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1. الغرض من هذه الوثيقة
يتمثل الغرض ا±ساسي من هذه الوثيقة في تقديم مجموعة من ا°رشادات ذات الجودة المتعلقة 

بالخدمات والمحايدة تجاه التكنولوجيا إلى الجهات التابعة لحكومة دبي؛ لمساعدتها في تنفيذ خدماتها 
الذكية.

تختص الوثيقة بتنقيح ”نموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية، ا°صدار 3.0“ الذي سبق نشره، وهي 
بالتالي تحل محله. وسوف ُتستخدم أيض¹ °جراء التقييمات الدورية لجودة الخدمات الذكية التي تقدمها 

الجهات التابعة لحكومة دبي.

جرى حذف ا°رشادات المحددة الخاصة بالتكنولوجيا والمنصات عمد¿، بقصد الحفاظ على االستقاللية 
والحيادية، وتم تبني منظور خبرة المتعامل عبر التأكيد على نواحي الخدمة الهادفة إلى تحقيق التوقع 

ا°يجابي للمتعاملين.  

في هذا السياق، توفر هذه الوثيقة إرشادات عالية المستوى ومحايدة تجاه التكنولوجيا بحيث تتمكن 
الجهات الحكومية من تصميم خدماتها الذكية وتنفيذها كجزء من مبادرة الحكومة الذكية.

وثيقة التميز في تقديم الخدمات الذكية ، ا°صدار رقم  4.0
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2. نطاق هذه الوثيقة
تنطبق ا°رشادات الواردة في هذه الوثيقة على كافة الخدمات التي تعود ملكيتها للجهات التابعة 

لحكومة دبي أو التي تديرها تلك الجهات. كما ينطبق النموذج أيضا على الخدمات غير الحكومية.

ُحذفت بعض من العناصر المتكاملة الخاصة بتصميم الخدمة، وخاصة العناصر المتعلقة بخدمة محددة، 

وذلك بقصد الحفاظ على االستقاللية ضمن الجهات الحكومية. كما تتيح الوثيقة مجاًال واسع¹ للجهات 

الحكومية لالبتكار؛ فهي تتضمن مجموعة موحدة من إرشادات الجودة الشاملة التي تنطبق على كافة 

الخدمات الذكية، بصرف النظر عن طبيعتها (ما لم تتم ا°شارة إليه بخالف ذلك).   

3. ملكية هذه الوثيقة
تعود ملكية وثيقة ”نموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية“ إلى مؤسسة حكومة دبي الذكية التي 

تضطلع بالمسئولية عن صيانة هذه الوثيقة وتنقيحها وتحسينها. ويجوز لمؤسسة حكومة دبي الذكية 

إدخال المزيد من التعديالت والتحسينات عليها في الوقت المناسب، بالتشاور مع الجهات الحكومية.

وثيقة التميز في تقديم الخدمات الذكية ، ا°صدار رقم  4.0
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4. نموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية
صممت مؤسسة حكومة دبي الذكية نموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية لمساعدة الجهات 

التابعة لحكومة دبي في توفير خدمات تركز على المتعاملين. هذه الوثيقة تحدد وتبين بإيجاز مختلف 
مكونات نموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية. ويتألف النموذج من مجموعة من إرشادات الجودة 

الخاصة بالخدمات الذكية. 

يتمثل الهدف الرئيسي لنموذج التميز في المساهمة في تحقيق تجربة عمالء متميزة أثناء استخدام 
الخدمات الذكية التي تقدمها الجهات الحكومية في دبي.

وتعد هذه الخبرة من الوظائف المرّكبة لتصورات المتعاملين ومشاعرهم وتوقعاتهم مقابل االنطباعات 
الناجمة عن االستخدام الفعلي، واالستفادة المسبقة والالحقة من الخدمة إلخ..  

يتضمن نموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية مبادئ الجودة المتعلقة بالخدمة، حيث 
تستخدم هذه المبادئ في تحديد مختلف ا�رشادات الموضحة في النموذج:

االفتراض ا±ساسي لنموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية هو أن مبادئ الجودة أعاله سوف تسهم 
في تحقيق تجربة متميزة للمتعاملين.

ونظر¿ ±ن عدد كبير من الخدمات الذكية التي تقدمها حكومة دبي لمختلف المتعاملين تطرح تحديات 
فيما يتعلق بتحديد مجموعة موحدة من إرشادات الجودة، فقد نشأت الحاجة إلى نموذج التميز في 

تقديم الخدمات الذكية ليوفر مجموعة من إرشادات الجودة الشاملة التي تنطبق على كافة الخدمات 
الذكية (ما لم تتم ا°شارة إليه بخالف ذلك). أن الجوانب المحددة للخدمة تسهم إلى حد كبير أيض¹ في 
تشكيل تجربة المتعاملين؛ وعليه فمن شأن تلك الجوانب التي تنفذها الجهات الحكومية، وكذلك تبني 

إرشادات الجودة الخاصة بنموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية، أن تحدد معالم التجربة الكلية 
للمتعاملين.

إن نموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية يتيح مجاًال واسع¹ للجهات التابعة لحكومة دبي لالبتكار أثناء 
تصميم خدماتها الذكية. ويمكن النظر إلى ا°رشادات الواردة في نموذج التميز في تقديم الخدمات 

الذكية باعتبارها ممارسات جيدة يمكن تبنيها خالل مرحلة تصميم الخدمات الذكية، كما يمكن التعامل 
مع هذه ا°رشادات كقائمة مرجعية للمساعدة في مرحلة التصميم.

إمكانية الوصول إلى الخدمة
خدمة ذات طابع تنبؤي/ استشرافي 

سهلة االستخدام/ حدسية
تراعي السياق 

سلسة
تهدف إلى تحقيق الثقة

ذات أداء عاٍل وموثوقة
فعالة

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

وثيقة التميز في تقديم الخدمات الذكية ، ا°صدار رقم  4.0
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5. عناصر نموذج التميز في تقديم
     الخدمات الذكية

تتمثل إرشادات الجودة الخاصة بالخدمات الذكية في نموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية الذي 
طورته مؤسسة حكومة دبي الذكية في هذه الوثيقة. ويوفر النموذج مجموعة واسعة النطاق من 
ا°رشادات لضمان توفير خدمات ذكية تركز على المتعاملين، وعلى إتاحة المجال لهم للحفاظ على 

مستوى معين من الخبرة الموحدة الخاصة بالخدمة عبر الخدمات الذكية التي توفرها الجهات التابعة 
لحكومة دبي. يتم الحفاظ على تجانس تجربة المتعاملين على مستوى عاٍل دون أن يكون مفروض¹ بصورة 

مفرطة، ويتيح هامش¹ واسع¹ للجهات التابعة لحكومة دبي لالبتكار ضمن ا°رشادات الواسعة و المحددة.

الشكل 1 يعرض نموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية الذي يتألف من ثالثة عناصر:  

المفهوم
المكونات (التي تشمل ا°رشادات)

ا±هداف

✔

✔

✔

    الشكل Ò1 نموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية

وثيقة التميز في تقديم الخدمات الذكية ، ا°صدار رقم  4.0
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إن نمـوذج التميـز فـي تقديـم الخدمـات الذكيـة مبنـي حـول مفهـوم التركيــز مع المتعامليــن، وهــو 
يســتلزم 4 مكونــات تشــمل 37 إرشـاداَ. وهـي:

تهدف ا°رشادات إلى توفير ضوابط عامة على كيفية التحقق من أن الخدمات الذكية قد ُصممت لتحقق 
هدفين أساسيين:

مالحظة: تم إدخال العديد من ا°رشادات: من ا°صدار 3.0 من نموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية الذي سبق وأن نشرته 

مؤسسة حكومة دبي الذكية في السابق، ومن وثيقة "الدليل ا°رشادي للحكومة الذكية 2013" الذي نشرتها هيئة تنظيم 

االتصاالت. إلى جانب ذلك، تم البحث في أفضل الممارسات العالمية، وبخاصة في حقل الخدمات الذكية والتطبيقات المثبتة على 

الهاتف المتحرك، وأدخلت منها مجموعة متوافقة مختارة لالسترشاد بها.

إمكانية الوصول إلى الخدمة (8 إرشادات)

سهولة االستخدام والتصميم (11 إرشاد¿)

المحتوى (9 إرشادات)

الفعالية الوظيفية (9 إرشادات)

رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمة

ا�قبال على الخدمة

.1

.2

.3

.4

✔

✔

وثيقة التميز في تقديم الخدمات الذكية ، ا°صدار رقم  4.0
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6. مكّونات نموذج التميز في تقديم
الخدمات الذكية      

ن بإيجاز ويحدد ا°رشادات في كل مكّون، جنب¹ إلى جنب مع وصف موجز لها.  يتناول هذا القسم كل مكوِّ
ويشار إلى طبيعة الخدمة المطبقة  لكل إرشاد جنب¹ إلى جنب مع قناة (قنوات) الخدمة الذكية المطبقة. 

قد ال تنطبق بعض ا°رشادات إال على جانب معين من الخدمات (مثال: أحد ا°رشادات قد ال ينطبق إال على 
الخدمات ا°جرائية) أو على قنوات معينة للخدمة الذكية (مثال: أحد التطبيقات قد ال ينطبق إال على 

الخدمات المبنية على الويب أو الموقع ا°لكتروني على ا±جهزة المتحركة وليس على الخدمات الموجودة 
.( SMS في التطبيقات ا±صلية على ا±جهزة المتحركة أو الخدمات المبنية على الرسائل النصية القصيرة

1

1

2

2

يرجى مراجعة وثيقة سياسة تعريف الخدمات الذكية الصادرة عن مؤسسة حكومة دبي الذكية من أجل تعريف طبيعة الخدمة.

تدل SMS على خدمة الرسائل النصية القصيرة المتوفرة على الهواتف المحمولة

وثيقة التميز في تقديم الخدمات الذكية ، ا°صدار رقم  4.0
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نموذج التميز في تقديم
الخدمات الذكية

ن 1: إمكان الوصول المكوِّ
ُتستخدم الخدمات الذكية من قبل شريحة من السكان غير متجانسة 

إلى حد بعيد؛ وتضم هذه الشريحة مستخدمين يمتازون بأساليب 

تعلم وكفاءات متباينة إلى حد كبير. بدء¿ من التصور وانتهاًء بالتنفيذ، 

يجب على مصممي الخدمات الذكية التنّبه إلى إمكان وجود عوائق 

للوصول، إذا ما كان الهدف المنشود هو تصميم خدمة ذكية شاملة 

ومتاحة للجمهور على أوسع نطاق ممكن.

تحدد إمكانية الوصول إلى الخدمة مدى قدرة المستخدم على 

الوصول إلى الخدمة الذكية بسهولة وسالسة؛ إذ يجب أن يكون من 

السهل لكافة المستخدمين الوصول إلى الخدمات الذكية ببذل الحد 

ا±دنى من الجهد. وفي ما يأتي ا°رشادات التي من شأنها تحسين 

إمكانية الوصول  إلى الخدمات الذكية.



 
A.01

 
 

ن: إمكان الوصول المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير طريقة منظمة ومنطقية للوصول إلى خدمة من الموقع ا°لكتروني/ التطبيق.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

تفاعلية
إجرائية

معلوماتية

يجب أن تتوافر على الدوام خريطة موقع في كافة أرجاء الموقع ا°لكتروني (المواقع ا°لكترونية) 
للجهة الحكومية، ليمكنها إيصال المتعاملين إلى الخدمة التي ينشدونها. وتحتاج الجهات 

الحكومية إلى ضمان توافر خريطة موقع على مواقعها ا°لكترونية و/أو قائمة بالخدمات على 
تطبيقاتها ا±صلية على ا±جهزة المتحركة. يجب أن تكون خريطة الموقع والقائمة منظمتين من 

الناحية المنطقية، بما يجعل من المالئم للمتعاملين إيجاد الخدمة المطلوبة. ويمكن أن يشمل 
التنظيم المنطقي للفئات الرئيسة وا±قسام الفرعية المصممة بناًء على احتياجات المتعاملين.   

من المهم تزويد المتعاملين بخدمات يسهل الوصول إليها بغض النظر عن قنوات توفيرها. ويجب 
أن تكون الخدمة سهلة الوصول بأقل جهد ممكن من المتعامل.

وثيقة التميز في تقديم الخدمات الذكية ، ا°صدار رقم  4.0
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A.02

 
 

ن: إمكان الوصول المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

ضمان إتاحة الخدمات بسهولة على محركات البحث الرئيسة بهدف الوصول إليها
 و/أو تحميلها، أيض¹ سهولة الوصول للخدمة باستخدام خيار البحث في الموقع ا°لكتروني/ التطبيق.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

تفاعلية
إجرائية

معلوماتية

يميل مستخدمو ا°نترنت إلى استخدام أحد محركات البحث للوصول إلى موضوعات اهتمامهم 
و/أو احتياجاتهم الفعلية بما في ذلك الخدمات؛ لذا يجب أن يكون من السهل للمتعامل الوصول 

إلى الخدمة بأدنى جهد مبذول منه. ويتعين أيضا أن يتاح لزوار المواقع ا±لكترونية استخدام وظيفة 
البحث في الموقع ا°لكتروني للجهة الحكومية للوصول إلى الخدمة بمجرد دخولهم إلى الموقع 

ا°لكتروني (ينطبق ا±مر نفسه على التطبيقات ا±صلية ل×جهزة المتحركة فقط إذا كانت وظيفة 
البحث متوفرة بها). وينبغي على الجهات الحكومية أن تستهدف:  

إدراج مواقعها ا°لكترونية/ خدماتها في أكثر محركات البحث استخدام¹ (مثال: غوغل، ياهو،  
بينغ، آسك إلخ) وذلك لكون هذه المحركات تستحوذ على نسبة كبيرة من حركة مستخدمي  

المواقع ا°لكترونية الحكومية.  

احتالل مراتب عالية ضمن نتائج البحث المتعلقة بأعمالها وخدماتها ا±ساسية.  

وبالنسبة للتطبيقات ا±صلية على ا±جهزة المتحركة، وإذا كان المستخدم يستخدم متصفح محرك 
البحث على جهازه المتحرك، فيتعين أن يقوم المتصفح بتوجيهه إلى روابط مالئمة لتحميل خدمات 

ا±جهزة المتحركة المثبتة على تطبيقات ا±جهزة المتحركة من متاجر تطبيقات محددة جيد¿ 
(مثال: أي أو اس آب ستور، غوغل بالي ستور، بالكبيري وورلد، ويندوز فون ستور، إلخ) 

يجب أن توفر الجهات الحكومية خاصية بحث أساسية على المواقع ا°لكترونية، تتميز بما يلي:

أن تكون موجودة في مكان ثابت في ترويسة الصفحة في كافة أنحاء الموقع ا°لكتروني.  

أن يكون من السهل الوصول إليها واستخدامها.  

أن تكون قادرة على تنفيذ عملية أساسية للبحث عن كلمة مفتاحية كحد أدنى.  

أن تعمل بشكل سليم، وتفضي إلى نتائج ذات صلة ومعنى وجودة عالية.  

للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى ا°صدار 4.1 من نموذج تميز للمواقع ا°لكترونية الذكية،
UD.05 ا°رشاد رقم 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

وثيقة التميز في تقديم الخدمات الذكية ، ا°صدار رقم  4.0
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A.03

 
 

ن: إمكان الوصول المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير خدمة ثنائية اللغة (اللغتين العربية وا°نجليزية).

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

تفاعلية
إجرائية

معلوماتية

من شأن الخدمات ثنائية اللغة أن تعزز من إمكانية الوصول إلى الخدمات في بيئة متنوعة ومتعددة 
الثقافات واللغات مثل دبي. يجب أن تتوافر الخدمة بكلتا اللغتين؛ أي العربية وا°نجليزية.

وفي حال عدم توافر أحد مكونات الخدمة باللغتين، يجب على الدوام تقديم مالحظة °حاطة 
المتعاملين علم¹ بذلك مقدم¹.. فمن حق المتعاملين أن يعرفوا مقدم¹ أن جزء¿ من كامل الخدمة 

غير متاح باللغة التي اختاروها.  



وثيقة التميز في تقديم الخدمات الذكية ، ا°صدار رقم  4.0
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A.04

 
 

ن: إمكان الوصول المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

التأكد من التوافق الكامل للخدمات المبنية على الموقع ا°لكتروني مع كافة المتصفحات
الرئيسة (على سبيل المثال: أبل سفاري، ميكروسوفت إنترنيت إكسبلورر ، غوغل كروم ،

موزيال فيريفوكس وما إلى ذلك)، وتوفير خدمات أصلية على ا±جهزة المتحركة  لمنصات
رئيسة (مثال: أي أو اس آب ستور، غوغل بالي ستور، إلخ)  

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

تفاعلية
إجرائية

معلوماتية

يجب أن تصمم الخدمة بحيث تعمل بشكل سليم ينسجم مع كافة المتصفحات الرئيسة وا±كثر 
استخدام¹ في الويب واالجهزة المتحركة؛ حيثما انطبق ذلك. لذا، يجب أن تكون خدمات الجهات 

الحكومية:

مصممة لتعرض متصفحاٌت مختلفٌة على الويب/ المحمول النتائج نفسها بشكل مّتسق.  

أن تتجنب الترويج لمتصفح معين أو أكثر.  

أن تبقى صالحة لالستخدام وأن تعمل على الدوام وأن تفضي إلى نتائج ثابتة لمتصفحات  
مختلفة، ولنسخ متعددة من المتصفحات.   

الخدمات المتاحة على المواقع ا°لكترونية يجب أن تعمل بشكل مالئم ومتوافق مع آبل سفاري، 
مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر، غوغل كروم، وموزيال فايرفوكس. لمزيد من التفاصيل، يرجى 

  A.03 الرجوع إلى ا°صدار 4.1 من نموذج تميز للمواقع ا°لكترونية الذكية، ا°رشاد رقم

الخدمات المتاحة على المواقع ا°لكترونية ل×جهزة المتحركة يجب أن تعمل بشكل مالئم 
ومتوافق مع متصفحات آبل سفاري، وأندرويد، وأوبرا ميني، وغوغل كروم، وبالكبيري على ا°نترنت.

الخدمات المثبتة على التطبيقات ا±صلية ل×جهزة المتحركة يجب أن تكون متاحة على منصات 
رئيسة على ا±جهزة المتحركة. وكحد أدنى، يجب افتراضي¹ دعم منصات آبل آي أو إس، وغوغل 

أندرويد (تحتفظ حكومة دبي الذكية بحقها في أن تعدل مستقبًال على توصيات منصة محددة تبع¹ 
لتطور إقبال المتعاملين على المنصة). 

✔

✔

✔

وثيقة التميز في تقديم الخدمات الذكية ، ا°صدار رقم  4.0
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A.05

 
 

ن: إمكان الوصول المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

(Dubai ID) توفير آلية تحقق (تثبت) مالئمة وقوية للخدمة باستخدام نظام الدخول
الموحد على مستوى حكومة دبي بالنسبة للخدمات الذكية. 

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

تفاعلية
إجرائية

معلوماتية

يجب على الجهة الحكومية توفير آلية تحقق مالئمة للخدمة. وتبع¹ لمستلزمات ا±من، يمكن تبني 
آليات تحقق بعامل فردي أو عوامل متعددة للخدمة. ويجب على آلية التحقق أن:

توفر إجراًء واضح¹ للتسجيل واالشتراك للمتعاملين كي يتاح لهم استخدام الخدمة. ويجب 
توضيح الشروط وا±حكام (السياسات) ذات الصلة بالتسجيل واالشتراك للمتعاملين. 

توضيح المتطلبات الخاصة بشارات التحقق بوضوح إلى المتعاملين خالل التسجيل/ االشتراك. 
(مثال: طول كلمة المرور، ا±حرف المسموح بها، حساسية حالة ا±حرف، إلخ)

توضيح  متطلبات التغيير الدوري الخاصة بشارات التحقق بوضوح إلى المتعاملين خالل عملية 
رات استباقية حول تاريخ االنتهاء الفعلي لشارات التحقق.  التسجيل/ االشتراك. ويجب إرسال مذكِّ
(مثال: يمكن إرسال رسالة تذكيرية إلى المتعامل قبل أسبوع و/أو بضعة أيام من انتهاء مفعول 

كلمة السر).  

تنقل بوضوح آلية إغالق الحساب، إْن وجدت، بعد عدد معين من محاوالت الدخول
(مثال: العدد المقبول من المحاوالت وفترة قفل الحساب).

توفر وسيلة للتعافي من الفقدان العرضي لشارات التحقق أو لنسيانها. (مثال: فقدان الرمز، عدم 
تذكر كلمات المرور، إلخ).  

توفر وسيلة لتسجيل الخروج، وبالتالي التواصل مع المتعامل كشخص غير موثق لتنفيذ المزيد 
من ا°جراءات. 

توفر وسيلة لتعديل الجزء القابل للتغيير من شارة (شارات) التحقق. (مثال: تغيير كلمة المرور، 
تغيير رقم التعريف الشخصي، إلخ) بعد التحقق من ذلك بشكل مناسب.



✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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A.05 :رقم ا�رشاد

تستخدم قناة إلكترونية أمنة لنقل شارات التحقق. (مثال: كلمات المرور).

توفر آلية توثيق موحدة لكافة الخدمات التي تقدمها جهة حكومية معينة. ومن بين 
الممارسات الجيدة في هذا المضمار نذكر أنه حالما يتم التحقق من المتعامل ودخوله ±ي من 

الخدمات التي تقدمها جهة حكومية ما، يجب أال تظهر للمتعامل حاجة اخرى إلى التحقق ثانية 
في حال الرغبة بالوصول إلى أي خدمة أخرى تقدمها الجهة نفسها، ما لم يسجل المتعامل 
الخروج عمد¿ (أو يستخدم خدمة تتطلب مستوى أعلى من التوثيق ضمن آلية التوثيق نفسها).

يجب أن تستخدم الخدمات الذكية خدمة نظام الدخول (Dubai ID) الموحد على مستوى 
الحكومة، وفق¹ للتوجيهات الواردة في ”سياسة تنفيذ الخدمات الذكية“ الصادرة عن مؤسسة 

حكومة دبي الذكية.

✔

✔

✔
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A.06

 
 

ن: إمكان الوصول المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توقع أو تنبؤ الحاجة إلى خدمة قبل أن يشرع المتعاملون في طلبها (يثيرها)، حيثما ينطبق ذلك.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

تفاعلية
إجرائية

معلوماتية

يمكن للخدمات الذكية في بعض ا±حيان أن تتنبأ بالحاجة إلى خدمة ما قبل أن يشرع المتعاملون 
في طلبها (يثيرها). وهذا يتوقف على فهم احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم من خالل بيانات 

المعامالت الجارية، وكذلك من خالل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.

يمكن تذكير المتعاملين بالمدفوعات أو المعامالت المتكررة (الدورية) من خالل الرسائل ا°لكترونية 
(مثال: البريد ا°لكتروني، الرسائل النصية القصيرة، إلخ).

إذا تم طلب الخدمة عند بلوغ حد ما فعندئذ يمكن إرسال رسائل تذكيرية إلى المتعاملين قبل بلوغ 
الحد أو عند بلوغها (مثال: إعادة تعبئة رصيد سالك).

إذا كان من المرجح بالنسبة لخدمة أخرى تقدم من جهة حكومية أخرى، أن تنشأ عن خدمة 
مكتملة؛ عندها يمكن للجهة الحكومية المعنية باكتمال الخدمة أن تتوقع مثل هذه الحاجة وأن 

تحيط المتعامل علم¹ بها فور اكتمالها في مرحلتها ا±ولى. ومن شأن توقعات وتنبؤات كهذه حول 
الخدمات أن تحّفز الجهات الحكومية على التفكير بالتبعيات المترتبة على العالقات بين الخدمات 

عبر الجهات.
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A.07

 
 

ن: إمكان الوصول المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

إعادة توجيه المتعاملين إلى القناة المالئمة بناًء على جهاز المتعامل وتفضيالته

تطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركةموقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركة

تفاعلية
إجرائية

معلوماتية

يجب على الجهة الحكومية أن تتصرف بصورة تلقائية بأن تعيد توجيه المتعاملين با±جهزة 
المتحركة (أي المتعاملين الذين يستخدمون ا±جهزة المتحركة) الذين يزورون خدمة الجهة في 

موقع إلكتروني ما، إلى نسخة الموقع ا°لكتروني ا±مثل من حيث االستخدام على ا±جهزة 
المتحركة في حال وجود إحداها. ومهما يكن، يجب السماح للمتعاملين بالتوجه إلى كامل الموقع 

ا°لكتروني إذا ارتأوا القيام بذلك. 

على الجهة الحكومية إبالغ المتعامل عبر ا±جهزة المتحركة في حال وجود تطبيق مصمم 
ل×جهزة المتحركة ومالئم لجهازه وللخدمة المطلوبة. ويجب عدم تزويد هذه المعلومات إال 
للمتعاملين الذين يستخدمون أجهزة متحركة يوجد لها تطبيق مصمم  ل×جهزة المتحركة.

فعلى سبيل المثال يمكن إظهار شريط ”تحميل تطبيق آيفون“ للمتعاملين الذين يوجد لديهم 
أجهزة آيفون وليس للمتعاملين الذين يستعملون أجهزة أندرويد. ويجب منح المتعامل خيار 

االستمرار باستخدام الخدمة من غير تحميل التطبيق ا±صلي على ا±جهزة المتحركة (أي أن ما 
يفضله المتعامل يتجاوز ما تفضله الجهة).
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A.08

 
 

ن: إمكان الوصول المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الذكية لذوي الهمم .

تطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركةموقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركة

تفاعلية
إجرائية

معلوماتية

يشمل جمهور الخدمات الحكومية مجموعة متنوعة من ا±فراد من ذوي الهمم، ومنها:

ا°عاقة البصرية: العمى، ضعف البصر أو فقدان حدة البصر.   

ا°عاقة السمعية: الصمم الكامل أو بعض مستويات فقدان السمع.  

ا°عاقة المعرفية: ضعف النطق، اللغة أو صعوبات التعلم.  

ا°عاقات الجسدية: ضعف الحركة أو فقدان التحكم الحركي الدقيق  

توفر رابطة الشبكة العالمية (W3C) إرشادات مفيدة (لكنها ال تحدد متطلبات معينة) فيما يتعلق 
بتفسير وتطبيق إرشادات الوصول إلى محتوى الويب 2.0 (WCAG20) لمحتوى وتطبيقات الجوال 

على الويب وغير الويب، لجعل الوصول إلى ويب ا±جهزة المتحركة ومحتوى تطبيقات ا±جهزة 
المتحركة متاحا ل×شخاص من ذوي االحتياجات الخاصة. لمزيد من التفاصيل، بخصوص إرشادات 
إمكانية الوصول إلى مواقع الويب، يرجى الرجوع إلى ننموذج التميز للمواقع ا°لكترونية الذكية، 

.A.05 ا°صدار 4.1، ا°رشاد رقم

إرشادات النفاذ إلى الخدمات من الهاتف المتحرك: كيف تطبق إرشادات الوصول إلى محتوى الويب 
2.0 وغيرها من إرشادات رابطة الشبكة العالمية/مبادرة الوصول إلى الويب (WAI) واي على 

إرشادات ا±جهزة المتحركة المنظمة بموجب 4 مبادئ كما هو موضح أدناه.

(هام: ال ينبغي استخدام المبادئ وا°رشادات المذكورة أدناه بشكل موجز كأساس للتحقق من 
مستوى التوافق مع ا°رشادات الواردة في هذه الوثيقة، ولذلك يجب على الجهات الحكومية 

الرجوع إلى الوثائق الرسمية المتعلقة بالوصول إلى الخدمات من خالل الهواتف المتحركة 
واستخدامها كأساس مرجعي لتحديد مدى توافقها. )



✔

✔

✔

✔

3

3www.w3.org : هي جمعية دولية تعمل من خاللها المنظمات ا±عضاء، وموظفين بدوام كامل، والجمهور معا لتطوير معايير الويب، المصدر (W3C) رابطة الشبكة العالمية

4

تعود حقوق الملكية الفكرية لهذه ا°رشادات و الـ 4 مبادئ إلى رابطة الشبكة العالمية (W3C)، وليس حكومة دبي الذكية.4
http://www.w3.org/TR/mobile-accessibility-mapping/
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A.08 :رقم ا�رشاد

ا°رشاد 1.1: شاشة الحجم الصغير: شاشة الحجم الصغير هي واحدة من الخصائص ا±كثر شيوعا ل×جهزة  .1
المتحركة. وبرغم أن درجة الوضوح االستثنائية التي تتمتع بها هذه الشاشات تتيح عرض كميات كبيرة من  

المعلومات، إال أن صغر حجم الشاشة يضع حدود عملية على مقدار المعلومات التي يمكن ل×شخاص  
مطالعتهتا في آن واحد، وخصوصا عندما تستخدم خاصية التكبير من قبل ا±شخاص الذين يعانون من  

ضعف البصر.  

ا°رشاد 1.2: التقريب / التكبير: مجموعة متنوعة من ا±ساليب تتيح للمستخدم إمكانية التحكم في حجم  .2
المحتوى على ا±جهزة المتحركة ذات الشاشات الصغيرة. على مستوى المتصفح، تتوفر هذه الطرق  

بشكل عام لمساعدة جمهور واسع من المستخدمين. على مستوى المنصة تتوفر هذه ا±ساليب كميزات  
°مكانية الوصول للخدمة من قبل ا±شخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو إعاقات إدراكية.  

ا°رشاد 1.3: التباين: من المرجح أن تستخدم ا±جهزة المتحركة في بيئات متنوعة بما في ذلك البيئات  .3
الخارجية، حيث يكون وهج أشعة الشمس أو مصادر ا°ضاءة القوية ا±خرى أكثر احتماال، وذلك بخالف من  

أجهزة الكمبيوتر / أجهزة الكمبيوتر المحمولة. ويؤدي هذا الوضع إلى زيادة أهمية استخدام التباين الجيد  
لجميع المستخدمين وقد يؤدي إلى تعقيد التحديات التي يواجهها المستخدمون ذوو الرؤية المنخفضة  

للوصول إلى المحتوى عند وجود خاصية تباين ضعيفة على ا±جهزة المتحركة.  

المبدأ 1: قابلية ا�دراك: يجب أن تكون المعلومات ومكونات واجهة المستخدم
والمستخدم قابلة للعرض للمستخدمين بطرق يتمكنون من إدراكها.

ا°رشاد 2.1: التحكم في لوحة المفاتيح ل×جهزة التي تعمل باللمس: تطور تصميم ا±جهزة المتحركة  .1
بعيدا عن لوحات المفاتيح المادية المدمجة (على سبيل المثال الثابتة، والمنزلقة) لتتحول إلى أجهزة قادرة  
على زيادة مساحة الشاشة التي تعمل باللمس مع إمكانية عرض لوحة مفاتيح على الشاشة فقط عندما  

يختار المستخدم واجهة تحكم المستخدم التي تقبل إدخال النص (على سبيل المثال مربع النص).  

اا°رشاد 2.2: حجم هدف اللمس والتباعد: تتيح الدقة العالية ل×جهزة المتحركة إمكانية عرض العديد من  .2
العناصر التفاعلية معا على شاشة صغيرة. ولكن يجب أن تكون هذه العناصر كبيرة بما فيه الكفاية  

وتتبعد عن بعضها البعض بمسافة كافية بحيث يمكن للمستخدمين استهدافها بأمان عن طريق اللمس.  

ا°رشاد 2.3: إيماءات الشاشات التي تعمل باللمس: صمم العديد من ا±جهزة المتحركة ليتم تشغيلها  .3
بشكل أساسي عبر ا°يماءات التي يتم إجراؤها على شاشة تعمل باللمس. هذه ا°يماءات يمكن أن تكون  

بسيطة، مثل النقر بإصبع واحد، أو معقدة جدا بحيث تتطلب استخدام عدة أصابع أو نقرات متعددة أو  
أشكال مرسومة.  

ا°رشاد 2.4: إيماءات التحكم بالجهاز: با°ضافة إلى إيماءات الشاشة التي تعمل باللمس، توفر العديد من  .4
أنظمة تشغيل ا±جهزة المتحركة للمطورين خيارات تحكم يتم تشغيلها عن طريق التحكم الحركي  
بالجهاز (مثل الهز أو ا°مالة). ورغم أن اإيماءات التحكم بالجهاز يمكن أن تساعد المطورين على إنشاء  

واجهات مبتكرة للمستخدم ، إال أنها قد تشكل أيضا تحديا ل×شخاص الذين تكون لديهم صعوبة في  
ا°مساك بالجهاز المحمول أو غير قادرين على ا°مساك به.  

ا°رشاد 2.5: وضع ا±زرار في موضع يسهل الوصول إليه: يجب أن تشتمل مواقع وتطبيقات ا±جهزة  .5
المتحركة على عناصر تفاعلية يمكن الوصول إليها بسهولة عند إمساك الجهاز في وضعيات مختلفة.  

المبدأ 2: قابلية التشغيل: يجب أن تكون مكونات واجهة المستخدم
والتصفح قابلة للتشغيل.
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A.08 :رقم ا�رشاد

ا°رشاد 3.1: تغيير اتجاه الشاشة (صورة / منظر طبيعي): تقوم بعض تطبيقات ا±جهزة المحمولة تلقائيا  .1
بتثبيت وضعية الشاشة على اتجاه عرض معين (أفقي أو عمودي)، وتتوقع أن يستجيب المستخدمون من  

خالل تدوير الجهاز المحمول للتكيف مع وضعية العرض. ومع ذلك، فإن بعض المستخدمين يقومون  
بتثبيت أجهزتهم المتحركة في اتجاه ثابت (على سبيل المثال على ذراع كرسي متحرك).  

ا°رشاد 3.2: التنسيق المتوافق: يجب عرض المكونات المتكررة عبر صفحات متعددة بتنسيق متسق.  .2

ا°رشاد 3.3: تحديد وضعية عناصر الصفحة المهمة قبل تمرير الصفحة: يؤدي حجم الشاشة الصغير في  .3
العديد من ا±جهزة المتحركة إلى تقييد مقدار المحتوى الذي يمكن عرضه دون استخدام خاصية التمرير.  

ا°رشاد 3.4: تجميع العناصر القابلة للتشغيل التي تؤدي نفس ا°جراء: عند تؤدي عناصر متعددة ذات  .4
ا°جراء أو تنتقل إلى الوجهة نفسها (على سبيل المثال، ربط رمز الرابط بنص الرابط)، فينبغي تضمينها في  

نفس العنصر القابل للتنفيذ.  

ا°رشاد 3.5: توفير مؤشر واضح على أن العناصر قابلة للتنفيذ: العناصر التي تؤدي إلى تغييرات يجب أن  .5
تكون مميزة بما فيه الكفاية بحيث يمكن تمييزها بوضوح عن العناصر غير القابلة للتنفيذ (المحتوى،  

ومعلومات الحالة، وما إلى ذلك).  

ا°رشاد 3.6: توفير تعليمات لشاشات اللمس وإيماءات التحكم بالجهاز: القدرة على توفير التحكم عن  .6
طريق شاشة تعمل باللمس وإيماءات التحكم بالجهاز يمكن أن تساعد المطورين على إنشاء واجهات  

جديدة فعالة. ومع ذلك، بالنسبة لكثير من الناس، يمكن أن تشكل ا°يماءات المخصصة تحديا فيما يتعلق  
باكتشافها وأدائها وتذكرها.  

المبدأ 3: القابلية للفهم: يجب أن تكون المعلومات وطريقة تشغيل
واجهة المستخدم مفهومة.

ا°رشاد 4.1: ضبط لوحة المفاتيح االفتراضية لنوع إدخال البيانات المطلوبة: في بعض ا±جهزة المتحركة،  .1
يمكن تخصيص لوحة المفاتيح القياسية في إعدادات الجهاز ويمكن تثبيت لوحات مفاتيح إضافية  

مخصصة.  

ا°رشاد 4.2: توفير طرق سهلة °دخال البيانات: يمكن للمستخدمين إدخال معلومات على ا±جهزة  .2
المتحركة بطرق متعددة مثل لوحة المفاتيح على الشاشة ولوحة مفاتيح بلوتوث واللمس والكالم.  

ا°رشاد 4.3: دعم الخصائص المميزة للمنصة: توفر ا±جهزة المتحركة العديد من الميزات لمساعدة  .3
المستخدمين من ذوي االحتياجات الخاصة على التفاعل مع المحتوى.  

مالحظة: لالطالع على إرشادات إمكانية الوصول الخدمات من خالل ا±جهزة المتحركة: وثيقة إمكانية 
الوصول للموبايل:“ كيف تطبق WCAG2.0 ومبادئ  W3C/WAIالتوجيهية االخرى على الموبايل“، من خالل 

الرابط التالي:

المبدأ 4: سالمة المحتوى: يجب أن يكون المحتوى سليم¼ بما فيه الكفاية بحيث يمكن تفسيره 
بشكل موثوق من قبل مجموعة واسعة من وكالء المستخدم، بما في ذلك التكنولوجيات المساعدة.

 http://www.w3.org/TR/mobile-accessibility-mapping/ 
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التركيز على المتعاملين

نموذج التميز في تقديم
الخدمات الذكية

ن 2: سهولة االستخدام والتصميم المكوِّ
يجب أن تنقل التجربة المستقاة من الخدمة تصور¿ متجانس¹ وموحد¿ إلى 
كافة المتعاملين. ويجب أن تتضمن عناصر العالمة المؤسساتية تصورات 

حكومة دبي والجهة وأيقوناتهما وتلميحاتهما المرئية، وكذلك أن 
تستخدمها حيثما انطبقت عليه الحال وكان ذلك مجدي¹.

يجب تعزيز الهوية المؤسسية للجهات الحكومية في ما يتعلق 
بتواصلها وقنوات الترويج الخاصة بكل منها، وهذا يتطلب تصميم¹ 

موحد¿ وسلس¹ وقابًال لالستعمال يختبره المتعامل خالل استخدامه 
الخدمة.

ويجب أن تكون عناصر تصميم واجهة المستخدم ذات أحجام مناسبة 
ووظائف ال لْبس فيها، فيما يجب أن يكون تنسيق المعلومات وتصفحها 
بديهي¹ للمتعاملين. فيما يأتي مجموعة من ا°رشادات الرامية إلى تحقيق 

مستوى شكلي من سهولة االستخدام والتصميم المشترك عبر 



 
U.01

 
 

ن: سهولة االستخدام والتصميم  المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير الموثوقية للخدمات عبر توفير المراجع المالئمة للجهات الرسمية الحكومية 
بما يتوافق مع معايير التواصل الحكومي ، حيثما انطبق ذلك.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

معلوماتية
إجرائية

تفاعلية

يجب أن يظهر شعار حكومة دبي وأن يوضع شعار الجهات الحكومية بشكل مناسب في المكان المحفوظ 
له على الموقع ا°لكتروني للجهة وكذلك على موقعها ا°لكتروني على ا±جهزة المتحركة، بما يتوافق مع 

معايير التواصل الحكومي. للمزيد من التفاصيل بخصوص الموقع ا°لكتروني على الويب وعلى ا±جهزة 
المتحركة، يرجى الرجوع إلى ا°رشاد رقم  UD.01من ا°صدار 4.1 من نموذج التميز للمواقع ا°لكترونية الذكية   

ويجب أن تتضمن التطبيقات ا±صلية على ا±جهزة المتحركة النص أو التصور ذا الصلة بالجهة الحكومية (أي 
االنتماء الحكومي) للخدمة بشكل واضح. ويجب الحفاظ على ذلك باستمرار عبر كافة الشاشات خالل 

استخدام الخدمة. 

 يجب ذكر اسم الجهة الحكومية بوضوح في ترويسة الرسالة النصية القصيرة على ا±جهزة المتحركة، كما 
يوصى بذكره في الرسالة النصية القصيرة إذا تطلب ا±مر ذلك.

5

http://tec.gov.ae/media/6243/gggc-ar.pdf� (2009) الدليل العام لالتصاالت الحكومية للدوائر والسلطات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي الصادر عن المجلس التنفيذي5
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U.02

 
 

ن: سهولة االستخدام والتصميم  المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

استخدام حجم الشاشة المناسب وكذلك احجام الخط المستخدم في النص، 
مع ا±خذ بعين االعتبار سهولة القراءة وقيود حجم الجهاز.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

ينبغي عند اختيار دقة الشاشة مراعاة حجم شاشة الجهاز الذكي وحجم المحتوى المعروض (على 
سبيل المثال: ا±جهزة المتحركة). وعموما، يفضل استخدام دقة عالية ومحتوى أقل على الشاشة. 

مما يجعل الجهاز أكثر مالئمة للمستخدم.

ينبغي أخذ حجم شاشة الجهاز الذي يعمل عليه المستخدم بعين االعتبار عند تحديد حجم الخط 
المستخدم في النصوص، إذ ان شاشات الكثير من االجهزة ليست كبيرة؛ لذا، ال ينبغي أن يكون 

حجم الخط كبيراَ جدا.. وفي الوقت ذاته، يؤدي تصغير حجم الخط بشكل كبير الى مشكلة في 
قراءته. ومن هنا يتحتم إيجاد حل وسط يراعى تجربة المستخدم وخصائص الجهاز على حد سواء. 

ويجب أن يكون هدف الجهات التوافق مع ا°رشادات التطويرية المتعلقة بالجهاز.

المصدر: وثيقة ”الدليل ا�رشادي للحكومة الذكية 2013 ” الصادر ة عن هيئة تنظيم االتصاالت في دولة ا�مارات.



معلوماتية
إجرائية

تفاعلية
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U.03

 
 

ن: سهولة االستخدام والتصميم  المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

ضمان أن تشير أزرار واجهة المستخدم إلى وظائف ال لْبس فيها.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

ينبغي التأكد من أن أزرار واجهة المستخدم تدل على وظائفها، بما يؤدي المعنى المطلوب بالنسبة  
للمستخدم. فإن كان التطبيق يستخدم أزرار¿ معدلة غير ا±زرار المتعارف عليها، عندها ينبغي أن تكون مصممة 

بشكل يتيح للمستخدم معرفة وظيفتها والى اين ستأخذه.  على المستخدمين استعمال حدسهم لمعرفة 
الوظيفة التي يؤديها الزر ولمعرفة أين سيأخذ المستخدم.

عند استخدام الرموز البصرية عوض¹ عن النص، ينبغي الحرص على أن تكون منطقية للمستخدم،  بحيث تكون 
الرسومات واضحة وتعبر عن الوظيفة المرجوة منها بشكل تلقائي. 

يؤدي استخدام عدد كبير من ا±زرار بغير داع الى تجربة تصفح غير مريحة للمستخدم. إذ ينبغي ترك مساحات 
كافية بين االيقونات (الرموز) والروابط لتفادي الضغط على ا±يقونة أو الرابط غير المطلوبين دون قصد.

المصدر: وثيقة ”الدليل ا�رشادي للحكومة الذكية 2013 ” الصادر ة عن هيئة تنظيم االتصاالت في 
دولة ا�مارات.

يجب توفير إيضاحات للمتعامل حول ما يمكن اختياره أو النقر عليه أو تمريره (وتعرف هذه العملية بالقدرة 
على االستخدام التي تتيح للمتعاملين اتخاذ ا°جراءات المطلوبة لواجهة المستخدم تلقائي¹)، وخاصة في 

ا±جهزة التي تعمل شاشاتها باللمس.   

تأكد من أن وظيفة اللمس تعمل بشكل سليم وأن عناصر مثل الروابط وا±يقونات وا±زرار يمكن النقر عليها 
بصورة مرئية.

بالنسبة ل×جهزة التي تعمل شاشاتها باللمس، يجب أن تكون العناصر المستهدفة باللمس ذات حجم 
مناسب، كما يجب ترك مسافة كافية بينها لتجنب ا±خطاء الناجمة عن االختيار.

يجب اتباع ا±عراف وا±نماط للحد من منحنى تعلم المستخدمين، وجعل خبرة المحمول أكثر اعتماد¿ على 
البديهة. أما التطبيقات ا±صلية فيجب أن تتبع المعايير وا°رشادات المحددة للمنصات (يرجى مراجعة الرابط 

http://developer.android.com/design/style/index.html لالطالع على إرشادات تصميم منصات 

أندرويد 

والرابط 

لالطالع على إرشادات الواجهة البشرية لمنصات iOS والرابط

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb158602.aspx لالطالع على تطبيقات تصميم 

منصات ويندوز على ا±جهزة المتحركة.

إن تطوير واجهات حسب الطلب تعمل بما ال ينسجم مع المعايير المحددة للمنصات قد يؤدي إلى تشويش 
المتعاملين وإيجاد العوائق، وبالتالي تخفيف نسبة ا°قبال؛ لذا ينصح بتطبيق مبادئ المجموعة ا±صلية لواجهة 

نظام التشغيل وتصميم عناصر واجهتك من غير تغيير الوظائف ا±ساسية.   



معلوماتية
إجرائية

تفاعلية

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/

conceptual/mobilehig/MobileHIG.pdf
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U.04

 
 

ن: سهولة االستخدام والتصميم  المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير اسم وصفي وسهل الفهم للخدمة

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

يجب أن تتمتع كافة الخدمات بأسماء فريدة ومميزة. وينبغي الحرص على إبقاء هذه ا±سماء 
مدركة بالبديهة ووصفية وسهلة الفهم بالنسبة لكافة المتعاملين.

يجب تجنب استخدام اختصارات السم الخدمة؛ فهذا االسم يجب أن يكون متوافر¿ على الدوام 
وواضح¹ وسهل القراءة في أثناء استخدام المتعاملين للخدمة



معلوماتية
إجرائية

تفاعلية
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U.05

 
 

ن: سهولة االستخدام والتصميم  المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

تأمين تصفح يعتمد على البديهة والقدرة على التنبؤ بالخدمة المطلوبة وجيد التنظيم
وال يحتاج إلى شرح وواضح.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

ينبغي تصميم الهيكل الداخلي للتطبيق بحيث يكون واضحا وسهال وسهل التوقع من قبل 
المستخدم، بيما يتيح الدخول إلى كل خاصية وظيفية بسهولة تامة، والوصول إلى المحتوى 

المطلوب بأقل عدد ممكن من النقرات.

الحرص على تقديم المعلومات على أساس الوصول الى المعلومات ا±كثر أهمية بسهولة. يجب 
تعريف الغاية من وراء التطبيق بشكل واضح، والتأكد من أن المستخدم سيني الوصول الى الوظيفة 

المطلوبة بأقل عدد من الخطوات.   

ينبغي عرض الروابط المؤدية إلى خواص التطبيق ا±ساسية على الصفحة الرئيسة، بما يسمح  
للمستخدم رؤية مجمل الخصائص الوظيفية له على الصفحة ذاتها. أما الصفحات الداخلية، فيجب 

أن تحتوى على روابط ثانوية معروضة بشكل واضح، حيثما دعت الحاجة.  

ينبغي أن تدل العناوين والروابط بشكل واضح على الغاية من الموضوع؛ حيث يتحتم أن تستخدم 
التطبيقات عناوين وروابط وصفية واضحية لكل جزء من المحتويات. 

ينبغي توفير أزرار مالحية في كل صفحة يمكن أن يزورها المستخدم. وبالنظر الى حجم الشاشة، 
من المستحسن عرض زري ”الرجوع“ و“الصفحة الرئيسة“ فقط.  ويمكن أيضا للروابط ذات الصلة 

بالمحتويات الداخلية مساعدة المستخدم على التنقل بشكل أسهل ضمن التطبيق.

ينبغي أن تكون أيقونات (الرموز) وأزرار التنقل (المالحة) بحجم (30 بيكسل) على ا±قل. وأن تدل 
بشكل واضح على المسار الذي سينتقل إليه المستخدم لدى النقر عليها.

المصدر: وثيقة ”الدليل ا°رشادي للحكومة الذكية 2013 ” الصادر ة عن هيئة تنظيم االتصاالت في 
دولة ا°مارات.

يجب توفير وسائل تصفح واضحة بعيد¿ عن الرسائل وا±خطاء وتنبيهات التطبيق، إلخ.. في طريق 
العودة إلى الخدمة.



معلوماتية
إجرائية

تفاعلية
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U.06

 
 

ن: سهولة االستخدام والتصميم  المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

الحصول على المعلومات الالزمة عن الخدمة من المتعامل من خالل آليات بسيطة وسهلة
االستخدام تحقق الفاعلية، واالستفادة من ميزات النقر حيثما أمكن الستبعاد إدخال النص.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

من المهم ضمان الحصول على المعلومات الالزمة عن الخدمة بطريقة مالئمة للمتعاملين. في ما 
يأتي بعض ا°رشادات التي يتعين على الجهات الحكومية اتباعها بهذا الخصوص:

إحضار بيانات ملف المتعامل المتاحة بالفعل بصورة مسبقة وتعبئتها بهدف الحد من إدخال 
بيانات الخدمة يدوي¹ (أمثلة عن بيانات المتعامل التي يتم إحضارها مسبق¹: االسم والعنوان 

ورقم الحساب وأرقام التعريف ا±خرى الخاصة بالمتعامل أو البيانات ذات الصلة الخاصة 
بالمتعامل.. إلخ). 

يمكن عرض القيم االفتراضية حيثما أمكن. هذا قد يكون البند ا±خير الذي  يختاره المستخدم أو 
في بعض الحاالت أكثر البنود استخدام¹ (مثل تاريخ هذا اليوم بالنسبة لبعض حقول إدخال التاريخ).

توفير مدخالت المستخدم المختارة والمحددة مسبق¹ حيثما أمكن، بهدف الحد من إدخال 
بيانات الخدمة يدوي¹ (مثال: تخفيض مستوى الحقول بقيم محددة مسبق¹).

ال بد أن يكون أي من المدخالت التي تم الحصول عليها من المتعامل إلزامي¹ لتنفيذ الخدمة أو 
تقديمها؛ وإال فإنه يتعين التخلص من المدخالت الخيارية لتبسيط الدخول إلى الخدمة حيثما 

أمكن.

يجب وضع عالمة أو إشارة واضحة على كافة الحقول ا°لزامية بصورة تشير بوضوح إلى أن هذه 
الحقول مطلوبة. ا°جراءات المتعارف عليها لçشارة إلى حقل مطلوب يمكن أن تشمل رموز¿ 

كالنجمة (*) ويفضل أن تكون بالنسق الغامق وبلون مغاير وفق¹ لتصميم واجهة المستخدم. 
وفي حال كان هناك مجال من حيث المساحة والتصميم، فإن عبارة ”حقل مطلوب“ يمكن أن 

تصاحب الحقول ا°لزامية. وبصرف النظر عن الطريقة المستخدمة فإنه يجب وضع إشارة واضحة 
أ بعد تقديم الطلب واضطرار  على تلك الحقول نظر¿ ±ن اكتشاف حقل مطلوب لم ُيعبَّ

المستخدم إلى إعادة تعبئته يبعث على الملل وعدم الرضا؛ لذا يعّد تنبيه المستخدم قبل 
تقديم الطلب فعلي¹ حول حقول محددة لم ُتم× من الممارسات الجيدة.

في حال حدوث أخطاء في أثناء تقديم الطلب، يتعين إعادة عرض الحقول الصحيحة المعبأة 
سلف¹ وإبراز الحقل (الحقول) التي تحتوي على بيانات غير صحيحة.



معلوماتية
إجرائية

تفاعلية

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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U.06 :رقم ا�رشاد

حيثما تطّلب ا±مر استخدام نسق محدد للبيانات، يجب ذكر هذا النسق ضمن الحقل أو بجواره، مع 
االستعانة بمثال. على سبيل المثال، إذا كان الحقل يتطّلب إدخال تاريخ فيجب أن يشير إلى ما إذا كان التاريخ 

المطلوب بنسق طويل أو قصير مع وضع ”ماسكات المكان“ القياسية الدولية مثل DD-MM-YY أو 
DD/MM/YY وكذلك مع أمثلة مثل 13-12-03 �� 2013/12/03.

للحصول على بيانات متناسقة، يجب توفير تنسيقات نسق الهاتف أيض¹ مع أمثلة وتعليمات حول ما إذا 
كان يتعين إدخال رمز المنطقة مع أقواس أو شرطات أو من غير أي مسافات. ويجب وضع ضوابط وأنساق 

مماثلة للبيانات ا±خرى مثل المعلومات الخاصة بأرقام جوازات السفر وبطاقات الهوية وبطاقات االئتمان 
إلخ. هذا من شأنه أن يساعد المستخدم في تجنب التخمين باالصطالح أو النسق الذي يتعين اتباعه، كما 

سيساعد في ضمان الحصول على كافة البيانات بنسق ثابت.

وحيثما كانت أية بيانات، وخاصة البيانات الرقمية، تتطلب ذكر فئة البيانات أو وحدتها، فيتعين ذكر ذلك 
بوضوح بجوار حقل البيانات. فإذا كان المستخدم بحاجة إلى إدخال بيانات مالية كالمبالغ، يجب أن ُتذكر 

العملة في الحقل وما إذا كانت المعلومات مطلوبة بالدوالر ا±مريكي أو بالدرهم. هذا ينطبق على 
البيانات الكمية ا±خرى مثل المسافة والطول والوزن.. إلخ؛ حيث يجب أن ُتذكر بوضوح الوحدات المناسبة 

با±متار أو الكيلومترات أو الكيلو غرامات، تجنب¹ ±ي غموض. 

يجب استخدام االقتراحات ذات الصلة با°كمال التلقائي والطباعة بحرف كبير تلقائي¹ وكذلك تقنية 
مراجعة التهجئة لتقليص الجهد الالزم °دخال البيانات وتقليل ا±خطاء مع القدرة على العودة حسب 
الحاجة. ومهما يكن، يجب إيقاف تشغيل الطباعة بحرف كبير تلقائي¹ بالنسبة للبريد ا°لكتروني، وكلمة 
المرور وعنوان ا°نترنت والحقول ا±خرى الحساسة لحالة ا±حرف وتشغيلها مع أسماء العلم والمواقع. 

وعلى نحو مماثل، يجب إيقاف تشغيل التصحيح التلقائي بالنسبة للبريد ا°لكتروني وكلمة المرور وعنوان 
ا°نترنت والمدخالت غير ا±بجدية ا±خرى وتشغيله مع المناطق المخصصة للنصوص والمدخالت الحرة. 

كما يجب أيض¹ إزالة المسافات الزائدة في المدخالت التي قد يترتب التصحيح التلقائي عليها.

الحقول التي تحتاج إلى مرفقات يجب أن تشير إلى الحد ا±قصى للحجم المقبول وكذلك النسق (ا±نساق) 
المقبول بالنسبة للمرفقات.

واضحة ويمكن فهمها من قبل المستخدم، حيث ينصح باختيار المفردات والمصطلحات بعناية وبعد 
دراسة متأنية، أذ أن استخدام  الجمل المعقدة أو الكثير من المفردات غير المألوفة يؤثر سلبا على تجربة 

المستخدم.

المصدر: وثيقة ”الدليل ا�رشادي للحكومة الذكية 2013 ” الصادر ة عن هيئة تنظيم االتصاالت في 
دولة ا�مارات.

يجب أن تحل بدائل الضغط والنقر  محل أي متطلبات °دخال النص القائم حيثما كان ذلك ممكنا، على 
سبيل المثال يمكن االستعاضة عن إدخال التاريخ عن طريق النص في شكل يوم / شهر / سنة ، من خالل 

تقديم تقويم بصري.

وبالمثل، يمكن االستعاضة عن إدخال العملة والمبالغ والمدخالت ا±خرى القائمة على النص من خالل 
آليات بصرية فضال عن توفير بدائل من قوائم االختيار المحددة مسبقا.

يمكن توفير آليات بديلة لçدخال تبع¹ °مكانات الجهاز، حيثما كان ذلك ممكنا. يمكن أن تستفيد الخدمات 
من عدد ال بأس به من آليات ا°دخال المثبتة على الجهاز، بما في ذلك الحركة، والكاميرا، الجيروسكوب 

والصوت.

مالحظة ل×جهزة المحمولة: يوصى بأن تميز الخدمات المقدمة على ا±جهزة المتحركة أنماط¹ محددة 
من المدخالت وأن تضبط أطوار المدخالت تبع¹ لذلك. فعلى سبيل المثال، إذا كان الحقل يحتاج إلى عنوان 
بريد إلكتروني، يمكن أن يطرح للمناقشة لوحة مفاتيح افتراضية برموز هجائية رقمية تحتوي على مفاتيح 

”.“ و“@“ و“.com“. وبالمثل، فإن تحديد أحد المدخالت الخاصة با±رقام يمكن أن يطرح للمناقشة لوحة 
مفاتيح رقمية افتراضية. 

الوصف:
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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U.07

 
 

ن: سهولة االستخدام والتصميم  المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير أساليب واضحة للتنبيهات التي تتطلب عناية المتعاملين أو التي تعرض معلومات مهمة لهم.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

من المهم أن نضمن أن التنبيهات الملحقة بالخدمات توفر معلومات دقيقة وخيارات واضحة 
ومفيدة للمتعاملين.

يجب أن تكون التنبيهات موجزة وواضحة وتشرح لسببها، ولçجراءات التي يمكن للمتعامل القيام 
بها، مع تسمية ا±زرار بوضوح.

يجب أن تكون ا°شعارات وجيزة وغنية بالمعلومات وأال تتدخل بأي شيء يقوم به المستخدم وأن 
يكون من السهل العمل بها أو صرف النظر عنها.

يجب أن توفر الخدمة التعليقات والتأكيدات على الشاشة من غير قطع تفاعل المتعامل.

إذا كانت الخدمة تعرض شارات وإشعارات تتعلق بشريط الحالة، فيجب عدم المواظبة على تحديث 
الشارات وإزالتها إال بعد أن يكون المستخدم قد تفّرغ للمعلومات الجديدة. 

إذا كانت الخدمة في طور معالجة البيانات وجب أن يشير التنبيه إلى ذلك بوضوح (عن طريق عرض 
رسالة على الشاشة ”معالجة ���“ إلخ على سبيل المثال). وفي حال تحميل ملف، فيجب أن تشير 

الخدمة إلى ذلك، ويفضل تحديث النسبة المئوية للتحميل. أما إذا كانت الصفحة بحاجة إلى ملفات 
من الوسائط المتعددة أو معلومات نصية طويلة أو صور أو أي شكل آخر من البيانات الكبيرة، فإن 

”ماسك المكان“ يجب أن ُيظهر المواد التي يجري تحميلها.

في حال كان يجري تحميل أي شيء ولم يكن المستخدم على دراية بطبيعته، يمكن له عندئٍذ أن 
يفترض أن النظام عالق أو أنه جرى إنهاء االتصال. كما يجب أيض¹ ذكر ا°جراءات التي على الشخص 

القيام بها في حال لم يتم تحميل الملف بشكل صحيح وكذلك الطريقة التي يجب أن يّتبعها 
المستخدم °عادة تحميله.

يجب تجنب المصطلحات الفنية لضمان فهم المتعاملين التنبيهات وا°شعارات من الخدمة 
نفسها.

معظم المتصفحات ال تسمح بفتح نوافذ ا°نبثاق المفاجئ على مواقعها ا°لكترونية. وبالتالي، 
يجب أال تستخدم الخدمات نوافذ ا°نبثاق المفاجئ في المتصفحات ذات ا°شعارات المتعددة. 



معلوماتية
إجرائية

تفاعلية 
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ن: سهولة االستخدام والتصميم  المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

تجنب التمرير ا±فقي في حجم الشاشة االفتراضي (ما لم يقم المتعامل بتغيير الحجم)
وتجنب التمرير العمودي إن أمكن.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

بجب تصميم الخدمة بحيث يجري تجنب التمرير الرأسي في حجم الشاشة االفتراضي لتطبيق 
الخدمة.

يجب تمكين التمرير الرأسي من خالل تلميح واضح للتصفح مثل شريط التمرير أو إشارات التمرير 
الرأسية الضمنية أو أزرار مشار إليها بوضوح.. إلخ.



معلوماتية
إجرائية

تفاعلية



 
U.09

 
 

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

ضمان عدم حاجة الخدمة إلى مكونات أو تحميالت إضافية.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

يجب أن يتوفر الجهاز على الدعم الالزم للخدمة التي تعمل عليه ويجب أن يقدم المحتوى بنسق 
مدعوم من الجهاز من غير الحاجة إلى تحميل مكونات وبرمجيات إضافية.

يجب أال تعتمد الخدمة على تقنية ليست مدعومة عالمي¹ من قبل أجهزة المستهلك، بما في ذلك 
ملفات تعريف االرتباط (الكوكيز) والفالش وا±طر ونوافذ الظهور الفجائي والتحديث التلقائي.

تقع على عاتق الجهة الحكومية مهمة توفير الخدمات بطريقة سهلة االستخدام. وفي حال 
الحاجة إلى برنامج محدد للخدمة يجب أن يكون من البرمجيات المتاحة مجان¹ على الويب، ويجب 

إعطاء تعليمات مفّصلة بشأن تحميله وتركيبه. 
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U.10

 
 

ن: سهولة االستخدام والتصميم  المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير تجربة مّلمة بالسياق لمستخدم ا±جهزة المتحركة حيثما أمكن.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

يمكن استخدام ا±جهزة المتحركة في أي زمان ومكان. ويعني سياق ا±جهزة المتحركة بيئة 
االستخدام وظروفهÒ أي شيء يؤثر في التفاعل بين المستخدم والواجهة التي تعتبر مهمة، على 

وجه الخصوص ل×جهزة المحمولة، نظر¿ ±ن السياق يمكن من وجهة نظر احتمالية أن يتغير باستمرار 
وبسرعة. ومن هذا المنطلق يجب استخدام خصائص وقدرات الجهاز للتنبؤ بسياق االستخدام 

الخاص بالمستخدم ودعمه.

يجب أن تستوعب الخدمة التغييرات الحاصلة في السياق بناًء على توقيت استخدام التطبيق من 
قبل المستخدم، وبناًء على زمانه. على سبيل المثال، يمكن تعديل قنوات دعم المتعاملين 

(تعطيلها مثًال) إذا كانت غير متوافرة خالل زمن الوصول إلى الخدمة (مثال: في حال عدم توافر 
مركز االتصال يمكن تعتيم الصورة المقابلة أو النص المقابل أو تعطيلهما على شكل تلميح مرئي). 

وعلى نحو مماثل، يمكن لتطبيٍق يحتوي غلى خرائط ويستخدم معلومات تتعلق بتحديد المواقع 
الجغرافية أن يتحول من الوضع النهاري إلى الوضع الليلي مع درجات وهج متباينة بهدف الحصول 

على قيادة ليلية أكثر أمان¹.    

يمكن التعرف إلى معلومات الموقع من حيث مكان المتعامل، كما يمكن عرض المحتوى القريب 
ذي الصلة والمعلومات المتعلقة بالخدمة. على سبيل المثال، يمكن لعملية البحث عن محطات 

المترو في جهاز محمول أن تتكشف عن المحطات ا±قرب إلى موقع الجهاز الحالي ومواعيد 
تشغيل المترو في ذلك اليوم عن طريق إظهار المواعيد ا±قرب إلى الزمن الحالي.

ويجب تشجيع الجهات الحكومية بشدة على االستفادة من قدرات الجهاز العديدة، وخاصة في 
حال ا±جهزة المتحركة، لتعزيز خبرة المتعاملين (على أن يخضع ذلك لعملية مالئمة للتثبت من 

قدرات الجهاز وتوافرها). 
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U.11

 
 

ن: سهولة االستخدام والتصميم  المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

استخدام موارد جهاز المتعامل بصورة فعالة

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

في حال استخدام رسوميات في التطبيق يجب التفكير جدي¹ بالحد من حجمها إلى مستويات 
معينة بهدف التحكم بأزمان التحميل واستخدام البطارية. ومع أن جودة الرسوميات ستقود 

المستخدم حتم¹ إلى خبرة أفضل، إال أن المسائل المتعلقة بالكفاءة وا±داء لها ا±ولوية لمستخدمي 
التطبيق. ويفضل المستخدمون التطبيقات المتقنة والسريعة على التطبيقات البطيئة والمثقلة 

بالرسوميات.   

يجب أال يكون حجم التطبيق كبير¿ للغاية لتجنب عمليات تحميل بطيئة. وسوف يكون من المالئم 
للمستخدمين أن يتمكنوا من تحميل التطبيقات على أي نوع من الوصالت سواء كانت واي فاي أو 

الجيل الثاني أو الجيل الثالث إلخ.

يستحسن ا°بقاء على حجم التطبيق ا±ساسي على ا±جهزة المتحركة في مستوى أقل من 12-15 
ميغا بايت. ولتجنب استخدام ذاكرة الجهاز في غير محلها يمكن تقديم ميزات إضافية على سبيل 

ا°ضافة أو تحميل البيانات في التطبيق.

يجب أن تأخذ خصائص التطبيق بعين االعتبار استهالك البطارية ويجب أال تسبب أي خلل في عمر 
بطارية الجهاز المتحرك.

يجب أن تتولى تطبيقات ا±جهزة المتحركة التدقيق المرجعي التصاالت ا°نترنت المتاحة واستخدام 
شبكة واي فاي الالسلكية كبديل افتراضي حيثما تيسر ذلك. وعند االستخدام المفرط للبيانات، يجب 
إشعار المستخدمين في حال وجود اتصال ذي نطاق عريض على الجهاز المحمول (من الجيل الثاني، 

الجيل الثالث إلخ).  

حيثما كان ذلك ممكنا، تنبغي اتاحة حفظ جوالت المستخدم ، أو االستفادة من المحتويات في حال 
العمل دون االتصال با°نترنت. 

المصدر: وثيقة ”الدليل ا�رشادي للحكومة الذكية 2013 ” الصادر ة عن هيئة تنظيم 
االتصاالت في دولة ا�مارات.

يجب تجنب الصور الكبيرة أو عالية الدقة، لتمكين المتعامل من استخدام موارد جهاز بشكل أفضل 
(ما لم يتم فقدان معلومات حساسة للغاية).
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التركيز على المتعاملين

نموذج التميز في تقديم
الخدمات الذكية

ن 3: المحتوى المكوِّ
يشكل محتوى خدمة ما عامًال حاسم¹ في التواصل مع المتعاملين. 

ويجب أن يكون المحتوى مفعم¹ بالحيوية ومتداوًال ودقيق¹ وذا صلة 

وسهل القراءة لضمان تعزيز خبرة المتعاملين بالخدمة. ومع أن 

التحكم بمحتوى الموقع ا°لكتروني يبقى رهن قرار الجهة 

الحكومية المعنية المتوافق مع أهدافها، إال أننا نقدم هنا بعض 

ا°رشادات التي ينبغي على الجهات الحكومية اتباعها لضمان وجود 

محتوى واضح ومنظم وسليم حول خدماتها.



 
C.01

 
 

ن: المحتوى المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير معلومات وافية عن الخدمة.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

من المهم دوم¹ أن تعمل الجهات الحكومية على تزويد المتعاملين بمعلومات مفّصلة عن الخدمة التي 
يعتزمون استخدامها. المعلومات الخاصة بالخدمة أو دليل الخدمة يجب أن يتضمن ما يأتي: 

اسم الخدمة: يجب أن يكون اسم الخدمة مفسر¿ لنفسه؛ فالمستخدم يجب أال يكون بحاجة إلى قراءة 
وصف الخدمة ما لم يكن بحاجة إلى المزيد من المعلومات.

وصف الخدمة: وصف موجز للخدمة.

متطلبات الخدمة: تفاصيل المتطلبات المطلوبة لهذه الخدمة (الوثائق على سبيل المثال).

إجراءات الخدمة: قائمة بالخطوات المطلوبة لهذه الخدمة، ويجب أن تكون الخطوات واضحة ومتاحة 
بالتسلسل. 

استمارات الخدمة: إذا كانت الخدمات تتطلب تعبئة استمارة (استمارات)، يجب أن يكون هناك خيار لتحميلها. 

الزمن المتوقع °كمال الخدمة: متوسط الزمن المتوقع °كمال هذه الخدمة.

رسوم الخدمة: رسوم هذه الخدمة (رسوم متباينة قد تكون مطلوبة في بعض الحاالت تبع¹ لشروط معينة).

قنوات الخدمة: قائمة بالقنوات التي تعتبر الخدمة متاحة عليها.

مراكز الخدمة: المواقع الفعلية للوصول إلى الخدمة.

الخدمات ذات الصلة: قد تتطلب بعض الخدمات خدمة (خدمات) أخرى من جهة (جهات) أخرى أو من 
الجهة نفسها. وفي مثل هذه الحاالت يجب توافر رابط (روابط) أو معلومات عن هذه الخدمات.

معلومات إضافية: توفير معلومات متنوعة عن الخدمة متروك للجهة.

يمكن ل×جهزة المقيدة من حيث الحجم توفير معلومات عن الخدمة بطريقة ذكية من خالل فئات وتوفير 
المزيد من المعلومات حسب طلب المستخدم أو تبني منهج ذي طبقات. 

يستحسن توفير بديل نصي لكل عنصر غير نصي أثناء تجهيز الخدمة.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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C.02

 
 

ن: المحتوى المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير خدمة ذاتية عامة لالستفسارات العامة، مع مساعدة حساسة للسياق
للمسائل المتعلقة بخدمة محددة.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

يجب توفير وسيلة يسهل على المتعامل التعرف إليها وذلك الستيعاب االستفسارات العامة الخاصة 
بالخدمة؛ كا±سئلة التي يتكرر طرحها. ويجب أن تكون ا±سئلة التي يتكرر طرحها منظمة لتتضمن 

مسائل حول مدخالت الخدمة، ورسومها وخيارات تسديدها، والنزاعات الخاصة بالخدمة والدعم، 
وقنوات الخدمة، ومراحل/أطوار الخدمة ومتابعتها، وإلغاء الخدمة أو إنهائها، إلخ. ويمكن استخدام 

تصميم ذي طبقات ل×سئلة التي يتكرر طرحها للقنوات المقيدة من حيث الحجم، لضمان قراءتها 
بسهولة أكثر وزيادة وضوحها.   

ينبغي توفير زر ”مساعدة“ لتعريف المستخدم على كيفية استخدام التطبيق. وتجنب عرض 
المعلومات حول التطبيق في الصفحة الرئيسة التي يصل اليها المستخدم. المصدر: وثيقة ”الدليل 

ا°رشادي للحكومة الذكية 2013 ” الصادر ة عن هيئة تنظيم االتصاالت في دولة ا°مارات.

يمكن توفير أشرطة فيديو اختيارية لمساعدة المتعاملين في فهم الخدمة والمسائل المتعلقة 
بها (عبر إدخال خيارات لتشغيل الشريط وإيقافه بصورة مؤقتة وإيقافه بصورة كاملة والتحكم 

بمستوى الصوت).

قد تحتاج الخدمة إلى بعض البيانات المحددة ذات التقنية العالية التي قد ال تكون واضحة للمتعامل 
على الفور. وفي مثل هذه الحاالت يجب أن توفر الخدمة على الفور شرح¹ حساس¹ للسياق للمفردات 

والمصطلحات الدارجة لتجنب سوء فهم المتعاملين لها. ويمكن تحديد مثل هذه البيانات 
المحددة وعالية التقنية بشكل ال لْبس فيه خالل الدخول إلى بيانات الخدمة ويمكن أن ترتبط 

بأساليب لالستفسار عن المزيد من المعلومات (مثل زر للمساعدة أو عالمة °شارة االستفهام إلخ).
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C.03

 
 

ن: المحتوى المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير وسيلة للتعرف إلى مستوى الرضا عن الخدمة وكذلك التعليقات واالقتراحات
والشكاوى والتوصيات الالحقة الستكمال  الخدمة.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

يجب تزويد المتعامل بإحدى التسهيالت البسيطة والسهلة االستخدام لتقديم تعليقاته واقتراحاته 
وشكاويه حول الخدمة بصورة خيارية.

ويفضل بطبيعة الحال الحصول على تعليقات إيجابية (ثناء) علن¹ وتعليقات سلبية (نقد) سر¿. وتهدف 
هذه التسهيالت إلى التقاط خبرة المتعامل مع خدمات أنجزت (مثال: سؤال عن مستوى الرضا 

ا°جمالي عن الخدمة، سؤال حول احتمال أن يوصي المتعامل بالخدمة إلى صديق أو زميل).  

يجب تشجيع الجهات الحكومية على متابعة نتائج هذه ا±سئلة وتعزيز هذه النتائج من خالل 
تحسين الخدمات باستمرار. 

الصورة أدناه تبين هذا المفهوم عبر توفير خيارين للمتعامل للحصول على تعليقاته حول الخدمة. 



معلوماتية
إجرائية

تفاعلية

وثيقة التميز في تقديم الخدمات الذكية ، ا°صدار رقم  4.0



34

www.smallte.chالصورة من:

وبصورة مماثلة، إذا كان لدى المتعامل 
مخاوف من الخدمة وجب تزويده 

بخيار لتقديم تعليقات سلبية (نقد) 
سر¿ إلى بريد إلكتروني محدد بوضوح.

www.smallte.chالصورة من:

إذا أعجب المتعامل بالخدمة وجب 
تزويده بالعديد من الخيارات لتقديم 
تعليقات إيجابية (ثناء) علن¹ من خالل 

وسائل عديدة، كما هو مبين أدناه.

www.smallte.chالصورة من:

هذا من شأنه التقاط االنتقادات بشيء من 
الخصوصية وكذلك إتاحة المجال لترويج الثناءات 

لزيادة التوعية بالخدمة.

مالحظة: هذا ا°رشاد ال يفرض ا±سلوب بعينه المبين 
في ا±مثلة البيانية أعاله، بل يقصد به تبيان المفهوم 

نفسه. والمفهوم قابل للتطبيق على قنوات مختلفة 
على شبكة ا°نترنت (وليس على ا±جهزة المتحركة 

كما هو مبين في ا±مثلة البيانية).

وينتظر من الجهة الحكومية أن تجمع تعليقات 
المتعاملين وأن تتعامل معها كعناصر ±ي تحسين 
محتمل للخدمة ضمن عملية التحسين المستمرة. 

C.03 :رقم ا�رشاد
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C.04

 
 

ن: المحتوى المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير معلومات حول موقع (مواقع) لمكتب الجهة الحكومية إلى جانب معلومات
عن الخريطة المرئية.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

في حال أراد المتعامل الحصول على الخدمة بنفسه أو ُطلب منه زيارة مكتب الجهة الحكومية 
كجزء من عملية تقديم الخدمة، فال بد من ذكر موقع مكتب الجهة الحكومية، بما في ذلك 

معلومات االتصال ذات الصلة بوضوح. هذه المعلومات من شأنها مساعدة المتعامل في تحديد 
المكان الفعلي لموقع (مواقع) مكتب الجهة الحكومية. 

يجب على الجهات الحكومية عرض مواقع مكاتبها عبر خرائط مرئية في مواقعها ا°لكترونية 
وتطبيقاتها على ا±جهزة المتحركة.

ويجب توفير خيار لتحديد أقرب موقع لمكتب الجهة الحكومية بناًء على معلومات الموقع الحالي 
للجهاز المحمول المستخدم (ُيطّبق على ا±جهزة المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي).

قد تتطلب الخدمة إدخال بيانات عن الموقع كمدخالت إلى خدمة ما أو مخرجات من خدمة ما. 
وفي مثل هذه الحاالت، يجب على الجهات الحكومية أن تستخدم معلومات الخريطة المرئية من 

أجل مثل هذه البيانات عن الموقع (مثل المعلومات السياحية لمشاهدة المعالم السياحية 
والمطاعم والفنادق.. إلخ، ومعلومات عن حركة المرور ذات الصلة بالموقع والكثافة السكانية 

حسب الموقع.. إلخ). 

يجب التأكد من أن جهاز المتعامل يدعم خرائط الصور قبل استخدامها.





معلوماتية
إجرائية

تفاعلية
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C.05

 
 

ن: المحتوى المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

الخصائص ا±ساسية والمحتوى ذو الصلة لخدمة ما يجب أن تكون مصممة بناًء على 
ميزات وخصائص القناة.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

ينبغي تصميم السمات ا±ساسية للخدمة والمحتوى المتصل بها على أساس خصائص القناة 
وميزاتها.

يجب توفير خصائص أساسية ومحتوى للقنوات المقيدة من حيث الحجم (مثل الهواتف 
عة وأكثر تفصيًال عبر القنوات  المتحركة). اختياري¹، ال يمكن توفير خصائص ومحتويات إضافية وموسَّ

المقيدة من حيث الحجم إال بناًء على طلب المتعاملين.

القنوات ذات الحجم ا±كبر (مثل المواقع ا°لكترونية التي تشاهد من خالل أجهزة الحاسوب 
المكتبية) يمكن أن توفر محتوى إضافي¹ للخدمة نفسه، والتي تعتبر النسخة الموّسعة وا±كثر 

تفصيًال. 

يجب تجنب أوجه التعارض المتعلقة بالخدمات عبر القنوات. فعلى سبيل المثال:

يجب أن يكون النشاط ذو الصلة بالخدمة متسق¹ مع خلفيتها ومعاملتها إلخ، بصرف النظر عن 
القناة التي يستخدمها المتعامل طوال عملية تقديم الخدمة.

يمكن الوصول إلى الخدمة من قناة واحدة واالستفسار عنها من قناة أخرى، غير أنه يجب 
الحفاظ على التوافق بين القنوات.

إعدادات المتعامل التي تم تعديلها في إحدى القنوات يجب أن تكون مرئية ومطبقة عبر كافة 
القنوات.

يوصى بشدة بالحفاظ على التوافق البصري عبر القنوات من خالل استخدام ا±لوان والطباعة 
والهوية المؤسسية.





معلوماتية
إجرائية

تفاعلية

✔

✔

✔
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C.06

 
 

ن: المحتوى المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

جمع معلومات شخصية أو خصوصية بشرط موافقة المستخدم من خالل وسائل آمنة.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

ينبغي أن َيمنح المتعامُل ا°ذن لجمع المعلومات الشخصية أو الخصوصية بشكل صريح.

السياسات المقدمة للخدمة يجب أن تشرح وتوضح بشكل ال لْبس فيه كيفية استخدام المعلومات 
الشخصية أو الخصوصية التي تم جمعها وكذلك كيفية تقاسمها مع الجهات ا±خرى، إن وجدت. 

هذا من شأنه المساهمة في تعزيز الثقة بالخدمات. 

يجب استخدام قناة آمنة لنقل المعلومات الشخصية/ الخصوصية.





معلوماتية
إجرائية

تفاعلية
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C.07

 
 

ن: المحتوى المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير سياسات واضحة تتناول شروط وأحكام الخدمة والخصوصية وا±من وغيرها.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

تهدف السياسات إلى إضفاء الشفافية على ممارسات العمل ومساعدة المتعاملين في اتخاذ 
قرارات مستنيرة حول استخدام الخدمات.

ومن المهم أن نبّين بوضوح الممارسات ذات الصلة بالخدمة (بما في ذلك الخصوصية وا±من 
والمسائل ا±خرى المتعلقة بالعمل، بما فيها المسائل المثيرة للجدل) وان نقدمها في السياق.

يجب توفير رابط إلى سياسات الخصوصية على شاشة التسجيل.

يجب أن تكون السياسات نفسها في المتناول في قسم ثانوي في كافة أرجاء الخدمة (مثل 
التذييل أو عالمة ”المزيد“).

يجب عرض السياسات بشكل مالئم على ا±جهزة المتحركة من خالل تقديم خالصة وجيزة مع 
خيار إرسال السياسة برّمتها عبر البريد ا°لكتروني. وتميل سياسات الخصوصية وا±من إلى أن تكون 

طويلة على وجه الخصوص، بما في ذلك المصطلحات القانونية التي غالب¹ ما ينقر عليها المتعاملون 
عشوائي¹ لمواصلة ما يريدون حق¹ القيام به، ولذلك فمن المهم تسهيل هذا ا±مر على المتعاملين 

المهتمين بصدق بطباعة متقنة.

يجب استخدام تصميم السياسات الطبقية في القنوات المقّيدة من حيث الحجم، بهدف زيادة 
سهولة القراءة والوضوح؛ حيث يعتبر هذا التصميم وسيلة جذابة بصري¹ لعرض السياسات بشكل 

منظم موجه إلى القنوات المقّيدة من حيث الحجم. ويتم في تصميم السياسات الطبقية تحديد 
الفئات (الموضوعات) الرئيسة للسياسات وإعدادها في قائمة، كعناصر أساسية للتصفح تعمل على 

تأمين وصول سهل للعناصر ذات الصلة للحصول على معلومات مفصلة. أدناه مثاالن بيانيان °براز 
المفهوم في سياق سياسة الخصوصية. 





معلوماتية
إجرائية

تفاعلية
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مالحظة: هذا ا°رشاد ال يفرض ا±سلوب بعينه المبين في ا±مثلة البيانية أعاله، بل يقصد بها تبيان 
المفهوم نفسه.

ينبغي أن تحتوي تطبيقات ا±جهزة المتحركة على صفحة لشروط وأحكام االستخدام يسهل 
الوصول إليها، بحيث تشرح بشكل واضح اتفاقيات االستخدام وحقوق الملكية واالعتمادات. على 

المستخدم الموافقة على تلك الشروط وا±حكام لدى الدخول الى التطبيق مرة واحدة على ا±قل. 
ويمكن عرض اتفاقية شروط االستخدام بعد تثبيت التطبيق ±ول مرة. وعدم السماح للمستخدم 

بالدخول إلى التطبيق إال بعد الموافقة على تلك الشروط

المصدر: وثيقة ”الدليل ا�رشادي للحكومة الذكية 2013 ” الصادر ة عن هيئة تنظيم االتصاالت في دولة ا�مارات.

www.truste.comمصدر الصورة: : 

C.07 :رقم ا�رشاد
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C.08

 
 

ن: المحتوى المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

دمج الجوانب المتعلقة بشبكات التواصل االجتماعي أثناء استخدام الخدمة.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

ل  من المهم إنشاء المحتوى والخصائص التي تتيح المشاركة االجتماعية وتفاعل المستخدم وتسهِّ
تبادل المعلومات بشأن شبكات التواصل االجتماعي المعتمدة.

يجب أن تتوفر الخدمة على خاصية تعمل على تمكين المتعاملين من التواصل مع شبكات التواصل 
االجتماعي التي لهم حضور عليها. هذا يستلزم وجود خصائص بسيطة كتمكين تبادل المعرفة 

واختيار الصفحات المفضلة ووضع العالمات وا°عراب عن ا°عجاب وإضافة التعليقات على شبكات 
التواصل االجتماعي.  





معلوماتية
إجرائية

تفاعلية



 
U.09

 
 

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير معلومات متسقة بخصوص تحديث الخدمة.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

يجب أن تتوفر تطبيقات ا±جهزة المتحركة التي تضم خدمات ا±جهزة المتحركة على معلومات 
مالئمة حول موعد ا°طالق ورقم ا°صدار لتحديد التطبيق بصورة ال لْبس فيها.   

يجب أن تتوفر الخدمات المبنية على الويب على معلومات بخصوص آخر تحديث، ويجب أن تكون 
هذه المعلومات متوافرة طوال عملية تقديم الخدمة.

هذا من شأنه ضمان توثيق كافة التحديثات وتوعية المتعامل بأي تغييرات قد تكون أجريت خالل آخر 
تحديث. إلى جانب ذلك، فهو يشير للمتعامل بأن الجهة الحكومية تعمل على مراجعة عملية 

تقديم خدماتها وإجراء التحديثات عند الحاجة.  

من غير المستحسن على ا°طالق استخدام نص آلي °ظهار التاريخ الحالي أو تاريخ محدد مسبقë ¹خر 
تحديث.





معلوماتية
إجرائية

تفاعلية
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التركيز على المتعاملين

نموذج التميز في تقديم
الخدمات الذكية

ن 4: التأدية الوظيفية المكوِّ
يجب أن تعمل الخدمة بالطريقة التي تعهدت الجهة الحكومية بها 

ويتوقعها المتعاملون. ويجب تزويد المتعاملين بمعلومات وإشعارات 

مالئمة حول الخدمة. كما يجب تجنب الزيارات الفعلية إلى أقصى حد 

ممكن ما لم تفرض الخدمة القيام بذلك . وعلى الخدمة أن تعمل 

بشكٍل يخلو من ا±خطاء تمام¹ ويجب تحديد مواعيد استجابة 

الخدمة وتقديمها حسب توقعات المتعاملين.

فيما يأتي مجموعة من ا°رشادات لتحقيق المستوى ا±دنى من 

الفعالية الوظيفية عبر خدمات حكومة دبي:



 
F.01

 
 

ن: الفعالية الوظيفية المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

تقديم إخطار حول التسجيل/ المدفوعات/ تأكيد عمليات التقديم عبر رسالة إلكترونية 
إلى المتعامل، وإظهار شاشة تأكيد مناسبة للمتعامل لدى اكتمال المعاملة.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

يجب إرسال إخطار فوري إلى المتعامل يؤكد تنفيذ معاملة الخدمة من خالل رسالة إلكترونية 
(مثال: رسالة نصية قصيرة، بريد إلكتروني). ويجب أن يكون ا°خطار واضح¹ وأن يتضمن كحد أدنى 

رقم المرجع ومعلومات االتصال. وفي حال وجود موافقات، يجب إخطار المتعامل بالتاريخ المحدد 
للموافقة على الطلب  وتوقيتها. هذا من شأنه أيض¹ أن يساعد المتعامل في حفظ سجل عن 

المعاملة ذات الصلة.

يجب أن تتضمن كل شاشة تأكيد عند اكتمال المعاملة وصدور ا°يصاالت المتعلقة بمعامالت 
الخدمة، على المعلومات المتعلقة بسجالت المتعاملين والمتابعة. ومن ا±مثلة على هذه 

المعلومات الرقم المرجعي وتفاصيل االتصال وتاريخ ووقت المعاملة. وينبغي أن يكون التأكيدات 
وا°يصاالت متاحة أيضا بنسق قابل للطباعة. ومن المستحسن أن يتم إرسال التأكيدات وا°يصاالت 

عبر البريد ا°لكتروني للمتعاملين.



معلوماتية
إجرائية

تفاعلية
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F.02

 
 

ن: الفعالية الوظيفية المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير معلومات تتمحور حول المتعاملين عن عملية أداء الخدمة ومراحلها. 

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

ينطبق هذا ا°رشاد على الخدمات التي ال تتم تأديتها في وقتها الفعلي على الفور بل تحتاج إلى 
بعض ا°جراءات في مكتب دعم الجهات الحكومية. 

ومن المهم إخطار المتعاملين بالخطوات/ المراحل الرئيسة التي ستمر الخدمة عبرها خالل عملية 
تنفيذها ولغاية تقديمها بشكل نهائي.

كما يجب إخطار المتعامل با°طار الزمني المتوقع لكل خطوة/ مرحلة رئيسة تمر الخدمة عبرها 
خالل عملية تنفيذها ولغاية تقديمها بشكل نهائي، والذي سيحدد توقعات العمالء لتقديم الخدمات.

يجب ا°شارة بوضوح إلى كافة ا°جراءات كحفظ ا°يصاالت وطباعتها، ورسائل البريد ا°لكتروني 
الخاصة بإشعارات االستالم، وكل إجراء آخر يحتاج إلى تصرف من جانب المتعامل. 

إذا استلزمت عملية أداء الخدمة استالم إشعار عبر رسالة نصية قصيرة أو اتصال هاتفي، يجب أن 
ُيذكر ا°طار الزمني المحدد الذي يجب أن يتوقع المتعامل تسّلم رد خالله. ومن الممارسات الجيدة 

جواز إدخال تمثيل بياني للعملية ُيبرز الخطوات/ المراحل الرئيسة.   

يجب تلخيص الخطوات/ المراحل الرئيسة بلغة سهلة الفهم يستطيع المتعامل أن يستوعبها بدًال 
من استخدام المصطلحات الفنية.

يجب أن يتضمن ا°رشاد تعليمات حول ا°جراءات التي يتعين على المتعامل اتخاذها في حال إنهاء 
الخدمة بشكل غير مقصود خالل عملية اكتمال خطوة/ مرحلة معينة أو َبعدها. ويجب ذكر كافة 

هذه المعلومات بوضوح لضمان فهم المتعامل عمليات الخدمة ومعرفة ما يجب أن يتوقعه 
وكيف يتصرف حياله في كل خطوة/ مرحلة. وإلى جانب تمكين المتعامل من فهم عمليات الخدمة، 

سوف تساعده هذه المعلومات في الحد من التكرارات وا±خطاء الناجمة عن غياب الفهم والتوعية. 

يجب أن يتلقى المتعامل تأكيد¿ عبر قنوات إلكترونية فور أداء الخدمة. ويجب أن يحتوي التأكيد الوارد 
عبر البريد ا°لكتروني أو الرسائل النصية القصيرة على كافة التفاصيل ذات الصلة والضرورية لتحديد 
الخدمة المقدمة. وفي حال حاجة المتعامل إلى الرد على رسالة التأكيد، فعندئٍذ يجب ا°شارة إلى 

ذلك بوضوح.

بعد اكتمال الخدمة، يجب أن يظل المتعامل قادر¿ على استرجاع المعلومات المتعلقة بأداء الخدمة 
افي وقت الحق، بما في ذلك معلوومات الدفع (حيثما كانت الخدمة تتطلب سداد رسوم).





معلوماتية
إجرائية

تفاعلية
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F.03

 
 

ن: الفعالية الوظيفية المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

ضمان توافر سجل حساب على ا°نترنت والوضع المتعلق بالخدمات وسجل الدفعات.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

عند تسجيل الدخول يجب أن تتوافر للمتعاملين وسيلة لمشاهدة سجل حسابهم الذي ُيظهر 
الخدمة التي حصلوا عليها وتواريخ حصولهم عليها. ويجب أن توفر الوسيلة بيان¹ بآخر مرة تم فيها 

تسجيل الدخول إلى الحساب وتسجيل الخروج منه. وفي حال وجود أي معامالت مالية سابقة، 
فيجب أن يكون بوسع المتعامل مشاهدة ملخص موجز عن المعاملة. أما سجل المدفوعات 

فيجب أن ُيظهر طريقة الدفع غير أنه ال ينبغي أن يكشف البيانات الخصوصية والسرية كأرقام 
بطاقات االئتمان.  

في أثناء دورة عمل الخدمة يجب أن يكون بوسع المتعامل االستفسار عن حالة الخدمة إزاء العديد 
من الموافقات. ويجب تحديث المعلومات الخاصة بوضع الخدمة تلقائي¹ على نظام ا°نترنت حالما 

يطرأ تغيير في مستوى الموافقة. إذا لم تكن الحال كذلك، يجب أن يكون بمقدور المتعامل 
الحصول على هذه المعلومات باستخدام قنوات تواصل أخرى من غير الحاجة إلى زيارة مكتب 

(مكاتب) الجهة الحكومية بشخصه. 





معلوماتية
إجرائية

تفاعلية

 
F.04

 
 

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

أداء خدمات دون أن يكون على المتعاملين زيارة مكاتب الجهات الحكومية بشخصهم.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

ما لم تتطلب الخدمة زيارات شخصية إلزامية، ال يتعين على المتعامل زيارة مكاتب الجهات 
الحكومية بشخصه خالل مرحلة سير إجراءات الخدمة برمتها.

يمكن تسليم نسخة مطبوعة عن الوثائق المتعلقة بالخدمة إلى المتعاملين بواسطة خدمات 
البريد السريع، وبالتالي يمكن االستغناء عن الزيارات الفعلية من جانب المتعاملين (يجب تشجيع 

الجهات الحكومية بشدة على استخدام الوثائق ا°لكترونية بدًال من الوثائق المطبوعة خالل دورة 
عمل خدماتها).

إذا كانت الزيارة الفعلية لمكتب الجهة الحكومية إلزاميًة بسبب طبيعة الخدمة، فيتعين ذكر هذا 
المتطلب بوضوح قبل النفاذ إلى الخدمة وفور اكتمال النفاذ إليها. ويجب أن تتضمن المعلومات 

المواعيد المسموحة للزيارات الفعلية والعنوان الفعلي وتعليمات الوصول إلى المكتب.   





معلوماتية
إجرائية

تفاعلية
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F.05

 
 

ن: الفعالية الوظيفية المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير وسيلة دفع إلكترونية باستخدام بوابة الدفع ا°لكتروني (ÒÒÒÒÒÒÒÒ) المخصصة
للمدفوعات ا°لكترونية وبوابة الدفع عبر ا±جهزة المتحركة (ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ)  المخصصة للمدفوعات 

عبر ا±جهزة المتحركة في الخدمات التي تتطلب سداد رسوم.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

معلوماتية
إجرائية

تفاعلية

يجب إتاحة خيار السداد ا°لكتروني للمتعاملين لتمكينهم من سداد رسوم الخدمات التي تتطلب 
الدفع ا°لكتروني.

يجب أن توفر وسيلة الدفع ا°لكتروني خياراِت (طرَق) دفع مختلفة للمتعاملين، بما في ذلك- على 
سبيل المثال ال الحصر- بطاقات االئتمان، وبطاقات الدفع المسبق، والخصم المباشر من الحساب 

(تحويالت الحساب) إلخ.

يجب ا°شارة بوضوح إلى إجراءات تسوية المنازعات المتعلقة بالدفع ا°لكتروني وإرسالها إلى 
المتعاملين. كما يجب تضمين القواعد وا±نظمة المتعلقة بالدفع ا°لكتروني في الشروط 

وا±حكام المتعلقة بالخدمات.

نات الموحدة على مستوى الحكومة مثل بوابة الدفع  يجب أن تستتخدم الخدمات الذكية المكوِّ
ا°لكتروني (DubaiPay) وبوابة الدفع عبر ا±جهزة المتحركة (MobilePay )، وفق¹ للتوجيهات 

الواردة في ”سياسة تنفيذ الخدمات الذكية“ الصادرة عن مؤسسة حكومة دبي الذكية.
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F.06

 
 

ن: الفعالية الوظيفية المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير خدمات خالية من ا±خطاء في ما يتعلق بالمشكالت الفنية غير المقصودة.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

معلوماتية
إجرائية

تفاعلية

يشكل أداء الخدمة أحد العوامل التي تؤثر في معدالت االستخدام وا°قبال في إطار الخدمات التي 
تتمحور حول المتعاملين. ومن وجهة نظر المتعاملين يجري تقييم ا±داء جزئي¹ استناد¿ إلى توافر (أو 

فترة تشغيل) الموقع وعدد ا±خطاء الموجودة عليه. ومن بين البنود المتعلقة بأداء الخدمة والتي 
يمكن أن تؤثر في كفاءة خدمة وفاعليتها نذكر ا±خطاء الواردة في النصوص المكتوبة وأخطاء 

التشفير.. إلخ، في أثناء دورة عمل الخدمة. 

وبشكل عام يجب أال تكون هناك أخطاء فنية غير مقصودة خالل دورة عمل الخدمة (من الوصول 
إلى التسليم). في ما يأتي بعض ا±مثلة عن ا±خطاء الفنية غير الشاملة:

ال ُيسمح با±خطاء المتعلقة بوقت االتصال المنقضي (Time- out) في أثناء عملية أداء الخدمة.

ال ُيسمح با±خطاء ذات الصلة بالروابط المعطوبة (broken links) في أثناء عملية أداء الخدمة.

ال ُيسمح با±خطاء المرتبطة بالنصوص (Script) في أثناء عملية أداء الخدمة.

ال ُيسمح با±خطاء المتعلقة بخادم اسم النطاق (DNS) في أثناء عملية أداء الخدمة.

ال ُيسمح با±خطاء من النوع 404 في أثناء عملية أداء الخدمة.

ال ُيسمح با±خطاء من النوع 500 في أثناء عملية أداء الخدمة.

ال ُيسمح با±خطاء من نوع 505 في أثناء عملية أداء الخدمة.

ال ُيسمح با±خطاء المرتبطة بالتوصيل (Scoket) في أثناء عملية أداء الخدمة.



✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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F.07

 
 

ن: الفعالية الوظيفية المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير معالجة في الوقت المناسب وسريعة االستجابة للخدمة.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

معلوماتية
إجرائية

تفاعلية

ال ينبغي أن يستغرق التشغيل ا±ولي للتطبيق وقت¹ طويًال. فتأجيل الوظائف التي تحتاج الى معالجة 
كبيرة الى ما بعد التشغيل االولي يساهم في توفير تجربة أفضل للمستخدم المصدر: وثيقة 

”الدليل ا°رشادي للحكومة الذكية 2013 ” الصادر ة عن هيئة تنظيم االتصاالت في دولة ا°مارات.

يجب تحميل صفحات الخدمة في الوقت المناسب لضمان استجابتها للمتعاملين. وبما أنه قد ال يتاح 
لكافة المتعاملين المستهدفين مصدر¿ عالي السرعة لçنترنت، يجب تصميم كافة صفحات 

الخدمة بحيث تكون قادرة على التحميل واالستجابة خالل 4 إلى 8 ثوان، حتى في حاالت االتصال 
البطيء.  

كما يجب أن يكون وقت المعالجة على الخادم مناسب¹.. فإذا تعّذر تجنب عمليات التأخير الطويلة 
يجب تقسيم العملية إلى خطوات ويجب إخطار المتعامل بوضع كل عملية؛ ما من شأنه مساعدة 

المتعامل في فهم سبب التأخير. وبدًال من معالجة بيانات الخدمة دفعة واحدة يمكن تصنيف 
معالجة البيانات في أجزاء للمتعاملين، جنب¹ إلى جنب مع التحديثات التي طرأت على كل جزء في 

الوقت الفعلي.  

يستحسن الحد من عدد الموارد ذات الروابط الخارجية نظر¿ ±ن كل رابط يستلزم طلب¹ منفصًال على 
الشبكة ما من شأنه التسبب بعمليات تأخير، خاصة في ا±جهزة المتحركة.
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F.08

 
 

ن: الفعالية الوظيفية المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

توفير خدمة (رعاية) المتعاملين متعددة القنوات بحيث تكون في المتناول وسريعة االستجابة.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

معلوماتية
إجرائية

تفاعلية

يجب توفير خدمة (رعاية) المتعاملين متعددة القنوات على مدار اليوم ا±سبوع (24/7) عبر الهاتف، 
والدردشة ا°لكترونية، واالستمارات ا°لكترونية، والبريد ا°لكتروني وغيرها.

يجب إتاحة خدمة االتصال الهاتفي والدردشة ا°لكترونية والبري ا°لكتروني على مدار اليوم 
واالسبوع (24/7) للتأكد من خدمة المتعاملين على مدار الساعة.

يجب أن تتوافر وسيلة للوصول إلى خدمة المتعاملين بشكل واضح طوال الخدمة (مثال: رابط أو 
زر إلخ إلى معلومات االتصال بخدمة المتعاملين، والدعم المباشر عبر خدمة ”انقر لالتصال“؛ أي 

رقم دعم المتعاملين الذي يمكن االتصال به على الفور بلمسة بسيطة لزر الهاتف).  

يجب ا°شارة بوضوح إلى معلومات االتصال بخدمة المتعاملين والتوقيت المطبق لكل قناة في 
الوسيلة نفسها.

على الجهة الحكومية التأكد من أن المعلومات المتوافرة عن كافة قنوات دعم المتعاملين 
ثابتة ومتطابقة.

يجب أن يقدم ممثل خدمة المتعاملين نفسه/ نفسها بطريقة مهنية عند الرد على استفسارات 
المتعاملين على القناة الهاتفية. فإذا كان االتصال يستلزم الوصول إلى بيانات شخصية أو 

خصوصية أو الكشف عنها، فال بّد لممثل خدمة المتعاملين أن يطرح ا±سئلة الالزمة للتأكد 
والتحقق من هوية المتصل. هذه الخطوة مهمة لمنع أي شخص من إجبار ممثل خدمة 

المتعاملين على إفشاء بيانات شخصية تتعلق بأي متعامل من المتعاملين.



✔

✔

✔

✔
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F.08 :رقم ا�رشاد

الوصف:
إذا تعّذر على المتعامل الوصول إلى ممثل خدمة المتعاملين، فيجب توفير وسيلة لالتصال 

المرتد (معاودة االتصال) على أال تتجاوز ا±طر الزمنية التقديرية لهذا االتصال 24 ساعة.  

يجب أن ال تتجاوز فترة االنتظار على الهاتف (أي زمن االنتظار) 5-3 دقائق وذلك لتجنب حصول 
عمليات تأخير طويلة. ومن المهم أيض¹ تقديم معلومات مهمة مسجلة للمتعاملين أثناء فترة 

االنتظار بدًال من إبقاء الهاتف صامت¹. فالهاتف الصامت لفترة مطولة يمكن أن يوحي للمستخدم 
بانقطاع االتصال.  

يجب منح الخيار للمتعامل لطلب (اتصال مرتد) إذا لم تتوَل الجهة الحكومية الرد على االتصال 
الهاتفي في غضون 3 دقائق. ويجب أن يكون بوسع المتعامل ترك رسالة إلى جانب تفاصيل 

االتصال لمعاودة االتصال به/ بها.

االستمارة ا°لكترونية الخاصة بدعم المتعاملين يجب أن تستخدم وسيلة للتقديم في الخادم. 
ويجب أال تطلق االستمارة البريد ا°لكتروني للمتعامل؛ فإطالق برنامج البريد ا°لكتروني االفتراضي 
على جهاز المتعامل قد يسبب االرتباك وقد ال يعمل بالشكل المطلوب، خاصة إذا كان المتعامل 

يستخدم برنامج بريد إلكتروني حر¿ مبني¹ على الويب، مثل ياهو ميل، جي ميل.. إلخ.

يجب أن ال تتجاوز فترة االنتظار الخاصة بالدردشة ا°لكترونية أكثر من دقيقة. أما الوقت الالزم 
الستالم استجابة/ رد على بريد إلكتروني مرسل إلى خدمة المتعاملين فيجب أال يتجاوز 24 ساعة 

(يوم¹ واحد¿). هذا ال يشمل الرد التلقائي المرسل °قرار استالم استفسار المتعامل.

يجب أن تتضمن االستفسارات والمعلومات العامة حول معامالت الخدمات ا±رقام المرجعية، 
وتفاصيل االتصال وكافة المعلومات الالزمة ا±خرى للرجوع إليها في المستقبل وحفظها في 

سجل المتعاملين.

✔

✔

✔
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F.09

 
 

ن: الفعالية الوظيفية المكوِّ

طبيعة الخدمة المطبقة

قناة الخدمة الذكية المطبقة

ا�رشاد:

الوصف:

رقم ا°رشاد:

ويب
خدمة رسائل نصية قصيرة على ا±جهزة المتحركة

ن  الربط مع الجهات الحكومية ا±خرى باستخدام منصة تكامل الخدمات الحكومية؛ المكوِّ
المشترك على نطاق الحكومة لتبادل المعلومات، لتجنب تقديم المتعامل بياناٍت ومدخالٍت زائدًة عن

 الخدمة من جهات حكومية أخرى.

موقع إلكتروني على ا±جهزة المتحركةتطبيق أصلي على ا±جهزة المتحركة

معلوماتية
إجرائية

تفاعلية

يجب أال تتطلب الخدمة تقديم أي مدخالت أو وثائق تم الحصول عليها من جهات أخرى تابعة 
لحكومة دبي للوصول إلى الخدمة (مثال: المعلومات الشخصية، والمعلومات المتعلقة بالتأشيرة، 

والمعلومات الخاصة بالرخصة التجارية، والمعلومات ذات الصلة با±مالك وا±صول.. إلخ).

على الجهة الحكومية التي توفر هذه الخدمة معالجة مثل هذه المتطلبات بالنيابة عن المتعامل، 
ويجب ربط هذه المتطلبات بالجهات الحكومية ا±خرى التي توفر مثل هذه البيانات والوثائق 

الضرورية.
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7. خاتمة
حددت هذه الوثيقة مجموعة من إرشادات الجودة الخاصة بالخدمات الذكية والتي ينتظر من كافة 

الجهات التابعة لحكومة دبي تنفيذها. إن االمتثال لهذه ا°رشادات سوف لن يسهم في تعزيز جودة 

الخدمات الذكية فحسب بل وفي تعزيز الخبرة المتعامل ايض¹.  

سوف تستخدم مؤسسة حكومة دبي الذكية هذه ا°رشادات في الوقت المناسب °جراء التقييمات 

الدورية لجودة الخدمات الذكية التي توفرها الجهات التابعة لحكومة دبي.

تشتمل ا±وصاف ا°رشادية المتعددة في هذه الوثيقة على أكثر من توجيه واحد، وقد يترجم التوجيه 

الواحد منها إلى معايير متعددة لكل إرشاد °جراء تقييمات الجودة. و°جراء التقييمات الخاصة بجودة 

الخدمات الذكية سوف تقوم مؤسسة حكومة دبي الذكية في حينه بتحديد قائمة موسعة من المعايير 

المستقاة من ا°رشادات وأوصافها المبينة في هذه الوثيقة. وتحتفظ مؤسسة حكومة دبي الذكية 

بحقها في وضع أوزان مختلفة لكل معيار  تبع¹ ±هميته وربما سهولة تنفيذه.
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