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آفاق إلكترونية

روح االتحاد ..على قلب رجل واحد
مع �إ�شراقة يوم الإم��ارات الوطني املجيد ،ونحن ن�ست�شعر حالوة فرحة ذكرى
احتادنا العريق جمدد ًا؛ تهتز القلوب فرح ًا ،وتبتهج النفو�س طرب ًا ،وتنحني له الهامات
احرتام ًا واعتزاز ًا وتبجي ًال� .أربعون عام ًا مرت على احتاد �إماراتنا احلبيبة �شاخم ًا
كاجلبال ،ا�ستطاع خاللها �أن يحقق املعجزات ،ويرفع ر�أ�س الإمارات يف حلظة فارقة:
بر�ؤية ثاقبة ،وبحكمة بالغة للمغفور لهما ب�إذن اهلل تعاىل؛ ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان ،و�أخيه ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم ،و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
حكام الإمارات.
ً
لقد كان االحتاد نقلة نوعية للإمارات ،وحتوال غري م�سبوق يف تاريخ الأمة العربية،
جعالها يف املقدمة ،فت�ألقت على القمة بعطائها الالحمدود؛ مغدقة بعي�شة رغيدة
على �أبنائها من مواطنني ،ومقيمني ،ووف��رت لهما العي�ش برفاهية ورخ��اء يف ظل
الأمن والأمان ،حتى �صار ي�شار �إليها بالبنان الهتمامها ببناء الإن�سان ،ومل�شروعاتها
ال�ضخمة ،وعمرانها الأ�صيل ،وح�ضارتها املتفردة ،ورفعت بعزة و�شرف راية جمد
االحت��اد ،وقدمت منوذج ًا فريد ًا يحتذي به العامل �أجمع ،و�سطرت م�ستقب ًال واعد ًا
ل�شعب الإمارات الويف ،وا�ستطاعت مواجهة التحديات العاملية بنجاح ،كما متكنت من
تخطي الأزمات املالية العاملية بثقة ،وكانت على قلب رجل واحد.
وعندما �سئل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي عن �أهم حلظة يف حياته� ،أجاب�" :إنها ال�ساعة التي
�شهدتُ فيها ال�شيخ زايد وال�شيخ را�شد مع حكام الإمارات ،رحمهم اهلل ،يوقعون على
�إعالن االحتاد وت�أ�سي�س دولة الإمارات العربية املتحدة".
لقد كان لالحتاد الأثر الأكرب يف توليد �شرارة الإبداع يف �شتى املجاالت لتحقيق
�أكرب انطالقة معرفية ،وحققت حكومة دبي الإلكرتونية مرتبة متميزة على �صعيد
تطبيق برامج احلكومة الإلكرتونية؛ كما احتلت الإمارات املرتبة الأوىل عربي ًا �ضمن
ت�صنيف تقرير هيئة الأمم املتحدة ،فكانت جاهزيتها عالية يف جمال تقدمي اخلدمات
الإلكرتونية احلكومية ،وكان لها ال�سبق يف حتقيق جناحات تنموية و�إلكرتونية واعدة
يف جتربة فريدة من نوعها على م�ستوى ال�شرق الأو��س��ط ،بالتحول من النموذج
احلكومي التقليدي �إىل الإلكرتوين ..كما ا�ستطاعت من خالل تبنيها حلو ًال معلوماتية
متطورة ،وتطوير قنوات وو�سائل مبتكرة ،حتقيق التوا�صل ال�سريع مع اجلمهور على
جميع امل�ستويات ،حمققة بذلك معايري التقرير ال��دويل  .2003كما ا�ستطاعت
دولة الإم��ارات تر�سيخ مفاهيم االقت�صاد القائم على املعرفة ،وو�ضع �آليات حمفزة
لتطبيقه ،وتعزيز املكانة التناف�سية لها يف بيئة تنموية م�ستدامة ،عن طريق ت�شجيع
االبتكار ،وزيادة الإنتاجية ،لت�ضع نف�سها بذلك على خريطة االقت�صاد العاملي اجلديد.
وي�ؤكد ذلك تقرير �سهولة ممار�سة الأعمال للعام  2012ال�صادر عن البنك الدويل،
والذي نن�شره يف هذا العدد.
وتتواىل النجاحات ،وتتوا�صل الإجن��ازات على طريق حتقيق التكامل يف القطاع
احلكومي ..فقد مت تطبيق نظام "االقرتاحات املوحد" لدوائر وجهات حكومة دبي،
بالتعاون مع الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي بحكومة دبي ،وتبنته معظم تلك اجلهات،
بالت�ضافر مع "نظام ال�شكاوى املوحد" املطبق �سابق ًا؛ فيما يرفع م�ستوى النزاهة،
وال�شفافية ،نحو حتقيق هدف احلكومة الر�شيدة .كذلك �أطلقت "دبي الإلكرتونية"
�إ�صدار ًا جديد ًا مط ّور ًا من الإر�شادات اخلا�صة باملواقع الإلكرتونية للجهات احلكومية،
لتعزيز نتائج تطبيق الن�سخ ال�سابقة منها التي رفعت نتائج التقييم للمواقع احلكومية
من متو�سط �إجمايل يبلغ  %61يف العام � 2006إىل  %86يف العام .2010

ونوا�صل العمل يف "دبي الإلكرتونية" على زي��ادة تبني اجلمهور اخلدمات
الإلكرتونية التي تقدمها دوائر حكومة دبي ،لت�صبح �أدوات التوا�صل االجتماعي من
�ضمن الأدوات الرئي�سة املعتمدة لتعزيز قنوات التوا�صل الإلكرتوين حلكومة دبي.
وعلى هذا ال�صعيد ف�إننا �إذا ما اعتمدنا �صفحة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم على الفي�س بوك التي تعد من �أكرث ال�صفحات متيز ًا وجناح ًا يف
التعبري عن نهج القيادة يف تطوير قنوات التوا�صل مع جميع فئات املجتمع ،ف�سنجد �أن
على اجلهات احلكومية يف �إمارة دبي �أن تويل احل�ضور على الفي�س بوك دوره يف ترويج
اخلدمات الإلكرتونية وتبليغ املعلومات احلكومية للجمهور ،لتتيح ت�سخري خ�صائ�صها
التفاعلية والديناميكية ،وتعوي�ض النق�ص الذي قد يكون موجود ًا على املوقع التقليدي
للدائرة.
مما تعلمناه من �صفحات التاريخ ،وما�ضي الإم��ارات ،ودرو���س كفاح الآب��اء� ،أن
تبو�ؤ دولتنا هذه املكانة الرفيعة التي جعلتها بني م�صاف الدول املتقدمة ،ما كان ليتم
�إال بجهود �سواعد �أبنائها ،وعرقهم ،وكفاحهم امل�ستمر ،و�أن علينا �أال نتوقف عند ما
حققناه من جناحاتنا ال�سابقة ..كما ع ّلمنا �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ب�أن" :طريق االمتياز والتميز ال يتوقف عند مرحلة معينة" ،و�إمنا هو جهد
د�ؤوب لالحتفاظ بهذه املكانة املتميزة يف �أح�ضان االقت�صاد العاملي .وهذا عهد علينا
م�ستمر ،جندده يف يوم االحتاد ،حتى نلتقي يف عام �آخر مديد ،و�إجنازات جديدة يف
عمر االحتاد ،وكل عام و�أنتم بخري.

املدير العام

هيئة التحرير
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رؤيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا
تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الإلكرتونية" على "ت�سهيل تعامالت اجلمهور وال�شركات ،وامل�ساهمة
يف جعل دبي مركزاً اقت�صادياً رائداً" ..ولتحقيق ر�ؤيتها تلك فهي تعمل لرت�سيخ دعائم حكومة
افرتا�ضية من خالل توفري خدمات �إلكرتونية ذات جودة عالية ،مع تركيز وا�ضح على متطلبات
العمالء ،لتقدميها �إىل الأفراد وال�شركات والدوائر احلكومية.
وت�ت��وىل "حكومة دب��ي الإلكرتونية" مهمة ت�ق��دمي ال�ب��واب��ة الر�سمية امل��وح��دة حلكومة دبي
(دبي.امارات) ،التي تزود القاطنني يف الإمارة وم�ؤ�س�ساتها وقطاع الأعمال والزوار بكافة اخلدمات
احلكومية ب�صورة �إلكرتونية ،وت�شرف عليها لت�ضمن لهم الو�صول من مكان واحد �إىل ما يزيد على
 2000خدمة حكومية متنوعة تقدمها دوائر دبي.
وت�سهم جملتنا ال�شهرية املتخ�ص�صة هذه "تقنية للجميع" يف تعريف �شرائح املجتمع باخلدمات
الإلكرتونية ،مع تعميم ن�شر الثقافة الإلكرتونية مبا يخدم توجه الإمارة نحو جمتمع املعرفة..

جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الإلكرتونية

موضوعات العدد

رئي�س التحرير
�أحمد حممد بن حميدان
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ahmad.binhumaidan@deg.gov.ae

مدير التحرير

عامر حممد احلمايدة
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amer.alhamayda@deg.gov.ae

من�سق املجلة

جمال خليفة املال

�أرقام قيا�سية للتحول الإلكرتوين بدبي
وجناح حتييه "روح االحتاد"

jamal.almulla@deg.gov.ae

حمرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@deg.gov.ae

حمرر اللغة الإجنليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@deg.gov.ae

الإ�شراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري
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احل�ضور الإلكرتوين لدوائر حكومة دبي على
�شبكة التوا�صل املجتمعي "في�س بوك"

designer@deg.gov.ae
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املرا�سالت
الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الإلكرتونية
هاتف04-4056374 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :

تقرير "�سهولة ممار�سة الأعمال يف
دولة الإمارات" للعام 2012

الربيد الإلكرتوين:

quality@deg.gov.ae

ميكن ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية
من املجلة على البوابة :دبي.امارات
الآراء امل�ن���ش��ورة ب��أ��س�م��اء �أ��ص�ح��اب�ه��ا ال تعرب
بال�ضرورة عن ر�أي املجلة.
مينع منع ًا بات ًا �إع��ادة الن�شر �أو التوزيع للمواد
ال ��واردة باملجلة �إال ب��الإ��ش��ارة �إىل امل�صدر �أو
مبوافقة خطية من املجلة.
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"دبي الإلكرتونية" تطلق الإ�صدار اجلديد لإر�شادات املواقع
الإلكرتونية جلهات حكومة دبي

مرصد الخدمات

الدفع اإللكتروني من النيابة وخدمات على الهواتف المتحركة والـ "آي باد"
�أطلقت النيابة العامة بدبي خدمة اال�ستف�سار عن الق�ضايا على الهواتف املتحركة،
�ضمن �سعيها ال�ستثمار التقنيات احلديثة واملتطورة تطبيق ًا لهدفها اال�سرتاتيجي
املتمثل يف بناء بيئة تقنية ومعرفية داعمة ترتقي مبفهوم العمل القانوين ،من خالل
الربامج التي ت�ستهدف �أع�ضاء النيابة ومواردها الب�شرية� ،أو املتعاملني وال�شركاء،
وكذلك فئات اجلمهور املهتم باملو�ضوعات القانونية وذات ال�صلة.
و�أطلقت النيابة ن�سخة متطورة عن خدمة اال�ستف�سار عن الق�ضايا لأع�ضاء
النيابة العامة حتت ا�سم  E-Prosecutorعلى جهاز الآي باد ..ليخدم ب�شكل
غري مبا�شر املتعاملني .كما ت�ساهم اخلدمة ب�إطالع �أع�ضاء النيابة على الق�ضايا �أينما
كانوا ،بطرق متعددة ،مع �إمكان البت يف الطلبات املتعلقة بها ،مبا ي�سهم يف خدمة
املتعاملني حتقيق ًا للهدف اال�سرتاتيجي املتمثل يف �سرعة التقا�ضي.
كذلك �أطلقت النيابة برنامج قوانني دولة الإمارات العربية املتحدة على جهاز
الـ "الآي باد" �ضمن ثالثة �إ�صدارات خالل عامني من بدء امل�شروع ،حيث ت�ضمن
الإ�صدار اجلديد �إدراج �أربعة قوانني ،لي�صل جمموع القوانني التي توجد يف اجلهاز
�إىل  15قانون ًا احتادي ًا ،بالإ�ضافة �إىل حتديث �آلية البحث بهدف اخت�صار الوقت
امل�ستغرق يف ت�صفحها.
ويتيح الربنامج املطور بحلة ت�صفح جديدة على جهاز الآي باد �إمكانات ت�صفح
�أك�بر ق��در من الكتب وامل��واد القانونية لأع�ضاء النيابة واملحامني وطلبة القانون
واجلمهور عامة ،بطريقة �إلكرتونية �سهلة عو�ض ًا عن الطرق التقليدية التي قد تعيقهم
عن �أداء مهامهم ،عالوة على �إ�ضافة قانون جديد هو قانون املعامالت املدنية.
والربنامج يتميز بخ�صائ�ص متعددة تتيح للمت�صفح ا�ستخدام ح�ساب التويرت
اخلا�ص ب��ه ،ومتابعة تويرت النيابة العامة يف ال�شا�شة نف�سها ،والتمتع بخا�صية
العالمات بو�ضع عالمة على مادة معينة ميكنه الرجوع �إليها �إذا ما رغب يف ذلك ،مع
خا�صية �إ�ضافة املالحظات والتعليقات.

خدمة الدفع اإللكتروني

على �صعيد �آخ��ر وقعت النيابة العامة بدبي اتفاقية تفاهم مع حكومة دبي
الإلكرتونية لتفعيل خدمة الدفع الإلكرتوين ،بهدف ت�سهيل الإجراءات على املتعاملني،

طرق دبي تفوز بجائزة خدمة
المتعاملين خليجي ًا
فازت هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي ،متمثلة مب�ؤ�س�سة الرتخي�ص التابعة لها،
بجائزة �أف�ضل خدمة مقدمة للمتعاملني على م�ستوى جمل�س التعاون اخلليجي وذلك
يف الدورة الثانية مل�ؤمتر ومعر�ض وجائزة احلكومة الإلكرتونية اخلليجية املنعقد يف
دولة الكويت.
واخلدمة الفائزة هي عبارة عن حزمة من اخلدمات الإلكرتونية يف جمال
ترخي�ص املركبات وال�سائقني ودفع املخالفات ب�شتى �أنواعها .وت�ضم اخلدمة جمموعة
متكاملة من اخلدمات التقليدية التي متكنت الهيئة من تنفيذها عن بعد ب�شكل كامل،
مثل خدمات جتديد رخ�صة القيادة وجتديد ترخي�ص املركبات ،بالتعاون مع العديد
من جهات القطاع اخلا�ص مثل حمال فح�ص النظر املنت�شرة يف املراكز التجارية،
و�شركات الت�أمني ،و�أط��راف �أخرى عديدة .وتع ّد هذه املمار�سة متيز ًا على �صعيد
�إعادة هيكلة الإجراءات وتب�سيط احل�صول على اخلدمات احلكومية.
و ُي ُ
�ضاف ه��ذا الفوز �إىل �سجل �إجن ��ازات هيئة الطرق وامل��وا��ص�لات احلافل
بامل�شروعات احليوية واملبادرات اال�سرتاتيجية التي من �ش�أنها �أن تعزّز مكانة دولة
الإمارات العربية املتحدة عموم ًا ،و�إمارة دبي على وجه اخل�صو�ص ،على امل�ستويني
الإقليمي واخلليجي ،ومت ّثل حافز ًا مل�ضاعفة اجلهود وحتقيق الأف�ضل يف تنفيذ
امل�شروعات القائمة.

وتطويع التكنولوجيا الختزال الوقت وتوفري اجلهد عن طريق دفع ر�سوم املعامالت
املختلفة با�ستخدام املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بالنيابة العامة ،حيث ي�ستقبل الطلبات
التي ت�ستلزم دفع ر�سوم مثل طلبات الت�صوير وطلبات ال�شهادة وا�ستالم جواز ال�سفر
واالدعاء باحلق املدين.
وت�ستهدف خدمة الدفع الإلكرتوين فئة املحامني واملتعاملني مع النيابة العامة،
وحتتوي على مميزات خا�صة مت ّكن جميع م�ستخدميها من الدفع ب�سهولة وي�سر من
خالل ا�ستخدام بطاقات االئتمان املتعارف عليها ،و�أي�ض ًا من خالل اخل�صم املبا�شر
من ح�ساب العميل يف البنوك املرتبطة مع اخلدمة� ،إ�ضافة �إىل احل�صول على الطلب
بعد �إمتام العملية عن طريق الربيد ال�سريع.
وقد طورت النيابة قنوات متعددة لتقدمي خدماتها� ،إذ ميكن التوا�صل معها عرب
املوقع الإلكرتوين ،وبرامج الهواتف املتحركة والر�سائل الن�صية الق�صرية ،و�أجهزة
اخلدمة الذاتية املنت�شرة يف �إمارة دبي ،وكذلك عرب اخلدمات الإلكرتونية اخلا�صة
بالعاملني يف النيابة العامة من �أع�ضاء النيابة ،و كان �آخرها �إطالق املوقع الداخلي
لنيابة دبي "نيابتي".

تطوير طلبات الكاتب العدل اإللكترونية
بد�أت حماكم دبي م�شروع تطوير طلبات الكاتب العدل الإلكرتونية والتي يبلغ
عددها نحو خم�سني طلب ًا ،تتنوع ما بني التوكيالت والإقرارات والعقود والإنذارات
والإخ�ط��ارات ،يف �إط��ار �سعيها لتحديث كافة العمليات واملعامالت لديها� ،ضمن
م�شروع الكاتب العدل الإلكرتوين ال��ذي يعد الأول من نوعه على م�ستوى ال�شرق
الأو�سط والعامل.
وبعد �أن �أثبتت التجربة التي بد�أتها املحاكم جناح ًا من خالل �إقبال املتعاملني
على ا�ستخدام الطلبات الإلكرتونية ن�سب ًة ل�سهولتها مقارنة باملعامالت العادية،
ف�ستبادر �إىل �إطالق م�شروع تطوير طلبات الكاتب العدل الإلكرتونية ملراجعة كافة
اخلطوات ب�شكل عملي ومبتكر ،باال�ستفادة من خربات العاملني يف حماكم دبي؛
تفادي ًا لكافة العوائق وال�صعوبات التي قد تواجه العمالء يف �أثناء احل�صول على
اخلدمة.
وينتظر من امل�شروع تطوير عملية ح�صول الإدارة على املالحظات التي من �ش�أنها
حت�سني اخلدمات ومراجعة اخلطوات املتبعة ،كما �سي�سهم يف تعريف املوظفني من
الإدارات الأخرى بالطلبات الإلكرتونية وتعزيز طرق ا�ستخدامها ،بنا ًء على درا�سة
م�ستفي�ضة للطلبات واملالحظات الواردة من اجلمهور .وقد قام فريق املحاكم بابتكار
طريقة عملية الختبار الطلبات الإلكرتونية من خالل اختيار عدد من املوظفني من
الإدارات لتقدمي الطلبات ب�شكل تف�صيلي وفح�صها ب�شكل عملي.
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موضوع الغالف
في الذكرى األربعين ليوم االتحاد

أرقام قياسية للتحول اإللكتروني بدبي ونجاح تحييه {روح االتحاد}
روح واح��دة ت�سكن �سبعة �أج�ساد وعلماً؛ ه��ذا كل ما امتلكه الآباء
امل�ؤ�س�سون لدولة الإمارات ح�سب ما تقوله لنا هذه ال�صورة التي باتت
�أيقونة احتفاالتنا لهذا العام ،يوم وقفوا قبل �أربعني �سنة يواجهون كل
ما ميكن و�صفه بامل�ستحيل� :صحرا َء قاحل ًة ،وموار َد حمدود ًة ،وتثبيطاً
حمبطاً.
تلك امل�ستحيالت املت�ضافرة اختفت ،كما اختفت معامل املكان الذي
التقطت فيه هذه ال�صورة التي ي�صعب التقاطها من جديد ،لأنه من
ال�صعب العثور يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة على م�ساحة تخلو
من العمران ..واملجتمعون يف هذه ال�صورة رحلوا �أي�ضاً ،لكن �أرواحهم
املتحدة يف روح واحدة مل ترحل ،فلم تزل كذلك حتت ظل علم بلغ �أ�شده
بعدما بلغ �أربعني �سنة.
يف هذه الذكرى املجيدة ،ال جند ما نهديه لهذا الوطن وملن �أ�س�سه
�أف�ضل من �سجل �إجنازاتنا التي ندين بالف�ضل بها ملن بنوا لنا الأ�سا�س
الذي ا�ستندنا �إليه لن�صبح على ما نحن عليه اليوم ،ولتكون الأجيال
القادمة ق��ادرة على املقارنة وتل ّم�س �أث��ر االحت��اد يف حياتهم الرغيدة
و�أيامهم ال�سعيدة التي ينعمون بها ،ولريجعوا الف�ضل لأهله الذين
تخ ّلوا عن الـ "�أنا" الذاتية ،وا�ستبدلوها بـها "نحن" اجلماعية..
فلروح من ب ّثوا فينا "روح االحتاد" املج ُد واخللودُ.

االتحاد جوهر التحول اإللكتروني

ال ميكن لنجاح �أو �إجناز يف دولة الإم��ارات �أن يدعي �أنه قد بلغ ما
بلغه من دون �أن ُيرج َع لالحتاد دور ًا رئي�س ًا يف جناحه ،ومبادرة احلكومة
الإلكرتونية لي�ست ا�ستثنا ًء يف ذلك ،بل �إن روح االحتاد ت�سكن يف قلبها
الناب�ض ،وذلك لعدة عوامل� ،أهمها:
 )1االحت��اد يكر�س بنية التكامل يف القطاع احلكومي ،وهو الهدف
الأ�سمى للحكومة الإلكرتونية التي ت�سعى للو�صول �إىل احلكومة
املرتابطة ،وقد ذللت البنية االحتادية للحكم يف دولة الإمارات هذا
العائق الكبري الذي تواجهه احلكومات الإلكرتونية يف دول �أخرى من
العامل.
 )2االحتاد يعتمد مفاهيم احلكم الر�شيد و�سيا�سة الأبواب املفتوحة،
لأن القيادة التي �أن�ش�أت االحت��اد من �أج��ل م�صلحة املجموع هي
قيادة ت�سعى لبناء الوطن وت�ستمع لأبنائه ،وتوفر كل الفر�ص لي�صل
�صوتهم �إىل �صاحب القرار.
 )3االحتاد �ساعد يف االزدهار االقت�صادي ،وهو ما �ساهم يف توفري
امل��وارد املالية والب�شرية ،ووف��ر املنظومة املالية وامل�صرفية التي
تطلبتها مبادرة احلكومة الإلكرتونية لتنطلق بقوة وتنجح يف حتويل
النموذج احلكومي التقليدي �إىل النموذج الإلكرتوين.

تلك العوامل ،وغريها ،كان من تداعياتها الإيجابية �أن تتبو�أ مبادرة
احلكومة الإلكرتونية املرتبات الأوىل عاملي ًا على م�ستوى املنطقة يف �أكرث
من ميدان لتقنية املعلومات والتحول الإلكرتوين.
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وها نحن اليوم نفخر ب�أن ن�ضع �إجنازاتنا التي حققناها و�سام ًا يزين �صدر الوطن
الطيب الذي �أعطانا بال حدود ،و�ساعدنا يف �أن جنتاز بنجاحنا كل املع ّوقات ..وهو
�أمر تدعمه ح�صيلة خدماتنا الإلكرتونية امل�شرتكة التي متثل نواة التحول الإلكرتوين
لدوائر حكومة دبي ،واملمكنات التي ت�ستند �إليها اخلدمات الإلكرتونية.
نعر�ض هذه الأرقام وكيف تطورت بني عامني 2010 :و ،2011ليتمكن املتابع
من معاينة النمو امل�ضطرد الذي يحققه التحول الإلكرتوين على طريق بناء جمتمع
املعرفة وو�ضع دول��ة الإم��ارات على خارطة االقت�صاد اجلديد عاملي ًاّ ،
ملخ�ص ًة يف
اجلدول التايل:
اخلدمة

النتائج حتى �أكتوبر 2010

النتائج حتى �أكتوبر 2011

ن�سبة االرتفاع

عدد معامالت الدفع الإلكرتوين

1,494,603

2,373,305

%59

املبالغ املح�صلة عرب الدفع الإلكرتوين

2,058,208,642

3,123,815,174

%52

عدد معامالت الدفع عرب الهاتف املحمول

15,860

21,657

%37

املبالغ املح�صلة من خالل الدفع عرب الهاتف املحمول

5,312,294.8

6,369,542.31

%20

عدد ر�سائل التنبيه املر�سلة

61,888,232

64,179,050

%4

عدد ر�سائل اال�ستعالم الواردة

67,758

107,670

%59

النجومية لـ {الدفع اإللكتروني}

عند الت�أمل يف �أرقام اجلدول جند �أن خدمة الدفع الإلكرتوين حتتل وا�سطة العقد
يف اخلدمات امل�شرتكة من ناحية حجم املعامالت واملبالغ املح�صلة ،حيث متثل هذه
اخلدمة حجر الزاوية يف �أمتتة معظم اخلدمات احلكومية التي ت�ضم حت�صيالت مالية
مقابل تنفيذ �إجراءاتها.
وقد حتققت زيادة جوهرية يف ن�سبة املعامالت اخلا�صة بالدفع الإلكرتوين و�صلت
�إىل نحو  ،%60يف حني ارتفعت ن�سبة املبالغ املح�صلة ارتفاع ًا ملحوظ ًا بلغ  ،%52ما
يعني �أن املتعاملني اجلدد الذين ان�ضموا �إىل اخلدمة هم من ال�شريحة الوا�سعة عدد ًا
ولكنها تدفع ر�سوم ًا �أقل ،ما مي ّكن من التنب�ؤ ب�أن هذه ال�شريحة هي �شريحة الأفراد
التي ميثل تبنيها اخلدمات الإلكرتونية الهدف الأهم حلكومة دبي الإلكرتونية.

الدفع عبر الهاتف المحمول على الطريق

الظاهرة نف�سها تتكرر مع خدمة الدفع على الطريق عرب الهاتف املحمول؛ �إذ جند
�أن ن�سبة املعامالت زادت �أكرث من ن�سبة املبالغ ،ما يعني �أن �أفراد ًا �أكرث قد ان�ضموا
للخدمة ممن يدفعون دفعات مالية �صغرية ،وهذا هو الهدف املطلوب التوجه نحو
ن�شره ،واملتمثل يف �أن تكون اخلدمات الإلكرتونية جزء ًا من الأدوات التي يعتمد عليها
اجلمهور يف تعامالته اليومية.

بطاقات االئتمان األكثر شعبية

بطاقات االئتمان من بني اخليارات املتعددة التي توفرها خدمة الدفع الإلكرتوين،
فل ّما تزَ ْل حتظى بال�شعبية الأكرب بني اجلمهور مقارنة بالتحويل البنكي املبا�شر والدفع
عرب الدرهم الإلكرتوين الذي توقف م�ؤقت ًا للربط مع الن�سخة املطورة.
قناة الدفع

املبالغ حتى �أكتوبر 2011

بطاقات االئتمان

2,696,262,093.63

الدرهم الإلكرتوين

191,454,356.55

التحويل البنكي املبا�شر

236,098,724.22

تفاعل الجمهور عبر الرسائل النصية

رقم �آخر يلفت االنتباه� ،أال وهو الن�سبة ال�ضئيلة التي ال تتعدى  %4لعدد ر�سائل
التنبيه ال�صادرة مقارنة بالن�سبة الكبرية ج��د ًا والتي تقارب  %60الرتفاع عدد

ر�سائل اال�ستعالم الواردة .الن�سبة الأوىل املتدنية تدل على �أن اجلمهور قد بد�أ ي�ستفيد
من خ�صائ�ص الهواتف الذكية التي ت�سمح بكتابة وحترير الر�سائل املركبة بدرجة
كبرية ..ولعل خدمة دفع ر�سوم مواقف ال�سيارات عرب الر�سائل الق�صرية والتي حتظى
بانت�شار كبري بني اجلمهور ل�سهولتها وفائدتها الكبرية له هي ال�سبب يف ارتفاع تفاعل
اجلمهور مع اخلدمات احلكومية عرب و�سيلة الر�سائل الق�صرية.

االستطالع اإللكتروني

تظهر الأرق��ام ت�ضاعف عدد اال�ستطالعات الإلكرتونية التي توجهها الدوائر
واجلهات احلكومية للجمهور ،يف �إ�شارة ذات داللة على منهجية امل�شاركة وامل�ساهمة
الإلكرتونية التي تعتمدها تلك اجلهات يف تطوير خدماتها وحت�سني �أدائها من وجهة
نظر املتعامل ..ولعلها بحاجة �إىل زيادة قنوات توزيع هذه اال�ستطالعات مبا ي�ضمن
زيادة �أعداد اجلمهور امل�شارك فيها بن�سبة تواكب زيادة عدد اال�ستطالعات التي مت
توزيعها للعام 2011؟ فالأرقام تظهر �أن تلك الأعداد مل حتقق زيادة بالقدر نف�سه
الذي زاد فيه عدد اال�ستطالعات.
العام  2010العام 2011

اال�ستطالعات وامل�شاركات
عدد اال�ستطالعات الإلكرتونية

241

395

عدد امل�شاركات يف اال�ستطالعات الإلكرتونية

19,134

20,757

صعود نجم البوابة اإللكترونية لحكومة دبي

من الالفت لالنتباه �صعود جنم البوابة الإلكرتونية حلكومة دبي من ناحية عدد
الزوار ال�شهريني ،حيث يبلغ معدل زوارها � 200ألف زائر �شهري ًا ،يت�صفح كل منهم
ما يقارب �صفحتني لكل زيارة.
ويكمن ال�سبب الرئي�س الذي ترجع �إليه تلك الزيادة �إىل العناية البالغة التي يوليها
فريق البوابة لباقات اخلدمات احلياتية ،واملعززة مبحتوى كبري من املعلومات اخلا�صة
باخلدمات الإلكرتونية املقدمة من القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص على حد �سواء..
وهذه قيمة ال يح�صل عليها امل�ستخدم عند زيارته مواقع الدوائر احلكومية منفردة.
كما �أن نتائج حمركات البحث العاملية مثل غوغل وياهو تظهر موقع البوابة
الإلكرتونية حلكومة دب��ي يف ال���ص��دارة على �صعيد نتائج البحث ع��ن اخلدمات
الإلكرتونية ،وه��و �أم��ر ي�ساعد يف زي��ادة ع��دد املتعاملني الذين يتوجهون للبوابة
مبا�شرة.
كما �أن دل�ي��ل ال��دوائ��ر احلكومية ميثل حمطة ت��وق��ف �شاملة جتمع الروابط
الإلكرتونية واملعلومات اخلا�صة بكافة الدوائر احلكومية ،ما يجعلها �أ�شبه مبجمع
حكومي افرتا�ضي ،مفتوح على مدار ال�ساعة.

•
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الشبكات المجتمعية

الحضور اإللكتروني لدوائر حكومة دبي على
شبكة التواصل المجتمعي "فيس بوك"
احلكومية هو نقل ذلك الك ّم الكبري من اخلدمات التقليدية من النموذج اليدوي ما هو فيس بوك؟
يف ب��داي��ات ال�ت�ح��ول الإل �ك�ت�روين ك��ان ال�ت�ح��دي الأك�ب�ر ال��ذي ي��واج��ه اجلهات

�إىل النموذج الإلكرتوين ..وبعد �أن جتاوزت حكومة دبي الإلكرتونية هذه املرحلة
بتوفريها ما يزيد عن  2000خدمة �إلكرتونية تقدمها ال��دوائ��ر احلكومية يف
دبي ،بات التحدي اجلديد هو ت�شجيع امل�ستخدمني لتبنيها بالتحول من متعاملني
تقليديني �إىل متعاملني �إلكرتونيني مع القطاع احلكومي.
ه��ذه املهمة تتطلب ت��روي�ج�اً م�ستمراً م��ن قبل اجل�ه��ات القائمة على عملية
التحول الإلكرتوين ،وت�شكل ال�شبكات املجتمعية قناة فعالة يف هذا اجلانب متتاز
بتكلفتها املنخف�ضة وقبولها الوا�سع يف �أو�ساط املتعاملني من دون حتفظ ر�سمي،
مع �إمكانات وا�سعة للم�شاركة والتفاعل من قبل اجلمهور.
"تقنية للجميع" ا�ستعر�ضت يف العدد املا�ضي احل�ضور الإلكرتوين لدوائر
حكومة دب��ي على �شبكة ال�ت��وا��ص��ل املجتمعي "تويرت" ،ويف ه��ذا ال �ع��دد توا�صل
ا�ستعرا�ض هذا احل�ضور على �شبكة "في�س بوك" التي متتاز بوظائفها التفاعلية
الأقوى والأكرث �شعبية بني امل�ستخدمني.
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يعترب موقع "في�س بوك" من�صة لبناء �شبكة جمتمعية جرى �إطالقها يف العام
 ،2004حيث ميكن للم�ستخدمني الت�سجيل يف املوقع با�ستعمال بريدهم الإلكرتوين،
ومن ثم القيام ب�إن�شاء ملف تعريف �شخ�صي يعر�ض معلوماتهم واهتماماتهم ومعلومات
عن حياتهم اخلا�صة .وي�سمح املوقع بجلب عناوين قائمة االت�صال اخلا�صة بالربيد
الإلكرتوين للم�شرتك لي�صبح �أ�صحابها �أ�صدقاء يف املوقع� ،أو ميكن البحث عربه عن
�أ�صدقاء جدد لين�شئ امل�شرتك �شبكته ال�شخ�صية من املعارف والأ�صدقاء.
بعدها يبد�أ امل�شرتك مب�شاركة املحتوى الذي يحرره مع جمموعة الأ�صدقاء التي
�ش ّكلها ..وي�شمل املحتوى الذي ميكن حتريره من قبل امل�ستخدم �أو �أ�صدقائه الن�صو�ص
والتعليقات وال�صور ،لكن يبقى الأهم هو توافر �إمكان م�شاركة ون�شر قائمة الأ�صدقاء
التي ميتلكها امل�شرتك ،مما ي�ساعد على تو�سيع قائمة الأ�صدقاء بني �أي طرفني ..كما
ي�ساعد يف العثور على الأ�صدقاء القدامى الذين انقطعت �صالت العالقة معهم منذ
زمن بعيد .وميكن كذلك �أن ين�ضم امل�شرتك �إىل جمموعات ذات اهتمام م�شرتك �أو
يت�ضامن مع �صفحات ق�ضايا عامة.
هذه اخل�صائ�ص التي يقدمها املوقع تفتح الباب للم�شرتك ليكون له ت�أثري القطرة؛
فكلمة ين�شرها ميكن �أن ت�صل يف حلظات �إىل �آالف الأ�شخا�ص من خالل ال�شبكات
املتوا�صلة من الأ�صدقاء و�أ�صدقاء الأ�صدقاء وهكذا ،ما جعل املوقع ذائع ال�صيت
وال�شهرة ليبلغ عدد امل�شرتكني فيه حالي ًا  800مليون م�ستخدم .ولأ�سباب تتعلق
باخل�صو�صية و�أمور �أخرى قانونية ،يجب �أن يكون عمر امل�ستخدم ملوقع في�س بوك 13
�سنة فما فوق.

فيس بوك للمؤسسات

هذا الإقبال الكا�سح من ماليني امل�ستخدمني على موقع في�س بوك جعل منه قناة
توا�صل مثالية مع اجلمهور من قبل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وال�سيا�سيني وامل�شاهري .وقد
كم
متكن العديد من ال�شركات من ا�ستخدام خا�صية "التزكية بالكلمة" من ا�ستقطاب ّ
كبري من املتعاملني والزبائن الذين يثقون مبن حدثهم من �أ�صدقاء عن جودة خدمات
ال�شركة وب�ضائعها ،وهو ما �شجع تلك ال�شركات لتخطيط حمالت �إعالمية �شاملة تدور
حول هذا املفهوم.
القطاع احلكومي بد�أ يجد يف تلك املزايا التي يقدمها املوقع قناة �إ�ضافية نوعية
ت�سمح له ب�إي�صال املعلومات واخلدمات التي يقدمها للجمهور بطريقة �سريعة وفعالة..
على الرغم من �أن الدرا�سات �أظهرت �أن املوقع �أكرث فاعلية يف التوا�صل ال�شخ�صي بني
الأفراد منه يف التوا�صل امل�ؤ�س�سي.
من ناحية ثانية �أثبت في�س بوك �إمكانات منقطعة النظري يف ترويج الق�ضايا
العامة واملو�ضوعات اجلماعية امل�ستندة �إىل قيم املجتمع؛ مثل �إطالق حمالت الإغاثة
والتوعية ال�صحية واملطالب احلقوقية واملدنية .ولأن هذه الق�ضايا متثل جزء ًا من
اهتمامات القطاع احلكومي فقد بادر لال�ستفادة من �شبكة في�س بوك كقناة للتوا�صل
املجتمعي ب�شكل �أكرب.

منهجية البحث

ابتد�أنا عملية البحث عن �صفحات املواقع احلكومية على موقع في�س بوك من
خالل حمرك البحث اخلا�ص باملوقع ،غري �أن النتائج كانت تُظهر عدة �صفحات
للدائرة الواحدة ،ومل نتمكن من حتديد ال�صفحة الر�سمية اخلا�صة بها من ال�صفحات
املنتحلة ،ما دعانا �إىل اعتماد ال�صفحات التي حتمل عناوين معرو�ضة على املواقع
الر�سمية للدوائر ،وا�ستثناء ال�صفحات الأخرى.
هذا الأمر يدعونا �إىل �أن نلفت نظر اجلهات احلكومية �إىل مراعاة �أمرين مهمني:
الأول �أنه ما مل ت ُق ْم اجلهة بعر�ض الرابط احلقيقي ل�صفحتها على في�س بوك على
موقعها الر�سمي فلن يتمكن امل�ستخدم من الت�أكد �إذا ما كان ي�ستعر�ض ال�صفحة
الر�سمية للدائرة ويتوا�صل معها �أم �أنه يتوا�صل مع جهة غري معلومة تنتحل هوية
الدائرة احلكومية.
الأمر الثاين يت�صل بالدوائر التي ال متتلك ا�شرتاك ًا على موقع في�س بوك ،وهذه
يرتتب عليها الت�أكد من �أن �أحد ًا من القرا�صنة �أو املنتحلني رمبا قد قام با�ستعمال
ا�سم الدائرة خللق �صفحات وهمية ون�شر معلومات م�ضللة �أو عر�ض خدمات �إلكرتونية
تهدف �إىل التحايل على امل�ستخدمني ،لكون انتحال الهوية ممكن ًا على في�س بوك ب�سبب
غياب �آلية التوثيق والتحقق من الهوية الذاتية للم�شرتك �أو من�شئ ال�صفحة.

 600معجب جديد ،وقد ي�صل يف بع�ض الأيام �إىل  2800معجب .و�إذا ما قارنا
هذه الأرقام مع �أعداد املعجبني واملتابعني ل�صفحات اجلهات احلكومية ،جند �أن عدد
املعجبني ب�صفحة ال�شيخ حممد بن را�شد يف يوم واحد يفوق عدد املعجبني الذي تكافح
بع�ض اجلهات احلكومية ال�ستقطابه يف �سنة كاملة.
هذا ما ن�سميه كاريزما القيادة الإلكرتونية ،وهو منوذج (القيادة بالأ�سوة) املعتمد
من قبل ال�شيخ حممد بن را�شد يف تعامله مع كافة القيادات احلكومية واجلهات
الر�سمية يف �إمارة دبي.
عند التمعن مبحتوى ال�صفحة اخلا�صة ب�صاحب ال�سمو ،جن��د �أن�ه��ا متتاز
باملوا�صفات الآتية:
 )1ي�ساهم املعجبون يف ال�صفحة ب�شكل فعلي وال يتعاملون معها ب�صورة كمالية،
حيث يبلغ معدل ع��دد �إ� �ش��ارات الإع �ج��اب بكل تعليق ين�شره �صاحب ال�سمو
 4000عالمة �إعجاب ،كما يتم ن�شر  2000تعليق مقابل يف املعدل ،ويتوزع
امل�شاركون على خمتلف اجلن�سيات و�أطياف املجتمع ،مواطنني ومقيمني ،ما ي�ؤكد
البعد العاملي لنجومية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد.
 )2يتم ن�شر حمتوى املوقع باللغتني العربية والإجنليزية ،ما ي�ضمن و�صول املحتوى
�إىل �أكرب عدد ممكن من امل�ستخدمني.
ً
ً
 )3معدل حتديث ون�شر الر�سائل هو ر�سالة واح��دة �أ�سبوعيا تقريبا ،ما يجعل
حمتوى ال�صفحة متجدد ًا من غري مبالغة ،تالفي ًا لعزوف املعجبني.
 )4كافة الر�سائل التي يتم ن�شرها �أو ال�صور ذات طابع �شخ�صي ،بعيد ًا عن
الربوتوكولية الر�سمية واملرا�سم ،ما ي�سهم يف بناء عالقة ودي��ة بني املعجبني
وال�صفحة.
	)5ال يتم مراقبة التعليقات التي تن�شر على ال�صفحة من قبل املعجبني ،ما يجعل
منها م�ساحة مفتوحة للتعبري عن الر�أي.
ويف اخلال�صة باتت ال�صفحة منوذج ًا يعر�ضه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد لكل مهتم بتوظيف ال�شبكات املجتمعية لأغرا�ض احلكم الر�شيد.

الحضور الحكومي على موقع فيس بوك

من بني  33جهة حكومية معرو�ضة على البوابة الإلكرتونية حلكومة دبي (دبي.
امارات) مل جند �سوى  11جهة حكومية تعر�ض عناوين �صفحاتها على في�س بوك على
مواقعها الر�سمية ،على الرغم من امتالك العديد منها �صفحات على موقع في�س بوك،
غري �أننا مل نتمكن من اال�ستيثاق من ملكية تلك ال�صفحات؛ لذا جرى ا�ستبعادها .كما
�أن عدد ًا من اجلهات احلكومية ي�ستخدم رابط ًا خاطئ ًا على موقعه الإلكرتوين ال يقود
�إىل �صفحة الدائرة على في�س بوك ،و�إمنا ي�ؤدي �إىل ال�صفحة الرئي�سة ملوقع في�س بوك،
وهذه الدوائر �أي�ض ًا مت ا�ستبعادها من التحليل.
ونتمنى على كافة اجلهات التي مل ندرج �صفحاتها يف بحثنا احلايل �أن تتوا�صل معنا
لن�ستدرك ذلك عن طريق عر�ض حمتوى �صفحاتها يف الأعداد التالية من جملتنا.
 ..ن�ستهل ا�ستعرا�ضنا حل�ضور حكومة دبي على �شبكة في�س بوك ب�أكرث ال�صفحات
متيز ًا وجناح ًا يف التعبري عن ر�ؤية دبي ،تلك هي �صفحة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.

facebook.com/HHSheikhMohammed

مبا يقارب ن�صف مليون معجب بهذه ال�صفحة حالي ًا ،تتوا�صل �أع��داد املعجبني
بالتزايد ب�شكل م�ضطرد يومي ًا ،كما يظهر موقع  wildfireapp.comلر�صد
وحتليل احل�ضور املجتمعي على في�س بوك .وقد بلغ املعدل اليومي الرتفاع عدد املعجبني
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الحضور اإللكتروني للجهات الحكومية في إمارة دبي على فيس بوك ،حتى  13نوفمبر :2011
الدائرة
هيئة الطرق واملوا�صالت
�شرطة دبي
غرفة دبي

ال�صفحة
facebook.com/rtadubai
facebook.com/dubaipolicehq
http://www.facebook.com/pages/Dubai-Chamber/107972805893326

النيابة العامة
بلدية دبي
هيئة ال�صحة بدبي
دائرة حكومة دبي الإلكرتونية
جمل�س دبي الريا�ضي
جمل�س دبي للإح�صاء
دائرة الأرا�ضي والأمالك
هيئة الأوقاف و�ش�ؤون القُّ�صر

http://www.facebook.com/pages/Dubai-PublicProsecution/178866158792904
facebook.com/DubaiMunicipality
http://www.facebook.com/DubaiHealthAuthority
facebook.com/DubaieGovernment
http://www.facebook.com/pages/Dubai-SportsCouncil/111142585616115
http://www.facebook.com/pages/Dubai-StatisticsCenter/121229941235723?sk=wall
http://www.facebook.com/LandDepartmentDubaiGovernment
http://www.facebook.com/dubaiamaf

الدوائر الحكومية في فيس بوك

سياسة التعليقات

صفحة البداية

الخالصة

اخلدمات
اللغة
الإلكرتونية
عربي�/إجنليزي
نعم
عربي
نعم
�إجنليزي
ال

عدد املعجبني
7,248
742
534

ال

202

ال�صفحة خالية
نعم
نعم

164
108

عربي

ال

52

عربي

ال

51

عربي
عربي

ال
ال

27

عربي
عربي
�إجنليزي
عربي�/إجنليزي

161
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كافة الدوائر التي عاينا �صفحاتها على في�س بوك تفتح املجال لن�شر التعليقات على
اجلدول يف الأعلى يلخ�ص احل�ضور الإلكرتوين للجهات احلكومية يف �إمارة دبي
الر�سائل التي تن�شرها هي ،لكن �أي ًا منها مل حتدد ال�سيا�سات امل�سموح بها للتعليق من
على في�س بوك ،كما كانت يف  13نوفمرب :2011
وكما ُيظهر اجلدول ف�إن �صفحة هيئة الطرق واملوا�صالت قد حققت جناح ًا كبري ًا قبل املعجبني ،با�ستثناء دائرة حكومة دبي الإلكرتونية التي تخ�ص�ص ق�سم ًا تعر�ض فيه
يف االنت�شار بني اجلمهور يتجاوز  7000معجب ،ما يظهر املثابرة واجلهد الكبريين �سيا�سة ن�شر التعليقات ،وهو ما ي�ساعد يف �ضبط �سلوك املعجبني عرب ممار�سة حرية
التعبري مب�س�ؤولية واحرتام للذوق العام ولل�ضوابط املتعارف عليها يف �صفحة عامة.
املبذولني من الهيئة يف جمال الرتويج عرب ال�شبكات املجتمعية.
الدوائر الأخرى حققت ح�ضور ًا �أقل من املتوقع ،ما ي�شي بتوظيف حمدود لل�شبكات
املجتمعية كقناة توا�صل متفاعلة وفاعلة .بطبيعة احلال قد تكون دوائر عديدة �أطلقت االستطالعات والفعاليات
غالبية �صفحات الدوائر التي قمنا بتحليلها على موقع في�س بوك متتلك خا�صية
�صفحاتها على موقع في�س بوك منذ وقت قريب فقط ،مما ي�صعب معه حتقيق انت�شار
الفعاليات وا�ستطالعات الر�أي عليها ،على الرغم من �أنها غري مفعلة حالي ًا من خالل
معقول بني اجلمهور ،لكن ينبغي لهذه الدوائر �أن تقوم بالرتويج ل�صفحاتها داخلي ًا بني
الإعالن عن فعالية �أو �إطالق ا�ستطالع؛ ولذا ن�أمل �أن يتم تفعيل تلك الوظائف قريب ًا.
موظفيها لي�ساهموا يف خدمة �أهداف م�ؤ�س�ستهم يف �أو�ساطهم االجتماعية ،ومن ثم
غري �أن دائرة حكومة دبي الإلكرتونية اختارت �أن ت�ستعمل خدماتها املركزية يف جمال
يجري �إطالق ال�صفحة للجمهور وهي مدعومة بزخم كبري من فريق عمل الدائرة.
اال�ستطالعات بد ًال من الأدوات االفرتا�ضية املتاحة عرب موقع في�س بوك ..وال ن�ستطيع
الر�سائل
من ناحية ثانية الحظنا �أن العديد من الدوائر ت�ستعمل لغة واحدة يف ن�شر
�أن نح�سم فيما �إذا كان هذا املنهج �أف�ضل من ا�ستعمال الأدوات االفرتا�ضية من في�س
على �صفحتها ،ما يح�صر الر�سالة املوجهة للجمهور الكبري واملتعدد اللغات ،ومن بوك التي متتاز بتكاملها الكبري مع التعليقات و�صفحة جدار الر�سائل ،عالوة على
الأف�ضل �أن تكون الر�سائل من�شورة باللغتني العربية والإجنليزية ،ل�ضمان و�صولها �أنه من ال�سهل ن�شرها ب�شكل وا�سع بني م�ستخدمي في�س بوك! ونرى �أنه يجب درا�سة
لأكرب عدد ممكن من م�شرتكي في�س بوك.
املو�ضوع العتماد �سيا�سة موحدة على �صعيد الدوائر احلكومية كافة.

اعتمدت غالبية الدوائر على �صفحة جدار الر�سائل ل�صفحة في�س بوك كواجهة
افرتا�ضية تفتح عند اختيارها ،يف حني �أن عدد ًا منها �أن�ش�أت �صفحة ترحيب خا�صة
ت�شبه موقع ًا �إلكرتوني ًا م�صغر ًا لتوجيه امل�شرتكني للتفاعل معها ..ولعل اخليار الأول هو
داع لنح�شر
الأف�ضل ،لكون قوة في�س بوك هي يف التعبري احلر والتلقائي ،ولي�س هناك ٍ
املوقع الإلكرتوين الر�سمي للدائرة داخل �صفحة في�س بوك.

اسم المستخدم

من بني الدوائر العديدة التي راجعنا �صفحاتها وجدنا �أن غالبيتها ت�ستخدم ا�سمها
الر�سمي على في�س بوك لتعريف الرابط اخلا�ص بتلك ال�صفحات ،وذلك ي�ضمن حماية
ملكية ال�صفحة والتعريف بهوية مالكها ،يف حني �أن بع�ض الدوائر ت�ستخدم رابط ًا عام ًا
ال ي�ضمن حماية ال�صفحة وي�سمح بتكوين �صفحات �أخرى حتمل اال�سم نف�سه وتفتح
املجال النتحال ا�سم الدائرة من قبل �أطراف �أخرى.
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يف العنوان العري�ض ف�إن اجلهات احلكومية يف �إمارة دبي قد بد�أت تظهر اهتمام ًا
كبري ًا بتوظيف زخم قنوات التوا�صل املجتمعي يف ترويج اخلدمات الإلكرتونية وتبليغ
املعلومات احلكومية للجمهور ،ولكن مزيد ًا من اجلهود ال تزال مطلوبة لتقوية تلك
القنوات و�إدارتها بفاعلية �أكرب ..كما �أن فريق التخطيط اال�سرتاتيجي التابع حلكومة
دبي الإلكرتونية مدعو لو�ضع وثيقة ملعايري احل�ضور الإلكرتوين على موقع في�س بوك
وغريه من مواقع ال�شبكات املجتمعية ليكون قاعدة ت�ستند �إليها الدوائر يف تنفيذ �أف�ضل
املمار�سات التقنية.
ن�ؤكد �أخري ًا على �ضرورة �أن تكون الدوائر احلكومية واقعية يف توقعاتها جتاه �أعداد
املعجبني واملتابعني ،لأنها توظف قنوات ذات طبيعة �شخ�صية لأغرا�ض م�ؤ�س�سية..
وما مل ت ُق ِم القياداتُ احلكومية بالتمثل ب�أ�سلوب ال�شيخ حممد بن را�شد يف توظيف
جنوميته ال�شخ�صية خلدمة الر�سالة احلكومية لدوائرهم ،ف�ستبقى �أرقام املعجبني
واملتابعني متوا�ضعة ،ولن حتقق جناح ًا كما حققت �صفحة �سموه ،بو�صفه القائد
الإلكرتوين الف ّذ.

•

موقع الشهر

حلة جديدة للموقع اإللكتروني لبلدية دبي dm.gov.ae
تتيح تجديد ًا أكبر
ب�ع��د ط��ول ان�ت�ظ��ار م��ن امل�ت�ع��ام�ل�ين ل��ر�ؤي��ة تغيري
واج �ه ��ة امل ��وق ��ع الإل � �ك �ت�روين لأك�ب��ر دوائ � ��ر حكومة
دب��ي ،قامت بلدية دب��ي ب��إدخ��ال تعديل جوهري على
واج �ه��ة م��وق�ع�ه��ا ،وال ��ذي يحتكر ال��رق��م القيا�سي يف
عدد اخلدمات املقدمة للجمهور من �أف��راد و�شركات
وزوار يزيد عددها عن  500خدمة ،متثل ربع العدد
الإجمايل لكافة اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها
دوائ� ��ر ح�ك��وم��ة دب ��ي جم�ت�م�ع��ة ،وي �ت �ج��اوز ع��دده��ا الـ
 2000خدمة.
و��س�ن�ق��وم ب��ا��س�ت�ع��را���ض ال�ت�ج��دي��د ال ��ذي ق��ام��ت به
البلدية على بوابتها بذهنية التوقعات امل�أمولة من
تلك الدائرة العريقة التي ت�سمى "�أم الدوائر" ،مع
الأخ��ذ بعني االعتبار �أن فريق البوابة الإلكرتونية
للبلدية يتحمل م�س�ؤولية ا�ستثنائية يف تقدمي منوذج
مميز للبوابة.

هيكل الموقع

تتنازع املوق َع ثالث ُة اجتاهات ،لكننا مل نتمكن من
معرفة �أيها هو الذي ميثل هيكل املوقع الرئي�س الذي
ي�ق��ود امل�ستخدم للو�صول �إىل خ��دم��ات��ه الإلكرتونية
املطلوبة .هذه املحاور هي:
ال �ق��ائ �م��ة ال��رئ �ي �� �س��ة :وت���ض��م �سبعة ح �ق��ول ،هي:
ال�سواحل والرقعة اخل�ضراء ،ال�صحة وال�سالمة العامة،
التخطيط والبناء ،امل�شاريع والبنية التحتية ،الرتفيه
والرتاث ،البيئة ،املطابقة واالعتماد.
وقد اعتقدنا يف بداية الأم��ر �أن هذه احلقول هي
املحور الرئي�س لبناء هيكل املوقع وت��وزي��ع اخلدمات
الإلكرتونية ،غري �أننا ترددنا يف اعتماد هذا التقدير
بعدما قمنا بت�صفح كل حقل منها؛ �إذ مل جند حمتوى
ُيذكر يبني ماهية احلقل �أو اجلمهور امل�ستهدف منه،
حتى ولو كان حمتوى �إ�ضافي ًا ،وكل ما وجدناه قوائم
ملأى باخلدمات الإلكرتونية املوجهة لذلك احلقل.
القطاعات :ويلخ�ص هذا احلقل املوجود �أي�ض ًا على
القائمة الرئي�سة الهيكل التنظيمي لبلدية دبي بالكامل،
ويف كل فرع من فروع القائمة توجد قائمة فرعية تتناول
كل ما يتعلق باخلدمات والتق�سيمات الإدارية.
وباختيار �أحد تلك الفروع التي يحتويها احلقل وجدنا
�شا�شة تعريفية به ،مع كلمة ملدير القطاع ،ومعلومات
االت�صال ،وقائمة بكافة اخلدمات الإلكرتونية التابعة
ل��ه .وعلى الرغم من �أن ه��ذا الت�صنيف هو تف�صيل
للهيكل التنظيمي للبلدية ،ولي�س لفئات اخلدمات
اخلارجية التي تقدمها البلدية للمتعاملني معها ،غري
�أن �صفحاته خمدومة من ناحية املحتوى �أكرث من حقول
اخلدمات على ال�صفحة الرئي�سة الأوىل.
قائمة �أعمالك :يف و�سط ال�صفحة الرئي�سة توجد
قائمة تعلو كلمة املدير العام حتمل عنوان "�أعمالك"..
وعند اختيارنا تلك القائمة تفرعت عنها �ستة خيارات،
يرتاءى للناظر �إليها للوهلة الأوىل �أنها هي ذاتها احلقول
الأ�سا�سية ال�سبعة على ال�صفحة الرئي�سة ..اعتقدنا
�أن هذه القائمة تلخ�ص قطاعات البلدية ،فوجدنا �أن

القطاعات خم�سة ،لكن هناك ت�شابه كبري يف ت�سميات
خيارات القائمة والقطاعات.
تلك الت�شابكات �أدخلتنا يف حرية من �أمرنا� ،أدّت
�إىل ح�صول اختالط يف حتديد ماهية الهيكل الرئي�س
ملوقع البلدية!؟

المساحة المركزية

بلدية دبي -هي التي متتلك �أكرب قاعدة بيانات حول
الفعاليات واملنا�سبات التي حتدث يف الإمارة ،والتي ال
ُيقام �أي منها من غري موافقة البلدية و�إذنها.
YES
ولقد توقعنا �أن يتم يف الإ�صدار اجلديد من NO
البوابة
ا�ستبدال تلك الروابط اخلارجية وو�ضع روابط خا�صة
.......................................................................
ببيانات من البلدية ،لكن ذلك مل يتم ،بل ما ح�صل هو
.......................................................................
تعزيزها ب�أيقونات تو�ضيحية لت�صل باملت�صفح �إىل املوقع
القدمي نف�سه! ومل جند �سبب ًا مقنع ًا لذلك ،كما ال نعرف
�إن كانت مالحظتنا ال�سابقة قد مت االطالع عليها �أم ال؟

يف امل�ساحة املركزية و�سط ال�صفحة الرئي�سة توجد
كلمة للمدير العام لبلدية دب��ي� ،سعادة ح�سني لوتاه،
وعند النقر على رابط "تابع ر�سالة املدير العام" ن�صل
�إىل رابط غري فعال و�شا�شة خط�أ فني!
ابتدا ًء ،نحن ال نعرف ملاذا يتم و�ضع ر�سالة املدير
العام يف امل�ساحة املركزية للموقع ،يف حني �أنها م�ساح ٌة
الأَولىَ �أن توظف للخدمات الأكرث �أهمية من وجهة نظر
املتعامل ،علم ًا �أن الر�سالة ذاتها موجودة يف قائمة "عن
البلدية" يف موقعها الطبيعي بالكامل ،ومعززة بخدمة محرك البحث
يف املوقع القدمي لبلدية دبي كان حمرك البحث ال
رائعة هي خدمة االت�صال باملدير العام.
و�إذا كان هناك من يخالفنا ويرى �ضرورة لإدراج يعمل ،وعندما كنا نحتاج �إىل �إج��راء بحث يف حمتوى
كلمة امل��دي��ر ال �ع��ام يف و��س��ط امل��وق��ع ب��دل اخلدمات املوقع كنا نلج�أ �إىل حمرك غوغل ..وعندما بحثنا يف
الأ�سا�سية ،فلي�س بو�سعه �أن يختلف معنا يف �أن رابط كفاءة �أداة البحث يف املوقع اجلديد ا�ضطررنا �إىل
تكملة الكلمة يجب �أن يكون فعا ًال وغري معطوب ،فهذه العودة مرة ثانية ال�ستعمال حمرك غوغل ،ف�أداة البحث
يف املوقع اجلديد ال تعمل ..وال تعليق لدينا على ذلك!؟
غري مقبولة على الإطالق!

الفعاليات والمنشورات

حتت موقع كلمة املدير العام توجد �أربعة حقول:
م�شاريعنا ،الفعاليات ،املن�شورات ،الإعالنات.
وعند معاينة املحتوى التابع لكل حقل من احلقول
فوجئنا ب��أن كافة الفعاليات املعرو�ضة يف املوقع تعود
ل�شهر مار�س املا�ضي ،با�ستثناء فعالية واح��دة جرت
يف �شهر �أبريل ،وهي فعاليات بات يف�صلنا عنا نحو 7
�أ�شهر!! وهو �أمر يثري الت�سا�ؤل عن �سبب ترك حمتويات
قدمية يف خانة الفعاليات لدائرة هي من �أكرث الدوائر
تفاع ًال مع اجلمهور و�أكرثها خدمة لإمارة دبي ..ومن
ناحية ثانية فقد وج��دن��ا من�شورة �إلكرتونية واحدة
فقط تعود ل�شهر فرباير  ،2011وهو �أمر يثري ت�سا�ؤ ًال
�إ�ضافي ًا؟
ولأنه يف حكم املتفق عليه �أن (املحتوى هو امللك)؛
فمهما عظمت التقنية الفنية التي ت�شغل املوقع الإلكرتوين
لكنها تفقد قيمتها �إذا ك��ان املحتوى املعلوماتي غري
مالئم لطبيعة املوقع �أو �إذا كان يحتوي على �أخطاء.

دليل المدينة

يف ع ��دد ��س��اب��ق ك�ن��ا ق��د ت�ن��اول�ن��ا امل��وق��ع القدمي
لبلدية دب ��ي ،وا�ستعر�ضنا رواب���ط ت�ب�ين الفعاليات
التي حتدث يف مدينة دبي وتنقل املت�صفح �إىل موقع
 ،www.dubaicityguide.comو�آنذاك
�أب��دي �ن��ا م�لاح�ظ��ة ح��ول � �ض��رورة �أن ت�ع��ر���ض املواقع
احلكومية بيانات معتمدة من قاعدة بياناتها ب�شكل
ع��ام ،باخل�صو�ص �إذا كانت اجلهة احلكومية -مثل

آفاق التجديد

تلك امل�لاح�ظ��ات الب�سيطة وال�سريعة التي قمنا
بها لي�ست ه��ي ك��ل م��ا لدينا لنقدمه للفريق التقني
القائم على جتديد موقع بلدية دب��ي ،بل �إن ما تتمتع
به بلدية دبي من زخم يف خدماتها وبنيتها التحتية،
والذي غاب عن املوقع� ،أكرب بكثري ..نحن يف املح�صلة
نعتقد �أن الآف��اق �أمام التجديد -ب�إ�صدارات �أكرث قوة
وجودة -مفتوح ٌة ب�شكل وا�سع .على �سبيل املثال نتمنى
�أن ن�شاهد نظم تخطيط املواقع اجلغرافية تعود من
جديد بخدماتها التي ال ي�ضاهيها �أي حمرك خرائط يف
العامل عندما نتعامل مع �إمارة دبي ..كما نتمنى �أن نرى
دلي ًال �شام ًال للحدائق واملتنزهات الرائعة التي تزدان
بها املدينة ..ون�أمل �أي�ض ًا �أن نعاين على مدار ال�ساعة
ال�شواطئ اخلالبة واملناظر الطبيعية اجلميلة بكامريات
حية مربوطة عرب املوقع.
وم��ا ال ميكن �أن نن�ساه تلك املكتبة ال��رائ�ع��ة من
ال�صور التاريخية واحلديثة التي متتلكها دبي ،وحتكي
ق�صة �إبداعها يف بناء �إمارة �صارت دانة للدنيا ..كما
هناك الكثري الكثري من كنوز الإبداع يف البلدية والتي مل
يعطها املوقع حقها وميكن �أن متثل قيمة م�ضافة حقيقية
للجمهور.
نتمنى �أن يتقبل فريق امل��وق��ع الإل �ك�تروين لبلدية
دب��ي مالحظاتنا ب�صدر رح��ب ،فنحن نحا�سب املوقع
انطالق ًا من امل�ستوى الذي تعودنا �أن نرى فيه اخلدمات
الإلكرتونية للبلدية �سباقة يف كل جديد ،ومن امل�ستوى
الذي تعودنا �أن نرى فيه خدمات بلدية دبي على الأر�ض:
خدمات قوة حمركة لنه�ضة دبي.

•
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ممارسة األعمال

تقرير "سهولة ممارسة األعمال في دولة اإلمارات" للعام 2012

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

بدء المشروع

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

الإمارات الإقليم OECD
14
16
14
152
141
46
5.2

351.3

45.7

الحصول على الكهرباء

يقوم تقرير ممار�سة �أن�شطة الأعمال بت�سجيل جميع الإج��راءات التي ينبغي �أن
ت�ستوفيها من�ش�أة الأعمال ليجري تو�صيل الكهرباء ب�صورة دائمة �إىل م�ستودع معياري.
وت�شمل هذه الإج��راءات تقدمي الطلبات �إىل م�ؤ�س�سات الكهرباء والتوقيع على عقود
معها ،وكافة عمليات الك�شف والت�صاريح ال�ضرورية من الهيئات الأخرى ،بالإ�ضافة
�إىل �أعمال التو�صيل اخلارجية والنهائية.
OECD
الإمارات الإقليم
امل�ؤ�شر
5
5
4
عدد الإجراءات
103
79
55
الوقت (�أيام)
ال�ت�ك�ل�ف��ة ( %م��ن م�ت��و��س��ط الدخل
92.8
1,317.1 14.6
القومي للفرد)

حتديات ت�أ�سي�س م�شروع ت�شمل عدد اخلطوات الالزمة متهيد ًا لإعالن ال�شركة،
والوقت الالزم لإجناز املعامالت اخلا�صة بالرتخي�ص ،واحلد الأدنى لتكلفة ت�أ�سي�س
ال�شركة ،مقارنة بالدخل القومي للدولة.
الإقليم OECD
الإمارات
امل�ؤ�شر
عدد الإجراءات
5
8
7
تسجيل الممتلكات
13
20
13
الوقت (�أيام)
يدر�س هذا املو�ضوع �سهولة ت�أمني حقوق امللكية .ونبني �أدن��اه عدد الإج��راءات
التكلفة ( %من متو�سط الدخل
4.7
35.0
5.6
ومدتها ،والتكلفة التي ت�ستحق على �أ�صحاب الأعمال يف ت�سجيل املمتلكات.
القومي للفرد)
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
احلد الأدنى املدفوع من ر�أ�س املال
14.1
86.7
0.0
(%من متو�سط ال��دخ��ل القومي
5
6
1
الإجراءات (العدد)
للفرد)
31
34
2
الوقت (�أيام)
4.4
5.8
تكلفة الت�سجيل ( %من قيمة املمتلكات) 2.0

استخراج تراخيص البناء

يظهر اجلدول الآتي عدد املعامالت الالزمة والوقت والتكلفة التي تلزم من �أجل
بناء م�ستودع ،مبا يف ذلك احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة للبناء والت�صاريح
والإ�شعارات ،مت�ضمن ًة التفتي�ش وتو�صيل اخلدمات الأ�سا�سية للبنية التحتية.
10
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الحصول على االئتمان

نبني تالي ًا تقييمات �شفافية املعلومات االئتمانية واحلقوق القانونية للمقرت�ضني
واملقر�ضني .ويرتاوح م�ؤ�شر احلقوق القانونية ما بني � 0إىل  ،10والقيم الأعلى ت�شري

نطاق املعلومات االئتمانية ونوعيتها ومدى قابلية احل�صول عليها من خالل ال�سجالت تنفيذ العقود
�إىل �أن تلك القوانني ت�سهل احل�صول على االئتمان .ويقي�س م�ؤ�شر معلومات االئتمان
العامة �أو املكاتب اخلا�صة .وهو يرتاوح ما بني � 0إىل  ،6والقيم الأعلى ت�شري �إىل �أن
املزيد من معلومات االئتمان متاحة من �أي �سجل عام �أو مكتب خا�ص.
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
7
3
4
م�ؤ�شر احلقوق القانونية
5
4
5
م�ؤ�شر معلومات االئتمان
9.5
8.1
ت �غ �ط �ي��ة ال� ��� �س� �ج�ل�ات ال� �ع ��ام ��ة ( %من 9.0
البالغني)
63.9
تغطية املكاتب اخلا�صة ( %من البالغني) 9.3 29.2

حماية المستثمرين

ي�صف امل�ؤ�شر �أدن��اه �أبعاد حماية امل�ستثمرين وهي� :شفافية ال�صفقات (م�ؤ�شر
مدى الك�شف) ،امل�س�ؤولية عن التعامل الذاتي (م�ؤ�شر مدى م�س�ؤولية املدير) ،وقدرة
امل�ساهمني على مقا�ضاة املوظفني واملديرين ب�سبب �سوء الإدارة (م�ؤ�شر ق�ضايا
امل�ساهمني) وم�ؤ�شر حماية امل�ستثمر .وترتاوح قيم امل�ؤ�شرات ما بني � 0إىل  ،10والقيم
الأعلى ت�شري �إىل املزيد من الك�شف ،واملزيد من امل�س�ؤولية من جانب املديرين ،واملزيد
من ال�صالحيات للم�ساهمني يف معار�ضة ال�صفقة ،واحلماية الأف�ضل للم�ستثمر.
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
6
6
4
م�ؤ�شر الك�شف
5
5
7
م�ؤ�شر م�س�ؤولية املدير
7
4
2
م�ؤ�شر ق�ضايا امل�ساهمني
6.0
4.9
4.3
م�ؤ�شر حماية امل�ستثمر

دفع الضرائب

يدر�س هذا املو�ضوع ال�ضرائب الفعلية التي يلزم �أن تدفعها �أي �شركة متو�سطة
احلجم �أو حتتجزها يف كل عام.
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
عدد بنود املدفوعات
13
21
14
الوقت (�ساعات)
186
188
12
ن�سبة �ضريبة الأرباح
15.4 11.2 0.0
ن���س�ب��ة امل��دف��وع��ات وال �� �ض��رائ��ب املتعلقة
24.0 16.9 14.1
بالعمال
�ضرائب �أخرى
3.2
4.0
0.0
ن�سبة �إج�م��ايل ال�ضرائب واج�ب��ة ال�سداد
42.7 32.2 14.1
(من �إجمايل الربح)

التجارة عبر الحدود

�إن تفا�صيل التكاليف والإجراءات الالزمة عند ا�سترياد وت�صدير �شحنة ب�ضائع
قيا�سية مبينة يف �إطار هذا املو�ضوع .هذا امل�ؤ�شر ي�أخذ بعني االعتبار كافة الإجراءات
الر�سمية -بدء ًا من االتفاق التعاقدي النهائي بني الطرفني ،وانتها ًء بت�سليم الب�ضائع.
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
م�ستندات الت�صدير (عدد)
4
6
4
الوقت امل�ستغرق يف الت�صدير (�أيام)
11
20
7
تكلفة الت�صدير (دوالر لكل �شحنة)
1.032
1.057
630
م�ستندات اال�سترياد (عدد)
5
8
5
الوقت امل�ستغرق يف اال�سترياد (�أيام)
11
24
7
1.085
1.238
تكلفة اال�سترياد (دوالر لكل �شحنة) 635

يدر�س هذا املو�ضوع �سهولة �أو �صعوبة تنفيذ العقود التجارية..
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
518
658 537
الإجراءات (العدد)
19.7 23.6 26.2
الوقت (�أيام)
31
44
49
التكلفة ( %من قيمة الدعوى)

إغالق المشروع

يدر�س هذا املو�ضوع الوقت والتكلفة الالزمني لت�سوية حاالت الإفال�س .ويقي�س
معدل اال�سرتداد ،والذي يتم التعبري عنه بعدد ال�سنتات على الدوالر الذي ي�سرتده
املطالبون من ال�شركة املفل�سة.
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
1.7
2.9
5.1
الوقت (�أعوام)
9
12
30
التكلفة ( %من الدخل القومي للفرد)
68.2 29.7 11.0
معدل اال�سرتداد (�سنت على الدوالر)

األعمال في اإلمارات بين عامين
جماالت ال�سهولة
ممار�سة �أن�شطة الأعمال
بدء امل�شروع
ا�ستخراج تراخي�ص البناء
احل�صول على الكهرباء
ت�سجيل املمتلكات
احل�صول على االئتمان
حماية امل�ستثمرين
دفع ال�ضرائب
التجارة عرب احلدود
تنفيذ العقود
ت�سوية حاالت الإع�سار

ترتيب
االقت�صاد
2012
33
42
12
10
6
78
122
7
5
134
151

ترتيب
االقت�صاد
2011
35
45
12
10
5
75
120
7
3
133
151

التغيري يف
الرتتيب
+2
+3
ال تغيري
ال تغيري
-1
-3
-2
ال تغيري
-2
-1
ال تغيري

كيف تتوزع قطاعات ممارسة األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ا�ستخراج تراخي�ص البناء

بدء امل�شروع

احل�صول على الكهرباء
ت�سوية حاالت
الإع�سار
تنفيذ العقود

ت�سجيل املمتلكات
احل�صول على
االئتمان

حماية
امل�ستثمرين

دفع ال�ضرائب

التجارة عرب احلدود

حققت دولة الإمارات ،والتي متثلها دبي يف هذا التقرير ،تقدم ًا يف التقدير العام
ملمار�سة الأعمال عن العام املا�ضي يعادل نقطتني ،والف�ضل الكبري يعود جلانب بدء
امل�شروع ،غري �أن قطاعات حماية امل�ستثمرين وتنفيذ العقود وت�سوية حاالت الإع�سار
التزال عقبة ك�أداء �أمام ت�صدر الإمارات املكانة التي ت�ستحقها ،ولعل القائمني على
هذه القطاعات يف الدولة �أمام م�سو�ؤلية كبرية يف تطوير البنية القانونية والإجرائية
يف تلك القطاعات من ناحية ،والتوا�صل مع اجلهات امل�س�ؤولة عن التقرير لإطالعها
على �صورة التطوير الذي يتم القيام به من ناحية ثانية.

•
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المتعامل أو ًال

رؤية {المتعامل أو ًال} عبر الموقع اإللكتروني
لـ (غرفة دبي) dubaichamber.com
متثل ر�ؤية "املتعامل �أو ًال" املحور الرئي�س للعمل يف حكومة دبي الإلكرتونية،
هذه الر�ؤية ت�ستهدف ت�صنيف اخلدمات الإلكرتونية وقنوات تقدميها وتبويبها
بناء على احتياجات العميل ووفق متطلباته ،ال وفق الهيكل التنظيمي والإداري
للجهات احلكومية.
ونوا�صل يف "تقنية للجميع" م�سح كافة مكونات اخلدمة احلكومية وقنوات
التوا�صل مع اجلمهور للبحث عن �أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال ور�صد الأفكار
الإبداعية التي تقدمها الدوائر ،يف حماولة لتكري�س هذه الثقافة ونقل اخلربة من
دائرة �إىل �أخرى ،حتى ن�صل يف النهاية �إىل حكومة مرتابطة مب�سطة ،متفاعلة مع
اجلمهور يف الوقت نف�سه.
و�إذا ما كانت غرفة دبي ترفع �شعار "نعمل لأجل �أعمالك" ،ف�إن املوقع الإلكرتوين
لها قد جنح ب�شكل حقيقي يف جت�سيد هذا ال�شعار �إلكرتوني ًا .هذا ال�شعار مل يتم
حتقيقه عرب معقد التقنيات �أو عجيب الربجميات ،و�إمنا كانت الب�ساطة يف الت�صميم
والفهم العميق حلاجة اجلمهور امل�ستهدف هي الأداة الأجنع.
ويعترب هذا الف�صل مفيد ًا للم�ستخدم ،لكونه ي�سهل عليه الو�صول �إىل اخلدمة
ن�ستعر�ض مكونات هذا املوقع املميز ،لنحلل مدى حتقيقه متطلبات ر�ؤية "املتعامل
كم مرتاكم من اخلدمات املختلطة
التي يحتاج �إليها ب�سهولة بدل �أن يجد نف�سه �أمام ّ
�أوال".
باملعلومات� ،إىل حد قد ي�سبب له االلتبا�س.

هيكل الموقع
ما كان مثري ًا فع ًال هو الهيكل املب�سط جد ًا يف ت�صميم موقع غرفة دبي ،على شبكات التواصل االجتماعي

الرغم من ال�شكل الفني الذي يبدو للوهلة الأوىل معقد ًا ،فكل ما يحتويه املوقع من
مكونات هو:
 )1قائمة الرتوي�سة
 )2م�ساحة الأخبار الرئي�سة
 )3تذييل املوقع
وقد اتبع فريق ت�صميم املوقع قواعد ت�صميم مواقع اجليل الثاين Web 2.0
والذي يعتمد على عدة مميزات� ،أهمها امل�ساحات البي�ض الكبرية والوا�سعة والبعد
عن تكدي�س العنا�صر وال�صور واملحتوى ،ما يعطي راحة لعني امل�ستخدم يف ت�صفح
املوقع ،ويجعل من ال�سهل ا�ستيعاب وفهم املادة املعرو�ضة وقراءة املحتوى؛ وهذا يعترب
�أهم مكون للنجاح.

ت��درك غرفة دبي �أن جناحها يكمن يف خلق بيئة �أف�ضل ملجتمع الأعمال ،ولذا
جند �أن �شبكات التوا�صل االجتماعي ب��د�أت ت�شكل ج��زء ًا رئي�س ًا من مكونات املوقع
الإلكرتوين .وترتبط الغرفة مع ثالث �شبكات هي:
 )1في�س بوك
 )2تويرت
 )3لينكد �إن
ومتثل �شبكة (لينكد �إن) �أهمية خا�صة ،فهي موجهة لقطاع املحرتفني واملهنيني،
وت�ساعد رجال الأعمال يف التوا�صل مع بع�ضهم بع�ض ًا من ناحية الإجن��از امل�ؤ�س�سي
�أكرث مما ميكن القيام به عرب موقع في�س بوك �أو تويرت ،واللذان يتميزان بالتوا�صل
ال�شخ�صي االجتماعي �أكرث مما هما للتوا�صل املهني.

تذييل الموقع

�سمة �أخرى يتميز بها موقع الغرفة تظهر يف تف�صيل كامل خلريطته يف التذييل،
القائمة الرئيسة
ُ
الو�صول �إىل �صفحة من
امل�ستخدم
من مكونات الت�صميم اخلا�صة مبواقع اجليل الثاين ل�شبكة الإنرتنت ت�صميم وبذلك ي�ضمن فريق الت�صميم �أنه �إذا ما فات
َ
القوائم بحيث تكون كافة اخليارات فيها على م�ستوى واح��د ،بعيد ًا عن ا�ستخدام ال�صفحات املوجودة يف القائمة الرئي�سة �أمكنه الو�صول �إليها من خالل ق�سم التذييل
القوائم الفرعية ،وبالتايل ف�إن كافة خيارات القوائم و�أق�سام املوقع تكون ظاهرة املف�صل.
ب�شكل وا�ضح ي�سهل على امل�ستخدم الو�صول �إليها وفهم �أق�سام املوقع الداخلية.
وقد �أبدع م�صممو املوقع يف ا�ستخدام �ألوان الهوية امل�ؤ�س�سية لغرفة دبي للتمييز الخالصة
بني اخليارات الرئي�سة واخليارات الفرعية يف القوائم ،كما جاء ت�صميمها بحيث
لقد ن��ال ه��ذا املوقع ّ
حظه من التوافق مع معايري مواقع اجليل الثاين ل�شبكة
ت�شغل م�ساحة وافية غري مكد�سة ي�سهل على العني قراءتها.
الإنرتنت ،ولكن ذلك مل يكن لينجح لوال القدر الكبري من العناية التي �أوالها فريق
املوقع لتحرير املحتوى وحتديثه �أو ًال ب�أول.
ويجدر الإ� �ش��ادة هنا باالهتمام الكبري بكال اللغتني العربية والإجنليزية يف
"خدماتنا" و"الخدمات اإللكترونية"
من بني القوائم املعلوماتية العديدة يف املوقع تربز قائمتا" :خدماتنا" ،و"اخلدمات املوقع ،ولي�س الرتكيز على لغة و�إهمال الأخ��رى؛ ما يعطي �أو�سع قدر من االنت�شار
الإلكرتونية" ،حيث تف�صل الغرفة يف موقعها الإلكرتوين اخلدمات التقليدية التي للخدمات واملعلومات والإجرائية التي تقدمها الغرفة بني كافة املتعاملني معها من
تقدمها لقطاع الأعمال ويتمثل معظمها يف ن�شر املعلومات ومتابعة الفعاليات ،وبني رجال الأعمال.
اخلدمات الإلكرتونية التي ميكن تنفيذها مبا�شرة عرب املوقع الإلكرتوين.
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معايير

"دبي اإللكترونية" تطلق اإلصدار الجديد إلرشادات
المواقع اإللكترونية لجهات حكومة دبي

�أطلقت دائ��رة حكومة دبي الإلكرتونية الإ�صدار
اجلديد من الإر�شادات اخلا�صة باملواقع الإلكرتونية
ل�ل�ج�ه��ات ال�ت��اب�ع��ة حل�ك��وم��ة دب��ي ل�ع��ام  .2011وقد
ج��رت �إع� ��ادة �صياغة ه��ذه الإر�� �ش ��ادات ب�ع��د م�ضاهاة
دق�ي�ق��ة ل�ه��ا م��ع الإر�� �ش ��ادات ال�ع��امل�ي��ة ��س�ع�ي�اً لتكييفها
بحيث تلبي املعايري احلكومية املحلية والإقليمية،
م��ع الأخ ��ذ بعني االع�ت�ب��ار �آراء وم�ق�ترح��ات املعنيني
يف حكومة دب��ي ..علماً ب�أن هذه الإر��ش��ادات تتخذ من
النجاح الذي حققته الإر�شادات والتقييمات ال�سابقة
اخلا�صة باملواقع الإلكرتونية التابعة جلهات حكومة
دبي �أ�سا�ساً لها.
و��س�ي�ك��ون مب �ق��دور اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة االط�ل�اع
على الإ� �ص��دار اجل��دي��د �أو حتميله م��ن خ�لال املوقع
الإل�ك�تروين حلكومة دب��ي الإلكرتونية على العنوان
.www.deg.gov.ae
ويف معر�ض تعليقه على �إ�صدار هذه الإر�شادات،
قال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام دائرة حكومة
دبي الإلكرتونية�" :إن ما �أبداه �شركا�ؤنا يف جهات ودوائر
حكومة دبي من ا�ستجابة �إيجابية للإ�صدارات ال�سابقة
من الإر�شادات �أمر م�شجع للغاية .ونتيجة لتطبيق هذه
املعايري ال�شاملة املتعلقة بالإر�شادات اخلا�صة باملواقع
الإلكرتونية احلكومية ،فقد ارتفعت النتائج الإجمالية
لتقييم تلك املواقع من متو�سط �إجمايل بن�سبة %61
يف العام � 2006إىل  %86يف العام  .2010غري
�أنه اقتدا ًء بر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد

�آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء
حاكم دبي الذي ع ّلمنا "�أن طريق االمتياز والتميز ال
يتوقف عند مرحلة معينة" ،فقد قررنا �أن نرفع هذه
النتائج �إىل م�ستويات �أعلى و�أن نعيد بالتايل �صياغة
الإر� �ش��ادات اخلا�صة باملواقع الإلكرتونية احلكومية
ل�ضمان ا�ستمرارنا يف الرتكيز على املتعاملني وبقائنا
على اطالع بكافة امل�ستجدات التقنية و�أحدث االجتاهات
املتعلقة باملواقع الإلكرتونية".
و�أ�ضاف �سعادته قائ ًال�" :إن الإر�شادات املت�ضمنة
يف الإ�صدار اجلديد �سوف حتدد هدف ًا جديد ًا وم�ؤ�شر ًا المتعامل أو ًال
كما ي�شار �إىل �أن الإر���ش��ادات اخلا�صة باملواقع
للجهات التابعة حلكومة دب��ي يف م�سريتها املتوا�صلة
نحو التميز� .إننا ن�ؤمن متام ًا ب�أن التق ّيد بالإر�شادات الإل �ك�ترون �ي��ة احل�ك��وم�ي��ة ال�ت��ي �أع �ي��دت �صياغتها قد
اجلديدة �سوف يجعل ح�ضورنا الإلكرتوين على ال�شبكة بنيت على من��وذج مت ّيز املواقع الإلكرتونية احلكومية
ف ّعا ًال ال جمرد خطوة �إجرائية ويعزز خربة املتعاملني يف اال�سرتاتيجي الذي قامت دائرة حكومة دبي الإلكرتونية
مواقعنا الإلكرتونية احلكومية؛ وهو �أمر من �ش�أنه �أن بتطويره داخلي ًا ..وهو منوذج مبني على مفهوم الرتكيز
ي�ؤدي �إىل حتقيق هدفنا يف زيادة ر�ضا املتعاملني ورفع على املتعاملني ،وينتظم يف � 46إر��ش��اد ًا ح��ول� :إمكان
الو�صول ،و�سهولة اال�ستخدام والت�صميم ،واملحتوى،
درجة ا�ستخدامية هذه املواقع".
وال�سيا�سات .ونتيجة لهذه القاعدة اال�سرتاتيجية التي
ت��ر ّك��ز على املتعاملني ،ف ��إن الإر� �ش��ادات تكفل تطوير
تقييم المواقع الحكومية
هذه املواقع و�إدارتها وتعزيزها باجتاه حتقيق الهدفني
اجلدير بالذكر �أن دائ��رة حكومة دبي الإلكرتونية الأ�سا�سيني الراميني �إىل الو�صول �إىل م�ستويات عالية
قد د�أبت على تقييم املواقع الإلكرتونية التابعة حلكومة على �صعيدي :ر�ضا املتعاملني ون�سب ا�ستخدام املواقع
دبي منذ العام  ،2006بعد تقدمي الإر�شادات واملعايري الإلكرتونية.
املطلوبة ل�ضمان الو�صول �إىل م�ستوى معني من االت�ساق
و�سوف تقوم دائرة حكومة دبي الإلكرتونية ب�إجراء
والتجاوب يف امل��واق��ع الإلكرتونية احلكومية ،كما �أن تقييمات للمواقع الإلكرتونية التابعة حلكومة دبي مرة
الإر�شادات اخلا�صة باملواقع الإلكرتونية احلكومية لعام كل عامني بغية التحقق من التزامها باملعايري املتعلقة
 2011جز ٌء من هذه املبادرة ذات اجلودة العالية ،بهذه الإر�شادات.
وقد جرى �إعدادها بعد �إجراء مقارنة دقيقة بينها وبني
الإر�شادات العاملية؛ مبا يف ذلك التق ّيد بتو�صيات معايري
ال�شبكة العاملية ( ،)W3Cمع الأخ��ذ بعني االعتبار
خ�صو�صيات حكومة دبي .وقد خ�ضعت م�س ّودة املعايري
والإر�شادات لعملية ت�شاور وا�سعة النطاق حيث مت �إدخال
م�ساهمات املعنيني يف حكومة دبي و�آرائهم واقرتاحاتهم
يف الن�سخة النهائية من تلك الإر�شادات.

•
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دبـ ـ ـ ــي.ام ـ ـ ـ ـ ــارات

متثل قنوات التوا�صل املبتكرة ركناً رئي�ساً يف مبادرة احلكومة الإلكرتونية ،فهي التي حتقق هدف "خدمة يف كل
وقت ومن �أي مكان" ..و�أبرز تلك القنوات هي البوابة الإلكرتونية ،والتي متتاز على غريها من القنوات املبتكرة
بالتفاعل مع امل�ستخدم والرثاء يف املحتوى املدعوم بالن�صو�ص وال�صور والو�سائط املتعددة.

{الخدمات الحياتية} في البوابة اإللكترونية لحكومة دبي

أراض وعقارات في دبي}
باقة {شراء وبيع ٍ

تعلم استخدام البوابة اإللكترونية لحكومة دبي ()21
توا�صل "تقنية للجميع" تغطيتها ملحتوى البوابة الإلكرتونية حلكومة دبي ،والتي
تقدم منهج ًا جديد ًا يف التعامل مع اخلدمات الإلكرتونية ي�ستند �إىل ا�سرتاتيجية
"العميل �أو ًال" ،وبالتايل مت تبويب وت�صنيف كافة الدوائر احلكومية وخدماتها وفق
�إيقاع �أحداث احلياة التي تدور حولها متطلبات املتعاملني مع احلكومة.
و�سنعر�ض يف ه��ذه التغطية ق��در ًا كبري ًا من حمتوى البوابة ،لن�صل بر�ؤيتها
وخدماتها �إىل �أ�شخا�ص مل يت�سن لهم �سرب وحتليل حمتواها الغني .واجلهد الكبري
من البحث والت�صنيف الذي حتجبه الروابط الإلكرتونية �سننرثه على �صفحات املجلة
لي�صل �إىل قرائنا دفعة واحدة ،ولن�ساعدهم يف الو�صول �إىل اخلدمات الإلكرتونية
ب�سهولة وي�سر.
و�سنتناول يف هذا العدد باقة "�شراء وبيع �أرا�ض وعقارات يف دبي " ،وهي �إحدى
الباقات املوجهة لفئتي املواطنني واملقيمني.

االطالع على أنظمة بيع األراضي

�أثمرت جهود التنمية يف جعل دب��ي واح��دة من �أرق��ى م��دن العامل ،حيث �شهد
قطاع العقارات يف دبي خالل العقود املا�ضية حتو ًال جذري ًا ،ورافق هذا التطور وفرة
يف ت�سهيالت التمويل والقرو�ض العقارية ،ف�ض ًال عن �سن ت�شريعات وقوانني نظمت
عمليات �شراء وبيع الأرا�ضي والعقارات يف الإمارة.
كما برزت يف الفرتة الأخرية معامل ح�ضارية و�صروح معمارية من الطراز الأول
�أدت �إىل جعل دبي حمط �أنظار امل�ستثمرين العقاريني من كافة �أنحاء العامل .ويف
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ظل هذه التطورات ال بد لك من االطالع على القوانني والت�شريعات العقارية ،وعلى
الأخ�ص ما يتعلق بت�سجيل امللكية وعمليات البيع وال�شراء وا�ستئجار الأرا�ضي وهناك
قوانني وت�شريعات تتعلق بال�شراء يف املناطق احلرة اجلديدة �إىل جانب العديد من
م�شروعات وخمططات الإ�سكان احلكومية املوجهة �إىل مواطني دولة الإمارات.
تعرف �إىل الأنظمة والقوانني اخلا�صة ببيع الأرا�ضي
�أولت حكومة دبي اهتمام ًا خا�ص ًا ب�إ�صدار القوانني والت�شريعات املنظمة للقطاع
العقاري من �أج��ل توفري بيئة قانونية �شفافة حمكمة ،كما يقدم القطاع العقاري
للم�ستثمرين �أف�ضل اخلدمات و�أعلى املعايري ،بدء ًا من وكالء العقارات والو�سطاء
و�صو ًال ل�شركات التطوير العقاري ،وقد �أ�صبح عر�ض العقار للبيع يف دبي عملية تت�سم
بال�سهولة واملرونة ،يف ظل مظلة من القوانني الوا�ضحة ،وهي ت�شمل مواطني دولة
الإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي والوافدين �أي�ض ًا.
وهناك خيارات وا�سعة من الوكالء ومواقع الإنرتنت متاحة للم�شرتين والبائعني
للإعالن عن عقاراتهم ذات امللكية احلرة وعر�ضها للبيع �أو ال�شراء.
قائمة ببع�ض الروابط الإلكرتونية للباقة
قائمة باملطورين العقاريني امل�سجلني – م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
قائمة بالو�سطاء العقاريني امل�سجلني  -م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
خريطة العقارات يف دبي – م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
�إ�صدار خارطة ملالك الأر�ض – دائرة الأرا�ضي والأمالك
قوانني ت�سجيل الأر�ض يف دبي – م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
ت�سجيل �شراء جزئي �أو كلي لأر�ض �أو عقار – دائرة الأرا�ضي والأمالك

طلب متليك االرا�ضي ال�صناعية والتجارية املمنوحة – دائرة الأرا�ضي والأمالك
الإجراءات املنظمة لتملك الأرا�ضي يف دبي – دائرة الأرا�ضي والأمالك
قوانني منظمة لأن�شطة املطورين  -م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
الالئحة التنفيذية لقانون ال�ضمان العقاري – جريدة البيان
ت�سجيل رهن على عقار مملوك – دائرة الأمالك والأرا�ضي
ا�ستمارات طلب ت�سجيل مطورين – دائرة الأر�ضي والأمالك
متابعة �آخر تطورات امل�شاريع العقارية يف دبي – م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
خدمات اال�ست�شاريني واملقاولني – بلدية دبي
�آخر �أخبار تداوالت الأرا�ضي والعقارات يف دبي – دائرة الأرا�ضي والأمالك
خدمة تثمني الأرا�ضي – دائرة الأرا�ضي والأمالك
ر�سوم دائرة الأرا�ضي والأمالك – دائرة الأرا�ضي والأمالك
اعر�ض �أر�ضك يف املزاد العلني – دائرة الأرا�ضي والأمالك
الت�سجيل للح�صول على تعوي�ض عن �أر�ض – دائرة االرا�ضي والأمالك
ت�سجيل الرهن على جمموعة من الأرا�ضي – دائرة الأرا�ضي والأمالك
ت�سجيل وتوزيع �أر�ض بني الورثة – دائرة الأرا�ضي والأمالك
ت�سجيل عقد �إيجار �أر�ض للأجانب – دائرة الأرا�ضي والأمالك
ت�سجيل عقود امل�ساطحة ب�ين مالك االر� ��ض وامل�ستثمرين – دائ ��رة الأرا�ضي
والأمالك
ت�سجيل �أر�ض املنحة – دائرة الأرا�ضي والأمالك
ت�سجيل و�سيط عقاري – م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
طلب ت�سجيل املنحة  -دائرة الأرا�ضي والأمالك

قائمة ببع�ض الروابط الإلكرتونية للباقة
ت�سديد ر�سوم ال�سكن بالن�سبة للم�ست�أجرين الوافدين -بلدية دبي
كيفية ا�ستعادة ر�سوم ال�سكن الزائدة� -صحيفة جلف نيوز
احت�ساب ر�سوم ال�سكن التابعة لبلدية دبي -هيئة كهرباء ومياه دبي
ت�سجيل عقد الإيجار يف "�إيجاري" -البوابة الر�سمية حلكومة دبي
ت�سوية خالف حول الإيجار يف جلنة �إيجارات بلدية دبي -البوابة الر�سمية حلكومة
دبي
تف�ضل �إىل جمتمع دبي العقاري – م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
الوثائق املطلوبة من امل�ست�أجرين – م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
الوثائق وامل�ستندات املطلوبة من املالك – م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
م�س�ؤوليات وحقوق امل�ست�أجرين واملالك – م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
معلومات �أ�سا�سية تهم امل�ست�أجرين  -م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
حا�سبة م�ؤ�شر الإيجارات – م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
م�ؤ�شر الإيجارات يف دبي � -صحيفة جلف نيوز
فلل و�شقق للإيجار يف دبي � -صحيفة خليج تاميز
دليل الو�سطاء العقاريني واملقاولني – عني دبي
خدمة لأمن امل�ساكن �إلكرتوني ًا – �شرطة دبي

تفعيل خدمة إيصال الماء والكهرباء

تعترب هيئة كهرباء ومياه دبي التي ت�أ�س�ست عام  1992امل�صدر احلكومي املركزي
لإم��دادات املياه والكهرباء ومن املهم معرفة �إج��راءات تو�صيل اخلدمة (اال�شرتاك
فيها) وخيارات الدفع ل�ضمان اال�ستخدام املالئم لهذه اخلدمات.
قائمة ببع�ض الروابط الإلكرتونية للباقة
طلب تفعيل اال�شرتاك يف خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي -هيئة كهرباء ومياه دبي
�سدد فاتورتك �إلكرتوني ًا عرب الإنرتنت  -هيئة كهرباء ومياه دبي
ً
خدمة تغيري معلومات عنوانك الربيدي الذي ت�صلك عليه الفواتري �إلكرتونيا  -هيئة
كهرباء ومياه دبي
تفعيل خدمة توريد املياه للم�ست�أجرين اجلدد – هيئة كهرباء ومياه دبي
تقدمي �شكوى عن عدادات م�ؤ�شر ا�ستهالك املياه والكهرباء غري الدقيقة – هيئة
كهرباء ومياه دبي

البحث عن عقار

مع توفري دب��ي العديد من امل�شروعات واملجمعات الفخمة للإيجار لأغرا�ض
ال�سكن والأعمال التجارية� ،أ�صبح االختيار يعتمد على عوامل عدة مثل املوقع وال�سعر
واملرافق واخلدمات والبنية التحتية .ومن املفيد معرفة الأنظمة والقوانني واحلقوق
وامل�س�ؤوليات اخلا�صة بامل�ست�أجرين واملالكني ،بالإ�ضافة �إىل �أحكام وعقود اال�ستئجار
يف الإمارة .والأهم من ذلك ا�ست�شارة و�سيط عقاري مرخ�ص.
�إىل جانب ت�سديد قيمة الإيجار ،على امل�ست�أجر دفع ر�سوم �سكن بن�سبة  %5من
الإيجار ال�سنوي لبلدية دبي� .أما املالك فعليه ت�سديد  %5من قيمة الإيجار وفق ًا
مل�ؤ�شر الإيجارات ال�صادر عن م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري .ولت�سهيل عملية الدفع جرت
�إ�ضافة ر�سوم ال�سكن �إىل الفواتري ال�شهرية ال�صادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي .ويف
حال عدم قيام املالك �أو الو�سيط بت�سجيل عقد �إيجارك ميكنك القيام �شخ�صي ًا بذلك؛
من خالل البوابة الإلكرتونية مل�ؤ�س�سة التنظيم العقاري "�إيجاري".
ويف حال انخفا�ض قيمة الإيجار ال�سنوي ،يتعني عليك ت�سجيل عقد �إيجار جديد يف
بلدية دبي� :إما بالذهاب �شخ�صي ًا �إىل مكاتب البلدية و�إما ب�إجناز الت�سجيل �إلكرتوني ًا
(�سجل كم�ستخدم جديد لإن�شاء ا�سم وكلمة �سر للدخول) .و�إذا ما حدث خالف بينك
ّ
وبني امل�ؤجر فيتعني عليك �إحالة هذا اخلالف �إىل جلنة الإيجارات يف بلدية دبي.

شراء عقارات وبيعها

يجب على البائع وامل�شرتي امتالك املعرفة الكافية بقوانني بيع و�شراء الأرا�ضي
والعقارات مبا يف ذلك امل�سائل التي تخ�ص �إجراءات نقل امللكية .ومن املفيد االطالع
على �أ�سعار ال�سوق من خالل ت�صفح املعلومات حول عمليات التداول (البيع وال�شراء)
التي تن�شر �أ�سبوعي ًا و�شهري ًا.
S
NO
NO
قائمة ببع�ض الروابط الإلكرتونية للباقة
.........................................................
ً
قائمة بامل�صارف التي تقدم متوي ًال عقاريا – م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
...................................................
ت�سجيل �شراء عقار كلي – دائرة الأرا�ضي والأمالك
.........................................................
ت�سجيل ملكية �شقق �أو فلل يف املناطق احلرة – دائرة الأرا�ضي والأمالك
...................................................
ت�سجيل رهن عقار – دائرة الأرا�ضي والأمالك
ر�سوم دائرة الأرا�ضي والأمالك – دائرة الأرا�ضي والأمالك
قائمة بالو�سطاء العقاريني املرخ�صني – م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
امل�شاريع العقارية يف دبي Property Listing -

برامج اإلسكان -للمواطنين

متا�شي ًا مع ر�ؤية دبي الريادية يف توفري حياة كرمية ملواطنيها �أ�صدرت احلكومة
مرا�سيم تنظم منح الأرا��ض��ي والقرو�ض ال�سكنية للمواطنني .وهناك الكثري من
املخططات والربامج املتوافرة للمواطنني لتلبية متطلباتهم من امل�ساكن ويتجلى ذلك
يف امل�شروعات الرفيعة امل�ستوى التي تقوم احلكومة بت�شييدها للمواطنني.
قائمة ببع�ض الروابط الإلكرتونية للباقة
�إقامة م�ساكن ملواطني �إمارة دبي  -م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان
تقدمي قرو�ض عقارية ملواطني �إمارة دبي – م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان
توفري امل�سكن املالئم للأ�سر امل�ستحقة  -برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان
القرارات التي تتعلق بالإ�سكان احلكومي  -وزارة املالية
خدمة �إلكرتونية لأمن امل�ساكن – �شرطة دبي
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مرشد الخدمات

3 2 1

تقديم طلب التواصل مع الضحية
ميكن احل�صول على ه��ذه اخلدمة
عن طريق املوقع الإلكرتوين ل�شرطة
دبي dubaipolice.gov.ae

1

افتح ال�صفحة الرئي�سة ملوقع ال�شرطة وانقر على رابط اخلدمة بجانب ال�صفحة للدخول على بطاقة
تعريف باخلدمة

2
قم بتعبئة من��وذج الطلب مع �ضرورة ملء احلقول
الإجبارية ثم ا�ضغط على زر �إر�سال

3

تظهر ر�سالة ت�ؤكد ا�ستالم الطلب
م ��ع رق� ��م امل ��رج ��ع ال � ��ذي ميكن
ا�ستخدامه ملراجعة حالة الطلب
يف امل�ستقبل

ملزيد من املعلومات ميكن االت�صال مع �شرطة
دبي على الرقم املجاين:

8008989
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