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آفاق ذكية

بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه ،أقــر مجلــس الــوزراء إعــان عــام  2015عامـاً
لالبتــكار يف الدولــة .وأصــدر املجلــس توجيهاتــه لجميــع الجهــات االتحادية
بتكثيــف الجهــود وتعزيــز التنســيق والبــدء مبراجعــة السياســات الحكومية
العامــة بهــدف خلــق بيئــة محفــزة لالبتــكار تصــل بدولــة اإلمــارات
للمراكــز األوىل عاملي ـاً يف هــذا املجــال.
ويف ذات الســياق ،أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه
اللــه« ،االسـراتيجية الوطنيــة لالبتــكار» وتضــم  ٣٠مبــادرة وطنيــة للتنفيــذ
يف  ٣ســنوات ،وأوكل ســموه إىل «اللجنــة الوطنيــة لالبتــكار» مســؤولية
تنفيــذ تلــك االس ـراتيجية التــي ترتكــز عــى  7قطاعــات وطنيــة رئيســة،
هــي :الطاقــة والنقــل والصحــة والتعليــم والتكنولوجيــا وامليــاه والفضــاء،
وتســعى لجعــل اإلمــارات ضمــن الــدول األكــر ابتــكارا ً عــى مســتوى
العــامل خــال الســنوات الســبع املقبلــة.
هــذا التوجــه ليــس غريبـاً عــى قيادتنــا الرشــيدة الواعية التــي وضعت
نصــب عينيهــا تحقيــق ســعادة اإلنســان عــى هــذه األرض الطيبــة .ومــن
أجــل ذلــك كانــت اســتثامرات دولــة اإلمــارات يف مجــال االبتــكار  14مليــار
درهــم ســنويا منهــا  7مليــار يف البحــث والتطويــر ..والهــدف زيادتهــا
بشــكل كبــر خــال الســنوات القادمــة.
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نحــو مزيــد مــن االبتــكار ..ويف هــذا اإلطــار قامــت أخـرا ً ،وبالتعــاون مــع
رشكــة غارتــر املتخصصــة يف األبحــاث ،بتنظيــم ورشــة عمــل تحــت عنــوان
(االبتــكار والعمــل الرقمــي) بهــدف دعــم مســتوى التأهيــل ملوظفــي
الجهــات الحكوميــة بــديب.
كــا توظــف الدائــرة االبتــكار يف تصميــم خدماتهــا وتطبيقاتهــا عــى
الهواتــف الذكيــة ،حيــث تعتمــد منهجيتهــا عــى ابتــكار طرق جديــدة أكرث
إبداعـاً لتوفــر الخدمــات ،ومــن خــال قنــوات مبتكــرة أيضـاً؛ مثــل توفــر
تطبيــق واحــد متكامــل للدفــع عــر الهواتــف الذكيــة تشــرك فيــه عــدة
جهــات حكوميــة ويتيــح للمســتخدم الوصــول إىل العديــد مــن الخدمــات
الحكوميــة مــن مــكان واحــد وعــى مــدار الســاعة ويف أي مــكان يكــون
املتعامــل موجــودا ً فيــه والقيــام بدفــع مــا يرتتــب عليــه مــن رســوم لهــذه
الخدمــات يف الوقــت نفســه.
وكذلــك هــو الحــال مــع خدمــة الدخــول املوحــد لخدمــات حكومــة
ديب (هويتــي اإللكرتونيــة) التــي تتيــح للمســتخدم الوصــول إىل أكــر
مــن  250خدمــة إلكرتونيــة وذكيــة توفرهــا  11جهــة حكوميــة مشــركة
يف الخدمــة حتــى اآلن ،والتفاعــل معهــا عــر الهواتــف الذكيــة أو عــر
اإلنرتنــت .وتطبيــق املوظــف الــذيك الــذي يســتفيد منــه  20000موظــف
يعملــون يف  40جهــة حكوميــة.
ومــن ناحيــة أخــرى بــدأت الفــرق املتخصصــة يف حكومــة ديب الذكيــة
العمــل عــى تطويــر وتوفــر أداة ذكيــة تفاعليــة مرتبطــة بشــبكة إلكرتونية
مركزيــة ،لقيــاس «مــؤرش الســعادة» للجمهــور ورضاهــم عــن الخدمــات
الحكوميــة املقدمــة لهــم بشــكل يومــي مــن حكومــة ديب ،وذلك بالتنســيق
والتعــاون مــع املكتــب التنفيــذي لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب.

***
اإلمــارات تضــع اليــوم أقدامهــا عــى عتبــات مرحلــة جديــدة وغــر
مســبوقة يف تحســن جــودة الحيــاة لــكل مــن يقيــم فيهــا ،بفضــل
مجموعــة مــن املبــادرات املبتكــرة التــي تطلقهــا القيــادة بــن الفينــة
واألخــرى ومــن بينهــا االبتــكار ،مســتندين فيهــا إىل ثقتهــم بقــدرة أبنــاء
اإلمــارات ،وإىل الخــرة والبنيــة التحتيــة التــي متتلكهــا مؤسســات الدولــة
لتطويــر وتوفــر خدمــات بصــورة إبداعيــة تأخــذ يف اعتبارهــا مســتجدات
العــر ،وتوظفهــا باألســلوب األمثــل لخدمــة املواطنــن واملقيمــن.
دائــرة حكومــة ديب الذكيــة تؤمــن بأنهــا تعيــش يف مدينــة تســعى
لتكــون األذىك يف العــامل ،فمــن الطبيعــي إذا ً أن يكــون االبتــكار ســبيلها
ال لــي تحافــظ عــى مكانتهــا فقــط ،بــل لتحتــل اإلمــارة بشــكل عــام
مكانــة متقدمــة عــى املســتوى العاملــي .لذلــك تحــرص الدائــرة بجميــع
كوادرهــا عــى أن يكــون االبتــكار هــو عنوانهــا للمرحلــة املقبلــة ،فهــي
تعمــل عــى تقديــم خدماتهــا وتطبيقاتهــا املوجهــة للجمهــور ،واألخــرى
املشــركة للجهــات الحكوميــة ،بأســلوب ذيك مبتكــر تجاوب ـاً مــع اعتــاد
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ويل عهــد ديب
«اســراتيجية ديب لالبتــكار» متاشــياً مــع إطــاق «االســراتيجية الوطنيــة
لالبتــكار» ،والتــي تضــم نحــو  20مبــادرة ســيتم تنفيذهــا خــال ثــاث
ســنوات؛ بهــدف جعــل ديب املدينــة األكــر ابتــكارا ً يف العــامل.

***
هــذه النوعيــة مــن التطبيقــات الذكيــة والخدمــات ،إضافــة إىل
التطبيقــات املبتكــرة التــي توفرهــا الجهــات الحكوميــة يف ديب أيضــاً،
مــن شــأنها أن ترفــع الكفــاءة التشــغيلية وتوفــر الوقــت والجهــد عــى
املتعاملــن وتعــزز مــن اســتغالل املــوارد املتاحــة وتجعــل مــن التعامــات
الحكوميــة أم ـرا ً ســهالً وتجربــة ممتعــة للمتعاملــن متنحهــم مزيــدا ً مــن
الســعادة .ويف املحصلــة النهائيــة فــإن هــذه التطبيقــات املبتكــرة تــؤدي
حتــاً إىل تنميــة االقتصــاد الوطنــي؛ وتعمــل عــى تعزيــز تنافســية
اإلمــارات والقــدرة الرياديــة عامليــاً.
يبــق أمامنــا ،إال الجــد
وألن االبتــكار يبــدأ بأفــكار واقرتاحــات؛ مل َ
واالجتهــاد لنكــون ص ّناعــاً ملرشوعاتنــا العظيمــة اعتــادا ً عــى االبتــكار
منهجــاً.

وتعمــل الدائــرة عــى تحقيــق رؤيــة القيــادة امللهمــة يف ديب عــى
ُص ُع ِ
ــد دعــم حاضنــات االبتــكار وبنــاء القــدرات الوطنيــة املتخصصــة
وبنــاء ال ـراكات العامليــة البحثيــة وتوجيــه منظومــة العمــل الحكومــي
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التوظيف اإللكتروني

دائرة المالية ومؤسسة محمد بن راشد لإلسكان

تنضمان إلى بوابة التوظيف اإللكتروني التابعة لحكومة دبي الذكية

أعلنــت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة عــن انضــام كل مــن دائــرة املاليــة ومؤسســة محمــد بن راشــد لإلســكان إىل بوابــة التوظيــف اإللكرتوين
املركزيــة لحكومــة ديب التــي توفرهــا الدائــرة ،وتتيــح لألف ـراد ،مواطنــن ومقيمــن ،ومــن خــارج الدولــة ،إمــكان التقــدم للحصــول عــى
وظيفــة شــاغرة يف ( )16جهــة حكوميــة مشــاركة يف البوابــة حتــى اآلن .وكان الفريــق املختــص يف دائــرة حكومــة ديب الذكيــة قــد أنهــى
اإلجـراءات الالزمــة إلدراج دائــرة املاليــة ومؤسســة محمــد بــن راشــد لإلســكان ضمــن الجهــات الحكوميــة املشــاركة يف البوابــة ،مــا يتيــح
لهــا اإلعــان عــن وظائفهــا الشــاغرة إلكرتونيـاً ،باإلضافــة إىل أمتتــة كافــة إجـراءات التوظيــف املتعلقــة بهــا ،واالســتفادة مــن العديــد
مــن املميـزات التــي توفرهــا البوابــة.
وظائف بوابة التوظيف
وتوفــر البوابــة  www.ejob.aeللباحثــن
عــن الوظائــف الشــاغرة خيــارات واســعة ،منهــا:
اســتعراض جميــع الوظائــف املتاحــة ،أو البحــث
ضمــن تصنيفــات الوظائــف الشــاغرة (وظائــف
إداريــة ،وظائــف خدمــة العمــاء ،وظائــف
هندســية ،وظائــف ماليــة ،وظائــف املــوارد
البرشيــة ،وظائــف تقنيــة املعلومــات ،وظائــف
العمليــات) ،أو البحــث مــن خــال اســم الجهــة
الحكوميــة أو تاريــخ اإلعــان عــن الوظيفــة .كــا
تتيــح لهــم التقــدم ألكــر مــن وظيفــة يف الوقــت
نفســه مــن خــال «ســلة الوظائــف».
وتتميــز البوابــة بتوفــر آليــة إلكرتونيــة
بالكامــل للتعامــل مــع طلبــات التوظيــف ،تبــدأ
بتحديــد الدوائــر احتياجاتهــا مــن الوظائــف ،مــرورا ً
بتقديــم الطلبــات وتســجيل الســرة الذاتيــة وإدارة
املقابــات ،ومــن ثـ ّم إعــادة إرســال عــروض العمــل
للمرشــحني ،ومتابعــة حالــة الطلــب ،واســتقبال
املراســات وتحديــد مواعيــد املقابــات الشــخصية..
وانتهــا ًء باختيــار املؤهلني لشــغل الشــواغر واســتالم
عــروض العمــل .كــا تتيــح البوابــة للباحــث عــن
وظيفــة إمــكان مشــاركتها مــع اآلخريــن.
إدارة ذكية للكوادر البشرية
وقــال ســعادة أحمــد بــن حميــدان ،مديــر
عــام دائــرة «حكومــة ديب الذكيــة»« :تحظــى بوابــة
التوظيــف اإللكــروين املركزيــة التابعــة لحكومــة
ديب الذكيــة بأهميــة اس ـراتيجية باعتبارهــا ركيــزة
أساســية لتجســيد توجيهــات قيادتنــا الحكيمــة
املتمثلــة يف صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن

راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،وتوجيهــات ســمو
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
ويل عهــد ديب رئيــس املجلــس التنفيــذي لــديب،
بــاإلرساع بتطبيــق منــط الحكومــة الذكيــة مــن
خــال االرتقــاء مبنظومــة العمــل الحكومــي؛ توافقـاً
مــع مبــادرة «حكومــة ديب نحــو  ،»2021وتشــجيع
االســتثامر األمثــل للكــوادر البرشيــة ،معــززة
بإيجــاد منظومــة إلكرتونيــة وذكيــة مو ّحــدة تحقــق
وتحســن األداء املؤســي لدفــع
التكامــل الحكومــي
ّ
عجلــة التحــول اإللكــروين والــذيك الــذي يضمــن
لدولــة اإلمــارات الوصــول إىل مصــاف الــدول
املتقدمــة يف العــامل».
وأضــاف بــن حميــدان قائــاً« :إن التوظيــف
اإللكــروين يشــهد نقلــة نوعيــة ومنــوا ً مطّــردا ً يف
املنطقــة ،تحتــل اإلمــارات فيــه مركــزا ً متقدمــاً
إقليميــاً ،وهــو أمــر يدفعنــا إىل مواصلــة العمــل
لتوفــر قنــوات مشــركة ف ّعالــة لتســهيل وصــول
أكــر رشيحــة ممكنــة مــن الخريجــن املواطنــن
والباحثــن عــن عمــل إىل محفظــة واســعة مــن
الخيــارات والوظائــف التــي مــن شــأنها أن متثــل
إضافــة مهمــة لدفــع عجلــة التنميــة املتســارعة
بــديب» ..موضحــاً أن هــذا النهــج تجســي ٌد
الســراتيجيتها وتعبــ ٌر عــن رؤيتهــا يف أن تكــون
الحكومــة الذكيــة األوىل يف العــامل ،خصوصــاً يف
جانبهــا املتعلّــق بزيــادة وفــورات الكلفــة والوقــت
عــى الحكومــة».
وأكّــد ســعادته «حــرص الدائــرة عــى إجــراء
تحديثــات مســتمرة عــى بوابــة التوظيــف
اإللكــروين لتلبــي متطلبــات الباحثني عــن الوظائف

ومتطلبــات الجهــات الحكوميــة العارضــة لهــا يف
آنٍ واحــد ..وأن تكــون أكــر ســهولة للمتقدمــن،
حيــث ال يتطلــب التســجيل فيهــا ســوى إجــراء
خطــوات بســيطة ،إضافــة إىل ضــم كافــة الجهــات
الحكوميــة تحــت مظلــة البوابــة خــال الفــرة
املقبلــة؛ مبــا يتفــق والتو ّجــه األســايس للدائــرة نحــو
تعزيــز التكامــل الحكومــي ،واســتجاب ًة للتطلعــات
املســتقبلية للحكومــة».
أداة هامة للتوطين
مــن جهتــه قــال عــارف عبدالرحمــن أهــي،
املديــر التنفيــذي للموازنــة والتخطيــط املــايل
بدائــرة املاليــة« :متاشــياً مــع اســراتيجية الدائــرة
الراميــة اىل اســتقطاب الكــوادر والكفــاءات
املواطنــة ،إىل جانــب جــذب الخ ـرات يف مختلــف
املجــاالت املهنيــة والتخصصيــة ،تــم االنتهــاء مــن
تطبيــق نظــام التوظيــف اإللكــروين الــذي يشــكل
حـاً متكامـاً إلدارة عمليــة التوظيــف عــر واجهــة
خدمــة ذاتيــة متطــورة ،حيــث ســيتيح النظــام
عــرض العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة وفتــح
قنــوات تواصــل جديــدة للباحثــن عــن عمــل»..
موضحـاً أن دائــرة املاليــة توفــر العديــد مــن فــرص
العمــل التخصصيــة للمواطنــن ذوي التخصصــات
املهنيــة.
وقــد كشــفت اإلحصــاءات الرســمية التــي
وفرتهــا دائــرة «حكومــة ديب الذكيــة» عــن وصــول
عــدد طلبــات التوظيــف املقدَّمــة عــر تلــك البوابــة
لشــغل الوظائــف الشــاغرة يف الجهــات الحكوميــة
املشــركة فيهــا ،فقــط خــال العــام املــايض ،2014
إىل  40527طلبــاً.
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موضوع الغالف

قمة الريادة في ابتكار قنوات جديدة للخدمات الحكومية

عبر الهواتف والطائرات واآلالت الذكية
القمــة الحكوميــة التــي أصبحــت عنــوان العناويــن للفعاليــات
واألحــداث التــي تزخــر بهــا إمــارة ديب عــى الخصــوص ودولــة
اإلمــارات عامــة ،يعجــب املــرء عندمــا يعلــم أنهــا كانــت مجــرد
رؤيــة لرجــل يصــف حياتــه بأنهــا حيــاة بســيطة ،تتــوزع بــن
قضــاء الوقــت مــع العائلــة ومامرســة الرياضــة وزيــارة األصحــاب
يف مجالســهم ،أو الخــروج معهــم إىل الــر ،مــع كثــر مــن العشــق
والشــغف للفروســية والخيــل .هكــذا وصــف صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب حياتــه .ولعــل البســاطة يف
الحيــاة هــي الــر يف نجــاح ذلــك القائــد يف إطــاق املبــادرات
التــي تالمــس يف غاياتهــا حيــاة اإلنســان البســيط ،ففاقــد
اإلحســاس بالنــاس ال ميكــن أن يقــدم لهــم رؤيــة لحيــاة ملؤهــا
الســعادة واملســتقبل الواعــد.

ازدهـــار
ابتـكــار
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هــمــم
ال تعـرف
االنكسار

حــول القمــة الحكوميــة الثالثــة  2015التــي ُعقــدت هــذا العــام تحــت
شــعار «اســترشاف حكومــات املســتقبل» وأثرهــا عــى مســتقبل العمــل
الحكومــي ومنهجيــة تقديــم الخدمــات ،نســتعرض بأســلوب تحليــي يركــز عــى
املضامــن العميقــة لهــذه القمــة.
التحول في العمل الحكومي
ميكــن مالحظــة املنحنــى املتســارع لتطويــر منظومــة العمــل الحكومــي يف
كل ســنة تعقــد فيهــا القمــة ،فعندمــا انطلقــت الــدورة األوىل للقمــة الحكوميــة
كانــت مبــادرة الحكومــة اإللكرتونيــة قــد نجحــت يف انتشــال العمــل الحكومــي
مــن رتابــة العمــل التقليــدي عــر الطوابــر ،لتنقلهــا بقفــزة نوعيــة إىل مرحلــة
الحكومــة الذكيــة.
ثــم جــاءت الــدورة الثانيــة لتمهــد إىل الخــروج عــن املألــوف يف نوعيــة
تقديــم الخدمــات الحكوميــة مــن خــال توظيــف تقنيــات الطائـرات مــن دون
طيــار لســعادة اإلنســانية ،واليــوم رســخت الــدورة الثالثــة أســلوباً جديــدا ً يف
تقديــم الخدمــات الحكوميــة عــر الروبوتــات الذكيــة واآلالت.
أي أننــا بدأنــا بالطوابــر التــي صبغــت القطــاع الحكومــي بالصعوبــة يف
التعامــل خــال تســعينيات القــرن املــايض ،لتــأيت موجــة التحــول اإللكــروين يف
العقــد األول مــن األلفيــة ،والتــي أدخلــت مفهــوم تقديــم الخدمــات الحكوميــة
عــن بعــد عــر املواقــع اإللكرتونيــة ،مــن ثــم جــاءت مبــادرة الحكومــة الذكيــة
يف الــدورة األوىل للقمــة لتقديــم الخدمــات الحكوميــة عــر الهواتــف املحمولــة،
ثــم عــر الطائـرات مــن دون طيــار يف القمــة الثانيــة ،واليــوم نحن أمام مشــاهد
مــن الخيــال العلمــي واالبتــكارات الالمحــدودة مــع القمــة الثالثــة لتقديــم
الخدمــات الحكوميــة عــر اآلالت والروبوتــات وتقنيــات الــذكاء االصطناعــي.
المكانة الدولية
الــدورة الثالثــة للقمــة الحكوميــة رســختها كحــدث دويل رئيــس يحــره
األمــن العــام لألمــم املتحــدة وكوكبــة مــن املســؤولني والقيــادات الحكوميــة
حــول العــام ،كــا أنهــا متثــل اآلن منتــدى دولي ـاً يضــم العديــد مــن الخ ـراء
الدوليــن يف مجــال تطويــر الخدمــات الحكوميــة ،ويســتقطب كربيــات رشكات
التكنولوجيــا ورشكات االستشــارات ومراكــز البحــث ودعــم اتخــاذ القـرار حــول
العــامل ،مــن أجــل تل ّمــس الفــرص املحتملــة التــي تفتحهــا القمــة تنمويــاً
واســتثامرياً.
وميكــن القــول مــن دون تــردد أنــه وخــال وقــت قصــر ســوف تكــون هــذه
القمــة حدثـاً رئيسـاً عــى الســاحة الدوليــة يضاهــي مؤمتــر دافــوس االقتصــادي
وغــره مــن املؤمتـرات والقمــم الدوليــة.
التحول في تعريف الشخصية الوطنية اإلماراتية
ونقصــد هنــا بالشــخصية الوطنيــة تلــك الصــورة الذهنيــة التــي يكونهــا
املواطــن عــن نفســه ،ففــي حــن أن الصــورة النمطيــة لالبتــكار واالخـراع كانــت
محصــورة يف جنســيات محــددة كانــت مثــاالً للمثابــرة والكفــاءة والقــدرة عــى
حــل املشــكالت ،كالشــخصية األملانيــة املعروفــة بالجلــد واإلتقــان يف الصناعــة،
أو الشــخصية اليابانيــة املعروفــة باالبتــكار والدقــة يف صناعــة التفاصيــل
واملنتجــات عاليــة الجــودة ،نــرى أن الفريــق القيــادي يف دولــة اإلمــارات
قــد أخــذ بيــد العديــد مــن شــباب وشــابات الدولــة ،ليقفــوا بجانبهــم عــى
املنصــة ويطلبــوا منهــم أن يفكــروا بالبنــاء يف صحـراء املريــخ ،وليمتحنهوهــم يف
منافســات تخوضهــا معهــم فــرق مــن مختلــف دول العــامل املتقــدم.
إن هــذه املامرســة التــي قــام بهــا الفريــق القيــادي يف دولــة اإلمــارات
والحملــة اإلعالميــة الشــاملة املصاحبــة لهــا والتــي تكــرس إميــان املواطــن

اإلمــارايت بذاتــه وبريادتــه العامليــة ،متثــل إعــادة صياغــة كاملــة لتعريــف
الشــخصية الوطنيــة اإلماراتيــة ،لتكــون شــخصية مليئــة بالطمــوح واالبتــكار
والثقــة بالنفــس والتطلــع إىل املركــز األول ،وســتمثل هــذه الشــخصية القاعــدة
التــي تنطلــق لتطويــر العمــل الحكومــي واالقتصــاد املعــريف والتميــز الــدويل،
وكل مــا تطمــح دولــة اإلمــارات أن تكونــه يف املســتقبل.
«حكومة دبي الذكية» ..الدور المنتظر
مــا مــن شــك أن دائــرة حكومــة ديب الذكيــة تجــد نفســها أمــام مســتوى
جديــد مــن املســؤولية أمــام كل مــا فتحتــه القمــة مــن آفــاق بــا حــدود يف
العمــل الحكومــي ،ويتوقــع منهــا أن تكــون العبـاً أساســياً يف التحــول القــادم يف
طبيعــة وأســلوب تقديــم الخدمــات الحكوميــة ،وذلــك لعــدة أســباب أهمهــا:
 امتــاك دائــرة حكومــة ديب الذكيــة ألطــول تجربــة يف مجــال التحــول الــذيكواإللكــروين وأســاليب تغيــر عــادات املســتخدمني وطــرح األنظمــة الجديدة
يف أمتتــة العمليــات الداخليــة للحكومــة
 اســتقرار األنظمــة اإللكرتونيــة والذكيــة التــي متتلكهــا والتــي تــم تطويرهــاعــر ســنوات طويلــة مــن العمــل والجهــد والتغلــب عــى املشــكالت
 توافــر خــرات وكــوادر برشيــة محرتفــة ميثلــون بيــت خــرة حكومــيمتكامــل يف تطويــر العمــل الحكومــي عــى مســتوى اإلجـراءات والتقنيــات
عــى حــد ســواء
 امتــاك الخــرة يف إطــاق املعايــر القياســية للتحــول اإللكــروين وتطويــرالخدمــات الحكوميــة عــن بعــد
 بنــاء قــدر كبــر مــن ال ـراكات مــع املؤسســات الحكوميــة والخاصــة ،مــايســمح بتطبيــق خدمــات إلكرتونيــة وذكيــة متكاملــة تربــط بــن العديــد
مــن املؤسســات والجهــات الحكوميــة وذات العالقــة
 تطويــر قــدر كبــر مــن الخدمــات املشــركة التــي متثــل املم ّكــن للجهــاتالحكوميــة املهتمــة بتحويــل خدماتهــا التقليديــة إىل النمــوذج الــذيك
 بنــاء قاعــدة معلومــات حــول الخدمــات الحكوميــة والتــي تتيــح املجــالللتحليــل والتطويــر والتكامــل فيــا بــن تلــك الخدمــات
 امتــاك بنيــة تحتيــة متطــورة ملركــز خدمــة املتعاملــن عــر مركــز االتصــالاملوحــد لحكومــة ديب (اســأل ديب)
 املســؤولية عــن تطبيــق مــؤرش ســعادة املتعاملــن بالتعــاون مــع املكتــبالتنفيــذي لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،والــذي يقيــس مســتوى
ســعادة العمــاء لحظــة بلحظــة
استحقاقات جديدة
غــر أن هنــاك اســتحقاقات جديــدة البــد مــن أن يبــادر لهــا الجميــع
وتلبيتهــا بالرسعــة املمكنــة مــن أجــل مواكبــة اإليقــاع الرسيــع جــدا ً للتطويــر
الحكومــي الــذي يشــهده العــامل اليــوم ،وهــذه االســتحقاقات تتمثــل يف:
 رضورة زيــادة عــدد الــكادر البــري املتخصــص وتعزيــزه بالكفــاءاتالوطنيــة الخبــرة واملحرتفــة ،مــن خــال عقــد رشاكات بــن الجهــات
الحكوميــة ومؤسســات التعليــم العــايل يتــم مــن خاللهــا تأهيــل دفعــات
الخريجــن أكادمييــاً مبســاقات موجهــة خصيصــاً لتنفيــذ الوظائــف التــي
تحتاجهــا املرحلــة املقبلــة.
 رضورة اســترشاف املســتقبل وتجهيــز املعايــر القياســية بشــكل تســتبق فيــهالحكومــة الذكيــة املبــادرات التــي تطرحهــا القمــم الحكوميــة املتواليــة.

•
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حكومة المستقبل

حمدان بن محمد يطلق جائزة اإلمارات للروبوت
والذكاء االصطناعي لخدمة اإلنسان
«إن البرشيــة متــي قدمـاً يف مســرتها اإلنســانية الحضاريــة ،وهنــاك معــامل بــارزة خــال هــذه املســرة ،بــدءاً مــن اكتشــاف النــار وصــوالً إىل الثــورة الصناعيــة.
ومتثــل الروبوتــات عـراً جديــداً يف هــذه املســرة الحضاريــة» .تلــك الكلــات لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب كانــت حــارضة يف وجــدان ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد ويل عهــد ديب رئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة ديب عنــد
إطالقــه جائــزة «اإلمــارات للروبــوت والــذكاء االصطناعــي لخدمــة اإلنســان» ،كمبــادرة ابتكاريــة يف القمــة الحكوميــة الثالثــة.
وأكــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم أن دولــة اإلمــارات اليــوم هــي
فريــق عمــل واحــد لتحقيــق رؤيــة صاحــب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة ،حفظــه اللــه ،الــذي أعلــن عــام  2015عامـاً
لالبتــكار.
وقــال ســموه« :نعمــل جميعــاً أيضــاً وفــق
خطــة العمــل التــي وضعهــا صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
ديب ،رعــاه اللــه ،لتحقيــق هــذه الرؤيــة ضمــن
االسـراتيجية الوطنيــة لالبتــكار» ،وســتكون الجائــزة
مفتوحــة للــركات والجامعــات واألف ـراد املبدعــن
واملتخصصــن يف هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا.
حول الجائزة
تــأيت الجائــزة يف إطــار إعــان صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
عــام  2015عام ـاً لالبتــكار ،ويف إطــار االس ـراتيجية
الوطنيــة لالبتــكار والتــي أطلقهــا صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب،
ومببــادرة ومتابعــة شــخصية مــن ســمو الشــيخ
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حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ويل عهــد
ديب رئيــس املجلــس التنفيذي.
وتهــدف الجائــزة إىل تكريــم أفضــل تطبيــق
للروبــوت والــذكاء االصطناعــي لخدمــة اإلنســان إذ
تركــز عــى اســتخدامات الروبــوت يف ثالثــة مجاالت
أساســية هــي التعليــم والصحــة والخدمــات
االجتامعيــة.
وتــأيت هــذه املبــادرة لرتســيخ مســرة الحكومــة
يف مجــال دعــم االبتــكار واملخرتعــن والعلــاء
واســتقطاب أفضــل األفــكار العامليــة لتســخري
تكنولوجيــا الروبوتــات والــذكاء االصطناعــي يف
خدمــة اإلنســان.
وتضــم الجائــزة ثالثــة قطاعــات ميكــن مــن
خاللهــا االســتفادة مــن هــذه التقنيــة ،وهــي:
• التعليم
•الرعاية الصحية
•الخدمات االجتامعية
وسوف تكون عىل مستويني:
•جائــزة وطنيــة لألفــراد والجامعــات
واملتخصصــن داخــل الدولــة وتبلــغ قيمــة
الجائــزة املحليــة مليــون درهــم

•جائــزة عامليــة تبلــغ قيمــة جائزتهــا الكــرى
مليــون دوالر أمريــي
شروط المنافسة
البــد أن يكــون الروبــوت املتنافــس متوافقــاً
مــع معايــر الســامة ،ويتضمــن تقنيــات جديــدة
ويتميــز باالعتامديــة العاليــة ويحقــق قيمــة
مضافــة ،وســيتقدم املشــاركون يف الجائــزة مبقــرح
لنــوع الخدمــة التي ســيعمل مــن خاللهــا الروبوت،
شــاملة التقنيــات اإلضافيــة التــي ســتحتاجها
الخدمــة حيــث ميكــن اســتخدام الروبــوت عــى
ســبيل املثــال يف مســاعدة ذوي اإلعاقــة وعــاج
املــرىض ورعايــة املحتاجــن وتشــجيع األطفــال
عــى التعليــم إضافــة إىل القيــام مبهــام معقــدة
وصعبــة مثــل إطفــاء الحرائــق والبنــاء والرعايــة
االجتامعية...وغريهــا.
وســيتم اإلعــان عــن كافــة التفاصيــل اإلجرائيــة
والفنيــة للمســابقة الوطنيــة والعامليــة عــى أن يتــم
إعــان الفائزيــن خــال القمــة الحكوميــة القادمــة
مــن شــهر فربايــر لعــام  .. 2016وميكــن التســجيل
يف املســابقة مــن خــال املوقــع اإللكــروين
.www.roboticsforgood.ae
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مؤشرات ذكية

حصاد بعض خدمات دائرة حكومة دبي
الذكية في العام 2014
عدد الجهات
الحكومية التي ترتبط
مع شبكة المعلومات
الحكومية

58

هويتي
اإللكتروني
MyID

عدد الخدمات

250
إلكرتونية وذكية

عدد طلبات التوظيف
املقدمة خالل 2014

التوظيف
اإللكتروني
eJob
الدفع اإللكتروني

تطــبـيق
الموظف
الـذكـي

إجاميل املبالغ املحصلة
بالدرهم

40527

عدد املوظفني الذين
يستخدمون التطبيق

20,000
 40جهة حكومية يتاح
ملوظفيها استخدام التطبيق

7,000,000,000
 %25نسبة الزيادة يف اإليرادات
املحصلة مقارنة بإيرادات 2013
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التطبيقات الذكية

تطبيق وزارة العمل ..األول في جائزة أفضل
خدمة حكومية للهاتف المحمول

يف حــن أبدعــت كل الجهــات الحكوميــة يف توفــر خدماتهــا عــر تطبيقــات الهواتــف الذكيــة ملتعامليهــا ،تصــدر تطبيــق وزارة العمــل
الخــاص باألجهــزة املحمولــة املرتبــة األوىل للفائزيــن بالــدورة الثانيــة مــن جائــزة أفضــل خدمــة حكوميــة عــر الهاتــف املحمــول
لعــام  2015عــى املســتويات الوطنيــة والعربيــة والعامليــة وطــاب الجامعــات ،عــن فئــة االقتصــاد والتجــارة.
نتنــاول هــذا التطبيــق يف جولــة تحليليــة تبــن املزايــا الرئيســة يف واجهــة
املســتخدم التــي كانــت وراء حصولــه عــى املرتبــة األوىل عــى مســتوى الجهــات
املشــاركة يف الجائــزة ،ونؤكــد هنــا عــى أن التطبيــق عــى بســاطته غنــي
بالوظائــف والشاشــات ،وســركز عــى أهــم املزايــا يف التصميــم وهيــكل عــرض
املعلومــات.
أو ًال :واجهة استخدام إنفوغرافيكية
تصميــم بديــع مســتند إىل شــكل ســدايس وجــال رســومي بديــع يحــايك
تصاميــم اإلنفوغرافيــك الجذابــة ،يف ترســيخ لفكــرة أن ملســتخدم حــق يف رؤيــة
تطبيــق جميــل ومبهــر برصي ـاً ،وهــذا مــا حققتــه واجهــة تصميــم التطبيــق
بكفــاءة عاليــة.
ثاني ًا :ما قل ودل
اعتمــد فريــق تطويــر املوقــع عــى تبســيط الخيــارات أمــام املســتخدم
بحيــث ال تتجــاوز خياريــن اثنــن هــا :خدمــات العــال وهــي الشــكاوى
عــى الراتــب وعقــدي ،خدمــات أصحــاب العمــل ومنهــا خدمــات التفتيــش
وتصاريــح العمــل واملوافقــات املبدئيــة وتعزيــز مشــاركة املواطنــن يف القطــاع
الخــاص واملعامــات املعلقــة ،أمــا الباقــي فعــرض بطريقــة أقــل بــروزا وتركــت
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فيــه املعلومــات والقوانــن مــن دون أن تزحــم الشاشــة الصغــرة املزدحمــة
أصــا للجهــاز املحمــول.
ثالث ًا :قائمة منبثقة أسفل الشاشة
ولعــل هــذا املكــون مــن أبــدع مــا شــاهدنا يف هــذا التطبيــق ،إذ تحــايك
أســلوب نظامــي آي فــون وأندرويــد يف ســحب قامئــة التنبيهــات والخيــارات
مــن أعــى الشاشــة ،ولكــن الــوزارة اســتخدمت املســاحة املتاحــة يف أســفل
الشاشــة ،ووضعــت فيهــا خدمــات التنبيهــات واملعلومــات أيض ـاً ولكــن عــر
تبويــب مبســط.
رابع ًا :التكامل مع بطاقة الهوية
منــوذج التســجيل يف التطبيــق ال تتعــدى إدخــال رقــم الهويــة والرقــم
الشــخيص مــع رقــم الجــواز والجنســية ،ونشــكر كل مــن اختــر منــوذج
التســجيل الــذي ينفــر يف العــادة كافــة املســتخدمني مــن االشــراك مــع
الخدمــات الحكوميــة.
خامس ًا :اإلبالغ عن المخالفات
مــن خــال التكامــل مــع املوقــع الجغ ـرايف وكام ـرا الهاتــف املحمــول ،لــن
يكــون هنــاك مــكان يف اإلمــارات بعيــدا ً عــن إمــكان اإلبــاغ عــن املخالفــات
العامليــة وســوء اســتغالل العــال.

•

جوائز

الفائزون بجائزة أفضل خدمة حكومية عبر
الهاتف المحمول على المستوى الوطني
االقتصاد والتجارة
Ministry of
Labor - UAE

الصحة
MOHUAE

وزارة العمل

وزارة الصحة

التعليم
البوابة الوطنية
للمبتعثين

المواصالت
درب أبو ظبي

وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي

دائرة النقل
أبوظبي

األمن والسالمة
 ubai Police
D

البيئة
DEWA

هيئة كهرباء ومياه
ديب

رشطة ديب

السياحة
Dubai Culture

الشؤون االجتماعية
متجر األسر
المنتجة

هيئة
ديب للثقافة

االتحاد
النسايئ العام
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اقتصاد المعرفة

الحكومة الذكية رافعة لبناء اقتصاد المعرفة في الدولة

عبــد اللــه أحمــد محمــد آل صالــح ،وكيــل وزارة
االقتصــاد لشــؤون التجــارة الخارجيــة والصناعــة

املتأمــل يف كلمــة الفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ويل عهــد أبــو ظبــي ونائــب القائــد األعــى للقــوات
املســلحة ورئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي يف القمــة الحكوميــة ،يلمــس بشــكل ال لبــس فيــه أن قيــادة اإلمــارات
يشــغل تفكريهــا بشــكل كبــر اآلن مــا ســيحصل بعــد خمســن عامـاً .وميثــل االقتصــاد بعــداً رئيسـاً يف أبعــاد تفكــر القيــادة،
الســيام مــا ســيكون عليــه حــال اإلمــارات يف مرحلــة مــا بعــد النفــط والغــاز .وتعــد وزارة االقتصــاد هــي الجهــة التنفيذيــة
املســؤولة عــن تحقيــق رؤيــة اإلمــارات وخططهــا االقتصاديــة مــن أجــل االســتعداد لتلــك املرحلــة.
حــول مكانــة التحــول الــذيك يف القطــاع
الحكومــي لتحقيــق األمــن االقتصــادي ألبنــاء
الدولــة واملحافظــة عــى مســتوى االزدهــار الــذي
تنعــم بــه الدولــة ،كان لنــا هــذا الحــوار مع ســعادة
عبــد اللــه أحمــد محمــد آل صالــح ،وكيــل وزارة
االقتصــاد لشــؤون التجــارة الخارجيــة والصناعــة.

وتطويرهــا تعزيـزا ً لقــدرة الدولــة يف مجــال التجــارة
ومكانتهــا الرائــدة كمركــز تجــاري عــى املســتوى
اإلقليمــي والعاملــي ،وهــو مــا يســهم بــدوره يف
التوصــل إىل أهدافنــا الوطنيــة املتمثلــة يف اقتصــاد
متنــوع قائــم عــى املعرفــة ،وليــس مرتك ـزا ً عــى
العوائــد النفطيــة بشــكل رئيــس.

كيف تقيمون التحول الذيك يف دولة اإلمارات بشكل
عام؟
إن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تتطلــع
دومــاً إىل تســهيل األعــال التجاريــة مــن خــال
االســتخدام الفعــال للتكنولوجيــا املتطــورة
والحديثــة ،فالخدمــات اإللكرتونيــة والذكيــة ال
تســهم فقــط يف سالســة وتيســر األعــال بالنســبة
للــركات؛ بــل أيضــاً متنــح الفرصــة للوصــول إىل
رشيحــة أكــر مــن املســتفيدين والزبائــن ،مــا يزيــد
مــن حجــم ونســبة األربــاح.
وأود أن أؤكــد عــى أن الخدمــات اإللكرتونيــة
والذكيــة باتــت بالنســبة للــركات العاملــة يف
دولــة اإلمــارات مــن األدوات األساســية التــي ال
غنــى عنهــا لدفــع النمــو يف التجــارة ،وأصبحــت
متثــل إحــدى الركائــز األساســية لالقتصــاد
الوطنــي لدولــة اإلمــارات ،كــا تســهم الخدمــات
اإللكرتونيــة والذكيــة يف توفــر تســهيالت تجاريــة
تنافســية ومتفوقــة عــر خفــض النفقــات وتوفــر
الوقــت والجهــد عــى املتعاملــن ،وميثــل متكينهــا

ما هي مقومات بناء اقتصاد املعرفة من وجهة
نظركم؟
يتمثل اقتصاد املعرفة يف املكونات التالية:
• إطالق التطبيقات الذكية
• تبنــي أفضــل الحلــول والنظــم التقنيــة والفنيــة
واللوجســتية التــي تســهم يف ترســيخ مكانــة
ديب كحلقــة وصــل محوريــة وفعالــة لخطــوط
التجــارة العامليــة
• توفــر مختلــف مقومــات الدعــم الالزمــة
لقطاعــات األعــال املتنوعــة
• تهيئــة البيئــة املواتيــة التــي تكفــل جميــع
مقومــات النجــاح واالزدهــار للمؤسســات
والــركات املحليــة واإلقليميــة والعامليــة
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وما هي أهم املبادرات الذكية لوزارة االقتصاد؟
تعمــل وزارة االقتصــاد ضمــن اســراتيجيتها
وفــق توجيهــات القيــادة الرشــيدة التــي تدعــو إىل
أن تقــوم الحكومــة بالوصــول إىل املتعامــل مــن
خــال إطــاق الخدمــات اإللكرتونيــة والخدمــات

الذكيــة التــي تتيــح للجميــع إمــكان القيــام
باإلج ـراءات واملعامــات بأيــر الطــرق وأبســطها.
والدليــل عــى ذلــك أنــه الــوزارة اطلقــت أخــرا ً
املحفظــة اإللكرتونيــة ( )e-walletالتــي تســهل
عمليــة دفــع رســوم كافــة الخدمــات ملتعامــي
الــوزارة؛ لتكــون بذلــك األوىل مــن بــن وزارات
الدولــة التــي تطلــق مثــل هــذه الخدمــة التــي
توفــر إمــكان اســتخدام املحفظــة لكافــة الخدمــات
اإللكرتونيــة .ويعتــر ذلــك ضمــن توجهــات
الحكومــة االتحاديــة لتكريــس منهجيــة ســهولة
وكفــاءة األعــال.
كيف تقيمون دور دائرة حكومة ديب الذكية؟
نجحــت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة يف تطبيــق
رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب ،يف توفــر حكومــة ذكيــة
مبواصفــات عامليــة يف ديب ،وتنفيــذ توجيهــات ســمو
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
ويل عهــد ديب رئيــس املجلــس التنفيــذي لــديب،
برسعــة التحــول للحكومــة الذكيــة ،تســهيالً لحيــاة
مختلــف قطاعــات املجتمــع وإســعادهم .واعتقــد
أن مــن خــال املبــادرات املبتكــرة التــي تطرحهــا
دائــرة حكومــة ديب الذكيــة ،فأنهــا يف طريقهــا
الســديد نحــو جعــل ديب املدينــة األكــر ابتــكارا ً
عــى مســتوى العــامل.

•

التجارة اإللكترونية

ســعادة عبــد الرحمــن ســيف
الغريــر ،رئيــس مجلــس إدارة غرفــة
ديب و مايــكل يل ،مديــر التســويق
العاملــي ملوقــع عــي بابــا دوت كــوم

تضم 30 مليون مستخدم من أنحاء العالم، و  2,8مليون مورد

بوابة «علي بابا» للتجارة اإللكترونية

مــن أهــم األمــور التــي متكّــن التجــارة مــن االزدهــار واالنتعــاش توفــر املنــاخ املالئــم للتجــارة القامئــة عــى الثقــة ،وهنــا تكمــن أهميــة وجــود جهــات حكوميــة
أي مــن الــركات التجاريــة العاملــة يف الســوق ،ومــن دون توافــر تلــك
تنظيميــة محايــدة تســاعد يف خلــق هــذا املنــاخ مــع ضــان عــدم تعــارض مصالحهــا مــع ٍ
الجهــات وقيامهــا بهــذا الــدور فــإن الســوق يكــون عرضــة لقــوى التنافــس التجــاري الــذي تحســمه عــادة قوانــن البقــاء لألقــوى .مــن ناحيــة ثانيــة فــإن فتــح
األســواق الجديــدة وتحســن فــرص االنتشــار والوصــول إىل متعاملــن جــدد ميثــل مهمــة رئيســة لتلــك الجهــات التنظيميــة ،إذ تعتــر متممــة لعمليــة بنــاء املنــاخ
الداخــي للســوق عــى أســاس الثقــة واالعتامديــة .غرفــة تجــارة ديب وبالرشاكــة مــع منصــة التجــارة اإللكرتونيــة الدوليــة (عــي بابــا) توفــر منظومــة حلــول
إلكرتونيــة لقطــاع األعــال يف ديب ودولــة اإلمــارات وصــوالً للتحــول إىل مــزود إقليمــي لحلــول التجــارة الدوليــة.
مكانة اإلمارات في التجارة الذكية
يتطــور مفهــوم التجــارة التقليــدي مــع املتغـرات ،واملســتقبل اآلن للتجــارة
اإللكرتونيــة التــي تحتــل اإلمــارات فيهــا مكانــة متقدمــة عامليـاً ،حيــث تســتحوذ
عــى  %60مــن حصــة التجــارة اإللكرتونيــة يف املنطقــة ،واملرتبــة األوىل يف
منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا يف التجــارة اإللكرتونيــة ،واملرتبــة 25
عاملي ـاً حســب مــؤرش «أيــه يت كــرين» لتجــارة التجزئــة اإللكرتونيــة.
ومتتــاز اإلمــارات مبوقــعٍ يتيــح لهــا االســتفادة مــن التجــارة اإللكرتونيــة،
وتعزيــز مكانــة الدولــة كوجهــة مســتقبلية واعــدة للتجــارة اإللكرتونيــة،
باإلضافــة إىل إتاحــة الفرصــة للوصــول إىل رشيحــة أوســع مــن املســتهلكني حــول
العــامل وخاص ـ ًة يف أســواق املنطقــة والــرق واألوســط ،ويعــد تطبيــق مفهــوم
التجــارة الذكيــة انســجاماً مــع اسـراتيجية تحويــل مدينــة ديب إىل مدينــة ذكيــة
التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،ألن املســتقبل هــو للتجــارة
الذكيــة.
طبيعة خدمة علي بابا
يعتــر موقــع عــي بابــا  alibaba.comمنصــة لعــرض املعلومــات الخاصــة
باملورديــن والتجــار والســلع التــي ينتجونهــا ،وقــد بــدأت كدليــل للــركات
الصغــرة واملتوســطة يف الصــن ،ثــم انتــرت لتصبــح منصــة تبــادل تجــاري
دوليــة تضـم 30 مليــون مســتخدم مـن مختلـف أنحــاء العــامل، وميــارس التجــارة
م ـن خالله ـا 2,8 مليــون مــورد.
ومتثــل غرفــة ديب هــذه املنصــة عــر اتفاقيــة رســمية تســمح لهــا بتوفــر
الخدمــات التاليــة للمشــركني يف املنصــة:
• الحصــول عــى شــهادة «العضويــة املصدقــة» عــى منصــة
(،)alibaba.com واالســتفادة مــن «مركــز املعرفــة» ضمــن املوقــع

اإللكــروين لغرف ـة ديب، واالنضــام إىل نــادي التجــارة اإللكرتوني ـة مبنطق ـة
ب
الــرق األوسـط وشــال إفريقيــا، واالســتفادة مجانـ اً مـن برامـج التدريـ 
والتوعيــة الخاصــة بالتجــارة اإللكرتونيــة والتــي تنظمهــا غرفــة ديب .
• الحصــول مجانــاً عــى خدمــة متعامــي التجــارة اإللكرتونيــة ،والحصــول
عــى خدمــات غرفــة التجــارة الدوليــة عــر نــادي التجــارة اإللكرتونيــة
مبنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،وباإلضافــة للعضويــة املصدقــة،
يتمتــع األعضــاء بفرصــة االرتقــاء إىل «العضويــة املوثوقــة» مــن قبــل غرفــة
ديب بالتعــاون مــع عــي بابــا حيــث متــول غرفــة ديب  %50مــن تكلفــة
العضويــة املوثوقــة.
• دعــم وتســهيل التجــارة الدوليــة عــر الرتويــج للتجــارة اإللكرتونيــة ،وفتــح
أســواق جديــدة واعــدة ألعضــاء الغــرف التجاريــة بالدولــة.
مصداقية وثقة
وتعــزز العضويــة املصدقــة والعضويــة املوثوقــة يف هــذه املنصــة مــن
ســمعة األعضــاء وأعضــاء الغــرف األخــرى يف حــال قــرروا االنضــام لهــذه
الرشاكــة اإللكرتونيــة.
وتعتــر العضويــة املوثوقــة شــهادة مصدقــة وصــادرة مــن «غرفــة ديب»
تؤكــد للمتعاملــن واملورديــن والبائعــن أن هــذه الرشكــة هــي اســم معــروف
وموثــوق بــه يف الســوق ،حيــث ميكــن تحميــل هــذه الشــهادة عــى الصفحــة
الرئيســة للرشكــة يف املنصــة اإللكرتونيــة لتتيــح لهــا مزايــا عديــدة ،منها :تحســن
ســمعتها وحضورهــا وتواصلهــا مــع الــركات األخــرى ،باإلضافــة إىل املســاهمة
يف إيجــاد فــرص إضافيــة لتحســن مــن منــو مبيعاتهــا.
يُشــار إىل أن عــدد األعضــاء املصدقــة عضويتهــم يف املنصــة اإللكرتونيــة قــد
تجــاوز  10آالف عضــو مــن اإلمــارات ،يف حــن يبلــغ عــدد العضويــات املوثوقــة
 100عضويــة ،وتتطلــع «غرفــة ديب» إىل توســيع نطــاق أعضــاء املنصــة لتشــمل
دول مجلــس التعــاون ومنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا.

•
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الخدمات اإللكترونية

«جائزة التميز في الخدمات اإللكترونية»..
تساهم في تحسين تبني الخدمات اإللكترونية
يف ســياق فعاليــات جائــزة التميــز يف الخدمــات اإللكرتونيــة التــي تطلقهــا مؤسســة «ديب التجاريــة» ،املــزود الرائــد للخدمــات اإللكرتونيــة يف مجــال
التجــارة اإللكرتونيــة ،التقــت «مجلــة حكومــة ديب الذكيــة» باملهنــدس محمــود البســتيك ،الرئيــس التنفيــذي لــديب التجاريــة ،الــذي اســتعرض خــال اللقاء
معــه آفــاق بنــاء اقتصــاد قــوي يف الدولــة مــن خــال منظومــة الخدمــات اإللكرتونيــة املوجهــة لقطــاع الــركات وبنــاء منصــات ذكيــة للتجــارة الدوليــة.
تبادل الخبرات الذكية
أوضــح املهنــدس محمــود البســتيك أن جائــزة التميــز يف الخدمــات
اإللكرتونيــة ســاعدت ديب التجاريــة بشــكل كبــر يف تحســن مســتوى تبنــي
الخدمــات اإللكرتونيــة التــي تقدمهــا ديب التجاريــة ملتعامليهــا ،حيــث يعتــر
هــذا التبنــي هــو املــؤرش الحقيقــي لنجــاح كافــة االســتثامرات التــي تكرســها
الحكومــة يف بنيــة الخدمــات اإللكرتونيــة والتحــول الــذيك ،مشــرا ً إىل أن ديب
التجاريــة عــى اســتعداد لنقــل تجربتهــا التــي اجتــازت اليــوم دورتهــا الســابعة
لكافــة الجهــات الحكوميــة املهتمــة ،إذ ميكــن أن تكــون هــذه التجربــة قصــة
نجــاح لتعميــم الخدمــات اإللكرتونيــة بــن جمهــور املتعاملــن مــن األفــراد
والــركات عــى مســتوى شــامل.
حاجات المتعاملين أو ًال
وحــول األســلوب الــذي تقــوم مــن خاللــه ديب التجاريــة بتطويــر خدماتهــا،
أوضــح البســتيك أن عمليــة تطويــر خدمــات ديب التجاريــة تتــم مــن خــال
إرشاك املتعاملــن معهــا بشــكل كبــر يف عمليــة التخطيــط والتحليــل للخدمــة
اإللكرتونيــة قبــل إطالقهــا ،حيــث تســاعد هــذه العمليــة عــى بنــاء خدمــات
تحــل مشــكالت حقيقيــة يواجههــا املتعاملــون يف أعاملهــم وحياتهــم اليوميــة،
وتحســن مــن مقــدار ســهولة التعامــل مــع الحكومــة بشــكل كبــر ،مــا يجعــل
ّ
مــن الخدماتفرصــة لتحقيــق املزيــد مــن األربــاح والعوائــد عــر تســهيل
عمليــات التجــارة واملعامــات املتعلقــة بهــا ،وبالتــايل تصبــح الحكومــة رشيــكاً
يف نجــاح املتعامــل وجــزءا ً رئيس ـاً مــن مقومــات اســتمراره يف أعاملــه.
وأشــار البســتيك إىل النمــو املطــرد لحركــة التجــارة يف ديب إثــر الركــود
العاملــي ،املتمثــل يف ارتفــاع عــدد الــركات املســجلة لــدى ديب التجاريــة إىل
 105آالف رشكــة ،حيــث إن  15ألــف رشكــة جديــدة انضمــت ملنصــة ديب
التجاريــة اإللكرتونيــة يف العــام املنــرم ،مــن أجــل االســتفادة مــن الخدمــات
املقدمــة ،باعتبارهــا األرسع وأقــل كلفــة.
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وأكــد البســتيك أنــه مــن خــال هــذا الحــدث الســنوي الضخــم ،اســتطاعت
ديب التجاريــة ،أن تحشــد مجتمــع التجــارة والخدمــات اللوجســتية ،ســوياً
لالحتفــاء بنجاحهــم وتقديــر دورهــم الفعــال وإســهاماتهم يف رفعــة وتقــدم
إمــارة ديب وصــوالً إىل إكســبو  ،2020ومتاشــياً مــع «خطــة ديب  ،»2021مؤكــدا ً
عــى االلت ـزام بالعمــل بشــكل دؤوب لتيســر جميــع األنشــطة التجاريــة ،مــن
أجــل تحقيــق رؤيــة ديب كمدينــة ذكيــة ،تعمــل عــى إســعاد األف ـراد وخلــق
اإلبــداع والتميــز فيهــم.
مضمون الجائزة
ركــزت جائــزة التميــز يف الخدمــات اإللكرتونيــة يف نســختها لهــذا العــام
عــى موضــوع «منــو األعــال» ،والتــي يجــري قياســها وفق ـاً لعــدد املعامــات
التــي تــم إنجازهــا خــال العــام  .2014وتعــد هــي األوىل مــن نوعهــا يف املنطقــة
التــي تُ نــح بنــاء عــى مســتويات التبنــي الحقيقيــة للخدمــات اإللكرتونيــة.
هــذا وتواصــل الجائــزة منوهــا ســنوياً يف فئــات جوائــز جديــدة ومبتكــرة مبجــال
«تقديــر التحــول اإللكــروين يف مجــال التجــارة والخدمــات اللوجســتية».
المنصة الشاملة ضمانة لتبني الخدمات
وبــن محمــود البســتيك أن رس نجــاح ديب التجاريــة يف تعزيز تبنــي املتعاملني
لخدماتهــا اإللكرتونيــة هــي تطبيــق مفهــوم املنصــة الشــاملة لتلــك الخدمــات
والتــي يحصــل مــن خاللهــا املتعامــل عــى الخدمــات بشــكل إلكــروين كامــل،
ومتثــل منصــة «تريــد شــيلد» منوذجــاً عمليــاً لهــذه الخدمــة والتــي عملــت
مــن خالهــا ديب التجاريــة عــى وضــع كافــة رشكاء عمليــة الشــحن التجــاري يف
منصــة واحــدة ،لتشــمل خدمــات التأمــن مــن القطــاع الخــاص وفــق خيــارات
متعــددة لخطــط التأمــن وعــر عــدد كبــر مــن املزوديــن ،وتســتخدم املنصــة
حاليـاً لتأمــن عــى شــحن وتخليــص عــدد كبــر مــن البضائــع التــي تســتخدم يف
بنــاء مــروع ديب وورلــد ســنرتال ،وتقــدر قيمتهــا مباليــن الدراهــم.
وهــذا هــو النجــاح الحقيقــي يف إطــاق الخدمــات اإللكرتونيــة التــي تفتــح
املجــال أمــام ديب لتمتلــك منصــات دوليــة للتجــارة الذكيــة.

•

أخــبــــــار
دبــي التجاريــة تكــرم
الفائزيــن بجائــزة التميــز فــي
الخدمــات

دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة تكــرّم 67
مــن شــركائها االســتراتيجيين للعــام 2014

اإللكترونيــة

كرمــت مؤسســة ديب التجاريــة ،الجهــة
املتخصصــة يف مجــال تيســر التجــارة عــر الحدود،
عمالءهــا الفائزيــن بجائــزة التميــز يف الخدمــات
اإللكرتونيــة يف دورتهــا الســابعة .كــا تــم تكريــم
الــركات التــي ســاندت مبــادرات ديب التجاريــة،
وهــي خدمــة تريدشــيلد للتأمــن اإللكــروين
عــى الشــحن ،وخدمــة حجــز شــحن البضائــع
إلكرتونيــاً.
تــأيت الجائــزة يف ظــل مجموعــة مــن اإلنجازات
واملرشوعــات الرئيســة للمجتمــع التجــاري ،أدت
جميهــا إىل النمــو املطــرد لحركــة التجــارة يف ديب
إثــر الركــود العاملــي ،حيــث رتفــع عــدد الــركات
املســجلة إىل  105آالف رشكــة ،كــا أن  15ألــف
رشكــة جديــدة انضمــت ملنصــة ديب التجاريــة
اإللكرتونيــة يف العــام املنــرم ،مــن أجــل
االســتفادة مــن الخدمــات املقدمــة ،باعتبارهــا
األرسع وأقــل كلفــة.
الشركات الفائزة بالجائزة هي:
• رشكــة اإلمــارات العامليــة لألملنيــوم عــن فئــة
املصــدر املتميــز
• رشكــة سامســونغ لإللكرتونيــات عــن فئــة
املســتورد املتميــز
• رشكــة إس.يك موتــورز عــن فئــة رشكــة إعــادة
التصديــر املتميــزة
• رشكــة مشــاويري للنقــل عــن فئــة رشكــة النقــل
الــري املتميــزة
• رشكــة نافكــو عــن فئــة رشكــة املنطقــة الحــرة
املتميــزة
• رشكــة جولــدن توبــاز عــن فئــة املخلــص
الجمــريك املتميــز
• رشكــة ترانــس وورلــد للشــحن والخدمــات
اللوجســتية املحــدودة عــن فئــة رشكة الشــحن
البحــري املتميــزة (للشــحن بالحاويــات)
• رشكــة رشكــة غرينبــورت للشــحن عــن فئــة
رشكــة الشــحن البحــري املتميــزة (للشــحن
العــام)
• رشكــة دانـزاس إيــه إي آي اإلمــارات عــن فئــة
وكيــل الشــحن والنقــل املتميــز

تتضمــن الخطــة االسـراتيجية لدائــرة حكومــة ديب الذكيــة ( )2017 2014-هدفـاً اسـراتيجياً يؤكــد عــى
ـاص عــى طريــق الوصــول إىل
تعاونهــا الوثيــق مــع رشكائهــا االس ـراتيجيني مــن القطاعــن الحكومــي والخـ ّ
(حكومــة مرتابطــة ومتعاونــة) ،معـ َّززا ً بـــ «مــؤرشات أداء» لقيــاس مــدى نجاحهــا يف تحقيــق هــذا الهــدف؛
عــر ابتــكار طــرق جديــدة أكــر إبداعــاً لتوفــر الخدمــات الحكوميــة للجمهــور ضمــن إطــار حكومــة
املســتقبل الذكيــة املرتابطــة متنــح املزيــد مــن الســعادة للمتعاملــن.
ويف هــذا اإلطــار وضمــن حــرص دائــرة حكومــة ديب الذكيــة املتواصــل عــى ترســيخ العالقــات وتعزيزِهــا
مــع الجهــات الحكوميــة ومــع القطــاع الخــاص؛ تقدي ـرا ً لدورهــا الف ّعــال يف تحقيــقِ رؤي ـ ِة واس ـراتيجي ِة
الدائــرة ( )2017-2014يف إنجــاز عمليــة التحــول إىل الحكومــة الذكيــة ،واملســاهمة يف الوصــول إىل
مدينــة ديب األذىك عامليـاً ..وإميانـاً منهــا بأهميــة هــذا التعــاون ودوره يف توفــر حكومــة ذكيــة مبواصفـ ٍ
ـات
عامليـ ٍة يف ديب ،قامــت الدائــرة بتكريــم رشكائهــا االسـراتيجيني الذيــن ميثلــون نحــو  34جهــة حكوميــة و3
ـاص ،بحضــور عــدد مــن مديــري العمــوم للجهــات
جهــات اتحاديــة وأكــر مــن  30رشكــة مــن القطــاع الخـ ّ
الحكوميــة املكرمــة وممثــي تلــك الجهــات يف حفــل التكريــم الكبــر الــذي أقيــم يف فنــدق إنرتكونتيننتــال
فيســتيفال ســيتي.
ســعادة أحمــد بــن حميــدان مديــر عــام دائــرة حكومــة ديب الذكيــة ،أثنــى عــى الجهــود التــي تبذلهــا
جميــع الجهــات مــن القطاعــن لتنفيــذ رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب يف االنتقــال إىل حكومــة املســتقبل ومدينــة املســتقبل
الذكيتــن ،وتنفيــذ توجيهــات ســمو ويل العهــد حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رئيــس املجلــس
التنفيــذي لــديب بــاإلرساع يف تحقيــق رؤيــة «حكومــة ديب نحــو  ..»2021لتحقيــق الهــدف األســمى للحكومة،
واملتمثــل يف تســهيل حيــاة املتعاملــن وإســعادهم عنــد حصولهــم عــى الخدمــات الحكوميــة.

شــرطة دبــي تفــوز بجائــزة أفضــل خدمــة حكوميــة عبــر المحمــول
فــازت القيــادة العامــة لرشطــة ديب ممثلــة يف اإلدارة العامــة للخدمــات الذكيــة للمــرة الثانيــة عــى
التــوايل بجائــزة افضــل خدمــة حكوميــة عــر الهاتــف املحمــول لقطــاع االمــن والســامة عــى املســتوى
الوطنــي يف الــدورة الثانيــة لعــام  2015مــن جائــزة أفضــل خدمــة حكوميــة عــر الهاتــف املحمــول ،عــى
املســتويات الوطنيــة والعربيــة والعامليــة ،وفئــة طــاب الجامعــات يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
ويوفــر التطبيــق خدمــات رئيســة كاإلبــاغ عــن املركبــات املخالفــة «كلنــا رشطــة» ،وخدمــات مركــز
الرشطــة الــذيك ،واالبــاغ عــن الحــوادث املروريــة البســيطة خــال  3دقائــق ،وخدمــة العمــاء ،وخدمــة
(هويتــي اإللكرتونيــة) التابعــة لدائــرة حكومــة ديب الذكيــة ،كــا مي ّكــن املتعامــل مــن تقييــم النجــوم عــن
طريــق املســاهمة يف تقييــم كل خدمــة.

العدد 136
فرباير 2015

13

السالمة الذكية

منظومة الدفاع المدني الذكية إلخماد «الشعلة» عند الحريق
أرسع مــن انتشــار النــار يف هشــيم األثــاث عــى رشفــات بــرج «الشــعلة» يف ليلــة عاصفــة اشــتدت فيهــا الريــاح ،الســيام يف االرتفاعــات العاليــة
لطوابــق الــرج الـــ ، 79انتــر خــر اح ـراق بــرج الشــعلة يف شــبكات التواصــل االجتامعــي ليصبــح الخــر عاملي ـاً ،وحســب مــا رصحــت بــه
رشطــة ديب فــإن الحريــق قــد اندلــع يف الســاعة  1:47دقيقــة صباحـاً فجــر يــوم الســبت ووصــل إىل  20طابقـاً ،ليتــم إخــاده والســيطرة عليــه
مــن قبــل أفـراد الدفــاع املــدين الســاعة الرابعــة فجـراً ،بعــد ســاعتني تقريبـاً مــن لحظــة اندالعــه ،أي أن مكافحــة الحريــق متــت مبعــدل طابــق
واحــد يف كل ســت دقائــق وأربعــن ثانيــة مل يقــع خاللهــا إصابــات يف األرواح وللــه الحمــد!!
هــذا اإلنجــاز يحتــاج إىل وقفــة تأمــل وتحليــل
لــأداء االســتثنايئ الــذي قــام بــه رجــال الدفــاع
املــدين األكفــاء ،والــذي يســتحقون عليــه كل تحيــة
وتقديــر ،ولفهــم كيــف متكنــت املنظومــة الذكيــة
للدفــاع املــدين مــن إدارة هــذه العمليــة اللوجســتية
املعقــدة للتحــرك واتخــاذ اإلجـراء املناســب بالرسعــة
القصــوى.
أنظمة المباني الذكية
حجــر الزاويــة يف نجــاح عمليــة إخــاد حريــق
بــرج الشــعلة خــال هــذا الوقــت القيــايس يكمــن
يف تطبيــق أعــى مواصفــات املبــاين الذكيــة يف إمــارة
ديب مــن خــال املواصفــات القياســية التــي يتــم
تطبيقهــا يف كافــة املبــاين الحديثــة ،وهــذه املنظومــة
تتكــون مــن شــبكة متكاملــة مــن املجســات وأنظمــة
التحكــم بالعديــد مــن الوظائــف الحيويــة للمبنــى،
ترتبــط جميعهــا بجهــاز خــادم مركــزي يعــرف بنظــام
إدارة املبنــى ،الــذي يتصــل بــدوره مبــارشة مــع غرفــة
العمليــات التابعــة للقيــادة العامــة لرشطــة ديب.
وبالتــايل فــإن عمليــة اإلبــاغ الفــوري واملبــارش
عــن الحريــق متثــل العنــر األهــم للتدخــل واتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة يف مواقــف متثــل فيهــا الثــواين
وقتــاً مثينــا قــد ميثــل الحــد الفاصــل بــن فقــدان
األرواح أو إنقاذهــا.
قاعدة بيانات مخططات المباني
هــذه القاعــدة تضــم مجســات ثالثيــة األبعــاد
للمبــاين ،مــع كافــة تفاصيــل التمديــدات الكهربائيــة
والصحيــة ومتديــدات نظــام مكافحــة الحريــق
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ومجســات اإلنــذار ،هــذه املخططــات ثالثيــة األبعــاد
ترتبــط بشــكل حــي ومبــارش مــع مجســات الحريــق
مــا يســمح بإظهــار املناطــق املتــررة مــن الحريــق
واملداخــل أو املرافــق املتــررة واألخــرى الســليمة
والتــي ميكــن اللجــوء إليهــا لإلخــاء أو إليصــال فــرق
اإلنقــاذ واملســاعدة ،وتســتخدم تلــك املخططــات يف
توجيــه الفــرق امليدانيــة عــى األرض للتعامــل مــع
مبنــى ضخــم ليــس لديهــم فكــرة عــن مداخلــه
ومخارجــه ليصبحــوا عــى درايــة تامــة بــه وكأنــه
بيتهــم الثــاين ،كــا يتــم التنســيق مــع خـراء الدفــاع
املــدين يف غرفــة العمليــات لرســم الســيناريو األمثــل
مــن أجــل التحــرك داخــل املبنــى املشــتعل ،والــذي
تتغــر مرافقــه بشــكل مســتمر أثنــاء انــدالع الحريــق
بســبب مــا يتعــرض للدمــار منهــا.
منظومة التواصل وتبادل المعلومات
هــذه املنظومــة متثــل املكــون األهــم يف عمليــة
بنــاء فريــق إدارة األزمــة ،حيــث يتوافــر فيهــا مســبقاً
أســاء ومعلومــات تفصيليــة عــن فريــق األمــن
والحاميــة يف املبــاين مــع أرقــام االتصــال الخاصــة
بهــم ،بحيــث يتــم توجيههــم والتعامــل معهــم
كخــط مواجهــة أول يف عمليــة اإلنقــاذ ،وهــذا مــا تــم
بالفعــل مــع حــادث حريــق بــرج الشــعلة ،حيــث
نجــح ح ـراس األمــن الخــاص بالــرج بإخــاء جميــع
الســكان أثنــاء فــرة يكــون غالبيــة األشــخاص فيهــا
نامئــن ،كــا أن تبــادل املعلومــات وتحديثهــا مــع
غرفــة العمليــات ومــن ثــم فريــق اإلنقــاذ امليــداين
ميثــل أهــم عنــر للتحــرك الجامعــي للســيطرة عــى
الحريــق بالرسعــة املمكنــة.

سيارات الدفاع المدني الذكية
تلــك الســيارات املــزودة بأحــدث أنظمــة
الحاســوب واملعلومــات واملرتبطــة مبــارشة مــع
غرفــة العمليــات هــي أيضــاً مــن مقومــات
املنظومــة الذكيــة للدفــاع املــدين ،حيــث يتوافــر يف
تلــك الســيارات منظومــة متطــورة لتحديــد املوقــع
الجغــرايف وتوجيــه الســيارات إىل موقــع الحريــق
مــن خــال احتســاب أرسع الطــرق الخاليــة مــن
االزدحامــات والعوائــق املروريــة ،ويضمــن وصــول
الســيارات بــأرسع وقــت مبــارشة إىل املوقــع .مــن
ناحيــة ثانيــة تضــم الســيارات شاشــات معلومــات
مبــارشة تــزود فريــق الدفــاع املــدين باملخططــات
واملعلومــات الــازم االطــاع عليهــا قبــل دخــول
املبنــى ،مــن ضمنهــا معلومــات االتصــال بفريــق
الحراســة األمنــي ،ومعلومــات املداخــل واملخــارج
ومرافــق اإلخــاء ونظــام مكافحــة الحريــق.
العناصر البشرية الذكية
أخــرا ً ،فــإن كل مــا ســبق ذكــره مــن منظومــة
ذكيــة ال ميكــن أن يــؤدي وحــده إىل إخــاد الحريــق
الهائــل الــذي تعــرض لــه بــرج الشــعلة لــوال بنــاء
فريــق بــري مــدرب .هــذا هــو الــذكاء الحقيقــي
يف بنــاء منظومــة الحكومــة الذكيــة ،ونجــدد التحيــة
والتقــدر لكافــة العاملــن يف اإلدارة العامــة للدفــاع
املــدين ،ورجــال األمــن والســامة يف رشطــة ديب عــى
جهدكــم الــذيك يف جعــل هــذه املدينــة أكــر ســامة
وأمن ـاً.

•

مجتمع ذكي

تغريدات من #القمة_الحكومية على موقع تويتر
محمد بن راشد وحمدان
بن محمد يتفقدان «منصة
االبتكار» ضمن
#القمة_الحكومية
بان يك مون  -األمني العام
لألمم املتحدة :يشيد بأهمية
#القمة_الحكومية وبإعالن
دولة #اإلمارات  2015عاماً
لالبتكارUN@ .

سمو الشيخ منصور بن زايد:
البناء العقيل أهم من البناء
املدريس #القمة_الحكومية

لقطات من القمة الحكومية على شبكة إنستغرام

instagram.com/govsummit
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مرشد التطبيقات

تطبيق «»DEWA
من هيئة كهرباء ومياه دبي
يمكن الحصول على التطبيق من متاجر
التطبيقات لشركتي أبل وغوغل.

1
من الشاشة الرئيسة ميكن
الدخول إىل قسم الحسابات
للتعامل مع الفواتري

2
من قسم االستهالك ميكن التعرف
عىل حساب التعرفة وتفاصيل
الرشائح

3
من قسم الدعم ميكن االتصال
مبركز خدمة املتعاملني أو
«أش» للتواصل
استعامل خيار ّ
بلغة اإلشارة

4
يتيح التطبيق إجراء مكاملة
فيديو للحديث بشكل حي
ومبارش مع فريق الدعم
الفني بلغة اإلشارة

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم:

+971 4 601 9999
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