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مقدمة
حيــز أوســع بكثيــر من هــذا التقرير.
إن اإللمــام بكافــة تفاصيــل التحــول الرقمــي فــي دولــة اإلمــارات يحتــاج إلــى ّ

فقــد أصبحــت التقنيــات الرقميــة جــزءاً ال يتجــزأ مــن الحيــاة بمختلــف تجلياتهــا ،االقتصاديــة واالجتماعيــة
والتعليميــة وغيرهــا .وأصبحــت الحكومــة الرقميــة هــي النمــط الســائد مــن العمــل الحكومــي ،وباتــت التجــارة
الرقميــة أســلوب حيــاة وطريقــة معتــادة للبيــع والشــراء.

وألن مظاهــر التحــول الرقمــي عديــدة للغايــة ،فــإن الغــرض مــن هــذا التقريــر ال يتمثــل في عــرض كل التفاصيل

المتعلقــة بهــذا األمــر ،وإنمــا يتمثــل فــي تســليط الضــوء علــى نمــاذج مــن التطـــورات الرقميـــة فـــي دولـــة
يبيــن
اإلمــارات العربيـــة المتحــدة .وتكمــن أهميــة التقريــر فــي مضمونــه وتوقيتــه ،فمــن حيــث المضمــون ّ
التقريــر أن جهــود العقــود والســنوات الماضيــة قــد أثمــرت علــى نحــو جعــل دولــة اإلمــارات أنموذجــاً يحتــذى
فــي التحــول الرقمــي علــى مســتوى المنطقــة.

أمــا مــن حيــث التوقيــت ،فهــذا التقريــر يصــدر فــي العــام  ،2021عــــام اليوبيــــل الذهبــــي لالتحــاد ،وهــو العــــام

ـتقبال يليــق
الــــذي نطــوي فيــه خمســين عامــاً مضــت ،ونفتـــح الســـتار عـــن خمســـين جديـــدة نبنــي خاللهــا مسـ
ً
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

5

التحول الرقمي في اإلمارات – تسلسل تاريخي
التحـــول الرقمـــي فـــي دولـــة اإلمــارات العربيـــة المتحـــدة وليـــد تراكــم تاريخـــي مــن المحطــات واإلنجــازات التــي
تحققــت بتوجيهــات مــن القيــادة الرشــيدة ،وبجهــود مشــتركة مــن الجهــات الحكوميــة وشــركائها فــي القطــاع
الخــاص.
ويمكــن اعتبــار أن رحلــة التحــول الرقمــي قــد ابتــدأت مــن العــام  1982مــع تأســيس الهيئــة العامــة للمعلومــات
بهــدف إدخــال الحواســيب إلــى العمــل الحكومــي وأتمتــة العمليــات واإلجــراءات الحكوميــة .واليــوم ،تفتــح
اإلمــارات صفحــة الخمســين عامــاً الجديــدة مــن عمــر االتحــاد.
فيما يلي أبرز المحطات في رحلة التحول الرقمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة:
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التحول الرقمي في اإلمارات – تسلسل تاريخي
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1982

إنشاء الهيئة العامة للمعلومات

1985

تطبيق خدمات األلياف البصرية المتكاملة الحديثة

1995

دخول اإلنترنت إلى اإلمارات

1999

تأسيس مدينة دبي لإلنترنت

2000

أول حكومة إلكترونية في المنطقة (حكومة دبي اإللكترونية)

2001

أول بوابة دفع إلكترونية (الدرهم اإللكتروني)

2003

إنشاء الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت (والحكومة الرقمية)

2009

تكليف هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية باإلشراف على التحول الرقمي

التحول الرقمي في اإلمارات – تسلسل تاريخي
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2010

إطالق البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات ()u.ae

2011

إطالق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

2013

إطالق الحكومة الذكية (المتنقلة) عل المستوى االتحادي

2015

إطالق الشبكة اإللكترونية االتحادية ()FedNet

2016

تدشين الهوية الرقمية ()UAEPass

2018

إطالق المحفظة الرقمية (باستخدام البلوك تشين)

2020

عام الخمسين ،واالنطالق نحو خمسين جديدة

أسلوب الحياة الرقمي في دولة اإلمارات
يمتاز المجتمع اإلماراتي بالتنوع ،حيث يعيش على أرض الدولة كل الجنسيات والثقافات ،يتواصلون وينجزون
معامالتهم من خالل مختلف القنوات المتاحة ،ومن أهمها القنوات الرقمية .وتشير األرقام التالية إلى مدى تأثير
اإلنترنت والتقنيات الرقمية في أسلوب حياة الناس في دولة اإلمارات:

مستخدمو وسائل التواصل
االجتماعي النشطون

9.84
مليون

9

مستخدمو االنترنت

9.84
مليون

اتصال المحمول

17.06
مليون

مجموع السكان

9.94
مليون

أسلوب الحياة الرقمي في دولة اإلمارات

18.50
320

مليون دوالر أنفقها سكان اإلمارات على التطبيقات الذكية في 2020

320

مليون ساعة قضاها السكان على تطبيقات الهواتف الذكية في 2020

7.24
10

مليار دوالر مدفوعات الصفقات الرقمية في 2020

يوميا متوسط الوقت الذي يمضيه الفرد في اإلمارات على اإلنترنت
ساعة
ً

أسلوب الحياة الرقمي في دولة اإلمارات

530

%104.6
%99

%97.6

11

مليون تطبيق ذكي تم تحميلها في اإلمارات 2020

نسبة زيادة متوسط سرعة اإلنترنت عبر الهواتف الذكية مقارنة بالعام 2019

من أفراد المجتمع نشيطون على مواقع التواصل االجتماعي

من السكان يمتلكون هواتف ذكية

التوجهات االستراتيجية للتحول الرقمي

استراتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة
ُأطلقت اســتراتيجية اإلمــارات للثــورة الصناعيــة الرابعــة ،لتكــون
األولــى مــن نوعهــا عالميــاً بهــدف جعــل اإلمــارات أول مختبــر
عالمــي مفتــوح لتجربــة وتطبيــق تكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة
الرابعــة.

تركز االستراتيجية على عدة محاور منها:

• مخرجــات تعليــم ترتكــز علــى التكنولوجيــا والعلــوم المتقدمــة ،كالهندســة الحيويــة،
وتكنولوجيــا النانــو ،والــذكاء االصطناعــي.
• الرعاية الصحية الروبوتية ،وتكنولوجيا النانو
• تبني االقتصاد الرقمي ،وتكنولوجيا التعامالت الرقمية
12

التوجهات االستراتيجية للتحول الرقمي

استراتيـجيـة اإلمارات للذكاء االصطناعي ()2031-2017
ُأطلقت اســتراتيجية اإلمــارات للــذكاء االصطناعــي( )AIبهــدف
االعتمــاد علــى الــذكاء االصطناعــي فــي الخدمــات وتحليــل
البيانــات بمعــدل  %100بحلــول عــام  ، 2031واالرتقــاء بــاألداء
الحكومــي وتســريع اإلنجــاز وخلــق بيئــات عمــل مبتكــرة.

تســتهدف االســتراتيجية عــدة قطاعــات حيويــة فــي الدولــة ،منهــا :قطــاع النقــل وقطــاع الصحــة ،وقطــاع الفضــاء،
وقطــاع الطاقــة المتجــددة ،وقطــاع الميــاه ،وقطــاع التعليــم ،وقطــاع البيئــة ،وقطــاع المــرور.
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التوجهات االستراتيجية للتحول الرقمي

استراتيجية اإلمارات للتعامالت الرقمية (البلوك تشين) 2021-2018
تهــدف اســتراتيجية اإلمــارات للتعامــات الرقميــة (بلــوك تشــين)
 2021إلــى تطويــع التقنيــات المتقدمــة وتوظيفهــا.
منصــة
 %50مــن التعامــات الحكوميــة االتحاديــة ســتتحول إلــى ّ
بلــوك تشــين.

التوفير السنوي:

11
389
14

مليار درهم

77

مليون ساعة عمل

مليون وثيقة حكومية

1.6

مليار كيلومتر من القيادة على الطرق

االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني2019-
تهدف إلــى خلــق بيئــة ســيبرانية آمنــة لألفراد والشــركات ،ودعم
معاييــر األمــن اإللكترونــي بالدولــة عبر آليــات ومحاور مختلفة.
تضم االستراتيجية منظومة متكاملة لألمن السيبراني،
تستند على:

5

محاور رئيسة

 قوانين ولوائح األمن السيبراني بيئة متكاملة وحيوية لألمن السيبراني الخطة الوطنية لالستجابة للحوادث السيبرانية برنامج حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الشراكات15

60

مبادرة ،منها:

 وسيلة موحدة لإلبالغ عن الحوادث السيبرانية التقارير الدورية للحماية من التهديدات الرصد الفعال للتهديدات السيبرانية -تبادل المعلومات واالستجابة بين الجهات المختلفة

السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية
ُأطلقــت فــي ينايــر  2021بهــدف تعزيز مجتمــع رقمــي آمــن،
وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف .تتضمن االســتراتيجية.

4

11
4

16

مبادرة نوعية مدرجة في الخطة
مبادرات جرى تنفيذها

محاور رئيسة:
• القدرات الرقمية
• السلوك الرقمي
• المحتوى الرقمي
• االتصال الرقمي

التحول الرقمي في قطاع التعليم

األول ،يحظــى اإلماراتيــون فيــه بفــرص متســاوية فــي
تنــص رؤيــة اإلمــارات علــى إقامــة نظــام تعليمــي مــن الطــراز ّ
الحصــول علــى تعليــم متقــدم ،بمــا يرفــع تحصيلهــم العلمــي ويوســع مداركهــم ويصقــل شــخصياتهم لتكــون أكثــر غنـ ًـى
ـا ،ويطلــق إمكاناتهــم كاملــة ليســاهموا بفعاليــة فــي حيــاة مجتمعهــم.
وتكامـ ً
وفــي ســبيل ذلــك أطلقــت الحكومــة عــدداً مــن المشــاريع التعليميــة التــي تركــت أثــراً عميقــاً فــي المجتمــع ،وســاهمت
فــي التنميــة المجتمعيــة.
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مشاريع ومبادرات في مجال التعليم
التعلم عن بعد
نفــذت دولــة اإلمــارات منظومــة التعليــم عــن بعــد لكافــة الطلبــة
وذلــك اعتبــاراً مــن  22مــارس  ،2020وطبقــت هــذا القرار علــى
المــدارس الحكوميــة والخاصــة ،وكافــة مؤسســات التعليــم
العالــي .ووضعــت الدولــة منظومة  لتفعيــل التعليــم عــن بعــد
بشــكل إيجابــي ،شــملت تدريبــا تخصصيــاً للمعلمين ،لتعزيــز
قدراتهــم علــى إدارة العمليــة التعليميــة عــن بعــد.

18

مشاريع ومبادرات في مجال التعليم

589

19

مدرسة حكومية

126

مدرسة خاصة تتبع المنهج الوزاري

356,252

طالب في المدارس الحكومية

28,089

معلماً في المدارس الحكومية

13,867

معلم في المدارس الخاصة

147,123

طالب في المدارس الخاصة

مشاريع ومبادرات في مجال التعليم
برنامج النضج االلكتروني – وزارة التربية والتعليم

يهــدف البرنامــج إلــى توفيــر مرجعيــة عامــة تســاعد المــدارس
توظيــف تقنيــات االتصــاالت والمعلومــات بصــورة ُمثلــى بمــا
يســاعد علــى تطبيــق مفاهيــم التعلّ ــم الذكــي.

525

مدرسة أجرت عملية التقييم الذاتي للتحول إلى مدارس ذكية

• البرنامج معتمد لدى اليونيسكو ومنظمة ISTE
• حاصل على جائزة القمة العالمية للمعلومات
20

مشاريع ومبادرات في مجال التعليم
دبلوم «مستشار الحكومة الرقمية» –
جامعة حمدان بن محمد الذكية

يركــز هــذا البرنامــج علــى إعــداد الدارســين لالضطــاع بــدور
استشــاري في عملية التحول الرقمي بما يشــمل تحديد الفرص
واقتــراح مشــروعات التحــول الرقمــي ومتابعتهــا واإلشــراف على
تنفيذهــا.

5
32
21

دفعات منذ 2016
خريجاً في  2020فقط

81

خريجاً يعملون كمستشاري حكومة رقمية

مشاريع ومبادرات في مجال التعليم
مركز اإلمارات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 – EBTICجامعة خليفة
مركــز أبحــاث تــم تأسيســه بدعــم مــن صنــدوق االتصــاالت ونظــم
المعلومــات التابــع لهيئــة تنظيم االتصــاالت والحكومة الرقمية،
وبالتعــاون مــع كل مــن «اتصــاالت» ومؤسســة االتصــاالت
البريطانيــة.

500

22

ورقة علمية تم نشرها

600

طالب ومهني تم تدريبهم في المركز

مشاريع ومبادرات في مجال التعليم

23

مشروع جرى تنفيذها مع شركاء
في القطاعين الصناعي واألكاديمي

60

براءة اختراع دولية

44

إشراف على طلبة دكتوراة /ماجستير

33

جائزة تقنية وطنية ودولية

14

جامعة دولية تتعاون مع المركز

300

التحول الرقمي في قطاع الصحة

تركّ ــز رؤيــة اإلمــارات  2021علــى إقامــة نظــام صحــي بمعاييــر عالميــة .وتعمــل الدولــة بالتعــاون مــع كافــة الهيئــات
الصحيــة علــى تحقيــق ذلــك مــن خــال تعزيــز كفــاءة المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة وفــق معاييــر وطنيــة وعالميــة
واضحــة ،لتســتطيع تقديــم الخدمــات بجــودة عاليــة ،وبكــوادر طبيــة كفــؤة.
وقد اســتفاد القطاع الصحي في الدولة من برامج التحول الرقمي ،والبنية التحتية القوية لالتصاالت والمعلومات،
األمــر الــذي وضــع الدولــة فــي مكانة مرموقة عالمياً في مجــال الرعاية الصحية.

24

مشاريع ومبادرات في مجال الصحة
نظام «وريد» إلدارة المعلومات الصحية
نظــام إلكترونــي يهــدف الــى توفيــر كافــة المعلومــات التــي قــد
يحتاجهــا الــكادر الطبــي والمرضــى فــي كافــة المنشــآت الصحيــة
موحــدة لتســهيل رحلــة المرضــى
التابعــة للــوزارة ضمــن منصــة
ّ
منــذ دخولهــم المستشــفى ولغايــة خروجهــم .تــم تدعيــم النظــام
بتقنيــات الــذكاء االصطناعــي التــي ســاهمت فــي رفــع مســتويات
دقــة تحليــل بيانــات المرضــى وتوقــع نســبة االصابــة بأمــراض
معينــة بشــكل اســتباقي.

15,000
2,5
25

طبيب وممرض ومختص صحي مرتبطون بنظام واحد
عدد المرضى المسجلين في نظام وريد

مشاريع ومبادرات في مجال الصحة
الصيدلية الروبوتية الذكية

الصيدليــة الروبوتيــة تهــدف لتوفيــر خدمــة صــرف األدويــة
اعتمــاداً علــى أحــدث االبتــكارات التقنيــة فــي مجــال الســامة
الدوائيــة .يقــوم الروبــوت بتحضيــر أدويــة المرضــى بســرعات
عاليــة وتوفيرهــا للمريــض فــي بيئــة آمنــة.

12-8

ثانية مدة صرف
الدواء الواحد

100,000
26

2000

مريض يحصلون
على الخدمة سنوياً

علبة دوائية
في الساعة الواحدة

400,000

4

روبوتات تعمل معاً
في الصيدلية

صرف دوائي بالصيدلية
الخارجية سنوياً

مشاريع ومبادرات في مجال الصحة
منصة المرضى الرقمية  -شفاء

منصــة تقــدم باقــات مــن الخدمــات العالجيــة عبــر قنــاة اتصــال
ذكيــة ،وهــي تحتــوي الســجل الطبــي للمرضــى ومدعومــة بــكل
المعلومــات الالزمــة ،ومرتبطــة بنظــام تكنولوجيــا الرعايــة
الصحيــة «وريــد»

• مرتبطة بالهوية الرقمية UAE Pass
• مرتبطة مع كافة أجهزة اإلنترنت عبر إنترنت األشياء IOT

3,800
27

مستخدم في  4أشهر

مؤشرات مرتبطة بالصحة

 1عالميـــــــــــاً

عدد المنشآت الصحية المعتمدة

 12عالميـــــــــــاً

البنية التحتية الصحية

%88.33
نسبة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير االعتماد
(بما في ذلك إدارة تكنولوجيا المعلومات ،وتوظيفها في الرعاية الصحية)

28

التحول الرقمي في قطاع تنمية المجتمع
تطمــح األجنــدة الوطنيــة ألن تكــون دولــة اإلمــارات مــن أفضــل
الــدول وأكثرهــا ســعادة ،ليتمكــن كل مواطــن مــن التعبيــر عــن
فخــره بهــذا االنتمــاء بمختلــف الوســائل .وتنــدرج توجهــات الدولــة
نحــو مجتمــع واقتصــاد المعرفــة الرقمــي فــي ســياق العمــل علــى
ـتقبال.
تحقيــق الرفــاه والســعادة واالســتدامة للمجتمع حالياً ومسـ
ً

29

مشاريع ومبادرات في مجال تنمية المجتمع
بوابة دولة اإلمارات ألهداف التنمية المستدامة

أطلقتهــا هيئــة اإلمــارات للتنافســية واإلحصــاء بهــدف توثيــق
تجــارب اإلمــارات الداعمــة ألهــداف التنميــة المســتدامة ،ورصــد
جهــود مختلــف الجهــات الحكوميــة فــي هــذا الســياق .وتتضمــن
منصــة رنيــن االســتدامة .SDGs Buzz

30

200

قصة نجاح

1400

مشروع وبرنامج ضمن
مبادرات محمد بن راشد
آل مكتوم العالمية

40
54

جهة حكومية مساهمة
في أهداف التنمية المستدامة

مليون مستفيد من
مبادرات محمد بن راشد
آل مكتوم العالمية

1000

مليون درهم
استثمارات لمبادرات
محمد بن راشد العالمية

مشاريع ومبادرات في مجال تنمية المجتمع
التطبيق الذكي للموارد البشرية
تطبيــق طورتــه الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية ،وهــو يقــدم
حزمــة مــن الخدمــات مثــل نظــام إدارة معلومــات المــوارد البشــرية
«بياناتــي» ومبادرة شــركاء التدريــب المفضلين للحكومة االتحادية
«معــارف» ،وبرنامــج الخصومــات الخــاص بموظفــي الحكومــة
االتحاديــة «امتيــازات» ،وبرنامــج طلــب االستشــارات القانونيــة،
وشــبكة موظفــي الحكومــة االتحاديــة.

29

خدمة يقدمها التطبيق لمختلف
فئات الجمهور المستهدف

302,651
31

معاملة تم تنفيذها عبر التطبيق
خالل العام 2020

70,000

تحميل للتطبيق على المنصات
المختلفة

مشاريع ومبادرات في مجال تنمية المجتمع

منصة بياناتي (نظام إدارة معلومات الموارد البشرية
في الحكومة االتحادية)

27,518
5,000,000
32

عملية ضمن نظام إجراءات الموارد البشرية
عملية نفذت ضمن نظام الخدمة الذاتية

مشاريع ومبادرات في مجال تنمية المجتمع

22,000
4,860
151,000
11,256
597,000
33

موظف في الحكومة االتحادية
استخدموا نظام إدارة األداء الوظيفي
اجراء تم تنفيذه عبر نظام التوقيع
الرقمي

11,756
43,000,000

موظفاً تم ترشيحه عبر
نظام المكآفات والحوافز
إشعار تم ارساله عبر نظام
االشعارات والتنبيهات

متقدم بطلب التوظيف عبر نظام التوظيف اإللكتروني
وظيفة تم تقييمها عبر نظام تقييم وتوصيف الوظائف اإللكتروني
إجراء تم تنفيذه عبر نظام التدريب والتطوير اإللكتروني

مشاريع ومبادرات في مجال تنمية المجتمع
بنك المهارات الحكومية

منصــة إلكترونيــة تفاعليــة تهــدف لحصر وتحديــد الخبراء وأصحاب
المهــارات والكفــاءات مــن موظفــي الحكومــة االتحاديــة،
وتوثيقهــا إلكترونيــاً لتعميــم االســتفادة منهــا

457

34

موظفاً حكومياً مسجلون
كخبراء في النظام

2,833

موظفاً حكومياً مسجلون
كمستخدمين للنظام

مشاريع ومبادرات في مجال تنمية المجتمع
بوابة التعلم اإللكتروني
في الحكومة االتحادية «المورد»
بوابــة أطلقتهــا الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية الحكوميــة،
وهــي تقــوم علــى التعــاون مــع جامعــات ومؤسســات تعليميــة،
وبيــوت خبــرة وشــركات عالميــة رائــدة فــي مجــال تقديــم التدريــب
والتطويــر اإللكترونــي ،لتقديــم شــهادات تخصصيــة ،ودورات
وبرامــج تدريبيــة إلكترونيــة ،ومــواد تعليميــة لموظفــي الحكومــة
االتحاديــة.

35

82,883

موظفاً حكومياً مسجلون
ضمن البوابة

41,832

شهادة إلكترونية

750
109,429

برنامجاً تدريبياً تخصصياً
ساعة تدريبية

مشاريع ومبادرات في مجال تنمية المجتمع
خالصة القيد الرقمية – الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

مــن خدمــات األحــوال الشــخصية التــي يتــم بموجبهــا فتــح بيــان احصائــي
للمواطــن بهــدف الحصــول علــى قيــد مســتقل لألســرة.

%80
8,747
18,449
من 3
من 29
من 75
من 3
36

تخفيض في نسبة المراجعين
معاملة قيد رقمي عبر الموقع والتطبيق الذكي في 2020
معاملة تعديل بيانات خالصة القيد في 2020
أيام إلى دقائق معدودة المدة التي تم خفضها إلنجاز المعاملة
ورقة إلى صفر ورق في إنجاز كل معاملة
درهماً إلى صفر تكلفة المعاملة
زيارات إلى صفر إلنجاز كل معاملة

مشاريع ومبادرات في مجال تنمية المجتمع
منصة «أسرتي»
منصــة خدمــات حكوميــة اســتباقية األولى مــن نوعها في العالم
أصدرتهــا الهيئــة االتحاديــة للهويــة والجنســية تهــدف لتقديــم
خدمــات األســرة بصــورة اســتباقية بمــا يســهل علــى الزوجيــن
تأســيس أســرتهما ،ويدعــم التربيــة الســليمة .مــن الخدمــات
المقدمــة فــي المنصــة:
• تجديد بطاقة الهوية • .تجديد جواز السفر.
• تمديد التأشيرات
• تعديل وضع األفراد الذين صدرت لهم تأشيرة جديدة.

37

10

12

خدمة استباقية

40

عملية ربط بين أنظمة الجهات المختلفة

جهات حكومية تشترك في تقديم الخدمات

التحول الرقمي في قطاع االقتصاد

تواصــل حكومــة دولــة اإلمــارات جهودهــا فــي االنتقــال إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة ،عبــر تشــجيع
االبتــكار والبحــث والتطويــر ،وتعزيــز اإلطــار التنظيمــي للقطاعــات الرئيســية ،وتشــجيع القطاعــات ذات
القيمــة المضافــة العاليــة بمــا يطــور مــن بيئــة األعمــال ويعــزز مــن جاذبيــة الدولــة لالســتثمارات.

38

مشاريع ومبادرات في مجال االقتصاد
باشر أعمالك في  15دقيقة

خدمــة ذكيــة تســمح للمســتثمرين الجــدد بتأســيس أعمالهــم
ومباشــرتها خــال دقائــق.

15
45,600
39

دقيقة المدة المستغرقة
في تأسيس األعمال الجديدة

10

ساعة من وقت الموظفين يتم توفيرها

ماليين ساعة يتم توفيرها
كبديل ألوقات االنتظار

مشاريع ومبادرات في مجال االقتصاد
بيانات.امارات

بوابــة رســمية لــكل البيانــات المفتوحــة فــي الدولة تنشــر البيانات
مــن جميــع الجهات الحكوميــة و الخاصة.

54,840
40

معاملة على البوابة
في 2020

4

دورات من هاكاثون اإلمارات
استفادت من بيانات البوابة

مشاريع ومبادرات في مجال االقتصاد
التجارة الرقمية في اإلمارات
حلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بالمرتبــة األولــى عربيــاً
وغــرب آســيوياً فــي مؤشــر التجــارة اإللكترونيــة ( )B2Cلعــام
 ،2020والــذي حلــت خاللــه الدولــة فــي المرتبــة  37عالميــاً .
وأظهــر المؤشــر الصــادر عــن مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة
والتنميــة «أونكتــاد» ،أن دولــة اإلمــارات جــاءت فــي المرتبــة
الخامســة ضمــن قائمــة أكبــر  10اقتصــادات ناميــة فــي التجــارة
اإللكترونيــة مــن الشــركات إلــى المســتهلك.

%45.5
41

من السكان لديهم بطاقة
ائتمان

%21.3

من السكان لديهم حساب
مالي على الهاتف الذكي

مشاريع ومبادرات في مجال االقتصاد

42

%59.7

يشترون ويدفعون
فواتيرهم إلكترونياً

%65.7

يستخدمون التطبيقات
الذكية للتسوق

18.59

مليار دوالر إجمالي المدفوعات
السنوية المدعومة رقمياً

%83
6.7

يبحثون على اإلنترنت لشراء
سلعة أو الحصول على خدمة
مليون شخص اشتروا مواد
استهالكية عبر اإلنترنت في 2020

مشاريع ومبادرات في مجال االقتصاد
التعامالت الرقمية «بلوك تشين» في اإلمارات
فــي أبريــل  ،2018أطلقــت حكومــة دولــة اإلمــارات اســتراتيجية
اإلمــارات للتعامــات الرقميــة (بلــوك تشــين)  .2021تهــدف
االســتراتيجية إلــى تطويــع التقنيــات المتقدمــة وتوظيفهــا
لتحويــل  50%مــن التعامــات الحكوميــة علــى المســتوى
منصــة بلــوك تشــين بنهايــة .2021
االتحــادي إلــى
ّ

43

%50

من المعامالت الحكومية على المستوى
االتحادي سيتم تحويلها إلى منصة بلوك تشين

289

11

مليار درهم قيمة الوفر السنوي الناتج من تقديم
وتوثيق المعامالت باستخدام بلوك تشين

77

وثيقة حكومية يتم
توثيقها سنوياً
مليون ساعة عمل
يتم توفيرها سنوياً

مؤشرات مرتبطة باالقتصاد

 1عالميـــاً

الشراكة بين القطاع العام والخاص وتأثيرها في
التطور التكنولوجي

 1عالميـــاً

شراء الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة

 1عربيـــــــاً

( 11عالمياً) مؤشر الجاهزية للمستقبل في مؤشر التنافسية الرقمية IMD

 1عربيـــــــاً

( 16عالمياً ) سهولة ممارسة أنشطة األعمال المتقدمة
44

 1عالميـــاً

استخدام الشبكات المهنية االفتراضية

 1عربيـــــــاً

مؤشر االبتكار العالمي

 1عربيـــــــاً

( 14عالمياً ) مؤشر الخدمات الزراعية الرقمية ،البنك الدولي

مؤشرات مرتبطة باالقتصاد

 1عربيـــــــاً

القيمة السوقية لتكنولوجيا المعلومات واإلعالم

 3عالميـــاً

االستثمار األجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا

 4عالميـــاً

االستثمار في خدمات االتصاالت
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 2عالميـــاً

ريادة األعمال

 3عالميـــاً

استثمار الشركات في التكنولوجيا الجديدة

 4عالميـــاً

مؤشر التكنولوجيا المتضمن في مؤشر التنافسية الرقمية IMD

التحول الرقمي في قطاع األمن

تســعى األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات  2021إلــى أن تكــون دولــة اإلمــارات البقعــة األكثــر أمانــاً علــى

المســتوى العالمــي .ويتضمــن ذلــك تعزيــز شــعور كافــة أفــراد المجتمــع باألمــان والوصــول بالدولــة إلــى

مراتــب متقدمة فــي االعتمــاد علــى الخدمــات الشــرطية والجاهزيــة لحــاالت الطــوارئ.
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مشاريع ومبادرات في مجال األمن
التحديد اآلني لموقع المبلغ في حاالت الطوارئ
نظــام مــن وزارة الداخليــة يحــدد موقــع طالــب االســتغاثة فــي
حــاالت الطــوارئ واألزمــات إلــى مركــز القيــادة والســيطرة
فــي اإلدارة العامــة للعمليــات ،وفــي حــال عــدم توفــر تغطيــة
لإلنترنــت ،يمكــن مــن خــال التطبيــق التعامــل مــع المســتغيث
بتحديــد موقعــه وإرســال بياناتــه إلــى غــرف العمليــات فــي جميــع
االمــارات الســبعة .

18048
دقائق
47

طلباً تمت من خالل النظام

معدودة زمن االستجابة

مشاريع ومبادرات في مجال األمن
مشروع «حصنتك» للمنازل السكنية والمباني –
وزارة الداخلية
منظومــة ذكيــة للتنبيــه ولالســتجابة الســريعة للمبانــي مــن
دون تدخــل المالــك فــي حالــة عــدم وجــوده أو انشــغاله ليعــزز
ســامة األرواح والممتلــكات عــن طريــق اإلخــاء واالســتجابة
مــن خــال استشــعار الحــرارة والدخــان و إرســال التنبيهــات بــدون
الحاجــة لتدخــل المتعامــل بغرفــة التحكــم والســيطرة ليســاهم
فــي ســرعة اســتجابة فــرق الدفــاع المدنــي لموقــع الحــدث .وهــو
متــاح لــكل مــن المنــازل والمبانــي.
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128

إنذاراً للمنازل منذ بداية
المشروع في 2018

364

حالة انذار حقيقي تم رصدها من خالل
النظام للمباني والمنشآت

32,845

عدد المباني التي تم مسحها
من خالل النظام

مشاريع ومبادرات في مجال األمن
مجتمعي آمن – مكتب النائب العام

تطبيــق ذكــي يوفــر للجمهــور خدمــة اإلبــاغ عــن أي جريمــة أو
اشــتباه يقــع مــن خــال مواقــع التواصل االجتماعــي ويخل باألمن
العــام أو يهــدد أمــن المجتمــع أو اآلداب العامــة أو النظــام العــام
أو الحــاالت التــي لهــا تأثيــر ســلبي علــى الــرأي العــام.
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14,153

7,486

عدد البالغات

7,483

عدد مرات التحميل في سنة 2020

عدد المستخدمين

مشاريع ومبادرات في مجال األمن
مركز الشرطة في هاتفك

خدمــة رقميــة مرتبطــة بالــذكاء االصطناعــي والخرائــط المكانيــة،
تتيــح للمتعامليــن المســجلين فــي التطبيــق إرســال بالغــات
بصيغــة مكتوبــة أو مســموعة أو مرئيــة مــن خــال األجهــزة
الذكيــة وإرفــاق مــا يلــزم مــن وثائــق.
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%15.3

نسبة البالغات الذكية المقدمة
من إجمالي البالغات

%93.4

نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمة

%13.76

نسبة البالغات الذكية المحولة إلى الجهات
القضائية من إجمالي البالغات المحولة

مشاريع ومبادرات في مجال األمن
تطبيق «حمايتي»
تطبيــق شــامل الســتالم بالغــات األطفــال يحافــظ علــى ســرية
هويــة المبلغيــن والضحايــا ويحفــظ حقوقهــم .خــــــال التطبيــــق
يتمكـــن المواطنــــون والمقيمــون فــي الدولــة مــن اســتخدام
الهاتــف الذكــي لــإدالء بــأي معلومــات مــن هدفهــا الكشــف
عــن االعتــداءات الواقعــة علــى األطفــال بهــدف مســاعدتهم
ومســاعدة الســلطات المعنيــة فــي الحــد مــن هــذه الجرائــم
وخلــق روح التعــاون بيــن الدولــة والمجتمــع.
• تم إطالق التطبيق في مجلس حقوق االنسان بجنيف

20,750
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مشتركاً استفادوا
من خدمات التطبيق

4.0

تقييم المستخدمين
للتطبيق

مؤشرات مرتبطة باألمن

 1عالميـــاً

االستجابة للفرص والمخاطر

 4عالميـــاً

مؤشر األمن السيبراني

52

 3عالميـــاً

اإلطار التنظيمي

 4عالميـــاً

محور األطر القانونية الرقمية

تنمية القدرات والتحول الرقمي

مشاريع ومبادرات في مجال تنمية القدرات
أكاديمية هيئة تنظيم االتصاالت االفتراضية
منصــة تدريــب رقميــة أطلقتهــا هيئــة تنظيــم االتصــاالت
والحكومــة الرقميــة لتقديــم مختلــف البرامــج التدريبيــة فــي
مختلــف المجــاالت التــي تتصــل بمهــارات المســتقبل فــي عصــر
الــذكاء االصطناعــي والثــورة الصناعية الرابعــة والتحول الرقمي.
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صفر

رسوم خدمة  -منصة تدريبية
مجانية

83

دولة استفاد مواطنوها
من المنصة

60
%84

ألف متدرب
نسبة رضا المتدربين

مشاريع ومبادرات في مجال تنمية القدرات
مركز إبداع الحكومة الرقمية

مركــز أنشــأته هيئــة تنظيم قطــاع االتصــاالت والحكومة الرقمية
بهــدف تطويــر برامــج بنــاء قــدرات رقميــة لتعزيــز التحــول الرقمــي،
كمــا يهــدف لخلــق شــراكات فاعلــة مــع القطــاع الخــاص بهــدف
تطويــع التقنيــات الحديثــة وإجــراء األبحــاث والدراســات لتحســين
الخدمات.

100,000

شخص حصلوا على التدريب
من خالل المركز

120

دولة حصل أفراد فيها
على التدريب من خالل المركز

• تمثيل المنطقة العربية في مجموعة بناء القدرات ضمن االتحاد الدولي لالتصاالت
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مشاريع ومبادرات في مجال تنمية القدرات

مخيم هيئة تنظيم االتصاالت لالبتكار
مخيــم ســنوي أطلقتــه هيئــة تنظيــم االتصــاالت لتعزيــز مهــارات
النــشء وبنــاء الشــغف بالمهــارات التقنيــة العمليــة لــدى األجيــال
الناشــئة وتزويدهم بملكات التفكير النقدي واالســتخدام اآلمن
للتقنيــة والتواصــل االجتماعــي واإلبــداع فــي صناعــة المســتقبل.

15,000
55

طالب وطالبة حصلوا
على تدريبات تقنية

1000

روبوت تمكن الطلبة من تركيبها
وبرمجتها من خالل المختبرات المنزلية

مشاريع ومبادرات في مجال تنمية القدرات
المخيم الصيفي االفتراضي – وزارة الثقافة والشباب

مبــادرة أطلقتهــا وزارة الثقافــة والشــباب لترســيخ ثقافــة اإلبــداع
لــدى األطفــال والشــباب ،وتزويدهــم بمهــارات المســتقبل
وتطويــر قدراتهــم اإلبداعيــة فــي مجــاالت العلــوم والفنــون
والتصميــم والعمــارة.

40,000
56

مشارك من مختلف
القطاعات والجنسيات

500

ورشة افتراضية

مشاريع ومبادرات في مجال تنمية القدرات
برنامج خليفة للتمكين (أقدر)

برنامــج وطنــي يتعامــل مــع التحديــات التي تواجه أفــراد المجتمع
مــن خــال تعزيــز وعيهــم ورفــع كفاءتهــم وتعزيــز قدرتهــم علــى
صنــع المســتقبل فــي مختلــف المجــاالت ومنهــا المجــال الرقمي.
وقــد فــاز هــذا البرنامــج بجائــزة القمــة الحكوميــة لمجتمــع
المعلومــات علــى دوره المجتمعــي المؤثــر والمهــم.

300,000
2,300
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مشارك في برنامج
التوعية اإللكترونية

محاضرة
وورشة عمل

4000

18,000
شخص شاركوا في
مسابقات «أقدر»

متدرب سجلوا في منصة التعلم
اإللكتروني للمواطنة الرقمية

200

مليون شخص
تفاعلوا مع برامج
ومبادرات «أقدر»

مؤشرات مرتبطة بتنمية القدرات

 2عالميـــاً

استخدام االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 2عالميـــاً

استخدام وتحليل البيانات الضخمة

 5عالميـــاً

النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون اإلنترنت
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 2عالميـــاً

التوجه المستقبلي للحكومة

 4عالميـــاً

قدرة اإلطار القانوني على التكيف مع نماذج األعمال الرقمية

الحكومة الرقمية والمدن الذكية

انتقلــت دولــة اإلمــارات فــي عــام  2013مــن الحكومــة اإللكترونيــة إلــى الحكومــة المتنقلة/الذكيــة
التــي تطلبــت تقديــم الخدمــات الحكوميــة عبــر الهاتــف النقــال .وهــي اليــوم تدخــل بقــوة عصــر
الحكومــة الرقميــة حيــث تحتــل البيانــات مكانــة محوريــة فــي تطويــر الخدمــات والسياســات وآليــات
العمــل الحكوميــة.
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السياسات الرقمية
الدليل اإلرشادي لمحتوى المواقع اإللكترونية
الحكومية
تقــوم هيئــة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة بتطويــر
الدليــل وتحديثــه وفقــاً ألفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة
فــي مجــال تطويــر المحتــوى ،آخــذة فــي االعتبــار التغيــر فــي
ســلوك المتعامليــن والمهــارات الجديــدة وســهولة اســتخدام
المحتــوى .وهــو يهــدف لالرتقــاء بجــودة المواقــع الحكوميــة
وزيــادة ســعادة المســتخدمين.

%85.47
60

متوسط ما حققته الجهات الحكومية في مؤشر
المحتوى ضمن منظومة ممكنات الحكومة الرقمية

8

ترتيب الدولة في قراءة
مؤشر الخدمات الذكية

السياسات الرقمية
الدليل اإلرشادي للمشاركة الرقمية
في الجهات الحكومية
تقــوم هيئــة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة بتطويــر
الدليــل وتحديثــه وفقــاً ألفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة
فــي مجــال المشــاركة الرقميــة ،آخــذة فــي االعتبــار أفضــل
الممارســات العالميــة واالحتياجــات المحليــة .وهــو يهــدف لبنــاء
وتعزيــز الكفــاءات الحكوميــة فــي مجــال المشــاركة الرقميــة

 1عربيـــــــاً

( 16عالمياً ) مركز الدولة في مؤشر
المشاركة الرقمية
61

67
%68.53

عدد الجهات الحكومية المستفيدة من الدليل
متوسط تحصيل الجهات الحكومية في المشاركة
الرقمية وفق ممكنات الحكومة الرقمية

مؤشرات مرتبطة بالقوانين والسياسات الرقمية

 2عالميـــاً

التكيف
قدرة سياسات الحكومة على
ّ

 4عالميـــاً

التكيف مع نماذج األعمال الرقمية
قدرة اإلطار القانوني على
ّ
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مشاريع ومبادرات في مجال الحكومة الرقمية والمدن الذكية
( )u.aeالبوابة الرسمية للحكومة
تضــم البوابــة معلومــات رســمية شــاملة عــن الخدمــات والسياســات والقطاعــات
المختلفــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

()U

19,828,454
3,864,611
9000
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النطاق الحكومي األصغر في العالم  -مؤلف من حرف واحد
زيارة خالل 2020
زيارة للبوابة من خارج الدولة
صفحة إلكترونية

مشاريع ومبادرات في مجال الحكومة الرقمية والمدن الذكية
هاكاثون اإلمارات – النسخة الرابعة 2021
أطلقــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة هاكاثــون اإلمــارات للمــرة األولــى
فــي  ،2018ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح حدثــاً ســنوياً للتنافــس اإلبداعــي علــى تطويــر
الحلــول والمشــاريع الرقميــة اســتناداً إلــى تحليــل البيانــات المفتوحــة.

7
212
2,610
5,240
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هاكاثونات في  7إمارات
فكرة مبتكرة
منظومة بيانات استخدمت في التحليل
متسابقاً

مشاريع ومبادرات في مجال الحكومة الرقمية والمدن الذكية
الشبكة اإللكترونية االتحادية ()FedNet

عبــارة عــن بنيــة تحتيــة رقميــة مشــتركة تتيــح لكافــة الجهــات
الحكوميــة ،عنــد الطلــب ،إمكانيــة وصــول آمــن إلــى مجموعــة
مــن المــوارد الحاســوبية المتكاملــة مثــل (الشــبكات ،الخــوادم،
تطبيقــات التخزيــن ،والخدمــات) ،إضافــة لربــط تلــك الجهــات مــع
بعضهــا وتعزيــز التواصــل والتنســيق فيمــا بينهــا.

100
• بيئة سحابية متكاملة
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جهة مرتبطة

10

خدمات مركزية

مشاريع ومبادرات في مجال الحكومة الرقمية والمدن الذكية
الرابط الحكومي للخدمات

منظومــة ربــط تســاعد الجهــات الحكوميــة علــى تقديــم عــدد
مــن خدماتهــا مــن خــال تفعيــل الربــط اإللكترونــي وفــق أعلــى
معاييــر األمــن والســامة الرقميــة وتبــادل البيانــات بانســيابية
بيــن أنظمــة تلــك الجهــات.

66

139

جهة مترابطة

500

خدمة

242

مليون معاملة

%85

نسبة االستخدام

مشاريع ومبادرات في مجال الحكومة الرقمية والمدن الذكية
متجر الخدمات الرقمية

منصــة تربــط الجهــات والمؤسســات الحكوميــة مــع مقدمــي
الخدمــة فــي القطــاع الخــاص ممــن يوفــرون أنظمــة وحلــول
تقنيــة أثبتــت فاعليتهــا مــن خــال التجربــة ،وبذلــك تقــوم بالحــد
المهــدر فــي بنــاء و اختبــار حلــول جديــدة أو
مــن الوقــت والجهــد ُ
تجربــة حلــول أقــل كفــاءة.

13
67

مليون درهم حجم المعامالت في 2020

مشاريع ومبادرات في مجال الحكومة الرقمية والمدن الذكية
منصة  171إلدارة عالقات المتعاملين
منصــة مركزيــة الســتقبال مالحظــات المتعامليــن حيــث يوفــر نظامــا موحــدا وواجهــة
الســتقبال وادارة عالقــات المتعامليــن فيمــا يخــص الخدمــات الحكوميــة.

35
96
%95
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جهة مشتركة في المنصة
ألف شكوى
نسبة الرضا

مشاريع ومبادرات في مجال الحكومة الرقمية والمدن الذكية
الهوية الرقمية ()UAE PASS
مشــروع وطنــي ُأطلــق بالتعــاون بيــن هيئــة تنظيم قطاع االتصــاالت والحكومة الرقمية،
وهيئــة أبوظبــي الرقميــة ،ودبــي الذكيــة مــن أجــل توفيــر حــل موحــد للهويــة الرقميــة
لكافــة مــزودي الخدمــات ،مــع الحفــاظ علــى درجــة عاليــة مــن الســرية والثقــة وســهولة
االســتخدام.

3
129
1,34
298
6,000
69

خطوات بسيطة للتسجيل في الهوية الرقمية
إجمالي عدد مقدمي الخدمة
مليون شخص مسجلون في الهوية الرقمية
المواقع والتطبيقات والمستندات التي تستخدم التوقيع الرقمي
خدمة يمكن الوصول إليها عبر الهوية الرقمية

مشاريع ومبادرات في مجال الحكومة الرقمية والمدن الذكية
متجر تطبيقات اإلمارات
األول مــن نوعــه وهــو عبــارة عــن منصــة لتســويق التطبيقــات الحكوميــة وتعريــف
الجمهــور بهــا ،ممــا يســهم فــي التوعيــة بمفاهيــم الحكومــة الذكيــة وتشــجيع النــاس
علــى تبنــي الخدمــات الذكيــة

184

70

إجمالي عدد التطبيقات الذكية

مشاريع ومبادرات في مجال الحكومة الرقمية والمدن الذكية
االستبيان الذكي

بوابــة اســتطالعات رأي ذكيــة لقيــاس رضــا المتعامليــن وتطويــر
األداء ،توفرهــا هيئــة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة
للجهــات الحكوميــة االتحاديــة كخدمــة مشــتركة.

95

إجمالي عدد الجهات

1,142,351
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1,837

إجمالي عدد المشاركين في االستبيانات

إجمالي عدد االستبيانات

مؤشرات مرتبطة بالحكومة الرقمية والمدن الذكية

 1عربيـــاً

مؤشر تنمية الحكومة الرقمية EGDI

 1عربيـــاً

البنية التحتية الخاصة بالذكاء االصطناعي

 1عربيـــاً

الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات

72

 1عربيـــاً

مؤشر المشاركة اإللكترونية

 1عربيـــاً

مؤشر الخدمات اإللكترونية OSI

 16عالميـــاً

تقرير مخزون البيانات المفتوحة ()ODIN

التحول الرقمي في أبوظبي
حققــت أبوظبــي إنجــازاً مهمــاً يتمثــل فــي بلــوغ المركــز  11عالميــاً
فــي محــور التكنولوجيــا وفقــاً لنتائــج تقريــر الكتــاب الســنوي
للتنافســية الرقميــة العالميــة  ،2020الصــادر عــن المعهــد
الدولــي للتنميــة اإلداريــة .ويأتــي ذلــك تتويجــاً للجهــود التــي
بذلتهــا اإلمــارة فــي مســيرة التحــول الرقمــي.

منصة أبوظبي للبيانات المفتوحة
منصــة رقميــة متكاملــة تتيــح إمكانيــة الوصــول إلــى مصــادر
البيانــات الموثوقــة بشــكل ســريع وآمــن وتوفيــر خدمــات
اســتباقية إلثــراء تجربــة المتعامليــن.

2,205

73

منظومات بيانات متاحة على المنصة

التحول الرقمي في أبوظبي
تم -منصة موحدة لخدمات حكومة أبوظبي
نافــذة شــاملة تُ قــدم الخدمــات اإللكترونيــة إلــى كافــة المواطنيــن والمقيميــن ورجــال
األعمــال والــزوار فــي إمــارة أبوظبــي ،ممــا يوفــر الوقــت والجهــد ويســرع مــن دفــع عجلــة
التنميــة ودعــم مســيرة التقــدم .تتيــح منصــة «تم» إنجاز سلســلة متكاملــة من الخدمات
الحكومية عبــر نقطــة اتصــال واحــدة دون الحاجــة إلــى زيــارة أي جهــة حكوميــة ،أو موقــع
إلكترونــي ،مــن أي مــكان وفــي أي وقــت.

74

1
783

خدمة حكومية تقدمها منظومة "تـــم" بشقيها في الموقع
اإللكتروني ومراكز خدمات حكومة أبوظبي

558

خدمة في تطبيق "تم" الذكي

نقطة واحدة لكل الخدمات

التحول الرقمي في أبوظبي
تم -منصة موحدة لخدمات حكومة أبوظبي

6
%93
18
385
136

دقائق مدة إنجاز المعاملة لنحو  507خدمة
نسبة رضا المتعاملين عن المنصة
توفرها على المتعاملين
مليون زيارة لمراكز الخدمة ّ
ألف يوم عمل تم توفيرها على موظفي الجهات الحكومية في أبوظبي
طن من الكربون تم توفيرها عبر التوقف عن استخدام الورق

9,331,895

75

معاملة جرى إنجازها رقمياً

التحول الرقمي في أبوظبي
منصة سداد أبوظبي
منصــة دفــع رقميــة موحــدة لجميــع الخدمــات الحكوميــة فــي إمــارة أبوظبــي ،وهــي
تتيــح للمتعامليــن ســداد رســوم جميــع الخدمــات الحكوميــة رقميــاً  ،ممــا يلغــي أو يحــد
مــن حاجتهــم لزيــارة المكاتــب أو المراكــز الحكوميــة علــى أرض الواقــع.

1,5
1,187
%93
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مليار درهم قيمة المعامالت المنجزة عبر منصة
«سداد أبوظبي» خالل 2020
مليون معاملة جرى تنفيذها من خالل المنصة
نسبة سعادة المتعاملين

التحول الرقمي في أبوظبي
اختبار القيادة الذكي
مشــروع أطلقته القيــادة العامــة لشــرطة أبوظبي للراغبيــن فــي الحصــول علــى رخــص
قيــادة المركبــات .وهــو يقــوم علــى توظيــف تقنيــات الــذكاء االصطناعي لضمــان
اســتدامة الســامة المروريــة علــى الطــرق.
يتــم اســتخدام مركبــة ذكيــة تحتــوي علــى أنظمــة رقميــة متطــورة لمراقبــة وتوجيــه
وتقييــم أداء الســائق المســتجد خــال االختبــار ،وإعــداد تقريــر آلــي يســجل النتيجــة فــي
الملــف المــروري مباشــرة.

28
32

77

حافلة ذكية
مركبة اختبار ذكية

التحول الرقمي في أبوظبي
مبادرة الحكومة المتكاملة 2020

55
54,990,122
5,117,136
219,960,488
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وثيقة تم تحويلها إلى بيانات رقمية
عملية لتبادل الوثائق الرقمية
ساعة عمل تم توفيرها على الموظفين
ورقة تم توفيرها

مؤشرات أبوظبي الرقمية

 5عالميـــاً

 5عالميـــاً

 5عالميـــاً

 6عالميـــاً

مؤشر األمن السيبراني

مؤشر اإلطار التنظيمي للتكنولوجيا

 9عالميـــاً

مؤشر استخدام البيانات الضخمة والتحليالت

79

الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع
التطور التكنولوجي

مؤشر اإلطار التنظيمي للتكنولوجيا

 12عالميـــاً

مؤشر تكامل تكنولوجيا المعلومات

التحول الرقمي في دبي

تتلخــص رؤيــة دبــي فــي الوصــول إلــى المدينــة األســعد فــي
العالــم عبــر تبنــي االبتــكارات التكنولوجيــة التــي تجعــل مــن دبــي
ـا وأمانــاً وتأثيــراً للمقيميــن والــزوار
المدينــة األكثــر كفــاءة وتكامـ ً
علــى الســواء.

80

التحول الرقمي في دبي
تطبيق دبي اآلن
التطبيــق الذكــي الموحــد والشــامل للخدمــات الحكوميــة فــي دبــي .يهــدف لتوفيــر
منصــة موحــدة لكافــة المعامــات الحكوميــة ،بحيــث تكــون الخدمــات ســهلة وآمنــة
ومتاحــة علــى مــدار الســاعة.

120
30
11.7
6
9
81

خدمة ذكية يوفرها تطبيق دبي اآلن
جهة حكومية وخاصة تقدم خدماتها عبر التطبيق
مليون معاملة
مليار درهم قيمة المعامالت اإلجمالية
جوائز حصل عليها التطبيق

التحول الرقمي في دبي
المعامالت الالورقية – دبي
يمثــل العــام  2021عامــاً حاســماً فــي مســيرة التحــول الرقمــي لدبــي ،حيــث أكــدت
الحكومــة أنــه فــي  31ديســمبر ،لــن يكــون هنالــك معامــات ورقيــة مطلقــاً .

13
325
900
39,000

82

مليون ساعة يتم توفيرها كوقت فراغ
مليون ورقة يتم االستغناء عنها سنوياً
مليون درهم يتم توفيرها
شجرة تم إنقاذها

التحول الرقمي في دبي
منصة دبي بالس
أنشــأت حكومــة دبــي منصــة دبــي بالــس لتكــون المنصــة الموحــدة لهيكلــة البيانــات
وبنيتهــا التحتيــة فــي اإلمــارة.

441
263
704
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منظومة بيانات مشتركة
منظومة بيانات مفتوحة
قاعدة بيانات

التحول الرقمي في دبي
منصة استثمر في دبي
أول منصــة رقميــة موحــدة لتأســيس األعمــال فــي إمــارة دبــي ،وهــي تمتــاز بالســهولة
والتفاعليــة وتعزيــز تجــارب المســتخدمين.

%100

مستوى الرقمنة في معامالت االستثمار

بضع دقائق للحصول على الرخصة
صفر زيارات ألي من مراكز الخدمة
خارطة أعمال تفاعلية حسب األنشطة التجارية والمناطق الجغرافية

84

التحول الرقمي في دبي
نظم تخطيط موارد المعلومات الحكومية
منظومــة رقميــة تســاعد الجهــات الحكوميــة فــي إدارة مهــام الدعــم اليوميــة بكفــاءة
مــن خــال الخدمــات المشــتركة التــي تركــز علــى المتعامليــن.

4,3
70
71,000

85

مليار درهم تم توفيرها بفضل المنظومة
جهة حكومية
موظف

التحول الرقمي في دبي
استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة
مكملــة الســتراتيجيات أخــرى فــي مجــال االســتدامة ،وهــي تهــدف
هــذه االســتراتيجية
ّ
إلــى تعزيــز النقــل الذكــي ووســائل النقــل ذاتيــة الحركــة ممــا يســاهم فــي الحــد مــن
الحــوادث المروريــة والتلــوث ،ويعــزز ريــادة دولــة اإلمــارات.

%25
22
%44
1.5
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من إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول عام 2030
مليار درهم عائدات اقتصادية سنوية
نسبة تقليل كلفة التنقل بما يساوي  900مليون درهم
مليار درهم يتم توفيرها عبر خفض التلوث البيئي بنسبة %12

التحول الرقمي في دبي
استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة

18
%12
%13
%20
396

87

مليار درهم يتم توفيرها عبر رفع كفاءة قطاع التنقل في دبي
نسبة الحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها
بنسبة رفع إنتاجية األفراد
انخفاض الحاجة إلى مواقف السيارات
مليون ساعة على الطرقات تُ هدر سنوياً يتم توفيرها

التحول الرقمي في دبي
مبادرة الثروة الرقمية
أطلقــت دبــي مبــادرة الثــروة الرقميــة والحفــاظ عليهــا وتأمينهــا مــن خــال شــهادات
دبــي الرقميــة .ترتكــز الثــروة الرقميــة علــى البيانــات وتخزينهــا ومعالجتهــا ،والتحــول إلــى
التكنولوجيــا الذكيــة ،إلــى جانــب سياســات وأنظمــة المعامــات غيــر الورقيــة مثــل بلــوك
تشــين ،والتوقيــع الرقمــي والهويــة.

121
200
1,129
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مبادرة ذكية
قاعدة بيانات
خدمة ذكية

التحول الرقمي في الشارقة
برنامج التحول الرقمي في الشارقة
ُأطلــق برنامــج التحــول الرقمــي فــي الشــارقة مــن قبــل منتــدى
الشــارقة للتطويــر ،التابــع لمؤسســة ربــع قــرن لصناعــة القــادة
والمبتكريــن ،بشــراكة اســتراتيجية مــع اللجنــة العليــا للتحــول
الرقمــي فــي الشــارقة لتنفيــذ سياســة التحويــل الرقمــي الذكــي
فــي جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات الحكوميــة باإلمــارة
إلــى الســكان.

31
89

جهة حكومية تم ربطها عبر المنظومة الرقمية الحديثة إلمارة الشارقة

التحول الرقمي في الشارقة
المستودع الرقمي لمكتبات الشارقة
يمثــل هــذا المشــروع جيــل مــا بعــد المكتبــات الرقميــة ،ويهــدف إلــى إتاحــة اإلنتاجــات
العلميــة والفكريــة علــى الشــبكة المعلوماتيــة مــع الحفــاظ علــى الملكيــة الفكريــة
ألصحابهــا.

•
•
•
•
•
•

90

يقــوم المســتودع بحفــظ مقتنيــات المكتبــات مــن خــال تحويلهــا وعرضهــا رقميــاً
وتتضمــن:
الكتب النادرة والمخطوطات
الكتب اإللكترونية
المواد المسموعة و المرئية
الصور والخرائط
مجلة إقرأ
جائزة الشارقة لألدب الكتبي

التحول الرقمي في الشارقة
الطباعة ثالثية األبعاد ( – )3Dمجمع الشارقة للبحوث التقنية واالبتكار
كشــف المجمــع عــن أول منــزل تــم بنــاؤه فــي المنطقة بتقنيــات الطباعة ثالثيــة األبعاد،
بهندســة معماريــة تراثيــة؛ إذ تــم بنــاؤه بالكامل بهــذه التقنية.

1
14

األول من نوعه بهندسة معمارية تراثية
يوماً مدة بناء المنزل

• استخدام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد 3D
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التحول الرقمي في الشارقة
مفتش المساجد الذكي  -دائرة الشؤون االسالمية بالشارقة
نظــام تفتيــش رقمــي ينهــي عمــل المفتشــين بالنظــام الورقــي التقليــدي ويحولــه علــى
خدمــة ذكيــة عــن بعــد ،وهــو مرتبــط بجميــع األنظمــة اإللكترونيــة علــى نحــو تكاملــي.

80
17,850
28,699

مستخدم داخلي (مفتشو المساجد ومشرفو شركات النظافة)
جولة تفتيشية في عام 2020

طلب متنوع ما بين (طلبات نظافة وطلبات صيانة ومالحظات
على العاملين بالمساجد ومقترحات وشكاوي)
• حاصل على جائزة الحكومة العربية الذكية بالقاهرة 2018
• حاصل على جائزة افضل التطبيقات الذكية في معرض جايتكس دبي 2019
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التحول الرقمي في عجمان
الخطة الرئيسية للتحول الرقمي لحكومة عجمان
2022-2017

توفر خارطــة طريــق للتحــول الرقمــي للخدمــات الحكوميــة فــي
إمــارة عجمــان ،اســتناداً إلــى أولويــات التحــول الرقمــي للجهــاز
الحكومــي.

5
93

سنوات مدة الخطة

4

محاور تتضمن تجربة المتعامل ،والحكومة
المترابطة الالورقية والسياسات التمكينية
والتعلم المستمر

التحول الرقمي في عجمان
منصة بيانات عجمان
توفــر المنصــة مجموعــات بيانــات مــن دوائــر حكومــة عجمــان لتعزيــز مشــاركة المجتمــع
والقطاعــات غيــر الحكوميــة فــي تحقيــق رؤيــة عجمــان .2021

8
9
734

94

مواضيع
جهات ناشرة
مجموعة بيانات

التحول الرقمي في عجمان
منصة إطار التكامل للخدمات الحكومية – دائرة عجمان الرقمية
منصــة موحــدة تجمــع كافــة نقــاط الربــط وتســاعد الجهــات المحليــة فــي حكومــة عجمــان
والجهــات االتحاديــة وكذلــك القطــاع الخــاص علــى تقديــم الخدمــات بطريقــة متكاملــة
ومترابطــة.

مبادرة ومشروع على المستوى المحلي واالتحادي تستفيد
من المنصة

16
جهة مشاركة (محلية ،اتحادية ،خاصة)
36
184
نقطة ربط
 3,300,000معاملة تم إنجازها بنهاية مارس 2021
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التحول الرقمي في أم القيوين
تطبيق أم القيوين الذكية – حكومة أم القيوين الذكية

110
7,431
96

خدمة ذكية متوفرة
لمختلف الدوائر المحلية
عدد المسجلين في التطبيق

24

ساعة يومياً فترة تقديم الخدمات

التحول الرقمي في رأس الخيمة
محاكم بال ورق

نفــذت دائــرة محاكــم رأس الخيمــة ،بالتعــاون مــع هيئــة الحكومة
اإللكترونيــة ،منظومــة إلكترونيــة بالكامل خاصــة باألمور الوقتية
والمســتعجلة مــن العرائــض وأوامــر األداء ،وذلــك اعتمــاداً علــى
«الملــف اإللكترونــي» مــن دون اســتخدام األوراق.

280

خدمة رقمية

%92

25,787

معاملة للخدمات
القضائية

6,528
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نسبة التحول
الرقمي

34,808

معاملة للكاتب
العدل

2,493

معاملة تم إنجازها باستخدام
األنظمة االلكترونية
معاملة للخدمات
المجتمعية

التحول الرقمي في رأس الخيمة
خدمات رقمية من بلدية رأس الخيمة
تقــدم البلديــة خدماتهــا الرقميــة عبــر البوابــة المركزيــة إلمــارة رأس الخيمــة www.rak.ae
بهــدف تقليــل حاجــة المتعامليــن للقــدوم إلــى مبنــى البلديــة ومراكــز الخدمــة فيهــا.

206
46,940

98

خدمات إلكترونية
معاملة رقمية

التحول الرقمي في رأس الخيمة
نظام المأذونين الرقمي – دائرة محاكم رأس الخيمة

%80
%88
%29

99

نسبة ارتفاع معدل استخدام نظام المأذون منذ إطالق الخدمة
نسبة خفض الوقت للمتعاملين والمأذونين والمحاكم
نسبة خفض كلفة المعامالت في دائرة محاكم رأس الخيمة

التحول الرقمي في الفجيرة
المنصة الموحدة لتطبيقات المواقع والهواتف

منصــة موحــدة تضــم كافــة خدمــات حكومــة الفجيــرة بطريقــة
ســهلة تســمح بإدارتهــا بكفــاءة عاليــة

300
100

خدمة متاحة على المنصة

28

جهة محلية تابعة لحكومة الفجيرة

اإلمارات ..األولى عالمياً فــــــــــــــــي:
حققت دولة اإلمارات المركز األول في عدد من المؤشرات ذات الصلة المباشرة بقطاع االتصاالت وتقنية
المعلومات ،القطاع الذي يمثل حاضنة التحول الرقمي .وجاءت هذه المؤشرات على النحو التالي:

تغطية شبكات الهاتف
()2
النقال حسب السكان

1

اشتراكات إنترنت النطاق
()1
العريض المتنقل

1

1

اشتراكات النطاق
()3
العريض المتحرك

1

1

مؤشر الشراكة بين القطاع العام والخاص

مؤشر النطاق العريض
()4
الالسلكي

()5

( )1استطاعت دولة اإلمارات إنجاز معجزة حقيقية من خالل انتقالها إلى المرتبة األولى عالمياً في اشتراكات إنترنت النطاق العريض ،وذلك بعد أن كانت تحتل المركز  61عالمياً في العام .2014
إنجاز آخر استطاعت اإلمارات تبوء المركز األول عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المتحرك وفقاً لعدد السكان وذلك بعد أن انتقلت إليه صعوداً من المركز الـ  15في العام .2014
( )2في
ٍ
( )3سجلت اإلمارات المركز األول عالمياً في اشتراكات النطاق العريض المتحرك بعد أن كانت مصنفة في المركز الـ  49عالمياً خالل العام .2013

( )4قفزت اإلمارات خالل  4سنوات فقط  31مركزاً على صعيد الشبكات الالسلكية ذات النطاق العريض! لتحتل في العام  2020المركز األول عالمياً ..
( )5حققت اإلمارات نقلة نوعية بحصولها على المركز األول في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بعد أن كانت في المركز الـ  18في العام .2016
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تنويه

األرقــام الـــواردة فـــي هـــذا التقريـــر جـــاءت عمومـــاً مـــن مصادرهـــا األصليــة ،وهـــي
مصـــادر عديـــدة بعضهـــا محلـــي وبعضهـا عالمـي .وقـد روعـي انتقـاء المصـادر ذات
المصداقية ّ فـي توفيـر األرقام ،إال أن بعـض تلـك األرقام ربمـا تكـون قـد تغيـرت
عنـــد نشـــر هـذا التقريـــر ،ولهـذا اقتضـى التنويـه.

102

شكراً لشركائنا

103

المراجع
104

تقريــر مؤشــر نضــوج الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة والنقالــة الصــادر عــن اللجنــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا (االســكوا)
تقريــر واســيدا للحكومــات اإللكترونيــة الصــادر عــن معهــد واســيدا اليابانــي للحكومــة
اإللكترونيــة
تقريــر تنميــة الحكومــات اإللكترونيــة الصــادر عــن لجنة األمــم المتحدة للشــؤون االقتصادية
واالجتماعية
دراســة تنميــة الحكومــات اإللكترونيــة الصــادر عــن إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة
التابعــة لألمــم المتحــدة
تقريــر مؤشــر المعرفــة العالمــي الصــادر عــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومؤسســة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة
تقرير التنافسية الرقمية العالميhttps://www.imd.org :
تقرير التنافسية العالمي ( النسخة اإلضافية) http://www.weforum.org :
تقرير مسح الحكومة اإللكترونية العالمي https://publicadministration.un.org :
تقرير حرية االقتصاد العالميhttps://www.heritage.org :
تقرير االبتكار العالمي https://www.wipo.int :
تقرير تنافسية مرونة األعمال العالمي https://www.whiteshieldpartners.com :
مؤشر Legatum Prospoerity Index
الهيئات والدوائر الحكومية المحلية – دولة اإلمارات
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