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نظم تخطيط الموارد
الحكومية ..كم يكلف
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آفاق إلكترونية

{األم} وحصاد السنين
تكريم لها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
مع �صدور هذا العدد وبزوغ فجر الرابع من يناير تطل علينا الذكرى ال�ساد�سة
لتويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،مقاليد احلكم يف �إم��ارة دبي ،ومع �إطاللتها
نبارك لأنف�سنا ول�سموه بتهنئة نابعة من القلب بذكرى غالية وعزيزة.
�إن �صاحب ال�سمو �شخ�صية قيادية من الطراز الأول؛ فهو قد �سخر وقته وجهده
خلدمة �شعبه ووطنه ،فال نرى معلم ًا �سياحي ًا �أو عمراني ًا يف الإم��ارة �إال وكان �سموه
رائده ،وال جند �إجناز ًا بارز ًا من الإجنازات العظيمة التي جعلت دبي حتفة فنية نادرة
�إال وكان �سموه مبادر ًا به عرب ر�ؤيته الثاقبة ،لي�صبح قائد ًا ريادي ًا حمفز ًا ي�ساند ال�شباب
الذين هم عماد امل�ستقبل ،فيحقق �أحالمهم ،ويدعم م�شروعاتهم ،ويلهب حما�ستهم،
ويحث فرق العمل على مزيد من البذل والعمل الإبداعي الد�ؤوب يف مواجهة املتغريات
العاملية ،حتى باتت التنمية ت�شمل جميع القطاعات االقت�صادية �أو االجتماعية �أو البنية
التحتية �أو التنمية الب�شرية؛ ولت�صبح دبي مركز ًا �سياحي ًا واقت�صادي ًا رائد ًا.
وال غ��رور يف ذكر �إجن��از �سموه عندما �شهد العام  2000االنطالقة البارزة
ملبادرة حكومة دبي الإلكرتونية ،الأوىل من نوعها على م�ستوى الوطن العربي ،وا�ضع ًا
ن�صب عينيه رفع املعاناة عن جميع فئات املجتمع وت�سهيل حياة النا�س ،مركز ًا �سموه
على �إ�سعاد العميل �إلكرتوني ًا؛ فانطلقت املبادرة بخطوات واثقة ،وقبلت التحدي يف
�سباق مع الزمن ،ووفرت املعلومات ب�شفافية وو�ضوح للجميع ،ولعبت دور ًا بالغ الأهمية
يف تطبيق مفهوم االقت�صاد املعريف ،متخذة الإبداع واالبتكار منطلق ًا ملواكبة التناف�سية
العاملية ،وموا�صلة م�سرية التقدم والنجاح �شعار ًا لها.
اليوم جند �سموه حري�ص ًا على التوا�صل االجتماعي مع اجلميع ب�شتى الو�سائل
املتاحة� ،سواء عن طريق الإنرتنت با�ستخدام �أدوات التوا�صل االجتماعي� ،أو عرب
زياراته امليدانية للمناطق والأحياء ومواقع العمل للتعرف �إىل �أحوال النا�س عن كثب،
حمافظ ًا على جمل�سه العامر املفتوح الذي يلتقي فيه عام َة ال�شعب بح�ضور امل�س�ؤولني،
حيث تُ�صدر القرارات الالزمة يف حينه ومبا يتوافق مع حاجة الفرد واملجتمع.
***
وما كان اختيار �سموه �شخ�صية العام  2011احلكومية للتوا�صل االجتماعي
من قبل منتدى الإعالم الرقمي احلكومي الأول الذي �أقيم يف دبي �إال ا�ستحقا ٌق عن
جدارة ،وذلك لنجاحه ومتيزه يف توا�صله الإلكرتوين امل�ستمر مع خمتلف الفئات من
مواطنني ومقيمني ،لي�س فقط داخل الدولة و�إمنا خارجها �أي�ض ًا ،من خالل موقعي
"في�س بوك" و"تويرت" .وكان ل�سموه ال�سبق عندما فاج�أ اجلميع بفتح بوابة جديدة
للتوا�صل مع املجتمع املحلي والعاملي عرب املوقع الإلكرتوين "في�س بوك" يف يوليو
 ،2009مبتكر ًا بذلك تقليد ًا دميقراطي ًا �سه ًال لتعرف �آراء النا�س و�أفكارهم وردود
�أفعالهم حول خمتلف الق�ضايا املعا�صرة ،م�ستفيد ًا منها يف تقدمي خدمة �أف�ضل ل�شعب
الإمارات واملقيمني على �أر�ضها.
وهكذا مل يكن مفاجئ ًا �أن يدرج ا�سم �سموه �ضمن قائمة الزعماء الع�شرة الأكرث
ت�أثري ًا يف �شبكة الإنرتنت للعام  ،2011يف الدرا�سة التي �أعدها جمل�س ال�سيا�سة
الرقمية التابع مل�ؤ�س�سة "ديجيتال دايا" البحثية امل�ستقلة يف الواليات املتحدة.

واليوم ،ومبنا�سبة ذكرى توليه مقاليد احلكم يف �إم��ارة دبي ،يدعونا �سموه من
خالل �صفحته على موقع "تويرت" ،بعد �أن �شكر جميع مهنئيه بهذه املنا�سبة ،للعمل
مب�ضمون مقولته" :ال �أحتاج احتفاالت خا�صة لتكرميي ،بل نريد �أن نحتفل بطريقتنا
اخلا�صة ومبا يتنا�سب مع جمتمعنا ومع عاداتنا وتقاليدنا ،نريد �أن نكرم يف كل �سنة
فئة ت�ستحق التكرمي واالهتمام ..وقد ركزنا ال�سنة املا�ضية على الأيتام واليوم نريد �أن
نكرم الأمهات اللواتي هم �سر وجودنا يف هذه احلياة".
 ..هكذا هو �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،وكما عهدناه دائم ًا،
ينظر بعني التقدير والعرفان للفئات اجلديرة باالحرتام والتقدير ،مدخ ًال البهجة يف
القلوب ،وباعث ًا الأمل والتفا�ؤل بحا�ضر زاهٍ ،وم�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا؛ تلك املعاين التي
رمبا ين�ساها الكثريون يف غمرة ان�شغاالت احلياة وحتقيق الإجنازات.
لقد �أثبتت ال�سنوات التي ق�ضاها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد يف حكمه
�أنه منوذج فذ للقيادة الإلكرتونية ال�صائبة ،و�أنه ذو ر�ؤية طموح ،وقدرة فائقة على
حتفيز ال�شباب لتحقيق احللم ،لفتت �أنظار العامل وجعلت من دبي منوذج ًا فريد ًا،
وم�صدر عطاء رائع متجدد..
كل عام و�سموه بخري ،و�شعب دولة الإمارات بخري و�شركا�ؤنا يف النجاح بخري.

املدير العام

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

جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الإلكرتونية

موضوعات العدد

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

مدير التحرير

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

من�سق املجلة

جمال خليفة املال

حممد بن را�شد �آل مكتوم ..منوذج
القيادة الإلكرتونية

jamal.almulla@deg.gov.ae

حمرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@deg.gov.ae

حمرر اللغة الإجنليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@deg.gov.ae

الإ�شراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري
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احل�ضور احلكومي على �شبكة
التوا�صل االجتماعي "يوتيوب"

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

منوذج التميز مع دليل اخلدمات
احلكومية لبلدية دبي

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.
2
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نظم تخطيط املوارد احلكومية..
كم يكلف عدم وجودها؟

.......................

مرصد الخدمات
ّ
اطلع على خدماتها اإللكترونية المشتركة

وفد من {التقنية العليا} يتع ّرف مسيرة إنجازات {دبي اإللكترونية}

ا�ستقبلت دائرة "حكومة دبي الإلكرتونية" �أخري ًا
وف��د ًا طالبي ًا من "كليات التقنية العليا" يف الفجرية
برئا�سة كل من الدكتورة جنمة جنيد وكارول لي�سرت من
كلية الأعمال .وكان يف ا�ستقبال الوفد �سمية حماد مدير
�إدارة االت�صال وتطوير الأعمال ،وح�صة البلو�شي مدير
ق�سم اخلدمات الإلكرتونية ،وعبدالعزيز الطنيجي
مدير الفعاليات والتوا�صل مع املجتمع ،يف الدائرة.
وت �ه��دف ه��ذه ال��زي��ارة �إىل االط�ل�اع على جتربة
ال��دائ��رة ب�شكل ع��ام يف توفري اخل��دم��ات الإلكرتونية
امل�شرتكة التي تتيح لدوائر دبي املحلية تقدمي خدماتها
للجمهور ب�أف�ضل �صورة ممكنة �ضمن من��وذج حكومة
دب��ي الإلكرتونية القائم على ا�سرتاتيجية "العميل
�أو ًال" ..كما عززت خربات الطالب عملي ًا فيما يتعلق
ببع�ض م�ساقاتهم الدرا�سية التخ�ص�صية ال �سيما
يف حقلي التجارة الإلكرتونية والأع�م��ال باال�ستفادة
من التطبيقات التي توفرها حكومة دبي الإلكرتونية
للجهات املحلية يف هذا املجال.
وت�ع� ّرف الوفد خ�لال ال��زي��ارة م�سرية الإجن��ازات
التي حتققت على �صعيد تر�سيخ جتربة "حكومة دبي
الإلكرتونية" كمفهوم ع�صري قائم على ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات بال�شكل الأمثل من �أج��ل توفري
اخل��دم��ات احلكومية ع�بر ق�ن��وات �إلكرتونية متعددة
لت�سهيل ح�ي��اة امل��واط�ن�ين واملقيمني وق�ط��اع الأعمال
والزوار .كما اطلع الطالب على ا�سرتاتيجيات الدائرة
ال�ت��ي ت�ع��زز ري��ادت�ه��ا كنموذج متكامل ل��دع��م م�سرية
التحول الإل�ك�تروين يف دب��ي ،جت�سيد ًا ل��ر�ؤي��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.
ً
ً
وقد قدّم عبدالعزيز الطنيجي �شرحا موجزا متحور
حول ر�ؤية "حكومة دبي الإلكرتونية" ور�سالتها ونطاق
فيلم م�صو ٍر مل�سرية الدائرة
عملها ،كما جرى عر�ض ٍ
ً
منذ ن�ش�أتها يف العام 2000؛ م�ستعر�ضا �أبرز حمطات
النجاح ،وبالأخ�ص يف جمال حتقيق التكامل احلكومي..
وقدمت ح�صة البلو�شي عر�ض ًا تو�ضيحي ًا تناول اخلدمات
الإلكرتونية امل�شرتكة لـ "حكومة دبي الإلكرتونية" مبا

فيها الدفع الإلكرتوين والر�سائل الن�صية واال�ستطالع
الإل�ك�تروين و"ا�س�أل دبي" واال�ست�ضافة الإلكرتونية
والدفع عرب املوبايل وال�شكاوى الإلكرتونية واالقرتاحات
الإلكرتونية .كما ا�ستمع الطالب �إىل �شرح مف�صل حول
ا�ستف�سارات و�أ�سئل ًة
كل خدمة على ح��دة ،وط��رح��وا
ٍ
حول �أهداف احلكومة الإلكرتونية والقنوات الر�سمية
املعتمدة التي ت�سمح للمواطن واملقيم ورجل الأعمال
والزائر ب�إمتام املعامالت احلكومية �إلكرتوني ًا ب�سرعة
وكفاءة عاليتني.
و�أع��رب��ت �سمية حماد ع��ن �سعادتها ب��زي��ارة وفد
كليات التقنية العليا ال�ستعرا�ض التجربة الريادية
التي جت�سدها "حكومة دبي الإلكرتونية" ،م�شري ًة �إىل
حر�ص ال��دائ��رة على ت�أ�سي�س �شراكات ا�سرتاتيجية
متينة مع خمتلف امل�ؤ�س�سات الأكادميية وتفعيل قنوات
ال�ت�ع��اون وال�ت��وا��ص��ل ال�ب� ّن��اء معها .وق��ال��ت" :ي�سعدنا
التوا�صل مع طالب كليات التقنية العليا لتبادل الأفكار
وال��ر�ؤى متا�شي ًا مع حر�صنا على تعزيز قنوات تبادل
املعرفة ومتكني املجتمع الأكادميي من اال�ستفادة من
جتربتنا يف تطوير مبادرات التعليم والبحوث العلمية
والتكنولوجية ،مبا يخدم �أهدافنا امل�شرتكة يف تر�سيخ
مكانة دبي �ضمن اقت�صاد املعرفة .وقد قمنا بتو�ضيح

كافة اجلوانب املتعلقة بنطاق عمل الدائرة :من البنى
التحتية �إىل اال�سرتاتيجيات واملنهجيات املركزية
والالمركزية املطبقة والنظم املعتمدة لتبادل املعلومات
بني الدوائر احلكومية بهدف حتقيق التحول الإلكرتوين
يف الإمارة ،مع التعريف بالت�سهيالت املقدمة للمتعاملني
باعتبارهم حمور اهتمامنا .ونتطلع �إىل متابعة التوا�صل
مع الكليات باعتبارها من �أبرز املجمعات الأكادميية التي
تقوم بدور مهم على �صعيد ت�أهيل ال�شباب للم�ساهمة يف
ت�سريع عجلة التحول الرقمي يف الإمارات".
من جانبها ،قالت الدكتورة جنمة جنيد" :ن�سعى
يف "كليات التقنية العليا" �إىل توفري �أف�ضل الربامج
الدرا�سية التي تلبي احتياجات �سوق العمل املحلي ،مبا
مي ّكن طالبنا من مواكبة �أح��دث امل�ستجدات و�أف�ضل
امل�م��ار��س��ات املحلية وال��دول�ي��ة ل��دف��ع م�سرية التنمية
ال�شاملة التي ت�شهدها الإمارات .ومتثل زيارتنا لدائرة
"حكومة دبي الإلكرتونية" خطوة مهمة لتو�سيع نطاق
معارف الطالب عرب �إطالعهم على جتربتها الريادية..
وي�سرنا لقاء عدد من امل�س�ؤولني يف الدائرة ومناق�شة
خمتلف الإجن��ازات املتحققة .كما ن�أمل موا�صلة تلك
اللقاءات يف امل�ستقبل لتبادل �أف�ضل املمار�سات والأفكار
التي تخدم تطلعاتنا امل�شرتكة".

مساعد إلكتروني في خدمة المسافرين في مطار دبي

�أعلنت م�ط��ارات دب��ي عن تركيب جهاز يعمل م�ساعد ًا �إلكرتوني ًا ناطق ًا لتقدمي معلومات مهمة
للم�سافرين ت�سهل حركتهم يف مطار دبي الدويل .ومت و�ضع اجلهاز الذي يخاطب امل�سافرين حالي ًا بالعربية
والإجنليزية ،ترتفع م�ستقب ًال �إىل �أربع لغات ،يف املبنى رقم  3لفرتة جتريبية مدتها �ستة �أ�شهر.
ويعترب اجلهاز واحد ًا من �أحدث احللول الرقمية التي ت�ستخدم تكنولوجيا متطورة يف املجال ال�سمعي
والب�صري ،ما مينح امل�سافر �شعور ًا ب�أنه يتحدث �إىل �شخ�ص حقيقي يوجهه ويوفر له الإجابة امل�سبقة عن
ا�ستف�ساراته .و�سيخدم امل�ساعد االفرتا�ضي �أكرث من  50مليون م�سافر ي�ستخدمون مطار دبي �سنوي ًا،
ويقوم بتزويدهم باملعلومات والإجراءات التي يتوجب عليهم اتخاذها قبل دخول منطقة الك�شف الأمني
وكاونرتات الإقامة واجلن�سية .وت�ستهدف عملية ا�ستخدام هذه التكنولوجيا املبتكرة حت�سني اخلدمات
املقدمة للم�سافرين ،من خالل تقليل فرتة انتظارهم يف املناطق الرئي�سة يف مبنى املطار.
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موضوع الغالف

في الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم في دبي

محمد بن راشد ..قيادة إلكترونية
تعززها قنوات تواصل مجتمعية
يف الرابع من يناير حتل علينا الذكرى ال�ساد�سة
لتويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
مقاليد احلكم يف �إمارة دبي؛ منذ ذلك احلني ت�سارعت
وترية الإجنازات وتعددت �أوجه املبادرات لت�شمل كافة
مناحي احلياة يف الإمارة .نتوقف يف هذا املو�ضوع عند
مالمح القيادة الإلكرتونية ل�سموه ،من �ضمن مالمح
عديدة لقيادته الر�شيدة التي كانت القوة الدافعة وراء
النه�ضة واالزدهار اللذين حققتهما دبي.

أهمية القيادة اإللكترونية

باتت القيادة الإلكرتونية مقوم ًا �أ�سا�سي ًا من مقومات
النه�ضة الإداري��ة واالقت�صادية يف الدولة ب�شكل عام؛
فتبني التحول الإل�ك�تروين يف القطاع احلكومي ،وما
يرتتب عليه من �إعادة هيكلة �شاملة للإجراءات والآليات
التي ت�شغل احلكومة وحتكم عالقتها باملجتمع وبالتجارة
ومبناحي احلياة الأخ��رى �صار من الأدوات التي ت�ؤثر
بعمق يف و�ضع الدولة ،وحتقق ثورة داخلية على الروتني
والبريوقراطية ،وتعزز ال�شفافية والكفاءة ،وحتد من
الف�ساد واملح�سوبية ..خا�صة بعد �أن �أ�صبحت احلكومة
الإلكرتونية واقع ًا معا�ش ًا ال ميكن جتاهله� ،أو التغا�ضي
عن مفاعيله يف ظل اعتماد احلكومات احلديثة املتزايد
على تطوير اقت�صادات قائمة على املعرفة.

أهم اإلنجازات اإللكترونية لسموه

امتلك �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم �سج ًال كبري ًا من الإجنازات الإلكرتونية ،توا�صلت
ب�شكل م�ضطرد بعد توليه مقاليد احلكم ..ومن �أهمها:

�إطالق �أول حكومة �إلكرتونية عربية:
ك��ان ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را�شد
ال�سبق يف �إطالق �أول حكومة �إلكرتونية عربية يف العام
 ،2000عندما فاج�أ كافة القيادات يف دبي بتلك
الر�ؤية الطموح .وقد حتمل �سم ّوه م�س�ؤولية متابعة هذا
امل�شروع �شخ�صي ًا ،ما �ضمن جناحه وانطالقه خالل
فرتة قيا�سية ال تتجاوز � 18شهر ًا ،قام بعدها ب�إطالق
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محمد بن راشد نموذج للقيادة اإللكترونية التي تمتلك الرؤية لتطويع

التقنيات في سبيل توفير حلول إبداعية في الهيكل اإلداري الحكومي،

كما تمتلك الجرأة على تحمل تبعاتها

البوابة الإلكرتونية حلكومة دبي و�ضمت �آن��ذاك 14

خدمة ،ليوا�صل دعمه ومتابعته التحول الإلكرتوين ت�أ�سي�س "جتاري":

للخدمات الذي جتاوز يف العديد من الدوائر واجلهات
احلكومية  %90من خدماتها ..وال ي��زال ت�صاعد
معدالت تبني اخلدمات الإلكرتونية من قبل املتعاملني
يف تزايد يوم ًا بعد يوم.
دعم اقت�صاد املعرفة:
ا�ستطاع �سموه بر�ؤيته ال�سديدة �أن ين�شئ يف دبي
"وادي ًا" للتقنيات واملعرفة ي�ضارع الأودي��ة العاملية
الأخ ��رى ،تتزاحم فيه كربيات ال�شركات العاملية يف
خمتلف املجاالت :التقنية ،والإعالمية ،والأكادميية،
وال�سينمائية ،والطبية ..وجماالت �أخرى عديدة.
وعرب �سل�سلة من املناطق احلرة للتقنيات والإعالم
واملعرفة التي وفرت للعديد من ال�شركات العاملية مناخ ًا
ا�ستثماري ًا �أف�ضل مما حت�صل عليه تلك ال�شركات يف
بلدانها الأ�صلية ،فقد امتلأت دبي باملدن املتخ�ص�صة
ال�ك�برى ،و�أواله ��ا مدينة دب��ي للإنرتنت ومدينة دبي
للإعالم ،ثم قرية املعرفة ،فمدينة دبي الأكادميية،
فمدينة دبي الطبية ..كل تلك امل�شروعات جعلت من
دبي فع ًال مركز ًا �إقليمي ًا القت�صاد املعرفة اجلديد.
وت ��أك �ي��د ًا على ارت �ب��اط التعليم بالبيئة املعرفية
واحل�ضارية �أمر �سموه ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
�آل مكتوم يف مايو  2007بهدف تطوير القدرات
املعرفية والب�شرية واال�ستفادة منها يف �إيجاد جيل جديد
من القيادات القادرة على دعم جهود التنمية ال�شاملة..
ثم �أطلقت دبي جامعة حمدان بن حممد الإلكرتونية
التي تعد من �أوائل م�ؤ�س�سات التعليم الإلكرتوين املعتمد
يف املنطقة ،لتمثل منوذج ًا واقعي ًا على �إتاحة املعرفة
والعلم عرب بيئة منا�سبة تتيح �أف�ضل و�سائل التعليم
الإلكرتوين التي جتعله �سه ًال ومتاح ًا لأو�سع قاعدة من
طالب العلم.

ك��ان لتوجيهات �سموه ال ��دور الرئي�س يف �إطالق
"جتاري"؛ البوابة الإلكرتونية الأوىل يف العامل العربي
للم�شرتيات والتوريد الإلكرتونيني .وق��د حققت هذه
البوابة جناح ًا كبري ًا �سمح لها باالنت�شار على م�ستوى
عاملي ،كما �ساعدت يف تعزيز ال�شفافية وامل�صداقية يف
م�شرتيات القطاع احلكومي ،وحققت تكاف�ؤ ًا يف الفر�ص
بني ال�شركات التجارية يف تعامالتها مع احلكومة.

قبل ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ع��اش��ت دبي

رب����ي����ع األب����������واب ال���م���ف���ت���وح���ة بين
المسؤول والجمهور في نموذج

متميز في الشرق األوسط
حكومتي

ويف م�ب��ادرة على امل�ستوى االحت ��ادي �أط�ل��ق �سموه
م�ب��ادرة "حكومتي" :بوابة االق�تراح��ات واملالحظات
حلكومة دول��ة الإم� ��ارات .www.mygov.ae
وه��ي بوابة متكاملة للتوا�صل الإل�ك�تروين املبا�شر مع
املتعاملني يف اجل �ه��ات احلكومية االحت��ادي��ة تهدف
�إىل تطوير اخلدمات املقدمة� ،ضمن �سعي احلكومة
االحتادية لتعزيز كفاءتها الت�شغيلية واخلدمية ك�أحد
املحاور الأ�سا�سية يف ا�سرتاتيجية ..2013-2011
ولالرتقاء بجودة حياة مواطني دولة الإمارات واملقيمني
على �أر�ضها وفق ًا لر�ؤية الإمارات .2021

�إميان ًا من �سموه ب�أن الدفع الإلكرتوين ميثل ع�صب سياسة األبواب اإللكترونية

دعم عجلة الدفع الإلكرتوين:

التحول الإلكرتوين على �صعيد ت�سديد الفواتري ور�سوم
اخلدمات احلكومية ودفع الغرامات ،فقد كان لدعمه
الف�ضل الأكرب يف جناح بوابة الدفع الإلكرتوين حلكومة
دبي يف بدايات �إطالقها؛ عندما وجه بتحمل احلكومة
نفقات الر�سوم الإ�ضافية لعمليات الدفع التي يجريها
املتعاملون با�ستخدام بطاقات االئتمان ،وهو �أمر �شجع
املتعاملني على ا�ستخدام تلك البوابة يف ت�سديد ر�سوم
معامالتهم ،و�ساعد ب�شكل كبري يف حتقيقها �أرقام ًا
قيا�سية جتاوزت  3مليارات ون�صف املليار درهم خالل
العام .2011

كما تعود �سموه منذ ن�ش�أته يف ديوان جده ثم والده
�أن يرى الأبواب مفتوحة �أمام اجلميع ،فقد كان نظام
حكمه و�إدارت� ��ه ��ش��ؤون الإم ��ارة يعتمد على الأ�سلوب
ذاته؛ فهو فتح باب جمل�سه للجميع ،وملا مل يعد املجل�س
التقليدي كافي ًا ال�ستقبال النا�س واال�ستماع حلاجاتهم
بادر �سموه ب�إطالق جمموعة فريدة من قنوات التوا�صل
الإل �ك�تروين ،وك��ان من��وذج� ًا للقائد ال��ذي يتوا�صل مع
النا�س وي�ست�شريهم يف �أمور رئي�سة وقرارات مهمة.
وت�ضم باقة ق�ن��وات التوا�صل الإل �ك�تروين ل�سموه
جم�م��وع��ة م��ن امل��واق��ع وال���ص�ف�ح��ات ع�ل��ى ال�شبكات
املجتمعية� ،أهمها:

كلية دبي للإدارة احلكومية:
بال�شراكة م��ع كلية الإدارة احلكومية يف جامعة
هارفارد ،وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم بت�أ�سي�س "كلية دب��ي ل�ل��إدارة احلكومية"
لتكون مركز ًا �إقليمي ًا لن�شر املعرفة واخل�برة الإدارية
يف م�ؤ�س�سات القطاع العام .وقد �شاركت هذه الكلي ُة
يف م �ب��ادرة احل �ك��م ال��ر��ش�ي��د ل ��دول منظمة التعاون
والتنمية االق�ت���ص��ادي��ة ،ك�ن�م��وذج يف جم��ال تب�سيط
الإجراءات احلكومية الذي ترتكز عليه مبادرة احلكومة
الإلكرتونية.

"• امل � � ��وق � � ��ع ال� ��� �ش� �خ� ��� �ص ��ي ل � �� � �ص� ��اح� ��ب ال� ��� �س� �م ��و:
www.sheikhmohammed.ae
ميثل هذا املوقع �صورة م�صغرة عن ر�ؤي��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد على امل�ستوى ال�سيا�سي،
وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي ،وي�ستطيع اجلمهور �أن يعاي�ش
هذا الرجل الفذ يف يومياته وفعالياته حلظة بلحظة،
يعي�ش فيها هموم القائد يف بناء الإم��ارة لتحتل مكانة
ال�صدارة والعاملية ،ويحلق يف �سماء الأدب وال�شعر
واحلكمة القدمية التي ورثها كابر ًا عن كابر ،وحتتدم

فيه حما�سة املناف�سة يف ميادين ال�ق��درة والفرو�سية
العاملية ،و�سط �أجواء عائلية حميمة يكون فيها القائ ُد
�أب ًا لكل املواطنني ،هو الذي يحبهم كما يحب �أبناءه.
ويزخر املوقع مبكتبة من ال�شعر وال�صور وملفات
الفيديو ،كما ي�ضم مركز ًا �إعالمي ًا �شام ًال عن الإمارات
ودبي وعن فعاليات �صاحب ال�سمو ،ومن خالله ميكن
التوا�صل املبا�شر مع �سموه والو�صول �إليه من غري حاجب
�أو و�سيط.
"• م� � � ��وق� � � ��ع رئ� � � �ي� � � �� � � ��س جم � � �ل � � �� � ��س ال � � � � � � � � � � ��وزراء:
www.uaepm.ae
هذا املوقع هو املدخل املثايل ملن �أراد ان يزور �سموه
يف مكتبه ،فهو ي�ضم �أخبار احلكومة االحتادية وجمل�س
الوزراء ،ويطلع الزائر من خالله على العبقرية القيادية
ل�سموه يف �إدارة �ش�ؤون احلكومة التي تعمل وفق النموذج
االحت��ادي غري امل��رك��زي؛ الفريد على م�ستوى الوطن
العربي.
ومن خالل املوقع ميكن االت�صال ب�سموه �إلكرتوني ًا،
ومن دون �أي عقبات �أي�ض ًا.
"• �صفحة �سموه ال�شخ�صية على موقع في�س بوك:
facebook.com/HHSheikhMohammed

ومت �ث��ل ه��ذه ال�صفحة ا��س�ت�ف�ت��ا ًء ع��امل�ي� ًا حمايد ًا
على �شعبية �سموه وحمبة النا�س له؛ فلقد جتاوز عدد
املعجبني بهذه ال�صفحة ن�صف مليون معجب ،ومن
خمتلف �أنحاء العامل .وقد حظيت هذه ال�صفحة يف عدة
مرات ب�سبق �صحفي عرب توا�صل �سموه من خاللها مع
و�سائل الإعالم ،وم�شاركته اجلمهور يف �أفكاره وقراراته
حول الإم��ارة .وقد باتت ال�صفحة منوذج ًا لكل مهتم
بتوظيف ال�شبكات املجتمعية لأغرا�ض احلكم الر�شيد.

• اال�شرتاك ال�شخ�صي ل�صاحب ال�سمو على موقع
تويرت@HHShkMohd :
من يرغب يف معرفة �أن�شطة �صاحب ال�سمو ميكنه
الت�سجيل يف امل��وق��ع االج�ت�م��اع��ي اخل��ا���ص بالرتا�سل
الإلكرتوين "تويرت" ،وتتبع ا�شرتاك ذلك القائد الذي
يده�ش اجلميع مبدى اهتمامه وجديته يف التعامل مع
قنوات التوا�صل الإلكرتونية وال�شبكات املجتمعية ،بحيث
ي�شعر املراقب لأخباره وك�أنه على عالقة �شخ�صية مع
�سموه :ي�سمع �أخباره وي�شاركه يف ما
يجول يف خاطره.

•
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الشبكات المجتمعية

الجهات الحكومية تتفاعل مع جمهورها عبر الشبكات المجتمعية

الحضور الحكومي على شبكة
التواصل االجتماعي{يوتيوب}

ا�ستثمرت حكومة دبي مبالغ كبرية يف توفري بنية �إلكرتونية ملنظومة
خدماتها من �أجل رفع جودة تلك اخلدمات وحت�سني كفاءة العمل احلكومي
لي�صل �إىل م�ستوى عاملي يف ال�سرعة واجل ��ودة ..حتى �أ�صبحت م�ستويات
التحول الإلكرتوين تقرتب من االكتمال يف العديد من اجلهات احلكومية.
تلك اال�ستثمارات الهائلة ال ميكن �أن ت�أتي بالعوائد املرجوة منها ما مل
يتحقق تبني اجلمهور للبديل الإلكرتوين ،الأمر الذي يفر�ض حتدياً كبرياً
على القطاع احلكومي ب�إطالق حملة ترويج وتوعية للجمهور وح ّثه على
القيام بهذا التحول اجلوهري يف طريقة تعامله مع القطاع احلكومي.
ولأن قنوات التوا�صل املجتمعي متثل و�سيلة من �أه��م و�سائل الرتويج
التي ينبغي على القطاع ال�ع��ام اال�ستفادة منها ،فنحن نتابع م�شوارنا يف
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حتليل احل�ضور الإل�ك�تروين احلكومي على �شبكات التوا�صل املجتمعية،
والتي حولت �شبكة الإن�ترن��ت من من��وذج نقل املعلومات �إىل من��وذج تبادل
املعلومات ،ما بدل وجه العامل بعدما باتت تلك ال�شبكات من ممكنات القوة
الإعالمية الأك�ثر ت�أثرياً يف اجلمهور ،ويف الوقت ذات��ه زودت الأف��راد بقوة
ت�أثري هائلة.
ومن بني ال�شبكات املجتمعية العديدة ا�ستعر�ضنا احل�ضور الإلكرتوين
احلكومي على موقع تويرت ثم موقع في�س بوك ،واليوم نتوقف مع احل�ضور
الإلكرتوين على موقع يوتيوب ..وهو ح�ضور يختلف ب�شكل نوعي وجوهري
ع ّما يف املوقعني ال�سابقني ،من ناحية الوظيفة النوعية للموقع �إ�ضافة �إىل
طبيعة الت�أثري.

يوتيوب ..لمحة تاريخية

حتقيق ًا ل�شعار املوقع "بث ما بنف�سك" ت�أ�س�س موقع يوتيوب من قبل ثالثة موظفني
�سابقني يف �شركة  PayPalم�ستهدفني حل م�شكلة بث مقاطع فيديو حلفلة ع�شاء
�ضمتهم مع جمموعة من الأ�صدقاء يف العام .2005
هذه ال�شركة التي تقع يف كاليفورنيا تعتمد على تقنية فال�ش وتقنية HTML5
من �أجل �إظهار مقاطع الفيديو التي يح ّملها م�ستخدمو املوقع من املحرتفني والهواة مبا
ي�شبه مدونة �شخ�صية لكل م�ستخدم ..ولكن من خالل مقاطع الفيديو ولي�س من خالل
املقاالت الن�صية .ويعترب اجلزء الأك�بر من حمتوى املوقع حمم ًال من امل�ستخدمني
الأفراد ،مع وجود العديد من املقاطع املحملة من �شركات وم�ؤ�س�سات �إعالمية كربى،
مثل �سي بي �إ�س وبي بي �سي وهولو وغريها من منتجي املحتوى الكبار يف العامل� ،ضمن
برنامج ال�شراكة الذي �أطلقته �شركة يوتيوب مع �أولئك املنتجني.
ومن داخ��ل ك��راج لل�سيارات انطلق املوقع يف العام  2005بتمويل من �شركة
ا�ستثمارية هي �سيكويا لال�ستثمار وبقيمة  11.5مليون دوالر ،لتنتقل ال�شركة بعد ذلك
�إىل مكتب متوا�ضع ،وقد مت ت�سجيل ا�سم النطاق يف  14فرباير من العام ،2005
وليتم تطوير املوقع بعد ذلك.
جرى ن�شر �أول مقطع فيديو على املوقع يف تاريخ � 23أبريل  2005وحمل عنوان
"�أنا يف حديقة احليوان" ،يظهر فيه كرمي جاويد �أحد م�ؤ�س�سي ال�شركة يف حديقة
احليوان ..وهذا املقطع ال يزال موجود ًا على املوقع.
ً
وبعد �إط�لاق املوقع جتريبي ًا يف �شهر مايو من العام � ،2005أطلق ر�سميا يف
�شهر نوفمرب من العام نف�سه ،حمقق ًا انت�شار ًا مذه ًال بني م�ستخدمي �شبكة الإنرتنت.
و�أعلنت ال�شركة يف �شهر يوليو من العام � 2006أن عدد مقاطع الفيديو التي يتم
حتميلها يومي ًا يف املوقع بلغ � 65ألف مقطع ي�شاهدها مئات املاليني من م�ستخدمي
�شبكة الإنرتنت ،لي�صبح موقع يوتيوب مزود مقاطع الفيديو الأكرب يف الواليات املتحدة
الأمريكية بح�صة تزيد عن  %43من ال�سوق.
يف �شهر �أكتوبر من العام  2006ا�ستحوذت غوغل على موقع يوتيوب يف �صفقة
بلغت قيمتها  1.65مليار دوالر .ويف العام  2010بلغ ع��دد املقاطع التي متت
م�شاهدتها عرب يوتيوب  14مليار مقطع فيديو ،و�صنف املوقع من قبل �أليك�سا يف
املرتبة الثالثة على م�ستوى العامل بعد غوغل وفي�س بوك.
يح�صل امل�شرتك يف موقع يوتيوب على �إمكان حتميل مقاطع الفيديو التي ال تزيد
مدتها عن  15دقيقة ،كما ي�سمح املوقع للم�شرتك بت�أ�سي�س قناة خا�صة ت�ضم كافة
مقاطع الفيديو التي حملها ،وت�سمح لكافة امل�ستخدمني بالتعليق على تلك املقاطع �سواء
بكتابة تعليقات ن�صية �أو الرد عليها مبلفات فيديو �أخرى.كذلك ي�ستطيع امل�ستخدمون
تتبع قنوات الفيديو املميزة من وجهة نظرهم ،كما ميكنهم �إبداء الإعجاب باملقاطع
التي تروق لهم.
باخت�صار ف�إن موقع يوتيوب ميكنه �أن يحول كل فرد �إىل قناة بث �إعالمي مبا�شر �أو
ح�سب الطلب ،وبذلك ي�صبح اجلميع قادرين على بث ما يف �أنف�سهم بال حدود.
اجلهات
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
م�ؤ�س�سة دبي للإعالم
هيئة الطرق واملوا�صالات
النيابة العامة
�شرطة دبي
مركز دبي للإح�صاء
هيئة كهرباء ومياد دبي
هيئة ال�صحة بدبي
بوابة دبي التجارية
الإدارة العامة للدفاع املدين
هيئة تنمية املجتمع
الق�صر
ؤون
ش�
ز�
م�ؤ�س�سة الأوقاف
ّ
دائرة الأرا�ضي والأمالك
هيئة دبي للثقافة والفنون

يوتيوب للمؤسسات

يعترب يوتيوب قناة لبث مقاطع الفيديو حتت الطلب ،ويق�ضي امل�ستخدمون ما
معدله  15دقيقة من الوقت يف م�شاهدة مقاطع فيديو عرب املوقع يومي ًا ،ومتثل
الفكاهة والكوميديا العامل الأك�بر يف �شد انتباه امل�شاهدين� ،إ�ضافة �إىل الرتفيه
والت�سلية .وقد �ضرب مقطع الفيديو امل�شهور "�شاريل ع�ضني" رقم ًا قيا�سي ًا جتاوز فيه
 350مليون م�شاهدة.
لكل ما �سبق فاملوقع ميثل فر�صة ك�برى لن�شر مقاطع الفيديو من الأف��راد �أو
امل�ؤ�س�سات على حد �سواء ،فعامل االنت�شار يعتمد على جمالية املحتوى ولي�س على هوية
املنتج ،على عك�س �شبكتي في�س بوك وتويرت اللتني ت�ساعدان على انت�شار الأفراد �أكرث
من امل�ؤ�س�سات.
وبذلك ميثل موقع يوتيوب فر�صة كربى للم�ؤ�س�سات اخلا�صة واحلكومية لن�شر
املحتوى الرتويجي اخلا�ص بها ،بل بات ميثل �ساحة من �أه��م �ساحات الإع�لان يف
العامل.

منهجية البحث

يف هذا البحث اعتمدنا املعلومات التي تن�شرها املواقع احلكومية والتي تعر�ض
روابط لقناة يوتيوب على �صفحاتها ،ومن ثم ا�ستعر�ضنا القنوات اخلا�صة بكل جهة
من اجلهات احلكومية ..ثم قمنا بالبحث العام عرب حمرك يوتيوب املدعم مبحرك
غوغل ،وا�ستخدمنا الكلمات املفتاحية" :اخلدمات الإلكرتونية دبي" باللغة العربية،
والعبارة نف�سها باللغة الإجنليزية ،وقارنا نتائج البحث العامة التي تظهر.
وقد مت �إعداد البحث بتاريخ  ..2011/12/10ولذا نتمنى �أنه يف حال غياب
�أي دائرة �أو مقطع مهم من البحث الذي قمنا به� ،أن يجري تنبيهنا من قبل اجلهة
املعنية ال�ستدراك النواق�ص يف الأعداد املقبلة.

قنوات الفيديو الحكومية

م� ��ن ب �ي�ن  33ج��ه��ة ح �ك��وم �ي��ة ت��ع��ر���ض رواب� �ط� �ه ��ا ع��ل��ى ب� ��واب� ��ة حكومة
دبي الإلكرتونية وجدنا  13جهة فقط متتلك قنوات بث فيديو على موقع يوتيوب،
ح�سب ما يظهر يف اجل��دول ،وفيه :ا�سم اجلهة ،والعدد الإجمايل مل�شاهدي كافة
الأف�لام املعرو�ضة على القناة �سواء من خالل زيارتها �أو من خالل ت�شغيل ملفات
الفيديو من �أي مكان �آخر ،مثل �شبكة في�س بوك �أو تويرت� ،أو من خالل ربط الفيديو
ب�أي موقع �إلكرتوين.
�إ�ضافة �إىل ذلك يظهر اجلدول العدد الكلي للأفالم املعرو�ضة والرابط الإلكرتوين
لقناة الفيديو.

�إجمايل امل�شاهدات

عدد الأفالم

195,531

45

1,577,492

1,202

246,213

164

32,243

152

12,138

11

11,778

12

10890

3

9,578

4

4,206

23

2,232

3

2,223

22

613

1

250

14

46

2

رابط القناة

youtube.com/halmaktoum
youtube.com/user/dubaimediainctube
youtube.com/rtadubaigov
youtube.com/user/DXBPP100
youtube.com/user/dubaipolicehq
youtube.com/user/DubaiStatistics
youtube.com/user/dewawebvideo
youtube.com/user/dubaihealthauthority
youtube.com/user/dxbtrade
youtube.com/dcd997
youtube.com/user/CDAdubaigov
youtube.com/user/DubaiAMAF
youtube.com/user/DubaiCommunity
youtube.com/user/dubaiculturedxb
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القيادة بالقدوة
على خطى والده ،تتميز قناة يوتيوب اخلا�صة ب�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ورئي�س املجل�س التنفيذي ،ومن بني عديد ال�صفات
القيادية ،ب�صفة النجومية والكاريزما العالية التي تربز ب�شكل جلي؛ من �أجل ذلك
�أوىل �سموه عناية كبرية بقنوات التوا�صل املجتمعية للتوا�صل مع جمهور عري�ض يفوق
يف ات�ساعه حدود دبي ودولة الإمارات ليمتد �إىل �أرجاء الوطن العربي.
وقد مت �إط�لاق هذه القناة يف �شهر فرباير من العام � 2010إال �أنها جنحت
يف ا�ستقطاب �آالف امل�شاهدين ملقاطع الفيديو التي تعر�ضها ،والتي ت�ضم ق�صائد
ومهرجانات �شعرية.
وقد ر�صدنا معدل م�شاهدة مقاطع الفيديو املعرو�ضة على القناة فوجدنا �أنه يزداد
بواقع �ألف م�شاهدة يومي ًا ،وهو رقم كبري �إذا ما قورن مبعدالت امل�شاهدة للمحتوى
احلكومي الذي تعر�ضه اجلهات الأخرى.

دبي لإلعالم ..ريادة إعالمية

تت�صدر م�ؤ�س�سة دبي للإعالم اجلهات احلكومية يف عدد املقاطع املحملة ون�سبة
امل�شاهدة ،ويعترب ذلك طبيعي ًا لناحية القوة الإنتاجية التي متثلها امل�ؤ�س�سة على
الأر�ض؛ فهي متتلك جمموعة من �أقوى القنوات على م�ستوى الوطن العربي ،وتدير
عملية �إنتاج كربى لأف�ضل الربامج التلفزيونية والرتفيهية ،وتلك هي الو�صفة ال�سرية
لالنت�شار على موقع يوتيوب الذي يعج بالزوار الباحثني عن الرتفيه والت�سلية.
وي�ساهم حمتوى قناة دبي للإعالم على موقع يوتيوب يف ترويج ال�صورة احل�ضارية
لدولة الإم ��ارات على م�ستوى العامل ،غري �أن��ه موجه ل�صناعة الإع�لام وال يحتوي
م�ضمون ًا خم�ص�ص ًا للخدمات الإلكرتونية� ،سوى ما يرد َع َر�ض ًا يف التقارير الإخبارية
التي تعدها القنوات الإذاعية.

هيئة الطرق والمواصالت

ميتاز التوا�صل الإعالمي للهيئة بالتطور واجلمال ذاتيهما ،وقد �أولت فرق العمل
فيها عناية خا�صة باحل�ضور الإعالمي والرتويج مل�شروعات الهيئة التي �أ�صبحت بف�ضل
الزخم الإعالمي �سمة يعرفها اجلميع عن دبي حول �أنحاء العامل.
وعرب قناتها التي انطلقت يف دي�سمرب من العام  2008ا�ستطاعت الهيئة �أن ت�صل
مبقاطع الفيديو اخلا�صة بها �إىل �أكرث من ربع مليون م�شاهد تقريب ًا ،كما تتوافر عرب
املوقع مكتبة تزيد عن  160مقطع ًا للفيديو تعمم ثقافة املوا�صالت العامة وال�سالمة
على الطرقات.
وتتكامل قناة يوتيوب اخلا�صة بهيئة الطرق واملوا�صالت مع �شبكات التوا�صل
املجتمعية الأخرى مثل في�س بوك ،لتحقق مفهوم االت�صال ال�شامل.

افتتاحيته التي ت�صور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،وهو يطلق البوابة الإلكرتونية حلكومة دبي
يف العام .2001
كما �شاهدنا جمموعة من املقاطع عن بوابة دبي التجارية ت�ستعر�ض اخلدمات
الإلكرتونية التي تقدمها البوابة و�أثرها يف �سهولة ممار�سة الأعمال يف �إم��ارة دبي
ب�شكل عام.
ونعر�ض يف ما ي�أتي روابط لتلك املقاطع التي نتمنى �أن حتوز �إعجاب قراء جملة
"تقنية للجميع":
• youtube.com/watch?v=t_wetvvBXPU
• youtube.com/watch?v=7GmuryCqR2c
شرطة دبي
• youtube.com/watch?v=g09GIPgyp3U
على الرغم من ق�صر الفرتة التي مرت على �إطالق قناتها الإلكرتونية والتي ال
• youtube.com/watch?v=aA4qWs3zSVM
تتجاوز �ستة �أ�شهر ،غري �أن �شرطة دبي متيزت بنوعية مقاطع الفيديو التي تعر�ضها
على قناة يوتيوب ،والتي ت�ستهدف توعية اجلمهور بالأمن وال�سالمة ،وتعزز االبتعاد الخالصة
تعترب مقاطع الفيديو �أكرث مكونات املحتوى الإلكرتوين انت�شار ًا عرب �شبكة الإنرتنت
عن االنحراف يف ال�سلوك والت�صرفات ،وتبتعد عن ح�شو القناة بالتقارير الإخبارية
التي تتحدث عن ال�شرطة ،والتي عادة ما ت�ضعف حمتوى القناة وال حتظى ب�إقبال كبري مقارنة بغريها من املحتوى مثل ال�صور �أو الن�صو�ص املكتوبة؛ ذلك لأن م�شاهدتها
متثل متعة للم�ستخدم وتوفر له املعلومة ،وهي عملية �أ�سهل من القراءة للن�صو�ص التي
من املت�صفحني.
وحتقق �شرطة دبي ن�سبة م�شاهدة عالية بني م�ستخدمي املوقع تزيد عن  2000ت�سبب التعب وامللل �أحيان ًا ..وهو �أمر ي�شجع اجلهات احلكومية �أن تويل اهتمام ًا بالغ ًا
باملحتوى امل�صور بتقنيات الفيديو العايل اجلودة يف التوا�صل مع اجلمهور ،للرتويج
م�شاهدة �شهري ًا.
للخدمات التي تقدمها ب�شكل عام ،واخلدمات الإلكرتونية ب�شكل خا�ص.
ونظر ًا ملا متثله مواقع بث الفيديو من قنوات لتجمع امل�ستخدمني ،معززة ببنية
متفرقات
حتتية �إلكرتونية غاية يف التطور ،ف�إن اجلميع مدعو لال�ستفادة من هذه القنوات
اجلزء الثاين من عملية التقييم التي قمنا بها كان عرب حمرك البحث الرئي�س وتوظيف �إمكاناتها؛ فذلك ميثل خيار ًا عايل الكفاءة من دون �أي تكاليف تتحملها
ملوقع يوتيوب ،والذي ميثل الأداة الرئي�سة التي ي�ستخدمها زوار املوقع يف البحث عن اجلهات احلكومية.
الفيديو �أكرث بكثري من الدخول �إىل قناة امل�ستخدم التي يعر�ض عليها مقاطع الفيديو
يبقى �أن ت�ستوعب فرق املحتوى الإلكرتوين يف اجلهات احلكومية طبيعة املحتوى
اخلا�صة ب��ه ..وعند قيامنا بالبحث عن "اخلدمات الإلكرتونية دبي" ظهرت لنا الناجح وال��ذي ي�صل بر�سالة احلكومة �إىل اجلمهور مبا�شرة ،ويبتعد عن حمتوى
جمموعة من املقاطع املهمة� ،أبرزها فيلم وثائقي ق�صري من بلدية دبي يعر�ض م�سرية التقارير الإخبارية وامل�شاهد الت�شريفية للمديرين وكبار املوظفني ،حتى تنجح يف
التحول الإلكرتوين فيها ،وقد �أثار هذا الفيلم
ٍ
ذكريات حمبب ًة لقلوبنا عندما �شاهدنا ا�ستقطاب امل�شاهدين ب�شكل ف ّعال.
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•

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 الزاوية 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

حارس مدينة أبوظبي يسهر على سالمة وأمن المدينة على مدار الساعة
حار�س املدينة هو برنامج يعمل على الهواتف املتحركة ومتاح جمان ًا جلميع �سكان
�إمارة �أبوظبي من املواطنني واملقيمني والزوار .يتيح الربنامج للجمهور �إمكان الإبالغ
وتقدمي ال�شكاوى حول ق�ضايا تهم �إمارة �أبوظبي �إىل احلكومة مبا�شرة .ويهدف من
خالل �شعاره "حار�س املدينة /مدينتك– جمتمعك" �إىل تفعيل م�شاركة اجلمهور
وزي��ادة تعاون �أف��راده مع اجلهات احلكومية من �أجل النهو�ض بالإمارة على كافة
ال�صعد.

و ُيع ُّد هذا الربنامج خطوة مهمة �ضمن جهود حكومة �أبوظبي للتوا�صل مع عمالئها
عرب قنوات متعددة من �أجل تفعيل م�شاركتهم وزيادة تعاونهم يف تعزيز عملية تقدمي
اخلدمات.

كيف يعمل البرنامج؟

يمُ ِّكن برنامج حار�س املدينة اجلمهور من الإبالغ عن ق�ضايا تهم �إمارة �أبوظبي
وذلك عرب التقاط �صورة �أو مقطع فيديو �أو مقطع �صوتي ،وحتديد موقع البالغ على
نحو دقيق با�ستخدام خريطة تفاعلية مدجمة.
يقوم الربنامج تلقائي ًا ب�إن�شاء بالغ لدى مركز ات�صال حكومة �أبوظبي ،والذي
بح ِّله.
بدوره ُيح ِّول البالغ �إىل اجلهة املعنية َ
ً
ويمُ ِكن للم�ستخدم متابعة تقدم البالغ ،بدءا من �إن�شائه حتى �إغالقه� :إما عن
طريق برنامج حار�س املدينة نف�سه و�إم��ا عرب بوابة حكومة �أبوظبي الإلكرتونية
 ، www.abudhabi.aeو�إم��ا باالت�صال مبا�شرة مبركز ات�صال حكومة
�أبوظبي على الرقم ( .)800 555كما ميكن للم�ستخدم االت�صال بهذا الرقم
�إذا ما واجهته �أية م�شكلة فنية يف �أثناء ا�ستخدام الربنامج �أو كان لديه تعليق حول
الربنامج وخ�صائ�صه و�سبل حت�سينه.
ويهدف الربنامج �إىل االرت�ق��اء باخلدمات احلكومية وحت�سني �صورة املدينة
مب�شاركة عامة النا�س ،ولذا مت حتديد عدد من املو�ضوعات مثل ال�سالمة العامة
وحماية امل�ستهلك والق�ضايا البيئية .وت�ضم قائمة اجلهات احلكومية امل�شاركة يف
الربنامج بلديات �إمارة �أبوظبي والقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ودائرة النقل وجهاز
�أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة ال�صحة� -أبوظبي ..وغريها.

البوابة اإللكترونية لرأس الخيمة عبر الهاتف المحمول

البوابة اإللكترونية لحكومة الشارقة

�أط �ل �ق��ت ح �ك��وم��ة ر�أ��� ��س اخل �ي �م��ة الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة �أخ �ي ��ر ًا ب��واب �ت �ه��ا للهاتف
املحمول ،وال�ت��ي �صممت للتوافق م��ع خمتلف �أن ��واع الهواتف املحمولة؛ العادية
م�ن�ه��ا وال��ذك��ي��ة .ومي �ك��ن ال ��دخ ��ول ل�ل�خ��دم��ة م��ن خ�ل�ال ال ��راب ��ط الإل� �ك�ت�روين:
 ،http://rak.ae/web/mobile/homeوت��وف��ر ال�ب��واب��ة �أه��م اخلدمات
الإلكرتونية واملعلومات اخلا�صة ب�إمارة ر�أ�س اخليمة ومنها:
• تقدمي �شكوى �إلكرتوني ًا
• تعقب ال�شكوى
• دفع فواتري ات�صاالت
• دفع فاتورة ات�صاالت للم�ستخدم غري امل�سجل
• اخلدمات الإلكرتونية اجلديدة
• عر�ض �أحدث الأخبار والفعاليات احلكومية وال�شعبية التي ت�شهدها الإمارة.
وتتوافر البوابة بكل من اللغتني العربية والإجنليزية ،وميكن حتميل �صفحاتها
ب�سرعة كبرية من دون احلذر من �أن ت�ستهلك كمية كبرية من حزمة البيانات املكلفة
عرب الهاتف املحمول.
وتهدف حكومة ر�أ�س اخليمة الإلكرتونية من خالل �إطالق هذا امل�شروع الرائد
�إىل حتقيق ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي حاكم ر�أ�س اخليمة
التي �أعلنها عندما �أطلق مبادرته للحكومة الإلكرتونية�" :أريد �أن تكون احلكومة
الإلكرتونية �سهلة مثل الهاتف املحمول".

ي��زداد عقد التحول الإلكرتوين يف دولة
الإم � ��ارات اك �ت �م��ا ًال بان�ضمام البوابة
الإل�ك�ترون�ي��ة حلكومة ال�شارقة التي
متثل ال�ب��واب��ة امل��رك��زي��ة والر�سمية
حل �ك��وم��ة ال �� �ش��ارق��ة �إىل جمموعة
ال �ب��واب��ات الإل �ك�ترون �ي��ة احلكومية
ال �ت��ي ت��وف��ره��ا احل �ك��وم��ات املحلية
لإم��ارات الدولة .هذه البوابة املميزة
على ال��راب��ط www.sharjah.ae
�أو ال��راب��ط العربي (ال�شارقة.امارات)،
ت�ستحق الت�صفح ب�شكل فعلي ملا متتاز به من
وفرة هائلة يف املعلومات وب�ساطة كبرية يف الت�صميم .ولعل �أهم رابط ميكن �أن يجد
فيه املت�صفح فائدة يف التعرف �إىل خدمات �إمارة ال�شارقة هو رابط "دليل اخلدمات
احلكومية" الذي يقدم عر�ض ًا تف�صيلي ًا �شام ًال لكافة اخلدمات التي تقدمها الإمارة،
مع عالمة حرف  eباللغة الإجنليزية لتلك اخلدمات املتوافرة عرب �شبكة الإنرتنت
والتي مت حتويلها �إلكرتوني ًا.
نتمنى حلكومة ال�شارقة الإل�ك�ترون�ي��ة امل��زي��د م��ن التقدم والنجاح يف خدمة
اجلمهور.
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الخدمات الحكومية

يساعد المتصفح في سرعة الوصول إلى الخدمات

نموذج التميز مع دليل الخدمات الحكومية لبلدية دبي

يف الدولة ..ولطاملا �شكلت طريقة التعرف والو�صول �إىل تلك اخلدمات احلكومية هيكل الدليل
تعترب اخلدمات احلكومية جوهر املهمة والدور الذي تقوم به �أي دائرة حكومية

عامل احل�سم يف نوعية العالقة بني اجلمهور واحلكومة.
و�إذ متثل بع�ض تلك املعامالت بالن�سبة جلمهور املتعاملني طال�سم ي�صعب
فهمها ومعرفة تفا�صيل �إجرائها ،فمن �أجل ذلك ن�ش�أ اقت�صاد كامل يف بع�ض الدول
يقوم على تقدمي اخلدمات من قبل �أفراد خربوا تلك املعامالت وعرفوا الدخول يف
متاهاتها الوا�سعة للح�صول على املوافقة النهائية التي ي�سعى العميل �إليها.

وملا جاءت مبادرة احلكومة الإلكرتونية و�ضعت يف �سلم �أولوياتها ت�سهيل حياة
اجلمهور يف تعامالته مع احلكومة .ومن �أهم النقاط التي عملت املبادرة على ت�سهيلها
تب�سيط طريقة احل�صول على املعلومات اخلا�صة باخلدمات احلكومية ،ليتمكن
املتعامل من القيام بالإجراءات ب�سهولة وي�سر بعيد ًا عن الأخطاء والتعقيدات التي
ت�ستهلك الكثري من اجلهد واملال.
وتعترب املواقع الإلكرتونية هي خط الدفاع الأول الذي يقوم بهذه املهمة من خالل
توفري دليل �شامل ومتكامل لكافة اخلدمات التي تقدمها اجلهات احلكومية� ،سواء
التقليدية منها �أو احلكومية ،وميثل هذا الدليل �أه��م مكون يجب توافره يف املوقع
الإلكرتوين ليعترب مقبو ًال كقناة حقيقية يف خدمة املتعاملني ،و�إال ف�إن املوقع ال يعدو
كونه برو�شور ًا تعريفي ًا بالدائرة احلكومية ،وال ي�ؤدي مهمته احلقيقية يف عملية التحول
الإلكرتوين كقناة جديدة لتقدمي اخلدمات للجمهور.

مت ت�صميم الدليل كما لو �أنه موقع �إلكرتوين م�ستقل بذاته ،وقد مت تبويبه يف حقلني
رئي�سني ،هما الباقات والإدارات ،وجرى تق�سيم اخلدمات ح�سب ع�شر باقات مرتابطة
من اخلدمات ت�ضم كل باقة رئي�سة منها باقات فرعية� ،أو ح�سب الإدارات التي تقدم
كل خدمة من اخلدمات ،وبذلك ي�ستطيع امل�ستخدم غري اخلبري بالهيكل التنظيمي
الإداري للبلدية �أن يح�صل على اخلدمة تبع ًا للمو�ضوع الذي ترتبط به هذه اخلدمة
من وجهة نظره وحاجته ال�شخ�صية ،وهذه ميزة مهمة ت�سجل مل�صلحة دليل خدمات
البلدية.
ويعد هذا التبويب �ضرورة يحتاج �إليها امل�ستخدم ليتمكن من الو�صول �إىل خدمته
من بني هذا الكم الكبري الذي يزخر به املوقع من اخلدمات.

دليل الخدمات الحكومية

"تقنية للجميع" تقوم بجولة يف خمتلف املواقع الإلكرتونية احلكومية تعر�ضها
على م��راح��ل ،وت�ستعر�ض فيها م��دى ج��ودة تلك امل��واق��ع يف عر�ض دليل اخلدمات
احلكومية التي تقدمها اجلهات التابعة لها.
وقد وقع اختيارنا على دليل اخلدمات احلكومية اخلا�ص ببلدية دبي ،والذي ميكن
�أن نقول بكل ثقة �إنه يتميز بدقته وتف�صيله وروعة تبويبه مقارنة مع العديد من املواقع
احلكومية التي ا�ستعر�ضناها يف هذا املجال.

على الترويسة

يف حني وجدنا العديد من اجلهات احلكومية تعر�ض دليل خدماتها يف قوائم
جانبية �أو يف تذييل املوقع الإلكرتوين �أو من خالل م�ساحة �إعالنية يف و�سط ال�صفحة،
تعر�ض بلدية دبي رابط دليل اخلدمات يف تروي�سة املوقع اخلا�ص بها ،وهذا هو املكان
املثايل الذي يجب �أن يكون فيه دليل اخلدمات لكون الرتوي�سة هي �أول مكان تقع عليه
عني م�ستخدم املوقع الإلكرتوين.
وقد اختارت بلدية دبي �أن توحد الرابط اخلا�ص بخدماتها التقليدية والإلكرتونية،
يف حني تقوم العديد من اجلهات بتوزيع تلك اخلدمات يف رابطني :الأول خا�ص
باخلدمات الإلكرتونية ،والثاين خا�ص باخلدمات التقليدية .ولعل ال�سبب يف هذا
التوحيد من وجهة نظرنا هو �أن غالبية اخلدمات التقليدية التي توفرها البلدية متتلك
ن�سخة �إلكرتونية ،حيث �إنها حتظى بن�صيب الأ�سد من عدد اخلدمات الإلكرتونية
حلكومة دبي مبا يزيد عن  500خدمة �إلكرتونية من جمموع يزيد على 2000
خدمة �إجمالية تقدمها كافة اجلهات احلكومية جمتمعة.

البحث والمتابعة

الدليل يتيح �أي�ض ًا عملية البحث عن اخلدمات التي تقدمها البلدية ،ويوفر املحرك
الذي يعمل بكفاءة م�ستويني من البحث :الأ�سا�سي الذي يعتمد على ا�سم اخلدمة،
واملتقدم ال��ذي يعزز البحث بحقول �إ�ضافية ح�سب حاجة املتعامل .وتظهر جميع
اخلدمات التي حتتوي على الكلمة املفتاحية التي يبحث عنها امل�ستخدم بغ�ض النظر
عن الإدارة �أو الباقة التي تنتمي لها اخلدمة.
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والدراية بطبيعة اخلدمات الإلكرتونية ،كما يدل على جهد كبري بذلته البلدية يف
توثيق �أدق التفا�صيل عن خدماتها التي تقدمها للجمهور.
 )4اخلدمات الفرعية :وهي اخلدمات التابعة �أو املرتبطة باخلدمة التي تعر�ضها
البطاقة ،وميثل هذا احلقل �أي�ض ًا جانب متيز لدليل خدمات البلدية ،لأنه يبني
�شجرة من العالقات بني اخلدمات احلكومية وال يتعامل معها على �أنها �إجراءات
منف�صلة عن بع�ضها بع�ض ًا.
 )5املرفقات :وهي الوثائق التي يحتاج �إليها املتعامل لتقدميها مع طلب اخلدمة.
 )6و�صف اخلدمة :يوفر الدليل و�صف ًا تف�صيلي ًا للخدمة ،وقد ر�صدنا االهتمام الذي
�أواله فريق اخلدمات يف بلدية دبي متمث ًال بجودة اللغة وتف�صيل املعلومات لت�أتي
مفهومة للإن�سان العادي من خارج البلدية ،على عك�س كثري من البطاقات التي ال
ي�ستطيع فهم تفا�صيلها �سوى اخلبري املطلع على م�صطلحات الدائرة احلكومية
وذي خربة ب�إجراءاتها الداخلية.
 )7اال�ستعالم عن اخلدمة :تعر�ض البطاقة جهة االت�صال امل�س�ؤولة عن تقدمي
املعلومات اخلا�صة باخلدمة مثل :مركز االت�صال ،ورق��م الهاتف ،والفاك�س،
والربيد الإل�ك�تروين� ..إ�ضافة �إىل �ساعات العمل اخلا�صة بالق�سم ال��ذي يوفر
اخلدمة.
ً
 )8التفا�صيل املالية :وت�ضم ج��دوال بالر�سوم اخلا�صة باخلدمة �إن وج��دت ،مع
طريقة الدفع التي ميكن من خاللها ت�سديد تلك الر�سوم.
 )9الإجراءات والوثائق املطلوبة من املتعامل :وتعر�ض هذه الإجراءات يف جدول
تف�صيلي يحتوي �شرح ًا وافي ًا ومب�سط ًا لإجراءات اخلدمة.

كما ميكن ا�ستخدام رقم املرجع اخلا�ص باخلدمة ملتابعة حالتها ومعرفة م�ستوى
الإجناز الذي مت لإنهاء الطلب ،من دون احلاجة �إىل زيارة البلدية �أو اال�ستعانة ب�صديق
من داخلها لالطمئنان على معدل �سري املعاملة.

البطاقة الرائعة

مل جند و�صف ًا �آخر غري هذا ميكن �أن نطلقه على البطاقة التي يح�صل عليها
امل�ستخدم عن اختياره خدمة من اخلدمات للتعرف �إليها ،فقد �أبدع فريق اخلدمات
يف بلدية دبي يف ت�صميم هذه البطاقة وتعزيزها باملعلومات.
وت�ضم البطاقة احلقول الآتية:
 )1ا�سم اخلدمة :وتتميز �أ�سماء اخلدمات التي تقدمها البلدية بو�ضوحها وداللتها
القاطعة التي يعرف من خاللها املتعامل جوهر اخلدمة التي يرغب باحل�صول
عليها.
 )2الإدارة التي تقدم اخلدمة :وتعر�ض ا�سم الإدارة والق�سم الذي يقدم اخلدمة
داخل البلدية.
 )3الأ�سئلة ال�شائعة :وهذا احلقل نعتربه التجديد الأهم الذي تقدمه البلدية يف
بطاقة خدماتها وال ��ذي مل ي�سبق لنا �أن �شاهدنا مثله م��ن قبل ،مل��ا يتطلبه
م�ضن يف ر�صد جت��ارب املتعاملني واال�ستماع �إىل حاجاتهم ومعاي�شة
من جهد ٍ
م�شكالتهم للتعرف �إىل الأ�سئلة ال�شائعة التي ع��ادة ما ي�ستف�سرون عنها عند
احل�صول على اخلدمة احلكومية .ويدل هذا احلقل على �أن من قاموا بتحرير
البيانات اخلا�صة ببطاقات اخلدمات هم فريق على م�ستوى عال من اخلربة

1
2

نموذج بطاقة الخدمة
3

5

4

6
7

 )10تقييم اخلدمة :هذا احلقل
ال��ذي تختم فيه بلدية دبي بطاقة
اخل��دم��ة ن�ع�ت�بره م���س��ك اخلتام،
والذي يعطي املتعامل احلق يف �أن
يعرب عن ر�أي��ه يف م�ستوى اخلدمة
التي ح�صل عليها ،لتتمكن البلدية
م��ن خ�لال ه��ذا احلقل �أن تراقب
مناطق ال�ضعف وت�سعى �إىل االرتقاء
بها من �أجل تقدمي خدمات �أف�ضل
لعمالئها.

الخدمات اإللكترونية

8

متتلك اخل��دم��ات الإلكرتونية
للبلدية البطاقة ذاتها ،غري �أنها
حت��ت��وي ع �ل��ى زر حم� ��دد باللون
الأخ�ضر بعنوان "ت�شغيل اخلدمة"
ينقل امل�ستخدم مبا�شرة �إىل �شا�شة
الت�سجيل لتنفيذ اخلدمة �إلكرتوني ًا
عن طريق املوقع الإلكرتوين.

9

تميز
نموذج ِ

10

ه� ��ذه امل��م��ار���س��ات املتميزة
ال��ت��ي ت �ع��ر� �ض �ه��ا ب �ل��دي��ة دب� ��ي يف
دل �ي��ل خ��دم��ات�ه��ا نتمنى �أن تكون
معيار ًا ثابت ًا تطبقه كافة اجلهات
احلكومية يف مواقعها الإلكرتونية..
و��س�ن�ق��وم ب��ا��س�ت�ع��را���ض النماذج
الأخرى لدليل اخلدمات احلكومية
يف �أعداد مقبلة؛ بحث ًا عن مزيد من
التميز والإبداع.

•

11
العدد التا�سع والت�سعون  -يناير 2012

المتعامل أو ًال

رؤية "المتعامل أو ًال" عبر الموقع اإللكتروني لـ (هيئة دبي للثقافة والفنون)
www.dubaiculture.ae
خ�لال العقدين املا�ضيني تر�سخ و��ض��ع دب��ي كمركز حم��وري ع��امل��ي للتجارة
وال�سياحة ،ومن��ت امل��دي�ن��ة لتكون م��رك��زاً ع��امل�ي�اً ي�ستقطب ال�ن��ا���س م��ن ك��ل �أنحاء
ال �ع��امل للعي�ش وال�ع�م��ل ف�ي�ه��ا؛ فت�شكل جم�ت�م��ع م�ت�ع��دد اجل�ن���س�ي��ات ي���ض��م �أكرث
م��ن  200جن�سية متنوعة ،وب��ات��ت دب��ي �أك�ثر م��ن جم��رد كونها وجهة معمارية
ف ��اخ ��رة؛ ف �ه��ي �أي �� �ض �اً م��دي �ن��ة ع��امل �ي��ة ت�ع�م��ل ع �ل��ى ت���ش�ج�ي��ع امل ��واه ��ب الثقافية
والفنية واالحتفاء بها.
وقد مت �إطالق هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) يف مار�س عام 2008
من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ..وهي تعترب عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف حتقيق ر�ؤية خطة دبي
اال�سرتاتيجية  ،2015ويف �إن�شاء مدينة عربية عاملية ناب�ضة باحلياة تكون حمور ًا
للثقافة يف املنطقة والعامل.
�أم � ��ام ه ��ذه احل��ال��ة ف���إن��ه م��ن ال���ص�ع��ب ت�ق�ي�ي��م امل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين للهيئة
 www.dubaiculture.aeبالكيفية ذاتها التي نقيم بها مواقع الدوائر
احلكومية اخلدمية كالبلدية و�شرطة دبي مث ًال؛ فر�ؤية ومهمة هذه الهيئة تختلف يف
اجلوهر ،وعليه يجب �أن تختلف يف طبيعة القيا�س.
ن�ستعر�ض تلك الر�ؤية والر�سالة ،ونحاول فهم الأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة ،لنقيم و�أق�سام املوقع تكون ظاهرة ب�شكل وا�ضح ي�سهل على امل�ستخدم الو�صول �إليها وفهم
ما �إذا كان املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها يخدم املتعامل اخلا�ص بها �أو ًال �أم ال..
�أق�سام املوقع الداخلية.
غري �أننا مل جند قائمة خا�صة باخلدمات التقليدية �أو الإلكرتونية التي تقدمها
الهيئة يف قائمة الرتوي�سة ،ما جعل من ال�صعب علينا التعرف �إىل ما ميكن �أن نح�صل
األهداف االستراتيجية
ُ�أطلقت خطة دبي اال�سرتاتيجية  2015لتحقيق ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد عليه من خالل املوقع.
بن را�شد �آل مكتوم لإمارة دبي ،وتت�ضمن اخلطة التزام ًا ب�إثراء البيئة الثقافية للإمارة أخبار الفعاليات ثم الهيئة
عرب الأه��داف اال�سرتاتيجية الأ�سا�سية التي اعتمدتها هيئة دبي للثقافة والفنون،
ميزة الفتة يجدر �أن ن�شري �إليها يف توزيع حمتوى امل��وق��ع ،وه��ي �إب��راز �أخبار
وهي:
الفعاليات والأن�شطة التي تقوم بها الهيئة يف امل�ساحات الرئي�سة من ال�صفحة البديعة
 .1رفع م�ستوى الوعي بالثقافة والفنون :عرب خلق عملية توا�صل و�إقامة حوار بناء يف ت�صميمها و�ألوانها الكرنفالية ،مع �إبقاء �أخبار الهيئة الر�سمية وامل�ؤ�س�سية �أ�سفل
ال�صفحة ،لأنها قد تكون �أقل �أهمية بالن�سبة للمت�صفح من �أخبار الفعاليات التي يبحث
مع اجلمهور لتعزيز االهتمام بالثقافة والرتاث والفنون.
 .2حت�سني �إدارة وحوكمة القطاع الثقايف وحتديث الهيكلية التنظيمية للم�ؤ�س�سات عنها للم�شاركة فيها ،وبالتايل فهي تعنيه مبا�شرة .وهذه ميزة نعتربها من خ�صائ�ص
ت�صميم املوقع من وجهة نظر املتعامل.
الثقافية.
الفنانني
وتطوير
�م
�
ع
د
�لال
خ
من
املحلية:
املواهب
�م
�
ع
ود
وتطوير
 .3اكت�شاف
الخدمات المخبأة
والفنية
الثقافية
املناهج
تطوير
وت�شجيع
بالثقافة،
واملخت�صني
�ين
ي
�
الإم��ارات
بطبيعة احلال فنحن عندما نقوم بعملية حتليل تف�صيلية للمواقع التي ن�ستعر�ضها
والرتاثية يف النظام التعليمي..
يف الدرا�سة ننب�ش خاللها كافة الروابط الإلكرتونية املوجودة فيه ،وخالل عملية النب�ش
املنا�سبة:
التحتية
البنية
وتطوير
الراقية
الثقافية
 .4الرتكيز على �إقامة الن�شاطات
هذه التي قمنا بها على موقع هيئة دبي للثقافة والفنون ظهرت معنا العديد من روابط
لتفعيل
�سنوية
خطة
و�ضع
خالل
من
دبي
�ارة
�
م
�
إ
بتطوير وترويج ثقافة وت��راث
اخلدمات الإلكرتونية التي ت�ضم طلبات متعددة للقيام بالفعاليات �أو اال�شرتاك يف
الأحداث الفنية والرتاثية.
امل�سابقات ،و�أمور ًا �أخرى عديدة نعتربها ق ّيمة ب�شكل حقيقي �سواء للأفراد املبدعني �أو
للم�ؤ�س�سات امل�شتغلة يف جمال اخلدمات الثقافية والفنية .ونتمنى �أن يتم جتميع كافة
 ..بذلك كله ف�إننا �أمام ال�شرائح الآتية من املتعاملني الذين ت�ستهدفهم الدائرة :تلك الروابط يف قوائم خا�صة موجهة لكل فئة من فئات املتعاملني ،وال تكون خمب�أة
 .1عموم اجلمهور من �سكان دبي
داخل روابط ،بع�ضها كان من امل�ستوى الثالث يف خارطة املوقع.
 .2الأفراد من املبدعني ،وب�شكل خا�ص �أبناء دولة الإمارات
الخالصة
 .3امل�ؤ�س�سات الثقافية والفنية
من ا�سرتاتيجية الهيئة التي عر�ضناها يظهر �أن قيادة دبي كان لها �أهداف مهمة
هيكل الموقع
جد ًا من �إطالق هذه الهيئة ،وقد جنحت الهيئة على الأر�ض يف �أن تكون حمور ًا تدور
ميكن و�صف هيكل موقع هيئة الثقافة والفنون بالهيكل امل�سطح ،فهو يتكون من يف فلكه العملية الإبداعية والثقافية يف الإمارة .غري �أنه ميكن ملوقعها الإلكرتوين �أن
الرتوي�سة وقائمة اخليارات فيها ،ثم م�ساحات مت�ساوية تقريب ًا مق�سمة عر�ضي ًا ،كل يزيد هذا النجاح ظهور ًا وقوة ،من خالل اال�ستناد ب�شكل حقيقي �إىل معايري "منوذج
منها ت�ضم معلومات �أو �أخبار ًا.
متيز املواقع احلكومية".
ال ي�شعر امل�ستخدم نهائي ًا ب�أنه بحاجة �إىل النقر على روابط فرعية من روابط
عالوة على ذلك ف�إن ب�إمكان فريق املحتوى امل�س�ؤول عن املوقع �أن يويل عناية
�أخرى ،فكل �شيء مفرود �أمامه ب�شكل وا�ضح و�سهل.
فائقة بهذا املكون الذي ميثل �أهم ما فيه ،ويجب ا�ستبعاد الأخبار القدمية والفعاليات
وقد اتبع فريق ت�صميم املوقع قواعد ت�صميم مواقع اجليل الثاين  ،Web 2.0املنتهية التي يعود تاريخ بع�ضها �إىل العام  ،2010و�إبقاء املوقع حمدث ًا على الدوام
والذي يعتمد على عدة مميزات� ،أهمها القوائم التي تكون اخليارات فيها على م�ستوى بالفعاليات الثقافية التي تزخر بها دبي ،للت�أكيد على �أن هذه املدينة تتعاي�ش فيها
واح��د ،بعيد ًا عن ا�ستخدام القوائم الفرعية ،وبالتايل ف�إن كافة خيارات القوائم الثقافة مع الأعمال جنب ًا �إىل جنب.
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نظم تخطيط الموارد

تجسد الخدمات الغيمية ونموذج للحكومة المترابطة

نظم تخطيط الموارد الحكومية ..كم يكلف عدم وجودها؟ (نظام الرواتب)
متثل "حكومة دبي الإلكرتونية" منوذجاً متميزاً
وجتربة فريدة على �صعيد احلكومات الإلكرتونية يف
املنطقة .وت�ستند حكومة دبي الإلكرتونية يف تقدمي
خدماتها على خم�س دعائم �أ�سا�سية ،هي :اخلدمات
امل��وج �ه��ة ل�ل�ج�م�ه��ور ،اخل ��دم ��ات امل �� �ش�ترك��ة للجهات
احلكومية ،نظم تخطيط امل��وارد احلكومية ،خدمات
االت�صال والتوا�صل والبنية التحتية الإلكرتونية،
وخ ��دم ��ات ر� �س��م ال���س�ي��ا��س��ات ال �ع��ام��ة واال�ست�شارات
للدوائر.
وهنا نوا�صل 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 مع الآن�سة هناء ال�شمالن ،مدير ق�سم
�أنظمة الرواتب يف حكومة دبي الإلكرتونية ملحة عامة
حول نظام الرواتب.

م��ن ناحية ثانية ن���ش��أت ��ش��راك��ة ب�ين ف��ري��ق نظم
تخطيط امل��وارد احلكومية وبني جمموعة امل�ستخدمني
اخلرباء املنت�شرين يف الدوائر ،حيث �أ�صبحوا يقومون
ب��الإ��س�ه��ام يف تطوير ال�ن�ظ��ام ب��أف�ك��اره��م وخرباتهم
امليدانية مب��ا يتنا�سب م��ع متطلبات العمل يف جميع
اجلهات احلكومية.
تأهيل وتدريب
متثل عملية التدريب ونقل املعرفة �أ�سا�س ًا لنجاح
تطبيق النظام الذي ال ميكن �أن ينجح منفرد ًا يف القيام
بالوظائف الأ�سا�سية التي تعتمد عليها الدوائر احلكومية
يف القيام بوظيفة مهمة كاحت�ساب الرواتب من دون
�أخطاء �أو ت�أخري ،لذا يقوم فريق تخطيط املوارد بعمل
دورات تدريبية لنظام الرواتب للم�ستخدمني الرئي�سني
وللمدققني املاليني الذين يراقبون عملية �صرف الرواتب
وحركاتها املالية.

نظام الرواتب
متثل عملية احت�ساب الرواتب يف حكومة دبي لآالف
هناء ال�شمالن مدير ق�سم �أنظمة الرواتب
املوظفني يف نهاية كل �شهر عملية يف غاية احل�سا�سية،
الجدوى االقتصادية
يف حكومة دبي الإلكرتونية
م��ن �أج��ل ذل��ك مت توفري نظام خا�ص الحت�ساب تلك
من عا�ش يف ال��دوائ��ر احلكومية قبل تطبيق نظم
الرواتب على م�ستوى كافة الدوائر مع مراعاة تطبيق
تخطيط امل��وارد احلكومية ي�سرتجع كيف كانت حال
�أع�ل��ى درج ��ات الأم ��ن واحل�م��اي��ة املعلوماتية لبيانات يف الدائرة احلكومية ،حيث يتميز النظام بالربط الآيل البنية املالية والإداري��ة التي يتم من خاللها احت�ساب
املوظفني ال�شخ�صية واملالية ،كما مت تزويد النظام
مع الأنظمة املالية املركزية التي ت�شغل الدوائر احلكومية الرواتب للموظفني العاملني يف احلكومة ،والتي تبد�أ
بكافة العمليات ال�لازم��ة ل�ضمان ال�سرعة والدقة
واملقبو�ضات
املدفوعات
ونظام
�ام،
�
ع
�
ل
ا
أ�ستاذ
ل
ا
مثل
من الأ�سلوب اليدوي املكد�س بال�سجالت املحا�سبية
العاليتني متا�شي ًا مع كافة القوانني والت�شريعات واللوائح
أوقات
�
إدارة
�
نظام
مع
يرتبط
كما
الثابتة،
�ول
�
ص
�
�
ل
أ
وا
ال�ضخمة ،مرور ًا مبلفات الإك�سل املبعرثة على الأقرا�ص
املعمول بها يف الإمارة على تنوعها.
العمل الذي توفره نظم تخطيط املوارد احلكومية.
يقوم النظام �أي�ض ًا بتحميل �آيل و�سريع للعالوات والأج�ه��زة ال�شخ�صية للمحا�سبني ،وانتهاء بالأنظمة
ويرتبط مع برنامج الرواتب نظام "الوقت والقوى
العاملة" الذي يجمع كافة بيانات احل�ضور واالن�صراف والبدالت �أو اخل�صومات امل�ستحقة للموظف ،ما يعترب املكلفة ج��د ًا والتي يتم �شرا�ؤها من �شركات تقوم كل
م��ن خمتلف �أج �ه��زة مراقبة ال ��دوام يف دوائ ��ر دبي� ،أ�سا�س ًا حلكومة بال �أوراق من خالل الربط الآيل بني منها بتطوير �أنظمتها ب�آلية التجربة واخل�ط��أ الذي
يح�صد معاناته امل��وظ��ف احل�ك��وم��ي ال��ذي ي�ستخدم
وتقدميها ب�شكل مب�سط ومقروء لت�سهيل وت�سريع عمل الأنطمة املالية ونظام �إدارة �أوقات العمل.
كنموذج للتجارب.
متخذي القرار يف الدوائر احلكومية.
كما �أن �أنظمة الرواتب ال�سابقة كانت تتطلب �أجهزة
كل هذه الوظائف كانت ت�ستهلك اجلهد واملوارد من
المستخدمون الخبراء
باهظة لت�شغيلها وحمايتها من التوقف وفريق موظفني
الدوائر ،و�أ�صبحت موجودة حالي ًا يف مكان موحد ،يقدم
ً
ا
موظف
80
يقارب
ما
�ب
�
ت
�روا
يتعامل مع نظام ال�
خا�ص ًا مبراقبتها وت�شغيلها ،كما �أن فريق املدققني
خدماته ب�أعلى معايري اجلودة.
كم�ستخدمني م�سجلني ينت�شرون يف  30جهة حكومية،
املاليني كان يواجه م�صاعب كبرية يف التعرف �إىل خبايا
وقد �أ�صبح ه�ؤالء امل�ستخدمون متمر�سني وحمرتفني يف
تلك النظم و�آلياتها يف احت�ساب الرواتب ،ما يجعل من
التعامل مع النظام على مدى ع�شر ال�سنوات املا�ضية،
وظائف ومزايا
ي�ستخدم نظام الرواتب يف دفع رواتب �أكرث من  60ويعتمد فريق نظم تخطيط امل��وارد احلكومية عليهم عملية تتبع الأخطاء املالية والإدارية كابو�س ًا حقيقي ًا.
كل هذا �أ�صبح من املا�ضي ،وكل الهدر املايل الذي
�أل��ف موظف يتم احت�سابها ب�شكل مركزي من داخل حلل امل�سائل العالقة يف �إعدادات نظام الرواتب� ،إ�ضافة
النظام ،يتبع ه�ؤالء املوظفون  30جهة حكومية م�شرتكة �إىل اعتبارهم حمرتفني يتولون عملية تدريب املوظفني كان ي�صاحبها انتهى لت�صبح عملية دفع رواتب املوظفني
يف نظام  ،GRPويتوزعون ما بني ع�سكريني ومدنيني يف دوائرهم ،وقد �شكلوا فريق دعم �أويل يف كل دائرة احلكوميني �سهلة و�سل�سة ومركزية و�شفافة ،وحتققت
من الدوائر احلكومية التي يطبق فيها النظام ،وهو ما ر�ؤية احلكومة الإلكرتونية بطرح �أنظمة �إلكرتونية عالية
و�أع�ضاء ال�سلك الق�ضائي.
ويوفر النظام �آلية احت�ساب فرقية الراتب للموظفني يخفف العبء الكبري عن فريق نظم تخطيط املوارد ،اجلدوى واملردود االقت�صادي على القطاع احلكومي يف
ب�شكل �آيل ،مث ًال يف حال ا�ستحقاق املوظف لعالوة من وب�سبب ه��ذا التكامل ب�ين امل�ستخدمني اخل�ب�راء يف �إمارة دبي.
للمزيد م��ن املعلومات ميكنكم خماطبة الآن�سة
تاريخ ق��دمي ،ف ��إن النظام يقوم باحت�ساب الفرق يف اجلهات احلكومية وبني الفريق املركزي لنظم تخطيط
املوارد احلكومية ،ي�ستطيع هذا الفريق املحدود �أن يقوم ه �ن��اء ال �� �ش �م�لان م��دي��ر ق���س��م �أن �ظ �م��ة ال ��روات ��ب يف
الراتب املدفوع فعلي ًا والراتب املفرو�ض ت�سلمه �آلي ًا.
ويوفر النظام نحو  100تقرير ت�ستخدم لعملية مبهام تفوق حجمه بكثري ،ويتمكن من خدمة هذا العدد ح � � �ك� � ��وم� � ��ة دب� � � � � ��ي الإل � � � �ك � �ت ��رون � � � �ي� � � ��ة ع� �ل ��ى
التدقيق ال�شهري للرواتب وال�ستخدام التدقيق الداخلي الكبري من الدوائر.
.hana.shamlan@deg.gov.ae

•

13

العدد التا�سع والت�سعون  -يناير 2012

الخدماتأخبار
المحمولة
تسديد قروض مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان

بالتعاون مع حكومة دبي اإللكترونية

وف��رت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان خدمة الدفع الإلكرتوين للقرو�ض عرب
موقعها على �شبكة الإنرتنت  www.mrhe.gov.aeمن دون احلاجة �إىل زيارة
مقر امل�ؤ�س�سة لت�سديد الأق�ساط ،انطالق ًا من ر�سالتها بالإ�سهام يف حتقيق ا�ستقرار وتنمية
املجتمع عرب توفري حلول �إ�سكانية مالئمة متنوعة ومي�سرة للمواطنني ،مع الرتكيز على
اجلودة العالية وتوفري اخلدمات الالزمة بالتن�سيق مع فئات املجتمع املختلفة ،وبقيادة
متميزة ومواهب ب�شرية ونظم متطورة ت�ستفيد من �أف�ضل املمار�سات العاملية.
ومتثل هذه اخلدمة قيمة كبرية لعمالء امل�ؤ�س�سة ،حيث ت�ساعدهم يف اال�ستفادة من
مبادرة خ�صم ال�سداد املبكر التي انطلقت بتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،لت�سهل
على املقرت�ضني اال�ستفادة من قر�ض الإ�سكان الذي ح�صلوا عليه و�أجن��زوا به م�شروع
الإ�سكان اخلا�ص بهم فور ًا� ،سواء �أكان قر�ض م�سكن جاهز �أو قر�ض بناء م�سكن جديد،
حيث �إن امل�ؤ�س�سة تتنازل عن ن�سبة من القر�ض ت�ساوي خ�سارة الفر�صة ال�ضائعة ،والتي
مت احت�سابها على �أ�سا�س ن�سبة  ،%5لتكون جاذبة للمتعامل ال��ذي ميلك م��ا ًال كافي ًا
لت�سديد املبلغ املتبقي عليه من القر�ض ،بعد خ�صم ن�سبة التخفي�ض املحددة.
وميكن للمقرت�ض �أن ي�ستفيد من التخفي�ض الذي قد ي�صل �إىل � 300ألف درهم
كحد �أق�صى ،بالإ�ضافة �إىل فك الرهن عن م�سكنه و�إيقاف اخل�صم من راتبه ،اعتبار ًا
من تاريخ ال�سداد.

وفد من دائرة الخدمة المدنية برأس الخيمة يطلع على نظم {دبي اإللكترونية}
قام وفد من دائ��رة اخلدمة املدنية بر�أ�س اخليمة
بزيارة �إىل مقر دائرة "حكومة دبي الإلكرتونية" �أخري ًا
لالطالع على نظم تخطيط املوارد احلكومية ..ونظامي:
ال�شكاوى الإل �ك�تروين امل��وح��د ()eComplain
واالق�ت�راح��ات الإل �ك�تروين امل��وح��د ()eSuggest
ال�ل��ذي��ن مت تطويرهما وتنفيذهما م��ن قبل الدائرة
بالتعاون مع الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة
دبي؛ بهدف التعامل مع اقرتاحات و�شكاوى املوظفني
وامل�ت�ع��ام�ل�ين ع�بر �آل��ي��ات ع�م��ل ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ا�ستالم
االقرتاحات وال�شكاوى ودرا�ستها ومعاجلتها لال�ستفادة
منها يف االرتقاء مب�ستوى الأداء احلكومي.
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وق��د ا�ستمع ال��وف��د �إىل ع��ر���ض تو�ضيحي لنظم
تخطيط امل��وارد احلكومية التي ت�شمل الأنظمة املالية
و�أن�ظ�م��ة ال �ت��زود وامل ��وارد الب�شرية وال��روات��ب و�إدارة
امل�شاريع و�إدارة القرو�ض و�إدارة و�صيانة الأ�صول و�إدارة
املمتلكات واخلدمات الذاتية ..والعديد من الأنظمة
الإلكرتونية الأخرى .وتتكون هذه الأنظمة من �إجراءات
موحدة على م�ستوى احلكومة وم�ؤمتتة ومتكاملة مع
بع�ضها بع�ض ًا.
كما تع ّرف الوفد �إىل نظام االقرتاحات الإلكرتوين
املوحد ومراحل تطوره واملرتكزات الرئي�سة التي ي�ستند
�إليها ،بالإ�ضافة �إىل دوره يف توحيد املنهجيات املتبعة

للتعامل مع االق�تراح��ات و�ضمان اال�ستفادة منها يف
تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي وحت�سني ج��ودة اخلدمات..
وقد ا�ستمع الوفد �إىل �شرح مف�صل عن خدمات نظام
املوارد الب�شرية ونظم الرواتب عرب عر�ض مف�صل عن
�إجراءات النظام وعمليات الأمتتة ،وهي �أنظمة �ساعدت
الدوائر احلكومية يف توفري الوقت واجلهد وا�ستخدام
املوارد بال�شكل الأمثل.
كذلك اطلع الوفد على �شرح عن نظام ال�شكاوى
الإلكرتوين املوحد حلكومة دبي الذي يعد من�صة حقيقية
للمتعاملني لتقدمي مالحظاتهم ب�ش�أن ما يقدم لهم من
خدمات ،كما ي�ضمن لهم و�صول �شكاويهم �إىل الدوائر
احلكومية امل�شرتكة بالنظام وم��ن دون �أي��ة عقبات.
وي�شتمل هذا النظام على �آليات عدة تتدرج من ت�سلم
ال�شكاوى �إىل درا�ستها فمعاجلتها ،واال�ستفادة منها يف
حت�سني الأداء امل�ؤ�س�سي ،مع املحافظة على خ�صو�صية
امل�شتكي و�سرية معلوماته .وقد مت فعلي ًا تطبيق النظام
�إل�ك�ترون�ي� ًا ب�شكل م��وح��د على م�ستوى ك��اف��ة اجلهات
احلكومية ب�إمارة دبي.
ي�شار �إىل �أن تطبيق نظم تخطيط املوارد احلكومية
ونظامي ال�شكاوى واالقرتاحات الإلكرتونيني ي�أتي يف
�إطار تر�سيخ جتربة "حكومة دبي الإلكرتونية" كمفهوم
ع�صري قائم على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
بال�شكل الأم�ث��ل م��ن �أج��ل توفري اخل��دم��ات احلكومية
عرب قنوات �إلكرتونية متعددة لت�سهيل حياة املواطنني
واملقيمني وقطاع الأعمال والزوار.

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.

مشغل دبي لإلعالم على بالك بري

خدمات شرطة دبي على آي فون

تطبيق جماين

تطبيق جماين

متطلبات التشغيل:

متطلبات التشغيل:

متوافق مع �أجهزة �آي فون و�آي بود توت�ش و�آي باد العاملة بنظام الت�شغيل
يعمل امل�شغل ب�أف�ضل �أداء عرب ال�شبكة الال�سلكية "واي فاي" ،وميكن�NOأن
Conﬁrmed:
YES
Name:فماStaffفوق.
4 ........................................................................
يعمل عرب باقة بيانات بالك بري �إذا كانت اخلدمة متاحة للم�شرتك ،وقد يكون
Signature: ...........................................................................
هناك ر�سوم �إ�ضافية يتحملها امل�شرتك نظري حتميل بيانات �إ�ضافية �أو الدخول
الوظائف:
�إىل ملفات الفيديو ،وميكن الت�أكد من ذلك من مزود اخلدمة الذي يتعامله معه
يعترب هذا الإ�صدار الثاين الذي تطرحه �شرطة دبي من تطبيق خدماتها
امل�شرتك .ويجب االنتباه �إىل �أن التطبيق ي�ستهلك كم َا كبري َا جد َا من حزمة
الإلكرتونية عرب متجر �أبل للتطبيقات ،ويحمل مزايا عديدة ت�سمح للم�ستخدم
البيانات.
بالو�صول �إىل اخلدمات الإلكرتونية اخلا�صة بال�شرطة �إ�ضافة �إىل الأخبار
الوظائف:
واملعلومات املتعلقة بال�شرطة ،و�أهم ما يعر�ضه هذا الإ�صدار:
ي�شغل تطبيق دبي للإعالم باقة من القنوات املميزة بجودة عالية عرب
 )1واجهة مزدوجة اللغة (العربية والإجنليزية)
هواتف بالك بري ،وي�شغل التطبيق القنوات التالية:
 )2واجهة ا�ستخدام حم�سنة ومطورة
 )1تلفزيون دبي
 )3خيارات منط العر�ض
� )2سما دبي
 )4الربط مع قنوات التوا�صل املجتمعي لل�شرطة عرب في�س بوك وتويرت
 )3نور دبي
 )5عر�ض رقم مركز االت�صال اخلا�ص بال�شرطة
 )4دبي ون
�	)6إ�ضافة خدمات املجتمع
 )5دبي ري�سنج
�	)7إ�ضافة الرتبية الأمنية لواجهة اال�ستخدام العربية
 )6دبي الريا�ضية
�	)8إ�ضافة مقاطع فيديو خا�صة بال�شرطة
 )9خدمات تنبيه و�إ�شعار من �شرطة دبي

NO

....................................

....................................
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مرشد الخدمات

3 2 1

تسجيل بيانات السكن من بلدية دبي
هذه اخلدمة متاحة عرب موقع بلدية
دبي www.dm.gov.ae

1
مي�ك��ن ال��و� �ص��ول ل�ل�خ��دم��ة من
خ �ل�ال ال �� �ص �ف �ح��ة الرئي�سة
ملوقع بلدية دب��ي على امل�ساحة
اجلانبية لل�صفحة

2
عند ال��دخ��ول للخدمة يظهر من��وذج الطلب الذي
ميكن تعبئته باال�ستعانة ببيانات اال�شرتاك اخلا�ص
بهيئة كهرباء ومياه دبي

3

بعد الت�أكد م��ن �صحة البيانات
وامل��واف �ق��ة عليها تظهر �شا�شة
خا�صة بالبيانات التي مت �إدخالها،
والتي ميكن طباعتها واالحتفاظ
بها للمراجعة فيما بعد

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

800900
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