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المدينة الذكية...
المستقبل يبدأ اآلن

تسعى دبي بخطى حثيثة إلى التحول إلى مدينة ذكية، ووضعت خططاً لتكون المدينة األذكى 
عالمياً بحلول عام 2017، مدفوعة بأربع ركائز استراتيجية أساسية. وهذه الركائز هي الكفاءة 

والسالسة واألمان وقوة التأثير. 
وتقوم دبي بتقديم المبادرات االستراتيجية وتطوير شراكات للمساهمة في االقتصاد الذكي، 

والحوكمة الذكية والبيئة الذكية، وأبعاد الحياة الذكية، واألفراد األذكياء والتنقل الذكي. حيث 
تم تأسيس مبادرة دبي الذكية في مارس 2014 بالتعاون مع شركاء من القطاعين الخاص 

والحكومي، لتمكين وتقديم وتعزيز تجربة المدينة الفعالة، السلسة واآلمنة والمؤثرة لكل 
من المقيمين والزائرين.

وتحتضن دبي مقيمين من 180 دولة. وتستقبل خمسة أضعاف عدد سكانها كل عام. كما أنها 
موطن ألكثر من 300 شركة عالمية وإقليمية متخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

وتعمل المبادرة على استغالل وتوظيف االبتكار التكنولوجي – لجعل تجربة دبي األكثر 
فاعلية واألكثر سالسة واألكثر أمناً وتأثيراً للمقيمين والزائرين على حد سواء. وباإلضافة إلى 

ريادتها في جودة الحياة ونوعية الحياة المعيشية،  ولدى دبي حالياً قائمة بأكثر من 1000 
خدمة إلكترونية.

وفضاًل عن دعم األعمال ورفع تنافسية اإلمارة، فإن الهدف الرئيس من التحول إلى المدينة 

األذكى يتمثل في جعل دبي المدينة األسعد على وجه األرض.
وفي هذا الملف نستعرض بعض إنجازات دبي )عبر عينة من الجهات والمؤسسات( في هذا 

التحول.
وعلى سبيل المثال فإن حي دبي للتصميم يشكل أول تطبيق متكامل لمدينة ذكية بالمنطقة 
ويمثل باكورة مشاريع مبادرة دبي المدينة الذكية. ويشمل مساحات عمل ذكية، واتصاالت 

بصرية، وطرق ذكية، ونظم ذكية إلدارة المياه وقياس كفاءة استخدام الطاقة. 
وتقوم دائرة األراضي واألمالك في دبي بتقديم أكثر من 200 خدمة عقارية للمستثمرين عبر 

شبكة اإلنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول. 
وفي السياق ستقوم شركة التقنية زيرو1 بتنصيب نحو 100 من أجهزة ستريت اليت في 
دبي قبل نهاية العام الحالي لبث اإلنترنت ضوئياً بتقنية الي فاي، التي تعتبر أسرع بمائة 

ضعف من الواي فاي، وسيكون لتلك التقنية دور حيوي في إحياء رؤية المدينة الذكية بدبي 
وتحويلها إلى واقع ملموس.

لذا يمكننا القول بكل ثقة: إن الحياة في المدينة الذكية تعني أن المستقبل يبدأ اآلن.

دبي - البيان االقتصادي

Ⅶ توظيف االبتكار التكنولوجي لجعل تجربة 

دبي أكثر فاعلية وسالسة وأمنًا

Ⅶ  مقيمون من 180 دولة و300 شركة تقنية 

عالمية وإقليمية يدعمون تحول اإلمارة
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األسبـوع

دبي- وائل يوسف

يش��كل حي دب��ي للتصمي��م أول تطبيق 
متكامل لمدين��ة ذكية بالمنطق��ة ويعتبر 
معي��اراً للم��دن الذكية في أنح��اء العالم، 
حي��ث يمثل باكورة مش��اريع مبادرة دبي 
المدينة الذكية. ويشمل حي دبي للتصميم 
مس��احات عمل ذكية، واتص��االت بصرية، 
وطرق ذكي��ة، ونظم ذكي��ة إلدارة المياه 
وقياس كفاءة اس��تخدام الطاقة. وقام حي 
دبي للتصميم، بالتع��اون مع هيئة كهرباء 
الط��رق والمواصالت  ومياه دب��ي وهيئة 
بدب��ي وإمباور، بطرح مب��ادرات مصممة 
خصيص��اً للحي والت��ي يت��م تنفيذها في 
الوق��ت الحالي لتوفير مجتمع أعمال ذكي 
ومتكامل لش��ركاء األعمال والزوار. حيث 
س��يتمكن المس��تأجرون م��ن االدخار عن 
طريق ترش��يد اس��تهالك المرافق، وكذلك 
التحق��ق من توافر مواقف الس��يارات من 
خالل اس��تخدام الهواتف الذكية، كما توفر 
الحل��ول الذكي��ة إلدارة النفاي��ات مراقبة 
الحاوي��ات داخ��ل الحي به��دف الحد من 
المباني.  التلوث وضم��ان نظافة  معدالت 
ويس��تخدم ح��ي دب��ي للتصمي��م أجهزة 
بصمة الوجه ثالثية األبعاد لتسهيل دخول 
وخ��روج األف��راد مع الحف��اظ على أعلى 

مستويات األمن والسالمة. 

ابتكارات
وي��رى محم��د س��عيد الش��حي، الرئيس 
التنفي��ذي للعمليات، حي دب��ي للتصميم 
)d3(، العض��و ف��ي مجموعة تيك��وم، أن 
العالم يش��هد موجة ابتكارات في إنترنت 
األش��ياء والخدمات الرقمي��ة، تغير قطاع 
األعم��ال والمجتمع، وح��ي دبي جزء من 
ه��ذا التحول ولديه مبادرات تجعله ضمن 
أذكى المناطق في العالم، حيث تم اختيار 
الحي ليكون في مقدمة تحول دبي لمدينة 
ذكي��ة، وق��ال: نعمل بش��كل متواصل مع 
شركائنا الس��تقطاب الحلول الذكية لتوفير 
تجربة مثالية لكل من ش��ركائنا التجاريين 
وال��زوار. وال تقتص��ر جهودن��ا على تبني 
مبادرات فريدة وذكية تسمح للمستأجرين 
االدخار عن طريق ترشيد استهالك المرافق 
واالس��تفادة من معايير السالمة، بل نعمل 
أيضاً على إتاح��ة المجال أمامهم للوصول 
المباشرة لتمكينهم  البيانات  إلى تحليالت 
من تطوير أعمالهم واالنطالق نحو مراحل 

أكثر نجاحاً.

مبادرات 
وقال الش��حي إنه تماشياً مع رؤية صاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاك��م دبي، »رع��اه الل��ه«، بتحويل دبي 
إل��ى اقتص��اد يق��وده االبت��كار واالرتقاء 
بمكانتها لتصبح المدينة األذكى في العالم، 
أطل��ق حي دب��ي للتصمي��م )d3(، العضو 
ف��ي مجموعة تيك��وم، 21 م��ن مبادرات 
المدينة ذكية. ويأتي تدش��ين  وخدم��ات 
ه��ذه المبادرات ضمن مس��اعي حي دبي 
للتصميم، وال��ذي يعد أول مجتمع أعمال 
متكام��ل لتلبية متطلبات قط��اع التصميم 
واألزياء في المنطقة، للقيام بدور محوري 
في تحقيق طموحات دبي االقتصادية عبر 
توفي��ر مجتمع أعمال يمث��ل وجهة وبيئة 
مالئمة لنمو وازدهار هذا القطاع الحيوي. 
وحول أبرز التكنولوجيات المستخدمة في 
الحي، قال: هناك مرك��ز القيادة والتحكم 
ال��ذي يض��م منص��ة تفاعلية تعم��ل على 
جم��ع وتحليل وعرض البيانات المباش��رة 
م��ن مصادر متعددة، بم��ا في ذلك أجهزة 
االستشعار ومنصات تكنولوجيا المعلومات 
ووس��ائل التواصل االجتماعي. ويأتي تبني 
ه��ذه التكنولوجيا الرائ��دة لتحليل وفهم 
كافة النشاطات في الحي واالستفادة منها 
ف��ي العدي��د م��ن الخدمات الذكي��ة التي 
يوفره��ا الحي لش��ركاء األعم��ال والزوار 
به��دف إث��راء تجربتهم وتعزي��ز أعمالهم 

اليومية.

خدمات 
وقال الش��حي إنه يتم حالي��اً التعاون مع 
هيئ��ة كهرب��اء ومياه دب��ي وهيئة الطرق 
والمواص��الت بدب��ي وإمب��اور، إلط��الق 
خدم��ات مصمم��ة خصيص��اً للح��ي يت��م 
تنفيذه��ا حالي��اً لتوفي��ر مجتم��ع أعمال 
ذكي ومتكامل لش��ركاء األعم��ال والزوار. 
وس��يتمكن المس��تأجرون من االدخار عن 
طريق ترشيد استهالك المرافق، والحصول 
على تجربة أفضل، واالس��تفادة من معايير 
الس��المة، فضاًل عن الوصول إلى تحليالت 
البيان��ات المباش��رة مم��ا يس��مح بتعزيز 
أعماله��م. وبالنس��بة لمواقف الس��يارات 
الذكية التي س��يتم تطبيقه��ا قريباً بحيث 
يس��هل للمس��تخدمين التحقق م��ن توافر 
مواق��ف الس��يارات م��ن خالل اس��تخدام 

هواتفهم الذكية وحصولهم على إرشادات 
للوصول إل��ى المواقف المتاحة. كما توفر 
الحل��ول الذكي��ة إلدارة النفاي��ات مراقبة 
الحاوي��ات داخل الح��ي والتخطيط تلقائياً 
لجمع النفايات خ��الل وقت مثالي بهدف 
الحد من مع��دالت التلوث وضمان نظافة 

المباني.

أجهزة
وس��تعمل أنظمة إدارة الطاقة الذكية على 
الحصول على معلومات من مختلف أجهزة 
االستشعار والعدادات الذكية المتوفرة في 
المرافق من أج��ل توفير معلومات دقيقة 
حول بيانات االس��تهالك، ومساعدة شركاء 
األعمال في حي دبي للتصميم على ترشيد 
استخدام الطاقة وخفض فواتير االستهالك، 

والمحافظة على البيئة.
ويس��تخدم ح��ي دب��ي للتصمي��م أجهزة 
بصمة الوجه ثالثية األبعاد لتسهيل دخول 
وخ��روج األف��راد مع الحف��اظ على أعلى 
مستويات األمن والسالمة. ويحرص الحي 
على ضمان وضع تصورات لكافة األحداث 
والفعاليات المس��تقبلية إضافة إلى تنظيم 
المتعلقة بها بسالس��ة  وتطبيق األنش��طة 
لالرتقاء بمس��تويات رضا ال��زوار وتقديم 

تجربة متميزة.
وس��يتم تطبي��ق ودم��ج ه��ذه الخدمات 
بسالس��ة في حي دبي للتصميم نظراً إلى 
تواف��ر كافة مقومات المدين��ة الذكية في 
البنية التحتية للحي، كما س��يتم مش��اركة 
المدينة  إرش��ادات تكنولوجيا معلوم��ات 
الذكي��ة مع ش��ركاء األعم��ال والمطورين 

دبي تحتضن أول تجربة حقيــــــــــقية لمدينة ذكية في المنطقة
مجتمع متكامل لشركــــــــــــــاء األعمال والزوار

Ⅶ التحقق من توافر مواقف السيارات عبر الهواتف الذكية 

والحصول على إرشادات للوصول إلى المواقف المتاحة 

واالدخار عن طريق ترشيد استهالك المرافق

Ⅶ بنى تحتية لطرق وجسور وأنفاق ذكية وباصات وحافالت 

 مترابطة وخدمات ذكية في محطات االنتظار ومركبات

ذاتية القيادة

Ⅶ شحن السيارات الكهربائية وقياس شبكي الستهالك المنافع 

العامة وبرنامج تحفيزي لتشجيع إعادة التدوير ونظام ذكي 

لمياه الري والصرف الصحي واألمطار

■ حي دبي للتصميم يقدم نموذجاً تطبيقياً للحياة واألعمال الذكية   |  تصوير: زافيير ويلسون

»بيانات دبي« تؤسس للمدينـــــــــــــــة األذكى عالميًا

دبي ـ وائل اللبابيدي

أجمع خب��راء في الم��دن الذكية على 
أن إنشاء مؤسس��ة بيانات دبي، يرّسخ 
البيئ��ة التش��ريعية الضرورية في إطار 
لدب��ي  الذكي��ة  التنمي��ة  اس��تراتيجية 
والرامية لتحويل اإلم��ارة إلى المدينة 

األذكى عالمياً.
وأش��اروا ف��ي تصريح��ات ل�»البيان 
االقتصادي« إلى أن إنش��اء المؤسس��ة 
سيس��هم في جذب المزيد من شركات 
إل��ى  العالمي��ة  والمواه��ب  التقني��ة 
اإلم��ارة، ويدعم رفع اإلنتاجية وخفض 
وع��زل  الش��ركات  ف��ي  الت���كالي��ف 
المخاط��ر المتعلقة بأم��ن المعلومات، 
الفتين إل��ى أن حوكمة البيانات تلعب 
دوراً مهم��اً ف��ي بناء المدين��ة الذكية 
وتمث��ل عاماًل رئيس��اً لضم��ان نجاحها 

وديمومتها.

تبادل المعلومات
وأّكد مايك ماديس��ون، الش��ريك لدى 
بي دبليو سي الشرق األوسط، ورئيس 
الخدم��ات اإللكترونية وخدمات تأمين 
المخاط��ر أن نج��اح دب��ي ف��ي بن��اء 
هي��كل محكم من خ��الل إصدار قانون 
إنشاء مؤسس��ة بيانات دبي في مارس 
الماضي، س��يمكن اإلم��ارة من مجابهة 
البيانات  بأم��ن  المتعلق��ة  التحدي��ات 
الضخم��ة الت��ي س��يتم توليدها خالل 
تطور المدينة الذكية، مشيراً إلى أهمية 
تبادل البيانات والمعلومات في المدن 
الذكية وه��و أحد األهداف التي تعمل 
ألجلها »مؤسسة بيانات دبي«. وأضاف: 
»يش��كل التواصل وتب��ادل المعلومات 
بي��ن األنظم��ة والعملي��ات المتعددة 
الت��ي تق��دم خدم��ات تس��اعد عل��ى 
تمكي��ن المدينة الذكية أم��راً ضرورياً 
لتؤدي ه��ذه المدينة دورها بفعالية«. 
وأضاف:»بيان��ات دبي يس��اعد اإلمارة 
ف��ي اعتماد نه��ج قائم عل��ى المخاطر 
يمن��ح األولوي��ة إل��ى أصول الش��ركة 
ذات القيمة األعلى والتهديدات األكثر 

ارتباطاً بها«.

حوكمة البيانات
من جانبه قال وس��ام خ��وري، المدير 

الع��ام لش��ركة »أف آي أس« العالمية 
المتخصصة ف��ي تطوير الحلول التقنية 
للمؤسس��ات المالية في منطقة الشرق 
األوس��ط وأفريقيا إن إنش��اء »مؤسسة 
بيانات دبي« يستكمل البنية التشريعية 
الضرورية لدعم مشروع »دبي المدينة 
الذكية« ويعزز نمو الخدمات المرتبطة 
بالدف��ع عب��ر القن��وات الرقمي��ة في 
المنطق��ة وال��ذي يتوق��ع أن يتج��اوز 
حجمه أكثر من 100 مليار درهم خالل 
الس��نوات األرب��ع المقبل��ة، مضيفاً أن 
المواءم��ة في الوقت ذات��ه بين الدعم 
الحكوم��ي والتطور التقني تحت مظلة 
التش��ريعات الرائ��دة ف��ي دب��ي ه��و 
المعادلة األمثل إلنجاح مش��روع دبي 

المدينة الذكية. 
وأض��اف خ��وري: »أعتق��د أن دبي 
س��تتمكن م��ن خ��الل إص��دار ضوابط 
ترس��ي دعائم البنية التحتية التشريعية 
لشركات التقنية أن تجذب العديد من 

ش��ركات التقنية المالية إل��ى اإلمارة، 
خصوص��اً وأن حوكم��ة البيانات تلعب 
دوراً مهم��اً ف��ي بناء المدين��ة الذكية 
وتمث��ل عاماًل رئيس��اً لضم��ان نجاحها 

وديمومتها«.

تعزيز االستثمار
ولفت الخ��وري إلى أن رغب��ة العديد 
م��ن الش��ركات ترغ��ب ف��ي توس��يع 
اس��تثماراتها في التقنيات المالية التي 
ستشهد تغييرات جذرية بحلول 2020، 
مش��يراً إل��ى أن »بيانات دب��ي« يوفر 
االس��تثمارات  لجذب  المالئمة  البيئ��ة 
القطاع،  العالية في ه��ذا  والمواه��ب 
مش��يراً إل��ى اس��تعداد »أف آي أس« 
لالس��تفادة من الف��رص المتاحة خالل 

الفترة المقبلة. 

تهيئة البنية
وقال فرحان س��يد، الشريك لدى »كي 

االستثمار في المدينة الذكية يتجاوز 
العوائد المادية

دبي- البيان

تطرق��ت قمة »ع��رب نت« الت��ي أقيمت 
األس��بوع الماض��ي في دبي إل��ى االقتصاد 
الذكّي ال��ذي يتمحور ح��ول كيفية تحويل 
المجال الرقمّي لمؤّسسات القطاعين العام 
والخ��اص، من الم��دن الذكّية إل��ى الحياة 
المّتصلة باإلنترنت والتعّلم اآللّي والبيانات 
الكبيرة واالس��تثمارات المؤّسسية وغيرها 
الكثير، وتم التركيز على نموذج تحول دبي 

إلى مدينة ذكية.
وق��ال المهن��دس معم��ر خال��د الكثيري، 
نائ��ب الرئيس التنفيذي – إدارة الش��ؤون 
الهندس��ية ورئيس لجنة المدينة الذكية في 
س��لطة واحة دب��ي للس��يليكون إن عوائد 
االس��تثمار في المدينة الذكية ال تقاس من 
الناحية المادية فقط ولكن يوجد أيضاً عائد 
معنوي، خاصة فيما يتعلق بمؤشر السعادة.

وأضاف إن لدى واحة دبي للس��يليكون 60 
مبادرة ذكية بمختلف القطاعات بما يخدم 
مس��تخدم المباني في مجال الطاقة والنقل 
والصيان��ة واألم��ن لتحقيق بيئ��ة متكاملة 
ذكية، وأن استثمارات الواحة في »سيلكون 
ب��ارك« بلغت 1.3 مليار درهم وس��يكتمل 

المشروع في الربع الثالث من 2018.
وبين ف��ي تصري��ح للبيان االقتص��ادي أن 
واحة دبي للس��يليكون تح��رص على تبني 
المبادرات التي تس��اهم ف��ي تحقيق رؤية 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاك��م دبي،رع��اه الل��ه، الرامية 
لجع��ل دبي المدين��ة األذكى ف��ي العالم. 
حي��ث أثبتت الواحة قدرتها لتكون الوجهة 
المعتمدة من العديد من الجهات الحكومية 
والخاص��ة كمرك��ز للتميز لدراس��ة وتقييم 

تقنيات المدينة الذكية. 

أنظمة
وكانت سلطة واحة دبي للسيليكون أعلنت 
ف��ي أكتوب��ر 2015، بالتع��اون م��ع »دو« 
عن تركي��ب أنظمة ذكية إلنارة الش��وارع 
لتكون أول جهة تعتمد هذه التقنية الذكية 
على مس��توى دول��ة اإلمارات. كما ش��هد 
هذا التعاون تبني أح��دث تقنيات المباني 
الذكي��ة في المدين��ة الح��رة التكنولوجية 
المتكاملة. وتمثل هذه المبادرات إضافات 

مهمة لتطبيقات انترنت األشياء التي قامت 
الواح��ة باعتماده��ا، والتي يت��م بموجبها 
تزويد مختلف »األش��ياء« المستخدمة في 
الحي��اة اليومي��ة بأجهزة استش��عار لتصبح 
أجهزة ذكية تتفاعل م��ع محيطها. وبفضل 
اس��تخدام أجهزة استش��عار الحركة، تعمل 
أنظمة اإلنارة الذكي��ة على خفض اإلضاءة 
ف��ي الش��وارع إل��ى 25٪ فقط حت��ى يتم 
تحفيزه��ا ع��ن طري��ق الحرك��ة م��ن قبل 
الس��يارات والمش��اة لتوفر إض��اءة كاملة. 
الجدي��دة  التكنولوجي��ا  ه��ذه  وتس��اهم 
ف��ي خفض اس��تهالك الطاق��ة وإطالة عمر 
المصابي��ح الكهربائي��ة وخف��ض التكاليف 
التش��غيلية وانبعاثات الكربون. كما يمكن 
تركي��ب أجه��زة استش��عار إضافي��ة على 
أضواء الش��وارع لجمع وتبادل المعلومات 
والبيانات ح��ول المنطقة المحيطة بها، بما 
في ذل��ك التلوث وحال��ة الطقس، أو حتى 
نقل بيان��ات كاميرات المراقبة والرس��ائل 
الترويجي��ة وتحذي��رات الس��المة، حي��ث 
س��يتم توفير أجهزة االستشعار والشبكات 

والبرمجيات من قبل »دو«.

تحوالت
واس��تحوذ النقاش في جلس��ة اليوم األول 
للقم��ة على م��ا يجب أن ترك��ز عليه دبي 
في تحوالتها، وش��ارك في الجلسة عبدالله 
عل��ي المدن��ي، المدي��ر التنفي��ذي لقطاع 
خدمات الدعم التقني المؤسس��ي في هيئة 

الط��رق والمواص��الت، وهو مس��ؤول عن 
إدارة خمس��ة أقس��ام دعم أساسية تخدم 
وكاالت قطاع��ات هيئة المواصالت والنقل 
الس��ت: اس��تراتيجية وحوكم��ة تكنولوجيا 
البن��اء  الذكي��ة،  الخدم��ات  المعلوم��ات، 
والمراف��ق وأنظمة التحصيل المؤتمتة، كما 
أن��ه رئيس لجن��ة البيان��ات المفتوحة في 
دبي وعضو في مجلس إدارة مكتب مدينة 
دب��ي الذكية وعضو في مجل��س المديرين 
التنفيذيين ل��دى هيئة المواصالت والنقل، 
وأكد المدني أن ما تريده دبي يختلف عن 
المدن األخرى التي تس��عى ألن تكون مدناً 
ذكية، فدبي تريد أن تكون المدينة األذكى 
في العالم، وليس فقط مدينة ذكية، إضافة 
إلى سعيها ألن تكون المدينة األكثر سعادة.

أفكار
وش��ارك بالحوار في الجلسة عاصم حجازي 
نائ��ب الرئي��س لتكنولوجي��ا المعلوم��ات 
واالتص��االت وتطوير األعمال في مجموعة 
األهل��ي القابض��ة، وال��ذي ق��ال إن العالم 
العربي يعاني ضعف األبحاث العلمية، وأنه 
الب��د م��ن أن يك��ون مواطنو ه��ذه البالد 
مشتركين بش��كل فعال في تحويل مدنهم 
إلى مدن ذكية، فبناء الكوادر البش��رية هو 

االستثمار الحقيقي.
المبيع��ات  رئي��س  ع��ون،  ش��ربل  ودع��ا 
واالستراتيجية في اينيفو إلى ضرورة خلق 

نماذج أعمال تخلق قيمة مضافة.

»عرب نت« تركز على نموذج تحول اإلمارة

■ معمر خالد الكثيري متحدثاً عن نموذج دبي  |  تصوير: عبد الحّنان مصطفى

■  فرحان سيد■  محمد أمين حاسبيني

وسام خوريمايك ماديسون
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والمقاولين لالستفادة من هذه المقومات 
في المشاريع المس��تقبلية في دبي خاصة 
أن ح��ي دب��ي للتصميم يعد أول تجس��يد 
متكام��ل لرؤية المدينة الذكية على صعيد 

المنطقة.

ركائز 
م��ن جهته��ا ذكرت حن��ان حوي��ر المدير 
التنفيذي لمشروع المدينة الذكية في حي 
دب��ي للتصميم أن الحي لي��س مكاناً ذكياً 
فحس��ب، ولكنه أيضاً مخص��ص للتصميم، 
وتم تش��ييده اس��تناداً إل��ى الركائز األربع 
لمبادرة دبي الذكية، وهي: )فعالة، سلسلة 
وآمن��ة ومؤث��رة(، وتحقيق صف��ة الذكاء 
باألبعاد الستة لتلك الركائز والمتمثلة في: 
اقتص��اد، وحياة، وبيئة، وحوكمة، وبش��ر، 

وتنقل ذكي.
فبالنس��بة للتنق��ل الذك��ي توج��د مبادرة 
واإلدارة  الكهربائي��ة  الس��يارات  ش��حن 
المتطورة لمواقف الس��يارات، والخدمات 
تح��ت هذين العنوانين هي إدارة متطورة 
لمواق��ف الس��يارات وإدارة الزوار وإدارة 
حركة الس��ير وبنى تحتية لطرق وجس��ور 
وأنف��اق ذكية ونظام تنق��ل ذكي وباصات 
وحاف��الت مترابط��ة وخدم��ات ذكية في 
محط��ة االنتظ��ار للحاف��الت والباص��ات، 

وسيارات ذاتية القيادة.
ولضم��ان التنق��ل بطريق��ة أكث��ر راح��ة 
وسهولة، يتم توفير »خدمة النقل الذكية« 
برعاية من شركة سيسكو. وتشتمل الحافلة 
الذكية على أجهزة االتصال بخدمات الجيل 
الثال��ث وكامي��رات بروتوك��ول اإلنترنت 

اإلنترن��ت.  بروتوك��ول  ع��رض  وحل��ول 
وثمة مبادرات أخرى مث��ل: مركز القيادة 
والتحكم، وبيانات مفتوحة/بيئة افتراضية، 
وخدمات ذكية مترابط��ة، ودمج المالكين 
بالشبكة، وتحسين  والمستأجرين وربطهم 
الصيان��ة والتش��غيل وتكام��ل الخدم��ات 
ونظ��ام   ،)Bim( منهجيت��ي  وتجرب��ة 
المعلوم��ات الجغراف��ي الرقمي، وس��يتم 
كل ذل��ك عبر خدمات تحس��ين العمليات 
والصيانة، وعرض الخبرات التقنية، وتأمين 
نظ��ام متكامل لتس��جيل ش��ركاء األعمال 
والمس��تأجرين وربطهم بالشبكة، ودخول 

محصور بأصحاب الهويات الرقمية.

اقتصاد 
وفيم��ا يتعل��ق باالقتص��اد الذك��ي فهناك 

مبادرات الموارد المشتركة وإحصاء األفراد 
االتصال  وخدمات  اإللكترونية،  والمحفظة 
بش��بكة واي فاي، وتحلي��ل معلومات عن 
الموق��ع )إحصاء عدد األف��راد(، والموارد 
المش��تركة، والمحفظ��ة الرقمي��ة والدفع 
لفئ��ات  اإلعالن��ات  وب��ث  اإللكترون��ي، 
مستهدفة، وبرنامج الوالء، وجولة افتراضية 
ش��املة موس��عة في حي دب��ي للتصميم، 

ونمذجة معلومات المباني.
أم��ا الُبعد الخ��اص بالحي��اة الذكية فهناك 
مبادرات ش��بكة واي فاي واسعة االنتشار 
ومعلومات مجتمعي��ة ورقابة ذاتية وأمن 
وس��المة، وتض��م خدمات: تجرب��ة رقمية 
متكامل��ة اس��تناداً إل��ى منهجي��ة نمذجة 
معلومات المبان��ي، وإدارة ذكية موحدة، 
بش��أن  إلكتروني��ة  وبواب��ة  وخدم��ات 

المجتمعي��ة، وتكامل خدمات  المعلومات 
األم��ن، ونظ��ام متكام��ل إلدارة المبان��ي 
والمراف��ق والمح��ال وص��االت الع��رض، 
ووس��ائل اتص��ال مرئية )الفت��ات رقمية(، 
ومنازل ذكية، وخدمات تفاعلية )أكشاك(، 
وتطبيقات عل��ى الهاتف المحمول تحتوي 
عل��ى توجيه��ات للوصول إل��ى الوجهات 

المقصودة وأماكن عمل ذكية.
وفيم��ا يتعل��ق بُبع��د »األف��راد األذكياء« 
فتوج��د مب��ادرات لوحة تحكم ش��خصية، 
وكش��ف وتش��خيص األعط��ال، وتحت��وي 
على خدمات ه��ي: إدارة مرافق حي دبي 
للتصمي��م اس��تناداً إل��ى منهجي��ة نمذجة 
معلومات المباني، واس��تمثال نظام تحليل 
الطاق��ة، ولوحات تحكم ش��خصية، ومزايا 

موسعة.

وبالنس��بة للبع��د األخير »البيئ��ة الذكية« 
فيض��م مب��ادرات إعادة التدوي��ر، وقياس 
اس��تهالك المناف��ع العام��ة، وتحليل أمثل 
للطاقة، وهذه األمور الثالثة تضم خدمات 
تغذية وشحن السيارات الكهربائية، وقياساً 
شبكياً الس��تهالك المنافع العامة، وبرنامج 
تحفيزي لتش��جيع إع��ادة التدوير، ونظام 
ذك��ي لمياه الري، ومي��اه الصرف الصحي، 
النفايات،  وإدارة مي��اه األمط��ار، وأيض��اً 
وأعمدة إنارة ذكية وإدارة الطاقة اس��تنادا 
إلى األدوار، وإدارة المياه، وأسطح للطاقة 

الشمسية.

عوائد
وبين��ت حن��ان حوي��ر أن الخدم��ات التي 
يحتويها المكان ينتج بعضها أرباحاً وبعضها 
يوفر المصاريف واآلخر يزيد قيمة العقار، 
عب��ر توفير خريطة للمكان ترفع مس��توى 
األم��ان والمعلوم��ات المتاح��ة للحكومة 
للتصرف عن��د األزمات، حي��ث يتيح مثاًل 
مرك��ز القي��ادة والتحك��م تعزي��ز تجربة 
العم��الء، وإدارة الطاق��ة، وإدارة األم��ن 
والس��المة. ويق��دم على الم��دى الطويل 
مجموعة واسعة من المعلومات في وقتها 
الحقيق��ي بما ف��ي ذلك أجهزة استش��عار 
الس��يارات،  المن��اخ، ومس��تويات وقوف 
واس��تهالك الموارد. ويعتب��ر مركز القيادة 
والتحك��م أداة متع��ددة الوظائ��ف كونه 
يسلط الضوء على النقاط الرئيسية بما في 
ذلك: تص��ور بيانات الجيل القادم، وتكامل 
البيانات باس��تخدام سيسكو دي في، رصد 
الطاق��ة، ومراقب��ة الحريق في المس��احة 
ومواق��ف  البيئ��ي،  والرص��د  المش��تركة 

السيارات الذكية وإدارة النفايات.
وينقس��م مركز القيادة والتحكم إلى ثالثة 
أج��زاء: يقدم الجزء األوس��ط عرضاً ثالثي 
األبعاد لحي دب��ي للتصميم، ويقدم الجزء 
األيم��ن عرض��اً كلي��اً لمختل��ف الخدمات 
المنتش��رة حالياً في الحي، مما يسهل من 
عملية اتخاذ القرار، بينما يتضمن القس��م 
لعناص��ر مختارة  تفصيلي��اً  األيس��ر عرضاً 
من أقس��ام مركز القي��ادة والتحكم. ومن 
خ��الل تحويل هذه المعلومات األساس��ية 
إلى تجربة بصرية ورس��وم بيانية، يس��اعد 
اتخ��اذ  عل��ى  والتحك��م  القي��ادة  مرك��ز 
السريعة والحصول  القرارات االستراتيجية 
على معرف��ة معلومات مفصل��ة للبيانات، 
وتحس��ين تجرب��ة العمالء، وزي��ادة فرص 
الدخ��ل ألصحاب المصلحة ف��ي حي دبي 

للتصميم.

دبي تحتضن أول تجربة حقيــــــــــقية لمدينة ذكية في المنطقة
مجتمع متكامل لشركــــــــــــــاء األعمال والزوار

»الي فاي« قادرة على كشف التلوث

إعداد: وائل اللبابيدي - غرافيك: حسام الحورا�

ₙ⁔‶ور ⁄ّ⁗ اₑ⁅ₖ℆⁃ ⅀₂‶د اₖ‶س
يقوم مرشوع د� املدينة الذكية عىل أساس تسخ� التقنيات الرقمية وتقنيات املعلومات واالتصال الحديثة يف إسعاد وتحس  نوعية حياة سكان اإلمارة 
وأداء خدماتها العامة للمواطن  والتفاعل معهم بفعالية من جهة، وتقليص التكلفة والحفاظ عىل املوارد عرب تقديم £وذج جديد يف التنمية من جهة 

اخرى. ويركّز املرشوع عىل احتضان االبتكار التقني يف 6 محاور ذكية:

اₖ⁔℆‶ة 

ₘₑ⁅ₖا
يجري تنفيذ مبادرات التنقل املستدام 

عىل شكل محطات شحن للمركبات 
الكهربائية والدعم الترشيعي لوسائل 

النقل العاملة بالطاقة املتجددة. 

اₐℾ⁆⁰‶د
تجارياً  مركزاً  بروز د�  من  االستفادة 
عاملياً، وأحد أرسع االقتصادات £واً يف 
األع«ل  ملجتمع  د�  وتقدم  العا¾. 
خدمة منقطعة النظ� يف الوصول لكل 
من الغرب والرشق عرب بنيتها التحتية.

⁃℔℆›
التخطيط الحديث لتأم  موارد 
املدينة وض«ن استدامة املوارد، 

وتشمل املجاالت الرئيسية الطاقة 
وإدارة النفايات واألحوال البيئية 

لتحس  نوعية الحياة.
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⁃℆ₓذ ⁃ₙ℃ₔ⁓
Ìك  وصول العمالء إىل 

الخدمات عرب شبكة اإلنرتنت 
والهواتف املحمولة ووسائل 

اإلعالم االجت«عي بشكل آمن 
وفعال

6

2

₃ₚ⁅⁑ₚₖا

3

الحفاظ عىل طريقة حياة 
استثنائية ونوعية مفعمة بالثقافة 
يف بيئة سليمة وآمنة، والرتكيز عىل 

خدمة العمالء بهدف إسعادهم

Óجتمعهم  املشاركة  من  الناس  Ìك  
بفعالية هو جزء أسايس من إسعادهم، 
البرشي  املال  رأس  تطوير  جانب  إىل 

وأشكال التعليم املختلفة.

حنان حوير محمد سعيد الشحي

اعتبرت حنان حوير أن التقنيات المتقدمة تزيد ثراء تجربة المكان، 
وتتي��ح معرف��ة االحتياجات الش��خصية المختلفة، وه��و ما يجعلها 
كمنطق��ة تجارب، وهي ليس��ت قائمة مكتملة فه��ي قابلة للتعديل 
حس��ب ما يس��تجد على األرض، إذ إننا نواجه تحديات ونتعلم من 
التج��ارب، ونعمل دراس��ة دقيقة على كل خدمة: م��ا فائدتها، وكم 
تكلفته��ا، ونحص��ل على رجع الص��دى من الش��ركاء، وأوقفنا بعض 
التطبيق��ات مثل س��مارت »أي تي ام«، أما تطبيق��ات أخرى ورغم 
نجاحه��ا فأوقفت للبحث عن ش��ركات تنفذها بكلف��ة أقل، كما في 

تطبيق النفايات الذكية.

خطة

■ حي دبي للتصميم يقدم نموذجاً تطبيقياً للحياة واألعمال الذكية   |  تصوير: زافيير ويلسون

دبي- البيان

أّك��د م��ارك فليش��ن، المدي��ر التنفيذي 
لش��ركة التقني��ة »زي��رو1« الت��ي تنوي 
تنصي��ب نحو 100 من أجهزة »س��تريت 
اليت« في دبي قب��ل نهاية العام الحالي 
لبث اإلنترن��ت ضوئياً بتقني��ة الي فاي، 
التي تعتبر أس��رع بمائة ضعف من الواي 
فاي، أن هذه التقني��ة باتت قادرة اليوم 
على كش��ف التلوث، مؤكداً أنه س��يكون 
لتلك التقني��ة دور حيوي في إحياء رؤية 
»المدين��ة الذكية« بدب��ي وتحويلها إلى 

واقع ملموس.

وأوضح فليش��ن في تصريحات خاصة 
ل�»البي��ان االقتصادي« أن المدينة الذكية 
ه��ي التي تس��تخدم مواردها األساس��ية 
المتاح��ة مثل إض��اءة الش��وارع لتعزيز 
خدماته��ا الحالية، وإضافة خدمات أخرى 
لمواطنيه��ا، مش��يراً إلى أن��ه ومن خالل 
المزج بين األجهزة التي تس��تخدم تقنية 
»الي ف��اي« مثل األتمت��ة الذكية لألبراج 
الخارجية )IOTA( في إضاءة الش��وارع 
برنامجها  من ش��ركة »زي��رو1« ودم��ج 
»س��يتي 1« س��يكون في اإلمكان الربط 
بي��ن المدين��ة وس��كانها وبي��ن األعمال 
الس��كان  وبي��ن  والس��كان  والخدم��ات 

أنفسهم. 

حلول
»زيرو1«  ش��ركة  اس��تحوذت  وأض��اف: 
على هذه التقنية لتقديم حلول تجريبية 
واألماك��ن  العام��ة  لألماك��ن  وإداري��ة 
والمن��ازل  والترفيهي��ة  المجتمعي��ة 
والمناطق الصناعي��ة والتجارية في دبي. 
ونحن عل��ى ثقة م��ن أن تقنية الي فاي 
س��تكون إحدى وس��ائل التمكي��ن لرؤية 
المدين��ة الذكي��ة. فهن��اك العدي��د م��ن 
االستخدامات التي تدعمها التقنية والتي 
تسهم بدورها في تحويل المدينة الذكية 
إلى واقع ملموس. وسيتم تطبيق التقنية 
عل��ى قط��اع الش��ؤون البلدية وس��نرى 
أواًل تفعي��ل ه��ذه التقنية ف��ي المدينة، 

حيث سيش��هد الناس تجربتها ويلتمسون 
فوائدها المتعددة للمرة األولى.

ولفت فليش��ن إلى أن الش��ركة قامت 
مع ش��ركة »دو« لالتصاالت أخيراً بإجراء 
سلس��لة من االجتماعات التش��اورية مع 
العديد من الش��ركاء الرئيسيين لدو من 
المؤسس��ات، لتقدي��م تقني��ة الي ف��اي 
واستكشاف السبل التي يمكننا من خاللها 
دعم أهداف أعماله��م، متوقعاً أن يصل 
حجم سوق المعدات الخاصة بتقنية الي 
فاي إلى أكثر من 100 مليار دوالر بحلول 
ع��ام 2020، ومش��يراً إل��ى أن »زيرو1« 
تخطط لتقدي��م التقنية في دول خليجية 

أخرى بعد فترة قصيرة.

»بيانات دبي« تؤسس للمدينـــــــــــــــة األذكى عالميًا

ب��ي إم ج��ي« إن مب��ادرة »بيان��ات 
دب��ي« مؤش��ر عل��ى أن دب��ي عازمة 
التش��ريعية  التحتية  البنية  على تهيئة 
الالزم��ة للتعام��ل م��ع مل��ف أم��ن 
مش��روع  في  اإللكتروني��ة  البيان��ات 
المدينة الذكية بنجاح، حيث إن حجم 
البيان��ات الت��ي تتم مش��اركتها يكون 
ضخم��اً، وبالتالي فإنها تمث��ل أهدافاً 

سهلة للقراصنة. 
دب��ي  أن  ش��ك  »ب��ال  وأض��اف: 
تس��تثمر بش��كل كبي��ر ف��ي الب���نية 
التحتي��ة بحيث تكون أكثر قوة وأمناً، 
وبم��ا أّن اقتصاده��ا ينم�����و بوتيرة 
متس��ارعة ليصبح أكث��ر تن���وعاً، فإن 
القطاعات األساس��ية ال���مهمة والتي 
تش��مل البنوك والخدم��ات الم���الية 
واالتصاالت والصح��ة والبنية التحتية 
البق��اء  إل��ى  س��تحتاج  الحكومي��ة 
الت���قني��ات  بأح��دث  إط��الع  عل��ى 
جاهزيته��ا  لضم��ان  التك��نولوجي��ة 
لتهدي��دات  للتص��دي  واس��تعدادها 

الهجمات السيبرانية«.
ولف��ت س�����يد إلى أن »مؤسس��ة 
بيانات دبي« س��تتولى أم��ن البيانات 
بعد أن أصبح يّشكل مصدر قلق كبيراً 
للعدي��د م��ن المؤسس��ات خاصة مع 
توقع��ات توصيل أكثر م��ن 50 مليار 
إل��ى ش��بكة اإلنترن��ت بحلول  جهاز 
2020، فاألنظم������ة ليس��ت بحاج��ة 
النارية،  ال���ج��دران  فقط إلى أنظمة 
إنما يتطلب ذل��ك أن يكون كل جهاز 
محمي��اً من الهجمات الت��ي قد تؤدي 
تعط��ل  أو  الب���يان��ات  س��رقة  إل��ى 

األجهزة.

االهتمام المناسب
من جانبه قال محمد أمين حاس��بيني، 
الباح��ث ف��ي ش��ركة »كاسبيرس��كي 
الب« المتخصص��ة ف��ي حماية وأمن 
ش��ك  »ال  اإللكتروني��ة:  المعلوم��ات 
أن قان��ون إنش��اء »مؤسس��ة بيانات 
دب��ي« وتحدي��د صالحي��ات »مكتب 
مدينة دبي الذكية« سيس��مح بإعطاء 
االهتمام المناس��ب والدقيق لتحصيل 
وتحلي��ل البيان��ات ف��ي مدين��ة دبي 
الذكية، وهذا يلعب دوراً أساس��ياً في 
االس��تفادة القصوى من مميزات هذه 
المدينة. تطبيق هذا القانون سيسمح 
أيضاً بوضع وتفعيل اس��تراتيجية ذكية 
طويلة المدى تس��مح برفع اإلنتاجية، 
خف��ض التكالي��ف وع��زل المخاط��ر 

المتعلقة بأمن المعلومات«.

انطالقة
وقال حبيب ماهاكي��ان نائب الرئيس 
ف��ي ش��ركة »إي إم س��ي« لمنطق��ة 
الخلي��ج وباكس��تان إن »بيانات دبي« 
تشكل االنطالقة األولى في رحلة دبي 
نح��و وجهته��ا التالية ف��ي أن تصبح 
أذك��ى مدين��ة في العال��م، مضيفاً أن 
أس��س مبادرات المدن الذكية تستمد 
قوته��ا وزخمه��ا م��ن الق��درة عل��ى 
اس��تخالص رؤى وأف��كار ذكية فورية 
من مصادر بيانات مختلفة كلياً بهدف 
توفير خدمات ومنافع قيمة. وأضاف: 
»إن قان��ون دب��ي للبيانات إلى جانب 
مؤسس��ة بيان��ات دبي س��يكون لهما 
دور فاعل في تأس��يس وإدارة النظام 
اإليكولوج��ي األكث��ر كف��اءة للجهات 
المعنية بهدف تحديد موارد البيانات 
الصحيح��ة وضب��ط ج��ودة البيان��ات 
المناس��بة  الالزم��ة لتقديم الخدمات 
وتوفير الحل��ول وقياس األداء لألفراد 
والمجتمع بش��كل ع��ام. واألهم من 
ذلك أن ه��ذا القانون س��يلعب دوراً 
البروتوكوالت  تأس��يس  ف��ي  محورياً 
واألنظمة المالئم��ة المطلوبة لحماية 
الخ����صوصي��ة وضمان أمن  حق��وق 
ه��ذه البيانات به��دف تعزي��ز الثقة 
المعه��ودة إل��ى الحكوم��ة وجمي��ع 
مؤسس��ات القطاعين الع��ام والخاص 
في أنحاء إمارة دبي وس��ائر اإلمارات 

األخرى«.

■ حبيب ماهاكيان
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األسبـوع

المؤسسات الحكومية والخاصة تدعم ذكاء دبي

دبي- وائل اللبابيدي

تسعى المؤسس��ات الحكومية والخاصة 
ف��ي دبي إلى حجز مقاع��د متقدمة في 
إنجاح ودعم خطط تح��ول اإلمارة إلى 
المدينة األذكى في العالم، خصوصاً وأن 
ذل��ك س��يعود بمنافع كبي��رة على تلك 

المؤسسات.
وقال سيف العليلي الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة دبي للمستقبل إن دور مؤسسة 
دبي للمستقبل في المدينة الذكية يترّكز 
في استكش��اف الفرص التي قد توفرها 
التقني��ات المس��تقبلية والت��ي ال تزال 
غي��ر مطبقة على نطاق واس��ع، وإثبات 
التقني��ات ووضعها  قابلية تطبي��ق تلك 
في إطار االس��تخدام الصحيح والبرامج 
والمش��اريع الت��ي تطبق على مس��توى 
المدين��ة الذكي��ة. وأحد تل��ك التقنيات 
التي نتوقع أن تح��دث ثورة في عملية 
التعامالت المالية وتقديم الخدمات هي 
تقنية التعامالت الرقمية )بلوك تشين(.

وأض��اف: »علينا تس��ليط الضوء على 
مكامن االس��تفادة الممكن��ة من تقنية 
التعام��الت الرقمي��ة الحديث��ة ودع��م 
المشاريع التجريبية التي تقوم على تلك 
التقني��ة وذل��ك لنثبت أن تل��ك التقنية 
قادرة فعاًل عل��ى تحقيق أهدافها، ومن 
ث��م العمل عل��ى تطبيقها ف��ي المدينة 

الذكية«. 

حلول رقمية 
وأعرب كمران صّديقي، المدير التنفيذي 
الوس��طى  أوروب��ا  دول  لمجموع��ة 
والشرقية والشرق األوسط وأفريقيا في 
ش��ركة في��زا العالمية عن أمل��ه في أن 
تكون »فيزا« أحد الداعمين الرئيس��يين 
لتوجهات المدين��ة الذكية في دبي، من 
خالل دعم المشاريع الجديدة ومجتمع 
أصح��اب األعم��ال والتروي��ج للحل��ول 
الرقمية المتط��ورة والمرتبطة باالبتكار 
واالس��تفادة من ق��درات ش��بكة فيزا. 
وأضاف أن افتتاح مركز »فيزا« لالبتكار 
مؤخراً ف��ي دبي يضع دب��ي في صميم 
مس��رح الدف��ع اإللكتروني ف��ي العالم 

الذي يش��هد تغيرات وتطورات سريعة، 
ويؤك��د دورها في رس��م خارطة الدفع 

اإللكتروني في المنطقة في العالم. 
وأضاف صديقي: »إن مشروع تحويل 
دب��ي إل��ى مدينة ذكية يعتب��ر من أكثر 
المش��اريع طموحاً على مستوى العالم، 
خصوصاً وأن اإلمارة تتيح بيئة مناس��بة 
للتقني��ات الجدي��دة بتحقي��ق القب��ول 
المتطّور جدا، والقطاع  نظرا القتصادها 
المالي والخدماتي العالي التطّور وقطاع 
االتصاالت الفريد«. وأوضح أن اإلمارات 
هي أول سوق يس��تخدم حلول شريحة 
EMV الذكي��ة إلى جانب رقم التعريف 
الشخصي في منصات الدفع في العالم.

دور البنوك
وقال ع��ارف الرملي، رئي��س الخدمات 
المصرفية اإللكترونية واالبتكار في بنك 
المشرق إن سعي البنك لتطوير خدماته 
الذكي��ة يأت��ي في إطار دعم��ه لمبادرة 
»دب��ي المدينة الذكية«، مش��يراً إلى أن 
المب��ادرة تثب��ت أنه بإم��كان الحكومة 
أن تحف��ز كاف��ة الجهات عل��ى االرتقاء 
بخدماته��ا وتقديمه��ا بكف��اءة عالي��ة، 
مضيف��اً أن أكثر م��ن 90% من تعامالت 
البن��ك أو ما يع��ادل 3.5 ماليين تعامل 
ش��هرياً تقريب��اً تتم من خ��الل األجهزة 

اإللكترونية، وخصوصاً الذكية.
وأضاف: »نحن نبحث باس��تمرار عن 
المصرفية أسهل  المعامالت  سبل لجعل 
وأكث��ر كفاءة لعمالئنا. فرؤية المش��رق 
تتفق م��ع رؤية مب��ادرة »دبي المدينة 
الذكية«، في أن تحقيق مصلحة العمالء 
وتقدي��م أفضل تجربة مصرفية لهم، هو 
م��ن أهم األولويات، وس��نواصل إطالق 
حلول مصرفي��ة مبتكرة للعمالء تعكس 
مدى التزامنا في المس��اهمة في تطوير 
القط��اع المصرفي ونؤكد الت��زام البنك 
بمواصل��ة قي��ادة االبتكار ف��ي القطاع 

المصرفي في الدولة والمنطقة«.

حوكمة البيانات
وقال وسام خوري، المدير العام لشركة 
»اف آي اس« العالمي��ة المتخصصة في 
تطوير الحلول التقنية للمؤسسات المالية 
في منطقة الش��رق األوسط وأفريقيا إن 
العديد من الش��ركات ترغب في توسيع 
اس��تثماراتها في التقني��ات المالية التي 
ستش��هد تغييرات جذرية بحلول 2020، 
مش��يراً إلى »بيانات دب��ي« يوفر البيئة 
المالئمة لجذب االستثمارات والمواهب 
العالي��ة في ه��ذا القطاع، مش��يراً إلى 
اس��تعداد »اف آي اس« لالس��تفادة من 

الفرص المتاحة خالل الفترة المقبلة.
وتاب��ع: إن إنش��اء »مؤسس��ة بيانات 
التش��ريعية  البني��ة  يس��تكمل  دب��ي« 
الضرورية لدعم مش��روع »دبي المدينة 
الذكية« يعزز نم��و الخدمات المرتبطة 
بالدفع عبر القنوات الرقمية في المنطقة 
والذي يتوقع أن يتجاوز حجمه أكثر من 
100 مليار درهم خالل السنوات األربع 

المقبلة.

⁃℆ₓر⁃ ذ℃› ℃⁔ₜ ℇₖ‶ₚₖا ℇ›ق د℃

إعداد: عبدالله عبدالكريم - غرافيك: حسام الحورا�

حققت اسرتاتيجية البورصة الذكية التي أطلقها سوق د� املايل يف عام 2013، نجاحاً كب�اً  ثل يف عبور األخ� من مرحلة 
الخدمات التقليدية املقدمة إىل مرحلة الخدمات املبتكرة والحلول الذكية التي مثلت إضافة نوعية يف قطاع أسواق املال، 

واملوجهة إىل األطراف ذات الصلة بالتداوالت من املستثمرين، والرشكات املساهمة واملدرجة، ومكاتب الوساطة والخدمات 
املالية املسجلة يف السوق.

5
عنارص يعتمدها السوق للتحول 

إىل البورصة الذكية، تتمثل 
يف كونها رسيعة، وبسيطة، 

ودقيقة، ومتعددة القنوات، 
وآمنة، وتكون متوافرة لألطراف 
للتعامل يف أي وقت وأي مكان.

4
أهداف رئيسة تسعى 

االسرتاتيجية لتحقيقها، هي 
تطوير الحلول الذكية، وسالسة 
اإلجراءات، وتطوير الرشاكات 
النوعية عىل املستوى التقني، 

وتكثيف األبحاث البتكار املزيد 
من الحلول الذكية.

60
فكرة مبتكرة تلقاها السوق 
خالل أسبوع االبتكار بداية 

العام الجاري، أضفت املزيد من 
التطور التقني للخدمات 

املقدمة إىل األطراف العاملة يف 
بيئة التداوالت باألسهم املحلية.

⁃ₐ‶⁶›
آيفستور األوىل عىل مستوى 

العاÉ سهلت استالم توزيعات 
األرباح عىل املستثمرين بصورة 

فورية عرب اإليداع املبارش، 
إضافة إىل إمكانية سحب 

األموال أو استخدامها لعمليات 
الرشاء.

⁃ₙ℃⁹ₙ
إلكرتونية متكاملة أنجزها السوق 

مثل املوقع اإللكرتو� الجديد، 
والنسخة املطورة لشاشات 

التداول، وتطبيقات الهواتف 
الذكية التي وفرت املعلومات 
 Ðوالبيانات السوقية للمتعامل

بصورة داÑة ومستمرة.

⁃⁰ₙ
ذكية وسعت رقعة الخدمات 

والحلول الذكية لتضم فئات أخرى 
كرشكات الوساطة والرشكات 

املدرجة، ووفرت الوقت والجهد يف 
االكتتابات األولية للرشكات 

املساهمة، وطروحات حقوق 
االكتتاب أخ�اً.

■ كمران صديقي■ وسام خوري■ عارف الرملي■ سيف العليلي

تنافس على حجز 
مقاعد متقدمة في 

إنجاح ودعم خطط 
تحول اإلمارة 

 استكشاف الفرص 
المتاحة عبر 

التقنيات المستقبلية 
وتطبيقاتها 

قاٍض افتراضي للمنازعات ومزادات بكبسة زر

دبي- مشرق علي حيدر

ق��ال مدير عام دائ��رة األراضي واألمالك 
ف��ي دبي س��لطان بط��ي بن مج��رن إن 
الس��وق العقاري والمتعاملين والعاملين 
والمس��تثمرين فيه أح��وج من غيره إلى 
الخدم��ات الذكي��ة وه��ي الحاج��ة التي 
تفاعل��ت معها الدائ��رة لتواكب توجهات 
اإلم��ارة وس��عيها لبلوغ مرتب��ة المدينة 
األذك��ى ف��ي العالم. ولخص ب��ن مجرن 
وجهة نظ��ر الدائ��رة بتطوي��ر تطبيقات 
بالس��وق  »تذه��ب  بأنه��ا  للمتعاملي��ن 
العقاري للمس��تثمر أينما كان ال العكس« 
موضحاً أن المستثمر المتعامل في السوق 
العقاري يجد أكثر من 200 خدمة عقارية 
في متناول يده سواء على شبكة اإلنترنت 

أو عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
تطبي��ق  الخدم��ات  تل��ك  وتتضم��ن 
القاضي الذكي وهو تطبيق معاصر يقدم 
التعاقد قبل  معلومات ضرورية لطرف��ي 
أن يتوجه��ا إلى التقاض��ي في المنازعات 
اإليجارية، وتطبيق مشروعي، الذي يقدم 
للمس��تخدم معلوم��ات ع��ن المطورين 
المرخصين والمعتمدين ويتضمن تحديثاً 
فوري��اً للمش��اريع قي��د البن��اء، وتطبيق 
»إيمارات« الذي يتيح للمالك والمطورين 
والوس��طاء العقاريي��ن ع��رض عقاراتهم 
للبي��ع المباش��ر أو بالم��زاد اإللكتروني، 
وكل هذه الخدم��ات تتيحها الدائرة عبر 

تطبيقاتها الذكية بلمسة زر.
وأش��ار ب��ن مج��رن إل��ى أن الدائرة 
تحرص قب��ل تطوير أي خدم��ة ذكية أن 
تضم��ن تحقيق س��لة من األه��داف في 
مقدمته��ا س��عادة المتعامل عب��ر توفير 

الوقت والجه��د والتكلفة والحصول على 
خدمة مميزة بج��ودة أعلى من جهة أما 
عل��ى الصعي��د الحكومي فه��ي تخفيف 
الضغ��ط عل��ى م��وارد الدائ��رة وضمان 
تفوقها العالمي مقابل نظرائها من الدوائر 
والمؤسسات الحكومية في مختلف دول 
العال��م وبالتالي تفوق الس��وق العقاري 
بالمحصلة في زيادة تنافس��يتها ما يجعله 
ف��ي صدارة األس��واق العالمي��ة الجاذبة 
لالس��تثمار.  وذكر أن بإمكان المس��تثمر 
معرفة ما يريد حول الش��ركات العقارية 
أو شركات الوساطة أو المشاريع ونسب 
إنجازه��ا وتقدمها في األعمال وحس��اب 
إيجار العقار أو تس��جيل تملكه االبتدائي 
للعق��ار أو التقاض��ي ف��ي ح��ال حدوث 
ن��زاع عبر تطبيق��ات الدائ��رة. الفتا إلى 

أن أبرز التطبيقات التي تش��هد إقبااًل من 
المتعاملي��ن تتمث��ل في »وس��طاء دبي« 
و»إيج��اري« و»إيمارت للمزاد العقاري« 

وغيرها... 
وتالياً أهم هذه التطبيقات:

القاضي الذكي 
تطبيق القاضي الذكي من إنجازات مركز 
ف��ض المنازعات اإليجاري��ة وهو تطبيق 
معاصر يق��دم معلومات ضرورية لطرفي 
التعاقد قبل أن يتوجها إلى التقاضي حيث 
يتيح التطبيق تعريفهم بمراحل التقاضي 
ويرش��دهم حتى في حالة ش��رعية رفع 
الدع��وى من عدمها ويعتمد المحاكاة لذا 
فهو جوهره تطبيق استرش��ادي افتراضي 
يرتك��ز على بيانات المنازعة التي يدخلها 

أو يختاره��ا المس��تخدم للتطبي��ق. هذا 
التطبيق يعد األول من نوعه وكغيره من 
تطبيقات الدائرة طورته ش��ركة اإلمارات 
للحلول العقارية، ال��ذراع التقنية لدائرة 
األراض��ي واألمالك في دبي، لصالح مركز 

فض المنازعات اإليجارية. 

مشروعي
تطبي��ق مش��روعي، يق��دم للمس��تخدم 
معلوم��ات ع��ن المطوري��ن المرخصين 
والمعتمدي��ن م��ن قبل دائ��رة األراضي 
واألمالك. هذا غي��ر عرض معلومات عن 
القائمة بدبي، ومصنفة حسب  المشاريع 
معلوم��ات المط��ور الرئي��س والمط��ور 
الفرعي ومكان ونوع المش��روع ونس��بة 
للمش��روع، ومعلومات حس��اب  اإلنجاز 

الضمان التابع للمشروع. ويعرض النظام 
ص��وراً محدث��ة ع��ن المش��اريع، وصور 
للمش��اريع،  الفني  التفتي��ش  وتفاصي��ل 
والتط��ور التدريجي إلنج��از العمل لهذه 

المشاريع.

وسطاء دبي
يق��دم تطبي��ق وس��طاء دب��ي معلومات 
والمكات��ب  الوس��طاء  ع��ن  تفصيلي��ة 
المرخص��ة والمعتم��دة من قب��ل دائرة 
األراض��ي واألم��الك. ويصن��ف التطبيق 
الوس��طاء بحسب مستويات أدائهم، وفق 
ش��ريحتين من مواطني دول��ة اإلمارات 
ومن المقيمين فيه��ا، كما يعرض الرقعة 
الجغرافي��ة لعمل الوس��يط على خريطة 
اإلمارة، ويستهدف التطبيق كغيره حماية 

المتعاملين وتزويدهم بمعلومات دقيقة 
عن الوسطاء المعتمدين والمرخصين من 

قبل دائرة األراضي واألمالك.

إيمارت
العق��اري  دب��ي  س��وق  ه��و  إيم��ارات 
اإللكتروني، هو بواب��ة إلكترونية لعرض 
العق��ارات للبيع والتأجير في إمارة دبي، 
تح��ت مظلة دائ��رة األراض��ي واألمالك 
بدب��ي. ويتي��ح الفرص��ة للراغبي��ن من 
المالك والمطورين والوس��طاء العقاريين 
عرض عقاراتهم للبيع المباش��ر أو المزاد 
اإللكترون��ي، بهدف تس��هيل عملية البيع 
وتحقي��ق أعلى س��عر ممك��ن من خالل 
اس��تقطاب أكب��ر عدد من المس��تثمرين 
والمهتمين بالقطاع العقاري في دبي من 
جميع أنحاء العالم. كما يتيح س��وق دبي 
العق��اري اإللكترون��ي للمالك وش��ركات 
اإلدارة، فرصة عرض العقارات الش��اغرة 
للتأجير، من خالل نظام إيجاري، ليتمكن 
زائ��رو ومقيم��و إمارة دب��ي، من البحث 
عن العقارات الش��اغرة من خالل البوابة 

اإللكترونية.

أمين التسجيل
العقاري  التس��جيل  يتي��ح نظ��ام أمي��ن 
لع��دد م��ن المكات��ب المعتم��دة ل��دى 
دائ��رة األراضي واألمالك بدبي، تس��جيل 
اإلجراءات العقارية الرئيس��ة، وذلك من 
خ��الل مواق��ع وف��روع متع��ددة، تعمل 
خارج س��اعات وأيام عمل دائرة األراضي 
واألمالك بدبي. ويهدف النظام إلى توفير 
خدمات التس��جيل العق��اري على نطاق 
أوس��ع في إم��ارة دب��ي، ما يس��هم في 
زيادة س��رعة وفعالية إتم��ام اإلجراءات 
للمستثمرين، ودون الحاجة لحجز موعد 

واالنتظار في مقر الدائرة.
التس��جيل  أمي��ن  تطبي��ق  ويس��اعد 
العقاري المس��تخدمين في الوصول إلى 
مواق��ع مكاتب أمناء التس��جيل وعرضها 
عل��ى خارط��ة دب��ي ويع��رض تفاصي��ل 

المكاتب ومعلومات االتصال.

»أراضـي دبـي« تـذهـب 
بالســـــوق الـعـقـاري 

الى المستثمرين

يقدم تطب���يق إيج���اري العديد 
للمس��تأجرين  الخدم��ات  م��ن 
ذل��ك  ف��ي  بم��ا  والم��الك 
بي���ان��ات الحاس��بة اإليجاري��ة، 
المعت��م��دة  اإلدارة  وش��ركات 
وع���ناوين���ها، ومكاتب الطباعة 
المرخصة لتسجيل عقود اإليجار.

إيجاري

■ سلطان بطي بن مجرن
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