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كلمة العدد

التحول الذكي ..أيض ًا له روح
يطــل علينــا رمضــان ليصبــغ أيامنــا بأجوائــه املميــزة ،وليحــدث تغيـرا ً يف منــط حياتنــا بشــكل ال ميكــن ألحــد أن
يتجاهلــه ،فنفحــات الرتاحــم والتـزاور ،وأنســام الربكــة والخــر تجتــاح ببهجتهــا كل النفــوس.
وقــد يظــن البعــض أننــا يف الحكومــة الذكيــة نغــص يف عــامل محوســب مميكــن بــاآلالت ،مــا يجعلنــا بعيديــن
عــن دفــئ تلــك الــروح التــي يحملهــا رمضــان ،وهــذا الظــن لــه مــا يــرره ،إذ كيــف ميكــن أن يكــون للتقنيــات
الذكيــة والربوتوكــوالت الرقميــة مــكان بــن الشــعائر والعبــادات واملامرســات الروحيــة؟! إال أننــا عــى الرغــم مــن
كل تلــك اآلالت الجامــدة املحيطــة بنــا نجــد أنفســنا مفعمــن بالــروح الرمضانيــة ،ويتفاعــل وجداننــا مــع نبــض
تلــك الشــعائر يف اندمــاج شــامل.
فقبــل رمضــان تنهمــك فرقنــا التقنيــة يف التأكــد مــن إعــدادات خدماتنــا املركزيــة التــي تــزود العديــد مــن
الجهــات الحكوميــة املتخصصــة يف الشــؤون الدينيــة والخرييــة بالبنيــة التحتيــة اإللكرتونيــة التــي تحتاجهــا مــن أجــل
تقديــم خدماتهــا يف رمضــان ،مثــل بوابــة الدفــع اإللكــروين املتكاملــة مــع صنــدوق الــزكاة ،وديب للعطــاء ،وغريهــا
العديــد مــن الجهــات الخرييــة يف إمــارات الخــر والعطــاء.
كــا أن رؤيــة الحكومــة املرتابطــة أصبحــت ممتــدة إىل عــامل العمــل الخــري مــن خــال منظومــة شــاملة للربــط
اإللكــروين بــن قواعــد بيانــات كافــة الجمعيــات الخرييــة العاملــة يف إمــارة ديب ،مــن أجــل توحيدهــا وضــان
وصــول التربعــات والصدقــات إىل مســتحقيها الفعليــن مــن دون ازدواجيــة يف االنتفــاع تــؤدي إىل حرمــان بعــض
املحتاجــن مــن املســاعدة بســبب انتهازيــة بعــض املستكســبني.
ومــن ضمــن متابعتنــا املســتمرة لســلوك املتعاملــن واملســتخدمني للمواقــع الحكوميــة ،نلحــظ ذلــك اإلقبــال
الشــديد عــى كافــة املواقــع الحكوميــة التــي توفــر الخدمــات اإللكرتونيــة واملحتــوى الدينــي ،كموقــع دائرة الشــؤون
اإلســامية والعمــل الخــري ،وموقــع جائــزة ديب الدوليــة للقــرآن الكريــم ،ومواقــع أخــرى عديــدة تســتقطب اهتــام
الجمهــور مــن الصامئــن الذيــن يعتمــدون عــى تلــك املواقــع مــن أجــل تحقيــق املزيــد مــن املتعــة الروحيــة يف
رمضــان .ونعمــل يــدا ً بيــد مــع كافــة تلــك الجهــات مــن أجــل تهيئــة البنيــة التحتيــة اإللكرتونيــة لديهــا الســتيعاب
هــذا الطلــب املتزايــد عــى خدماتهــا ومحتواهــا اإللكــروين مــن قبــل الجمهــور.
فض ـاً عــن كل ذلــك ،فإننــا نعــد عــدة خاصــة خــال موســم رمضــان والعيــد لتوزيــع فرقنــا يف الدعــم الفنــي
وخدمــة العمــاء يف مناوبــات دوريــة ،لنضمــن تواجدهــا للــرد عــى املتعاملــن مــن رشكائنــا يف الجهــات الحكوميــة
املعتمــدة عــى خدماتنــا املشــركة أو املتعاملــن مــن األف ـراد الذيــن يطلبــون الدعــم الفنــي واملســاعدة يف تنفيــذ
إجراءاتهــم اإللكرتونيــة ،إذ مــن أهــم مبــادئ التحــول الــذيك الــذي نتحمــل مســؤوليته ،تقديــم الخدمــة عــى مــدار
الســاعة ويف كل وقــت.
باختصــار ،فــإن عملنــا اإللكــروين بــن اآلالت املحوســبة والربامــج الرقميــة مل يعزلنــا عــن روح رمضــان ،بــل
زادنــا قربـاً وتفاعـاً معهــا ،ومــع دخــول التحــول الــذيك إىل مرحلــة تحقيــق ســعادة املتعاملــن وقيــاس مــؤرش تلــك
الســعادة ،أصبحنــا نشــعر أننــا منــارس أســمى أنــواع العبــادة أثنــاء عملنــا يف فريــق الحكومــة الذكيــة ،ونتطلــع إىل
أن نكــون ونحــن نســعى لتحقيــق ســعادة املتعاملــن ممــن تشــملهم كلــات الحديــث الرشيــف« :خــر النــاس
أنفعهــم للنــاس» ،وأن نســاهم يف تقديــم خــر األعــال إىل اللــه عــر إدخــال الــرور إىل قلــب إنســان ،وهــو مــا
ميثــل اآلن صميــم خطتنــا االس ـراتيجية.
ونسأل الله العيل القدير أن يتقبل طاعاتنا وطاعاتكم.
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األخبار

حكومة دبي الذكية تحقق الفوز
بجائزتين عن مختبر تجربة المتعامل
وهويتي اإللكترونية

فــازت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة بجائزتــن منفصلتــن وذلــك ضمــن
مشــاركتها يف مســابقة دوت جــوف للجوائــز الحكوميــة التــي تنظمهــا رشكــة
آي يت يب دوت نــت عــى مســتوى ديب واإلمــارات الشــالية ،والتــي تلقــي
الضــوء عــى التقــدم التقنــي والخدمــات املتنوعــة التــي توفرهــا القطاعــات
الحكوميــة التــي تعتمــد عــى تقنيــة املعلومــات ،وذلــك باختيــار أفضــل مــا
قدمتــه تلــك الحكومــات خــال العــام الســابق للجائــزة يف املجــاالت الخدميــة
الحيويــة كالخدمــات املقدمــة عــر املواقــع اإللكرتونيــة أو تطبيقــات الهواتــف
الذكيــة أو خدمــات املــدن الذكيــة واالبتــكارات الحكوميــة الجديــدة ،والتــي
تســهم يف تســهيل حيــاة الجمهــور وتحســن معيشــتهم ملواكبــة التطــورات
العامليــة يف مجــال الخدمــات الحكوميــة الذكيــة.
وشــاركت يف الجائــزة جهــات حكوميــة عــدة مــن ديب واإلمــارات الشــالية،
وتألقــت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة يف فئتــن منفصلتــن مــن فئــات الخدمــات
الســت التــي تقدمهــا الجائــزة ،حيــث تقدمــت الدائــرة فئــة االبتــكار يف
الخدمــات الحكوميــة عــن مختــر تجربــة املتعامــل ،كــا حصلــت أيض ـاً عــى
املرتبــة األوىل يف فئــة الخدمــات املقدمــة للجمهــور عــن هويتــي اإللكرتونيــة.

بن حميدان يستعرض تجربة
حكومة دبي الذكية في مؤتمر
الموهبة الثاني

شــارك ســعادة أحمــد بــن حميــدان املديــر العــام لدائــرة حكومــة ديب
الذكيــة يف مؤمتــر املوهبــة الثــاين الذي عقــد أخيــرا ً يف فنــدق انرتكونتيننتال/
ديب فســتيفال ســيتي ،والــذي تنظمــه جائــزة حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم
لــأداء الحكومــي املتميـــز ،وقــد ضم خبــراء ومختصــن يف اكتشــاف ورعاية
وإرشــاد الطلبــة املوهوبــن وهيئــات إداريــة وتدريســية وأوليــاء أمــور.

مسابقة هاكاثون ..تجربة فريدة
في معرض إنترنت األشياء

تطبيق نظم تخطيط الموارد الحكومية
في «مؤسسة دبي لمشاريع الطيران»

أعلنــت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة عــن انضــام مؤسســة ديب ملشــاريع
الطـران الهندســية إىل  50جهــة حكوميــة أخــرى بعــد تطبيقهــا لنظــم تخطيــط
املــوارد الحكوميــة  GRPSأخ ـرا ً ،إذ تــم رصف رواتــب املوظفــن يف املؤسســة
لشــهر أبريــل املــايض مــن خــال هــذا النظــام ،الــذي انتهــى فريــق مــن إدارة
نظــم تخطيــط املــوارد الحكوميــة يف حكومــة ديب الذكيــة مــن توفــره ملؤسســة
ديب ملشــاريع الطـران.

نظمــت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة الراعــي االسـراتيجي ملؤمتــر ومعرض
إنرتنــت األشــياء الــذي عقــد يف مركــز ديب التجــاري العاملــي مســابقة
هاكاثــون ،واشــرك يف التجربــة  36متســابقاً مــن املبدعــن يف مجــاالت
التقنيــة الحديثــة ،ليبتكــروا حلــوالً رائعــة تســهم يف مســتقبل املــدن الذكيــة
وذلــك مــن خــال عملهــم كمجموعــات يف املســاحة التـــي أفــردت لهــم
خصيص ـاً يف أرض معــرض إنرتنــت األشــياء .وتوزعــت املســابقة عــى ثــاث
فئــات هــي :الحيــاة الذكيــة ،واالقتصــاد الــذيك ،والســياحة الذكيــة.
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موضوع الغالف

أبواب الخير في شهر رمضان..
تطبيقات ذكية محمولة في كل يد
عندمــا يصبــح الهاتــف الــذيك خــر معــن عــى الــر واإلحســان والتقــرب والطاعــة ،فــإن التحــول الــذيك يكــون
قــد قطــع مرحلــة أخــرى نحــو اكتاملــه وتحولــه إىل جــزء مــن روح املجتمــع ،وتتصــدر دائــرة الشــؤون اإلســامية
والعمــل الخــري قامئــة الجهــات الحكوميــة التــي تقــدم تطبيقــات وخدمــات ذكيــة للجمهــور ،كذلــك يف هــذا
املضــار يتنافــس املتنافســون مــن كافــة الجهــات الحكوميــة والخرييــة ،ولعــل الصائــم أصبــح معتــاداً عــى مــا
تقدمــه الخدمــات الذكيــة مــن أدوات تشــكل جــزءاً رئيس ـاً مــن نســكه وعبادتــه يف هــذا الشــهر الفضيــل ،فبهــا
يحتســب زكاتــه ويجــد الفتــاوى املوثوقــة ملــا يشــغله مــن شــؤون الديــن ،ويسرتشــد إىل مجالــس العلــم والذكــر،
وينظــم وقتــه ليشــهد القيــام ويســعد مــع الفقـراء واملســاكني بربكــة الصيــام ،نصحبكــم يف بانورامــا شــاملة تغطــي
رمضــان الخــر عــر أبــواب مفتوحــة للــر محمولــة يف كل يــد.
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تطبيقات عدة لمجتمع ذكي
شــملت التطبيقــات «تطبيــق إمــارات الخــر» الــذي ميكــن مــن خاللــه
التــرع لألعــال واملشــاريع الخرييــة مــن أي مــكان ويف أي وقــت لصالــح
الجمعيــات واملؤسســات الخرييــة يف دولــة اإلمــارات ،باإلضافــة إىل تطبيــق
الدائــرة للهواتــف الذكيــة والــذي يوفــر العديــد مــن الخدمــات الذكيــة مثــل
طلــب فتــوى ومواقيــت الصــاة والبحــث عــن مســجد وغريهــا مــن الخدمــات.
األفراد والمؤسسات في تطبيق واحد
يقــدم تطبيــق دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل الخــري بــديب خدمــات
األفـراد وهــي مجموعــة مــن الخدمــات التــي يســتفيد منهــا املتعامــل بصفتــه
الفرديــة ســواء كان مواطنـاً أو مقيـاً يف إمــارة ديب .أمــا خدمــات األعــال فهــي
مجموعــة مــن الخدمــات املقدمــة مــن دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل
الخــري إىل قطــاع األعــال وتســتفيد منهــا الــركات واملؤسســات واملجموعــات
يف إمــارة ديب.

يوفــر التطبيــق الــذيك الــذي تقدمــه دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل
الخــري بــديب ،العديــد مــن الخدمــات لألفــراد واملؤسســات مثــل:
•مواقيت الصالة:
•خطبة الجمعة:
•طلب تحديد اتجاه القبلة:
•الفتوى واالستشارات الدينية:
•البحث عن مسجد:
•التربع ملسجد مبواد أو أجهزة:
•تخصيص قطعة أرض لبناء مسجد:
•طلب التسجيل يف الربنامج الصيفي:
•حلقات مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم لإلناث والذكور:
•اإلصدارات اإللكرتونية للدائرة:
•طلب التسجيل يف الدورات الرشعية يف مراكز األمرية هيا:
•طلب تسجيل يف السوق الرمضاين:
•طلب استشارة أرسية:
•طلب استئجار محل يف ملتقى زايد بن محمد العائيل:
•طلب استئجار (الخيام) يف ملتقى زايد بن محمد العائيل:
•طلب إصدارات الدائرة:
•طلب خدمة إعالمية أو إعالنية:
•طلب شهادة ملن يهمه األمر (ألبناء املسلمني الجدد):

•طلب حجز ﻗﺎﻋﺔ فعاليات يف مركز (ﺍﻤﻟﺯﻫﺭ /ﺃﻡ ﺍﻟﺸﻴﻑ)
•طلب شهادة إشهار إسالم
•خدمة قوائم املؤسسات املعتمدة (جمعيات/مراكز /مؤسسات)
•طلب التسجيل يف الدورة املكثفة لتحفيظ القرآن الكريم
•طلب وظيفة
•طلب توفري محارضين إلقامة نشاط ديني
•طلب إقامة خطبة الجمعة يف مسجد
تطبيق يرعى المجتمع
أطلقــت مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال يف رمضــان  1435خدمــة
التــرع اإللكــروين لهــا عــر مــروع «بوابــة إمــارات الخــر» التابــع لدائــرة
الشــؤون اإلســامية والعمــل الخــري واملتوفــرة مــن خــال املوقــع اإللكــروين
للمؤسســة وتطبيــق الهواتــف الذكيــة يف خطــوة داعمــة للتطبيــق الــذيك الــذي
أطلقتــه دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل الخــري بــديب.
وجــاءت هــذه الخطــوة تســهيالً عــى املتربعــن الراغبــن يف دعــم جهــود
املؤسســة الراميــة ملكافحــة ظواهــر العنــف األرسي واالتجــار بالبــر ويف إطــار
خطــة املؤسســة للتحــول اإللكــروين وتقديــم الخدمــات الذكيــة .وقــد أتاحــت
تلــك الخدمــة للجمهــور مبختلــف فئاتــه تقديــم تربعاتهم للمؤسســة عــن طريق
الدفــع بالبطاقــات االئتامنيــة وذلــك عــر تطبيقــات الهواتــف املتحركــة إضافــة
إىل املوقــع اإللكــروين مــن خــال خطــوات بســيطة ،يف مواكبــة ملتطلبــات
العــر يف التحــول الــذيك ضمــن خطــة املؤسســة االســراتيجية ،وتســهيالً
عــى الجمهــور وتشــجيعهم عــى املشــاركة يف دعــم جهــود املؤسســة لحاميــة
مجتمعهــم وأرسهــم مــن ظواهــر العنــف الدخيلــة عــى املجتمــع اإلمــارايت.
ويهدف»مــروع إمــارات الخــر» إىل ربــط الجمعيــات الخرييــة ومؤسســات
العمــل الخــري يف إمــارة ديب بنظــام إلكــروين متكامــل مــن الناحيتــن املاليــة
واإلداريــة لتمكــن أهــل الخــر حيثــا وجــدوا ويف أي وقــت مــن مــد يــد العطاء
والخــر والتــرع عــر اإلنرتنــت أو الهواتــف الذكيــة ومتكــن الجمعيــات الخرييــة
ومؤسســات العمــل الخــري مــن تحســن إدارة العمليــات املاليــة واإلداريــة
وبنــاء جســور التواصــل الفــوري وتبــادل املعلومــات فيــا بــن الجمعيــات
الخرييــة مــن جهــة وبــن دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل الخــري مــن جهــة
أخــرى وذلــك باســتخدام أحــدث التقنيــات وأرسعهــا وأكرثهــا أمنـاً.

•

العدد 140
يونيو 2015

5

أبواب الخير
أبواب البر واإلحسان في شهر الخير ..مواقع رائدة وتطبيقات في كل يد

رفيقك الذكي في رمضان
تتجــى روح التحــول اإللكــروين والــذيك يف إمــارة ديب عندمــا تتعــدى الخدمــات الذكيــة
حــدود املعامــات الحكوميــة لرتقــى إىل مشــاعر العبــادة ومآثــر اإلحســان والتكافــل،
وتزخــر متاجــر التطبيقــات بالعديــد مــن التطبيقــات املميــزة التــي تقدمهــا الجهــات
الحكوميــة والخاصــة والجمعيــات الخرييــة ،لتجعــل مــن الهاتــف الــذيك رفيقـاً مثاليـاً يف
رمضــان ومعينـاً عــى الخــر والطاعــة

Taheel
أجهزتك
المستعملة تصير
حسنات لك

صدقات

التطبيق األول من
نوعه في خدمة
المتبرعين

IACAD
AMAF
وقف يدوم ثوابه
مدى الزمن من
دون توقف

www.iacad.gov.ae

الفتوى
واالستشارات
الدينية

التسجيل في
الدورة المكثفة
لتحفيظ القرآن
الكريم
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Daralber
مشروعات خيرية
متنوعة تصل
العالم

المدينة الذكية

تطبيق آي خير
منصة تبرُّع خيرية في
اإلمارات والسعودية ومصر

تعتــر آي خــر أ َّول منصــة تــرع عــر الجــوال تجمــع الجمعيــات الخرييــة
مــع إمكانيــات واســعة للدفــع واإلعــان عــن املشــاريع واألنشــطة الخرييــة
الهامــة أطلقــت عــام  .2013آي خــر ،تطبيــق متوافــر عــر األجهــزة الذكيــة
اســتطاع أن يجمــع يف عــام واحــد أكــر مــن مليــون ومئتــي ألــف درهــم إمــارايت،
كتربعــات ألكــر مــن  17جمعيــة خرييــة مــع أكــر مــن  11ألــف مســتخدم،
ومنــت التربعــات عــر آي خــر بنســبة  %400خــال عــام واحــد مــن  245ألــف
درهــم عنــد إطالقــه عــام  2013إىل أكــر مــن مليــون درهــم مــع نهايــة العــام
.2014
وتعتمــد فكــرة التطبيــق عــى توفــر منصــة ملســتخدمي الهواتــف الذكيــة
للتــرع للجهــة التــي يرغبــون بهــا وبالطريقــة املالمئــة ،ســواء عــر كفالــة يتيــم
أو صدقــة جاريــة أو غريهــا ،باســتخدام الهاتــف دون الحاجــة لتذكــر أرقــام
الحســابات البنكيــة وبطاقــة االئتــان ،لتحــ َّول التربعــات ،بشــكل فــوري
للجمعيــة أو املؤسســة التــي يرغــب فيهــا املتــرع دون اقتطاعــات أو رســوم.

التذكير بالتبرع
المتكرر في األوقات
التي تختارها

تبرعات تصل إلى
مليون ومئتي ألف
درهم إماراتي

عرض أبرز النشاطات
والحمالت الخيرية
العاجلة

أكثر من  11ألف
مستخدم

شهادة تكريم من
جمعية دبي الخيرية

كفالة يتيم أو
صدقة جارية

استحداث فئة كأس بناة المدينة في
جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية

أعلــن مركــز منــوذج ديب التابــع لألمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي
إلمــارة ديب خــال لقــاء «إكســبو حكومــة الرقــم واحــد» ،مبشــاركة 29
جهــة حكوميــة تطبــق منهجيــة منــوذج ديب معايــر ورشوط فئــة كأس بنــاة
املدينــة ،وهــي فئــة جديــدة ضمــن جائــزة حمــدان بــن محمــد للحكومــة
الذكيــة  ،2015وتهــدف بشــكل رئيــس إىل تحفيــز العمــل املشــرك بــن
الجهــات الحكوميــة املختلفــة لالرتقــاء بالخدمــات املشــركة إىل مســتويات
رياديــة وتنافســية ،وتجــاوز تحدياتهــا التقليديــة مــن خــال العمــل
الجامعــي وباســتخدام مبــادرات مبتكــرة.
تقــدم هــذه الجائــزة ألفضــل خدمــة حكوميــة مشــركة أثبتــت تفوقـاً يف
األداء مبــا يلبــي احتياجــات وتوقعــات املتعاملــن ويســتغل املــوارد بكفــاءة
ويســاهم يف تحقيــق منــوذج الحكومــة الذكيــة.
وميكــن لجميــع الفــرق املشــاركة يف ســباق بنــاة املدينــة والتــي تشــارك
يف تطبيــق منــوذج ديب للخدمــات الحكوميــة أن تتقــدم بطلــب املشــاركة يف
هــذه الفئــة ،وتتمثــل رشوط املشــاركة فيــا يــي:
 )١تقديــم الطلــب مــن ِقبــل فريــق ســباق بنــاة املدينــة وبشــكل مشــرك
مــن قبــل الجهــات الحكوميــة التــي يشــتمل عليهــا الفريــق.
 )٢أن تكــون الخدمــة املشــركة مدرجــة عــى أجنــدة خدمــات بنــاة املدينــة
واملعتمــدة مــن قبــل مركــز منــوذج ديب يف الــدورة الســنوية الحاليــة.
وتتــوزع معايــر تقييــم هــذه الفئــة  %40لنتائــج قيــاس أداء الخدمــة
و %30لقياســات تجربــة املتعامــل و %30لقياســات إرشاك موظفــي تحســن
الخدمــة ،وتكــون نتائــج قيــاس أداء الخدمــة بعــد التحســن اســتنادا ً إىل
املعلومــات الدقيقــة واملوثوقــة التــي تقدمهــا الجهــات الحكوميــة ويتــم
تقييــم هــذه النتائــج مــن حيــث :حجــم نطــاق التحســن والــذي ميثــل
املجــال الــذي وقــع عليــه أثــر تحســن الخدمــة ،وميثــل وزن التحســن مــن
خــال مقــدار املتأثريــن بــه ،وميكــن التعبــر عنــه مبخرجــات الخدمــة مثــل
عــدد املعامالت/الحــاالت املتأثــرة بالتحســن ،أو عــدد املتعاملــن.
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تطبيقات ذكية

«تطبيق صندوق الزكاة»

مصارف زكاة في متناول اليد
يهــدف التطبيــق الــذيك الــذي أطلقــه «صنــدوق الــزكاة»إىل زيــادة الوعــي بالــزكاة ،وترســيخ مفهــوم فاعليــة الــزكاة ودورهــا
املهــم يف مجــال التنميــة عــى صعيــد الفــرد واملجتمــع ،والعمــل عــى إحيــاء هــذه الفريضــة تطبيقـاً ومامرسـ ًة ،لتســتفيد
منهــا رشائــح املجتمــع املحتاجــة عــى اختالفهــا ،وذلــك وفقـاً ملصارفهــا الرشعيــة املعلومــة رشعـاً .ويقــدم تطبيــق صنــدوق
الــزكاة خدماتــه عــر الهواتــف الذكيــة العاملــة مــن خــال أنظمــة التشــغيل «األندرويــد» ،و «اآلي أو إس» و «البــاك
بــري» ،وميكــن تحميــل هــذه التطبيقــات مجانـاً عــر متاجــر البيــع الرئيســة للهواتــف واألجهــزة اللوحيــة العاملــة.

ويســاعد تطبيــق الــزكاة عــى الهواتــف املحمولــة متعامــي صنــدوق
الــزكاة مــن مزكــن ومســتفتني ومســتحقني للــزكاة يف إنجــاز معامالتهــم عــر
مثــان باقــات بــكل يــر وســهولة ،ويــأيت ذلــك يف إطــار التــايش مــع توجــه
حكومــة دولــة اإلمــارات نحــو التحــول للخدمــات الحكوميــة الذكيــة ،وضمــن
مفهــوم واسـراتيجية شــعار صنــدوق الــزكاة املميــز «رؤيــة عرصيــة لفريضــة
رشعيــة».
باقات تغطي متطلبات الجميع
ومــن الجديــر بالذكــر أن صنــدوق الــزكاة يقــدم خدماتــه عــى الهواتــف
الذكيــة مــن خــال ثــاث باقــات للخدمــات؛ األوىل للمســتفيدين والثانيــة
للمزكــن والثالثــة ملســتحقي الــزكاة ،وذلــك بعــد أن تــم تخصيــص نوافــذ
مســتقلة لــكل فئــة عــى التطبيــق الجديــد الــذي أطلقــه الصنــدوق مؤخـرا ً يف
إطــار التطويــر املســتمر لخدماتــه.
ويقــدم التطبيــق خدمــات الفئــة األوىل عــن الــزكاة وتشــمل معلومــات
وافيــة حــول فريضــة الــزكاة يف القــرآن والســنة والــروط التــي توجــب دفــع
الــزكاة ومصــارف الــزكاة الرشعيــة ومــوارد الــزكاة وزكاة الفطــر ومصــارف

8

العدد 140
يونيو 2015

الصدقــات والهبــات كــا تشــمل الفئــة األوىل أيض ـاً خدمــة الفتــاوى ،حيــث
توفــر آليــة إرســال الفتــوى والتســاؤالت «أوناليــن» وتضــم خدمــات الفئــة
ذاتهــا حســاب الــزكاة لألف ـراد والــركات وزكاة األســهم.
أمــا الفئــة الثانيــة مــن باقــة الخدمــات الذكيــة فقــد تــم تخصيصهــا
لـ«املزكني»التــي تشــمل خدمــات «ادفــع زكاتــك» والتــي تقــدم تصنيفـاً لنــوع
الــزكاة أو الصدقــة التــي ســيتم دفعهــا عــاو ًة عــى القيمــة التــي ميكــن أن
يدفعهــا املــزيك مــن خــال خدمــة الرســائل النصيــة القصــرة وخدمــة «زكاة
فــون» والتــي ميكــن مــن خاللهــا كتابــة املبلــغ وبيانــات بطاقــة االئتــان
والدفــع يف ثــوان عــاوة عــى «معلومــات عــن خدمــة دفــع الــزكاة» والتــي
تشــمل رشوط وكيفيــة الســداد واللغــات املتوفــرة للمســتخدم «العربيــة
واإلنجليزيــة» والخطــوات التــي يجــب اتباعهــا إلمتــام العمليــات.
أمــا الفئــة الثالثــة يف «باقــة الخدمــات الذكية»فهــي مخصصــة لـــ
«مســتحقي الــزكاة» والتــي تشــمل طلبــات الــزكاة حيــث ميكــن تقديــم
طلبــات الحصــول عــى الــزكاة ومتابعــة امللفــات وتقديــم شــهادات ملــن يهمــه
األمــر وتقديــم الطلــب اإللكــروين عــر الهاتــف وبشــكلٍ مبــارش.

•

سعادة المتعاملين

التطبيق الذكي لهيئة كهرباء ومياه دبي
ريادة في الخدمات وسعادة للمتعاملين
أطلقــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب تطبيقهــا املحــدث للهواتــف واألجهــزة الذكيــة الــذي يحتــوي عــى خدمــات
وممي ـزات جديــدة بالكامــل ،مثــل طلــب تشــغيل الخدمــة عنــد االنتقــال إىل عقــار جديــد ،وطلــب الفاتــورة
النهائيــة عنــد الرغبــة بإخــاء العقــار الحــايل ،باإلضافــة إىل طلــب توصيــل الخدمــة املؤقتــة لألعـراس واملناســبات
األخــرى .كــا أطلقــت الهيئــة تطبيقهــا الجديــد املخصــص لســاعات سامســونغ والســيارة الذكيــة.

وحرص ـاً مــن الهيئــة عــى تفعيــل مبــادرة الحكومــة الذكيــة التــي أطلقهــا
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،تحــرص هيئــة كهربــاء وميــاه ديب
عــى العمــل ضمــن اسـراتيجية متكاملــة لتكــون ســباقة يف توفــر خدماتهــا عــر

الهواتــف واألجهــزة الذكيــة لتســهيل وصــول املتعاملــن إليهــا يف أي مــكان وزمــان.
وقــد بــادرت الهيئــة بتوفــر حلــول إبداعيــة مبتكــرة يف مجــال تطبيقــات الهواتف
واألجهــزة الذكيــة منــذ عــام ،2010مــا مكــن املتعاملــن مــن إنجــاز املعامــات،
وتقديــم الطلبــات ،واملالحظــات ،واالقرتاحــات عــر الهواتــف واألجهــزة الذكية.

•
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التميز الذكي

«مبادرة دبي للتدريب الذكي» من برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز

الذكاء في تعميم ثقافة التميز في المؤسسات الحكومية
الدكتور أحمد النصريات ،املنسق العام لربنامج ديب لألداء الحكومي املتميز والسيد هزاع خلفان النعيمي ،يتوسطان فريق التدريب الذيك

ميثــل برنامــج ديب لــأداء الحكومــي املتميــز أداة عامليــة لتطويــر العمــل والكفــاءة الحكوميــة ،ويعــود
لــه الفضــل يف إعــادة هيكلــة العديــد مــن اإلج ـراءات الحكوميــة وتبســيطها ،فض ـاً عــن اعتبــار إســعاد
املتعامــل وابتهاجــه غايــة أســاس يف أســلوب تقديــم الخدمــات الحكوميــة ،كل ذلــك مهــد الطريــق إىل
تحقيــق التحــول الــذيك يف القطــاع الحكومــي ،بعــد أن أصبحــت دورة عملــه التقليديــة قامئــة عــى التميــز.
غــر أن فريــق الربنامــج اعتــر أن مهمتــه لــن تكتمــل وتواصــل نجاحهــا مــن دون تعميــم ثقافــة التميــز
واإلبــداع واالبتــكار وبنــاء جيــل كامــل مــن املوظفــن الحكوميــن املتمرســن يف هــذا املضــار ،ومــن هنــا
جــاءت «مبــادرة التدريــب الــذيك» .
خير وسيلة للتميز «التدريب»

هــذا هــو العنــوان الــذي ابتــدأ بــه الســيد هـزاع خلفــان النعيمــي ،مديــر
أول مبــادرات التميــز لربنامــج ديب لــأداء الحكومــي املتميــز ،حديثــه عنــد
ســؤاله عــن الدافــع إلطــاق مبــادرة التدريــب الــذيك ،حيــث أوضــح أنــه وخــال
عمليــة التقييــم املســتمرة التــي تتــم لقيــاس متيــز العمــل الحكومــي ،تبــن أن
املوظفــن الحكوميــن بحاجــة ماســة إىل اســتيعاب مفاهيــم التميــز ،وتلقينــا
طلبــات متواصلــة مــن مختلــف فــرق العمــل تطالبنــا بإطــاق برنامــج تدريبــي
يف هــذا املجــال ،إذ إن اآلليــة التــي يتــم مــن خاللهــا تطبيــق برنامــج ديب لــأداء
الحكومــي املتميــز جعلــت منــه الوســيلة املثــى لتحقيــق الطمــوح الوظيفــي
والنجوميــة املهنيــة ،وبالتــايل أصبــح املوظفــون حريصــن عــى تعزيــز خرباتهــم
يف التميــز واعتبــاره مــن أهــم الخـرات التــي تفتــح لهــم فــرص النجــاح.
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أسلوب مبتكر
مــن ناحيــة أخــرى فــإن التدريــب الــذيك يــأيت متاشــياً مــع توجيهــات صاحب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،يف مجــال تعزيــز االبتــكار والريــادة يف العمــل
الحكومــي ،وهــذا مــا حرضنــا عــى تضمينــه يف املحتــوى الــذي يقدمــه هــذا
املــروع ،بــل قمنــا بتجــاوز األســلوب التلقينــي التقليــدي يف إنتــاج املســاقات
التدريبيــة واســتخدمنا الكوميديــا والفكاهــة يف بعــض املواضــع ،مــن أجــل
الخــروج عــن املألــوف وكــر الرتابــة املصاحبــة ألدوات التدريــب عــن بعــد،
وتســهيل رســوخ املعلومــة لــدى املتلقــي ،إذ إن الكوميديــا واألدوات البرصيــة
مــن أهــم الوســائل التــي تســاعد يف تعزيــز االســتيعاب ومتريــر املعلومــات.
فض ـاً عــن ذلــك فقــد تــم تطويــر أســلوب التدريــب عــى هيئــة مقاطــع
مســتقلة ،ويحتــوي كل مســاق عــى فلــم تــم إنتاجــه خصيصـاً لتعزيــز الفكــرة

التــي يعرضهــا املســاق ،باإلضافــة إىل عــرض ألهــداف املســاق التدريبــي وأســئلة مــرور ،وســيجد أمامــه كنــزا ً مــن املعلومــات املعرفيــة إضافــة إىل املحتــوى
واختبــارات تفاعليــة مــع املتــدرب.
العلمــي الــذي تــم إنتاجــه ،وال يرتبــط التســجيل مبنصــب أو رتبــة وظيفيــة ،كل
مــا هــو مطلــوب أن يكــون املوظــف عام ـاً يف حكومــة ديب.
تدريب بكفاءة عالية
بــن هــزاع النعيمــي أن أســلوب التدريــب الــذيك الجديــد الــذي يقدمــه
نقل التجربة إلى جهات أخرى
برنامــج األداء الحكومــي املتميــز يتســم بكفاءتــه العاليــة ،إذ ميكــن للموظــف
حــول هــذه التجربــة الناجحــة أوضــح النعيمــي بــأن هنــاك العديــد مــن
الحصــول عليــه يف كل وقــت ومــن أي مــكان ،وهــذا التوجــه يعتــر أفضــل بكثــر
مــن التدريــب الصفــي الــذي يعتمــد عــى املــدرب ،كــا أنــه يعتــر أعــى مــن الجهــات الحكوميــة وبرامــج التميــز يف الدولــة أبــدت اهتاممهــا لالســتفادة مــن
ناحيــة الجــدوى االقتصاديــة للجهــات الحكوميــة مقارنــة بالتدريــب التقليــدي هــذه املبــادرة التدريبيــة الرائــدة ،وبرنامــج ديب لــأداء الحكومــي املتميــز عــى
اســتعداد لتقديــم كافــة الخ ـرات التــي ميتلكهــا يف هــذا املجــال للمســاعدة يف
الــذي ينضــوي عــى تكاليــف عاليــة يف املــوارد البرشيــة واملاديــة.
اء»،
ر
ـ
الخ
قال
ويضــم الربنامــج مــادة علميــة غنيــة جــدا ً تحت عنــوان «مــاذا
االرتقــاء بالعمــل الحكومــي يف كافــة إمــارات الدولــة ،كــا أن صاحــب الســمو
وكذلــك تتيــح منصــة التدريــب تســجيل املالحظــات وإج ـراء االختبــارات لــكل الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم قــد أعلــن مــن إطــاق قطــار التحــول
حقيبــة تعليميــة ،كل تلــك املزايــا ال يوفرهــا التدريــب الصفــي بنفــس كفــاءة اإللكــروين والــذيك يف إمــارة ديب بــأن تجربــة ديب ملــك لإلمــارات وكل العــرب.
التدريــب الــذيك.
وقد تم مؤخرا ً إنتاج مساق بعنوان «مبادئ ومفاهيم ومعايري التميز».
االختبار والشهادة الذكية
اختتــم الســيد ه ـزاع كالمــه عــن الربنامــج بــأن املســتخدم ميكنــه التقــدم
تدريب مفتوح ومجاني للجميع
هنــا إعــان الســيد هـزاع بــأن التدريــب الــذيك متــاح مجانـاً لكافــة العاملــن لالختبــار يف محتــوى كل حقيبــة تدريبيــة بعــد إكــال  %80منهــا ،ويف حــال
يف القطــاع الحكومــي ،وكل مــا يحتاجــه املوظــف هــو تحميــل التطبيــق الــذيك تجــاوزه لذلــك االختبــار بنجــاح فإنــه ميكــن أن يحصــل عــى شــهادة ذكيــة تبــن
الخــاص بالربنامــج والدخــول عــر التســجيل وإنشــاء اســم مســتخدم وكلمــة اجتيــازه لــدورة التدريــب الــذيك يف مفاهيــم التميــز الحكومــي.

•

DGEP - Smart Training App
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عصف ذهني

ربط الخدمات الذكية اتحادي ًا ومحلي ًا
توفير نافذة
واحدة للمتعامل
شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس
مجلــس الــوزراء ،حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،ورشــة العصــف الذهنــي التــي ضمــت أكــر مــن 100
مــن الــوكالء ،ومديــري العمــوم ،ومســؤويل خدمــات الحكومــة الذكيــة .وقــد ناقشــت الورشــة
أهــم األفــكار لتطويــر خدمــات الحكومــة.
مراجعة شاملة وتقييم ًا
مستمر ًا لجودة الخدمات

مزيد من التسهيالت في
عمل الحكومة الذكية
ورفع كفاءة خدماتها

نسبة رضا تبلغ  % 80بين
المتعاملين بحلول عام 2018

إنشاء «صندوق المتعامل
الحكومي» الذي يحتوي
على ملف واحد لجميع
بيانات المتعامل
الكوادر الوطنية المؤهلة تمثل
الرافعة للتحول الذكي والتميز
في القطاع الحكومي ويجب
االستثمار في التدريب والتأهيل

إعادة النظر في
بعض التشريعات
واإلجراءات
الحكومية

يجب أن يساهم التحول
الذكي في دولة اإلمارات
من أجل أن تكون الدولة من
أفضل دول العالم
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المالحة الذكية

خميس بوعميم ،رئيس مجلس دبي المالحي:

التحول الذكي ّ
ممكن لبناء قدراتنا لالقتصاد البديل
يف خطابــه الــذي أضــاء بــه مالمــح بعيــدة املــدى ملســتقبل األجيــال القادمــة يف دولــة اإلمــارات ،اســتحرض صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ،ويل عهــد أبــو ظبــي ونائــب القائــد األعــى للقــوات املســلحة ورئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبــو ظبــي ،لحظــة
تعــود إىل مســتقبل بعيــد ليــوم ســيأيت بعــد خمســن ســنة يــوم تشــحن فيــه دولــة اإلمــارات آخــر برميــل للنفــط ،وتســاءل صاحــب
الســمو هــل ســيكون ذلــك اليــوم يــوم احتفــال أم يــوم حــزن؟ ..ســعادة خميــس بوعميــم ،رئيــس مجلــس ديب املالحــي ،يســتعرض
احتــاالت اإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،ويفتــح البــاب واســعاً أمــام التحــول الــذيك ليســاهم يف دعــم ومتكــن املــوارد االقتصاديــة البديلــة
عــن النفــط يف دولــة اإلمــارات ،وأهمهــا القطــاع املالحــي واالقتصــاد البحــري.

أعلنت يف غري مرة أن دولة اإلمارات ستكون سنغافورة الجديدة يف ميدان
املالحة واالقتصاد البحري ،ما الذي يدفعك إىل هذا االعتقاد؟
ببســاطة كل يشء يف دولــة اإلمــارات يدفعنــي إىل االعتقــاد بهــذه الفكــرة،
فموقــع اإلمــارات االسـراتيجي ميثــل األهــم يف دول املنطقــة عــى اإلطــاق مــن
ناحيــة إطاللهــا بحــر العــرب والخليــج العــريب يف آن واحــد ،وميــر مــن أمــام
ســواحلها الرشقيــة أهــم الطــرق املالحيــة الدوليــة وأكرثهــا ربط ـاً بــن الــرق
والغــرب ،أمــا خليجهــا فهــو محضــن ألهــم مــوارد الطاقــة يف العــامل ،إن كان
مــن ناحيــة ســهولة وصولــه لألســواق االســتهالكية الناشــئة ،أو مــن ناحيــة
االســتثامرات التــي يفتحهــا أمــام الصناعــات الداعمــة لقطــاع النفــط والغــاز
والتنقيــب عنهــا ،وفــوق كل ذلــك ،االســراتيجية املالحيــة التــي تطمــح لهــا
القيــادة يف دولــة اإلمــارات والتــي تعــول عــى أن يكــون االقتصــاد البحــري أحــد
أهــم الروافــد الرئيســة لدولــة اإلمــارات يف اقتصــاد مــا بعــد النفــط.
والحمــد للــه أننــا حرضنــا منــذ وقــت مبكــر بنيــة تحتيــة متطــورة يف الدولــة
تعتــر األوىل مــن نوعهــا عاملي ـاً ،ســواء يف مينــاء جبــل عــي أو مينــاء خليفــة
ومنطقــة كيــزاد ،وســتكون اإلمــارات مــاذا ً مثاليــاً لكافــة الــركات الدوليــة
العاملــة يف قطــاع الشــحن والخدمــات اللوجســتية والتجاريــة.
وكيف تنظر لدور التحول الذيك الذي تشهده الحكومة يف تحقيق هذا الهدف
االسرتاتيجي لدولة اإلمارات يف بناء مكانتها العاملية يف مجال االقتصاد البحري؟
قطعنــا شــوطاً ممتــازا ً وأمامنــا أشــواط عديــدة ملّــا نقطعهــا بعــد ،وثقتــي
برجــاالت التحــول الــذيك يف الدولــة أنهــم ســينجحون يف هــذا املضــار بشــكل
مميــز ،وأهــم مــا ميكــن اعتبــاره يف رصيــد النجــاح هــي تلــك الخدمــات الذكيــة
املتعــددة املتوافــرة لقطــاع التجــارة والشــحن البحــري والتجــارة عــر الحــدود،

إذ أصبحــت تلــك الخدمــات الذكيــة مــن أهــم نقــاط الجــذب للــركات التــي
تعــاين الكثــر مــن الروتــن والبيورقراطيــة يف دول أخــرى.
وما الجوانب التي تعترب أنها تحتاج إىل استكاملها؟
البــد مــن إطــاق خدمــات ذكيــة موجهــة بشــكل متخصــص للقطــاع البحــري
واملالحــي ،أهمهــا تلــك الخدمــات التــي تســهل رســو الســفن يف موانــئ الدولــة
ودخــول طواقمهــا املالحيــة إليهــا ،إذ الت ـزال تلــك معضلــة كــرى تقــف أمــام
قطــاع املالحــة بســبب بعــض النواحــي اإلجرائيــة والروتينيــة ،ونأمــل أن تســاعد
الخدمــات الذكيــة يف تبســيط تلــك اإلجـراءات وتســهيل مامرســة األعــال ملــاك
الســفن والــركات املالحيــة ،إضافــة إىل خدمــات أخــرى عديــدة ميكنهــا أن
تجعــل مــن اإلمــارات جنــة مالحيــة ملــا متتــاز بــه مــن مـراس متميــزة.
ما هو رأيك يف مستقبل التحول الذيك يف الدولة؟
ال ميكــن أن يكتمــل هــذا التحــول بشــكل حقيقــي يف الدولــة مــن دون أن
نصــل إىل نافــذة واحــدة لتقديــم الخدمــات الحكوميــة عــى كافــة املســتويات،
وعــر كل القنــوات اإللكرتونيــة والذكيــة ،وهــذه هــي الرؤيــة التــي أعلــن عنهــا
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،ووجــه بهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن
محمــد بــن راشــد ،ويل عهــد ديب رئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة ديب ،قبــل
تحقيــق ذلــك ال ميكــن أن نعلــن أن التحــول اإللكــروين أو الــذيك قــد اكتمــل ،يف
اليــوم الــذي ال أســتطيع فيــه التمييــز بــن اإلج ـراء املحــي واالتحــادي ســأعلن
أننــا حققنــا الهــدف.
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تطبيقات وفعاليات

دليلك لكافة فعاليات رمضان والعيد ومهرجان مفاجآت صيف دبي

تطبيق فعاليات دبي ..مذكرة شخصية لمدينة سعيدة
تتنــوع املواســم يف ديب ولكنهــا تبقــى ســهلة املنــال عــر عنــوان واحــد ،تطبيــق فعاليــات ديب يوفــر
معلومــات فوريــة وتفصيليــة عــن كافــة فعاليــات رمضــان والعيــد ومهرجــان ديب للتســوق ،وميكــن تحميــل
التطبيــق عــى أجهــزة آي فــون واألجهــزة العاملــة بنظــام أندرويــد ،حيــث ميكــن معرفــة موقــع الفعاليــات
القريبــة مــن مــكان وجــود املســتخدم ،وتشــمل الفعاليــات كافــة األحــداث الرتفيهيــة وعــروض التســوق
والعــروض املرسحيــة وغريهــا مــن األنشــطة التــي تضفــي الســعادة والــرور عــى املشــاركني ،مــن أجــل
تكريــس مكانــة ديب كمدينــة تســعد كل مــن فيهــا

حدد موقعك
لتظهر كافة
الفعاليات
المجاورة لمكانك
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مجتمع ذكي

تويتر محمد بن راشد  -مبادرات تتعدى التغريد

«الــكل يجــازف يف ســباق
حياتــه لكــن أكــر مجازفــة
هــي أن ال نجــازف»

«مقياس النجاح ،تسهيل
حياة الناس»
«أريد أن ينجز املواطن كل معامالته الحكومية عرب الهاتف املحمول»

السيرة الذاتية لمدينة دبي عبر شبكة إنستغرام

#MyDubai
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مرشد التطبيقات

تطبيق "دبي للتوظيف"
يمكن الحصول على التطبيق من متاجر
التطبيقات لشركتي أبل وغوغل.

1
يتوافــر «ديب للتوظيــف» باللغتــن
العربيــة واإلنجليزيــة مــن أجــل
الوصــول إىل أوســع قاعــدة مــن
الباحثــن عــن عمــل

2
مــن الشاشــة الرئيســة تظهــر آخــر
الوظائــف الشــاغرة يف دوائــر
حكومــة ديب املختلفــة والتــي
يعرضهــا التطبيــق

3
للتقديــم للوظائــف يجــب
إنشــاء حســاب إلكــروين
للمتعامــل ،وميكــن إنشــاء
حســاب جديــد أو اســتخدام
حســاب فيســبوك

4
يتيــح التطبيــق أيضــاً البحــث
عــن وظيفــة محــددة حســب
مؤهــات الباحــث عــن وظيفــة
وتخصصــه ،وتظهــر نتائــج
البحــث الوظائــف الشــاغرة
ليقــوم املســتخدم بالتقديــم
عليهــا

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم:

600 560 000
16

العدد 140
يونيو 2015

