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المقدمة
تعمــل حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى تحقيــق رؤيــة اإلمــارات  2021لتكــون مــن أفضــل دول العالــم فــي عــام  ،2021وأن تكــون
الدولــة األفضــل فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة.

وبهــدف تحقيــق هــذه الرؤيــة فقــد تــم إطــاق مبــادرة "إدارة الخدمــات االســتباقية" لتكــون إدارة افتراضيــة مؤقتــة ضمــن "وزارة الالمســتحيل"
التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اللــه" ،إلحــداث

تغييــر شــامل فــي منظومــة العمــل الحكومــي ،وتطويــر حلــول للتحديــات عبــر تبنــي نمــاذج عمــل مبتكــرة ،بمــا يحســن جــودة حيــاة المجتمــع،
ويقــدم للعالــم نموذجـ ًـا للجيــل المقبــل مــن الممارســات الحكوميــة.
وخــال فتــرة عملهــا التــي اســتمرت لمــدة  6أشــهر ،عملــت إدارة الخدمــات االســتباقية علــى بنــاء نمــاذج نجــاح لكيفيــة توفيــر خدمــات قبــل الطلــب
تســهل حيــاة المتعامليــن ،وتمكنهــم مــن إنجــاز معامالتهــم بيســر ،وذلــك مــن خــال تصميــم وتطويــر باقات خدمــات اســتباقية مترابطة تشــمل
عــدة خدمــات حكوميــة ،وتقديمهــا قبــل الطلــب ،باالعتمــاد علــى البيانــات الخاصــة بالمتعامليــن والســلوكيات والتفضيــات وأحــداث الحيــاة،
ومــن خــال ربــط األنظمــة والبيانــات للجهــات الحكوميــة المعنيــة.

ويأتــي هــذا الدليــل ليكــون خالصــة هــذه التجربــة والتــي تــم توثيقهــا لمســاعدة الجهــات الحكوميــة فــي عملهــا لتحقيــق المســتهدف الوطنــي
المتمثــل فــي تحويــل جميــع الخدمــات الحكوميــة (القابلــة للتحــول) إلــى خدمــات اســتباقية.

يشــتمل هــذا الدليــل علــى تعاريــف وتصنيفــات وإجــراءات تنفيذيــة ،باإلضافــة إلــى األدوار والمســؤوليات وااللتزامــات المناطــة بجميــع األطــراف

المعنيــة .حيــث يوضــح القســم األول المفاهيــم والمبــادئ العامــة والتصنيفــات والمعاييــر األساســية المرتبطــة بمفهــوم الخدمــات االســتباقية،
فيمــا يفصــل القســم الثانــي نمــوذج الحوكمــة وإدارة التحــول إلــى الخدمــات االســتباقية ،أمــا القســم الثالــث فتــم تخصيصــه إللقــاء الضــوء علــى
قصــص نجــاح تــم تنفيذهــا فــي إدارة الخدمــات االســتباقية ضمــن وزارة الالمســتحيل.
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التعاريف
ألغراض هذا الدليل يُ قصد بالكلمات المبينة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها:

الدولة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

المكتب

مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء

البرنامج

برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة في المكتب

الجهات

الجهات الحكومية في الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وأجهزة ومكاتب حكومية

الخدمات

الخدمات الحكومية المقدمة من قبل الجهات الحكومية في الدولة حسب التعريف المعتمد من قبل برنامج

الخدمات

ً
واستنادا إلى
بناء على احتياجاته وتفضيالته وأحداث حياته،
توقع وتنبؤ الخدمات التي يحتاجها المتعامل
ً

االستباقية

اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة

البيانات والمعلومات والوثائق المعرفة لدى الحكومة ،واقتراحها عليه في الوقت المناسب

5

القسم األول:
الخدمات االستباقية
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القسم األول :الخدمات االستباقية

التعريف
ً
ـتنادا إلــى البيانــات والمعلومــات والوثائــق
ـاء علــى احتياجاتــه وتفضيالتــه وأحــداث حياتــه ،واسـ
توقــع وتنبــؤ الخدمــات التــي يحتاجهــا المتعامــل بنـ ً

المعرفــة لــدى الحكومــة ،واقتراحهــا عليــه فــي الوقــت المناســب.

إن تعريف الخدمات االستباقية أعاله يقوم على المكونات الخمس التالية:

توقع وتنبؤ
الخدمات التي
يحتاجها المتعامل

تقديمها قبل أن
يطلبها

بناء على احتياجاته
ً
وتفضيالته
وأحداث حياته

في الوقت
المناسب
وبسهولة

ً
استنادا إلى البيانات
والمعلومات
المعرفة لدى
الحكومة
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القسم األول :الخدمات االستباقية

مراحل التحول إلى الخدمات االستباقية
تطــور أســلوب تقديــم الخدمــات الحكوميــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،حيــث كانــت الخدمــات تقــدم بالطريقــة التقليديــة والمتمثلــة

بتقديمهــا "عنــد طلبهــا" مــن قبــل المتعامــل وذلــك عبــر القنــوات المختلفــة.

ُ
إال أن التطــورات المتســارعة فــي التكنولوجيــا وظهــور العديــد مــن التطبيقــات التكنولوجيــة التــي يمكــن تســخيرها فــي مجــال الخدمــات

الحكوميــة حفــزت التحــول مــن نمــوذج تقديــم الخدمــة عنــد الطلــب ليصبــح تقديــم الخدمــة الحكوميــة "قبــل الطلــب" .هــذا األســلوب الجديــد

يعتمــد بشــكل رئيســي علــى بنــاء نمــاذج التنبــؤ واســتخدام البيانــات بطريقــة تمكــن الجهــات الحكوميــة مــن معرفــة متعامليهــا والخدمــات التــي
يحتاجونهــا والمبــادرة باقتراحهــا علــى المتعامــل قبــل أن يقــوم بطلبهــا.

االستباقية في توفير الخدمة
من خالل التوقع والتنبؤ بالخدمات

التوقع والتنبؤ بالحاجة لطلب الخدمة

تقديم الخدمة حسب الطلب
المتعامل يتواصل مع الجهة المعنية
لطلب المعلومات والحصول على

عند الطلب
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الخدمة باستخدام قنوات مختلفة

يتم التوقع والتنبؤ بحاجة المتعامل أو
استحقاقه لخدمة ما عن طريق البيانات التي تم
جمعها وتحليلها

تبادر الجهة المعنية بالتواصل مع
المتعامل القتراح الخدمة

قبل الطلب

القسم األول :الخدمات االستباقية

التصنيفات الرئيسية للخدمات االستباقية
وبهدف تسهيل تحديد الخدمات القابلة للتحول إلى خدمات استباقية تم تحديد أهم تصنيفات الخدمات االستباقية ،والتي يمكن
تلخيصها فيما يلي:

خدمة إجرائية

خدمة معلوماتية

خدمة فحص االستحقاق

اقتــراح أو تفعيــل تقديــم خدمــات

اقتــراح تقديــم معلومــات مرتبطــة

تنفيــذ فحــص االســتحقاق تلقائيــاً

إعــام المتعامــل بقــرب موعــد

بالخدمــة التــي طلبهــا المتعامــل

وبــدون طلــب مــن المتعامــل،

الخدمــة بطريقــة اســتباقية

تتعلــق

بتنفيــذ

معامــات

فــي

حــال

حكوميــة لهــا ُمخرجــات واضحــة

وإعالمــه

مرتبطــة بخدمــة قــام المتعامــل

الشــتراطات الحصــول علــى خدمــة

بطلبهــا .

معينــة

خدمة تذكيرية

اســتيفائه

مثــال  :1عنــد إصــدار شــهادة ميــاد

مثــال  :1إرســال محتــوى توعــوي

مثــال :عنــد صــدور خالصــة القيــد

مثــال  :1قــرب موعــد التطعيــم،

المولــود ،يجــب إصــدار بطاقــة

وإرشــادات عــن األســرة للزوجيــن

يتــم مراجعــة اشــتراطات الحصــول

قــرب موعــد مراجعــة الطبيــب.

هويــة وإصــدار جــواز ســفر لــه أيضــاً .

بعــد صــدور عقــد القــران ،أو إرســال

علــى منحــة (مســكن أو زواج) آليــاً ،

محتــوى توعــوي ألم الحامــل أثنــاء

وفــي حــال اســتيفاء الشــروط يتــم

مثــال  :2عنــد اصــدار الرخصــة

فتــرة الحمــل.

إعــام

المتعامــل

باســتحقاقه

مثــال  :2التذكيــر بشــأن التجديــد
التلقائــي للرخصــة التجاريــة.

للحصــول علــى المنحــة بشــكل

التجاريــة ،يجــب اصــدار كافــة
الوثائــق الالحقــة مثــل عضويــة

مثــال  :2وجــود أنظمــة محــاكاة أو

اســتباقي ودون انتظــار تقديمــه

غرفــة التجــارة ،بطاقــة المنشــأة،

خرائــط حراريــة توفــر بيانــات تســاهم

لطلــب الخدمــة.

تصاريــح العمــل وعقــد التأســيس

فــي خدمــة المســتثمر التخــاذ أفضــل

ا لمصــد ق .

قــرار قبــل البــدء فــي تأســيس
األعمــال والنشــاط التجــاري الــذي يــود
أن يمارســه.
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القسم األول :الخدمات االستباقية

معايير تساعد على تحديد مدى إمكانية تحول الخدمة إلى خدمة استباقية
كما تم تحديد عدد من المعايير التي يمكن استخدامها أثناء عملية تقييم قابلية تحول الخدمة إلى خدمة استباقية

معيار تغير الحالة

المعيار الزمني
أن يكــون تقديــم الخدمــة
مرتبطــاً

بعامــل

زمنــي

معيــن

معيار الترابط
والتبعية

معيار التغيرات في القوانين
واللوائح والقرارات

المعيار المكاني

الخدمــة

أن تكــون الخدمــة مرتبطــة

أن يرتبــط اقتراح/تقديــم

أن يرتبــط اقتــراح/

بتغيــر الوضــع الصحــي أو

بخدمــة تســبقها أو تلحقهــا

الخدمــة بحــدوث تعديــل فــي

تقديــم

الخدمــة

قانــون أو الئحــة أو صــدور

بتواجــد

قــرار

المتعامــل إلــى مــكان

أن

ترتبــط

االجتماعــي أو التعليمــي أو
للمتعامــل

العملــي

أو

دخــول

معيــن
الحصــول

علــى

مثــال :يتــم إصــدار بطاقــة

مثــال :عنــد صــدور قــرار

مثــال :إرســال بعــض

طــاق

منشــأة مــن وزارة المــوارد

بتخفيــض المخالفــات يتــم

اإلرشــادات عنــد دخــول

والتوطيــن

إعــام المتعامــل وســؤاله

المتعامــل إلــى مــكان
معيــن مثــل المطــار أو
المستشــفى.

مثــال :وصــول المتعامــل

مثــال:

لعمــر معيــن ،أو تاريــخ

وظيفــة/

انتهــاء وثيقــة.

 /حــدوث إعاقــة ،فمثــاً

البشــرية

يتــم إصــدار خالصــة القيــد

ـرة بعــد إصــدار الرخصــة
مباشـ ً

عــن رغبتــه فــي االســتفادة

بعــد عقــد قــران الزوجيــن

التجاريــة مــن إحــدى دوائــر

مــن التخفيــض والدفــع ،أو

مبا شــر ًة .

زواج

/

التنميــة

االقتصاديــة.

عنــد صــدور قــرار بإعفــاء أو
بتعديــل وضــع.
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ً
أوال :األدوار والمسؤوليات
تنفيــذ التحــول إلــى الخدمــات االســتباقية يتطلــب تضافــر الجهــود مــن جميــع الجهــات الحكوميــة ،كمــا يتطلــب وجــود جهــة مســؤولة عــن إدارة
ـاء علــى المتطلبــات
برنامــج الخدمــات االســتباقية لضمــان تحقيــق مســتهدفات التحــول ،وعليــه فقــد تــم تحديــد وتوزيــع األدوار والمســؤوليات بنـ ً
والتخصصــات والخبــرات الموجــودة فــي كل جهــة لتكــون كمــا يلــي:

برنامج اإلمارات للخدمة
الحكومية المتميزة

•تحديد التوجهات االستراتيجية بما يضمن تحقيق المستهدف الوطني المتمثل في تحويل جميع الخدمات الحكومية القابلة
للتحول إلى خدمات استباقية
•رفع المقترحات إلى مجلس الوزراء بشأن أي قوانين أو سياسات وطنية مطلوبة لضمان نجاح مشاريع ومبادرات التحول إلى
خدمات استباقية

•تسخير وتطوير ممكنات الحكومة الرقمية:

•دعم الجهات في تنفيذ عمليات الربط التقني فيما يتعلق بإلستخدام األمثل للممكنات الحكومية الرقمية
الحكومة الرقمية

•دعم الجهات في تذليل العقبات والتحديات التي تواجهها أثناء التنفيذ فيما يتعلق بإستخدام الممكنات الرقمية

•متابعة تنفيذ المشاريع التي تدعم بناء ممكنات التحول إلى خدمات استباقية (مثال  :الربط بين الجهات وغيرها من المشاريع
ذات العالقة)

•البحث واالستقصاء عن أحدث التقنيات التي يمكن تسخيرها لتحويل الخدمات إلى خدمات استباقية
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ً
أوال :األدوار والمسؤوليات

• االمتثال للمعايير والمبادئ الخاصة بالخدمات

•االمتثال لمعايير التقنية المعتمدة لتطوير الخدمات ومؤشرات األداء لمستوى الخدمات الحكومية
•تحديد الخدمات االستباقية "المنفردة" لديها واقتراح باقات الخدمات االستباقية
الجهات التي تقدم خدمات حكومية

•إعداد وتنفيذ خطط تحول الخدمات إلى خدمات استباقية حسب آلية العمل الموضحة في هذا الدليل

•العمل مع الحكومة الرقمية و الجهات المشاركة في الباقات بخصوص خدمات الجهة التي تقع ضمن الباقات وتنفيذ
المطلوب منها

•توفير الموارد الفنية والمالية والتقنية والبشرية الالزمة لمبادرات تحويل الخدمات إلى خدمات استباقية
•الربط مع الجهات المسؤولة قواعد البيانات ،والجهات األخرى المشاركة ضمن الباقات المشتركة
•رفع تقارير إنجاز دورية إلى إدارة الخدمات االستباقية بخصوص التحول إلى خدمات استباقية

•أخذ اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لحماية البيانات وضمان سريتها
الجهات المسؤولة عن قواعد البيانات

•توفير البيانات للجهات وفق السياسات والقوانين التي تساهم في تبادل ومشاركة البيانات

•ضمان تحديث قواعد البيانات بما يضمن دقتها واكتمالها وصحتها ،ووضع آليات مناسبة للتحديث مع مراعاة أن يتم
التحديث بأبسط وأسهل الطرق وأكثرها مالءمة للمتعامل

فرق عمل باقات الخدمات االستباقية

14

•تصميم وتطوير الباقات االستباقية حسب اآللية الموضحة في هذا الدليل
•تصميم الهوية المرئية للباقات

القسم الثاني :اإلدارة والحوكمة

ثانيا :آلية العمل
لتنفيذ عملية التحول إلى الخدمات االستباقية ال بد من العمل في أكثر من مسار متواز ،حيث سيتم العمل على قواعد البيانات وعلى البنية

التحتية التقنية مع الجهات ذات العالقة ،باإلضافة إلى ذلك يجب العمل على تطوير كل من:
 .1الخدمات االستباقية المنفردة
 .2باقات الخدمات االستباقية

بشكل عام تعتبر آلية العمل على الخدمات االستباقية المنفردة وعلى باقات الخدمات االستباقية متشابهة حيث تشتمل على المراحل
األساسية التالية:

		

مرحلة التخطيط

		

مرحلة التنفيذ

		

مرحلة التوسع واالستدامة

المتابعة وضمان الجودة
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ً
ثانيا :آلية العمل  -الخدمات االستباقية المنفردة
مرحلة التخطيط
1.بناء على المعايير والمتطلبات الموضحة في القسم األول يقوم الفريق المسؤول عن تطوير الخدمات االستباقية في كل جهة حكومية
بتحديد الخدمات التي يمكن تحويلها إلى خدمات استباقية في جهاتهم ،كما يقوم بتحديد المتطلبات الالزمة لتحويل كل خدمة إلى
خدمة استباقية .هذه المرحلة تعتبر أهم مرحلة من مراحل تحويل الخدمات إلى خدمات استباقية ويجب تنفيذها بدقة وعناية.

تتميز هذه المرحلة باختالف األفكار ،حيث يحقق الفريق في مجموعة من األفكار ،وتطرح األسئلة ،وتصاغ البيانات المتعلقة بالمشاكل

ويتم االستناد إلى البحث والتحليل المتعلقين باحتياجات المتعاملين ،وبيانات السوق والتوجهات الحالية للمتعاملين وغيرها من مصادر
المعلومات.

 2.بناء على الئحة الخدمات التي تم تحديدها ،يقوم كل رئيس فريق بإعداد خطة تطوير الخدمات االستباقية وعرضها على اإلدارة العليا
لالعتماد (بما في ذلك توفير المخصصات المالية والمتطلبات التقنية).

3.ينبغي من رئيس الفريق التواصل مع الحكومة الرقمية لمراجعة خطة تطوير الخدمات االستباقية وضمان موائمتها مع توجهات
ومبادرات الحكومية الذكية وضمان االستفادة من الممكنات الرقمية
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ً
ثانيا :آلية العمل  -الخدمات االستباقية المنفردة
مرحلة التنفيذ
في هذه المرحلة يمكن االستعانة بنموذج التصميم ثنائي الماسات  Double Diamond Design Modelواالستفادة منه في رحلة تحويل

الخدمات الحكومية إلى خدمات استباقية ،حيث تنقسم هذه المرحلة إلى عدة مراحل فرعية هي:

ا

ا

لت
يد
حد

لت
يد
حد

>

ل
تو

س

ع
ا

ا

ل
تو

س
توليد
األفكار

>

التلخيص

ع

>
البحث

>

االكتشاف

التعريف

التصميم

االختبار

فحص
النموذج
األولي

1.االكتشــاف وتحديــد الوضــع الحالــي :تتميــز هــذه المرحلــة بعقــد ورش التصميــم المشــترك مــع فئــات مختلفــة مــن المجتمــع ،باإلضافــة إلــى المقابــات
الشــخصية لمناقشــة الخدمــة التــي يحتاجونهــا والمعوقــات التــي يواجهونهــا باإلضافــة إلــى تحديــد األمــور التــي يقترحونهــا لتحويــل الخدمــات إلــى خدمــات

اســتباقية .فــي هــذه المرحلــة يتــم رســم رحلــة المتعامــل الحاليــة وتوثيــق الوضــع الحالــي للخدمــات ومتطلباتهــا مــن وثائــق وبيانــات واشــتراطات.

2.التعريــف والتحديــد :تنطــوي هــذه المرحلــة علــى تقييــم األفــكار ونتائــج مرحلــة االكتشــاف الســابقة واختيارهــا ،حيــث يتــم تحليــل مجموعــة مــن األفــكار أو
االتجاهــات التــي تــم تحديدهــا خــال مرحلــة االكتشــاف وتلخيصهــا فــي موجــز مكتــوب .كمــا يتــم دراســة إمكانيــة توفيــر الوثائــق وبيانــات المتعامــل مــن قواعد
ً
ـتباقيا للمتعامــل وتجنــب إعــادة طلبهــا.
البيانــات فــي الجهــات الحكوميــة المعنيــة ليتــم توفيرهــا اسـ

3.التطويــر وتصميــم النمــوذج التجريبــي :خــال هــذه المرحلــة ،تتــم مناقشــة الفكــرة بشــكل موســع للمزيــد مــن التطويــر لمفهــوم أو أكثــر مــن المفاهيــم ،ومن
ثــم يتــم تحديــد رحلــة المتعامــل الجديــدة والعمــل علــى تطويــر النمــوذج التجريبــي للخدمــة فــي نطــاق محــدد وباســتهداف فئــة معينــة مــن المتعامليــن فــي

مركــز معيــن أو فــي إمــارة معينــة .مــن الضــروري فــي هــذه المرحلــة أن يتــم إشــراك أعضــاء مــن الفريــق التقنــي فــي تصميــم الرحلــة الجديــدة للخدمــة لالستشــارة
ولضمــان أن يكــون الحــل المقتــرح ممكنـ ًـا مــن الناحيــة التقنيــة .وبعــد االتفــاق يتــم البــدء بالتنفيــذ التقنــي.
4.الفحــص واالختبــار :خــال هــذه المرحلــة يتــم تنفيــذ عمليــات اختبــار النمــوذج التجريبــي علــى عينــة مــن الفئــة المســتهدفة للتأكــد مــن فعاليــة الخدمــة ،ثــم
يتــم اإلطــاق األولــي لهــا.
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ً
ثانيا :آلية العمل  -الخدمات االستباقية المنفردة
مرحلة التوسع واالستدامة:
بعد نجاح اإلطالق التجريبي يعمل الفريق على إعداد وتنفيذ خطة التوسع واالستدامة لضمان تقديم الخدمة االستباقية إلى جميع فئات
المتعاملين المعنيين بالخدمة في جميع إمارات الدولة.

المتابعة وضمان الجودة:
يتم متابعة تطبيق خطة تطوير الخدمات االستباقية ،ورفع تقارير دورية عن وضع المبادرات.
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ثانيا :آلية العمل  -باقات الخدمات االستباقية
باقات الخدمات هي مجموعة من الخدمات المرتبطة ببعضها البعض والتي تغطي مرحلة معينة من أحداث حياة الشخص أو المؤسسة.

مــن المهــم والضــروري عنــد تصميــم باقــة الخدمــات أن يتــم تحديــد عالقــة الخدمــات ببعضهــا وكيفيــة تفعيــل كل خدمــة (أي مــا هــو المســبب
لبــدء الخدمــة) وكيــف يمكــن أن يتــم البــدء بتقديــم الخدمــة التاليــة عنــد االنتهــاء مــن الخدمــة الســابقة.

مرحلة التخطيط
يقــوم فريــق برنامــج اإلمــارات للخدمــة الحكوميــة المتميــزة بالتعــاون مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة المعنيــة بإعــداد خارطــة شــاملة لباقــات

أحــداث الحيــاة ومصفوفــة تحديــد األولويــات ،وبنــاء عليهــا يتــم وضــع البرنامــج الزمنــي للتنفيــذ.
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ثانيا :آلية العمل  -باقات الخدمات االستباقية
مرحلة التنفيذ
1.يتم تحديد فرق العمل من الجهات ذات العالقة
2.خالل االجتماع األول لفريق عمل الباقة يتم تحديد نطاق العمل ،والفئة المستهدفة من المتعاملين ،وتحديد رئيس وأعضاء الفريق واألدوار
والمسؤوليات ،ومدة العمل على الباقة ،والمرحلة التجريبية ،والمخرجات والمستهدفات ،والتحديات والمخاطر.
3.يعمل فريق عمل الباقة على إعداد خطة عمل المشروع والتي يجب أن تشتمل على المراحل التالية على األقل:
•الدراسة والتحليل (دراسة ورسم وتوثيق الوضع الحالي)
•التصميم المشترك (االجتماع مع المتعاملين)
•رسم وتوثيق الوضع المنشود
•خطة التنفيذ التقني

٭دراسة وتحليل المتطلبات التقنية (مصادر البيانات ،قواعد البيانات ،متطلبات الربط بين الجهات) ()Detailed Business and Technical Requirements
٭تجهيز البيئة والبنية التحتية التقنية (ضرورة التنسيق المبكر مع الفرق المختصة في الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت )
٭تطوير الـ  APIsوتنفيذ عمليات الربط

٭الفحص التقني واالختبار ()Performance Testing QA Testing
٭نشر الخدمة على البيئة الحية ()Production Environment

•ورشة مع عينة من المتعاملين لتجريب الباقة وإبداء المالحظات
•تنفيذ مرحلة التطبيق التجريبي على نطاق ضيق لتجربتها
•تصحيح ما قد يظهر من أخطاء
•خطة التوسع واالستدامة

(سواء مالية أو تقنية).
4.يقوم رئيس فريق العمل بتقديم دراسة عن أهم المخاطر أو التحديات وتحديد أية متطلبات خاصة يتطلبها المشروع
ً
ً
سابقا.
5.يقوم الفريق بتنفيذ الخطة أعاله باستخدام منهجية التصميم ثنائي الماسات  Double Diamond Design Modelالموضحة
6.يقوم الفريق باإلعداد لإلعالن عن إطالق الباقة ( الترويج واإلعالن ،التغطية اإلعالمية).
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ثانيا :آلية العمل
مرحلة التوسع واالستدامة

بعــد نجــاح تطبيــق النمــوذج التجريبــي ،يتوجــب علــى فريــق العمــل إعــداد خطــة زمنيــة مفصلــة للتوســع واالســتدامة بهــدف أن تصبــح الباقــة
شــاملة لجميــع خدمــات الجهــات االتحاديــة والمحليــة ذات العالقــة وفــي جميــع إمــارات الدولــة ،وذلــك حســب المحــاور التاليــة:

محور الخدمات ،وذلك يشمل:

•التوسع وإضافة خدمات جديدة إلى الباقة

•تحسين مستوى االستباقية في الخدمات

المقدمة في الباقة إلى أن تصبح استباقية
%100

محور المتعامل ،وذلك يشمل:

•التوسع التدريجي في فئات المتعاملين
المستهدفين إلى أن يشمل جميع

المتعاملين الذين قد يستفيدون من
خدمات الباقة

محور النطاق ،وذلك يشمل التوسع التدريجي
في نطاق الباقة وإضافة:
•جهات جديدة

•مناطق جديدة

محور المحتوى ،وذلك يشمل:

•التحديث المستمر على المحتوى المعلوماتي
للباقة (إذا كانت الباقة تتضمن تقديم خدمات

معلوماتية  /محتوى معلوماتي)

•إضافة محتوى جديد يعنى بالباقة وخدماتها
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القسم الثاني :اإلدارة والحوكمة

ثانيا :آلية العمل
مرحلة إدارة الباقة وضمان استمراريتها (المتابعة وضمان الجودة)
تقــوم الجهــة المســؤولة عــن الباقــة بــإدارة الباقــة وضمــان اســتمراريتها مــن خــال تنفيــذ خطــط التوســع واالســتدامة  ....وإعــداد تقاريــر االنجــاز الدوريــة
ومشــاركتها مــع الجهــات المعنيــة فــي الباقــة ومــع برنامــج اإلمــارات للخدمــة الحكوميــة المتميــزة

كمــا تقــوم بتنفيــذ آليــة اســتقبال الشــكاوى والمالحظــات مــن المتعامليــن ،والتنســيق المســتمر مــع الجهــات المشــاركة فــي الباقــة لحــل الشــكاوى
والمالحظــات.
هــذا باإلضافــة إلــى إدارة كل مــا يتعلــق باألنظمــة التقنيــة التــي تــم تطويرهــا ،والصيانــة والبنيــة التحتيــة الرقميــة المرتبطــة بهــا ،المتابعــة مــع الفــرق التقنيــة
فــي الجهــات المشــاركة فــي الباقــة لحــل أي مشــكلة تقنيــة فــي الخدمــات المقدمــة عبــر الباقــات.

فــي هــذه المرحلــة أيضـ ًـا يتــم التنســيق مــع الجهــات المشــاركة فــي الباقــة لتحديــث المحتــوى بشــكل مســتمر ،كمــا يتــم تســويق الباقــة وترويجهــا إعالميـ ًـا
بشــكل مســتمر.
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القسم الثالث:
نمــــاذج نجــــاح
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القسم الثالث :قصص نجاح

منصة أسرتي
منصة باقة أسرتي هي منصة حكومية ُتعنى بتقديم خدمات متعلقة باألسرة اإلماراتية تم
تطويرها كإحدى مبادرات إدارة الخدمات االستباقية في وزارة الالمستحيل في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
منصة أسرتي باألرقام:

 12خدمة استباقية

 10جهات مشاركة

أكثر من  100متعامل ومتعاملة
ساهمو في التصميم

 7ورش تصميم مشترك

أكثر من  40عملية ربط بين
أنظمة الجهات المختلفة
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منصة أسرتي
تقدم المنصة الخدمات التالية:
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الخدمة

الجهة المقدمة

1

إصدار  /تحديث خالصة القيد االلكترونية

الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

2

التقديم على منحة زواج

وزارة تنمية المجتمع

3

التقديم على الدعم السكني

برنامج الشيخ زايد لإلسكان

4

عرض مواعيد المراجعات الطبية

عيادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع
مدينة الشيخ خليفة الطبية  /عجمان (مستشفى الشيخ خليفة للنساء واألطفال)

5

عرض مواعيد التطعيمات

عيادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع
مدينة الشيخ خليفة الطبية  /عجمان (مستشفى الشيخ خليفة للنساء واألطفال)

6

التقديم على مبروك ما ياك

الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

7

تفعيل إجازة األمومة

الهيئة االتحادية للموارد البشرية

8

تفعيل إجازة األبوة

الهيئة االتحادية للموارد البشرية

9

إضافة عالوة الطفل

الهيئة االتحادية للموارد البشرية

10

عرض استبيانات النمو

وزارة تنمية المجتمع

11

التسجيل في الحضانات

حضانات خاصة في إمارة عجمان

12

المحتوى التوعوي

وزارة تنمية المجتمع
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة

القسم الثالث :قصص نجاح

منصة أسرتي
مرحلة تطوير الباقة:
تم تطوير منصة أسرتي على مدى  6أشهر ومن خالل عدد من المراحل أهمها:
1.مرحلة البحث والتحضير
تــم البــدء بتطويــر باقــة ُأســرتي مــن خــال عمليــة بحــث واســتقصاء مــن قبــل فريــق إدارة الخدمــات االســتباقية لوضــع التصــور األولــي للباقــة .تم خالل
هــذه المرحلــة البحــث عــن أفضــل الممارســات فــي العالــم ،كمــا تــم وضــع تصــور أولــي للباقــة والخدمــات التــي يمكــن تقديمها مــن خــال الباقة.
2.مرحلة تشكيل فرق العمل

بنــاء علــى الخدمــات التــي تــم تحديدهــا بشــكل مبدئــي ،تــم تحديــد الجهــات المشــاركة ،كمــا تــم تشــكيل الفريــق التخصصــي (مــن أصحــاب الخبــرة

والتخصــص فــي الخدمــات المقدمــة) والــذي ســيعملون علــى تصميــم وتنفيــذ الباقــة ،كمــا تــم تشــكيل الفريــق اإلشــرافي (بعضويــة وكالء الــوزراء

المســاعدين  /المــدراء التنفيذييــن) وذلــك بهــدف توفيــر الدعــم التنفيــذي وحــل أي مشــكالت و تحديــات قــد تواجــه الفريــق التخصصــي.
 3.مرحلة دراسة الوضع الحالي

قــام الفريــق التخصصــي برســم رحلــة المتعامــل الحاليــة ودراســة الوضــع الحالــي للخدمــات ومتطلباتهــا مــن الوثائــق والبيانــات ،ودراســة إمكانيــة
ً
ـتباقيا للمتعامــل وتجنــب إعــادة طلبهــا.
توفيــر الوثائــق وبيانــات المتعامــل مــن قواعــد البيانــات فــي الجهــات الحكوميــة المعنيــة ليتــم توفيرهــا اسـ
4.مرحلة التصميم المشترك مع المتعاملين

فــي هــذه المرحلــة تــم عقــد عــدد مــن ورش العمــل مــع فئــات مختلفــة مــن المجتمــع باإلضافــة إلــى المقابــات الشــخصية لمناقشــة الخدمــات

التــي يحتاجونهــا والمعوقــات التــي يواجهونهــا ،باإلضافــة إلــى تحديــد األمــور التــي يقترحونهــا لتحســين مســتوى الخدمــات .ومــن ثــم تــم تصنيــف
الخدمــات فــي مجموعــات وفقـ ًـا للمعاييــر الزمنيــة ،المكانيــة ،تغيــر الحالــة والترابــط والتبعيــة .ومــن ضمــن هــذه الخدمــات كان هنــاك عــدد كبيــر مــن

المقترحــات حــول الخدمــات الحكوميــة المتعلقــة بالمراحــل األولــى مــن تأســيس األســرة والحيــاة الزوجيــة.
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منصة أسرتي
5.مرحلة التعريف والتحديد

فــي هــذه المرحلــة تــم تحليــل مجموعــة مــن األفــكار أو االتجاهــات التــي تــم تحديدهــا خــال مرحلــة االكتشــاف وتلخيصهــا فــي موجــز مكتــوب .كمــا
ً
ـتباقيا للمتعامــل
تــم دراســة إمكانيــة توفيــر الوثائــق وبيانــات المتعامــل مــن قواعــد البيانــات فــي الجهــات الحكوميــة المعنيــة ليتــم توفيرهــا اسـ
وتجنــب إعــادة طلبهــا.

6.مرحلة التطوير وتصميم النموذج التجريبي

فــي هــذه المرحلــة تــم تحديــد رحلــة المتعامــل النهائيــة والتــي تشــمل تسلســل الخدمــات ضمــن الباقــة ،كمــا تــم إعــداد دراســة تفصيليــة لهــذه

الخدمــات لتحديــد البيانــات والوثائــق المطلوبــة باإلضافــة إلــى تتابــع الخدمــات وترابطهــا .ومــن ثــم تــم تحديــد البيانــات المتوفــرة ضمــن قواعــد
البيانــات فــي الجهــات الحكوميــة ليتــم ســحبها بصــورة تلقائيــة واســتباقية وبالتالــي لــم يعــد مــن الــازم طلبهــا مــن المتعامــل ،ومــن ثــم وكمرحلــة

أوليــة بــدأ العمــل علــى تطويــر النمــوذج التجريبــي للمنصــة ( )MVP Minimum Viable Productوالــذي اســتهدف فئــة المواطنيــن المقبليــن علــى
الــزواج أو حديثــي الــزواج مــن إمــارة عجمــان والعامليــن فــي جهــة اتحاديــة الختبــار كل الخدمــات المقدمــة فــي المنصــة.
7.مرحلة التنفيذ التقني

بنــاء عليــه قــام أعضــاء الفريــق التخصصــي بالتواصــل مــع الفريــق التقنــي فــي جهاتهــم لشــرح الرحلــة المســتقبلية والمقترحــة وتحديــد المتطلبــات

التقنيــة الالزمــة لبنــاء وتطويــر المنصــة ،كمــا تــم االتفــاق علــى تشــكيل الفريــق التقنــي ومــن ثــم تــم البــدء بالتنفيــذ
 8.مرحلة تصميم الهوية المرئية للباقة

خالل هذه المرحلة ،تم العمل على اختيار اسم الباقة والشعار واأللوان وجميع المكونات األخرى للتصميم
 9.مرحلة إعداد دليل تشغيل الباقة

كمــا قــام الفريــق بإعــداد دليــل تشــغيل الباقــة والــذي يوضــح نمــوذج الحوكمــة ،توزيــع المهــام والمســؤوليات علــى الجهــات المعنيــة ،اتفاقيــات
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مســتوى الخدمــة ،آليــة إدارة الشــكاوى واألعطــال ،آليــة التوســع واالســتدامة الدعــم الفنــي وغيرهــا مــن األمــور الضروريــة لتشــغيل الباقــة.
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منصة أسرتي
	10.مرحلة الفحص واالختبار

بعــد بنــاء المنصــة تــم اختبارهــا علــى عينــة مــن الفئــة المســتهدفة فــي إمــارة عجمــان للتأكــد مــن فعاليــة المنصــة ودقــة الترابــط بيــن الخدمــات

والجهــات المختلفــة

	 11.مرحلة اإلطالق األولي

بعد االنتهاء من عمليات الفحص واالختبار تم إطالق الباقة في عجمان من خالل مرحلة تجريبية أولية.
	12.مرحلة التوسع واالستدامة

بعد االنتهاء من اإلطالق وضع الفريق خطة التوسع واالستدامة بناء على المحاور التالية:
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منصة أسرتي
ُ
محاور التوسع واالستدامة في باقة أسرتي
 .1محور الخدمات
وذلك يشمل التوسع وإضافة خدمات جديدة إلى الباقة وتحسين مستوى
االستباقية في الخدمات المقدمة في الباقة إلى ان تصبح استباقية %100
الخدمات الجديدة التي من الممكن إضافتها:
•توفير خدمة حجز المواعيد الطبية عبر المنصة
•توفير خدمة التسجيل في المدارس الحكومية عبر المنصة
رفع مستوى الخدمات االستباقية على المنصة على سبيل المثال:
•تنفيذ دراسة االستحقاق لمنح الزواج بصورة آنية وإعطاء النتيجة مباشرة
•تنفيذ دراسة االستحقاق للدعم السكني بصورة آنية وإعطاء النتيجة
مباشرة

 .2محور المتعامل
التوسع التدريجي في الفئة المستهدفة لتشمل جميع المستفيدين من
خدمات الباقة من األسر في الدولة
أمثلة:
•أسر قائمة ولديها أبناء
•أطفال من أصحاب الهمم
•حاالت الطالق
•حاالت الوفاة

•العاملون في غير الجهات اإلتحادية
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 .3محور النطاق
وذلك يشمل التوسع التدريجي في نطاق الباقة ،وإضافة جهات جديدة
ومناطق جديدة ،إلى أن تصبح الباقة شاملة لجميع خدمات الجهات
االتحادية والمحلية ذات العالقة وفي جميع إمارات الدولة
القطاعات المحتملة:
•توسع نطاق الباقة ليشمل الجهات الحكومية المحلية
•توسع نطاق الباقة ليشمل القطاع الخاص (مثل المستشفيات
الخاصة ،المدارس الخاصة ،وشركات التأمين الصحي)

 .4محور المحتوى
التحديث المستمر للمحتوى المعلوماتي للباقة وإضافة محتوى جديد
أمثلة:
•إثراء وتحديث المحتوى المتعلق باألسرة
•إثراء وتحديث المحتوى المتعلق بالصحة
•إثراء وتحديث المحتوى المتعلق بنمو الطفل وتطوره
بناء على استخدام وتفضيالت المتعامل
•تعزيز تخصيص المحتوى
ً
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منصة أسرتي
ُ
االستباقية في خدمات باقة "أسرتي"
الخدمة

كيفية التنفيذ

االستباقية في الخدمة
إرسال العقد عبر البريد اإللكتروني بمجرد االنتهاء من التوقيع

• قارئ الهوية

(دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة الستالمه)

• اعتماد التوقيع االلكتروني

إصدار وثيقة عقد زواج
إلكترونية

ً
تلقائيا عبر رسالة نصية بمجرد إتمام عقد
إرسال رابط المنصة
القران

• الربط بين نظام وزارة العدل ومنصة أسرتي
• ربط قناة الرسائل النصية بالمنصة

• استخدام الهوية الرقمية  UAEPASSللدخول في المنصة

بمجرد الدخول إلى المنصة يتم سؤال المتعامل عن رغبته
____

بإصدار خالصة القيد ،باعتبارها خدمة تتبع عقد القران ومتطلب
للخدمات األخرى
يتم إعالم المتعامل بقيمة رسوم الخدمة قبل البدء بالتقديم
إصدار  /تحديث خالصة

____
تتم تعبئة النموذج ً
آليا عن طريق الربط وسحب البيانات

القيد اإللكترونية
ال يتم تعبئة أي نموذج أو تحميل أي وثيقة للتقديم على الخدمة

المطلوبة من قاعدة بيانات الهيئة االتحادية للهوية
والجنسية ووزارة العدل

بمجرد صدور خالصة القيد يتم إعالم الزوج عن طريق رسالة
نصية ،كما يتم توفير صورة الكترونية عنها على المنصة.

ربط قناة الرسائل النصية بالمنصة
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منصة أسرتي
ُ
االستباقية في خدمات باقة "أسرتي"
االستباقية في الخدمة

كيفية التنفيذ

الخدمة

يتم عرض األحكام والشروط بشكل استباقي وقبل التقديم على الخدمة

____

بمجرد صدور خالصة القيد يتم إرسال رسالة نصية للزوج وإعالمه عن

توفر خدمة التقديم على الدعم السكني من برنامج الشيخ زايد لإلسكان

في منصة أسرتي
التقديم على

ً
تلقائيا من الهوية الرقمية
يتم سحب البيانات الالزمة

والجهات المعنية التي تم الربط بينها وبين وزارة تنمية

منحة الزواج
ال يتم تعبئة أي نموذج أو تحميل أي وثيقة للتقديم على الخدمة

بمجرد صدور قرار المنحة يتم إرسال رسالة نصية إلى المتعامل
بمجرد صدور خالصة القيد يتم إرسال رسالة نصية للزوج وإعالمه عن

توفر خدمة التقديم على الدعم السكني من برنامج الشيخ زايد لإلسكان

في منصة أسرتي
يتم عرض االحكام والشروط بشكل استباقي وقبل التقديم على الخدمة
التقديم على
الدعم السكني

الربط بين المنصة ونظام برنامج الشيخ زايد لإلسكان

ال يتم تعبئة أي نموذج أو تحميل أي وثيقة للتقديم على الخدمة ،فقط
يقوم المتعامل بتحديد نوع الدعم السكني الذي يريده

المجتمع (على سبيل المثال تم الربط مع الدوائر االقتصادية

ووزارة الموارد البشرية والتوطين للتحقق من امتالك
ً
بدال من الطلب من المتعامل إحضار
المتعامل لرخص تجارية
شهادة لمن يهمه األمر)

____

الربط بين المنصة ونظام برنامج الشيخ زايد لإلسكان
____
ً
تلقائيا من الهوية الرقمية
يتم سحب البيانات الالزمة

والجهات المعنية التي تم الربط بينها وبين برنامج الشيخ

زايد لإلسكان (على سبيل المثال تم الربط مع بلدية عجمان

ودائرة األراضي والتنظيم العقاري في عجمان للتحقق من
ً
بدال من الطلب من المتعامل إحضار
عدم امتالكه للمسكن
شهادة لمن يهمه األمر)
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منصة أسرتي
ُ
االستباقية في خدمات باقة "أسرتي"
الخدمة

كيفية التنفيذ

االستباقية في الخدمة
عند المراجعة الطبية وتأكيد الحمل يتم إرسال رسالة إلى الزوجة
بتهنئتها بالحمل وتعريفها بخطة متابعة الحمل والتي ستساعدها
على تذكر ومتابعة مواعيد المراجعة الطبية في المراكز الصحية
التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع ومستشفى خليفة في إمارة

خطة متابعة الحمل

الربط مع نظام المواعيد في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفي
مستشفى خليفة في إمارة عجمان

عجمان

كما يتم تزويدها بالمعلومات والنصائح للحفاظ على صحتها خالل

____

فترة الحمل ،باإلضافة إلى نصائح لالستعداد الستقبال المولود.

بمجرد صدور بالغ الوالدة للمولود يتم إرسال رسالة نصية لألب
لتهنئته بالمولود الجديد وإعالمه عن خدمة مبروك ما ياك
مبروك ما ياك

الربط مع نظام بالغ الوالدة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع

في حال رغبته باالستفادة من هذه الخدمة يُ طلب من األب تحديد
اسم المولود وإرفاق صورة له ودفع الرسوم ،ومن ثم يتم إصدار

الربط مع الهيئة االتحادية للهوية والجنسية (المسؤولة عن

شهادة الميالد ،بطاقة الهوية وجواز السفر وإضافة البطاقة الصحية باقة مبروك ما ياك)
إلى بطاقة الهوية
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منصة أسرتي
ُ
االستباقية في خدمات باقة "أسرتي"
االستباقية في الخدمة

الخدمة

كيفية التنفيذ

بمجرد صدور شهادة الميالد يتم إضافة عالوة الطفل إلى راتب

ً
تلقائيا (في حال استيفاء االشتراطات) ودون تقديم أي وثائق الربط مع الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الوالد

إجازة األبوة واألمومة
وعالوة الطفل (لموظفي
الحكومة االتحادية)

لجهة العمل
ً
تلقائيا في نظام الهيئة االتحادية
كما يتم تسجيل إجازة األمومة
للموارد البشرية دون الحاجة ألن تقوم األم بتقديم أي طلب
كما يتم سؤال األب لتحديد األيام التي يود أخذها إلجازة األبوة من
خالل المنصة

حجز مقعد للمولود في كما يتم إرسال رسالة نصية لألب يتم فيها إعالمه بحجز مقعد
المدارس الحكومية

التسجيل

في الحضانات

لمولوده الجديد في المدارس الحكومية

تقوم المنصة بعرض قائمة مقترحة بالحضانات القريبة،

حيث تقوم األم باختيار األنسب ،وعليه تقوم المنصة
بإرسال بيانات التواصل الخاصة باألم إلى الحضانة

____

____

ربط المنصة بنظام وزارة التربية والتعليم

توفير معلومات عن الحضانات القريبة على المنصة

عند اقتراب موعد التسجيل الفعلي للطفل في المدرسة،

التسجيل في مدرسة يتم إرسال رسالة نصية للوالد وسؤاله عن رغبته في
حكومية
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استكمال إجراءات التسجيل في إحدى المدارس الحكومية

القريبة منه.

ربط المنصة بنظام وزارة التربية والتعليم
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منصة أسرتي
ُ
االستباقية في خدمات باقة "أسرتي"
االستباقية في الخدمة

الخدمة

كيفية التنفيذ

يتم إرسال استبيانات "نمو" لألم بحسب عمر الطفل لتقوم
بفحص طفلها من حيث التطور النمائي والتصرفات

استبيانات النمو

المتوقعة للفئة العمرية المحددة لالستبيان ،ومن ثم يتم
وبناء
إرسال النتائج إلى وزارة تنمية المجتمع لتقييمها،
ً

ربط المنصة بنظام وزارة تنمية المجتمع

على النتائج يتم توجيه األم للتواصل مع مراكز التدخل
المبكر إن لزم األمر.

تقوم المنصة بإرسال التذكيرات خالل مراحل مختلفة من حياة
ُ
األسرة عن المحتوى التثقيفي الذي توفره( ،مثل التخطيط لزواج
ناجح ،التخطيط المالي ،الحقوق الزوجية وغيرها من المواضيع
المحتوى التثقيفي

المدرجة ضمن برنامج إعداد الذي يتم توفيره من قبل وزارة
تنمية المجتمع) .كما أن هناك محتوى تثقيفي حول الصحة،
التغذية ،الحمل ونمو الطفل والذي تم توفيره من وزارة الصحة

التنسيق مع وزارة تنمية المجتمع ووزارة الصحة ووقاية
المجتمع لتوفير المحتوى التثقيفي وتحديد الوقت
المناسب إلرساله للزوج أو الزوجة

ووقاية المجتمع ،باإلضافة إلى المحتوى التثقيفي حول السعادة
وجودة الحياة.
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رحلة المتعامل
ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮان

ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺤﻤﻞ

وﺛﻴﻘﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮان

رﺣﻠﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ

• اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

• ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷم ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ

• إرﺳﺎل ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺰواج

• إرﺳﺎل ﻣﺤﺘﻮى اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻤﻞ

ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ واﺷﻌﺎرات اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ

ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل راﺑﻂ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ و إرﺳﺎل اﻟﺘﺬﻛﻴﺮات اﻟﻼزﻣﺔ

ً
إﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار  /ﺗﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻴﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ً
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻬﺎت
إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻼوة اﻟﻄﻔﺎل
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

ﺣﺠﺰ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻤﻘﻌﺪ ﻣﺪرﺳﻲ ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻔﻞ

ﺑﻼغ اﻟﻮﻻدة
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺒﺮوك ﻣﺎ ﻳﺎك

• ﺗﻌﺒﺌﺔ اﺳﻢ اﻟﻄﻔﻞ وإرﻓﺎق ﺻﻮرة ﻟﻠﻄﻔﻞ ودﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم

ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ ﻟﻠﺰوج

ﻋﻼوة اﻟﻄﻔﻞ

• اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻴﻼد ،اﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻴﺪ

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ وإﺷﻌﺎرات اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ

اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺪوﻟﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت
و إرﺳﺎل اﻟﺘﺬﻛﻴﺮات

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻔﻞ

إرﺳﺎل اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻴﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ً
اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ زواج

اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻴﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ً
اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ

إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻷﺑﻮة

ً
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺗﻔﻌﻴﻞ إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻷﺑﻮة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

وﺻﻮل اﻟﻄﻔﻞ إﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﺣﻀﺎﻧﺔ

إﺧﻄﺎر اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺧﻴﺎر اﻟﺤﺠﺰ

وﺻﻮل اﻟﻄﻔﻞ إﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻳﺘﻢ ارﺳﺎل ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺮﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻛﻼ اﻟﺰوﺟﻴﻦ
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منصة باشر
منصة باشر هي منصة حكومية تعنى بتقديم خدمات تأسيس ومزاولة األعمال عبر توفير باقة متكاملة تم تطويرها كإحدى مبادرات إدارة
الخدمات االستباقية /وزارة الالمستحيل في دولة االمارات العربية المتحدة.
منصة باشر باألرقام:

www.basher.gov.ae
 14خدمة استباقية

 17خدمة غير استباقية

 29ورشة عمل واجتماعات

لتصميم واعتماد المتطلبات
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 60جهة مشاركة

 182عملية ربط بين أنظمة
الجهات المختلفة
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منصة باشر
تقدم المنصة خدمات ضمن ثالثة محاور رئيسية (مرحلة ما قبل تسجيل الشركات ومرحلة تسجيل الشركات ومرحلة ما بعد التسجيل )،
وأهمها الخدمات التالية:
الخدمة

الجهة المعنية  /مصدر البيانات

الخدمة

الجهة المعنية  /مصدر البيانات

حجز االسم االقتصادي

الدوائر االقتصادية في الدولة

عقد التأسيس اإللكتروني

الكاتب العدل

التحقق من بطاقة المنشأة من الموارد
البشرية

وزارة الموارد البشرية والتوطين

الموافقة المبدئية اإللكترونية

الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

التحقق من عقد التأسيس للشركات

الكاتب العدل

إصدار الرخصة التجارية

الدوائر االقتصادية في الدولة

البحث عن االسم االقتصادي

الدوائر االقتصادية في الدولة

التحقق من توفر اسم النطاق اإللكتروني الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت

إصدار عضوية الغرفة

غرف التجارة والصناعة في الدولة

إصدار رقم منشأة من الهوية والجنسية

الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

التحقق من توفر اسم في قنوات
التواصل االجتماعي

قنوات التواصل االجتماعي

إصدار رقم منشأة من الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتوطين

البحث في األنشطة االقتصادية

وزارة االقتصاد

إصدار حصص عمالة

وزارة الموارد البشرية والتوطين

المؤشرات االقتصادية الوطنية

وزارة االقتصاد

إشعارات تذكير بالتجديد

الدوائر االقتصادية في الدولة

تجديد الرخصة التجارية

الدوائر االقتصادية في الدولة

ترتيب الدولة في المؤشرات العالمية
(البنك الدولي ،التنافسية العالمية،
االبتكار العالمي ،الريادة العالمية)

الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء

الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

اإلحصاءات الديموغرافية ( التعداد،
الكثاقة ،النمو)

الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء

إحصاءات وتقارير بيئة األعمال (خريطة
األعمال ،مؤشر االيجار السنوي ،أعلى
األنشطة االقتصادية طلبا بحسب
النشاط أو الشكل القانون)

الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء
ووزارة االقتصاد

نظام محاكاة تأسيس األعمال

الدوائر وغرف التجارة والهيئة االتحادية
للهوية والجنسية ووزارة الموارد
البشرية والتوطين

تجديد بطاقة المنشأة من الهوية
والجنسية
تجديد بطاقة المنشأة من الموارد
البشرية
تجديد الباقة (جميع الوثائق)
فتح حساب مصرفي

وزارة الموارد البشرية والتوطين
الدوائر وغرف التجارة والهيئة االتحادية
للهوية والجنسية ووزارة الموارد
البشرية والتوطين
مصرف أبو ظبي األول  -في المرحلة
التجريبية

طلب باقة من شركات االتصاالت

شركتي اتصاالت ودو

التحقق من الرخصة التجارية

الدوائر االقتصادية في الدولة

التحقق من بطاقة المنشأة من الهوية
والجنسية

الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

احتساب التكلفة

الدوائر وغرف التجارة والهيئة االتحادية
للهوية والجنسية ووزارة الموارد
البشرية والتوطين
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منصة باشر
مرحلة تطوير الباقة:
تم تطوير باقة األعمال من خالل تطوير منصة باشر على مدى  7أشهر في مرحلتها األولى ،و 4أشهر في التصميم الجديد الشامل وذلك من خالل
عدد من المراحل أهمها:
1.مرحلة البحث والتحضير
بناء على أفضل الممارسات العالمية حيث تم االطالع ودراسة اإلجراءات والتحديات والوضع الحالي في جميع امارات
تم البدء بتطوير منصة باشر
ً
الدولة لفهم تباينات خدمات ومبادرات وإجراءات تأسيس األعمال ،والنظر في احتياجات وتوقعات المتعاملين ومجاالت التحسين والتطوير،
والبدء بتشكيل تصور جديد بالتعاون مع الجهات الحكومية االتحادية والمحلية ،بحيث يكون موجها نحو تقديم خدمات مشتركة ذكية تختصر
الوقت والجهود وذات طابع مستقبلي واستباقي وتنافس عالميا بهدف خلق بيئة استثمارية سهلة تحقق التنمية المستدامة.
2.مرحلة الحوكمة
بناء على تقييم ومخرجات الدراسة لألدوار الرئيسية للجهات من وزارات اتحادية ودوائر اقتصادية والنظر في رحلة المتعامل ،وفي قائمة اإلجراءات
والبيانات المطلوبة في كل مرحلة ،تم تحديد الجهات االتحادية والمحلية الرئيسية المعنية بتشكيل  3فرق رئيسية ،فريق إعادة هندسة
اإلجراءات ،والفريق التشريعي ،والفريق الفني ،يقود هذه الفرق فريق بعضوية أصحاب القرار من هذه الجهات الحكومية االتحادية والمحلية ويشار
إليه بفريق القادة.
 3.مرحلة دراسة الوضع الحالي
باالستناد إلى المعلومات األولية ومخرجات دراسة الوضع الحالي ،جاءت مرحلة التعمق في فهم ودراسة الوضع الحالي بالتعاون والتنسيق الوثيق
مع أعضاء الفرق ،لفهم توجهات وفرص وتحديات كل جهة .وكذلك تم البدء برسم رحلة المتعامل وعكس توقعات المتعاملين ورؤية الجهات،
والتعمق في تحديات الربط اإللكتروني وتبادل البيانات وجودة البيانات ،وإعادة النظر في كل إجراء وكل مطلب وكل وثيقة وكل زيارة.

40

4.مرحلة التصميم المشترك
في هذه المرحلة تم عقد عدد من ورش العمل مع فئات مختلفة من المجتمع وأصحاب االعمال بما في ذلك رواد األعمال وسيدات األعمال
باإلضافة إلى االجتماعات الثنائية لفهم ومناقشة أهم التحديات التي يواجهها المستثمرون والتي ركزت على عدة محاور منها الخدمات
المعلوماتية تحديدا بخصوص تفاوت البيانات وعدم وضوح اإلجراءات والمتطلبات وتفاوت الرسوم وغيرها قبل البدء بتأسيس األعمال .أما
المحور الثاني فركز على اإلجراءات وتسهيل إجراءات التأسيس والموافقات المطلوبة ،فيما ركز المحور الثالث على الخدمات التكاملية والتي
تعنى بمرحلة ما بعد تأسيس االعمال مثل فتح حساب بنكي وخدمات االتصاالت وغيرها.
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منصة باشر
كما وتم االستناد كذلك إلى تقارير الجهات وتقرير سهولة تأسيس األعمال الصادر من البنك الدولي لكل إمارة ،وما يتم إصداره في اإلعالم المحلي
والعالمي حول دولة اإلمارات ،لالطالع على التوقعات واإلجراءات والتحديات وفرص التحسين.
5.مرحلة التعريف والتحديد
تم تحليل العديد من األفكار التي انبثقت من ورش العمل واالجتماعات الثنائية لفهم تجربة المستثمرين وإمكانية توفير البيانات والوثائق
المطلوبة بطريقة استباقية من خالل دراسة قواعد البيانات الممكن االستفادة منها في الدولة ،وربط األنظمة بحيث ال يتم طلب الوثائق
أو البيانات من المستثمر إلنجاز الخدمة والتأكد من تقليص عدد الزيارات أو الغائها وتقليص الوقت المطلوب إلنجازها ،وتحديد القوانين
والتشريعات التي ينبغي العمل على تعديلها والتي من شأنها أن تساهم في تقديم الخدمة بشكل استباقي.
6.مرحلة التطوير وتصميم النموذج التجريبي
في هذه المرحلة تم تصميم رحلة المستثمر النهائية والتي تشمل تسلسل الخدمات ضمن الباقة ،كما تم إعداد دراسة تفصيلية لهذه الخدمات
لتحديد البيانات والوثائق المطلوبة باإلضافة إلى تتابع الخدمات وترابطها.
7.مرحلة التنفيذ التقني
بعد وضع التصميم والنموذج من قبل فريق إعادة هندسة اإلجراءات واعتماده من فريق القادة ،قام الفريق الفني بوضع الخطط لتطوير الخدمات
الرقمية لتبادل البيانات واالستفادة من أية خدمات متوفرة ومطورة مع الجهات .تم النظر بتفعيل السجل االقتصادي الوطني لرفع جودة بيانات
السجل والمواءمة مع التصنيفات الدولية لألنشطة االقتصادية ،كما تم الربط مع جميع الحكومات اإللكترونية للوصول إلى خدمات الجهات
المحلية (الدوائر االقتصادية والغرف التجارية) من أجل البدء الفعلي لتطوير الخدمات .تم تطوير منصة لمتابعة حالة العمليات والرخص والوثائق
الصادرة من المنصة لالطالع والمتابعة.
وفي هذه المرحلة تحديدا تمت االستفادة من الممكنات الحكومية مثل الهوية الرقمية والتوقيع اإللكتروني والرابط الحكومي المشترك بشكل
مكثف وربط كافة الخدمات من خاللهما ،األمر الذي ساهم بشكل كبير بتقليص عدد زيارات المتعامل لمراكز الخدمة الى صفر وفتح حساب بنكي
خالل  24ساعة دون تعبئة بيانات وتحميل الوثائق الثبوتة أو حتى زيارة مركز خدمة.
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منصة باشر
 8.مرحلة تصميم الهوية المرئية للباقة
خالل هذه المرحلة ،تم العمل على اختيار اسم الباقة والشعار وجميع المكونات األخرى لتصميم المنصة وآلية توحيدها.
 9.مرحلة إعداد دليل تشغيل الباقة
كما قام الفريق بإعداد وثيقة تشغيلية للباقة والتي توضح نموذج الحوكمة ،توزيع المهام والمسؤوليات على الجهات المعنية ،اتفاقيات مستوى
الخدمة ،آلية إدارة الشكاوى واألعطال ،آلية التوسع واالستدامة ،الدعم الفني وغيرها من األمور الضرورية لتشغيل الباقة.
	 10.مرحلة الفحص واالختبار
بعد بناء المنصة وتطوير الخدمات ،تم اختبارها من قبل فريق مختص بتجربة المتعامل للتأكد من أن المنصة تلبي الطموح ،وكذلك تم تفعيل
عدد كبير من االختبارات إلصدار وثائق األعمال والتأكد من الربط االلكتروني والبيانات في الجهات المعنية والمرتبطة بالمنصة.
11.مرحلة التوسع واالستدامة
تم تحديد فرص مستقبلية للتوسع واالستدامة في أكثر عن محور منها:
•اختيار موقع الشركة من خالل المنصة وتوثيق عقد اإليجار مباشرة من خالل منصة باشر للسنوات القادمة
•توفير صندوق بريد فوري عند اصدار الرخصة بشكل استباقي
•توفير خدمات العالمات التجارية بشكل استباقي
•توفير خدمات التوظيف و/أو استقدا م العمالة من خارج الدولة بشكل استباقي
•توفير خدمات إدارة حالة الرخص التجارية الخاصة بالمستثمر حيث بإمكان المستثمر ً
أيضا نشر اإلعالنات العامة للتغييرات الحاصلة في رأس
المال التجاري والبيانات الخاصة سجله التجاري
•التسجيل في الهيئة االتحادية للضرائب
•توفير خدمات إلغاء الرخصة
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محور النطاق:
•التوسع واالستدامة لتشمل كافة الخدمات االستباقية في كافة اإلمارات ضمن الباقة
ً
أيضا (أي األجانب غير المقيمين)
•تمكين المستثمرين في كافة اإلمارات في الدولة ،ومن الخارج

االستباقية في خدمات باقة "باشر"
الخدمة

االستباقية في الخدمة
توفر أداة تحليلية لبيانات اقتصادية حيوية على شكل
خرائط ورسم بياني تمثل واقع بيئة وإتجاه األعمال من
حيث أهم األنشطة االقتصادية على مستوى الدولة،
وتوزيع األعمال بحسب األشكال القانونية ،وبحسب
اإلمارة والموقع الجغرافي ،وتوفر بيانات حول مؤشر

ذكاء االعمال

(Business Market
)Intelligence

متوسط التكلفة اإليجارية للوحدات السكنية والتجارية
والبيانات اإلحصائية للسكان وذلك من أجل توفير
معلومات للمستثمر وبيانات إحصائية تساهم في دعم
اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وآنية بشأن
مزاولة األعمال.

كيفية التنفيذ
الربط مع السجل االقتصادي الوطني لتوفير بيانات االعمال في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
استخدام مرجع رئيسي موحد ودولي لوصف وترقيم األنشطة االقتصادية من
وزارة االقتصاد.
 ربط السجل االقتصادي الوطني مع كافة سجالت الدوائر االقتصاديةللحوصل على جميع بيانات السجالت التجارية بشكل لحظي ودقيق عن
بيانات المنشأت االقتصادية في الدولة..
استخدام نظام حيوي لتحليل البيانات وإعداد التقارير الذكية التفاعلية علىشكل رسومات بيانية وخرائط .
 استخدام البيانات المفتوحة لقطاع العقارات لحصر معلومات وتكلفةاإليجارات التجارية والسكنية في الدولة.

عرض التقارير الدولية المتعلقة بتأسيس األعمال في

 -التنسيق مع الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء والحصول على التقارير

الدولة وترتيبها وأداءها عالميا.

الدولية
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منصة باشر
االستباقية في خدمات باقة "باشر"
الخدمة

كيفية التنفيذ

االستباقية في الخدمة
تقوم المنصة بطرح أسئلة بطريقة تفاعلية متسلسلة ،وتقديم معلومات
وتوفير النصائح بناء على كل إجابة واقتراح الشكل القانوني المناسب
للشركة  ،وتقدير التكلفة بشكل استباقي ،وبنهاية األسئلة يتم استعراض
التكلفة االجمالية لتأسيس وإدارة الشركة للسنة األولى ومعلومات

مستكشف بيئة
األعمال (مرشد
األعمال)

بشأن الخدمات المرتبطة والمهمة للشركة بعد اإلنشاء بشكل استباقي
وسلسل وسهل.
كما يمكن للمستثمر البحث عن توفر االسم التجاري ،وبناء على النتائج
يتم كذلك عرض نتائج توفر أسم نطاق االنترنت ( )ae.و قنوات التواصل
االجتماعي ( تويتر ،فيسبوك ،انستغرام ويوتيوب) بشكل استباقي.
يمكن للمستثمر طباعة التقرير أو ارسال نسخة عنه للبريد االلكتروني في
خطة لدراسة جدوى المشروع قبل اتخاذ القرار أو البدء بعملية تأسيس

الربط بين نظام الرخص التجارية في الدائرة االقتصاديةبأبوظبي ومنصة باشر ( للمرحلة التجريبية ) لتقدير
تكلفة الترخيص.
 الربط مع السجل االقتصادي الوطني من وزارة االقتصادلالستعالم عن األسم التجاري.
 الربط بين نظام نطاق األسماء ( )ae.و منصة باشرللتأكد من توفر اسم النطاق.
 الربط بين خدمة البحث عن توفر اسم مستخدم فيقنوات التواصل االجتماعي ومنصة باشر.

األعمال.
الربط مع األنظمة التالية للرد باإليجاب أو النفي حول
توفر المنصة آداة للتحقق بشكل فوري من صالحية الرخص القائمة

صالحية الوثيقة باستخدام الرقم المرجعي:

وبطاقات المنشأة وعقود التأسيس قبل اتخاذ أي قرار بناء على هذه

-نظام الرخص التجارية في الدائرة االقتصادية بأبوظبي

الوثائق .تضيف هذه الخدمة شفافية وترفع من ثقة المستثمرين حول

ومنصة باشر

خدمة التحقق من

بيئة األعمال والسياسات واإلجراءات المنظمة في الدولة ،وتوفر لهم أداة

 -نظام كاتب العدل لدائرة القضاء في أبو ظبي.

الوثائق

حيوية تحمي حقوقهم قبل الدخول في شراكات أو تعاقدات مع شركات

 -نظام المنشآت في وزارة الموارد البشرية والتوطين

قد تكون وهمية أو بياناتها غير صحيحة.

الربط مع نظام المنشآت في الهيئة االتحادية للهوية
والجنسية.
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منصة باشر
االستباقية في خدمات باقة "باشر"
الخدمة

االستباقية في الخدمة

بمجرد تسجيل الدخول الى المنصة واختيار االمارة والنشاط
االقتصادي الذي يرغب المستثمر بمزاولته يتم عرض بيانات
المستثمر بشكل استباقي وطلب تأكيد صحة البيانات أو إضافة
مستثمر.

كيفية التنفيذ

 استخدام الهوية الرقمية  UAEPASSللدخول في المنصة الربط مع نظام الرخص التجارية في كافة الدوائر االقتصاديةفي الدولة.

تتم تعبئة النموذج آليا عن طريق الربط وسحب البيانات
خدمة تأسيس األعمال

المطلوبة من سجل األفراد في الهيئة االتحادية للهوية

الربط مع الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

والجنسية للمستثمر والشريك (الشركاء)

ربط قناة الرسائل النصية بالمنصة

ارسال رسالة نصية وبريد الكتروني للمستثمر المضاف وإخطاره
بأنه تم إضافته للرخصة

كما تتيح الخدمة للمستثمر حجز االسم التجاري مؤقتا بمجرد
التأكد من توفره لحين إتمام عملية الدفع اإللكتروني ،هذه

ربط قناة الرسائل النصية بالمنصة حيث يتم إخطار

الخطوة استباقية لضمان توفر االسم عن اإلصدار الفعلي

المستثمر من خالل رسالة نصية وبريد الكتروني.

للرخصة التجارية.

45

القسم الثالث :قصص نجاح

منصة باشر
االستباقية في خدمات باقة "باشر"
الخدمة

كيفية التنفيذ

االستباقية في الخدمة
كما يتم تعبئة نموذج معتمد مسبقا من قبل كتبة العدل

الربط مع أنظمة الجهات المعنية (وزارة الموارد البشرية والتوطين

والدوائر االقتصادية في الدولة لعقد التأسيس بشكل

والهيئة االتحادية للهوية والجنسية والدائرة االقتصادية بأبوظبي

استباقي بالكامل ومن غير الحاجة لزيارة أي مكتب او طلب

والكاتب العدل \ دائرة القضاء بأبوظبي ).وذلك لـ:

ً
إلكترونيا على
استشارة قانونية تمكنه الخدمة من التوقيع

 -تبادل البيانات الكترونيا (مثال بيانات الرخصة التجارية)

عقد التأسيس في أي مكان من العالم وذلك قبل اإلصدار

 -استخدام الهوية الرقمية الموحدة لتسجيل الدخول للباقة

الفعلي للرخصة التجارية.

 -استخدام التوقيع الرقمي إلجراء توثيق عقد التأسيس

 -الحصول على جميع بيانات المتعاملين من المصدر ()source of truth

يتم إخطار جميع المستثمرين من خالل رسالة نصية قصيرة باستخدام رقم بطاقة الهوية
خدمة تأسيس

أو البريد الكتروني بتوقيع التأسيس الكترونيا عن طريق

 -أتمته ضوابط األهلية والتي تساعد في أتمتة االجراءات وتقليل أسباب

الهوية الرقمية والتأكيد بإتمام العملية بنجاح

الرفض

األعمال
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 الربط مع منظومة الدرهم اإللكتروني في وزارة الماليةبعد االنهاء من توقيع كافة األطراف الكترونيا على عقد

-الربط مع بوابة الدفع اإللكتروني في إمارتي أبوظبي والشارقة.

التأسيس اإللكتروني يتم إخطار المستثمر بإتمام عملية

 -ربط قناة الرسائل النصية بالمنصة حيث يتم إخطار المستثمر من

الدفع للحصول على الموافقة المبدئية

خالل رسالة نصية وبريد الكتروني

عند الحصول على الموافقة المبدئية يتم إخطار المستثمر

ربط قناة الرسائل النصية بالمنصة حيث يتم إخطار المستثمر من خالل

للتوجه وإتمام عملية الدفع النهائية

رسالة نصية وبريد الكتروني

القسم الثالث :قصص نجاح

منصة باشر
االستباقية في خدمات باقة "باشر"
االستباقية في الخدمة

الخدمة

كيفية التنفيذ

عند إتمام عملية الدفع النهائية يتم إخطار المستثمر بأنه قد تمت
عملية الدفع بنجاح و إصدار كافة الوثائق الطلوبة لبدء مزاولة األعمال
الكترونيا وارسالها عبر البريد اإللكتروني لكافة المستثمرين في الرخصة.
الوثائق التي يتم إصدارها رقميا هي:
خدمة تأسيس
األعمال

 1.الرخصة التجارية
 2.عضوية الغرفة التجارية
 3.بطاقة منشأة مفعلة من الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

ربط قناة الرسائل النصية بالمنصة حيث يتم إخطار
المستثمر من خالل رسالة نصية وبريد الكتروني

 4.وبطاقة منشأة مفعلة من وزارة الموارد البشرية والتوطين،
 5.وتخصيص حصص عمالة  3بشكل استباقي ومباشر من وزارة

الموارد البشرية والتوطين.

 6.عقد تأسيس موقع ومختوم رقميا
ربط قناة الرسائل النصية بالمنصة حيث يتم إخطار
بعد االنتهاء من إجراء تأسيس األعمال واستالم الوثائق الرقمية ،يتم

المستثمر من خالل رسالة نصية وبريد الكتروني

إخطار المستثمر بإمكانية فتح حساب مصرفي من خالل منصة باشر

فتح حساب
مصرفي

دون الحاجة الى تعبئة أية بيانات أو ارفاق أية وثائق ثبوتية من خالل طلب

تعميم صادر من مصرف االمارات المركزي باعتماد استخدام

معبئ بشكل استباقي للمستثمر والتوقيع عليه الكترونيا والحصول

الهوية الرقمية في كافة التعامالت الرقمية المصرفية.

على حساب مفعل في غضون  24ساعة وفي حال يوجد شريك أو أكثر يتم

تفعيل الحساب في خالل  72ساعة.

توفير وتعبئة جميع بيانات األفراد المطلوبة من خالل
الهوية الرقمية الموحدة ،وتوفير الوثائق االلكترونية الصادرة
من منصة باشر أعمالك.
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القسم الثالث :قصص نجاح

منصة باشر
االستباقية في خدمات باقة "باشر"
الخدمة

االستباقية في الخدمة
بمجرد الدخول إلى منصة باشر ،أو االنتهاء من عملية إصدار باقة

خدمات شركات
االتصاالت

الترخيص ،تقوم المنصة باستعراض خدمات شركات االتصاالت في
الدولة وتقديم طلب خدمات احدى شركات للمتعامل.

كيفية التنفيذ
ربط قناة الرسائل النصية بالمنصة حيث يتم إخطار
المستثمر من خالل رسالة نصية وبريد الكتروني
توفير وتعبئة بيانات األفراد المطلوبة من خالل الهوية
الرقمية الموحدة ،وتوفير الوثائق االلكترونية الصادرة من
منصة باشر أعمالك.

تقديم خدمات المؤسسات الداعمة لريادة األعمال ،بحيث يمكن
للمتعامل الدخول للمنصة والتقديم لطلب خدمات المؤسسات

خدمات المؤسسات
الداعمة لريادة
األعمال

الداعمة لريادة األعمال بشكل مباشر عن طريق ارسال معلومات أولوية

توفير وتعبئة بيانات األفراد المطلوبة من خالل الهوية

عن رغبته ،تسهل المنصة للمتعامل للحصول على المعلومات

الرقمية الموحدة.

األولوية واالطالع على متطلبات التقدم وشروط القبول بشكل
استباقي.

يصل للمستثمر اشعار نصي للتجديد ويخطره عن قرب موعد

انتهاء الترخيص ويتم توجيه المستثمر للدخول على منصة باشر ربط قناة الرسائل النصية بالمنصة حيث يتم إخطار
خدمة التجديد

للتجديد ،بحيث يدخل بشكل معرف على باقة األعمال إلتمام

المستثمر من خالل رسالة نصية

تجديد الباقة ككل أو تجديد احدى وثائق الباقة (الرخصة التجارية،

أتمته ضوابط األهلية والتي تساعد في أتمتة

عملية التجديد والدفع في خطوة واحدة .يمكن للمستثمر

بطاقة المنشأة من الهوية االتحادية للهوية والجنسية ،بطاقة

المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين)
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االجراءات بشكل فعال.

نجاح
نجاح
قصص
قصص
الثالث:
الثالث:
القسم
القسم

رحلة المتعامل
ﻣﺤﺮك اﻟﺒﺤﺚ  -اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻻرﺷﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎت

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻓﺘﺢ ﻓﻮري ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ

اﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

ﻧﻤﻮذج ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﺮﺣﻠﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻻﻋﻤﺎل

ﻧﻤﻮذج ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﻳﺠﺎد اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات،
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺰﻣﻨﻲ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ

ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﻔﻌﻠﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺗﺼﺎﻻت ) ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت و ﺷﺮﻛﺔ دو( ﻣﻦ

ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
ﻓﺘﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺸﺄة
)اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ
واﻟﻬﻮﻳﺔ(

ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺮوض اﺷﺘﺮا ك ﻓﻲ ﺑﺎﻗﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ

اﻟﻤﺰودﻳﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺮوض ﺧﺼﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ %20

اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻرﺷﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺠﻬﺎت
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﺎل )ﻧﻮن(

ﻓﺘﺢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺸﺄة
)وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ(

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻓﻲ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷي وﺛﺎﺋﻖ أو زﻳﺎرة ﻟﻠﺒﻨﻚ

اﺻﺪار اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺴﻮق وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻔﺮص ﻣﺘﻮاﺋﻤﺔ ﻣﻊ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ

ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻚ وﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺤﺼﺺ
ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻌﺪد 3

رﺣﻠﺔ ﺑﺎﻗﺔ "اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة"

رﺣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ/اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ أرض اﻟﺪوﻟﺔ
ﻷول ﻣﺮة ﻟﻐﺮض اﻟﻌﻤﻞ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻻرﺷﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء
اﻟﺠﻬﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة

ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺼﺪق
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ

واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل

ﺑﺸﻜﻞ دوري
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات

اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﺑﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
.واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎل راﺑﻂ ﻟﻠﺪﻓﻊ

49

50

