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مشروع مسرعات تطوير النظام الرقمي إلدارة سكنات العمال 

ركائز  تطوير  نحو  المبذولة  لجهودكم  الكبير  تقديرنا  عن  الموقرة  لمؤسستكم  نعرب  بدايًة 
الحوكمة المؤسسية وتنافسية قطاع المقاوالت وتطوير معايير إدارة سكنات العمال لتحقيق 

اإلستراتيجيات الوطنية والتنافسية العالمية. 

تحديات  تواجه  الحكومي  التنظيمي  المؤسسي  والقطاع  الشركات  بأن  جميعا،  نعلم  كما 
كبيرة في كيفية إدارة وتنظيم متطلبات السكنات العمالية إداريا بسبب عدم وجود أنظمة 
رقمية متكاملة تمكنها من تطبيق حوكمة إدارية وتنظيمية شاملة في هذا القطاع، باإلضافة 
إلى تحديات إدارة تخزين وتحليل بيانات القاطنين حتى تتمكن من إدارة السكنات العمالية 

بإحترافية.

هذا وفي ظل التوسع اإلقتصادي والعمراني الذى تشهده الدولة، في حالة عدم تطبيق 
أنظمة تكنولوجية حديثة إلدارة هذا القطاع، فمن المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى تحديات كبيره 
وسيكون لذلك تأثير سلبي على أنظمة السالمة، الصحة والبيئة وربما األمن المجتمعي، 

حيث أصبح لزامًا على المؤسسات بناء إستراتيجيات تطوير متطلبات المستقبل.

وفي إطار التوجه الوطني نحو تطوير إستراتيجيات حديثة لبناء النظم التكنولوجية واإلدارية 
الرقمية  المدن  نحو  للتحول  اإلستراتيجيات  مع  يتواكب  وبما  المعلومات  إلدارة  المتكاملة 
وتطوير البنية التحتية وتخطيط المدن ودعما لتحقيق تواؤم الرؤى مع اإلستراتيجية الوطنية 
للحكومة الرقمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2025 واإلعتماد على إستراتيجيات البيانات 
المفتوحة والتركيز على بناء رؤية تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة، وجذب األنشطة 
واإلستثمارات اإلقتصادية العالمية، في ظل التحول المؤسسي نحو المعرفة وعلم اإلدارة 
اإلشياء  إنترنيت  اإلصطناعي،  الذكاء  تشين،  البلوك  تقنيات  مثل  التكنولوجي  والتقدم 

ومنظومة الحكومة والمدن الرقمية.  

الوطنية وبالتعاون مع شركائنا في  في هذا اإلطار، يشرفنا في داتاماتكس، المؤسسة 
النظام  مسرعات  تطوير  مشروع  تقديم  اإلعالم  ووسائل  األعمال  الحكومي،  القطاعين 
الرقمي إلدارة سكنات العمال وفق حوكمة إدارية، تكنولوجية وتنافسية عالمية إلدارة وتطوير 
السكنات، بما يدعم الرؤية المستقبلية للدولة بشأن هذا القطاع، حيث نقوم من خالل هذا 

المشروع بتوفير جميع األدوات اإلدارية والتكنولوجية لتمكين متخذي القرار والمعنيين.   
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مشروع مسرعات تطوير  النظام الرقمي إلدارة سكنات العمال

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة  الرؤية  مع  تماشيًا 
تبذلها المؤسسات في  التي  الله، والجهود  الوزراء حاكم دبي حفظه  الدولة رئيس مجلس 
القطاعين الحكومي واألعمال بشأن إيجاد حلول للتحديات المؤسسية، اإلقتصادية، اإلدارية 
والتكنولوجية التي تواجهها المؤسسات، وتطوير اإلستراتيجيات التي تدعم تحقيق أهداف 
البرامج  تنفيذ  تسريع  على  والمؤسسات  القادة  تمكن  التي  المسرعات  خالل  من  طموحة 

الوطنية. التنافسية  وتطوير  بالحلول  لالرتقاء  وذلك  اللوائح  لوضع  المؤسسية  والخطط 

لتقديم  المتحدة،  العربية  االمارات  دولة  في  الرقمية  والمدن  الحكومة  مشاريع  ظل  وفي 
أفضل الخدمات المؤسسية، أصبح من الضروري تطوير إستراتيجيات ومسرعات مبتكرة حيث 
الخامس وعلم  الجيل  تقنيات  الشامل نحو  التكنولوجي  المؤسسي والتحول  التكامل  تدعم 
اإلدارة والتقدم التكنولوجي مثل تقنيات البلوك شين، الذكاء اإلصطناعي، إنترنيت اإلشياء 

الرقمية.   الحكومة والمدن  ومنظومة 

في هذا اإلطار، يهدف مشروع مسرعات تطوير النظام الرقمي إلدارة سكنات العمال بناء 
إستيراتيجيات لتطوير الحلول التكنولوجية واإلدارية الحديثة العالمية لمواجهة التحديات التي 
إدارة سكنات العمال، حيث تركز  التنظيمية الحكومية في كيفية  تواجهها الشركات والجهات 
الحديثة إلدارة  الرقمية واإلدارية  التكنولوجية  الحلول وبناء األنظمة  المسرعات على تطوير 
السكنات العمالية وذلك حسب المواصفات والمعايير العالمية، بما يدعم الرؤية المستقبلية 
العمال وذلك حسب منظومة  إدارة سكنات  تنافسية  التي تساهم في  المقومات  لتطوير 
القيادي الوطني نحو تنفيذ إستراتيجيات  التوجه  إدارية عالمية لدعم  متكاملة ووفق حوكمة 
والمعلومات  السكنات  إلدارة  واإلدارية  التكنولوجية  النظم  أحدث  لتطبيق  حديثة  مؤسسية 
التحتية  البنية  الرقمية وتطوير  المدن  نحو  للتحول  الوطنية  اإلستراتيجيات  يتواكب مع  وبما 

المدن.  وتخطيط 

 كما تهدف المسّرعات إلى تطوير منظومة إدارية وتكنولوجية شاملة حسب الحلول واالبتكارات 
الحديثة، حيث ُتولي هذه المسّرعات أهمية خاصة لتطوير إستراتيجيات التكامل والتعاون بين 
القطاعين الحكومي والخاص بخصوص إدارة السكنات الكترونيا وذلك لتحقيق تطّلعات دولة 
اإلمارات العربية المتحدة نحو تطوير ركائز الحوكمة التكنولوجية الشاملة وإدارة تنافسية قطاع 
المقاوالت وتطوير إدارة سكنات العمال من أجل تحقيق اإلستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن 

من خالل منظومة إبتكارية وحلول تنافسية لمواجهة التحديات واالنتقال إلى المستقبل.

وتتيح  والتكنولوجي  االداري  التكامل  إستراتيجيات  تطوير  تساهم في  المسرعات  هذه  ان 
فرصة ابتكار الحلول اإلبداعية وتمكين الشركات في مواجهة مثل هذه التحديات، حيث أصبح 
الرقمي  المؤسسي  التكنولوجي  التكامل  تدعم  مبتكرة  إستراتيجيات  تطوير  الضروري  من 
لهذا القطاع نحو آفاق جديدة من التطور، وصواًل إلى الربط اإللكتروني الرقمي واإلنفتاح 
على مرحلة جديدة من االدارة المؤسسية تدعم تطوير تقنيات ومتطلبات الخدمات الرقمية 
وذلك عبر تطوير معايير تبادل البيانات وكيفية تدفق المعلومات إلكترونيًا وتعزيز الريادة في 

ظل التحول المتسارع نحو تقنيات الجيل الخامس. 
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نبذة عامة عن مشروع تطوير
 مسرعات النظام الرقمي إلدارة سكنات العمال

إسم المشروع: مسرعات النظام الرقمي إلدارة سكنات العمال عن بعد 
مواصفات النظام: منظومة متكاملة إلدارة سكنات العمال عن بعد

األعالن عن المشروع: خالل إحتفاالت الدولة بالعيد الوطني – ديسمبر 2022  

يشرفنا في داتاماتكس، المؤسسة الوطنية وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي، 
سكنات  إلدارة  الرقمي  النظام  مسرعات  تطوير  مشروع  تقديم  اإلعالم  ووسائل  األعمال 
العمال وفق حوكمة إدارية، تكنولوجية وتنافسية عالمية إلدارة وتطوير السكنات، بما يدعم 
بتوفير  المشروع  هذا  نقوم من خالل  حيث  القطاع،  هذا  بشأن  للدولة  المستقبلية  الرؤية 

جميع األدوات اإلدارية والتكنولوجية لتمكين متخذي القرار والمعنيين في هذا القطاع.  

إدارة سكنات  الدولية في  والتنافسية  الحوكمة  ركائز  تكنولوجية، مبينة على  هي منظومة 
العمال، حيث تدعم الرؤية الوطنية المستقبلية لتطوير وإدارة تنافسية سكنات العمال في 
دولة االمارات العربية المتحدة، كما تمكن المنظومة الشركات ومؤسسات القطاع التنظيمي 
وتبادل  االصطناعي  والذكاء  البيانات  على  معتمدة  السكنات  إدارة  كيفية  في  الحكومي 
المراسالت والمعلومات واإلجراءات اإلدارية ومتابعة التنفيذ وإسترجاع المعلومات إلكترونيًا 

على مدار الساعة.

كما نعلم جميعا بأنه حاليًا تواجه الشركات والقطاع المؤسسي التنظيمي الحكومي تحديات 
رقمية  أنظمة  وجود  عدم  بسبب  إداريا  العمالية  السكنات  عمل  وتنظيم  إدارة  في  كبيره 
وتنظيمية شاملة في  إدارية  حوكمة  تطبيق  من  القطاعات  هذه  تمكن  متكاملة  تكنولوجية 
إدارة السكنات، باإلضافة الى إدارة تخزين وتحليل بيانات القاطنين حتى تتمكن من إدارة هذه 
السكنات بإحترافية شاملة، هذا وفي ظل التطورات والتوسعات اإلقتصادية في حالة عدم 
تطبيق مثل هذه اإلستراتيجيات فمن المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى تحديات كبيره وسيكون 
المجتمعي  األمن  وربما  والبيئة  المهنية  الصحة  السالمة،  أنظمة  على  سلبي  تأثير  لذلك 

عام.  بشكل 

واإلدارية  التكنولوجية  النظم  لتطوير  حديثة  إستراتيجيات  نحو  الوطني  التوجه  إطار  وفي 
المدن  نحو  للتحول  الحديثة  اإلستراتيجيات  مع  يتواكب  وبما  المعلومات  إلدارة  المتكاملة 
الرقمية وتطوير البنية التحتية وتخطيط المدن ودعما لتحقيق تواؤم الرؤى مع االستراتيجية 
الوطنية للحكومة الرقمية لدولة اإلمارات 2025 واالعتماد على عمليات البيانات المفتوحة 
والشاملة، وسهلة الوصول والتركيز على بناء رؤية تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة، 
نحو  المؤسسي  التحول  ظل  في  العالمية،  واالستثمارات  االقتصادية  األنشطة  وجذب 
المعرفة وعلم االدارة والتقدم التكنولوجي مثل تقنيات البلوك تشين، الذكاء االصطناعي، 
انترنيت االشياء ومنظومة الحكومة والمدن الرقمية. حيث أصبح لزامًا على المؤسسات بناء 

المستقبل. متطلبات  تطوير  استراتيجيات 

األنظمة الرقمية إلدارة سكنات العمال  

•  النظام الرقمي إلدارة غرف سكنات العمال  
•  النظام الرقمي إلدارة تقييم السكنات   

•  النظام الرقمي إلدارة أمن السكنات   
•  النظام الرقمي إلدارة شكاوي السكنات   

•  النظام الرقمي إلدارة عقود السكنات  
•  النظام الرقمي إلدارة أصول السكنات   

•  النظام الرقمي إلدارة التموين في السكنات   
•  النظام الرقمي إلدارة نفايات السكنات   
•  النظام الرقمي إلدارة مركبات السكنات   

•  النظام الرقمي إلدارة الغرامات واالجراءات الخاصة بالسكنات  
•  النظام الرقمي إلدارة صيانة السكنات   

•  النظام الرقمي إلدارة مخالفات السكنات   
•  النظام الرقمي إلدارة اإلسعافات األولية

•  النظام الرقمي إلدارة الموارد البشرية
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رعاية مشروع مسرعات تطوير
النظام الرقمي إلدارة سكنات العمال

)المزايا للراعاة والشركاء اإلستراتيجيين(

تطوير  مشروع  إستراتيجي في  كشريك  المشاركة  بخصوص  مؤسستكم  مخاطبة  ُيشّرُفنا 
اإلستراتيجيات  تطوير  الى  يهدف  والذي  العمال  سكنات  إلدارة  الرقمي  النظام  مسرعات 
والحلول التنافسية لها، حيث يقدم المشروع فرصًة ُمتميزًة لتطوير اإلستراتيجيات التكنولوجية 

المؤسسية الحديثه والحلول التنافسية إلدارة سكنات العمال.     

دور مؤسستكم: راعي وشريك إستراتيجي للمسرعات
مدة الشراكة: سنة من تاريخ توقيع عقد الشراكة

مبلغ الشراكة: حسب اإلتفاق      

لماذا رعاية مشروع مسرعات تطوير النظام الرقمي إلدارة سكنات العمال  

•  دعم تطوير الحلول التنافسية والمنظومة الرقمية إلدارة سكنات العمال       
•  دعم المنظومة التكنولوجية لبناء ودعم تنافسية الدولة في إدارة سكنات العمال    

•  تطوير البنىة التحتية واإلستراتيجيات التي تدفع عجلة التحول الرقمي في قطاع المقاوالت  
•  تطوير متطلبات المرحلة القادمة واالبتكار وأنظمة الحوكمة في إدارة سكنات العمال     

•  تطوير متطلبات المرحلة القادمة استنادا على الذكاء االصطناعي والحوكمة سكنات العمال.

المزايا التكنولوجية من الشراكة والخدمات التي توفرها داتاماتكس دون مقابل لمؤسستكم       

•  تزويد مؤسستكم بنسخة من النظام الرقمي إلدارة سكنات العمال لمؤسستكم دون مقابل  
•  الدعم الفني الدارة النظام دون تحمل جهتكم أي تكاليف لمدة عام من قبل داتاماتكس 

•  تدريب وتأهيل العاملين لدى مؤسستكم في كيفية إستخدام النظام دون مقابل 
•  على أن تقوم مؤسستكم بتوفير االجهزة، االنترنيت وكل ما يتعلق بشأن التنفيذ 

•  على أن تقوم مؤسستكم بتوفير رخص االنظمة لألجهزة الرئيسية
•  منح مؤسستكم حق تغيير مسمى النظام بما يخدم أهداف مؤسستكم. 

مزايا الشراكة اإلستراتيجية لراعي مسّرعات تطوير النظام الرقمي إلدارة سكنات العمال  

•  سيتم تقديم مؤسستكم كجهة راعية لتطوير مسرعات النظام الرقمي إلدارة سكنات العمال  
•  سيتم تقديم مؤسستكم كجهة راعية لتطوير الحلول التنافسية لقطاع المقاوالت   

المزايا اإلعالمية لراعي مسّرعات تطوير النظام الرقمي إلدارة سكنات العمال        

•  تنظيم حفل اعالمي إلطالق النظام واإلعالن عن مشاركة مؤسستكم كجهة راعية للمسرعات 
•  مشاركة قيادات مؤسستكم في حفل إطالق البرنامج         

•  إعداد محتوى األخبار الصحفية ومحتوى وسائل التواصل االجتماعي.  
•  وضع شعار مؤسستكم كجهة راعية لمسرعات تطوير النظام الرقمي إلدارة سكنات العمال          

•  وضع شعار مؤسستكم كشريك إستراتيجي على الموقع الرسمي للبرنامج
•  االستفادة من التغطية اإلعالمية اإلقليمية والعالمية عبر قاعدة بيانات 100 جهة إعالمية 

•  االستفادة من الحملة التسويقة المؤسسية عبر قاعد بيانات كبيره لجميع القطاعات المتعلقة 
•  طباعة شعار مؤسستكم على المواد التسويقية كجهة راعية للمسرعات  
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Labour Accommodations
 Rooms Management System

Labour Accommodations
Assets Management System 
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 Labour Accommodations
Catering Management System

 Labour Accommodations
Maintenance Management System
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 Labour Accommodations
First Aids Management System

Labour Accommodations
Fines Management System 
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 Labour Accommodations
Security Management System

 Labour Accommodations
Complains Management System
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 Labour Accommodations
Evaluation Management System

 Labour Accommodations
Ranking Management System
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 Labour Accommodations
Suggestion Management System

Labour Accommodations
Waste Management System 
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 Labour Accommodations
Fleet Management System

 Human Resource
Management System
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