الخدمات اإللكترونية والذكية

تطبيق الدائرة الذكي
يهــدف التطبيــق الشــامل الذكــي الــى توفيــر منصــة واحــدة متكاملــة مــع
باقــي أنظمــة وخدمــات الدائــرة ،بشــكل يحســن تجربــة المتعامليــن تماشــيا مــع
إحتياجــات اإلدارات والقطاعــات ،ممــا يتيــح لهــم إنجــاز كافــة اإلجــراءات ودفــع
الرســوم مــن مــكان واحــد بشــكل ســهل وســريع.

خدمات عامة

خدمات أعمال (تصديق–عمار)

•خدمة دفع الرسوم

•تجديد العقود السكنية

•خدمة دفع المخالفات

•االستعالم عن العقود وتحميلها

•خدمة حجز تذكرة وقوف سريعة

•تجديد تصاريح البناء

•خدمة متابعة الطلبات

•شهادات لمن يهمه األمر

•خدمة االستفسار عن حالة الطلبات
•خدمات التقييم ومؤشر السعادة
•خدمة راصد – االقتراحات والشكاوى
•خدمة التسجيل الذكي

تطبيق موقفي الذكي
تعتبــر خدمــة موقفــي الذكيــة التطبيــق األكثــر انتشــارا واالوســع اســتخداما فــي
مدينــة عجمــان ،نظــرا لمــا اكتســبه التطبيــق مــن ســهولة فــي االســتخدام ،وحاجــة
المتعامليــن مــن المواطنيــن والمقيميــن والســياح وذوي االحتياجــات الخاصــة
للخدمــات الذكيــة المتنوعــة المقدمــة عبــره فــي توفيــر خدمــات متنوعــة لحجــز
المواقــف واضافــة مرونــة لهــا تتناســب واحتياجاتهــم ،حيــث تــم توفيــر خدمــة حجــز
التذكــرة االلكترونيــة للوقــوف علــى الفــور والتــي يتــم مــن خاللهــا حجــز عــدد
ســاعات معينــة للمواقــف ،وتحديــد المركبــة وفــي حالــة مــا أراد التمديــد فانــه
يصــل للمتعامــل وقبــل انتهــاء موعــد الحجــز بعشــر دقائــق تنبيــه ذكــي للتذكيــر
بوقــت االنتهــاء واعطائــه الفرصــة لتمديــد الحجــز مــن خــال خدمــة تمديــد الحجــز.
وذلـ�ك سوــاء مـ�ن خ�لال الدفـ�ع م��ن المحفظ��ة الذكي��ة او مباشــرة مـ�ن خــال
الدفــع الذكــي (الفيــزا كارد او الماســتر كارد) وبــدون أي رســوم إضافيــة) ،او مــن
خــال اســتخدام خدمــة الرســائل النصيــة مــن خــال الربــط مــع شــركات االتصــاالت.
ويتيــح التطبيــق للعميــل امكانيــة دفــع المخالفــات الخاصــة بالمواقــف مــن خــال
التطبي��ق او م�نـ خ�لال الرب�طـ م��ع هيئ��ة الط��رق والمواص�لات -دب��ي ووزارة
الداخليــة وتمكيــن المتعامــل مــن دفــع مخالفاتــه مــن خاللهــم.

مميزات الخدمة
تلبية تطلعات المتعاملين بتقديم قيمة مضافة عبر القنوات الذكية من خالل توفير:
1.1تذاكــر وقــوف أكثــر مرونــة :يمكــن المتعامــل اآلن حجــز تذاكــر وقــوف تبــدأ مــن نصــف
ســاعة ومضاعفتهــا ولفتــرات طويلــة وكبــار الشــخصيات وبرســوم أقــل
2.2محفظــة الســاعات الذكيــة :والتــي تتيــح للعمــاء شــراء ســاعات وقــوف الســيارات
مســبقا ،واســتخدامها فــي حجــز المواقــف (مواقــف عاديــة ،مواقــف كبــار الشــخصيات)
فــي جميــع مناطــق المواقــف المدفوعــة فــي إمــارة عجمــان.
3.3برنامــج مكافــآت للمتعامليــن :عنــد تعبئــة رصيــد فــي المحفظــة الذكيــة حيــث يتــم إضافات
ســاعات مجانيــة وفقــا للخطــة الموضوعــة لتشــجيع المتعامليــن علــى اســتخدام الخدمــات
الذكية
4.4تســهيل اليــة حجــز وتمديــد الموقــف :عبــر التطبيــق او المســجات دون الحاجــة للوصــول
الــى الســيارة وعــدم توفــر النقــود المعدنيــة او تعطــل األجهــزة ممــا يعــرض المتعامليــن
للمخالفــات
5.5تمكين المتعامل :من متابعة سير االجراءات من خالل التطبيق
6.6تحصيــل المخالفــات :التــي يتــم تحريرهــا مــن البلديــة فــي حــال كانــت الســيارات تابعــة
لالمــارات المختلفــة

تطبيق تصديق الذكي
خدمــة تنظيميــة لحفــظ حقــوق الطرفيــن (مؤجــر ومســتأجر) فــي إمــارة عجمــان
وفــق الشــروط والقوانيــن المعمــول بهــا لمحــال االنشــطة التجاريــة .حيــث تتيــح
الخدمــة للمــاك او ممثليهــم بــإدارة العقــار مــن طلــب عقــد تجــاري جديــد /
تجديــد  /الغــاء  /تعديــل للمســتأجرين (الشــركات).
تهــدف الخدمــة الــى تســخير االبتــكار فــي خدمــة المتعامليــن و تحســين تجربتهــم
والتأثيــر بشــكل إيجابــي فــي نمــط حياتهــم ،مــن خــال اســتخدامهم لبوابــة
الكترونيــة موحــدة تتوافــق مــع تطلعاتهــم واحتياجاتهــم إلتمــام إنجــاز كافــة
اإلجــراءات ودفــع الرســوم مــن مــكان واحــد بشــكل ســهل وســريع.
كذلــك تتيــح خدمــة التجديــد التلقائــي للمــاك او ممثليهــم بــإدارة العقــارات
مــن طلــب تجديــد العقــود التجاريــة والدفــع مباشــرة دون الحاجــة لالنتظــار لحيــن
مراجعــة الطلــب لوقــت طويــل ،حيــث يتــم مراجعــة الطلبــات بشــكل لحظــي
والموافقــة عليهــا حســب شــروط محــددة.

مميزات الخدمة
كمــا تتيــح الخدمــة للمتعامــل مجموعــة مــن الميــزات التــي تتــم مــن خــال
التكامــل مــع الشــركاء:
1.1دفــع رســوم الصــرف الصحــي علــى الوحــدة المؤجــرة مــن خــال الربــط مــع
شــركة عجمــان للصــرف الصحــي .
2.2ســحب بيانــات الرخــص مــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة والموجــودة علــى
منصــة الحكومــة الرقميــة.
3.3ارســال معلومــات العقــود المصدقــة الــى دائــرة التنميــة االقتصاديــة
واتمــام عمليــة التجديــد التلقائــي للرخــص التجاريــة.
4.4ســحب بيانــات التصاريــح الصحيــة والبيئيــة دون الحاجــة الرفــاق شــهادات
التصاريــح عنــد تقديــم الطلــب.

نظام الصحة العامة والبيئة
خدمة التصريح الصحي (الموظف نشيط)
جــاء هــذا المشــروع اســتجابة الســتراتيجية الــذكاء االصطناعــي لدائــرة البلديــة
والتخطيــط بعجمــان المتوائمــة مــع االســتراتيجية المؤسســية للدائــرة فــي
خلــق بيئــة مســتدامة وبنيــة عصريــة لبنــاء مســتقبل عجمــان ،بمــا يحقــق رفاهيــة
العيــش وســعادة المتعامليــن ،بالشــكل الــذي يلبــي تطلعاتهــم فــي التفاعــل
مــع الخدمــات الذكيــة للدائــرة ،ويحقــق توقعاتهــم فــي خــوض تجربــة غنيــة
فــي رحلــة المتعامــل تــؤدي يلمــس فيهــا التكامــل فــي انجــاز المعاملــة
بســرعة وســهولة ،ويضيــف عليهــا قيمــة كبيــرة تســعد المتعامليــن ونمــو
واضــح للدائــرة وذلــك مــن خــال تســخير أحــدث القــدرات التقنيــة فــي مجــال
الــذكاء االصطناعــي وأتمتــة اإلجــراءات الروبوتيــة  ،RPAمــن خــال تطبيــق
منصــة اتمتــة االعمــال الروبوتيــة.

مميزات الخدمة
تــم تطبيــق هــذه التقنيــة علــى خدمــة تصريــح صحــي لنظــام الصحــة العامــة
والبيئــة ليقــوم الموظــف (نشيـــــط) وهــو:
افتراضــي ذكــي يقــوم بالتفاعــل والــرد علــى طلبــات المتعامليــن بشــكل
تلقائــي ،ويقــوم نشــيط بمحــاكاة كافــة المهــام التــي يؤديهــا الموظــف
العــادي مــن خــال االســتجابة الــى كافــة طلبــات وخدمــات المتعامليــن
ومعالجتهــا باســتخدام التقنيــات الذكيــة والــرد علــى الخدمــة ســواء كانــت
معلوماتيــة أو إجرائيــة ،بحيــث يتــم التدقيــق علــى المعاملــة ،والتأكــد مــن
صحتهــا بشــكل انــي و آلــي ،ثــم أخــذ االجــراء المناســب وفقــا الشــتراطات
العمــل المعرفــة فــي نظــام الــذكاء االصطناعــي وارســال المخــرج النهائــي
للمتعامــل أو طلــب تصحيــح المالحظــات فيهــا الســتكمال ســير االجــراء لهــا.

نظام رقيب
نظام التفتيش و المخالفات الموحد بالدائرة
جــاء تطويــر النظــام اســتجابة الــى احتياجــات المتعامليــن فــي تطويــر و أتمتــه
خدماتهــم و حوكمــة إدارة المخالفــات و تحصيلهــا ،يشــمل المشــروع علــى
تمكيــن موظفــي التفتيــش فــي مختلــف القطاعــات مــن اجــراء وانهــاء اعمالهــم
فــي مواقــع العمــل واســتالم طلبــات التفتيــش الجديــدة بشــكل لحظــي،
وتخطيــط ســير عملهــم والمواقــع التــي يقومــون بتفتيشــها باإلضافــة الــى تحريــر
و تحصيــل المخالفــات مــن العمــاء عــن طريــق النظــام.

نظام عمار
نظام التفتيش و المخالفات الموحد بالدائرة
يغطــي النظــام متطلبــات األعمــال الخاصــة بالتحــول اإللكترونــي لخدمــات ادارة
التخطيــط والمســاحة والتــي ترتبــط باصــدار مخططــات الموقــع كمــا هــي فــي
نطــاق العمــل المتفــق عليــه مــع االدارت ذات الصلــة  ،حيــث ان خدمــات اصــدار
مخططــات الموقــع تســاعد المســتخدمين علــى طلــب اصــدار وثيقــة مخطــط
موقــع وهــو المخــرج النهائــي لــكل الخدمــات ،ويحتــوي مخطــط الموقــع علــى
خريطــة قطعــة االرض ،بيانــات المالــك ،خصائــص االرض ،البيانــات الجغرافيــة
لقطعــة االرض ،ومــكان االصــدار والموظــف صاحــب الصالحيــة للطباعــة .كمــا
ان خدمــات االدارة تحتــوي علــى خدمــات تغييــر االســتعمال وتعديــل اشــتراطات
)اشــتراطات متفــق عليهــا دون اســتثناء( والخدمــات التــي تخــص مــج قطعتــي
ارض او اكثــر ،باالضافــة الــى فــرز االرض الــى ارضيــن او اكثــر .ســيكون لهــذا
المشــروع تأثيــر علــى المؤسســة و علــى جمهــور المتعامليــن المقدميــن علــى
اصــدار مخططــات الموقــع والخدمــات ذات الصلــة.
قائمة الخدمات:
•اصدار مخطط موقع
•تجديد مخطط موقع
•تقسيم ارض

•دمج ا راض
•تغيير استعمال ارض
•تغيير خواص ارض

Ajman Building information model & 3D
Ajman BIM&3D project aim to enhance the process, services and the
decisions made by the municipality. Through the integration of architectural data and processes from the building department with
the data and processes of GIS department.
Moreover, it aims to establish a database that integrates building
and geographical systems that will allow geo-analysis to improve
the efficiency of the engineering plans received from consultants.
The project outputs will enhance the decision-making process for
developing the overall city projects, urban and infrastructure and
safety measures.

