موقع البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات ()U.ae
تعد حكومة دولة اإلمارات األولى عالميا ً في إطالق نطاق إلكتروني مكون من حرف واحد لبوابتها الرسمية ( ،)U.aeوهو اسم
مميز ومباشر يهدف إلى تسهيل وصول جمهور المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشاريع واالستراتيجيات والقوانين
السارية في الدولة.
يتألف نطاق البوابة من ثالثة أحرف تحمل اسم دولة اإلمارات باللغة اإلنجليزية ) ، )U.aeحيث يمثل الحرف األول عنوان
البوابة ،فيما يشكل الحرفان الثاني والثالث النطاق المعتمد لدولة اإلمارات "."ae
يجسد نطاق حكومة الدولة معنى االبتكار وتوجيهات القيادة الرشيدة باعتماد ثقافة اإلبداع لتأكيد ريادة الدولة وسعادة المجتمع،
كما يمثل النطاق عنصر البساطة وسهولة التذكر ،ويعبّر عن محورية اإلنسان في اهتمامات الحكومة بمختلف مشاريعها
وبرامجها وخططها المستقبلية ،كونه الهدف والغاية والرهان ،بمعان واسعة تتجسد فيه قيم المشاركة والتسامح والسالم
والرفاهية والسعادة وجودة الحياة والتنمية المستدامة.
ويجسد نطاق البوابة وشعارها قيم الريادة والوحدة وسعادة اإلنسان واألصالة ،كما يمثل ألوان علم دولة اإلمارات .وتقدم البوابة
بنطاقها وشعارها الجديدين رسالة مفتوحة لجمهور المتعاملين من زوار ومقيمين ومواطنين ومستثمرين مفادها أن الحضور
اإللكتروني للدولة سوف يتعزز خالل المرحلة المقبلة عبر التركيز على الرقمنة والذكاء االصطناعي وتطبيقات إنترنت األشياء
لخدمة األفراد والمجتمع.
وتتمثل رؤية بوابة حكومة دولة اإلمارات ) )U.aeفي تحقيق رؤية اإلمارات  2021عبر توفير قناة مركزية للمعلومات الشاملة
عن الخدمات الحكومية ،وتمكين المتعاملين من الوصول إلى تلك ا لخدمات وإنجاز معامالتهم عبر منصة موحدة.

ستجد على بوابة ( )U. aeاإللكترونية:









المعلومات والخدمات لألفراد ،والزوار ،والشركات ،والجهات الحكومية التي تزودها الجهات الحكومية االتحادية
والمحلية في الدولة
قسم معلوماتي عن دولة اإلمارات يشمل نظامها الحكومي ،والسياسي واالقتصادي ،باإلضافة إلى استراتيجياتها
وخططها ومبادراتها ،وتاريخها وثقافتها
قائمة بالجهات الحكومية في الدولة ،االتحادية والمحلية
خارطة تفاعلية لدولة اإلمارات تبين أهم المعالم ،والمحطات التي تهمك
قسم إعالمي ينقل آخر األخبار الحكومية ،وأفالم الفيديو ،ورزنامة للفعاليات في الدولة
بوابة للمشاركة اإللكترونية ( شارك.امارات)،والتي تحتوي على مشورات ،مدونات ،منتدى النقاش ،منصة لمشاركة
األفكار ،بوابة لالقتراحات والمالحظات ،استطالعات الرأي ،روابط لقنوات التواصل االجتماعي لحكومة دولة
اإلمارات عبر الفيسبوك،تويتر،يوتيوب ،وإنستغرام
قسم المساعدة ويحتوي على روابط تمكنك من التواصل مع هذه البوابة ،و/أو الجهات االتحادية والمحلية ،ونافذة للمحادثة
المباشرة مع الحكومة الذكية ،باإلضافة إلى دليل للتعامل مع الحاالت الطارئة في دولة اإلمارات ،وأرقام الهواتف الهامة





قسم غني بالموارد ،واألدلة اإلرشادية المتعلقة بالحكومة اإللكترونية/الذكية ،باإلضافة إلى صفحات أخرى هامة تتناول
المواد اإلعالمية ،والتقارير الوطنية والدولية ،والمصطلحات باإلضافة إلى المواد اإلعالمية ،والمصطلحات ،ونقاط
اتصال بالواي فاي ( )Wi-Fiفي دولة اإلمارات ،وغيرها
محرك بحث متط ور يوفر أدق النتائج لمزيد من التوضيح عن عناصر البوابة يمكنكم الرجوع إلى خريطة الموقع.

