آفاق إلكترونية

التقنيات الرائعة ..والفرص الواعدة
"على ال��رغ��م م��ن الإم�ك��ان��ات الكبرية التي متتلكها الأج�ه��زة الذكية يف
التفاعل الغني بالو�سائط املتعددة ،وال�شغف الكبري ال��ذي تبديه الأجيال
اجلديدة من "ال�شباب" للتعامل مع تلك الأدوات الذكية بطريقة �سل�سة،
غ��ال�ب�اً م��ا ي�ت�ف��وق��ون ب�ه��ا ع�ل��ى ال�ك�ب��ار� ،إال �أن عملية ال�ب�ح��ث ل�ل��و��ص��ول �إىل
التطبيقات الذكية املوجهة لقطاع التعليم تبدو من املهمات ال�صعبة؛ �إذ
تكاد تخلو متاجر التطبيقات املعروفة من �أي �شيء ذي بال يف جمال التعليم
املتفاعل املبني على املعلومات املنهجية يف دولة الإم��ارات ،والتي تت�شابه �إىل
درجة كبرية مع مناهج دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ومتثل يف جمموعها
�سوقاً قوية لطرح منتجات التعليم املتفاعل.
***
الأمر يزداد �أهمية عندما يجري ا�ستعرا�ض املنظومات املتقدمة لربامج �إدارة
العملية التعليمية بالكامل با�ستخدام الأجهزة الذكية ،وهي املنظومات التي
تطرحها معظم ال�شركات املنتجة لتلك الأجهزة ،وعلى ر�أ�سها �أبل وغوغل
و�سام�سوجن...
من ناحية �أخ��رى ف��إن �أدوات الن�شر الإل�ك�تروين التي ُت�ستخدم يف تو�صيل
امل�ن��اه��ج ه��ي ذات�ه��ا امل�ستخدمة يف ن�شر الكتب املتفاعلة وب�ن��اء التطبيقات
املوجهة للأجهزة الذكية .هذه التقنيات الرائعة ت�سلط ال�ضوء قوياً على
الفر�ص الواعدة مبخرجات تعليمية تفاعلية عالية امل�ستوى ،ينبغي �أ ّال يُحرم
منها قطاع الطلبة يف جمتمعاتنا العربية يف جم��ال التعليم الذكي؛ وهو
واقع ي�ستدعي مزيداً من االهتمام -بالتزامن مع البدء الفعلي لولوج ع�صر
احلكومة الذكية -لتوفري تطبيقات ذكية تفاعلية وبناء �شراكة مع القطاع
اخلا�ص ملكاملة اجلهود� ،ضمن �ضوابط تقوم اجلهات احلكومية بتعريفها؛
ل�ضمان توافق تلك املنتجات التعليمية املتفاعلة مع املتطلبات املنهجية التي
اختارتها الدولة لقطاع التعليم.
وكما ميكن اال�ستفادة من الكم الهائل من الربامج التي تقدم معلومات
وفرية للطالب ،غري �أنه من ال�صعب على الطالب �أو �أولياء �أمورهم متييز
الربامج املتوافقة مع املقررات املنهجية ..وهو ما يلقي على كاهل اجلهات
املنظمة للعملية التعليمية توفري فريق متخ�ص�ص ق��ادر على �سرب عوامل
التطبيقات التعليمية املتاحة ،لري�شح منها م��ا ه��و مالئم لبناء املهارات
التعليمية لدى الطالب ،بالتوافق مع املحتوى املنهجي لكل مرحلة.
***
يف ال�سياق ذاته ،لفت نظري قيام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي �أخرياً
ب�إطالق جائزة التطبيقات الذكية عرب الهاتف املحمول؛ ان�سجاماً مع ر�ؤية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،للحكومة الذكية .وت�سعى اجلائزة �إىل
حتفيز اجلامعات والطلبة لتقدمي حلولٍ �إبداعية مبتكرة يف جمال تطبيقات
الهواتف الذكية واملحمولة…

لعل هكذا م�سابقة متثل فر�صة كبرية �أمام القطاع احلكومي لال�ستفادة من
الزخم الكبري الذي ميكن �أن تلعبه امل�ؤ�س�سات الأكادميية يف تطوير خدمات
القطاع احلكومي ،خ�صو�صاً و�أن هذه امل�ؤ�س�سات متتلك كنوزاً من املعلومات
واخلدمات احلكومية ميكن لكوادرها الأكادميية ا�ستغالل امل�صرح به منها يف
�إجراء الدرا�سات والأبحاث العلمية ،ما ميثل فر�صة �سانحة �أمام القطاعني،
احلكومي واخلا�ص ،لبناء �شراكة ناجحة ،ميثالن فيها مكوناً �أ�سا�سياً يف ر�ؤية
الدولة يف حتقيق مكانة وطنية ودولية رائدة.
***
وبينما يحتل اجلانب التقني حيزاً كبرياً يف احلديث عن احلكومة الذكية،
فمن املهم الإ�شارة هنا �إىل �أن لهذه املبادرة جوانب �أخرى ال تقل �أهمية عن
ه��ذا اجل��ان��ب .فقد ج��اءت امل�ب��ادرة مبنهجية �شاملة تربط م��ا ب�ين خمتلف
اجل�ه��ات احل�ك��وم�ي��ة ،عندما �أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،
لدى �إعالن �سموه عنها ،على �ضرورة تعزيز التعاون بني احلكومات املحلية
واحلكومة االحتادية ،لكي نتحالف جميعاً يداً بيد يف هذا امل�شروع الطموح،
معتمدين على قدرات �أبناء هذا الوطن وكفاءاته املتميزة.

املدير العام
�أحمد بن حميدان
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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الذكية

تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الذكية" على "ت�سهيل تعامالت اجلمهور وال�شركات ،وامل�ساهمة يف
جعل دبي مركزاً اقت�صادياً رائداً" ..ولتحقيق ر�ؤيتها تلك فهي تعمل لرت�سيخ دعائم حكومة
افرتا�ضية من خالل توفري خدمات �إلكرتونية ذات جودة عالية ،مع تركيز وا�ضح على متطلبات
العمالء ،لتقدميها �إىل الأفراد وال�شركات والدوائر احلكومية.
وت �ت��وىل "حكومة دب��ي الذكية" مهمة ت�ق��دمي ال �ب��واب��ة ال��ر��س�م�ي��ة امل��وح��دة حل�ك��وم��ة دبي
(دب��ي.ام��ارات) ،التي ت��زود القاطنني يف الإم ��ارة وم�ؤ�س�ساتها وق�ط��اع الأع�م��ال وال ��زوار بكافة
اخلدمات احلكومية ب�صورة �إلكرتونية ،وت�شرف عليها لت�ضمن لهم الو�صول من مكان واحد �إىل
ما يزيد على  1500خدمة حكومية متنوعة تقدمها دوائر دبي.
وت�سهم جملتنا ال�شهرية املتخ�ص�صة ه��ذه "تقنية للجميع" يف تعريف �شرائح املجتمع
باخلدمات الإلكرتونية ،مع تعميم ن�شر الثقافة الإلكرتونية مبا يخدم توجه الإم��ارة نحو
جمتمع املعرفة..

رئيس التحرير

�أحمد حممد بن حميدان

ahmad.binhumaidan@dsg.gov.ae

مدير التحرير
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عامر حممد احلمايدة

amer.alhamayda@dsg.gov.ae

منسق المجلة

ال � �ع� ��ودة �إىل امل� ��دار�� ��س..
خ� � ��دم� � ��ات �إل � �ك�ت��رون � �ي� ��ة
وت �ط �ب �ي �ق��ات ت �ع �ل �ي��م عرب
الهواتف الذكية

جمال خليفة املال

jamal.almulla@dsg.gov.ae

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@dsg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@dsg.gov.ae

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري
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حممد بن را�شد ي�صدر
الئ �ح��ة �أم� ��ن املعلومات
االحتادية

media@dsg.gov.ae
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الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الذكية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
...الربيد الإلكرتوينquality@dsg.gov.ae :
...

ميكن ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية من املجلة على
البوابة :دبي.امارات
الآراء املن�شورة ب�أ�سماء �أ�صحابها ال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي املجلة.
ومينع منع ًا بات ًا �إعادة الن�شر �أو التوزيع للمواد الواردة باملجلة �إال
بالإ�شارة �إىل امل�صدر �أو مبوافقة خطية من املجلة.
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 70م � �ل � �ي� ��ون ع ��رب ��ي
ي �� �س �ت �خ��دم��ون �شبكات
التوا�صل االجتماعي
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الإم � ��ارات الأوىل عربياً
وال �� �س��اب �ع��ة ع ��امل �ي �اً على
م�ؤ�شر "ما�سرتكارد"

أخبــار

لقاء للجهات الحكومية لتوضيح طرق تطبيق
"دبي الذكية" تنظم
ً
"نظام أمن المعلومات"

نظمت "حكومة دبي الذكية" لقا ًء توعوي ًا للجهات
احلكومية ،متحور حول التعريف بتفا�صيل "نظام
�أم��ن املعلومات حلكومة دبي" ال��ذي اعتُمد يف وقت
�سابق باللغتني العربية والإجنليزية ،والذي ي�ستهدف
�إدارة بيئة �أمن املعلومات احلكومية وو�ضع �ضوابط
لها من خالل �إيجاد ا�سرتاتيجية متكاملة و�سيا�سة
اخلا�صة باحلكومة
موحدة لأمن املعلومات و�أنظمتها
ّ
ّ
املحلية ،وتطويرها ،للعمل يف بيئة �آمنة وموثوقة
لتخزين املعلومات وحفظها.
و�شهدَ اللقا َء ال��ذي ق �دّم تفا�صيل �شاملة حول
ري
النظام والإر�شادات املتعلقة بتطبيقه ،ح�ضو ٌر كب ٌ
من قطاع تقنية و�أمن املعلومات والفرق التي �ستتوىل
تطبيق النظام يف اجلهات احلكومية املحلية.
وتر ّكز اللقاء الذي جرى بالتعاون مع جلنة �أمن
املعلومات بحكومة دب��ي ،على التعريف مب�ضامني
القرار رقم  13ل�سنة  2012ال�صادر عن املجل�س
التنفيذي بدبي ب�ش�أن �أمن املعلومات ،والقا�ضي بتبني
�أف�ضل املمار�سات التي من �ش�أنها احلد من املخاطر
املتعلقة بانتهاك الأم��ن املعلوماتي ،يف �إط��ار تكامل
الأدوار بني اجلهات احلكومية يف �إمارة دبي.
وتخلل اللقا َء تقد ُمي �شرح تف�صيلي عن ال�ضوابط
الرئي�سة وال���ض��واب��ط الفرعية وم �ك � ّون��ات "نظام
�أمن املعلومات" الذي يت�ألف من  12جما ًال ت�شكل
مبجملها هيكل �أمن املعلومات؛ كل منها ي�أخذ بعني

االعتبار على الأق��ل �أحد املحاور الأ�سا�سية املتمثلة
يف احلوكمة والت�شغيل و�ضمان احلماية على م�ستوى
موحدة ..كما �شهد
اجلهات احلكومية وفق معايري ّ
احل�ضو ُر عر�ض ًا تقدميي ًا تناول الإر�شادات الناظمة
لعملية تطبيق النظام �ضمن الإط��ار الزمني املحدّد
من قبل جلنة �أمن املعلومات ،وكيفية اال�ستفادة املُثلى
من نظام الدعم الفني التابع حلكومة دبي الذكية
الذي يتيح تلقي اال�ستف�سارات واالقرتاحات اخلا�صة
باجلهات احلكومية املت�صل ِة يف ما يتعلقُ
أمن
بنظام � ِ
ِ
املعلومات ،لرفع م�ستوى ر�ضا امل�ستخدمني.
ِ
وقال و�سام لوتاه ،م�ساعد املدير العام لـ "حكومة
دب��ي الذكية" ،ع�ضو جلنة �أم��ن املعلومات بحكومة
دب ��ي�" :إنّ دب��ي ت�سري بخطى ثابتة نحو الريادة
العاملية �ضمن اقت�صاد املعرفة ،وي�سهم "نظام �أمن
املعلومات" يف دفع هذا التوجه لرت�سيخ ثقافة �أمن
املعلومات بني �أو�ساط اجلهات احلكومية املحلية التي
طاملا بذلت جهود ًا حثيثة ل�ضمان توفري بيئة �آمنة
وموثوقة للحفاظ على معلومات املتعاملني وخ�صو�صية
املعامالت احلكومية".
موحد ل�ضمان
و�أو��ض��ح لوتاه �أنّ اعتماد نظام ّ
ا�ستدامة املعلومات و�أمنها ميثل نقلة نوعية على
م�ستوى تلبية احلاجة امللحة �إىل منهجية متكاملة
ملعاجلة و�إدارة وحتديث وتخزين ونقل الكم الهائل
م��ن املعلومات امل�ت��واف��رة ل��دى اجل�ه��ات احلكومية،
ب��ال�ت��زام��ن م��ع م�سرية ال �ت �ط��ورات املتالحقة التي

تقودها دبي �ضمن جمتمع املعرفة ،مع تعزيز التوجه
�إىل حتقيق متطلبات احلكومة الذكية بتقدمي خدمات
وتطبيقات �إبداعية للمتعاملني تت�سم بالأمان ومراعاة
املعايري العاملية ..م��ؤك��د ًا �أنّ النظام يوفر �أر�ضية
متينة لال�ستثمار الأمثل يف البنى التحتية املتطورة
لتكنولوجيا املعلومات يف �سبيل دع��م ر�ؤي��ة القيادة
الر�شيدة يف الو�صول �إىل م�صاف �أف�ضل دول العامل
بحلول العام .2021
وي�أتي هذا اللقاء �ضمن �سل�سلة من اللقاءات التي
ينظمها ق�سم �أمن املعلومات يف "حكومة دبي الذكية"
يف �إط��ار برامج توعوية منتظمة للجهات احلكومية
يف �إم��ارة دب��ي لتعريفها بطرق تطبيق "نظام �أمن
املعلومات" ،وذل ��ك قبل نهاية ف�ترة ت�سليم هذه
اجلهات خططها للجنة �أمن املعلومات بنهاية �سبتمرب
 ،2013والتي حددتها اللجنة خالل "ملتقى �أمن
املعلومات الأول" الذي عقد يف �شهر مايو املا�ضي.
وي�شتمل النظام على  12جما ًال تتمثل يف� :إدارة
وحوكمة �أم��ن املعلومات� ،إدارة �أ��ص��ول املعلومات،
تقييم خم��اط��ر �أم��ن امل�ع�ل��وم��ات� ،إدارة احل ��وادث،
�ضبط الدخول� ،إدارة العمليات والنظم واالت�صاالت،
تخطيط ا�ستمرارية العمل ،امتالك نظم املعلومات
وتطويرها و�إدارت �ه��ا ،الأم��ن البيئي وامل ��ادي� ،أمن
امل��وارد الب�شرية ،االل�ت��زام والتدقيق� ،ضمان �أمن
املعلومات وقيا�س الأداء.

إدارة للخدمات اآلمنة لضمان التحول نحو الحكومة الذكية المترابطة
�ضمن ا�سرتاتيجية عمل احلكومة الذكية ،وبهدف
�ضمان التن�سيق والعمل املوحد بني اجلهات احلكومية
و�سائر الأط� ��راف ،توا�صل هيئة تنظيم االت�صاالت
جهودها احلثيثة لتحقيق التحول ال�سل�س والآم��ن نحو
احلكومة الذكية ،وت�سعى بتعاون وثيق مع مكتب رئا�سة
جمل�س الوزراء بوزارة �ش�ؤون جمل�س الوزراء �إىل �إقامة
�إدارة اخلدمات الآمنة التي �ست�شكل حمطة �أ�سا�سية
على طريق التحول.
وتهدف الإدارة اجلديدة �إىل �إ�شراك كافة الأطراف
ذات ال�صلة يف احلكومة والقطاع اخلا�ص ،من بينها
مكتب رئا�سة الوزراء ،ووزارة املالية ،ووزارة الداخلية،
وهيئة تنظيم االت�صاالت ،وهيئة الهوية ،وامل�صرف
املركزي ،وات�صاالت ،ودو� ..إ�ضافة �إىل البنوك و�شركات

القطاع اخلا�ص .وقد بد�أت الهيئة ب�إجراء االجتماعات
التمهيدية جلمع الأط��راف املعنية على ت�صور م�شرتك
وخطة عمل وا�ضحة يف هذا ال�سياق.
وت�أتي �أهمية الإدارة نظر ًا لأن اخلدمات الذكية تن�ش�أ
يف بيئة مت�شعبة ومتعددة الأطراف ،ما ي�ستدعي مراعاة
التن�سيق ال�سل�س وامل��وح��د ،من خ�لال وح��دة مركزية
موثوقة وحمايدة وم�ؤهلة لتمثيل خمتلف الأطراف و�إبرام
التعاقدات مع عدد كبري من ال�شركاء وتقدمي الدعم
الالزم لهم .وترتكز وظيفة �إدارة اخلدمات الآمنة يف
حمورين �أ�سا�سيني :فهي متثل نقطة ات�صال مركزية
ي�ستفيد منها املتعاملون؛ �إذ تربط بني خمتلف الأطراف
امل�شاركة يف العمليات والإج� ��راءات �ضمن احلكومة
الذكية ...وتتوىل عملية ت�أمني دورة حياة التطبيقات

واخلدمات الذكية و�إدارتها ،ابتدا ًء من مرحلة التنزيل
الآمن ..و�صو ًال �إىل االنتهاء من الإجراءات املطلوبة ،مبا
يف ذلك �آليات تعريف امل�ستخدم.
وتعمل املبادرة على �إن�شاء �إدارة اخلدمات الآمنة
كمحطة مهمة على طريق التحول نحو حكومة ذكية
مرتابطة و�آمنة تقدم �أف�ضل ما لديها للمواطن ،وت�سعى
لالرتقاء بخدماتها وفهم احتياجاته وتلبية طموحاته.
وتكمن �أهمية �إدارة اخلدمات الآمنة يف بلورة خطة
�شاملة للأمن ب�إبرام االتفاقيات بني خمتلف الأطراف
املعنية ..كما تتوىل �إدارة التطبيقات عن بعد و�إدارة
دورة حياة ه��ذه التطبيقات �سعي ًا خللق بيئة �إداري��ة
�آمنة ،والتحقق من �صحة البيانات املتداولة يف منظومة
احلكومة الذكية.
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موضوع الغالف

العودة إلى المدارس ..خدمات إلكترونية
وتطبيقات تعليم عبر الهواتف الذكية
متثل العودة �إىل املدار�س �ضابطاً فعلياً لإيقاع ن�شاط العائالت يف دولة الإمارات؛
فهذا املو�سم يتحكم بنمط احلياة وج��دول الن�شاطات وبنود امل�شرتيات ..وب�أمور
�أخرى ترتبط بالأولوية الق�صوى التي ي�شغلها التعليم الأ�سا�سي يف احلياة اليومية
للنا�س .هذه الأولوية متنح اخلدمات الإلكرتونية ذات ال�صلة بتعليم الأبناء قيمة
م�ؤكدة لدى قاعدة كبرية من املتعاملني مع احلكومة ،وقد تغدو �أداة حا�سمة يف
�شكل قرار التعليم املُختار للأبناء.
من �أجل توعية اجلمهور باخلدمات التي ميكن احل�صول عليها يف جمال التعليم
والدرا�سة ن�ستعر�ض يف مو�ضوعنا هذا باقة من اخلدمات الإلكرتونية والتطبيقات
امل�ص ّممة للهواتف الذكية؛ مبا يتوافق والتوجه اجلديد يف دولة الإمارات العربية
املتحدة نحو احلكومة الذكية.

البداية من البوابة

متتاز البوابة الإلكرتونية حلكومة دبي "دبي.امارات" بتوفري باقة حياتية متكاملة
خلدمات التعليم موجهة لفئة املواطنني واملقيمني عنوانها "االلتحاق مبدر�سة يف دبي"،
وت�ضم هذه الباقة جمموعة من �أحداث احلياة الفرعية هي:
• اختيار ح�ضانة �أو مركز طفولة
تطبيق هيئة المعرفة والتنمية البشرية
• االلتحاق مبدر�سة
يقدم هذا التطبيق خدمة "دليل امل�ؤ�س�سات التعليمية" ،وميكن من خالله احل�صول
• فر�ص التعليم العايل
معلومات تف�صيلية حول املدار�س اخلا�صة يف �إمارة دبي وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
على
ٍ
• التحاق ذوي االحتياجات اخلا�صة مبدر�سة
يف املناطق احلرة بدبي.
• تع ّرف على املكتبات يف دبي
ويتيح التطبيق املعلومات الآتية:
وت��زخ��ز ك��ل جمموعة فرعية ب�شرح واف ح��ول اخل��دم��ات الإلكرتونية املفيدة • البحث عن امل��دار���س اخلا�صة يف دب��ي ،عن طريق ا�سم املدر�سة ،واملنهاج
للمتعاملني� ،إ�ضافة �إىل روابط لأهم املواقع الإلكرتونية احلكومية واخلا�صة التي تقدم
التعليمي ،وم�ستوى جودة الأداء ،وموقع املدر�سة.
تلك اخلدمات.
• االطالع على جودة �أداء املدر�سة التي يدر�س فيها ابنك/ابنتك ،وغريها من
املدار�س اخلا�صة يف دبي على مدى الأعوام الأربعة املا�ضية.
4
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• البحث عن م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف املناطق احل��رة بدبي ،عن طريق المناهج اإلماراتية
ا�سم اجلامعة ،وم�ستوى الدرا�سة ،والتخ�ص�ص ،ون��وع �ضمان اجل��ودة ،وموقع
اجلامعة.
• احل�صول على معلومات تف�صيلية عن اجلامعات مثل مقر اجلامعة الأم ،عدد
اخلريجني ،ن��وع �ضمان اجل ��ودة ،ال�برام��ج التي تقدمها امل�ؤ�س�سة التعليمية،
بالإ�ضافة �إىل نطاق الر�سوم الدرا�سية لكل م�ستوى من م�ستويات الدرا�سة.
• االطالع على معلومات التوا�صل مع املدار�س وم�ؤ�س�سات التعليم العايل وخريطة
الو�صول �إليها.

تطبيق مجلس أبوظبي للتعليم

قامت وزارة الرتبية والتعليم بتطوير تطبيق مناهج الإمارات على �أجهزة �آي باد
و �آي فون ،وهي متاحة �أي�ض ًا على نظام �أندرويد ،لتنمية القطاع التعليمي ب�شكل ريادي
وف ّعال ،وب�شكل خا�ص �إي�صال املناهج املدر�سية �إىل طالب الدولة من خالل �أف�ضل
التقنيات واملميزات .ويهدف التطبيق �إىل توفري و�سيلة توا�صل �إلكرتونية جديدة مع
الطالب و�أولياء الأمور واملدر�سني يف مدار�س الدولة ،موفر ًا املزايا الآتية:
• �إمكان قراءة الكتب باللغتني العربية والإجنليزية.
• خا�صية حتميل الكتب اخلا�صة بكل �صف �ضمن قائمة العر�ض لل�صفوف
املتوافرة ،تبع ًا للحاجة وللطلب.
• ميزة عالمات احلفظ؛ حيث ميكن للطالب و�ضع عالمة احلفظ يف ال�صفحة
التي يريد وبالعدد الذي يرغب فيه ،وا�ستعرا�ضها من قائمة عالمات احلفظ
اخلا�صة بكل كتاب .كما ميكن ت�صميم عالمات احلفظ.
• �إمكان حفظ ال�صفحة احلالية تلقائي ًا؛ ففي كل مرة يجري فيها اخلروج من
التطبيق ميكن للطالب معاودة القراءة من املكان نف�سه الذي تركه �سابق ًا ،من
دون احلاجة لو�ضع عالمة حفظ.
• خا�صية و�ضع املالحظات على ال�صفحات؛ حيث ميكن للطالب كتابة املالحظات
باللغتني العربية والإجن�ل�ي��زي��ة على ال�صفحة التى ي��ري��د ،وا�ستعرا�ض كافة
املالحظات من القائمة املخ�ص�صة لذلك يف �أول الكتاب ..كما ميكنه ربط
املالحظة بال�صفحة التي و�ضعت عليها.
• خا�صية البحث عن كتاب يف املكتبة بعد حتميل الكتب ،ومتكن الطالب من
الو�صول لكتابه املطلوب بالبحث عنه بطباعة ا�سم الكتاب �أو حتى �أول حروف
من ا�سمه.

يعترب هذا التطبيق �أحد اخلدمات الإلكرتونية ملجل�س �أبوظبي للتعليم ،ويهدف �إىل
الربط بني كل من املجل�س واملدار�س واملجتمع املحلي ب�إمارة �أبوظبي ،وميكن من خالله
�إجراء بحث عن املدار�س واالطالع على �أحدث املطبوعات والأخبار ومقاطع الفيديو
التي ين�شرها املجل�س ..كما يتيح للم�ستخدمني تقدمي املالحظات واالقرتاحات �إىل
املجل�س ب�أ�شكال خمتلفة من الو�سائط املتعددة التخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
يف ما ي�أتي �أهم الوظائف التي يقدمها التطبيق:
• حمرك البحث عن املدار�س :يتيح للم�ستخدمني البحث عن املدار�س با�ستخدام
و�سائل بحث متعددة :حمرك البحث ،والبحث املتقدم ،والبحث بح�سب ا�سم
املدر�سة.
• الأخبار ومقاطع الفيديو :تتيح للم�ستخدمني االط�لاع على �آخر امل�ستجدات
والإعالنات والأخبار ال�صحفية ومقاطع الفيديو اخلا�صة باملجل�س.
• املطبوعات :تتيح للم�ستخدمني تنزيل �أحدث املطبوعات التي ي�صدرها املجل�س،
كالبيانات والن�شرات الإخبارية وال�سيا�سات واملعايري والإجراءات ودليل القيادة
املدر�سية وغريها.
نماذج االمتحانات
مع
املجل�س،
إىل
�
واقرتاحاتهم
مالحظاتهم
إر�سال
�
للم�ستخدمني
• توا�صل :تتيح
يهدف هذا التطبيق �إىل تزويد الطلبة مبجموعة �شاملة من الأ�سئلة والإجابات
و�سم تلك املالحظات مبعلومات املوقع اجلغرايف للمكان الذي يتم ت�صويره �أو احل�صرية عن املناهج التعليمية التي مت �إعدادها من قبل جمموعة من �أكف�أ املدر�سني،
تقدمي املالحظة حوله.
بحيث تكون هذه الأ�سئلة والإجابات مادة تك�سب الطلبة مهارات ومعلومات �إ�ضافية.
وحتتوي كل مادة على ثالثة مناذج خمتلفة ،لتمكن الطالب من الإحاطة مبجموعة
كبرية من الأ�سئلة والإجابات بعد انتهائه من مراجعة الكتاب املدر�سي وا�ستعداده
لالمتحان .ويتميز التطبيق ب�أ�سلوبه ال�شائق وت�صميمه ال�سهل.

•
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أمن المعلومات

لتحديد معايير االستخدام األمثل لألصول المعلوماتية

محمد بن راشد يصدر الئحة أمن
المعلومات االتحادية

حتقيقاً للغايات العليا ملبادرة احلكومة الذكية التي تنطلق من البنية التحتية ودراية بالتزاماتهم يف ما يتعلق با�ستخدام الأ�صول املعلوماتية ..مع بيان الإجراءات
الكبرية للتحول الإلكرتوين احلكومي عرب ال�سنوات املا�ضية ،كان ال ب ّد من الأخذ التي يتعني على اجلهات االحتادية اتباعها حماية للم�ستخدمني من الأعمال غري
بعني االعتبار ال���ض��رورة الق�صوى حلماية املعلومات احلكومية باعتبارها �أحد القانونية �أو ال�ضارة ،والتي قد ت�ؤدي �إىل تلف الأ�صول املعلوماتية.
املكونات الأ�سا�سية للأمن الوطني ،ملا لها من �أثر مي�س �سالمة الأفراد على �صعيد
حفظ ممتلكاتهم ومعلوماتهم وتعامالتهم احلكومية.
من �أج��ل ذل��ك �أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب اإلطار القانوني
تهدف الالئحة �أي�ض ًا �إىل توفري �إط��ار قانوين للجهات االحتادية ل�ضمان �أمن
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،ق��رار جمل�س الوزراء
الأ�صول املعلوماتية ،و�إيجاد بيئة �آمنة يف اجلهات االحتادية حلفظ املعلومات ،من
رقم  21ل�سنة  ،2013ب�ش�أن الئحة �أمن املعلومات يف اجلهات االحتادية ،والتي
خالل �ضمان �سرية املعلومات والبنية التحتية لل�شبكة ،وحمايتها؛ مبنع الدخول �أو
الثقة
ت�سري على اجلهات االحتادية وعلى املوظفني العاملني فيها ،لت�ضفي مل�سة
التعديل �أو التغيري غري امل�صرح به لتلك املعلومات ،وحمايتها من الفقدان �أو الت�سرب
كرافعة
وال�ضمان على م�سرية احلكومة الذكية التي يتطلع لها �أبناء دولة الإمارات
�أو التلف �أو الإ�ضرار بها ب�أية و�سيلة كانت ..وكذلك مواجهة املخاطر املت�صلة ب�أمن
رئي�سة ت�ضع الدولة يف م�صاف الدول الأف�ضل على م�ستوى العامل.
املعلومات وحتديد املخاطر املحتملة ،وكيفية مواجهتها ل�ضمان ا�ستمرارية �سري العمل
يف اجلهات االحتادية �ضد التعر�ض لأي حادث �أو هجوم.

المسؤولية الجماعية ألمن المعلومات
ت�ه��دف ال�لائ�ح��ة �إىل تعزيز مفهوم �أم��ن املعلومات ل��دى اجل�ه��ات االحتادية استخدام البريد اإللكتروني

وامل�ستخدمني ،وحتديد معايري اال�ستخدام الأمثل للأ�صول املعلوماتية ،وت�شجيع
وحددت الالئحة �ضوابط عامة ال�ستخدام الربيد الإلكرتوين ،ت�ستوجب �أن تكون
التطبيق الفعال للأمن الإلكرتوين عن طريق تعزيزه باعتباره جهد ًا جماعي ًا يتطلب كافة نظم الربيد الإلكرتوين احلكومية ملك اجلهة االحتادية ،ويحظر على امل�ستخدم
م�شاركة ودعم كافة امل�ستخدمني ،والت�أكد من �أن ه�ؤالء امل�ستخدمني هم على علم م�شاركة كلمة مروره مع الآخرين ..وااللتزام با�ستخدام فقط نظام الربيد الإلكرتوين
6
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يف املرا�سالت الر�سمية ،ومينع ا�ستخدام الربيد املجاين مثل "yahoo, Gmail
."Hotmail
ويحظر على امل�ستخدم القيام ب�إر�سال �أو �إعادة توجيه �أو نقل �أو توزيع �أو الرد على
الر�سائل الإلكرتونية التي حتتوي على ت�صريحات م�شينة �أو ت�شهريية �أو تهجمية �أو
عن�صرية �أو بذيئة ،وت�شمل التعليقات امل�سيئة عن العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو الدين �أو
الإعاقات �أو العمر �أو �أمور جن�سية �أو مواد �إباحية �أو مواد تتعلق باملعتقدات واملمار�سات
الدينية وال�سيا�سية.

بن حميدان :حكومة دبي الذكية ستأخذ في اعتبارها
كافة الضوابط والتعليمات التي تنص عليها الالئحة
خالل عملية تطبيق نظام أمن المعلومات

حمظور مبوجب �سيا�سات اجلهة االحتادية ،و�أال يقوم بالدخول اىل املواقع امل�سيئة �أو
امل�ساهمة فيها ،وعدم امل�شاركة يف �أي ن�شاط من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل توقف عمليات
�أنظمة احلا�سوب ،وعدم حتميل �أو تثبيت برجميات من الإنرتنت �إال مبوافقة الوحدة
المعلومات السرية
حظرت الالئحة القيام ب�إر�سال �أو �إعادة توجيه �أو نقل �أو توزيع �أو الرد على الر�سائل املخت�صة.
الإلكرتونية التي حتتوي على معلومات �سرية �أو تعد انتهاك ًا حلقوق امللكية الفكرية،
والقيام ب�إر�سال �أو �إعادة توجيه �أو نقل �أو توزيع �أو الرد على الر�سائل الإلكرتونية
التي مكافحة الفيروسات
ت�ضمن مرفقات حتتوي على فريو�سات �أو �أية برامج قر�صنة �أو تخريبية �أو حمتويات
وحددت الالئحة �ضوابط مكافحة الفريو�سات التي يتعني على الوحدات املخت�صة
ممنوعة بحكم القانون.
وامل�ستخدمني يف اجلهات االحتادية اتخاذها وااللتزام بها ،وحددت كذلك �ضوابط
ويحظر فتح ر�سائل الربيد الإلكرتوين غري املرغوب فيها " ،"Spamوعلى
ا�ستخدام الأ�صول املعلوماتية و�ضوابط االت�صال عن بعد ب�شبكة اجلهة االحتادية
امل�ستخدم حذفها من نظام الربيد الإلكرتوين اخلا�ص به ،كما يحظر ا�ستخدام الربيد
و�ضوابط ا�ستخدام �أجهزة احلا�سوب املكتبية واملحمولة.
الإلكرتوين الر�سمي لأغرا�ض �شخ�صية .ويحظر على امل�ستخدم امل�شاركة يف ن�شر
كما �أ�شارت الالئحة �إىل �ضوابط ا�ستخدام الن�سخ االحتياطي وا�ستعادة املعلومات
الر�سائل الإلكرتونية لأ�سباب �شخ�صية �أو جتارية �أو دينية �أو �سيا�سية ،وامل�شاركة يف
التي يجب على الوحدة املخت�صة باجلهة االحتادية االلتزام بها.
ن�شر الر�سائل الإلكرتونية لأ�سباب خريية من غري �إذن م�سبق من اجلهة االحتادية،
وا�ستخدام نظم الربيد الإلكرتوين النتحال �صفة �شخ�ص �آخر ،والقيام ب�إر�سال �أو �إعادة درجات السرية
توجيه �أو نقل �أو توزيع �أو الرد على الر�سائل الإلكرتونية عند ا�ستخدام نظام الربيد
حددت الالئحة درج��ات ال�سرية بالن�سبة لوثائق وم�ستندات اجلهات االحتادية
الإلكرتوين اخلا�ص ب�شخ�ص �آخر .ويحظر �إدخال �أي تغيريات على حمتوى الر�سالة ومعلوماتها والأ�شخا�ص الذين لهم حق االطالع على كل درجة من درجات ال�سرية،
الإلكرتونية �أو تغيري التاريخ والوقت �أو امل�صدر �أو اجلهة �أو الت�سمية �أو �أية معلومات حيث �صنفتها �إىل �أربع درجات ،هي� :سري للغاية� ،سري ،حمظور ،عام.
�أخرى ..لذا كان على امل�ستخدم �أي�ض ًا القيام بالفح�ص والتحقق من �أن امللفات املرفقة
وت�ن��اول��ت ال�لائ�ح��ة ك��ذل��ك ال�ن�ف��اذ ع�بر ال�شبكة املحلية الال�سلكية WiFi
بالر�سائل الإلكرتونية ال حتتوي على فريو�سات �أو تعليمات برجمية �ضارة.
واال�شرتاطات التي يجب توافرها فيها ،وحددت �ضوابط تخزين املعلومات والبيانات
الر�سمية يف الو�سائل اخلارجية التي يجب االلتزام بها.

البريد اإللكتروني للهاتف المتحرك

ميثل الربيد الإلكرتوين للهاتف املتحرك حتدي ًا �أمني ًا حقيقي ًا� ،إذ ميثل هذه اجلهاز
الذكي منفذ ًا ق��ادر ًا على فتح �أب��واب املعلومات احلكومية على م�صراعيها ،ب�سبب
امتالكه من قبل امل�ستخدمني وا�ستعمالهم له يف �أمورهم ال�شخ�صية� ،إ�ضافة �إىل ربطه
ب�شبكات خارجية مفتوحة ،ويف الوقت ذاته ا�ستخدامه للدخول �إىل الربيد الإلكرتوين
وبع�ض التطبيقات اخلا�صة ب�شبكات املعلومات احلكومية.
وقد حددت الالئحة �ضوابط ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين للهاتف املتحرك ،حيث
يجب على امل�ستخدم االلتزام ب�أن يكون جهاز الهاتف املتحرك مزود ًا مبيزة قفل �أمان
"كلمة مرور" مفعلة ،وينبغي �أن يكون مزود ًا مبيزة القفل التلقائي �أثناء ا�ستخدام
خا�صية الربيد الإلكرتوين التي قد توفرها اجلهة االحتادية ،و�أن يقفل الهاتف املتحرك
الذي مت تو�صيله مع الربيد الإلكرتوين للجهة االحتادية بقفل الأمان "كلمة مرور" عند
تركه يف �أي مكان ،و�إبالغ الوحدة املخت�صة فور ًا �إذا فقد هاتف متحرك ،لكي تقوم
الوحدة املخت�صة بحذف بيانات الربيد الإلكرتوين تلقائي ًا من اجلهاز مبجرد و�صله
بال�شبكة ،و�إبالغ الوحدة املخت�صة والتن�سيق معها قبل بيع امل�ستخدم هاتفه املتحرك
�أو �إعطاءه ل�شخ�ص �آخر ،لتقوم الوحدة املخت�صة بحذف معلومات الربيد الإلكرتوين
اخلا�ص باجلهة االحتادية من جهاز الهاتف املتحرك ،و�إلزام امل�ستخدم بالتوقيع على
منوذج التعهد الأمني املرفق بالقرار ،والذي يحدد امل�س�ؤوليات والإعدادات الآمنة التي
يجب عليه تطبيقها عند ا�ستخدام نظام الربيد الإلكرتوين على جهازه.
و�أ�شارت الالئحة اىل �أنه يتعني تذييل كافة ر�سائل الربيد الإلكرتوين ال�صادرة عرب
الربيد الإلكرتوين للجهة االحتادية التي يتبع لها امل�ستخدم بن�ص �إخالء امل�س�ؤولية،
ويجب على امل�ستخدم الت�أكد من ا�ستخدام كلمات مرور �آمنة وفعالة وحفظها ب�شكل
�آمن يف جميع الأوقات.

جزاءات

وتطرقت الالئحة �إىل اجل��زاءات التي تطبق على من يخالف �أحكامها ،حيث
�أو�ضحت �أنه دون الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية املن�صو�ص عليها يف القوانني العقابية
ذات العالقة يجازى كل م�ستخدم يخالف �أحكام هذه الالئحة باجلزاءات الت�أديبية
ال��واردة يف القوانني واللوائح اخلا�صة باملوارد الب�شرية املطبقة يف اجلهة االحتادية
التي يعمل فيها.

ركيزة وطنية محلية واتحادية

وتعليق ًا على �إ�صدار هذه الالئحة قال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة
دبي الذكية ورئي�س جلنة �أم��ن املعلومات يف حكومة دب��ي�" :إن �إ�صدار هذه الوثيقة
على امل�ستوى االحت��ادي ي�ساهم ب�شكل كبري يف بناء منظومة �أمن املعلومات يف دولة
الإمارات ،و�ست�شكل الالئحة ال�ضابط الذي تتكامل على �أ�سا�سه كافة الأنظمة اخلا�صة
ب�أمن املعلومات يف الإمارات املختلفة".
و�أ�ضاف بن حميدان قائ ًال" :متثل الالئحة االحتادية لأمن املعلومات قيمة كبرية
لنا يف �إمارة دبي ن�ستعني بها يف رفع م�ستوى تطبيقنا لنظام �أمن املعلومات الذي مت
اعتماده من قبل �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
التنفيذي لإمارة دبي ،كما يعترب الركيزة التي تتمم احتياجاتنا يف مواءمة نظام �أمن
املعلومات يف الإم��ارة مع نظم �أمن املعلومات الأخ��رى لكل �إم��ارة على ح��دة ..وميثل
نقطة االنطالق نحو بناء منظومة ذكية موحدة على م�ستوى دولة الإم��ارات ،معززة
ب�أعلى املعايري وال�ضوابط الالزمة حلماية �أمن املعلومات احلكومية �سواء يف �صورتها
الإلكرتونية �أو التقليدية".
و�أكد �سعادته �أن حكومة دبي الذكية �ست�أخذ يف اعتبارها كافة ال�ضوابط والتعليمات
ضوابط استخدام اإلنترنت
التي تن�ص عليها هذه الالئحة خالل عملية تطبيق نظام �أمن املعلومات يف جهات
ت�ضمنت الالئحة �ضوابط ا�ستخدام الإنرتنت ،ف�أ�شارت �إىل �أن ا�ستخدامه يجب حكومة دبي ،من �أجل الو�صول �إىل م�ستوى موحد من �أمن املعلومات يف كافة امل�ؤ�س�سات
�أن يكون لأغرا�ض العمل فقط� ،أو لزيادة خربات م�ستخدِ مه يف جمال عمله يف اجلهة احلكومية يف دولة الإمارات ،مبا ي�ضمن ت�سهيل التكامل والرتابط احلكومي بني اجلهات
االحت��ادي��ة ،و�أال يقوم بالدخول اىل امل��واق��ع املحظورة �أو التي حتتوي على حمتوى االحتادية واملحلية ،حتقيق ًا لر�ؤية القيادة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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الشبكات االجتماعية

حمل
ّ

هال

واتساب

مشاركة

تغريدة

 70مليون عربي يستخدمون شبكات التواصل
االجتماعي
م�ستخدمي �شبكات التوا�صل عندما بلغ عدد م�ستخدميها قرابة  6.5ماليني م�ستخدم
يف ال�شرق الأو�سط.

قدرت درا�سة �إقليمية حديثة ارتفاع عدد م�ستخدمي �شبكات التوا�صل االجتماعي
الرئي�سة على �شبكة الإنرتنت �إىل ما جمموعه  70.3مليون م�ستخدم عربي حتى
منت�صف العام اجلاري .2013
وكان عدد العرب م�ستخدمي ال�شبكات الثالث (في�سبوك وتويرت ولينكد �إن)
يبلغ  52مليون م�شرتك يف نهاية الن�صف الأول من العام املا�ضي ،ما يعني �أن العدد "لينكد إن" ثالث ًا
و�أما �شبكة "لينكد �إن" املهنية ،فا�ستحوذت على احل�صة الأ�صغر من �إجمايل عدد
ارتفع بن�سبة  %35خالل � 12شهراً.
م�ستخدمي �شبكات التوا�صل االجتماعي يف املنطقة م�سجلة ح�صة  %8.3بنحو 5.8
مليون م�ستخدم.
وتطرقت الدرا�سة �إىل انت�شار وا�ستخدام الإنرتنت يف املنطقة ب�شكل عام ،مو�ضحة
الذكور يهيمنون
لدى توزيع م�ستخدمي ال�شبكات االجتماعية بح�سب اجلن�س ،يظهر �أن ن�سبة ت�صل �أن  %3.7من �إجمايل م�ستخدمي الإنرتنت حول العامل هم من ال�شرق الأو�سط ،و�أن
ن�سبة ت�صل �إىل  %40.2من �إجمايل �سكان املنطقة ي�ستخدمون الإنرتنت.
�إىل  %65من م�ستخدميها هم من الذكور ،فيما بلغت ن�سبة الإناث .%35
وبح�سب الدرا�سة ،ف�إن معظم م�ستخدمي الإنرتنت يف منطقة ال�شرق الأو�سط
ي�ضعون �شبكات التوا�صل االجتماعي مبختلف �أنواعها يف �سلم �أولويات اال�ستخدام،
فيسبوك األول
عندما �أ�شارت �إىل �أن ن�سبة  %88منهم ي�ستخدمون �شبكات التوا�صل االجتماعي
يف
والتطبيقات
الويب
�ال
�
جم
يف
املتخ�ص�صة
جلف"
"جو-
و�أ��ش��ارت م�ؤ�س�سة
ب�شكل يومي.
درا�ستها� ،إىل �أن �شبكة في�سبوك االجتماعية الأكرث �شعبية ا�ستحوذت على ح�صة الأ�سد
و�شهدت �شبكات التوا�صل االجتماعي خ�لال ال�سنوات الثالث املا�ضية طفرة
ح�صتها
من جمموع م�ستخدمي �شبكات التوا�صل االجتماعي الثالث عندما �شكلت
غري م�سبوقة يف املنطقة ،بالرتافق مع توفريها من�صات لنقل الأخ�ب��ار وبثها من
من املجموع نحو  %82.5بعدد م�ستخدمني يقدّر بنحو  58مليون م�ستخدم ،قلب احلدث ،والتعبري عن الآراء وم�شاركة املعارف والأ�صدقاء الأحداث ،وللتوا�صل
لهذه ال�شبكة التي جتتاح العامل االفرتا�ضي وتلقى رواج� ًا و�إقبا ًال متزايد ًا من قبل االجتماعي واملهني.
م�ستخدمي الإنرتنت يف جميع �أرجاء العامل.

العربية عالية االستخدام

تويتر ثاني ًا
وبينت الدرا�سة �أن اللغة العربية والإجنليزية كانتا الأك�ثر ا�ستخدام ًا من قبل
و�أفادت الدرا�سة التي حملت عنوان "ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي يف م�ستخدمي �شبكات التوا�صل االجتماعي يف منطقة ال�شرق الأو�سط لدى التعامل
منطقة ال�شرق الأو�سط� :إح�صاءات واجتاهات"� ،أنّ �شبكة تويرت للتدوين امل�صغّر واال�ستفادة من خدمات هذه ال�شبكات :م�ستخدمو الإجنليزية  %48من �إجمايل
"التغريدات" جاءت يف املرتبة الثانية لت�ستحوذ على ح�صة  %9.3من �إجمايل م�ستخدمي ال�شبكات و %45للعربية.
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إنفوغرافيك
قد يت�ساءل الكثريون عن ال�سبب الكامن وراء �إطالق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،احلكومة الذكية ،يف الوقت الذي حتتل
فيه الدولة املرتبة الأوىل عربياً والثانية ع�شرة عاملياً يف اجلاهزية الإلكرتونية ،ح�سب تقرير الأمم
املتحدة ،ال�سيما و�أن الكثريين من املراقبني يعتربون �أن احلكومة الذكية واحلكومة الإلكرتونية
ما هما �إال وجهان لعملة واحدة .ن�ستعر�ض يف هذا الر�سم املعلوماتي �أهم
الفوارق التي دفعت �صاحب القرار يف دول��ة الإم��ارات �إىل �إدراك �ضرورة
التوجه �إىل احلكومة الذكية ،وكيف �أن هذا التوجه �ضرورة حتمية وتطور
طبيعي ال تغني عنه احلكومة الإلكرتونية و�إن تقدمت مرتبتها.

لماذا أطلقت اإلمارات الحكومة الذكية؟

املدة التي يق�ضيها امل�ستخدمون �أمام الهاتف املحمول
مقارنة باملدة التي يق�ضيها �أمام الكمبيوتر ال�شخ�صي

امل ��دة ال�ت��ي يق�ضيها امل�ستخدمون
ل�ل�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة يف وظ��ائ��ف غري
االت�صال ال�صوتي
يتوقع �أن تتفوق الهواتف املحمولة يف العام  2013على
باقي الأجهزة يف ا�ستخدامها كو�سيلة رئي�سة للدخول �إىل
�شبكة الإنرتنت

ح �� �ص��ة الأج � �ه� ��زة
ال� � � ��ذك � � � �ي� � � ��ة م ��ن
ال � � � ��دخ � � � ��ول �إىل
��ش�ب�ك��ة الإن�ت�رن ��ت
يف ��ش�م��ال �أمريكا
ك� �ن� �م ��وذج ل �ل ��دول
املتقدمة يف البنية
التحتية

ن� ��� �س� �ب ��ة ان� �ت� ��� �ش ��ار
�أن�ظ�م��ة الت�شغيل
للهواتف الذكية
وال� � � �ت � � ��ي تظهر
حمافظة نظامي
�أندرويد و�آي فون
على ال�صدارة

على م�ستوى العامل ،توا�صل الهواتف الذكية انت�شارها ب�شكل م�ضطرد ،مما يجعلها البديل الآت��ي للهواتف
املحمولة التقليدية غري الذكية والتي ت�ستخدم فقط يف االت�صاالت ال�صوتية والر�سائل الن�ص ّية الق�صرية

تالشي الفوارق

مع التطور الكبري يف موا�صفات الهواتف
الذكية والأجهزة املحمولة بات الفارق بني جهاز
الكمبيوتر ال�شخ�صي �سابق ًا ،والهاتف املحمول
حالي ًا� ،شبه منعدم ..با�ستثناء احلجم� ،سواء
لناحية �سرعة املعالج �أو م�ساحة التخزين �أو
لكفاءة ال�شا�شة وق��درة التعامل مع العمليات
احل�سابية املتقدمة وال��ر��س��وم ثالثية الأبعاد
وتطبيقات معاجلة ال�صوت وال�صورة وحترير
الفيديو عالية الكثافة ،و�أم��ور �أخ��رى عديدة.
وهو �أمر ما ي�ستدعي دفع الفرق التقنية امل�شتغلة
بعملية التحول الإلكرتوين �إىل تقدمي خدمات
تتالءم وحجم �شا�شة الهاتف املحمول ال�صغرية،
وعدم االكتفاء بالن�سخة املالئمة ل�شا�شة جهاز
الكمبيوتر ال�شخ�صي.

وظائف إضافية

من ناحية ثانية فقد تفوقت �أجهزة الهواتف
الذكية على الكمبيوترات ال�شخ�صية مبجموعة
مهمة من الوظائف� ،أبرزها:
 .1ال��دخ��ول �إىل خمتلف �أن� ��واع ال�شبكات،
� �س��واء ��ش�ب�ك��ة ب �ي��ان��ات اجل �ي��ل ال �ث��ال��ث �أو
ال��راب��ع ل�ل�ه��وات��ف امل�ح�م��ول��ة ،و�شبكة واي
فاي ،وبروتوكول بلوتوث ،وبروتوكول م�سح
ال�ب�ي��ان��ات ع��ن ق��رب  ..NFCيف ح�ين ال
تدعم �أج�ه��زة الكمبيوتر ال�شخ�صية �أكرث
من الدخول �إىل �شبكات واي فاي وبروتوكول
بلوتوث ،يف معظم النماذج املطروحة يف
ال�سوق.
 .2ال �ت �ع��رف �إىل امل��وق��ع اجل��غ��رايف العاملي
.GPS
 .3ت��واف��ر ك��ام�يرا ع��ال�ي��ة اجل� ��ودة ت�ضاهي
الكامريات املحرتفة ،تنتج �صور ًا مو�سومة
مبعلومات تعريفية متعددة� ،أهمها املوقع
اجلغرايف ملوقع التقاط ال�صورة.
 .4التفاعل مع اجلاذبية الأر�ضية واحلركة.
 .5دعم بع�ض الطرز خل�صائ�ص التعرف �إىل
الهوية البيولوجية للمتعامل ،مثل ب�صمة
العني وب�صمة الأ�صابع ،ما يتيح تطبيقات
متعددة تغني عن احل�ضور ال�شخ�صي يف
كثري من املعامالت.
 .6االرت� �ب ��اط م��ع ح �� �س��اب امل���س�ت�خ��دم لدى
�شركات االت �� �ص��االت ،مب��ا يتيح تطبيقات
وا�سعة لعملية الدفع الإلكرتوين.
وتظهر هذه الر�سوم املعلوماتية املُدرجة هنا
اجت��اه التطور التقني للأجهزة املحمولة التي
تفر�ض عملية التحول الذكي ،باعتبارها مرحلة
متطورة للتحول الإلكرتوين.

•

االنت�شار املت�صاعد للهواتف الذكية بقدراتها التي تفوق الكمبيوترات ال�شخ�صية يف التفاعل وتعريف امل�ستخدم
يجعل من التحول نحو احلكومة املحمولة ذات اخلدمات الذكية �ضرورة حتمية
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الدفع اإللكتروني

جاهزية الدفع بالمحمول

اإلمارات األولى
عربي ًا والسابعة
عالمي ًا على مؤشر
"ماستركارد"
�أظ �ه��ر ت�ق��ري��ر ح��دي��ث ل�شركة "ما�سرتكارد" يقي�س ق ��درة ال ��دول ع�ل��ى ن�شر
ا�ستخدام الهاتف املحمول للدفع يف �أ�سواقها بد ًال من البطاقات البال�ستيكية� ،أن
دولة الإمارات العربية املتحدة احتلت املركز الأول عربياً وال�سابع دولياً يف "م�ؤ�شر
ما�سرتكارد جلاهزية الدفع املحمول" .2013
و�أح��رزت الإم��ارات  37.9نقطة باملقارنة مع  33.2نقطة هي معدل جاهزية
 34دولة للدفع املحمول على امل�ؤ�شر الذي يقي�س �ستة عوامل رئي�سة ،هي :جاهزية
امل�ستهلك لال�ستخدام ،ومدى ال�شراكة بني احلكومة والبنوك و�شركات االت�صال،
والبيئة االقت�صادية والتقنية ،والعامل ال�سكاين يف ال�سوق ،ومدى اخرتاق املنتجات
املالية يف ال�سوق ..والبيئة الت�شريعية ومدى ت�أثريها يف �سري العمل ،وذلك من خالل
م�سح لبيانات اقت�صادية عامة وخا�صة عن تلك الدول.

نفاذ الهواتف المحمولة

يف جمال الدفع الإلكرتوين عرب الهواتف الذكية ،والتي ت�شمل حلول الدفع اعتماد ًا
على تقنية م�سح البيانات عن قرب  NFCوامل�ستخدمة حالي ًا يف بوابات �سالك� ،أو
مواقع التجارة الإلكرتونية التي تعر�ض التطبيقات واخلدمات عرب الهواتف املحمولة.
كما ت�شمل حلول الدفع بالهاتف املوجهة للفئات العمالية حمدودة الو�صول للهواتف
الذكية ،فتتيح �إج��راء حتويالتهم املالية وعمليات الدفع ذات القيمة الب�سيطة عرب
الهواتف املحمولة ،وكذلك حتويل الأموال من �شخ�ص �إىل �آخر؛ التقنية املعمول بها
حالي ًا يف جمال حتويل ر�صيد املكاملات ،غري �أنها ميكن �أن تتحول �إىل حتويل مبالغ
مالية حقيقية.

وبح�سب م�سح �أجرته �شركة غوغل حتتل الإمارات حالي ًا املركز الأول عاملي ًا جلهة
النفاذ �إىل الهواتف الذكية بن�سبة ت�صل �إىل  %62من امل�ستهلكني الذين ميتلكون
هواتف ذكية ،وبن�سبة منو �سنوي ت�صل �إىل .%18
واعترب التقرير �أن الإمارات هي من �ضمن �أقوى �ست دول على م�ستوى العامل من
حيث قوة ال�شراكة بني القطاع احلكومي وامل�صارف و�شركات االت�صاالت ،يوازيها يف
ذلك كندا واليابان وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة وكولومبيا.
باملحمول)
للدفع
مقبولة
(ح�صة
ومل ت�صل �أي مــــن تلك الدول �إىل درجــة 60
تعاون تقني ومصرفي
على امل�ؤ�شر الذي يبــلغ  100نقطة (حتول كامل �إىل الدفع بالهاتف املحـــمول) ،ما
ويف جمال توفري البنية التحتية لتحويل الهواتف املحمولة �إىل حمافظ �إلكرتونية؛
ي�شري �إىل �أن عــلى تلك الدول بذل جهود �أكرب قبل �أن يتحقق فيها انت�شار وا�سع للدفع
بد�أت ما�سرتكارد بالتعاون مع �شركة "نتورك �إنرتنا�شيونال" بطرح  1500من�صة
بالهاتف املحمول على م�ستوى امل�ستهلكني.
جمهزة بتقنية م�سح البيانات ع��ن ق��رب  NFCيف الأم��اك��ن التي ي�تردد عليها
امل�ستهلكون بكرثة :كاملقاهي ،ومطاعم الوجبات ال�سريعة وغريها.
ويتم التعاون حالي ًا مع بنك امل�شرق لطرح جمموعة من من�صات حلول الدفع
منظومة تشريعات متطورة
وي�أتي حتقيق درجة متقدمة جد ًا يف امل�ؤ�شر الإماراتي ح�سب ما�سرتكارد �إىل متتع دون متا�س يف ال�سوق الإماراتية ،بوجود عدد من اجلهات يف الدولة تُ�صدر بطاقات
الدولة مب�ستوى عاملي من الت�شريعات وال�ضوابط احلكومية وال�شراكة القوية بني القطاع حلول الدفع دون متا�س ،ومنها بنك �أبوظبي التجاري ،و�شركة "دبي فري�ست" ،وبنك
احلكومي من جهة وبني امل�صارف و�شركات االت�صال من جهة �أخرى .وت�شري النتائج الإمارات دبي الوطني ،وبنك امل�شرق.
بو�ضوح �إىل �أن �سوق الإمارات �أ�صبحت جاهزة لتبني حلول الدفع بو�ساطة الهواتف
املحمولة لتكون من الدول الرائدة يف هذا املجال ،ال�سيما و�أن العامل قد بد�أ
يتجاوز آفاق للتحديث
حلول النقد ..بل ومتجه ًا بقوة حتى �إىل جتاوز حدود الدفع بالبطاقات البال�ستيكية.
متثل املحافظ الإلكرتونية عرب الهواتف الذكية ،وبوابة الدفع الإلكرتوين املوحدة
حلكومة دب��ي ،وبوابة الدفع عرب الهاتف املحمول ،فر�صة ا�ستثنائية لإط�لاق �أكرب
منظومة من اخلدمات الإلكرتونية للتعامل مع اجلهات احلكومية �أو �شركات القطاع
جاهزية البنية التحتية
وعلى الرغم من �أن حلول الدفع بو�ساطة الهواتف املحمولة ال ت��زال حمدودة اخلا�ص من �أجل بناء اقت�صاد جديد و�آلية متطورة لتداول النقد يف دولة الإمارات،
االنت�شار يف دولة الإم��ارات ،وال�شرق الأو�سط ب�شكل عام� ،إال �أن الإم��ارات ت�ضم فئة وهو ما ميكن �أن ي�ؤ�س�س لأنواع جديدة من التجارة الإلكرتونية والتقليدية على حد
وا�سعة من امل�ستهلكني املنفتحني على التكنولوجيا واملتحم�سني لتبني �آخر حلول الدفع �سواء ،ويفتح الآفاق لتعزيز االزدهار يف دولة الإمارات وتعزيز مناخ الأعمال والتجارة
املتاحة ..ف�ض ًال عن امتالكها بنية حتتية �إلكرتونية متطورة تدعم التوجهات احلديثة ب�شكل �شامل ..وذاك ما تطمح له الغايات العليا لر�ؤية الإمارات .2021

•
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مبادرات

البحث العلمي في خدمة
العمل الحكومي

جائزة للتطبيقات
الذكية من وزارة
التعليم العالي
انطالقاً من حر�ص القيادة الر�شيدة على تعزيز • ا�ستثمار طاقات الطلبة ،وحثهم على التناف�س
الإي �ج��اب��ي وامل�ث�م��ر ،وحتفيزهم على االب�ت�ك��ار يف
دور وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف تقدمي
املجاالت العلمية والتقنية املختلفة.
خ��دم��ات حكومية وف��ق �أف�ضل املعايري العاملية ،ومبا
ُي���س�ه��م يف حت�ق�ي��ق ر�ؤي� ��ة الإم� � ��ارات � ،2021أطلقت • رف��ع ن�سبة ر� �ض��ا املتعاملني م��ن خ�ل�ال حتقيق
احتياجاتهم وجتاوز توقعاتهم.
الوزارة جائزة التطبيقات الذكية عرب الهاتف املحمول
ان�سجاماً مع ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س فئات الجائزة
فئات التطبيقات التقنية التي ت�شملها اجلائزة هي:
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،للحكومة الذكية ،والتي
• ت �ط �ب �ي �ق��ات ال� �ه ��وات ��ف ال ��ذك� �ي ��ة ع��ل��ى �أن �ظ �م��ة
حدد مبوجبها مالمح حكومة امل�ستقبل.
iOS ، Android، Blackberry،
والطلبة
�ات
�
ع
�
وت�سعى اجل��ائ��زة �إىل حتفيز اجل��ام
Windows
وت�شجيعهم لتقدمي حلول �إبداعية مبتكرة يف جمال • توفري خ��دم��ات امل��وق��ع الإل �ك�تروين ع�بر الهواتف
تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة املحمولة ،ول�ضمان
املحمولة ()HTML 5
احل�صول على خدمات حكومية على مدار ال�ساعة ،مبا • احللول التقنية عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية
يلبي احتياجات املتعاملني ويفوق توقعاتهم.
()SMS
بني
ال�شراكة
ه��ذه اجل��ائ��زة خطوة مهمة يف بناء
• التطبيقات الإبداعية
القطاع الأكادميي والقطاع احلكومي يف دولة الإمارات،
معايير الجائزة
وهو ما يحاول اال�ستعرا�ض الآتي تبيانه..
متثل معايري اجلائزة مرجع ًا لتطوير التطبيقات
احلكومية للهواتف الذكية حتى خارج نطاق امل�سابقة،
أهداف الجائزة
ت�ستهدف اجلائزة فئة ال�شباب من طلبة اجلامعات ،و�أهم هذه املعايري هي:
والذين ميثلون عاملي ًا القوة الدافعة لثورة االت�صاالت
واملعلومات التي تقود الآن اقت�صاد ًا تقدر قيمته مبئات  .1الكفاءة والفعالية
املليارات من �شركات التقنية القيادية .وتهدف اجلائزة  -ال �ت��واف �ق �ي��ة :ال �ت��واف��ق م��ع الأن �ظ �م��ة الإلكرتونية
امل�ستخدمة ب��ال��وزارة (اخل��ا��ص�ي��ة التفاعلية مع
�إىل حتقيق جمموعة من الغايات اال�سرتاتيجية يف دولة
الأنظمة الإلكرتونية).
الإمارات ترتقي مب�ستوى العملية التعليمية للجيل اجلديد
 �سهولة الربط مع التطبيقات الأخرى.وكفاءتها .و�أهم هذه الغايات هي:
 القيمة امل�ضافة:• توفري خ��دم��ات التعليم ال�ع��ايل والبحث العلمي
1.1تعدد ق�ن��وات الو�صول �إىل اخل��دم��ة م��ن خالل
وفق �أرق��ى املعايري العاملية املتميزة من خالل رفع
الهاتف املحمول (التوا�صل ال�صوتي ،التوا�صل
كفاءة اخلدمات التعليمية ،ودعم م�سرية التح�سني
عرب الفيديو ،الر�سائل الن�صية ،قارئ �شفرات
والتطوير امل�ستمر يف قطاع التعليم العايل بالدولة.
البيانات ،برامج ذوي االحتياجات اخلا�صة..
• دع��م البحث العلمي وت�شجيع الإب ��داع واالبتكار
�إلخ).
وامل�ساهمة يف خلق جمتمع املعرفة.
2.2الدقة وال�سرعة يف �إجناز املعامالت عرب الهاتف
• تنمية روح االبتكار ،واالخ�تراع ،وحتفيز املواهب
املحمول.
والقدرات.
 تب�سيط �إج�� ��راءات اخل��دم��ة وت��ذل �ي��ل التحديات• تعزيز �أوا�صر ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع م�ؤ�س�سات
والعقبات التي تواجهها اخلدمات.
 تخفي�ض التكلفة واجلهد.التعليم العايل احلكومية واخلا�صة.

� .2سهولة اال�ستخدام
 املرونة:1.1درجة املرونة يف الت�صميم لتقبل التطبيقات لأي
تعديالت �أو تغيريات.
2.2مراعاة القابلية للتو�سع يف عدد امل�ستخدمني،
وحجم املعامالت ،وحجم البيانات املتبادلة.
3.3م ��راع ��اة ط�ب�ي�ع��ة اخل ��دم ��ات ون �ط��اق �ه��ا ،تبعاً
ل �ل �ت��وزي �ع��ات ال��دمي��وغ��راف �ي��ة للم�ستخدمني
(اجلن�س ،العمر ،اجلن�سية � ...إلخ) ،ومراعاة
العوامل االجتماعية واالقت�صادية واجليوغرافية
للمتعاملني.
4.4القدرة على توفري اخلدمة بعدة لغات.
5.5القدرة على تقدمي �إ�شعارات تفيد بحالة املعاملة
�أو مدى التقدم يف �إجنازها.
6.6القدرة على توفري من�صات متعددة لال�ستخدام
(� ، iOSأندرويد ،بالك بريي  ،Sويندوز).
�7.7سهولة اال�ستخدام من قبل امل�ستخدم النهائي.
 التعامالت املالية:قابلية الدفع من خالل التطبيقات الإلكرتونية.
ا�ستالم الفواتري �إلكرتوني ًا.
 اخل�صو�صية وال�سرية:�ضمان �سرية املعلومات.
�ضمان �أمن املعلومات ..وحمايتها.
مرونة نظام الأمن واحلماية للتغريات يف النظام.
 .3الإبداع واالبتكار:
 الإبداع التقني. الإبداع يف �آليات تقدمي اخلدمات. ت�أثري خمرجات اخلدمة الإبداعية يف احلياة العمليةللمجتمع.
 -نطاق امل�شروعات– اخلدمات.

الجوائز والمكافآت

 اجلائزة الأوىل  100,000درهم. اجلائزة الثانية  50,000درهم. -اجلائزة الثالثة  30,000درهم.

•
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الحضور اإللكتروني

الحضور الحكومي
في متاجر
تطبيقات الهواتف
الذكية ..التحديات
والحلول
ال يختلف اث�ن��ان على �أن �ستيف ج��وب��ز ،م�ؤ�س�س
�شركة �أب��ل ال��راح��ل ،يعد م��ن �أك�ث�ر النا�س ت ��أث�يراً يف
�صناعة تقنية املعلومات يف الع�صر احلديث؛ فهو مل
يتوقف ع��ن �إط�ل�اق املنتجات وامل �ب��ادرات ال�ت��ي غريت
وجه التقنية التي نعرفها ،ليغادر هذا العامل بعد حياة
لي�ست بالطويلة لكنها مليئة ب��الإجن��ازات التقنية،
تاركاً وراءه �إح��دى �أك�بر ال�شركات يف العامل� ،إ�ضافة
�إىل ماليني الأج�ه��زة التي حتملها الأي��دي وتع�شقها
القلوب.
وم ��ن �أج ��ل ��ض�م��ان ال �ن �ج��اح يف م �ب��ادرة احلكومة
ال��ذك�ي��ة ،ك��ان ،والي ��زال ينبغي ،على القائمني عليها
فهم �آلية عمل تلك الهواتف ،والتغلب على امل�صالح
التجارية التي حتكم تفا�صيلها؛ وهو ما نحاول �إثباته
يف هذه الدرا�سة.

 .2باقة بيانات وقدرة على الو�صول �إىل �شبكة الإنرتنت
يف �أثناء التجوال واحلركة ،عرب عقود اال�شرتاك
مع كربى �شركات االت�صاالت يف العامل.
 .3متجر للمحتوى الإعالمي الرتفيهي والتطبيقات
الذكية والكتب وجامعة �إلكرتونية �شاملة ،معزز
ب �ب��واب��ة ل �ل��دف��ع الإل� �ك�ت�روين ون �ظ��ام للإعالنات
الإلكرتونية املتفاعلة.
هذا املثلث املحكم جعل من اجلهاز مركز ًا لعامل
من الرتفيه والوظائف واخلدمات التي يحدد �شكلها
كل م�ستخدم على حدة ،ما جعل الهاتف مركز ن�شاط
امل�ستخدم ال�ي��وم��ي ،وج ��زء ًا ال ي�ت�ج��ز�أ م��ن �ضروراته
احلياتية ،متجاوز ًا بذلك اعتباره �أداة للتوا�صل مع
الآخرين فقط.
هذه املنظومة الذكية �سرعان ما مت ا�ستن�ساخها من
قبل ال�شركات املناف�سة ،ليكرر �ستيف جوبز التجربة
نف�سها التي عا�شها ط��وال حياته باالبتكار وم��ن ثم
مواجهة املناف�سة من املقلدين ،ويف النهاية لت�صبح ثورة
الهواتف الذكية والأجهزة املحمولة �إحدى �أكرب ميادين
ال�صراعات القانونية على براءات االخرتاع والتقنيات
وكعكة املبيعات العاملية.

الصراع على التطبيقات

الذكاء في اختراع ذكي

لعل �ستيف جوبز مل يكن خمطئ ًا عندما كان يردد
دائم ًا يف عرو�ضه ال�شائقة ملنتجات �شركته ب�أنها هي التي
�أعادت اخرتاع الهاتف املحمول عندما طرحت جهاز �آي
فون ،وال��ذي تعدى كونه جهاز ًا هاتفي ًا حممو ًال ،ليمثل
�أداة �ضمن منظومة حلول متكاملة تقدمها �شركة �أبل ملن
يقتنيه .هذه املنظومة تتكون من مثلث حمكم الت�صميم،
يجعل من الهاتف املحمول مركز ًا لأ�سلوب حياة جديد
ي�ستحوذ على امل�ستخدم� ،أما �أ�ضالع ذلك املثلث فهي:
 .1جهاز حممول يعمل باللم�س من دون �أزرار وبنظام
ت�شغيل غاية يف اجلمال والب�ساطة ،معزز بقدرة
فائقة على االرت �ب��اط بال�شبكات وحت��دي��د املوقع
اجلغرايف وكامريا للت�صوير وذاكرة كبرية و�سرعة
معالج عالية ،وجهاز ا�ست�شعار للجاذبية.
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لعل هذا املكون يف مثلث منظومة الهواتف الذكية هو
الأهم بالن�سبة ل�شركة �أبل وم�ؤ�س�سها� ،إذ تعترب متاجر
التطبيقات وجودتها وع��دد التطبيقات املتوافرة فيها
هي احل��د الفا�صل بني ذك��اء الهاتف من عدمه ،كما
�أنها املورد الدائم للأموال الذي ي�ستمر حتى بعد �شراء
امل�ستخدم الهاتف املحمول.
وق��د حر�ص �ستيف جوبز على ال�سيطرة الكاملة
على منافذ تزويد التطبيقات لهاتف �آي ف��ون ،بحيث
يكون متجر تطبيقات �أبل هو املنفذ الوحيد الذي ي�سمح
للمتعاملني بتحميل التطبيقات على هذا اجلهاز الرائع،
وكر�ست �شركة �أب��ل من �أج��ل �ضمان هذا االحتكار كل
ما ميكن تخيله من تقنيات الت�شفري والأم ��ان لنظام
الت�شغيل واملحتوى ..لي�أتي الرد من قبل عدة جمتمعات
من املربجمني لك�سر هذا االحتكار وحترير جهازهم
الرائع من "ال�سجن".
م��ن ناحية ثانية �أغ�ل��ق �ستيف جوبز منفذ ًا �آخر
للتطبيقات التي ميكنها �أن تعمل على هاتفه املحمول
عندما �أوقف دعم نظام الت�شغيل لتقنية "فال�ش" من
�شركة �أدوبي ،والتي حتتل �صدارة التقنيات امل�ستخدمة يف

بناء التطبيقات املتفاعلة والألعاب على �شبكة الإنرتنت،
لتخرج هي وماليني املربجمني وتطبيقاتهم املتفاعلة من
�شا�شة الآي فون ،وتنذر ببداية �أفول جنم هذه التقنية
التي اعتربها �ستيف جوبز غري نا�ضجة ب�شكل كاف
وت�سبب الكثري من امل�شكالت التقنية و�ضعف الأداء! لكن
م�صاحله يف احتكار قدرة جهاز �آي فون على التفاعل
وح�صرها مبتجر تطبيقات �أبل تتعدى حتفظاته التقنية
على "فال�ش" ،فهي �ضمانته حل�صر متجر تطبيقات �أبل
والأم��وال التي يحققها كم�صدر وحيد للذكاء والتفاعل
يف �أذكى جهاز حممول مت �صنعه على وجه الأر�ض.

كيف يعمل المتجر؟

ي�ح�ق��ق م�ت�ج��ر �أب� ��ل ع ��وائ ��ده م��ن خ�ل�ال م��وردي��ن
�أ�سا�سيني؛ الأول هو :بيع التطبيقات والأغاين والأفالم
والكتب ،حيث تتقا�ضى ال�شركة عمولة ت�صل �إىل %30
من �سعر البيع مقابل اال�ست�ضافة وخدمات بوابة الدفع
الإلكرتوين والرتويج.
�أم��ا الثاين فهو بوابة الإع�لان��ات الإلكرتونية التي
تظهر على �شا�شات التطبيقات الذكية ،والتي غالب ًا ما
ت�صاحب التطبيقات املجانية ،وتخ�ضع ملجموعة معقدة
للغاية من العوامل التي حتدد نوع الإع�لان وجمهوره
امل�ستهدف ون��وع التطبيق ..كل تلك العوامل �آل��ت يف
النهاية �إىل مبالغ مالية تتقا�ضاها �أب��ل من املعلنني
وتت�شارك فيها مع مطوري التطبيقات الذكية.

تصميم واجهة المتجر

بناء على العاملني ال�سابقني �صممت �شركة �أبل
واج�ه��ة متجرها الإل �ك�تروين ،م�برزة فيه التطبيقات
ح�سب �شعبيتها لدى اجلمهور ،مدفوعة بتوقعات املبيعات
�أو الإعالنات .وبذلك ف�إن الدوافع التجارية البحتة هي
التي حتكم ما يتم الرتكيز عليه يف متجر تطبيقات
�أبل ،وهو نف�سه ما يحدث على كافة متاجر التطبيقات
الأخرى� ،سواء لنظام �أندرويد �أو بالك بري �أو ويندوز.

الأم��ر ذات��ه يحدث م��ع نتائج البحث ع�بر متاجر
التطبيقات؛ �إذ تظهر يف البداية التطبيقات املربحة
وال�شائعة بني امل�ستخدمني ،وهو ما يختلف ب�شكل كامل
عما هو معمول به حالي ًا يف حمركات البحث القيادية
على �شبكة الإنرتنت التي ت�ستخدم �آلية النمو الع�ضوي
لأول��وي��ات نتائج البحث ح�سب عوامل عديدة �أهمها
اهتمام امل�ستخدمني ب��امل��وق��ع ،ولي�س ال�ع��وائ��د املالية
التي يحققها حمرك البحث من املوقع� ،إذ ال تتقا�سم
حمركات البحث على �شبكة الإنرتنت العوائد مع املواقع
الإلكرتونية.

الحضور الحكومي الذكي

بعد ا�ستعرا�ض ك��ل م��ا �سبق يبدو جلي ًا التحدي
الكبري ال��ذي تواجهه تطبيقات اخل��دم��ات احلكومية
املجانية واملوجهة جلمهور حم��دود من املتعاملني يف
خ�ضم تداخل متاجر تطبيقات الهواتف الذكية؛ �إذ
�ستواجه هذه التطبيقات حتدي ًا حقيقي ًا يف ت�صدر واجهة
متاجر التطبيقات �أو نتائج حمركات البحث فيها مقابل
التطبيقات الربحية والتجارية ،وهو �أمر �سي�ؤخر انت�شار
تلك التطبيقات بني امل�ستخدمني مقارنة بانت�شار املواقع
الإلكرتونية احلكومية عرب حمركات البحث على �شبكة
الإنرتنت.
بنا ًء على ما �سبق ،ف�إنه يتوجب على امل�ؤ�س�سات
احلكومية ان�ت�ه��اج ا�سرتاتيجية ج��دي��دة تفر�ض من
خاللها التطبيقات احلكومية ك�ج��زء م��ن �إع ��دادات
اجلهاز املحمول يف الدولة ،وتخرج من عباءة متاجر
التطبيقات ودورتها املعقدة يف الن�شر والتوزيع .وميكن
لل�سلطات املعنية برتخي�ص الهواتف املحمولة القيام
بتلك اخلطوة ب�سهولة من خالل التوا�صل مبا�شرة مع
ال�شركات املالكة ملتاجر التطبيقات تلك ،كما ت�ستطيع
تلك ال�شركات برجمة خا�صية التعرف �إىل الدولة
التي يعمل بها اجلهاز املحمول مبا�شرة ،ليتم حتميل
التطبيقات احلكومية الأ�سا�سية مبا�شرة عرب �إعدادات
النظام خالل ارتباطه بال�شبكة.
ت�ل��ك اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة مي�ك��ن �أن تخت�صر �سنوات
م��ن ال�تروي��ج والت�سويق والتوعية ل��دى اجلمهور من
�أج��ل تبني التطبيقات ال��ذك�ي��ة ..لكنها تتطلب و�ضع
ت�صور وا�ضح و�شامل ح��ول نوعية و�شكل التطبيقات
احلكومية ،والتي يجري حتميلها افرتا�ضي ًا من قبل
�إعدادات النظام.

•

تصديق إلكتروني للشهادات المدرسية

متا�شي ًا مع برنامج "احلكومية الذكية" حلكومة
دبي ،والتي تهدف �إىل توفري اخلدمات احلكومية
للمتعاملني ب�شكل �سل�س ومبا�شر� ،أطلقت هيئة
املعرفة والتنمية الب�شرية خدمة ت�صديق ال�شهادات
الأك��ادمي�ي��ة للمدار�س اخلا�صة بدبي �إلكرتوني ًا،
ب��اال��س�ت�ف��ادة م��ن خا�صية ال�ك��ا��ش��ف الإل �ك�تروين
" ،"QRبهدف �إتاحة مزيد من املرونة لأولياء
الأمور واملدار�س يف ما يتعلق مبعامالت ا�ستخراج
ال�شهادات التعليمية للطلبة وت�صديقها.
وتتوافر ه��ذه اخل��دم��ة للمتعاملني حالي ًا من
خالل النظام الإلكرتوين للمدار�س ،حيث ي�سمح
هذا النظام الذي يرتبط مبا�شرة ب�شبكة املدار�س
اخل��ا� �ص��ة ب��دب��ي ،ب��احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال�شهادات
التعليمية للطلبة م��ن خ�لال �أج �ه��زة الكمبيوتر
والهواتف الذكية ،بعدما �أنهت الهيئة ت�س ّلم جميع
ال�شهادات من املدار�س ،مت�ضمن ًة عالمة الت�صديق
""QRالتي تبني ال�سجل الأك��ادمي��ي للطالب.

و�سوف تعمل الهيئة خالل الفرتة املقبلة على منح
املدار�س خا�صية احل�صول على الن�سخة النهائية
لل�شهادة امل�صدقة �إل�ك�ترون�ي� ًا ب�شكل مطبوع �أو
�إلكرتوين بتن�سيق �أكروبات.
ول�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى ه��ذه الن�سخة ينبغي على
الطلبة ،الراغبني يف الت�سجيل مبدار�س خا�صة يف
دبي �أو خارجها ،تقدمي وثائق و�شهادات م�صدّقة
قبل االلتحاق باملدر�سة اجلديدة ،ليتمكن النظام
الإلكرتوين من �إجناز عمليات الت�صديق ب�سرعة..
عالوة على �أنه ميكن ا�ستخدام هذا النظام لإمتام
معامالت نقل الطالب بني امل��دار���س ،بعد تقدمي
�شهادات االنتقال من مدر�سة �إىل �أخرى �إلكرتوني ًا.
وكانت امل��دار���س اخلا�صة يف دب��ي قد �شاركت
يف عدد من ور�ش العمل وال��دورات التدريبية التي
و ّفرتها هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية لتو�ضيح
متطلبات احل �� �ص��ول ع�ل��ى اخل ��دم ��ات ،وتعريف
الإداريني يف املدار�س بفوائده.

اطلب فاتورة "كهرباء دبي" النهائية ..إلكتروني ًا
�أع �ل �ن��ت ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء وم �ي��اه دب ��ي عن
�إط�لاق �ه��ا ح�م�ل��ة �إل �ك�ترون �ي��ة ج��دي��دة تتيح
ملتعامليها القيام بت�سجيل احل�سابات اجلديدة
�أو ت�سوية الفاتورة النهائية من خالل موقعها
على �شبكة الإنرتنت
 .www.dewa.gov.aeومتكن
ه��ذه اخلدمة من ت�سجيل املتعاملني اجلدد
يف ح���س��اب��ات ال�ه�ي�ئ��ة ودف���ع م�ب�ل��غ الت�أمني
للح�ساب يف حالة االنتقال �إىل مق ّر �إقامة
جديد ..وطلب الفاتورة النهائية مع �إعادة
مبلغ الت�أمني يف حالة تغيري مقر الإقامة.
وي� ��أت���ي �إط� �ل��اق ه� ��ذه احل �م �ل��ة كجزء
م��ن �سعي هيئة ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دب��ي لتوفري
خدمات �إلكرتونية �أك�ثر �سهولة وراح��ة وفق
�أعلى املعايري العاملية ،وت�شجيع متعامليها
على اعتماد هذه اخلدمات؛ توفري ًا لوقتهم
اجلديدتان اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺟﻬﺎز
اخلدمتان
وجهدهم؛ حيث تعفي
املتعاملني م��ن زي ��ارة م��راك��ز خ��دم��ة الهيئة
لإجناز معامالتهم� ..إال يف مرحلتها النهائية
عند انتهاء املعاملة وا�ستحقاق موعد ت�س ّلم
الفاتورة النهائية ومبلغ الت�أمني.

أداء
ﻧـﺤـﻮ ﻣـﺪارس أﻓﻀـﻞ
ً

أداء اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ
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الحكومة المحمولة

تطبيقات محمولة للخدمات
الصحية والعالجية في دبي
حتقيقاً لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ب�أن تقدم احلكومة خدماتها للجمهور
يف كل وقت ومن �أي مكان ب�شكل �سهل ومب�سط عرب الهاتف املحمول .ن�ستعر�ض عرب �سل�سلة من الأع��داد جمموعة من باقات التطبيقات الإلكرتونية التي
تقدمها اجلهات احلكومية و�شركات القطاع اخلا�ص ،والتي تخدم املتعاملني مع احلكومة يف حياتهم و�أعمالهم.
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هيئة الصحة في دبي-
آي فون/أندرويد

البحث عن طبيب في
مدينة دبي الطبية-
آي فون

يتيح ه��ذا التطبيق وظائف متعددة
�أه��م��ه��ا ال� ��دخ� ��ول �إىل اخل ��دم ��ات
الإلكرتونية لهيئة ال�صحية يف دبي،
واالط�ل�اع على الأخ �ب��ار والفعاليات
ال�صحية� ،إ�ضافة �إىل احت�ساب كتلة
اجل�سم وال��و��ص��ول �إىل م�ق��ا ّر الهيئة
وم�ست�شفياتها.

ي �ت �ي��ح ه� ��ذا ال �ت �ط �ب �ي��ق ال �ب �ح��ث عن
طبيب �ضمن املجموعة الكبرية من
االخت�صا�صيني والأطباء� ،إ�ضافة �إىل
البحث عن امل�ست�شفيات وال�صيدليات
وال �ع �ي��ادات املختلفة امل��رخ���ص��ة يف
مدينة دبي الطبية.
FR
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DHA

By TECOM Investments

By Dubai Health Authority

أستر  -آي فون

تطبيق وزارة الصحة-
أندرويد
يتيح ه��ذا التطبيق باقة �شاملة من
خ��دم��ات وزارة ال���ص�ح��ة يف دول��ة
الإم�� � ��ارات م �ن �ه��ا دل �ي��ل االت�صال
ب��الأط �ب��اء وط�ل��ب ��س�ي��ارة �إ�سعاف،
وع �ن��اوي��ن امل���س�ت���ش�ف�ي��ات وامل��راك��ز
ال�صحية يف الدولة التابعة للوزارة،
�إ�ضافة �إىل خدمات �إلكرتونية �أخرى
من الوزارة.

ي�ق��دم ه��ذا التطبيق دل �ي� ً
لا �شام ًال
للو�صول �إىل ك��اف��ة امل��راك��ز الطبية
وامل�ست�شفيات وال�صيدليات التابعة
ملجموعة "�أ�سرت" ،والتي تعد �إحدى
املجموعات الطبية الكبرية والنا�شطة
يف خمتلف �إمارات الدولة.
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Ministry of Health UAE
By MoH UAE
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DHCC Find a Doctor
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Aster
By Dhaval Desai

مرصد الخدمات

محفظة إلكترونية لمعامالت تجديد مركبات الشركات
د�شنت م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق واملوا�صالت بدبي املحفظة
الإلكرتونية التي توفر لل�شركات وامل�ؤ�س�سات و�سيلة دف��ع �آمنه و�سهلة
اال�ستخدام لإجن��از املعامالت اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة ،وت�أتي على ر�أ�سها
خدمة جتديد ت�سجيل املركبات يف جميع مراكز الهيئة .وكانت امل�ؤ�س�سة
قد �أعلنت عن �إلغاء نظام التعامل بالدفع النقدي من قبل ال�شركات
لت�سديد ر�سوم تخلي�ص املعامالت� ،أو التقدّم لطلبات ا�ستخراج �شهادات
عدم املمانعة لتجديد رخ�صها التجارية يف جميع مراكز الهيئة ،م�ؤ ّكد ًة �أن
هذه اخلطوة ت�أتي �ضمن �إدخال تعديالت على ال�سيا�سات اخلا�صة بكيفية
التعامل مع ال�شركات يف مراكز الهيئة توطئة لتقدمي خدمات مب�سطة
و�شفافة للمتعاملني.
و�إنفاذ ًا لهذه ال�سيا�سات مت ا�ستحداث طريقة الدفع اجلديدة املتمثلة
يف املحفظة الإل�ك�ترون�ي��ة ،باعتبارها خدمة جمانية للخ�صم مقدمة
لل�شركات التي تتعامل مع الهيئة ،على �أن تقوم ال�شركة بدء ًا بفتح ح�ساب
لدى الهيئة وتغذيته بالر�صيد ،ليجري عربه ا�ستقطاع ر�سوم خدمات
م�ؤ�س�سة الرتخي�ص املتعلقة برتخي�ص ال�سائقني واملركبات.
و�سيكون من مزايا هذه اخلدمة اجلديدة و�ضع حد لعمليات الغ�ش
واالحتيال ،من خالل متكني ال�شركة من �إجراء التحويالت املالية بالرتافق
مع �إجراءات تنفيذ املعاملة� ،سواء مت الدفع عرب املحفظة يف مراكز هيئة
الطرق واملوا�صالت �أو يف مواقع �شركائها.
هذه اخلدمة تعد �إ�ضافة �إىل جمموعة وا�سعة من اخلدمات الإلكرتونية
تقدِّ مها هيئة الطرق واملوا�صالت لتمكني ال�شركات من جتديد ت�سجيل
املركبات و�إجراء معظم املعامالت الأخرى من مكاتبها يف غ�ضون دقائق
معدودة؛ جتنيب ًا ملندوبي ال�شركات هدر �أوقاتهم يف احل�ضور �إىل مقار
الهيئة ومقار فروعها لإجناز املعامالت.

"اتصاالت" توفر فواتيرها إلكتروني ًا من سبتمبر

إنجاز  431ألف ترخيص طبي إلكتروني ًا عبر

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت "ات�صاالت" عزمها بدء تطبيق الفواتري
الإلكرتونية لكافة خدماتها اعتبار ًا من الأول من �سبتمرب اجلاري ..ودعت كافة
عمالئها للتحول نحو الفواتري اجلديدة للإ�سهام يف حماية البيئة.
وعالوة على كون الفواتري الإلكرتونية �صديقة للبيئة ف�إنها متنح العمالء �إمكان
احل�صول على معلوماتها التف�صيلية ،عرب احلا�سب �أو الهاتف املتحرك ،مبا�شرة.
وبينت درا�سة كانت �أجرتها "ات�صاالت" �أخري ًا �أن  %72من العمالء �أعربوا عن
ا�ستعدادهم ال�ستبدال الفواتري ال�شهرية الإلكرتونية بالورقية.
وطبعت "ات�صاالت" خالل العام � 2012أكرث من  60مليون فاتورة ا�ستهلكت
� 304أطنان من الورق وهو ما يتطلب قطع � 7293شجرة ..غري �أنها تطمح،
من خالل تعاونها مع امل�شرتكني يف هذه املبادرة� ،إىل خف�ض هذه الأرقام �إىل �أقل
م�ستوى ممكن .وكانت "ات�صاالت" بد�أت جتربة الفواتري الإلكرتونية مطلع العام
اجلاري ،وحققت جناحات متتالية يف م�ساعيها الهادفة لتعميم هذه املبادرة على
فواتري كافة اخلدمات ،حيث قام  %10من امل�شرتكني و  %35من العمالء
التجاريني باختيار نظام الفاتورة الإلكرتونية… .وال تزال هذه الأرقام يف ارتفاع
مطرد.

نظام شريان
ب �ل��غ ع ��دد امل �ع��ام�ل�ات التي
�أُجن � � ��زت ع�ب�ر ن� �ظ ��ام �شريان
"النظام الإل��ك�ت�روين اخلا�ص
ب��ال�تراخ �ي ����ص الطبية" منذ
�إطالقه يف الربع الأخري من العام
 2011وحتى منت�صف �شهر
�أغ�سط�س املا�ضي 431404
م�ع��ام�ل��ة �إل �ك�ترون �ي��ة م��ن خالل
 446م ��رك ��ز ًا يف  74دول��ة
خمتلفة ،ممُ ِّكن ًا املتخ�ص�صني يف الرعاية ال�صحية ممن يرغبون بالعمل يف دبي
التقدم بطلب للح�صول على ترخي�ص �إلكرتوين من �أي مكان يف العامل.
وي�شمل النظام جميع القطاعات ال�صحية ،حيث يوفر ترخي�ص 117
تخ�ص�ص ًا ،ويتيح جلميع املمار�سني املهنيني من �أطباء عامني واخت�صا�صيني وفنيني
وممر�ضني التقدم لإنهاء كافة �إجراءات ومراحل احل�صول على الرتاخي�ص الطبية
للمهنيني واملن�ش�آت الطبية يف الإمارة من �أماكن وجودهم حول العامل ..وتنجز كافة
الإجراءات املتعلقة بتقدمي الطلب والتدقيق عليه ،والتوثق من امل�صدر ،وم�صداقية
ال�شهادات واخل�برات من ال��دول املانحة لها ،ب�شكل �إل�ك�تروين كامل وف��ق هذا
النظام .كذلك يتيح النظام فر�صة �أمام القائمني على املن�ش�آت ال�صحية ليتعرفوا
من بلدانهم �شروط احل�صول على الرتاخي�ص الطبية لهذه املن�ش�آت يف الإمارة
و�آليتها ،والتقدم بطلب �إلكرتوين للت�سجيل والرتخي�ص ..و�إجراء التعديالت و�أخذ
املوافقات على الطلبات ومراجعة املخططات ودرا�سة اجلدوى �إلكرتوني ًا.
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مرشد الخدمات

البحث عن أسعار السلع عبر خدمة «سلتي» من
دائرة دبي للتنمية االقتصادية
ه��ذه الخدمة متاحة عبر
ال��م��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي
لخدمة سلتي من دائ��رة
دبي للتنمية االقتصادية:
www.sallety.ae

1

2

ال�صفحة الرئي�سة ت�ضم اخلدمات املتعددة ملوقع "�سلتي"،
وال�ت��ي ت�ضم البحث ع��ن الأ��س�ع��ار ومتابعة ع��رو���ض الأ�سعار
والتقدم ب�شكوى

للبحث عن �سعر �سلعة معينة يجب اختيار
قائمة "�سعر �سلعة" م��ن تروي�سة املوقع،
لتظهر فئات ال�سلع الرئي�سة ،عند اختيار
ال�سلعة الرئي�سة تظهر الأ�صناف التف�صيلية
لل�سلع التابعة لكل �صنف� ،إ�ضافة �إىل منافذ
البيع الرئي�سة امل�شرتكة يف اخلدمة

3

ب�ع��د حت��دي��د ال�سلع امل�ط�ل��وب ال�ب�ح��ث عن
�أ��س�ع��اره��ا ،وحت��دي��د منفذ البيع ،ميكنك
النقر على راب��ط "البحث ع��ن ال�سعر"،
ل�ت�ظ�ه��ر ق��ائ �م��ة ال �� �س �ل��ع ال�ت�ف���ص�ي�ل�ي��ة مع
�أ�سعارها.ويف ح��ال ع��دم توافر ال�سلعة يف
مركز الت�سوق تظهر نتيجة  NAمكان
خانة ال�سعر ،وميكن من خالل هذه ال�شا�شة
مقارنة �أ�سعار ال�سلع يف عدة منافذ

لمزيد من المعلومات واالستفسارات يمكن االتصال
بخدمة «أه ً
ال دبي» على الرقم:

600 545555
16
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