آفاق إلكترونية

التغيير الذكي الشامل قادم
ذك��رن��ا يف مقالة �سابقة �أن "القيادة" �أول �أرب��ع رك��ائ��ز ي�ستند عليها التحول
الإلكرتوين ب�شكل عام .و�إذ تعد القيادة من �أهم عوامل التحفيز والإلهام لت�سريع
خطى التحول الإلكرتوين ،ف�إن ثمار ذلك �ستتجلى يف النجاحات التي �ستتحقق
والتي �سيلم�س �آثارها �أفراد املجتمع.
و�أح ��� َ�س� ُ�ب �أن ه��ذا ال ��دور ل�ل�ق�ي��ادة ينطبق �أي���ض�اً ع�ل��ى ال�ت�ح��ول �إىل احلكومة
الذكية باعتبارها متثل نوعاً من احلكومات املعا�صرة ومرحلة ما بعد احلكومة
الإلكرتونية.
***
نحن يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة حمظوظون ،فقد حبانا اهلل ،ومنذ
ت�أ�سي�س دولتنا ،بقيادة �سيا�سية ر�شيدة حكيمة متتلك ر�ؤية متجددة ،ت�ضع الريادة
يف ر�أ�س �أولوياتها ،وتتابع تنفيذها على الأر�ض .وكان لهذه القيادة �أكرب الأثر يف
ما حتقق من منجزات تتجلى يف املكانة العاملية لدولتنا يف كل املجاالت ،وال �سيما
احلكومة الإلكرتونية.
ونحن على امل�ستوى املحلي يف �إم��ارة دبي� ،سرنا يف ركب التحول الإلكرتوين،
ونبد�أ الآن خطواتنا الأوىل م�سرعني نحو احلكومة الذكية بعزمية و�إ�صرار وثقة
بالنجاح م�ستندين �إىل هذا العامل املهم� ،أال وهو الدعم وامل�ساندة من "القيادة"
امل�ؤمنة بحتمية هذا التحول؛ ف�إعالن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي مل�شروع حتويل دبي
�إىل مدينة ذكية ،و�إطالق �سموه مبادرة احلكومة الذكية ،وتوجيهات �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي،
ب�سرعة ال�ت�ح��ول للحكومة ال��ذك�ي��ة ،مي�ث�لان م�ع�اً من��وذج �اً ف��ري��داً لتلك القيادة
ولأ�سلوبها يف �إدارة التغيري.
ولعل ما ر�أيناه جميعاً يف ال��دورة الثالثة والثالثني لأ�سبوع جيتك�س للتقنية
َع َك�س مدى جاهزية وجت��اوب اجلهات احلكومية وتلبي َتها دع��وة "القيادة"؛ فقد
انتظمت  32جهة حكومية يف مكان واحد لتعر�ض �أحدث ما �أنتجته من خدمات
�إلكرتونية وتطبيقات للهواتف الذكية و�سط �أجواء من التعاون والتن�سيق امل�شرتك،
ما عك�س �صورة �إيجابية وواقعية للتكامل احلكومي �أمام الزائرين.

التقليدية التي مل نكن نفكر يوماً �أنها �ستكون مرتبطة بال�شبكة وتتفاعل مع
امل�ستخدم عرب تطبيقات �إلكرتونية تدير املنزل واملطبخ ّ
وتر�شد ا�ستهالك الطاقة
واملياه وترفع من معايري الأمن وال�سالمة للأفراد .وقريباً �أي�ضاً �ستتحول �شوارع
�إ�سبانيا �إىل من�صات معلوماتية متكاملة ،حيث ت�ستعد �شركة "فيا �إنتليجينت"
ل�صنع �أر�صفة ذكية هناك �سيطلق عليها ا�سم  iPavementمدعومة بعدد من
اخل�صائ�ص املعلوماتية وتقنيتي ال��واي فاي  Wifiوالبلوتوث Bluetooth
وحتتوى على �أجهزة ا�ست�شعار وعدد من التطبيقات املختلفة التي تتيح لل�سكان
وك��ل م��ن مي�شي على تلك الأر��ص�ف��ة ا�ستك�شاف امل�ك��ان امل�ت��واج��دي��ن فيه و�أحدث
اخلدمات �إىل جانب الو�صول �إىل �أي مكان يف املدينة� ،سواء مطاعم �أو فنادق �أو
م��واق��ع �سياحية و�أث��ري��ة ،واالط�ل�اع على احل�م�لات الرتويجية ملنتجات املتاجر
واملحال التجارية املوجودة يف املكان ،وحتذير امل��ارة عرب ر�سائل تنبيه حول حالة
الطق�س واملرور ،كل ذلك عرب هواتفهم الذكية �أو احلا�سبات اللوحية.

***

***

�إن الإ��ض��اف��ة التي ميثلها التحول ال��ذك��ي للجهاز احلكومي تتعدى تقنيات
�أمتتة الأنظمة الداخلية و�إط�ل�اق اخل��دم��ات الإلكرتونية عرب �شبكة الإنرتنت،
و�إمنا ت�ست�شرف ذلك التغيري ال�شامل القادم على كافة �أدوات االت�صاالت والأجهزة
املنزلية التي حتيط بنا ،وعلى ر�أ�سها الهواتف املحمولة التي باتت تلعب دوراً رئي�ساً
يف حت�سني جودة حياة النا�س� ،إ�ضافة �إىل احلوا�سيب اللوحية التي مل تعد ت�ستخدم
كحوا�سيب تقليدية فح�سب بل �أ�صبحت �أي�ضاً و�سيلة للتعليم والرتفيه ،ودلي ً
ال
�سياحياً وخريطة توجيه وكامريا للت�صوير و�أداة للقيام بوظائف �أخرى عديدة ال
ح�صر لها.
هذا التغري ال�شامل امتد الآن �إىل ال�ساعات الذكية التفاعلية والنظارات الذكية
والتلفزيون الذكي ،وقريباً �سن�شهد املزيد من الذكاء يف ال�سيارات والأجهزة املنزلية

كل ذلك التغري يف عامل الأدوات التي ن�ستخدمها� ،أو الأدوات اجلديدة التي
يتوقع �أن تدخل حياتنا قريباً� ،سيحدث تغيرياً كبرياً يف منط احلياة التي نعي�شها،
وبالتايل ف�إنها متثل فر�صة للم�ؤ�س�سات احلكومية لال�ستفادة منها يف رفع م�ستوى
جودة خدماتها وزيادة كفاءتها يف التعامل مع اجلمهور ،و�أن ندرك �أننا ال نعي�ش يف
هذا الكون وحدنا؛ فع�صرنا يت�سم بال�سرعة واحلركة الدائبة ،وعليه ف�إن التوقف
خطوة ال يعني الثبات بقدر م��ا يعني ال�تراج��ع ،وه��و م��ا ت��درك��ه القيادة يف دولة
الإم��ارات ،وتعول عليه من �أجل حتقيق ر�ؤية  2021يف �أن نكون من �أف�ضل دول
العامل.

املدير العام
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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..

رئيس التحرير

�أحمد حممد بن حميدان

ahmad.binhumaidan@dsg.gov.ae

مدير التحرير
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عامر حممد احلمايدة

amer.alhamayda@dsg.gov.ae

منسق المجلة

دب � � ��ي ..امل ��دي� �ن ��ة الذكية
الأوىل عربياً

جمال خليفة املال

jamal.almulla@dsg.gov.ae

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@dsg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@dsg.gov.ae

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري
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ح �ك ��وم ��ة دب � ��ي الذكية
ت � �ع � �ل� ��ن ع � � ��ن ت �ط �ب �ي ��ق
«ال ��دف ��ع ع�ب�ر الهواتف
الذكية» الأول من نوعه

media@dsg.gov.ae
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الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الذكية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
...الربيد الإلكرتوينquality@dsg.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.
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احلكومة الذكية بر�ؤية
القنوات ال�شاملة
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م �ن �� �ص ��ة ح� �ك ��وم ��ة دب ��ي
ال � ��ذك� � �ي � ��ة يف م� �ع ��ر� ��ض
جيتك�س 2013

مرصد الخدمات

بوابات المطارات الذكية تتوج الجاهزية إلكسبو 2020
يتوقع �أن يتوج ا�ستخدام البوابات الذكية يف مطارات الدولة جاهزيتها
ال�ستقبال زوار �إك�سبو  2020يف حال فوز دبي بتنظيم هذا احلدث العاملي ،حيث
م ّر التحول �إىل تطبيق التقنيات احلديثة يف املطارات مبرحلتني؛ بد�أت الأوىل
با�ستخدام ب�صمة الإ�صبع وا�ستخدام البطاقة الإلكرتونية لإجن��از �إجراءات
ال�سفر ،فيما بد�أ تطبيق اجليل الثاين من هذا امل�شروع ال�ضخم بالتخلي عن
البطاقة والت�سجيل فقط جمان ًا مع �إدخال ب�صمة العني وال�سمات احليوية للوجه،
وهذه املنظومة مطبقة حالي ًا يف املبنى  3مبطار دبي الدويل الذي ي�ضم اليوم 80
منفذ ًا ذكي ًا ما بني البوابات الذكية �أو الكاونرتات.
وتخطط �إماراتك للتو�سع يف �أعمالها لت�شمل الأ�سواق الإقليمية ومنها �سلطنة
عمان واململكة الأردنية الها�شمية ،حيث �أجنزت بالفعل عدد ًا من البوابات الذكية
يف املباين اجلديدة مبطار امللكة علياء الدويل بالعا�صمة الأردنية عمان.
ومع التحول مل�شروع امل�سافر الذكي �ستكون دبي قد قطعت �شوط ًا كبري ًا يف
ت�سهيل تدفق حركة امل�سافرين ،والذي يتوقع �إجنازه خالل � 18شهر ًا.
وت�صب احللول التي تقدمها �إم��ارات��ك بالتعاون مع �شركائها مثل طريان
الإم��ارات والإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب �ضمن توجه ور�ؤي��ة القيادة
الر�شيدة يف التحول �إىل احلكومة الذكية حيث تعد امل �ط��ارات �إح��دى �أهم
القطاعات يف هذا املجال ،خا�صة مع �سعي دبي ال�ست�ضافة �إك�سبو  2020والدور
الذي تلعبه التكنولوجيا اجلديدة يف ت�سهيل ان�سيابية حركة امل�سافرين املتوقعة يف
هذا احلدث العاملي.
وتقوم املجموعة بتطوير العديد من احللول التكنولوجية مل�ؤ�س�سات القطاع
العام وال�شركات اخلا�صة بهدف توفري حلول ذكية ومتطورة ت�ساعد امل�ؤ�س�سات

على �إجناز مهامها الت�شغيلية مبهنية �أعلى وكفاءة �أكرب .وقامت املجموعة م�ؤخرا
ب�إطالق جمموعة من اخلدمات اجلديدة منها خدمة بوابة الدفع الإلكرتوين
واخلدمات املالية "نقودي".
ومع التو�سع يف ا�ستخدام البوابات الذكية يف خمتلف مرافق مطارات دبي
�سيكون ب�إمكان امل�سافر �إمتام �إج��راءات �سفره ال ّر�سمية خالل  20ثانية فقط
الأمر الذي يعني مزيد ًا من الت�سهيالت واخلدمات يف مطارات دبي التي ت�ستعد
ال�ستقبال �أك�ثر من  98مليون م�سافر بحلول العام  ،2020وميكن للبوابة
الإلكرتونية الذكية ا�ستكمال �إجراءات �سفر � 135شخ�ص ًا يف �ساعة واحدة ،ما
ميثل ا�ستجابة منا�سبة حلجم النمو املتوقع حلركة امل�سافرين يف املطار.

"صحة دبي" تطلق مشروع الخدمة
الذكية لصحة المجتمع

انتهاء ترشيحات الفئات المساندة
لـ "جائزة حمدان للحكومة الذكية"

�أطلقت هيئة ال�صحة بدبي م�شروع اخل��دم��ة الذكية ل�صحة املجتمع ،ويعزز
هذا امل�شروع توجه الهيئة نحو حتقيق �أهدافها بالتحول �إىل احلكومة الذكية من
خالل تبني الإب��داع واالبتكار لالرتقاء مب�ستوى خدماتها املتنوعة والو�صول بها �إىل
املتعاملني مبا�شرة عرب تطبيقات الهواتف الذكية وفق �إجراءات تت�سم باملرونة و�سهولة
اال�ستخدام.
ويهدف امل�شروع �إىل التحول يف نظم وطرق �إعداد الربامج التوعوية واحلمالت
ال�صحية لت�صبح �إلكرتونية ب�شكل كامل ،ما ي�ساعد يف و�ضع معايري حمددة لتنفيذ
هذه احلمالت ،هذا امل�شروع ي�ساهم يف دقة التنفيذ وتوفري الوقت واجلهد للموظفني
واملراجعني ،ما ي�ساهم يف االرت�ق��اء بجودة اخلدمة واحل�صول على الإح�صائيات
اخلا�صة باحلمالت وامل�سوحات ال�صحية ب�شكل ف��وري لال�ستفادة منها يف برامج
التوعية امل�ستقبلية ،كما ي�ستطيع املر�ضى الو�صول �إىل نتائج فحو�صاتهم والن�صائح
التثقيفية اخلا�صة بهم من خالل الدخول �إىل الرابط والكود اخلا�ص بهم على موقع
الهيئة ،ويت�سم النظام بالدقة وال�سرعة وال�شمولية واخت�صار زمن �إجراءات ح�صول
املري�ض على اخلدمة �إىل .%50

�أعلن مركز منوذج دبي التابع للأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي
عن االنتهاء من ا�ستقبال طلبات الرت�شيح للفئات امل�ساندة اخلا�صة بجائزة
حمدان بن حممد للحكومة الذكية ،حيث مت ا�ستقبال عدد كبري من الطلبات من
خمتلف اجلهات احلكومية ال�ساعية للتحول �إىل حكومة ذكية.
علم ًا ب�أن التقدمي على الفئة الرئي�سة فئة �أف�ضل خدمة عرب الهاتف املحمول
م��ازال م�ستمر ًا �إىل  20نوفمرب  ،2013لتبد�أ بذلك املرحلة التالية ،والتي
تخت�ص بتقييم وفرز الطلبات ،و�سيعلن املركز عن الطلبات املر�شحة للفوز بجائزة
حمدان بن حممد للحكومة الذكية يف حفل خا�ص يف  6نوفمرب .2013
كما �سيتم خ�لال احلفل الإع�ل�ان عن �آلية الت�صويت الإل �ك�تروين لتقييم
اخلدمات ،وهي الآلية التي ت�ستحدث لأول مرة يف جمال اخلدمات احلكومية.
و�سيتم الإعالن وتكرمي الفائزين خالل حفل التكرمي ال�سنوي لربنامج حمدان بن
حممد للحكومة الذكية يف  11دي�سمرب .2013
وتعترب جائزة حمدان بن حممد للحكومة الذكية �أول و�أرقى جائزة لتكرمي
اخلدمات احلكومية يف دبي ،وهي �أهم حماور برنامج حمدان بن حممد للحكومة
الذكية ،وقد جاء هذا الربنامج املتكامل لي�سهم ب�صورة رئي�سة يف بناء احلكومة
الذكية وبالتايل حتويل دبي �إىل مدينة ذكية.
وت�ستند معايري التقييم يف جميع فئات اجلائزة �إىل املبادئ الرئي�سة يف
منوذج دبي للخدمات احلكومية والتي مت اعتمادها عاملي ًا من عدة جهات دولية
متخ�ص�صة وتتوافق مع معايري جائزة �أف�ضل خدمة حكومية عرب الهواتف
املحمولة التي مت اطالقها يف مايو من العام اجلاري  2013من قبل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي.
وتركز املعايري على الإب��داع وت�شجيع الأفكار اجلديدة والرتابط احلكومي
وم�شاركة املتعاملني وكفاءة وفعالية اخلدمات واال�ستدامة يف ممار�سات ونتائج
حت�سني اخلدمات التي مت حتقيقها وا�ستمرارية االرتقاء بها على املدى البعيد.
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موضوع الغالف
"ن�ستهدف من خالل م�شروع دبي مدينة ذكية حت�سني احلياة .نريد ت�سخري التكنولوجيا ل�صنع واقع
جديد يف مدينة دب��ي وحياة خمتلفة ومن��وذج جديد يف التنمية ،م�شروع مدينة دب��ي الذكية �سري�سخ طريقة
جديدة يف �إدارة امل��دن ..حيث �سريتبط ال�سكان مع املدينة ب�شكل دائ��م عرب �شبكات عالية ال�سرعة و�سرتتبط
اجلهات مع بع�ضها لتوفري خدمات �أف�ضل و�أ�سرع وبتكلفة �أقل .نريد �أن ت�صل خدماتنا لكل طفل و�أم و�شاب ورجل
�أعمال و�سائح  ..ل�صنع نوعية حياة جديدة للجميع؛ ف�إدارة املدن اليوم حتتاج لأدوات جديدة  ..وفكر خمتلف ..
و�إبداعات من نوع جديد ،تتطور ر�ؤيتنا مع الأيام".
بهذه الكلمات خل�ص �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي ،ر�ؤيته مل�ستقبل دب��ي ،لتمثل �صورة وا�ضحة جلية تكتمل فيها لوحة الإب��داع يف القيادة احلكومية والتي
ا�ستغرق ر�سمها �سنوات عديدة ،عرب �سل�سلة مل تتوقف من املبادرات وامل�شروعات التي ت�شكل اليوم م�شهداً خالباً
من التطور املدين والإجناز احل�ضاري.

قلبها النابض بنية حكومية ذكية وشبكة اتصال السلكية

دبي ..المدينة الذكية األولى عربي ًا
استكمال للمسيرة

تو�ضيح ًا لهذا امل�شروع ال�شامل� ،أك � ّد �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي،
�أن التوجيهات تق�ضي بالبدء ف��ور ًا يف تنفيذ امل�شروع
اجلديد وال��ذي يعترب مرحلة متطورة ت�أتي ا�ستكما ًال
مل�شروع "احلكومة الذكية" ،الذي �أطلقه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يف وقت �سابق وقطعت
فيه اجلهات احلكومية �شوط ًا كبري ًا ..يف حني �سيكون
ال�سكان ه��م حم��ور امل�شروع احل��ايل ع�بر توفري بنية
حتتية متطورة لهم وربطهم مع �أنظمة �إدارة املدينة عرب
�شبكات عالية ال�سرعة يف الأماكن العامة و�ألياف ب�صرية
�ست�شكل العمود الفقري للم�شروع اجلديد ،و�ستعمل على
توفري معلومات حية ومتنوعة تتعلق بالعديد من املجاالت
املرتبطة بحياتهم اليومية.
وبني �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد ب�أن مدينة دبي
�ستكون �أك�بر خمترب عاملي مفتوح لكافة التطبيقات
التفاعلية واحلكومية ،وق��ال �سموه�" :أدعو اجلميع
لأن يكونوا ج��زء ًا من هذه الرحلة ،و�أن ين�ضموا �إلينا
وي�ساهموا معنا ل�صنع منوذج جديد للحياة ..ومنوذج
جديدة يف �إدارة املدن وفق الر�ؤية املتجددة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم".
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ما هي المدينة الذكية؟

ت�ستخدم املدينة الذكية بيانات �إلكرتونية متكاملة
وتت�صل ببع�ضها ع��ن ط��ري��ق م�ن�ظ��وم��ات معلوماتية
و�شبكات متزامنة ،لتعمل على تنظيم �أم��ور املدينة
باالعتماد على احلوا�سيب والربامج اخلا�صة ،وتعتمد يف
هذه العملية على �شبكة الإنرتنت وتكنولوجيا "احلو�سبة
ال�سحابية" ،وت�شمل الأم��ور التي يتم �إدارتها عرب تلك
املنظومة الذكية �إدارة املدينة و�ش�ؤونها البلدية ،والتعليم
والرعاية ال�صحية ،والأمن العام والنقل واملرافق ،كما
تعتمد على �أجهزة و�أدوات ا�ست�شعار موزعة يف كافة
املواقع احليوية والرئي�سية يف الإمارة ،لتقدم يف النتيجة
خدمات �أكرث كفاءة واعتماد ًا على التكنولوجيا .وتلعب
�أجهزة اال�ست�شعار الذكية املوزعة يف كافة �أرجاء املدينة
دور ًا رئي�س ًا يف توفري كافة املعلومات واخلدمات بطريقة
غري حم�سو�سة وبدقة عالية ،تربط كافة ال�سكان بطريقة
�شخ�صية مبدينتهم.
ً
ً
ومتثل االت�صاالت بكافة فروعها حمورا �أ�سا�سيا لبناء
املجتمعات الذكية املتكاملة ،من �ضمنها االت�صاالت بني
الأف��راد فيما بينهم ،وبني النا�س وجمتمعات الأعمال،
بحيث تتمحور جميعها نتائج تلك االت���ص��االت حول
الإن�سان.

سكان المدينة الذكية

وتعترب ال�شبكات ال�سلكية الب�صرية والال�سلكية
عري�ضة النطاق وعالية ال�سرعة ،وتكنولوجيا االت�صاالت
قريبة املجال �أهم دعائم منظومات االت�صاالت احلديثة
التي ت�ؤ�س�س لبناء املدن الذكية حول العامل.
ومتتاز املدينة الذكية بتوفري معلومات ل�سكانها حول
ما مي�س �ش�ؤون حياتهم؛ مثل حالة الطق�س وحركة ال�سري
والنقل والطوارئ وخدمات ذكية يف التعليم وال�صحة،
بالإ�ضافة �إىل توفري خدمات ترفيهية و�سياحية بطريقة
جديدة؛ كاملطاعم الذكية وخدمات الطريان الذكية
و�أنظمة املرور الذكية.
كما تركز املدينة الذكية �أي�ض ًا على �إدارة اخلدمات
االقت�صادية املقدمة للم�ستثمرين ورج ��ال الأعمال
بطريقة ذكية ومرتابطة؛ كخدمات البور�صة الذكية
واملوانئ واجلمارك الذكية وغريها.

تمتاز المدينة الذكية
بتوفير معلومات
لسكانها حول ما يمس
شؤون حياتهم

مسارات المدينة الذكية

يف معر�ض اجلهود املبذولة لتحويل ر�ؤي��ة م�شروع
دبي مدينة ذكية� ،أك��د �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،امل�شرف العام على
م�شروع حتويل دبي مدينة ذكية� ،أن امل�شروع �سي�سري وفق
ثالثة م�سارات رئي�سة ب�شكل متزامن.
وقال �سموه�" :إن امل�سار الأول يتعلق بـ(احلياة
الذكية) ،ويعنى باخلدمات ال�صحية والتعليمية
وخدمات النقل واالت�صاالت وامل��راف��ق العامة
وخدمات الطاقة والفعاليات بجميع �أنواعها ،ما
ي�صنع نوعية جديدة حلياة ال�سكان يف دبي".
امل�سار الثاين يتعلق بـ (االقت�صاد الذكي)،
ويعنى بتطوير ال�شركات الذكية وخدمات
امل ��وان ��ئ وامل� �ط���ارات وال �ب��ور� �ص��ات الذكية
وال��وظ��ائ��ف ال��ذك�ي��ة وغ�يره��ا ،م��ا ي�ع��زز دور
امل�شروع اجلديد يف دعم االقت�صاد الوطني
وتوفري بيئة فعالة لنموه ب�شكل �أكرب.
�أم��ا امل�سار الثالث فيتعلق بـ(ال�سياحة
الذكية) ،ويعنى بتوفري بيئة ذكية ومريحة
ل ��زوار الإم� ��ارة ،مثل خ��دم��ات الت�أ�شريات
والطريان والبوابات الذكية والفنادق الذكية
وخدمات املطاعم والفعاليات وغريها ،ما
ينعك�س على �سمعة الإم��ارة وقدرتها على
حتقيق �أه��داف �ه��ا يف ال�ق�ط��اع ال�سياحي،
ويعزز موقعها كمعرب رئي�س لأكرث من 50
مليون م�سافر ،و�أكرث من  10ماليني �سائح
�سنوي ًا.

نماذج للخدمات الذكية

كنموذج للخدمات اجلديدة التي يب�شر بها م�شروع
امل��دي�ن��ة ال��ذك�ي��ة ،ب�ين �أرن���س��ت ��س��اال���س ،امل��دي��ر العام
ونائب الرئي�س لل�شرق الأو�سط و�إفريقيا يف �شركة �إت�ش
بي العاملية ،فقال �إنه يف الوقت احلايل تقوم �سيارات
البلدية باملرور على الأحياء املختلفة ب�صفة دورية �ضمن
ج��دول زمني متكرر ،وقد جتد �أن الكثري من حاويات
القمامة غري مملوءة ،ما يهدر الوقت واجلهد يف االجتاه
جلمع القمامة من حاويات �شبه خاوية ،م�ضيف ًا �أنه من
خالل فكرة املدن الذكية ميكن و�ضع �أجهزة اال�ست�شعار
يف تلك احلاويات ،وعن طريق �شبكات الكمبيوتر ميكن
حتديد اململوءة منها التي يجب جمع القمامة منها من
دون املرور على كل احلاويات.
وا�ستطرد �ساال�س �أنه من خالل التطبيقات الإلكرتونية
على املتجر اخل��ا���ص بال�شركة ميكن �إي �ج��اد ماليني
اخلدمات املكملة ،فمث ًال ميكن من خالل تطبيق خا�ص
معرفة بيانات حلظية عن حركة امل��رور ،وم��دى وجود
ازدح��ام يف الطرق املختلفة ،بحيث ميكن تغيري م�سار
�سائق �سيارة جمع القمامة لتجنب ذلك االزدحام ،منبه ًا
�إىل �أنه من خالل تلك التطبيقات ميكن معرفة بيانات
تف�صيلية عن حركة ال�سفر يف املطارات واملوانئ واملرتو،
وتخفيف االزدح ��ام امل ��روري لت�سهيل حركة �سيارات
الإطفاء عند وجود حرائق يف موقع ما ،وقراءة عدادات
الكهرباء واملياه �إلكرتوني ًا ،ف�ض ًال عن �إمكانية تف�صيل
التطبيقات بح�سب اخلدمات التي توفرها ال�شركات
املختلفة ،وغريها الكثري.

الذكاء لتسهيل الحياة

من جانبه ،قال �أحمد بن حميدان مدير عام حكومة
دبي الذكية ع�ضو اللجنة العليا مل�شروع حتويل دبي ملدينة
ذكية�" :إن ه��ذا امل�شروع ال��ذي �أطلقه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يهدف �إىل ت�سهيل حياة
�سكان الدولة ،مبا يعزز من مفاهيم الرفاهية والرخاء
ب��الإم��ارة ،و�إن �إط�لاق امل�شروع ي�أتي يف الوقت الذي
اتخذت فيه دبي خطوات متقدمة على �صعيد احلكومة
الذكية".
ول �ف��ت ب��ن ح �م �ي��دان �إىل �أن �أه ��م م��ا مي�ي��ز دبي
ا�ستعدادها املبكر ال�ستقبال وتبني �أح��دث التقنيات،
ف���ض� ً
لا ع��ن متتعها بالبنية التكنولوجية املتطورة
واجلاهزية ال�شبكية الفائقة.
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الدفع الذكي

حكومة دبي الذكية تعلن عن تطبيق
«الدفع عبر الهواتف الذكية» األول من نوعه
•

•

•

يف �إطار تطبيق مبادرة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،بالتحول �إىل
احلكومة الذكية؛ بهدف توفري الراحة
التامة ومزيد من ال�سعادة للمتعاملني،
و�ضمن خطواتها العملية التي بد�أتها
لتحقيق ه��ذا التحول� ،أعلنت دائرة
ح�ك��وم��ة دب��ي ال��ذك�ي��ة ع��ن �إطالقها
الن�سخة املحدّثة من تطبيق "الدفع
ع�بر ال �ه��وات��ف الذكية" mPay
ال��ذي ت�شرتك فيه  4جهات حكومية
لأول م��رة؛ ويتعلق ب ��إمت��ام عمليات
اال��س�ت�ف���س��ار ع��ن ر� �س��وم اخلدمات
احل�ك��وم�ي��ة ل�ت�ل��ك اجل �ه��ات ودفعها
مبا�شرة عرب الهاتف املتحرك.

مبجرد حتميل التطبيق املجاين،
وال ��ذي مي�ك��ن ال��و� �ص��ول �إل �ي��ه حتت
اال�سم " "mPayمن متجر �أبل
مل�ستخدمي �أجهزة "�آي فون" ومن
متجر غوغل بالي مل�ستخدمي �أجهزة
"�أندرويد" ،ي�صبح بو�سع املتعاملني
اال�ستفادة من باقة اخلدمات املتميزة
التي توفرها  4جهات حكومية ،هي:
هيئة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب ��ي ،وهيئة
الطرق واملوا�صالت ،و�شرطة دبي،
و"ات�صاالت" ،متيح ًا لهم وبخطوة
واح��دة تنفيذ  5خ��دم��ات حكومية
�أ�سا�سية وا�سعة االنت�شار ،هي :دفع
ف��وات�ير ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء ،و�شحن
ر�صيد "�سالك" ،وتعبئة ر�صيد يف
بطاقة "نول" ،وت�سديد املخالفات
امل ��روري ��ة ..وك��ذل��ك � �س��داد فواتري
اال�شرتاك يف �أيٍّ من  5خدمات الت�صاالت �أو كلها ،تبع ًا لرغبة املتعامل ،وهي :دفع
فاتورة جي �إ�س �إم للهاتف املتحرك ،وفاتورة �إنرتنت النطاق العري�ض للإنرتنت،
وفاتورة "�إي فيجن" للقنوات التلفزيونية ،وفاتورة �إنرتنت دايل �آب ،وفاتورة هاتف
اخلط الأر�ضي ،ب�سهولة وموثوقية �أمان عالية وباتباع خطوات حمدودة ،بهدف
توفري مزيد من ال�سهولة والراحة وال�سعادة للم�ستخدمني.
كما ميكن للم�ستخدمني اال�ستفادة من خا�صية "احل�سابات املتعددة" بجدولة عدة
دفوعات بتواريخ حمددة ،حيث بالإمكان �ضبط �إعدادات اخلدمة لدعم ح�سابات
متعددة خلدمة حكومية واحدة؛ مث ًال :ميكن للمتعامل �إعادة تعبئة ر�صيد "�سالك"
ل�سيارته ،وكذلك �إعادة تعبئة ر�صيد "�سالك" �آخر ل�سيارة �أخرى ميتلكها ،من
ح�سابه يف خدمة الدفع عرب الهاتف املتحرك.
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يحظى التطبيق الأول من نوعه ب�أهمية
ك �ب�يرة ب��اع �ت �ب��اره ق �ن��اة ف � ّع��ال��ة لتمكني
املتعاملني من مواطنني ومقيمني وقطاع
�أعمال وزوار من الو�صول �إىل اخلدمات
احلكومية با�ستخدام (الهواتف الذكية)
التي باتت ت�صاحب امل�ستخدم يف كل
مكان وعلى مدار ال�ساعة .وقد حر�صت
ال��دائ��رة عند تطويرها ه��ذا التطبيق
على حتقيق مفهوم "احلكومة الذكية
املرتابطة" من خالل التعاون والتن�سيق
مع هذا العدد من اجلهات احلكومية؛
لتوفري باقة منتقاة من اخلدمات التي
تهم املتعاملني وجتميعها يف مكان واحد
تفهم ًا لرغباتهم.

ي�شهد تطبيق الدفع عرب الهواتف الذكية  mPayمعدالت �إقبال متزايدة من
ؤ�س�سات� ،إذ و�صل عدد الذين قاموا بتحميله من م�ستخدمي
املتعاملني� ،أف��راد ًا وم� ٍ
�أجهزة �آي فون و�أندرويد نحو  27500م�ستخدم خالل الفرتة من يناير 2013
وحتى �شهر �أكتوبر  .2013وو�صل عدد املعامالت املنفذة من خالله �إىل �أكرث من
 58,000معاملة خالل الفرتة من بداية العام اجلاري وحتى نهاية منت�صف �شهر
�أكتوبر  .2013وبلغت قيمة املبالغ املح�صلة من خالل خدمة الدفع عرب الهاتف
املتحرك نحو  18,5مليون دره��م خ�لال الفرتة نف�سها ..يف حني و�صل عدد
امل�سجلني يف خدمة الدفع عرب الهاتف املتحرك (التطبيق واملوقع الإلكرتوين) �إىل
 28700م�ستخدم.

تتيح بوابة الدفع عرب الهاتف املتحرك
�إمت��ام عمليات اال�ستف�سار ودف��ع ر�سوم
خ��دم��ات اجل�ه��ات الأرب ��ع امل�شرتكة يف
التطبيق� ،إ�ضافة �إىل تقدمي تربعات
مل�صلحة "دبي العطاء" والراغبني
بالتربع مل�شروعات "م�ؤ�س�سة اجلليلة،
ب��ال �ط��رق التقليدية �أي �� �ض � ًا؛ �إم ��ا عرب
الن�صية الق�صرية �إىل الرقم
الر�سائل ّ
 ،4488و�إم� ��ا م��ن خ�ل�ال خا�صية
الدفع التلقائي للخدمات احلكومية التي
توفرها ال�ب��واب��ة ب�شكل دوري (يومي،
�أ��س�ب��وع��ي�� ،ش�ه��ري� ،أو ح�سب الرغبة
(بتحديد املتعامل تاريخ ًا معين ًا للخ�صم
كل
من ح�سابه)� ،إ�ضافة �إىل التحكم يف ٍ
م��ن احل��د الأدن ��ى للر�صيد املتوافر يف
احل�ساب واحلد الأق�صى للدفع و�إعادة
التعبئة.

الدفع اإللكتروني

الدفع اإللكتروني بين عامين

 28جهة
حكومية
مرتبطة بالدفع
اإللكتروني

مقارنة خالل األشهر العشرة األولى بين عامي  2013و 2012
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ما يزيد على 250
خدمة إلكترونية
مرتبطة بالدفع
اإللكتروني

�أحمد بن حميدان ،مدير عام دائرة حكومة
دبي الذكية:
ً
ً
قطعنا �شوطا كبريا جتاه تطبيقات احلكومة
ال��ذك �ي��ة ،وب��ال�ت�ح��دي��د يف حم��ور ال �ت��داوالت
املالية ال��ذي يعد الأك�ثر ح�سا�سية بالن�سبة
ؤ�س�سات ..وا�ستطعنا
للم�ستخدمني؛ �أفراد ًا وم� ٍ
يف "حكومة دب��ي الذكية" تعزيز م�ستوى
طم�أنينة املتعاملني يف كل ما �أدخلناه من
تطويرات على تلك البوابة� :إنْ على �صعيد
رفع م�ستوى الأمان يف نظام الدفع الإلكرتوين
ب��اع �ت �م��اد م �ن �ظ��وم��ة احل��م��اي��ة الثالثية
� ،3D Secureأو على �صعيد توفري
خيارات مفتوحة للدفع �أمام امل�ستخدم عرب
قنوات متعددة
تكامل �شامل:
تتمتع بوابة الدفع الإل�ك�تروين بخا�صية ذكية تتيح �إمكان ربطها بجميع
اخل��دم��ات الإل�ك�ترون�ي��ة للجهات احلكومية �أ ّي� � ًا ك��ان��ت التقنيات الفنية
والربجمية التي ت�ستخدمها هذه اجلهات ،وكذلك بقابليتها للعمل ب�شكل
متوافق مع كافة و�ســـــــــائط الدفع الإلكرتوين :الإنرتنت و�شا�شات اللم�س
وتقنيات التفاعل ال�صوتي  IVRو�أهم بطاقات االئتمان و�أكرثها انت�شار ًا،
ف�ض ًال عن اخل�صم املبا�شر من احل�ساب امل�صريف للعميل.

الدرهم الإلكرتوين -اجليل الثاين:
ان�ضم الدرهم الإلكرتوين  -اجليل الثاين �إىل البوابة .وقد بلغت املبالغ
املح�صلة من خالله منذ مت تفعيل الربط معه يف �شهر يونيو املا�ضي وحتى
ّ
نهاية �سبتمرب نحو  6ماليني درهمُ ،نفذت عرب � 15ألف معاملة
العدد  - 121نوفمبر 2013
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الطرق الذكية

هيئة الطرق والمواصالت ..على طريق التحول
نحو الحكومة الذكية برؤية القنوات الشاملة
تقف وراء املنظومة املتطورة من �شبكة الطرق وخ��دم��ات املوا�صالت والنقل
اجلماعي الرديفة لها يف دبي ،والتي متثل �إح��دى �أهم املمكنات القت�صاد الإمارة،
بنية حتتية ذكية متطورة جتعل من جتربة احل�صول على خدمات هيئة الطرق
واملوا�صالت �أم��راً ممتعاً للمتعامل ،مع الإح�سا�س بفخامة اخلدمة التي يح�صل
عليها مقابل ر�سوم معقولة.
ح��ول خدمات الهيئة الذكية ور�ؤيتها يف حتقيق ال��ري��ادة يف مرحلة احلكومة
الذكية ،كان لنا هذا احلوار مع �أحمد بهروزيان ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة تراخي�ص
املركبات وال�ق�ي��ادة يف هيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات ،ليطلعنا على الآف ��اق اجلديدة
للتحول الذكي يف الهيئة.
ما هي ر�ؤيتكم ال�سرتاتيجية التحول الذكي يف احلكومة ،هل هي تطبيقات على
الهواتف املحمولة فقط �أم �أنها عملية �شاملة لإعادة توحيد �أ�سلوب تقدمي اخلدمة
عرب خمتلف القنوات املبتكرة؟
يف الواقع ،العملية �شاملة لكل �شيء لكن الرتكيز الأكرب على املوبايل باعتباره اجلهاز
الأكرث �شيوع ًا وا�ستخدام ًا من قبل اجلمهور .نحن اليوم نقدم �أكرث من ع�شرين خدمة
�إلكرتوني ًا على عدة من�صات من �أهمها املوبايل؛ �إذ �إن تطبيق هيئة الطرق واملوا�صالت
متوافر يف كافة متاجر تطبيقات الهواتف الذكية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،نخطط حالي ًا لنقل
 55خدمة جديدة �إىل الهواتف النقالة مع نهاية العام  ،2014ملنح العمالء خيارات
�أكرث وخدمة �أف�ضل .كما �سنعلن نهاية هذا العام عن خطتنا ال�شاملة للتحول الذكي
والتي ت�شمل خدمات �ستقدم عرب الهاتف النقال ،و�أجهزة اخلدمة الذاتية ،وبطاقات
الدفع ،وغريها الكثري.
ن�سعى دائم ًا �إىل تطوير خدماتنا ،ففي ال�سابق من �أجل جتديد ملكية املركبة كان
هناك و�سيلة واح��دة وهي احل�ضور �شخ�صي ًا للهيئة� ،أما اليوم فنحن منلك خم�س
و�سائل لإجراء هذه املعاملة؛ منها مركز االت�صال ،ومراكز فح�ص النظر مث ًال كاجلابر
واليتيم ،واملوقع الإلكرتوين ،وتطبيق الهيئة ،واحل�ضور �شخ�صي ًا للهيئة .لذلك �أ�ستطيع
القول بثقة �أن امل�ستقبل يحمل الكثري من الإجن��ازات يف جمال التحول الذكي لهيئة
الطرق واملوا�صالت.
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�إىل �أين و�صلت جهودكم يف توظيف البنية التحتية لبطاقة نول من �أجل �إطالق
و�سيلة جديدة لدفع ر�سوم اخلدمات احلكومية الأخرى؟
ت�ستخدم بطاقة نول حالي ًا يف كافة و�سائل النقل اجلماعي كاملرتو ،والبا�ص املائي،
والبا�صات العامة ،كما �أنها ت�ستخدم لدفع ر�سوم مواقف ال�سيارات� .أما يف امل�ستقبل
القريب ف�سنقوم بالإعالن عن خدمة الدفع با�ستخدام بطاقة نول ملركبات الأجرة،
و�سيتم تد�شينها يف مطلع عام  .2014و�أعتقد �أن هذه اخلدمة مهمة جد ًا و�ستلقى
ترحيب ًا كبري ًا من اجلمهور ،لأننا تلقينا العديد من ال�شكاوى واملالحظات من العمالء
حول �صعوبة احل�صول على املبلغ املتبقي بعد الدفع عند عدم توافر �سيولة نقدية لدى
ال�سائق ،ما ي�ضطره للوقوف عند �أحد املحال التجارية ،وهذا ي�ؤدي ال�ستهالك وقت
الزبون وال�سائق.
وعلى املدى البعيد ،تدر�س الهيئة م�شروع تو�سيع نطاق خدمات الدفع عرب بطاقة
نول كما هو احلال يف الدول املتقدمة كبطاقة "�أوي�سرت" يف بريطانيا والتي ت�ستخدم
خلدمات دفع كثرية ومتنوعة العالقة لها بالنقل واملوا�صالت .ون�أمل يف امل�ستقبل
القريب �أن ت�صبح نول بطاقة دفع لكل �شيء مبا فيها ر�سوم املعامالت كتجديد رخ�صة
القيادة وغريها.
ما الذي حتتاجونه من حكومة دبي الذكية يف هذه املرحلة؟
يف البداية �أود التنويه ب�أننا من �أوائل امل�ؤ�س�سات التي بادرت با�ستخدام اخلدمات
امل�شرتكة التي قدمتها حكومة دب��ي الذكية؛ مثل بوابة الدفع الإل �ك�تروين ،وبوابة
الر�سائل الن�صية الق�صرية ،ونظم تخطيط املوارد احلكومية ،وغريها من املبادرات،
وذلك لأننا مقتنعني ب�أنها تقدم قيمة م�ضافة للمتعاملني والهيئة ،و�إميان ًا منا ب�أن هذه
اخلدمات امل�شرتكة �ست�ساهم يف تر�شيد تكاليف االنتقال للحكومة الذكية.
و�أه��م احتياجاتنا من حكومة دبي الذكية هي تقدمي املزيد من هذه املبادرات
كي ن�ضمن توحيد جهود الدوائر احلكومية يف �سعيها لتحقيق رفعة دبي وعدم بعرثة
الأهداف وامل�ساعي.

وما �آخر اخلدمات الإلكرتونية التي قمتم بتد�شينها؟
م�ؤخر ًا ،قمنا بتد�شني خدمة جديدة �أ�سميناها املحفظة الإلكرتونية ،وهي خدمة
مبنية على تقنية بطاقة نول وبالتايل ف�إن تكلفة امل�شروع كانت قليلة جد ًا؛ اخلدمة
هي عبارة عن حمفظة افرتا�ضية �إلكرتونية للعميل حمفوظة يف هيئة الطرق ،يقوم
ب�إن�شائها لدينا ومن ثم يحول مبالغ مالية من ح�سابه امل�صريف �إىل املحفظة ،وبدورها
تقوم امل�ؤ�س�سة باقتطاع مبلغ مايل حمدد مقابل كل معاملة يجريها العميل.
هذه اخلدمة لها فوائد جمة لنا وللعميل على حد �سواء؛ فائدتها بالن�سبة للهيئة
هي تقليل امل�شكالت الناجمة عن �أخطاء املحا�سبني عند الدفع .و�أما فائدتها بالن�سبة
للمتعامل فهي مهمه للمعامالت التي تتطلب مبالغ مالية كبرية نقدية والتي قد تعر�ض
املتعامل لل�سرقة يف حال حملها نقد ًا �أو االنتقال بها من مكان لآخر �أو احتمالية �ضياع
وفقدان املال ،ولقد وجدنا ترحيبا كبري ًا من قبل املتعاملني لهذه اخلدمة اجلديدة.
�إ�ضافة �إىل ما ذك��ر ،ه��ذه اخلدمة تفتح لنا جم��ا ًال وا�سع ًا للرتويج خلدماتنا
الإلكرتونية وذلك لأن املحفظة الإلكرتونية تعد و�سيلة �أكرث �أمن ًا للدفع الإلكرتوين من
بطاقات االئتمان ،والتي تتجنب ال�شركات ا�ستخدامها ب�سبب املخاطر الناجمة عنها،
وهذا ما يجعل خدمة املحفظة الإلكرتونية خيار ًا �أف�ضل ،لذا نتوقع �أن الإقبال على
اخلدمات الإلكرتونية �سيزيد مع وجود و�سيلة دفع �آمنة كاملحفظة الإلكرتونية.
هل ممكن الوثوق بالهاتف املحمول كمحفظة �إلكرتونية؟ وهل ميكن �أن يت�سبب يف
حدوث خروقات �أمنية ت�ضر امل�ستخدمني يف حال قر�صنة هواتفهم املحمولة؟
اخلروقات الأمنية مو�ضوع �شائك ،وحتى الآن ال يوجد �أي �شركة �أو جهة ا�ستطاعت
�أن ت�ضمن عدم تعر�ض نظامها الت�شغيلي �أو منتجها لأي اخرتاق �أمني ،احلل الوحيد كما
يرى العاملني يف جمال تقنية املعلومات هو ف�صل اجلهاز عن ال�شبكة ،وهذا م�ستحيل
طبع ًا� ،إذ طاملا �أن اجلهاز يعمل فهناك دائم ًا احتمال التعر�ض خلروقات ،وهذا ال
�أحمد بهروزيان ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة تراخي�ص املركبات
يعني البتة �أن ن�ست�سلم ونقبل بهذا احلال ،البد من العمل على مكافحته ،وحكومة
والقيادة يف هيئة الطرق واملوا�صالت
دبي الذكية لديها مبادرة قوية ج��د ًا يف هذا اجلانب من خالل خدمتي mPay
و� ،ePayإذ تتبع �أعلى املعايري التي و�ضعتها كربى ال�شركات العاملية لت�ضمن �أمن للخدمات الإلكرتونية يف تزايد ،وهذا م�ؤ�شر قوي ب�أن الوعي بوجود خدمات �إلكرتونية
�أكرب للمعامالت الإلكرتونية ،و�أعتقد �أن حكومة دبي الذكية �أثبتت يف ال�سنوات املا�ضية يف ازدياد.
�أن املعرفة التقنية التي منتلكها يف الأمور التي تخ�ص االخرتاقات ،قوية جد ًا ونحمد
�إ�ضافة �إىل ذلك لدينا ا�سرتاتيجية غري مبنية على قناة واح��دة� ،إذ �إننا منلك
اهلل �أن حوادث االخرتاقات الأمنية قليلة وال ت�ستحق الذكر.
قنوات متعددة بع�ضها �إلكرتوين وبع�ضها الأخر غري �إلكرتوين ،وكلها تعمل لتحقيق
متتلك هيئة الطرق واملوا�صالت ع��دد كبري من �صاالت املراجعني التي يرتادها هدف واحد وهو �إر�ضاء العميل ومنحه عدة خيارات لإجراء املعاملة اخلا�صة به ،وقد
الآالف ي��وم �ي �اً لإج � ��راء م �ع��ام�لات ع�ل��ى ال �ك��اون�تر ب ��د ًال م��ن ال �ت��وج��ه للخدمات حققنا �إجنازات مهمة يف هذا ال�صدد؛ �إذ �إننا من �أوائل الدوائر حكومية التي تقدم
الإلكرتونية ،هل مت �إطالق حملة ترويج للخدمات الإلكرتونية ت�ستهدف �صاالت خدمة الدفع الإلكرتوين ،وهناك الكثري من املراجعني اعتمدوا هذه اخلدمة وهذا دليل
�آخر على جناح تروجينا خلدماتنا الإلكرتونية.
املراجعني مبا�شرة لتوجيههم �إىل التحول الذكي؟
يف الواقع ،نحن ال منلك حملة ترويجية واحدة بل نقوم بالرتويج امل�ستمر على مدار
ال�سنة للتعريف باخلدمات الإلكرتونية .واحلمد هلل نحن نالحظ �أن �أعداد امل�ستخدمني ماهي �أبرز التحديات التي تواجهونها لتحقيق هذه اال�سرتاتيجية؟
�أعتقد �أن التحدي الأكرب بالن�سبة لنا هو �إيجاد طرق مبتكرة للرتويج للخدمات
روب� � ��وت ه �ي �ئ��ة الطرق الإلكرتونية وتقدميها عرب قنوات خمتلفة بغر�ض تخفيف الزيارات امليدانية لإجناز
واملوا�صالت يف معر�ض املعامالت يف املراكز نف�سها.
جيتك�س � ،2013إبداع
الرتويج التقليدي عرب اجلرائد والإذاع��ات ،والذي كان �شائع ًا يف العقد الأخري،
ً
يف التعريف باخلدمات �أ�صبح قدميا ،و�أعتقد �أننا بحاجة �إىل فكر جديد خمتلف ويحتاج �إىل تغيري كبري؛
الإلكرتونية
�إذ ال يكفي �إخبار اجلمهور ب�أن هناك خدمة �إلكرتونية تعمل على مدار ال�ساعة ،لأن
النا�س يف ع�صرنا اعتادوا التعامل مع اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها البنوك
وال�شركات اخلا�صة واملحال العاملية وغريها ،البد من ابتكار و�سيلة �أخرى ،وهذا جزء
من خمططاتنا امل�ستقبلية لتعزيز الوعي لدى اجلمهور باخلدمات الإلكرتونية.
�أود التنويه �إىل �أن بع�ض ال�سيا�سات يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ال تخدم ترويج
اخلدمات الإلكرتونية؛ فعلى �سبيل املثال ،اليوم هناك الكثري من ال�شركات اخلا�صة
�أو الدوائر احلكومية يف دول عاملية �أخرى متتلك ال�صالحية ب�أن تقدم باقات خا�صة
�أو �أ�سعار خا�صة مل�ستخدمي اخلدمات الإلكرتونية ،ونحن ي�صعب علينا تطبيق هذه
ال�سيا�سات ،مع علمنا �أن معظم العمالء يعنيهم العائد املادي من ا�ستخدام اخلدمة
الإلكرتونية �أو العادية ،فيكون هنا ال�س�ؤال من قبل العميل :ملاذا علي �أن �أ�ستخدم
اخلدمة الإلكرتونية �إذا كانت التكلفة نف�سها للخدمة التقليدية؟
ينبغي �أن يكون هناك ميزات �إ�ضافية مل�ستخدمي اخلدمات الإلكرتونية لت�شجيع
اجلمهور على ا�ستخدامها.
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تحليل

«البيانات الضخمة»..
ضرورة يفرضها
التوجه إلى
المدينة الذكية
ميثل الإعالن عن م�شروع مدينة دبي الذكية اكتما ًال للم�شهد املتوا�صل الأجزاء
الذي �شهدته �إمارة دبي منذ الإعالن عن حكومة دبي الإلكرتونية يف العام 2000
وحتى اليوم� ،إذ يف�سر هذا امل�شروع غايات القيادة وتطلعاتها من ذلك الكم الكبري
من املبادرات وامل�شروعات التي �أطلقتها دبي ،والتي مل يدرك الكثري من املراقبني
حينها مغزاها ،بل رمبا اعتربها البع�ض ا�ستثماراً يف غري حمله.
اليوم ات�ضحت ال�صورة واكتمل امل�شهد ،وظهر حجم التحديات اجلديد الذي
ينبغي على كل م�شتغل بالتحول الذكي يف �إمارة دبي مواجهتها ،و�أهم تلك التحديات
هو ذلك الكم الهائل من البيانات التي �ستتدفق على اجلهاز احلكومي من �شبكة
االت���ص��االت واملج�سات الإل�ك�ترون�ي��ة التي �ستتوزع يف الإم ��ارة الذكية املرتقبة� ،إذ
�ستحدد �آلية وكيفية معاجلة تلك البيانات مدى ذكاء املدينة وكفاءتها يف التعامل
مع �سكانها ،وبالتايل يتحدد جناح امل�شروع برمته على هذه الآلية ،وهي م�ساحة
الت��زال يف طور االكت�شاف يف جمال تقنية املعلومات ،وتعرف مب�صطلح "البيانات
ال�ضخمة".

ما هي «البيانات الضخمة»؟

ويرجع ذلك لأن البيانات يتم جمعها ب�شكل متزايد عن طريق �أجهزة ا�ست�شعار
املعلومات املتنقلة ،والتقنيات احل�سية اجلوية و�سجالت ال�برام��ج ،والكامريات،
وامليكروفونات ،و�أجهزة حتديد ذبذبات الإر�سال (حتديد الهوية ب�إ�ستخدام موجات
الراديو) و�شبكات اال�ست�شعار الال�سلكية .وت�ضاعفت القدرة التكنولوجية العاملية
لتخزين املعلومات للفرد الواحد تقريب ًا كل � 40شهر ًا من الثمانينيات ،واعتبار ًا من
عام  2012يتم �إنتاج  2.5كوينتيليون بايت من البيانات كل يوم( ،الكوينتيليون هو
الرقم واحد متبوع ًا بـ� 18صفر ًا) .والتحدي بالن�سبة لل�شركات الكبرية هو حتديد من
يجب �أن ميتلك مبادرات البيانات ال�ضخمة.
من ال�صعب العمل مع البيانات ال�ضخمة با�ستخدام معظم �أنظمة �إدارة قواعد
البيانات العالئقية و�إح�صائيات �سطح املكتب وحزم املحاكاة ،حيث يتطلب الأمر بد ًال
من ذلك "برامج متوازية وا�سعة النطاق تعمل على ع�شرات �أو مئات �أو حتي �آالف
اخل��وادم ،وما ُيعترب "بيانات �ضخمة" يختلف باختالف ق��درات اجلهة التي تقوم
ب�إدارة املجموعة ،وعلي قدرات التطبيقات التي ت�ستخدم ب�شكل تقليدي ملعاجلة وحتليل
جمموعة البيانات يف النطاق اخلا�ص بها.
فبالن�سبة لبع�ض اجلهات ،رمبا ت��ؤدي مواجهة مئات الغيغا بايت من البيانات
لأول مرة �إىل �إعادة النظر يف خيارات �إدارة البيانات .وبالن�سبة للبع�ض الآخر ،رمبا
ي�ستغرق الأمر ع�شرات �أو مئات تريابايت من البيانات قبل �أن ي�صبح حجم البيانات
�ش�أن ًا مهم ًا.

البيانات ال�ضخمة( ، )Big dataهي عبارة عن جمموعة من البيانات ال�ضخمة
جد ًا واملعقدة ،لدرجة �أنه ُي�صبح من ال�صعب معاجلتها با�ستخدام �أداة واحدة فقط من
�أدوات �إدارة قواعد البيانات� ،أو با�ستخدام تطبيقات معاجلة البيانات التقليدية.
وت�شمل التحديات طريقة التقاط وجتميع هذه البيانات ،واملدة الزمنية حلفظها،
ما شأن الحكومة الذكية؟
والبحث ،وامل�شاركة ،والنقل ،والتحليل والت�صور.
كما يبني �إعالن امل�شروع ومن كلمات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
ويرجع االجت��اه �إيل جمموعات البيانات ال�ضخمة ب�سبب املعلومات الإ�ضافية
امل�شتقة من حتليل جمموعة واح��دة كبرية من البيانات ذات ال�صلة ،باملقارنة مع مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ف�إن املدينة الذكية �ستتعامل
املجموعات املنف�صلة الأ�صغر حجم ًا مع نف�س احلجم الإجمايل للبيانات ،ما ي�سمح مع قطاعات ال�صحة والتعليم والأمن والتجارة واخلدمات البلدية والطرق واالت�صاالت
بوجود ارتباطات تك�شف "االجتاهات التجارية املحورية ،وحتديد جودة البحث ،وربط وكل ما مي�س حياة النا�س.
وهنا �سيفتح الباب على م�صراعيه �أمام حاجات ما�سة وملحة من قبل اجلهات
اال�ست�شهادات القانونية ،ومكافحة اجلرمية وحتديد ظروف حركة تدفق البيانات يف
احلكومية من �أجل امتالك منظومة �إدارة "البيانات ال�ضخمة" لتتمكن من �إدارة تلك
الوقت احلقيقي".
البيانات وتوظيفها بال�شكل املالئم ،وميثل توفري هذه الأنظمة �صعوبة بالغة على م�ستوى
املنظومة الت�شغيلية� ،إذ ت�صل تكاليف بناء �شبكة الأجهزة اخلادمة الكافية للتعامل مع
مقاييس تتجاوز الخيال
هذه البيانات مبالغ طائلة� ،أو على م�ستوى اخلربات الت�شغيلية� ،إذ يندر العثور على
اعتبار ًا من العام  ،2012كانت احلدود املفرو�ضة على حجم جمموعات البيانات املحللني واخلرباء املنا�سبني للتعامل مع هذه البيانات والأنظمة.
املالئمة للمعاجلة يف مدة معقولة من الوقت تخ�ضع لوحدة قيا�س البيانات �إك�سابايت
لذا ف��إن احلكومة الذكية يف �أي مكان هي اجلهة الأن�سب لتلبية هذه احلاجة،
( ، )Exabyteوهي ت�ساوي مليار مليار بايت ،وعادة ما يواجه العلماء عدد ًا من ال�سيما بعد النجاح الكبري الذي حققته بع�ض احلكومات الذكية يف توفري حلول ،مثل:
القيود ب�سبب جمموعات البيانات ال�ضخمة املوجودة يف العديد من املجاالت ،والتي نظم تخطيط امل��وارد احلكومية ،ومن�صات اال�ست�ضافة احلكومية ،وبوابات الدفع
تت�ضمن الأر�صاد اجلوية (علم الطق�س) ،وعلم اجلينات (علم اجلينوم) ،واملحاكاة الإلكرتوين ،والعديد من اخلدمات امل�شرتكة الأخرى ،والتي �شكلت ممكنات التحول
الفيزيائية املعقدة والبحوث البيولوجية والبيئية ،وت�ؤثر تلك القيود �أي�ض ًا علي بحث الإلكرتوين يف مراحل احلكومة الإلكرتونية الأوىل ،و�س ّرعت يف معدالت تبني املتعاملني
الإنرتنت (حمرك بحث) ،وتقنية الأعمال التجارية والتمويل.
للخدمات الإلكرتونية.
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تقنيات ذكية

هل يمكن تقديم
خدمات الحكومة
بذكاء من دون
النجمة الذكية؟
عندما انطلقت احلكومة الإلكرتونية �سابقاً �صنفها
اخلرباء على �أنها تتكون من مراحل �أربعة :املعلوماتية
التي تعر�ض معلومات احلكومة عرب �شبكة الإنرتنت،
واال�ستعالمية التي ت�سمح للمتعامل باال�ستعالم عن
معلوماته ،والإجرائية التي ت�سمح للمتعامل ب�أن ينفذ
�إج��را ًء عرب �شبكة الإن�ترن��ت ،و�أخ�ي�راً املرتابطة التي
ت�ع�بر فيها الإج � ��راءات الإل�ك�ترون�ي��ة ح ��دود الدوائر
احل�ك��وم�ي��ة ليتعامل امل���س�ت�خ��دم م��ع واج �ه��ة خدمات
واح ��دة م��ن دون �أن ي�ك�ترث باجلهة ال�ت��ي �ستقدم له
اخل��دم��ة .غ�ير �أن ف��رق ال�ت�ح��ول الإل �ك�ت�روين انكبت
على املرحلة الإجرائية واملرتابطة ومل تعط املرحلة
املعلوماتية حقها ،ما جعل بنيان التحول الإلكرتوين
غري متني الأ�سا�س ،و�أ�ضعف م�ستوى تبني اخلدمات
احلكومية ب�سبب فقرها يف توفري املعلومات املنا�سبة
للمتعامل.
الأم��ر نف�سه قد يتكرر اليوم يف مبادرة احلكومة
الذكية مع خدمات النجمة الأ�سا�سية التي يوفرها
م ��زودو االت���ص��االت لتقدمي جمموعة م��ن اخلدمات
الأ�سا�سية للمتعاملني.

ما هي خدمات النجمة؟

ال يوجد منا من مل ي�ستعمل خدمات النجمة (*)
للتعامل مع مزود االت�صاالت اخلا�ص به ،فمن خاللها
ميكن �شحن ر�صيد الهاتف املحمول ،واال�ستعالم عن
الر�صيد املتبقي ،وميكن عربها القيام بتغيري �إعدادات
اخلدمة التي يقدمها م��زود االت�صاالت عرب الهاتف
املحمول �أو الثابت ،كفتح �أو �إق�ف��ال ال�صفر الدويل،
والدخول �إىل �صندوق الربيد ال�صوتي واال�ستماع �إىل
الر�سائل الواردة ،وخدمات �أخرى عديدة متثل جزء ًا ال
يتجزء من خدمات مزود االت�صاالت للجمهور.
وتختلف هذه اخلدمات من م��زود ات�صاالت لآخر
بنوعية الأرقام التي ت�ستخدمها �أو بتن�سيق رمز التعامل
مع اخلدمة ،لكنها جميعها ت�شرتك ب�صفة واحدة ،وهي
�أنها تبد�أ برمز النجمة (*) وتنتهي برمز املربع (.)#

مزايا خدمات النجمة

ط�ي��ف ��ش��ام��ل م��ن اخل��دم��ات :متتاز خ��دم��ات النجمة
ب�أنها ق��ادرة على توفري طيف متكامل من اخلدمات
الإلكرتونية للمتعاملني ،فهي تقدم معلومات عن الهاتف

املحمول �أو الثابت اخلا�ص باملتعامل ،وترتقي لت�سمح
باال�ستعالم عن املعلومات اخلا�صة باملتعامل ،وميكنها
�أن تقوم ب��إج��راءات كاملة تغري من معلومات املتعامل
لدى اجلهة املزودة للخدمة ،كما �أنها ت�ستطيع ربط �أكرث
من جهة مزودة للخدمة ليح�صل املتعامل على النتيجة
من دون �أن يكرتث بالتعامل مع اجلهة التي ت�ستجيب
لرمز النجمة الذي قام ب�إدخاله.
طيف �شامل من الأجهزة الهاتفية :من ناحية �أخرى
ف�إن خدمة النجمة متتاز ب�أنها متاحة عرب كافة �أنواع
الهواتف؛ �سواء الثابت منها �أم املحمول ،الذكي منها
�أم التقليدي الذي ال ميكنه عمل �شيء �أكرث من �إجراء
املكاملات الهاتفية و�إر�سال الر�سائل ،ومن اجلدير ذكره
�أن هذا النوع من الهواتف ،ال�سيما ذلك الطراز املزود
ب�ضوء كا�شف ،هو �أك�ثر الأجهزة املحمولة انت�شار ًا يف
دول��ة الإم ��ارات ح�سب �إح���ص��اءات هيئة تنظيم قطاع
االت�صاالت ،حيث تف�ضله �شريحة وا�سعة من العمالة
حم��دودة الدخل النخفا�ض �سعره ووج��ود �ضوء كا�شف
مدمج معه ي�ساعد يف �أعمال ال�صيانة والر�ؤية يف املناطق
التي ال يتوافر فيها �إ�ضاءة كافية.
ا��س�ت�ق�لال ع��ن ��ش�ب�ك��ة ال �ب �ي��ان��ات :م�ي��زة �أخ ��رى عالية
الأهمية بالن�سبة لهذه اخلدمة وهي عدم حاجتها �أن
يكون امل�ستخدم مرتبط ًا ب�شبكة الإنرتنت نهائي ًا� ،سواء
عرب خدمة البيانات من اجليل الأول �أو الثاين �أو �أي جيل
من الأجيال ،وال تتطلب ارتباط ًا ب�شبكة الواي فاي ،فهي
خدمة متفاعلة متام ًا ب�شكل م�ستقل عن البنية التحتية
املتوافرة للم�ستخدم� ،إذ تعترب جزءا ً رئي�س ًا من منظومة
الـ "جي �أ�س �أم"  GSMامل�شغلة لالت�صاالت املحمولة،
كما تتكامل مع بنية ت�شغيل الهواتف الثابتة.
نطاق الو�صول الدويل� :أخري ًا ف�إن هذه اخلدمة تتوافر
مبعنى الكلمة يف كل وقت ومن �أي مكان يف العامل� ،إذ
ميكن للمتعامل ا�ستخدامها يف التوا�صل مع اجلهة املزودة
للخدمة �سواء كان داخل الدولة �أو خارجها ،وحتى لو كان
هاتفه املحمول ال يدعم خا�صية التجوال الدويل لإر�سال
املكاملات الهاتفية ،حيث ميكنه �أن يبقى على ات�صال
متفاعل مع كل جهة ت�ستخدم هذه اخلا�صية.

�شرطة دبي التي �أطلقت منذ بدايات التحول الإلكرتوين
باقة خا�صة من معامالتها عرب خدمة النجمة ،هذه
ال�ب��اق��ة ت�سمح للمتعامل باال�ستعالم ع��ن خمالفاته
وبع�ض املعلومات اخلا�صة به ،ومتتاز مبيزة التفاعل مع
امل�ستخدم عرب قوائم من اخليارات متعددة امل�ستويات
حتاكي يف تفاعلها مع املتعامل نظام الهاتف املتفاعل،
حيث ميكن م��ن خ�لال لوحة املفاتيح توجيه اخلدمة
ليح�صل امل�ستخدم على املعلومات التي يحتاجها من
�شرطة دبي.

وماذا بعد؟

ما من �شك �أن خدمة النجمة تعاين ن�سيان ًا �شبه
تام من اجلهات احلكومية ،التي يطغى عليها االهتمام
بتطوير تطبيقات الهواتف الذكية ،ال�سيما تطبيقات
نظام �آي ف��ون التي ت�ستحوذ على ح�صة الأ� �س��د من
التطبيقات احلكومية يف حني �أن النظام ذاته ال يحظى
ب�أكرث من  %15من كعكة الهواتف الذكية عاملي ًا ،لكن
اجلاذبية الإعالمية لإطالق تطبيقات الهواتف املحمولة
ال�سيما تلك املتوافقة مع �آي فون هي التي تقود بو�صلة
فرق التحول الذكي يف العديد من اجلهات احلكومية.
�إن هذا الأمر من �ش�أنه �أن ي�ؤخر من حتقيق مبادرة
التحول الذكي لأهدافها العليا ،كما �أنه �سي�ضعف من
تبني اخلدمات الذكية من قبل قاعدة وا�سعة من جمهور
املتعاملني التي ال متتلك ه��وات��ف ذك�ي��ة� ،أو ال متتلك
بال�ضرورة هواتف ذكية من الطراز ال��ذي تركز عليه
اجلهات احلكومية يف تطوير تطبيقاتها ،ما �سي�ؤدي �إىل
�أن ت�أتي املهلة التي حددها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزارء حاكم دب��ي ،الكتمال التحول الذكي ،من دون
�أن يكون م�ستوى تبني اخلدمات الذكية قد و�صل �إىل
معدالت مر�ضية.
ل��ذا ،يجب على اجل�ه��ات املنظمة لعملية التحول
الذكي يف احلكومة �أن تويل اهتمام ًا خا�ص ًا خلدمات
النجمة ،ويجب عليها �أن ت��درك مميزاتها ويف ذات
ال��وق��ت حمدداتها ليتم �إ� �ص��دار وثيقة معايري خا�صة
شرطة دبي ..نموذج متميز
بع�ض الدوائر احلكومية مل تغفل عن قيمة الأدوات بتحويل اخل��دم��ات احلكومية �إىل ه��ذه القناة الذكية
الأ�سا�سية يف تقدمي اخل��دم��ات احلكومية ،من بينها الب�سيطة والقيمة يف �آن واحد.
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المنصة الذكية

منصة حكومة دبي الذكية في معرض جيتكس 2013

مجمع حكومي ذكي في مدينة ذكية
ي�شعر كل من قام بالتجول يف من�صة حكومة دبي الذكية خالل معر�ض جيتك�س تطبيق بوابة الهاتف المتحرك -إم دبي

للتقنية الذي عقد يف دبي ما بني � 20إىل � 24أكتوبر املا�ضي �أنه كان و�سط القلب
الناب�ض للتحول الذكي يف �إم��ارة دب��ي ،فقد �سارعت الدوائر واجلهات احلكومية ()mDubai
التطبيق املجاين الأك�ثر �شمولية يف التوا�صل مع دوائ��ر وجهات حكومة دبي،
امل�شاركة يف عر�ض اخلدمات الإلكرتونية والتطبيقات الذكية خلدمة املتعاملني
لت�صبح املن�صة حافلة باملفاج�آت التي ا�ستوقفت زوار املعر�ض وو�سائل الإعالم على لالطالع على �أخبارها وفعالياتها حلظة بلحظة وتفا�صيل االت�صال بها ،وخدماتها
الإلكرتونية الأكرث ا�ستخدام ًا ،و�إمكان الو�صول �إىل خرائط �أكرث من  1600مرفق
حد �سواء.
حيوي يف دبي .وميكن الو�صول �إىل هذا التطبيق حتت اال�سم " "mDubaiمن
متجر �أبل مل�ستخدمي �أجهزة "�آي فون".
مشاركة واسعة وترويج إلكتروني
امل�شاركة احلكومية متثلت بح�ضور  32جهة �شاركت حتت �شعار "نعمل معاً..
لإ�سعادك" ،والهدف الأه��م لهذه امل�شاركة هو تعريف اجلمهور وقطاع الأعمال ،خدمة تساهيل
هذه اخلدمة تقدمها حكومة دبي الذكية لكافة موظفني حكومة دبي كخدمة ذكية
واجلهات احلكومية ،واملهتمني باخلدمات الإلكرتونية والتطبيقات الذكية اجلديدة تقدم عرب الهاتف املحمول ،وهي عبارة عن خدمة مكملة ملهام موظفي مكاتب املوارد
التي توفرها.
الب�شرية .تتيح للموظف �إر�سال ر�سالة ن�صية ق�صرية �إىل الرقم املوحد � ،4433إذ
املعلومة،
لتقدمي
احلديثة
بالو�سائل
ا�ستعانت
الذكية
دبي
حكومة
أن
�
ويالحظ
يقوم املوظف ب�إر�سال ر�سالة برقمه الوظيفي لال�ستعالم عن �أي معلومة يريدها مثل،
وقامت امل�ؤ�س�سات بو�ضع باركود بالقرب من جهاز العر�ض ،يقوم الزائر مب�سحه عرب موعد �أخر �إجازة مر�ضية ،كم متبقي له من الإجازة ،الراتب ال�شهري ،وغريها الكثري
جهازه الذكي لت�صل �إليه كافة املعلومات التي يحتاجها ب�أقل من ع�شر ثوان.
من املعلومات التي تهم املوظف.
هنا �إ�ضاءة على بع�ض اخلدمات واملبادرات الإلكرتونية وتطبيقات الهواتف الذكية
خدمة وجهتي
التي عر�ضت باملن�صة:
هذه اخلدمة تقدمها هيئة الطرق واملوا�صالت وهي عبارة عن تطبيق يتم حتميله
على �أجهزة الهواتف الذكية يتيح للم�ستخدم معرفة كيفية الو�صول لوجهته يف �إمارة
تطبيق الدفع عبر الهواتف الذكية mPay
تطبيق توفره حكومة دبي الذكية لكافة امل�ستخدمني ،ميكن الو�صول �إليه حتت دبي با�ستخدام املوا�صالت العامة ،املرتو� ،أو التك�سي.

اال�سم " "mPayمن متجر �أبل مل�ستخدمي �أجهزة "�آي فون" ومن متجر غوغل بالي بطاقة نول الذكية

مل�ستخدمي �أجهزة "�أندرويد" ،وت�شرتك فيه  4جهات حكومية و�شبه حكومية ،هي:
وهي خدمة تعتمد على تقنية التوا�صل القريب املدى ،تتيح للجمهور ا�ستخدام
�شرطة دبي ،وهيئة كهرباء ومياه دبي ،وهيئة الطرق واملوا�صالت ،وات�صاالت .ويتيح الهاتف املتحرك كبطاقة نول لدفع تعرفة املوا�صالت العامة كاملرتو ،احلافالت،
هذا التطبيق تنفيذ  5خدمات حكومية وا�سعة االنت�شار بخطوة واحدة.
البا�ص املائي ف�ض ًال عن �إماكنية التحقق من ر�صيد نول و�أخ��ر العمليات التي مت
�إجرائها .وال تختلف عن بطاقة نول العادية بالر�سوم كما ميكن احل�صول عليها مبجرد
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التوجه لأقرب مركز ات�صاالت لدمج البطاقة بال�شريحة املوجودة بالهاتف �أو �شراء
�أخرى جديدة.

التاكسي الذكي

خدمة تقدمها هيئة الطرق واملوا�صالت وتعد حزمة من املزايا التي مل تتوافر
�سابق ًا للجمهور ،مقدمة بطريقة ذك�ي��ة ع�بر تطبيق يتم حتميله على الهواتف
الذكية .وتتيح هذه اخلدمة للم�ستخدم مزايا عديدة منها :حجز تاك�سي فور ًا مبجر
هز (حتريك) الهاتف؛ اختيار نوع �سيارة الأجرة �سواء عادية ،لل�سيدات� ،أو لذوي
االحتياجات اخلا�صة ،تعقب التاك�سي الأقرب للزبون ،تقييم ال�سائق ،بالإ�ضافة �إىل
معرفة نبذة عنه.
هذه اخلدمة �ست�شكل فارق ًا كبري ًا على جميع امل�ستويات ،خ�صو�ص ًا و�أنها �ستجنب
الزبون وال�سائق م�شكالت عدة؛ مثل الوقوف طوي ًال يف ال�شارع النتظار التاك�سي� ،أو
معرفة ال�سائق ومدى ح�سن �سريته وتقييمه ،بالتايل هذه اخلدمة �ستجعل ال�سائقني
�أف�ضل �أداء بعد الآن.

خدمات ذكية من مؤسسة محمد بن راشد
لإلسكان

قدمت امل�ؤ�س�سة يف جيتك�س هذا العام حزمة من اخلدمات الذكية املتوافرة عرب
تطبيق امل�ؤ�س�سة ،ويتم حتميله على �أي جهاز ذكي �أو من خالل موقعها الإلكرتوين،
حزمة املحامي الذكي :وت�شمل ت�سجيل ق�ضايا عن بعد ،الدفع الذكي للر�سوم،
وميكن خالله ت�سجيل الطلب �إلكرتوني ًا ،واالط�لاع على املعلومات الكاملة ،وحجز
امل�سكن املنا�سب ،واحت�ساب القر�ض التجريبي ،وطلب �صيانة م�سكن جاهز تابع تقدمي الطلبات الذكي ،التوا�صل الذكي ،و�إدارة الدعاوى.
احلزمة الثانية :خدمات القا�ضي الذكي؛ وت�شمل الرتا�سل الذكي ،املعرفة الذكية
مل�شاريع امل�ؤ�س�سة.
وغريها.
احلزمة الثالثة :الت�سجيل الذكي؛ وي�شمل تقدمي الطلب ،املراجعة ،املتابعة.
خدمات شرطة دبي الذكية
و�أخري ًا احلزمة الرابعة :حزمة خدمات الكاتب العدل الذكي؛ وت�شمل �أي�ض ًا تقدمي
�أبهرت القيادة العامة ل�شرطة دبي ،زوارها يف معر�ض جيتك�س لهذا العام من خالل
عر�ض �أخر التطورات التقنية القابلة لالرتداء ( )Wearable Technologyالطلبات ،ومتابعتها و�إجراءاتها.
والتي طورها خرباء مركز �أع��داد التطبيقات االفرتا�ضية ب��الإدارة العامة للموارد
هيئة الصحة وخدماتها الذكية
الب�شرية بالإعالن عن �ساعة ذكية خلدمة  999وخدمة الأمني.
هيئة ال�صحة يف دبي قدمت خدمات طبية ذكية هذا العام يف جيتك�س من �ش�أنها
�أوىل اخلدمات التي مت ا�ستعرا�ضها من قبل �شرطة دبي هي خدمة التوا�صل
مع ال�ضحية ،حيث تتيح لأي �شخ�ص تعر�ض لل�ضرر الإبالغ ب�سرعة دون اال�ضطرار �أن حتدث طفرة نوعية يف �أداء الهيئة .من هذه التطبيقات mHealth ،يتيح
للذهاب �إىل املركز بنف�سه ،ويتم ذلك عرب كب�س زر يف تطبيق ال�شرطة على الهواتف للمر�ضى االطالع على امللف الطبي ،واملواعيد ،والو�صفات الطبية ،والتقومي الزمني
الذكية ،كما ميكن حتميل التطبيق على ال�ساعة الذكية �أو القالدة الذكية ،ومبجرد مل�س وغريها .وتطبيق  mkidsوهو تطبيق يتيح للوالدين ت�سجيل �أطفالهم يف برنامج
التطعيمات واالطالع على خطة التطعيم ،بالإ�ضافة �إىل مزامنة مواعيد التطعيم مع
الرمز اخلا�ص بالإبالغ عن اجلرمية يتم �إر�سال �إ�شعار �إىل ال�شرطة مبا�شرة.
وتكمن �أهمية هذه اخلدمة كونها تفيد �شرائح املجتمع ال�ضعيفة ككبار ال�سن تقومي الهاتف .كما وفرت الهيئة تطبيق  mServicesوهي باقة �شاملة خلدمات
عديدة منها ،البحث يف �شبكة عناية للت�أمني ،والتحقق من الإجازة املر�ضية وملفات
والأطفال واملر�ضى وذوي االحتياجات اخلا�صة وغريهم.
املن�ش�آت وغريها.

المحكمة الذكية
قدمت حماكم دبي هذا العام �أربع حزم خلدمات تقدم عرب الهواتف الذكية ما إصدار جديد لتطبيق كهرباء دبي

يعد انتقاله كبرية للمحكمة �إىل امل�ستوى الذكي يف تقدمي اخلدمات ،وهي:

�أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي تطبيقها املُحدّث للهواتف والأجهزة الذكية الذي
يحتوي على خدمات ومميزات جديدة بالكامل ،مثل :طلب ت�شغيل اخلدمة عند االنتقال
�إىل عقار جديد ،وطلب الفاتورة النهائية عند الرغبة يف �إخالء العقار احلايل ،وطلب
تو�صيل اخلدمة امل�ؤقتة للأعرا�س واملنا�سبات الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل مقتطفات من
كتابي "وم�ضات من فكر" و"ر�ؤيتي" 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� ،إ�ضافة �إىل رابط املوقع
الر�سمي ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صفحات �سموه على تويرت،
والفي�سبوك ،و�إن�ستغرام.

الجمارك الذكية

عر�ضت جمارك دب��ي جتربتها يف التحول �إىل دائ��رة حكومية ذكية من خالل
تكتف فيها بتوفري خدمات عرب الهواتف الذكية فح�سب،
عملية تطوير �شاملة مل ِ
بل قامت ب�إجراء كافة التغيريات الالزمة لتلقي طلبات اخلدمة من املتعاملني على
مدار ال�ساعة طيلة �أيام الأ�سبوع من دون توقف ،والبدء ب�إجراءات تقدمي اخلدمات
املطلوبة للمتعاملني فور تلقي الطلبات ،عرب نظام ذكي للمتابعة مت تطويره داخلي ًا،
يتيح للموظفني املعنيني تلقي تلك الطلبات بوا�سطة هواتفهم الذكية للبدء بتنفيذها
مبا�شرة.

•
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تغريدات

تويتر ..منتدى قيادات
اإلمارات للتواصل مع
المواطنين
بانوراما مجتمعية من تغريدات صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد وكوكبة من المسؤولين
على تويتر ..خالل أكتوبر 2013

بانوراما جمتمعية جتول بنا يف ف�ضاء تغريدات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم وكوكبة من �أ�صحاب ال�سمو وال�سعادة امل�س�ؤولني و�صناع القرار
يف حكومة دولة الإم��ارات عرب موقع تويرت و�شبكات التوا�صل االجتماعي ،وكيف
�أ�صبحت هذه ال�شبكات حموراً يجتمع حوله �أبناء الوطن ،وو�سيلة جديدة ت�ستبدل
بالدواوين التقليدية دواوي��ن �إلكرتونية تناق�ش ق�ضايا الوطن وتتداول �أحداثه
الرئي�سة و�إجنازاته.

وتظهر ه��ذه ال�صفحة كيف جنحت جتربة الإم ��ارات عرب ال�شبكات االجتماعية
بامتياز يف حتقيق االنت�شار العاملي ،وبناء الكاريزما احلكومية ،لت�صبح �إحدى �أدوات
�صناعة احل��دث والت�أثري يف دولتنا احلبيبة .وق��د جنحت القيادات احلكومية يف
الدولة بتحقيق منوذج متميز للأبواب الإلكرتونية ،ي�صل �إىل املواطن العادي من
دون حواجز �أو عوائق ،ويفتح املجال ل�صاحب القرار �أن يتعرف �إىل حاجات النا�س
ويتعاي�ش معهم.

@HHShkMohd

@HHShkMohd

اطلعت من فريق عمل وزارة التنمية والتعاون الدويل على
تقرير م�ساعدات الإم��ارات اخلارجية  2012والتي بلغت
 5.8مليار درهم

�سعدت بتخريج جمموعة م��ن اخل�ب�راء امل��واط�ن�ين يف �إدارة
الأداء احلكومي  ..هم طليعة الدفعات يف هذا املجال

@HHShkMohd

افتتحنا بحمد اهلل ال�ي��وم معر�ض جيتك�س وال��ذي يعترب �أح��د �أك�بر معار�ض
التكنولوجيا يف العامل مب�شاركة � 3500شركة من  130دولة

اجتمعنا اليوم مع اللجنة العليا
مل�شروع حتويل دب��ي ملدينة ذكية
وح��ددن��ا ��ش�ه��را واح ��دا لالنتهاء
من خطة العمل

تخ�صي�ص مبلغ  23,5مليار
دره� � � ��م ،ب �ن �� �س �ب��ة  %51من
�إج � �م� ��ايل امل �ي ��زان �ي ��ة مل�شاريع
التنمية االجتماعية واملنافع
االجتماعية

ال�شيخ من�صور بن زايد

حمدان بن محمد بن ر ا�شد

@HHMansoor

@HamdanMohammed

الأ�شقاء ال�سعوديون مب جالية
يف بلدهم الإمارات

عبداهلل بن زايد
@ABZayed
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ي �ع �ت �ق��د ال �ب �ع ����ض �أن ازده � � ��ار
الإم��ارات يرتبط بعدم ا�ستقرار
املنطقة واحلقيقة �أن الإمارات
م� ��زده� ��رة ب �ف �� �ض��ل �سيا�ساتها
وا� �س �ت �ق��رار امل�ن�ط�ق��ة �سي�ضاعف
من جناحها

د� .أنور قرقا�ش
@AnwarGargash

تجاوز عدد متابعي حساب صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على
موقع تويتر مليونين ومئتي ألف متابع
حتى نهاية أكتوبر 2013

الحكومةالخدمات
مرشد
المحمولة

تطبيقات األمن والعدالة
حتقيقاً لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ب�أن تقدم احلكومة خدماتها للجمهور
يف كل وقت ومن �أي مكان ب�شكل �سهل ومب�سط عرب الهاتف املحمول .ن�ستعر�ض عرب �سل�سلة من الأعداد جمموعة من باقات تطبيقات الهواتف الذكية التي
تقدمها اجلهات احلكومية و�شركات القطاع اخلا�ص ،والتي تخدم املتعاملني مع احلكومة يف حياتهم و�أعمالهم.

تطبيق مجلة دبي
القانونية -
Dubai Legal

تطبيق قوانين دولة
اإلمارات UAE-Laws -
	•تطبيق من النيابة العامة يتيح
البحث يف جمموعة قوانني دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،مثل:
د�ستور الدولة ،وقانون العقوبات،
وق��ان��ون الإج� � ��راءات اجلزائية،
وق ��ان ��ون الأح� � ��وال ال�شخ�صية،
وقانون الإجراءات املدنية.
FR

EE

	•تطبيق جم�ل��ة دب��ي القانونية:
يوفر هذا التطبيق الذي توفره
النيابة العامة ن�سخة �إلكرتونية
من جملة "دبي القانونية" التي
ت�صدرها.
FR

EE

UAE-Laws

Dubai Shopping Secrets
Revealed

تطبيق معهد دبي
القضائي DJI -

تطبيق النيابة الذكية-
Dubai Public
Prosecution
	•ت� �ط� �ب� �ي ��ق الإ�� � � �ص � � ��دار ال �ث ��ال ��ث
للتطبيق الذكي للنيابة العامة:
وي�ت���ض�م��ن اال� �س �ت �ف �� �س��ارات عن
ال �ق �� �ض��اي��ا وو� �ض �ع �ي��ة الطلب،
وت���س�ج�ي��ل ط �ل �ب��ات املراجعني.
كما يت�ضمن التطبيق خدمات
جمتمعية متنوعة.

	•تطبيق م�ع�ه��د دب ��ي الق�ضائي:
تطبيق من معهد دبي الق�ضائي،
وي ��وف ��ر و� �ص �ف �اً خم �ت �� �ص��راً عن
امل �ع �ه��د و�أن �� �ش �ط �ت��ه ،والت�سجيل
ببع�ض الربامج التدريبية التي
يقدمها.

EE

FR

Dubai Public
Prosecution

EE

FR

DJI
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مرشد الخدمات

متابعة تداوالت األراضي واألمالك والمؤشرات
العقارية ..من دائرة األراضي واألمالك
ه��ذه الخدمة متاحة عبر
ال��م��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي
لدائرة األراض��ي واألمالك
www.dubailand.gov.ae

1

من ال�صفحة الرئي�سة لدائرة الأرا�ضي والأم�لاك تظهر يف
القائمة اجلانبية خدمتي :امل��ؤ��ش��رات العقارية ،التداوالت
العقارية.

2
مبجرد النقر على خدمة التداوالت العقارية
يظهر ج ��دول ال��ت��داول ال�ي��وم��ي للحركات
التف�صيلية ،مع �إمكانية عر�ضه ب�شكل �شهري
�أو ��س�ن��وي ح�سب ال �ف�ترة ال�ت��ي ي��رغ��ب بها
امل�ستخدم.

3

عند النقر على خدمة امل�ؤ�شرات العقارية،
تظهر �شا�شة م�ؤ�شرات �شاملة تبني كافة
امل �ع �ل��وم��ات ال �ع �ق��اري��ة يف دب ��ي مربوطة
باخلريطة وم�ؤ�شرات �إح�صائية تف�صيلية
�أخرى.

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم:

600555556
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