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الحضور الحكومي على موسوعة{ويكيبيديا}
التواصل اإللكتروني..
تجربة رائدة في
إقامة دبي

نموذج التميز للمواقع
اإللكترونية الحكومية

التجارة اإللكترونية
عبر تجاري دوت كوم

آفاق إلكترونية

الحكومة اإللكترونية رافعة في االقتصاد األخضر
"نحن ج��ادون يف تطوير م�سريتنا التنموية للو�صول للمراكز الأوىل عاملي ًا،
وخالل الت�سع �سنوات القادمة و�صو ًال للعام � 2021سنطلق جمموعة من املبادرات
وامل�شاريع الوطنية يف كافة املجاالت لتحقيق هدفنا ،و�أطلب من اجلميع �أن ي�ستعدوا
ملرحلة جديدة يف م�سرية النمو بدولة الإمارات العربية املتحدة".
بهذه الكلمات نّبي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي -رعاه اهلل -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 ومركز ًا لت�صدير و�إع��ادة ت�صدير املنتجات
والتقنيات اخل�ضراء.
ما يزيد من �أهمية هذه املبادرة الوطنية اال�سرتاتيجية �أنها ،بتفا�صيل م�ساراتها
ال�ست ،تر�سم اخلطوط الرئي�سة �ضمن "ر�ؤية الإم��ارات  ”2021لبناء اقت�صاد
يعزز من املوقع التناف�سي لدولتنا يف الأ�سواق العاملية ،يف املجاالت املعنية باالقت�صاد
الأخ�ضر.
ويف الوقت الذي ال تزال فيه العديد من البلدان النامية جتهد لت�أمني احتياجات
الإن�سان الأ�سا�سية ،يطلق �صاحب ال�سمو مبادرة "االقت�صاد الأخ�ضر" التي تعزز ثقتنا
ب�أنف�سنا ،نحن �أبناء الإمارات ،بعدما �أ�صبح الت�صدي للتحديات البيئية �أكرث �صعوبة
وتكلفة ،عاملي ًا.
***
يرتكز مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر يف وثائق الأمم املتحدة على �إع��ادة ت�شكيل
الأن�شطة االقت�صادية وت�صويبها؛ لتكون �أكرث م�ساندة للبيئة والتنمية االجتماعية،
وه��و ما ي�ستلزم "تخ�ضري" جميع القطاعات احلياتية ،مبا فيها تقنية املعلومات
واالت�صاالت.
وتبني درا�سة �أعدتها الأمم املتحدة �أن هناك  3حمفّزات لالنتقال �إىل هذا
"االقت�صاد الأخ�ضر" كبديل لنماذج التنمية التقليدية ،وهي:
 الأزمة املالية التي �أحدثت خ�سارة كبرية يف الوظائف والدخل.	�أزمة الغذاء؛ �إذ تخطى عدد اجلياع عاملي ًا عتبة البليون ن�سمة عام  2009نتيجةارتفاع �أ�سعار الغذاء ون�سبة البطالة �إثر الأزمة املالية.
 والأزمة املناخية ،وعواقبها من ظواهر وتقلبات مناخية وكوارث على نطاق وا�سع.***
احلكومة الإلكرتونية لي�ست مبن�أى عن ذلك كله ،بل تُعد �إحدى ركائز االقت�صاد
الأخ�ضر ..وهنا نورد جمموعة من اخلدمات التي توفرها حكومة دبي الإلكرتونية
وت�ساهم بجالء يف احلد من الهدر يف مكونات البيئة ،ومنها :ما توفره منظومة الرتا�سل
والتوا�صل الإلكرتوين من ورق (وبالتايل من �أ�شجار) ،وما حتد به من ا�ستهالك �أحبار
�سامة ..وكذلك ما يوفره  26نظام ًا متكام ًال �ضمن نظم تخطيط املوارد احلكومية
املوحدة لنحو  39جهة حكومية يف دبي ،والتي ت�شمل الدورة املالية و�أنظمة التزود،
و�أنظمة املوارد الب�شرية والرواتب وامل�شرتيات� ..إلخ ،من وفورات كبرية عرب تبادل
املوجودات والت�شارك يف الأ�صول بني الدوائر ،وما وفرته اخلدمات املركزية كبنية
حتتية م�شرتكة جلميع اجلهات احلكومية ،مثل الدفع الإلكرتوين ومركز االت�صال
ونظامي ال�شكاوى واالقرتاحات الإلكرتونيني والر�سائل الن�صية الق�صرية؛ وهذا كله
ق ّلل كثري ًا من الهدر يف الأ�صول واملوجودات مل�صلحة "االقت�صاد الأخ�ضر".

و�إذا ما �أردنا احلديث عن م�ساهمات اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها اجلهات
احلكومية يف االقت�صاد الأخ�ضر يطول احلديث الحت�ساب حجم الوفورات نتيجة توفري
اخلدمة على مدار ال�ساعة ومن �أي مكان ،وتوفري وقت العميل ،واحلد من االزدحامات
املرورية ،والتلوث البيئي.
ما �سبق ت�ؤ ّيده الوفورات التي �أف�ضى �إليها نحو ( )2,9مليون معاملة �إلكرتونية
مت تنفيذها من خ�لال بوابة الدفع الإل �ك�تروين التابعة حلكومة دب��ي خ�لال العام
 2011مل�صلحة اجلهات احلكومية امل�شرتكة بها ،وتبني ب�شكل جلي دور احلكومة
الإلكرتونية كرافعة يف االقت�صاد الأخ�ضر.
وللتذكري؛ ف�إن هذه املبادرة ت�أتي من�سجمة �أي�ض ًا مع �شعار م�ؤمتر الأمم املتحدة
املقبل للتنمية امل�ستدامة (م�ؤمتر ريو  )+ 20يف  28مايو املقبل ،بعد ع�شرين عام ًا
على انعقاد �أول م�ؤمتر عاملي يخت�ص بالتنمية امل�ستدامة يف ريو  ..1992و�سريكز
امل�ؤمتر على الإطار امل�ؤ�س�سي للتنمية امل�ستدامة واالقت�صاد الأخ�ضر.
***
ال يفوتني يف هذه الكلمة الإ�شارة �إىل �أن هذا الإ�صدار من املجلة هو العدد ،100
وهي املجلة التي تُعد الواجهة الإعالمية ملبادرة التحول الإلكرتوين يف الإمارة .وطوال
الأع��داد املا�ضية �أ�سهمت جملتنا ال�شهرية املتخ�ص�صة يف تعميم تعريف اجلمهور
وقطاع الأعمال باخلدمات الإلكرتونية التي توفرها اجلهات احلكومية املحلية..
وبن�شر الثقافة الإلكرتونية ،ومتابعة التحول الإلكرتوين يف الدوائر نف�سها :تغطية
وتوجيه ًا للم�سار.
و�إذ �أ�شكر القائمني عليها ،ف�إننا على موعد قريب ب�إ�صدار طبعة مطورة منها،
على �صعيدي الت�صميم واملحتوى ،لتواكب ر�سالتُها التوعوي ُة ما ي�شهده قطاع الإعالم
من تطورات.

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

احل�ضور احلكومي على مو�سوعة
"ويكيبيديا"

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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التوا�صل الإلكرتوين ..جتربة رائدة يف
الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب– دبي

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺦ  2011ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺑﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ

ﻧـﻤـﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺰ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟـﺤﻜـﻮﻣﻴـﺔ

designer@deg.gov.ae

املرا�سالت
الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الإلكرتونية
هاتف04-4056374 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :

1
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منوذج التميز للمواقع الإلكرتونية
احلكومية – 1

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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14
نظم تخطيط املوارد احلكومية..
كم يكلف عدم وجودها؟ (خدمة ت�ساهيل)

الدفع اإللكتروني بين عامين
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مذكرة تفاهم مع "م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي":
�ستفتح هذه املذكرة �آفاق ًا لتو�سعة �شبكة البنوك املتعاملة مع بوابة
من 5
الدفع الإلكرتوين
بنوك حالي ًا �إىل  46بنك ًا.
إمارات املركزي
م�صرف ال

أكثر من
 20جهة
مرتبطة بالدفع
اإللكتروني

البنك
دبي التجاري
�أبوظبي التجاري
دبي الإ�سالمي
�أبوظبي الإ�سالمي
االحتاد الوطني

املعامالت

املبالغ

505,263

282,985,328

6,789

21,439,015

9,285

9,476,411

790

243,811

688

470,970

%4

الدوائر الحكومية األعلى تحصي ًال للعام 2011
جمارك دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
هيئة ال�صحة بدبي

البنوك المشاركة حسب ترتيب اإليرادات للعام 2011
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تتحمل حكومة دب��ي ر�سوم
ال � ��دف � ��ع ع �ب��ر ب� �ط ��اق ��ات
االئ� �ت� �م ��ان ل��ت��ك��ون قيمة
الر�سوم احلكومية املدفوعة
�إلكرتوني ًا هي نف�س قيمتها
املدفوعة ي��دوي��ا ،م��ن �أجل
ت�شجيع املتعاملني للإقبال
على اخلدمات الإلكرتونية

عام 2003

 9,587مليون درهم
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الدفع اإللكتروني

8+

2011

انطلقت بوابة

7+

من  200خدمة

�أحمد بن حميدان ،مدير عام دائرة حكومة دبي الإلكرتونية:
"جنحنا من خالل بوابة الدفع الإلكرتوين املركزية حلكومة
دبي الإلكرتونية �أن نوفر نفقات كبرية على الدوائر احلكومية
وعلى املتعاملني معها على حد �سواء ،لت�صبح من �أهم ممكنات
التحول الإلكرتوين".

 6,455مليون د
 19,433مع رهم
املة

تكامل مع أكثر

ملي
3
,83
3

معلومات بيانية

قنوات الدفع حسب ترتيب اإليرادات للعام 2011

قناة الدفع

بطاقات االئتمان
التحويل البنكي*
الدرهم الإلكرتوين
(حتى )2011/6/1

املعامالت

املبالغ

1,989,812

3,327,832,740

522,815

314,615,536

370,774

191,464,072

* التحويل البنكي ت�ضاعف يف العام
 2011ع�شر مرات

*
مسـ ـ ــاه ـ ــمة
الدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
اإللكتروني
في حماية
الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيئة

�إلغاء حاجة املتعاملني �إىل قطع م�سافة

توفري وقود بقيمة

كيلو مرت بال�سيارات

درهم ًا

27,500000

4,457,816

منع الت�سبب يف انبعاث

9,409

�أطنان من ثاين �أك�سيد الكربون

�..أي ما يعادل حرق

45,334
�شجرة

وهو عدد �أ�شجار ت�شغل م�ساحة

91

ملعب كرة قدم

3
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موضوع الغالف

الجهات الحكومية تتفاعل مع جمهورها عبر الشبكات المجتمعية

الحضور الحكومي على
موسوعة{ويكيبيديا}

لأن قنوات التوا�صل املجتمعي متثل و�سيلة من �أه��م و�سائل الرتويج التي ينبغي
على القطاع العام اال�ستفادة منها ،فنحن نتابع م�شوارنا يف حتليل احل�ضور
الإلكرتوين احلكومي على �شبكات التوا�صل املجتمعي ،والتي حولت �شبكة
الإنرتنت من منوذج نقل املعلومات �إىل منوذج تبادل املعلومات ،ما
بدل وجه العامل بعدما باتت تلك ال�شبكات من ممكنات القوة
الإعالمية الأكرث ت�أثرياً يف اجلمهور ،ويف الوقت ذاته زودت
الأفراد بقوة ت�أثري هائلة.
ومن بني ال�شبكات املجتمعية العديدة ا�ستعر�ضنا
يف �أعدادنا ال�سابقة احل�ضور الإلكرتوين احلكومي
ع�ل��ى م��وق��ع ت��وي�تر ث��م م��وق��ع في�س ب��وك فموقع
يوتيوب ..واليوم نتوقف مع احل�ضور الإلكرتوين
على مو�سوعة ويكيبيديا.

ما هي ويكيبيديا؟

ح�سب م��ا ين�شر م��وق��ع ويكيبيديا ذاته؛
فهي م�شروع مو�سوعة متعددة اللغات ،مبنية
ع �ل��ى ال ��وي ��ب ،وذات حم �ت ��وى ح� ��ر ،ت�شغلها
م�ؤ�س�سة ويكيميديا غري الربحية .ويكيبيديا
مو�سوعة ميكن لأي م�ستخدم تعديل وحترير
و�إن�شاء مقاالت جديدة فيها ،منذ �أن ب��د�أ املوقع
يف  15يناير  2001كمتمم مل�شروع نيوبيديا الذي
يكتبه حمررون خرباء .وب�سبب بطء تط ّور نيوبيديا
فقد ق ّرر جيمي ويلز والري �ساجنر �أن ين�شئا م�شروعاَ
مفتوحاً ليدعم نيوبيديا هو ويكيبيديا.
حالياً ت�ضم ويكيبيديا �أكرث من  20مليون
مقالة تقريباً ،مكتوبة بنحو  283لغة ..ت�ضم
الويكيبيديا الإجنليزية �أكرث من ثالثة ماليني
وثمامنئة �ألف مقالة .تكتب املقاالت تعاونياً من
ق�ب��ل م�ت�ط��وع�ين م��ن ح ��ول ال �ع��امل ،والغالبية
العظمى من حمتويات املو�سوعة ميكن تعديلها
من قبل �أي �شخ�ص ميتلك ات�صا ًال بالإنرتنت.
�أ� �ص ��ل ك�ل�م��ة وي�ك�ي�ب�ي��دي��ا م ��ن الإجنليزية
 Wikipediaهي اخت�صار لكلمتني هما:
ويكي ( Wikiنوع من مواقع الويب التي يتم
حتريرها جماعياً) ،والكلمة الثانية هي بيديا من
كلمة  Encyclopediaوالتي تعني بالعربية مو�سوعة.
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أهمية موقع ويكيبيديا

يعد ويكيبيديا من �أ�شهر �ستة مواقع على الإنرتنت
على م�ستوى العامل ،كما يظهر عادة يف النتائج الأوىل
ملحركات البحث العاملية الكربى مثل غوغل وياهو ،بل
يكاد يكون جزء ًا من الديباجة الدائمة التي تظهر يف
حمركات البحث ملا متثله املقاالت املكتوبة فيها من قيمة
مهمة للباحث عن املعلومة ،ب�سبب طبيعتها احل َرفية
و�شمولية معلوماتها يف كثري من الأحيان ،ما جعل من
هذه املو�سوعة الإلكرتونية �أكرب مو�سوعة معرفية متعددة
اللغات انت�شار ًا يف العامل ،حتى �أ�صبحت تلعب دور ًا غاية
يف اخل�ط��ورة يف �صياغة الهوية املعرفية للمجتمعات
الب�شرية يف ع�صر ثورة االت�صاالت واملعلومات.
ونتيجة لطبيعة تلك املو�سوعة ال�ت��ي ت�سمح لأي
م�ستخدم بتعديل مقاالتها� ،شكك النقاد واملحللون
بها وت�ساءلوا عن مدى م�صداقيتها ودقتها؛ فطاملا �أنه
ب�إمكان �أي م�ستخدم �أن يجري تعديالت على حمتوياتها
يرتفع اح�ت�م��ال �أن ي�ضيف جم�ه��ول��ون �أو م�ستخدمو
املو�سوعة امل�سجلون معلومات خاطئة �أو غري م�ؤكدة،
�أو ق��د يقوم املخربون بحذف �أق�سام م��ن م�ق��االت �أو
�إ�ضافة تعليقات �شخ�صية �أو �آراء متحيزة ،خا�ص ًة يف
املو�ضوعات ال�سيا�سية والدينية� .أي�ض ًا تثار ال�شكوك
حول حيادية املقاالت يف ويكيبيديا ،ومدى دقة املعلومات
ال��واردة فيها ..ذلك كله دفع القائمني على املو�سوعة
لتحديد جمموعة من ال�سيا�سات والتعليمات التي يجب
على م�ستخدمي املو�سوعة االل �ت��زام بها عند حترير
وتعديل حمتوياتها؛ بهدف الت�صدي ملحاوالت التخريب،
ول�ضمان م�صداقية املعلومات التي حتتويها املقاالت.
غري �أن كل تلك الت�شكيكات واالنتقادات والثغرات
الوا�سعة مل متنع املو�سوعة من االنت�شار ب�شكل منقطع
النظري� ،إىل احلد الذي تعترب فيه �أحد م�صادر الأخبار
الرئي�سة يف العامل ،ملا متتاز به مقاالتها من حتديث
ف��وري و�سريع من قبل جمموعة كبرية من املحررين
وامل�ساهمني من كافة �أنحاء العامل.

ويكيبيديا والحكومة

ل �ك��ون الأج��ه��زة احل�ك��وم�ي��ة ق��د ت��وج�ه��ت العتبار
الإنرتنت قناة رئي�سة من قنوات تقدمي اخلدمات العامة
للجمهور ،ف�إنه ي�صبح لزام ًا على فرق التحول الإلكرتوين
احلكومية �أن تتعاطى مع املواقع القيادية يف هذه ال�شبكة
ل�ضمان �أعلى قدر من الفاعلية يف التوا�صل مع اجلمهور،
عرب تقدمي املعلومات واخلدمات بدقة وجودة عاليتني،
ف�ض ًال عن تاليف االنتحال ون�شر املعلومات املغلوطة،
والتي قد ت�ؤدي بامل�ستخدم �إىل التعر�ض لالحتيال عرب
انتحال هوية امل�ؤ�س�سات احلكومية على ال�شبكة ،وهو
حلم ي�سعى القرا�صنة والن�صابون الإلكرتونيون �إىل
حتقيقه على الدوام وب�شتى الو�سائل.
م��ن ن��اح�ي��ة ث��ان�ي��ة ف� ��إن ال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي معني
ب�ضبط ال�شائعات وحما�صرة املعلومات املغلوطة ،ما
يجعل من مهمة متابعة املعلومات التي تن�شرها املواقع
الإلكرتونية القيادية على �شبكة الإنرتنت والت�أكد من
دقتها و�سالمتها يف نقل الأخبار وتوثيق احلقائق من
ال�ضرورات ،ال�سيما يف مواقع متتلك م�صداقية عالية
بني جمهور امل�ستخدمني كويكبيديا.

و�أخ�ي�ر ًا ف ��إن احلكومة ميكن �أن ت��روج خلدماتها
ومبادراتها وتعر�ض �إجنازاتها بفاعلية كبرية عرب تلك
املواقع؛ بكونها متثل مركب ًا جماني ًا يحملها �إىل مراتب
ال�شهرة العاملية لتبني ا�سمها و�شهرتها التي متثل
ر�صيد ًا ا�سرتاتيجي ًا يف دعم االقت�صاد والتنمية ب�شكل
عام يف الدولة ،ويحقق وفورات مالية كبرية يف موازنات
الرتويج واالت�صال الإعالمي بني احلكومة واجلمهور:
حملي ًا وعاملي ًا.

منهجية البحث

تختلف منهجيتنا يف البحث عن احل�ضور الإلكرتوين
احلكومي يف مو�سوعة ويكيبيديا عن تلك التي اتبعناها
يف مواقع تويرت وفي�س بوك ويوتيوب؛ فهنا مل نبد�أ من
املواقع الر�سمية للدوائر احلكومية لنح�صل على الرابط
الر�سمي ل�صفحاتها على مواقع التوا�صل املجتمعي،
و�إمنا توجهنا مبا�شرة �إىل موقع املو�سوعة وبد�أنا بالبحث
عن كلمة دبي باللغة العربية ،التي تعترب قا�سم ًا م�شرتك ًا
يف �أ�سماء كافة اجلهات احلكومية يف الإمارة ،ومن ثم
قمنا بالبحث نف�سه باللغة الإجنليزية .وننوه �إىل �أن
نتائج هذه الدرا�سة ميكن �أن تتغري يف �أي حلظة ح�سب
معطيات حمرك البحث يف موقع ويكيبيديا ،وي�سعدنا
تلقي املالحظات من �أي جهة تود ت�صحيح املعلومات
التي ح�صلنا عليها خالل بحثنا ،وهي كما ي�أتي..

المقاالت العربية واإلنجليزية

Dubai Airport

2011/12/22

Dubai Media
Incorporated

2011/11

Dubai Municipality

2008

Department of Civil
)Aviation (Dubai

2008

Dubai Chamber
of Commerce and
Industry

2008

Dubai Aviation City
Corporation

2010

Dubai International
Airport

2011/12/22

2011/11/15 Dubai Health Authority
Dubai Export
Development
Corporation

2011/9/12

Knowledge and
Human Development
Authority

2011/12/17

Real Estate
Regulatory Agency

2011/2/22

Dubai Statistics
Center

2011/1/23

وج��دن��ا جم�م��وع��ة م��ن امل��ق��االت ب��ال�ل�غ��ة العربية المالحظات

والإجنليزية تتناول دبي ودوائرها احلكومية بال�شرح
والتف�صيل ،ولكن مل تكن املقاالت بني اللغتني متطابقة
يف ما بينها من ناحية احلجم �أو حتى الكمية ،كما وجدنا
عدد ًا كبري ًا من الفعاليات ال�سياحية والتجارية والأهلية
التي تنطلق من دبي ،لكننا ركزنا يف بحثنا على اجلهات
احلكومية.
املقاالت العربية
�إمارة دبي
القيادة العامة ل�شرطة دبي
بلدية دبي
جمارك دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
هيئة ال�صحة بدبي
حماكم دبي
النيابة العامة (دبي)
دائرة التنمية االقت�صادية
م�ؤ�س�سة دبي للإعالم
جمل�س دبي الريا�ضي

2010/12/13

املقاالت الإجنليزية

�آخر حتديث

Dubai Roads and
Transport Authority

2012/1/8

Dubai Police Force

2012/1/7

Dubai

�آخر حتديث

2012/1/16
2011/12/30

2011/5/5
2011/8/12
2009/12/11
2011/5/5
2011/8/30
2011/5/5
2011/5/5
2011/10/20

2012/1/13

الحظنا �أن املقاالت تتفاوت يف ما بينها يف احلجم
ومعدل التحديث ،حيث تبد�أ من �سطر واحد لهيئة دبي
للطريان امل��دين ..لت�صل �إىل �صفحات متعددة معززة
بال�صور والروابط والأفالم ل�شرطة دبي وهيئة الطرق
واملوا�صالت.
وقد تفاوت معدل حتديث تلك املقاالت �أي�ض ًا بتنا�سب
طردي مع طول املقاالت :فاملقاالت الطويلة كانت حتدث
�أو ًال ب�أول� ،أما الق�صرية فلم ْمي َ�س�سها التحديث لأعوام
عديدة.
وقد لفت انتباهنا �صفحتا هيئة الطرق واملوا�صالت
و�شرطة دبي عندما قمنا با�ستعرا�ض معدالت التحديث
التي تتم على مقاالتهما؛ فهي قد بلغت مرتني يف ال�شهر،
وهو معدل ي�ضمن مواكبة حمتوى املقاالت للفعاليات
والإجنازات التي تتم على الأر�ض ،ومينحها م�صداقية
وقيمة عاليتني للباحث عن �أخبار تلك الدوائر.

نجومية دبي

�إ�ضافة �إىل املقاالت اخلا�صة بالدوائر احلكومية
ا�ستعر�ضنا امل �ق��ال اخل��ا���ص ب ��إم��ارة دب��ي املعرو�ض
باللغة الإجنليزية ،وقد �أثار �إعجابنا بدقته و�شموليته
وتنوع حمتوياته عرب ال�صور والإح�صاءات والروابط
الإلكرتونية ،و�أم��ور �أخ��رى عديدة ميتاز بها ،كما �أنه
يحدث �أو ًال ب ��أول .ومنذ �إن�شائه يف العام  2003مت
حتديثه �أكرث من  8730مرة ،ويحتل هذا املقال املرتبة
الأوىل يف نتائج البحث الطبيعية ملحرك البحث غوغل،
كما ي�شاهد �آالف املرات يومي ًا ..ويظهر الر�سم البياين
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الفرتة ما بني  1حتى
 14يناير 2012

عدد مرات م�شاهدة مقال دبي باللغة الإجنليزية يومي ًا ،ويحتل هذا
املقال املرتبة  600عاملي ًا يف قائمة املقاالت الأكرث م�شاهدة على
مو�سوعة ويكيبيديا الإجنليزية والتي ت�ضم �أكرث من ثالثة ماليني
وثمامنئة �ألف مقال حالي ًا
املرفق �إح�صاءات امل�شاهدة التي تعر�ضها املو�سوعة.
وجتاوز عدد املرات التي �شوهد فيها املقال � 360ألف
م�شاهدة خالل �شهر واحد ،ويحتل مقال دبي الرتتيب
 600من بني �أكرث املقاالت م�شاهدة فيها ،والتي ت�ضم
مئات املاليني من املقاالت املن�شورة مبختلف اللغات ،ما
يعترب دلي ًال �إ�ضافية على جنومية دبي و�شهرتها التي
متلأ �سمع الدنيا وب�صرها.
املقال املقابل يف اللغة العربية عن �إمارة دبي ال يقل
جنومية عن املقال املكتوب بالإجنليزية ،فعدد م�شاهديه
ال�شهر املا�ضي و�صل الرقم  8093م�ستخدم ًا ،ويحتل
الرتتيب  714بني �إجمايل املقاالت العربية املن�شورة يف
اجلزء العربي من املو�سوعة.

اكت�ست �صفحة ويكيبيديا بال�سواد بتاريخ  18يناير  2012احتجاج ًا على م�شروع قانون
يعده الكوجنر�س الأمريكي يقيد احلرية على �شبكة الإنرتنت ،وقد ت�أثر �أكرث من 10
ماليني �شخ�ص داخل �أمريكا وحدها بهذا الأمر ح�سب درا�سة ن�شرتها م�ؤ�س�سة كوم�سكور؛
ما يدلل على قوة املوقع عاملي ًا يف الت�أثري بالر�أي العام.

م��ن م�ق��االت حتلل احل�ضور الإل �ك�تروين على �شبكات
التوا�صل املجتمعي! وه��ذا �صحيح؛ �إذ �إن املحتوى هو
امللك يف عملية التحول الإل �ك�تروين ،ويحتل الأهمية
ال�ك�برى مقارنة باحللول التقنية ال�ت��ي ت�شغل �شبكة
الإن�ترن��ت و�أدوات��ه��ا ،والب��د �أن ت�ضغط ف��رق املحتوى
من �أج��ل توفري كافة امل��وارد ال�لازم��ة من �أج��ل توفري
املحتوى املعريف والإلكرتوين الذي ي�ضمن جناح قنوات
التوا�صل الإلكرتوين التي تزداد يوم ًا بعد يوم ،و�إال ف�إن
كافة اال�ستثمارات التي تخ�ص�ص للتحول الإلكرتوين
�ستكون �ضعيفة املردود وغري ذات قيمة فعلية يف حياة
اجلمهور.

غ�ير �أن ��ه ب��الإم �ك��ان تطوير احل���ض��ور الإل �ك�تروين
واملحتوى احلكومي على مو�سوعة ويكيبيديا ب�سهولة
إمكانات التطوير
كبرية من خالل اعتبارها ن�سخة �إ�ضافية لأهم مكونات
ما من �شك ب��أن كافة العاملني يف جم��ال املحتوى امل�ح�ت��وى الإل� �ك�ت�روين ال ��ذي ي�ت��م ن���ش��ره ع�ل��ى املواقع
الإلكرتوين احلكومي �سيجدون عبئ ًا �إ�ضافي ًا يتحملون الإلكرتونية احلكومية ،لين�شر على املو�سوعة كما هو ،من
م�س�ؤوليته نتيجة ه��ذا امل �ق��ال ،كما يف ك��ل م��ا �سبقه دون ت�صرف.

التوزيع اجلغرايف مل�صادر
املحتوى العربي على مو�سوعة
ويكيبيديا؛ حيث تت�صدر منطقة
الريا�ض يف ال�سعودية وفل�سطني
ولبنان و�سوريا ومنطقة بندر
عبا�س يف �إيران الرتتيب الأول
يف عدد املقاالت العربية
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م��ن ن��اح�ي��ة ث��ان�ي��ة مي�ك��ن اال��س�ت�ف��ادة م��ن القطاع
الأكادميي يف �إثراء املحتوى احلكومي لإمارة دبي باللغة
العربية والإجنليزية ،ولغات �أخ��رى �أي�ض ًا ،من خالل
التكامل مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية :حيث ت�ستخدم العديد
م��ن اجل��ام�ع��ات وامل�ع��اه��د مو�سوعة ويكيبيديا كدفرت
لت�سجيل البحوث الأكادميية وكرا�سة لت�سجيل الواجبات
التعليمية؛ وبقليل من التكامل والتن�سيق بني اجلهات
احلكومية واملعاهد واجلامعات املتعددة املوجودة يف
دبي ف�إن جي�ش ًا من املحررين �سين�ضم �إىل فرق املحتوى
احلكومية ،لتقدمي �أعلى م�ستوى من الدقة واحلرفية يف
املحتوى الإلكرتوين الذي يخدم �أهداف ور�ؤية القطاع
احلكومي ،وباملجان.
�أم� ��ر �آخ� ��ر مي �ك��ن �أن ي��رف��ع م �� �س �ت��وى احل�ضور
احلكومي على املو�سوعة يتمثل يف فتح قنوات ات�صال
ر�سمية مع املحررين امل�س�ؤولني يف مو�سوعة ويكيبيديا
الع�ت�م��اد م���ص��ادر ر�سمية لتحرير امل �ق��االت املتعلقة
بالقطاع العام.

•

لأن روح االحتاد ت�سري يف كل مكون من مكونات هذا البلد ،ولأن التحول الإلكرتوين يرتجم روح التكامل
واالحت��اد ،تخ�ص�ص "تقنية للجميع" هذه ال�صفحة لعر�ض جديد اخلدمات واملواقع الإلكرتونية التي
تطلقها كافة اجلهات االحتادية واملحلية يف خمتلف �إم��ارات الدولة ،لتكون دلي ً
ال لكافة املتعاملني مع
القطاع احلكومي الإماراتي ،ولنقدم خطوة على طريق البلد الإلكرتوين الذي نطمح له جميعاً.

االتحاد اإللكتروني

مركز االتصال الخاص بالمستخدم من حكومة أبوظبي
مت �إن�شاء مركز ات�صال حكومة �أبوظبي يف مار�س  2008لتمكني املواطنني
واملقيمني وال�س ّياح ورجال الأعمال واملتعاملني وموظفي احلكومة من احل�صول على
املعلومات ذات ال�صلة باحلكومة من �أي مكان ويف �أي زم��ان .ويقدم املركز طيف ًا
�شام ًال من قنوات التوا�صل مع احلكومة ،نعر�ض منها خيار "مركز االت�صال اخلا�ص
بي" الذي ي�سهم يف ت�سهيل عملية تقدمي اال�ستف�سارات ملركز ات�صال حكومة �أبوظبي
مع تتبع تطورات الطلب حتى النهاية.
يجب �أن يكون املت�صل م�سج ًال ببوابة حكومة �أبوظبي الإلكرتونية ال�ستخدام
خدمة "مركز االت�صال اخلا�ص بي" ،ويجب ت�سجيل الدخول عرب ق�سم "ت�سجيل
دخ��ول امل�ستخدم" املوجود على ي�سار �صفحة مركز ات�صال حكومة �أبوظبي على
الرابط .www.abudhabi.ae
بعد ت�سجيل الدخول يجري النقر على "توا�صل مع مركز ات�صال حكومة �أبوظبي"؛
ليتم عندها حتويل املت�صل �إىل �صفحة "مركز االت�صال اخلا�ص بك" حيث ميكن
االطالع على املعامالت اجلارية واملغلقة وامل�شاركة يف اال�ستبانات.

لتقدمي ا�ستف�سار� ،أو طلب معلومات يجب اتباع اخلطوات:
 اختيار العملية املطلوبة من قائمة "�أريد "..املوجودة على ي�سار ال�صفحة؛ على�سبيل املثال "طلب معلومات".
 حتديد نوع املعلومات املطلوبة من قائمة "نوع املعلومات".مف�ص ٍل للطلب يف حقل الن�ص.
 القيام بتقدمي ٍو�صف ّ
 النقر على زر "تقدمي".لتحديث البيانات ال�شخ�صية التي تظهر على �صفحة مركز االت�صال ميكن
الدخول �إىل ال�صفحة الرئي�سة لـ "�صفحتي" ،وحتديث املعلومات من خالل رابط
"حتديث ملفي ال�شخ�صي" املدرج حتت "ملفي ال�شخ�صي".

أنواع االستفسارات:

 طلب املعلومات :ميكن طلب احل�صول على معلومات �أو تو�ضيحات حول اخلدماتوالإجراءات والأحداث واحلمالت� ،أو �أية �أن�شطة �أخرى تقدمها حكومة �أبوظبي..
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن طلب املعلومات املتعلقة باملعامالت الفردية.
 تقدمي اق�تراح :ميكن اق�تراح الأفكار التي قد ت�ساعد على تطوير اخلدمات �أوالإجراءات �أو �سلوك الأفراد �أو نوعية الفعاليات والأن�شطة التي تقوم بها �أي من
اجلهات احلكومية يف �أبوظبي.
ً
 الإبالغ عن حادثة :ميكن الإبالغ عن �أية حالة تتطلب حتقيقا وا�ستجابة فورية منقبل �أي من اجلهات احلكومية يف �أبوظبي ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق بحاالت الإ�صالح
وال�صيانة والإن�شاءات وغريها.
 تقدمي �شكوى :ميكن الإبالغ عن �أية �شكوى تتطلب �إجراء حتقيق حول اخلدماتوالإج��راءات و�سلوك الأفراد ونوعية الفعاليات والأن�شطة التي تقوم بها �أي من
اجلهات احلكومية يف �أبوظبي.
فور تقدمي املعاملة يتم تزويد املت�صل برقم مرجعي ميكن ا�ستخدامه ملتابعة
املعامالت من خالل خيار "�إدارة املعامالت اخلا�صة بي" املوجود بـ "مركز االت�صال
اخلا�ص بي" وال��ذي يخول املت�صل االط�لاع على تفا�صيل ات�صاله والإج ��راءات
املتخذة ..كما ميكن ا�ستخدام الرقم املرجعي ملتابعة تطورات املعاملة عن طريق
الهاتف � ،800555أو بالربيد الإلكرتوين.

مركز الشارقة لالتصال ..خيارات متعددة لخدمة الجمهور
ي�ع��د م��رك��ز ال���ش��ارق��ة ل�لات���ص��ال امل��رك��ز املعتمد
لتقدمي امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي تخت�ص ب�خ��دم��ات الدوائر
املقدمة للجمهور ،وذل��ك با�ستخدام �أح��دث الأنظمة
التقنية وو�سائل توا�صل متعددة� ،أهمها :الرقم املجاين

 معلومات حول خدمات الهيئات والدوائر احلكومية م�ع�ل��وم��ات ح��ول الأن���ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات يف �إم ��ارةال�شارقة

وتخت�ص �إدارة مركز ال�شارقة لالت�صال بالرد
على ا�ستف�سارات العمالء وتزويد املت�صلني باملعلومات
املتعلقة ب�خ��دم��ات الهيئات وال��دوائ��ر احلكومية يف
�إم ��ارة ال�شارقة ،بالإ�ضافة �إىل املعلومات اخلا�صة
بجميع الفعاليات باللغتني العربية والإجنليزية .ويتبع
املركز �أق�سام متعددة هي :ق�سم الت�شغيل ،ق�سم تقنية
املعلومات ،ق�سم العالقات العامة والت�سويق ،ق�سم
اجلودة .ويقدم املركز اخلدمات الآتية للجمهور:

كما ميكن االت�صال باملركز عرب القنوات:
 الهاتف املجاين 80080000 :خدمة العمالء الربيد الإلكرتوينsccinfo@callshj.ae : املوقع الإلكرتوينwww.callshj.ae : الفاك�س092083111 : 092083311خدمة العمالء
 م ��واع� �ي ��د ال� �ع� �م ��ل :م���ن الأح� � ��د �إىل اخلمي�سمن ال�ساعة � 8:00ص حتى  8:00م

.80080000
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الشبكات المجتمعية

يقوده فريق متخصص

التواصل اإللكتروني ..تجربة رائدة في
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب– دبي
مثلما �شهدت حكومة دبي يف بداية العام 2000
ور�شة كبرية للتحول الإلكرتوين ،ها نحن ن�شهد اليوم
ور�شة م�شابهة ولكنها يف التحول املجتمعي ..ولعل هذا
التحول �أن يكون املتمم لل�ضلع الثالث من �أ�ضالع مثلث
احلكومة الإلكرتونية� ،أال وهي :التقنيات ثم اخلدمات
و�أخرياً تبني اجلمهور اخلدمات الإلكرتونية.
و�إذ ت �ق��دم اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة جتارب
م�ت�ع��ددة يف ه��ذا امل �ج��ال ،ف��إن�ن��ا جن��د من��وذج �اً متميزاً
يف جتربة �إدارة الإقامة و�ش�ؤون الأجانب بدبي ،وقد
كان لنا هذا احلديث مع املقدم خالد نا�صر الرزوقي،
م�ساعد املدير ل�ش�ؤون اخلدمات الإلكرتونية يف الإدارة
ً
ً
العامة للإقامة و��ش��ؤون االج��ان��ب ،وق��د �أطلعنا على ولكن قنوات التوا�صل املجتمعي تعترب العبا حديثا يف
م�سرية ه��ذه التجربة وخ�ط��ط تطويرها م�ستقب ً
ال عامل التحول الإلكرتوين ،وال زال العديد من النا�س
يعتقدون ب�ع��دم �أهميتها ويتخوفون م��ن �سلبياتها،
لرتويج اخلدمات الإلكرتونية.
فكيف متكنتم من بناء قناعة ل��دى الفريق القيادي
م��ا ال��ذي دفعكم للتفكري ب ��إط�لاق ق�ن��وات التوا�صل لديكم يف الإدارة لتبني هذه القنوات؟
من ف�ضل اهلل �أن طبيعة عملنا جتعل من متابعة
املجتمعي يف الإدارة لديكم ،على الرغم من ح�سا�سية
امل�ستجدات والتطور جزء ًا رئي�س ًا من �شخ�صية العاملني
الدور الذي تقومون به من الناحية الأمنية؟
الذي دفعنا للتفكري ب�إطالق هذه القنوات املجتمعية لدينا ،وهناك �أر�ضية را�سخة يف ذهن الفريق القيادي وماذا بخ�صو�ص فريق متابعة هذه القنوات املتفاعلة
واملتفاعلة مع اجلمهور هو هذا ال��دور احل�سا�س الذي للتجديد والتفكري الديناميكي الإب��داع��ي ،وق��د كانت وال�ت��ي تعمل ب��آل�ي��ة خمتلفة مت��ام�اَ ع��ن �آل�ي��ة حترير
نوهتم له؛ فنحن اجلهة الوحيدة التي ال يوجد �شخ�ص
يف �إمارة دبي �إال وهو من املتعاملني معنا ب�شكل �أو ب�آخر:
فجميع املواطنني يحتاجون �إىل ج��وازات �سفر ،وكل
مقيم يجب عليه �أن ي�صدر ت�أ�شرية �إقامة ر�سمية له
وملكفوليه ،وال�سائح ال ميكن �أن يدخل الدولة من دون
ت�أ�شرية  ..وهكذا ،فنحن جهة �ضرورية لت�سيري �ش�ؤون
احلياة الأ�سا�سية للأفراد وال�شركات املوجودة يف دبي،
وبذلك وج��ب علينا �أن منتلك �أق��وى و�سائل التوا�صل
والتفاعل مع هذا اجلمهور ،كي يبقى متابع ًا خلدماتنا
و�إجراءاتنا �أو ًال ب�أول.
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الإدارة �سباقة يف ه��ذا امل�ضمار عندما �أطلق �سعادة
اللواء حممد املري ،مدير الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون
الأجانب يف دبي� ،شعارنا" :ر�ضا النا�س غاية تدرك".
ه��ذا الر�ضا ال ميكن �أن يتحقق م��ن دون مواكبة
التوجهات العامة ال�سائدة بني النا�س ،ولي�س �أكرث انت�شار ًا
يف الوقت احلايل من قنوات التوا�صل املجتمعي ،ال�سيما
و�أن كافة قنوات تقدمي خدمات الإدارة ال�سابقة كانت
تعمل باجتاه واحد ،من الإدارة �إىل اجلمهور ،ومل يكن
لدينا �إمكان لال�ستماع �إىل ر�أي اجلمهور يف خدماتنا �أو
تعرف وجهة نظره ،وهي التي نعتمد عليها ب�شكل �أ�سا�سي
يف دورة تطوير خدماتنا الإلكرتونية ،ووجدنا �أن �شبكات
التوا�صل املجتمعي تفتح لنا هذا املجال ب�شكل كبري.
وهكذا قمنا مبجموعة من العرو�ض وور�ش العمل مع
الفريق القيادي يف الإدارة لت�سليط ال�ضوء على �أهمية
هذه ال�شبكات يف العمل احلكومي ،وعلى الفور ح�صلنا
على كل الدعم والت�أييد من �أع�ضاء هذا الفريق ،وعلى
ر�أ�سهم املدير العام.

املوقع الإلكرتوين للإدارة ،و�أ�ضفنا لل�شعبة موظف ًا من
�إدارة االت�صال لديه خربة يف مونتاج الفيديو وامل�شاهد
امل�صورة ،وربطنا هذه املجموعة بالنقيب جمال حممد
بن حماد ،مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي يف الإدارة،
والذي يعطي املوافقة النهائية على الر�سائل والأخبار
و�أي �شيء �سيتم ن�شره عرب ال�شبكات املجتمعية ،لن�ضمن
توافق تلك ال�شبكات مع ا�سرتاتيجية االت�صال الإعالمي
ل�ل��إدارة ..وبذلك احتلت �شعبة االت�صال الإلكرتوين
مكان ًا مالئم ًا يف املنظومة الإداري��ة من دون تعقيد �أو
بريوقراطية.
ه��ل ت���س�ت�ق�ب�ل��ون ر� �س��ائ��ل م��ن اجل �م �ه��ور ع�ب�ر �شبكات
و ب��الأ��س�ل��وب الديناميكي نف�سه ال��ذي ت�شكل به
التوا�صل املجتمعي ،وكيف تتعاملون مع تلك الر�سائل
الفريق ،تعمل ال�شعبة ب�آلية مرنة تتجاوز حدود الدوام
التي ت�صلكم؟
الوظيفي.
من الطبيعي �أننا ن�ستقبل ر�سائل من جمهورنا لأن
هل تقت�صر املو�ضوعات التي تن�شرونها عرب ال�شبكات هذا هو ال�سبب الرئي�س من �إطالقنا قنوات التوا�صل
املجتمعية ع�ل��ى �أخ �ب��ار الإدارة وف�ع��ال�ي��ات�ه��ا� ،أم �أنكم املجتمعية ،وقد ربطنا ر�سائل في�سبوك وتويرت مبا�شرة
ت��روج��ون ل�ل�خ��دم��ات الإل �ك�ترون �ي��ة ال �ت��ي تقدمونها مع مركز االت�صال اخلا�ص بالإدارة ،حيث تظهر الر�سالة
عرب موقعكم الإل�ك�تروين و�صاالت املراجعني وباقي �ضمن نظام رع��اي��ة العمالء ويتم ال��رد عليها ب�شكل
مبا�شر ،ويقوم فريق االت�صال الإلكرتوين �أي�ض ًا بالرد
الو�سائل الأخرى؟
ن�ح��ن نن�شر ر��س��ائ��ل و�أخ� �ب ��ار ًا ع��ن االث �ن�ين مع ًا؛ على بع�ض الر�سائل التي ال تتعلق بطلبات �أو ا�ستف�سارات
حيث نبث �أخ�ب��ار الإدارة وفعالياتها حلظة حدوثها �إجرائية مبا�شرة� .أما الر�سائل اخلا�صة فيتم حتويلها
مبا�شرة ،كما �أن لدينا ج��دو ًال يومي ًا لن�شر معلومات للجهة املعنية للرد عليها عرب الربيد الإل�ك�تروين ،وال
عن اخلدمات الإلكرتونية التي نقدمها ،ون�ضيف على تتجاوز متابعة الر�سالة يف الإدارة �أكرث من � 24ساعة
ذل��ك توعية جماهريية ب�ضرورة االل �ت��زام بالقوانني لال�ستجابة لها �إذا كانت من احلاالت اخلا�صة.
وال�ضوابط اخلا�صة بالإقامة والتواجد داخل الدولة،
لنقلل من حاالت املخالفة ،ونخلق ثقافة التزام �أكرب بني هل ترتبط قنوات التوا�صل املجتمعي مع نظام ال�شكاوى
اجلمهور.
واالقرتاحات املوحد حلكومة دبي الإلكرتونية؟
هذا املو�ضوع الآن حتت التقييم والتداول من قبل
�إدارة التميز امل�ؤ�س�سي لدينا ومن قبل املكتب التنفيذي،
ن����ق����وم ب����ال����ت����ع����اون م�����ع المكتب من �أجل التو�صل �إىل من�صة �شاملة وموحدة ملتابعة كافة
ال�شكاوى واملالحظات واالقرتاحات ال��واردة للإدارة.
التنفيذي بتقييم المتطلبات من وما من �شك يف �أن ال�شبكات املجتمعية تفر�ض علينا
تطوير ًا يف هذا املجال وتعديالت يف �آلية العمل احلالية
أج���ل ال��ت��وص��ل إل���ى م��ن��ص��ة شاملة للتفاعل مع املتعاملني وتقدمي اخلدمات احلكومية من
وموحدة لمتابعة كافة الشكاوى وجهة نظرهم.

هل يقوم فريق االت�صال الإلكرتوين بتحرير كل قناة
من القنوات املجتمعية على حدة �أم �أن لديكم نظاماً
موحداً للتحرير؟
يف ما يتعلق بر�سائل تويرت وفي�سبوك لدينا نظام
موحد يقوم املوظف من خالله بكتابة الر�سالة ،لتن�شر
يف وقت متزامن على ال�شبكتني� ،أم��ا بالك بري فيتم
حترير ر�سائله على حدة ب�سبب طبيعة نظامه املح�صور
�ضمن بيئته اخلا�صة.

امل�ق��دم خ��ال��د نا�صر ال��رزوق��ي ،م�ساعد املدير
ل�ش�ؤون اخلدمات الإلكرتونية يف الإدارة العامة
للإقامة و�ش�ؤون االجانب
املوقع الإلكرتوين الر�سمي ل�ل�إدارة ،حيث ال ي�شتمل
على التفاعل كما �أن حتريره ميكن �أن يتم بوترية �أقل
�سرعة من طبيعة البث احلي واملبا�شر الذي تتطلبه
قنوات التوا�صل املجتمعي؟
ه��ذا ال �ك�لام �صحيح ،ف��آل�ي��ات متابعة ال�شبكات
املجتمعية تفر�ض حتدي ًا حقيقي ًا �أمام خمتلف اجلهات
احلكومية وق��د ت�ك��ون ه��ي ال�ع��ام��ل وراء �إح �ج��ام تلك
اجلهات عن تبنيها على الرغم من قناعتهم بها .وقد
تغلبنا على ه��ذه العقبة من خ�لال بناء فريق ميتلك
ال�شغف يف ه��ذه ال�شبكات �أك�ث�ر م��ن �أي ��ش��يء �آخ��ر،
وجمعنا عنا�صر �شعبة االت�صال الإلكرتوين من �إدارات
و�أق�سام خمتلفة ،وكان على ر�أ�س هذه ال�شعبة الزميل
ح�سني البلو�شي ال��ذي جئنا ب��ه م��ن قطاع التحقيق،
لكننا كنا نعرف خربته ال�شخ�صية الكبرية واهتمامه
الكبري بال�شبكات املجتمعية ون�شاطه االجتماعي يف
حياته ال�شخ�صية ب�شكل عام ،وعززناه مبحرر من فريق

والمالحظات

قنوات التواصل المجتمعي لإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب– دبي

twitter.com/gdrfa

facebook.com/gdrfa

BBM: 28411709

youtube.com/gdrfadubai

م��ا خططكم امل�ستقبلية ل�ت�ط��وي��ر ق �ن��وات االت�صال
املجتمعي؟
�أطلقنا حديث ًا ق�ن��اة خا�صة ب� ��الإدارة على موقع
ي��وت�ي��وب ،ونعتزم يف القريب العاجل رب��ط �شبكاتنا
املجتمعية على بوابتنا الإلكرتونية لنظهر مدى احلراك
والتفاعل اجلماهريي مع الإدارة ،كما نعمل على تعزيز
املحتوى والر�سائل التي نن�شرها عرب �شبكاتنا املجتمعية
مبو�ضوعات ذات جاذبية مل�ستخدمي تلك ال�شبكات.
من ناحية ثانية ن�ستثمر ح�ضور املدير العام على
�شبكات التوا�صل املجتمعي يف الرتويج لر�سالة الإدارة
وفعالياتها من خالل ال�سماح لفريق االت�صال الإلكرتوين
اخلا�ص بالإدارة بالدخول على �صفحة في�سبوك اخلا�صة
به وتبادل الر�سائل والأخبار بينها وبني �صفحة الإدارة،
وهذا الأمر �ضروري بالن�سبة لنا وي�ساعدنا يف االنت�شار
لأن طبيعة موقع في�سبوك �شخ�صية �أكرث منها م�ؤ�س�سية،
وجت��رب��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي� ،أكرب مثال على هذا التوجه.
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معايير
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺦ  2011ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺑﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ

ﻧـﻤـﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺰ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟـﺤﻜـﻮﻣﻴـﺔ

نموذج التميز للمواقع اإللكترونية الحكومية – 1

1

والإ� �ش��راف على عمليات التحول الإل �ك�تروين على م�ستوى اجل�ه��ات احلكومية ،لماذا الوثيقة؟
باعتبار حكومة دبي الإلكرتونية الدائرة امل�س�ؤولة عن توفري القيادة والتوجيه

�شهدت املواقع الإلكرتونية منو ًا عاملي ًا مبعدل غري م�سبوق يف العقد الأخري على
وامل�ساهمة يف حتقيق هدف بناء جمتمع املعرفة يف دبي ،فهي تقدم خدمات موجهة
للجمهور وال��دوائ��ر احلكومية ت�ستند على خم�س دعائم �أ�سا�سية ،متثل كل منها �صعيد عددها وغناها وتعقيدها ،وبالتزامن مع ذلك �أن�ش�أت احلكومات مواقعها
الإلكرتونية كقنوات قوية للتوا�صل وتقدمي اخلدمات واملعلومات للجمهور ..وعلى
ركيزة يف حتقيق هذه املهمة:
نحو مماثل ،قامت دوائر حكومة دبي ب�إطالق العديد من املواقع الإلكرتونية ،و�إثراء
 .1خدمات ر�سم ال�سيا�سات العامة واال�ست�شارات
حمتوياتها عام ًا بعد عام ،مبا يعزز ن�ضوجها الكلي وجودتها.
 .2خدمات االت�صال والتوا�صل والبنية التحتية الإلكرتونية
تهدف دائرة حكومة دبي الإلكرتونية عرب وثيقة "منوذج التميز للمواقع الإلكرتونية
 .3نظم تخطيط املوارد احلكومية
احلكومية" التي بنتها على بحوث ومقارنات مطولة �إىل �صياغة �إر�شادات متكن اجلهات
 .4اخلدمات امل�شرتكة
احلكومية يف دبي من اعتمادها يف مواقعها الإلكرتونية حتقيق ًا ملزيد من الن�ضج؛ مبا
 .5اخلدمات املوجهة للجمهور
يتوافق مع املمار�سات واملعايري املقبولة عاملي ًا؛ مبا يرفع م�ستوى املمار�سات اخلا�صة
ولعل الدعامة الأه��م من بني تلك الدعامات اخلم�سة والتي تتميز بها حكومة باملواقع الإلكرتونية التي تتبناها تلك اجلهات.
دبي الإلكرتونية باعتبارها �أول حكومة �إلكرتونية عربية ر�سمت مالمح طريق التحول
الإلكرتوين احلكومي يف العامل العربي ،هي ر�سم ال�سيا�سات العامة ،والتي تقوم بعدة
�أعمال؛ �أبرزها و�أكرثها ت�أثري ًا يف اخلدمات الإلكرتونية هي "وثيقة معايري منوذج المتعامل أو ًال
الغر�ض م��ن الإر� �ش��ادات توفري التحكم ال�ل�ازم لكيفية �ضمان تطوير املواقع
التميز للمواقع الإلكرتونية احلكومية".
ولتعميم ثقافة التميز التي تهدف حكومة دبي الإلكرتونية �إىل تكري�سها يف �إمارة الإلكرتونية احلكومية و�إدارتها وتعزيزها؛ مبا يحقق هدفني �أ�سا�سيني:
دبي لتحقق مكانة مرموقة يف اقت�صاد املعرفة ،ومتا�شي ًا مع توجيهات من �أطلق هذه
املبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س • م�ستويات عالية من ر�ضا املتعاملني:
يع ّد املوقع الإلكرتوين �أداة ق ّيمة وف ّعالة وكذلك قناة ذات ت�أثري كبري لتحقيق
ال��وزراء حاكم دب��ي ،ب��أن تكون جلميع العرب؛ فنحن يف (تقنية للجميع) نن�شر يف
�سل�سلة خال�صة تلك الوثيقة اال�سرتاتيجية املهمة ،م�ساهمة يف حتقيق �إ�ضافة نوعية �أه��داف م�ؤ�س�سة ما .وميكن للموقع الإل�ك�تروين �أن يكون من الأ�صول القوية التي
تدعم العمليات والتح�سينات الرئي�سة وكذلك تعزيز الكوادر ور�ضا املتعاملني� .إن
مل�ستوى قنوات االت�صال احلكومية مع اجلمهور.
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قيا�س م�ستوى ر�ضا م�ستخدمي املوقع الإلكرتوين يع ّد عام ًال حا�سم ًا ل�ضمان حتقيقه واحل�صول على نتائج ب�شكل ف ّعال؛ فالهدف الأ�سا�سي من املوقع الإلكرتوين يكمن يف
احتياجات م�ستخدميه وتوقعاتهم ،ومي ّثل �أداة حت�سني بالن�سبة للجهة احلكومية عرب خدمة م�ستخدميه واالحتفاظ بهم.
جمع �آراء امل�ستخدمني واقرتاحاتهم.
وتع ّد ا�ستطالعات الر�أي اخلا�صة بالر�ضا عن املوقع الإلكرتوين �إحدى الو�سائل
امل�ستخدمة لفهم وتب�صر �آراء امل�ستخدمني ب�صورة �أف�ضل ،وكذلك لإثراء التوا�صل هيكل النموذج
النموذج مبني على مفهوم "الرتكيز على املتعاملني" ،ويت�ألف من � 46إر�شاد ًا
معهم .ويجب �إج��راء ا�ستطالع ال��ر�أي الإلكرتوين اخلا�ص بر�ضا املتعاملني لقيا�س
كل من ال�صعد� :سهولة اال�ستخدام �ضمن  4مك ّونات ،هي:
م�ستوى الر�ضا الإجمايل عن املوقع الإلكرتوين على ٍ
والفاعلية واملحتوى والت�صميم و�إمكان الو�صول.
• �إمكان الو�صول:
عاد ًة يخدم املوقع الإلكرتوين احلكومي جمموعة غري متجان�سة من ال�سكان تت�ألف
• م�ستويات عالية من ا�ستخدام املواقع الإلكرتونية:
�إن متابعة ن�شاطات امل�ستخدمني على املوقع الإلكرتوين تقدم دلي ًال دامغ ًا على من م�ستخدمني تتفاوت �أ�ساليب تعلمهم وم�ستويات مقدراتهم .وب��دء ًا من الت�صور
م�ستوى �شعبية املوقع الإلكرتوين وتنبي عن التح�سينات املحتمل �إجرا�ؤها يف امل�ستقبل ،وانتها ًء بالتنفيذ ،ف�إن على م�صممي املواقع الإلكرتونية �أن يكونوا واعني لإمكان وجود
وحتدد خطط الن�شاطات الت�سويقية .وميكن لتقارير املتابعة امل�ستمدّة من برامج ما يعيق الو�صول �إىل املوقع �إذا ما كان الهدف املن�شود هو �إن�شاء موقع �إلكرتوين حكومي
خادم الويب (� )Web Serverأن تز ّود اجلهة احلكومية مبعلومات ق ّيمة لتح�سني �شامل ي�سمح لأو�سع �شريحة ممكنة من اجلمهور بالو�صول �إليه.
ا�ستخدام موقعها الإلكرتوين.
• �سهولة اال�ستخدام والت�صميم:
يجب �أن تنقل العنا�ص ُر املتنوع ُة امل�ساهم ُة يف ر�سم الهوية الب�صرية والعالمة
امل�ؤ�س�ساتية للموقع الإلكرتوين ر�سالة واحدة وموحدة �إىل كافة الأطراف ،و�أن تت�ضمن
ال�صورة العامة للحكومة ور�سالتها وت�ستفيد منها.
هناك حاجة �إىل تطبيق هوية م�ؤ�س�ساتية موحدة� ،إىل حد معني يتم الرتويج
لها عن طريق اجلهة احلكومية وكافة قنوات االت�صال والرتويج التابعة لها .وهذا
يتطلب وجود ت�صميم موحد و�سل�س و�سهل اال�ستخدام؛ وهو ما يجده م�ستخدم املوقع
الإلكرتوين للجهة احلكومية يف كل �صفحة من �صفحاته� .إن كيفية ا�ستخدام ال�شارات
وال�شعارات واختيار اللوحات امللونة وا�ستعمال النماذج املوحدة ملحتويات اجلهة
املتنوعة يف الأق�سام الفرعية للموقع الإلكرتوين هي م�سائل يف غاية الأهمية لت�أ�سي�س
هوية م�ؤ�س�ساتية.
• املحتوى:
يع ّد املحتوى املوجود يف املوقع الإلكرتوين عام ًال حا�سم ًا ل�ضمان جناحه يف تلبية
احتياجات امل�ستخدمني وتوقعاتهم؛ �إذ يجب �أن يكون حمتوىً حيوي ًا وحديث ًا ودقيق ًا
ووثيق ال�صلة باملو�ضوع ،و�أي�ض ًا �سهل القراءة لي�شجع امل�ستخدمني على العودة �إليه مرة
�أخرى ..على الرغم من �أن اجلهة احلكومية املعنية هي التي تتحكم مبحتوى موقعها
مبا يتوافق مع �أهدافها.
• ال�سيا�سات:
تنطوي املعلومات املن�شورة �أو امل�ستخدمة يف �أي موقع �إلكرتوين حكومي على
خماوف م�شروعة للجهة احلكومية وللم�ستخدمني الذين يحاولون الو�صول �إليه .ويجب
على اجلهات احلكومية �أن تتطرق �إىل كافة امل�سائل املتعلقة بحماية البيانات و�إمكان
يوفر "منوذج التميز للمواقع الإل�ك�ترون�ي��ة احلكومية" جمموعة وا�سعة من الو�صول �إليها وامل�س�ؤولية عنها يف مواقعها الإلكرتونية من خالل �سيا�سات جلية ال لب�س
الإر�شادات ل�ضمان وجود مواقع �إلكرتونية حكومية تر ّكز على املتعاملني ،مع احلفاظ فيها موجهة مل�ستخدمي املواقع.
على م�ستوى معني من خربة الت�صفح املنتظمة مل�ستخدمي املواقع الإلكرتونية للجهات
عال
التابعة حلكومة دبي .ويتم احلفاظ على انتظام خربة الت�صفح تلك على م�ستوى ٍ
دون �إطناب ،مبا يتيح هام�ش ًا عري�ض ًا للجهات التابعة حلكومة دبي لالبتكار �ضمن نسمع آراءكم
تت�ضمن هذه الوثيقة العديد من الإر�شادات التي يتوقع من كافة اجلهات احلكومية
الإر�شادات الوا�سعة املحددة يف النموذج.
وتعد املواقع الإلكرتونية الناجحة هي املواقع التي تتبنى نهج ًا ير ّكز على املتعاملني .يف دبي التقيد بها يف مواقعها الإلكرتونية� .إن االلتزام بهذه الإر�شادات لن يعزز جودة
ويجب ت�صميم تلك املواقع لتخاطب احتياجات وتوقعات امل�ستخدمني الذين يزورونها ،املواقع الإلكرتونية للجهات فح�سب بل �سي�سهم يف ت�سهيل ا�ستخدامها وتكثيف تركيزها
على املتعاملني.
وعلى نحو ي�ستجيب لأو�سع طموحات املعنيني.
ويرحب فريق حكومة دبي الإلكرتونية باالقرتاحات والآراء الرامية �إىل حت�سني
اخلطوة الأوىل لت�صميم موقع �إلكرتوين ناجح ير ّكز على املتعاملني تكمن يف
فهم م�ستخدمي املوقع الإلكرتوين /املتعاملني معه وحتديدهم� .إن القدرة على �إن�شاء جودة هذه الوثيقة وحمتواها� ،سواء من قبل اجلهات التابعة حلكومة دبي �أو من قبل
ت�صاميم ملواقع �إلكرتونية تت�صف ب�سهولة الو�صول ،وب�أنها ممكنة اال�ستخدام ب�سال�سة ،جمهور اخلرباء واملتخ�ص�صني بت�صميم وبناء املواقع الإلكرتونية ،من �أجل العمل على
حت�سني جودتها وجودة حمتوياتها قبل و�ضع اللم�سات الأخرية عليها.
ومفيدة ،تتوقف على توافر تعريف وا�ضح لذاك اجلمهور امل�ستهدف.
الإر�شادات الكاملة املتعلقة بـ "منوذج التميز للمواقع الإلكرتونية احلكومية"،
وت�شري اال�ستطالعات التي �أجرتها حكومة دبي الإلكرتونية بو�ضوح �إىل �أن غالبية
امل�ستخدمني يزورون املواقع الإلكرتونية احلكومية للح�صول على معلومات وخدمات وال�ت��ي تقع يف � 41صفحة ،متاحة على م��وق��ع دائ ��رة حكومة دب��ي الإلكرتونية
منها .ف�إذا مل تكن هذه املعلومات واخلدمات متوافرة من خالل و�سائل �سهلة الو�صول  .www.deg.gov.aeللدخول �إىل ملف الإر�شادات املتوافر بن�سق بي دي �إف
�إليها وقابلة لال�ستخدام وفعالة ،فقد ال يعود امل�ستخدم �إىل املوقع الإلكرتوين جمدد ًا .وحتميله ،انقر على بانر "منوذج التميز للمواقع الإلكرتونية احلكومية"� ..أو
يجب �أن يكون بو�سع امل�ستخدم الو�صول �إىل املوقع الإلكرتوين ب�سهولة وتنفيذ اخلدمة ادخل �إىل امللف من خالل "مطبوعاتنا".
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التجارة اإللكترونية

التجارة اإللكترونية عبر تجاري دوت كوم
•

ت�أ�س�س "جتاري"  tejari.comيف �شهر يونيو

م��ن ال �ع��ام  2000ع�ل��ى ي��د م �ع��ايل ال���ش�ي�خ��ة لبنى أكاديمية "تجاري"– م��درس��ة العمل
ً
•
القا�سمي ،وه��ي ت�شغل حاليا من�صب وزي��رة التجارة اإللكتروني

اخلارجية يف دولة الإمارات العربية املتحدة .و�سرعان
ما �أ�صبح ال�سوق الرئي�سة يف املنطقة للتبادل التجاري
الإلكرتوين بني ال�شركات ،واملوقع املف�ضل للم�ؤ�س�سات
التجارية النا�شطة يف جمال التجارة الإلكرتونية يف
املنطقة.
ً
ً
وال ي��زال "جتاري" ي�شهد من��وا ملحوظا يف عدد
ال�صفقات الإلكرتونية ،حيث جتاوز احلجم الإجمايل
لل�صفقات عتبة ال�سبعة مليارات دوالر �أمريكي .وبات
عدد كبري من امل�ؤ�س�سات يدرك ب�أنه ال بد من االلتحاق
بهذه الآلية اجلديدة يف التعامالت التجارية .ويلعب
"جتاري" دوراً حمورياً يف عملية االنتقال �إىل ع�صر
التجارة الإلكرتونية بعدما بات �أكرث من مئتي �ألف
�شركة يف  15دولة تعتمد عليه مل�ساعدتها يف تعامالتها
التجارية عرب الإنرتنت.

لماذا تجاري؟

يتمثل ال �ه��دف الأ� �س��ا� �س��ي ل �ـ "جتاري" بتطوير
�أ�ساليب تتيح ال��و��ص��ول لأع�ل��ى ن�سبة م��ن التعامالت
التجارية عرب الإن�ترن��ت ،حملي ًا و�إقليمي ًا ودول�ي� ًا ،من
خ�لال ت��وف�ير �آل �ي��ات لتحديد ف��ر���ص الأع �م��ال وت�أمني
الو�سائل الكفيلة با�ستثمارها على �أر�ض الواقع .ويلتزم
"جتاري" مب�ساعدة امل�ؤ�س�سات التجارية على تبني
�أف�ضل املمار�سات يف حقل امل�شرتيات و�إي�ج��اد فر�ص
جديدة للتبادل التجاري ،وت�ؤمن خدماته لهذه ال�شركات
الو�سائل ال�ضرورية للتوا�صل وال�ت�ع��اون يف م��ا بينها
وتعزيز فعالية الأداء وخف�ض التكاليف ،مبا ي��ؤدي يف
نهاية املطاف �إىل حت�سني �أدائها التجاري.
ت��وف��ر الأن �ظ �م��ة التقنية امل �ت �ط��ورة ال �ت��ي ي�ؤمنها
"جتاري" �إمكان ممار�سة كافة جوانب العمل التجاري
ع�بر الإن�ت�رن ��ت ،وال تقت�صر اخل��دم��ات ع�ل��ى توفري
الفر�ص وتعزيز العالقات التجارية ،بل تتعداها �إىل
عقد ال�صفقات عرب الإنرتنت ،مبا يكمل حلقة العمل
التجاري ..كما يوفر اال�ست�شاريون التابعون لـ "جتاري"
الإر� �ش��ادات وال�ت��دري��ب ال�ل�ازم لرفع م�ستوى التبادل
التجاري الإلكرتوين و�إثبات جدوى التعامل يف ال�سوق
باحلقائق والأرقام.
ي�ستفيد الأع�ضاء الذين يقومون بعمليات ال�شراء من
خدمات "جتاري" يف �إدارة النفقات وزيادة املدخرات
وت�سريع عمليات ال�شراء ب�صورة فعالة و�شفافة .كذلك
يوفر "جتاري" للأع�ضاء الذين يقومون بعمليات البيع
�سوق ًا يبلغ حجم تعامالتها مليارات ال��دوالرات ،حيث
ميكنهم من عر�ض منتجاتهم ب�شكل دائم يف املعر�ض
الإلكرتوين واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة من خالل
تقدمي عرو�ض الأ�سعار عرب الإنرتنت.
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ت�سهم التجارة الإلكرتونية على نحو مت�سارع يف
تغيري طرق ممار�سة الأعمال التجارية وتكري�س منط
من العوملة غري م�سبوق يف دنيا الأع�م��ال .يحمل هذا
التحول يف طياته العديد من املخاطر كما العديد من
الفر�ص للم�ؤ�س�سات التجارية العاملة يف املنطقة،
وبخا�صة ال�صغرية منها واملتو�سطة.
وتوفر �أكادميية "جتاري" دورات تدريبية خا�صة
ل���ض�م��ان ق ��درة م��ؤ��س���س�ت��ك ع�ل��ى ا��س�ت�ث�م��ار ن�شاطها
الإل�ك�تروين �إىل �أق�صى احل��دود ،كما ت��زود املتعاملني
بكافة الأدوات التي تخولك القيام بتعامالت جتارية من
خالل الإنرتنت عرب �أنحاء العامل.
تتيح �أكادميية جت��اري ملنت�سبيها �إع ��داد ًا �شامالً
ح��ول �أف�ضل الو�سائل واملمار�سات اخلا�صة بعمليات
ال�شراء والتوريد عرب الإنرتنت� ،إ�ضافة �إىل تع ّلم كيفية
ا�ستغالل كامل �إم�ك��ان��ات �صالة العر�ض الإلكرتونية
التابعة للم�ؤ�س�سات امل�شرتكة� ،إىل جانب امل�شاركة يف
املزادات التي تقام عرب موقع "جتاري" من خالل طرح
املناق�صات والعطاءات.

•
•

�شبكات ات�صال ج��اه��زة لكافة الأع �م��ال ح�سب
طبيعتها ،وفر�ص جديدة وعالقات مثمرة.
ا�ستعرا�ض م�ستمر للمنتجات واخلدمات املعرو�ضة
من قبل العديد من الزوار امل�ؤهلني واملوثوقني.
القدرة على تبادل املعلومات ،بطاقات الأعمال،
الطلبات واال�ستف�سارات ..ب�سرعة و�سهولة.
موقع �إلكرتوين يعتمد على تقنيات متينة لدعم كل
الن�شاطات وال�صفقات التي تتم �ضمنه.

ويقوم كافة الأع�ضاء امل�سجلني بن�شاطاتهم التجارية
عن طريق هذه املجتمعات الآمنة والتي ت�ضمن �أنّ جميع
ال�شركات قد مت التحقق منها ولديها التحقق الإلكرتوين
( )eVERIFIEDواجلاهزية الإلكرتونية.

صالة العرض اإللكترونية

متثل �صالة العر�ض نواة االنطالق نحو عامل التجارة
الإلكرتونية الوا�سع ال��ذي يوفره جت��اري ،حيث متنح
امل�شرتكني و�صو ًال مبا�شر ًا �إىل �سوق عاملي م�ستمر يف
النمو ،وجت��ذب املزيد من امل�شرتين من خالل عر�ض
املنتجات كاملة يف �صالة العر�ض ..مع �إمكان متابعة
زوار �صالة العر�ض االفرتا�ضية لتحويلهم �إىل م�شرتين،
والتوا�صل مع م�شرتين جادين جدد من جميع �أنحاء
العامل ،وبناء عالقات جتاريه طويلة الأمد.
مجتمعات األعمال من تجاري
وتوفر جتاري خيارين ل�صالة العر�ض الإلكرتونية
تعتمد جمتمعات الأع�م��ال من جت��اري على فكرة ه �م��ا ،ح��زم��ة ال �ع��ر���ض الإب��ت��دائ��ي وح��زم��ة العر�ض
توفري معر�ض �إلكرتوين خا�ص بكل ع�ضو لديها ،حيث االحرتايف.
تتميز ب��وج��ود ال�ع��دي��د م��ن العار�ضني ال��ذي��ن ميثلون
خم�ت�ل��ف ال���ص�ن��اع��ات وي �ق��وم��ون ب�ت�ق��دمي خدماتهم
ومنتجاتهم �ضمن ق��وائ��م وت�صنيفات م�ت�ع��ددة .كما
ميكن للزوار ت�صفح هذه املعار�ض واملنتجات واخلدمات
ب�سهولة و�إيجاد ما يحتاجون �إليه ،وبالتايل يتم االت�صال
بني املهتمني والعار�ضني.
الأع���ض��اء املن�ضمون ملجتمعات "جتاري" هم
�إم ��ا ب��ائ�ع��ون و�إم ��ا م�شرتون،
وه��م بالت�أكيد ي�ستفيدون
م��ن ميزتني مهمتني هما
الأمان واملوثوقية ،واللتان
ت�ع�ت�بران م��ن ال�سمات
الأ���س��ا���س��ي��ة لأ�� �س ��واق
جتاري.
ت ��وف ��ر جمتمعات
جت ��اري م��زاي��ا عديدة
للم�شرتكني �أهمها:

•

مرصد الخدمات
شراكة بين "دبي اإللكترونية" و"تجاري"
لمكاملة "نظم تخطيط الموارد" ونظام
"التوريد اإللكتروني"

وقعت دائ��رة "حكومة دبي الإلكرتونية" �أخ�ير ًا مذكرة تفاهم مع "جتاري"،
ال�شركة الرائدة يف جمال التزود الإلكرتوين ،بهدف تعزيز �أطر التعاون امل�شرتك يف
جمال دعم ا�سرتاتيجية التكامل احلكومي متا�شي ًا مع اجلهود الرامية �إىل تر�سيخ
مكانة دبي على اخلارطة العاملية .ووقع االتفاقية �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير
عام دائرة "حكومة دبي الإلكرتونية" ،و�سهيل البنا الرئي�س التنفيذي لـ "جتاري"،
بح�ضور و�سام لوتاه ،م�ساعد املدير العام ،وهدى الها�شمي ،مدير �إدارة �أنظمة
تخطيط املوارد احلكومية ،و�شادي دياب ،مدير ق�سم التزود من جانب الدائرة.
وح�ضر من جانب "جتاري" كل من �إمتياز علي ،مدير ق�سم اخلدمات اال�ست�شارية
وتطوير الأعمال ،ون�سرين مو�سى ،تنفيذي خدمات ا�ست�شارية �أول.
وتتمحور االتفاقية ب�صورة رئي�سة حول تبادل احللول والتجارب واخلربات
لتعزيز التكامل بني "نظم تخطيط املوارد احلكومية" ( )GRPاملعتمد من قبل
"حكومة دبي الإلكرتونية" وبرنامج " التوريد الإلكرتوين " ()eSourcing
املقدم من "جتاري" ،مبا يخدم اجلهود احلكومية الرامية �إىل دفع م�سرية التحول
الرقمي نحو اقت�صاد املعرفة .ويف �إطار ال�شراكة اجلديدة ،اتفق الطرفان على
�إيجاد �آليات م�شرتكة لعقد ور�ش عمل تقنية للبحث يف التكامل والتطوير مب�شاركة
وا�سعة من الدوائر احلكومية كجزء من برنامج " التوريد الإلكرتوين " الذي توفره
"جتاري".
و�أعرب �سعادة �أحمد بن حميدان ،عن ترحيبه بال�شراكة اال�سرتاتيجية اجلديدة
مع "جتاري" ،م�ؤكد ًا دور هذه اخلطوة يف تعزيز التكامل والرتابط بني الدوائر
احلكومية من جهة وبني مورديها من جهة �أخ��رى مما ميثل �أح��د �أه��م �أولويات
القيادة الر�شيدة ف�ض ًال عن رفع م�ستوى اخلدمات الإلكرتونية وفق �أعلى معايري
الكفاءة والأم��ان واملوثوقية ،متا�شي ًا مع ا�سرتاتيجية الدائرة املتمثلة يف "العميل
�أو ًال".
و�أو�ضح بن حميدان �أهمية التعاون يف جمال مكاملة "نظم تخطيط املوارد
احلكومية" امل�ت��اح ل��دى ال��دائ��رة وبرنامج "التوريد الإلكرتوين" املعتمد لدى
"جتاري" لتو�سيع نطاق تطبيق �إجراءات موحدة ومتكاملة على م�ستوى احلكومة
بهدف حتقيق املزيد من ال�سرعة والكفاءة والفعالية وال�سهولة يف �إجناز املعامالت
احلكومية وت�شغيل العمليات الأ�سا�سية بال�شكل الأمثل مبا يلبي احتياجات العمالء
وت�سريع وترية التحول الرقمي يف دبي.
من جانبه� ،أ�شاد �سهيل البنا بجهود الدائرة التي تقود م�سرية تطوير اخلدمات
الإلكرتونية وحت�سني الأداء احلكومي مبا ين�سجم مع �أف�ضل املمار�سات واملعايري
العاملية ،مو�ضح ًا التزام "جتاري" بتعزيز �أطر التعاون الب ّناء مع الدائرة لتحقيق
اال�ستفادة املثلى من مكاملة "نظم تخطيط املوارد احلكومية" وبرنامج "التوريد
الإلكرتوين " وجت�سيد الأهداف والتطلعات امل�شرتكة يف تعزيز ريادة دبي والإمارات
على م�ستوى التحول الإلكرتوين يف املنطقة.

"حكومة دب��ي اإللكترونية" ت��ش��ارك بحملة

التبرع بالدم في ديوان سمو الحاكم

�شاركت "حكومة دبي الإلكرتونية" ،بالتعاون مع "دائرة املالية" ،يف حملة دبي
للتربع بالدم وذلك بالتن�سيق مع "هيئة ال�صحة بدبي ،مل�صلحة "مركز دبي للتربع
بالدم" الكائن يف م�ست�شفى لطيفة.
وقال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة دبي الإلكرتونية الذي كان
من بني �أوائل املتربعني" :عالوة على �إ�سهام احلملة يف �إنقاذ حياة املت َّربع لهم،
ف�إننا ن�سعى بهذه املبادرة �إىل تر�سيخ الثقافة ال�صحية وثقافة العمل التطوعي،
انطالق ًا من امل�س�ؤولية املجتمعية لدائرتنا ودعم املر�ضى املحتاجني �إىل الدم".
و�أك��د بن حميدان على �أهمية امل�شاركة يف هذا النوع من احلمالت ،بهدف
جت�سيد الدور الإن�ساين وامل�ساهمة يف �إنقاذ حياة املر�ضى املحتاجني �إىل هذه املادة
احليوية ،خا�صة �أطفال الثال�سيميا ومر�ضى عمليات القلب املفتوح.
وقد بادر موظفو الدوائر الأخرى التي تقع مكاتبها يف مقر ديوان �صاحب ال�سمو
حاكم دبي �إىل امل�شاركة يف احلملة ،وبلغ عدد املتربعني  75موظف ًا ،حيث قامت
هيئة ال�صحة بدبي ب�إجراء الفحو�صات الطبية لهم قبل التربع ،مع تقدمي الن�صائح
الالزمة.

حكومة دبي اإللكترونية تتبرع بـ  18جهاز
حاسب آلي للنزالء في المؤسسات العقابية

قام وفد من فريق عمل التدريب بحكومة دبي الإلكرتونية� ،ضم عبد النا�صر
�أهلي مدير ق�سم �إدارة ح�سابات القطاعات اال�سرتاتيجية ،وعبد العزيز الطنيجي
مدير الفعاليات والتوا�صل مع املجتمع ،وخالد الفار�سي م�س�ؤول �أول ق�سم التدريب،
بزيارة �إىل الإدارة العامة للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية يف دبي ،حيث كان
يف ا�ستقبالهم املالزم ثاين علي الظبياين من ق�سم الربامج التعليمية ،والوكيل
�أول عبداهلل خمي�س النقبي من ق�سم التدريب املهني ،واملدربان :العريف حافظ
اليافعي والعريف �سند احلامد ،وبحث اللقاء �سبل تعزيز التعاون بني اجلانبني.
وقدم الوفد الزائر  18جهاز حا�سب �آيل من حكومة دبي الإلكرتونية لتدريب
النزالء ،وذلك ا�ستمرار ًا لدورها الفاعل والداعم جلهود الت�أهيل والتعليم التي
تقوم بها �إدارة تعليم وتدريب النزالء يف تطوير مهاراتهم؛ الأمر الذي ي�ساعدهم يف
احل�صول على فر�ص العمل بعد خروجهم من ال�سجن وعودتهم حلياتهم الطبيعية
يف املجتمع.
وقال املالزم ثاين علي الظبياين �إن �إدارة تدريب وتعليم النزالء حري�صة على
مد ج�سور التعاون وحتقيق ال�شراكة مع القطاعات امل�ؤ�س�سية العامة واخلا�صة يف
�إطار البحث امل�ستمر عن و�سائل وطرق حتقيق امل�صلحة العامة للنهو�ض بالقيم
والواجبات املناطة ب��الإدارة العامة للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية يف �إعادة
ت�أهيل وتدريب النزالء ،لتمكينهم من العودة �إىل احلياة االجتماعية واالندماج
مع الواقع العملي واحلياتي للمجتمع ،م�شيد ًا بالدور الكبري الذي تقوم به حكومة
دبي الإلكرتونية يف دعم �إدارة تدريب وتعليم النزالء يف الإدارة العامة للم�ؤ�س�سات
العقابية والإ�صالحية.
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الموارد
تخطيط
نظم
المحمولة
الخدمات
تجسد الخدمات الغيمية ونموذج للحكومة المترابطة

نظم تخطيط الموارد الحكومية ..كم يكلف عدم وجودها؟ (خدمة تساهيل)
متثل "حكومة دبي الإلكرتونية" منوذجاً متميزاً
وجتربة فريدة على �صعيد احلكومات الإلكرتونية يف
املنطقة ..وهي ت�ستند يف تقدمي خدماتها على خم�س
دع��ائ��م �أ�سا�سية ،ه��ي :اخل��دم��ات امل��وج�ه��ة للجمهور،
اخلدمات امل�شرتكة للجهات احلكومية ،نظم تخطيط
املوارد احلكومية ،خدمات االت�صال والتوا�صل والبنية
التحتية الإلكرتونية ،وخدمات ر�سم ال�سيا�سات العامة
واال�ست�شارات للدوائر.
ن��وا��ص��ل هنا درا�ستنا التحليلية لنظم تخطيط
امل ��وارد احلكومية ال�ت��ي متثل من��وذج �اً متميزاً على
�صعيد احلكومات الإلكرتونية يف املنطقة ،ون�ستعر�ض
يف هذا العدد ملحة عامة حول خدمة "ت�ساهيل".

تعريف الخدمة

تعترب حكومة دبي �أكرب جهة توظيف يف الإمارة بعدد
موظفني يزيد عن � 50ألف موظف .وقد جنحت حكومة
دبي الإلكرتونية ،بال�شراكة مع كافة اجلهات احلكومية،
بتوحيد الربامج التي تتعامل مع �إج��راءات هذا العدد
الكبري من املوظفني عرب نظام الرواتب ونظام �ش�ؤون
املوظفني التابع لنظم تخطيط امل ��وارد احلكومية..
لكنها مل تكتف بالوقوف عند ه��ذا احل��د ال��ذي يحقق
الراحة الكبرية لفرق املحا�سبة والإدارة داخل اجلهات
احلكومية ،و�إمن��ا �أرادت �أن ي�شعر املوظف ذات��ه ب�أن
هناك عملية حتول �إلكرتوين �شاملة وحقيقية جتري يف
حكومة دبي ،فتم �إطالق خدمة ت�ساهيل كقناة ات�صال
مبتكرة بني املوظف وبني نظم تخطيط املوارد احلكومية
عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية والهاتف املتفاعل؛ من
�أجل احل�صول على التنبيهات واال�ستعالم عن املعلومات
اخلا�صة به يف كل ما يتعلق براتبه ودوامه وم�ستحقاته
الوظيفية واملالية.
ً
ولأن هذا الأم��ر ي�سهل كثريا على املوظف متابعة
م�ستحقاته وو��ض�ع��ه الوظيفي �سميت ه��ذه اخلدمة
"ت�ساهيل".
خدمة ت�ساهيل تقدمها حكومة دبي الإلكرتونية اىل
جميع اجلهات احلكومية ،وهي توفر ا�ستخراج معلومات
املوظفني من نظام الـ GRP؛ وتت�ضمن ما ي�أتي:
 )1خدمة اال�ستعالم
 )2خدمة الإ�شعارات
 )3خدمة الهاتف

كيف تعمل الخدمة؟

كل ما على موظف حكومة دب��ي عمله لال�ستفادة
من هذه اخلدمات هو ت�سجيل رقم هاتفه املتحرك يف
اخلدمة بال�صيغة التالية009715xxxxxxxx :
عن طريق اخلدمة الذاتية لنظم تخطيط امل��وارد� ،أو
ميكنه �أن يطلب من �ش�ؤون املوظفني يف دائرته �إدراج
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وبالن�سبة خلدمة الإ�شعارات فيت�س ّلم موظف حكومة
دبي الإ�شعارات الآتية:
الو�صف
ق�سيمة الراتب
اعتماد الإجازة
تذكري بانتهاء جواز ال�سفر
تذكري بانتهاء الإقامة
تهنئة بيوم امليالد
الإجراءات الت�أديبية
تفا�صيل التعيني اجلديد
تفا�صيل الدورة التدريبية
�إ�شعار بتحديث رقم احل�ساب البنكي
تفا�صيل �أيام الغياب بدون عذر
�إ�شعار ب�إدخال �إجراء نهاية اخلدمة

رقمه يف اخلدمة لتقوم �إدارة املوارد الب�شرية بدائرته
ب�إدخال الرقم يف النظام.
من ثم تعمل خدمة الإ�شعارات عندما تقوم نظم
تخطيط املوارد احلكومية ب�إر�سال ر�سالة ن�صية ق�صرية
تت�ضمن (تفا�صيل املوظف) �إىل املوظف املعني؛ مثل
ق�سيمة الراتب عندما يتم احت�ساب و�صرف الرواتب
�شهري ًا ،وتذكري بانتهاء جواز ال�سفر والإقامة ،و�إ�شعار
ب�أنه مت تغيري رقم احل�ساب البنكي يف نظم تخطيط
امل� ��وارد احل�ك��وم�ي��ة ،و�إ� �ش �ع��ار ب ��أن��ه ق��د مت��ت معاجلة
�إج ��راءات نهاية اخل��دم��ة ..وحتى �إ�شعار تهنئة بيوم
ميالد املوظف.
�أما خدمة اال�ستعالم فتعمل عندما ير�سل املوظف
طلب ًا باال�ستعالم عن معلومات معينة مثل ق�سيمة الراتب
ل�شهر معني� ،أو ر�صيد الإج��ازة ال�سنوية و�/أو تغيريات
الراتب.
وبالن�سبة خلدمة اال�ستعالم عرب الهاتف ،فيمكن �أن
يقوم املوظف باالت�صال على الرقم املجاين 800477
تكلفة الر�سالة الن�صية اخلا�صة باال�ستعالم هي
واال�ستعالم ع��ن تفا�صيله اخلا�صة املخزنة يف نظم التكلفة نف�سها التي حتت�سبها �شركة ات�صاالت ،وهي
تخطيط امل ��وارد احلكومية م��ن خ�لال تقنية التعرف  30فل�س ًا� .أما رقم الهاتف  800477فهو جماين،
ال�صوتي.
ويت�ضمن خدمات الإ�شعار واال�ستعالم مع ًا ،ولكن يجب
اال�ستماع �إىل قائمة خ�ي��ارات اخل��دم��ة لل�ضغط على
الأزرار املطلوبة.

رموز الخدمة

ال�ستخدام خدمة اال�ستعالم عرب الر�سائل الن�صية

الق�صرية يجب �إر� �س��ال ر��س��ال��ة �إىل ال��رق��م  4433الجدوى االقتصادية

بال�صيغة:
تعترب خدمة "ت�ساهيل" التي تقدمها حكومة دبي
ال�سري)
(الرقم
اخلدمة)
(رمز
الإلكرتونية من �إج ��راءات الأمتتة الداخلية لعمليات
ُ
ُ
الرقم ال�سري= �سنة امليالد (ما مل يق ِم املوظف و�إجراءات احلكومة الإدارية ،وت�ساعد هذه اخلدمة يف
بتغيريها)
تقليل النفقات الإدارية الالزمة لعمل الفرق احلكومية
آتية:
ل
ا
الرموز
أحد
�
يكون
اخلدمة
رمز
من خالل تقليل الإج ��راءات الورقية وان�شغال املوارد
الإدارية باملتابعة.
الرمز
الو�صف
ف�إذا اعتربنا �أن كل ا�ستعالم �سي�ستغرق ورقة واحدة
لطباعته ،ون�صف �ساعة عمل م��ن امل��وظ��ف الإداري
BA
تفا�صيل احل�ساب البنكية
لتقدميه ل�صاحب الطلب ،وباعتبار �أن ه��ذا املوظف
CE
تفا�صيل العقد
الإداري هو من �صغار املوظفني الذين يتقا�ضون راتب ًا
EP
نتائج التقييم ال�سنوي
�إجمالي ًا ال يتعدى �سبعة �آالف درهم ،ف�إن تكلفة ن�صف
LB
ر�صيد الإجازة
�ساعة من وقته تعادل  45درهم ًا.
AR
�سجالت االجازات
وقد بلغ �إجمال عدد الر�سائل الن�صية التي �صدرت
PD
تفا�صيل جواز ال�سفر
ع��ن اخل��دم��ة  1,060,509منذ �إط�ل�اق اخلدمة
PS
ق�سيمة الراتب
يف العام  2006مبعدل � 150أل��ف ر�سالة �شهري ًا،
PD
تفا�صيل املوظف ال�شخ�صية
�أي م��ا ي �ع��ادل � 75أل��ف �ساعة عمل �شهرية بتكلفة
 3,375,000درهم �شهري ًا ،من دون اعتبار تكلفة
TD
تفا�صيل التذاكر
الورق والتكلفة البيئية ..وتكاليف �أخرى غري حم�سو�سة.
SC
تغيريات الراتب
ب�سبب كل تلك الوفورات جند �أن �أداء حكومة دبي
PC
تغيري الرقم ال�سري للخدمة
يفوق ب�شكل عام �أداء �أي جهاز حكومي تقليدي ،وجند
ES
تفا�صيل التعيني للموظف
�أن م�ستوى الإجن��از وال�سرعة يف العمل الفت لالنتباه
FD
تفا�صيل العائلة للموظف
يف �إمارة دبي ،حتى �صار منوذج ًا يقتب�س على م�ستوى
H
للم�ساعدة
العامل.

•

الخدمات المحمولة

التطبيقات الحكومية عبر الهواتف الذكية
ت�شهد اخلدمات احلكومية دخول الهواتف الذكية على خط التحول الإلكرتوين ،والتي تب�شر بزخم نوعي
للقنوات املبتكرة يف تقدمي اخلدمات احلكومية .ن�ستعر�ض يف هذه الزاوية جديد التطبيقات الإلكرتونية
اخلا�صة باخلدمات الإلكرتونية على �أهم الهواتف الذكية ال�شائعة بني امل�ستخدمني.

تعرف إلى الخدمات الطبية
تطبيق جماين
متطلبات التشغيل:

تهدف وزارة ال�صحة من خالل هذا التطبيق املتوافق مع نظام �أندرويد �إىل
توفري خدماتها بطريقة �سهلة ودقيقة من �أجل فائدة املتعاملني معها وتوظيف
�أحدث و�سائل التكنولوجيا لتحقيق هذه الغاية .وتتمثل مهمتها يف هذا اجلانب
بتقدمي خدمات ومعلومات مب�سطة تفيد املهتمني بالقطاع ال�صحي من خالل
الهواتف الذكية.
الوظائف:
ميثل تطبيق وزارة ال�صحة على نظام �أن��دروي��د �إ�ضافة مهمة يف جمال
اخلدمات املوجهة للهواتف الذكية ،وهو يقدم اخلدمات الآتية:
 قنوات االت�صال بوزارة ال�صحة عرب الربيد الإلكرتوين �أو الهاتف �أو �شبكاتالتوا�صل االجتماعي.
 التعرف �إىل اخل��دم��ات الطبية التي تقدمها امل��راك��ز ال�صحية للوزارةوم�ست�شفياتها املختلفة ،مع معلومات تف�صيلية حول االت�صال بتلك املراكز
وامل�ست�شفيات.
 -توفري الن�صائح والإر�شادات ال�صحية.

استكشف دبي
تطبيق جماين
متطلبات التشغيل:

هذا الربنامج الذي تقدمه دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري متوافق مع
�أجهزة �آي فون و�آي بود توت�ش و�آي باد العاملة بنظام الت�شغيل  4فما فوق.

الوظائف:

يتيح هذا التطبيق ا�ستك�شاف دبي بطريقة فريدة و�سهلة ومفعمة باملتعة يف
اال�ستخدام املدعم بخا�صية التعرف �إىل املوقع اجلغرايف ،ويع ّد �أداة ممتازة
لل�سياح واملقيمني على حد �سواء ،ومن وظائفه:
 حتديد مواقع الفنادق واملطاعم ومراكز الت�سوق املحيطة بامل�ستخدم. احل�صول على معلومات عن العرو�ض اخلا�صة واخل�صومات يف مراكزالت�سوق والإقامة واملطاعم ،وخمتلف ال�سلع واخلدمات القيمة.
 االختيار من بني طيف وا�سع من الفعاليات الرتفيهية وال�سياحية و�أف�ضلالأماكن حلفالت الع�شاء والت�سوق واال�سرتخاء ،مع دليل للهواتف املهمة.
 ا�ستك�شاف املدينة من خ�لال كامريا واقعية تتيح تعرف املعامل املهمةوال�ترف �ي �ه �ي��ة م��ع حتديد
اجتاهاتها ..وم��ن خالل
خدمة "بجواري" ميكن
حت��دي��د اجت� ��اه الأم��اك��ن
امل��ه��م��ة وال� �ق ��ري� �ب ��ة من
امل�ستخدم.
	�أدوات م�ساعدة لتحويلال � �ع � �م �ل�ات ،وق ��ام ��و� ��س
ب���ال� �ع� �ب���ارات ال �ع��رب �ي��ة
ال �� �ش��ائ �ع��ة ال� �س �ت �خ��دام
ال�سياح ،و�أرق��ام الهواتف
املهمة التي جتعل من هذا
التطبيق �أداة �ضرورية يف
كافة الأوقات.
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مرشد الخدمات

3 2 1

التواصل مع مدير بلدية دبي
هذه اخلدمة متاحة عرب موقع بلدية
دبي www.dm.gov.ae

1
ع�ب�ر ال �ق��ائ �م��ة اجل��ان �ب �ي��ة يف
ال�صفحة الرئي�سة اخترَ رابط
"عن ب �ل��دي��ة دبي" لتظهر
اخل �ي��ارات ال�ف��رع�ي��ة ،ا�ضغط
على رابط "املدير العام"

2
تظهر كلمة املدير العام موجهة �إىل جمهور املتعاملني
مع املوقع الإلكرتوين ،ويف �آخر الكلمة يظهر رابط
"توا�صل مع املدير العام"

3

يظهر منوذج الطلب الذي ميكن
تعبئته وم��ن ث��م ال�ن�ق��ر ع�ل��ى زر
"�إر�سال" لي�صل الطلب �إىل مدير
عام بلدية دبي

ملزيد من املعلومات حول اخلدمة ميكن االت�صال
مبركز ات�صال بلدية دبي على الرقم املجاين:

800900
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