آفاق إلكترونية

محمد بن راشد..
سبع ُ
سب ُ
خضر
ع سنين دأبَا وحصا ُد
ٍ
�ضر من الريادة والإبداع اللذين جعال
�سبع �سنوات من احل�صاد الوفري ل�سنابل ُخ ٍ
من دبي حا�ضرة الدنيا ،وحققا لأبنائها رغد العي�ش والرفاه الذي ينعمون به حا�ضر ًا،
و�ستنعم به �أجيالهم القادمة من بعدهم� ،إن �شاء اهلل.
يف الرابع من يناير كل عام حتل علينا منا�سبة تويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي مقاليد احلكم
يف �إمارة دبي ..حيث ت�سارعت وترية الإجنازات وتعددت �أوجه املبادرات لت�شمل كافة
مناحي احلياة يف الإم��ارة ،فكانت �سبع �سنوات من القيادة حولت دبي �إىل مركز
�إقليمي لالقت�صاد اجلديد و�أ�س�ست ملجتمع املعرفة.
اليوم يا �سيدي ال منلك �إال �أن ن�ستعيد الذاكرة احلية لتحوالت عظيمة �صنعتها
حكام حكماء� ،أ�س�سوا االحتاد الذي يتجلى الآن
�إرادة ُ�صلبة وعزمية ال تلني
ٍ
ل�شيوخٍ ،
ً
ب�إ�شراقة احلا�ضر وي ِع ُد دوما ب�آفاق م�ستقبل زاهر .و�أنت يا �سيدي قد �آليت على نف�سك
�أن ت�سري على الدرب نف�سه ،بالعزمية ذاتها� ..أجهدت كل من حولكَ ،ف َرح ًا ،وهم
يحاولون جم��اراة �أفكارك وطموحاتك التي ال ت�سعها �أر���ض وال حتدها �سماء� .سبع
هم الوطن وجعلتَ من رفعته وت�سهيل
�سنوات والعزمية تعانق النجوم ..حملتَ يف قلبك ّ
حياة املواطن يف مقدمة �أولوياتك.
كما حر�صت خالل زياراتك امليدانية على مد ج�سور التوا�صل االجتماعي مع اجلميع
ب�شتى الو�سائل املتاحة ،توقفتَ يف الطرقات ..يف البيوت ..على �أبواب املدار�س ..يف
�ساحات امل�ساجد ..يف مواقع العمل ..جتولت يف الأحياء ال�سكنية و�أطراف املدينة،
حمافظ ًا على جمل�سك العامر مفتوح ًا على الدوام تلتقي فيه عامة ال�شعب م�ستمع ًا �إىل
حاجاتهم .وطرقتَ �أبواب �شبكة الإنرتنت وا�ستخدمت �أدوات التوا�صل االجتماعي،
للتعرف �إىل �أحوال �شعبك ور�سم الب�سمة على الوجوه .مل تن�س الأيتام ووجهت بتكرمي
الأمهات اللواتي هنّ �سر وجودنا يف هذه احلياة ،وها �أنت هذا العام جتعل من يوم
اجللو�س منا�سبة لالحتفاء بفئة موظفي اخلدمات الأ�سا�سية العامة التي قلما يلتفت
�إليها �أحد ،مقدر ًا دورها املحوري يف جمتمعنا طالب ًا من اجلميع �أن يقول لهم (�شكر ًا
لكم).

�سيدي �صاحب ال�سمو :اليوم ،وبعد �سبع �سنوات من عطائك املتجدد ،ن�ؤكد �أن
لدينا ،يف "حكومة دبي الإلكرتونية" كما باقي اجلهات احلكومية� ،سج ًال حاف ًال
بالنجاحات� ،صنعه �أبنا�ؤك ،ممن تربوا على توجيهاتك� .إن جتربة دبي هذه تزخر
اليوم مبا يربو على �ألفي خدمة �إلكرتونية متنوعة امل�ستوى ،وبعدد من اخلدمات
امل�شرتكة املتطورة التي تقا�س �أهميتها بقدرتها على �أن تكون �شريان ًا رابط ًا بني الدوائر
وامل�ؤ�س�سات على م�ستوى العمليات الداخلية والأنظمة والتطبيقات.

***

***

على �أول درجات القرن احلادي والع�شرين ،يف العام  ،2000ح�صلت �سابق ٌة
ه��ي الأوىل م��ن نوعها يف ه��ذه املنطقة م��ن ال�ع��امل ،عندما -ي��ا �سيدي -اتخذت
قرارك و�أطلقت مبادرة ما كان �شي ٌء ي�شبهها من قب ُل" :حكومة دبي الإلكرتونية"!
مبادرة يكتنف مفهومها غمو�ض �آنذاك..؟ وت�ساءل اجلميع عن ماهية تلك احلكومة
وجهتنا بكل و�ضوح يف حكومة دبي الإلكرتونية
االفرتا�ضية وعن ت�أثرياتها يف حياتهم؟؟ ّ
منذ اللحظة الأوىل كي ن�ضع هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا ن�صب �أعيننا ،مفاده "�إقامة البنية
التحتية الرقمية احلكومية املوحدة" ،مدرك ًا متام ًا �أنك بذلك� -إىل جانب العديد من
امل�شروعات التكنولوجية التي �أطلقتها -تدفع التوجه العام يف الإمارة الناه�ضة نحو
اقت�صاد املعرفة؛ اقت�صاد تكون فيه اخلدمات احلكومية متاحة للجميع ،وت�صبح فيه
الهيئات والدوائر احلكومية وحدة مرتابطة �إلكرتوني ًا ،تن�سق يف كل حلظة �أعمالها
عرب نافذة �إلكرتونية واحدة مهما تباعدت مقارها على م�ساحة املدينة.
وهكذا ..جنحتَ ب��أن تغري االنطباع ال�سائد عن اخلدمات احلكومية لي�صبح
�شيئ ًا من املا�ضي� ،آخذ ًا بالإمارة خطوة متقدمة نحو عامل رقمي يعزز من م�ؤ�شرات
االقت�صاد ورفاهية احلياة ،بعدما باتت موطن ًا للتكنولوجيا والبنية التحتية املتميزة
والكفاءات الب�شرية العظيمة ،ومركز ًا عاملي ًا للتجدد واالبتكار.

�سيدي �صاحب ال�سمو� ..إننا لفخورون ب�سجالتنا امل�ضيئة وحياتنا الكرمية
ومكانتنا املرموقة ..وفخورون بنه�ضة �إمارتنا املت�سارعة بخطى واثقة يف ظل حكمكم
الر�شيد ،م�ؤكدين االنتماء لقيادتنا التي حولت الآم��ال والأح�لام �إىل واق��ع حافل
بالإجنازات العظيمة .كما جندد التزامنا بدعم خطة الدولة اال�سرتاتيجية وبتعزيز
م�سرية التحول الإلكرتوين من خالل تطوير جمتمع متكامل قائم على املعرفة يهيئ
املجال �أمام املواطنني واملقيمني والز ّوار لال�ستفادة من جمموعة وا�سعة من اخلدمات
احلكومية املعتمدة على تكنولوجيا املعلومات وفق �أعلى معايري اجلودة العاملية� .أهنئكم
بهذه املنا�سبة ،و�سدّد اهلل خطاكم ملا فيه خري الوطن واملواطن..

***

املدير العام
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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الإلكرتونية

تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الإلكرتونية" 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 الإلكرتونية" مهمة ت�ق��دمي ال�ب��واب��ة الر�سمية امل��وح��دة حلكومة دبي
(دبي.امارات) ،التي تزود القاطنني يف الإمارة وم�ؤ�س�ساتها وقطاع الأعمال والزوار بكافة اخلدمات
احلكومية ب�صورة �إلكرتونية ،وت�شرف عليها لت�ضمن لهم الو�صول من مكان واحد �إىل ما يزيد على
 2000خدمة حكومية متنوعة تقدمها دوائر دبي.
وت�سهم جملتنا ال�شهرية املتخ�ص�صة هذه "تقنية للجميع" يف تعريف �شرائح املجتمع باخلدمات
الإلكرتونية ،مع تعميم ن�شر الثقافة الإلكرتونية مبا يخدم توجه الإمارة نحو جمتمع املعرفة..
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﺪد

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
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رئيس التحرير

�أحمد حممد بن حميدان

4

ahmad.binhumaidan@deg.gov.ae

مدير التحرير

عامر حممد احلمايدة

حممد بن را�شد� ..سبع
�سنني من ح�صاد الريادة
والقيادة الإلكرتونية

amer.alhamayda@deg.gov.ae

منسق المجلة

جمال خليفة املال

jamal.almulla@deg.gov.ae

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@deg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@deg.gov.ae

7
دعم امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة �أولوية وطنية

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري

designer@deg.gov.ae

9
«تو�صيل» توفر باقة
متكاملة من خدمات
التوزيع والرتويج
الإعالين

اﻟﻤﺮاﺳﻼت

الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الإلكرتونية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
إلكرتوين:
الربيد ال
ΓέϮθϨϤϟΩέϵ...
quality@deg.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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اﻟﺘﺤﻮل ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ »ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ ا�ﺟﻮر«
وزارة اﻟﻌﻤﻞ

»ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ ا�ﺟﻮر«

12

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﺒﺎدرة ﻟﺤﻔﻆ
اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺄدوات
«نظام حماية الأجور»
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

من وزارة العمل

"           
   "  



       


 ""

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻤﻮﻇﻒ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮاﻓﺔ
أو ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻮﻇﻒ

ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ ا�ﺟﻮر
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮاﻓﺔ أو
ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻮﻇﻒ

       



        
  




ﺷﺒﻜﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ا�ﺟﻮر ﻟﺪى
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة

ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ ا�ﺟﻮر
ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة

األمن اإللكتروني

بدعم «دبي اإللكترونية» ومشاركتها

مؤتمر الخليج
الدولي لألمن
اإللكتروني يعقد
دورته األولى
حت��ت رع��اي��ة وزارة ال��دف��اع يف الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،وب��دع��م حكومي قيمة حقيقية للجهود الرامية �إىل الت�صدي لتهديدات الأمن الإلكرتوين واجلرائم
ر�سمي من حكومة دب��ي الإلكرتونية وغرفة �أبوظبي للتجارة وال�صناعة وهيئة الإلكرتونية ب�أ�شكالها املختلفة".
تنظيم االت���ص��االت وف��ري��ق اال�ستجابة ل�ط��وارئ احلا�سب الآيل ،نظمت م�ؤ�س�سة
ال�شرق الأدن ��ى واخلليج للتحليل الع�سكري (�إن�غ�م��ا) ال ��دورة الأوىل م��ن م�ؤمتر
"اخلليج ال��دويل للأمن الإلكرتوين"  GICSيف  9و 10دي�سمرب  2012يف أمن المعلومات والخدمات األساسية
ويف �سياق دور �أمن املعلومات باخلدمات الأ�سا�سية للحكومة ،ال�سيما يف قطاع
ف�ن��دق ج�م�يرا بيت�ش /دب ��ي ..وج�م��ع امل ��ؤمت��ر ح���ش��داً م��ن ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين والقادة
الع�سكريني ورج��ال الأع�م��ال وال�سيا�سيني والدبلوما�سيني من خمتلف البلدان ،التعليم ،بينّ معايل الوزير حميد حممد عبيد القطامي ،وزير الرتبية والتعليم ،يف
كلمته� ،أهمية �أمن املعلومات يف دميومة العملية التعليمية ،وقال معاليه" :لقد ر�صدت
�إ�ضافة �إىل ممثلي ال�شركات املخت�صة يف هذا املجال.
وزارة الرتبية والتعليم جمموعة من امل�شروعات واملبادرات التي تنفذها يف هذا
اجلانب ،من بينها (مبادرة حممد بن را�شد للتعلم الذكي) التي تتبنى منهجية �شاملة
ومتكاملة لتطوير منظومة التعليم ،بجانب م�شروعات �أخرى ن�سعى من خاللها �إىل
أهمية أمن الفضاء اإللكتروني لإلمارات
ن�شرت �شركة "�سيمانتك" و"نورتون" التابعة لها توقعاتهما اخلا�صة باجلرائم متكني �أبناء الدولة من �أدوات حماكاة الع�صر ومواكبة طفراته ولغته يف مناخ تقني
والتهديدات الإلكرتونية لعام  ،2013والتي �أ�شارت �إىل �أن الإمارات �ستكون هدف ًا �أكرث �أمن ًا".
للجرائم الإلكرتونية التي ت�ستهدف امل�ستخدمني يف ال�شركات �أو امل�ستخدمني العاديني.
ً
وكانت الإمارات قد �ص ّنفت يف العام املا�ضي من �إحدى �أكرث الدول تع ّر�ضا للر�سائل تجربة دبي ..نموذج ًا
الإلكرتونية املزعجة (�سبام) على م�ستوى العامل� ،إذ بلغت ن�سبة هذه الر�سائل %73
كان لدائرة حكومة دبي الإلكرتونية م�ساهمة رئي�سة يف امل�ؤمتر الذي انعقد بدعم
من �إجمايل الر�سائل .و�أظهر تقرير نورتون للجرائم الإلكرتونية يف وقت �سابق هذا منها ..حيث �أو�ضح �سعادة ال�سيد �أحمد بن حميدان ،مدير عام دائرة حكومة دبي
العام �أن  1.5مليون م�ستخدم وقعوا �ضحية للجرائم الإلكرتونية يف الإمارات خالل الإلكرتونية ،يف اجلل�سة االفتتاحية" ،الدور املتزايد حلكومة الإمارات العربية املتحدة
ال�شهور االثني ع�شر الأخ�يرة ،مما ك ّبد امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة يف الإمارات يف جمال الأمن الإلكرتوين م�ستقب ًال"؛ مبين ًا �أن �أمن املعلومات �ضرورة من �ضرورات
خ�سارات مالية بلغت  422مليون دوالر ( 1. 5مليار درهم).
حتقيق ر�ؤية الإمارات لبناء اقت�صاد عاملي والو�صول �إىل جمتمع املعرفة.
ويف اليوم الثاين ناق�ش املتحدثون يف اجلل�سة الأوىل للم�ؤمتر التحديات التي
تواجهها حكومة دبي الإلكرتونية يف بناء القدرات من �أجل تعزيز الأمن الإلكرتوين.
أمن المعلومات واألمن الوطني
وحتدث ال�سيد و�سام لوتاه ،م�ساعد مدير عام حكومة دبي الإلكرتونية ،مو�ضح ًا "جتربة
لت�سليط ال�ضوء على هذا اجلانب البالغ الأهمية �أو�ضح �سعادة اللواء حممد العي�سى ،حكومة دبي الإلكرتونية :التطور نحو حكومة �آمنة ومت�ضافرة" ،كما حتدث يف ال�سياق
ممثل وزارة الدفاع الإماراتية يف امل�ؤمتر� ،أنه بف�ضل توجيهات القيادة احلكيمة يف دولة نف�سه الرائد املهند�س را�شد �أحمد لوتاه ،مدير الأدلة الإلكرتونية يف الإدارة العامة
الإمارات؛ تعمل وزارة الدفاع وكافة �أفرع القوات امل�سلحة على تعزيز �أمن �أنظمتها للأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية يف �شرطة دبي ،عن "التحقيق يف اجلرائم الف�ضائية
املتقدمة لالت�صاالت الرقمية و�أمن ُبناها املعلوماتية التحتية �سريعة التطور ،والتي وحتديد التحديات الرئي�سة و�أحدث الدرو�س املكت�سبة".
عال من اجلاهزية
مت بنا�ؤها على مدى ال�سنوات املا�ضية ،مع املحافظة على م�ستوى ٍ
جدير بالذكر �أن �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س املجل�س
ملواجهة �أي تهديد لال�ستقرار الوطني والإقليمي.
التنفيذي ويل عهد دب��ي ،قد �أ�صدر قانون ًا لأم��ن املعلومات يف الإم��ارة ،مت مبوجبه
ً
ً
ا
كبري
ا
�شوط
أمنية
ل
ا
والوكاالت
إمارات
و�أ�ضاف" :قطعت القوات امل�سلحة لدولة ال
ت�شكيل "جلنة �أمن املعلومات" املعنية مبتابعة وتطبيق القانون يف خمتلف الدوائر
ً
ً
يف العقدين املا�ضيني؛ حيث حققتا تقدم ًا كبريا على جميع اجلبهات ،خ�صو�صا يف احلكومية ..وق��د فرغت اللجنة �أخ�ير ًا من �إع��داد "نظام �أم��ن املعلومات حلكومة
ما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية يف جمال الأمن الإلكرتوين� .إن الإمارات العربية دبي" ،والذي �سيتم توزيعه قريب ًا على كافة اجلهات املعنية ،من �أجل تعزيز الأمن
املتحدة تعتقد جازمة ب�أن الأمن الإلكرتوين ال ميكن حتقيقه �إال من خالل التعاون واحلماية للبنية الإلكرتونية املتطورة التي �أ�صبحت ركيزة �أ�سا�سية لالقت�صاد والأعمال
مع ال��دول املحبة لل�سالم� .إن ا�ست�ضافة دول��ة الإم��ارات لهكذا م�ؤمتر �إمن��ا ي�ضيف يف �إمارة دبي.

•
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ب��ات��ت ال�ق�ي��ادة الإل�ك�ترون�ي��ة م�ق��وم�اً �أ��س��ا��س�ي�اً م��ن م�ق��وم��ات النه�ضة الإداري ��ة
واالقت�صادية يف الدولة ب�شكل عام؛ فتبني التحول الإلكرتوين يف القطاع احلكومي،
وما يرتتب عليه من �إعادة هيكلة �شاملة للإجراءات والآليات التي ت�شغل احلكومة
وحتكم عالقتها باملجتمع وبالتجارة ومبناحي احلياة الأخ��رى �صارا من الأدوات
التي ت�ؤثر بعمق يف و�ضع الدولة ،وحتقق ثورة داخلية على الروتني والبريوقراطية،
وتعزز ال�شفافية والكفاءة ،وحتد من الف�ساد واملح�سوبية ..خا�صة بعد �أن �أ�صبحت
احلكومة الإلكرتونية واقعاً معا�شاً ال ميكن جتاهله� ،أو التغا�ضي عن مفاعيله ،يف
ظل اعتماد احلكومات احلديثة املتزايد على تطوير اقت�صادات قائمة على املعرفة.
ون�ستعر�ض هنا بع�ض ج��وان��ب ح�صاد �سبع �سنوات م��ن القيادة الإلكرتونية
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،باملنا�سبة ال�سابعة لتوليه مقاليد احلكم يف دبي.

يف الوقت نف�سه ،ا�ستطاع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد �إكمال درا�سته الثانوية
بتفوق ملحوظ� ،إذ اجتاز االمتحان املقرر يف منهاج املدر�سة خالل العام الدرا�سي
1965 /64؛ وعليه فقد كان �أن اختار له والده ال�شيخ را�شد �إكمال درا�سته يف
املجال الع�سكري .ولأن هذا االخت�صا�ص كان يتطلب معرفة تامة وغري منقو�صة باللغة
الإجنليزية� ،سافر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ،يرافقه ابن عمه ال�شيخ حممد بن
خليفة �آل مكتوم ،يف �أغ�سط�س العام � 1966إىل لندن ،لاللتحاق مبدر�سة "بل" للغات
يف كامربيدج ،وهي كانت تعد حينذاك �أف�ضل املدار�س الأوروبية للغات.

سيرة ذاتية موجزة للقائد

على �صفحات املوقع ال�شخ�صي ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،تعر�ض ال�سرية الذاتية لالبن
الثالث بني �أربعة �أبناء للمغفور له ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم ..وهم� ،إىل جانب
�سموه :املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ مكتوم ،وال�شيخ حمدان ،وال�شيخ �أحمد.
وما �إن بلغ �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد الع�شرين من عمره حتى كان على اطالع
و�إملام تامني ب�شتى فنون الأدب ،والريا�ضات املختلفة ،والأمور ال�سيا�سية والع�سكرية
التي �أدرك �أهميتها بالن�سبة له يف امل�ستقبل ،ما �أ�ضاف �إىل موهبته الفطرية يف ال�شعر
والأدب بعد ًا عاملي ًا.
وقد �أدرك ال�شيخ را�شد ذكاء ابنه ونباهته ،فاعتمد عليه يف العديد من املهام
الرئي�سة يف �إدارة �ش�ؤون احلكم يف دبي ،وكان �أول من�صب تواله هو رئا�سة ال�شرطة
والأمن العام يف  1نوفمرب  ،1968ثم توىل من�صب وزير الدفاع يف �شهر دي�سمرب
من العام ..1971

وقد ترعرع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد الذي ولد العام  1949مبنزل عائلته
الكائن حينذاك يف ال�شندغة ،حيث �أم�ضى طفولته هناك .وبحلول العام 1955
�أحلقه والده باملدر�سة الأحمدية االبتدائية مبنطقة ديرة لتلقي التعليم الأ�سا�سي..
وفيها ظهرت بوادر تفوقه على نظرائه جلية ،ن�سب ًة لتعليمه املبكر .ومع بلوغه العا�شرة
من عمره انتقل �سموه �إىل مدر�سة ال�شعب ،وبعد �سنتني التحق مبدر�سة دبي الثانوية.
ويف التا�سع من �سبتمرب عام  1958تويف ال�شيخ �سعيد؛ جد �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ،لي�صبح ال�شيخ را�شد حاكم ًا عام ًا لإمارة دبي ،الأمر الذي �أوحى لل�شيخ را�شد
ب�ضرورة �إيالء �أبنائه اهتمام ًا خا�ص ًا يف تن�شئتهم؛ فمنذ بداية �أكتوبر من العام نف�سه
كثف ال�شيخ را�شد من رعايته لهم لي�شبوا مهيئني لتحمل امل�س�ؤوليات التي �ستناط بهم
يف ت�سيري دفة حكومة دبي امل�ستقبلية ..وكان ُيلحظ مالزمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد لوالده ب�شكل دائم يف جمال�سه ،مما �أ�سهم يف تفتق ملكاته.

وبعد وفاة والده كان اختياره ولي ًا للعهد يف �إمارة دبي يف  4يناير  ،1995ليتوىل
بعد رحيل �أخيه ،املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ مكتوم بن را�شد �آل مكتوم ،من�صب
حاكم �إمارة دبي يف  4يناير  ،2006ثم من�صب نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء يف  11فرباير .2006

أهم اإلنجازات اإللكترونية لسموه

امتلك �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �سج ًال كبري ًا من الإجنازات
الإلكرتونية ،توا�صلت ب�شكل م�ضطرد بعد توليه مقاليد احلكم ..ومن �أهمها:
�إطالق �أول حكومة �إلكرتونية عربية:
كان ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال�سبق يف �إطالق �أول حكومة �إلكرتونية
عربية يف العام  ،2000عندما فاج�أ كافة القيادات يف دبي بتلك الر�ؤية الطموح .وقد
حتمل �سم ّوه م�س�ؤولية متابعة هذا امل�شروع �شخ�صي ًا ،ما �ضمن جناحه وانطالقه خالل
فرتة قيا�سية ال تتجاوز � 18شهر ًا ،قام بعدها ب�إطالق البوابة الإلكرتونية حلكومة
دبي و�ضمت �آنذاك  14خدمة ،ليوا�صل دعمه ومتابعته التحول الإلكرتوين للخدمات
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الذي جتاوز يف العديد من الدوائر واجلهات احلكومية  %90من خدماتها ..وال
يزال ت�صاعد معدالت تبني اخلدمات الإلكرتونية من قبل املتعاملني يف تزايد يوم ًا
بعد يوم.
دعم اقت�صاد املعرفة:
ا�ستطاع �سموه بر�ؤيته ال�سديدة �أن ين�شئ يف دب��ي "وادياً" للتقنيات واملعرفة
ي�ضارع الأودية العاملية الأخرى ،تتزاحم فيه كربيات ال�شركات العاملية يف خمتلف
املجاالت :التقنية ،والإعالمية ،والأكادميية ،وال�سينمائية ،والطبية ..وجماالت
�أخرى عديدة.
وعرب �سل�سلة من املناطق احلرة للتقنيات والإعالم واملعرفة التي وفرت للعديد
من ال�شركات العاملية مناخاً ا�ستثمارياً �أف�ضل مما حت�صل عليه تلك ال�شركات يف
بلدانها الأ�صلية ،فقد امتلأت دبي باملدن املتخ�ص�صة الكربى؛ و�أوالها مدينة دبي
للإنرتنت ومدينة دبي للإعالم ،ثم قرية املعرفة ،فمدينة دبي الأكادميية ،فمدينة
دب��ي الطبية ..كل تلك امل�شروعات جعلت من دب��ي فع ً
ال مركزاً �إقليمياً القت�صاد
املعرفة اجلديد.
وت�أكيداً على ارتباط التعليم بالبيئة املعرفية واحل�ضارية �أمر �سموه ب�إن�شاء
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم يف مايو  2007بهدف تطوير القدرات املعرفية
والب�شرية واال�ستفادة منها يف �إيجاد جيل جديد من القيادات القادرة على دعم
جهود التنمية ال�شاملة ..ثم �أطلقت دبي جامعة حمدان بن حممد الإلكرتونية
التي تعد من �أوائل م�ؤ�س�سات التعليم الإلكرتوين املعتمد يف املنطقة ،لتمثل منوذجاً
واقعياً على �إتاحة املعرفة والعلم عرب بيئة منا�سبة تتيح �أف�ضل و�سائل التعليم
الإلكرتوين جتعله �سه ً
ال ومتاحاً لأو�سع قاعدة من طالب العلم.
دعم عجلة الدفع الإلكرتوين:
�إمياناً من �سموه ب�أن الدفع الإلكرتوين ميثل ع�صب التحول الإلكرتوين على
�صعيد ت�سديد الفواتري ور��س��وم اخل��دم��ات احلكومية ودف��ع ال�غ��رام��ات ،فقد كان
لدعمه الف�ضل الأك�بر يف جناح بوابة الدفع الإل�ك�تروين حلكومة دبي يف بدايات
�إطالقها؛ عندما وجه بتحمل احلكومة نفقات الر�سوم الإ�ضافية لعمليات الدفع
التي يجريها املتعاملون با�ستخدام بطاقات االئتمان ،وهو �أمر �شجع املتعاملني على
ا�ستخدام تلك البوابة يف ت�سديد ر�سوم معامالتهم ،و�ساعد ب�شكل كبري يف حتقيقها
�أرقاماً قيا�سية جتاوزت  4مليارات درهم خالل العام .2012

هذا الرجل الفذ يف يومياته وفعالياته حلظة بلحظة ،يعي�ش فيها هموم القائد يف
بناء الإمارة لتحتل مكانة ال�صدارة والعاملية ،ويحلق يف �سماء الأدب وال�شعر واحلكمة
القدمية التي ورثها كابراً عن كابر ،وحتتدم فيه حما�سة املناف�سة يف ميادين القدرة
والفرو�سية العاملية ،و�سط �أجواء عائلية حميمة يكون فيها القائ ُد �أباً لكل املواطنني،
هو الذي يحبهم كما يحب �أبناءه.
ويزخر املوقع مبكتبة من ال�شعر وال�صور وملفات الفيديو ،كما ي�ضم مركزاً
�إعالمياً �شام ً
ال عن الإمارات ودبي وعن فعاليات �صاحب ال�سمو ،ومن خالله ميكن
التوا�صل املبا�شر مع �سموه والو�صول �إليه من غري حاجب �أو و�سيط.
موقع رئي�س جمل�س الوزراءwww.uaepm.ae :
هذا املوقع هو املدخل املثايل ملن �أراد ان يزور �سموه يف مكتبه ،فهو ي�ضم �أخبار
احلكومة االحت��ادي��ة وجمل�س ال ��وزراء ،ويطلع ال��زائ��ر م��ن خالله على العبقرية
القيادية ل�سموه يف �إدارة �ش�ؤون احلكومة التي تعمل وفق النموذج االحت��ادي غري
املركزي؛ الفريد على م�ستوى الوطن العربي.
ً
وم��ن خ�لال امل��وق��ع ميكن االت���ص��ال ب�سموه �إل�ك�ترون�ي�ا ،وم��ن دون �أي عقبات
�أي�ضاً.

�صفحة �سموه ال�شخ�صية على موقع في�س بوك:
كلية دبي للإدارة احلكومية:
بال�شراكة مع كلية الإدارة احلكومية يف جامعة هارفارد ،وجه �صاحب ال�سمو facebook.com/HHSheikhMohammed
ومتثل هذه ال�صفحة ا�ستفتا ًء عاملياً حمايداً على �شعبية �سموه وحمبة النا�س
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم بت�أ�سي�س "كلية دبي ل�ل�إدارة احلكومية" لتكون
م��رك��زاً �إقليمياً لن�شر املعرفة واخل�برة الإداري ��ة يف م�ؤ�س�سات القطاع ال�ع��ام .وقد له؛ فلقد جتاوز عدد املعجبني بهذه ال�صفحة �سبعمئة وع�شرين �ألف معجب ،ومن
�شاركت ه��ذه الكلي ُة يف م�ب��ادرة احلكم الر�شيد ل��دول منظمة ال�ت�ع��اون والتنمية خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل .وق��د حظيت ه��ذه ال�صفحة يف ع��دة م��رات ب�سبق �صحفي
االقت�صادية ،كنموذج يف جم��ال تب�سيط الإج ��راءات احلكومية ال��ذي ترتكز عليه عرب توا�صل �سموه من خاللها مع و�سائل الإعالم ،وم�شاركته اجلمهور يف �أفكاره
وقراراته حول الإم��ارة .وقد باتت ال�صفحة منوذجاً لكل مهتم بتوظيف ال�شبكات
مبادرة احلكومة الإلكرتونية.
املجتمعية لأغرا�ض احلكم الر�شيد.
حكومتي:
..ويف مبادرة على امل�ستوى االحت��ادي �أطلق �سموه مبادرة "حكومتي" :بوابة اال�شرتاك ال�شخ�صي على موقع تويرت@HHShkMohd :
يف منوذج فريد للكاريزما والنجومية احلكومية ،يعك�س ا�شرتاك �صاحب ال�سمو
االقرتاحات واملالحظات حلكومة دول��ة الإم��ارات  .www.mygov.aeوهي
بوابة متكاملة للتوا�صل الإلكرتوين املبا�شر مع املتعاملني يف اجلهات احلكومية ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم على موقع تويرت كيف يكون القائد ال�سيا�سي
االحتادية تهدف �إىل تطوير اخلدمات املقدمة� ،ضمن �سعي احلكومة االحتادية حمبوباً يف قلوب �أبناء �شعبه ،فقد اخرتق عدد متابعي هذا اال�شرتاك حاجز املليون
لتعزيز كفاءتها الت�شغيلية واخلدمية ك��أح��د امل�ح��اور الأ�سا�سية يف ا�سرتاتيجية وثالثمئة �أل��ف متابع �ساعة �إع��داد هذا املقال ،و�أ�صبحت تغريدة واح��دة على هذا
 ..2013-2011ولالرتقاء بجودة حياة مواطني دولة الإمارات واملقيمني على املوقع كفيلة ب��أن حترك �أبناء دول��ة الإم��ارات لال�ستجابة ..وك��ان من �أح��دث تلك
التغريدات امل�ؤثرة دعوة �سموه النا�س بكلمته الطيبة لزراعة "�شجرة االحتاد" التي
�أر�ضها وفقاً لر�ؤية الإمارات .2021
�أثبتت �أن �أ�صلها ثابت وفرعها يطاول عنان ال�سماء.

سياسة األبواب اإللكترونية
القناة الر�سمية على موقع يوتيوبHHSMohammedBinRashid :
ت�ضم باقة قنوات التوا�صل الإلكرتوين ل�سموه جمموعة من املواقع وال�صفحات
تكري�ساً حل�ضوره الإلكرتوين الذي يقربه �أكرث ف�أكرث من النا�س� ،أطلق �صاحب
على ال�شبكات املجتمعية� ،أهمها:
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم قناته الر�سمية على موقع يوتيوب اخلا�ص
املوقع ال�شخ�صي ل�صاحب ال�سموwww.sheikhmohammed.ae :
ببث مقاطع الفيديو ،وخالل وقت ق�صري ا�ستطاعت القناة �أن ت�ستقطب �أكرث من
ميثل هذا املوقع �صورة م�صغرة عن ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد مليون م�شاهدة ملقاطع الفيديو ،وقد ت�صدر مقطع غداء �سموه مع ال�شواب قائمة
على امل�ستوى ال�سيا�سي ،وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي ،وي�ستطيع اجلمهور �أن يعاي�ش املقاطع الأكرث �شعبية يف القناة ،ليح�صد �أكرث من � 200ألف م�شاهدة
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رواد األعمال

قطوف من تغريدات القائد

دعم المشروعات
الصغيرة
والمتوسطة
أولوية وطنية
ميثل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم  ،نائب رئي�س الدولة تقدّم امل�ؤ�س�سة جمموعة من اخلدمات م�صممة خ�صي�ص ًا لدعم رواد الأعمال ال�شباب
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،يف الريادة والقيادة الإلكرتونية بح�ضوره على وتقدمي الن�صح والإر�شاد لهم لإطالق م�شروعاتهم وتطويرها.
�شبكات التوا�صل االجتماعي ،منوذجاً فريداً يف توا�صل احلاكم مع �شعبه ،ال �سيما
من خالل موقع تويرت الذي يوا�صل اجتذاب املتابعني لتغريدات �سموه التي حتمل
لنا على الدوام املفاج�آت واملبادرات التي ت�صبح يف كل مرة حديث النا�س .ن�ستعر�ض «شبكة صالت»
هنا �أه��م امل�ب��ادرات التي �أطلقها �سموه عرب موقع تويرت ،ونر�صد �أه��م اخلدمات
ت�ضم �شبكة  www.smeconnect.aeمل� ��زودي اخل��دم��ات قائمة
الإلكرتونية التي تعزز تلك املبادرات وتفتح الباب وا�سعاً �أم��ام اجلمهور للتفاعل من ال�شركات التي تقدم خدمات متنوعة ل��رواد الأع�م��ال وامل�شروعات ال�صغرية
معها ،والتي كان منها �أخرياً دعوته لدعم امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.
واملتو�سطة ،وقد ُ�ص ّنفت �شبكة ال�شركاء اال�سرتاتيجيني �إىل فئات تبع ًا الحتياجات
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.
ويندرج حتت كل فئة عدد من مزودي اخلدمات ،وت�ساهم ال�شبكة يف زيادة معدالت
تغريدات من @HHShkMohd
النمو يف �أداء امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة عن طريق �إيجاد �صلة و�صل ا�سرتاتيجية
• نحن ن�ؤمن بال�شباب ..ونعرف �أن امل�ستقبل ال ي�صنعه �إال الرواد ..والتاريخ ال
يغريه �إال �أ�صحاب ال�شجاعة والإق ��دام  ..وال�شباب العربي ي�ستحق م�ستقب ًال بني امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة وامل�ؤ�س�سات اخلدمية.
كما تهدف ال�شبكة �إىل حت�سني املعرفة واملهارات التناف�سية للم�شروعات بغر�ض
�أف�ضل.
• الريادة لي�ست غريبة على منطقتنا العربية ..ففيها ابتكر الإن�سان الأبجدية الت�أثري ب�شكل �إيجابي يف الإنتاجية واجلودة والقدرة على املناف�سة واال�ستمرارية.
والكتابة ..ومنها خرج اجلرب واحل�ساب ..وفيها بنيت �أول جامعة.
• من منطقتنا خرج الرواد يف الطب والفلك والكيمياء والريا�ضيات ..ال بد �أن
«تجار دبي»
ن�ستعيد الثقة ب�أنف�سنا حتى ن�ستطيع �أن ن�ستعيد دورنا احل�ضاري يف العامل.
ت �ه��دف امل� �ب ��ادرة ال �ت��ي �أط �ل �ق��ت ا� �ش�تراك � ًا ع�ل��ى م��وق��ع ت��وي�تر ل�ل�ت��وا��ص��ل معها
• �سن�ساعد ال�شباب يف حتقيق �أحالمهم� ،أطلقنا �صندوق ًا مالي ًا لدعم م�شروعاتهم،
و�ألزمنا اجلهات احلكومية بالتعامل معهم ،و�سنوفر لهم حا�ضنات �أعمال يف � @tejardubaiإىل �إيجاد جيل جديد من التجار يحاكي مهارة اجليل الأول
من جتار دبي ،وذلك من خالل توفري بيئة تطوير ترعى وتنمي �أفكار ال�شباب ،وتعزز
جامعاتهم.
• و�سنبني مدينة متخ�ص�صة لدعم م�شروعاتهم يف دب��ي ..نوفر لهم فيها كل مفهوم ري��ادة الأعمال من خالل دورات ت�أهيلية و�شبكات توا�صل لتبادل املعرفة،
عمل واقعية.
ت�ساعدهم يف حتويل �أفكارهم �إىل فر�ص ٍ
الت�سهيالت .و�أدعو ال�شباب العربي املبدع لين�ضموا مل�سرية االبتكار والريادة.
وتلتزم املبادرة بر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم القائمة
ويف ما ي�أتي نبذ ٌة عن �أهم امل�ؤ�س�سات واملبادرات التي من �ش�أنها �أن حتقق هذا على �أ�سا�س �أن ريادة الأعمال هي �أق�صر الطرق �إىل امل�ستقبل امل�شرق ،نهج ًا ور�سال ًة
الوعد الذي التزم به �صاحب ال�سمو لأبنائه من رواد الأعمال و�أ�صحاب امل�شروعات يف العمل .كما �أنها متوافقة مع الكلمة التي �ألقاها �سموه يف افتتاح القمة الثالثة لريادة
ال�صغرية واملتو�سطة:
الأعمال حني قال" :فكيف للبنيان �أن يعلو دون �أركان وكيف للخيل �أن تنت�صر دون
فر�سان ..ال�شباب الطموح املتعلم هم الأركان وهم الفر�سان".
وتختلف املبادرة اجلديدة عن غريها من املبادرات بكونها اعتمدت على درا�سات
«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع
ميدانية خرجت بتو�صيات ت�ؤكد �أن رواد الأعمال ،وخا�صة من خريجي اجلامعات،
يحتاجون اىل تطوير مهاراتهم ،فركزت املبادرة على هذا اجلانب من خالل برنامج
الصغيرة والمتوسطة»
تتيح "م�ؤ�س�سة حم�م��د ب��ن را� �ش��د لتنمية امل���ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة" مكثف لتطوير ريادة الأعمال بعنوان "كيف تكون تاجر ًا؟".
وت�سعى املبادرة �إىل اختيار ما بني � 15-10شاب ًا و�شابة من �أ�صحاب الكفاءات
 www.sme.aeالفر�صة �أم��ام رواد الأعمال لو�ضع �أفكارهم املبدعة قيد
التنفيذ وت�أ�سي�س م�شروعاتهم ليكونوا م�ساهمني رئي�سني يف منو االقت�صاد الوطني ،العالية من قبل جلنة م�ستقلة تراجع املقرتحات املقدمة من قبل ال�شباب ..وبعد اختيار
بهدف ت�شجيع روح ريادة الأعمال يف الإمارات العربية املتحدة .ومببادرة منها لتحفيز املر�شحني يتم تطوير كفاءات �أولئك الواعدين منهم ،وتزويدهم بالأدوات الالزمة،
روح االندفاع نحو ريادة الأعمال ،باعتبارها الركيزة الأ�سا�سية لنمو اقت�صاد دبي ،واالجتاهات التي متكنهم من �إطالق امل�شروعات الناجحة.
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احتفاالت

فعاليات شعبية وعروض مصورة ومعرض تراثي

«دبي اإللكترونية» احتفلت بالذكرى  41لقيام
دولة اإلمارات
يف �إطار االحتفاليات التي ع ّمت �أرجاء البالد مبنا�سبة اليوم الوطني احلادي والأربعني
لإن�شاء دولة الإمارات العربية املتحدة� ،أقامت دائرة "حكومة دبي الإلكرتونية" يوم  29نوفمرب
املا�ضي احتفا ًال لها تعبري ًا عن ابتهاجها بهذه املنا�سبة الغالية ،يف مقرها بديوان �سمو احلاكم،
مب�شاركة موظفيها ومديري �إداراتها كافة ،وح�ضور معايل حممد �إبراهيم ال�شيباين مدير عام
دي��وان �صاحب ال�سمو حاكم دبي ،ونائبه �سعادة �أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي
الإلكرتونية ،و�سعادة عبدالرحمن �آل �صالح مدير عام دائرة املالية ،و�سعادة يا�سر �أمريي
مدير عام دائرة الرقابة املالية ،والعديد من املديرين التنفيذيني ومديري الإدارات بالديوان
وبالدوائر امل�شاركة.
وتنوعت االحتفالية ما بني ا�ستعرا�ض ملنجزات "االحتاد" ،وفقرات �شعرية ،وفقرات
م�سابقات ..وبني فعاليات �أدتها فرق �شعبية م�شاركة .وبعد �أن وقف احل�ضور يف بداية االحتفالية
دقيقة حتية لل�سالم الوطني� ،ألقى عبدالعزيز الطنيجي ،مدير ق�سم التدريب و�إدارة الفعاليات،
كلمة باملنا�سبة الوطنية ا�ستذكر فيها �أف�ضال الآباء امل�ؤ�س�سني لالحتاد واحلكام الذين يوا�صلون
امل�سري على نهجهم يف توفري احلياة الرغيدة الهانئة للمواطنني ولأجيالهم القادمة .ثم رحبت
�سمية بن ح ّماد ،مدير �إدارة االت�صال وتطوير الأعمال بحكومة دبي الإلكرتونية ،باحل�ضور
وال�ضيوف امل�شاركني يف ملتقى اخلري والفرح ،وال��ذي يربط ال�تراث باملعا�صرة ..ثم جرى
ا�ستعرا�ض �شريط فيديو عن منجزات دولة الإمارات عرب  40عام ًا نقلت البالد نقلة نوعية
حتى و�صلت �إىل ما و�صلت �إليه من تقدم اقت�صادي واجتماعي يف ع�صرها الذهبي الذي
تعي�شه ..وكان �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم حا�ضر ًا لالحتفال ب�شعره؛
�صوت ًا و�صورة ،يف ت�سجيل جميل ي�شدو فيه حلب الوطن ،وحمذر ًا من يتعدى على حيا�ضه.
كما تخللت االحتفال جل�سة �شعرية جمعت ك ًال من "�شاعر الوطن" علي اخل ّوار و�شاعر
ال�ش ّالت �سعيد بن �سامل البلو�شي اللذين �أن�شدا للوطن وحلكامه ،ما ا�ستجلب ت�صفيق جميع
احل�ضور ا�ستح�سان ًا.
ومكاف�أ ًة ملوظفيها ،مبا مينح املنا�سبة مزيد ًا من احلميمية� ،أعلنت الدائرة عن �أ�سماء
موظفيها اخلم�سة الفائزين بجوائز تزيني املكتب التي كانت قد �أعلنتها بينهم ا�ستباق ًا ملنا�سبة
اليوم الوطني ..تال ذلك مزيد من اجلوائز ا�ستحقها من �أجابوا �إجابات �صحيحة عن جمموعة
من الأ�سئلة الرتاثية.
بعد ذلك ا�ستعر�ض احل�ضور يف بهو الديوان جمموعة من الأركان ن�صبت فيها خيم تقليدية
متثل احلرف اليدوية وال�صيد بال�صقور ،تال ذلك دعوتهم لتناول وجبة الغداء ..م�ستكملني
ذلك بامل�شاركة يف رزفة الرجال املنعقدة يف �ساحة الديوان .وكان ختام االحتفالية تقطيع
كعكة االحتفال باملنا�سبة الوطنية من قبل �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة دبي
الإلكرتونية.
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 ..وكرّمت فريق عمل
موظفيها في «جيتكس»
تثمين ًا للجهود الكبرية التي بذلتها ف��رق عمل دائ��رة حكومة دبي
ّ
املكلف بـ "معر�ض جيتك�س للتقنية
الإلكرتونية ،وخ�صو�ص ًا فريق العمل
 "2012الذي �أقيم ما بني  18 - 14من �شهر �أكتوبر املا�ضي ،قامت
حكومة دبي الإلكرتونية ،ممثل ًة يف مديرها العام ،بتكرمي موظفي الفريق
الذين �أ�سهموا ب�شكل كبري يف �إجن��اح م�شاركتها ال�سنوية لهذا العام يف
احلدث التقني الأ�ضخم على م�ستوى املنطقة.
ورحب �سعادة �أحمد بن حميدان باحل�ضور الكبري من موظفي حكومة
ّ
دب��ي الإلكرتونية ،معرب ًا عن تقديره وامتنانه للجهود التي قامت بها
جميع فرق العمل التي كان لها دور ملمو�س يف جناح من�صة حكومة دبي
الإلكرتونية يف معر�ض جيتك�س  2012والتي ا�ست�ضافت عليها الدائر ُة
جهات حكومة دبي ،وعلى اجلهود املنهجية التي توا�صل بها هذا الفريق مع
�شركاء الدائرة من اجلهات احلكومية.
كما قام �سعادته بت�سليم �شهادات التقدير لأع�ضاء فريق "جيتك�س"،
مثني ًا على �أدائ�ه��م الرفيع ،حا ّث ًا �إياهم على املبا�شرة يف التح�ضري لـ
"جيتك�س" العام املقبل منذ الآن ..ثم التقطت ال�صور التذكارية اجلماعية
التي توثق لهذا التكرمي.
ويعترب هذا التكرمي ا�ستكما ًال للتكرمي التي قامت به الدائرة يف �آخر
�أيام معر�ض جيتك�س جلميع ال�شركاء الذين �ساهموا يف جناح من�صتها،
�إ�ضافة �إىل تكرمي كافة املن�سقني والعار�ضني على جهودهم التي بذلوها
لإجناح احلدث.
ً
ي�شار �إىل �أن حكومة دبي الإلكرتونية كانت قد �أطلقت تاليا ملعر�ض
"جيتك�س" ا�ستبيان ًا ل�سرب ر�ضا العمالء من اجلهات احلكومية وال�شرائح
املجتمعية ،بلغت نتيجة الر�ضا فيه عن م�ستوى ا�ست�ضافة اجلهات احلكومية
املن�صة ن�سبة .%80
وت�صميم ّ

حلول إلكترونية
مدعمة بمنظومة إلكترونية متطورة

«توصيل»

توفر باقة متكاملة
من خدمات التوزيع
والترويج اإلعالني

تعترب دب��ي مدينة للفر�ص وم��رك��زاً للتجارة وال�تروي��ج لل�سلع واخلدمات أجهزة المالحة عبر األقمار االصطناعية

املبتكرة ،يدفع هذه الفر�ص القدرة ال�شرائية العالية لدى �سكان املدينة ،وارتفاع
معدالت دخل الفرد بدرجة ت�ضاهي �أكرث دول العامل تقدماً؛ وب�سبب ذلك تعترب
دبي �إحدى الوجهات املف�ضلة يف العامل للحياة وللعمل.
وكنتيجة طبيعية لهذا الدخل املرتفع ،تن�شط عملية ن�شر املجالت واجلرائد
واملطبوعات الرتويجية بدرجة كبرية ،وتعترب الإم��ارات من �أكرث الدول العربية
يف الإن�ف��اق الإع�ل�اين ،باعتباره ميثل مقوماً رئي�ساً ل�ل��دورة التجارية ..على �أنه
ال يتحقق جن��اح عملية الن�شر والطباعة الإعالنية من دون �شبكة توزيع فعالة
استخدام األجهزة الكفية في نقاط البيع
للمجالت واملطبوعات.
تعترب تو�صيل �أول �شركة توزيع تقوم با�ستخدام الأجهزة الكفية يف عملية التوزيع،
من �أج��ل ذلك ج��اءت �شركة "تو�صيل" ،التابعة مل�ؤ�س�سة دبي للإعالم ،لتوفر ابتداء من ت�سليم املطبوعات لنقاط البيع وا�ستالم املرجتعات التي مل يتم بيعها ،وحتى
حلول التوزيع والتو�صيل للمطبوعات التجارية وال�صحف واملجالت معززة مبنظومة �إ�صدار الفواتري للعميل يف الوقت نف�سه الذي تتم فيه عملية اال�ستالم والت�سليم ،مع
وتوظف طاقم عمل �إدخال البيانات �إىل النظام املايل يف اليوم نف�سه �أي�ض ًا؛ ما ي�ضمن للمتعاملني الدقة
�إلكرتونية متطورة توفر �أرقى اخلدمات الإلكرتونية للمتعاملنيّ ،
يف العمل وال�شفافية يف تقدمي اخلدمة ،عرب متابعة امل�ستلمات و�إدارة املرجتعات من
ي�ضم �أكرث من  500فرد من ذوي اخلربة املتميزة يف جمال التوزيع.
ويف ما ي�أتي قائمة ب�أهم خدمات التوزيع التي تقدمها "تو�صيل" ،مع تف�صيل خالل نظام خا�ص للعمالء ملتابعة منتجاتهم عرب املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بال�شركة،
بالقنوات الإلكرتونية للح�صول على تلك اخلدمات:
يف عملية بث حي ومبا�شر لكافة احلركات املتعلقة بالتوزيع والبيع وال�شراء التي تتم
ً
• التو�صيل من الباب للباب
ملطبوعاتهم ،ف�ضال عن تزويد العميل بتقارير فورية و�سريعة عن املطبوعات املباعة،
• توزيع نقاط البيع
وتوفري تقارير حتليلية متخ�ص�صة ت�ستفيد من نظام متميز يف �إدارة املخزون.
• توزيع اال�شرتاكات و�إدارتها بالكامل
• املبيعات املقطوعة واخلدمات اللوج�ستية
• خدمات الت�سويق والرتويج لنقاط البيع
خدمات شحن الكميات القطعية
• اال�شرتاكات الفورية من خالل املوقع الإلكرتوين
�إ�ضافة �إىل كل ما �سبق ،ف�إن تو�صيل جتعل من ممار�سة �أعمال الن�شر والتوزيع
• اخلدمات الت�سويقية والإعالمية للنا�شرين (توزيع الن�شرات الدعائية والكميات للمطبوعات ال�صادرة من خارج الدولة عملية �سهلة ومريحة جد ًا ،تدعمها منظومة
املجانية والعينات الرتويجية)
متطورة خلدمة العمالء ومتابعة الطلبات والتو�صيالت ،حيث تقوم بتوفري خدمات
متنوعة لدعم العمالء ح�سب املتغريات التي تطر�أ على �أعمالهم ،ومنها:
• تو�صيل الكميات اخلا�صة بالفنادق و�شركات الطريان
تغطية على مستوى الدولة
تغطي تو�صيل نقاط التوزيع يف خمتلف �إمارات الدولة ،حيث ت�صل �إىل ما يزيد • �إدارة التوزيع لدول جمل�س التعاون
من  3500نقطة بيع لل�صحف واملجالت ،ت�شمل كربيات املراكز التجارية وحمال • دعم اخلدمات لدول ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
التجزئة ،من بينها التوزيع املبا�شر �إىل حمال ال�سوق احلرة� .إ�ضافة �إىل ذلك تو�سع • التخلي�ص وال�شحن من خالل املطار
تو�صيل توزيعها املبا�شر من الباب للباب �إىل �أكرث من � 616ألف نقطة ،لت�ضمن و�صول • خدمات التو�صيل الربيدية
املطبوعات اليومية والأ�سبوعية وال�شهرية ،وحتى املطبوعات املو�سمية والتجارية� ،إىل • دعم خدمات التو�صيل للمعار�ض واملنا�سبات اخلا�صة
اجلمهور ب�أ�سرع وقت ممكن .ومن بني املطبوعات التي توزعها تو�صيل ح�صري ًا • :حلول طباعة متميزة من خالل �شركة "م�سار" للطباعة ،التابعة مل�ؤ�س�سة دبي
جريدة البيان ،جريدة الإمارات اليوم ،ومطبوعات هندية.
للإعالم.

ت�ستخدم تو�صيل �أحدث التجهيزات للتوا�صل ال�سلكي ًا مع �أ�سطول املوزعني الذي
ي�ضم �أك�ثر من  275دراج��ة و 75حافلة توزيع و� 35سيارة �صالون ،وذل��ك عرب
منظومة املالحة عرب الأقمار اال�صطناعية ،ما ي�سمح مبتابعة فرق التوزيع التي تعمل
على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع.
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موقع الشهر

و ّفر محتوى من وجهة
نظر المتعامل

حلة جديدة للموقع
اإللكتروني لـ «هيئة
الطرق والمواصالت»
قليلة ه��ي ال��دوائ��ر املحلية التي يتعدى جمهور
متعامليها ح ��دود الإم � ��ارة ال �ت��ي ت �خ��دم ��س�ك��ان�ه��ا� ،إذ
تقوم اجلهات االحت��ادي��ة ب��إمت��ام دور ال��دوائ��ر املحلية
يف دول��ة الإم ��ارات .غري �أن هيئة الطرق واملوا�صالت
تعد ا�ستثنا ًء من بني الدوائر املحلية يف �إمارة دبي� ،إذ
يتعامل معها عدد كبري من اجلمهور من خارج حدود
الإم ��ارة�� ،س��واء م��ن م��رت��ادي ب��واب��ة التعرفة املرورية
"�سالك" �أو م�ستخدمي املوا�صالت العامة وبطاقة
"نول" يف دبي.
نعر�ض هنا احللة اجلديدة للموقع الإلكرتوين
للهيئة  ،www.rta.aeوال ��ذي يحتوي مكونات
جديدة يف الت�صميم متثل �إ�ضافة نوعية ميكنها �أن
تكون بحق منفذ خدمة لكافة متعاملي الدائرة ومن
خمتلف �أنحاء الإمارات.

الشاشة الشاملة

�أول ما لفت انتباهنا عند فتح املوقع الإلكرتوين
للهيئة ك��ون ك��ل م�ع�ل��وم��ات امل��وق��ع ظ�ه��رت يف �شا�شة
واحدة خمت�صرة ،من غري حاجة �إىل النزول باملاو�س
�إىل �أجزاء �أخرى من ال�صفحة خارج ال�شا�شة.
وه��ذه امل�ي��زة يف غ��اي��ة الأه�م�ي��ة ،لأن�ه��ا يف البداية
متثل حتدياً كبرياً �أمام فريق ت�صميم واجهة املوقع،
م��ن خ�لال متكينهم على اخ�ت��زال ال�ق��در الكبري من
اخلدمات واملعلومات لهيئة عمالقة يف حجمها وعدد
م�ؤ�س�ساتها ،ف�ض ً
ال ع��ن التنوع الكبري يف اخلدمات
و�شرائح املتعاملني الذين تخدمهم ه��ذه الهيئة ،ما
يتطلب قدراً كبرياً من التحليل والتب�سيط لطريقة
عر�ض املعلومات اخلا�صة بها على املوقع يف �صفحة
رئي�سة ال حتتاج �إىل �أكرث من �شا�شة واحدة فقط.

م��ح��ت��وى م��ن وج��ه��ة نظر �صور م�صممة بعناية لتالئم املنطقة املخت�صرة ،ويف
ال��وق��ت ذات��ه ت�شد اهتمام ال��زائ��ر للموقع بت�صميمها
ومعلوماتها.
المتعامل
م�لاح�ظ��ة �أخ� ��رى ل�ف�ت��ت ان�ت�ب��اه�ن��ا ون���س�ج��ل فيها
ت�ق��دي��رن��ا �أي���ض�اً ل�ف��ري��ق ال�ب��واب��ة الإل�ك�ترون�ي��ة لهيئة
الطرق واملوا�صالت ،وهي غياب امل�ساحات الكبرية من الباحث عن الخدمات ..يجدها
كنا ن�شرنا يف عدد �سابق مقا ًال بعنوان "باحث عن
�صور امل�س�ؤولني و�أخ�ب��ار الت�شريفات والربوتوكوالت
ال �ت��ي ع� ��ادة م ��ا حت �ت��ل امل �� �س��اح��ة ال��رئ �ي �� �س��ة للمواقع اخل��دم��ات الإلكرتونية" ،حت��دث�ن��ا ف�ي��ه ع��ن مع�ضلة
احل �ك��وم �ي��ة ،ع �ل��ى ح �� �س��اب امل �ح �ت��وى امل��وج��ه خلدمة البحث يف املواقع الإلكرتونية احلكومية عن اخلدمات
امل�ت�ع��ام��ل وال� ��ذي ي�ه�ت��م ب�ت�ل�ب�ي��ة اح�ت�ي��اج��ات��ه ب�صورة وكيفية �إج��رائ �ه��ا ..وخل�صنا �إىل �أن غالبية املواقع
مبا�شرة .واملت�أمل يجد �أن املحتوى يكاد يكون موجهاً احلكومية ال توفر حمركاً خم�ص�صاً للبحث يف تلك
بالكامل خلدمة املتعامل ،من خالل عر�ض اخلدمات املنطقة من املعلومات يف املوقع بعيداً عن البحث يف
وامل�ب��ادرات واملعلومات التي ت��دور كلها يف فلك واحد :الأخ�ب��ار واملحتوى العام ال��ذي ال يرتبط باهتمامات
"ما الذي يريده املتعامل ليح�صل على خدمتنا ب�شكل املتعامل املبا�شرة.
يف املوقع اجلديد للهيئة نعترب �أن هذا الباحث عن
�سهل ومريح؟".
تلك اخلدمات قد وجدها ،من خالل حمرك للبحث
خم�ص�ص ب�شكل ك��ام��ل لإظ �ه��ار معلومات اخلدمات
الإلكرتونية يف امل��وق��ع ،من دون الت�شوي�ش عليه من
خ�لال �أر��ش�ي��ف الأخ �ب��ار وامل�ع�ل��وم��ات والأم ��ور ال�ت��ي ال
ترتبط باخلدمات.
وقد مت ت�صميم هذا املحرك بطريقة ف ّعالة بكونه
يحتوي على �س�ؤال" :كيف ميكنني؟" ،وهو من �ش�أنه
األي���ق���ون���ات ت��غ��ن��ي عن �أن ي���ش��د االه �ت �م��ام وي �ث�ير ف���ض��ول امل�ت�ع��ام��ل ليجرب
التعامل مع ال�س�ؤال.
الكلمات
الأه��م من هذا هو النتائج التي يظهرها حمرك
م �ي��زة �أخ� ��رى نعتقد �أن �ه��ا ��س��اع��دت ف��ري��ق املوقع ال�ب�ح��ث ،وال �ت��ي ت�ن��م ع��ن وق ��وف ف��ري��ق ك�ب�ير ،ولي�س
الإل�ك�تروين لهيئة الطرق واملوا�صالت على اختزال �شخ�ص واحد ،من املحللني واخلرباء يف دورة اخلدمات
حجم املعلومات الكبرية التي تقدمها الهيئة يف �شا�شة واملعلومات التي تقدمها الهيئة للمتعاملني ،من �أجل
واح ��دة ومتكاملة� ،أال وه��ي ا�ستعمال الأي �ق��ون��ات يف �إظهار املعلومات املبا�شرة التي ت�ساعد امل�ستخدم على
التعبري عن اخلدمات الإلكرتونية وب�شكل فني مبدع ،احل�صول على متطلباته ب�شكل �سل�س ومريح.
�إذ ت�ساعد هذه الأيقونات العني على تف�سري اخلدمة
نختم مراجعتنا ملوقع الهيئة ب�شكر وتقدير فريق
قبل ق��راءة ا�سمها ،كما ت�ضيف جما ًال على ال�صفحة اخل��دم��ات الإلكرتونية وامل��وق��ع الإل�ك�تروين يف هيئة
ي�شعر الناظر �إليها بالراحة.
الطرق واملوا�صالت على جهودهم الوا�ضحة يف تطوير
ً
ي �ج��در ال�ت�ن��وي��ه ه�ن��ا �أي �� �ض �ا �إىل م���س��اح��ة عر�ض املوقع الإلكرتوين وحت�سينه �إىل �صورته اجلديدة؛ ما
ال�ساليد املوجودة يف مركز ال�شا�شة ،حيث ت�ضم �ست يجعل و�صول اجلمهور خلدماتها �أكرث �سهولة.
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مرصد الخدمات
هيئة الطرق والمواصالت تطلق
خدمة االستفسار الفوري

�أطلقت م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة يف هيئة الطرق واملوا�صالت �أخري ًا
خدمة اال�ستف�سار الفوري عن مواعيد و�صول احلافالت العامة ومرتو دبي
عن طريق الر�سائل الن�ص ّية الق�صرية ( )M-Busيف حمطة برج خليفة.
وتهدف اخلدمة �إىل ن�شر ثقافة ا�ستخدام و�سائل املوا�صالت العامة بني
اجلمهور من خمتلف �شرائح املجتمع ،حر�ص ًا من الهيئة على تو�سيع وتطوير
املقدّمة لرواد و�سائل النقل اجلماعي يف �إمارة دبي ،والتي
باقة خدماتها َ
تُع َت ُرب من الو�سائل الداعمة للقطاع ال�سياحي يف الإمارة.
ي�أتي �إطالق هذه اخلدمة تعزيز ًا لتطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية يف
جمال النقل اجلماعي ،وزي��ادة ر�ضا املتعاملني من خالل تقدمي خدمات
متميزة ت�سهم يف حت�سني ا�ستخدام و�سائل املوا�صالت العامة وتعزيز قنوات
االت�صال بني الهيئة وعمالئها ،لت�سهيل ح�صولهم على املعلومات مبا�شرة
من غري احلاجة �إىل االت�صال بـ "مركز االت�صال" .كما ميثل ان�سجام ًا مع
التطورات احلديثة احلا�صلة يف عامل االت�صاالت الذي يوفر �إمكان �ضمان
معرفة الركاب مواعيد و�صول احلافالت العامة وامل�ترو بدقة ،ما ي�سهم
يف تطوير هذه الو�سائل احليوية مبا ين�سجم مع مكانة دبي كمركز جتاري
واقت�صادي عاملي.
وتتكون هذه اخلدمة من خم�سة حماور هي:
	•�أوال :معرفة جميع م�سارات احلافالت العامة التي متر مبوقف معني،
وتطبق ب�إر�سال احلرف ( )Dمتبوع ًا مب�سافة ثم رقم املوقف املوجود
على اللوحة يف املوقع املوجود فيهه امل�ستفيد من اخلدمة �إىل الرقم
(.)5223
	•ثاني ًا :معرفة الأوقات التابعة مل�سار معني ،وتطبق ب�إر�سال احلرف ()D
متبوع ًا مب�سافة ،متبوع ًا برقم كل من املوقف متبوع ًا برقم امل�سار املطلوب،
املكتوبني على اللوحة يف املوقع �إىل الرقم (.)5223
	•ثالثا :معرفة �أوق��ات احلافالت العامة بعد وقت معني وتطبق ب�إر�سال
احل��رف ( )Dمتبوع ًا مب�سافة متبوع ًا برقم املوقف متبوع ًا بالوقت
املطلوب فيه مواعيد احلافالت �إىل الرقم (.)5223
	•رابع ًا :معرفة �أوقات احلافالت العامة مل�سار معني بعد وقت معني ،وتطبق
ب�إر�سال احل��رف ( )Dمتبوع ًا مب�سافة متبوع ًا برقم املوقف متبوع ًا
برقم اخلط متبوع ًا بالوقت املطلوب فيه مواعيد احلافالت �إىل الرقم
( ،)5223على �أن يتم �إر�سال �صيغة الوقت بنظام الـ � 24ساعة.
	•خام�سا :معرفة �أوقات قطارات املرتو التابعة ملحطة مرتو معينة ،وتطبق
ب�إر�سال احلرف ( )Dمتبوع ًا مب�سافة متبوع ًا برقم املن�صة �إىل الرقم
( ،)5223مثال( :حمطة االحتاد التابعة خلط املرتو الأحمر – من�صة
جبل علي).

"دبي اإللكترونية" توقع مبادرة
مع "تدوير" لمعالجة النفايات
تعاقدت دائ��رة "حكومة دبي الإلكرتونية" مع �شركة "تدوير" املتخ�ص�صة
مبعاجلة النفايات بجميع �أنواعها (الورقية ،واملعدنية ،والبال�ستيكية )..لعزل
وجتميع ومعاجلة النفايات املكتبية اخلا�صة بحكومة دبي الإلكرتونية؛ وذلك
كجزء من امل�س�ؤولية املجتمعية التي ت�ضطلع بها ،ولو�ضع �شعار (فلن�ساهم يف حماية
البيئة) مو�ضع التطبيق.
وحر�ص ًا منها على حماية البيئة فقد �أطلقت "دبي الإلكرتونية" مبادرة
داخليةّ ،مت مبوجبها توفري نوعني من احلاويات جلميع موظفي الدائرة :حاوية
للنفايات الورقية وحاوية للنفايات املعدنية والبال�ستيكية ،ليقوم املوظفون بدورهم
يف و�ضع النفايات باملكان املخ�ص�ص لها ..و�ستبادر اجلهة املخت�صة يف الدائرة
بجمع النفايات الورقية �أ�سبوعي ًا لإر�سالها للجهات املخت�صة يف "تدوير" ..ما ميثل
م�ساهمة يف حماية البيئة على طريق جعل دبي مدينة خ�ضراء.
ولقيا�س مدى فاعلية هذه املبادرة �ستوايف ال�شركة حكومة دبي الإلكرتونية
بتقارير �شهرية مدرج فيها ك�شوف بالكميات التي جرى تدويرها ومعاجلتها لإعادة
ا�ستخدامها جمدد ًا.
وق��ال �سعيد ح�سني �أه�ل��ي ،مدير �إدارة ال��دع��م امل�ؤ�س�سي يف حكومة دبي
الإلكرتونية" :نحن ن�سعى بهذه املبادرة �إىل تر�سيخ الثقافة البيئية بني موظفينا،
والتي باتت �أحد املتطلبات الأ�سا�سية ومن عنا�صر تقييم �أية جهة حكومية �أو �شركة
يف القطاع اخلا�ص ،بو�صف العن�صر البيئي متطلب ًا عاملي ًا معتمد ًا .ونحن مننح
اهتمام ًا كبري ًا لدعم �سيا�سة البيئة التي يوليها حكامنا عناية كبرية يف الإمارات
العربية املتحدة ،عالوة على عنايتنا بالبيئة املهنية ملوظفينا ب�شكل خا�ص ..وهذا
التوجه يت�سق مع ما جاء يف قانون املوارد الب�شرية حلكومة دبي".
ّ
واجلدير بالذكر �أن طن ًا واح��د ًا من ال��ورق املعاد تدويره ينقذ � 17شجرة،
ويوفر ا�ستهالك  380غالون ًا من النفط ،ويقلل �ضياع ثالثة �أمتار مكعبة من
م�ساحة مكب النفايات ،ويو ّفر  4000كيلو واط من الطاقة و 7000غالون من
املياه.

«إقامة دبي» تدشن البوابة
الذكية لذوي اإلعاقة الحركية
د�شنت الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف دبي م�شروع البوابة الذكية
ل��ذوي الإع��اق��ة احلركية من م�ستخدمي املقاعد املتحركة مبطار دب��ي الدويل
مبنى .3
ومتتاز هذه البوابة بات�ساعها وحجمها الذي يالئم ذوي الإعاقة احلركية
بحيث ي�ستطيعون ا�ستعمالها و�إمتام �إجراءات ال�سفر من غري احلاجة �إىل ختم
اجل��واز واالنتظار يف الطوابري ،ومن غري احلاجة �أي�ض ًا �إىل م�ساعدة مرافق،
لت�ساهم اخلدمات الإلكرتونية يف متكني ذوي االحتياجات اخلا�صة وو�ضعهم على
قدم امل�ساواة مع باقي الأ�شخا�ص.
وحتتوي البوابة الذكية على تقنيات متطورة ،ت�شمل كامريا لب�صمة الوجه
وب�صمة العني التي تقوم مبقارنة هوية امل�سافر بامل�ستندات يف القائمة ال�سوداء
بنظام البوابة :ويف حال اال�شتباه بامل�سافر يفتح باب جانبي يف البوابة لكي يتمكن
امل�سافر من اخل��روج والذهاب �إىل كاونرت م�أمور اجل��وازات ال��ذي ي�شرف على
البوابة ،حتى يتمكن من ا�ستكمال �إجراءات ال�سفر ب�شكل طبيعي.
وت�ساعد البوابة الذكية على تقلي�ص �إج ��راءات امل�سافرين عرب م�أموري
اجلوازات والتحقق من الهوية وبيانات امل�سافر لوقت ق�صري جد ًا ي�صل �إىل 18
ثانية فقط.
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التحول اإللكتروني
آلية عمل «نظام حماية األجور»
وزارة العمل

«نظام حماية األجور»

البنك المركزي

من وزارة العمل

مبادرة لحفظ
الحقوق بأدوات
إلكترونية

صاحب العمل

الموظف

مكتب الصرافة
أو بنك الموظف
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بنك المنشأة

نظام حماية األجور
مكتب الصرافة أو
بنك الموظف

�أظ� �ه ��رت ن �ت��ائ��ج م���س��ح م �ي ��داين �أج ��رت ��ه "وحدة �أو امل�ؤ�س�سة املالية امل��زودة للخدمة واملعتمدة من قبل
الإيكونيمي�ست �إنتليجان�س بوينت" �أخ�ي�راً� ،أن دولة امل�صرف املركزي.
الإمارات العربية املتحدة حتتل املرتبة الأوىل ك�أف�ضل
وجهة للعي�ش واحلياة بني الدول العربية ..كما جاءت ما الذي يتطلبه اال�شرتاك يف النظام؟
يف املرتبة الثامنة ع�شرة بني �أف�ضل ثمانني دولة على
يتطلب اال� �ش�تراك يف النظام �أن ت�ك��ون املن�ش�أة
م�ستوى ال �ع��امل ع�ل��ى ال�صعيد نف�سه .ومت�ث��ل قدرة م�سجلة يف وزارة العمل ،و�أن متتلك ح�ساب ًا م�صرفي ًا لدى
االقت�صاد على �إيجاد وظائف منا�سبة �أهم النقاط التي �أحد امل�صارف �أو �شركات ال�صرافة �أو عموالت اخلدمة
قا�سها ذلك امل�سح امليداين.
باتفاق الطرفني.
وح��ول "نظام حماية الأجور" ودور وزارة العمل
يف حفظ حقوق النا�س ،كان لنا هذا اللقاء مع ال�سيد وما �آلية حتويل الأجور امل�ستحقة عرب النظام؟
حممد ب��ن �أح�م��د ب��ن دخ�ين امل�ط��رو��ش��ي ،م��دي��ر �إدارة
ت�ق��وم امل�ن���ش��أة بفتح ح���س��اب م���ص��ريف ل��دى �أحد
االت�صال احلكومي يف وزارة العمل.
امل�صارف العاملة يف الدولة يف حال مل يكن لديها ح�ساب
م�صريف لدى ا�شرتاكها يف النظام ،ومن ثم تتعاقد مع
ما هو نظام حماية الأجور؟
�أحد وكالء نظام حماية الأجور من امل�صارف �أو �شركات
هو �آلية �إلكرتونية مبتكرة تقوم املن�ش�آت مبوجبها ال�صرافة �أو امل�ؤ�س�سات املالية املزودة للخدمة ،واملعتمدة
بدفع �أج��ور عمالها عرب امل�صارف و�شركات ال�صرافة من قبل امل�صرف املركزي.
ً
وامل�ؤ�س�سات املالية املزودة للخدمة ..وجرى تطوير هذا
و ُي�صدر �صاحب العمل �أم ��را للم�صرف بتحويل
ً
النظام من قبل امل�صرف املركزي بالتعاون مع وزارة الأج��ور مرفقا بك�شف الأج��ور التف�صيلي ،كما يبادر
العمل بتقنية ت�سمح للوزارة �أو ًال ب�إن�شاء قاعدة بيانات ب�إر�سال ن�سخة من الك�شف لوكيل اخلدمة املتعاقد معه..
ومعلومات عن عمليات دفع �أج��ور العاملني يف القطاع بينما ير�سل النظام بيانات العمال و�أجورهم والتعليمات
اخلا�ص ،وثاني ًا بالتحقق من مدى التزام املن�ش�آت العاملة املالية �إلكرتوني ًا للم�صرف املركزي ،والذي يقوم بدوره
بدفع هذه الأجور يف الوقت وبالقدر املتفق عليهما.
ب�إر�سالها �إىل قاعدة بيانات وزارة العمل للت�أكد من
ويغطي هذا النظام جميع املن�ش�آت امل�سجلة لدى مطابقتها البيانات امل�سجلة لديها ..ثم يقوم النظام
ال��وزارة يف خمتلف القطاعات والأن�شطة ،كما ت�ستفيد ب�إر�سال املعلومات املعتمدة �إىل الوكيل املعني لتوزيع
منه كافة ال�شرائح والفئات العمالية.
الأجور على م�ستحقيها.
ما ال�شرائح التي ي�ستهدفها النظام؟
متثل ال�شرائح التي ي�ستهدفها النظام كافة ال�شركاء:
العمال امل�سجلني لدى وزارة العمل ،و�أ�صحاب العمل
الذين ميتلكون من�ش�آت م�سجلة لدى ال��وزارة ،وكذلك
امل�صارف التي يكون ل�صاحب العمل ح�ساب م�صريف
لديها ليتم م��ن خ�لال��ه حت��وي��ل الأج� ��ور ع�بر النظام
امل�ع��روف بـ (� )WPSإىل الوكيل ال��ذي يعترب �أحد
ال�شركاء �أي�ض ًا؛ ويتمثل يف امل�صرف �أو �شركة �صرافة

شبكة حماية
األجور لدى
البنك المركزي

وم ��ا ال ��ذي ي�ترت��ب ع�ل��ى ع ��دم اال�� �ش�ت�راك يف النظام
�أو ال �ت ��أخ�ي�ر يف دف� ��ع الأج � � ��ور ل �ل �ع �م��ال يف مواعيد
ا�ستحقاقها؟
املن�ش�أة التي ال ت�شرتك يف النظام �أو ال تلتزم بدفع
الرواتب يف مواعيدها تواجه �إجراءات قانونية حددها
ق��ان��ون العمل وال �ق��رارات ال��وزاري��ة الناظمة ل��ه ،ومن
هذه الإج ��راءات وقف منح ت�صاريح عمل جديدة لها
طبق ًا للمهل املذكورة بالقانون .و ُيرفع الوقف بدء ًا من

نظام حماية األجور
بنك المنشأة

حممد بن �أحمد بن دخني املطرو�شي
مدير �إدارة االت�صال احلكومي يف وزارة العمل
ال�شهر التايل لقيامها بالتحويل الكامل جلميع الأجور
املت�أخرة.
ويف حال الت�أخر عن �سداد الأجور مبا يتجاوز ال�شهر
من تاريخ اال�ستحقاق يوقف منح ت�صاريح عمل جديدة
للمن�ش�أة وكافة املن�ش�آت التابعة ل�صاحب العمل ،و ُيحال
جميع امل�س�ؤولني ع��ن املن�ش�أة املخالفة �إىل اجلهات
الق�ضائية التخاذ �إجراءات بحقهم ,وذلك وفق ًا لأحكام
القرار رقم  788ل�سنة .2009
و�أ��ش�ير هنا �إىل �أن ن�سب ال�ت��زام املن�ش�آت ب�سداد
الأجور عرب النظام مرتفعة ،وهو ما ي�ؤكد ارتفاع وعي
�أ�صحاب العمل ب�ضرورة االلتزام بحقوق وم�ستحقات
العمالة التعاقدية امل�ؤقتة يف الدولة ،ودولتنا حتر�ص على
�صون تلك احلقوق وامل�ستحقات.
كما �أ�شري �إىل �أن نظام حماية الأجور حظي ب�إ�شادة
منظمة العمل الدولية نظر ًا ل��دوره يف حماية حقوق
العمال ،وقد طلبت دول عديدة االطالع على �آلية عمله
لتطبيقه على العمال يف �أ�سواقها.
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معايير قياسية
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المعايير القياسية للتحول اإللكتروني

نموذج التميز للمواقع اإللكترونية الحكومية
باعتبار حكومة دبي الإلكرتونية الدائرة امل�س�ؤولة أهمية السياسات

عن توفري القيادة والتوجيه والإ�شراف على عمليات
التحول الإلكرتوين على م�ستوى اجلهات احلكومية،
وامل�ساهمة يف حتقيق ه��دف ب�ن��اء جمتمع امل�ع��رف��ة يف
دب��ي ،فهي تقدم خدمات موجهة للجمهور والدوائر
احلكومية ت�ستند على خم�س دعائم �أ�سا�سية ،متثل كل
منها ركيزة يف حتقيق هذه املهمة:
 .1خدمات ر�سم ال�سيا�سات العامة واال�ست�شارات
 .2خ��دم��ات االت���ص��ال وال�ت��وا��ص��ل والبنية التحتية
الإلكرتونية
 .3نظم تخطيط املوارد احلكومية
 .4اخلدمات امل�شرتكة
 .5اخلدمات املوجهة للجمهور
ولتعميم ثقافة التميز التي تهدف حكومة دبي
الإلكرتونية �إىل تكري�سها يف �إمارة دبي لتحقق مكانة
مرموقة يف اقت�صاد املعرفة ،ومتا�شياً مع توجيهات
من �أطلق ه��ذه امل�ب��ادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،ب�أن تكون جلميع العرب؛ فنحن يف (تقنية
ل�ل�ج�م�ي��ع) نن�شر يف �سل�سلة خ�لا��ص��ة ت�ل��ك الوثيقة
اال�سرتاتيجية املهمة ،م�ساهمة يف حتقيق �إ�ضافة نوعية
مل�ستوى قنوات االت�صال احلكومية مع اجلمهور.
ونتناول يف هذا العدد حمور "ال�سيا�سات".

تنطوي املعلومات املن�شورة �أو امل�ستخدمة يف �أي
موقع �إلكرتوين حكومي على خماوف م�شروعة للجهة
احلكومية وللم�ستخدمني الذين يحاولون الو�صول �إليه.
ويجب على اجل�ه��ات احلكومية �أن تتطرق �إىل كافة
امل�سائل املتعلقة بحماية البيانات و�إمكان الو�صول �إليها
وامل�س�ؤولية عنها يف مواقعها الإل�ك�ترون�ي��ة م��ن خالل
�سيا�سات جلية ال لب�س فيها موجهة مل�ستخدمي املواقع.
يف ما ي�أتي بع�ض الإر�شادات التي ال غنى عن التطرق
�إليها كحد �أدنى ل�ضمان معاجلة كافة املخاوف وامل�سائل
القانونية مل�ستخدمي املوقع الإلكرتوين:
• الإر�شاد :توفري معلومات عن حماية اخل�صو�صية
وطرق التعامل معها يف املوقع الإلكرتوين:
يجب �أن ت�شرح اجلهات احلكومية على مواقعها
الإلكرتونية الطريقة التي تعتمدها للتعامل مع م�س�ألة
خ�صو�صية م�ستخدمي ه��ذه امل��واق��ع .ويجب �أن يكون
الو�صول �إىل �سيا�سة املوقع الإلكرتوين يف هذا املنحى
�سه ًال ،ومتوافر ًا يف مكان ثابت يف تذييل كافة �صفحات
املوقع الإلكرتوين.
وك�ح��دٍّ �أدن��ى يجب �أن تتطرق ه��ذه ال�سيا�سة �إىل
امل�سائل املذكورة �أدناه:
	•جمع املعلومات وا�ستخدامها :يجب �أن يتطرق املوقع
الإلكرتوين �إىل ماهية معلومات امل�ستخدم التي جرى

جمعها والطريقة التي تعتمدها اجلهة احلكومية يف
ا�ستخدام وتبادل هذه املعلومات.
	•عناوين ب��روت��وك��ول الإن�ترن��ت والكوكيز :يجب �أن
يتطرق املوقع الإلكرتوين �إىل ما �إذا كان يتم جمع
عناوين بروتوكوالت الإنرتنت اخلا�صة بامل�ستخدمني
وكذلك �إىل طريقة ا�ستخدامها .ويف حال ا�ستخدام
كوكيز ،يجب �أن ت�شري ال�سيا�سة �إىل الغر�ض من
ا�ستخدامها.
	•حماية املعلومات :يجب �أن يتطرق املوقع الإلكرتوين
�إىل الأطراف و� /أو اجلهات التي �ستكون معلومات
امل�ستخدم متاحة لها وكذلك �إىل �سيا�سة م�شاركة
املعلومات مع الغري� ،إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
	•�أمن املعلومات :يجب �أن يتطرق املوقع الإلكرتوين �إىل
التدابري االمنية حلماية معلومات امل�ستخدم .ويع ّد
�أمر ًا �إلزامي ًا �أن يتم ا�ستخدام طريقة �آمنة وم�شفّرة
لنقل البيانات ال�شخ�صية �أو لتنفيذ املعامالت مالية
�إلكرتونية من خالل الإنرتنت.
	•ان�ت�ه��اك اخل�صو�صية :يحتوي ه��ذا الق�سم على
اخلطوات التي يجب على ال�شخ�ص اتخاذها يف حال
�ساوره ال�شك بانتهاك خ�صو�صيته.
	•املوقع الإلكرتوين الأخرى� :إذا كان للجهة احلكومية
روابط �إىل مواقع �إلكرتونية �أخرى يجب �أن يتطرق
املوقع الإلكرتوين �إىل كافة املخاوف وامل�سائل املتعلقة
بهذه ال��رواب��ط ،مثل :امل�س�ؤولية ،ودق��ة املعلومات،
والأمن ،وم�س�ؤولية املعلومات الخ.

•
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موروث« ..إلكتروني»

ال تتقدم �أمة من دون �أن يكون لها موروث �أ�صيل من القيم والعادات التي ت�صنع روح الإبداع والتميز ،لت�شكل لها هوية وطنية مميزة .وكما �أ�صبحت
الإمارات منوذجاً على م�ستوى املنطقة يف النه�ضة واالزدهار والنجاح ،فقد كانت يف زمن الأجداد �أي�ضاً منوذجاً يف التقاليد الأ�صيلة التي �شكلت �أ�سا�س
هذه النه�ضة التي نراها اليوم.
وقد حر�ص رواد التحديث والتجديد من الأبناء على الوفاء ل�تراث الآب��اء ،وذل��ك من خالل التم�سك باملوروث ال�شعبي وا�سرتجاع مفرداته،
ال�ستخدامها يف �شتى ميادين النه�ضة لتلقي بظاللها على م�سرية التحول الإلكرتوين التي حظيت بع�ض مبادراتها وخدماتها الإلكرتونية بن�صيب
من هذا املوروث لتبقى را�سخة يف الأذه��ان .هذه ال�صفحة اجلديدة ت�ستعر�ض يف كل عدد خدمة من تلك اخلدمات الإلكرتونية التي حتمل �أ�سماء
�شعبية ،لتذكر الق�صة من �أولها واخلدمة يف جوهرها.

الخدمات اإللكترونية تعانق الموروث الشعبي في اإلمارات

«مرسال  »2من جمارك دبي

ما هو «مرسال »2؟

م��ا ه��و "ال��م��رس��ال" في

وحم�سن لتخلي�ص الب�ضائع يهدف
هو برنامج جديد
ّ
�إىل حتديث �إجراءات اجلمارك يف دبي ،وت�سهيل التجارة
العاملية ،من خ�لال ت�أ�سي�س عملية لتخلي�ص الب�ضائع
ومب�سطة و�أك�ثر �شفافية ،وباال�ستعانة
بطريقة حديثة ّ
ب�أحدث تقنيات املعاجلة ..كما مينح املتعاملني نظام
جمارك خالي ًا من الأوراق وعاملي امل�ستوى.
ويتكامل "مر�سال  "2مع �شركات ال�شحن ال�سريع
�ال من العقبات ،وي�سمح
واملتعاملني لت�أمني انتقال خ� ٍ
بتحميل طلبات التخلي�ص �إلكرتوني ًا من قبل مكاتب
خمل�صي ال�شحن �إىل ق��اع��دة ب�ي��ان��ات ج �م��ارك دبي
يح�سن التوا�صل بني احلكومة والأعمال،
مبا�شرة ،ما ّ
وي�س ّرع عملية تخلي�ص الب�ضائع.
ويوفر النظام على �شركات ال�شحن والتخلي�ص قدر ًا
كبري ًا من اجلهد والوقت من خالل ال�سماح لهم ب�إرفاق
كافة البيانات واملعلومات اخلا�صة بالبيان اجلمركي من
مكاتبهم مبا�شرة �إىل موظفي اجلمارك ،والذين يقومون
بدورهم بالتدقيق واملراجعة؛ لي�صبح البيان اجلمركي

الموروث الشعبي؟

جاهز ًا يف حلظات.
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"املر�سال" يف املوروث ال�شعبي هو ال�شخ�ص الذي
يحمل الر�سالة وينقلها من مكان �إىل مكان ب�أمانة ومن
دون �أن ي�ضيعها �أو يبدل فيها.
وقد تكون الر�سالة التي ينقلها املر�سال يف �ش�أن من
�ش�ؤون ال�سيا�سة� ،أو قد تكون ر�سالة من حمب �إىل حبيبه..
ولطاملا تغنى النا�س بهذا الدور واعتربوه �شريك ًا لهم يف
كل م�شاعرهم احلميمة واخلا�صة� ،أو خمل�ص ًا لهم من
�أزمة طلبوا الغوث فيها من طرف خارجي.

سبب التسمية

ال�سبب الرئي�س يف ت�سمية نظام مر�سال بهذا اال�سم
هو �أنه ي�سمح بنقل كافة املعلومات املتعلقة بال�شحنات
والب�ضائع الواردة �إىل املنافذ املختلفة يف �إمارة دبي :من
�شركات ال�شحن والتخلي�ص اجلمركي �إىل قاعدة بيانات
ج�م��ارك دب��ي ،بدقة عالية وب�سرعة ك�ب�يرة ،وبالتايل
يخت�صر الوقت واجلهد على كل من فريق جمارك دبي
وعلى ال�شركات املتعاملة معها م��وف��ر ًا خدمة مريحة
و�سل�سة من دون عناء الطوابري �أو الوقوع يف �أخطاء �أثناء
عملية �إدخال البيانات من موظف الكاونرت. .

•

مرشد الخدمات

طلب إشهار إسالم
من دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري
هذه الخدمة متاحة عبر الموقع
اإللكتروني لدائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل الخيري

www.iacad.gov.ae

1

من ال�صفحة الرئي�سة ،من قائمة "ال�ش�ؤون الإ�سالمية"
اخرت "طلب �إ�شهار �إ�سالم"

2
�سيظهر منوذج طلب اخلدمة .يجب ملء احلقول
الإج� �ب ��اري ��ة ،ومي �ك��ن �أي �� �ض � ًا م ��لء احلقول
االختيارية ،ومن ثم �إر�سال الطلب

3

�ستظهر ر��س��ال��ة ت��أك�ي��د ا��س�ت�لام ال�ط�ل��ب من
الدائرة .ميكن للراغبني �أي�ض ًا احل�صول على
خدمات �أخرى من خالل املوقع ذاته ،لتعريف
امل�سلمني اجلدد مبزيد من املعلومات عن �شعائر
الإ�سالم وتعاليمه ال�سمحة.

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال
على الرقم المجاني:

800DEEN
8003336
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استطالع

استبانة مجلة «تقنية للجميع»
ال�سادة ق ّراء «تقنية للجميع» ..ن�أمل منكم �أن متنحونا بع�ض ًا من وقتكم الثمني ،مللء هذا اال�ستطالع؛ مبا ميكننا من اال�ستجابة ملتطلباتكم يف تطوير املجلة� .شكر ًا.
الرجاء حتديد كلٍ مما ي�أتي :اجلن�س ، ...................... :العمر ،........................ :امل�سمى الوظيفي................................................. :

مواقع تواجد مجلة تقنية
للجميع والتوزيع:
	•ك�ي��ف حت���ص��ل ع�ل��ى ن�سختك م��ن جم�ل��ة «تقنية
للجميع»؟
{ {من مكان العمل
{ {من حمطات �إيبكو
{ {�إل �ك�ترون �ي � ًا؛ ع�بر ب��واب��ة ح�ك��وم��ة دبي
(دبي.امارات)
	•هل ت�صلك املجلة يف الوقت املنا�سب؟
{ {نعم
{ {ال
	•هل تقر�أ املجلة بانتظام؟
{ {نعم
{ {ال
	•هل تقرتح توزيع املجلة يف مواقع �أخرى؟ يرجى
حتديدها

المحتوى والمادة التحريرية:
	•ما الأبواب التي تف�ضل قراءتها يف املجلة؟
.......................
	•ما املو�ضوعات التي قد تعتربها غري �ضرورية يف
املجلة؟
......................
	•هل هناك مو�ضوعات تعتربها �ضرورية للن�شر يف
املجلة وال يتم ن�شرها حالياً؟
......................

	•هل ترى �أن عدد �صفحات املجلة مالئم �أم تف�ضل
زيادته؟
{ {مالئمة
{ {�أف�ضل زيادة ال�صفحات

الشكل الفني والتصميم:
	•هل تعترب ت�صميم املجلة جمي ً
ال وجاذباً لك؟
{ {نعم
{ {ال
	•هل حجم احل��رف امل�ستخدم يف ن�صو�ص املقاالت
منا�سب للقراءة؟
{ {منا�سب
{ {�صغري
	•ه ��ل ت���ش�ع��ر ب� � ��أن ال �� �ص �ف �ح��ات م�ك�ت�ظ��ة بال�صور
والن�صو�ص �أم �أنها مريحة للقراءة؟
{ {مكتظة
{ {مريحة
	•هل �ألوان العناوين واخللفيات مريحة للنظر� ..أم
بحاجة �إىل تغيري؟
{ {نعم
{ {ال
	•هل يعك�س ت�صميم الغالف طبيعة املجلة؟
{ {نعم
{ {ال

الطباعة والورق:
	•هل ترى �أن طباعة املجلة ونوعية الورق امل�ستخدم
مقبولة من ناحية اجلودة؟
{ {نعم
{ {ال

النسخة اإللكترونية:
	•هل ت�صفحت الن�سخة الإلكرتونية للمجلة؟
{ {نعم
{ {ال
	•هل و�صلت �إىل �صفحة التحميل ب�سهولة؟
{ {نعم
{ {ال
	•هل وجدت �أن حتميل الن�سخة الإلكرتونية �سهل
ومريح؟
{ {نعم
{ {ال
	•ه��ل ت��رغ��ب يف ن�شر م�ق��االت املجلة على �صفحة
في�سبوك حلكومة دبي الإلكرتونية؟
{ {نعم
{ {ال
	•هل ترغب يف �إن�شاء تطبيق للمجلة على �أجهزة
الآي فون؟
{ {نعم
{ {ال
	•�إذا رغبت بتقدمي اقرتاح لتح�سني املجلة ،ميكنك
ت�سجيله هنا؟

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

"• تر�سل اال�ستبانة �إىل فاك�س رق��م� ،04-3532988 :أو �إىل �صندوق الربيد - 90300:دب��ي� ،أو عرب الربيد الإل�ك�تروينquality@deg.gov.ae :
مع كتابة :لعناية ال�سيد مدير حترير جملة "تقنية للجميع".
• ميكنكم تعبئة الن�سخة الإلكرتونية لال�ستبانة على الرابطhttp://esurvey.dubai.ae/survey.asp?sid=20121223658547&lid=ar :

16

العدد  - 111يناير 2013

"

	•ه��ل م�ق��االت املجلة طويلة م��ن حيث احل�ج��م �أم
مالئمة؟
{ {طويلة
{ {منا�سبة
{ {ق�صرية

	•ه��ل وج��دت اللغة �سليمة وخ��ال�ي��ة م��ن الأخطاء
اللغوية؟
{ {نعم
{ {ال

	•ه��ل ي�ت�رك ح�بر ال�ط�ب��اع��ة �أث� ��راً يف ي��دي��ك �أثناء
ت�صفح املجلة؟
{ {نعم
{ {ال

