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ثورة البيانات الضخمة
يف ال���س�ن��وات القليلة الأخ�ي�رة ن�ش�أ ح��دي��ث م�ستج ّد
ح��ول مفهوم ال�ب�ي��ان��ات ال�ضخمة (.)Big Data
وبالتزامن مع ما ي�شهده العامل حالياً من االنتقال
�إىل مرحلة احلكومة الذكية وامل��دن الذكية� ،أ�صبح
هذا املفهوم متداو ًال يف عامل تقنية املعلومات ،وبات
واقعاً نعي�شه ..وث ّبته قامو�س �أوك�سفورد كم�صطلح مع
م�صطلحات م�ستحدثة؛ مثل التغريدة .tweet
ووف �ق �اً للويكبيديا ،ف ��إن "البيانات ال�ضخمة" هي
جمموعة من البيانات الكبرية جداً واملعقدة لدرجة
يُ�صبح معها من ال�صعب معاجلتها والتعامل معها
با�ستخدام �أداة واح��دة فقط من �أدوات �أو تطبيقات
نظم �إدارة ومعاجلة ق��واع��د البيانات ()DBMS
التقليدية املتعارف عليها ،لنواحي :التقاط البيانات
وجتميعها ،والتخزين ،والبحث ،والتحليل ،والنقل،
وامل �� �ش��ارك��ة .وق��د �أك ��د معهد م��اك�ن��زي ال�ع��امل��ي �أي�ضاً
ه��ذا التعريف للبيانات ال�ضخمة بو�صفه �إياها �أنها
جم�م��وع��ة م��ن ال�ب�ي��ان��ات ب�ح�ج��م ي �ف��وق ق ��درة �أدوات
ق��واع��د البيانات التقليدية على التقاط ،وتخزين،
و�إدارة ،وحتليل ،تلك البيانات ومعاجلتها يف غ�ضون
فرتة زمنية مقبولة.
***
لقد ح�صل ارتفاع غري م�سبوق يف �أع��داد م�ستخدمي
الإن�ت�رن ��ت وال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة و� �ش �ب �ك��ات التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي امل�ت�ن��وع��ة ،و��ص��اح��ب ذل��ك ت�غ�ير يف �شكل
املعلومات امل�ألوف التي ينتجها الب�شر يومياً :معلومات
ّ
(منظمة) يف قواعد بيانات وج��داول ،وتبلغ
مهيكلة
ن�سبتها  ..%20وم�ع�ل��وم��ات غ�ير مهيكلة بن�سبة
ت�ب�ل��غ  ،%80مب��ا ف�ي�ه��ا ��ص�ي��غ ال �� �ص��ور ،ومقاطع
ال�صوت والفيديو ،والر�سائل الق�صرية ،وبيانات الـ
 ،GPSوالوثائق ب�صيغها املتعددة ،ور�سائل الربيد
الإل �ك�ت�روين ،وال�ت�غ��ري��دات ،وم�ن���ش��ورات في�س بوك،
ور��س��ائ��ل ال��درد� �ش��ة ع�ل��ى ال��وات �� �س��اب ،وال �ن �ق��رات على
املواقع ..وغريها الكثري.
�إن جولة �سريعة يف بع�ض الإح���ص��اءات على ال�شبكة
العنكبوتية ك��اف�ي��ة ل� ُن���ص��دم ب��واق��ع ث ��ورة "البيانات
ال�ضخمة" ال�ت��ي ب ��د�أت معاملها تفر�ض نف�سها بقوة
خ�ي��ال�ي��ة ق��د ت �ف��وق ت �� �ص��ورات ال�ع�ق��ل؛ �إذ ت���ش�ير تلك
الإح �� �ص��اءات �إىل �أن��ه يتم �إر� �س��ال  294مليار بريد
�إلكرتوين يومياً ،و�أك�ثر من مليار عملية بحث على
حمرك غوغل ..ولدى وات�ساب �أكرث من  450مليون
م�ستخدم 70 ،يف املئة منهم ن�شطون ويتداولون �أكرث
من  10مليارات ر�سالة ونحو  400مليون �صورة
ب�شكل يومي ..وكمثال �صارخ ف�إنه يف يوم  31دي�سمرب
 2013فقط و�صل عدد الر�سائل عرب الوات�ساب �إىل
 18مليار ر�سالة �سجلتها اخلوادم.
بحلول العام � 2020سيحتوي الف�ضاء الإلكرتوين
على نحو  40,000زيتابايت من البيانات اجلاهزة
للتحليل وا��س�ت�خ�لا���ص امل�ع�ل��وم��ات� � ،س��واء م��ن ملف

ن�صي ب�سيط يقدر حجمه بعدة كيلوبايتات ..مروراً
مبقطع �صوتي بامليغابايت �أو فيديو بالغيغابايت� ..إىل
مليارات الهواتف الذكية التي �ستبث كميات �ضخمة
من البيانات �إىل �شبكات الهاتف كل ثانية.
وت�ق��در �أب �ح��اث �شركة �إن�ت��ل �أن حجم ال�ب�ي��ان��ات التي
ولدها الب�شر منذ بداية التاريخ وحتى العام 2003
ق��د بلغ � 5إك�سابايت ،وه��و رق��م ت�ضاعف  500مرة
خالل عام  2012لي�صل �إىل  2.7زيتابايت ،ويتوقع
�أن يت�ضاعف �أي�ضاً ث�لاث م��رات حتى ع��ام .2015
وملعرفة توجهات م�ستخدمي ت��وي�تر واحتياجاتهم
حيال خمتلف املنتجات ،حتلل ال�شركات العاملية �سنوياً
ما يزيد على  12تريابايت من التغريدات اليومية
لأكرث من  200مليون م�ستخدم ن�شط يكتبون �أكرث
من  230مليون تغريدة يومياً ،وكذلك احل��ال مع
 25تريابايت من �سجالت الدخول على في�سبوك
يومياً� ..أما  IBMفتقول �إنها تنتج  2.5كوينتيليون
بايت من البيانات كل يوم (الكوينتيليون هو الرقم
واحد متبوعاً بـ � 18صفراً).
وب�غ��ر���ض ر��س��م ال�سيا�سات امل�ستقبلية ت�ق��وم �شركات
الطاقة الكربى بتحليل مليارات القراءات ال�سنوية
ل �ل��وق��وف ع �ل��ى ت��وق �ع��ات ا� �س �ت �ه�لاك ال �ط��اق��ة ،وك ��ذا
حتلل �شركات بطاقات االئتمان مليارات ال�صفقات
ال�ستك�شاف �أي عمليات احتيال ميكن �أن حتدث لتوفر
احلماية ملتعامليها ..واحلال �أ�ش ّد و�ضوحاً مع �شركات
االت�صاالت التي تقوم بر�صد مليارات املكاملات الهاتفية
اليومية وحتللها للتكهن بتوجهات املتعاملني على نحو
ف ّعال… والأمر يتكرر يف قطاعات التعليم وال�صحة
واملناخ وحركة املرور واملواد اال�ستهالكية� ،إلخ.
يخ�ص اجلهات احلكومية ،ف��إن تطور قنوات
ويف ما ّ
ومفاهيم تقدمي اخلدمات للمتعاملني التي واكبت
�إطالق احلكومات الإلكرتونية ك ّوم لدى تلك اجلهات
�أطناناً من البيانات عن املتعاملني مل تكن لتتوافر
بالطرق التقليدية ال�سابقة.
***
من املهم الإ�شارة هنا �إىل �أن احلجم الهائل للبيانات
ال�ضخمة لي�س وحده ما مييزها ومينحها هذا اال�سم
اال�صطالحي؛ فقد �أ�شارت �شركة غارترن العاملية �إىل
وجود ثالثة عوامل رئي�سة للبيانات ال�ضخمة يجب
توافرها ،عربت عنها بامل�صطلح ( ،)3Vsوهي:
•احلجم ( :)Volumeوهو عدد التريابايتات
من البيانات التي نطلقها يومياً من املحتوى ،وما
يرتتب عليها من �صعوبة يف تخزينها وحتليلها.
•ال�ت�ن��وع ( :)Varietyم��ا ب�ين ب�ي��ان��ات مهيكلة
وغ�ير مهيكلة ون�صف مهيكلة ،و�أن ��واع وم�صادر
ال �ب �ي��ان��ات واخ� �ت�ل�اف �أمن ��اط� �ه ��ا ،م �ث��ل� :شبكات
التوا�صل االجتماعي وامللفات ال�صوتية و�أفالم
الفيديو والربيد الإلكرتوين.

•ال�سرعة ( :)Velocityوهي �سرعة الو�صول
�إىل البيانات وحتليلها ومعاجلتها مبا يتنا�سب مع
متطلبات العمل.
ً
ً
•�شركة  IBMاملرموقة �أ�ضافت عامال رابعا يتعلق
بالثقة؛ ممث ً
ال يف (.)Veracity
***
ما من جمال لل�شك يف �أن حتدي هذا الع�صر القائم
�أم� ��ام اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة وامل ��ؤ� �س �� �س��ات اخل��ا��ص��ة هو
حتدى ث��ورة البيانات ال�ضخمة؛ وهي �ستجد نف�سها
�أمام طريقني� :إما جتاهل هذه البيانات ،و�إما البدء
بالتكيف معها تدريجياً لفهمها واال��س�ت�ف��ادة منها،
وهو واق��ع تفر�ضه مقت�ضيات التحول �إىل احلكومة
واملدينة الذكية ..لكن با�ستخدام �أدوات غري تقليدية
متبعة �سابقاً ،ما ي�ستلزم التفكري يف �أمن��اط مبتكرة
لأنظمة حتليل البيانات.
"البيانات ال�ضخمة" ميكن �أن تنقلب �إىل ميزة
تناف�سية �إذا ما �أح�سنت جهاتنا احلكومية اال�ستفادة
منها وحتليلها ،ف�ه��ي ت�ق��دم ف�ه�م�اً �أع �م��ق لعمالئها
وملتطلباتهم ،ما يعني اتخاذ ال�ق��رارات ب�صورة �أكرث
فعالية وب��ال�ت��ايل زي ��ادة ال�ك�ف��اءة الت�شغيلية ..وهذه
واح� ��دة م��ن �أرك� ��ان ال�ت�ح��ول ال��ذك��ي وامل� ��دن الذكية،
التحول ال��ذي ي�ضمن ت�أمني �أك�بر ق��در من ال�سعادة
للمتعاملني عند احل�صول على اخلدمات.
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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الذكية

تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الذكية" 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 الذكية" مهمة ت�ق��دمي ال �ب��واب��ة ال��ر��س�م�ي��ة امل��وح��دة حل�ك��وم��ة دبي
(دب��ي.ام��ارات) ،التي ت��زود القاطنني يف الإم ��ارة وم�ؤ�س�ساتها وق�ط��اع الأع�م��ال وال ��زوار بكافة
اخلدمات احلكومية ب�صورة �إلكرتونية ،وت�شرف عليها لت�ضمن لهم الو�صول من مكان واحد �إىل
ما يزيد على  1500خدمة حكومية متنوعة تقدمها دوائر دبي.
وت�سهم جملتنا ال�شهرية املتخ�ص�صة ه��ذه "تقنية للجميع" يف تعريف �شرائح املجتمع
باخلدمات الإلكرتونية ،مع تعميم ن�شر الثقافة الإلكرتونية مبا يخدم توجه الإم��ارة نحو
جمتمع املعرفة..

اإلشراف العام

ق�سم الإعالم و�إدارة املحتوى
�إدارة االت�صال وتطوير الأعمال
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 17,000م�ستفيد من
خ��دم��ة ال ��دخ ��ول املوحد
(هويتي الإلكرتونية)

التحرير واإلخراج الفني

�إ�سناد للتكنولوجيا (بروتكنولوجي)

للتواصل مع المجلة

حكومة دبي الذكية

هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
الربيد الإلكرتوينmedia@dsg.gov.ae :

6

حممد ب��ن را��ش��د يطلق
متجراً حكومياً بـ 100
تطبيق ذكي

10

املوقع الذكي لهيئة ال�صحة
يف دب� ��ي ..وظ��ائ��ف جديدة
وحمتوى غني

ميكن ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية من
املجلة على البوابة :دبي.امارات
...

الآراء ...املن�شورة ب�أ�سماء �أ�صحابها ال تعرب
بال�ضرورة ع��ن 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.
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قنوات الدفع الإلكرتوين
يف ع � �� � �ص� ��ر احل � �ك� ��وم� ��ة
الذكية

مرصد الخدمات

"ممتلكاتي" يخدم أكثر من  2300مواطن في أبوظبي
�أ�صبح �أكرث من  2300مواطن م�ستفيدين يف مناطقهم من خدمات م�شروع
"ممتلكاتي" عرب النظام البلدي لإمارة �أبوظبي ،وذلك �ضمن قائمة اخلدمات
املوحدة يف �إط��ار م�شروع "ممتلكاتي" التي تقدم  30خدمة ت�شمل ،على �سبيل
املثال :خدمة تخ�صي�ص الأرا��ض��ي والعقارات ،وتخ�صي�ص امل�ساكن ال�شعبية،
وتخ�صي�ص الأرا�ضي امل�ؤقتة ،و�إ�صدار �سند ملكية ،و�إ�صدار �شهادة �أمالك� ..إلخ.
وي�أتي م�شروع "ممتلكاتي" كثمرة جلهد م�شرتك ما بني �إدارات الأرا�ضي
والعقارات بدائرة ال�ش�ؤون البلدية وبلديات الإمارة الثالث ..ومي ّكن "ممتلكاتي"
بلديات الإمارة من تقدمي خدمات موحدة ومتميزة لأفراد املجتمع ،وي�سهل على
العميل �إجناز معامالته بكل ي�سر� ،إذ ي�أتي امل�شروع يف �إطار �سعي بلديات الإمارة
لتعزيز ر�ضا املتعاملني وتقدمي خدمات موحدة ومتكاملة بكفاءة عالية وبطريقة
�سريعة و�شاملة توفر الوقت واجلهد عليهم.
ويواكب "ممتلكاتي" طموحات القيادة يف دولة الإمارات وتطلعاتها لالرتقاء
باخلدمات املقدمة ل�سكان الإم��ارة وم�ستثمريها يف �شتى املجاالت ،ويتوافق مع
مبادرة احلكومة الذكية يف الدولة؛ من خالل الربط االلكرتوين بني البلديات
وتنفيذ اخلدمات �إلكرتوني ًا.

نادي دبي للمعاقين يدخل عالم الخدمات الذكية
�أعلن نادي دبي للمعاقني �إطالق تطبيقه الإلكرتوين للهواتف الذكية والأجهزة
اللوحية ليدخل عامل اخلدمات الذكية ..وي�أتي ذلك مواكب ًة لنهج حكومة الدولة
يف التحول �إىل احلكومة الذكية التي �أعلن عنها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل..
وتزامن ًا مع بطولة العامل لرفعات القوة التي ينظمها النادي حالي ًا.
ويحتوي تطبيق نادي دبي للمعاقني اخلا�ص ببطولة العامل على  8خ�صائ�ص
�أ�سا�سية ،هي :نبذة عن النادي ،الأخبار ،معر�ض ال�صور ،جدول املناف�سات
خالل البطولة ،جدول النتائج وامليداليات والأرقام القيا�سية املحققة ،تغريدات
ح�ساب النادي على تويرت وفي�س بوك ومواقع التوا�صل االجتماعي ،موقع النادي
على اخلريطة .ويتوافر التطبيق يف املتجر الإلكرتوين لأبل "�أب �ستور" ،كما
تتوافر �إ�صدارات خا�صة للأجهزة اللوحية كالآيباد.
وب�إمكان الوفود امل�شاركة يف بطولة العامل لرفعات القوة االطالع على النتائج
وال�صور اخلا�صة بالبطولة عن طريق هذا التطبيق ..وقد القت الفكرة �إ�شادة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،خالل زيارته ملناف�سات املونديال .وقالت ابت�سام
ال�سويدي ،رئي�س اللجنة الإعالمية بالبطولة" :قمنا با�ستغالل هذا احلدث
العاملي الذي ت�ست�ضيفه دبي وهو بطولة العامل لرفعات القوة ،للإعالن عن هذه
اخلطوة التي �ستخدم ال�شرائح التي تهتم بريا�ضة املعاقني بالدولة وخارجها".
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موضوع الغالف

متا�شياً مع ا�سرتاتيجية احلكومة
ال��ذك�ي��ة ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل ب�ن��اء من�صة
م��وح��دة للخدمات احلكومية معززة
مب� �ن ��دوب ��ش�خ���ص��ي مل �ت��اب �ع��ة خدمات
املتعامل� ،أطلقت حكومة دب��ي الذكية
خ ��دم ��ة "هويتي الإلكرتونية"،
بالتعاون م��ع هيئة الإم ��ارات للهوية،
ل �ت �م �ث��ل م ��رت � �ك ��زاً رئ� �ي� ��� �س� �اً لتوحيد
اخلدمات الإلكرتونية والو�صول �إليها
عرب منفذ واحد.

تمكنهم من الوصول إلى أكثر من  250خدمة حكومية

 17,000مستفيد من خدمة الدخول
الموحد (هويتي اإللكترونية)
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انتشار واسع وإقبال كبير

و�أظهرت �آخر الإح�صاءات التي �أعلنت عنها دائرة حكومة دبي الذكية �أن عدد
امل�سجلني يف خدمة "هويتي الإلكرتونية" للدخول املوحد خلدمات اجلهات احلكومية
يف دبي ،قد بلغ حتى الآن  17,000م�سجل ،ميكنهم بكل �سهولة الو�صول �إىل ما
يزيد على  250خدمة توفرها  6جهات حكومية ،م�شاركة يف هويتي الإلكرتونية
حالي ًا ،عرب مواقعها الإلكرتونية ،وهي :دائ��رة التنمية االقت�صادية ،وهيئة كهرباء
ومياه دبي ،وهيئة الطرق واملوا�صالت ،والنيابة العامة يف دبي ،وحكومة دبي الذكية،
وهيئة ال�صحة..
ً
ً
ً
وت�شهد خدمة "هويتي الإلكرتونية" حاليا �إقباال يوميا من قطاع الأعمال واجلمهور
للت�سجيل فيها ،بعد �أن مل�س املتعاملون ب�أنف�سهم الفوائد احلقيقية التي توفرها اخلدمة
لهم على �صعيد توفري الوقت واجلهد� ،إ�ضافة �إىل �إمكان و�صولهم �إىل كافة اخلدمات
احلكومية من مكان واحد مبنتهى ال�سرعة وال�سهولة وبخطوات حمدودة ،والتفاعل
معها عرب الهواتف الذكية �أو عرب الإنرتنت با�ستخدام تعريف واح��د فقط (ا�سم
امل�ستخدم وكلمة املرور) خا�ص بالهوية الإلكرتونية.
وم��ن �أج��ل �ضمان �سهولة و��ص��ول املتعاملني �إىل �شا�شات اللم�س الإلكرتونية
(الكيو�سك) والت�سجيل يف اخلدمة يف �أي وقت على مدار ال�ساعة ،قامت حكومة دبي
الذكية بتوفري  17جهاز ًا �إلكرتوني ًا ل�شا�شات اللم�س (كيو�سك) يف مواقع متفرقة يف
دبي؛ ي�أتي على ر�أ�سها � 4أجهزة خلدمة متعاملي دائرة التنمية االقت�صادية يف كل من
فروعها (دبي مول ،مركز الطوار ،قرية الأعمال) ،وملراجعي هيئة الإمارات للهوية 3
�أجهزة يف فروع الهيئة الكائنة يف (الرا�شدية ،الكرامة ،الرب�شاء) ،وملرتادي "�أ�سواق"
(ف��رع املزهر) جهاز واح��د ،وملتعاملي بلدية دب��ي جهاز واح��د يف (ف��رع الطوار)،
وملتعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي � 6أجهزة متوزعة على املركز الرئي�س واحل�ضيبة
والقوز والو�صل وب��رج نهار و�أم الرمول ،وهناك جهاز يف مقر حكومة دبي الذكية
بديوان �سمو حاكم دبي ،وجهاز يف م�ست�شفى را�شد.

الإلكرتوين للخدمة بدليل اال�ستخدام ،وببيانات �إ�ضافية �أخرى ..عالوة على حت�سني
�أداء اخلدمة ب�شكل عام ،وحت�سني مظهر املوقع.
ويتيح الرابط  https://myid.dubai.gov.aeجلميع املتعاملني مع
اجلهات احلكومية يف �إمارة دبي الت�سجيل يف "هويتي الإلكرتونية" واال�ستفادة من
مزايا خدمة الدخول املوحد خلدمات حكومة دبي مبنتهى ال�سهولة وال�سال�سة ..كما
تقدم الدائرة الدعم الالزم للجمهور يومي ًا وعلى مدار ال�ساعة من خالل التوا�صل مع
مركز االت�صال املوحد "ا�س�أل دبي" على الرقم
� ،700040000أو الربيد الإلكرتوين .help@dsg.gov.ae

متعاملو التنمية االقتصادية يستفيدون من

خدمة خمسة نجوم
بهذا ال�صدد قال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة دبي الذكية" :ت�أتي "هويتي اإللكترونية"

هذه اخلدمة يف �إطار تطبيق مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي بالتحول �إىل احلكومة الذكية
واملدينة الذكية .ونظر ًا للإقبال املتزايد الذي مل�سناه من اجلمهور واملكاملات العديدة
التي و�صلتنا لال�ستف�سار عن اخلدمة واال�ستفادة من الإمكانات التي توفرها ،وحر�ص ًا
منا على توفري خدمة تتمتع مبزايا "ت�صنيف خم�سة جنوم" ،فقد ا�ستجبنا لطلباتهم..
ونعمل قريب ًا على �ضم جمموعة �أخرى من اجلهات احلكومية املهمة للمراجعني �إىل
اخلدمة ،وت�شمل ك ًال من :دائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي ،وحماكم دبي ،وجمارك
دبي ،و�شرطة دبي ،وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان".
املوحد خلدمات حكومة دبي يخ�ضع ملعايري �أمنية
و�أ�شار �إىل �أن الدخول الإلكرتوين ّ
(من�صة تكامل اخلدمات
على
املطبقة
واملعايري
قوية تعتمد تقنيات منوذجية تتفق
ّ
ً
احلكومية) حلكومة دبي؛ ما مينح املتعاملني مزيدا من ال�شعور بالثقة والأمان.

ا�ستفادة من املزايا التي توفرها "هويتي الإلكرتونية" للجهات احلكومية امل�شرتكة
بها� ،ستبد�أ دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي ،بالتعاون مع حماكم دبي ،بتوثيق عقود
ت�أ�سي�س ال�شركات �إلكرتوني ًا؛ بتمكني ال�شركاء من ت�سجيل عقد الت�أ�سي�س دون القدوم
�إىل كاتب العدل بالآلية التالية :يقوم �أحد ال�شركاء ب�إدخال بيانات املوافقة بالإ�ضافة
�إىل �أ�سماء ال�شركاء ،ومن ثم ير�سل النظام ر�سائل ق�صرية لكل منهم لإعالمهم
ب�إ�ضافتهم ك�أطراف يف العقد ،مع نبذة عن الرخ�صة.
ويف حال موافقة كل ال�شركاء على الإ�ضافة ،عندها يطلب النظام ا�ستكمال باقي
الإجراءات ،وعلى كل الأطراف الت�صديق على عقد الت�أ�سي�س الإلكرتوين كل على حدة
من خالل ح�ساب العميل لدى موقع الدائرة با�ستعمال خدمة (هويتي الإلكرتونية)
التي �أطلقتها حكومة دبي الذكية ..ليقوم �أحد ال�شركاء با�ستكمال باقي الإجراءات
ال�ست�صدار الرخ�صة ،بعد دفع الر�سوم ،ويتوىل النظام اجلديد �أر�شفة العقد لدى
الدائرة ،وحماكم دبي.

مراحل التطبيق
يذكر �أن خدمة "هويتي الإلكرتونية" تطبق يف مرحلتها الأوىل على نحو " 20هويتي اإللكترونية" للجميع..

جهة حكومية بدبي ..و�سيجري تعميمها الحق ًا لت�شمل اجلهات �شبه احلكومية ،الأمر
الذي �سي�ساهم يف تعزيز التوجه نحو احلكومة الذكية واملدينة الذكية لت�سهيل حياة
املتعاملني و�إ�سعادهم بتوفري دخول موحد �إىل كافة خدمات حكومة دبي من مكان
واحد �آمن .وتتيح اخلدمة لكل من ميتلك قارئ ًا للبطاقات ()Card Reader
�إمتام عملية الت�سجيل من بيته �أو مكتبه من دون احلاجة �إىل الت�سجيل عرب اجلهاز
(الكيو�سك).

مزايا جديدة

وق��د ك�شفت دائ��رة حكومة دب��ي الذكية �أي�ض ًا عن مزايا جديدة �أ�ضافتها �إىل
اخلدمة لتوفري مزيد من ال�سهولة والوقت على املتعاملني ،منها خا�صية �إعادة تهيئة
الرقم ال�سري لبطاقة الهوية الوطنية �ضمن �شا�شة اللم�س اخلا�صة باخلدمة؛ لإعفاء
العميل من مراجعة مكاتب هيئة الإمارات للهوية لإجراء التهيئة ،وكذلك تغذية املوقع

هذه املن�صة تفتح املجال �أم��ام مرحلة جديدة لتطبيقات بطاقة الهوية ،وهي
ت�سجيلها يف من�صة اخل��دم��ات امل��وح��دة مبا�شرة عند �إ��ص��داره��ا للمتعامل لتكون
بطاقة الهوية م�سجلة يف النظام احلكومي ال�شامل للخدمات الإلكرتونية منذ بداية
�إ�صدارها.
بهذا الأ�سلوب ت�ضمن حكومة دبي الذكية ،وكافة اجلهات احلكومية� ،أن مفهوم
املن�صة ال�شاملة �سيكون �سه ًال و�سل�س التطبيق ،و�سيكون من ال�سهل لكافة املتعاملني
االعتماد على بطاقة الهوية يف الو�صول �إىل خدماتهم الإلكرتونية يف كل وقت ومن �أي
مكان وب�أعلى درجات الأمان.
كما �أن ه��ذه امليزة �ستفتح املجال �أم��ام تطبيقات وا�سعة من و�سائل التعريف
ال�شخ�صية الآمنة التي تب�شر بها التقنيات الذكية قريب ًا ،مثل ربط العالمات البيولوجية
للمتعامل بهاتفه الذكي ،ليكون هو املن�صة التي حتمله �إىل عامل اخلدمات احلكومية
ال�شخ�صية..

•
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التطبيقات الذكية

محمد بن راشد يطلق متجر ًا حكومي ًا بـ  100تطبيق ذكي
�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س خطوة أولى على طريق طويلة

جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل� ،أن��ه كلما كانت اخل��دم��ات احلكومية �أذكى
كان املجتمع �أ�سعد وكانت احلياة �أف�ضل للجميع ..جاء ذلك خالل �إط�لاق �سموه
�أول متجر حكومي للتطبيقات احلكومية الذكية على م�ستوى العامل من خالل
من�صتي "�آندرويد" و"�آي� .أو� .إ�س" .ال��ذي �أعلنت عنه حكومة الإم��ارات .وي�ضم
امل�ت�ج��ر �أك�ث�ر م��ن  100تطبيق ذك��ي مت ت�ط��وي��ره��ا م��ن ق�ب��ل اجل �ه��ات االحتادية
واملحلية يف الدولة ،وتوفر نحو  700خدمة للمتعاملني من مكان واحد.
وقال �سموه �إن الهدف من �إطالق املتجر اجلديد هو �أن تكون اخلدمات الذكية
جزء ًا من احلياة اليومية جلميع ال�سكان و�أن يكون الو�صول �إليها �سه ًال ومبا�شر ًا..
وطالب �سموه بزيادة عدد اخلدمات يف املتجر اجلديد والعمل على ت�شجيع النا�س
للو�صول �إليه وموا�صلة التن�سيق بني كافة اجلهات االحتادية واملحلية ل�ضمان حتقيق
الهدف والر�ؤية بالتحول الكامل نحو اخلدمات احلكومية الذكية خالل الفرتة املقبلة.
واطلع �سموه على �أهم مميزات املتجر اجلديد واخلدمات التي �سيقدمها ،و�أهم
اخلطوات الالزمة ال�ستكمال التحول نحو احلكومة الذكية مع منت�صف العام املقبل،
وفق اخلطة اال�سرتاتيجية التي جرى الإع�لان عنها �سابق ًا خالل القمة احلكومية
الأخرية.

شراكة وتنسيق

ما من �شك يف �أن هذه اخلطوة تعد ق ّيمة للغاية لكونها متثل ح ًال مل�شكلة معقدة
تواجه التحول نحو احلكومة الذكية ..وتتمثل تلك امل�شكلة يف غياب حمطة توقف
�شاملة ت�ضم التطبيقات احلكومية الذكية ،ومتثل عملية البحث عن تلك التطبيقات
يف الواجهات االفرتا�ضية ملتاجر التطبيقات �أ�صعب من مهمة البحث عن �إبرة يف كومة
ق�ش.
تلك املتاجر م�صممة لإبراز التطبيقات التي حتقق العوائد والأرباح لل�شركات ،وال
تكرتث كثري ًا بالتطبيقات ذات النفع العام والتي ال حتقق عوائد جتارية ملمو�سة ،مثل
التطبيقات احلكومية.
م�شكلة �أخ��رى يحلها ه��ذا املتجر ال��ذك��ي ،وه��ي حماية املتعاملني مع اجلهات
احلكومية عرب التطبيقات الذكية من االحتيال �أو االنتحال� ،إذ ال يوجد ما مينع
من ت�صميم تطبيق ذكي يخيل �إىل املتعامل معه �أنه تطبيق حكومي ،يف الوقت الذي
يكون فيه ذلك التطبيق ميار�س "ذكاءه" يف �سرقة معلومات املتعامل �أو حتى �سرقة
مبالغ مالية منه؛ وهنا ي�أتي دور املتجر الذكي كنقطة البداية املنا�سبة للح�صول على
اخلدمات احلكومية احلقيقية عرب التطبيقات الذكية.
عالوة على ذلك تنبع �أهمية املتجر االفرتا�ضي الذكي من كونه يعر�ض لأول مرة
ويف من�صة واحدة كافة التطبيقات الذكية احلكومية من خمتلف اجلهات احلكومية
االحتادية واملحلية يف الدولة ،يف ممار�سة تر�سم مالمح الطريق �إىل البلد الذكي الذي
ال يكرتث فيه املتعامل كثري ًا وهو يتوجه للح�صول على اخلدمة �إىل جهة حملية �أو
احتادية ،فكافة اجلهات احلكومية واح��دة ،ور�سالتها ور�ؤيتها واح��دة ،وهي �إ�سعاد
املتعاملني.
ميزة �إ�ضافية حت�سب للمتجر احلكومي الذكي ،وهي �أنه ي�سمح للمتعامل مبعرفة
كافة التطبيقات احلكومية الذكية اجلديدة مبجرد �إطالقها وحتميلها على متاجر
التطبيقات القيادية ،وهي ميزة مهمة جد ًا ت�سهل و�صول تلك التطبيقات للمتعاملني
ب�أقل قدر ممكن من اجلهد يف عملية الرتويج والتوعية.

وي�أتي �إطالق املتجر اجلديد بناء على �شراكة وتن�سيق مع �شركتي "غوغل" و"�أبل"
ل�ضمان تقدمي خدمات حكومية من خالله تتميز باملوثوقية والأم��ان واحلفاظ على
البيانات اخلا�صة بالتعامالت احلكومية للأفراد وال�شركات ،وتعزيز االعتمادية لكافة
التطبيقات املوجودة باملتجر و�ضمان قدرته على ا�ستيعاب كافة التطويرات والتو�سعات
امل�ستقبلية يف اخلدمات.
وي�ضم املتجر العديد من الأق�سام ل�سهولة الو�صول للتطبيقات احلكومية ،منها بين أبل وغوغل
�أق�سام اخلدمات االقت�صادية ووزارة العمل والدوائر االقت�صادية وتطبيقات حماية
يبقى هنا �ضرورة التنويه �إىل �أن املتجر يختلف يف طبيعته بني كل من �شركتي
ً
امل�ستهلك ..وغريها ،كما ي�ضم �أق�ساما خا�صة باخلدمات التعليمية وال�صحية التي �أبل وغوغل ،فهو ميثل يف �شركة �أبل �صفحة خا�صة على تطبيق �آي تيونز الذي ي�سمح
تقدمها اجلهات احلكومية ،و�أق�سام ًا خا�صة بخدمات العدل وال�سالمة والدفاع املدين مل�ستخدم نظام �آي �أو �إ�س حتميل التطبيقات مبا�شرة على جهازه� ..أما بالن�سبة للمتجر
وخدمات الطوارئ وغريها .ي�ضم املتجر �أي�ض ًا �أق�سام ًا خا�صة بزوار دولة الإمارات على الأجهزة التي تعمل بنظام �أندرويد ،فهو تطبيق م�ستقل يتم حتميله على اجلهاز،
لتوفري كافة اخلدمات واملعلومات التي يحتاجون �إليها ،قبل زيارتهم لدولة الإمارات ،ومن خالله يتم ا�ستعرا�ض كتالوج للتطبيقات احلكومية مق�سم ًا ح�سب الإم��ارة �أو
املو�ضوع. .
وخاللها.

•
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الخدمات
مرشد
البلد الذكي

اإلمارات تشارك في «كومكس» لتبادل الخبرات الخليجية
�شاركت "هيئة تنظيم االت�صاالت" ،ممثلة بقطاع املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،
يف فعاليات معر�ض تقنية املعلومات واالت�صاالت (كومك�س  )2014ال��ذي �أقيم
يف "مركز ُعمان ال��دويل للمعار�ض" يف م�سقط ،خ�لال الفرتة بني � 11-7أبريل
املنق�ضي.
وت�شكل ه��ذه امل�شاركة ج��زء ًا من عالقات التعاون امل�ستمر بني وح��دات تقنية
املعلومات القائمة على امل�شروعات الإلكرتونية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،بهدف تبادل اخلربات واملعارف يف هذا املجال.
وعر�ض وفد الهيئة امل�شاركة يف معر�ض كومك�س  2014جتربة دولة الإمارات يف
االنتقال �إىل احلكومة الذكية من خالل اعتماد خارطة طريق وطنية ت�ضم العديد من
املحطات التي تو�صل �إىل هدف وا�ضح املعامل خالل عامني ،بهدف �إ�سعاد املتعاملني
واالرتقاء باخلدمات احلكومية �إىل �أق�صى مدى ممكن.
كذلك �سلط ال�ضوء على خمترب احلكومة الذكية ومتجر التطبيقات احلكومية
( )apps.gov.aeالذي يع ّد الأول من نوعه يف العامل ..كما �سلط ال�ضوء على
التطور الذي ت�شهده خمتلف اجلهات احلكومية ذات ال�صلة والتي تعمل بتن�سيق كامل
على م�سار التحول الذكي.
من جهة �أخرى� ،أكدت وزارة الطاقة م�شاركتها يف دورة املعر�ض لهذا العام ،حيث
�ستقدم عر�ض ًا للتعريف مب�شروعات عدة ،من �ضمنها موقع الوزارة اجلديد وكذلك
اخلدمات الإلكرتونية الذكية ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع بيع اخلرائط اجليولوجية لأرا�ضي
الدولة بدقة عالية ،والذي يعد الأول من نوعه على امل�ستوى الإقليمي.
بدورها قامت وزارة املالية بعر�ض منظومة الدرهم الإلكرتوين باعتبارها جتربة
ناجحة يف حت�صيل �إيرادات احلكومة االحتادية يف الدولة ..كذلك �ستعمل «م�ؤ�س�سة
�صندوق الزواج» على التعريف بالربامج الإلكرتونية التي تقدمها ،مثل "طلب منحة
الزواج" ونظام "معاملتي" ،والت�سجيل يف الأعرا�س اجلماعية ،وطلب امل�شاركة يف
برامج التوعية.

 84ألف موظف يستفيدون من الخدمات الذكية في الحكومة االتحادية
حولت الهيئة االحت��ادي��ة للموارد الب�شرية احلكومية خدماتها الأ�سا�سية
للمتعاملني �إىل ذكية عرب تطبيقات الهواتف الذكية وعلى مدار ال�ساعة ،الأمر
الذي من �ش�أنه �أن ي�سهم يف تعزيز تناف�سية الدولة و�صو ًال �إىل الريادة العاملية،
ويحقق ا�سرتاتيجية امل��وارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية ،والأجندة الوطنية
للدولة للأعوام ال�سبعة املقبلة.
ً
ً
ويت�ضمن م�شروع التطبيقات الذكية عددا كبريا من اخلدمات ،ال �سيما تلك
اخلدمات املرتبطة بنظام �إدارة معلومات املوارد الب�شرية "بياناتي" واملطبق يف
احلكومة االحتادية؛ �إذ يعد من�صة تطبيقات ذكية لإج��راءات امل��وارد الب�شرية
اخلا�صة مبوظفي احلكومة االحت��ادي��ة ،و�أح��د �أب��رز امل�شروعات املج�سدة لر�ؤية
وتطلعات القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات نحو الذكاء احلكومي والأمتتة.
قائمة التطبيقات الذكية التي يتم العمل على �إطالقها تت�ضمن ربط مبادرة
البوابة احلكومية للمعرفة "معارف" بالتطبيق ال��ذك��ي؛ لتمكني املوظفني من
االط�لاع على ال��دورات التدريبية املطروحة من قبل م��زودي خدمات التدريب
املف�ضلني للحكومة االحتادية ،وور���ش العمل ،و�إ�ضافتها �إىل قائمة املو�ضوعات
املف�ضلة لديهم ،حيث يتوىل التطبيق تذكريهم بهذه املواعيد ب�شكل �أوتوماتيكي،
وتزويدهم بخريطة �أماكن انعقاد اجلل�سات وكيفية الو�صول �إليها.
و�سي�شمل التطبيق الذكي كذلك بطاقة "ما ق�صرت" ،وهي بطاقة �إلكرتونية
تقديرية يقدمها موظف لآخر عرب التطبيق الذكي؛ تقدير ًا له على جهوده وكفاءته
يف �إجن��از مهمة م��ا ،حيث �سيتم تكرمي املوظف ال��ذي ح��از �أك�بر ع��دد من هذه
البطاقات يف نهاية كل �شهر ،على م�ستوى احلكومة االحتادية.

وخالل الفرتة املقبلة تعتزم الهيئة �إطالق  5تطبيقات ذكية خلدماتها التي
تقدمها لنحو � 84ألف موظف يعملون يف ال��وزارات واجلهات االحتادية .وت�شمل
قائمة التطبيقات "الركن الإعالمي" الذي يحتوي على رزنامة تت�ضمن الأن�شطة
والفعاليات التي تنظمها الهيئة� ،إ�ضافة �إىل تطبيق "اقر�أ عن" الذي يحتوي على
قائمة بالقوانني والت�شريعات و�إ�صدارات الهيئة والتي ميكن ت�صفحها مبا�شرة
عرب التطبيق ،وتطبيق "الفعاليات القريبة" الذي يحتوي على خريطة ت�ضم كل
الفعاليات القريبة من �إحداثيات موقع امل�ستخدم احلالية.
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إسعاد المتعاملين

السعي نحو الرقم واحد بمفهوم جديد للخدمة الحكومية
"نطلق اليوم امل�سار الأ�سا�سي لتحويل حكومة دبي من حكومة متميزة �إىل
حكومة م�ستقبلية حتقق ال��رق��م واح��د وف��ق تطلعات ال�ق�ي��ادة .مل يعد هدفنا �أن
نتميز فح�سب بل �أن ن�صنع الريادة".
بهذه الكلمات خل�ص �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س
املجل�س التنفيذي ويل عهد دبي ،ر�ؤيته للحكومة الذكية ،و�أطلق برناجمه اخلا�ص
بهذه احلكومة معلناً يف الوقت نف�سه عن جائزة �سنوية للمتميزين يف هذا املجال.
هيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات ك��ان��ت لها ال��ري��ادة يف ه��ذا امل�ضمار ل�ل��دورة الأوىل
للربنامج ،وا�ستحقت رفع راية الربنامج �أمام مقرها عاماً كام ً
ال ،تقدم فيه جتربة
متميزة يف اخل��روج عن امل�ألوف يف العمل احلكومي� ،ضمن ال�سباق الذي تخو�ضه
دوائر حكومة دبي لتحقيق غايات الربنامج الرئي�سة ،والتي جرت �صياغتها عرب
فئات اجلائزة اخلا�صة بهذا الربنامج.

مالمح الحكومة الذكية

بنود جائزة حمدان بن حممد للحكومة الذكية تظهر املالمح التي �ستت�سم بها
الأجهزة احلكومية اجلديدة يف مرحلة احلكومة الذكية ،وهي:
 .1فئة �أف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول :وتهدف هذه الفئة �إىل حتفيز
وت�شجيع اجلهات احلكومية لتقدمي حلول �إبداعية مبتكرة يف جمال تطبيقات
الهواتف الذكية والهواتف املحمولة ،مبا ي�ضمن احل�صول على اخلدمات احلكومية
8
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على م��دار ال�ساعة ب��إج��راءات �سهلة ومب�سطة وكفاءة عالية تلبيان احتياجات
املتعاملني وتوقعاتهم ..وت ُفو ُقها!
 .2فئة �أف�ضل خدمة حكومية :تهدف هذه الفئة من اجلائزة �إىل حتفيز اجلهات
احلكومية للعمل على حت�سني خدماتها الرئي�سة بطرق �إبداعية وجديدة ومبتكرة
وب�شكل منهجي وعلمي ،لتقدم اجلائزة لأف�ضل اخلدمات التي حققت حت�سن ًا
ا�ستثنائي ًا وم�ستدام ًا و�أثبتت تفوق ًا يف الأداء مبا يلبي احتياجات املتعاملني
وتوقعاتهم ..وت ُفو ُقها ،من خالل تقدمي مناذج ومبادرات ريادية وغري م�سبوقة.
 .3فئة �أف�ضل خدمة حكومية م�شرتكة :تقدم اجلائزة لأف�ضل اخلدمات الرئي�سة
التي حققت حت�سن ًا ا�ستثنائي ًا وم�ستدام ًا و�أثبتت تفوق ًا يف الأداء ،مبا يلبي احتياجات
املتعاملني وتوقعاتهم ..وت ُفو ُقها؛ من خالل العمل امل�شرتك بني اجلهات احلكومية
امل�شاركة يف تقدميها.
 .4فئة �أف�ضل �شراكة مع القطاع اخلا�ص :تك�سر هذه الفئة احتكار تقدمي اخلدمات
احلكومية عرب اجلهات احلكومية فقط ،بل وتفتح املجال �أمام القطاع اخلا�ص
القائم على مبادئ ر�ضا املتعاملني للم�شاركة يف تقدمي اخلدمات احلكومية.
 .5فئة �أف�ضل تعاون داخلي لتح�سني اخلدمة :تهدف هذه الفئة من اجلائزة �إىل
حتفيز اجلهات احلكومية للتعاون الداخلي والعمل امل�شرتك عرب جميع �إداراتها
و�أق�سامها املعنية.
 .6فئة �أف�ضل �شراكة م��ع اجلمهور :تهدف هذه الفئة من اجلائزة �إىل حتفيز
اجلهات احلكومية لتقدمي خدماتها بال�شراكة مع اجلمهور وحت�سينها ،من خالل
تخويل بع�ض �أنواع املتعاملني �صالحيات �أكرب ت�ساعدهم على امل�شاركة يف تقدمي
اخلدمة لأنف�سهم.
 .7فئة �أف���ض��ل جن��م خ��دم��ة :تهدف ه��ذه الفئة من اجل��ائ��زة �إىل حتفيز وتكرمي
جنوم اخلدمة من املوظفني امل�س�ؤولني عن تقدميها ،من خالل التعامل املبا�شر
مع املتعاملني (موظفي ال�صف الأمامي) وم�شرفيهم ،وذلك لإميانهم وتطبيقهم
مبادئ اخلدمة العامة وتقدميهم خدمات عامة ا�ستثنائية تعزز من جتربة املتعامل
وتليق ب�صورة �إمارة دبي.

الخدمات
مرشدأخبار
 .8فئة �أف�ضل مدير مركز خدمة :تهدف هذه الفئة من اجلائزة �إىل حتفيز وتكرمي
مديري مراكز اخلدمة الذين يتمتعون بر�ؤية وا�ضحة لتقدمي �أعلى م�ستويات اخلدمات
ويبدون التزام ًا كبري ًا بثقافة اخلدمة العامة ،والتح�سني امل�ستمر ..وي�شاركون ب�شكل
ا�ستثنائي وم�ستدام يف رفع كفاءة اخلدمات وتعزيز جتربة املتعاملني ،ويرتقون
مبراكز اخلدمة حتت �إدارتهم �إىل م�ستويات منوذجية.
 .9فئة �أف�ضل قائد حت�سني :تهدف هذه الفئة من اجلائزة �إىل حتفيز وتكرمي قادة
فرق حت�سني اخلدمات احلكومية ،والذين يظهرون مهارات ا�ستثنائية يف قيادة فرق
التح�سني لتطبيق منوذج دبي للخدمات احلكومية.
 .10فئة �أف�ضل فريق حت�سني :تهدف هذه الفئة من اجلائزة �إىل حتفيز وتكرمي فرق
التح�سني يف اجلهات احلكومية الذين ي�شاركون ب�شكل ا�ستثنائي وم�ستدام يف دفع
عجلة التغيري الإيجابي يف اجلهة احلكومية ويعملون على حت�سني اخلدمات احلكومية
عن طريق تطبيق منوذج دبي للخدمات احلكومية ب�شكل ف َعال.
 .11فئة �أف�ضل مركز خدمة :تهدف هذه الفئة من اجلائزة �إىل حتفيز وتكرمي مراكز
اخلدمة التي حتقق نتائج ا�ستثنائية ح�سب نظام التقييم ومنح ال�شهادات ملراكز
اخلدمة.
 .12فئة ر�أى اجل�م�ه��ور :يف ب��ادرة غري م�سبوقة ت�شتمل جائزة حمدان بن حممد
للحكومة الذكية فئة اجلمهور ،والتي تعتمد �أ�سلوب ًا جديد ًا يف تقييم اخلدمات العامة
من خالل فتح باب الت�صويت للجمهور من مواطني ومقيمي �إمارة دبي على �أف�ضل
مبادرة حت�سني يف حكومة دبي ،لإ�شراكهم يف عملية تقييم اخلدمات ولت�سليط ال�ضوء
على �أ�صواتهم و�آرائهم التي تعترب امل�ؤ�شر احلقيقي لواقع اخلدمات العامة ومدى
التح�سن امل�ستجد عليها.

راية البرنامج لهيئة الطرق

وفازت هيئة الطرق واملوا�صالت بن�صيب الأ�سد وب�أهم اجلوائز يف الدورة الأوىل من
برنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية ،وهي خم�س جوائز:
�	.1أف�ضل فئة وفق ًا لت�صويت اجلمهور عن مبادرة املرتو ال�سريع.
�	.2أف�ضل �شراكة مع اجلمهور عن خدمة �إعادة تعبئة بطاقة (نول).
�	.3أف�ضل �شراكة مع القطاع اخلا�ص عن خدمة جتديد مركبة �أق��ل من ثالث
�سنوات.
�	.4أف�ضل خدمة حكومية عن مبادرة املرتو ال�سريع.
�	.5أف�ضل خدمة عرب الهاتف الذكي عن التطبيق الذكي (وجهتي).

بلدية دبي تدشن نظام التنبؤ
بالعواصف الرملية

د�شنت بلدية دبي نظام الر�صد والتنب�ؤ بالعوا�صف الرملية يف �إمارة دبي ،الأول
من نوعه بدولة الإمارات ،لتحديد املناطق املت�أثرة بالعوا�صف التي قد ت�سبب تدين
الر�ؤية على مدار ال�ساعة يف خمتلف مناطق الإمارة.
ويقوم النظام بتمرير ر�سائل ن�صية ق�صرية للمعنيني وم�ستخدمي النظام قبل
وقوع العا�صفة ،عرب منظومة الإنذار املبكر التابعة لبلدية دبي ،للتنب�ؤ بالتغريات
املناخية من �ضباب و�أمطار وموجات مد بحري وعوا�صف رملية ،من خالل التطبيق
"جنم �سهيل" الذي يقدم خدمات التحقق من حالة الطق�س على م�ستوى الإمارة
مبجرد اختيار موقع املحطة املجاورة؛ ليجري تالي ًا احل�صول على التفا�صيل منها.
وي�ستند النظام �إىل منوذج " 3دي" للتنب�ؤ بالطق�س ،بعدما جرى دجمه مع
منوذج مناطق م�صدر الرمال ،موفر ًا �صور الأقمار ال�صناعية احلقيقية للتنب�ؤ
بعا�صفة الغبار الآتية بدقة تامة؛ مع ِلم ًا اجلمهور يف وقت مبكر بحدوث عوا�صف
ترابية.
ومبا يتوافر لدى بلدية دبي من خربة متميزة يف ا�ستنباط منوذج ثالثي الأبعاد
لتغريات املناخ منذ عام 2010؛ فقد قامت بدرا�سة ال�صور اجلوية للمنطقة
العربية والإقليمية لتحديد م�صادر تلك العوا�صف التي ت�ؤثر يف دولة الإمارات ،من
العراق والكويت وال�سعودية وباك�ستان� ..إ�ضافة �إىل بع�ض امل�صادر املحلية بالدولة.
وتع ّد مبادرة م�شروع التوا�صل مع املجتمع عن طريق الهواتف الذكية وم�شروع
جنم �سهيل �أحد �أبرز ال�سبل التي
�أطلقتها البلدية على �صعيد خدمة
اجلمهور عرب التطبيقات الذكية.

تجارب على استخدام الطاقة الشمسية

و�سعي ًا لتحقيق روح احلكومة الذكية يف ت�سري �ش�ؤون احلياة يف املدينة الذكية تعمل
الهيئة على تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واال�ستعانة مب�صادر الطاقة امل�ستدامة ،وهي قامت
�أخ�ير ًا ب�إجراء جمموعة من التجارب على تطبيقات ت�ستخدم فيها الطاقة ال�شم�سية
بدي ًال للأنواع التقليدية للطاقة.
ولعل جتربة احلافلة اخل�ضراء امل�ضاءة بالكامل باخلاليا ال�شم�سية التي توفر الطاقة
الالزمة للإ�ضاءة داخل احلافلة ،تُع َت ُرب �أف�ضل مثال على البحث املتوا�صل حلماية البيئة
وتبني االقت�صاد الأخ�ضر والتنمية امل�ستدامة.
وقد بد�أت الهيئة بتجربة تلك احلافلة بنهاية العام  ،2012والتجربة م�ستمرة للآن
للتو�سع لت�شمل �أع��داد ًا �أكرب من حافالت �أ�سطول الهيئة ..وقد مت ت�شكيل فريق
وقابلة ّ
خا�ص مبتابعة هذه التجربة ودرا�سة نتائجها والوقوف على مواطن القوة وال�ضعف فيها
وتعميمها لت�صبح مثا ًال ُيحتَذى به يف املنطقة..

•
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المواقع الذكية

الموقع الذكي لهيئة
الصحة في دبي ..وظائف
جديدة ومحتوى غني
وذلك العتماد فريق الت�صميم على ا�ستخدام ال�صور
كقائد لعني املت�صفح يف ال�شا�شة ب��د ًال من الن�صو�ص
فقط ،وللغنى الكبري يف املعلومات التي �أ�ضيفت للموقع
كي متكن املتعامل من اال�ستفادة ب�أق�صى درجة ممكنة
من خدمات الهيئة الإلكرتونية من دون احلاجة �إىل
زي��ارة م�ست�شفياتها �أو مراكزها الطبية �إال يف حاالت
املر�ض فقط ،ال �سمح اهلل.

�أطلقت هيئة ال�صحة بدبي موقعها الذكي على
�شبكة الإن�ترن��ت  www.dha.gov.aeبحلته
اجلديدة املتما�شية مع معايري الت�صميم الذي يتوافق
مع مبادرة احلكومة الذكية ،ومع املعايري العاملية يف
ت�صميم املواقع على �شبكة الإنرتنت.
وق��د راع��ت الهيئة �أن يركز ه��ذا امل��وق��ع ،باللغتني
العربية والإجنليزية ،على العميل ،فجرى ت�صميمه
ليتما�شى مع كل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية
واحلوا�سيب ،ومتوافقاً مع نوعية امل�ستخدم ومع حجم
ال�شا�شة امل�ستخدمة ،وه��و الأم��ر ال��ذي يتيح للعميل هيكل المعلومات
�سهولة ال��و��ص��ول �إىل امل�ع�ل��وم��ة واال� �س �ت �ف��ادة م��ن كل
يالحظ وجود تو�سع كبري يف هيكل املعلومات الذي
اخلدمات التي يت�ضمنها املوقع ب�سهولة وي�سر…
يقدمه املوقع اجلديد لهيئة ال�صحة ،ما يجعل امل�ستخدم
م��ا ال ��ذي ي�ح�ت��وي��ه ه��ذا امل��وق��ع مب�ف�ه��وم��ه الذكي يدخل حمطة توقف �شاملة ومتنوعة بالن�سبة للمعلومات
من خدمات جديدة للم�ستخدمني؟ ..هنا ا�ستعرا�ض التي يبحث عنها.
خل�صائ�ص املوقع وهيكل معلوماته.
ففي تروي�سة املوقع هناك القائمة الرئي�سة ،وتلخ�ص
لكافة قطاعات هيئة ال�صحة وخدماتها بطريقة رائعة..
وعلى التوازي معها يوجد قائمة اخلدمات الإلكرتونية،
التصميم المتجاوب الذكي
والتي تقدم اخلدمات احلكومية التي ميكن الو�صول
إلكرتوين
جنح فريق املعلومات القائم على املوقع ال
�إليها عرب القنوات الإلكرتونية.
ألوان
ل
ا
ناحية
اجلديد للهيئة بت�صميم واجهة بديعة من
ويتغري حمتوى املوقع متام ًا عند اختيار �أي خدمة
واملكونات الب�صرية ،ويف الوقت ذاته قادرة على التكيف م��ن اخل��دم��ات الإل�ك�ترون�ي��ة ،لي�صبح امل��وق��ع بالكامل
تلقائي ًا مع املقا�س ال��ذي تكون عليه ال�شا�شة اخلا�صة
خم�ص�ص ًا لتلك اخلدمة وما يرتبط بها من معلومات،
باجلهاز امل�ستخدم لت�صفح املوقع.
وهو �أ�سلوب ي�سهل ح�صول املتعامل على اخلدمة ،ال�سيما
ويظهر ذلك جلي ًا من خالل تكبري حجم املت�صفح،
و�أن تلك اخلدمات التي تقدمها الهيئة يف جمملها ال
وت�صغريه� ،إذا قمنا ب�إم�ساك �إط��ار املت�صفح وتكبريه
تقت�صر على مناذج �إلكرتونية فقط ،و�إمنا هي جمموعة
يدوي ًا ،لرنى كيف تعيد مكونات املوقع ت�صميم نف�سها
تلقائي ًا يف �أثناء قيامنا بتغيري مقا�س الإط��ار ..وبهذا متكاملة ومرتابطة من الإج��راءات التي ت�ستدعي هذا
ميكننا القول �إن املوقع قد دخل ت�صنيف املواقع الذكية ،الف�صل والتغيري يف �شكل املوقع مبا تتطلبه تلك اخلدمة
من تفا�صيل ومعلومات.
وفق ًا لهذا املعيار.
�أ�سفل قائمة اخل��دم��ات الإلكرتونية توجد قائمة
من هذه الناحية ف�إن املوقع ميكن القول �إنه دخل
�أخرى جانبية حتمل م�سمى جديد ًا وهو م�سمى "املواقع
مرحلة املواقع الذكية من دون منازعة.
املتخ�ص�صة" ..وه�ن��ا ت�ضم القائمة خم�سة مواقع
متخ�ص�صة ه��ي :امل��ر��ض��ى ،امل�ستثمرون ،الطالب/
الباحثون ،املوظفون ،املهنيون .وهي باخت�صار فئات
المساحة ودليل األلوان
ي�ش ُغل حمتوى املوقع لل�صفحة الرئي�سة ما يعادل امل�ت�ع��ام�ل�ين م��ع ال�ه�ي�ئ��ة ،وج�م�ه��وره��ا امل���س�ت�ه��دف من
ثالثة �أ�ضعاف ال�شا�شة اخلا�صة بجهاز احلا�سب ،و�إذا اخلدمات.
وع�ن��د اخ�ت�ي��ار �أح ��د تلك "املواقع املتخ�ص�صة"
حولناه �إىل مقا�س الهاتف املحمول ف�إن املوقع ي�شغل �أكرث
من � 6إىل � 7أ�ضعاف حجم �شا�شة اجلهاز املحمول ،ينتقل امل�ستخدم �إىل موقع كامل موجه لتلك الفئة من
ليمكن امل�ستخدم م��ن ا�ستعرا�ض حم�ت��واه بالكامل ..املتعاملني ،وتختلف ال�صور وتوزيع املعلومات ،وهي �صفة
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جيدة من ناحية �إعطائها �أف�ضل ق��در من املعلومات
للم�ستخدم.
ترتيب املعلومات
الحظنا وجود املعلومات املهمة للمتعامل يف �أ�سفل
ال�شا�شة؛ مثل معلومات البطاقة ال�صحية ور�سوم
اخلدمات ومعلومات ال�ط��وارئ ،وه��ذه املعلومات غاية
يف الأهمية وو�ضعها على ال�شا�شة الرئي�سة ميثل تكري�س ًا
ملفهوم "املعلومات �أوال"� ،إذ �إن املتعامل يحتاج يف كثري
من الأحيان �إىل املعلومات �أكرث بكثري من حاجته �إىل
اخلدمات.

مخطط تفاصيل الخدمات

لفت انتباهنا ا�ستعمال الهيئة لفكرة �إبداعية رائعة
يف اخلدمات الإلكرتونية ،وهي فكرة اخلوارزمية التي
تبني خطوات اخلدمة ومراحلها ،مع �شرح لكل مرحلة
ونتيجة اخلدمة الناجتة عنها.
�أم��ا باقي اخلدمات التي ال ت�ضم دورة �إجرائية،
فعند اختيارها ت�صل باملتعامل �إىل نظام اخلدمات
الإلكرتونية ال��ذي اعتاد ا�ستخدامه من قبل ،ب�شكله
وهويته الب�صرية الأ�صلية ،من �أجل ت�سهيل ا�ستخدام
تلك الإجراءات وعدم �إرباك املتعامل بواجهة ا�ستخدام
جديدة كل مرة� ،إذ �إن من �أهم �أ�سباب ف�شل اخلدمات
الإلكرتونية هي �صعوبة تغيري عادات امل�ستخدم و�إدخاله
يف متاهة تعلم وظائف جديدة يف كل مرة.

المحتوى الطبي

ي�لاح��ظ ع�ل��ى امل��وق��ع ع�م��وم��ا وج ��ود ك��م ك�ب�ير من
املعلومات التي يعر�ضها ب�شكل كبري جد ًا ،ولعل ال�سبب
يف ذلك يعود �إىل �أن هيئة ال�صحة يف دبي تتعامل مع
قطاع ميثل الأه��م على م�ستوى الإم ��ارة ككل� ،إذ هي
اجلهة امل�س�ؤولة عن رعاية حياة النا�س واال�ستجابة
حلاالتهم املر�ضية والطارئة.
كما يتعدى امل��وق��ع عملية الإج� ��راءات احلكومية
البحتة ،و�إمنا يعر�ض العديد من املعلومات والن�صائح
والتوجيهات ال�صحية ،وهذا هو املطلوب لتكري�س تبني
اخلدمات الإلكرتونية.

•

دبي سات 2-

«إياست» تعلن بدء التشغيل الكامل لـ «دبي سات »2-
�أعلنت "م�ؤ�س�سة الإمارات للعلوم والتقنية املتقدّمة� -إيا�ست" عن بدء الت�شغيل اختبارات الجودة

ال�صنعي "دبي �سات "2-عقب ا�ستكمال عمليات الت�شغيل واالختبار
الكامل للقمر ُ
على املدار الف�ضائي .و�أ ّ
مت القمر مرحلة "الإطالق والت�شغيل املبدئي" ()LEOP
بدءاً من  21ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2013والتي تخللت �سل�سلة من االختبارات
للتحقق من �سري العمليات الت�شغيلية لأجهزته ولإلكرتونيات النظام الفرعي،
وحتديد م�ستوى الأداء يف ظل الظروف القا�سية يف الف�ضاء اخلارجي.
ومع ا�ستقرار ت�شغيل القمر ال�صناعي تبد�أ املرحلة التالية التي تنطوي على
اختبارات املعايرة والتحقق من التل�سكوب و�أجهزة اال�ست�شعار ،باعتبارها اخلطوات
النهائية قبل الو�صول �إىل مرحلة الت�شغيل الكامل .وتركز االختبارات على الت�أ ّكد
من جودة ودقة البيانات امل�ستمدة من القمر ال�صناعي ومطابقتها لأعلى املعايري
العاملية.

رؤية ال تحدها فضاءات

جتدر الإ�شارة �إىل �أن "دبي �سات "2-اجتاز �أي�ض ًا اختبارات "الوكالة اليابانية
ال�ستك�شاف الف�ضاء"" -جاك�سا " ( ،)JAXAوالتي �أجريت �أخ�ير ًا بالتعاون مع
"�إيا�ست" على نظام الدفع ،بالإ�ضافة �إىل �سل�سلة من االختبارات الأخرى للت�أكد من
�سالمة و�أمن وجاهزية القمر.
ومت �إطالق "دبي �سات "2-املز ّود بكامريا كهروب�صرية ملراقبة الأر�ض ،بهدف
توفري �صور كهروب�صرية عالية الدقة؛ بكونه يتمتع بالقدرة على التقاط �صور متعددة
للمنطقة ذاتها ،مع ميزة متطورة تتيح له ا�ستقبال ومعاجلة ال�صور من خمتلف �أنحاء
العامل خالل يوم واحد .ويتم ا�ستخدام تلك ال�صور لأغرا�ض عدة ،مبا فيها خدمة
امل�شروعات البيئية والتخطيط احل�ضري وحتديث البنية التحتية والبحث العلمي،
بالإ�ضافة اىل تزويد اجلهات والهيئات احلكومية بتقارير متخ�ص�صة.
وتعد م�ؤ�س�سة الإم��ارات للعلوم والتقنية املتقدمة "�إيا�ست" م�ؤ�س�سة عامة تابعة
حلكومة دبي ،مت �إن�شا�ؤها يف العام  2006لت�شجيع االبتكار العلمي والتقدم التقني يف
دبي والإمارات ،ف�ض ًال عن بناء قاعدة تناف�سية لتطوير املوارد الب�شرية املواطنة وتعزيز
االبتكار التقني لديهم واالرتقاء بهم �إىل م�ستويات علمية رائدة .وتقوم امل�ؤ�س�سة بتنفيذ
�أبحاث رئي�سة يف جمال الف�ضاء اخلارجي ،وت�صنيع الأقمار اال�صطناعية وتطوير
النظم ذات ال�صلة ،وتوفري خدمات الت�صوير الف�ضائي وخدمات املحطة الأر�ضية،
والدعم لأقمار ا�صطناعية �أخرى.

�سعادة يو�سف حمد ال�شيباين ،مدير عام "م�ؤ�س�سة الإم��ارات للعلوم والتقنية
املتقدّمة" و�صف هذا الإجن��از قائ ًال" :ي�أتي جناح عمليات الت�شغيل الكامل للقمر
ال�صناعي "دبي �سات ،"2-والتي تعترب املرحلة الأخرية من امل�شروع ،لي�ؤكد املكانة
الريادية التي و�صلت �إليها دولة الإم��ارات على خارطة �صناعة الف�ضاء الإقليمية.
ويدفعنا الإجناز اجلديد �إىل موا�صلة تكثيف اجلهود احلثيثة لتج�سيد الر�ؤية الثاقبة
والتطلعات َ
الطموح ل�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 ،يف جعل الإم��ارات مركز ًا رائد ًا
لتطوير وت�صنيع الأقمار ال�صناعية".
من جهته ،قال �سامل حميد املري ،م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون العلمية والتقنية يف مدينة ذكية بعيون في الفضاء
ميثل ه��ذا امل�شروع قيمة ا�سرتاتيجية بالغة الأهمية حلكومة دب��ي ،ال�سيما يف
"م�ؤ�س�سة الإمارات للعلوم والتقنية املتقدمة"" :مت تنفيذ اختبارات املعايرة والتحقق
من التل�سكوب و�أجهزة اال�ست�شعار ل�ضمان جودة ال�صور الكهروب�صرية التي تعترب الوقت الذي تنطلق به نحو منوذج املدينة الذكية؛ �إذ متثل ال�صور الف�ضائية متعددة
دعامة �أ�سا�سية لنجاح مهمة "دبي �سات ،"2-وبالتايل تلبية تطلعات عمالئنا وخدمة الأمن��اط ركيزة رئي�سة جلهات التخطيط والتطوير يف كافة نواحي البنية التحتية
م�سرية التنمية ال�شاملة التي تنتهجها دولة الإم��ارات .ومع دخول "دبي �سات "2-والتطوير احل�ضري للمدينة ..كما �أن خدمة الت�صوير الف�ضائي من �ش�أنها �أن حتقق
مرحلة الت�شغيل الكامل �ستبد�أ مهمة توفري بيانات مفيدة وفورية للقطاعني العام عوائد اقت�صادية مهمة حلكومة دبي ،وكافة اجلهات احلكومية يف دولة الإمارات ويف
املنطقة.
واخلا�ص يف الإمارات واخلارج ،مبا يخدم الأهداف التنموية للدولة".

•
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الدفع اإللكتروني

قنوات الدفع اإللكتروني
في عصر الحكومة الذكية

لمحة عن الوضع الحالي

ت�ق��دم العديد م��ن اجل�ه��ات احلكومية خ��دم��ات ال��دف��ع الإل �ك�تروين خلدماتها
الإلكرتونية التي تتطلب دفع ر�سوم .و�أهم تلك املبادرات واجلهات التي توفر �إمكان
الدفع الإلكرتوين هي:
الدرهم الإلكرتوين -اجليل الثاين:
مببادرة من وزارة املالية وبنك �أبوظبي الوطني جرى تقدمي اجليل الثاين من
منظومة الدرهم الإلكرتوين ،الطريقة ال�سهلة والآمنة لتح�صيل الإي��رادات ول�سداد
ر�سوم اخلدمات احلكومية وغري احلكومية.
وتتبنى منظومة الدرهم الإلكرتوين �أحدث التقنيات وتوفر م�ستوى عالي ًا وعاملي ًا
من الأم��ان والفعالية يف الدفع الإل�ك�تروين ،وت�ضمن التغطية الأف�ضل والأو��س��ع؛ ما
يجعلها منظومة متكاملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
يعمل النظام اجلديد ،من خالل قنوات الدفع الآتية:
نظام الدفع املتكامل للبطاقات املدفوعة م�سبق ًا والبطاقات االئتمانية
•	
نقاط البيع والتح�صيل الإلكرتونية EFTPOS
•	
الدفع عرب الإنرتنت والتجارة الإلكرتونية EIPG
•	

ميثل الدفع الإلكرتوين �أهم ممكنات التحول الإلكرتوين �أو الذكي على حد
�سواء؛ فمن دونه ال ميكن �أن يكتمل العديد من املعامالت احلكومية �أو يجري �إجناز
اخلدمات ،وبذا فهو ي�ستحق عناية كبرية باعتباره خدمة مركزية مهمة .ومع الأفق
اجلديد الذي تفتحه احلكومة الذكية تطرح العديد من الق�ضايا املتعلقة ببنية
الدفع الإلكرتوين املوجودة حالياً يف دولة الإمارات.
ن�سلط ال�ضوء هنا على الفر�ص املتاحة واخل�ط��وات ال�لازم اتخاذها ل�ضمان
ويعد الدرهم الإلكرتوين اخليار املعتمد لتح�صيل ر�سوم املعامالت احلكومية
تقدمي اخل��دم��ات احلكومية ودف��ع ر�سومها امل�ستحقة بكفاءة وفاعلية يف مرحلة
االحتادية.
احلكومة الذكية املقبلة..
12
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بوابة الدفع الإلكرتوين اخلا�صة بحكومة دبي الذكية:
مت ّكن بوابة الدفع الإلكرتوين املركزية التابعة حلكومة دبي الذكية املتعاملني ،من
قطاع الأعمال �أو الأف��راد ،من ت�سديد امل�ستحقات املرتتبة على اخلدمات احلكومية
�إلكرتوني ًا من �أي مكان ويف �أي وق��ت ،من خ�لال ع��دة خ�ي��ارات .وتعد بوابة الدفع
الإلكرتوين واحدة من القنوات الإلكرتونية املبتكرة لتوفري وقت العميل وجهده ،عالوة
على جتنيبه خماطر حمتملة عند حمله مبالغ نقدية لت�سديد ر�سوم املعامالت �أو
الغرامات.
وتوجد العديد من خيارات الدفع الإلكرتوين التي تعتمدها دوائر وجهات حكومة
دبي لت�سديد ر�سوم املعامالت ،مثل اخل�صم املبا�شر من احل�ساب ،وبطاقات االئتمان،
والدرهم الإلكرتوين /اجليل الثاين.
كما تعد خا�صية اخل�صم املبا�شر من احل�ساب امل�صريف عرب البنوك لل�شركات �أو
الأفراد �أحدث خيارات الدفع التي وفرتها حكومة دبي الذكية وخيار ًا منا�سب ًا لت�سديد
ر�سوم اخلدمات الإلكرتونية ،عرب ال�شراكة مع كل من بنك دبي التجاري وبنك االحتاد
الوطني وبنك �أبوظبي التجاري وم�صرف �أبوظبي الإ�سالمي وبنك دبي الإ�سالمي.
وميكن لأ�صحاب احل�سابات اجلارية يف �أي من البنوك امل��ذك��ورة اختيار خا�صية
اخل�صم املبا�شر من احل�ساب بد ًال من ا�ستخدام البطاقات االئتمانية ،من غري �أن
يرتتب على ذلك �أية �أعباء �أو ر�سوم �إ�ضافية ،مع �إمكان احل�صول على تقرير مايل
�إلكرتوين.
ويف بداية العام  2012ف ّعلت "حكومة دبي الذكية" بالتعاون مع (بنك دبي
التجاري) �أحد منتجاته؛ وهي خدمة احل�ساب االفرتا�ضي (كا�ش �أون الين) لتعزيز
خدمة اخل�صم املبا�شر من ح�ساب العميل ،لي�ستفيد منها ك ٌل من ال�شركاتُ والأفراد
يف ت�سديد ر�سوم املعامالت احلكومية يف دبي� ،إلكرتوني ًا .ويتيح هذا احل�ساب لفئة
املتعاملني الذين ال ميلكون ح�سابات يف البنك اال�ستفادة من خدمة اخل�صم املبا�شر،
من دون ا�شرتاط حدٍّ �أدنى للر�صيد ،وذلك بعد تقدمي الوثائق الر�سمية املعتمدة لفتح
احل�ساب االفرتا�ضي.
من�صة الدفع الإلكرتوين حلكومة �أبوظبي
من�صة الدفع الإلكرتوين حلكومة �أبوظبي هي من�صة موحدة للدفع الإلكرتوين
ت�ستطيع من خاللها اجلهات احلكومية قبول طرق الدفع املتنوعة من املتعاملني،
وتوفري طرق متنوعة ومنا�سبة لدفع ر�سوم اخلدمات احلكومية.
وقد قام مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات ،بالتعاون مع دائرة املالية،
ب�إن�شاء من�صة الدفع الإلكرتوين وتنفيذها بال�شكل الأمثل ،و�صمم هيكل احلوكمة
ومن��وذج الت�شغيل املن�شودين لدعم �إدارة وتطوير وتنفيذ خدمة موحدة و�شاملة
ت�ستعملها جميع اجلهات احلكومية.
بوابة "ر�سوم" من دبي التجارية
تتكامل بوابة "ر�سوم" الإلكرتونية مع من�صة اخلدمات الإلكرتونية التي توفرها
"دبي التجارية" ،لتمكن امل�ستوردين وامل�صدّرين ووكالء ال�شحن وخم ّل�صي الب�ضائع،
و�شركات النقل ،من مبا�شرة و�إمتام كل �إج��راءات ومعامالت "موانئ دبي العاملية"
و"�إدارة املنطقة احلرة يف جبل علي" (جافزا) و"مركز دبي لل�سلع املتعددة" عن
طريق �شبكة الإنرتنت.
وتوفر البوابة للم�ستخدمني خيارات متعددة للدفع ،ت�شمل بطاقات االئتمان
واخل�صم وامل�سبقة الدفع مثل بطاقة الدرهم الإلكرتوين .وقد �شهدت البوابة ميزة
�إ�ضافية حني ب��ادرت "دبي التجارية" �إىل ربطها مع �أنظمة الدفع الإلكرتوين عرب
الإنرتنت لدى عدة بنوك بارزة عاملي ًا وحملي ًا� ،سعي ًا �إىل ت�سهيل عملية الدفع والتعامل
لزبائن "دبي التجارية" ممن ميتلكون ح�سابات مع هذه البنوك ،والتي ت�شمل بنك
امل�شرق ،وبنك الإمارات دبي الوطني ،وبنك دبي التجاري ،وبنك دبي الإ�سالمي ،وبنك
الإمارات الإ�سالمي ،وبنك  HSBCوحبيب بنك ،وبنك �ستاندرد ت�شارترد.
�إ�ضاف ًة �إىل هذه الت�سهيالت ،ط� ّورت "دبي التجارية" خدمة "حمفظة ر�سوم"
التي جتمع بني املالءمة التي ت�ؤمنها بطاقات الدفع وبني الإدارة الآنية لعمليات الدفع،
بدرج ٍة �أعلى من الثقة.
بطاقة الدرهم الإلكرتوين "ت�سديد" من الفجرية
وهي خدمة �سيتم �إطالقها قريب ًا بعدما وقعت الدائرة املالية بالفجرية ،بالتعاون مع
دائرة احلكومة الإلكرتونية يف الإمارة ،اتفاقية مع بنك الفجرية الوطني للدفع ببطاقة

الدرهم الإلكرتوين اخلا�صة بحكومة الفجرية التي يطلق عليها ا�سم "ت�سديد" ،حيث
ي�ستطيع العميل احل�صول عليها ب�سهولة من منافذ احلكومة �أو فروع البنك.
وت�شكل االتفاقية خطوة نحو توفري ب��واب��ة واح��دة لتقدمي و�إجن ��از املعامالت
والإج��راءات احلكومية بالكامل من خالل متكني عملية الدفع الإلكرتوين لتح�صيل
الإي ��رادات احلكومية بطريقة �آلية ترتكز على ال�سهولة والب�ساطة يف اال�ستخدام
واالعتماد على �أحدث ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا يف علوم احلا�سب الآيل.
�أك�شاك الدفع الإلكرتوين من القطاع اخلا�ص
ومتثل تلك الأك�شاك العب ًا جديد ًا بد�أ يدخل يف �سوق الدفع الإلكرتوين للخدمات
الإلكرتونية ب�شكل قوي جد ًا يف �إم��ارة دبي ،وتكاد تنت�شر تلك الأك�شاك الإلكرتونية
امل��زودة ب�شا�شات مل�س متطورة يف كافة متاجر التجزئة الرئي�سة ،و�أبرزها �أك�شاك
�شركة "مان جو".
وتوفر تلك الأك�شاك خدمة الدفع الإلكرتوين للعديد من اخلدمات احلكومية ،مثل
تعبئة ر�صيد �سالك وبطاقة نول وخدمات االت�صاالت ،كما تقدم خدمات دفع عابرة
للحدود� ،إذ ميكن من خاللها ت�سديد ر�سوم خدمات الهاتف يف العديد من الدول
كما ميكن تعبئة الر�صيد يف خدمات وبطاقات م�شرتيات عرب �شبكة الإنرتنت من قبل
العديد من املزودين.
ومتثل تلك الأك�شاك �إ�ضافة متميزة لإم��ارة دبي كمدينة ذكية ،يت�شارك فيها
القطاع اخلا�ص مع القطاع احلكومي يف توفري اخلدمات الإلكرتونية ،وتتوافر فيه
منافذ اخلدمات الذاتية يف كل وقت ومن �أي مكان.

أكشاك العملة االفتراضية ..تدق األبواب

"بت ُكو ْين" � BitCoinأ�صبحت على
العملة االفرتا�ضية� ،أو ما يعرف مب�سمى ْ
الأب��واب للدخول �إىل جمال خدمات الدفع الإلكرتوين .وعلى الرغم من �أن �أي ًا من
ال�شركات مل يتم ترخي�صها بعد يف هذا املجال ،غري �أنها ت�شهد انت�شار ًا كبري ًا يف
العديد من الدول ،وتبلغ قيمة التداوالت بهذه العملة االفرتا�ضية حول العامل �أكرث من
 8مليارات دوالر �أمريكي ..ويع ّد هذا النوع من التداوالت املالية الإلكرتونية جديد ًا؛
يقت�صر على طريف العالقة من غري امل��رور بطرف �آخ��ر .وعلى الرغم من �أن دولة
الإم��ارات �أي�ض ًا مل متنح ترخي�ص ًا بعد لهذا النوع من ال�شركات ،لكن جرى ن�صب
جهاز يتقبل التعامل بالعملة االفرتا�ضية يف مدينة دبي للإعالم يف �شهر مايو ،2014
وبادرت �شركة (بيتزا غايز) لتق ّبل الدفع مقابل منتجاتها عرب هذا اجلهاز.

الحكومة الذكية والدفع اإللكتروني

بعد �أن ا�ستعر�ضنا عينة من الطيف الوا�سع من خيارات بوابات الدفع الإلكرتوين
ومزوديه على خمتلف الأ�شكال االحتادية واملحلية واخلا�صة ،ن�شري �إىل �أن تعدد بوابات
الدفع الإلكرتوين توفر خيارات خمتلفة �أمام �أف�ضليات املتعامل ورغبته ال�شخ�صية،
لكن يجدر بنا الت�أكيد على �أمرين �أ�سا�سيني ال بد من توافرهما يف كل هذه البوابات:
الأول توفري �أق�صى درجات احلماية واملوثوقية لكافة عمليات دفع وت�سديد الر�سوم
احلكومية وغري احلكومية عرب الأجهزة الذكية و�شا�شات اللم�س� ،أو �أية و�سيلة تقنية
�أخ��رى ،لت�ضمن حماية الأم��وال واملعلومات للمتعاملني ،ومتنع القيام ب�أية عمليات
احتيال �إلكرتوين وا�سعة النطاق� ،أو حتى على �صعيد معامالت الفرد الواحد ..وثانيهما
التعامل مع تلك البوابات على �أنها ت�شكل من�صة مثالية لتجميع عدة خدمات حكومية
تهم املتعاملني يف مكان واحد لي�سهل عليهم تنفيذ معامالتهم مع اجلهات احلكومية
يف مدة زمنية ق�صرية.
وهنا ميكن الإ�شارة �إىل تطبيق الدفع عرب الهواتف الذكية الذي �أطلقته حكومة
دبي الذكية ويحتوي على عدة جهات وخدمات حكومية جممعة يف مكان واحد.

•
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الخرائط الذكية

الخرائط الذكية
جزء من استحقاقات
المدينة الذكية
وقد مت تخ�صي�ص كامريات معينة تثبت على ال�سيارات لتقوم بت�صوير ال�شوارع
��ص��ورة �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم ،رئي�س املجل�س
التنفيذي حاكم دبي ،وهو يعتلي قمة �أعلى برج يف العامل ويلتقط �صورة بانورامية واملدن من جميع الزوايا ،و�أخرى حتمل على الظهر ت�ستخدم يف ت�صوير الأماكن التي
بعني ال�صقر ملدينة دبي �ألهمت املدينة بكاملها لإطالق �أول �سرية ذاتية لها من قبل ال ميكن �أن ت�صلها ال�سيارات ،ال�سيما الأماكن الطبيعية اخلالبة.
�سكانها عرب مبادرة #MyDubaiـ ،ولكن الأفق �أمام ا�ستلهام الإب��داع من تلك
ال�صورة �أكرب بكثري ،حيث فيها �إ�شارة وا�ضحة �إىل �ضرورة بداية حملة جماهريية ترويج سياحي متميز وتكامل ذكي
�شاملة ت�ضع فيها دبي نف�سها على حمركات اخلرائط القيادية يف العامل ،لكل �شارع،
وكل بيت.
هذا احل�ضور على حمركات البحث اخلرائطية الرئي�سة يعترب من �أهم �سمات
املدينة الذكية

التجول االفتراضي في الشوارع

لعل حمرك البحث جوجل هو �أول من يربز ا�سمه يف هذا امل�ضمار� ،إذ كر�ست
ال�شركة قدر ًا كبري ًا من املوارد من �أجل ت�صوير كافة مالمح املدن والأماكن الطبيعية،
لتمتلك اليوم �أكرب مكتبة يف العامل من ال�صور التي حتاكي جتوا ًال افرتا�ضي ًا متكام ًال
مل�ستخدم حمرك البحث ،وت�ضاهي تلك ال�صور واجل��والت االفرتا�ضية يف كثري من
الأحيان ال�سفر الفعلي لأماكن مل تط�أها قدم الإن�سان �إطالق ًا ،لكنه من خالل حمرك
البحث ي�صبح وك�أنه من �سكان املنطقة و�أهلها.

بطبيعة احلال تعترب حمركات البحث يف اخلرائط من �أهم الأدوات التي يعتمد
عليها ال�سواح يف التعرف على املناطق التي يزورونها ،وتفتح فر�ص ًا كبرية للرتويج
التجاري والثقايف للمنطقة ،ال�سيما و�أنها تتعدى يف وظيفتها خا�صية اجلولة االفرتا�ضية
ثالثية الأبعاد ،بل توفر �أي�ض ًا ما ي�شبه بعر�ض �صور متوال ومركب من �صور متقاربة
بع�ضها مع بع�ض لأهم املعامل ال�سياحية والأثرية يف املنطقة.
ونعر�ض هنا منوذج ًا ملدينة القد�س ال�شريف ،التي تعترب من �أهم الوجهات الدينية
وال�سياحية والثقافية يف العامل ،وهذه ال�صورة التي تظهر �إطاللة من �سور الرباق على
اجلانب القبلي من امل�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة وتظهر جانب ًا من الق�صور الأموية
املحاذية للم�سجد القبلي ،ونرى يف �أ�سفل ال�صورة ثالثية الأبعاد جمموعة من ال�صور
لأهم املعامل واملرافق الدينية والثقافية يف املدينة ،وكيف ميكن التعرف عليها مبا�شرة
بل القفز �إليها يف بع�ض الأحيان والوقوف �أمامها وت�أمل معاملها املبهرة مبجرد مل�سة
زر على ال�صورة.
وتعمدنا هنا ا�ستعرا�ض �صورة لعا�صمة عربية كي نقرب النموذج ملدينة عربية
�أخرى مثل دبي ،والتي ت�ضم عجائب هي الأخرى على م�ستوى ال�صروح والإجنازات
العمرانية واملناظر الطبيعية .هذا احل�ضور االفرتا�ضي ميكن اال�ستفادة منه عرب
التكامل مع عدد كبري من التطبيقات الذكية التجارية وال�سياحية� ،إ�ضافة �إىل �أنه
يعترب �سجل حي حلركة املدينة وتطور مرافقها عرب الزمن.
وت�ضم دبي من ال�سكان العا�شقني لها ،واملحبني ملعاملها ما ميكن �أن ي�شكل زخم ًا من
املندوبني املعززين بكامريات عالية اجلودة ،تلتقط ما هو �أكرث من جمرد �صورة على
الإن�ستغرام ،لت�صنع �أر�شيف ًا افرتا�ضي ًا ذكي ًا يروج لدبي ،ويقوي من مكانتها كمدينة
ذكية متميزة على م�ستوى العامل ،ونتمنى �أن يحمل اجلميع مبادرة ال�شيخ حمدان �إىل
بعد جديد وذكي.

•
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الشبكاتالخدمات
مرشد
االجتماعية

تغريدات القائد تجعل دبي مدينة سعيدة

تغريدات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم على موقع تويرت ،والذي و�صل عدد متابعيه �إىل نحو  2.7مليون متابع ،وهي
تو�ضح كيف تروج تلك التغريدات ملفهوم املدينة ال�سعيدة ومنط احلياة اجلديد الذي تتجه �إليه دبي.

 21مار�س � 6:15 -صباحاً
مي��ر علينا ه��ذه الأي���ام ي��وم الأم ،حتية
وتقدير وحمبة وامتنان جلميع �أمهاتنا..
تذكرت �أم ال�شهيد طارق ال�شحي ..فذهبت
لتكرميها

 29مار�س  12:21 -ظهراً
اختتمنا اليوم ك�أ�س دبي العاملي للخيول
ب�ن�ج��اح ك �ب�ير ..جت�م��ع ع��امل��ي لأف�ضل
خيول العامل  ..وفوز كبري نهديه جلميع
العرب

� 21إبريل � 9:17 -صباحاً
�أنهيت اليوم حمادثات بناءة مع الرئي�س
املك�سيكي ..تناولنا خاللها �أهمية بناء
عالقة اقت�صادية م�ستدامة بني بلدينا

� 6إبريل � 8:00 -صباحاً
�شهدت اليوم جانبا من بطولة العامل
لرفع الأث �ق��ال ل��ذوي الإع��اق��ة ..لي�ست
الإعاقة يف اجل�سد  ..الإعاقة يف الإرادة

 31مار�س � 1:57 -صباحاً
تر�أ�ست اليوم جل�سة ملجل�س الوزراء�أقررنا
فيها ان�ضمام الدولة للجنة امل�ساعدات
الإمنائية مبنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية

 31مار�س � 2:50 -صباحاً
ف��اج ��أين �أخ ��ي ال�شيخ من�صور بلفتة
لطيفة ب�ع��د اج�ت�م��اع جمل�س ال���وزراء
بق�صر الرئا�سة احتفاال بالفوز بك�أ�س
دبي العاملي للخيول

لقطات من سيرة دبي الذاتية على شبكة إنستغرام

�أطلقها �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم من فوق برج خليفة ،لتكون
�أول �سرية ذاتية ملدينة على �شبكة الإنرتنت بعيون �سكان املدينة

#MyDubai
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مرشد الخدمات

خدمة تأمين المساكن
من شرطة دبي
يمكن الحصول على هذه الخدمة
من الموقع اإللكتروني لشرطة دبي
www.dubaipolice.gov.ae

1

من ال�صفحة الرئي�سة ملوقع �شرطة دبي يجب اختيار :اخلدمات
الإلكرتونية /قطاع الأفراد /خدمات �أمنية

2
تظهر �شا�شة تعر�ض كافة اخلدمات الأمنية،
يجب اختيار خدمة "طلب ت�أمني م�سكن"

3

تظهر �شا�شة تعليمات تف�صيلية عن اخلدمة،
والتي تظهر تعليمات الت�سجيل ،وبالنقر على
زر "ت�سجيل" يظهر من��وذج اخل��دم��ة والذي
يجب تعبئته مبعلومات دقيقة مل�ساعدة رجال
الأم��ن يف ت�أمني امل�سكن خالل غياب �صاحبه
خارج الدولة.

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال بالرقم::

700040000
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