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النشرة الداخلية للهيئة  /أكتوبر 2018

“إعندما اتبع العرب تعاليم الدين فإنهم سادوا العالم وحققوا األمجاد ..وديننا حافل بالتعاليم العظيمة وال يجب أن تجذبنا قشور المدنية ”
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب اهلل ثراه

أطلقــت الهيئــة العامــة لتنظيــم
قطــاع االتصــاالت جديدهــا فــي
أســبوع جيتكــس للتقنيــة  2018بدبــي،
والمتمثــل فــي أحــدث جهودهــا فــي
تطويــر الخدمــات الحكوميــة الذكيــة
وتقنيــات االتصــاالت والمعلومــات
المبتكــرة وأبــرز محطاتهــا فــي رحلــة
التحــول إلــى مجتمــع رقمــي متقــدم
وآمــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
(اقرأ المزيد)...

جيتكس 2018
اســتكملت الهيئــة اســتعداداتها للمشــاركة
فــي أســبوع جيتكــس للتقنيــة  ،2018الــذي
يشــهد إطــاق الهيئــة عــددً ا مــن المشــاريع
الجديــدة ضمــن مســاهمتها فــي تعزيــز
أســلوب الحيــاة الذكــي ودعــم أعمــال
الحكومــة الذكيــة فــي دولــة اإلمــارات.
(اقرأ المزيد)...
احتفــل صنــدوق تطويــر قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات التابــع للهيئــة العامــة
لتنظيــم قطــاع االتصــاالت بحضــور رئيــس
مجلــس اإلدارة والمديــر العــام للهيئــة،
بشــركائه االســتراتيجيين مــن الجهــات
الحكوميــة والشــركاء فــي القطــاع الخــاص،
وذلــك خــال مشــاركته فــي أســبوع جيتكــس
للتكنولوجيــا  2018ضمــن جنــاح الهيئــة ،تأكيــدا
علــى دور الشــركاء فــي تحقيــق األهــداف
االســتراتيجية للدولــة ،ورؤيــة اإلمــارات ،2021
فــي مجــال االبتــكار والتحــول الرقمــي ،والبحــث
والتطويــر ،واستشــراف المســتقبل ،وتعزيــزا
للتكامــل فــي تحقيــق األهــداف ،والوصــول إلــى
الصــدارة العالميــة.
(اقرأ المزيد)...

مذكرة تفاهم

االجتماع السنوي
شــاركت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت ممثلــة بســعادة حمــد عبيــد
المنصــوري المديــر العــام للهيئــة ،فــي االجتماع
الســنوي الســادس عشــر للشــبكة العربيــة
لهيئــات تنظيــم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
(اقرأ المزيد)...

اختتمــت الهيئــة العامــة لتنظيــم
قطــاع االتصــاالت مشــاركتها فــي
الــدورة الثامنــة والثاثيــن مــن أســبوع
جيتكــس للتقنيــة  2018بتكريــم
مختلــف الجهــات الحكوميــة
المنضويــة تحــت مظلــة الحكومــة
الذكيــة والتــي قدمــت إســهامات
اســتثنائية فــي مجــاالت عديــدة
ذات صلــة بقطــاع المعلومــات
والتكنولوجيــا والتحــول الرقمــي.
(اقرأ المزيد)...

وقعــت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت مذكــرة تفاهــم مــع وزارة البنيــة
التحتيــة ،وذلــك علــى هامــش فعاليــات أســبوع
جيتكــس للتقنيــة  2018توفــر بموجبهــا الهيئــة
للــوزارة بموجــب هــذه االتفاقيــة خدمــة الرابــط
الحكومــي للخدمــات.
(اقرأ المزيد)...

متعاملو حكومة دولة االمارات العربية المتحدة
تعــرف المؤسســات الحكوميــة ( المتعامليــن )بأنهــم االفــراد مــن خــارج الجهــة الحكوميــة فــي
ّ
معظــم األحيــان  ،وفــي الواقــع كل موظــف يعمــل فــي جهــة حكوميــة يتعامــل مــع متعامليــن
خارجيــن وزمــاء عمــل  ،كمــا يمكــن توســيع نطــاق التعريــف ليشــمل أطرافــً معينــة أخــرى.
إن المتعامليــن الخارجي ّيــن هــم المســتخدمون المســتفيدون مــن خدمــات الجهــات الحكوميــة ،
وهــم األشــخاص الذيــن يتفاعلــون مــع الجهــات الحكوميــة بهــدف الحصــول علــى المعلومــات أو
تقديــم طلبــات الخدمــة وتلقيهــا.
المســتوى المرجعــي ( خــط األســاس ) لتوقعــات المتعامــل خــالل رحلته ( تجربتــه ) للحصول
علــى الخدمــة :هــو مســتوى الخدمــة الحكوميــة الــذي يتوقــع المتعامــل العــادي ( النموذجــي )
الحصــول عليــه  ،حيــث يُعتبــر التــزام الجهــة بتقديــم هــذا المســتوى مــن الخدمــة هــو مــا يحقــق
رضــا المتعامــل .
المتعامــل العــادي ( النموذجــي ) :هــو المتعامــل الــذي اكتســب خبــرات حياتيــة متوســطة
ومعقولــة مــن خــال مــروره و اطاعــه علــى كيفيــة تقديــم الخدمــات فــي الشــركات الخاصــة
ا متطلبــً وليــس متعامــ ً
والمحــال التجاريــة العامــة ( ليــس متعامــ ً
ا عديــم الخبــرة ).
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تجربة المتعامل (االستفسار و االستعالم )
المتعامــل بشــكل عــام لديــه ميــل طبيعــي لاستفســار واالســتعام بمجــرد دخولــه إلــى مركــز
ســعادة المتعامليــن  ،فهــو قــد يريــد معرفــة مــكان تقديــم الخدمــة  ،أو التأكــد مــن متطلبــات
الخدمــة  ،أو االستفســار عــن جزئيــة معينــة  ،وعليــه فــإن المتعامــل يتوقــع وجــود مكتب االســتقبال
واالســتعامات بمــكان واضــح وســهل الوصــول بمجــردّ دخولــه إلــى المركــز  ،ويتوقــع وجــود لوحات
إرشــادية وخريطــة للمكتــب وبروشــورات ،توضــح أيــن يذهــب بــكل ســهولة ويســر  ،كمــا يتوقــع أن
تكــون هــذه اللوحــات بلغــة يفهمهــا.
أدوات االبتكار:
باالســتناد إلــى إطــار االبتــكار الخــاص بمركــز محمــد بــن راشــد لابتــكار الحكومــي  ،تتلخــص مراحــل
االبتــكار فــي ســبع مراحــل جوهر ّيــة هــي :
 .1بحث الفرص والتحديات  ،من خال خارطة التقارب ورحلة تجربة المتعاملين
 .2طرح األفكار الجديدة  ،من خال تحفيز التفكير العشوائي و تدوين األفكار
ّ
القصة المصوّ رة
المركبة «  « SCAMPERو
 .3التطوير و االختبار  ،من خال الكلمة
ّ
 .4إثبات صحة وفعالية األفكار  ،من خال الخطوات السبعة لعمليّة طرح األفكار و الخطوة الثانية عشر
 .5التقديم والتنفيذ  ،من خال التفكير التصميمي و دليل تطبيق األفكار
ّ
خــط الســعادة و التنســيق
 .6تعزيــز وتنميــة االبتــكار ونشــره علــى نطــاق واســع  ،مــن خــال
باســتخدام التكنولوجيــا
التحدي و نظام إدارة األفكار
منصات
 .7تغيير األنظمة  ،من خال
ّ
ّ
ّ
بكل منها.
خاصة إلتمام أنشطة االبتكار المرتبطة
تحتاج كل مرحلة من هذه المراحل إلى
ّ
«عندما تصل إلى عمق معنى كلمة النجاح تجد أنها ببساطة تعني اإلصرار»
الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

