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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الذكية

تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الذكية" على الريادة يف التح ّول للحكومة الذكية ..ولتحقيق ر�ؤيتها
اخلا�صة با�ستخدام تكنولوجيا
تلك فقد مت ّثلت ر�سالتها يف �صياغة وتنفيذ ال�سيا�سات واملبادرات
ّ
املعلومات واالت�صاالت ب�شكل مبتكر وذكي؛ مبا ي�سهم يف حتقيق الرخاء االقت�صادي لدبي وي�ضمن
تقدمها االجتماعي وتناف�سيتها على ال�صعيد العاملي.
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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ت�ق��ري��ر «��س�ه��ول��ة مم��ار��س��ة الأعمال»
للعام 2015
الإمارات الأوىل �إقليمياً للعام الثالث
على التوايل

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 :
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بال�شراكة مع �سي�سكو..
دائ � � � � � � � � � ��رة ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة
االق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة تطلق
ق �ن��اة ت�ف��اع�ل�ي��ة جديدة
خلدماتها الذكية

9

اخل��دم��ات الذكية لتطوير
قطاع العمل و�إ�سعاد العمال
يف دولة الإمارات

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.

12

" 37,000م �� �س �ج��ل يف
«هويتي الإلكرتونية»..
ت� �ع ��ري ��ف واح� � � ��د يتيح
ال ��دخ ��ول �إىل �أك �ث�ر من
 250خدمة حكومية
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آفاق إلكترونية

"االبتكار" طريقنا إلى الحكومة الذكية ..والمدينة األذكى
يحق لأهل دولة الإمارات خ�صو�صاً ،وللمقيمني بها على وجه العموم� ،أن ي�شعروا بالفخر �أن حباها اهلل بقيادة واعية حمفزة،
متتلك ر�ؤية وا�ضحة ،وت�ست�شرف بب�صريتها وخربتها امل�ستقبل لبناء وطن ي�ساير الع�صر وتطوراته ليمنح الر�ضا وال�سعادة
لقاطنيه.
هذه القيادة؛ املتمثلة يف �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،هي املحرك الرئي�س والعقل املدبر الذي ي�ضع
�أقدام الإمارات اليوم على عتبات مرحلة جديدة وغري م�سبوقة يف حت�سني جودة احلياة لكل من يقيم فيها ،بف�ضل جمموعة
من املبادرات التي يجري �إطالقها بني الفينة والأخرى ،م�ستندين فيها �إىل ثقتهم بقدرة �أبناء الإمارات ،و�إىل اخلربة والبنية
التحتية التي متتلكها م�ؤ�س�سات الدولة لتطوير وتوفري خدمات ب�صورة �إبداعية ت�أخذ يف اعتبارها م�ستجدات الع�صر ،وتوظفها
بالأ�سلوب الأمثل خلدمة املواطنني واملقيمني.
***
توجيهات �سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د الأخ�ي�رة ب�إن�شاء "اللجنة الوطنية لالبتكار" التي �سوف تتبو�أ م�س�ؤولية تنفيذ
اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار التي كان �سموه قد �أطلقها ال�شهر املا�ضي ت�أتي �أي�ضاً �ضمن هذا ال�سياق وت�سعى جلعل الإمارات
�ضمن الدول الأكرث ابتكاراً على م�ستوى العامل خالل ال�سنوات ال�سبع املقبلة؛ و�صو ًال ليوبيل الإمارات الذهبي يف .2021
وتركز هذه اال�سرتاتيجية على حتفيز االبتكار يف �سبعة قطاعات وطنية رئي�سة ت�ضم :الطاقة املتجددة والنظيفة ،والنقل،
وال�صحة ،والتعليم ،والتكنولوجيا ،واملياه ،والف�ضاء.
***
نحن الآن نعي�ش يف مدينة ت�سعى لتكون الأذكى يف العامل ،وكذلك نعمل يف حكومة ذكية ،فمن الطبيعي �إذاً �أن يكون االبتكار
�سبيلنا لتت�ضافر كل هذه العوامل ،ال لكي نحافظ على مكانتنا فقط ،بل لنحتل مكانة متقدمة على امل�ستوى العاملي ،كما قال
�سموه�" :إننا نحظى بدولة الإمارات بوجود جمتمع عاملي متنوع ومنفتح ،ونعي�ش يف عامل متغري با�ستمرار تتغري فيه احتياجاتنا
وطموحاتنا مما يحتم علينا االبتكار يف عملنا للحفاظ على مكانة الدولة ولكي نكون من �أف�ضل دول العامل".
ولكون التوجه �إىل احلكومة الذكية هو توجه وطني يعم الدولة كلها ،فقد جاء بني مهام اللجنة م�س�ؤولية تعزيز التعاون
والتن�سيق وتبادل اخلربات بني اجلهات االحتادية واملحلية ،ومتابعة التقدم يف جمال االبتكار وم�ؤ�شراته على م�ستوى الدولة،
عالوة على تفعيل دور القطاع اخلا�ص يف جمال م�ساهمته االجتماعية واالقت�صادية يف دعم االبتكار.
***
من اجلدير باالنتباه �إليه �أن "اللجنة الوطنية لالبتكار" ملتابعة املبادرات الرامية لتحقيق ر�ؤية الإمارات  2021هي بحد ذاتها
"ابتكار" يعالج الإ�شكالية التي ما انفكت ا�سرتاتيجيات عاملنا العربي ت�شكو منها ،وتنتهي برميها يف الأدراج؛ فوا�ضح �أن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي قد تن ّبه ،كعادته ،لهذه الإ�شكالية،
لذلك قال" :نحن ال نكتفي ب�إطالق ا�سرتاتيجيات ،بل نعكف على متابعة تنفيذها و�إجنازها خلدمة وطننا يف �أ�سرع وقت".
�إن االبتكار يبد�أ ب�أفكار واقرتاحات؛ كما تعلمنا من �سموه حني دعا املواطنني واملقيمني بتاريخ  2013/12/3للم�شاركة يف
�أكرب ع�صف ذهني يف العامل لتطوير قطاعي ال�صحة والتعليم يف الدولة �أف�ضت �إىل ا�ستالم � 50ألف فكرة ..و�إذاً؛ فلم�سايرة
كل هذا التخطيط ،واالنتقال �إىل مرحلة التنفيذ ،مل يب َق �أمام �أبناء وطننا� ،شباباً و�شاباتٍ � ،إال اجلد واالجتهاد ليكونوا �ص ّناعاً
مل�شروعاتنا العظيمة.

�أ�سرة التحرير
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اتفاقيات

و�سام لوتاه والعقيد �سامل خليفة املقرب خالل التوقيع...

حكومة دبي الذكية واإلدارة العامة للدفاع المدني -دبي
توقعان اتفاقية لتوفير الدعم الفني للخدمات اإللكترونية والذكية
ارتقا ًء مب�ستوى اخلدمات يف حكومة دبي و�ضماناً للح�صول على نتائج عالية
اجل ��ودة ،وحتقيقاً لال�ستخدام الأم�ث��ل للموارد احلكومية مب��ا ي�ضمن ا�ستدامة
م�سرية التميز والريادة يف �إمارة دبي ،وحتقيقاً للتحول �إىل احلكومة الذكية ،وقعت
دائرة حكومة دبي الذكية والإدارة العامة للدفاع املدين -دبي �أخرياً اتفاقية تقوم
الدائرة مبوجبها بتوفري خدمات الدعم الفني للخدمات الإلكرتونية والذكية
امل�شرتكة التي توفرها الدائرة للإدارة.

أهداف االتفاقية

ت�ستهدف االتفاقية توثيق التفاهم امل�شرتك بني الطرفني ح��ول الدعم الذي
�ستقدمه دائ��رة حكومة دبي الذكية لباقة اخلدمات الإلكرتونية والذكية امل�شرتكة
التي تنتفع بها الإدارة العامة للدفاع املدين -دبي ،وت�شمل� :شبكة املعلومات احلكومية
ونظام ال�شكاوى الإلكرتوين ونظام االقرتاحات الإلكرتوين وخدمة الر�سائل الن�صية
الق�صرية وبوابة اال�ستطالع الإلكرتوين.
وتن�ص االتفاقية على حتديد م�ستويات هذا الدعم ومدة اال�ستجابة تبع ًا لدرجة
الأولوية ،عرب قيام دائرة حكومة دبي الذكية التي تقدم خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت والتطبيقات التي ت�ستخدمها اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية بدبي،
ب�إن�شاء قنوات خا�صة مبكتب خدمة الدعم لتلقي طلبات دعم لتلك اخلدمات من
قبل امل�ستخدمني املخ ّولني من موظفي اجلهات ،مثل املعلومات �أو التدريب �أو الو�صول
�إىل خدمة �أو �صيانة بيانات �أو �إ�ضافة متطلبات جديدة �أو حت�سني متطلبات قائمة..
وغريها من خدمات الدعم

خطوة على طريق االستدامة

م��ن وجهة نظر حكومة دب��ي الذكية مت ّثل ه��ذه االتفاقية خطوة �إ�ضافية يف
ا�سرتاتيجياتها الرامية �إىل �ضمان ا�ستدامة الأداء العايل للخدمات امل�شرتكة التي
توفرها للجهات احلكومية يف دبي ب�شكل عام ،ولبع�ض اخلدمات اخلا�صة باجلهة
احلكومية التي توقع معها هذا النوع من االتفاقيات حتديد ًا ،لتتيح ا�ستمرارية عملها
وفق ًا لأف�ضل املعايري العاملية املتبعة؛ ا�سرت�شاد ًا بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،ب�أن تكون
جاهزية خدمات اجلهات احلكومية املحلية بدبي ،الإلكرتونية �أو الذكية ،متوافرة على
مدار ال�ساعة؛ لتمنح كافة املقيمني يف الإمارة درجة عالية من ال�سعادة واالطمئنان.
ومتتلك دائرة حكومة دبي الذكية بنية حتتية متطورة و�أنظمة خدمات م�شرتكة
ميكن جلميع اجلهات احلكومية اال�ستفادة منها ،وي�ؤكد توقيع هذه االتفاقية فتح
�االت و�آف��اقٍ جديدة للتعاون امل�ستقبلي مع الإدارة العامة للدفاع امل��دين -دبي
جم� ٍ
ال�ستخدام املزيد من اخلدمات امل�شرتكة التي توفرها حكومة دبي الذكية ،كما تربز

هذه اخلطوة التزام الدائرة بتوظيف جميع �إمكاناتها مل�ساندة ا�سرتاتيجيات التطوير
امل�ؤ�س�سي احلكومي ،مبا فيها نظم تخطيط امل��وارد احلكومية ،و�شبكة املعلومات
احلكومية ،وهويتي الإلكرتونية ،وتطبيق الدفع عرب الهواتف الذكية ،بالإ�ضافة �إىل
من�صة تكامل اخلدمات احلكومية ..وغريها العديد من اخلدمات امل�شرتكة الأخرى؛
مبا ي�ضمن توفري بنية حتتية تدعم التحول �إىل احلكومة الذكية وت�ساهم ب�شكل ف ّعال
يف الو�صول �إىل املدينة الذكية.
ً
الإدارة العامة للدفاع املدين -دبي تعترب هذه االتفاقية جزءا من حر�صها على
اال�ستخدام الأمثل لتكنولوجيا املعلومات عرب الهاتف املتحرك؛ لتي�سري معامالت
وخدمات املتعاملني ،ن�سب ًة لطبيعة خدمات الدفاع املدين غري القابلة للت�أجيل واملنقولة
�إىل مواقع احلوادث �أو الن�شاطات �أو املن�ش�آت واملباين ومراكز اخلدمة ،و�إىل الدور
احلا�سم للدفاع املدين يف حماية الأرواح واملمتلكات والرثوات الوطنية والبيئية.
ويعمل الدفاع املدين بالتكامل مع دائرة حكومة دبي الذكية ومع جميع الهيئات
والدوائر بحكومة دبي ،ليطبق حزمة من املبادرات امل�شرتكة وفق مذكرات تفاهم معها
خلدمة اجلمهور وقطاع املال والأعمال؛ وتعد مذكرة التفاهم هذه مع حكومة دبي
الذكية خطوة مهمة ال�ستكمال منظومة العمل اخلدمي الإلكرتوين والذكي ،واال�ستثمار
الأف�ضل للإمكانات املتاحة يف خمتلف ميادين املعرفة والتدريب ،والتقييم ،واملراجعة،
والتح�سني ،وتبادل اخلربات واملعلومات ،لت�سهيل حياة النا�س و�ضمان الأمان امل�ستدام
لهم يف خمتلف �أماكن العي�ش ،والعمل ،والن�شاطات املختلفة.
وتلتزم حكومة دبي الذكية وفق االتفاقية ببذل م�ساعيها عند تقدمي خدمات
الدعم ،لتحقيق م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة والأه ��داف الت�شغيلية املتفق عليها بني
الطرفني ،من خالل �إ�شراف ق�سم خدمة العمالء يف �إدارة االت�صال وتطوير الأعمال
ومتابعته االلتزام بتطبيق االتفاقية.

التنافسية في القطاع الحكومي

جدير بالذكر �أن حكومة دبي الذكية ت��درك �أن ا�ستمراريتها يف قيادة التحول
الذكي والإلكرتوين يف القطاع احلكومي يف �إم��ارة دبي يعتمد بالدرجة الأوىل على
تناف�سيتها وكفاءتها يف تقدمي خدماتها وحلولها الإلكرتونية لعمالئها ،وهم يف هذا
املوقف اجلهات احلكومية التي متثل واجهة العر�ض يف تقدمي اخلدمات للجمهور من
الأفراد وال�شركات.
ومن غري �أن تكون تلك اخلدمات واحللول عالية الدميومة وتتمتع بالدعم الفني
وال�صيانة امل�ستمرة ،ف�إن اجلهات احلكومية �ستعزف عن تبني هذه اخلدمات ،وبالتايل
ف�إن عملية التحول الذكي والإلكرتوين ككل �ستتعر�ض للرتاجع ،لذا ف�إن هذا النوع من
االتفاقات امللزمة للحكومة الذكية بجودة نوعية يف الدعم الفني متثل �إح��دى �أهم
مقومات التحول الذكي والإلكرتوين يف الإمارة.

•
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موضوع الغالف

تقرير «سهولة ممارسة األعمال» للعام 2015

اإلمارات األولى إقليمي ًا للعام الثالث على التوالي
للعام الثالث على التوايل تت�صدر دولة الإمارات العربية املتحدة املرتبة الأوىل �إقليمياً يف "تقرير �سهولة ممار�سة الأعمال" الذي ي�صدره البنك الدويل والذي ميثل
م�ؤ�شراً من �أهم امل�ؤ�شرات االقت�صادية التي يعتمد عليها رجال الأعمال يف اختيار الدول التي يعتزمون اال�ستثمار وتو�سعة ن�شاطاتهم التجارية فيها.
كما توا�صل الدولة قفزات عمالقة يف العديد من امل�ؤ�شرات التف�صيلية وحتتل فيها مراتب من بني الدول الع�شر الأوىل عاملياً ،كل هذا التميز ثمرة لر�ؤية القيادة
احلكيمة يف دولة الإمارات التي �أ�صرت على �صنع امل�ستحيل لتكون من �أف�ضل دول العامل بحلول العام  ،2021ولتجعل من مدنها الكربى من �أذكى املدن عاملياً.
وميكن �أن نقول بثقة �إن ر�ؤية احلكومة الذكية واملدينة الذكية قد جنحت يف حت�سني مناخ التجارة واال�ستثمار وت�سهيل ممار�سة الأعمال يف دولة الإمارات والتي كانت
دبي النموذج الذي جرت معاينته يف التقرير ،وهذا ما تظهره الإح�صاءات وامل�ؤ�شرات يف التقرير الذي يقارن بني دولة الإمارات و�إقليم ال�شرق الأو�سط ومنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية .OECD

بدء النشاط التجاري

�إجمايل عدد الإج��راءات املطلوبة لت�سجيل �إح��دى ال�شركات ،ويع ّرف الإجراء
ب�أنه �أي تعامل بني م�ؤ�س�سي ال�شركة و�أط��راف خارجية (على �سبيل املثال ،الأجهزة
احلكومية� ،أو املحامون� ،أو املراجعون� ،أو موظفو م�صلحة ال�شهر العقاري والتوثيق).
الإمارات

الإقليم

OECD

عدد الإجراءات

6.0

8.0

4.8

الوقت (�أيام)

8.0

18.9

9.2

التكلفة ( %من متو�سط الدخل
القومي للفرد)

6.3

28.1

3.4

احلد الأدنى املدفوع من ر�أ�س املال
(%من متو�سط ال��دخ��ل القومي
للفرد)

0.0

امل�ؤ�شر

استخراج تراخيص البناء

4

امل�ؤ�شر
عدد الإجراءات

10.0

14.4

11.9

الوقت (�أيام)

132.3 44.0

149.5

التكلفة (%من متو�سط الدخل القومي
للفرد)

0.2

3.5

1.7

الحصول على الكهرباء

45.6

8

يظهر اجلدول الآتي عدد املعامالت الالزمة والوقت والتكلفة التي تلزم من �أجل
بناء م�ستودع ،مبا يف ذلك احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة للبناء والت�صاريح
والإ�شعارات ،مت�ضمن ًة التفتي�ش وتو�صيل اخلدمات الأ�سا�سية للبنية التحتية.
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الإمارات الإقليم OECD

يقوم تقرير ممار�سة �أن�شطة الأعمال بت�سجيل جميع الإج��راءات التي ينبغي �أن
ت�ستوفيها من�ش�أة الأعمال ليجري تو�صيل الكهرباء ب�صورة دائمة �إىل م�ستودع معياري.
وت�شمل هذه الإج��راءات تقدمي الطلبات �إىل م�ؤ�س�سات الكهرباء والتوقيع على عقود
معها ،وكافة عمليات الك�شف والت�صاريح ال�ضرورية من الهيئات الأخرى ،بالإ�ضافة
�إىل �أعمال التو�صيل اخلارجية والنهائية.
OECD
الإمارات الإقليم
امل�ؤ�شر
عدد الإجراءات

3.0

4.8

4.7

الوقت (�أيام)

35.0

84.9

76.8

ال�ت�ك�ل�ف��ة ( %م��ن م�ت��و��س��ط الدخل
القومي للفرد)

24.2

972.5

73.2

الأعلى ت�شري �إىل املزيد من الك�شف ،واملزيد من امل�س�ؤولية من جانب املديرين ،واملزيد
من ال�صالحيات للم�ساهمني يف معار�ضة ال�صفقة ،واحلماية الأف�ضل للم�ستثمر.
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
م�ؤ�شر نطاق الإف�صاح

10.0

5.9

6.6

م�ؤ�شر نطاق م�س�ؤولية جمل�س الإدارة

9.0

4.8

5.4

م�ؤ�شر نطاق قوة حماية امل�ستثمرين

2

4

7

م�ؤ�شر �أنظمة نطاق ت�ضارب امل�صالح

4.3

5.0

6.1

م�ؤ�شر نطاق حقوق امل�ساهمني

6.0

6.8

8.0

م�ؤ�شر قوة الهيكل الإداري

3.5

2.6

4.6

م�ؤ�شر نطاق ال�شفافية يف ال�شركات

5.0

4.2

6.1

م�ؤ�شر نطاق احلوكمة وحقوق امل�ساهمني

4.8

4.6

6.2

م�ؤ�شر قوة حماية امل�ستثمرين

6.1

4.7

6.3

تسجيل الممتلكات
يدر�س هذا املو�ضوع �سهولة ت�أمني حقوق امللكية .ومبني �أدن��اه عدد الإجراءات دفع الضرائب

ومدتها ،والتكلفة التي ت�ستحق على �أ�صحاب الأعمال يف ت�سجيل املمتلكات.
امل�ؤ�شر

الإمارات الإقليم OECD

يدر�س هذا املو�ضوع ال�ضرائب الفعلية التي يلزم �أن تدفعها �أي �شركة متو�سطة
احلجم �أو حتتجزها يف كل عام.

الإجراءات (العدد)

2.0

6.1

4.7

امل�ؤ�شر

الإمارات الإقليم OECD

الوقت (�أيام)

2.0

31.3

24.0

عدد بنود املدفوعات

4.0

17.4

11.8

تكلفة الت�سجيل ( %من قيمة املمتلكات)

0.2

5.7

4.2

الوقت (عدد املرات �سنوياً)

220.4 12.0

175.4

ن�سبة �ضريبة الأرباح

0.0

12.8

16.4

ن���س�ب��ة امل��دف��وع��ات وال �� �ض��رائ��ب املتعلقة
بالعمال

14.1

16.2

23.0

�ضرائب �أخرى

0.7

3.6

1.9

ن�سبة �إج�م��ايل ال�ضرائب واج�ب��ة ال�سداد
(من �إجمايل الربح)

14.8

32.6

41.3

الحصول على االئتمان

مبني تالي ًا تقييمات �شفافية املعلومات االئتمانية واحلقوق القانونية للمقرت�ضني
واملقر�ضني .ويرتاوح م�ؤ�شر احلقوق القانونية ما بني � 0إىل  ،10والقيم الأعلى ت�شري
�إىل �أن تلك القوانني ت�سهل احل�صول على االئتمان .ويقي�س م�ؤ�شر معلومات االئتمان
نطاق املعلومات االئتمانية ونوعيتها ومدى قابلية احل�صول عليها من خالل ال�سجالت
العامة �أو املكاتب اخلا�صة .وهو يرتاوح ما بني � 0إىل  ،6والقيم الأعلى ت�شري �إىل �أن
املزيد من معلومات االئتمان متاحة من �أي �سجل عام �أو مكتب خا�ص.
امل�ؤ�شر

الإمارات الإقليم OECD

م�ؤ�شر احلقوق القانونية

2

1

6

م�ؤ�شر معلومات االئتمان

7

4

7

6.8

8.7

12.1

تغطية املكاتب اخلا�صة ( %من البالغني) 28.3

11.6

67.0

ت �غ �ط �ي��ة ال� ��� �س� �ج�ل�ات ال� �ع ��ام ��ة ( %من
البالغني)

حماية المستثمرين األقلية

ي�صف امل�ؤ�شر �أدناه �أبعاد حماية امل�ستثمرين ،وهي� :شفافية ال�صفقات (م�ؤ�شر
مدى الك�شف) ،امل�س�ؤولية عن التعامل الذاتي (م�ؤ�شر مدى م�س�ؤولية املدير) ،وقدرة
امل�ساهمني على مقا�ضاة املوظفني واملديرين ب�سبب �سوء الإدارة (م�ؤ�شر ق�ضايا
امل�ساهمني) وم�ؤ�شر حماية امل�ستثمر .وترتاوح قيم امل�ؤ�شرات ما بني � 0إىل  ،10والقيم
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5

التجارة عبر الحدود

�إن تفا�صيل التكاليف والإجراءات الالزمة عند ا�سترياد وت�صدير �شحنة ب�ضائع
قيا�سية مبينة يف �إطار هذا املو�ضوع .هذا امل�ؤ�شر ي�أخذ بعني االعتبار كافة الإجراءات
الر�سمية -بدء ًا من االتفاق التعاقدي النهائي بني الطرفني ،وانتها ًء بت�سليم الب�ضائع.
امل�ؤ�شر
عدد امل�ستندات الالزمة للت�صدير
الوقت الالزم لإمتام الت�صدير (�أيام)

الإمارات

الإقليم

OECD

3

6

4

7.0

19.4

10.5

تكلفة الت�صدير( $لكل حاوية)

1,080.3 1,166.3 665.0

ت�ك�ل�ف��ة ال�ت���ص��دي��ر ( $م�ن�ك�م����ش لكل
حاوية)

1,080.3 1,166.3 665.0

عدد امل�ستندات الالزمة لال�سترياد

5

8

4

الوقت الالزم لال�سترياد(بالأيام)

7.0

23.8

9.6

تكلفة اال�سترياد ( $لكل حاوية)

1,307.0 625.0

1,100.4

ت�ك�ل�ف��ة اال� �س �ت�ي�راد ( $م�ن�ك�م����ش لكل
حاوية)

1,307.0 625.0

1,100.4

إنفاذ العقود

يدر�س هذا املو�ضوع �سهولة تنفيذ العقود التجارية �أو �صعوبتها..
الإمارات الإقليم OECD

امل�ؤ�شر

األعمال في اإلمارات بين عامين
الإمارات

البيانات

عدد ال�سكان

9,346,129

الدخل القومي الإجمايل
لكل فرد

38,620

املدينة املعنية يف البحث

دبي

التغري

�أن�شطة الأعمال � 2015أن�شطة الأعمال 2014
مرتبة 25
مرتبة 22

التغري يف ترتيب 3

�أن�شطة الأعمال � 2015أن�شطة الأعمال  2014التغيرّ يف م��دى االبتعاد
م �ق �ي��ا���س االق� �ت��راب من م �ق �ي��ا���س االق� �ت��راب من عن احل� ّد الأعلى للأداء
(نقاط مئوية)
احل ّد الأعلى للأداء
احل ّد الأعلى للأداء
1.73
75.08
76.81
ترتيب
االقت�صاد
2015

ترتيب
االقت�صاد
2014

التغيرّ يف
الرتتيب

بدء الن�شاط التجاري

58

49

-9

ا�ستخراج تراخي�ص البناء

4

4

ال تغيري

احل�صول على الكهرباء

4

3

-1

4

4

ال تغيري

99

10
59

جماالت ال�سهولة

657.8 524.0

539.5

التكلفة ( %من قيمة املطالبة)

19.5

24.8

21.4

ت�سجيل امللكية

عدد الإجراءات

49.0

43.6

31.5

احل�صول على االئتمان

89

حماية امل�ستثمرين الأقلية

43

102

دفع ال�ضرائب

1

1

ال تغيري

التجارة عرب احلدود

8

9

1

�إنفاذ العقود

121

121

ال تغيري

ت�سوية حاالت االع�سار

92

88

ال تغيري

الوقت (�أيام)

تسوية حاالت اإلعسار

يدر�س هذا املو�ضوع الوقت والتكلفة الالزمني لت�سوية حاالت الإفال�س .ويقي�س
معدل اال�سرتداد ،والذي يجري التعبري عنه بعدد ال�سنتات على الدوالر الذي ي�سرتده
املطالبون من ال�شركة املفل�سة.
الإمارات الإقليم OECD

امل�ؤ�شر

3.2

3.1

1.7

20.0

التكلفة ( %من املمتلكات)
النتيجة ( 0للبيع بالتجزئة و  1ال�ستمرار
0
امل�شروع)
28.6
معدّل اال�سرتداد (�سنت على الدوالر)

13.9

8.8

0

1

34.0

71.9

م�ؤ�شر ال�شروع بالإجراءات ()0-3

2.0

2.1

2.8

م�ؤ�شر �إدارة �أ�صول املدينني ()0-6

4.0

3.1

5.4

م�ؤ�شر �إجراءات �إعادة التنظيم ()0-3

0.0

0.1

1.8

م�ؤ�شر م�شاركة الدائنني ()0-4

3.0

1.2

2.2

م�ؤ�شر �صالبة �إطار الإع�سار ()0-16

9.0

6.6

12.2

الوقت (عدد ال�سنوات)

6
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لقد حققت دولة الإمارات ،والتي متثلها دبي يف هذا التقرير ،تقدم ًا يف التقدير
العام ملمار�سة الأعمال عن العام املا�ضي ،ويف هذا ال�سياق قال حممود الب�ستكي،
الرئي�س التنفيذي لـ "دبي التجارية"« :نحن �سعداء بالإعالن الأخري لفريق ممار�سة
الأعمال يف البنك الدويل والذي �صنف الدولة �ضمن �أف�ضل ع�شر دول يف العامل يف
جمال التجارة عرب احلدود .وهذا هو العام ال�ساد�س على التوايل الذي حتتل فيه دولة
الإمارات موقعها املتقدم بني الع�شرة الأوائل يف العامل يف هذا املحور ،بينما ت�ستمر
يف تربع املركز الأول يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للعام الثامن على
التوايل يف نف�س املجال .و�سوف ن�ستمر يف جهودنا الرامية لتح�سني الت�صنيف الدويل
للإمارات بال�شراكة مع كافة اجلهات املعنية بالتجارة وال�شحن واخلدمات اللوج�ستية،
وجعل دبي العقدة الرائدة يف التجارة والأعمال اللوج�ستية على م�ستوى العامل».

•

األعمال الذكية

بالشراكة مع سيسكو

دائرة التنمية
االقتصادية تطلق
قناة تفاعلية جديدة
لخدماتها الذكية
ما من �شك يف �أن مدينة دبي قد �أ�صبحت حتاكي يف الكثري من معاملها عامل على مدار الساعة

اخليال والأفكار اخلارجة عن امل�ألوف ،لي�س فقط يف �صروحها ومبانيها التي متثل
�أيقونات معمارية عاملياً ،و�إمنا يف خدماتها احلكومية كذلك ..وباتت كل جهة من
اجلهات احلكومية تتفنن يف ابتكار قنوات و�أ�ساليب جديدة لإي�صال خدماتها �إىل
املتعاملني.
دائ��رة التنمية االقت�صادية يف دب��ي متثل �إح��دى تلك اجلهات احلكومية التي
تقدم ل��رج��ال الأع �م��ال جتربة ف��ري��دة يف التوا�صل معها م��ن �أج��ل تعزيز �سهولة
ممار�سة الأعمال والتجارة ،وهي اختارت هذه املرة �أ�سلوب �شا�شات اللم�س املتفاعلة،
موزع ًة يف املراكز التجارية واملرافق العامة.

طبيعة الخدمة

وت�سعى اقت�صادية دبي من تد�شني هذه القناة اخلدمية الذكية �إىل �إبراز �أف�ضل ما
تو�صلت �إليه التكنولوجيا من حلول رقمية وخدمات ت�سهم يف ت�سهيل عمليات الت�سجيل
والرتخي�ص التجاري ،وتعمل على مدار ال�ساعة يف مناطق متفرقة من �إمارة دبي ..وهو
يج�سد مقولة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم" :احلكومة الذكية
�إجناز ّ
نعني بها �أن تكون احلكومة متنقلة ،وت�صل �إىل النا�س عو�ض ًا عن �أن النا�س ي�صلون
�إليها ،وتعمل � 24ساعة و�سبعة �أيام يف الأ�سبوع و 365يوم ًا يف ال�سنة".
ومتثل هذه اخلدمة �أي�ض ًا تكري�س ًا ملفهوم حتويل املراكز التجارية من مراكز للت�سوق
والرتفيه �إىل مراكز لتقدمي اخلدمات احلكومية للجمهور ب�شكل �سهل ومي�سر ،يجعل
من هذا الدمج بني احلاجات ال�شخ�صية واخلدمات احلكومية �أ�سلوب حياة متتاز به
�إمارة دبي ،والتي ال مكان فيها للطوابري �أو �إ�ضاعة الوقت يف املعامالت احلكومية� ،إذ
كل الأوقات بالن�سبة للمتعاملني هي �أوقات منا�سبة للتوا�صل مع احلكومة واحل�صول
على خدماتها.

تعزيز االستدامة

ت�أمل ال��دائ��رة �أن ي�ساعد ا�ستخدام ه��ذه القناة اخلدمية احلديثة من خالل
�شا�شة اللم�س ،والتوا�صل مع موظفي اقت�صادية دبي ب�شكل مبا�شر ،يف تقليل الطباعة
وا�ستخدام ال��ورق والب�صمة الكربونية ،ونقل احلركة املرورية من املقا ّر احلكومية
�إىل املراكز التجارية التي �ستُن�صب فيها هذه الأجهزة الذكية ،وهو ما ي�ساعد على
تعزيز مكانة و�سمعة دبي ب�صفتها واحدة من �أف�ضل املدن للعي�ش وممار�سة الأعمال
التجارية.

آلية االتصال المتفاعل

متثل القناة اخلدمية الذكية اجلديدة والتي تعمل على مدار � 24ساعة جت�سيد ًا
ملبادرة 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 ،لتحويل دبي �إىل «مدينة ذكية»،
ميكن الو�صول فيها �إىل اخلدمات احلكومية مب�ستوى ي�ضاهي الو�صول �إىل خدمات
�شركات الطريان ،وبفخامة وراحة ت�ضاهي قطاع ال�ضيافة وال�سياحة الفندقية.
من �أجل ذلك مت تطوير �شا�شات مل�س متفاعلة من قبل خرباء يف �شركة �سي�سكو،
ويجري توزيعها يف ع��دد من املناطق وامل��راك��ز التجارية احليوية يف �إم��ارة دبي..
و�ستد�شن اخلدمة الذكية يف دبي مول يف املرحلة الأوىل ،ومن ثم ي�أتي التو�سع تدريجي ًا
�إىل مواقع �أخرى.
وب�إمكان املتعاملني اال�ستفادة من هذه اخلدمة املبتكرة يف �إجراءات الرتاخي�ص
والت�سجيل التجاري ،مع وجود خدمة التفاعل التي مت ّكن املتعامل من اال�ستف�سار،
والتع ُّرف �إىل احتياجاته ،من خالل التوا�صل بال�صوت وال�صورة مع داعم اخلدمات
من اقت�صادية دبي.
اخلدمة تغني رجل الأعمال عن زيارة مقر دائرة التنمية االقت�صادية ،لأن مقرها
�سينتقل له بال�صوت وال�صورة وب�أ�سلوب تفاعلي يقدم له اخلدمة ب�شكل متكامل يف
مكان ت�سوقه وا�سرتاحته.

تت�سم خا�صية التفاعل بني املتعامل واملوظف احلكومي يف �إجن��از املعاملة عرب
�إمكان �إجراء مكاملة فيديو مبا�شرة مع موظف اخلدمة يف دائرة التنمية االقت�صادية،
وميكن �إجراء هذه املكاملة على مدار ال�ساعة؛ �إذ ت�ضمن الدائرة وجود موظف حمرتف
قادر على تقدمي اخلدمة والإجابة عن كافة اال�ستف�سارات يف �أي وقت يقوم فيه العميل
باالت�صال.
و�سيتم اختيار جمموعة من املوظفني لرتكيب اجلهاز يف بيوتهم ،ليت�سنى لهم
تقدمي اخلدمات من منازلهم ،يف خطوة متثل نقلة نوعية جديدة على طريق حتقيق
مفهوم العمل احلكومي من املنزل ،وهو ما ي�ساعد كثري ًا يف تخفيف ال�ضغط على زيادة
م�ساحات املكاتب احلكومية وما يتعلق بذلك من تكاليف �إ�ضافية على اجلهاز احلكومي
يف دفع �إيجارات املقا ّر وم�ستلزمات الأثاث و�صرف الطاقة ،وغريها من الأعباء التي
ي�ستدعيها دوام املوظف احلكومي يف املكتب.
وت�ش ّكل قناة اقت�صادية دبي الذكية مو�سوعة متكاملة من املعرفة حول ممار�سة
الأعمال التجارية ،تتيح للمتعاملني التعرف �إىل خمتلف الإجراءات واملتطلبات الالزمة
يف مزاولة الن�شاطات التجارية ،من خالل خا�صية التفاعل ،وكل هذا يتوافر على مدار
ال�ساعة بجودة عالية ..يعزز ذلك ا�ستمرارية دائرة التنمية االقت�صادية دبي وقطاع
الرتخي�ص والت�سجيل التجاري فيها على ال�سعي الد�ؤوب يف تزويد املتعاملني ب�أف�ضل
جتربة ،من خالل اجلمع بني اخلدمات احلالية والتكنولوجيا الذكية� ،إ�ضافة �إىل
اال�ستجابة ملتطلبات اجلمهور وفق �أرقى املعايري واملمار�سات الذكية.
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المدينة السعيدة

في أول تجربة على مستوى العالم ..دبي تقيس سعادتها يومي ًا
وحلت الإم��ارات يف املرتبة الأوىل يف العام  2014على م�ستوى منطقة ال�شرق
�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،مبادرة "م�ؤ�شر ال�سعادة" التي تعترب الأوىل من الأو�سط من حيث ن�سبة �أعداد م�ستخدمي �شبكة الإنرتنت مقارنة بعدد ال�سكان على
نوعها يف العامل لقيا�س �سعادة اجلمهور ور�ضاهم عن اخلدمات احلكومية املقدمة م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط ،وبلغت الن�سبة  %71طبق ًا لتقرير جمعته حديث ًا
"�سريف�س بالن ال�شرق الأو�سط"� ،أكرب جمموعات الوكاالت امل�ستقلة يف �أوروبا
لهم ،وذلك ب�شكل يومي ،عرب �أجهزة ذكية مرتبطة ب�شبكة مركزية.
وثالث �أكرب املجموعات امل�ستقلة عاملي ًا.

السعادة لحظة بلحظة

السعادة من خدمات القطاع الخاص

وت�شمل املرحلة الثانية من امل�شروع تطبيقه يف القطاع اخلا�ص لإث��راء جتربة
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم مبنا�سبة الإط�لاق�" :إن
انتظار تقارير ن�سبة �سعادة اجلمهور ور�ضاهم عن اخلدمات احلكومية ب�شكل �سنوي �أو الزائرين وال�س ّياح وحتديد مدى ر�ضاهم عن جتربة مدينة دبي ب�شكل فوري وعرب
ف�صلي ال يلبي الطموحات ،لأن العامل اليوم يتغري ب�سرعة وتوقعات النا�س �أي�ض ًا تتغري كافة النقاط التي يتلقون عربها خدماتهم ،من �أجل بناء م�ستوى معياري موحد ملفهوم
اخلدمة التي تقدم يف �إمارة دبي ،بغ�ض النظر عن اجلهة املزودة لها.
ب�سرعة؛ والبد من ر�صد ذلك ب�شكل يومي".
و�أ�ضاف �سموه قائ ًال�" :إن تطوير وتغيري اخلدمات هو عمل يومي وت�أثريه يف �سعادة
وت�أتي املبادرة اجلديدة �ضمن حزمة من مبادرات وا�سرتاتيجيات التحول نحو
النا�س هو ت�أثري حقيقي؛ ولذلك �سمينا املبادرة اجلديدة "م�ؤ�شر ال�سعادة" ..و�سرن�صد
احلكومة الذكية واملدينة الذكية ،وذلك بهدف ا�ستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها يف
هذا امل�ؤ�شر عرب تقارير يومية حقيقية قادمة من امليدان".
وكان م�سح عاملي �أجرته جمموعة مري�سر لال�ست�شارات يف العام � 2012ص ّنف زيادة فاعلية الأداء احلكومي وزيادة م�ساهمتها يف حتقيق �سعادة املجتمع.
دبي ك�أف�ضل مدينة للعي�ش يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،واحتلت املركز الثالث
وال�سبعني على امل�ستوى العاملي.
من جهة �أخرى �صنفت درا�سة �أعدَ تها جملة �صانعو احلدث ،وهي عربية �شهرية استحقاق للمدينة الذكية
وكانت حكومة �إمارة دبي قد �أعلنت عن عزمها حتويل املدينة �إىل "املدينة الأذكى
تعنى مبجال الأعمال ،ت�صدرها �شركة "ميديا كوي�ست" ،دبي ك�أف�ضل املدن العربية
عاملي ًا" مبا يكفل �إدارة كافة مرافق وخدمات املدينة عرب �أنظمة �إلكرتونية ذكية
للعي�ش للعام .2012
ومرتابطة ،وتوفري الو�صول ل�شبكة الإنرتنت عايل ال�سرعة لكافة ال�سكان يف الأماكن
العامة ،وتوزيع �أجهزة ا�ست�شعار يف كل مكان لتوفري معلومات وخدمات حية ت�ستهدف
االنتقال �إىل نوعية حياة جديدة جلميع �سكان وزوار الإمارة.
 3خيارات للسعادة
ويوفر م�شروع املدينة الذكية معلومات حول حالة الطق�س وحركة ال�سري والنقل
وتعتمد املبادرة اجلديدة يف مرحلتها الأوىل على توزيع �أجهزة �إلكرتونية ذكية يف
كافة الدوائر احلكومية ،تكون مرتبطة ب�شبكة مركزية تقوم بر�صد م�ؤ�شر ال�سعادة والطوارئ وخدمات ذكية يف التعليم وال�صحة ،بالإ�ضافة لتوفري خدمات ترفيهية
و�إر�سال التقييم ب�شكل يومي ملتخذي القرار لر�صد املناطق اجلغرافية واحلكومية و�سياحية بطريقة جديدة كاملطاعم الذكية وخدمات الطريان الذكية و�أنظمة املرور
الأك�ثر �سعادة ور�ضا عن اخل��دم��ات احلكومية؛ بهدف تطوير اخل��دم��ات وحت�سني الذكية.
ويجري الرتكيز �أي�ض ًا على �إدارة اخلدمات االقت�صادية املقدمة للم�ستثمرين
�سعادة اجلمهور عن اخلدمات املقدمة ..و�ستبنى نتائج امل�ؤ�شر على بيانات نوعية يتم
احل�صول عليها من خالل تطبيق ذكي يعطي متلقي اخلدمة  3خيارات لتحديد مدى ورجال الأعمال بطريقة ذكية ومرتابطة ،كخدمات البور�صة الذكية واملوانئ واجلمارك
الذكية وغريها ..كما �ستلعب �أجهزة اال�ست�شعار الذكية املوزعة على كافة �أرجاء املدينة
�سعادته بتجربة اخلدمة التي تلقاها.
و�سيتوفر التطبيق الذكي عند نقاط تلقي اخلدمة �أو عرب املن�صات الذكية دور ًا رئي�س ًا يف توفري كافة هذه املعلومات واخلدمات بطريقة غري حم�سو�سة وبدقة
االفرتا�ضية التي تقدم اخلدمة عرب ال�شبكة الإلكرتونية.
عالية ،و�سرتبط كافة ال�سكان بطريقة �شخ�صية مبدينتهم.
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الذكية
األخبار الذكي
البلد

الخدمات الذكية
لتطوير قطاع العمل
وإسعاد العمال في
دولة اإلمارات
يف ه��ذا اللقاء حتاور"تقنية للجميع" �أح�م��د �آل
نا�صر ،مدير �إدارة تقنية املعلومات يف وزارة العمل،
للحديث ح��ول اخل �ط��وات ال�ت��ي تتخذها ال� ��وزارة يف
جمال التحول الذكي.

متوافر على �شبكة الإن�ترن��ت ،حتى توثيق التوقيع،
وعمليات التوثيق ب�شتى �أ�شكالها ،و�إر�سال الطلب ..كل
ذلك يتم �إلكرتوني ًا ب�شكل كامل ،وما هي �إال ثوان معدودة
حتى ي�صل �إ�شعار الت�أكيد للعميل.

م��ا م��وق��ف وزارة العمل م��ن ال�ت�ح��ول نحو احلكومة
الذكية؟
نحن يف وزارة العمل نعترب واحدة من �أكرب اجلهات
االحتادية يف الدولة ،كذلك نحن من �أكرب اجلهات التي
تقدم خدماتها الذكية للجمهور� ،إذ ي�سجل يف الوزارة
�أربعة ماليني عامل يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة
تقريب ًا ،بالإ�ضافة �إىل  300,000م�ؤ�س�سة عاملة.
ل��ذل��ك ،يعترب حت��ول وزارة العمل �إىل وزارة حكومة
ذكية تقدم خدماتها للمتعاملني على مدار � 24ساعة
� 7أيام يف الأ�سبوع جوهر قدرتها على اال�ستمرار يف هذا
العمل ال�ضخم ج��د ًا ،ومن دون ذلك ال ميكن للإدارة
وفريق العمل الذين يعملون جاهدين من �أج��ل تزويد
العمالء باخلدمات املطلوبة اال�ستمرار ،لذلك نقدم
باقة كبرية من اخلدمات الذكية عرب موقعنا الإلكرتوين كيف تقيمون اكتمال اخلدمات الذكية التي تزودون
 ،www.mol.aeوالذي �سيتم �إطالقه �أي�ض ًا ب�شكله عمالءكم بها؟
اجلديد قريب ًا �إن �شاء اهلل.
�إننا يف وزارة العمل نقدم �أكرث من  70خدمة على
الهواتف الذكية ،ويف نهاية �شهر نوفمرب احلايل �سوف
وما القنوات التي تقدم الوزارة من خاللها خدماتها يتم حتويل كافة خدماتنا �إىل خدمات ذكية ب�شكل كامل،
للعمالء؟
و�سنقوم ب�إطالق خدمات جتريبية لال�ستخدام من قبل
لدينا الكثري من القنوات لتقدمي اخلدمات لعمالء جمموعة منتقاة من املتعاملني من �أج��ل جودتها عند
وزارة العمل وامل��وج��ودة فعلي ًا يف �أماكن متعددة على �إطالقها ب�شكل فعلي وحتقيق ال�سعادة والر�ضا لهم.
امتداد الدولة .حيث �إن لدينا مكتب عمل يف كل �إمارة،
�إ�ضافة �إىل وجود فروع لنا يف كافة املناطق .ونقدم �أي�ض ًا هل �ستغني خدماتكم الذكية املتعامل عن زي��ارة مقر
خدماتنا الذكية عرب تطبيق للهواتف الذكية املتوافر الوزارة؟
حالي ًا على كل من نظام �آي �أو �إ�س من �أبل ،و�أندرويد،
هذا هدفنا بكل ت�أكيد ،فمن خالل خدماتنا عرب
وبالك بري ،وقريب ًا �سيكون التطبيق متاح ًا على نظام تطبيق الهواتف الذكية الذي �سيتم �إطالقه قريب ًا ،ميكن
ويندوز موبايل.
�أخذ توقيع العميل عرب الهاتف مبا�شرة ،وهذه اخلطوة
وبلغ عدد امل�ستخدمني الذين قاموا بتحميل تطبيقاتنا تعترب بدي ًال عن زيارة العميل ملكتب الوزارة �شخ�صياً،
الذكية عرب متجر �أندرويد  48,000م�ستخدم� ،أما و�سنحقق مفهوم اخلدمة عن بعد ب�شكل حقيقي.
على متجر تطبيقات �أبل فبلغ عدد امل�ستخدمني الذين م ��ا �أك �ث��ر اخل ��دم ��ات ال��ذك �ي��ة ا� �س �ت �خ��دام �اً م ��ن قبل
حملوا التطبيق  18,000م�ستخدم.
املتعاملني؟
ولدينا �أي�ض ًا �شراكة مع القطاع اخلا�ص من �أجل
�أكرث اخلدمات الذكية التي نتلقاها يف وزارة العمل
تقدمي خدماتنا عرب مراكز "ت�سهيل" ،حيث يتوافر عرب القنوات الذكية ،خدمة "طلب كوتا" ،والتي متثل
حالي ًا نحو  40مركز ًا على م�ستوى الدولة ،وكما تعلمون موافقة من الوزارة �أو ًال لكي ت�ستطيع ال�شركة ا�ستقدام
ف�إننا يف ال��وزارة نخدم املتعلم واملحرتف يف التقنية عمال جدد ،ومتتاز هذه اخلدمة ب�أن كل ما يتعلق بها

ما �آلية ت�سجيل املتعامل يف خدماتكم الإلكرتونية؟
عملية الت�سجيل �سهلة للغاية ،حيث ميكن الت�سجيل
من خالل املوقع الإلكرتوين للوزارة� ،أو ميكن اال�ستعانة
مبركز االت�صال للح�صول على ال��دع��م الفني خالل
عملية الت�سجيل ،ونفخر ب�أن الزمن ال�لازم للرد على
ات�صال املتعامل ال يتعدى  8ثوانٍ يف املعدل ،وقد كر�ست
�أح �م��د �آل ن��ا��ص��ر ،م��دي��ر �إدارة تقنية
الوزارة ا�ستثمارات كبرية من �أجل حتقيق هذا امل�ستوى
املعلومات يف وزارة العمل
من خدمة العمالء ،وال تتعدى ن�سبة املكاملات التي ال
وغري املتعلم من العمالة العامة ،والبد �أن نهتم بالقنوات يتم ال��رد عليها  %5م��ن �إج�م��ايل املكاملات ال��واردة
للمركز.
الذكية والقنوات التقليدية على حد �سواء.
كيف تقيمون تبني املتعاملني خلدماتكم الذكية؟
من املعلوم �أن هذه امل�س�ألة لي�ست تكنولوجية بحتة،
و�إمنا هي ثقافة ا�ستخدام بالدرجة الأوىل ،حيث �إنها مل
تزل حتو ًال جديد ًا بالن�سبة لكثري من العمالء .وعامة
النا�س ال يزالون معتادين على زي��ارة مراكز اخلدمة
وي�شعرون ب��ارت�ي��اح كبري جتاهها ،وه��م يخ�شون من
التعامل مع القنوات الإلكرتونية والذكية عامة.
ما �أكرب التحديات التي تواجهونها يف تنفيذ التحول
الذكي؟
�أكرب ال�صعوبات التي نواجهها هي تعميم الثقافة
الذكية بني جمهور عمالئنا الذي ي�ضم قطاعات كبرية
جد ًا بعيدة كل البعد عن التعليم واخل�برة يف التعامل
مع الأدوات الذكية ،لي�س فقط على م�ستوى الأفراد،
بل نواجه الكثري مع �أرب��اب العمل و�أ�صحاب ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة من الذين يفتقرون �إىل هذه الثقافة
ب�شكل كلي ،ونحن نعمل على ال��دوام على تعميم هذه
املعرفة بالتعاون مع اجلهات االحتادية واملحلية ،ون�أمل
�أن يكون تعاوننا معكم خطوة على هذا الطريق.

•
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جوائز

جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول
رافعة لإلبداع والتطوير وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية
الكفاءة
والفعالية
�سهولة
اال�ستخدام
الإبداع
والإبهار

�إحدى �أهم امل�ؤ�س�سات التي تعمل ب�شكل متوا�صل على و�ضع اخلطط واملبادرات الجهات المشمولة بالجائزة

من �أج��ل و�صول دب��ي �إىل املكانة العاملية هي "مركز من��وذج دبي" التابع للأمانة
اجلهات امل�شمولة يف هذه اجلائزة هي اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية يف
العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي ،والذي يدير كوالي�س التميز والتكامل يف ما دولة الإمارات العربية املتحدة ،واجلهات احلكومية على م�ستوى العامل العربي وعلى
بني اجلهات احلكومية يف الإمارة لتعمل كمنظومة واحدة.
امل�ستوى الدويل ..وكذلك طالب اجلامعات يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
يف هذا ال�سياق ت�أتي جائزة حمدان بن حممد للحكومة الذكية �أدا ًة من الأدوات
التي ي�ستخدمها املركز للرتكيز ب�شكل مبا�شر على تطوير البنية الذكية لدى
مجال التطبيقات التقنية المشمولة
اجلهات احلكومية.
للتقدم للجائزة ميكن ا�ستخدام �أحد التطبيقات التقنية الآتية:
 .1تطبيقات الهواتف الذكية ،وت�شمل �أنظمة � ، iOSأندرويد ،بالك بريي،OS
ويندوز.
الدورة الثانية على األبواب
وقد �أعلن "مركز من��وذج دبي" عن انتهاء مرحلة فرز وتقييم طلبات الرت�شح  .2اخلدمات احلكومية املوجودة على املواقع الإلكرتونية ليجري ا�ستخدامها من
خالل الهواتف املحمولة.
جلائزة حمدان بن حممد للحكومة الذكية يف دورتها الثانية  ،2014بعد �أن �أُغلق
 .3احللول املتوافرة من خالل الر�سائل الن�صية الق�صرية ()SMS
باب ا�ستقبال الطلبات يف � 1أكتوبر من العام اجلاري لكافة فئات اجلائزة .و�أعلن
املركز عن �أ�سماء املر�شحني جلائزة حمدان بن حممد للحكومة الذكية ،و�سيتم
تكرمي الفائزين برعاية كرمية من �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،معايير التقييم
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،خالل حفل التكرمي ال�سنوي يف  9دي�سمرب الكفاءة والفعالية :يقيم هذا املعيار مدى فعالية التطبيق يف حل م�شكلة معينة جرى
حتديدها من خالل �آراء املتعاملني واقرتاحاتهم ومدى قدرة التطبيق على تقدمي
.2014
وبو�صف جائزة حمدان بن حممد للحكومة الذكية �أول و�أرق��ى جائزة لتكرمي اخلدمة ب�شكل �أكرث كفاءة .وميكن �أن ي�شمل ذلك املجاالت الآتية:
اخلدمات احلكومية يف دبي ،فقد جاء هذا الربنامج املتكامل ليدعم عملية حتويل  -تقدمي اخلدمة ب�أ�ساليب وطرق �أ�سهل
دبي �إىل مدينة ذكية ،من خالل ا�ستهداف املركز ت�شجيع حت�سني اخلدمات العامة  -تقلي�ص عدد اخلطوات الالزمة للح�صول على اخلدمة
ً  -خف�ض التكلفة على املتعامل وعلى اجلهة
بطرق جوهرية ومبتكرة ،وحتفيز وتكرمي اجلهات احلكومية التي حتقق حت�سنا
 ن�سبة اال�ستخدام من قبل املتعاملني (عدد امل�ستخدمني واملت�أثرين من التطبيق)ملحوظ ًا وم�ستدام ًا يف خدماتها العامة ويف مراكز تقدمي اخلدمات مبختلف �أنواعها،
 الزيادة يف ن�سبة ر�ضا املتعاملنيو�إظهارها كنموذج ا�ستثنائي يف هذا املجال .كما يهدف املركز �إىل ت�سليط ال�ضوء
على فرق العمل والأف��راد من قيادات ومقدمي اخلدمة العامة ،وتعزيز م�ؤ�شر الثقة �سهولة اال��س�ت�خ��دام :يقيم ه��ذا املعيار الوظائف الأ�سا�سية للتطبيق (ممكنات
يف اخلدمات العامة التي تقدمها حكومة دبي ،وتوثيق ون�شر �أف�ضل املمار�سات الرائدة التطبيق) وو�سائل الدعم واخليارات التي يوفرها للم�ستخدم .وميكن �أن ي�شمل ذلك
يف اجلهات احلكومية مل�شاركتها واال�ستفادة منها ،ودفع عجلة التعاون امل�شرتك بني املجاالت الآتية:
مقدمي اخلدمات من القطاعات املختلفة.
 �سهولة ا�ستخدام التطبيق (مثال :ب�ساطة الت�صميم والت�صفح ال�سل�س)10
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توافر التنبيهات (مثل :خ�صائ�ص ت�أكيد اال�ستالم ،التذكري ،متابعة حالة
الطلب)
�سهولة الربط مع برامج املن�صة امل�ستخدمة ،مثال GPS
توفري التطبيق بلغات متعددة تتنا�سب ومتطلبات امل�ستخدمني
�ضمان �أمن املعلومات
توافر الدعم الفني مل�ستخدمي التطبيق
تعدد املن�صات التي يدعمها التطبيق

يجر التطرق
الإب ��داع :تقدمي حل مل�شكلة بطريقة مبتكرة خ��ارج النهج امل�ألوف مل ِ
�إليها م�سبق ًا ،و�ساهمت ب�شكل كبري ملحوظ يف حت�سني طريقة تقدمي اخلدمة وجتربة
املتعاملني .وميكن �أن ي�شمل ذلك املجاالت الآتية:
 مدى وجود عامل الإبهار ا��ش�تراك �أك�ثر من جهة حكومية واح��دة يف تقدمي اخلدمة بطريقة �إبداعيةو�شمولية
 -توفري باقات خدمات مرتابطة

تصنيف النجوم

بتوجيهات من �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم �أ�ضيفت �ست
فئات جديدة لفئات اجلائزة؛ حتفيز ًا للجهات احلكومية والأفراد على تقدمي �أف�ضل
اخلدمات واملبادرات الذكية .هذه الفئات اجلديدة هي:
 فئة �أف�ضل مدير موقع �إلكرتوين �أو تطبيق ذكي فئة �أف�ضل موقع �إلكرتوين فئة �أف�ضل مركز خدمة فئة �أف�ضل مركز خدمة م�شرتك فئة �أف�ضل خدمة حكومية جديدة جائزة الرقم واحدكذلك وجه �سموه هذا العام ب�إطالق "نظام ت�صنيف النجوم" على جميع الواجهات
والقنوات التي يتم من خاللها تقدمي اخلدمات احلكومية يف دبي للجمهور ،مبا يف
ذلك مراكز االت�صال واملواقع الإلكرتونية والتطبيقات الذكية ..بالإ�ضافة �إىل مراكز
خدمة املتعاملني؛ بهدف الو�صول �إىل �أرقى م�ستويات الأداء وفق �أعلى املعايري.

مراحل التقييم

من ناحيته �أبدى فريق "مركز منوذج دبي" ا�ستعداده وجاهزيته لعمليات التقييم،
والتي �ستقام على مراحل عدة ،و�س ُي�صار �إىل ا�ستقبال فرق التحكيم الدولية للبدء
وفق اخلطة املعدة م�سبق ًا لهذه اجلائزة ذات احل�ضور الدويل .كما �ستتيح الفر�صة
للجمهور للت�صويت لأف�ضل مبادرة حت�سني خدمية يف حكومة دبي وفق �آلية معينة ،مبا
يع ّد م�ؤ�شر ًا حقيقي ًا لواقع اخلدمات العامة ومدى التح�سن الطارئ عليها.
اجلدير بالذكر ب�أنه ال يتوجب التقدمي لفئة �أف�ضل خدمة عرب الهاتف املحمول
وفئة �أف�ضل موقع �إلكرتوين ،حيث �سيجري تقييم كافة التطبيقات الذكية واملواقع
الإلكرتونية التابعة للجهات احلكومية لإمارة دبي وت�صنيفها من قبل جلنة التحكيم،
لرت�شيح الأف�ضل وفق معايري اجلائزة.
وت�ستند معايري التقييم يف جميع فئات اجلائزة �إىل املبادئ الرئي�سة يف منوذج دبي
للخدمات احلكومية ،والتي اعتمدت عاملي ًا من عدة جهات دولية متخ�ص�صة .وتركز
املعايري على الإبداع وت�شجيع الأفكار اجلديدة والرتابط احلكومي وم�شاركة املتعاملني
وكفاءة وفعالية اخلدمات واال�ستدامة يف ممار�سات ونتائج حت�سني اخلدمات التي
حتققت ،وا�ستمرارية االرتقاء بها على املدى البعيد.
حتكيم الطلبات �سيجريه فريق حمكمني دو ٌ
يل ،من �أف�ضل املنظمات العاملية يف
جمال تقدمي اخلدمات يف القطاعني؛ احلكومي واخلا�ص.

•

دبي الذكية وغرفة دبي توقعان اتفاقية
لتوفير الدعم الفني للخدمات اإللكترونية
والذكية المق َّدمة للغرفة

جرى �أخري ًا توقيع اتفاقية بني دائرة حكومة دبي الذكية و"غرفة دبي" تقوم
الدائرة مبوجبها بتقدمي الدعم الفني للخدمات الإلكرتونية والذكية امل�شرتكة
التي توفرها للغرفة ،وللجهات احلكومية ب�شكل عام ،وذلك يف �أثناء ا�ست�ضافة
الغرفة �سعاد َة �أحمد بن حميدان ،مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية ،للتحدث
�إىل موظفي الغرفة يف لقائهم ال�شهري الدوري ،عن دور الدائرة يف تنفيذ ر�ؤية
احلكومة الذكية ،وعن �أهمية التحول الذكي يف عمل الغرفة ،وذلك بح�ضور �سعادة
حمد بوعميم ،مدير عام الغرفة ،وعدد من امل�س�ؤولني فيها.
وقال �سعادة �أحمد بن حميدان عقب التوقيع" :ي�أتي توقيع االتفاقية بني طرفينا
لتوفري الدعم الفني للخدمات التي نقدمها ملعظم اجلهات احلكومية ليم ّثل ارتقا ًء
مب�ستوى اخلدمات يف حكومة دبي و�ضمان احل�صول على نتائج عالية اجلودة،
وحتقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد احلكومية مبا يدمي م�سرية التميز والريادة
يف الإم��ارة وحتقيق التحول �إىل احلكومة الذكية ،حتقيق ًا لر�ؤية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،وتنفيذ ًا لتوجيهات ويل عهده �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد رئي�س املجل�س
التنفيذي بدبي بالإ�سراع يف تنفيذ ر�ؤية دبي ."2021
رحب �سعادة حمد بوعميم ،بتوقيع االتفاقية مع حكومة دبي الذكية،
من جهته ّ
معترب ًا �أن التعاون بني اجلانبني �سي�صب مل�صلحة خدمة جمتمع الأعمال ،و�سي�سهل
على املتعامل ممار�سة مهامه ما �سريفع من م�ستوى الإنتاجية ،وي�سرع املعامالت
التجارية ،ويعزز ر�ضا املتعاملني.
و�أ�شار بوعميم �إىل �أن  %47من خدمات غرفة دبي �أ�صبحت ذكية ،م�ضيف ًا:
"�إننا م�ستمرون حتى نحول جميع خدماتنا �إىل النمط الذكي .وجديدنا كذلك
توفري الإنرتنت املجاين لأع�ضائنا وعمالئنا الزائرين يف قاعة خدمة املتعاملني.
وقد قمنا �أخري ًا بتنظيم املنتدى العاملي الأفريقي للأعمال الذي اعترب �صديق ًا
للبيئة وم ��ؤمت��ر ًا ذكي ًا حيث ال وج��ود ل�ل��أوراق ،وك��ان التفاعل بني احلا�ضرين
واملتحدثني عرب �أجهزة الآيباد مميز ًا لطرح الأ�سئلة وامل�شاركة يف اال�ستبيانات،
وهو تطبيق ذكي ملفهوم الأعمال احلديث".
وا�ستعر�ضت خولة لوتاه ،مدير �إدارة اخلدمات الذكية يف دائرة حكومة دبي
الذكية خ�صائ�ص التطبيق ال�شامل ( )mDubaiللأفراد ،وال��ذي �أطلقته
الدائرة يف ن�سخته املحدّثة خالل فعاليات جيتك�س.
وب ّينت لوتاه موا�صفات هذا التطبيق بو�صفه يوفر اخلدمات للأفراد م�ص َّنف ًة
يف فئات نوع ّية مثل :ال�صحة ،والدفعات والفواتري ،وحقوق امل�ستهلك ،والت�أ�شريات
والإقامة ،والإ�سكان ..وغريها؛ ت�ستجيب لآراء املتعاملني مع اجلهات احلكومية
ورغباتهم يف ترتيب �أولوية اخلدمات الفرعية املندرجة �ضمن هذه الت�صنيفات،
مو�ضح ًة �أن واج�ه��ة التطبيق عالية اال�ستخدامية؛ بكونها جم ّمعة يف مكان
واحد وت�ؤمن كل احللول ذات ال�صلة باخلدمة بف�ضل الرتابط بني اجلهات الـ
 16امل�شاركة فيه ،مثل خدمة "خمطط الرحالت" .كما ن ّوهت �إىل �أنه بو�سع
امل�ستخدم �إظهار اخلدمات التي تهمه و�إخفاء ما ال يهمه منها ،و�إىل �أن باقات
خدماتية جديدة �ست�ضاف للتطبيق بنهاية دي�سمرب املقبل ،منها بوابتا االقرتاحات
وال�شكاوى الإلكرتونيتان.
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هويتي اإللكترونية

 37,000مسجل في
«هويتي اإللكترونية»
تعريف واحد يتيح
الدخول إلى أكثر من
 250خدمة حكومية
الأحالم التي كانت تراود فريق التحول الإلكرتوين يف حكومة دبي الإلكرتونية رابط واحد ومئات الخدمات

(�آنذاك) /يف العقد املا�ضي ،ب�إطالق خدمة "اجلواز الإلكرتوين" قد بد�أت تتحقق؛
فها ه��و ال��واق��ع ي�شهد �إق �ب��ا ًال ك�ب�يراً للت�سجيل يف خدمة "هويتي الإلكرتونية"
التي توفرها دائرة حكومة دبي الذكية ،بجوهر وم�ضمون "اجلواز الإلكرتوين"،
للجمهور لتتيح له الدخول املوحد خلدمات اجلهات احلكومية يف دبي بالتكامل مع
بطاقة الهوية الوطنية التي ت�صدرها هيئة الإمارات للهوية.
لقد �صممت الدائرة هذه اخلدمة تنفيذاً ملبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،يف االنتقال
�إىل احلكومة الذكية ،وتوجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ويل عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي لدبي ،بتوفري رق��م تعريفي موحد لكل
متعامل توافقاً مع مبادرة (حكومة دبي نحو  )2021التي �أطلقها �سموه ،ما مي ّكن
املتعاملني من الدخول املوحد جلميع اخلدمات احلكومية والتفاعل معها عرب
الهواتف الذكية �أو عرب الإنرتنت.
إقبال متزايد
يعود الإقبال الكبري على الت�سجيل يف اخلدمة من قبل قطاع الأعمال واجلمهور �إىل
ما مل�سه املتعاملون ب�أنف�سهم من فوائد حقيقية توفرها اخلدمة لهم ،على �صعيد توفري
 10جهات حكومية كبرى متكاملة
الآن بات ب�إمكان متعاملي  10جهات حكومية حملية كربى الت�سجيل يف اخلدمة الوقت واجلهد و�سال�سة التفاعل عرب الهواتف الذكية �أو عرب الإنرتنت.
و�أظهرت �آخر الإح�صاءات التي �أعلنت عنها الدائرة �أن عدد امل�سجلني يف خدمة
للح�صول على تعريف واحد فقط "ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور" اخلا�ص بالهوية
الإلكرتونية ،ما يتيح لهم الو�صول لأكرث من  250خدمة من اخلدمات التي توفرها "هويتي الإلكرتونية" قد بلغ حتى الآن ما يزيد على  37,000م�سجل ،ميكنهم بكل
هذه اجلهات و�إجناز معامالتهم �إلكرتوني ًا .كذلك تتيح اخلدمة للجهات نف�سها و�سيلة �سهولة الو�صول �إىل مئات اخلدمات التي توفرها اجلهات احلكومية الع�شر امل�شرتكة
موثوقة للح�صول على البيانات الأ�سا�سية املحدّثة ملتعامليها ب�صورة �إلكرتونية �آمنة .يف اخلدمة حالي ًا ،وهي:
 دائرة التنمية االقت�صاديةوت�سعى حكومة دبي الذكية ب�شكل د�ؤوب �إىل توفري البنى التحتية واخلدمات
 هيئة كهرباء ومياه دبيامل�شرتكة للجهات احلكومية مل�ساعدتها يف توفري عوامل النجاح لو�صول اجلمهور �إىل
 هيئة الطرق واملوا�صالتخدماتها ب�شكل �سل�س /على مدار ال�ساعة وحيثما وجدوا؛ وهو �أمر ي�ساهم ب�شكل فعال
 بلدية دبييف الو�صول بدبي �إىل املدينة الأذكى عاملي ًا.
 النيابة العامة يف دبيونظر ًا للإقبال املتزايد من اجلمهور الذي ت�ؤيده املكاملات العديدة التي و�صلت
 هيئة ال�صحة يف دبيلال�ستف�سار عن اخلدمة واال�ستفادة من الإمكانات التي توفرها ،وحر�ص ًا على توفري
 م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكانخدمة تتمتع مبزايا "ت�صنيف خم�سة جنوم" فقد ا�ستجابت حكومة دب��ي الذكية
 حكومة دبي الذكيةلطلباتهم ..وتعمل ب�شكل دائم على �إ�ضافة جهات حكومية جديدة ذات �صلة كبرية
 الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانببتعامالت اجلمهور.
 �شرطة دبيومن �أجل �إتاحة الفر�صة �أمام هذا اجلمهور للت�سجيل يف اخلدمة بي�سر و�سهولة
وتتيح اخل��دم��ة لكل م��ن ميتلك ق��ارئ � ًا للبطاقات �إمت ��ام عملية الت�سجيل من
فقد مت توفري  18ك�شك ًا �إلكرتوني ًا "كيو�سك" تغطي �أنحاء دبي :يف قاعات املراجعني
باجلهات احلكومية ،ومراكز الت�سوق مثل مركز دبي مول واالحتاد مول وحمي�صنة بيته �أو مكتبه من دون احلاجة �إىل الت�سجيل عرب اجلهاز "الكيو�سك" ،ومل��ن ال
ويف مراكز "�أ�سواق" فروع "الورقاء�-أم �سقيم" ..ومناطق �أخرى؛ حيث �أبدت هذه ميتلك هذا اجلهاز يتوجب عليه ا�ستخدام جهاز "الكيو�سك" للمرة الأوىل فقط
اجلهات تعاونها التام دعم ًا لعمليات التحول �إىل احلكومة الذكية يف �إمارة دبي وتعزيز من �أج��ل توثيق �أن��ه هو من يقوم ب�إن�شاء الرقم ال�سري وا�سم امل�ستخدم ولي�س �أي
ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص ،الأمر الذي ي�ساهم بفعالية يف رفع معدالت �أحد ينتحل هذا اال�سم نيابة عنه .كما تقدم الدائرة الدعم الالزم للجمهور يومي ًا
ا�ستخدام اخلدمات احلكومية املقدمة للجمهور نظر ًا ملا تالقيه هذه اجلهات من �إقبال وعلى مدار ال�ساعة من خالل التوا�صل مع مركز االت�صال "ا�س�أل دبي" على الرقم
�أفراد املجتمع.
املجاين .600 56 0000
ويتيح رابط اخلدمة  https://myid.dubai.gov.aeجلميع املتعاملني
م��ع اجل�ه��ات احلكومية امل�شرتكة يف اخل��دم��ة الت�سجيل يف "هويتي الإلكرتونية"
لال�ستفادة من مزايا الدخول املوحد يف الو�صول �إىل كافة اخلدمات الإلكرتونية
والذكية التي توفرها تلك اجلهات من خالل تعريف واح��د فقط /ا�سم م�ستخدم
وكلمة مرور واحدة ،عو�ض ًا عن الت�سجيل بح�سابات خمتلفة وتكرار ت�سجيل الدخول
�إىل الواجهات الإلكرتونية حلكومة دبي.
وتخ�ضع خدمة هويتي الإلكرتونية للدخول املوحد خلدمات حكومة دبي ملعايري �أمنية
قوية ،تعتمد تقنيات منوذجية تتفق واملعايري املطبقة على "من�صة تكامل اخلدمات
احلكومية" حلكومة دبي ،ما مينح املتعاملني مزيد ًا من ال�شعور بالثقة والأمان.

•
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آيزو

يخدم موظفي  40جهة حكومية في دبي

حكومة دبي الذكية تحصل
على شهادة اآليزو 20000
في إدارة خدمات تكنولوجيا
المعلومات

حكومة دبي الذكية تطلق تطبيق
«الموظف الذكي»
ت�سعى دائ��رة حكومة دبي
الذكية مب��ا لديها م��ن �أدوات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وامل �ع �ل ��وم ��ات
لتقدمي خدمات عالية اجلودة
للموظفني العاملني يف كافة
اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة يف �إم ��ارة
دبي ،وهو �أمر تعول عليه كثرياً من �أجل حت�سني جودة
اخل��دم��ات ال�ت��ي يقدمها موظفو احل�ك��وم��ة جلمهور
املتعاملني.
ويف هذا ال�صدد �أعلنت الدائرة عن تنفيذ املرحلة
الثانية م��ن تطبيق "املوظف الذكي" على الأجهزة
الذكية والأج �ه��زة اللوحية ،وال��ذي ُ�صمم خ�صي�صاً
ملوظفي حكومة دبي� ،إذ بات التطبيق مُتاحاً ملوظفي
 40ج�ه��ة ح�ك��وم�ي��ة ،ي�ت�ج��اوز ع��دده��م ال �ـ � 20ألف
موظف.
وق��د مت ت�ط��وي��ر التطبيق م��ن ق�ب��ل ف��ري��ق دائرة
ح�ك��وم��ة دب��ي ال��ذك �ي��ة ،ل�ي��وف��ر ��س�ه��ول��ة ال��و� �ص��ول �إىل
اخل��دم��ات والإج � ��راءات ال�ت��ي تقدمها نظم تخطيط
امل��وارد احلكومية ،وليمثل �إ�ضافة مبتكرة يف قنوات
الو�صول �إىل خدمات تلك النظم .ويجدر هنا الإ�شادة
بفريق حكومة دبي الذكية لكون هذا التطبيق لي�س
من �ضمن باقة الربامج اجلاهزة التي تقدمها ال�شركة
امل� ��وردة لنظم تخطيط امل� ��وارد احل�ك��وم�ي��ة و�إمن ��ا مت
تطويره بالكامل من قبل فريق العمل.

وق��د ��ص��ار التطبيق ،ب�صورته احل��ال �ي��ةُ ،متاح ًا
لال�ستخدام من قبل جميع موظفي اجلهات احلكومية
و�سيتم قريب ًا جد ًا �إطالقه على
على متجر "�أندرويد"،
ّ
متجر "�أبل".

واجهة استخدام موحدة

وتت�ضمن خ�صائ�ص تطبيق “املوظف الذكي”
�إم�ك��ان ا�ستخدام من��وذج واح��د على الهواتف الذكية
والكمبيوتر اللوحي و�أجهزة الكمبيوتر ،و�إمكان ت�سجيل
املوظف مالحظات �شخ�صية مع ر�سائل للتنبيه ،و�إمكان
�إر�سال مالحظات من املوظف �إىل املدير ،ومنح املوظف
مزيد ًا من اخل�صو�صية ،عرب حتكمه ب�إظهار �صورته
م��ن ع��دم��ه ،و�إظ �ه��ار درج�ت��ه الوظيفية ،ورق��م هاتفه
املتحرك ..كما �سيجري قريب ًا �إ�ضافة قائمة مب�ؤ�شرات
الأداء للمديرين.
�إىل ذلكٌ ،يعبرّ �إطالق تطبيق "املوظف الذكي" عن
خدمات التطبيق
ي��وف��ر التطبيق ل�ل�م��وظ�ف�ين -بن�سختيه العربية ر�ؤية "حكومة دبي الذكية" ب�أن تكون احلكوم َة الذكي َة
والإجنليزية -قائمة باخلدمات الذاتية املخ�ص�صة ،الأوىل يف العامل ،وحتقيق ًا ال�سرتاتيجيتها املكونة من
 4حماور رئي�سة ،خ�صو�ص ًا يف جانبها املتع ّلق بزيادة
منها:
 عر�ض الإ�شعارات للمديرين التخاذ الإجراء املنا�سب وف���ورات التكلفة وال��وق��ت على احل�ك��وم��ة ،م��ن خاللعلى طلبات الإجازات ،طلبات ال�شراء� ...إلخ
ا�ستثمار مزايا الأج�ه��زة الذكية لو�ضع ه��ذا التطبيق
 تقدمي �إجازة و�إ�شعار العودة منهااجلديد يف متناول موظفي تلك اجلهات.
 اال�ستف�سار عن �أر�صدة الإجازات طلبات الإجازات ال�سابقة �سجالت احل�ضور والأذون الرواتب؛ � ّأي احل�صول على املعلومات ذات ال�صلة مفهوم العمل عن بعدبالرواتب ،مبا يف ذلك ك�شوف الرواتب
يتيح التطبيق خا�صية متكني الفريق القيادي يف
 مراجعة الت�سل�سل الهرمي لفريق العملاجلهات احلكومية من �إ�صدار املوافقات عن بعد للعديد
 البحث عن موظف واالت�صال بهمن الإجراءات واملعامالت املهمة التي حتتاج �إىل موافقة
�صاحب القرار حتى خ��ارج �أوق��ات ال��دوام ،مثل بع�ض
موافقات �إجراءات ال�شراء وطلبات تخ�ص املوظفني.
وفورات وراحة استخدام
ويعد ه��ذا التوجه تطور ًا يف �أ�سلوب عمل اجلهاز
يمُ ثل تطبيق "املوظف الذكي" توفري ًا على �صعيدين:
التكلفة املادية على اجلهات احلكومية لناحية �أنّ التطبيق احلكومي الذي كان يف ال�سابق حبي�س �ساعات الدوام
هو خدمة م�شرتكة تعفيها من بذل م�صروفات �إ�ضافية ومقا ّر الأجهزة احلكومية ،ومقيد ًا بدورة بريوقراطية
ك ٌل على حدة ،وال�صعيد الثاين هو توفري وقت ك ّل من معقدة تت�سبب يف كثري م��ن الأح �ي��ان بت�أخر �إ�صدار
املوظف واملدير يف متابعة ال�ش�ؤون الوظيفية للموظف ،ما القرارات ال�سريعة وامله ّمة ،ال�سيما يف �أيام الإجازات
ي�صب يف م�صلحة �إ�سعاد النا�س على خمتلف قطاعاتهم والعطل الر�سمية ..وهو اليوم يحرر تلك الإج��راءات
ّ
ً
وفئاتهم.
ويجعل تنفيذها فوريا يف كل وقت ومن �أي مكان.

•

ح�صلت دائرة حكومة دبي الذكية على �شهادة
االعتماد الدويل الآيزو  20000:2011اخلا�صة
مبعايري �إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات (IT
 )Service Managementبعد جناحها
يف اجتياز عملية التدقيق الذي �أجرته �شركة انرتتك
( )Intertekو�إ� �ص��داره��ا لل�شهادة املعتمدة
من منظمة  ITSMFالدولية ،بعد ت�أكدها من
جناح الدائرة يف مطابقة جميع املتطلبات ،وتوافق
املمار�سات واملعايري الالزمة لتخطيط نظام �إدارة
اخلدمات ،وت�أ�سي�سه؛ وتنفيذه ،وت�شغيله ،ومراقبته،
ومراجعته ،و�صيانته ،وحت�سينه مع �إط��ار منهجية
"مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
( )®ITILوالتزام الدائرة الدائم باملعايري العاملية
يف جمال �إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات.
وتعد هذه ال�شهادة ،ومدتها � 3سنوات ،املعيار
الدويل الأول من نوعه يف العاملُ ،ومتنح للم�ؤ�س�سات
التي تطبق معيار �أيتيل ( )®ITILيف ما يخت�ص
ب�إدارة تكنولوجيا املعلومات لديها .وهى تهدف �إىل
تطوير نوعية �إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات
اخلا�صة ب�ج��ودة عمليات الإدارة ل�ضمان تقدمي
اخل��دم��ات �إىل املتعاملني اخلارجيني والداخليني
بطريقة ف ّعالة ،حيث يحدد ه��ذا املعيار جمموعة
متكاملة من عمليات الإدارة للو�صول �إىل الت�سليم
ال�ف�ع��ال ل�ل�خ��دم��ات ،و�إل� ��زام امل��ؤ��س���س��ات املتقدمة
للح�صول على هذه ال�شهادة من اعتماد نهج منظم
لإدارة اخلدمة على �أ�سا�س �أف�ضل املمار�سات املتبعة،
من خالل التنفيذ والتحكم مبجموعة من العمليات
التي ت�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل زيادة ر�ضا املتعاملني؛
�سواء من قطاع الأعمال �أو الأفراد ،وحت�سني التجربة
التي يعي�شونها يف �أثناء تلقيهم اخلدمة.
وقال �سعادة �أحمد بن حميدان مدير عام دائرة
حكومة دب��ي ال��ذك�ي��ة�" :إن ح�صولنا على �شهادة
االعتماد ال��دويل الآي��زو  ،20000:2011ي�ؤكد
ال �ت��زام حكومة دب��ي الذكية باملعايري العاملية يف
جمال تكنولوجيا املعلومات لتح�سني �أداء اخلدمات
ع�م��وم� ًا ،ويعترب وثيقة معتمدة جل ��ودة خدماتنا
املقدمة للمتعاملني وفق ًا ملعدالت القيا�س للإجراءات
والآل �ي��ات التنفيذية املتبعة يف التعامل م��ع �إدارة
تكنولوجيا املعلومات ،ما يجعل من ح�صولنا على
هذه ال�شهادة نقلة نوعية للدائرة يف هذا املجال،
الأمر الذي يعزز ثقة متعاملينا يف اخلدمات الذكية
التي نقدمها لهم".
و�أو�ضح بن حميدان �أن هذه ال�شهادة ال تُعنى
فقط بكيفية بناء خدمات تكنولوجيا املعلومات داخل
الدائرة ،بل تُعنى �أي�ض ًا بالإجراءات امل�ستمرة التي
يتم اتخاذها من الفرق املخت�صة لديها لتطوير هذه
اخلدمات ب�شكل دائم ،وحتديثها و�إدارتها وتوثيقها؛
مبا ي�ضمن ا�ستدامة توفري اخل��دم��ات للمتعاملني
ب�أف�ضل �صورة ممكنة ويف �أ�سرع وقت.
العدد  - 133نوفمبر 2014
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قنوات االتصال

مركز االتصال
«اسأل دبي» ..
خط اتصال
حكومي ..مفتوح
على مدار الساعة
من بني القنوات املتعددة التي تقدم عربها حكومة
دبي الذكية وجهات حكومة دبي خدماتها ،ميثل مركز
االت���ص��ال "ا�س�أل دبي" القناة املفتوحة للمتعاملني
ال عن ذلك ف�إنه ميثل ملج�أً
على مدار ال�ساعة .ف�ض ً
حلل امل�شكالت التي يواجهها امل�ستخدم يف التعامل مع
التطبيقات واخلدمات الإلكرتونية والذكية.
ولت�سليط ال�ضوء على هذه القناة املهمة يف التعامل
مع اجلهات احلكومية يف دبي ومع خدماتها الذكية،
�أجرينا ات�صا ًال حقيقياً مع "ا�س�أل دبي" ،و�أجرينا هذا
احل��وار مع �أحد موظفي املركز ،باعتبارنا م�ستخدماً
عادياً؛ لننقل جتربة احل�صول على معلومات من هذا
املركز املهم.

رسالة الرد اآللي
على الرقم  600560000اجلديد ي�سمع املت�صل
ر�سالة الرد الآيل التي تطلب منه اختيار اللغة ،من ثم
حتدد له ثالثة خيارات:
 .1اال�ستف�سار عن اخلدمات احلكومية
 .2تقدمي اقرتاح
 .3تقدمي مالحظة �أو �شكوى
وتعترب هذه الر�سالة تطوير ًا للأ�سلوب ال�سابق الذي
كان يحدد جمموعة من اجلهات احلكومية لكل خيار،
ما كان يجرب املت�صل على الرتكيز جيد ًا من �أجل �سماع
قائمة طويلة من �أ�سماء اجلهات من �أجل االختيار يف
ما بينها.
بطبيعة احل��ال قمنا باختيار الرقم  1لرتد علينا
�إح ��دى امل��وظ�ف��ات ،ومعها �أج��ري�ن��ا ه��ذا احل ��وار الذي
�سنعر�ضه من دون تدخل ،فكما هو معروف �أن املكاملة
م�سجلة لأغرا�ض اجلودة والتدريب.
هل ميكننا التعرف �إىل كيفية توفري امل�ساعدة لنا من
قبلكم؟
اب �ت��داء ن �ق��دم للمت�صل �إم �ك��ان ت�سجيل اق�ت�راح
موجه لأي دائ��رة من دوائ��ر حكومة دب��ي املعتمدة يف
نظام االقرتاحات ،كما ن�سجل ال�شكاوى �أي�ض ًا ،ونوفر
الدعم الفني خلدمات حكومة دبي الذكية مثل الدفع
الإل �ك�تروين وال��دف��ع ع�بر الهاتف املحمول ومتعاملي
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ومل��ن يرغب من املتعاملني نقوم بتوفري معلومات
خدمة هويتي الإلكرتونية� ،سواء خالل عملية الت�سجيل
يف اخلدمة �أو من بعد ذلك ا�ستعمال من�صة اخلدمات االت���ص��ال لطلب ال��دع��م الفني مبا�شرة م��ن اجلهة
املوحدة من �أجل القيام ب�أي خدمة من خدمات الدوائر احلكومية امل ��زودة للخدمة ،وميكنه التوا�صل معهم
واجلهات احلكومية.
مبا�شرة من �أجل حلها.
وما اجلهات احلكومية امل�شاركة معكم يف اخلدمة؟
ت�شرتك معنا  18جهة حكومية هي:
 .1م�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر
 .2دائرة التنمية االقت�صادية
 .3هيئة ال�صحة يف دبي
 .4دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
 .5دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
� .6سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي
 .7مركز دبي للتوحد
 .8هيئة الطريان املدين يف دبي
 .9حماكم دبي
 .10غرفة دبي
 .11الإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي
 .12جمارك دبي
 .13حكومة دبي الذكية
 .14دائرة الأرا�ضي والأمالك
 .15بلدية دبي
� .16شرطة دبي
 .17النيابة العامة
 .18هيئة دبي للثقافة والفنون
�إذا واج ��ه امل�ت�ع��ام��ل م���ش�ك�ل��ة يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع خدمة
حكومية ،ما حدود امل�ساعدة التي ميكن تقدميها ،وهل
ميكن الدخول �إىل نظام �إدارة اخلدمة الإلكرتونية
التابعة لدائرة معينة وت�صحيح اخلط�أ املوجود فيها
مث ً
ال؟
نحن نقوم بالدرجة الأوىل بدور التوجيه والإر�شاد
وتقدمي امل�ساعدة يف الو�صول �إىل اخلدمة ،ولكننا ال
منتلك �صالحيات الدخول على نظام �إدارة و�صيانة
اخلدمات الإلكرتونية من �أجل حل امل�شكالت مبا�شرة
خالل عملية ات�صال املتعامل معنا ،ولكننا منرر ر�سالته
وم�شكلته مبا�شرة للجهة �صاحبة العالقة ،وهي بدورها
تقوم بحل امل�شكلة بال�سرعة املمكنة وترد علينا ،ومن ثم
نقوم نحن ب�إبالغ املتعامل.

ويف حال االت�صال من خارج الدولة ،كيف ميكن القيام
بذلك من دون حتمل تكاليف االت�صال الدولية؟
بالت�أكيد ميكن ذلك من خالل �إر�سال ر�سالة عرب
الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �إذا مل يكن الأمر ملح ًا.
ه��ل يتم ت��زوي��د رق��م مرجع لالت�صال ال��ذي يقوم به
امل�ستخدم؟ وكيف ميكن متابعة حالة املعاملة فيما
بعد؟
يف حال قمنا بالتوا�صل مع اجلهة امل��زودة للخدمة
من �أجل الإبالغ عن ال�شكوى وتزويدنا برقم مرجع من
قبلها ،نقوم ب�إبالغ املتعامل برقم املرجع وميكنه متابعة
االت�صال من خالل هذا الرقم معنا مبا�شرة ،لنقوم
بدورنا باملتابعة مع اجلهة املعنية نيابة عنه� ،إذا رغب
بذلك.
كيف ميكن احل�صول على امل��زي��د م��ن املعلومات عن
مركز االت�صال واالطالع على اخلدمات التي يدعمها
املركز نيابة عن الدوائر احلكومية الأخرى؟
ميكن احل�صول على املعلومات اخلا�صة مبركز
االت�صال "ا�س�أل دبي" عرب املوقع الإلكرتوين اخلا�ص به
 http://askdubai.dubai.aeومن خالل
راب��ط "الدوائر" �ستظهر قائمة بالدوائر احلكومية
امل�شاركة باملركز ،وبالنقر على ا�سم الدائرة تظهر قائمة
بكافة اخلدمات التي ميكن احل�صول على �إر�شادات �أو
معلومات عنها من خالل مركز االت�صال.
قنوات التوا�صل التي يوفرها مركز االت�صال:
 http://askdubai.dubai.ae الربيد الإلكرتوينhelp@dsg.gov.ae : الهاتف على الرقم600560000: -الفاك�س على الرقم.+971 4 3589706 :
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الخدمات
مرشد
تقنيات ذكية

الخدمات الذكية
بين شريحة
الهاتف المحمول
والهوية الرقمية
�أطلقت حكومة دبي الذكية خدمة الدخول املوحد على اخلدمات الإلكرتونية
من خالل "هويتي الإلكرتونية" .وت�ضع العديد من اجلهات احلكومية خططاً
لالنتقال باخلدمات الإلكرتونية والذكية �إىل م�ستويات متقدمة جداً من خالل
حل مع�ضلة التعريف ال�شخ�صي للمتعامل الإلكرتوين؛ باال�ستناد �إىل ما توفره
بطاقة الهوية الوطنية م��ن تكنولوجيا متقدمة يف جم��ال التعريف با�ستخدام
العالمات البيولوجية للمتعامل ..وتلعب هيئة الإمارات للهوية دوراً رائداً يف دعم
و�إدارة كافة العمليات التقنية والفنية يف هذا املجال.
هنا ي�ط��رح � �س ��ؤال مهم ع��ن م�ستقبل ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة وعالقتها م��ع هوية
التعريف ال�شخ�صية يف التعامل مع اخلدمات الذكية.

إمكانات الهواتف الذكية

الفواتري ور�سوم الت�سجيل .كما ت�ضم م�ساحة لذاكرة التخزين ميكنها �أن حتتوي بيانات
للم�ستخدم� ،أو ميكن حتميلها بتطبيقات خلدمة املتعامل يف التوا�صل مع مزود اخلدمة
الهاتفية.
وتت�شابه كافة �شرائح الهواتف املحمولة يف جمموعة من ال�صفات جتعلها قابلة
للعمل مبجرد و�ضعها يف جهاز الهاتف املحمول مهما كان نوعه �أو الدولة امل�صنعة له �أو
ال�شركة املزودة للخدمات الهاتفية؛ �إذ متثل معايري خدمة الـ  GSMقا�سم ًا م�شرتك ًا
يف كافة تلك ال�شرائح من �أج��ل �ضمان توافقها مع م��زودي االت�صاالت وم�صنعي
الهواتف دولي ًا.

شريحة بطاقة الهوية

تعترب ال�شريحة امل�ستخدمة يف بطاقة الهوية دائرة �إلكرتونية متطورة للغاية ،فهي
ت�ضم رقم ًا ت�سل�سلي ًا يع ّرف �صاحبها ،ومتتلك ذاكرة تخزين وا�سعة حلفظ عالمات
التعريف البيولوجية ،وكل تلك البيانات م�شفرة بتقنيات متقدمة حلماية �أمن معلومات
�صاحب البطاقة .ميكن للبطاقة �أي�ض ًا التعامل مع �أجهزة قراءة البطاقات الذكية
املعتمدة ،عالوة على �أنها حتتوي على العديد من اخل�صائ�ص املرتبطة بعملية التعريف
الع�صي تقليدها �أو انتحالها �أو تزييفها.
ال�شخ�صي ب�أمان وحماية عالية ،جتعل من
ّ

عندما بد�أت ثورة الهواتف املحمولة يف بداية الت�سعينيات كان احلديث عن جمرد
ا�ستخدام الهاتف املحمول من دون االرتباط ب�سلك مثبت يف اجلدار �ضرب ًا من �ضروب
اخليال ..واليوم �أ�صبحت تلك الهواتف تعج بالوظائف واخل�صائ�ص الإلكرتونية التي
ال ت�ستطيع �أن جتاريها فيها �أجهزة احلا�سوب املتطورة! �أهم تلك املزايا التي حتتكرها
بامتياز �أجهزة الهواتف املحمولة ،والتي لها �صلة مبا�شرة مبو�ضوع التعريف ال�شخ�صي
والدخول �إىل اخلدمات احلكومية:
الدمج بين الشريحتين والقارئين
ميكننا �أن نالحظ مما عر�ضناه �سابق ًا �أن كال ال�شريحتني ي�شرتك يف �صفتني
 .1قدرات الكامريا عالية الو�ضوح
ُ
تعريف وحيد ًا ،وتوافر م�ساحة تخزين للبيانات
رقم
رئي�ستني:
ٍ
امتالك ٍ
كل منهما َ
�	.2إمكان االرتباط ب�شبكة البيانات يف كل وقت ومن �أي مكان
كل منهما.
واملعلومات والتطبيقات يف ٍ
املركزية
البيانات
�	.3إمكان حتليل بيانات ب�صمة العني ومطابقتها مع قاعدة
من ناحية ثانية ف�إن كال ال�شريحتني لديهما القدرة على التعامل مع قارئ خا�ص:
 .4توافر قارئ لب�صمة الأ�صبع
ف�شريحة الهاتف تتعامل مع الهاتف الذكي كجهاز يقر�أ بياناتها ،و�شريحة بطاقة الهوية
ال�صوتية
 .5القدرة على حتليل الب�صمة
تتعامل مع القارئ الآيل للبطاقات؛ وهنا تكمن الفر�صة يف التكامل بني ال�شريحتني
�	.6إمكان حتليل مالمح الوجه وا�ستخدامها كب�صمة حماية لفتح القفل الأمني
عند ا�ستثمار قدرات الهاتف املحمول للتعرف �إىل العالمات البيولوجية التي ذكرناها
للهاتف املحمول
�سابق ًا ،و�إمكان ربط الهاتف املحمول عرب �شبكة البيانات مع قاعدة تعريف الهوية
 .7خا�صية "حقل االت�صال القريب"  ،NFCوالتي ت�سمح با�ستخدام الهاتف
املركزية ،وبالتايل حتويل الهاتف الذكي �إىل جهاز قراءة بطاقات الهوية عن بعد.
املحمول كبطاقة مرور للبوابات الإلكرتونية
بطبيعة احلال الأمر لي�س بهذه ال�سهولة� ،إذ تن�ضوي عملية الدمج هذه على كمية
 .8خا�صية التعرف �إىل املوقع اجلغرايف وحتديد م�سار حركة امل�ستخدم
 .9التعرف �إىل بع�ض امل�ؤ�شرات البيولوجية؛ فمن خالل االرتباط ب�ساعة اليد هائلة من املحاذير الأمنية واملتطلبات التقنية التي يجب مراعاتها قبل املغامرة
الذكية ميكن قيا�س نب�ضات القلب وم�ستوى ال�سكر يف ال��دم ودرج��ة حرارة بتحويل (الهوية ال�شخ�صية) التي هي جوهر �أمن و�سالمة الفرد �إىل (هوية �شخ�صية
حممولة) ،ال�سيما و�أن الهواتف املحمولة ب�أنظمتها الت�شغيلية مفتوحة امل�صدر متثل
اجل�سم
كل تلك الإمكانات قد تثري املخاوف لدى ع�شاق اخل�صو�صية ،غري �أنه ما من �شك الوكر الآمن للقرا�صنة واملتل�ص�صني وهواة الت�سلل �إىل املعلومات ال�شخ�صية التي يبوح
يف �أن تلك الإمكانات ذاتها هي التي جعلت من الهواتف املحمولة (الذكية) �ضرورة بها اجلهاز املحمول بوح من ال يكتم ال�سر.
هذا املو�ضوع يفتح جما ًال وا�سع ًا للنقا�ش يف التقنيات ،وي�ستدعي ح�ضور عدد كبري
�أ�سا�سية من �ضرورات احلياة ،وباتت الأكرث انت�شار ًا على كوكب الأر�ض.
من امل�ؤ�س�سات الوطنية والتقنية للم�شاركة فيه؛ وهو نقا�ش �ضروري لكون ا�ستعمال
�شريحة الهاتف املحمول كمحفظة لدفع الر�سوم ،وتعريف الهوية ال�شخ�صية يف العديد
بطاقة الهاتف الذكي
لن نخو�ض عميق ًا يف تف�صيل �شريحة الهاتف الذكي ،لكنها باخت�صار حتتوي رقم ًا من املعامالت ،قد بد�أ يطل بر�أ�سه يف العديد من تطبيقات احلياة ،والبد من و�ضع
ت�سل�سلي ًا يربط اجلهاز املحمول مبزود اخلدمة الهاتفية ،وكل ما يتعلق بعملية حت�صيل �ضوابط للتحكم يف جمريات الأمر ،ويف هذه املرحلة.
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مرشد التطبيقات

تطبيق «سلتي»
من دائرة التنمية االقتصادية
يمكن الحصول على التطبيق من متاجر
التطبيقات لشركة أبل ومن غوغل.

1
ت��وف��ر ال�شا�شة خ �ي��ارات بكافة
ال�سلع اال�ستهالكية الأ�سا�سية
وق��ائ �م��ة ب��امل �ت��اج��ر امل�شرتكة
باخلدمة يف �أعلى ال�صفحة

2
باختيار ال�سلعة تظهر تفا�صيل
الأ�صناف الفرعية منها ،ميكن
اختيار عدد الأ�صناف املالئم،
وميكن اختيار �أكرث من نوع من
ال�سلع �أي�ض ًا

3
4

يجب اختيار املتاجر التي يتم املقارنة
فيما بينها ،وتظهر يف �أعلى ال�شا�شة
املتاجر التي مت اختيارها
مب �ج��رد اخ �ت �ي��ار امل��ق��ارن��ة بني
الأ�سعار يظهر اجلدول الذي يبني
كل متجر و�سعر ال�سلعة املعرو�ضة
فيه للبيع

لمزيد من المعلومات عن التطبيق يمكن االتصال على الرقم:

600560000
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