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“إن الجيل الجديد يجب أن يعرف كم قاسى الجيل الذي سبقه .ألن ذلك يزيده صالبة وصبرًا وجهادًا لمواصلة المسيرة التي بدأها اآلباء واألجداد
وهي المسيرة التي جسدت في النهاية األماني القومية بعد فترة طويلة من المعاناة ضد التجزئة والتخلف والحرمان».

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب اهلل ثراه

عقــدت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت خلوتهــا الســنوية بحضــور
مديرهــا العــام ســعادة حمــد عبيــد
المنصــوري ،ونــواب المديــر العــام
لمختلــف القطاعــات وجميــع موظفي
الهيئــة ،وذلــك فــي فنــدق ســانت
ريجيــس بدبــي.
افتتــح ســعادة حمــد عبيــد المنصــوري
أعمــال الخلــوة بكلمــة ترحيبيــة.
(اقرأ المزيد)...

لجنة حواء
فــي إطــار توجهــات لجنــة حــواء لنشــر الســعادة
واإليجابيــة فــي بيئــة العمــل تــم اإلعــداد
لجلســة «شــاي الضحــى» بشــكل شــهري ،والتــي
تهــدف إلــى كســر الروتيــن اليومــي بدردشــات
خفيفــة عــن مواضيــع تهــم المــرأة كالصحــة
واألزيــاء والطبــخ وغيرهــا مــن األمــور الحياتيــة،
علــى أال تزيــد مــدة الجلســة عــن  20دقيقــة.
أكثــر مــن  500منظومــة بيانــات متكاملــة
علــى بوابــة البيانــات الحكوميــة ،ضمــن
خطــط الحكومــة الســتثمار البيانــات
الضخمــة فــي تعزيــز عمليــة التحــول الرقمي
أعلنــت الهيئــة أن عــدد منظومــات البيانــات
التــي وفرتهــا بالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة
للتنافســية واإلحصــاء والجهــات الحكوميــة
األخــرى علــى بوابــة بيانات.امــارات وصلــت إلــى
أكثــر مــن  500منظومــة ،تغطــي مختلــف
المجــاالت التعليميــة والصحيــة والبيئيــة
وغيرهــا .وأفــادت الهيئــة بــأن هــذا اإلنجــاز
جــاء كثمــرة للتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة
للتنافســية واإلحصــاء وأكثــر مــن  36جهــة
اتحاديــة ومحليــة.
(اقرأ المزيد)...

استقبال

أسبوع األصم العربي
تزامنــا مــع أســبوع األصــم العربــي ،تعاونــت
الهيئــة مــع اتصــاالت و دو لتقديــم رســوم
اشــتراك تطبيقــات التواصــل المرئــي للصــم
مجانــا ،ال رســوم شــهرية علــى تطبيقــات
التواصــل المرئــي  CM’eو  BOTIMللصــم.

اســتقبلت الهيئــة وفــدًا مــن هيئــة تنظيــم
االتصــاالت فــي مملكــة البحريــن الشــقيقة
برئاســة الشــيخ محمــد بــن ســلمان آل خليفــة،
مديــر إدارة الشــؤون الماليــة وتكنولوجيــا
المعلومــات والمــوارد البشــرية.

(اقرأ المزيد)...

(اقرأ المزيد)...

فــي ســياق التكليــف المنــوط بهــا
إلدارة تحــدي الســجل االقتصــادي
الوطنــي ضمــن المســرعات
الحكوميــة الدفعــة الثالثــة ،أعلنــت
الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت عــن إنجــاز مســتوى
رفيــع مــن التعــاون والتنســيق بيــن
الجهــات الحكوميــة.
(اقرأ المزيد)...

حصــل قســم إســعاد المتعامليــن علــى  3شــهادات مواصفــات اعتمــاد جديــدة مــن قبــل  ، BSIاذ
تــم تكريــم فريــق العمــل مــن قبــل المديــر العــام فــي الحفــل الســنوي للهيئــة  ،بتاريــخ  12ابريــل
 - 2018فنــدق ســانت ريجيــس بدبــي  ،وشــكر الجميــع علــى جهودهــم المبذولــة خــال الفتــرة
 2018-2017علــى تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة والمســاهمة فــي حصــول الهيئــة علــى
الشــهادات التاليــة :
 - 10001 ISO .1ميثاق المتعاملين
 - 10002 ISO .2إدارة شكاوى المتعاملين
 - 10003 ISO .3فض نزعات المتعاملين

القيمة المقدمة  :هي القيمة المتميزة التي تقدمها منتجات الجهة وخدماتها للمتعاملين.
الــرؤى النوعيــة  :هــي ماحظــات وتحاليــل ال ترتكــز علــى القيــم الرقميــة  ،بــل علــى التجربــة واآلراء
والخبــرة .
ـابات
الــرؤى الكميــة :هــي ماحظــات وتحاليــل رقميــة بطبيعتهــا  ،تنطــوي فــي الغالــب علــى حسـ ٍ
مرتكــزة علــى مدخــات قابلــة للقيــاس .
ﺷﻜﺎوى ﻋﻠﻰ
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ﻋﺪد
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ﺷﻜﺎوى ﻋﻠﻰ دو

 2627اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات

 804دﺑﻲ
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ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت

تتبع رحلة ( تجربة ) المتعامل عبر كل قناة من قنوات تقديم الخدمات الحكومية:
أوال  :المســتوى المرجعــي لتوقعــات المتعامــل أثنــاء رحلتــه للحصــول علــى خدمــة مــن خــال
مراكــز ســعادة المتعامليــن :
• التوعيــة والتذكيــر  -االســتقصاء والتحضيــر  -الوصــول الــى مركــز إســعاد المتعامليــن -
االستفســار واالســتعام  -االنتظــار  -الحصــول علــى الخدمــة  -التواصــل والمتابعــة  -إنجــاز
الخدمــة  -مــا بعــد تقديــم الخدمــة .
ما هي المبادئ الـ  5األساسية لتصميم الخدمات:
 .1التركيــز علــى المتعامــل :علــى جميــع العامليــن فــي مشــروع تصميــم الخدمــات دراســة
وتحليــل الخدمــة مــن منظــور المتعامــل ورؤيتــه وتجربتــه الشــخصية.
 .2التعــاون المشــترك :ان يشــترك ويتعــاون جميــع المعنييــن ( المتعامليــن ،المورديــن،
الموظفيــن ،الشــركاء االســتراتيجيين )...عنــد تصميــم الخدمــات.
 .3التوالــي أو التتابــع :النظــر إلــى الخدمــة عنــد تصميمهــا ،كمجموعــة مــن االحــداث المتاحقــة
والمتتاليــة.
 .4التطــور الحســي :إيجــاد تصــور ومقاربــة حســية ( مرئيــة  /ملموســة ) لــكل نقــاط التمــاس فــي
جميــع مراحــل الخدمــة.
 .5الشمولية :أخذ جميع العناصر المؤثرة والمحيطة في بيئة تقديم الخدمة بعين االعتبار.

«ليست العبرة بتواضع البدايات بل بحجم الطموحات»

الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

