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“إذا كان اهلل عز وجل قد ّ
من علينا بالثروة فإن أول ما نلتزم به أن نوّ جه هذه الثروة إلصالح البالد ،ولسوق الخير إلى شعبها”
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب اهلل ثراه

أعلنــت الهيئــة عــن تدشــين المرحلــة
األولــى مــن مبــادرة «باشــر أعمالــك
خــال  15دقيقــة» ،وهــي إحــدى
أهــم المبــادرات االســتراتيجية التــي
تشــرف علــى تنفيذهــا وتطويرهــا مــن
خــال التعــاون الوثيــق والبنــاء مــع
كافــة الدوائــر والجهــات الحكوميــة
المحليــة واالتحاديــة المعنيــة بترخيــص
األنشــطة االقتصاديــة فــي الدولــة.
(اقرأ المزيد)...

مخيم الهيئة

فعاليات حواء

مشاريع

أعلنــت الهيئــة عــن فتــح بــاب التســجيل فــي
الــدورة الرابعــة مــن مخيــم هيئــة تنظيــم
االتصــاالت لابتــكار والمزمــع انطــاق برامجــه
اعتبــارًا مــن  15يوليــو وحتــى  16أغســطس
.2018

أطلقــت الهيئــة ممثلــة بـ»صنــدوق تطويــر قطاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات» ،وبالتعــاون مــع
«وزارة التربيــة والتعليــم» وشــركة «هــواوي»،
مرحلــة عــرض المشــاريع مــن مســابقة «بــذور
مــن أجــل المســتقبل» لعــام .2018

بهــدف خلــق بيئــة عمــل ســعيدة وإيجابيــة
وغــرس قيــم التعــاون وزيــادة إنتاجيــة الموظــف
بمــا ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى مؤشــر
ســعادة الموظــف فقــد تــم تقديــم دورة
«اليقظــة الذهنيــة» لموظفــي الهيئــة.

(اقرأ المزيد)...

(اقرأ المزيد)...

(اقرأ المزيد)...

تبــادل خبــرات بيــن الهيئــة العامــة لتنظيــم
قطــاع االتصــاالت وبلديــة الشــارقة فــي
مجــال التحــول الرقمــي
زار وفــد مــن الهيئــة بلديــة الشــارقة ضمــن
جهــود تبــادل الخبــرات والتجــارب بيــن الجهــات
الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة بمــا يخــدم
عمليــات التحــول الرقمــي الحكومــي بالدولــة.
وتضمنــت الزيــارة عرضــً مــن وفــد الهيئــة
لجهودهــا فــي تنفيــذ مشــاريع ومبــادرات
اســتراتيجية الحكومــة الذكيــة وأفضــل
الممارســات المتبعــة ،حيــث تــم اســتعراض
الخطــة الوطنيــة لدعــم أهــداف الحكومــة
الذكيــة.

حققــت دولــة اإلمــارات إنجــازًا
جديــدًا باحتالهــا مكانــة متقدمــة
فــي المؤشــر العالمــي للخدمــات
اإللكترونيــة (الذكيــة) ،حيــث احتلت
المرتبــة السادســة عالميــً ،كمــا
حققــت المركــز الثانــي فــي مؤشــر
جاهزيــة البنيــة التحتيــة لاتصــاالت
( )TIIعلــى مســتوى العالــم .
(اقرأ المزيد)...

(اقرأ المزيد)...

مفهــوم الخدمــة الذكيــة  /اإللكترونيــة مرتبــط بالســهولة والبســاطة والتكامــل وإلــى إمكانيــة
الحصــول علــى الخدمــة كاملــة إلكترونيــً  ،وعليــه فــإن التحديــات التــي تواجــه الجهــات فــي
تحقيــق ومــن ثــم تجــاوز توقعــات المتعامليــن فــي الخدمــات الذكيــة  /اإللكترونيــة تعتبــر دعــوة
صريحــة لابتــكار واإلبــداع .
خدمــة الرســائل القصيــرة  :هــي شــكل مــن أشــكال خدمــات التواصــل التــي يؤمنهــا النظــام
الموحــدة التــي
العالمــي لاتصــاالت الخلويــة (  ، ) GSMالــذي يســتخدم بروتوكــوالت االتصــاالت
ّ
تســمح بتبــادل رســائل نصيــة قصيــرة بيــن أجهــزة الهاتــف المتحــرك.
اتفاقيــة مســتوى الخدمــة :هــي عقــدٌ بيــن الجهــة وطــرف ثالــث  ،يتفــق الطرفــان بموجبــه علــى
مــا يجــب قياســه ومــا ســتكون عليــه مخرجــات ( المكافــآت والغرامــات ) هــذا القيــاس .وتغطــي
ً
ً
مجموعــة مــن فئــات األداء  /أنــواع المقاييــس  ،التــي تتضمــن
عــادة
اتفاقيــات مســتوى الخدمــة
بدورهــا مســتوً ى أو أكثــر مــن مســتويات الخدمــة  /المقاييــس.
الطــرف المعنــي :هــو كل شــخص أو مجموعـ ٌ
ـة أو جهــة لهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي
الجهــة  ،ألنهــا إمــا تســتطيع التأثيــر عليهــا و إمــا تكــون عرضـ ً
ـة للتأثــر بهــا.
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تجربة المتعامل (التوعية )
يتوقــع المتعامــل أن تقــوم الجهــة بإطــاق حمــات إعاميــة مكثفــة تســتهدف جميــع شــرائح
المتعامليــن عبــر جميــع شــرائح المتعامليــن عبــر جميــع قنــوات االتصــال والتواصــل المناســبة
للتعريــف بالخدمــة الجديــدة أو التعديــات التــي طــرأت عليهــا  ،ومتطلباتهــا والمواعيــد النهائيــة
للتقديــم  ،كمــا يتوقــع المتعامــل أن تتــم مخاطبتــه بلغــة يفهمهــا تراعــي خلفيتــه الثقافيــة
واالجتماعيــة عنــد التواصــل .تعتبــر القنــوات التاليــة القنــوات التــي يتوقــع المتعامــل أن يتــم توعيتــه
مــن خالهــا  :التلفزيــون  -اإلذاعــة  -الصحــف  -محاضــرات  -اإلعــان مــن خــال مواقــع وحســابات
التواصــل اإلخباريــة المحليــة ذات المصداقيــة  -مواقــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالجهــة
 الموقــع اإللكترونــي للجهــة  -البريــد اإللكترونــي  -الرســائل النصيــة و الواتــس أب  -إعانــاتخارجيــة ( المراكــز التجاريــة والطــرق العامــة وأماكــن تجمــع المتعامليــن ).
أدوات تصميم الخدمات.1 :أدوات االستكشاف
• المقابــالت الفوريــة  ،يقــوم الفريــق بمقابلــة المتعامليــن أثنــاء أو بعــد رحلتهــم للحصــول علــى
الخدمــة مباشــرة وذلــك للحصــول علــى ماحظاتهــم بشــكل آنــي وفــوري.
• تطبيــق المتعامــل التفاعلــي  ،تطبيــق علــى الهواتــف الذكيــة يســاعد المتعامليــن علــى
تقديــم ماحظاتهــم بشــكل مباشــر عــن الخدمــة أثنــاء رحلتهــم .
• يــوم فــي حيــاة المتعامــل  ،تصــور ليــوم روتينــي فــي حيــاة المتعامل(قبــل وبعــد الحصــول
علــى الخدمــة )
• قــل لــي لمــاذا  ،ســؤال القائميــن علــى تنفيــذ الخدمــة « لمــاذا تفعلــون كــذا؟» بطريقــة متتاليــة
(  5مــرات كحــد أدنــى ) إلــى أن يتــم اكتشــاف الســبب الرئيســي للمشــكلة.
«أنت ال تحتاج إلى البحث عن السعادة،
فهي ستأتيك حينما تكون قد هيأت لها موقعًا في قلبك»

