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ومـبدعة في «جيتكس»
مـبـتـكـرةومُبدِعة
حكومة مُبْتَكِرَ
كان للتغريــدة املختــرة التــي قــام بنرشهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،عــر حســابه الخــاص عــى تويــر يف  20يونيــو  ،2013وجــاء فيهــا« :بعــد إطــاق مبــادرة الحكومــة الذكيــة
عــى املســتوى االتحــادي ..نعلــن اليــوم إعــادة تســمية حكومــة ديب اإللكرتونيــة لتصبــح حكومــة ديب الذكيــة» فعــل القــوة الدافعــة لتعمل
ـى واثقــة لتصبــح األذىك يف العــامل ،معتمــد ًة االبتــكار نهجـاً لهــا.
دائــرة حكومــة ديب الذكيــة بقــوة مدروســة ضمــن مدينــة تســعى ِبخُطـ ً
يبــدو هــذا أم ـرا ً طبيعي ـاً كونهــا الجهــة املنــاط بهــا تقديــم خدماتهــا وتطبيقاتهــا الذكيــة للجمهــور ،واألخــرى للجهــات الحكوميــة
بأســلوب ذيك ومبتكــر مــن شــأنه رفــع الكفــاءة التشــغيلية وتوفــر الوقــت والجهــد عــى املتعاملــن ،وتعزيــز اســتغالل املــوارد املتاحــة
لتكــون املعامــات الحكوميــة أمـرا ً ســهالً ،وتجربــة ممتعــه للمتعاملــن متنحهــم مزيــدا ً مــن الرضــا والســعادة .لذلــك ليــس مســتغرباً أن
تحتــل اإلمــارات املرتبــة الثانيــة عامليـاً يف ثقــة املواطنــن بالقيــادة ،وأن تــأيت ضمــن الـــ « »20األفضــل أداء وفــق تقريــر التنافســية العاملــي
«دافــوس» األحــدث والــذي صــدر أخ ـرا ً يف ســويرسا للعــام .2016-2015
***
يف «أســبوع جيتكــس للتقنيــة  »2015يف دورتــه الخامســة والثالثــن ،تتصــدر دائــرة حكومــة ديب الذكيــة املشــهد عــر منصتهــا املوحــدة
املمتــدة عــى مســاحة  3800مــر مربــع ،لتعــرض أمــام الــزوار والعــامل أجمــع خالصــة مــا أبدعتــه  37جهــة حكوميــة مــن خدمــات
إلكرتونيــة وأحــدث الحلــول والتطبيقــات الذكيــة التــي أصبحــت أمـرا ً ُمعاشـاً يف ديب ،هــذا إىل جانــب رؤاهــا املبتكــرة الفريــدة لخدمــات
وآفــاق حكومــة املســتقبل.
تعمــل الدائــرة أيض ـاً يف دورة هــذا العــام مــن جيتكــس عــى توفــر كل مــا يلــزم عــى منصتهــا أمــام الجمهــور والوفــود الزائــرة
لالطــاع عــى الخطــوات العمليــة التــي تتبعهــا والجهــات الحكوميــة يف ديب للتحــول إىل الحكومــة الذكيــة؛ تنفيــذا ً للخطــة االس ـراتيجية
لحكومــة ديب الذكيــة  2017-2014التــي تســعى إليجــاد حكومــة ذكيــة مرتابطــة متضافــرة تلبــي احتياجــات املتعاملــن وتعزيــز الخدمــات
والسياســات مبــا يتوافــق مــع متطلباتهــم ،خاصــة بعــد أن أُعلــن أخ ـرا ً أن اإلمــارات تــأيت ضمــن العــرة األوائــل عاملي ـاً مــن أصــل 21
مــؤرشا ً متعلق ـاً بــاألداء الحكومــي يف تقريــر «دافــوس»  ،2016-2015حيــث حافظــت عــى املرتبــة الثانيــة عاملي ـاً يف كل مــن مــؤرشات
«قلــة التبذيــر يف اإلنفــاق الحكومــي» و «قلــة انتشــار العقبــات التجاريــة» ،و»حجــم مشــريات الحكومــة مــن التقنيــات املتقدمــة».
***
زوار منصــة حكومــة ديب الذكيــة هــذا العــام ســتتاح لهــم الفرصــة أيض ـاً ليعيشــوا لحظــات الرضــا والســعادة التــي مينحهــم إياهــا
منــوذج عــى املنصــة يحــايك تجســيدا ً واقعيـاً للخدمــات الذكيــة لـــ «ديب الحــارض واملســتقبل» ،ميكنهــم مــن التعــرف إىل الخدمــات الذكيــة
التــي توفرهــا عــدد مــن الجهــات الحكوميــة يف ديب ،وتطبيقهــا عمليـاً والتفاعــل معهــا.
ومتاشــياً مــع رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد «رعــاه اللــه» لحكومــة املســتقبل بــأن تكــون مبدعــة قــادرة عــى توليــد
األفــكار بشــكل مســتمر ،ســواء مــن خــال موظفيهــا أو مــن خــال جمهــور املتعاملــن معهــا ،بهــدف خلــق بيئــة متكاملــة لإلبــداع ،تولــد
األفــكار وتحتضنهــا وتعمــل عــى تنفيذهــا وقيــاس فاعليتهــا باســتمرار ،وألن اإلبــداع هــو رأس مــال املســتقبل ســيتم توفــر مســاحة خاصــة
ضمــن املنصــة لـــ «مختــر تصميــم تجربــة املتعامــل» الــذي يتيــح للــزوار اختبــار الخدمــات والتطبيقــات الذكيــة لحكومــة ديب ،وقيامهــم
باختيــار تلــك التــي تناســبهم لرتتيبهــا وفــق احتياجاتهــم؛ ليجــري بنــاء عليــه توجيــه الجهــات الحكوميــة الحقـاً لتصميــم تطبيقــات ذكيــة
مــن منظــور املتعاملــن ووفقـاً لرغباتهــم.
***
إذا ً ،هــذه دعــوه للجميــع لزيــارة منصــة حكومــة ديب الذكيــة عــى مــدى أيــام املعــرض الخمســة حيــث تنعمــون بلحظــات ذكيــة
وتكتشــفوا كــم أصبحــت الخدمــات الحكوميــة هنــا يف ديب تتمتــع بكفــاءة وســهولة يف الوصــول إليهــا وتنفيذهــا ،وكيــف أن مــا كان يـراه
البعــض ُحلـاً ورضبـاً مــن الخيــال أضحــى حقيقــة وواقعـاً معاشـاً يجــد املتعاملــن مــن خاللــه منتهــى الرضــا والســعادة.
نعم ،إنها حكومة ُمبْتَ ِك َرة و ُم ِبدعة.
أرسة التحرير
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لحظات سعادة ال تنتهي
الخدمات الذكية لدبي الحاضر والمستقبل
تشــهد منصــة دائــرة حكومــة ديب الذكيــة يف أســبوع جيتكــس  2015يف
دورتــه الخامســة والثالثــن ،التــي تجمــع  36دائــرة وجهــة حكوميــة يف ديب،
إضافــة إىل «دائــرة حكومــة ديب الذكيــة» حدثــاً فريــدا ً عبــارة عــن عــرض
(منــوذج واقعــي يحــايك الخدمــات الذكيــة يف حكومــة ومدينــة املســتقبل)،
يؤكــد عــى تعزيــز حكومــة ديب الذكيــة ملســرتها الرائــدة يف تقديــم الخدمــات
والحلــول والتطبيقــات الذكيــة ،مــا ســيتيح للــزوار القيــام بتجربــة حيــة ،متكنهــم
مــن التعــرف إىل الخدمــات الذكيــة التــي يوفرهــا عــدد مــن الجهــات الحكوميــة
يف ديب املشــاركة يف هــذه التجربــة الرائــدة ،مثــل :بلديــة ديب ،وهيئــة الصحــة،
وهيئــة كهربــاء وميــاه ديب ،والقيــادة العامــة لرشطــة ديب ،وهيئــة الطــرق
واملواصــات وســوق ديب املــايل وغريهــا مــن الجهــات وتطبيقهــا عمليـاً والتفاعــل
معهــا يف الوقــت ذاتــه ،مــن خــال تجربــة ُمســتلهمة يف تصنيفهــا املفهــوم
األســايس الــذي وجــدت مــن أجلــه تلــك الخدمــات وهــو أولويــة «وجهــة نظــر
املتعامــل».
يجســد الخدمــات الذكيــة لــديب
وتتضمــن هــذه التجربــة النمــوذج الــذي ّ
الحــارض واملســتقبل؛ باعتبارهــا املدينــة التــي تســعى إىل أن تكــون األذىك يف
العــامل ،كتلــك املقدَمــة للــزوار مثــل :تجربــة تطبيــق يتــوزع عــى  8تصنيفــات
تحــدد معظــم توجهــات واهتاممــات القادمــن إىل ديب ،بحيــث يختــار الزائــر
إحداهــا ليجــري إثرهــا تســلّمه عــددا ً مــن رســائل إعــام بخدمــات ذكيــة

تنتظــره مقدمــة مــن جميــع الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة مبجــال اهتاممــه
يف ديب.
ويســتعرض «جنــاح اللحظــات» فعاليــات متعــددة مــن مختلــف دوائــر
حكومــة ديب منهــا:
•سيارات الرشطة الذكية والدراجات الذكية
•«بــرواز ديب» مــن بلديــة ديب الــذي يتــم إنشــاؤه حالي ـاً يف حديقــة زعبيــل
الــذي يســمح بتصويــر مشــاهد ديب.
•الطائـرات الذكيــة مــن دون طيــار مــن دائــرة الطـران املــدين مــع معلومــات
حــول الوظائــف التــي تســتخدم بهــا تلــك الطيــارات.
•مقياس الزالزل الذي تعرضه بلدية ديب.
•تطبيق مكاين من بلدية ديب الذي يعد نظام عنونة ذيك ومتطور.
•مبادرة الشاحن األخرض من بلدية ديب.
•مرشوع الفحص الصحي الذايت من هيئة الصحة بديب.
•خدمة «الهوت زون» للتداول الذيك من سوق ديب املايل.
•خدمــة «املــأوى الــذيك» مــن هيئــة الطــرق واملواصــات التــي يتــم مــن
خاللهــا تطويــر مواقــف الباصــات املكيفــة الحاليــة املنتــرة يف مختلــف
مناطــق ديب ،لتصبــح مجهــزة مباكينــات ذاتيــة للمرطبــات والوجبــات
الخفيفــة وأكشــاك البطاقــات لدفــع الرســوم وشــحن رصيــد الهاتــف ودفــع
املخالفــات وشــحن الهواتــف املحمولــة.
•املنــزل الــذيك وخدمــات هيئــة كهربــاء وميــاه ديب ضمــن مبادرتهــا «شــمس
ديب».

•
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«مختبر تجربة المتعامل»

يجعل المتعامل شريك ًا أساسي ًا في بناء واجهة استخدام
التطبيقات والخدمات الذكية

نعمــل يف حكومــة ديب الذكيــة عــى تحقيــق رؤيــة قيادتنــا امللهمــة يف ديب
عــى ُص ُعـ ِـد دعــم حاضنــات االبتــكار وبنــاء القــدرات الوطنيــة املتخصصــة وبنــاء
ال ـراكات العامليــة البحثيــة وتوجيــه منظومــة العمــل الحكومــي نحــو مزيــد
مــن االبتــكار تحقيقـاً لتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه ،حيــث أقــر مجلــس الــوزراء إعــان عــام
 2015عامـاً لالبتــكار يف الدولــة.
ومــن جهتــه أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه،
االسـراتيجية الوطنيــة لالبتــكار ،وتهــدف لجعــل اإلمــارات ضمــن الــدول األكــر
ابتــكارا ً عــى مســتوى العــامل خــال الســنوات الســبع املقبلــة ..وتجاوب ـاً مــع
هــذه االس ـراتيجية اعتمــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ويل عهــد ديب «اسـراتيجية ديب لالبتــكار» التــي تضــم نحــو  20مبــادرة
ســيتم تنفيذهــا خــال ثــاث ســنوات؛ بهــدف جعــل ديب املدينــة األكــر ابتــكارا ً
يف العــامل.
من جيتكس كانت البداية
كان معــرض جيتكــس  2014نقطــة انطــاق ملبــادرة «مختــر تجربــة
املتعامــل» أو « ،»CX Labالتابعــة لدائــرة حكومــة ديب الذكيــة ،وتــأيت فكرتــه
متاشــياً مــع اســراتيجية الدائــرة يف إرشاك املتعاملــن يف تصميــم الخدمــات
والتطبيقــات الذكيــة املقدمــة لهــم ،واملســاهمة أيضــاً يف تصميمهــا مــن
وجهــة نظرهــم وبنــا ًء عــى رغباتهــم ووفقـاً الحتياجاتهــم ،بعيــدا ً عــن منظــور
الحكومــة ،ووصــوالً إىل رؤيــة حكومــة ديب  2021يف تســهيل تعامــات األف ـراد
والــركات والــزوار مــع الجهــات الحكوميــة.
ويعــد هــذا املختــر املــكان الــذي تبتكــر وتصمــم وتختــر فيــه الدائــرة
جميــع التطبيقــات التــي تنتجهــا .ويتمثــل العمــل األســاس الــذي يقــوم بــه
املختــر يف الحصــول عــى آراء املتعاملــن يف التطبيقــات قبــل إطالقهــا وحتــى
قبــل برمجتهــا بشــكلها النهــايئ.
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وعــادة مــا تكــون هــذه التطبيقــات عــى شــكل منــوذج أويل يتأكــد الخـراء
مــن فعاليتهــا وســهولتها بنــاء عــى آراء املســتخدم واســتخداماً لخريطــة حراريــة
تســتولد معلومــات عــن املــكان األول الــذي ينظــر إليــه املســتخدم ،وذلــك
لتصميــم خيــارات التطبيقــات بنــاء عــى وجهــة النظــر األكــر شــيوعاً واألهــم
بالنســبة للمســتخدمني.
تطبيق خدمات األفراد mDubai
ويُعتــر تطبيــق خدمــات األفـراد « »mDubaiأول منــوذج للتطبيقــات التــي
تــم إنتاجهــا بالتعــاون بــن فريــق مختــر تجربــة املتعامــل وفريــق التطويــر،
وجــاء تطبيقـاً متكامـاً يعــرض خدمــات  19جهــة حكوميــة حتــى اآلن .ويوفــر
هــذا التطبيــق للمتعامــل الخدمــات بطريقــة سلســة ويف مــكان واحــد ،ويف
حــال احتــاج املتعامــل إىل خدمــة معينــة ،ميكنــه أن يجدهــا مــن دون عنــاء
البحــث عنهــا .ويُتوقــع أن يزيــد هــذا التطبيــق مــن مســتوى مــؤرش الســعادة
بشــكل ف ّعــال .وســتعلن حكومــة ديب الذكيــة عــن نســخة جديــدة مــن التطبيــق
خــال معــرض جيتكــس .2015
مؤشر السعادة في زيادة مستمرة
يجــدر الذكــر أن زيــادة مــؤرش الســعادة بنــاء عــى التطبيقــات الجديــدة
التــي يجــري تطويرهــا حاليـاً يف مختــر تصميــم تجربــة املتعامــل ســيقلل مــن
جهــود الدعــم التقنــي للمســتخدمني ،ومــن مصاريــف تطويــر تلــك التطبيقــات،
نظـرا ً ألنهــا ســتكون ذات تصاميــم واجهــات قــد تعامــل معهــا واختربهــا مســبقاً
وتأكــد مــن فعاليتهــا قبــل إطالقهــا للجمهــور ،مــا يقلــل بذلــك مــن رضورة
إعــادة تصميمهــا وبرمجتهــا مــن جديــد ،كــا أن املتعامــل ســيتمكن مــن
اســتخدامها مــن دون الحاجــة إىل التواصــل مــع مركــز االتصــال أو فــرق الدعــم
الفنــي ،مــا يعنــي يف النهايــة خفــض النفقــات التشــغيلية للمبــادرة الذكيــة ككل،
وزيــادة نســبة تبنــي املتعاملــن لتلــك التطبيقــات والخدمــات ،ورفــع مســتوى
رضاهــم وســعادتهم.

•

المنصة الموحدة للخدمات الذكية..
األولى من نوعها المصممة بناء على إشراك المتعاملين
تنفيــذاً لطموحــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم ديب بتوفــر نافــذة واحــدة للمتعامــل ،ســتعلن حكومــة ديب الذكيــة خــال معــرض جيتكــس عــن أول منصــة موحــدة
مــن نوعهــا للخدمــات الحكوميــة الذكيــة تــم تصميمهــا بنــاء عــى إرشاك املتعاملــن مــن خــال مختــر تصميــم تجربــة
املتعامــل ،ومتكّنهــم مــن الوصــول إىل كافــة الخدمــات وإج ـراء جميــع املعامــات..
وتعــد هــذه املنصــة املوحــدة األكــر شــمولية وسالســة لتواصــل الجمهــور
مــع دوائــر وجهــات حكومــة ديب باعتبارهــا أحــد الحلــول الذكيــة املتميــزة
والشــاملة لكونهــا ســتحتوي عــى الكثــر مــن الخدمــات الحكوميــة الذكيــة يف
مــكان واحــد.
وتشــرك يف هــذه املنصــة الواحــدة  22جهــة حكوميــة يف ديب حتــى
اآلن وتحتــوي العديــد مــن خدمــات هــذه الجهــات الواســعة االنتشــار بــن
املتعاملــن ،مثــل :تســديد رســوم كل مــن :ســالك ونــول واتصــاالت ودو وهيئــة
كهربــاء وميــاه ديب واملخالفــات املروريــة والعديــد مــن خدمــات بلديــة ديب
وجــارك ديب ،والتــرع لــكل مــن مؤسســة الجليلــة وديب العطــاء ،وكذلــك
الحصــول عــى معلومــات عــن الطــران ،وخدمــة حجــز ســيارات األجــرة،
والخدمــات الصحيــة مثــل :عمــل جــداول التطعيــم للمواليــد الجــدد ،والتعــرف
عــى أقــرب صيدليــة ،واالســتعالم والحصــول عــى خدمــات اإلدارة العامــة
لإلقامــة وشــؤون األجانــب– ديب ،والخدمــات الدينيــة مبــا يف ذلــك أوقــات
الصــاة ومواقــع املســاجد وحاســبة الزيــادة اإليجاريــة التــي توفرهــا مؤسســة
التنظيــم العقــاري ،وخدمــات الطــوارئ ،وخدمــات األعــال ،واالســتعالم عــن
الخدمــات العامــة مثــل تقاريــر الطقــس ،والخدمــات الربيديــة ..،وغريهــا.
ـاب يف تطبيــق الدفــع عــر الهواتــف الذكيــة
وســيتمكن كل مــن لديــه حسـ ٌ
 mPayأو خدمــة هويتــي اإللكرتونيــة  MyIDمــن الدخــول إىل هــذه البوابــة
التــي ســتوفر مجموعــة مــن باقــات خدماتيــة مبنيــة عــى رغبــات املتعاملــن

جــرى تجميعهــا ضمــن باقــات فرعيــة؛ مص ّنفــة بدورهــا تحــت  11فئــة ،وهــي:
الدفعــات والفواتــر ،واملواصــات العامــة ،واألمــن والعــدل ،والصحــة ،وقيــادة
املركبــات ،وتأش ـرات اإلقامــة ،وخدمــات التعليــم ،وخدمــة إســام ،واألعــال،
واإلســكان ،وخدمــات عامــة.
لوحة بيانات ذكية تفاعلية Dash Board

وألول مــرة أيضــاً ســتحتوي املنصــة املوحــدة عــى لوحــة بيانــات ذكيــة
تفاعليــة تجمــع الخدمــات األكــر اســتخداماً يف أقــل عــدد مــن الخطــوات
لتوفــر وقــت وجهــد املتعاملــن ،مثــال ذلــك جمــع الفواتــر التــي تســتحق
الدفــع يف مــكان واحــد والقيــام بدفعهــا .وتعمــل لوحــة البيانــات الذكيــة
بأســلوب تفاعــي ،حيــث تحلــل بيانــات الخدمــات التــي يســتخدمها املتعامــل،
ومــن ثــم تقــوم بإظهــار الوثائــق التــي تحتــاج إىل تجديــد قريبـاً وكذلــك التــي
انتهــت يف حــال مل يقــم املتعامــل بتجديدهــا مــع إظهــار تنبيهــات.
وتتميــز املنصــة بأنهــا تتيــح للمتعاملــن إمــكان التحكــم يف اإلعــدادات
الخاصــة مــا يعطــي الطابــع الشــخيص للمتعامــل يف اختيــار الخدمــات التــي
تهمــه ويرغــب يف إتاحتاهــا عــى لوحــة البيانــات الذكيــة.
ومن الخدمات املتعددة التي تشملها البوابة:
 )1ســداد رســوم وفواتــر هيئــة كهربــاء وميــاه ديب ،واتصــاالت ،ودو ،ورســوم
بلديــة ديب ،والتــرع لـــ «ديب العطــاء» ومؤسســة الجليلــة.
 )2إمكان ترقية باقات «دو».
 )3خدمــات املواصــات العامــة مــن خــال الحصــول عــى معلومــات عــن
رحــات الطــران ،وخريطــة املــرو ،وطلــب ســيارة أجــرة.
 )4أرقام الطوارئ ،وبالغات «كلنا رشطة».
 )5التعرف عىل أقرب صيدلية ،وعمل خطة اللقاحات للمواليد الجدد.
 )6خدمات االستعالم والحصول عىل التأشريات واإلقامة.
 )7التعرف عىل مواقيت الصالة وأماكن املساجد القريبة.
 )8التعــرف عــى أنــواع األنشــطة التجاريــة ،واالســتعالم وتجديــد الرخــص
التجاريــة ،وحجــز اســم تجــاري.
 )9التعــرف عــى الجامعــات واملــدارس ،وتصنيفاتهــا وتقييمهــا ،واملنهــاج
التعليمــي.
 )10خدمــات قيــادة املركبــات؛ دفــع ســالك ،واملخالفــات املروريــة ،ورســوم
املواقــف ،وتجديــد ملكيــة املركبــة.
 )11خدمــات اإلســكان؛ إمــكان الوصــول لحاســبة الزيــادة اإليجاريــة التــي
توفرهــا مؤسســة التنظيــم العقــاري ،وطلبــات الصيانــة ،وحاســبة قــروض
اإلســكان ولوحــة اســتهالك الكهربــاء وامليــاه.
 )12االقرتاحات والشكاوى اإللكرتونية
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تطبيقات وخدمات دائرة حكومة دبي الذكية
لسعادة المواطنين والمقيمين وموظفي حكومة دبي
صممــت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة باقــة مــن
التطبيقــات الذكيــة التــي تســهل حيــاة املتعاملــن مــع
الجهــات الحكوميــة بشــكل عــام ،وجعلــت منهــا محطــة
توقــف شــاملة للحصــول عــى الخدمــات واســعة االنتشــار
لتلــك الجهــات بــن الجمهــور ،يف كل وقــت ومــن أي مــكان.

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

تطبيق الدفع عبر الهواتف الذكية ()mPay
صممــت دائــرة «حكومــة ديب الذكيــة» هــذا التطبيــق ،املتوافــر عــى
مت َجــ َري أبّــل وغوغــل بــاي ،بهــدف توفــر مزيــد مــن الســهولة
والراحــة ملتعامــي الجهــات الحكوميــة ،بكونــه يتيــح للمتعاملــن
إمتــام عمليــات االستفســار ودفــع رســوم باقــ ٍة مــن الخدمــات واســعة
االنتشــار لـــ  9جهــات حكوميــة وشــبه حكوميــة ،مبنتهــى الســهولة والرسعة
وبأســلوب إبداعــي جديــد ..خطــوة واحــدة ومــن مــكانٍ
واحــد:
دفع فواتري
ادفع فواتري هيئة كهرباء ومياه ديب
اتصاالت
عبئ رصيدا ً يف سالك/نول
سدد املخالفات املرورية
سدد فواتري «اتصاالت»
تربع لديب العطاء
تربع ملؤسسة الجليلة
باقة من الخدمات املهمة التي تقدمها جامرك ديب
دفع فواتري
باقة من الخدمات املهمة التي تقدمها بلدية ديب
دو
سدد فواتري «دو»

دفع فواتري
الكهرباء واملاء
تعبئة رصيد
سالك ونول
التربع لديب
للعطاء
باقة خدمات
جامرك ديب

التكامل مع
"هويتي
اإللكرتونية"

سداد
املخالفات
املرورية

خصائص الخدمة
•	 إمكانية التسجيل عرب التطبيق
•	 إمكانية التسجيل عرب املوقع اإللكرتوين https://mpay.dubai.ae
•	 إمكانية الدخول للخدمة عرب استخدام حساب «هويتي اإللكرتونية»
•	 إمكانية تعديل معلوماتك الشخصية وإدارة حسابك
•	 إمكانية تحديث تفاصيل دفعاتك بأمان وسهولة
•	 إمكانيــة تفعيــل خاصيــة إعــادة تعبئــة الرصيــد التلقائيــة للخدمــات التــي
اشــركت بهــا ،بشــكل دوري (يومــي ،أســبوعي ،شــهري ،أو تبع ـاً للرغبــة)
حيــث يحــدد املتعامــل تاريخ ـاً معين ـاً للخصــم مــن حســابه ،بينــا هــو
يتمتــع بأوقاتــه.
•	 إمكانية دفع رسوم الخدمات لحسابات متعددة
•	 إمكانيــة تســديد قيمــة الفواتــر عــى دفعــات ،مثــل فواتــر رشكتــي
اتصــاالت ودو
للتسجيل يف الخدمة
•	 إمكانية االطالع عىل تفاصيل الفواتري ،مثل فواتري الكهرباء واملياه
•	 ح ِّمل التطبيق من مت َج َري أبّل أو غُوغل بالي
•	 تتمتــع الخدمــة بإج ـراءات أمــان عاليــة مــن خــال التأكــد مــن بيانــات •	 س ِّجل عرب التطبيق
الدفــع وتوثيقهــا
•	 أضف الخدمات التي ترغب بها
•	 إمكانية الدفع عرب الرسائل النصية القصرية عىل الرقم 4488
•	 ابدأ باالستخدام

•
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باقة خدمات

بلدية ديب

دبي للتوظيف ) mJobs ( ..فرص للجميع
يعــد تطبيــق «ديب للتوظيــف» مبثابــة بوابــة توظيــف مركزيــة واحــدة تتيــح لألفـراد؛ مواطنــن ومقيمــن،
وحتــى مــن خــارج الدولــة ،التقــدم إلكرتونيـاً لشــغل وظيفــة شــاغرة لــدى الجهــات الحكوميــة يف ديب.
ويتيــح التطبيــق أيضــاً ألقســام املــوارد البرشيــة يف الدوائــر والجهــات الحكوميــة يف ديب املشــارِكة يف
البوابــة القيــام بتحديــد احتياجاتهــا مــن الوظائــف ،ونــر إعالنــات حــول الوظائــف الشــاغرة لديهــا ،وترشــيح
الطلبــات التــي تلبــي احتياجــات التوظيــف الخاصــة بهــا ،وتحديــد مواعيــد املقابــات الشــخصية ،ومــن ثـ ّم

إعــادة إرســال عــروض العمــل للمرشــحني .وقــد ُص ِّم َمــت البوابــة لتوفــر آليــة إلكرتونيــة
بالكامــل للتعامــل مــع طلبــات التوظيــف.

هويتي اإللكترونية ..بوابة موحدة للخدمات
خدمة هويتي ()MyID
تتيــح خدمــة هويتــي اإللكرتونيــة  http://myid.dubai.gov.aeدخــوالً مو ّحــدا ً إىل خدمــات حكومــة ديب،
حيــث مت ّكــن الجمهــور مــن الوصــول إىل كافــة الخدمــات الحكوميــة (اإللكرتونيــة والذكيــة) عــر الهواتــف
الذكيــة أو عــر اإلنرتنــت ،مــن خــال تعريــف واحــد فقــط (اســم املســتخدم ورقــم املــرور) ..وقــد أطلقتهــا
حكومــة ديب الذكيــة ،بالتعــاون مــع هيئــة اإلمــارات للهويــة.
ويُغنــي التســجيل يف الخدمــة عــن التســجيل مــع كل جهــة حكوميــة عــى حــدة مــا يــؤدي إىل تعــدد
حســابات التعريــف الشــخصية للمراجعــن .وميكــن التســجيل يف الخدمــة أيضــاً مــن خــال األكشــاك
اإللكرتونيــة (الكيوســك) التــي تغطــي أنحــاء واســعة مــن مدينــة ديب ،ويف قاعــات املراجعــن بالجهــات
الحكوميــة ،ويف هيئــة كهربــاء وميــاه ديب املركــز الرئيــي و 6مراكــز خدمــة تتبعهــا ،باإلضافــة إىل وجــود هــذه
األكشــاك يف دائــرة التنميــة االقتصاديــة املركــز الرئيــي و 8مراكــز خدمــة تتبعهــا ،ومركــز تســوق ديب مــول،
ويف العديــد مــن املناطــق األخــرى .كــا ميكــن ملتعامــي محاكــم ديب عــى وجــه الخصــوص تنفيــذ خدمــات
كاتــب العــدل وتســجيل القضايــا ومتابعتهــا مــن خــال الكشــكني اللذيــن تــم توفريهــا يف مركــز الطــوار
ومركــز الخدمــات.
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تطبيقات موظفي الحكومة

الموظف الذكي ركيزة أساسية لبناء مدينة ذكية
عرض
طلبات
الرشاء

تطبيق «الموظف الذكي»
تطبيــق «املوظــف الــذيك» مــن دائــرة حكومــة ديب الذكيــة متوافــر
عــى األجهــزة الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة ،وصمــم خصيصــاً ملوظفــي
حكومــة ديب .ويوفــر التطبيــق لهــذا القطــاع الكبــر ،بنســختيه العربيــة
واإلنجليزيــة ،قامئــة بالخدمــات الذاتيــة املخصصــة؛ مثــل :تقديــم إجــازة وإشــعار
العــودة منهــا ،االستفســار عــن أرصــدة اإلجــازات ،وطلبــات اإلجــازات ،وســجالت
الحضــور واألذون ،والرواتــب (الحصــول عــى املعلومــات ذات الصلــة بالراتــب ،مبــا
يف ذلــك كشــوف الرواتــب) ،ومراجعــة التسلســل الهرمــي لفريــق العمــل ،أو البحــث
عــن موظــف واالتصــال بــه.
يف املقابــل يوفــر التطبيــق للمســؤولني إمــكان اعتــاد طلبــات الـراء واإلجــازات
مــن أي مــكان يكونــون فيــه وعــى مــدار الســاعة ،عــاو ًة عــى عــرض اإلشــعارات
للمديريــن التخــاذ اإلجـراءات املناســبة.

•

سجالت الحضور
واألذون

تقديم
إجازة وإشعار
عودة

معلومات
كشوف
الرواتب

مؤرشات
بيانية

معلومات
الهيكل التنظيمي
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معلومات
االتصال
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تطبيق الضابط الذكي
البالغات
الجنائية

القيادة
والسيطرة

الذكاء
االصطناعي

يقــدم تطبيــق «الضابــط الــذيك» مــن رشطــة ديب ،الــذي يتضمــن حزمــة مــن الخدمــات
الذكيــة إمــكان املســاهمة يف رفــع مســتوى كفــاءة وإنتاجيــة املوظــف عــر تنفيــذ
مرشوعــات تقنيــة جديــدة تخــدم العمــل الرشطــي لتواكــب الحكومــة الذكيــة ومبــادرات
ديب املدينــة األذىك عامليــاً.
ومــن أبــرز الخدمــات املتميــزة يف هــذه التطبيــق مــا يختــص بدوريــات الرشطــة ،حيــث يتــم توجيــه
الدوريــة بصــورة ذكيــة إىل املناطــق التــي تشــهد ارتفاعـاً يف عــدد البالغــات بشــقيها الجنــايئ واملــروري
يف مختلــف مناطــق االختصــاص ،حيــث يعمــل التطبيــق مــن خــال إرســال إشــعارات تنبيهيــة ملســؤول
الدوريــة باإلجـراءات الواجــب اتخاذهــا حيــال تلــك املناطــق وتوثيقهــا ومراقبتهــا بصــورة ذكيــة وذاتيــة.
وتقــوم الخدمــة بتوظيــف الــذكاء االصطناعــي يف تحليــل قواعــد البيانــات الخاصــة بالبالغــات
لتوجيــه الدوريــات إىل املناطــق امل ـراد تغطيتهــا أمني ـاً أو التنبــؤ باملناطــق الجغرافيــة املتوقــع ارتفــاع
عــدد البالغــات فيهــا ،وبالتــايل املســاهمة بشــكل مبــارش يف تقليــل زمــن االســتجابة ملركــز القيــادة
والســيطرة يف اإلدارة العامــة للعمليــات .وتهــدف الخدمــة إىل تزويــد متخــذي القــرار يف رشطــة ديب
بالبيانــات املطلوبــة ،وتبــادل املعلومــات وربــط املعلومــات املتدفقــة مــن أرض الحــدث بواســطة منصــة
تفاعليــة ذكيــة آمنــة لتبــادل املعلومــات والتواصــل املســتمر بــن املوظفــن ،مــن خــال نظــام املحادثــة
والخرائــط الحراريــة والباحــث الــذيك وتخطيــط الحــوادث لتحقيــق رؤيــة شــاملة ترتكــز عــى ثــاث
فئــات رئيســة هــي املوظــف الــذيك ،واملتعامــل الســعيد والرشطــة الذكيــة.
وتعمــل الخدمــة عــى األنظمــة الذكيــة ألجهــزة «آي فــون» ،وقــد تــم تجربتهــا بنجــاح عــى موظفي
اإلدارة العامــة للخدمــات الذكيــة ،وســيتم تعميمهــا تدريجيـاً عــى بقيــة اإلدارات العامــة للرشطة.

•

البالغات
املرورية

التواصل
بني
املوظفني
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تطبيقات
الـــزوار

تمنح السائح انطباع ًا استثنائي ًا عن مدينة تحسن إكرام الضيف

Dubai Calendar

DefinitelyDubai

تطبيق «جدول فعاليات ديب» من دائرة السياحة والتسويق التجاري
كانــت ديب ،ومــا زالــت مدينــة تعــج باألحــداث؛ ففيهــا العديــد
مــن الفعاليــات واألحــداث الرياضيــة والثقافيــة والحفــات املوســيقية
واملهرجانــات ،واألحــداث املتعلقــة بالثقافــة والفــن واألزيــاء ،والصحــة..
عــاو ًة عــى أحــداث تتصــل باســتعداد اإلمــارة الســتضافة معــرض إكســبو
العاملــي يف  .2020ولتتبــع كل مــا يحــدث يف ديب بأيــر الطــرق ،مــا عليــك
ســوى اســتخدام الهاتــف الــذيك الخــاص بــك ،وتحميــل تطبيــق جــدول
فعاليــات ديب.

تطبيق «ديفنتيل ديب» من دائرة السياحة والتسويق التجاري
تعتــر ديب جنــة ســياحية ومركــزا ً حيويــاً لرجــال األعــال ،نظــرا ً
للمجموعــة املذهلــة مــن معــامل الســياحة والتســوق واملطاعــم الراقيــة
والفنــادق الفخمــة التــي تكتنفهــا .مــع هــذا التطبيــق ســتجد أنــك
تتعــرف أكــر عــى مدينــة ديب ،وتستكشــف معاملهــا الســياحية ،وأهــم
األماكــن التــي ميكنــك زيارتهــا وارتيادهــا يف هــذه املدينــة االســتثنائية.

Global Village

myDXB

تطبيق القرية العاملية بديب من تيكوم لالستثامرات
تُعــد القريــة العامليــة مبثابــة الوجهــة الســياحية الســنوية والثقافيــة يف
ديب ،وتقــدم مجموعــة واســعة مــن وســائل الرتفيــه متعــدد الثقافــات ،عــاو ًة
عــى خيــارات البيــع بالتجزئــة .قُــم بتحميــل التطبيــق للحصــول عــى عــروض
خاصــة ولــي تبقــى عــى اطــاع دائــم بالفعاليــات والعــروض يف كل عــام.

تطبيق (ماي دي إكس يب– )myDXB
تطبيــق رائــع يجعــل رحلتــك عــر مطــار ديب أكــر راح ـ ًة مــع ســهولة
الوصــول إىل املعلومــات عــن الخدمــات واملرافــق فيــه .كــا يســاعدك
يف التحقــق مــن الوقــت الفعــي ملواعيــد الطــران والحصــول عــى آخــر
املســتجدات ،ويحــدد لــك موقــع صالــة مطعمــك أو رشكــة الطـران املفضلــة
لديــك ،أو العثــور عــى مــكان تــود الوصــول إليــه يف الســوق الحــرة.
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تطبيقات
األعـمـال

استثمار يفتح آفاق ًا جديدة لبيئة تجارية مزدهرة

Business in Dubai

RTA Corporate Services

تطبيق األعامل من دائرة التنمية االقتصادية
مــن خــال هــذا التطبيــق ميكنــك إنشــاء ملــف متعامــل تعريفــي خــاص
بــك ،ومــن ثــم الوصــول إىل الخدمــات اإللكرتونيــة األكــر اســتخداماً وخدمــات
االستفســارات العامــة .وتوفــر عالمــة التبويــب املعلوماتيــة لدائــرة التنميــة
االقتصاديــة معلومــات عامــة عــن الدائــرة ومعلومــات االتصــال لجميــع الفروع.
كــا تشــمل خدمــات االستفســار عــن الرتاخيــص واألســاء واألنشــطة التجاريــة،
وغريهــا مــن االستفســارات الخاصــة باألعــال.
كــا متكــن الخدمــات اإللكرتونيــة املتعاملــن مــع دائــرة التنميــة االقتصاديــة
مــن إدارة معلومــات رخصهــم؛ مبــا يف ذلــك حجــز االســم التجــاري ،والحصــول
عــى املوافقــة املبدئيــة ،وتحديــث معلومــات الرتخيــص ،وتجديــد الرخصــة
التجاريــة.

تطبيق خدمات الرشكات من هيئة الطرق واملواصالت
هــذا التطبيــق مفيــد ملتعامــي خدمــات الــركات وأولئــك الذيــن يقدمــون
خدمــات التعاقــد مــع هيئــة الطــرق واملواصــات .هــذا التطبيــق ميكّــن
املســتخدمني مــن الوصــول إىل املناقصــات واســتعراض إجراءاتهــا ،وكذلــك
التقــدم بطلــب للحصــول عــى تصاريــح البنــاء والهــدم ،وطلــب نــر اإلعــان
يف مــرو ديب أو يف منافــذ اإليجــار يف محطــات املــرو.

Dubai Customs

JAFZA

تطبيق جامرك ديب للهاتف الذيك والساعات الذكية
ميكن الوصول إىل معظم خدمات الجامرك من خالل الهواتف الذكية
والساعات الذكية .ويحتوي هذا التطبيق عىل الخدمات اإللكرتونية األكرث
استخداماً ،ويتيح تقديم طلبات الخدمة واالستفسارات.
املجموعة األوىل من خدمات الساعة الذكية تشمل االستفسار عن الحالة
الجمركية ،واالستفسار عن حالة طلب التفتيش ،واالستفسار عن حالة طلب
ضامن االسرتداد ،واالستفسار عن حالة طلب تسجيل.

تطبيق األعامل «دافزا»
باعتبارهــا واحــدة مــن املناطــق الحــرة الرائــدة يف العــامل ،توفــر املنطقــة
الحــرة لجبــل عــي (جاف ـزا) جميــع خدماتهــا مــن خــال تطبيقهــا التفاعــي.
فــإىل جانــب املعلومــات عــن كيفية تأســيس األعــال ،يوفــر التطبيــق للرشكات
املســجلة الخدمــات ذات الصلــة مثــل التســجيل والرتاخيــص واإليجــار ،وطلــب
خطابــات رســمية ،والتقاريــر .كــا يشــمل طلبــات صيانــة املرافــق والشــكاوى
والخدمــات املتعلقــة باملوظفــن.
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تطبيقات
األفــــراد

أمان وعدالة وقانون يحمي الجميع

Dubai Police

Dubai Courts

تطبيق رشطة ديب
هــذا التطبيــق املحــدث يتــم تفعيلــه بالصــوت وميتلــك مي ـزات اإلخطــار
واملشــاركة .ويشــمل الخدمــات العامــة ،والخدمــات األكــر اســتخداماً املتعلقــة
باملــرور ( 6خدمــات) ،واألمــن ( 4خدمــات) ،واملجتمــع ( 9خدمــات) .وتشــمل
الخدمــات املجتمعيــة زر  SOSلرشطــة ديب يك يتســنى االتصــال بــك ،إىل جانــب
خدمــات املــرىض ذوي الحــاالت الخطــرة.

تطبيق محاكم ديب
تطبيــق محاكــم ديب يجعــل األمــر مريحــاً بالنســبة لــك ملعرفــة حالــة
الدعــوى الخاصــة بــك ،وموعــد جلســة املحاكمــة املقبلــة ،ورقــم القاعــة حيــث
ســتعقد املحاكمــة .ويتــم ذلــك عــن طريــق االستفســار مــن خــال رقــم
القضيــة ،ســنة القضيــة ..وكذلــك نوعهــا ،والبحــث عــن املــواد الترشيعيــة.
ويوفــر التطبيــق أيضـاً خريطــة مالحيــة لتحديــد املســافة بــن موقــع املســتخدم
وإدارات محاكــم ديب.

LAD

DJI

تطبيق دائرة الشؤون القانونية
يحتــوي التطبيــق عــى العديــد مــن الخدمــات الخاصــة باملحامــن
واملستشــارين القانونيــن ،ومــن ضمنهــا خدمــات تجديــد رخــص مكاتــب
املحامــاة ،وطلبــات الرتخيــص إلنشــاء فــروع ملكاتــب االستشــارات القانونيــة،
باإلضافــة إىل خدمــات مخصصــة للجمهــور تشــمل تقديــم الشــكاوى ضــد
الجهــات الحكوميــة ،والشــكاوى ضــد م ـزاويل املهــن القانونيــة ،وغريهــا مــن
الخدمــات.

تطبيق معهد ديب القضايئ
يوفــر هــذا التطبيــق وصف ـاً كام ـاً ألنشــطة معهــد ديب القضــايئ ،ويوفــر
خيــارا ً مبــارشا ً لحجــز الــدورات التدريبيــة القانونيــة.
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تطبيقات
األفــــراد

نحو مجتمع متعلم ومستنير

KHDA
تطبيق هيئة املعرفة والتنمية البرشية
تــم تصميــم هــذا التطبيــق ليوفــر معلومــات معمقــة حــول املــدارس
ومؤسســات التعليــم العــايل يف ديب .وباســتخدام التطبيــق ميكــن ألوليــاء
األمــور البحــث عــن املــدارس ،واســتعراض أي مدرســة مــن مــدارس األبنــاء،
أو مــدارس أخــرى خــال الســنوات األربــع املاضيــة ،والحصــول عــى جميــع
أنــواع املعلومــات املتعلقــة بالرســوم وخرائــط مواقــع املــدارس واإلحصــاءات
التعليميــة.

IACAD
تطبيق دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي
يساعد التطبيق يف العثور عىل أقرب مسجد بسهولة ،ومعرفة مواقيت
الصالة ،وطلب الفتوى والحصول عىل معلومات حيوية عن الصالة واملراكز
اإلسالمية.

School for all
تطبيق «املدرسة للجميع»
تــرف وزارة الرتبيــة والتعليــم يف دولــة اإلمــارات عــى هــذا التطبيــق
وتهــدف مــن خاللــه إىل تطويــع أحــدث التقنيــات مــن أجــل خدمــة العمليــة
التعليميــة والرتبويــة وتوفــر الخدمــات للطــاب وذويهــم بطــرق مســتحدثة
ت ُس ـ ِّهل عمليــة الوصــول إليهــا .وتهتــم الــوزارة بفئــات ذوي اإلعاقــة بشــكل
كبــر حيــث يوفــر تطبيــق «املدرســة للجميــع» ،إمــكان تقديــم طلبــات خاصــة
لــذوي اإلعاقــة باإلضافــة إىل إيجــاد قنــاة تواصــل مبــارشة مــع إدارة الرتبيــة
الخاصــة يف الــوزارة.

DMI OnDemand
تطبيقات ديب لإلعالم
توفــر مؤسســة ديب لإلعــام تطبيــق مركــز مباريــات ديب الرياضيــة الــذي
يغطــي مباريــات عديــدة مــن جميــع أنحــاء العــامل مــع توافــر النتائــج الحيــة
لتلــك املباريــات ،باإلضافــة إىل التعليــق الريــايض عليهــا.
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تطبيقات
األفــــراد

مواصالت لمدينة في حركة على الدوام

Wojhati Journey Planner
تطبيق وجهتي
املفصلــة
يتيــح التطبيــق للمســتخدمني العثــور عــى التعليــات َّ
للتنقــل مــن منطقــة إىل أخــرى ،وتحديــد التوقيــت املتوقــع لوصــول
وســائل النقــل العــام ،وهكــذا ميكنــك التخطيــط الكامــل لرحلتــك مــع
تطبيــق «وجهتــي».

RTA Drivers and Vehicles
تطبيق سائقي ومركبات هيئة الطرق واملواصالت
وتشــمل ميزاتــه تقديــم طلبــات اســتبدال رخــص القيــادة الضائعــة أو
التالفــة ،وتجديــد الرخصــة ،وطلــب شــهادات الســائق ذات الصلــة ،وتجديــد
ملكيــة الســيارة ،وتقديــم طلــب تغيــر رقــم لوحــة ،والتقــدم للحصــول عــى
رقــم مميــز.
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Smart Salik
تطبيق سالك
وتشــمل مي ـزات هــذا التطبيــق االســتعالم عــن الرصيــد ،وعــرض
رحــات (ســالك) لفــرة زمنيــة محــددة ،واملركبــة املرغــوب عــرض
رحالتهــا ،وعــرض قامئــة بجميــع مخالفــات ســالك ،وإضافــة مركبــة
جديــدة عــى حســاب مســ َّجل ،وإضافــة رصيــد لحســاب ســالك
الخــاص بأصدقائــك أو معارفــك باســتخدام بطاقــة تعبئــة رصيــد ســالك
أو مــن خــال القســيمة اإللكرتونيــة.

تطبيقات
األفــــراد

مواصالت لمدينة في حركة على الدوام

RTA Smart Taxi

Nol

تطبيق التاكيس الذيك
يوفــر التطبيــق إمــكان حجــز وتتبــع ســيارات األجــرة الخاصــة بــك يف
ديب بســهولة ،باســتخدام هاتفــك الــذيك لتتبعهــا عنــد وصولهــا ..كــا ميكنــك
تقييــم عمــل الســائق الخــاص بــك ،وعــرض آخــر  10حجــوزات لديــك.

تطبيق نول
يتيــح تطبيــق املواصــات العامــة االطــاع عــى رصيــد بطاقــة (نــول)،
والحصــول عــى بطاقــة (نــول) الشــخصية بجميــع فئاتهــا ومتابعــة الطلب،
وتحويــل بطاقــة (نــول) الفضيــة والذهبيــة إىل بطاقــة شــخصية لالســتفادة
مــن خدمــات (نــول) اإللكرتونيــة وحاميــة الرصيــد.

Smart Drive

Smart Parking

تطبيق الطرق الذكية
يقــدم تطبيــق «الطــرق الذكيــة» ملســتخدمي وســائل النقــل الخاصــة
فرصــة لتخطيــط رحالتهــم بشــكل مســبق ،ومعرفــة الطــرق االنســيابية التــي
ميكنهــم اســتخدامها تجنبــاً لالزدحــام وتوفــرا ً الســتهالك الوقــود.
ويوفــر التطبيــق معلومــات مروريــة مبــارشة ودقيقــة عــن حالــة الطــرق
يف إمــارة ديب ،حيــث يقــوم التطبيــق باإلبــاغ الفــوري عــن الحالــة املروريــة
للطــرق مــن حيــث االزدحــام أو فيــا يتعلــق بالحــوادث املروريــة التــي قــد
تقــع.

تطبيق مواقف السيارات الذيك من هيئة الطرق واملواصالت
يوفــر تطبيــق مواقــف الســيارات الــذيك تســع خدمــات ،منهــا :دفــع
رســوم املواقــف بالبطاقــات االئتامنيــة دون احتســاب أو خصــم رســوم
الخدمــة اإلضافيــة ،مــع إمــكان دفــع الرســوم عــن طريــق الرســائل النصية،
وإمــكان دفــع رســوم املواقــف ملركبــات اإلمــارات األخــرى دون الحاجــة إىل
التســجيل يف الخدمــة ،وتوفــر ســجل خــاص بالتذاكــر اإللكرتونيــة الســابقة
(التــي جــرى اســتخدامها) وســهولة الحصــول عليهــا ،وخدمــة اإلشــعارات
التلقائيــة للمتعاملــن؛ إلحاطتهــم علـاً مبجانيــة املواقــف خــال اإلجــازات
الرســمية.
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تطبيقات
األفــــراد

خدمات المساكن والبنية التحتية والسالمة

MRHE

DEWA

تطبيق مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان
هــذا التطبيــق مفيــد جــدا ً للمســتفيدين مــن خدمــات مؤسســة
محمــد بــن راشــد لإلســكان ،نظــرا ً ألنــه يوفــر لهــم التحديثــات عــى
طلباتهــم ،ودليــاً شــامالً عــن مزايــا اإلســكان مــن املؤسســة.

تطبيقات هيئة كهرباء ومياه ديب
تطبيقــات الهيئــة متاحــة عــى أكــر عــدد مــن املنصــات واألجهــزة.
وتشــمل األجهــزة العاملــة بنظــام آي أو إس مــن أبــل ،وأندرويــد ،وبــاك
بــري ،ووينــدوز ،والتلفــاز الــذيك ،والســاعات الذكيــة.
هــذه الخدمــات الذكيــة تتيــح للمتعاملــن املســجلني :دفــع الفواتــر،
وتفعيــل حســاب الهيئــة عنــد االنتقــال إىل مســكن جديــد ،وتقديــم
الشــكاوى حــول انقطــاع التيــار الكهربــايئ ،وخدمــات أخــرى عديــدة
تشــمل أكــر مــن  150خدمــة ذكيــة مــن خدمــات الهيئــة؛ مبــا يف ذلــك
املحادثــة بلغــة اإلشــارة الخاصــة باملســتخدمني ضعيفــي الســمع.

Dubai Civil Defense Life

iDubai

تطبيق حياة من اإلدارة العامة للدفاع املدين
يعترب تطبيق الحياة والسالمة والطوارئ الطبية مفيدا ً جدا ً للسكان يف
حاالت الطوارئ ،سواء يف املنزل أو عىل الطريق أو يف أي مكان بعيد .فبضغطة
واحدة عىل زر  SOSتتبعها مكاملة إىل مركز القيادة ..ويتمكن تالياً من تحليل
الوضع وإرسال املساعدة الالزمة.

تطبيق  iDubaiمن بلدية ديب
يحتــوي هــذا التطبيــق عــى باقــة مــن الخدمــات الذكيــة العامــة للبلدية
والتــي تشــمل الحفــاظ عــى جــال ديب .ومــن خــال هــذا التطبيــق ميكنــك
اإلبــاغ عــن وجــود تــرب للميــاه أو حيوانــات نافقــة عــى الطريــق وجمــع
النفايــات ..كــا يتضمــن خريطــة تفاعليــة لــديب وكيفيــة تحولهــا إىل مدينــة
ذكية.
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تطبيقات
األفــــراد

خدمات صحية لمدينة ذكية

DHA

DHCC Find a Doctor

تطبيق هيئة الصحة بديب
إضافــة لتوفــر أخبــار هيئــة الصحــة بــديب ومواقعهــا يف أنحــاء اإلمــارة ،يتيــح
التطبيــق الحصــول مبــارشة عــى نتائــج املختــر وخدمــات البطاقــة الصحيــة،
وتنبيهــات التطعيــم وأدوات القيــاس إلدارة مــرض الســكري وفقــدان الــوزن.

تطبيق مدينة ديب الطبية
يعــد هــذا التطبيــق أفضــل وســيلة للبحــث عــن طبيــب موثــوق بــه يف ديب،
ويوفــر التطبيــق تفاصيــل االتصــال باألطبــاء واملراكــز الطبيــة واملستشــفيات
والعيــادات والصيدليــات وخدمــات التأمــن الصحــي.

Dubai Ambulance
تطبيق خدمات إسعاف ديب
يوفر التطبيق مجموعة من الخدمات املفيدة ،مثل :الرعاية الصحية
والسالمة العامة من قبل املهنيني الطبيني.

العدد 144
أكتوبر 2015

19

شركاؤنا في معرض جيتكس  2015على منصة
حكومة دبي الذكية

شرطة دبي
تســتخدم رشطــة ديب يف تنفيــذ مهامهــا وواجباتهــا تكنولوجيــا وخدمــات متطورة
يف ســبيل جعــل مدينــة ديب واحــدة مــن أكــر املــدن أمانـاً يف العــامل .وهــي توفــر
حالي ـاً أكــر مــن  300خدمــة يتــم تقدميهــا عــر العديــد مــن القنــوات ،مبــا يف
ذلــك تطبيقــات الهاتــف الــذيك ،وشــبكة اإلنرتنــت ،ومراكــز االتصــال ،وشاشــات
اللمــس ،والزيــارات املبــارشة إىل مراكــز الرشطــة باملدينــة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaipolice.gov.ae :

اإلدارة العامة للدفاع المدني–دبي
يعمــل الدفــاع املــدين يف ديب بــإرشاف مــن وزارة الداخليــة ،عــى حاميــة األرواح
واملمتلــكات والبيئــة يف مدينــة ديب .كــا أن لديــه أدوارا ً حيويــة يف مجــال
الصناعــة والســامة واألمــن التجــاري .ويهــدف موقــع الدفــاع املــدين ملدينــة
ديب وتطبيقــه الــذيك إىل نــر الوعــي واملعلومــات العلميــة واألخبــار الدقيقــة
للجمهــور حــول ســبل الوقايــة والســامة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dcd.gov.ae :
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النيابة العامة
تشـكَّلت النيابــة العامــة يف ديب يف عــام  1992بغــرض خلــق مجتمــع أكــر أمنـاً
مــن خــال حاميــة حقوقــه القانونيــة وحريتــه مــن أجــل نــر العــدل واألمــن
يف املجتمــع .وقــد تــم تصميــم موقــع النيابــة العامــة وتطبيقاتهــا الذكيــة لتوفــر
خدمــات إلكرتونيــة وذكيــة بطريقــة تتيــح لكافــة األطـراف يف القضايــا القانونيــة
مراجعــة تفاصيــل قضاياهــم ومتابعــة ســر العمــل بهــا بيــر وســهولة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dxbpp.gov.ae :

محاكم دبي
تكمــن رؤيــة محاكــم ديب يف أن تكــون رياديــة يف عمــل املحاكــم ،بحيــث تســعى
لتحقيــق العدالــة يف املجتمــع مــن خــال الدقــة والرسعــة يف التســوية والفصــل
يف الدعــاوى وتنفيــذ األحــكام والق ـرارات واألوامــر القضائيــة وتوثيــق العقــود
واملحــررات ،باالعتــاد عــى كــوادر وطنيــة مؤهلــة ونظــم وإجـراءات وتقنيــات
حديثــة ومتطــورة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dc.gov.ae :

معهد دبي القضائي
تأســس معهــد ديب القضــايئ يف عــام  1996ليلعــب دورا ً رئيسـاً يف إعــداد وتأهيــل
الكــوادر اإلماراتيــة القــادرة عــى إدارة عمــل القضــاء والنيابــة العامــة .ويقــدم
املعهــد الربامــج التدريبيــة التــي تهــدف إىل رفــع املســتوى املهنــي مــن خــال
برامــج أكادمييــة وتدريبيــة متخصصــة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dji.gov.ae :

اللجنة العليا للتشريعات في دبي
تختــص اللجنــة العليــا للترشيعــات يف إمــارة ديب بكافــة املســائل املتعلقــة
بالترشيعــات واالتفاقــات واملعاهــدات الدوليــة ،إذ تنفــرد دون غريهــا مــن
الجهــات الحكوميــة يف اإلمــارة يف جميــع املســائل املتعلقــة بالترشيعــات
االتحاديــة واالتفاقــات الخارجيــة واملعاهــدات الدوليــة.
وتصــدر اللجنــة املذكـرات التفســرية واللوائــح املتعلقــة بالترشيعــات املعمــول
بهــا يف إمــارة ديب ،وتقــوم كذلــك بتمثيــل ديب يف اللجــان املعنيــة بالدراســة
والتفــاوض بشــأن املعاهــدات واالتفاقــات ومذكــرات التفاهــم مــع الجهــات
الخارجيــة ،وإبــداء املشــورة بشــأنها قبــل االنضــام إليهــا أو التوقيــع عليهــا،
بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة املعنيــة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعhttp://slc.dubai.gov.ae :

دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي
تأسســت دائــرة الشــؤون القانونيــة لحكومــة ديب يف العــام  2009لتقديــم
الخدمــات القانونيــة لحكومــة ديب والكيانــات التابعــة لهــا ،ولتقــوم بشــكل عــام
بــدور الرقابــة القانونيــة عــى جميــع املســائل القانونيــة.
وبخــاف إصــدار وترجمــة الجريــدة الرســمية الحكوميــة ،تقــوم الدائــرة
بإعــداد ومراجعــة الترشيعــات املحليــة ،كــا تقــوم بتمثيــل حكومــة ديب يف
الترشيعــات االتحاديــة ،وتقديــم املشــورة القانونيــة لقضايــا الجهــات الحكوميــة
وترخيــص رشكات االستشــارات القانونيــة وإعــداد واســتعراض مســودات العقــود
واالتفاقــات التــي تــديل بهــا الجهــات الحكوميــة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.legal.dubai.gov.ae :

هيئة كهرباء ومياه دبي
هيئــة كهربــاء وميــاه ديب هــي إحــدى الدوائــر الخدماتيــة الرائــدة يف العــامل.
فمبــادرة «الحيــاة الســعيدة مبدينــة ديب الذكيــة» التــي أطلقتهــا الهيئــة تهــدف
إىل اســتخدام شــبكات الطاقــة املســتدامة والطاقــة الشمســية للتطبيقــات
الذكيــة مــن أجــل إعــادة شــحن املركبــات والشــبكات الذكيــة .كــا ومتنــح
الهيئــة الحائــزة عــى العديــد مــن جوائــز الخدمــة الذكيــة ،جوائــز ألفضــل
مســتهلكيها الذيــن ميارســون أســاليب حيــاة مســتدامة.
وميكــن الوصــول إىل اســتخدام خدمــات هيئــة كهربــاء وميــاه ديب الذكيــة عــى
نطــاق واســع مــن خــال العديــد مــن الوســائل ،مبــا يف ذلــك الهواتــف الذكيــة،
والتلفزيونــات الذكيــة ..والســاعات الذكيــة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dewa.gov.ae :
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هيئة الطرق والمواصالت
أطلقــت هيئــة الطــرق واملواصــات  5تطبيقــات عــى الهواتــف الذكيــة تعمــل
عــى توفــر  30خدمــة جديــدة .وتشــمل هــذه التطبيقــات :املواصــات العامــة
وســالك الــذيك واملواقــف الذكيــة والســائقون واملركبــات وخدمــات قطــاع
األعــال ،وهــي مكملــة للتطبيقــات الثالثــة املوجــودة مــن قبــل :هيئــة الطــرق
واملواصــات ( ،)RTAوجهتــي ،والتاكــي الــذيك ،عــاوة عــى توفــر  53خدمــة
ذكيــة عــر الهاتــف املحمــول.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.rta.ae :

بلدية دبي

توفــر بلديــة ديب الخدمــات البلديــة ملجموعــة متنوعــة مــن الســكان يف املدينــة،
ليشــمل عملهــا التخطيــط الحــري ،واإلرشاف عــى اإلنشــاءات ،وحاميــة البيئــة
وتحســينها ،واملحافظــة عــى الحدائــق العامــة ،وتنظيــم وضــان معايــر
الجــودة العامليــة يف مجــال البنــاء ومــواد البنــاء واملــواد الغذائيــة واالســتهالكية،
والخدمــات املهنيــة يف إصــدار الشــهادات املخربيــة واعتامدهــا.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dm.gov.ae :

دائرة األراضي واألمالك

تقــوم دائــرة األرايض واألمــاك بتجهيــز جميــع الوثائــق املتعلقــة مبعامــات
األرايض وكذلــك تنظيــم وتســجيل جميــع املعامــات العقاريــة .تجــري عمليــة
التســجيل مــن خــال نظــام الطابــو ووكالــة التنظيــم العقــاري .كــا تقــدم
الدائــرة العديــد مــن الخدمــات اإللكرتونيــة ،مبــا يف ذلــك االستفســار عــن الحالة،
وإعــداد تقاريــر يوميــة وشــهرية عــن املعامــات ،وتقديــر ســعر األرض ،وإصــدار
الخرائــط ،وإصــدار ســندات امللكيــة ،واســتبدال الشــهادات املفقــودة أو التالفــة،
وتســجيل مبيعــات األرايض.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubailand.gov.ae :
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«الحكومة الذكية،
التنام ..تعمل  24ساعة يف
اليوم 365 ،يوماً يف السنة،
مضيافة كالفنادق ..رسيعة
يف معامالتها ..سهلة يف
إجراءاتها»
صاحــب الســــمو الشــــيخ محمــد بــن
راشــــد آل مكتوم نائــــب رئيــــس الدولة،
رئيــــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم ديب

دائرة التنمية االقتصادية
تــم إنشــاء دائــرة التنميــة االقتصاديــة يف ديب لتنظيــم وتطويــر وتعزيــز التجــارة
والصناعــة يف اإلمــارة .وهــي باتــت مســؤولة أيضـاً عــن أنشــطة تســجيل األعامل
والرتاخيــص والحاميــة التجاريــة يف اإلمــارة .تقــدم دائــرة التنميــة االقتصاديــة
مجموعــة مــن الخدمــات للــركات مــن خــال موقعهــا اإللكــروين وتطبيقاتهــا
الذكيــة التــي تهــدف إىل توفــر وقــت املتعاملــن مــن قطــاع األعــال.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaided.gov.ae :

تراخيص
تأسســت تراخيــص يف عــام  2008مــن قبــل مؤسســة املوانــئ والجــارك
واملنطقــة الحــرة ،بهــدف تحقيــق التكامــل بــن وظائــف الرتخيــص وتطبيــق
التزامــات كلٍ مــن إدارة الهندســة املدنيــة ،وإدارة البيئــة والصحــة والســامة.
وتوفــر الخدمــات لألعــال ،واملــاك ،واملســتأجرين يف مجتمعــات ديب العامليــة،
تبنــت تراخيــص مبــدأ «الخدمــات املوزعــة» مــن خــال الحصــول عــى مكاتــب
الخدمــة عــر القمــر الصناعــي يف هــذه املجتمعــات ،مثــل مركــز ســوق التنــن،
وأتالنتــس ،ومركــز ابــن بطوطــة التجــاري .ومــن خــال املنصــات اإللكرتونيــة،
وتســتعني تراخيــص مبجموعــة كاملــة مــن الخدمــات التــي ميكــن تقدميهــا يف
تلــك املواقــع ،مــا يســهل اإلج ـراءات عــى العمــاء دون أدىن تأثــر يف جــودة
الخدمــة املقدمــة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.trakhees.ae :

غرفة دبي
لعبــت غرفــة تجــارة وصناعــة ديب (غرفــة ديب) دورا ً حيويـاً يف تحســن وتطويــر
منــاخ األعــال يف ديب .وتتمثــل مهمتهــا يف متثيــل ودعــم وحاميــة مصالــح
مجتمــع األعــال يف اإلمــارة ،وإنجــاز ذلــك مــن خــال خلــق بيئــة عمــل مواتيــة،
ودعــم تطويــر األعــال ،والرتويــج لــديب باعتبارهــا مرك ـزا ً تجاري ـاً دولي ـاً.
وتقــدم غرفــة ديب خدماتهــا املنوعــة حاليــاً لنحــو  150ألــف عضــو ،مبــا يف
ذلــك تســوية النزاعــات ،وإصــدار شــهادات املنشــأ ،والخدمــات القانونيــة،
واســتقبال الوفــود التجاريــة األجنبيــة ،وتنظيــم املعــارض التجاريــة واملنتديــات
االقتصاديــة ،وتنظيــم برامــج تدريبيــة لــرواد األعــال ،وخدمــة مجموعــات
ومجالــس األعــال ،وتوفــر خدمــات تصنيــف ائتامنيــة ،وخدمــات الوســاطة
التجاريــة ،والوصــول إىل األبحــاث والتقاريــر املحدثــة ..وغريهــا مــن الخدمــات
التــي تســاعد األعضــاء عــى التواصــل والنمــو ،باتجــاه تعزيــز البيئة االســتثامرية
يف ديب.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaichamber.com :
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الدائرة المالية
تتــوىل الدائــرة املاليــة إدارة الخطــط الراميــة إىل تحســن االنضبــاط املــايل مــن
خــال تخطيــط ومراقبــة اإلي ـرادات والنفقــات الحكوميــة وإعــداد مجموعــة
كاملــة مــن التقاريــر املاليــة املوحــدة لحكومــة ديب وفــق أفضــل املامرســات
العامليــة ،وتقديــم برامــج تدريبيــة لتحســن إدارة املاليــة العامــة والنفقــات.
ويقــدم «صنــدوق ديب للدعــم املــايل» الــذي تــرف عليــه اللجنــة العليــا
للسياســة املاليــة يف إمــارة ديب ،الســيولة املاليــة للحكومــة والكيانــات املرتبطــة
بهــا مــن أجــل تنفيــذ مشــاريع ذات أهميــة اسـراتيجية يف اإلمــارة مبــا يتــاىش
مــع املعايــر والضوابــط التــي حددتهــا اللجنــة العليــا للسياســة املاليــة يف إمــارة
ديب.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعhttp://www.dof.gov.ae/en :

سوق دبي المالي
تأســس ســوق ديب املــايل مبوجــب ق ـرار وزارة االقتصــاد رقــم  14لعــام ،2000
ويعمــل كســوق ثانويــة للتعامــل بــاألوراق املاليــة الصــادرة عــن الــركات
املســاهمة العامــة والســندات الصــادرة عــن الحكومــة االتحاديــة ،أو الحكومات
املحليــة واملؤسســات العامــة يف الدولــة ووحــدات صناديــق االســتثامر  ،والتــي
تكــون معتمــدة لــدى ســوق ديب املــايل.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dfm.ae :

جمارك دبي
تعتــر جــارك ديب مــن أبــرز الدوائــر الحكوميــة الرائــدة يف التحــول اإللكــروين
نظــرا ً لكــون معظــم خدماتهــا متوافــرة عــى موقعهــا عــى اإلنرتنــت ومــن
خــال تطبيقــات الهاتــف الــذيك والســاعات الذكيــة .وميكــن لعمالئهــا تقديــم
طلباتهــم مــن خــال األجهــزة الذكيــة لتجــري معالجتهــا وتخليصهــا ،مؤكديــن
بذلــك بقــاء جــارك ديب رائــدة يف مجــال تكنولوجيــا الحكومــة الذكيــة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaicustoms.gov.ae :
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سلطة مدينة دبي المالحية
تتــوىل ســلطة مدينــة ديب املالحيــة مراقبــة وتطويــر وتعزيــز األنشــطة
البحريــة ،وتوفــر منصــة تدعــم التم ُّيــز والجــودة مــن خــال قيامهــا بوضــع
اللوائــح واملبــادئ التوجيهيــة املطابقــة للمقاييــس العامليــة مــن أجــل تعزيــز
البنيــة التحتيــة املالحيــة ودعــم العمليــات والخدمــات اللوجســتية ،باإلضافــة
إىل تقدميهــا فرص ـاً اســتثامرية لتعزيــز تنافســية ديب عــى املســتويني اإلقليمــي
والــدويل.
وتهــدف ســلطة مدينــة ديب املالحيــة إىل بنــاء رشاكات ف َّعالــة واسـراتيجية مــع
الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة والــركات الخاصــة مبــا يتــاىش مــع رؤيتهــا
لخلــق قطــاع بحــري آمــن ومســتدام ،ودفــع االســتدامة االقتصاديــة والنمــو يف
إمــارة ديب.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعhttp://www.dmca.ae/en :

دبي التجارية

تقــدم ديب التجاريــة خدمــات إلكرتونيــة متكاملــة لكافــة فئــات مقدمــي
الخدمــات التجاريــة واللوجســتية يف ديب ،مــا يتيــح عمليــات تجاريــة سلســة يف
كل مــن القطاعــن الحكومــي والخــاص.
وتعمــل ديب التجاريــة عــى دمــج أصحــاب العالقــة الرئيســيني يف عمليــات
التجــارة والخدمــات اللوجســتية مبــا يف ذلــك موانــئ ديب العامليــة ،وجــارك ديب،
وتوفــر بوابــة ديب التجاريــة خدمــات لتلبيــة احتياجــات العمــاء مســتهدف ًة يف
املقــام األول رضاهــم وســعادتهم .وتشــمل الخدمــات الحاليــة خدمــات رجــال
األعــال ،وخدمــات وكالء الشــحن ،وخدمــات املقاصــة ،والناقلــن ،والجهــات
املرخــص لهــا ضمــن املناطــق الحــرة التــي تقــدم خدمــات مثــل الخدمــات
البحريــة ،وخدمــات مناولــة البضائــع ،وخدمــات تخليــص البضائــع ،وخدمــات
النقــل.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعhttp://www.dubaitrade.ae :

هيئة دبي للطيران المدني
تشــمل املهــام الرئيســة لهيئــة ديب للطــران املــدين تطويــر الطــران املــدين،
وتأمــن الحقــوق السياســية الجويــة للنقــل الجــوي الــدويل لــركات النقــل
الوطنيــة يف ديب .ويغطــي نطــاق قطــاع الطــران جميــع األنشــطة املتعلقــة
بالنقــل الجــوي والنشــاطات املرتبطــة بــه ،مثــل خدمــات الصيانــة واملبيعــات
والســياحة والســفر ،وخدمــات الشــحن والخدمــات اللوجســتية.
تقــدم الهيئــة عــددا ً مــن الخدمــات اإللكرتونيــة مــن خــال موقعهــا عــى شــبكة
اإلنرتنــت ،مبــا يف ذلــك :تصاريــح هبــوط الطائـرات ،وتصاريــح دخــول املنتجــات
الخطــرة ،وترصيــح دخــول األســلحة ،وشــهادات عــدم املامنعــة ،واملراقبــة
اإللكرتونيــة للطائـرات ،وبرنامــج أمــن املهبــط ،وبرنامــج أمــن املطــار املســتأجر.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dcaa.gov.ae :

مطارات دبي
تقــدم مطــارات ديب تجربــة عاليــة املســتوى للــركاب مــن خــال توفــر مطــارات
آمنــة وضــان نظامهــا البيئــي ،وتعمــل بالتعــاون مــع رشكات الطـران والــركاب
واملوظفــن عــى املســاهمة يف منــو ديب.
الخدمــات اإللكرتونيــة األكــر أهميــة التــي تقدمهــا مطــارات ديب تشــمل :حجــز
قاعــة املجلــس ،معلومــات وصــول ومغــادرة الرحلــة ،دليــل الطقــس.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaiairports.com :

دائرة السياحة والتسويق التجاري
اســتطاعت دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري جعــل مدينــة ديب يف طليعــة
الوجهــات الســياحية الرائــدة ومراكــز األعــال البــارزة يف العــامل .وتتــوىل
الدائــرة التخطيــط لتنميــة قطــاع الســياحة يف ديب واإلرشاف عليــه ،وكذلــك
وضــع وتطبيــق برنامــج تســويقي شــامل يتضمــن حمــات إعالنيــة ونشــاطات
ترويجيــة عامليــة ،فضــاً عــن تعزيــز التزامهــا مبســؤوليتها االجتامعيــة.
وتوفــر الدائــرة بوابــة رســمية للســياحة تســمى (ديفينتــي ديب) التــي تقــوم
بتوفــر خدمــات رضوريــة للســياح واملقيمــن يف ديب.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaitourism.ae :

مركز دبي لإلحصاء
مركــز ديب لإلحصــاء هــو املصــدر الرســمي للبيانــات اإلحصائيــة يف ديب ..وأنشــأ
املركــز نظامـاً حديثـاً وشــامالً للمعلومــات والبيانــات اإلحصائيــة املوثوقــة ،وفــق
املعايــر الدوليــة وأفضــل املامرســات لجمــع وتحليــل ونــر البيانــات ،مــع
ضــان خصوصيــة املعلومــات الشــخصية واملؤسســية .ومتاشــياً مــع توجيهــات
حكومــة ديب ،يقــدم املركــز العديــد مــن الخدمــات اإللكرتونيــة التــي تعمــل
عــى تحســن العمــل اإلحصــايئ وتســهيل الحصــول عــى البيانــات واملعلومــات
اإلحصائيــة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dsc.gov.ae :

مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان
تهــدف مؤسســة محمــد بــن راشــد لإلســكان إىل توفــر الســكن املالئــم ملواطنــي
ديب مــن خــال توفــر كافــة الخدمــات املتعلقــة باإلســكان تحــت مظلــة
واحــدة .وتشــمل خدماتهــا منــح قطــع أر ٍ
اض للســكن واملنــازل الحكوميــة
واملنــازل الجاهــزة وصيانــة وتوســيع املنــازل الحاليــة وإعطــاء قــروض اإلســكان؛
وفق ـاً لسياســات ومعايــر متبعــة.
ميكــن للمتعاملــن الذيــن يقومــون بالتســجيل عــى موقــع املؤسســة التحقــق
مــن حالــة طلبــات مســاكنهم ،وتقديــم طلبــات الحصــول عــى منــازل جاهــزة،
وطلــب خصــم الســداد املبكــر ،والقيــام بالدفــع اإللكــروين ألقســاط قــروض
اإلســكان واملدفوعــات املتأخــرة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.mrhe.gov.ae :

نداء
تديــر مؤسســة االتصــاالت املتخصصــة (نــداء) شــبكة متخصصــة تعمــل عــى
توفــر خدمــات االتصــاالت لجميــع املؤسســات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة
والخاصــة التــي تســعى إىل الريــادة يف مجــال االتصــاالت .توظــف نــداء خـراء يف
مجــال االتصــاالت الســلكية والالســلكية ،وكذلــك كفــاءة البنيــة التحتيــة التقنيــة
لضــان أفضــل نتيجــة ممكنــة مــن خــال تكامــل األصــول البرشيــة والفنيــة
عــى حــد ســواء.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.nedaa.ae :
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هيئة الصحة بدبي
تضــع هيئــة الصحــة بــديب السياســات واالســراتيجيات الالزمــة للوصــول إىل
أفضــل مســتوى يف املستشــفيات والعيــادات العامــة والخاصــة.
وتســعى الهيئــة إىل ضــان حاميــة الصحــة العامــة بطرحهــا اسـراتيجية صحيــة
تســتهدف متكــن ديب مــن تلبيــة احتياجاتهــا املســتقبلية ،مــع تعزيزهــا برشاكــة
بــن كل مــن القطاعــن العــام والخــاص .تعمــل الهيئــة إىل جانب منــح الرتاخيص
ـدأب عــى رفع مســتوى الشــفافية واملســاءلة يف
وإصــدار الترشيعــات الصحيــة بـ ٍ
نظــام الرعايــة الصحيــة لإلمــارة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dha.gov.ae :

مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف
تقــدم مؤسســة ديب لخدمــات اإلســعاف خدمــات اإلســعاف ونقــل املــرىض يف
ديب ،وتقــوم بتطبيــق السياســات الالزمــة لتوفــر خدمــات اإلســعاف يف الحــاالت
الطارئــة ،وتشــغيل مركــز تحكــم لخدمــات اإلســعاف يف اإلمــارة .ويوفــر تطبيــق
الجهــاز املحمــول مجموعــة مــن الخدمــات املفيــدة لخدمــات الرعايــة الصحيــة
والســامة العامــة مــن قبــل أطبــاء محرتفــن.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.ambulance.gov.ae :

المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية
يتعاظــم الــدور الــذي تقــوم بــه املدينــة العامليــة للخدمــات اإلنســانية يوم ـاً
بعــد يــوم لتصبــح أكــر مركــز للخدمــات اللوجســتية يف مجــال اإلغاثة اإلنســانية
عــى مســتوى العــامل؛ وتنــدرج يف عضويتهــا تســع منظــات تابعــة لألمــم
املتحــدة ونحــو  50منظمــة إنســانية دوليــة ،باإلضافــة إىل الــركات التجاريــة.
وتضــع املدينــة العامليــة للخدمــات اإلنســانية خــرة وكفــاءة ديب العامليــة يف
مجــال خدمــات النقــل واإلمــدادات اللوجســتية يف متنــاول منظــات اإلغاثــة
التــي تهــدف إىل مــد يــد العــون واملســاعدة للمعوزيــن وضحايــا الكــوارث
واألرس التــي عانــت ويــات املجاعــة والفقــر.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.ihc.ae :
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نور دبي
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب مؤسســة نــور ديب يف ســبتمرب .2008
وبعــد نجاحهــا يف الوصــول إىل أكــر مــن  5ماليــن شــخص خــال الســنة األوىل،
صــدر مرســوم مــن قبــل حاكــم ديب بتحويــل نــور ديب مــن مبــادرة إىل كيــان غــر
حكومي/غــر ربحــي لديــه القــدرة القانونيــة الكاملــة واالســتقاللية املطلوبــة
لتنفيــذ جميــع مهامــه وتحقيــق أهدافــه.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.noordubai.ae :

مؤسسة األوقاف وشؤون ُ
القصَّر
ُــر اإلرشاف القانــوين عــى األوقــاف
تتــوىل مؤسســة األوقــاف وشــؤون الق َّ
ورعايتهــا واســتثامرها ،وتعمــل عــى احتضــان القارصيــن ورعايتهــم وتأهيلهــم
واســتثامر أموالهــم وإدارتهــا مــن خــال منظــور إســامي معــارص ،ومبــا يتوافــق
مــع الرشيعــة اإلســامية.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.amaf.gov.ae :

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري
تركــز نشــاطات دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل الخــري عــى التعليــم الديني
والتوجيــه واإلجـراءات اإلســامية مثــل :تقديــم الفتــاوى وأوقــات الصــاة ،وإدارة
املســاجد والتشــاور األرسي .كــا ومتلــك قاعــدة بيانــات واســعة مــن الفتــاوى يف
كل املجــاالت وتوفــر مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات اإللكرتونيــة املتعلقــة
بنــر قيــم اإلســام والتســامح يف اإلمــارة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.iacad.gov.ae :

هيئة تنمية المجتمع
تركــز هيئــة تنميــة املجتمــع عــى التنميــة املجتمعيــة يف ديب ،بحيــث يشــمل
ذلــك اإلعــداد والتنفيــذ واإلرشاف عــى الخطــط االسـراتيجية الشــاملة ،واقـراح
الترشيعــات املتعلقــة بالخدمــات االجتامعيــة بغــرض تحســن مخرجــات قطــاع
التنميــة االجتامعيــة .كــا توفــر الهيئــة مجموعــة مــن الخدمــات اإللكرتونيــة،
منهــا املنافــع االجتامعيــة وبرنامــج الكيــت لتوظيــف ذوي اإلعاقــة ،ومنــح
الرتاخيــص للمتطوعــن ،وتســجيل األنديــة واألنشــطة االجتامعيــة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.cda.gov.ae :

هيئة المعرفة والتنمية البشرية
تعــد هيئــة املعرفــة والتنميــة البرشيــة يف ديب الجهــة املســؤولة عــن توجيــه
جــودة التعليــم والتعلــم يف ديب ،وهــي الســلطة التنظيميــة لحكومــة ديب التــي
تدعــم تحســن املــدارس والجامعــات ومعاهــد التدريــب وقطاعــات املــوارد
البرشيــة األخــرى.
يوفــر موقــع هيئــة املعرفــة مجموعــة مــن الخدمــات اإللكرتونيــة ،مبــا يف ذلــك
دليــل املــدارس والرســوم يف ديب ،والتقييــات املدرســية الســنوية والتقاريــر،
والبحــث عــن أقــرب مدرســة حكوميــة ،ودليــل الرقابــة املدرســية ،ودليــل دور
الحضانــة واملــدارس والجامعــات ومراكــز ذوي اإلعاقــة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.khda.gov.ae :

مؤسسة دبي لإلعالم
تعتــر مؤسســة ديب لإلعــام ( )DMIإحــدى املؤسســات اإلعالميــة الرائــدة يف
الوطــن العــريب؛ حيــث حققــت موقع ـاً ريادي ـاً مــن خــال قنواتهــا اإلعالميــة
املتعــددة (الصحافــة واإلذاعــة والتلفزيــون) والتــي بدورهــا تصــل إىل أكــر عــدد
ممكــن مــن املشــاهدين إقليمي ـاً ودولي ـاً.
كذلــك تقــدم املؤسســة خدمــات رقميــة متطــورة وعاليــة الجــودة ،هــي األوىل
مــن نوعهــا يف العــامل العــريب ،مبــا يف ذلــك خدمــات البــث املبــارش والفيديــو
حســب الطلــب ،وتلفزيــون اللحــاق بالركــب ،وتطبيقــات لبــث لقطــات
الفيديــو.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dmi.ae :

مجلس دبي الرياضي
يهــدف مجلــس ديب الريــايض إىل تطويــر وتحســن الرياضــة يف ديب وخلــق بيئــة
رياضيــة شــاملة تلبــي متطلبــات املجتمــع ،ومتهــد الطريــق للشــباب لغــرس
الرياضــة وتنميــة مواهبهــم الثقافيــة بالطريقــة التــي تســاعدهم عــى تحقيــق
نتائــج ملموســة ،تجعــل مــن ديب العالمــة الرائــدة يف عــامل الرياضــة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaisports.ae :

هيئة دبي للثقافة والفنون
تــري هيئــة ديب للثقافــة والفنــون املشــهد الثقــايف عــى الصعيــد املحــي
واإلقليمــي اعتــادا ً عــى مكانــة ديب كواحــدة مــن أكــر املــدن املتعــددة
الثقافــات يف العــامل ،حيــث يلتقــي الــرق والغــرب .وتعمــل عــى تشــجيع أكــر
مــن  200جنســية تعيــش وتعمــل يف ديب للمســاهمة يف نهضــة الثقافــة والفنــون
يف املنطقــة.
ملعرفة املزيد ميكنكم زيارة املوقعwww.dubaiculture.ae :
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جوائز قيمة لمستخدمي خدمات
حكومة دبي الذكية وزوار منصتها

ستشــهد منصــة حكومــة ديب الذكيــة ســحوبات يوميــة ملســتخدمي الخدمــات اإللكرتونيــة والذكيــة التــي توفرهــا ،جنب ـاً
إىل جنــب مــع الخدمــات التــي توفرهــا الجهــات الحكوميــة األخــرى ،لــزوار أجنحتهــا أو ملــن يشــاركون يف حضــور أحــد
العــروض التقدمييــة عــى املنصــة ،حيــث جــرى رصــد عــدد كبــر مــن األجهــزة الذكيــة التــي ســتقدم كجوائــز لهــذا الغــرض.
وتشــمل الفئــات التــي ســتتاح لهــا فرصــة املشــاركة يف هــذه املســابقات مســتخدمي التطبيقــات الذكيــة التاليــة:
-
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جميع املشاركني يف استطالعات خدمات حكومة ديب الذكية.
املشاركون يف استطالعات .dubai.ae
املسجلون الجدد يف خدمة .MyID
املستخدمون الفاعلون يف تطبيق خدمات األفراد .mDubai
جميع املستخدمني لتطبيق خدمات األفراد .mDubai
جميــع مــن قامــوا بالتســجيل يف تطبيــق خدمــات األفــراد mDubai
خــال جيتكــس .2015
املتقدمون للوظائف من خالل تطبيق «ديب للتوظيف» .mJobs
املستخدمون لتطبيق املوظف الذيك.
مستخدمو أكشاك تساهيل.
مســتخدمو شــبكات التواصــل االجتامعــي لحكومــة ديب الذكيــة – صــورة
ألفضــل منصــة عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي.
أفضــل  3معجبــن بحكومــة ديب الذكيــة (أصحــاب أكــر عــدد مــن
التغريــدات أو املنشــورات).
منصات الجهات الحكومية.
زوار ّ
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اشــرك يف مســابقة حكومــة ديب الذكيــة الخاصــة بـ «اإلنســتغرام» عــر التقاط
صــورة «ســيلفي» يف منصتنــا وأنــت تبــدي ســعادتك باســتخدام الخدمــات
التــي توفرهــا حكومــة ديب .اســتخدم الوســم #SmartMoments
للفوز بأجهزة ذكية!
معايري االشرتاك:
•	 يجــب نــر الصــورة يف حســابك عــى اإلنســتغرام مبديــاً ســعادتك يف
منصتنــا خــال معــرض جيتكــس 2015
•	 إىل جانــب ســعادتك ،حــاول إظهــار أكــر قــدر ممكــن مــن املنصــة/
الشــعار/العالمة التجاريــة
•	 استخدم الوسم  #SmartMomentsعند نرش الصورة
•	 سيتم اختيار أفضل صورة من قبل فريق متخصص
•	 حاملــا يتــم اختيــار أول  3فائزيــن ،يجــب عليهــم الحضــور الســتالم
جوائزهــم خــال مــدة ال تتجــاوز يومــي عمــل
•	 يجب أن يحرض الفائز املختار شخصياً مربزا ً ما يثبت هويته

