آفاق إلكترونية

عصر «حكومة الهاتف المحمول»
()2/1
"�أريد �أن ُينجز املواطن كافة معامالته احلكومية
يف مكان واح��د وع�بر جهاز حممول" ،بهذه الكلمات
حت��دث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،رعاه اهلل ،يف حفل افتتاح القمة احلكومية الأوىل؛
ك�أمنا كان ي�ستحث الهمم للدخول يف بداية ع�صر جديد
لتقدمي اخلدمات احلكومية.
 ..وملاذا اختار �سموه الرتكيز على الهاتف املحمول
دون غريه؟!
من امل�ؤكد �أن تركيزه مل يكن جمرد جماراة جلهاز
حديث ،بل  -كالعادة -تقف وراء ذلك ر�ؤية قائد ملهم
طاملا تعودنا منه بُعدَ النظر وا�ستقراء الواقع وا�ست�شراف
امل�ستقبل ،وهو حني يتحدث عن الهاتف املحمول كقناة
لتوفري اخل��دم��ات احلكومية يعلم �أن��ه الأداة الأو�سع
انت�شار ًا حالي ًا بني �شعب الإمارات واملقيمني فيها ،و�أنهم
يجيدون ا�ستخدامه �إىل ال��درج��ة التي ت�ؤهله لي�ضع
اخلدمات احلكومية يف متناول اجلميع.
ودعونا ن�ستطرد قلي ًال لفهم م�ضامني دعوة �سموه..
***
"�سيد وات�سون ،تعال هنا� ،أريد ان �أراك" ..بني
هذه املحادثة الهاتفية الأوىل يف التاريخ التي �أجراها
الك�سندر غراهام بل-خمرتع الهاتف -العام 1876
مع م�ساعده "وات�سون" وب�ين ا�ستخدامات الهواتف
املحمولة يف العام  2013قفزات نوعية قد ال ي�ستطيع
العقل ا�ستيعابها؛ فالهواتف املحمولة ال يكاد يخلو منها
بيت يف الوقت احلا�ضر.
ومتثل تطبيقات الهواتف الذكية ال��ي��وم �إ�ضافة
جوهرية على قنوات التوا�صل املبتكرة بني احلكومة
وجمهور املتعاملني بف�ضل ما متتاز به من خ�صائ�ص
عديدة ال تتوافر يف �أجهزة احلا�سوب ذاتها� ،أهمها
االرتباط مع �شبكة الإنرتنت يف كل وقت ومن �أي مكان،
وق��درات الت�صوير فائق اجلودة للوثائق ..عالوة على
�إجراء حمادثات بال�صوت وال�صورة ،وخا�صية حتديد
املوقع اجلغرايف للمت�صل عرب الأقمار اال�صطناعية،
ما ي�سمح بفتح جمال كبري �أم��ام اخلدمات املرتبطة
ب��اخل��رائ��ط وحت��دي��د م��وق��ع املتعامل .غ�ير �أن الأك�ثر
�صل ًة بتنفيذ اخل��دم��ات ه��و �إم��ك��ان حت��وي��ل الر�صيد
لت�سديد بع�ض ر���س��وم امل��ع��ام�لات؛ م��ث ً
�لا م��ن ح�ساب
�شركة "ات�صاالت" ،ما يفتح �أفق ًا وا�سع ًا وجديد ًا للدفع
كل من:
الإلكرتوين يعزز اخليارات القائمة فع ًال عرب ٍ
بطاقات االئتمان ،والتحويل املبا�شر من ح�ساب العميل،
والدرهم الإلكرتوين.

�إن التطورات الهائلة التي واكبت ت�صنيع �أجهزة
الهاتف املحمول ،من �شرائح متعددة ،وذاك��رة �أكرب
حجم ًا ،وقدرة معاجلة �أ�سرع ،وواجهات �أ�سهل ا�ستخدام ًا
مبجرد اللم�س ،وكذلك تزاوجها مع �شبكات وخدمات
النطاق العري�ض ذات الأداء الأف�ضل والتكلفة املي�سورة،
و�إعادة ال�شحن منخف�ضة التكلفة ،كل هذه مزايا �أدت
�إىل حت��ول يف �أمن���اط املعي�شة يف املجتمعات وتغيري
طريقة التوا�صل يف ما بني اجلمهور وامل�ؤ�س�سات؛ حتى
لقد �صارت �شبكة الهاتف املحمول هي بالفعل �أ�ضخم
"�شبكة" �شهدها العامل على الإط�لاق ،ت�ستخدم يف
احل�صول على اخلدمات ب�شكل مل يتخيله �أحد من قبل.
***
ال جدال يف حقيقة باتت وا�ضحة متام الو�ضوح الآن،
وهي �أن على كل من يعمل لتوفري اخلدمات الإلكرتونية
�أن يفكر جدي ًا يف ا�ستثمار الهواتف الذكية ليحقق
ان��ت�����ش��ار ًا وت��ف��اع ً
�لا ب�ين اجل��م��ه��ور وت��ل��ك اخلدمات،
وذلك ما ت�ؤيده بقوة �إح�صاءات �أعلنتها هيئة تنظيم
االت�صاالت �أخري ًا و�أظهرت �أن عدد م�شرتكي خدمات
الهواتف املحمولة يف الدولة ارتفع ،فقط خالل الفرتة
بني يناير ونوفمرب من عام � ،2012إىل  13مليون ًا
و� 757ألف م�شرتك ،بن�سبة انت�شار بلغت  168لكل
 100ن�سمة ..و�أن عدد م�شرتكي خدمات الإنرتنت
املقدمة من مزودي االت�صاالت بلغ � 952ألف م�شرتك،
خالل الفرتة نف�سها ،مع مالحظة �أن الفئات املتعاملة
عملي ًا مع الهاتف املحمول هي �أكرب بكثري من ال�شريحة
املحدودة امل�ؤهلة للتعامل مع الإنرتنت عرب الكمبيوتر.
ب��ال��ت��وازي م��ع ذل���ك �أو����ض���ح تقرير" املعلومات
واالت�صاالت من �أجل التنمية لعام  "2012ال�صادر
ع��ن جمموعة البنك ال���دويل �أن���ه يف ال��ف�ترة م��ا بني
عامي  2000و 2012قفز عدد الهواتف املحمولة
امل�ستخدَ مة فعلي ًا يف �أنحاء العامل من �أق��ل من مليار
هاتف �إىل نحو  6مليارات؛ ما يعني �أن نحو ثالثة �أرباع
�سكان العامل ميتلكون الآن هواتف حممولة .ويف حني
ا�ستغرق الأمر  128عام ًا حتى و�صلت خطوط الهواتف
الثابتة �إىل مليار م�ستخدم فقد حققت �شبكات الهاتف
املحمول هذا الإجناز يف زمن ال يكاد يتجاوز الع�شرين
عام ًا! واملذهل �أكرث من ذلك �أن �شبكات الهاتف املحمول
يت�ضاعف حجمها تقريب ًا كل �سنتني منذ  ،2002وفق ًا
للتقرير.
هنا يكمن اجل��ان��ب "الثوري" يف فكرة خدمات
احلكومة عرب الهاتف املحمول بت�سخري �إمكاناته جلعل
اخل��دم��ات العامة (يف جيب) ك��ل م��واط��ن ،وباملعنى

احلريف للكلمة ،يف �أي وقت ومن �أي مكان� ،إ�ضافة �إىل
جناح الهواتف املحمولة بدور �أدوات النقل امل�ؤدية �إىل
حت�سني تقدمي اخلدمات وتعزيز ال�شفافية؛ وقد �أ ّكدت
ذلك تقارير دولية �أ�شارت �إىل �أن احلكومات بد�أت يف
ا�ستخدام الهواتف يف التقريب ما بينها وبني املواطنني
على �ساحة العمل العام.
***
لعل ما تقدم يعني يف فهم بع�ض خبايا دعوة �سموه
لتوفري اخلدمات احلكومية على الهواتف املحمولة؛ �إذ
�سيمثل حتقيقُ �أق�صى ا�ستفادة من الإمكانات الكامنة
يف ه��ذا اجل��ه��از حت��دي�� ًا يجابه ك ً
�لا م��ن احلكومات،
والقطاع اخلا�ص ،والأفراد على حد �سواء ،بعدما جعلت
منها تطبيقاتها التي تطرح بت�سارع كبري ق��و ًة هائل ًة
بو�صفها بوابات على عامل اخلدمات احلكومية.
ولعلنا جميع ًا نتلم�س ُبعد نظر �سموه �إذا ما عرفنا
�أهم ما خل�ص �إليه تقرير البنك الدويل من �أن" :ثورة
املحمول لي�ست �سوى يف بداية منحنى �صعودها".
*يف العدد التايل�" :أين حكومة دبي الإلكرتونية من
خدمات الهاتف املحمول؟".
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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الإلكرتونية

رئيس التحرير

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..
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�أحمد حممد بن حميدان

ahmad.binhumaidan@deg.gov.ae
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مدير التحرير

عامر حممد احلمايدة

amer.alhamayda@deg.gov.ae

حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د ي ��دع ��و �إىل
�إجناز اخلدمات من مكان واحد
وعرب الهاتف املحمول

منسق المجلة

جمال خليفة املال

jamal.almulla@deg.gov.ae

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@deg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@deg.gov.ae
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امل � ��وق � ��ع الإل � � �ك �ت ��روين
لـ «مركز دبي للت�سوق»

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري

designer@deg.gov.ae

الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الإلكرتونية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
...الربيد الإلكرتوينquality@deg.gov.ae :
ميكن ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية من املجلة على
البوابة :دبي.امارات
الآراء املن�شورة ب�أ�سماء �أ�صحابها ال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي املجلة.
ومينع منع ًا بات ًا �إعادة الن�شر �أو التوزيع للمواد الواردة باملجلة �إال
بالإ�شارة �إىل امل�صدر �أو مبوافقة خطية من املجلة.
العدد  - 113مارس 2013

9

«ي� � � ��اه �� � �س � ��ات» تطلق
خ��دم��ات الإن�ترن��ت يف
دولة الإمارات
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اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺨﺪﻣﺎت ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﺑﻲ  -ﻟ�ﻓﺮاد

ا� �س �ت �ط�لاع ح �ك��وم��ة دبي
الإل �ك�ت�رون �ي��ة بالتعاون
مع مركز دبي للإح�صاء

آراء  726ﻓﺮد ًا ﻣﺸﺎرﻛ ًﺎ ﻣﻦ دﺑﻲ
Dubai Government Online Services Business Survey

مرصد الخدمات
«دبي اإللكترونية» ودائرة السياحة تبحثان
دعم السياحة بالمزيد من الخدمات اإللكترونية

رحب �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام دائرة حكومة دبي الإلكرتونية،
بالتعاون مع دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري �ضمن ا�سرتاتيجية الدائرة القائمة
على تر�سيخ التكامل ومفهوم (احلكومة املرتابطة) بني اجلهات احلكومية؛ تنفيذ ًا
لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،يف حتقيق التكامل احلكومي وت�سهيل تعامالت اجلمهور
مع احلكومة.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله �أخري ًا يف مكتبه مبقر الدائرة يف ديوان �سمو احلاكم
�سعادة هالل �سعيد املري ،مدير عام دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي،
خالل قيامه بزيارة ودي��ة حلكومة دبي الإلكرتونية ..وقد ح�ضر اللقاء و�سام
العبا�س لوتاه م�ساعد مدير عام حكومة دبي الإلكرتونية ،و�سمية خليفة بن ح ّماد
مدير �إدارة االت�صال وتطوير الأعمال فيها.
وقال بن حميدان خالل اال�ستقبال" :تكت�سب هذه الزيارة �أهمية على �صعيد
تعزيز ال�تراب��ط احلكومي عرب تبادل اخل�برات مع دائ��رة ال�سياحة ،وتن�سيق
اجلهود لدعم القطاع ال�سياحي املتنامي يف الإمارة وتعزيزه مبزيد من اخلدمات
الإلكرتونية الالزمة لرفع الكفاءة الت�شغيلية لقطاع ال�سياحة من خالل ا�ستغالل
الإمكانات املتاحة لدى حكومة دبي الإلكرتونية".
وقد بحث اجلانبان يف اللقاء �سبل تطوير العالقات بينهما ودعم جهود دائرة
ال�سياحة يف جمال م�سريتها نحو التحول الإلكرتوين والدور الذي ميكن �أن تقوم به
حكومة دبي الإلكرتونية من �أجل تطوير خدماتها الإلكرتونية التي توفرها للجهات
احلكومية؛ مبا يخدم القطاع ال�سياحي ب�شكل عام وي�ساهم يف ت�سهيل معامالت
زوار دبي.
وا�ستمع املري خالل زيارته �إىل �شرح موجز تناول �أهم اخلدمات الإلكرتونية
التي توفرها حكومة دبي الإلكرتونية وت�ستفيد منها حالي ًا دائ��رة ال�سياحة يف
ت�سيري �أعمالها الداخلية ،مثل :نظام تخطيط املوارد احلكومية ،ونظامي ال�شكاوى
املوحدين ،ونظام الر�سائل الن�صية الق�صرية ،ونظام
واالقرتاحات الإلكرتونيني ّ
الدعم الإلكرتوين ،وقاعدة اخلدمات احلكومية.
وكانت دائ��رة ال�سياحة قد �أبرمت �أخ�ير ًا اتفاقية م�شرتكة لت�سديد ر�سوم
معامالت القطاع ال�سياحي وتب�سيط �إجراءاتها عرب بوابة الدفع الإلكرتوين
التابعة حلكومة دبي الإلكرتونية ،مبا يزيح عن كاهل اجلمهور عناء زيارة مقر
دائرة ال�سياحة للقيام بالدفع املبا�شر.
من جهته� ،أك��د ه�لال امل��ري على ���ض��رورة توحيد اجلهود واال�ستفادة من
اخلدمات امل�شرتكة التي توفرها حكومة دبي الإلكرتونية من �أجل تطوير اخلدمات
املقدمة للقطاع ال�سياحي مبا ين�سجم مع تطلعات اجلمهور امل�ستهدف ..م�شري ًا
�إىل �ضرورة موا�صلة تنظيم اللقاءات وال��زي��ارات الثنائية باعتبارها من�صات
مثالية لتبادل �أف�ضل املمار�سات واالطالع على الإمكانات واخلربات املتاحة لدى
"دبي الإلكرتونية" لتحقيق التكامل احلكومي ودفع م�سرية التحول الرقمي يف دبي
والإمارات.

شرطة دبي تطلق الدبلوم اإللكتروني
للتخطيط االستراتيجي لمكافحة المخدرات

ب��د�أ مركز احلماية ال��دويل للتدريب على مكافحة املخدرات ب���إدارة خدمة
التدريب الدويل يف الإدارة العامة خلدمة املجتمع ب�شرطة دبي تنفيذ برناجمه
للدورة الثانية للدبلوم الإلكرتوين للتخطيط اال�سرتاتيجي ملكافحة املخدرات،
وذلك مب�شاركة ( )76منت�سب ًا من ( )6دول عربية.
و�أو�ضح الدكتور �إبراهيم الدبل ،مدير �إدارة خدمة التدريب الدويل ،واملن�سق
العام لربنامج "حماية"� ،أن مركز احلماية الدويل للتدريب على مكافحة املخدرات
يعد �أول جهة تدريب متخ�ص�صة لتطوير ق��درات العاملني يف جم��ال مكافحة
املخدرات على م�ستوى الوطن العربي.
من ناحيته �أ�شار الدكتور عبدالرحمن �شرف الأن�صاري ،رئي�س ق�سم مركز
حماية الدويل للتدريب� ،إىل القيمة امل�ضافة التي حققها املركز خالل هذه الفرتة
الوجيزة يف مكافحة املخدرات ،حيث كان عدد اخلريجني يف الدورة الأوىل 45
منت�سب ًا مبختلف م�ستوياتها ينتمون �إىل  5دول عربية ،لريتفع �إىل  76منت�سب ًا يف
الدورة الثانية لعام  2013من  6دول عربية.
ودعا الأن�صاري العاملني يف �أجهزة مكافحة املخدرات و�أجهزة �إنفاذ القانون
والقائمني على الرقابة على املخدرات وامل�ؤثرات العقلية يف وزارات ال�صحة وهيئات
اجلمارك ،واجلهات ذات االهتمام امل�شرتك� ،إىل االلتحاق بالدبلوم الإلكرتوين
يف التخطيط اال�سرتاتيجي ملكافحة امل��خ��درات ،من خ�لال الربيد الإلكرتوين:
� ،hemayacenter@gmail.comأو ال��ت��وا���ص��ل على الرقمني:
 00971506467278و.0097146096866

خدمة األمين تحرص على ترك بصمتها في
كل المناسبات واألمكنة
تعد خدمة "الأمني" من اخلدمات املهمة املوجهة للجمهور ،والتي ت�شكل ج�سر ًا
للتوا�صل مع �أفراد املجتمع عن طريق تلقي املعلومات الأمنية التي ترد على اخلدمة
من طرفهم.
وتعمل اخلدمة التي انطلقت ر�سمي ًا يف العام  ،2003على ا�ستقبال املعلومات
بكافة �أنواعها على م��دار � 24ساعة يومي ًا ،و�أهمها املعلومات الأمنية ومن ثم
املعلومات اجلنائية واالجتماعية واملرورية ،وحتى اال�ستف�سارات من خالل قنوات
االت�صال :الهاتف ،الفاك�س ،الر�سائل الن�صية الق�صرية ،الربيد واملوقع الإلكرتوين،
وعلى موقع "تويرت" وخدمة "البالك بريي".
ت�صنف االت�صاالت تبع ًا لنوعها ،وهي التي ي�ستلمها الفريق املخت�ص ملتابعتها
والت�أكد منها ،ويتم �إر�شاد املت�صلني �إىل اجلهات امل�س�ؤولة عن ال�شكوى ،لتقوم
اجلهة باتخاذ الإجراءات الالزمة حللها� ،أو يتم م�ساعدتهم يف �إي�صال �شكواهم
للجهة املخت�صة :كمراكز ال�شرطة ،والإدارة العامة للتحريات ،واملباحث اجلنائية..
�أو للجهات احلكومية الأخرى.

أرقام متميزة

وت�شري الإح�صاءات �إىل �أن جمموع االت�صاالت املر�صودة على خدمة الأمني
ل�سنة  2012بلغ  13514ات�صا ًال ،ت�صدرتها املكاملات الهاتفية بعدد 10765
مكاملة ،تلتها ر�سائل الربيد الإلكرتوين بعدد  2156ر�سالة ،فالر�سائل الن�صية
بعدد  524ر�سالة ،والفاك�س  47ر�سالة.
فيما بلغ ع��دد االت�صاالت اجلنائية  10631ات�صا ًال ،وع��دد االت�صاالت
املتعلقة باال�ستف�سارات واملالحظات وال�شكر  1810ات�صاالت ،تليها االت�صاالت
االجتماعية وبلغ عددها  375ات�صا ًال ،واملتعلقة باملجال الأمني  355ات�صا ًال،
واالت�صاالت املرورية  343ات�صا ًال.
على �صعيد �آخر كان عدد املواطنني الذين توا�صلوا مع اخلدمة  7526مواطناً،
وعدد الأجانب � 3651أجنبي ًا ،تالهم العرب بـ  2337مت�ص ًال.
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«قمة حكومية» ..إلسعاد المجتمع

محمد بن راشد يدعو إلى إنجاز الخدمات الحكومية
من مكان واحد وعبر الهاتف المحمول
انبثقت ف�ك��رة تنظيم القمة احلكومية ال�ت��ي ع�ق��دت يف دب��ي �أخ�ي�راً م��ن ر�ؤية أهداف وغايات

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،للكيفية التي يجب �أن يكون عليها م�ستقبل الإدارة احلكومية يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،لتمثل خطوة �أخرى لالرتقاء بها ولتطويرها ،حتى
تكون هذه القمة منرباً للإبداع ومن�صة لتبادل اخلربات وتوحيد اجلهود الوطنية
ٌ
تعريف جدي ٌد
لتحقيق ر�ؤية الإمارات  ..2021وقد كان من �أميز ما قدمته القمة
للقمم احلكومية؛ مل ي�ألفه اجلمهور العربي.
ولأن تطوير احلكومة و�أدائها ي�ستدعي تعزيز ا�ستفادتها من تقنيات االت�صاالت
واملعلومات ،وزي��ادة م�ع��دالت التحول الإل �ك�تروين يف اخل��دم��ات احلكومية ،كانت
احلكومة الإلكرتونية وتوجهاتها يف �صميم اهتمام هذه القمة.
ن�ستعر�ض هنا �أهم الق�ضايا التي تداولتها القمة ،والر�ؤية التي يحملها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم للجيل اجل��دي��د املنتظر م��ن اخلدمات
احلكومية..
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"�أدعوكم �شباب الوطن لال�ستفادة من هذه القمة وما تت�ضمنه من حما�ضرات
ومناق�شات كي ترثون خرباتكم ومعارفكم يف الإدارة والقيادة وغريها" ..من خالل
كلماته تلك يف الكلمة االفتتاحية للقمة التي تعد الأوىل من نوعها على م�ستوى املنطقة
العربية �أو�ضح �صاحب ال�سمو الغاية من القمة يف �ضمريه ..م�ضيف ًا" :ه�ؤالء اخلرباء
وامل�شاركون يف القمة �سي�ستفيدون �أي�ض ًا من خربات دولتنا يف جمال تقدمي اخلدمات
احلكومية الرائدة واملميزة" ..وم�ؤكد ًا �أن امل�ستهدف من القمة احلكومية هو حتقيق
ال�سعادة ملجتمع الإمارات من خالل العمل على تطوير التعليم وحتقيق العدالة للجميع
وخلق الوظائف لل�شباب ،بالإ�ضافة �إىل تطوير البنية التحتية ال�شاملة ..جمدد ًا �سموه
القول "�إننا �سلطة للنا�س ول�سنا �سلطة عليهم؛ فاملدير يف �أية دائرة هو موجود لإ�سعاد
النا�س والت�سهيل عليهم وم�ساعدتهم يف �إجن��از معامالتهم دون ت�أخري وحتت �أي
ظرف" ..و":نحن ن�سري على نهج امل�ؤ�س�سني وعلى نهج �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،الذي ي�ضع يف مقدمة �أولوياته املواطن؛
فاملواطن �أو ًال وثاني ًا وثالث ًا .نحن �أقمنا دولة وغرينا �أطاح بدول ونحن على ثقة ب�أن
ر�ؤيتنا للعام � 2021سوف تتحقق بجهود اجلميع ،خا�صة ال�شباب يف خمتلف املواقع
احلكومية".

 ..هكذا يت�ضح لنا �أن "القمة احلكومية" قد �سعت �إىل حتقيق جمموعة من
الأهداف اال�سرتاتيجية الرئي�سة املرتبطة مبنظومة العمل احلكومي ،ومن �أهمها:
• بناء وجهة رئي�سة للم�س�ؤولني احلكوميني ،بكون القمة احلدث الأول من نوعه يف
الوطن العربي ،وال��ذي ي�ستعر�ض �أهم التطورات واالجتاهات العاملية يف توفري
اخلدمات احلكومية.
• �إيجاد من�صة لدعم مبادرات التوا�صل والتعاون الإقليميني يف القطاع احلكومي،
م��ع ا�ست�ضافة القمة نحو  2500م��ن �أب���رز امل�س�ؤولني احلكوميني م��ن دولة
الإم��ارات ومن الدول ال�شقيقة� ،إىل جانب  150خبري ًا دولي ًا عر�ضوا جتاربهم
وخرباتهم املميزة على امتداد ثالثني جل�سة حوارية.
• ت�شكيل منتدى للمعرفة ،عرب م�شاركة خرباء مهمني يف جمال الإدارة احلكومية،
ون�شر املعرفة واخل�ب�رة املكت�سبة لأجن��ح التجارب احلكومية على امل�ستويات
املحلية والإقليمية والعاملية.

سر الرقم واحد

كرر �صاحب ال�سمو يف كلمته مقولته ال�شهرية حول "املركز الأول �أو الرقم واحد"،
م�ؤكد ًا �أن اجلميع ي�سعى لهذا الرقم الأف�ضل بني الأرقام ،قائ ًال" :تعلمنا الإ�صرار على
الو�صول �إىل الرقم واحد من ال�شيخ زايد وال�شيخ را�شد طيب اهلل ثراهما ،واليوم نحذو
ونتعلم من ال�شيخ خليفة بن زايد �أط��ال اهلل يف عمره .فمث ًال �أبوظبي ت�سعى لتحتل
الرقم واحد يف جمايل الثقافة والطاقة املتجددة ،وهذا من حقها وهي قادرة على
ذلك ،ونحن يف دولة الإم��ارات عموم ًا اليوجد يف قامو�سنا كلمة (م�ستحيل) ،فهذه
الكلمة ي�ستخدمها ال�ضعفاء والك�ساىل الذين يخافون التحدي والإقدام ،واملرء �إذا �شك
يف قدراته ويف ثقته بنف�سه يفقد بو�صلة طريق النجاح والتفوق والو�صول اىل مبتغاه،
و�أنا �أطالبكم مع�شر ال�شباب ب�أن ت�صروا على الرقم واحد ،ف�أنا و�شعبي نحب الرقم
واحد".

منهج تطوير الخدمات الحكومية

وحدد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يف كلمته بو�ضوح تام مفهومه
لتطوير اخلدمات احلكومية عندما �أعلن�" :أريدها حكومة تعمل لإ�سعاد املواطن على
مدى � 24ساعة مثل اخلطوط اجلوية ،و�أريدها �أن تكون قريبة من النا�س ومرحبة
بكل املتعاملني معها ،متام ًا كالرتحيب الذي يلقاه نزيل الفندق ،و�أريد �أي�ض ًا �أن ينجز
املواطن كافة معامالته احلكومية يف مكان واحد وعرب جهاز حممول".
هذا اجلانب ركزت جل�سات احلوار على �ضرورته يف منوذج اخلدمة احلكومية؛
ففي ال��ي��وم الأول ناق�شت ال�سيناريوهات امل�ستقبلية لتحقيق الفعالية يف تقدمي
اخلدمات احلكومية ،والتطور امللحوظ ال��ذي �شهدته ك ٌل من تكنولوجيا املعلومات
وتوقعات املواطنني خالل ال�سنوات املا�ضية ،وبالتايل توقعات االجتاهات والفر�ص
التي �ستواجهها احلكومات خالل ال�سنوات املقبلة عند و�ضع �سيناريوهات للتكيف
واال�ستفادة من هذه املتغريات ..وا�ستعر�ض متحدثو اجلل�سة خرباتهم وجتاربهم يف
ا�ستخدام �أحدث التقنيات يف التحليل ،وتوقعاتهم للتغريات التي �ست�شهدها اخلدمات
احلكومية يف ال�سنوات املقبلة.

الفعال ..للموظف
الدور
ّ

�أ ّي ًا كانت اخلطط التي ي�ضعها اخلرباء يبقى الدور احلا�سم يف جناح تلك اخلطط
�أو ف�شلها رهن باملوظف املكلف بالتعامل مع اجلمهور ،وهو ما �شدّد عليه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد؛ موجه ًا ن��داءه للموظفني احلكوميني بقوله�" :أنتم الطاقة
واملحرك الرئي�س لكل عمل حكومي ولكل �إجناز عظيم من �إجنازات الدولة".
و�أكد �سموه على �ضرورة حتفيز املوظفني لتحقيق �أداء �أف�ضل ،م�ؤكد ًا �أن التحفيز
يكمن �أو ًال يف منح املوظف ال�صالحيات الالزمة التخاذ القرار املنا�سب الذي ي�صب
يف خدمة وزارته �أو دائرته؛ فمن دونها ال يتم حتقيق �أي �إجناز من قبل موظف مكبل
اليدين بالروتني واملركزية ..و�أف�ضل �أ�ساليب التكرمي ب�أن يجري بح�ضور زمالء العمل
لتحفيز روح املناف�سة الإيجابية بني املوظفني.
ويف جل�سة تالية تناولت بناء الثقافة اخلدمية يف القطاع احلكومي ،جرى �أي�ضاً
الرتكيز على ال��دور الف ّعال للموظف احلكومي بو�صفه نقطة التوا�صل املبا�شرة مع
املواطن املتعامل والذي يلعب دور ًا حموري ًا يف �ضمان جودة اخلدمات و�أ�سلوب تلقيها.

وقد ركز عدد من اجلهات احلكومية والتدريبية الدولية على بناء هذه الثقافة اخلدمية
ملا لها من انعكا�سات على ال�سلوكيات واملواقف لدى املوظفني ،م�شريين �إىل التحديات
والفر�ص والدرو�س امل�ستفادة من التجارب ال�سابقة.

تجارب وطنية بمستوى عالمي

ا�ستفاد ًة من اخلربات والتجارب يف حتقيق �أهداف القمة ،طرحت �إحدى اجلل�سات
ت�سا�ؤ ًال مهم ًا حول �أهم عوامل جناح جتربتي �أبوظبي ودبي ،وكيفية تطبيقهما يف مدن
وعر�ضت جتربتا املدينتني كنموذج لتطوير اخلدمات احلكومية حملي ًا،
�أخ���رىُ ..
ً
ً
ومبعايري عاملية؛ ن�سبة �إىل �أن هاتني املدينتني قد احتلتا دوما مراتب متقدمة على
�صعيد م�ؤ�شرات جودة احلياة وم�ستوى اخلدمات احلكومية ،وجرى �أي�ض ًا ا�ستعرا�ض
اجلهود املبذولة من �أجل �إدخال املزيد من التح�سني على هذين امل�ستويني.
جل�سة بعنوان "كيف نقي�س التنمية؟" ناق�ش خاللها م�س�ؤولون عامليون وخرباء
رياديون ،من حم�صلة جتاربهم ال�سيا�سية والتنموية ،كيفية حتديد �أولويات التنمية
يف هذا العامل املتغري ،مبا يعزز جهود احلكومات للتغلب على حتديات قائمة ومتغريات
م�ستجدة ،عرب �سيا�سات تدعم �أولوياتها تلبية الحتياجات مواطنيها وتوقعاتهم..
توالت جل�سات احل��وار لتتناول مو�ضوعات مهمة ،منها جل�سة ج��رت بالتعاون
مع كلية دبي ل�ل�إدارة احلكومية ،وكانت حول دور الإع�لام االجتماعي ك�أداة
حكومية للتوا�صل مع املتعاملني ،ا�ستناد ًا �إىل ما �شهدته ال�سنوات
الأخ�يرة من زي��ادة ملحوظة يف ا�ستغالل احلكومات
كل من
إع�لام
االجتماعي ك���أداة للتوا�صل مع ٍ
ال َ
َ
املواطنني وم��ع الأط���راف املعنية بت�صميم
وت��ق��دمي اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة؛ وه��و ما
ك��ان ق��د �أث��م��ر ب��و���ض��وح يف رف��ع معدل
م�شاركة امل�ستفيدين من اخلدمات يف
ت�صميمها ويف �إبداء �آرائهم يف جودتها؛
م��ا انعك�س على �شكل حت�سن ملحوظ
يف نوعيتها وجودتها .وقد �أثبتت جتارب
ع��دي��دة متنوعة �أن التوا�صل م��ع املواطنني
حول اخلدمات احلكومية ي�ضمن �شموليتها ،ويدعم
االبتكار والتح�سني امل�ستمر فيها؛ ما يعني يف املح�صلة
�إمكان اال�ستخدام الأمثل للموارد.

تجارب عالمية

بعد ذلك طافت القمة حول العامل يف جل�سات غنية وثرية بالتجارب واخلربات
تناولت ق�ص�ص النجاح يف �أهم مدن العامل و�أكرثها تقدم ًا ،تلك البانوراما احلكومية
جتولت يف املدن والتجارب املميزة الآتية:
• جتربة اخلدمات احلكومية يف �سنغافورة :باعتبار حكومة �سنغافورة معيار ًا
ومنوذج ًا جلودة وكفاءة اخلدمات احلكومية ،فقد جرى ا�ستعرا�ض �أهم مناذج
تقدمي اخلدمات يف هذه الدولة ،وكذلك الأدوات والأ�ساليب التي اتبعتها حكومتها
ل�ضمان االلتزام باملعايري التي توفرها.
• جتربة اخلدمات احلكومية يف الدمنارك :بكون الدمنارك من الدول الرائدة يف
التحول الإلكرتوين للخدمات احلكومية ،جرى التطرق �إىل ا�ستعرا�ض "التجربة
الدمناركية" على هذا ال�صعيد ،بالإ�ضافة �إىل اخلطط امل�ستقبلية لتحقيق املزيد
من التكامل يف تقدمي اخلدمات بني خمتلف الأطراف املعنية.
• جتربة اخلدمات احلكومية يف كندا :تعترب خدمات كندا و�أونتاريو من التجارب
ال��رائ��دة عاملي ًا ،ومن��وذج�� ًا لتقدمي خ��دم��ات حكومية متميزة ،م��ن خ�لال جعل
الو�صول �إليها �أ�سرع و�أ�سهل و�أكرث راحة للمواطنني .وا�ستعر�ضت اجلل�سة بالتحديد
التجربة الكندية يف �إن�شاء النافذة املوحدة للخدمات احلكومية وت�صميم خدمات
مرتكزة على حاجة املتعاملني..
محمد بن راشد لموظفي الحكومة" :أنتم الطاقة
والمحرك الرئيس لكل عمل حكومي ولكل إنجاز
عظيم من إنجازات الدولة".
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محمد بن راشد« :نحن نسير على نهج المؤسسين
وعلى نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان الذي يضع في مقدمة أولوياته المواطن؛
فالمواطن أو ً
ال وثاني ًا وثالث ًا».
• جتربة اخلدمات احلكومية يف �أ�سرتاليا :بحثت هذه اجلل�سة منوذج تقدمي
اخلدمة ال��ذي اتبعته "�سنرتلينك" ،وال��ذي يعترب ق��دوة يحتذى بها ،حيث مت
تو�ضيح القنوات الرئي�سة لتوفري خدمات "�سنرتلينك" واملقومات الأ�سا�سية
ل�ضمان جودة وفعالية اخلدمات.
• بناء ثقافة االبتكار يف القطاع احلكومي يف جتربة كوريا اجلنوبية :ا�ستثمرت
احلكومة ال��ك��وري��ة يف ج��ان��ب حت�سني ج���ودة اخل��دم��ات احلكومية ب��ه��دف رفع
م�ستوى جتربة املتعاملني .وقد رك��زت احلكومة الكورية تركيز ًا ملحوظ ًا على
زيادة ن�سبة امل�ستفيدين من اخلدمات وجودة خدماتها املقدمة ،وجرى ا�ستعرا�ض
ال�سبل والأدوات التي تبنتها هذه احلكومة يف بناء وتطوير ثقافة تدعم االبتكار يف
اخلدمات احلكومية ،وكذلك الدرو�س امل�ستفادة من هذه التجربة الفريدة.
• جتربة اخلدمات احلكومية يف ال�برازي��ل :عرفت ال�برازي��ل خ�لال ال�سنوات
املا�ضية بتجربتها الرائدة التي منحتها خط ًا تنموي ًا �صاعد ًا وحت�سن ًا ملحوظ ًا
يف جودة حياة مواطنيها وتناف�سية اقت�صادها .وبرزت يف جل�سة احلوار التجربة
الربازيلية يف التو�سع يف توفري اخلدمات وحت�سني جتربة امل�ستفيدين منها خالل
فرتة زمنية وجيزة .و�أعطت اجلل�سة من خالل عر�ض عدة جتارب برازيلية نظرة
عامة عن منوذج توفري اخلدمات يف دولة الربازيل.

�أجل ذلك مت ا�ستعرا�ض مناذج من جائزة الأمم املتحدة للخدمة العامة يف جمال
االبتكار يف اخلدمات الإلكرتونية التي نفذتها وزارة الإدارة العامة والأمن يف جمهورية
كوريا ،من خالل تقدمي اخلدمات الإلكرتونية للجمهور على م��دار ال�ساعة ،وهي
مبادرة فازت باملركز الثاين يف جائزة الأمم املتحدة للخدمة العامة  ..2011وكانت
وزارة الإدارة العامة والأمن الكورية قد �أطلقت نظام خدماتها الإلكرتونية على مدار
ال�ساعة لتح�سني الو�صول �إىل اخلدمات احلكومية ورفع الثقة بها ،وتخفي�ض التكاليف
االقت�صادية واالجتماعية ب�صورة جذرية .ووفق ًا لهذه التجربة فقد �أُدخلت حت�سينات
على النظام م ّكنته من معاجلة اخلدمات الإلكرتونية ب�شكل كامل عرب الإنرتنت :بدء ًا
من تقدمي الطلبات حتى احل�صول على اخلدمات.
كما ُيتيح النظام خدمة املعاجلة بالنافذة الواحدة لع�شرين نوع ًا من اخلدمات،
القمة ركزت ب�شكل خا�ص يف جممل جل�ساتها على اخلدمات الإلكرتونية باعتبارها
�ضرورة لتطوير اخلدمات احلكومية وحت�سني جودة و�صولها وتقدميها للمتعاملني ،من ت�شمل خدمات النقل والتوظيف والزواج واملعامالت العقارية ،وغريها من اجلوانب
املرتبطة ب�صورة مبا�شرة باحلياة اليومية ،ما �أدى �إىل تقليل احلاجة �إىل زيارة املكاتب
احلكومية املتعددة ..و�أتاح لل ُم�ؤ�س�سات �إر�سال م�ستنداتها املُنجزة عرب الإنرتنت �إىل
ال�شركات.
�أي�ض ًا جرى ا�ستعرا�ض "برنامج الإم��ارات للخدمة احلكومية املتميزة" يف عام
 2011للرقي بجودة اخلدمات احلكومية االحتادية والرتكيز على تعزيز ر�ضا
املتعاملني .وتطرقت اجلل�سة �إىل �شرح �أهداف الربنامج وا�ستعرا�ض �أهم املبادرات
وامل�شروعات التي مت �إطالقها ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة �أه��م التحديات والدرو�س
مدعمة ب�أمثلة من واقع
امل�ستفادة من هذه التجربة يف تطوير اخلدمات احلكومية؛ ّ
اجلهات االحتادية املختلفة.
وكانت جتربة حكومة �أبوظبي يف درا�سة قيا�س جتربة املتعاملني واملخرجات
الرئي�سة عن ر�ضا املتعاملني يف الفئات اخلدمية املتنوعة ،كالتعليم وال�صحة ،من �أبرز
التجارب التي مت ا�ستعرا�ضها ،عالوة على النموذج اخلدمات امل�ستقبلي لهذه احلكومة،
مع تدعيم اجلل�سة مبمار�سات من �أر�ض الواقع من جهات عديدة ،مثل مركز �أبوظبي
للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات ،وجمل�س �أبوظبي للتعليم ،وبلدية املنطقة الغربية،
و�شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية (�صحة) ،وم�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية.

«نعمل مع ًا لتسهيل حياتك»
ت�أتي القمة تتويج ًا للمكانة الدولية الرفيعة التي
تنعم بها دولتنا على امتداد خريطة العامل ،وفق
اخلطاب ال�صادق ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،يف كلمته للحا�ضرين.
�إن جتربة الإمارات يف الإدارة احلكومية عموم ًا،
ويف جمال احلكومة الإلكرتونية بوجه خا�ص ،متثل
ق�صة جن��اح ت�ستحق �أن تُعر�ض بكل الفخر ،و�أن
تُناق�ش بو�صفها در���س�� ًا يف التطور املت�سارع نحو
الأف�ضل� .إن جوهر التجربة الإماراتية يف احلكومة
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الإلكرتونية يقوم على �أنها �سعي د�ؤوب لت�سهيل حياة
النا�س ،وعمل م�ستمر للتكيف مع م�ستجدات الع�صر
من �أجل بلوغ الغايات التي تعزز التناغم بني اجلهات
احلكومية ،وحتقق م�ستويات �أعلى من التناف�سية
وت�سرع وت�ي�رة من��و االقت�صاد وجت���ذب امل��زي��د من
اال�ستثمارات.
وقد مثلت القمة يف جانب من جوانبها فر�صة
لالطالع على جت��ارب الآخ��ري��ن يف خمتلف �أرجاء
املعمورة ،و�شكلت مرجع ًا لقاعدة بيانات ومعلومات
ميكن الرجوع �إليها ال�ستخال�ص الدرو�س واتخاذ

ال��ق��رارات املبنية على �آراء �أه���ل العلم واخل�برة
و�أ�صحاب التجارب الناجحة.
لقد كانت القمة احلكومية حدث ًا ا�ستثنائي ًا بال
�شك ،و�إذ هي جنحت يف عر�ض جتربة الإم��ارات
ب��و���ص��ف��ه��ا ح��ال��ة ف��ري��دة م��ن ال��ت��ط��ور والتحديث
امل�ستمرين على �صعيد العمل احلكومي ،يبقى الأمر
الأكرث ا�ستثنائية هو �أن نعي ب�أن م�س�ؤولياتنا بعد هذا
احلدث باتت �أكرب من م�س�ؤولياتنا قبله؛ ويفرت�ض بنا
�أن نعمل بجد على توحيد اجلهود الوطنية لتحقيق
ر�ؤية الإمارات .2021

•

موقع الشهر

الموقع اإللكتروني لـ «مركز دبي للتسوق»  thedubaimall.comمثال للحداثة اإللكترونية
يعد مركز دبي للت�سوق �أ�ضخم املراكز التجارية يف العامل ،فهو ي�ضم
 1200مميزات خاصة بالموقع
ً
ّ

متجر من متاجر البيع بالتجزئة ،وحمال ذات م�ساحات كبرية ،و 160منفذا لبيع
الطعام وال�شراب ..وبهذا فهو ي�ستحق بجدارة �أن يحظى مبوقع �إلكرتوين متميز ؛
وهو .www.thedubaimall.com

هيكل الموقع

يتميز املوقع بخريطة ت�أخذ باحل�سبان كيفية جتول العني يف ال�صفحة التي جاءت
على �شكل احلرف  Fباللغة الإجنليزية ،وهي م�ستخدمة لتوزيع مكونات املوقع ح�سب
�أهمية املكان بالن�سبة لل�شا�شة؛ فقد �صممت الرتوي�سة لتعك�س الهوية الب�صرية ملركز
الت�سوق ،تعززها �صور خمتارة بطريقة جميلة موفقة ،حتفز املت�صفح على البقاء يف
ال�صفحة وموا�صلة ا�ستك�شاف مكونات املوقع.

القائمة الرئيسة

القائمة الرئي�سة يف املوقع مميزة ومبتكرة ،فهي ت�ستخدم الأيقونات امل�صورة يف
القوائم املن�سدلة مبجرد مترير امل�ؤ�شر عليها ،وتعطي هذه الأيقونات نبذة خمت�صرة
للروابط التي قد يحتاج امل�ستخدم �إىل ت�صفحها ،موفرة عليه وقت تبينّ حمتوى
الرابط ومقللة من الإرباك يف فهم معنى خيارات القوائم.

الهوية البصرية

ا�ستخدم فريق املوقع الإلكرتوين ملركز «دبي مول» للت�سوق ال�صور املعاجلة فائقة
الدقة والو�ضوح واملعززة بالن�صو�ص الأنيقة ،ليجعل من ال�صفحات لوحة �سهلة
اال�ستعرا�ض بقيمة جمالية عالية تن�ضاف �إليها .ويعد ا�ستخدام اللون الأحمر يف
اخللفية مع كتل الن�صو�ص مكم ًال جمالي ًا لل�شكل العام ..بينما يعطي ا�ستخدام اللون
الأبي�ض يف الفقرات واللون الأ�صفر للعناوين نوع ًا من املفارقة التي جتذب عني القارئ
لتحثه على قراءة العناوين التي ت�ستهويه ب�سرعة قبل �أن ينتقل �إىل قراءة الفقرات.

يوفر املوقع جولة بانورامية افرتا�ضية با�ستخدام تكنولوجيا متطورة يف تقدمي
املحتوى الإلكرتوين� ،إذ ت�أخذ امل�ستخدم يف جولة افرتا�ضية عند النقر على املناطق
املتفاعلة وتو�ضح له الأماكن املهمة مبجرد مترير امل�ؤ�شر عليها ،ويتزامن هذا امل�شهد
االفرتا�ضي البانورامي مع خريطة تخطيطية تظهر على جانب ال�صفحة مو�ضحة
الأماكن التي قام امل�ستخدم بزيارتها ،لت�ساعده يف الو�صول اىل الأماكن التي يريد
زيارتها فعلي ًا يف املركز.
املحال تبعاً
ّ
�أي�ض ًا يوفر املوقع «خريطة تفاعلية» للعثور على املتاجر وحتديد مواقع
لال�سم  :وهو تطبيق �آخر على هذا املوقع ي�ستحق الإ�شادة به ،حيث حتوي اخلريطة
عدة �أق�سام ،مثل متاجر التجزئة ،واملطاعم ..وغريها ،لت�سهيل حتديد �أماكنها يف
املركز ،م�صنفة ح�سب الطوابق ،ويف قائمة �أفقية �أعلى اخلريطة.
وعندما يختار امل�ستخدم �أح��د الت�صنيفات ت�ضيء اخلريطة التفاعلية جميع
الأق�سام التي تعود �إىل ذلك الت�صنيف ،وعند مترير امل�ؤ�شر فوق ق�سم منها تظهر ا�سم
املتجر وت�صنيفه وموقعه مع �صورة له.
�أما �صفحة العرو�ض اخلا�صة فتعر�ض التخفي�ضات والق�سائم ال�شرائية التي ميكن
للمت�سوق احل�صول عليها عندما يقوم ب�إنفاق مبلغ حمدد من املال ،مو�ضح ًة تاريخ
ابتداء العرو�ض وانتهائها.
جملة مركز دبي الإلكرتونية متكن امل�ستخدم من ا�ستعرا�ض �آخر �صيحات املو�ضة
وعرو�ض الأزياء ،مع توفري خيار اال�شرتاك فيها ملن يرغب مقابل مبلغ  120درهم ًا
�سنوي ًا.
حم��رك البحث اخلا�ص مبركز دب��ي للت�سوق ميكن املت�سوقني من البحث عن
الأ�شياء التي يبحثون عنها؛ حيث يقوم مبعاجلة الكلمة �أو الكلمات امل�ستخدمة يف
البحث ويطابقها مع الت�صنيفات املوجودة يف املوقع ،وميكن للم�ستخدمني ترتيب
وتنظيم نتائج البحث عن طريق الأق�سام« :الت�سوق»« ،املطاعم»« ،الرتفيه»« ،الإقامة»،
ما ي�سهل عليهم كثري ًا حتديد خيارات البحث املتاحة.

حضور مركز دبي على الشبكات االجتماعية

يعترب ح�ضور املركز قوي ًا يف �شبكات التوا�صل االجتماعي القيادية مثل في�سبوك
الذي �ضمت �صفحته  388028معجب ًا ،وتويرت الذي �ضمت �صفحته 54647
متابع ًا .وميكن للمت�سوق �أي�ض ًا ت�سجيل رقم هاتفه املحمول يف املركز متيح ًا له ا�ستقبال
ر�سائل ن�صية بالعرو�ض التجارية املقامة فيه.
�أخ�ي�ر ًا ،ف���إن املوقع الإل��ك�تروين ملركز دب��ي للت�سوق يعترب متميز ًا من الناحية
اجلمالية والتطبيقية على حد �سواء ،وهو يعمل بكفاءة عالية لتلبية حاجة املت�سوقني
وتعزيز و�صولهم �إىل الأماكن الأن�سب للت�سوق ،والعثور على ال�سلع التي يبحثون عنها،
�إ�ضافة �إىل العديد من اخلدمات الأخرى التي جتعل منه نقطة مرجعية موثوق ًا بها
جلميع امل�ستهلكني واملت�سوقني.

•
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تغريدات
تقييم موقع  kred.comلمستوى تأثير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في
موقع تويتر (المقياس يتكون من ألف نقطة)

متابعو صاحب السمو
الشيخ محمد يخترقون حاجز
المليون ونصف المليون

HH Sheikh Mohammed

Follow@HHShkMohd

بانوراما مجتمعية من تغريدات صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد على موقع
تويتر خالل فبراير 2013

زاوية جديدة تقدم بانوراما جمتمعية جتول بنا يف ف�ضاء تغريدات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،وكيف �أ�صبحت حموراً يجتمع حوله �أبناء الوطن،
وم�شع ً
ال تنطلق منه املبادرات الوطنية واالجتماعية.
وتظهر هذه ال�صفحة كيف جنحت جتربة �صاحب ال�سمو عرب ال�شبكات االجتماعية
بامتياز يف حتقيق االنت�شار العاملي ،وبناء الكاريزما احلكومية ،لت�صبح �إحدى �أدوات
�صناعة احلدث والت�أثري يف �إمارة دبي ودولة الإمارات.

وقد جنح �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد يف �أن ي�صبح �شخ�صية م�ؤثرة عاملياً
من خالل ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية ،وه��ذا النجاح ت�ؤكده �إح�صاءات قاعدة
املتابعني.
هذه ال�صفحة معدة با�ستخدام موقع  ،kred.comاخلا�ص بتحرير ال�صفحات
الإخبارية من حمتوى ال�شبكات االجتماعية.
تاريخ حتديث ال�صفحة  24فرباير .2013

معدل زيادة متابعي اشتراك صاحب السمو الشيخ محمد على تويتر خالل شهر فبراير  ،2013ونجوم العالم تتابع سموه عبر تويتر

 3فرباير:
تر�أ�ست بق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي جل�سة ملجل�س
ال��وزراء،ت �ن��اول �ن��ا خاللها ع��دة موا�ضيع �أبرزها
نظام جديدلت�سعري الأدوية يف القطاع اخلا�ص

8

العدد  - 113مارس 2013

 17فرباير:
�سعدت اليوم كثرياً بزيارة الطفلة مرية  ..والتي طلبت مني زيارة مدر�ستهم خالل القمة
احلكومية pic.twitter.com/pIgZrcM7 ..

 2فرباير:
قمت ب��زي��ارة مقر �شركة نخيل ملراجعة واعتماد
خمططات امل���ش��اري��ع اال�ستثمارية امل�ستقبلية ..
واعتمدنا م�شروعني للإطالق الفوري

اتصاالت

«ياه سات» تطلق
خدمات اإلنترنت
بالدولة في الربع
األول من 2013
ومت جتهيز القمر اال�صطناعي الثاين لل�شركة " "Y1Bلتقدمي خدمات متطورة
يف جم��ايل االت�����ص��االت والإن�ترن��ت للقطاعني احلكومي وال��ت��ج��اري ،بتقنية �إع��ادة
ا�ستخدام الرتددات والتغطية وا�سعة النطاق عرب حزمة الرتددات «»Ka-band
التي �ست�ستخدم لتوفري جمموعة متنوعة من التطبيقات التجارية واحلكومية� ،إ�ضافة
�إىل خدمة الإنرتنت عرب الأقمار اال�صطناعية  YahClickاملقدمة للم�ستخدمني
يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب غرب �آ�سيا.

متثل خدمة نقل البيانات واالرت �ب��اط ع�بر �شبكة الإن�ترن��ت العمود الفقري
للحكومة الإلكرتونية والأ�سا�س ال��ذي يتم على دعاماته بناء اقت�صاد املعلومات
وجمتمع املعرفة .وتدرك دولة الإمارات هذه احلقيقة فتبادر بتوفري �أعلى م�ستويات
هذه اخلدمة ملواطنيها ..بل وتتعداها لتغطي العديد من بلدان العامل.
"ياه �سات" �أح��د النماذج التي تن�ضم �إىل العديد من التجارب الإماراتية
الرائدة يف توفري البنية التحتية الرقمية لقطاع الأف��راد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية على م�ستوى دويل ،وهي �شركة م�ساهمة خا�صة مملوكة بالكامل من
قبل �شركة مبادلة للتنمية /ال��ذراع اال�ستثماري حلكومة �أبوظبي .وقد ت�أ�س�ست
"ياه �سات" يف عام  ،2007وقامت بت�صميم نظام الأقمار اال�صطناعية متعددة السرعة العالية
تعمل "الياه �سات" مع مزودي خدمات االت�صاالت لإتاحة خدمة الإنرتنت عالية
الأغرا�ض الأول يف املنطقة ،على �أ�سا�س التفاعل مع العمالء والبحث يف احتياجات
ال�سرعة يف امل��دار���س وامل��ن��ازل وال�شركات يف جميع �أنحاء املنطقة ،وتوفر خدمة
االت�صاالت اخلا�صة بهم.
الإنرتنت ب�سرعة عالية دون احلاجة �إىل تو�صيالت� ،إمنا من خالل �صحن القط �صغري
احلجم مثبت يف املنزل.

"ياه كليك"

وذكر طارق احلو�سني ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة� ،أن ال�شركة �ستطلق خدمات
الإنرتنت عالية ال�سرعة " "yah clickعرب قمرها اال�صطناعي الثاين يف الدولة
خالل الربع الأول من العام احلايل ،بعد جناح مرحلة اختبارات ال�سرعة والكفاءة
العالية ،منوه ًا �إىل �أن��ه قد مت التعاقد مع مزودين اثنني م�ستقلني داخ��ل الإمارات
هما "�سكاي �سرتمي" و"�صفا تيليكوم" ..كما �ستكون خدمات و�أعمال ال�شركة مكملة
خلدمات �شركتي "ات�صاالت" و"دو"؛ مو�ضح ًا �أنه يف حاالت الطوارئ احلا�صلة على
�شبكة الألياف ال�ضوئية الأر�ضية ،ف�إن خدمات "ياه كليك" �ستكون بديلة� ،إ�ضافة �إىل
�أنها تغطي املناطق النائية مثل حقول البرتول واملناطق املعزولة التي مل ت�صلها الألياف
ال�ضوئية.
ومتتاز خدمة الإنرتنت  YahClickب�سهولة احل�صول عليها دون احلاجة �إىل
تو�صيالت �أر�ضية ،وذلك من خالل تركيب �صحن القط يتم من خالله احل�صول على
خدمة الإنرتنت وا�سعة النطاق عرب الأقمار اال�صطناعية ،وبتكلفة قليلة.

خدمات مميزة

تتمثل اخلدمات التي تقدمها "الياه �سات" عرب قمريها اال�صطناعيني ب�ستة
�أ�صناف ،هي:
• "ياه كليك" :خدمة احلزمة العري�ضة عرب الأقمار اال�صطناعية
• "ياه �سكيور" :خدمة الأقمار اال�صطناعية للجهات احلكومية
• "ياه لينك" :خدمة االت�صال بالأقمار اال�صطناعية
• "ياه �سريف�س" :حلول متكاملة عرب الأقمار اال�صطناعية
• "ياه كاريري" :حلول عرب الأقمار اال�صطناعية مل�شغلي ات�صاالت
• خدمات البث التلفزيوين التي تقدمها �شركة "ياه اليف" :وهي م�شروع م�شرتك
قائم بني �شركة الياه لالت�صاالت الف�ضائية و�شركة " "SESامل�شغل العاملي يف
خدمات الأقمار اال�صطناعية.

وتقدم ي��اه الي��ف ،التي �أ�س�ست يف ع��ام  ،2011خدمات بث متطورة ،وجمع
الأخبار ،وقدرات التغذية والتوزيع ،عرب �إر�ساء عهد جديد من خدمات البث العايل
 28دولة
و�سيتم �إطالق خدمات الإنرتنت عالية ال�سرعة يف  28دولة ،م�ستهدفة �أفريقيا الو�ضوح  ،HDواخلدمات التلفازية ثالثية الأبعاد.
وال�شرق الأو�سط وجنوب غرب �آ�سيا قبل نهاية العام  ،2013حيث تعاقدت ال�شركة
مع  30م��زود ًا لتقدمي "ياه كليك" عرب قمرها اال�صطناعي الثاين “ ”Y1Bيف
تلك الدول ،حيث مت البدء يف ت�شغيل اخلدمات التجارية للقمر كما مت االنتهاء من
اختباره.
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استطالع
في استطالع أجرته حكومة دبي اإللكترونية
بالتعاون مع مركز دبي لإلحصاء

نسبة رضا المشاركين
األفراد عن الخدمات
اإللكترونية لحكومة دبي
تجاوزت %90

اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺨﺪﻣﺎت ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﺑﻲ  -ﻟ�ﻓﺮاد

آراء  726ﻓﺮد ًا ﻣﺸﺎرﻛ ًﺎ ﻣﻦ دﺑﻲ
دﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺎ ا�ﻓﺮاد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
وﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ا�ﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟﺠﻨﺲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

%73


%27


ك�شفت دائ��رة "حكومة دبي الإلكرتونية" عن جت��اوز �أع��داد امل�شاركني ،من فئتي
الأف ��راد وال�شركات ،يف اال�ستطالع اخلا�ص بقيا�س معرفة ور�ضا ال�شركات و�أفراد
جمتمع �إمارة دبي باخلدمات الإلكرتونية للجهات احلكومية التابعة حلكومة دبي ومت
�إجرا�ؤه عرب الهاتف ،الـ  1000م�شارك ..و�أبدت ن�سبة  %88من الأفراد امل�ستطلعة
�آرا�ؤهم عزمهم موا�صلة تبني اخلدمات الإلكرتونية املتوافرة لتنفيذ معامالتهم.
وت�سعى الدائرة عرب هذه اال�ستطالعات �إىل الوقوف على م�ستوى ر�ضا جميع الفئات
باخلدمات الإلكرتونية ،للعمل على حت�سني نوعيتها وتطويرها وتوفريها لهم ب�شكل �أف�ضل..
وقيا�س مدى وعي الأف��راد وال�شركات بتلك اخلدمات ومدى الإقبال على ا�ستخدامها،
عالوة على املحافظة على وجود قناة ات�صال مفتوحة بني احلكومة الإلكرتونية وهذه
القطاعات ،وذلك متا�شي ًا مع ا�سرتاتيجيتها املبنية على مبد�أ "العميل �أو ًال".
ويف �آخر ا�ستطالع �أجرته الدائرة ،بالتعاون مع "مركز دبي للإح�صاء" ،وتناول
خدمات تتعلق بالإقامات ،وا�ستخراج الرتاخي�ص ،ودفع ر�سوم املخالفات ،وا�ستخراج
تراخي�ص املركبات لل�شركات ..و�شمل ع ّينة ع�شوائية من الأفراد القاطنني يف �إمارة دبي
بلغ عددها  726فرد ًا وع ّينة من ال�شركات العاملة يف دبي بلغ عددها � 366شركة متعددة
الأحجام ومتنوعة الأن�شطة� ،أبدت ن�سبة  %88من الأفراد و %77من ال�شركات ممن
ي�ستخدمون اخلدمات الإلكرتونية عزمها موا�صلة تبنيها اخلدمات الإلكرتونية املتوافرة
لتنفيذ معامالتها ،معربة عن اطمئنانها �إىل م�ستوى الأمان املرتفع الذي توفره البنية
التحتية الداعمة لهذه اخلدمات و�ضمانها اخل�صو�صية وال�سرية كبيئة �ضرورية للأفراد
والأعمال .كما �أو�ضحت النتائج التي مت احل�صول عليها من اال�ستطالع �أن ن�سبة %78
من الأفراد و %39من ال�شركات ممن ي�ستخدمون اخلدمات الإلكرتونية �أنهم ينفذون
معامالتهم ب�شكل كامل عرب الإنرتنت من دون اال�ضطرار لزيارة مقر �أية دائرة لها �صلة
باملعاملة.
ويف �إط��ار تعليقه على هذا اال�ستطالع ،قال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام
حكومة دبي الإلكرتونية�" :إن اال�ستطالع الأخري �أظهر �أن ن�سبة ر�ضا الأفراد عن اخلدمات
الإلكرتونية على �صعيد جودتها وتوفريها الوقت واملال ونوعيتها جتاوزت ن�سبة الـ ،%90
و�أن  %88من الأفراد امل�ستطلعة �آرا�ؤه��م و  %76من قطاع ال�شركات �أو�صوا بتبني
خيار تنفيذ املعامالت �إلكرتوني ًا" ،م�شري ًا �إىل �أن نتائج هذه اال�ستطالعات �ست�سهم بال
�شك يف تعزيز م�شاركة اجلهات احلكومية وموظفيها واجلمهور يف حت�سني جودة اخلدمات
املقدمة وتلبية كافة متطلبات املتعاملني من خمتلف فئات املجتمع ..و�أكد �سعادته التزام
الدائرة بالعمل الدائم بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية على تطوير اخلدمات الإلكرتونية
وقنوات الو�صول �إليها ل�ضمان �أعلى م�ستويات الر�ضا من قبل خمتلف ال�شرائح وت�سهيل
�سبل ح�صولهم على اخلدمات الإلكرتونية.
وب�إمكان اجلمهور الو�صول �إىل معظم اخلدمات التي توفرها الدوائر احلكومية يف
دبي جلميع ال�شرائح املجتمعية من خالل البوابة الإلكرتونية الر�سمية حلكومة دبي (دبي.
ام��ارات) التي تعد من�صة فاعلة ومتنوعة لتمكني املتعاملني من �أف��راد املجتمع وقطاع
الأعمال والزوار من الو�صول من مكان واحد �إىل اخلدمات الإلكرتونية احلكومية ب�سهولة
و�سرعة تامة.

•
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%36
%26
%20
%8
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%3


 





اﺳﺘﺨﺪام ا�ﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺸﺒﻜﺔ ا�ﻧﺘﺮﻧﺖ

%81

%58

%33

%22

%22 
%19




83%



15%



2%

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ا�ﻓﺮاد وﻛﻴﻒ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬﺎ؟










726 688

726 495

726 160

726 147










726 144

726 21

726 18

726 17

ﻣﺠﻤﻞ ﻃﺮق إﺟﺮاء اﻟﺨﺪﻣﺎت

 

%24.5

%45.5

 

  

%16.4 %13.6




ا�ﻗﺒﺎل واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

 

%45.5

  

%24.5

 

%16.4 %13.6


%38.1
 %78
ﻣﺎ ﻣﺪى رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ؟

%96

%95




%92
 

%22
ﻫﻞ ﺳﻴﻮاﺻﻠﻮن إﺟﺮاء
اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ًﺎ؟

%88


%11



%1






ﻫﻞ ﺳﻴﻮﺻﻮن ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ًﺎ
�ﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ؟

 %88
 %9
 %2
~ %0

اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺨﺪﻣﺎت ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﺑﻲ  -ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

آراء  366ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ

 70ألف شركة استفادت من
البوابة اإللكترونية لـ «دبي
التجارية»

دﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
وﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ا�ﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﺳﺘﺨﺪام ا�ﻧﺘﺮﻧﺖ

%89
10 

%44

50  11 

%31

100

%19

99  51 

%7

ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺒﻜﺔ ا�ﻧﺘﺮﻧﺖ






%8



%3




%88



%12

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬﺎ؟








366339

366327

366318







366176

366162





366192

366221






36658

3664

ﻣﺠﻤﻞ ﻃﺮق إﺟﺮاء اﻟﺨﺪﻣﺎت
  

24.6%

 

21.9%

52.2%

1.4%


 



ا�ﻗﺒﺎل واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
  

%24.6

 

%21.9

%52.2

%1.4


 

%76.8
%61




ﻣﺎ ﻣﺪى رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ؟

%95

%94




 %39

ﻫﻞ ﺳﻴﻮاﺻﻠﻮن إﺟﺮاء
اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ًﺎ؟

%77


%22

%77
 





~%0


ﻫﻞ ﺳﻴﻮﺻﻮن ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ًﺎ
�ﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ؟

 %76
%21
 %2
~ %1
~ %1

تنفذ "دبي التجارية" ،امل�س�ؤولة عن البوابة التجارية الإلكرتونية لإمارة دبي
حالي ًا ،م�شروع ًا ي�ستهدف تطوير ًا �شام ًال للبوابة ي�ؤهلها لإجناز  30مليون معاملة
�إلكرتونية لل�شركات والتجار بحلول عام .2016
و�أو�ضح حممود الب�ستكي ،الرئي�س التنفيذي لدبي التجارية ،يف ت�صريحات
لل�صحافيني على هام�ش �أعمال القمة اخلام�سة لتوظيف التكنولوجيا يف الأعمال
احلكومية التي عقدت يف �أبوظبي �أخ�ير ًا� ،أن امل�شروع اجلديد يت�ضمن حتديث ًا
�شام ًال للبنية التحتية للبوابة الإلكرتونية ،و�إ�ضافة خدمات جديدة لها ،تواكب
التطور الكبري ال��ذي ت�شهده احلركة التجارية يف �إم��ارة دب��ي ..منوه ًا �إىل �أن
امل�شروع اجلديد يت�ضمن ربط البوابة بعدة جهات حكومية وحملية� ،أبرزها وزارتا
االقت�صاد والتجارة اخلارجية ،ما ي�ساعد يف عمليات التخلي�ص للب�ضائع ب�سرعة
كبرية.
وك�������ش���ف ال���ب�������س���ت���ك���ي ع�����ن �أن ال����ب����واب����ة الإل����ك��ت�رون����ي����ة احل���ال���ي���ة
� www.dubatrade.aeأجنزت خالل � 2012أكرث من  14.8مليون
معاملة �إلكرتونية لل�شركات والتجار ،م�شري ًا �إىل �أن عدد ال�شركات التجارية
امل�سجلة يف البوابة ي�صل حالي ًا �إىل �أكرث من � 70ألف �شركة .وقال" :منا عدد
ال�شركات خ�لال ال�سنوات القليلة املا�ضية بن�سبة  %20لكل �سنة ،ونتوقع
زيادة هذه الن�سبة خالل ال�سنوات الثالث املقبلة ،لتت�ضاعف بن�سبة ،%100
ونعمل على م�ضاعفة عدد املعامالت الإلكرتونية �أي�ض ًا لي�صل �إىل ثالثني مليون
معاملة".
و�أو�ضح الب�ستكي �أن امل�شروع اجلديد يت�ضمن ت�سهيالت لل�شركات والتجار،
مبا ي�ؤدي �إىل �سرعة تخلي�ص ب�ضائعهم عرب بوابة �إلكرتونية واحدة ..م�شري ًا �إىل
�أنه مت ربط بوابة دبي التجارية �سابق ًا مع جمارك دبي ،وموانئ دبي ،واملنطقة
احلرة جلبل علي ،ومركز دبي لل�سلع ،باعتبارها جهات مزودة خلدمة الربط.
كما مت الربط مع هيئات �أخرى يف دبي� ،أبرزها بلدية دبي وهيئة الطرق �سعي ًا �إىل
ربط هيئات وم�ؤ�س�سات �أخرى "لنوفر على ال�شركات والتجار الكثري من الوقت
واملال" .م�ضيف ًا� " :إن فل�سفة التطوير اجلديد هي خدمة ال�شركة والتاجر ب�شكل
مبا�شر و�سريع ،بحيث تقدم له البوابة اخلدمات واملعلومات التي تهمه هو فقط،
ولي�س �شركات �أخ��رى ،مبعنى �أن �شركة النقل التي تريد خدمة معينة تخت�ص
مبجال التخلي�ص �أو ال�شحن من البوابة �سيتوفر لها معلومات خا�صة بها فقط،
دون الإبحار يف معلومات و�إج��راءات التخلي�ص ل�شركات �أخرى ،وهذا بال �شك
�سيوفر الوقت واجلهد".
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الدفع اإللكتروني

 8.5مليون درهم حصيلة بوابة «الدفع عبر الهاتف المتحرك» خالل عام 2012
�أظهرت �إح�صاءات ك�شفت عنها دائرة حكومة دبي
الإلكرتونية �أخرياً حتقيق بوابة "الدفع عرب الهاتف
املتحرك" التي توفرها ال��دائ��رة جلهات حكومة دبي
تقدماً ملمو�ساً يف قيمة املبالغ املح�صلة خالل العام
 2012مل�صلحة اجلهات احلكومية املحلية امل�شرتكة
ب �ه��ا؛ حم�ق�ق��ة زي� ��ادة ت�ب�ل��غ  %11م �ق��ارن��ة م��ع تلك
املح�صلة يف ال �ع��ام  2011وب��زي��ادة  %39يف عدد
امل �ع��ام�ل�ات امل �ن �ف��ذة ع�ب�ر ه ��ذه ال �ب��واب��ة ال �ت��ي مت ّكن
امل �ت �ع��ام �ل�ين م ��ن اال� �س �ت �ع�لام ع ��ن امل �ب��ال��غ امل�ستحقة
لبع�ض اخل��دم��ات احلكومية ودف�ع�ه��ا يف بيئة �آمنة؛
�إما من خالل تطبيق على �أجهزة الآي فون يجمعها يف
مكان واحد ويجري تنفيذها بخطوة واحدة و�إما عرب
الر�سائل الن�صية ،بهدف توفري مزيد من ال�سهولة
والراحة للم�ستخدمني.
املح�صلة عرب هذه البوابة قيمة
�سجلت املبالغ
وقد ّ
ّ
بلغت  8.530.379درهم ًا مع نهاية �شهر دي�سمرب
ال��ف��ائ��تُ ،ن��ف��ذت ع�بر  36.325معاملة ،مقارنة بـ
 7.651.198درهم ًا خالل العام ال�سابق 2011
ُنفذت عرب  26.174معاملة ،لت�ساهم البوابة بذلك
يف تقدمي عوائد ،مبا�شرة وبعيدة الأم��د ،على �صعيد
النفقات احلكومية.
وقد �أحرزت هيئة كهرباء ومياه دبي ،فهيئة الطرق
واملوا�صالت ،ف�شرطة دبي ،املراكز الثالثة الأوىل على
�صعيد املبالغ املح�صلة �إلكرتوني ًا ،على التوايل� ..أما على
�صعيد عدد املعامالت املنفذة فقد �أحرزت هيئة الطرق
واملوا�صالت ،ثم هيئة كهرباء ومياه دبي ،ف�شرطة دبي،
املراكز الثالثة الأوىل على التوايل.
وقال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة
دبي الإلكرتونية ،تعليق ًا على هذه النتائج" :تع ّد بوابة
الدفع عرب الهاتف املتحرك جزء ًا من مبادرتنا الرامية
�إىل توفري اخل��دم��ات احلكومية ع�بر ق��ن��وات مبتكرة
بهدف ت�سهيل التعامالت احلكومية للجمهور وجمتمع
الأع��م��ال يف دب��ي .وت�شري ه��ذه الأرق���ام �إىل التغري يف
عادات اجلمهور ورغبته احلقيقية يف ا�ستخدام القنوات
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اجل��دي��دة امل��ت��اح��ة ل��ه ع��ل��ى م���دار ال�����س��اع��ة يف �إجن���از
املعامالت احلكومية ،وهو ما ت�ؤكده الزيادة يف معدالت
ؤ�س�سات ،على تبني خيار الدفع
�إقبال العمالء� ،أفراد ًا وم� ٍ
عرب الهاتف املتحرك لإجناز معامالتهم احلكومية من
جهة ،وزيادة ثقتهم يف فعالية و�أمان هذه القنوات من
جهة �أخرى ،خا�صة بعد اجلهود التي قامت بها حكومة
دبي الإلكرتونية لتعزيز م�ستوى طم�أنينة املتعاملني من
خالل التطويرات التي �أدخلتها على تلك البوابة� :إنْ على
�صعيد رفع م�ستوى الأم��ان يف نظام الدفع الإلكرتوين،
�أو على �صعيد توفري خيارات جديدة للدفع ومزيد من
الت�سهيالت �أمام امل�ستخدم".
ً
و�أ���ض��اف بن حميدان ق��ائ�لا" :تتيح ه��ذه اخلدمة
للعميل� ،سواء ك��ان ف��رد ًا �أو م�ؤ�س�سة� ،إمت��ام عمليات
اال�ستف�سار والدفع لر�سوم خدمات اجلهات امل�شرتكة
فيها با�ستخدام الر�سائل الن�صية الق�صرية من الهاتف
املتحرك �إىل الرقم  ،4488وتغطي� :إ�ضافة ر�صيد �إىل
بطاقة "�سالك" املقدمة من هيئة الطرق واملوا�صالت،
عند نفاد غري متوقع للر�صيد ..ودفع املخالفات املرورية
مع "�شرطة دبي" يف �أثناء جتديد رخ�صة القيادة �أو
ملكية ال�سيارة واكت�شاف املتعامل �أنه ال يحمل الر�صيد
الكايف للت�سديد ..و�أي�ض ًا دفع فواتري الكهرباء واملياه مع
هيئة كهرباء ومياه دبي تالفي ًا لقطع التيار الكهربائي".
و�أ�شار بن حميدان �إىل �أن حكومة دبي الإلكرتونية
تدر�س الآن تو�سيع دائرة امل�ستفيدين من هذه اخلدمة،
ؤ�س�سات ،من خالل �إ�شراك دوائ��ر وجهات
�أف���راد ًا وم� ٍ
جديدة فيها� ،أو من خالل �إ�ضافة خدمات �أخرى تهم
املتعاملني �إليها.
وتتميز بوابة الدفع عرب الهاتف املتحرك بخا�صية
الدفع التلقائي للخدمات احلكومية التي توفرها البوابة
وب�شكل دوري (يومي� ،أ�سبوعي� ،شهري� ،أو حتى بتحديد
كل
املتعامل تاريخ ًا معين ًا للدفع)� ،إ�ضافة �إىل التحكم يف ٍ
من احلد الأدن��ى للر�صيد املتوافر يف احل�ساب واحلد
الأق�صى للدفع و�إع��ادة التعبئة .كما مت �إط�لاق تطبيق
للهواتف الذكية ي�ساعد حتميله املجاين من (متجر

�أبل) على �إجراء خدمات الدفع الإلكرتوين مبا�شرة عرب
الهاتف املتحرك باتباع خطوات حمدودة.
كما ميكن للم�ستخدمني اال�ستفادة م��ن خا�صية
"احل�سابات املتعددة" التي تتيح لهم �إمكان �ضبط
�إع�����دادات اخل��دم��ة ل��دع��م ح�سابات م��ت��ع��ددة خلدمة
حكومية واح���دة؛ مث ًال :ميكن للمتعامل �إع���ادة تعبئة
ر�صيد "�سالك" ل�سيارته ،وكذلك �إع��ادة تعبئة ر�صيد
"�سالك" �آخر ل�سيارة �أخرى ميتلكها ،من ح�سابه يف
خدمة الدفع عرب الهاتف املتحرك.
وال�����س����ت����خ����دام ه������ذه اخل�����دم�����ة ي���ن���ب���غ���ي على
امل��ت��ع��ام��ل ال��ت�����س��ج��ي��ل �أو ًال يف امل���وق���ع الإل����ك��ت�روين
 ،https://mpay.dubai.aeوتعريف بطاقة
ائتمانه .كما ميكن اال�ستف�سار عن اخلدمة وحتديثاتها
من خ�لال مركز االت�صال املوحد "ا�س�أل دبي" على
الرقم .700040000

•

التحول اإللكتروني

شراكة بين هيئة
كهرباء ومياه دبي
و الفجيرة الوطني
لتوفير خدمات الدفع
المباشر
يف �إطار يتفق وقيمها امل�ؤ�س�سية وا�سرتاتيجيتها للتنمية امل�ستدامة كم�ؤ�س�سة
ترتكز توجهاتها على خدمة املتعاملني مبنح حتقيق ر�ضاهم �أهمية ك�برى من
خالل �سعيها لتلبية تطلعاتهم ،حققت هيئة كهرباء ومياه دبي �إجن��ازاً جديداً يف
�سجل �شراكاتها م�ضيفة "بنك الفجرية الوطني" �إىل هذا ال�سجل ،بهدف تعزيز
جودة اخلدمات التي تقدمها ملتعامليها وفق �أعلى املعايري العاملية ،والت�أكيد على
التزامها بتحقيق �أعلى م�ستوى لر�ضاهم.

الدفع المباشر من الحساب

والبيئية يف الإمارة من خالل توفري الإمدادات امل�ستمرة وامل�ستقرة للكهرباء واملياه
حتقيق ًا لر�ؤية �إمارة دبي".
ً
و�أ�ضاف �سعادته قائال" :ت�أتي هذه اخلطوة �ضمن ا�سرتاتيجية الهيئة لت�أ�سي�س
بنية حتتية �إلكرتونية فعالة ومتوازنة تعزَ ز م�سرية التحول الإلكرتوين وتب ّني اخلدمات
الإلكرتونية وتب�سيط �إجراءات املعامالت ،وتقدمي كفاءة وجودة عاليتني يف حقل خدمة
املتعاملني .كما و�ضعت الهيئة يف مقدمة �أولوياتها ا�ستقطاب �أحدث التقنيات واحللول
و�إدخالها يف خمتلف عملياتها الإلكرتونية لتتكامل مع �أهداف خطة دبي اال�سرتاتيجية
لتحقيق التنمية امل�ستدامة".

وقد قامت الهيئة بتفعيل خدمة "الدفع املبا�شر من احل�ساب" ملتعامليها ومتعاملي
بنك "الفجرية الوطني" لت�سديد ر�سوم الفواتري امل�ستحقة لها عن ا�ستهالك الكهرباء قنوات اتصال حديثة
من جهته قال املهند�س م��روان �ســامل بن حيدر ،نائب الرئي�س /رئي�س تقنية
واملاء؛ وذلك عرب القنوات الإلكرتونية للبنك؛ ليجري حتويل املبالغ من ح�ساب متعامل
املعلومات بالهيئة�" :ساهم �إطالق هذه اخلدمة يف تقليل الوقت الذي يهدره املتعاملون
الهيئة ،وحتديثه فوري ًا.
وق��ال �سعادة �سعيد حممد الطاير ،ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب والرئي�س لت�سديد فواتري الكهرباء واملياه ،باال�ستفادة من قنوات االت�صال احلديثة التي يتم
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي� ،إنه" :انطالق ًا من دورها كم�ؤ�س�سة م�ستدامة على من خاللها منح قاعدة تفاعلية مبتكرة لهم؛ وذلك ا�ستكما ًال للنجاح الكبري الذي
م�ستوى عاملي ،ت�سهم الهيئة ب�شكل فعال يف عملية التنمية االجتماعية واالقت�صادية حققه تطبيق اخلدمة مع بنوك �أخرى �ضمت ك ًال من "بنك الإمارات دبي الوطني"،
و"بنك اخلليج الأول" ،و"بنك دبي التجاري" ،و"بنك عجمان" ،و"م�صرف الإمارات
الإ�سالمي" ،و"بنك �ستاندرد ت�شارترد" ،و"م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي" ،و"بنك
لويدز تي� .إ���س .بي" و"بنك �أبوظبي التجاري" ،و"بنك نور الإ�سالمي" ،و"بنك
امل�شرق".

إنجازات وأرقام

ي�شار �إىل �أن عدد املعامالت الإلكرتونية من خالل خدمة الدفع املبا�شر من
احل�ساب قد بلغ  1.420.320معاملة منذ بداية الإطالق التدريجي لهذه اخلدمة
يف �أغ�سط�س  ،2010ومن املتوقع منو هذا العدد مع تفعيل اخلدمة يف بنوك �أخرى،
�سيجري الإع�لان عنها يف وقت الح��ق� ،ضمن �سيا�سة الهيئة لتوفري هذه اخلدمة
ملتعامليها عرب جميع البنوك العاملة يف الدولة.
اجلدير بالذكر �أن هيئة كهرباء ومياه دبي توفر جمموعة وا�سعة من قنوات
ال��دف��ع ع�بر مكاتبها ب���دء ًا م��ن ال�ساعة ال�سابعة والن�صف �صباح ًا �إىل الثامنة
م�سا ًء ،ماعدا يوم اجلمعة ..وكذلك عرب حمطات البرتول �إينوك و�إيبكو ،ومكاتب
بريد الإم����ارات ،و�أج��ه��زة دف��ع ات�����ص��االت ،وخ��دم��ة ال��دف��ع ع�بر الر�سائل الن�صية
 mpayم��ن خ�لال موقع  ،mpay.dubai.aeوع�بر تطبيقات الهيئة
للهواتف والأج��ه��زة الذكية (�آي ف��ون� ،آي ب��اد ،بالكبريي� ،أن��دروي��د ،ويندوز،7
وبالكبريي بالي بوك ،ومايكرو�سوفت ويندوزموبايل  ،8ومايكرو�سوفت ويندوز ،8
وتلفزيونات �سام�سوجن الذكية)� ،إ�ضافة �إىل دفع الفواتري عرب البوابة الإلكرتونية
للهيئة (.)www.dewa.gov.ae
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الموظف اإللكتروني

إعداد الملفات
االلكترونية
باستخدام برنامج
OneNote 2010

زاوي� ��ة ج��دي��دة ت���س�ت�ع��ر���ض م �ه��ارات ت�ق�ن�ي��ة � �ض��روري��ة ل�ت�ط��وي��ر اخل�ب�رات
الإلكرتونية لدى املوظفني يف القطاع احلكومي ،كي يكونوا �أف�ضل قدرة
و�أعلى �أداء يف تقدمي اخلدمات احلكومية للمراجعني؛ باالعتماد على �أدوات
تقنية املعلومات واالت�صاالت.
�إعداد :املهند�س/مروان �أبورحمة ،م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان

ما المقصود بـ OneNote؟

فاعلية ،وي�ساعدك يف االط�ل�اع ال��دائ��م على �أح���دث معلومات امل��ه��ام واجل���داول
الزمنية وف���رق ال��ع��م��ل .كما ي�ساعد ال�شكل و�أ���س��ل��وب ال��ع��ر���ض امل���أل��وف�ين لنظام
 Microsoft Officeعلى ت�سهيل عملية بدء ا�ستخدام الربنامج يف احلال ،مما
يقلل من الوقت ال�ضائع وتكاليف الدورات التدريبية.

أهم المزايا األساسية في البرنامج «ون نوت»

ال�صفحات يف برنامج  OneNoteتختلف عنها يف الربامج الأخرى� ،إذ تعترب
مثا ًال ل�صفحة مالحظات عادية :ميكنك الكتابة يف �أي مكان؛ فقط انقر واكتب!
وب�إمكانك نقل املالحظات �إىل �أي مكان وترتيبها بالطريقة التي تعجبك.
ويعترب  OneNoteدفرت ًا للمالحظات ومنظم ًا للمعلومات وكنز ًا للأفكار-
كما يطلق عليه البع�ض «حزمة �إ�ضافية للعقل» .ويعتقد الكثريون من الأ�شخا�ص الذين
بد�ؤوا يف ا�ستخدامه �أنهم ال ميكنهم اال�ستغناء عنه ،وهو ما ن�أمل �أن ت�شعر به �أي�ض ًا!
ميكن �أن ي�ساعدك  OneNoteيف الآتي:
• عدم فقدان �أية معلومات تعتربها �ضرورية
• تنظيم �أجزاء املعلومات التي يتعذر ا�ستخدامها ب�شكل جيد مع الربيد الإلكرتوين
�أو التقومي �أو امل�ستندات الر�سمية
• جتميع املالحظات من االجتماعات �أو املحا�ضرات والرجوع �إليها عند احلاجة
• جتميع الأبحاث من الإنرتنت �أو امل�صادر الأخرى ،و�إ�ضافة تعليقات تو�ضيحية
�إليها من �أجلك ومن �أجل الآخرين
• تعقب املهمة التالية التي تريد �إجنازها وعدم فقدان �أي �شيء منها
• �سهولة التوا�صل بني �أع�ضاء فريق العمل يف امل�شروع الواحد ،من خالل امللفات
واملالحظات امل�شرتكة
•  ..وكذلك يوفر برنامج  OneNoteالعديد من ميزات التكامل للأن�شطة
اخل��ا���ص��ة ب��ك يف  ®Microsoft® Office Outlookو Word
والربامج الأخرى يف نظام Microsoft Office

إنشاء م��ورد مركزي واح��د لكافة األفكار
والمعلومات

ميكنك �سريع ًا ت�سجيل مالحظات االجتماعات واملالحظات الإبداعية والأفكار
واخلواطر وت�سجيل ال�صوت من املناق�شات والفيديو :من املقابالت ور�سم الر�سومات
التخطيطية وما �إىل ذلك ،با�ستخدام لوحة املفاتيح �أو القلم �أو �إمكانات الت�سجيل يف
 .OneNoteميكنك �أي�ض ًا جتميع اللقطات من الإنرتنت والربيد الإلكرتوين واملواد
هو دفرت مالحظات رقمي يوفر مكا ًنا واحدً ا مي ّكنك من جتميع كافة املالحظات املتنوعة اخلا�صة بامل�شروعات والعمالء والفئات وامللفات وال�صور� ..إلخ ،با�ستخدام
واملعلومات اخلا�صة بك فيه ،كما يت�ضمن امليزات الإ�ضافية لإمكانات البحث الفعالة التكامل املتوافق مع م�ستعر�ض الإنرتنت �إك�سبلورر ونظام .Office
التي ت�ساعدك يف العثور على ما تبحث عنه �سريع ًا ،ف�ض ًال عن دفاتر املالحظات
امل�شرتكة �سهلة اال�ستخدام
فاعلية.التي تتيح لك �إدارة التحميل الزائد للمعلومات والعمل مع تميز وجاهزية
ب�شكل �أكرث
الآخرين ٍ
نظر ًا لتوافر كافة هذه املعلومات لديك �ستكون جاهزً ا على ال��دوام :لالجتماع
وبخالف الأنظمة الورقية �أو برامج معاجلة الكلمات �أو �أنظمة الربيد الإلكرتوين �أو
التايل �أو كتابة م�ستند نهائي �أو ر�سالة بريد �إلكرتوين �أو لتنفيذ مهمة �أو التحدث مع
�أي برامج �إنتاجية �أخرى ،ي�سمح  OneNoteبتجميع الن�صو�ص وال�صور والكتابة
العميل �أو الذهاب يف رحلة...
ب�شكل �أكرث
الرقمية بخط اليد وت�سجيالت ال�صوت والفيديو وما �إىل ذلك ،وتنظيمها ٍ
ميكنك و�ضع عالمة على املالحظات يف دفاتر املالحظات كمالحظات «مهمة» �أو
ي�ساعدك
مرونة -كل ذلك يف دفرت مالحظات رقمي واحد على جهاز الكمبيوتر .كما
«مهام» ثم جتميع ملخ�صات املعلومات التي حددتها بهذه الطريقة �سريع ًا.
 OneNoteعلى زيادة الإنتاجية واتخاذ القرارات ال�صائبة من خالل االحتفاظ
ويتمتع  OneNoteب�إمكان التخ�صي�ص الكامل ،بحيث ميكنك تطبيقه على
باملعلومات التي حتتاج �إليها يف متناول يديك ،ويقلل الوقت املهدور يف البحث عن
منط العمل اخلا�ص بك.
املعلومات عرب ر�سائل الربيد الإلكرتوين ودفاتر املالحظات الورقية وجملدات امللفات
وال ُن�سخ املطبوعة.
 OneNote 2010هو جزء ال يتجز�أ من  ،Microsoft Officeتجميع مجهود الفريق
لي�سهل عملية جتميع املالحظات واملعلومات وتنظيمها والبحث عنها وم�شاركتها
كما ميكنك العمل مع فريقك ب�أكمله -يف دفرت مالحظات م�شرتك ميكن لكل
ٍ
ب�شكل �أكرث فاعلية وكفاءة .ومت ّكنك قدرات البحث الفعالة من حتديد موقع املعلومات �شخ�ص حتريره يف الوقت نف�سه ،وكذلك عر�ضه حتى و�إن مل يكن مت�ص ًال بال�شبكة.
ت�ساعد
كما
والفيديو.
ال�صوت
ت�سجيالت
يف
منطوقة
كلمات
من
أو
�
�صور
داخل
ن�ص
من
يقوم برنامج  OneNoteبدمج التغيريات ب�شكل متنا�سق مرتابط يف كل مرة
ً
الأدوات التعاونية �سهلة اال�ستخدام الفرق يف العمل معا با�ستخدام كافة هذه املعلومات يجري فيها حتديث دفرت املالحظات.
املوجودة يف دفاتر مالحظات م�شرتكة� ،سوا ًء يف حالة االت�صال ب�إنرتنت �أو العمل دون
تعترب دفاتر املالحظات امل�شرتكة طريقة رائعة مل�شاهدة املعلومات التي جمعها
ات�صال.
الفريق ،وامللفات واملالحظات املتوافرة كم�صادر ،وكذلك عنا�صر الإجراءات املتبقية
يديك،
متناول
يف
معلوماتك
كافة
و�ضع
خالل
من
،OneNote
لك
يوفر
ليعمل عليها الفريق ..وحتريرها يف الوقت نف�سه.
ب�شكل �أكرث
ح ًال للتحميل الزائد للمعلومات ،مما مي ّكنك من العمل مع الآخرين
ٍ

•
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موروث« ..إلكتروني»

الخدمات اإللكترونية تعانق الموروث الشعبي في اإلمارات

«باشر» من محاكم دبي

ال تتقدم �أمة من دون �أن يكون لها موروث �أ�صيل من القيم والعادات التي ت�صنع روح الإبداع والتميز ،لت�شكل لها هوية وطنية مميزة .وكما �أ�صبحت
الإمارات منوذجاً على م�ستوى املنطقة يف النه�ضة واالزدهار والنجاح ،فقد كانت يف زمن الأجداد �أي�ضاً منوذجاً يف التقاليد الأ�صيلة التي �شكلت �أ�سا�س
هذه النه�ضة التي نراها اليوم.
وقد حر�ص رواد التحديث والتجديد من الأبناء على الوفاء ل�تراث الآب��اء ،وذل��ك من خالل التم�سك باملوروث ال�شعبي وا�سرتجاع مفرداته،
ال�ستخدامها يف �شتى ميادين النه�ضة لتلقي بظاللها على م�سرية التحول الإلكرتوين التي حظيت بع�ض مبادراتها وخدماتها الإلكرتونية بن�صيب
من هذا املوروث لتبقى را�سخة يف الأذهان .هذه ال�صفحة ت�ستعر�ض يف كل عدد خدمة من تلك اخلدمات الإلكرتونية التي حتمل �أ�سماء �شعبية ،لتذكر
الق�صة من �أولها واخلدمة يف جوهرها.

ما هي خدمة باشر؟

هي خدمة تعنى بتوفري قنوات عدة لتقدمي الطلبات �إلكرتوني ًا لأكرث من 74
خدمة من خدمات حماكم دبي ،منها مث ًال :طلبات الزواج ،ودفع النفقة ال�شهرية..
�إ�ضافة �إىل الرد على جميع طلبات اال�ستعالم وال�صرف ،وغريها ،من دون ح�ضور
املتعامل �إىل حماكم دبي لتقدمي الطلبات بنف�سه.
ولتحقيق املتابعة و�سرعة الإجناز ،مت ت�شكيل فريق من �إدارة الأحوال ال�شخ�صية
ملتابعة طلبات "با�شر" الإلكرتونية ،التي تقدم من دون ر�سوم ووفق �ضوابط �صياغة
الطلبات املعتمدة.
وم����ن امل��م��ك��ن ت���ق���دمي ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ات م���ن خ��ل�ال م���وق���ع حم���اك���م دب��ي
� ،www.dc.gov.aeأو عن طريق مكاتب الطباعة املعتمدة منها ،مثل مكاتب
ت�سهيل وتخلي�ص و�أون تامي ورج��ال �أعمال الإم��ارات ،حيث مت حتديد من�سق من
املحاكم للرد على جميع ا�ستف�سارات مكاتب الطباعة املعتمدة ،حر�ص ًا على تي�سري
خدمة �إر�سال وا�ستقبال الطلبات الإلكرتونية.
وميكن للمتعاملني الذين ي�صعب عليهم �أر�شفة طلباتهم الإلكرتونية التي تتطلب
التوقيع عليها� ،إر�سال طلباتهم عن طريق فاك�س الطلبات الإلكرتونية على الرقم
.043366157

كما ميكن للمراجع احل�صول على ا�سم م�ستخدم ومتابعة نتيجة طلبه من
خالل بوابة املحاكم الإلكرتونية ..ويف حال وجود مالحظة �أو ح�صول ت�أخري ميكنه
�إر�سال مالحظة �إىل جمموعة خدمات الأحوال ال�شخ�صية عرب الربيد الإلكرتوين
.pa@dc.gov.ae

خدمة باشر في الموروث الشعبي

"با�شر" يف املوروث ال�شعبي هي ا�ستهالل العمل ب�سرعة وحتقيق غاياته من
دون �أي ت�أخري �أو م�شكالت .وعندما نريد ل�شخ�ص �أن يبد�أ عم ًال ما ف��ور ًا؛ نقول
له "با�شر".

سبب التسمية

با�شر يف اللغة العربية ت�أتي من ال�سرعة والو�صول �إىل الغاية لتحقيق
الهدف ،وبالتايل حتقيق اخلدمات وتلبية احتياجات املتعاملني ،وهو ما حتققه
هذه اخلدمة لعمالئها ،والتي تعنى بتوفري احتياجاتهم يف خمتلف املجاالت ب�أقل
جهد ممكن من قبل العميل.

العدد  - 113مارس 2013

15

مرشد الخدمات

حجز تذاكر السفر عبر الموقع اإللكتروني لطيران
فالي دبي flydubai.com
هذه الخدمة متاحة عبر الموقع
اإللكتروني لفالي دبي:

1

www.flydubai.com

من ال�صفحة الرئي�سة ميكن حتديد وجهة الرحلة،
وموعدها ،وعدد امل�سافرين.

2
يجب ملء معلومات الركاب باللغة الإجنليزية
ح�سب البيانات املوجودة يف جوازات ال�سفر،
ويجب مراعاة الدقة يف �إدخال الأ�سماء.

3

يتم الدفع عن طريق بطاقة االئتمان �أو عن
طريق اختيار الدفع عرب ق�سيمة ،ومل��ن يكون
موعد حجزه بعد يومني �أو �أك�ثر ميكنه الدفع
�شخ�صي ًا من خالل مكاتب بريد الإم���ارات �أو
عرب خيارات �أخرى يعر�ضها املوقع.

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال
على الرقم:

+971 4 231 1000
16
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