاع املجتمع ب�أ�سره،
وهي املو�سم الأبرز الذي تتجلى طقو�سه يف ال�شوارع واملتاجر وداخل البيوت ،لأن التعليم اجليد هو املم ّكن الذي ت�ستند �إليه باقي املقومات الأ�سا�سية للأمة من اقت�صاد
وخدمات �صحية ورعاية اجتماعية ورفاه.
والتعليم هو البند الأبرز يف ا�سرتاتيجية الدولة ور�ؤيتها من �أجل الو�صول �إىل املكانة املرموقة التي حددتها ر�ؤية الإمارات  ،2021وا�ستحوذت خدمات التعليم على
ح�صة وافرة من موازنة الدولة عرب كافة خططها التنموية ،ولكن زادت عليها مبادرة التحول نحو احلكومة الذكية �أنها �أ�صبحت تنمية تعليمية بذكاء ،حتقق املردود
املن�شود من اال�ستثمارات التعليمية ب�شكل منوذجي .حول هذا القطاع املهم وما مت تكري�سه له من ذكاء يف اخلدمات والتطبيقات احلكومية ،ن�ستعر�ض معكم بانوراما العودة
�إىل املدار�س الذكية.
تطبيقات الوزارة والمجالس على م�ستوى الدولة ب�شكل عام �أو يف الإمارة التي ي�صدر
جمل�سها التعليمي تطبيقاً ذك�ي�اً� .إذ يعترب بالن�سبة
التعليمية
لويل الأمر نقطة البداية من خالل وظيفة اخلرائط
متثل تطبيقات وزارة الرتبية والتعليم واملجال�س التفاعلية التي تقدمها كافة تلك التطبيقات ،لت�ساعد
التعليمية مدخ ً
ال �أ�سا�سياً لكافة اخلدمات التعليمية يف حتديد مواقع املدار�س الأقرب �إىل مكان ال�سكن.
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ومن مناذج تلك اخلرائط ما توفره وزارة الرتبية
يف تطبيقها الذكي  ( Bawabatiبوابتي) ،وكذلك
ت�ط�ب�ي��ق ه�ي�ئ��ة امل �ع��رف��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب���ش��ري��ة يف دبي
 ،KHDAوكم تكون هذه اخلا�صية قيمة عندما
يحتاج ويل الأمر �إىل �أن يزور مدر�سة جديدة ليعاينها

وي �ح��دد م�لاءم�ت�ه��ا لأب �ن��ائ��ه� ،إذ تخت�صر اخلرائط
املتفاعلة عناء ك�ب�يراً يف عملية الو�صول �إىل عنوان
املدر�سة.
من ناحية �أخ��رى ت�ساعد تلك التطبيقات يف
االطالع على م�ستوى التعليم يف كل مدر�سة بناء على
م��ؤ��ش��رات الأداء التي حت��دده��ا ال�سلطات التعليمية،
و�أه��م تطبيق يقدم ه��ذه امل�ي��زة تطبيق هيئة املعرفة
والتنمية الب�شرية  ،KHDAوال��ذي ي�ضع �أولياء
الأم ��ور يف ال���ص��ورة احلقيقية مل�ستوى �أداء املدر�سة،
ويحميهم من تعري�ض �أبنائهم لهدر �سنوات تعليمهم
الأوىل ب�سبب اختيار مدار�س غري مالئمة �أو �ضعيفة
يف م�ستوى التعليم.

تطبيقات المناهج التعليمية

ل�ع��ل ال �ك��ل ي�ج�م��ع ع�ل��ى �أن ال��زب��ون الأك�ث��ر والء
للهواتف ال��ذك�ي��ة والأج �ه��زة اللوحية ه��م الأطفال،
�إذ مت�ث��ل ت�ل��ك الأج �ه��زة مب��ا متتلكه م��ن ج��اذب�ي��ة يف
تطبيقات الرتفيه والتعليم خري م�سل ومعلم لهم ،من
�أجل ذلك طرحت العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية يف
الدولة تطبيقات ذكية توفر املناهج الر�سمية املدر�سية
ع�بر تلك الأج �ه��زة� ،أب��رز تلك التطبيقات م��ا توفره
وزارة الرتبية والتعليم م��ن خ�لال تطبيق "املناهج
الإماراتية" ،والذي ي�ضم مكتبة متكاملة من املناهج
والكتب املدر�سية ملختلف املراحل الدرا�سية.
كذلك تطبيق جمل�س �أبوظبي للتعليم "مكتبة
جمل�س �أب��وظ�ب��ي للتعليم ،"ADEC Library

والذي يقدم جمموعة �إ�ضافية من الق�ص�ص والكتب
الال�صفية والتي تعزز جتربة القراءة واالطالع لدى
الأطفال.

إدارة العملية التعليمية

هذه املهمة ال�شاقة والكبرية التي يتحملها �أولياء
الأمور يف العملية التعليمية ،والتي غالباً ما تقع على
كاهل الأم� ،أ�صبح اليوم لها تطبيق خا�ص ميثل درة
التاج يف منظومة التعليم الذكية التي توفرها الدولة؛
وهو تطبيق "�أبنائي".
ميكن لأولياء �أم��ور الطلبة التوا�صل املبا�شر مع
امل��دار���س وم�ت��اب�ع��ة ت�ق��دم �أب�ن��ائ�ه��م �أك��ادمي �ي �اً ب�سهولة
�إ��ض��اف��ة �إىل االط�ل�اع ع�ل��ى �أن���ش�ط��ة امل��در� �س��ة ،ويوفر
التطبيق مزايا عديدة منها:
•
•
•
•
•

نظرة �شاملة للدرجات والن�سبة املئوية
�إظهار الدرجات بالتف�صيل لكل مادة
تقارير احل�ضور والغياب واجلدول الأ�سبوعي
م��وق��ع امل��در��س��ة وم�سار احلافلة وال�ت��وا��ص��ل مع
ال�سائق
الأحداث والر�سائل املدر�سية

الخدمات التعليمية من بوابة
حكومة أبوظبي abudhabi.ae

يحتل التعليم موقعاً مميزاً �ضمن �أولويات �إمارة
�أبوظبي يف �إطار �سعيها لبناء م�ستقبل واعد وحتقيق
منو �شامل وم�ستدام ،ولذا حتر�ص الإمارة على توفري

بيئة تعليمية متفوقة من خالل �إن�شاء �سل�سلة وا�سعة
من املدار�س وامل�ؤ�س�سات التعليمية واملعاهد التدريبية
الرائدة .ندعوك ِّ
لالطالع على اخليارات املتاحة لك
ابتدا ًء من تعليم الأطفال �إىل تطوير مهاراتك املهنية.
ويبهر املتعامل الت�صميم الراقي لهذه الباقة والذي
ي�ضم الأق�سام التالية يف خدمات املراحل احلياتية:
•
•
•
•
•
•

الت�سجيل يف املدار�س واجلامعات
مو�ضوعات التعليم
املدار�س
اجلامعات
تعليم الكبار
التدريب والتطوير

باقة العودة للمدارس من
بوابة حكومة دبي dubai.ae

تلتزم دبي بتوفري �أعلى م�ستويات التعليم للطالب
ويتج�سد ه��ذا االل �ت��زام ب��وج��ود خ �ي��ارات وا��س�ع��ة من
امل��دار���س احلكومية واخل��ا��ص��ة ال�ت��ي ت��در���س خمتلف
امل�ن��اه��ج العاملية ومتتلك امل��راف��ق الريا�ضية العالية
امل �� �س �ت��وى وت���س�ه�ي�لات ل�ب�رام��ج اح�ت�راف �ي��ة متنوعة
خم�ص�صة لتنمية مواهب الطالب.
وتوفر هذه الباقة حمطة توقف �شاملة ملن يرغب
يف احل�صول على معلومات حول اخلدمات التعليمية،
مثل:
•
•
•
•

•

اختيار احل�ضانة �أو مركز الرعاية
االلتحاق مبدر�سة
التحاق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبدر�سة
م �� �س��اع��دة الأط � �ف� ��ال ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون خ �ل�ل ً�ا يف
القراءة.
تع ّرف املكتبات يف دبي.

•
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المدن الذكية

دبي عضو مؤسس في المجلس الدولي لبيانات المدن
متا�شياً مع الدور البارز الذي تلعبه دبي عاملياً يف �شتى املجاالت وما متتلكه من وتورونتو ،لو�ضع معايري عاملية ملقايي�س امل��دن والتي �ستكون مبثابة من�صة للبيانات
مقومات جتعلها يف م�صاف كربى املدن العاملية ،مدفوعة بحر�ص قيادتها الر�شيدة املفتوحة على املقايي�س احل�ضرية يف جميع �أنحاء العامل.
على حتقيق الريادة وتقدمي �أف�ضل اخلدمات لكل قاطنيها ،وقع االختيار عليها لتكون
كما �سيكون املجل�س مركز ًا عاملي ًا لل�شراكات يف جماالت التعلم الإبداعي عرب جميع
ع�ضواً م�ؤ�س�ساً يف املجل�س الدويل لبيانات املدن ( World Council on Cityاملدن ،واملنظمات الدولية ،و�شركائها من خمتلف امل�ؤ�س�سات الأكادميية لتحفيز االبتكار
مل�ستقبل �أف�ضل ،وبناء مدن مثالية و�أكرث مالءمة للعي�ش.
� )Dataإىل جانب �ست ع�شرة مدينة عاملية �أخرى من بينها لندن ،وبر�شلونة ،وتقدمي ت�صور
ٍ
و�شيكاغو ،وروت ��ردام ،وهل�سنكي ،وبوغوتا ،وبوين�س �آي��ر���س ،و�ساوباولو ،و�شنغهاي،
�إ�ضافة �إىل مكة املكرمة وتورونتو .وبهذا تكون دبي واحدة من �أوىل املدن يف العامل دور دبي
املر�شحة للح�صول على �شهادة مطابقة للموا�صفة القيا�سية . ISO 37120
يتمثل دور دبي الأ�سا�سي ك�أحد امل�ؤ�س�سني يف �صياغة ر�ؤية ور�سالة للمجل�س يتفق
عليها اجلميع ،وتطوير اخلطة الأوىل للمنظمة واملمتدة خلم�س �سنوات مقبلة لتفعيل
خطة استراتيجية على المعايير
جدول الأعمال� .أما الدور الثاين فهو اختبار واعتماد معيار ( )ISO37120ال�صادر
تكمن �أهمية هذه ال�شراكة بني دبي واملجل�س ال��دويل لبيانات امل��دن يف منح دبي
الفر�صة لتبادل املعرفة واخل�برات و�أف�ضل املمار�سات يف اخلدمات املُقدمة ،الأمر عن املنظمة الدولية للمعايري ،والعمل على تطويره ب�شكل م�ستمر لي�صل مرحلة متقدمة
الذي �سي�سهم يف تعزيز ت�صنيفها العاملي يف العديد من الإح�صاءات الدولية كم�ؤ�شرات من الن�ضج.
و�ستتيح عملية االختبار الفر�صة للمدن ال�ستعرا�ض جتاربها على ال�ساحة العاملية،
التناف�سية ،وجودة املعي�شة ومعدالت ال�سعادة والأمان.
وت�أتي جناحات دب��ي املتوالية يف املجاالت املختلفة ج��زء ًا من ال��ر�ؤي��ة امل�ستدامة كما ميكن للمدن الت�سجيل للح�صول على ال�شهادة لت�صبح واحدة من املدن الأوىل عاملي ًا
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س يف احل�صول على �شهادة املطابقة الدولية ملعيار  ISO 37120املعتمدة واملعرتف
طط ا�سرتاتيجية طويلة الأم��د ت�ستهدف بها.
ال��وزراء حاكم دبي ،ومن خالل امل�ضي يف ُخ ٍ
وتعد هيئات ودوائر حكومة دبي �شريك ًا رئي�س ًا للأمانة العامة للمجل�س التنفيذي يف
املزيد من التح�سني يف جميع امل�ؤ�شرات مبا فيها ما يخ�ص معيار (،)ISO 37120
وال��ذي مت �أخ��ذه بعني االعتبار �أثناء الإع��داد خلطة دبي  ،2021ويمُ ِثل نقطة حتول هذه العملية عرب العمل معها ب�شكل ل�صيق؛ طبق ًا ملعيار  ISO37120والذي يت�ضمن
كبرية يف جمال جمع البيانات وامل�ؤ�شرات اخلا�صة باملدن.
 46م�ؤ�شر ًا �أ�سا�سي ًا من �أ�صل  100م�ؤ�شر ،ويجري العمل حالي ًا على جمع امل�ؤ�شرات
ً
ً
ومن �ش�أن هذه املقايي�س واملعايري العاملية اخلا�صة بالبيانات املوحدة عامليا �أن ت�ساهم والبيانات من م�صادرها يف الهيئات والدوائر احلكومية وفقا للمفاهيم والتعريفات
يف رفع م�ستوى القدرة لدى �صناع القرار يف احل�صول على البيانات الأ�سا�سية لتطوير الواردة يف املوا�صفة القيا�سية كخطوة �أوىل.
مبقارنات معيارية وفق مقايي�س عاملية موحدة.
املدن ومتكينهم من القيام
ٍ
وتقوم خمتلف اجلهات التابعة حلكومة دبي بر�سم خططها اال�سرتاتيجية ب�شكل
على
عملها
بداية
يف
الت�صورات
هذه
التنفيذي
للمجل�س
العامة
وقد و�ضعت الأمانة
يتواءم مع اخلطة ال�شاملة للإمارة ،مبا يف ذلك تطوير جمموعة من م�ؤ�شرات الأداء
خطة دبي  2021عرب هيكلة امل�ؤ�شرات اخلا�صة بدبي وفق املعايري العاملية وبنا ًء على الرئي�سة.
ردود �شركائها وخربائها الذين �أ�سهموا يف جميع مراحل �إعداد اخلطة.
�إن تبني املوا�صفة القيا�سية  ISO 37120و�إحراز �شهادة املطابقة اخلا�صة بها
املجال،
هذا
يف
وتعترب دبي عالمة عاملية يف التنمية والتطور ولديها الكثري لتقدمه
هي فر�صة مهمة ل�ضمان جودة البيانات التي ت�صدرها حكومة دبي وعمليات القيا�س
حيث ا�ست�شرفت امل�ستقبل وجعلته واقع ًا نعي�شه اليوم ،وكما ي�ؤكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ
اخلا�صة بها وقابليتها للمقارنة املعيارية ،لي�س على امل�ستوى املحلي فقط و�إمن��ا على
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي� ،أن
امل�ستوى الإقليمي والدويل.
اال�ستفادة تكمن يف م�شوار الرحلة ولي�س يف بلوغ املق�صد النهائي.
ويعد اختيار دبي لتكون ع�ضو ًا م�ؤ�س�س ًا يف املجل�س الدويل لبيانات املدن فر�صة حتى
حتظى املدينة بت�أثري �إيجابي غري مبا�شر �سيدعم ال�سيا�سات والأهداف املوجودة كزيادة مكانة الحكومة الذكية
ٍ
متثل احلكومة الذكية ممكن ًا رئي�س ًا لتكامل البيانات وتبادلها على م�ستوى دوائر
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر نتيجة لزيادة ال�شفافية والبيانات املفتوحة واملتاحة للجميع.
حكومة دبي ،كما �أنها �ستكون املجمع الذي يتوىل كافة عمليات التحليل واملراقبة الذكية
لتلك البيانات من �أجل توفريها ل�صاحب القرار ،والعمل على بناء منظومة �سريعة
مهمة المجلس
متت دع��وة دبي لتكون �ضمن جمموعة خمتارة من امل��دن العاملية ك�أحد م�ؤ�س�سي و�سهلة ت�ساعد على الو�صول �إىل تلك املعلومات ب�شفافية وموثوقية يف �آن واحد ،وفق
املجل�س .وبدورها� ،ستقوم بال �شك بالتعاون والعمل الوثيق مع املدن الأخرى كلندن ،ال�ضوابط القيا�سية التي حتددها معاير البيانات ،وهو ما يوفر �أي�ض ًا بيئة مثالية لتحويل
وروت ��ردام ،وبر�شلونة ،و�شيكاغو ،وهل�سنكي ،و�ساوباولو ،و�شنغهاي ،ومكة املكرمة دبي �إىل مدينة ذكية.

•
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التحول الذكي

 122بوابة بينها واحدة للمعاقين
وخدمة متنقلة للتسجيل

 1.5مليون مسجل
إلكتروني ًا عبر بوابات
"إقامة دبي" الذكية
تعدت مكانة مطار دبي ا�ستقبال الزوار للمدينة لي�صبح حمطة توقف دولية الهاتف الذكي

�شاملة ملختلف طرق املالحة اجلوية ورحالت الرتانزيت ،ما دفع القائمني عليه
�إىل م�سابقة �أنف�سهم من �أج��ل �أن يكون املطار العنوان الأمثل للمدينة .وتعد
البوابات الذكية يف مطار دب��ي �إح��دى �أب��رز ال�سمات التي متيزه عن غ�يره لكل
زائر ومقيم.

إنجازات ذكية

ي�ستطيع �أي م�سافر من املواطنني واملقيمني يف الإم ��ارات ومواطني جمل�س
التعاون اخلليجي وحملة ج��وازات �سفر الدول امل�سموح ملواطنيها باحل�صول على
ت�أ�شرية دخول عند الو�صول ا�ستخدام البوابة الذكية ،كل ما هو مطلوب الت�سجيل
امل�سبق لب�صمة العني والوجه للم�سافر� ،إ�ضافة �إىل جواز �سفر مقروء �آلي ًا ،وال توجد
�أية تكلفة مالية لعملية الت�سجيل ال�ستخدام البوابة الذكية.
وب�إمكان امل�سافرين ا�ستخدام التطبيق الذكي اخلا�ص باخلدمة من خالل املوقع
اخلا�ص ب��الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب()GDRFA DUBAI
للت�سجيل يف اخلدمة وحتميله من خالل الهواتف النقالة الذكية ،التي تكون بدي ًال
للبطاقات اخلا�صة بخدمة البوابات من خالل تعريفها لكل ال�صفات واملعلومات
اخلا�صة بامل�ستخدم امل�سافر.
وميكن للم�سافر الراغب يف ا�ستخدام البوابة الذكية ت�سجيل ال�سمات احليوية
(ب�صمة الإ�صبع والعني) من خالل مراكز ت�سجيل يف قاعات الو�صول يف مبنى رقم
 1و� ،3أو �صاالت املغادرة يف املبنى رقم � ،3أو مكتب دناتا الواقع يف �شارع ال�شيخ
زايد ،بالإ�ضافة �إىل املقر الرئي�س لطريان الإمارات ،والإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون
الأجانب بدبي.
كما �سيتم ت�سجيل هذه ال�سمات للم�سافرين امل�ؤهلني ال�ستخدام البوابة الذكية
والعابرين من خالل منافذ م�أموري اجلوازات عند و�صولهم يف مبنى رقم  ،3وذلك
لتمكينهم من ا�ستخدام البوابة الذكية يف املرات التالية لو�صولهم �إىل دبي.

�أكدت الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب بدبي �أخري ًا �أن عدد امل�سجلني
يف خدمة البوابات الإلكرتونية الذكية بلغ مليون ًا وخم�سمئة �ألف م�سافر بدبي منذ
تطبيقها يف العام  ،2002و�أن اال�ستخدام اليومي للبوابات يف مطارات دبي تعدى
الـ � 25ألف ًا ،من �أ�صل � 130ألف م�سافر يومي ًا.
حيث و�صل �إجمايل عدد البوابات  122بوابة تقدم خدماتها بكفاءة عالية ،كما
وفر مطار دبي خدمة للم�سافرين املعاقني حركي ًا من خالل توفري بوابة خ�ص�صت
لهم يف املبنى رقم  3توفر لهم �سرعة الإجراءات بغر�ض تي�سري �سفرهم.
و�سوف توفر الإدارة جلميع �شركائها اخلدمة املتنقلة للت�سجيل يف خدمة
البوابات الذكية و�ستبد�ؤها خالل ال�شهر املقبل يف جمموعة �إم بي �سي وقناة العربية
باعتبارهما ال�شريك اال�سرتاتيجي ،وتعد البوابة الذكية والإلكرتونية نظام خدمة
ذاتية �آلي ًا و�آمن ًا و�سهل اال�ستخدام ،وبدي ًال لعمليات مراقبة اجل��وازات التقليدية
عن طريق م�أموري اجلوازات يف املطارات ،وحتد هذه البوابات الذكية من طوابري
االنتظار الطويلة.
وميكن مل�ستخدمي البوابة الذكية �إنهاء �إجراءات مراقبة اجلوازات يف �أقل من مشكالت االستخدام
�أكرث امل�شكالت التي قد تظهر عند التعامل مع البوابات الذكية هي التفاوت
 20ثانية ،وقد مت توفري مقطع فيديو خا�ص يعر�ض ب�شا�شات كبرية ب�صاالت املطار
يف معرفة امل�سافرين با�ستخدام التقنيات احلديثة املوجودة يف الأجهزة ،والتي قد
يو�ضح اخلدمة للم�سافرين وكيفية التعامل مع هذه التقنية.
تربكهم بع�ض ال�شيء ،من �أجل ذلك توفر الإدارة موظفني مدربني مل�ساعدة مثل هذه
احلاالت حتى ال تتعطل �إجراءات �سفرهم.
كما �أن بع�ض الدول التي ال تعرتف بختم اخلروج الإلكرتوين الذي ميهر البطاقة
التعرف الذكي إلى المسافر
اخلا�صة بامل�سافر قد �أوقع امل�سافرين يف بع�ض اللغط يف بالدهم ،ومتت خماطبة
وتعتمد خدمة البوابات الذكية على ب�صمة الإ�صبع والتي بد�أ تطبيقها يف العام
قن�صليات تلك ال��دول لتعريفهم باخلدمة املتبعة حتى ال يتم تعطيل م�سافريهم
 ،2002ثم طورت هذه البوابات الحق ًا لت�صبح ذكية تعتمد على ب�صمتي الإ�صبع
م�ستقب ًال.
والعني من �أجل زيادة معايري الأمان واحلماية.
وتتعرف البوابات الذكية �إىل م�ستخدميها من خالل جوازات ال�سفر املقروءة
�آلي ًا� ،أو من خالل الهوية الإماراتية� ،أو بطاقة بوابة الإمارات الإلكرتونية ،كما �أنها إقبال مليوني
ت�ستخدم تقنية التعرف �إىل الوجه وب�صمة العني للتحقق من م�ستخدميها ،وعندما
�أ�شارت الإح�صاءات ال�صادرة عن الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف
يتم التحقق من جميع البيانات ،تقوم البوابة الذكية بفتح الباب تلقائي ًا للم�ستخدم دبي �أن  4.55مليون م�سافر قد ا�ستخدموا البوابات الإلكرتونية خالل عام 2012
للمرور ،والتوجه مبا�شرة ملنطقة احلقائب والأمتعة ،من دون الوقوف عند منافذ وا�ستمرت هذه الأرق��ام يف االرتفاع لت�صل يف � 2013إىل  4.9مليون ،وخالل
الثمانية �أ�شهر الأوىل من  2014و�صل العدد �إىل ـ 3.02مليون م�سافر.
م�أموري اجلوازات.

•
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الجمارك الذكية

 %84من المعامالت غير الخطرة في جمارك دبي يتم تخليصها آلي ًا

 4.5مليون معاملة في النصف األول من 2014
مت�ث��ل ج �م��ارك دب ��ي ع���ص��ب �إي� � ��رادات �إم � ��ارة دبي
وممكناً رئي�ساً للتجارة ع�بر احل��دود ،م��ن �أج��ل ذلك
تعترب اجل�م��ارك �أن التحول ال��ذك��ي للخدمات التي
تقدمها ��ض��رورة� ،إذ �إن كل ثانية يتم اخت�صارها من
وق ��ت امل�ت�ع��ام�ل�ين م�ع�ه��ا حت�ق��ق ع��وائ��د م��ال�ي��ة كبرية
بالن�سبة لهم بالدرجة الأوىل وبالن�سبة لإم��ارة دبي
بالدرجة الثانية.
وق��د حققت ج �م��ارك دب��ي من ��واً يف �إج �م��ايل عدد
املعامالت التي �أجنزتها خالل الن�صف الأول من العام
اجل ��اري  2014بن�سبة و�صلت �إىل  %10مقارنة
بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،حيث بلغت 4.5
مليون معاملة ،مقابل  4.1مليون معاملة خالل
الفرتة من يناير �إىل يونيو .2013

إيرادات بعيدة المدى

تقوم بدور حيوي يف جممل احلركة التجارية العاملية،
وذل��ك بفعل ما �أجنزته الإم��ارة من تطوير مت�صاعد
للبنية التحتية عرب اال�ستثمار املتنامي يف بناء وتطوير
امل��وان��ئ و امل �ط��ارات وال �ط��رق واالت �� �ص��االت ،وكذلك
الرتابط والتكامل بني الدوائر احلكومية ،ما �أدى �إىل
م�ستوى �أعلى من النجاح يف تلبية متطلبات امل�ستثمرين
والتجار من كل دول العامل ،عرب توفري �أف�ضل م�ستويات
اخلدمة حلركة التجارة.
وي ��أت��ي ه��ذا النمو نتيجة ال�سرتاتيجية التطوير
والتح�سني امل�ستمر التي تنتهجها ال��دائ��رة ،ما يوفر
قيمة م�ضافة للمتعاملني متكنهم من تعزيز العائد من
عملياتهم التجارية وبالتايل ا�ستقطاب امل�ستثمرين
والتجار من كافة �أن�ح��اء ال�ع��امل ،وتعزيز مكانة دبي
كوجهة عاملية رائدة للتجارة والأعمال.

تن�سجم مع ر�ؤية وتوجهات حكومة دبي يف توفري �أف�ضل
اخلدمات الذكية للعمالء ،وليظهر حر�ص الدائرة على
االرتقاء مب�ستوى الأداء يف كافة عملياتها والتميز يف كل
ما تقدمه من خدمات لتحقيق �أق�صى م�ستويات الر�ضا
لدى املتعاملني.
وت�صنف الدائرة �أنواع املعامالت اجلمركية الرئي�سة،
وف �ق � ًا للخدمات امل�ق��دم��ة وت�شمل طلبات التخلي�ص
والبيانات اجلمركية ،طلبات الإفراج عن ال�ضمانات /
وا�سرتداد الت�أمينات اجلمركية ،طلبات احل�صول على
بطاقة و�سائط النقل واملعدات الآلية ،طلبات املعاينة
والتفتي�ش ،طلبات الت�سجيل (ط�ل��ب احل�صول على
رمز جمركي) ،طلبات ت�سجيل بيان احلمولة ،طلبات
احل�صول على ر�أي خمت�ص ،طلبات اال�ستئناف ،طلبات
التدقيق اجلمركي ،طلبات احل�صول على دورات التوعية
والتدريب ،طلبات احل�صول على تقرير عن املعامالت،
طلبات احل�صول على ر�سائل و�شهادات ،طلبات ت�سجيل
العالمات التجارية ،طلبات ت�سجيل الوكالة التجارية،
طلبات احل�صول على برنامج اعتماد العمالء ،طلبات
احل�صول على رمز النظام املن�سق لل�سلع ،طلبات متابعة
الق�ضايا اجلمركية ،تقدمي املعلومات من خالل رافد
وطلبات التوا�صل مع مدير جمارك دبي.

يعك�س النمو املت�صاعد يف عدد املعامالت املنجزة
التح�سن املتوا�صل يف �أداء االقت�صاد الوطني ،بفعل
االنتعا�ش امل�ستمر لغالبية القطاعات االقت�صادية،
وم��واك�ب��ة ال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة ل�ه��ذا االن�ت�ع��ا���ش نتيجة
لزيادة الطلب على الب�ضائع الالزمة لتلبية متطلبات
امل�شروعات اجل��دي��دة والقائمة يف كافة القطاعات،
الأم��ر ال��ذي يجعل ج�م��ارك دب��ي حتر�ص على تطوير
الأداء ملواكبة النمو االقت�صادي من خالل �ضمان و�صول
تدقيق آلي ذكي
الب�ضائع دون ت�أخري عرب اخلدمات اجلمركية املتطورة
وتطبق جمارك دبي ا�سرتاتيجية عمل �شاملة تدعم
التي توفر الوقت واجلهد على املتعاملني ومتكنهم من
النمو امل�ستمر يف عدد املعامالت اجلمركية املنجزة،
تخفي�ض كلفة عملياتهم التجارية.
وذل��ك من خالل التطوير امل�ستمر خلدماتها و�ضمان
وقد ا�ستطاعت دبي عرب تعزيز موقعها املحوري يف
الإجن��از ال�سريع للمعامالت ،حيث �أ�صبحت مراكزها
حركة التجارة الإقليمية والعاملية �أن ت�ستقطب ح�صة المتعامل أو ً
ال
اجلمركية توفر اخل��دم��ات خ�لال زم��ن قيا�سي تعمل
�أكرب من جممل التبادل التجاري العاملي ،وهذا ما يظهر
متكنت ج �م��ارك دب��ي م��ن حتقيق ال�ن�ج��اح خالل على اخت�صاره با�ستمرار ،فمن خالل التطوير التقني
بو�ضوح يف النمو املحقق يف عدد املعامالت املنجزة ،الن�صف الأول من عام  2014من خالل ت�سخري كافة خلدماتها والإجنازات املتتابعة التي حتققت على �صعيد
حيث �أ�صبحت العمليات التجارية التي تتم عرب دبي �إمكاناتها ومواردها لتحقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية التي تطوير تطبيقات تقنية املعلومات متكنت اجلمارك من
8
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الخدمات
األخبار الذكية
مرصد
اخت�صار الزمن الالزم لتخلي�ص ال�شحنات ،و�أ�صبح نحو
 %84من املعامالت غري اخلطرة (�أي التي ال حتتوي على
خماطر) يتم تقييمها من قبل حمرك املخاطر وتخلي�صها
�آلي ًا بدون تدخل ب�شري يف �أقل من دقيقتني من وقت �إدخال
العميل لبيانات ال�شحنة يف نظام التخلي�ص اجلمركي،
عرب القنوات املختلفة لتقدمي الطلبات ،وذلك بفعل كفاءة
حمرك املخاطر الذي طورته الدائرة للت�شخي�ص امل�سبق
للمخاطر على خمتلف ال�شحنات التجارية ،وفعالية �أداء
النظام واجلهاز املتطور لفح�ص احلاويات بالأ�شعة ،وهو
�أول نظام �شامل مبتكر يف العامل يدمج �أ�ساليب تكنولوجية
متعددة عالية التقنية من خالل �أحدث الأجهزة املتطورة
للتفتي�ش.

الخدمات الجمركية عبر
األجهزة الذكية

و�ساهم التطوير امل�ستمر لقدرات املوارد الب�شرية يف
جمارك دبي يف حتقيق النمو يف �إجناز املعامالت ،فمن
خالل التدريب الدائم للعاملني يف الدائرة وحتفيز الإبداع
لديهم عرب مكاف�أة املتميزين ،يتم االرتقاء ب��الأداء �إىل
�أعلى امل�ستويات التي تكفل حتقيق �أف�ضل النتائج على
�صعيد �إجن��از املعامالت اجلمركية ،فمن خ�لال توفري
اخلدمات اجلمركية عرب الهواتف الذكية �أ�صبح ب�إمكان
املتعاملني تقدمي طلباتهم على مدار ال�ساعة طيلة �أيام
الأ�سبوع ومن �أي مكان.

الساعات الذكية

وت �ق��دم ج �م��ارك دب��ي خدماتها ع��ن ط��ري��ق قنوات
متعددة ،منها قناة الأع�م��ال الإلكرتونية  B2Gالتي
حققت من��و ًا بن�سبة  %11مقارنة بالفرتة نف�سها من
العام املا�ضي ،وب��واب��ة دب��ي التجارية التي حققت منو ًا
بن�سبة  %37يف عدد املعامالت اجلمركية املنجزة خالل
الن�صف الأول من عام  2014مقارنة بالفرتة نف�سها من
العام املا�ضي.
و�ساهم تقدمي جمارك دبي خدماتها عرب الهواتف
الذكية على م��دار ال�ساعة وم��ن �أي مكان يف متكينها
من م�ضاعفة طاقتها اال�ستيعابية لإمكان تلقي و�إجناز
املعامالت ،و�أ�صبح ب�إمكان العميل تقدمي طلباته يف �أي
وقت ومن �أي مكان حول العامل مما �أدى �إىل انخفا�ض
عدد املعامالت املنجزة عن طريق الكاونرت بن�سبة %42
خ�لال الن�صف الأول م��ن ع��ام  2014مقارنة بنف�س
الفرتة من عام .2013
و�ضمن جهودها التطويرية املتوا�صلة وا�ستجابة ملبادرة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم لتحويل
دبي �إىل املدينة الأذك��ى يف العامل عرب االرتقاء امل�ستمر
مب�ستوى اخلدمات وتقنيات تقدميها� ،أطلقت جمارك
دبي �أخري ًا خدماتها عرب ال�ساعات الذكية ،لتواكب بذلك
�أح��دث التطورات التكنولوجية العاملية يف جمال تقدمي
اخلدمة ،حيث تتيح تقنية ال�ساعات الذكية املتطورة،
�إمكان احل�صول على كافة تطبيقات الهواتف املتحركة
عن طريق ال�ساعة ال�شخ�صية الذكية ،لتمكن العمالء من
احل�صول على قناة جديدة ت�ضاف �إىل قائمة قنوات تقدمي
خدمات جمارك دبي ،مما ي�سهل على العميل عملية تقدمي
الطلبات اجلمركية.

ج ِفير» للتدقيق اإللكتروني من إقامة دبي
«ال َ
�ضمن حر�ص الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون
الأج��ان��ب بدبي بت�سخري ك��ل م��ا ه��و جديد يف عامل
تكنولوجيا االت�صال ومتكني كافة الإمكانات الب�شرية
وامل��ادي��ة ب ��الإدارة لتنفيذ توجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي ،با�ستحداث
اخل��دم��ات الإل �ك�ترون �ي��ة امل �ت �ط��ورة خل��دم��ة جموع
املتعاملني ،د�شن اللواء حممد �أحمد املري مدير عام
�إقامة دبي "برنامج اجلفري" الإلكرتوين.
ويعترب الربنامج منوذج طلب �إلكرتوين يعمل على
�أجهزت الآي فون والآي ب��اد ،ويقوم ب�إعداد قائمة
مبتطلبات اجل��ودة والنقاط التي �سوف يدقق عليها
للعمل �ضمن البنود واملوا�صفات العاملية لنظام �إدارة
اجلودة الآيزو  9001-2008وا�ستمرارية تطبيق
متطلبات نظام اجلودة يف الوحدات التنظيمية التابعة
ل�ل�إدارة .وتت�سم فكرة الربنامج بالطابع الإبداعي
كونها ب�سيطة ولكن ذكية اال�ستخدام ،ويكمن اجلانب
الإبداعي يف ت�سخري �إمكانات �أجهزة �أبل يف خدمة
برامج الإدارة الإلكرتونية والتي من خاللها توفر
الوقت واجلهد واملال مع مراعاة جودة الأداء.

َ
واجل � ِف�ير :هو ق�صا�ص الأث��ر� ،أي الرجل الذي
ي�ستطيع �أن يقتفي �آثار الأقدام يف القفار.

إطالق خدمة أمن المساكن من شرطة دبي لكافة
السكان عبر الهواتف الذكية
د�شنت الإدارة العامة للخدمات الذكية يف �شرطة دبي خدمة
ذكية جديدة جنحت بتوفريها لأف��راد اجلمهور عرب الهواتف
الذكية وهي خدمة برنامج �أمن امل�ساكن بالتعاون مع الإدارة العامة
للتحريات واملباحث اجلنائية ،وذلك ان�سجام ًا مع مبادرة حكومة
دبي الذكية وامتثا ًال لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،رعاه اهلل ،ومبادرات دبي الذكية.
و�أكد العقيد خالد نا�صر الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات
الذكية �أن القيادة العامة ل�شرطة دبي �أعدت خطتها الذكية للتحول
�إىل ت �ق��دمي جميع
العقيد خ��ال��د نا�صر ال��رزوق��ي مدير خ� ��دم� ��ات � �ه� ��ا ع�بر
ن�سخ م�ت��وف��رة على
الإدارة العامة للخدمات الذكية
الأج� �ه ��زة الذكية،
ح�ي��ث و��ض�ع��ت خطة
لتحويل جميع خدماتها الإلكرتونية �إىل خدمات ذكية وان�سجام ًا مع
مبادرة حتويل دبي �إىل املدينة الأذكى عاملي ًا ،م�شري ًا �إىل �أنه �صار
ممكن ًا لكل م�شرتك يدخل للخدمة بعد حتميله لتطبيقات �شرطة
دبي �سواء على الأن��دروي��د �أو الآي ف��ون� ،أن يقوم بتعبئة البيانات
ال�شخ�صية مثل رقم الهاتف ،الربيد الإلكرتوين ،والعنوان وي�ستطيع
كذلك حتديد املنزل عن طريق خريطة غوغل� ،إ�ضافة �إىل ت�صوير
املنزل ،ثم ير�سل هذا الطلب الذي ي�صل مبا�شرة �إىل مركز ال�شرطة
املخت�ص� ،إ�ضافة �إىل التحريات ،حيث يتم التعامل الفوري مع الطلب
بحيث يتم و�ضع املنزل حتت املراقبة من قبل دوري��ات ال�شرطة يف
التاريخ املحدد لفرتة �إجازة امل�شرتك.

•
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إبداع

"دبي .."360
بوابة إبداعية للؤلؤة العرب تبصرهـا العيون عبر العالم
�أطلق �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد ،ويل عهد دب��ي رئي�س املجل�س
التنفيذي ،يف وق��ت �سابق مبادرته لو�سم  #My_Dubaiلت�سجيل ال�سرية
الذاتية ملدينة دبي عرب �شبكة الإنرتنت بعيون �ساكنيها.
واليوم يتجاوزنا �إبداع �سموه جمدداً ليطلق لوحات فنية ملعامل دبي ولقطات �إبداعية
لأروع امل�شاهد احل�ضارية يف جنبات الإم��ارة وفيديوهات بتقنيات حديثة ودقيقة
تر�صد حركة احلياة يف دبي �صعوداً يف �آف��اق اجلمال والتطور والنه�ضة ال�شاملة،
من خالل موقع دبي  360درجة الذي ك�شف عرب ح�سابيه يف "�إن�ستغرام ،وتويرت"
عن اقرتاب �إطالقه.

اإلبداع في الحب

مبادرة �إبداعية ل�سموه تنطلق من حب جارف لدبي و�أهلها وح�ضارتها ،وتر�صد
�أبرز معاملها ال�سياحية من جميع الزوايا ويف كافة الأوقات ،لتقول للعامل �سرتون دبي
عرب هذه البوابة من منظور خمتلف كما مل ت�شاهدوها من قبل و�ستجدون يف �أرجائها
ما مل تكونوا تتخيلون.
والداخل �إىل موقع  Dubai360.comيف ن�سخته التجريبية تده�شه اللقطات
الإبداعية التي �أخذت لدبي يف خمتلف مواقعها ولأبرز معاملها ،كربج خليفة وبرج العرب
و�أبراج الإمارات واملركز التجاري ولقطة عامة لرب دبي واخلور ومول دبي ،ودبي مارينا
واجلمريا ودبي داون تاون ومدينة دبي للإنرتنت وحديقة اخلور وال�صفا وبوليفارد
حممد بن را�شد وقرية املعرفة و�شارع ال�شيخ زايد ب�أبراجه وجماله ،و�أجمل املنازل
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والفلل يف الإم��ارة وحمطات مرتو دبي ومم�شى دب��ي ،ف�ض ًال عن لقطات من داخل
�أجنحة الفنادق والأبراج واملطاعم يف الإمارة ..وغريها الكثري من اللقطات الت�صويرية
والفيديوية با�ستخدام �أحدث التقنيات واملعدات يف جمال الت�صوير والعر�ض لتقدمي
دبي احل�ضارية ومعاملها ال�سياحية من جميع الزوايا ويف كافة الأوقات.
و�أكد �سموه حني ك�شف عن قرب �إطالق املوقع ب�أنه �سيكون واجهة مل تر الإمارة
مثلها من قبل ،فاملوقع الذي ي�ستخدم �أحدث تقنيات الت�صوير والعر�ض يهدف �إىل
�إبراز ال�صورة الواقعية لدبي ،التي �أ�صبحت واحدة من �أهم مدن العامل منو ًا وجذب ًا
لال�ستثمارات وال�شركات العاملية ال�ضخمة� ،إ�ضافة �إىل كونها �إحدى الوجهات ال�سياحية
على الأجندة العاملية ،كما �سيحوي املوقع العديد من الفيديوهات التي تغطي �أماكن
دبي القدمية واحلديثة ،وينقلها للم�شاهدين عرب الإنرتنت ب�أعلى التقنيات ومن كافة
الزوايا.
ً
هذا الع�شق الكبري لدبي لي�س غريبا على �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ويل عهد دبي ،فقبل ذلك �أطلق �سموه مبادرة لكتابة �سرية م�صورة للحياة
يف �إمارة دبي عرب خمتلف و�سائل التوا�صل االجتماعي ملدة عام كامل ومب�شاركة جميع
�سكان وزوار الإمارة عرب ت�صوير احلياة احلقيقية فيها و�أهم و�أجمل اللحظات التي
يعي�شونها يف الإمارة وو�ضعها على الو�سم « »#My Dubaiلن�شرها لبقية العامل
ونقل �سرية حقيقية وم�صورة لتجربة احلياة يف الإم��ارة عرب كافة و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،والتي �أ�صبحت تتمتع بانت�شار وا�سع النطاق وتعد النافذة الأهم التي يتابع
من خاللها العامل ما يحدث يف دبي.

مؤتمر دو الثاني ألمن المعلومات
يركز على المدن الذكية

هدف المبادرة

وقد �أكد �سموه �أن الهدف الرئي�س من هذا امل�شروع هو �إي�صال ر�سالة للعامل تقول
�إن وراء التقدم العمراين والتكنولوجي يف دبي حياة جميلة ،وهوية متفردة ،وثقافة
حقيقية ،و�ستنقل ال�صور حياة ماليني ال�سكان والزوار يف دبي ،من خالل نقل م�شاعرهم
وخواطرهم و�أجمل �أوقاتهم وحلظاتهم ،وجتاربهم ومغامراتهم ،و�أهم حمطات حياتهم
االجتماعية ،وكذلك احلياة يف دبي بكل تفا�صيلها وملحاتها الإن�سانية للعامل ،و�ستنقل
�أي�ض ًا القيم واملبادئ التي يعليها جمتمعنا.
وقد �سجل و�سم مبادرة ( )#MyDubaiم�ساهمات جتاوزت املليون م�شاركة
مقدمة �صورة م�شرقة عن حياة �سكان وزوار دبي.

تنظم �شركة دو الدورة الثانية من م�ؤمتر �أمن املعلومات يف هذا العام،
يف � 18سبتمرب اجلاري بفندق �أرماين بدبي .و�ست�شهد دورة العام اجلاري
م�شاركة جمموعة من �أب��رز ال�شخ�صيات على امل�ستوى املحلي والإقليمي
وال��دويل ،حيث �سيجري ت�سليط الأ�ضواء على ال��دور املحوري الذي تلعبه
مبادرات احلكومة الذكية يف دفع عجلة التحول �إىل املدن الذكية والتح�ضري
ملعر�ض دبي �إك�سبو .2020
كما �ست�شهد ه��ذه ال��دورة تنظيم دو �أول م�سابقة ملخرتقي الأنظمة
(هاكاثون)� ،إىل جانب الإعالن عن �أ�سماء الفائزين بجائزة �أمن املعلومات
للطالب .وت�شهد الدورة انعقاد جل�سة خا�صة ملناق�شة مو�ضوع "حتديات �أمن
املعلومات يف املدن الذكية" ،حيث �ست�شارك فيها جلنة من �أبرز املتحدثني
من الدوائر االحتادية واملحلية يف الدولة.
وقال مروان عبداهلل بن دملوك النائب الأول للرئي�س لأمن التكنولوجيا
و�إدارة املخاطر وعمليات االحتيال يف دو" :مت�ضي الإم��ارات بخطى واثقة
للتح ّول �إىل حياة م�ستقبلية �أذكى والتحول �إىل املدينة الذكية ،والذي توجه
خطواته الر�ؤية احلكيمة للقيادة" .
و�أ�ضاف بن دملوك قائ ًال" :ن�ؤمن يف دو �أن دورنا يتخطى جمرد توفري
خدمات االت�صال ودفع عجلة التحول نحو بيئة املدن الذكية وتوفري اخلدمات
احلكومية على الهاتف املتحرك ،بل يتجاوز ذلك لي�شمل م�س�ؤوليات �ضمان
حماية البيانات وامل�ستخدمني على الإن�ترن��ت ،ومعظم �أمن��اط تفاعلنا
وتوا�صلنا �ستكون �ضمن نطاق العامل االفرتا�ضي م�ستقب ًال� ،سوا ًء للأفراد
�أو ال�شركات  .و�سيتم ت�سليط للأ�ضواء على املزايا الرئي�سة التي �سيوفرها
امل�ستقبل الذكي لهذا القطاع احليوي".

محتوى الموقع

ينتهج املوقع الأ�ساليب احلديثة يف الت�صميم من اجليل الثاين ملواقع الإنرتنت ،والتي
تتما�شى مع جتربة الت�صفح من الكمبيوتر ال�شخ�صي �أو من الكمبيوتر اللوحي �أو الهاتف
املحمول.
ولدى الدخول �إىل املوقع ت�صادفك �صور ب�شكل كروي �أو بدوران  360درجة �شامل
الر�ؤية ،ا�ستغرق التقاط ال�صور املجمعة فيه ،كما ذكر املوقع ،ما يقرب من � 30ساعة،
وي�ستعر�ض �أن�شطة املدرج يف مطار دبي الدويل ،كما يقدم الت�صوير املتباطئ ملطار دبي
الدويل فر�ص ًة للم�شاهدين لينتقلوا ب�أنف�سهم ب�أحد املطارات الأكرث ازدحام ًا يف العامل،
�إذ ميكنهم م�شاهدة طائرات من �أكرث من � 125شركة طريان يف رحالتها من و�إىل �أكرث
من  260اجتاه ًا عرب القارات ال�ست .ومع التقاط حوايل  1000حركة طريان يف
غ�ضون � 24ساعة ،يتمتع امل�شاهد بالأحداث والإثارة امل�ستمرة بغ�ض النظر عن االجتاه
الذي يختار م�شاهدته.

صور كوكبية بانورامية

كما �أطلقت ال�صفحة التجريبية ملوقع  ،Dubai360.comفيديو غري تفاعلي
مت �إن�شا�ؤه من ملفات بانورامية امل�صدر ت�صف امل�شهد الكامل ك�أنه "كوكب �صغري" يدور
ببطء وي�صور مرور الزمن انتقا ًال من النهار �إىل الليل .ويعد حمتواه جزء ًا واحد ًا فقط
من جولة متكاملة �أكرث �شمو ًال ت�ستخدم فيها تكنولوجيا م�ستحدثة �سوف يتم �إطالقها يف
وقت الحق من هذه ال�سنة.
وت�شرح �صفحة املوقع كيفية ت�شغيل الفيديوهات وعر�ضها ،وتقدم �شرح ًا مف�ص ًال
لقائمة اخليارات� ،إ�ضافة �إىل التقنيات امل�ستخدمة يف الت�صوير والعر�ض والو�سائط
املتعددة التي ي�ستخدمها املوقع.
ً
ه��ذا اجل�م��ال احل���ض��اري يف دب��ي ع��زاه ي��وم�ا �سموه �إىل الطاقة الإيجابية التي
ينعم بها �أه��ل الإم���ارة ،وق��ال يف ذل��ك" :ترتكز �إجن��ازات�ن��ا على الطاقة الإيجابية
التي يتمتع بها �أه��ل الإم ��ارة التي ت�ثري ال��روح الإب��داع�ي��ة فيها وتر�سخ قيم املحبة
وال �ت �ن��اغ��م ب�ين جميع �أف ��راده ��ا امل�ن�ت�م�ين �إىل �أك�ث�ر م��ن  200جن�سية م��ن كافة
�أنحاء العامل".

•

و�ست�شهد فعاليات ال��دورة الثانية من امل�ؤمتر م�شاركة جمموعة من
اخل�ب�راء ال��دول�ي�ين امل�ت�ح��دث�ين� ،إىل ج��ان��ب ذل��ك� ،سي�شهد م ��ؤمت��ر �أمن
املعلومات تنظيم الدورة االفتتاحية من امل�سابقة اخلا�صة مبخرتقي الأنظمة
(هاكاثون) ،والتي �أطلقتها دو بهدف ت�شجيع اال�ستخدام امل�س�ؤول للإنرتنت
وت�سليط الأ�ضواء على التكنولوجيا امل�ستخدمة يف املدن الذكية وحتدياتها
وحتفيز م�شاركة �شريحة ال�شباب يف جهود �أمن املعلومات .و�سيتناف�س عدد
من الفرق �ضمن �إطار هذه امل�سابقة للفوز بعدد من اجلوائز القيمة ،حيث
�سيجري الإعالن عن مزيد من التفا�صيل قريب ًا.
وحر�ص ًا منها على ت�شجيع روح االبتكار ودعم تطور الكفاءات الوطنية
يف جمال �أمن املعلومات ،وجهت دو الدعوة �إىل طالب املدار�س يف خمتلف
�أنحاء الإم��ارات للم�شاركة يف جائزة �أمن املعلومات للطالب .وتفتح هذه
اجلائزة �أب��واب املناف�سة �أم��ام الطالب يف خمتلف �أنحاء الدولة لتطوير
تقنيات وحلول جديدة مبتكرة يف جمال �أمن املعلومات ،حيث �ستقدم دو
جوائز قيمة لأف�ضل ثالث �أفكار خالل امل�ؤمتر.
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المدينة الذكية

�شبكة بيانات متطورة تعتمد
على الألياف ال�ضوئية

نظم ذكية ل�سالمة ال�سكان
مرتبطة مع الدفاع املدين

تكامل بني التجهيزات
املنزلية يف املنازل الذكية
منظومة متكاملة للتحكم
باملوا�صالت العامة

دبي أمامها فرصة كبيرة ألن تكون «أذكى المدن»

مقومات المدينة الذكية في عيون «إيريكسون»
تن�شغل كربيات �شركات التكنولوجيا يف العامل وخا�صة تلك التي لها فروع يف دولة الإمارات وحتديداً �إمارة دبي مبواكبة تطلعات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،يف مبادرة احلكومة الذكية واملدينة الذكية ،وذلك بتح�ضري احللول واملنتجات املالئمة التي ت�سمح لها ب�أن
تظفر بن�صيب من ق�صة جناح الإمارات ومتيز دبي يف هذا اجلانب.
ن�ستعر�ض هنا جانباً من هذا االهتمام خالل هذا اللقاء الذي �أجرته "تقنية للجميع" مع نوار �أتا�سي رئي�س جمل�س �إدارة �شركة احل�سابات اجلديدة (�إيريك�سون) يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي.
كيف ت�صف �إيريك�سون املدينة الذكية؟
متطلبات املدن الذكية ،يف حني يجب على املواطنني �شراء التكنولوجيا والأجهزة التي
من ال�صعب حتديد و�صف معني للمدينة الذكية� ،أو القدرة على و�صفها يف ب�ضع تربط بينهم وبني البيئة الذكية .هذا بالإ�ضافة �إىل العوامل امل�ساعدة الأخرى مثل
كلمات .ومع ذلك ،ب�إيجاز �أعتقد �أن املدينة الذكية �ستخلق بيئة م�ستدامة وتقدم ًا من مقدمي اخلدمات احلكومية ،وغريها.
الناحية التكنولوجية ،من خالله �سيتاح للجمهور وقطاعات الأعمال التجارية واملجتمع
الرتابط والو�صول �إىل املعلومات واخلدمات مبنتهى ال�سهولة.
ماذا �سيكون ت�أثري املدن الذكية يف اجلانب الب�شري للنا�س الذين يعي�شون فيها؟
االت�صاالت
وتكنولوجيا
الذكية
واملدن الذكية ت�ستفيد ب�شكل كبري من املعلومات
�ستوفر املدينة الذكية جتربة حياة �أف�ضل جلميع الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف تلك
( )ICTحلل الق�ضايا املعا�صرة الرئي�سة املتعلقة بالنقل وال�سالمة واملرافق العامة ..املدن ،الدافع وراء هذا الأمر هو الرتابط املتزايد الذي يح�سن �سبل الراحة ،فاملواطنون
�إلخ
يربطون بني كل �شيء مهم لهم من خالل الأجهزة الذكية التي يحملونها معهم حيثما
ويف هذه احلالة ت�صبح تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت م�ساهم ًا فعا ً
إيجاد
�
يف
ال
ذهبوا .فتجد �أن املنازل واملباين ومناطق ب�أكملها ،كذلك املن�ش�آت احلكومية واملرافق
حلول مبتكرة ،تعمل على حل امل�شكالت التي تن�ش�أ عن العدد الهائل من ال�سكان الذي
العامة والطرق وغريها كلها �ستكون مرتابطة مع بع�ضها بع�ض ًا يف ظل جمتمع متحول
حتتويه املدن ،هذا �أمر �ضروري خ�صو�ص ًا يف حال وجود تو�سع عمراين �سائد يف جميع
عرب دعمه باملزيد من و�سائل الراحة.
�أنحاء العامل.
هذا �سيحرك القدرة التناف�سية من خالل الزيادة الإنتاجية وتعزيز البيئة القائمة
على املعرفة ،وبذلك يكون الكل �سعيد ًا وفائز ًا.
ما �أهم العوامل امل�ساعدة يف ت�شكيل املدينة الذكية؟
هناك الكثري من العنا�صر والعوامل التي تدعم قيام امل��دن الذكية؛ ا�ستثمار
احلكومات على �سبيل املثال� ،سواء من حيث الوقت واملال ،هو عامل متكني رئي�س يف على ال�صعيد العاملي ،ما املدن التي ميكن �أن يطلق عليها لقب ذكية حقاً؟
يف الوقت الراهن ،م�ؤ�شر مدن املجتمع ال�شبكي لعام  2013ي�صنف مدينة
تطوير املدن الذكية ،كما ويعترب دور احلكومات يف تطوير البنية التحتية التكنولوجية
الالزمة لبناء مدينة ذكية ،مثل ال�شبكات والتطبيقات والتكنولوجيا وغريها من �ستوكهومل املدينة الذكية الأك�ثر ن�ضج ًا ،تليها لندن و�سنغافورة ثم باري�س� .أما يف
ال�شرق الأو�سط ،فقد �أعلنا من قبل ب�أن مدينتي دبي و�أبوظبي ت�صنفان الأعلى من
الركائز الرئي�سة �أي�ض ًا.
وامل�شغلون لقطاع االت�صاالت واملواطنون من ناحية �أخرى ،هم عوامل متكني مهمة ،حيث م�ستوى الن�ضج يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وت�سريان على طريق املجتمع
حيث �سيلعب امل�شغلون دور ًا يف تطوير �صناعة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدعم ال�شبكي كباقي املدن الذكية.
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ما م�ستوى الن�ضج يف املدن الذكية احلالية باملقارنة مع النموذج النظري للمدينة
الذكية ،وما القدرات التي ميكن تقدميها عن طريق التكنولوجيا؟
النموذج النظري للمدينة الذكية يتطور با�ستمرار مع منو وتطور التكنولوجيا.
وكمدينة ذات �أعلى ت�صنيف ،تتمتع �ستوكهومل ببنية حتتية متطورة يف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،يف حني يتواجد فيها �أي�ض ًا انت�شار وا�سع يف جمال االت�صاالت
عالية ال�سرعة مثل الألياف ال�ضوئية ذات النطاق العري�ض وخدمة بيانات 4G
 ،LTEويعد االنت�شار الوا�سع يف الهواتف الذكية ،والعدد الكبري من املعامالت
احلكومية الإلكرتونية التي ميكن تنفيذها عرب الإنرتنت والدفع الإلكرتوين عالمات
جيدة لبيئة مدينة ذكية وقوية� .إن املدينة الذكية احلقيقية �ست�ستمر يف اال�ستثمار
يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وتكنولوجيا اجليل اجلديد ،من
�أجل البقاء يف طليعة ثورة املجتمع ال�شبكي.

يف هذا ال�سياق ,ما فر�صة دبي �أن تكون �أذكي املدن؟
هنالك العديد من الفر�ص التي ميكن �أن تتمكن من خاللها دبي �أن تكون يف
طليعة املدن الذكية ،لكن مرتبة "�أذكى املدن" تتطلب بالت�أكيد جهد ًا متوا�ص ًال
واعتماد ًا م�ستمر ًا وتطبيق ًا لأحدث التقنيات ،من التطبيقات �إىل البنية التحتية,
و�أعتقد �أنه مع �شغف �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي الذي يقود م�شروع املدينة الذكية� ،ستحتل
دبي موقع ًا متميز ًا ت�صبح فيه مدينة ذكية رائدة عاملي ًا.
ما املكا�سب ال�سريعة التي ميكن حتقيقها من خالل م�شروع مدينة دبي الذكية
على �صعيد الأعمال التجارية �أو الأفراد؟
املدينة الذكية تكمن يف توفري الراحة و�سهولة التوا�صل بالن�سبة للمواطنني،
لذلك هناك "مكا�سب" ال حدود لها ميكن تقديرها من قبل اجلميع ،ف�سرعة ات�صال
كبرية ،ورعاية �صحية ذكية ،وو�سائل نقل ذكية ،و�سهولة احل�صول على الإجراءات
احلكومية من خالل تطبيقات ذكية وخدمات �إلكرتونية ،كل تلك املزايا وغريها
ميكن اعتبارها مكا�سب جلميع �أفراد املجتمع.
وكيف ميكن للمدينة الذكية �أن حت�سن اال�ستدامة؟
هنالك جوانب عديدة لال�ستدامة ،وتكنولوجيا املدينة الذكية ميكن �أن ت�سهم
يف حت�سني العديد منها ،فاملدينة الذكية تتفاعل مع النا�س الذين يعي�شون داخلها،
من خالل اال�ستجابة ب�سرعة وكفاءة لكافة احتياجاتهم بطريقة �أكرث جدوى؛ مثال
على ذلك من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل زيادة اال�ستدامة ،ت�ستطيع املباين الذكية ا�ستخدام
الكهرباء بكفاءة ح�سب احلاجة فقط ،بحيث ميكن لها �أن تنظم درجة حرارة الغرفة
والتحكم يف الإ��ض��اءة ،لتحد من ا�ستهالك الطاقة غري ال�ضروري ،فالكفاءة يف
ا�ستخدام الطاقة هي �إحدى �سبل املدن الذكية يف حت�سني اال�ستدامة.
طريقة �أخرى لتحقيق الهدف ذاته من خالل دعم االقت�صاد القائم على املعرفة،
عن طريق متكني املواطنني من الو�صول �إىل امل�صادر التعليمية واملعلوماتية ب�سهولة.

الكثري من وظائف املدينة الذكية �سوف يتم تنفيذها يف احلوا�سيب ال�سحابية،
حيث �أمن املعلومات هناك على �أ�شده ،و�إذا كانت هنالك تهديدات ،فنادر ًا ما يت�أثر
امل�ستهلكون بها.
كيف ميكن �أن نحمي م�ب��ادرة امل��دن الذكية م��ن �سيطرة �شركات التكنولوجيا
واحتكار البنية التحتية من قبل موردين حمدودين؟
ً
بطبيعة احلال �ستلعب �شركات التكنولوجيا دور ًا كبريا يف تطوير املدن الذكية،
هذا �أمر ال مفر منه نظر ًا لطبيعة املدينة الذكية .ومع ذلك ،ف�إن البنية التحتية
للمدينة الذكية تعطي الفر�ص لأ�صحاب امل�شروعات والأفكار الإبداعية كي يدخلوا
ال�سوق بحلولهم اخلا�صة ،و�سيكون هناك جمال وا�سع يف ال�سوق لفتح الأبواب �أمام
العديد من الالعبني اجلدد ،يف جميع ال�صناعات.
كيف ميكن ا�ستخدام البيانات ال�ضخمة ( )Big Dataيف املدن الذكية؟
من خالل حتليل البيانات ال�ضخمة ،ن�ستطيع حتديد املجاالت التي حتتاج �إىل
�أكرب قدر من التح�سني على �أ�سا�س العادات واالحتياجات للمواطنني .فهناك طرق
ال تعد وال حت�صى ميكن من خاللها ا�ستخدام البيانات ال�ضخمة من �أجل حت�سني
البنية التحتية ،وتطوير نظم تخطيط و�إدارة �أف�ضل لبناء �شبكات النقل واالت�صاالت
واملرافق العامة ،والتي �ست�صمم خ�صي�ص ًا للنا�س الذين �سوف ي�ستخدمونها ،وهذا
يعترب جمرد العوائد واملكت�سبات املبا�شرة؛ فلدى البيانات الكبرية القدرة على متكني
كل جانب من جوانب حياة املواطن يف املدينة الذكية ،من خالل امل�ساهمة لي�س فقط
يف التجربة املعي�شية لهم ،ولكن من خالل قيادة اال�ستدامة �أي�ض ًا.
ما هو م�ستقبل الأدوات الرقمية ،مثل (�أج�ه��زة الكمبيوتر املحمولة ،الهواتف
النقالة ،ال�ساعات الرقمية ،املالب�س الذكية ،النظارات الذكية) يف ع�صر املدن
الذكية؟ و�أي منها �سوف تهيمن وتتكامل مع �أنظمة املدن الذكية؟ �أم هناك �شيء
�آخر؟
الهواتف الذكية �سوف يكون لها الدور الأكرب يف بيئة املدينة الذكية ،ولكن �أي
جهاز ي�سمح مل�ستخدمه التوا�صل مع العامل من حوله هو �أي�ض ًا لديه دور ي�ؤديه.
جميعها �ضرورية يف خلق �شبكة من التوا�صل التي ت�شكل املجتمع ال�شبكي ،والذي من
خالله �سيتم ربط كل ما ميكن اال�ستفادة من ربطه.
هل �سن�شهد ع�صر الأثاث الذكي ،كاملطبخ الذكي واملنازل الذكية يف املدن الذكية؟
لقد ب��د�أت هذه الأم��ور بالفعل يف الظهور ،لذلك نعم� ،أعتقد �أننا �سوف نرى
ع�صر ًا تكون فيه كل الأ�شياء الذكية يف الطليعة� .سوف ت�سمح الأجهزة الذكية التي
ت�شكل املنزل الذكي �أو املطبخ الذكي ملواطني املدينة الذكية البقاء على ات�صال مع
حياتهم على م�ستوى جديد كلي ًا .كما و�ستزيد م�ستويات الراحة واال�ستدامة ،وت�شجع
املزيد من الكفاءة عرب ا�ستهالك �أقل للطاقة ،ورمبا �أكرث من ذلك حتقيق م�ستوى
�أعلى من ال�سالمة �أي�ض ًا.

ما الإج��راءات العاجلة التي ينبغي اتخاذها من �أجل حتقيق �أف�ضل النتائج من
مبادرة املدن الذكية؟
حكومة دبي قد بد�أت بالفعل بخطوات مهمة نحو حتقيق مكانة املدينة الذكية،
وبهذا املعنى فهي منوذج للمراحل التي متيز الأيام الأوىل من تطوير املدينة الذكية.
لتطوير مبادرة املدن الذكية بنجاح ،واحلكومات الذكية ب�صفة عامة ،يلزم البدء
كيف �ستكون مكانة �أمن املعلومات يف املدينة الذكية؟ وهل ميكن �أن ن�شهد عهداً من ال�صفر و�شق الطريق �إىل الأعلى ،هنالك حاجة �إىل حتليل مبكر لفهم الو�ضع
احلايل ملدينتهم ،وحتليل عادات مواطنيها والق�ضايا احل�ضرية القائمة من �أجل
جديداً من القر�صنة واجلرمية الرقمية ال�شاملة على م�ستوى املدينة ككل؟
�أمن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ينمو جنب ًا �إىل جنب مع التكنولوجيا التي حتديد �أف�ضل ال�سبل التي ميكن �أن حت�سن احلياة� ،أي�ض ًا �سوف تكون هناك حاجة
من �ش�أنها �أن تقوي املدينة الذكية ،و�أمن املعلومات اليوم يف تطور م�ستمر من �أجل �إىل توقع امل�ستقبل ,مع توقع التو�سع العمراين والنمو والناجت املحلي الإجمايل و�أكرث
مواكبة وترية اجلرمية الرقمية والقر�صنة ،وذلك ل�ضمان حتجيم غالبية التهديدات ,من ذلك بكثري .هذه الأ�سا�سيات ،جنب ًا �إىل جنب مع املعلومات امل�ستقاة من البيانات
�إن مل يكن كلها ,قبل �أن حتدث.
ال�ضخمة� ،ستكون �أ�سا�س ًا لأي م�شروع تنمية ملدينة ذكية.

•
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أمن المعلومات

الـ «سكامرز»..
مخادعون يتقنون
كسب ثقة الناس
واالحتيال عليهم
�أ�صبحت �شبكة الإنرتنت متثل �ضرورة من �ضرورات احلياة تتعدى يف �أهميتها
مكانة التلفاز والراديو ،بل حتى الهاتف املحمول الذي ال تعود له القيمة احلقيقية من
دون القدرة على الدخول �إىل ال�شبكة والتفاعل معها� .أبرز ما �أدخلته �شبكة الإنرتنت
هو جمتمعات التجارة مبختلف �أ�صنافها ،و�أكرثها انت�شاراً مواقع الإعالنات املبوبة
والعرو�ض الت�سويقية وامل��زادات ،وتعترب تلك املواقع من ال�سمات اجلديدة للمدن
الذكية التي ينتع�ش فيها اقت�صاد املعرفة والتجارة الإلكرتونية.
وي�شري موقع �ألك�سا �إىل �أن تلك املواقع حتتل مرتبة ال�صدارة يف دولة الإمارات
�ضمن قائمة امل��واق��ع امل�ئ��ة الأك�ث�ر ا�ستقطاباً ل �ل��زوار ،وم��ن تلك امل��واق��ع ال�شهرية
للإعالنات املبوبة موقع  ، dubizzle.comوموقع الإعالنات املبوبة جلريدة
جلف نيوز  gulfnews.comوغريها العديد من املواقع املنت�شرة على ال�شبكة
لت�سهيل ت�ب��ادل ال�سلع وال�ت�ج��ارة ب�ين ال�ن��ا���س� .إال �أن البع�ض مم��ن يطلق عليهم
املخادعون (ال�سكامر) ي�ستغلون تلك املواقع من �أجل نوع جديد من االحتيال عرب
�أ�ساليب مبتكرة.

الفرق بين المخادعين والقراصنة

كال ال�صنفني ميار�س يف نهاية الأم��ر �سرقة �أم��وال امل�ستخدمني الأب��ري��اء الذي
يتعاملون مع املواقع الإلكرتونية على �شبكة الإنرتنت ،غري �أن القر�صان يت�سم عادة
باخلربة التقنية العالية ،وي�ستعمل برامج وو�سائل اخرتاق متقدمة من �أجل احل�صول
على املعلومات اخلا�صة بامل�ستخدم ،ال�سيما معلومات بطاقة االئتمان ،من �أجل �سرقة
ر�صيد منها� ،إ�ضافة �إىل �سرقة املعلومات ال�شخ�صية �أو التجارية املوجودة على جهاز
احلا�سوب اخلا�ص بامل�ستخدم �أو ال�شركة التي يعمل فيها ،وال يقوم القر�صان بالتوا�صل
ال�شخ�صي مع ال�ضحية يف كثري من احلاالت.
ً
ً
غري �أن املخادع �أو الـ "�سكامر" قد يكون �شخ�صا عاديا ،ال ميتلك بال�ضرورة خربة
تقنية متقدمة كالقر�صان ،وقد تكون لديه هذه اخلربة �أحيان ًا ،لكن خربته الأ�سا�سية
هي يف التظاهر مبظهر الإن�سان املحرتف الذي ميتلك فر�صة ل�صفقة جتارية ممتازة،
ويتعامل املخادع مع �ضحيته مبا�شرة وقد يت�صل به هاتفي ًا �أو يلتقي معه وجه ًا لوجه ،غري
�أنه عادة ما يف�ضل التواري وراء الربيد الإلكرتوين �أو املواقع الإلكرتونية الوهمية التي
ي�ستخدمها لإظهار �صفقته التجارية.
وتدريجي ًا ومبلء �إرادة ال�ضحية الذي ال تكون لديه اخلربة التجارية �أو التقنية
الكافية يقوم املخادع باالحتيال على �ضحيته و�سرقة نقوده منه.

كيف يعمل المخادع؟!

الو�سيلة الأبرز التي ي�ستخدمها املخادع هي ا�صطياد �ضحاياه من خالل الإعالن
عن �صفقة جتارية مربحة ،ي�ستدرج من خاللها عدد ًا كبري ًا من املهتمني بتلك ال�صفقة
امل�ضمونة ،والتي عادة ما تكون لل�سلع الأكرث تداو ًال على مواقع الإنرتنت ،مثل ال�سيارات
الفاخرة ،وال�شقق الفاخرة� ،أو الأجهزة الإلكرتونية الثمينة.
وتت�سم الأ�سعار التي يعر�ضها املحتال على مواقع الإعالنات املبوبة ب�أنها �أقل عادة
من ال�سعر الدارج يف ال�سوق لل�سلعة نف�سها ب�شكل كبري� ،أو ما ي�سمى بالعامية "�أ�سعار
حمروقة" ،كما �أن ال�صور التي يعر�ضها املخادع على املوقع عادة ما تكون �صور ًا مبهرة
وجذابة للزبائن املتلهفني ال�ستباق الآخرين يف احل�صول على تلك ال�صفقة.
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ومن ال�صيغ ال�شائعة التي ي�ستخدمها املخادعون� :سيارة حديثة للبيع بداعي ال�سفر
الطارئ ،ويتم عر�ض �سيارة فاخرة جد ًا بن�صف الثمن.
�صيغة �أخرى منت�شرة� :شقة فاخرة للإيجار �أو البيع �سوبر ديلوك�س يف �أفخم حي
يف املدينة ،وتو�ضع �صورة ل�شقة الأحالم ب�أقل من ن�صف ال�سعر الدارج للعقارات يف
املنطقة نف�سها ،وتت�سم ال�صور بجمالها وكرثتها ،لتمثل امل�صيدة التي ين�صبها املخادع
للذين يغرر بهم.
كافة املخادعني يجتمعون يف �صفة واحدة يف �سلوكم؛ وهي طلب دفع مبلغ ب�سيط
"عربون" من �أجل املوافقة على مقابلة الزبون املتلهف القتنا�ص �صفقة العمر ،ومبجرد
�أن يتم دفع العربون للمحتال �سواء عرب حتويل نقدي للح�ساب� ،أو الدفع عرب موقع
�إلكرتوين بو�ساطة بطاقة االئتمان� ،أو حتويل الر�صيد عرب الهاتف املحمول� ،أو حتى
االت�صال برقم دويل مريب من تلك الأرق��ام التي غالب ًا ما تكون تابعة لإحدى الدول
الأفريقية �أو مثيالتها من الأرق��ام التي ت�سحب مبالغ من ر�صيد امل�ستخدم ،مبجرد
ا�ستخدام �أي من الو�سائل ال�سابقة ،يتوارى املخادع عن الأنظار.
ويكت�شف حينها املخدوع �أنه وقع نتيجة عملية احتيال ،وعادة ما تكون املبالغ املالية
الب�سيطة �أقل من �أن تنظر بها اجلهات القانونية للتقا�ضي ب�ش�أنها ،ويف النهاية ي�ستطيع
املخادع �أن يتوارى خلف قاعدة "القانون ال يحمي املغفلني".

المخادعون وأمن المعلومات

ميثل املخادعون مكون ًا �سام ًا يف الف�ضاء االفرتا�ضي؛ �إذ �إنهم يزعزعون ثقة اجلمهور
بالتعامالت الإلكرتونية ،وي�ضرون مبواقع التجارة الإلكرتونية الرائدة التي تقدم خدمة
مهمة للجمهور وت�ساعدهم يف ق�ضاء حاجات �أ�سا�سية يف حياتهم ،مثل البحث عن �سكن
مالئم �أو �شراء العديد من ال�سلع الأ�سا�سية.
كما �أنهم يثريون ال�شبهات حول �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية التي ي�ستخدمونها يف
االنتحال� ،إذ من خالل ما يقومون به من تقدمي �أ�سعار حمروقة ،يدفعون البع�ض �إىل
التبخي�س يف �أ�سعار تلك ال�سلع �سواء عند الرغبة يف �شرائها �أو بيعها ،وهذا الأمر له �ضرر
بالغ على التجارة ب�شكل عام� ،إذ ي�ستند الكثري من الأ�شخا�ص على مواقع الإعالنات
املبوبة ملعرفة معدالت �أ�سعار ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية ،من �أجل التقييم.
وتقوم تلك املواقع بجهود كبرية من �أجل تنقية بياناتها من املحتوى املخادع ،ولكن
دائم ًا املخادعون ما يجدون طريقة للتخفي والت�سلل من جديد ال�صطياد �ضحاياهم.
وهنا يجدر على اجلهات القائمة على �أمن املعلومات �أن تتدخل ،وذلك من خالل
الأدوات التالية:
 )1بناء بنك معلومات دويل باملخادعني ،والتوا�صل مع اجلهات الأمنية يف دولهم،
�ضمن ما ت�سمح به االتفاقيات امل�شرتكة بني الدول لتعقب املخالفني للقانون.
� )2إ�صدار جمموعة من ال�ضوابط التقنية التي ت�ساعد املواقع الإلكرتونية التي ين�شط
املخادعون فيها من �أجل ت�صفيتهم وا�ستبعادهم �أو ًال ب�أول.
� )3إطالق حملة توعية جماهريية تزيد من وعي اجلمهور بو�سائل ك�شف املخادعني،
والتي من �أهمها حم��رك غوغل� ،إذ يكفي البحث عن �صورة ال�سيارة الرائعة
املعرو�ضة ب�سعر حمروق ليكت�شف الزبون املتلهف �أنها معرو�ضة منذ �سنة يف موقع
�آخر خارج الدولة.

•

الشبكاتالخدمات
مرشد
االجتماعية

محمد بن راشد ضمن أهم  10قادة عالميين في اإلعالم االجتماعي
جتاوز عدد متابعي �صفحات مواقع التوا�صل االجتماعي ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل �أكرث من  6ماليني متابع حيث و�صل عدد متابعي �سموه على �صفحة تويرت �إىل
قرابة  3ماليني متابع بينما جت��اوز عدد متابعي �صفحته على في�س بوك مليوين
متابع� ..أما �صفحة غوغل بل�س التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم يف �شهر فرباير من هذا العام فقد جتاوز عدد متابعيها � 600ألف متابع..
وهي �صفحة متنوعة تركز على الأعمال وامل�شروعات ب�شكل �أكرث تف�صي ًال وجتاوز عدد
متابعيه على الإن�ستغرام ن�صف مليون متابع.
وبهذه املنا�سبة �أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �أن و�سائل
التوا�صل االجتماعي فتحت �أبواب ًا و�أ�سقطت حواجز وطورت العمل وجعلت اجلمهور
جزء ًا من التنمية.
وتوجه �سموه جلميع متابعيه بقوله" :ال�شكر لكل املتابعني والتقدير جلميع من
تفاعل معنا باالقرتاحات واملالحظات ونعد اجلميع مبزيد من التوا�صل خالل الفرتة
القادمة".
كما �أكد �سموه على �أهمية التوا�صل امل�ستمر مع اجلماهري عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ..و�أ�ضاف "�أ�صبحت مواقع التوا�صل االجتماعي اليوم الو�سيلة الإعالمية
الأكرث �أهمية يف التوا�صل مع اجلمهور والو�صول �إليه قبل �أن يفكر يف الو�صول �إلينا
و�إ�شراكه يف مبادرات التنمية والتطوير حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا".
و�أعرب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم بهذه املنا�سبة عن �شكره
لكل متابعيه على جميع ح�سابات التوا�صل االجتماعي اخلا�صة به و�أكد �أن م�شاركاتهم

وتفاعلهم حمل تقديره امل�ستمر" :كل م�شاركة يف مبادرات اخلري والتطوير التي
نطرحها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي وكل تفاعل بفكرة �أو اقرتاح �أو ر�أي يجعل
منكم ال�شركاء احلقيقيني واملحركني الفاعلني لإجناح م�ساعينا الإن�سانية واالجتماعية
واالقت�صادية حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا".
و�أ�ضاف �سموه�" :إن و�صول عدد متابعينا على �صفحات التوا�صل االجتماعي
�إىل �أكرث من  6ماليني متابع هو �أكرب دليل على فاعلية الإعالم االجتماعي وقدرته
على اخت�صار امل�سافات وجتاوز احلواجز �إىل جميع النا�س على اختالف �أطيافهم
وانتماءاتهم ..كما ي�ؤكد اهتمام النا�س بهذه الو�سيلة الإعالمية وثقتهم مب�صداقيتها..
�سنبقى على توا�صل معكم عرب هذه املواقع و�أينما ُوجدت و�سيلة جديدة ومبتكرة تُقربنا
منكم �أكرث �..سن�سعى �إىل الو�صول �إليكم من خاللها".
ويحر�ص �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم على تنويع املو�ضوعات
والأفكار والق�ضايا التي يطرحها واملبادرات التي يطلقها ويطلب امل�شاركة فيها عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي وت�شمل جميع فئات املجتمع و�أطيافه ،وتتفاعل مع كل ما
يجري �إن�ساني ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا على ال�صعيدين املحلي والعاملي ،كما
ي�ستخدم �سموه و�سائل التوا�صل االجتماعي للتعبري عن تفاعله مع �شعوب العامل وعن
�آرائ��ه ال�شخ�صية وفل�سفته وجتربته كقائد وك�إن�سان ولتحفيز املجتمع على العمل
والإجن��از والتفكري الإيجابي ويوظف �سموه تلك الو�سائل مل�شاركة املجتمع �أفراحه
و�أحزانه والإ�شادة ب�إجنازات �أفراده.

لقطات من سيرة دبي الذاتية على شبكة إنستغرام

�أطلقها �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم من فوق برج خليفة ،لتكون
�أول �سرية ذاتية ملدينة على �شبكة الإنرتنت بعيون �سكان املدينة

#MyDubai
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مرشد التطبيقات

تطبيق «بوابتي»
من وزارة التربية والتعليم
يمكن الحصول على التطبيق من متاجر
التطبيقات لشركة أبل ومن غوغل.

1
توفر ال�شا�شة الأوىل من خالل
القائمة اجلانبية كافة الوظائف
واخل � ��دم � ��ات ال� �ت ��ي يقدمها
التطبيق

2
ق�سم الأخ �ب��ار يعطي �أر�شيف ًا
مف�ص ًال ع��ن كافة الفعاليات
والأن �� �ش �ط��ة وامل� �ب ��ادرات التي
ت �ق��دم �ه��ا ال�� � � ��وزارة ،وميكن
ا��س�ت�ع��را���ض ال�ق��ائ�م��ة وق ��راءة
اخلرب التف�صيلي

3
يعطي املوقع خريطة لكافة املدار�س
امل� ��وج� ��ودة يف ال� ��دول� ��ة ،وترتبط
اخلريطة مع خا�صية حتديد املوقع
اجل�غ��رايف م��ا ي�سمح لها مب�ساعدة
امل�ستخدم يف الو�صول �إىل املدر�سة
املحددة

4
مي��ك��ن ت� �ق ��دمي ط��ل��ب �إ�� �ص���دار
ال�شهادات �أو ت�صديقها مبا�شرة
م��ن خ�لال التطبيق ،وي�ستطيع
امل�ستخدم متابعة حالة الطلب
ومعرفة موعد ا�ستالم ال�شهادة
امل�صدقة من �أجل اخت�صار وقت
االنتظار للح�صول عليها

لمزيد من المعلومات عن التطبيق يمكن االتصال على الرقم:

80051115
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