الجهات الريادية
في االبتكار
المؤشر الخامس
جودة المواقع اإللكترونية االتحادية

المحاور
الرئيسية

معمارية وتصميم
الموقع

تجربة المستخدمين
واالستخدامية

المحتوى

المشاركة االلكترونية
واإلعالم االجتماعي
والبيانات المفتوحة

2

الجهة الحاصلة
على الدرجة
القصوى

المعايير الفرعية لكل محور

رقم المعيار

15

وزارة الداخلية

هل يتوفر في صفحة "اتصل بنا" بيانات التواصل الرئيسية للجهة؟
تلميح :تشمل البينات الرئيسية ما يلي :أرقام الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني
وصندوق البريد ونموذج التواصل اإللكتروني ،خريطة إلكترونية (مثل خرائط جوجل)
للعنوان الفعلي للجهة وفروعها المختلفة في الدولة؟

18

اكثر من جهة قامت بتطبيق المعيار

هل يوفر الموقع اإللكتروني قسما خاصًا للمساعدة أو لألسئلة األكثر شيوعًا؟ وهل
يغطي كافة أقسام أو مواضيع الموقع؟

20

وزارة الداخلية
وزارة التغيير المناخي والبيئة

هل توفر الجهة على موقعها اإللكتروني خاصية البحث المتقدم بإمكانيات محركات
بحث قوقل؟
(تلميح :محرك البحث على الموقع يجب أن يوفر خيار البحث المتقدم والذي يتيح
إمكانية غربلة النتائج بناء على معايير بحث متقدمة مثل التاريخ أو الموضوع ،توفر
جوجل هذه اإلمكانية

12

الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت

هل جرى إبراز كل الخيارات المهمة على الصفحة الرئيسة من دون أن يضطر المستخدم
للنقر وصو ً
ال للمستوى الثاني لالستفادة من تلك الخيارات مثل "محرك البحث ،أهم
اإلعالنات إلخ"

18

جامعة زايد

هل يعرض الموقع اإللكتروني رسالة واضحة ذات معنى عند حدوث خطأ ما من أي
صفحة من صفحات الموقع ( )404مع وجود خاصية للتبليغ عن تلك األخطاء

9

الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت

هل يحتوي الموقع اإللكتروني على تقويم أو قائمة متكاملة بالفعاليات واألنشطة
المستقبلية التي تشارك فيها الجهة الحكومية

18

وزارة الداخلية

هل يوفر الموقع معلومات وافية عن الخدمات من خالل منهجية " بطاقة الخدمة

37

وزارة الداخلية

هل قامت الجهة بتخصيص صفحة لعرض مبادراتها المخصصة لعام القراءة
واالبتكار؟

5

وزارة الداخلية
وزارة المالية
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت

هل تتواصل الجهة الحكومية مع الجمهور عبر موقع أو أداة واحدة على األقل من
مواقع وأدوات التواصل االجتماعي والمشاركة اإللكترونية (مثل فيسبوك وتويتر و
يوتيوب و المنتديات والمدونات وغيرها

13

وزارة الداخلية
وزارة الطاقة

هل تخصص الجهة على موقعها اإللكتروني صفحة للبيانات المفتوحة توفر فيها
هذه البيانات للجمهور

3

المحور األول
معمارية وتصميم الموقع

4

5

09

الجهة الريادية
وزارة الداخلية
هل يتوفر في صفحة "اتصل بنا" بيانات التواصل الرئيسية للجهة؟
تلميح :تشمل البيانات الرئيسية ما يلي :أرقام الهاتف والفاكس والبريد
اإللكتروني وصندوق البريد ونموذج التواصل اإللكتروني ،خريطة إلكترونية
(مثل خرائط جوجل) للعنوان الفعلي للجهة وفروعها المختلفة في الدولة؟

o

تطوير خارطة خاصة بمواقع المراكز على مستوى الدول

o

وضع فيديو  360للزوار الستعراض المراكز

o

تصميم استثنائي

o

تنسيق مميز

7
6

09

الجهة الريادية
وزارة الداخلية
هل توفر الجهة على موقعها اإللكتروني خاصية البحث المتقدم بإمكانيات
محركات بحث قوقل؟
تلميح :محرك البحث على الموقع يجب أن يوفر خيار البحث المتقدم والذي
يتيح إمكانية غربلة النتائج بناء على معايير بحث متقدمة مثل التاريخ أو
الموضوع ،توفر جوجل هذه اإلمكانية.

o

تم تخصيص محرك البحث ليوفر جميع
الخيارات المتاحة للمستخدم وكلمات البحث المحورية

o

تصميم مالئم ومريح للعين

o

سرعة ودقة عالية لالستجابة

o

تنسيق مميز

8

9

المحور الثاني
تجربة المستخدمين
واالستخدامية

10

11

الجهة الريادية:
هيئة تنظيم قطاع
االتصاالت

هل جرى إبراز كل الخيارات المهمة على الصفحة الرئيسية
من دون أن يضطر المستخدم للنقر وصو ً
ال للمستوى الثاني
لالستفادة من تلك الخيارات مثل "محرك البحث ،أهم
اإلعالنات إلخ "

تم تخصيص الصفحة الرئيسية لتكون محطة للمستخدم بحيث يتمكن من إيجاد كافة
الخدمات والبيانات والخصائص الهامة في الموقع بدون أن يضطر لالنتقال لمستوى ثاني
وذلك عن طريق استخدام تصميم مرن () Parallax
o

تصميم مالئم ومريح للعين

o

تنسيق مميز بعيد عن االكتظاظ

12

13

الجهة الريادية:
جامعة زايد

هل يعرض الموقع اإللكتروني رسالة واضحة ذات معنى
عند حدوث خطأ ما من أي صفحة من صفحات الموقع ()404
مع وجود خاصية للتبليغ عن تلك اإلخطاء

o

تم تصميم صفحة الخطاء  404بتصميم مميز يعرض عمل طالبات الجامعة
الفنية من لوحات وذلك لجعل المستخدم عند حدوث الخطاء التمتع بمشاهدة
عمل الطالبات وهو عمل األول من نوعه على مستوى كافة الجهات

o

14

فكرة مبتكرة

15

المحور الثالث
المحتوى

16

17

الجهة الريادية:
الهيئة العامة لتنظيم
قطاع االتصاالت

هل يحتوي الموقع على تقويم أو قائمة متكاملة بالفعاليات
واألنشطة المستقبلية التي تشارك فيها الجهات الحكومية

o

تم تصميم صفحة بتصميم حديث حيث يتم استعراض جميع الفعاليات
واألنشطة بجدول زمني ويمكن عمل غربلة لنوع الفعالية مثل الفيديو والصور

o

18

فكرة مبتكرة

19

الجهة الريادية:
وزارة الداخلية

تم تصميم بطاقة الخدمة بطريقة ابتكارية في استعراض
كافة البيانات المتعلقة بالخدمة والخدمات التكميلية
والتسهيل على المتعامل بالوصول لجميع خصائص البطاقة
بأقل من نقرتين

o

تصميم مراحل تقديم الخدمة بطريقة
ابتكارية من خالل وضع فيديو يشرح كل خطوة على حدى،
األول من نوعه على مستوى الجهات االتحادية

o

20

تنسيق مميز

21

الجهة الريادية:
وزارة الداخلية

هل قامت الجهة بتخصيص صفحة لعرض مبادراتها
المخصصة لعام القراءة واالبتكار

o

تم تصميم صفحة مبادرات عام القراءة واالبتكار بطريقة ابتكارية
األولى من نوعها على مستوى الجهات بحيث تقدم تفاعل مع
الجمهور بطريقة عرض المحتوى

o

22

تصميم استثنائي مبتكر

23

المحور الرابع
تجربة المستخدمين
واالستخدامية

24

25

الجهات المميزة:
وزارة الداخلية
وزارة المالية
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت
هل تتواصل الجهة الحكومية مع الجمهور عبر موقع أو أداة
واحدة على األقل من مواقع وأدوات التواصل االجتماعي
والمشاركة اإللكترونية مثل (فيس بوك وتويتر ويوتيوب
والمدونات وغيرها)

الجهات المذكورة لديها قنوات متعددة ونشطة على مواقع التواصل
االجتماعي ويميز وزارة الداخلية وجود لغة اإلشارة

26

27

21
20

الجهة الريادية:
وزارة الداخلية
هل تخصص الجهة على موقعها اإللكتروني صفحة للبيانات
المقترحة توفر فيها هذه البيانات للجمهور

o

تم تصميم صفحة البيانات المفتوحة بوضع خارطة تفاعلية بتحديث
حقيقي لعدد المعامالت في كل إمارة حسب القطاعات

o

28

تصميم مبتكر على مستوى الجهات

29

الجهة الريادية:
وزارة الطاقة
هل تخصص الجهة على موقعها اإللكتروني صفحة للبيانات
المفتوحة توفر فيها هذه البيانات للجمهور

o

تم تصميم صفحة البيانات المفتوحة بوضع أكثر من نموذج إلعطاء
المستخدم قراءة سريعة ألهم األرقام مثل مقارنة أسعر البنزين

o

30

تصميم مميز

31

أفضل
الممارسات في
جودة الخدمات
اإللكترونية الذكية

32

33

الجهات التي تميزت
في االبتكار في معيار
سهولة إيجاد الخدمة اإللكترونية
الذكية باستخدام خيار البحث

34

تميزت الجهات التالية بتطبيق االبتكار في هذا المعيار
o

وزارة الداخلية

o

الهيئة االتحادية للجمارك

o

وزارة االقتصاد

o

وزارة التغيير المناخي والبيئة

o

وزارة التطوير والبنية التحتية

o

وزارة الموارد البشرية والتوطين

o

الهيئة االتحادية للكهرباء والمياه

o

هيئة االمارات للهوية

o

برنامج الشيخ زايد لإلسكان

o

وزارة الطاقة

o

وزارة المالية

o

الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت

o

هيئة التأمين

35

أفضل الممارسات
في معيار
سهولة إيجاد الخدمة اإللكترونية
الذكية باستخدام خيار البحث

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:
o

خاصية اإلستكمال التلقائي والتي توفر مواضيع مقترحة 		
للكلمة خالل الكتابة مع امكانية اختيار احد المقترحات.

o

االكثـر بحثًا :يعرض الموقع للزائر قائمة بالموضيع االكثـر 		
بحثا مع القدرة على اختيار احداها دون الحاجة الى كتابة.

36

o

وفرت الوزارة خاصية جديدة و مبتكرة وهي خدمة البحث

		

الصوتي حيث تسمح للمتعامل بالبحث من خالل تحويل

		

الصوت الى نص وتدعم اللغة العربية و االنجليزية.

37

سهولة إيجاد الخدمة اإللكترونية
لذكية باستخدام خيار البحث

سهولة إيجاد الخدمة اإللكترونية
لذكية باستخدام خيار البحث

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

o

اقتراح لكلمات البحث بناءا على دراسة الكلمات االكثر بحثا 		

o

وفرت الوزارة خاصية جديدة و مبتكرة في العديد من أقسام

تم توفيـر كلمات مقترحة تسهل الوصول الى المعلومات 		

الموقع ومعايير االبتكار مثل (البحث المتقدم ،البيانات

والخدمات في الموقع

المفتوحة ،األخبار ،المناسبات ،إتصل بنا) وهي خدمة البحث
الصوتي حيث تسمح للمتعامل بالبحث من خالل تحويل
الصوت الى نص وتدعم اللغة العربية و االنجليزية.

o

خاصية التصحيح التلقائي واقتراح مفردات مرتبطه بالكلمة
المراد البحث عنها« ،هل تعني؟»

38

39

سهولة إيجاد الخدمة اإللكترونية
الذكية باستخدام خيار البحث

سهولة إيجاد الخدمة اإللكترونية
الذكية باستخدام خيار البحث

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

قامت الهيئة االتحادية للجمارك بتطبيق ما يلي:

خاصية الفلتـر للبحث (الغربلة) في نتائج البحث للتسهيل على
المستخدم عملية ايجاد المعلومات من خالل تحديد التالي:
o

أقسام الموقع :يتم تقليص نتائج البحث حسب أقسام
الموقع.

o

التاريـخ :يحدد الفتــرة الزمنية المراد تقليص النتائج فيها
والخيارات المتوفرة هي (خالل شهر  ،سنه  24 ،ساعه  ،أسبوع 		
وتخصيص الفترة الزمنية (من ـ الى)).

o

بحث في  :تقليص نتائج البحث في المفردات حسب مكان 		
وجودها حسب العنوان أو المحتوى.

o

خاصية تظليل الكلمة في نتائج البحث يتم تظليل الكلمة		
التي تم البحث من خاللها.

تاريخ البحث للمستخدم

40

41

سهولة إيجاد الخدمة اإللكترونية
الذكية باستخدام خيار البحث

سهولة إيجاد الخدمة اإللكترونية
الذكية باستخدام خيار البحث

قامت الهيئة االتحادية للجمارك بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة االقتصاد بتطبيق ما يلي:

خدمة البحث السريع في البوابة االلكترونية والتطبيق الذكي
البحث السريع في البوابة االلكترونية والتطبيق الذكي

42

43

سهولة إيجاد الخدمة اإللكترونية
الذكية باستخدام خيار البحث

سهولة إيجاد الخدمة اإللكترونية
الذكية باستخدام خيار البحث

قامت وزارة التغيير المناخي والبيئة بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة التطوير والبنية التحتية بتطبيق ما يلي:

o

البحث عن الخدمات
اإللكترونية عن طريق
باقات الخدمات

o

البحث عن الخدمات
اإللكترونية عن طريق
تصنيف الخدمات حسب
طبيعتها

o

البحث عن الخدمات
اإللكترونية عن طريق
تصنيف المستخدمين
للخدمات

o

البحث عن الخدمات
اإللكترونية عن طريق
الترتيب األبجدي
للخدمات

44

45

سهولة إيجاد الخدمة اإللكترونية
الذكية باستخدام خيار البحث

سهولة إيجاد الخدمة اإللكترونية
الذكية باستخدام خيار البحث

قامت هيئة اإلمارات للهوية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة المالية بتطبيق ما يلي:

خاصية البحث بالصوت

46
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الجهات التي
تميزت في
االبتكار في معيار
خصائص ذوي
االحتياجات الخاصة
قامت الجهات التالية بتطبيق االبتكار في هذا المعيار
o

وزارة الداخلية

o

الهيئة االتحادية للجمارك

o

وزارة االقتصاد

o

وزارة التطوير والبنية التحتية

o

وزارة التغيير المناخي والبيئة

o

الهيئة االتحادية للكهرباء والمياه

o

هيئة التأمين

o

برنامج الشيخ زايد لإلسكان

48

49

خصائص ذوي االحتياجات الخاصة

خصائص ذوي االحتياجات الخاصة

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

منصة دعم لذوي االحتياجات الخاصة “تواصل بلغة االشارة“

o

توفيـر الدعم االستشاري لذوي االحتياجات الخاصة من
خالل توفير فريق عمل مختص في لغة االشارة للتواصل
معهم من خالل منصة الكترونية.

o

توفير مميزات اضافية لخاصية القراءة النصية كالتالي:
o

تظليل كامل النص المراد قراته ومن ثم تظليل للكلمة الجاري
قرائتها بتظليل مختلف وبشكل آلي.

o

يستطيع الزائر تظليل واختيار النص معين لقراءته وتشغيل
خاصية القراءة لهذا النص فقط.

توفيـر فيديوهات متعددة بلغة االشارة للتعريف عن
الخصائص الرئيسية للموقع االلكتروني والخدمات التي
توفرها الوزارة.

50
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خصائص ذوي االحتياجات الخاصة

خصائص ذوي االحتياجات الخاصة

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

قامت الهيئة االتحادية للجمارك بتطبيق ما يلي:

عند تظليل الخط تظهر قائمة أدوات تتيح للزائر الخصائص
التالية:
إمكانية تقديم االستفسارات من خالل تسجيل وإرسال مقطع صوتي
o

تكبير وتصغير خط النص.

o

تظليل النص بلون مميز لتسهيل عملية قراءة النص.

o

نسخ النص المظلل.

52

53

خصائص ذوي االحتياجات الخاصة

خصائص ذوي االحتياجات الخاصة

قامت الهيئة االتحادية للجمارك بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة االقتصاد بتطبيق ما يلي:

إمكانية استخدام عدسة مكبرة لتكبير أجزاء من النص
خيار االوامر الصوتية في القائمة الرئيسية للتطبيقات الذكية
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خصائص ذوي االحتياجات الخاصة

خصائص ذوي االحتياجات الخاصة

قامت وزارة التطوير والبنية التحتية بتطبيق ما يلي:

قامت هيئة التأمين بتطبيق ما يلي:

توفر و تنوع خصائص ذوي االحتياجات الخاصة (إمكانية استخدام

جهاز اآليفون

لوحة المفاتيح لتنقل بين أقسام نتائج البحث)

خاصية العدسة المكبرة
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خصائص ذوي االحتياجات الخاصة

خصائص ذوي االحتياجات الخاصة

قامت وزارة التغيير المناخي والبيئة بتطبيق ما يلي:

قامت برنامج الشيخ زايد لإلسكان بتطبيق ما يلي:

o

توفير خيار تحويل الصوت إلى كتابة في حقول الخدمة .من

o

قبل وزارة التغير المناخي والبيئة والخاصية تعمل بنجاح في

بناء على نوع اإلعاقة عن طريق سؤال
تخصيص الصفحة ً
المستخدم عن نوع اإلعاقة.

منصة األندرويد.
o
o

ميزة تكبير جزء من الصفحة.

خاصية التنبيهات الصوتية في التطبيق الذكي بحيث يتم قراءة
التنبيه عندما يفتحه المتعامل  -الرجاء الضغط على الرابط
أدناه لمشاهدة كيفية عمل الخاصية رابط الفيديو.
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سهولة إيجاد الخدمة اإللكترونية
الذكية باستخدام خيار البحث
قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت بتطبيق ما يلي:

تم إضافة ميزة البحث عن طريق األوامر الصوتية.

60
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الجهات التي
تميزت في االبتكار
في معيار
خيارات التخصيص
قامت الجهات التالية بتطبيق االبتكار في هذا المعيار
o

وزارة الداخلية

o

الهيئة االتحادية للجمارك

o

وزارة االقتصاد

o

وزارة التطوير والبنية التحتية

o

وزارة التغيير المناخي والبيئة

o

برنامج الشيخ زايد لإلسكان

o

وزارة المالية

o

الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت
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خيارات التخصيص

خيارات التخصيص

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:
قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:
o

خاصية متكاملة لضعاف النظر :توفر
هذه الخاصية التغيير الكامل لاللوان

o

البيانات الشخصية للمستخدم الذي

(ابيض ،اسود) للنصوص والصور.
o

بياناتي الشـخصية :بتم عرض
قام بتسجيل دخول على الموقع
وتحديث البيانات المسجلة.

ترجمة هذه الصفحة :خاصية جديدة
مبتكرة :هي خاصية ترجمة جوجل حيث
تسهل على المستخدمين ترجمة
المحتوى النصي للموقع الى ( )29لغة.

o

o

المفضلة والرجوع إليها في أي وقت

خاصية القراءة الليلية :توفر هذه

وذلك تسهيل الوصول إلى

الخاصية الحصول على أفضل موازنة

المعلومات المفضلة للمستخدم.

لونية تساعدك على قراءة مريحة أثناء

الخدمات اإللكترونية المفضلة:

الليل.
o

حجم الخط للعناوين الرئيسية أو نصوص
المحتوى أو كالهما معا.
o

تسمح للمستخدم بحفظ خدماته
المفضلة في صفحته الشخصية.

خاصية تعديل حجم الخط :توفر هذه
الخاصية إمكانية للمستخدم بتعديل

تنبييهــــــاتي :إشعار المستخدم
بمواعيد انتهاء (ملكية المركبة  ،الرخصة ،

اختياراتـي :اختيار الصفحات

o

االيصاالت :تعرض للمستخدم جميع
عمليات الدفع اإللكترونية التي
قام بها من خالل الموقع اإللكترونية
والتطبيق الذكي و مراكز لخدمة
واالكشاك االلكترونية.

اإلقامة ...إلخ )  ،وإشعاره بالمخالفات
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المرورية التي قام بها .

65

خيارات التخصيص

خيارات التخصيص

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:
قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:
تاريـخي
o

تعليقاتي  :تظهر جميع التعليقات

خاصية تعديل وحذف البيانات الشخصية و التاريخية

والمشاركات التي قام بها مستخدم
الموقع .
o

تقييماتي :تظهر جميع التقيمات التي
شارك بها مستخدم الموقع.

o

تاريخ التصفح :تظهر التصفح التاريخي
للصفحات التي قام المستخدم بزيارتها
في حال رغبته الرجوع إلى صفحة معينة.

o

تاريخ البحث :اظهار جميع مواضيع
البحث التي قام المستخدم بالبحث عنها.

الشكاوي والمقترحات
o

شكواي :تبين جميع الشكاوى التي قام
المستخدم بتسجيلها على الموقع

توفير خاصية تسمح للمستخدم
باالضافة والتعديل والحذف
لبياناته الشخصية والتاريخية.

ومتابعة آخر التحديثات التي تم عليها .
o

اقتراحاتي :تظهر جميع المقترحات
التي قام بارسالها على الموقع ومتابعة
آخر التحديثات التي تم عليها .
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خيارات التخصيص

خيارات التخصيص

قامت الهيئة االتحادية للجمارك بتطبيق ما يلي:
قامت وازارة التطوير والبنية التحتية بتطبيق ما يلي:

توفر وتنوع خيارات التخصيص للمستخدم (حفظ الخدمات المفضلة
الدخول للخدمات الذكية باستخدام البصمة

68

وإعادة ترتيبها في تطبيق الهاتف)

69

خيارات التخصيص

خيارات التخصيص

قامت وازارة التطوير والبنية التحتية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة التطوير والبنية التحتية بتطبيق ما يلي:

وتنوع خيارات التخصيص للمستخدم (تغيير طريقة عرض

توفر وتنوع خيارات التخصيص للمستخدم

دليل الخدمات)

(تغيير طريقة عرض بطاقة الخدمة)
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الجهات التي
تميزت في االبتكار
في معيار
بطاقات الخدمة
قامت الجهات التالية بتطبيق االبتكار في هذا المعيار
o

وزارة الداخلية

o

الهيئة االتحادية للجمارك

o

وزارة االقتصاد

o

وزارة التغيير المناخي والبيئة

o

وزارة التطوير والبنية التحتية

o

وزارة الموارد البشرية والتوطين

o

هيئة االمارات للهوية

o

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

o

وزارة الطاقة

o

وزارة المالية

o

الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت

o

هيئة التأمين

o

وزارة الثقافة وتنمية المجتمع
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بطاقات الخدمة

بطاقات الخدمة

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

جولة إرشادية لبطاقة الخدمة وخالل تنفيذ الخدمة
طورت وزارة الداخلية بطاقة الخدمة الخاصة بالخدمات
بطريقة مبتكرة لتسهل على المستخدم الوصول إلى
جميع متطلباته من خالل صفحة واحدة.

ﺗ"""ﻮﻓﺮ ھ""""ﺬه اﻟﺨﺎﺻ""""ﯿﺔ ﻟﻠﺰاﺋ""""ﺮ
ﺟﻮﻟ"""ﺔ ارﺷ"""ﺎدﯾﺔ ﻟﻌ"""ﺮض اھ"""ﻢ
ﻋﻨﺎﺻ""""ﺮ وﻣﻜﻮﻧ""""ﺎت اﻟﺼ""""ﻔﺤﺔ
اﻟﺮﺋﯿﺴ"""ﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣ""""ﺔ ﻣ""""ﻦ ﺧ""""ﻼل
ﺗﻘ"""ﺪﯾﻢ ﺷ"""ﺮح ﻣﺒﺴ"""ﻂ وﺳ"""ﻠﺲ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ.
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بطاقات الخدمة

بطاقات الخدمة

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

o

عرض احصائية لمجموع المعامالت المنجزة لهذه الخدمة.

o

توفير أدوات تعليمية تفاعلية ومبتكرة ،يمكن للـزائر الحصول على
خاصية التعليم التفاعلي لكل خطوة من خطوات تنفيذ الخدمة

o

وحتى الحصول على المنتج النهائي بشكل ابداعي.
o

عند االنقر على االيقونات مما يسهل توضيح خطوات تنفيذ الخدمة
ورفع مستوى الوعي بخدماتنا اإللكترونية والذكية.
o
o

إظهار نسب االنجاز للخدمة خالل ربطها مع الخطوات الالزمة
إلتمام الخدمة .

o

تم تصميم بطاقة الخدمة لتوفير المعلومات بشكل واضح

امكانية حفظ البطاقة بعدة صيغ الستخدامها الحقًا دون الحاجة

وفي مساحة مناسبة دون الحاجة الستعمال شريط التمرير

لشبكة اإلنترنت “”Off Line reading

العمودي ويسهل الوصول إلى المعلومة ويرفع من تجربة

توفير خاصية رمز االستجابة السريعة “ ”QRبحيث تسهل الوصول

المستخدم.

الى بطاقة الخدمة ومشاركتها بيسر وسهولة.
o

ابراز مراحل تقديم الخدمة من مرحلة تسجيل المستخدم

o

تحتوي الصفحة على دليل المستخدم للخدمة اإللكترونية
والذكية

توفر خاصية المشاركة قنوات التواصل اإلجتماعي بحيث
يستطيع المستخدم بمشاركته مع أصدقائه.

o

اذا كان هناك ضرورة لتسجيل المستخدم قبل استخدام الخدمة
اإللكترونية  /الذكية،يجب ذكرها في بطاقة الخدمة مع وضع
رابط التسجيل.
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بطاقات الخدمة

بطاقات الخدمة

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

قامت الهيئة االتحادية للجمارك بتطبيق ما يلي:

يتم استخدام أدوات المساعدة تفاعلية لعرض كيفية
استخدام الخدمة اإللكترونية/الذكية وتدريب المستخدم على
كيفية تعبئة الطلبات حسب مراحل تنفيذ الخدمة مع توضيح

توفير بطاقة الخدمة للمتعامل في جميع مراحل الخدمة

التعليمات المطلوبة لملئ االستمارة اإللكترونية /الذكية.

o

تعبئة البيانات

o

ارفاق المستندات

o

الدفع

o

التقييم
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بطاقات الخدمة

بطاقات الخدمة

قامت وزارة االقتصاد بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة االقتصاد بتطبيق ما يلي:

توضيح اإلجراءات لكل خدمة بطريقة سهلة ومفصلة.
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بطاقات الخدمة

بطاقات الخدمة

قامت وزارة التغيير المناخي والبيئة بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة التطوير والبنية التحتية بتطبيق ما يلي:

بطاقة خدمة مميزة تم توزيع المعلومات الالزمة فيها بشكل
مميز.

82

بطاقة خدمة مميزة تم توزيع المعلومات الالزمة فيها بشكل مميز

83

بطاقات الخدمة

بطاقات الخدمة

قامت وزارة التطوير والبنية التحتية بتطبيق ما يلي:

قامت هيئة اإلمارات للهوية بتطبيق ما يلي:

إمكانية تغيير طريقة عرض بطاقة الخدمة.

خدمة مميزة تم توزيع المعلومات الالزمة فيها بشكل مميز

84

85

بطاقات الخدمة

بطاقات الخدمة

قامت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

قامت وزارة الطاقة بتطبيق ما يلي:

بتطبيق ما يلي:

خدمة مميزة تم توزيع المعلومات الالزمة فيها بشكل .

خدمة مميزة تم توزيع المعلومات الالزمة فيها بشكل مميز
إضافة خاصية التأكد من توفر الخدمة
إضافة “باركود” عن بطاقة الخدمة
إضافة رابط المساعدة لعرض تفاصيل الخدمات
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بطاقات الخدمة

بطاقات الخدمة

قامت وزارة الطاقة بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة المالية بتطبيق ما يلي:

بطاقة خدمة مميزة على التطبيق الذكي تم توزيع المعلومات الالزمة
فيها بشكل مميز.
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الجهات التي
تميزت في االبتكار
في معيار
أدوات المساعدة

قامت الجهات التالية بتطبيق االبتكار في هذا المعيار
o

وزارة الداخلية

o

الهيئة االتحادية للجمارك

o

وزارة االقتصاد

o

وزارة التطوير والبنية التحتية

o

وزارة المالية

o

الهيئة العامة للرياضة والشباب

o

وزارة التغيير المناخي والبيئة

90
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أدوات المساعدة

أدوات المساعدة

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

جولة إرشادية في الموقع

جولة إرشاديـة لبطاقة الخدمة و خالل تنفيذ الخدمة.

توفير أدوات المساعدة لعرض كيفية تصفح أهم عناصر

ﺗ"""ﻮﻓﺮ ھ""""ﺬه اﻟﺨﺎﺻ""""ﯿﺔ ﻟﻠﺰاﺋ""""ﺮ
ﺟﻮﻟ"""ﺔ ارﺷ"""ﺎدﯾﺔ ﻟﻌ"""ﺮض اھ"""ﻢ
ﻋﻨﺎﺻ""""ﺮ وﻣﻜﻮﻧ""""ﺎت اﻟﺼ""""ﻔﺤﺔ
اﻟﺮﺋﯿﺴ"""ﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣ""""ﺔ ﻣ""""ﻦ ﺧ""""ﻼل
ﺗﻘ"""ﺪﯾﻢ ﺷ"""ﺮح ﻣﺒﺴ"""ﻂ وﺳ"""ﻠﺲ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ.

ومكونات الموقع اإللكتروني/الموقع المخصص للهاتف
المتحرك من خالل شرح مبسط وسلس باللغتين العربية
واالنجليزية.
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أدوات المساعدة

أدوات المساعدة

قامت وزارة االقتصاد بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة االقتصاد بتطبيق ما يلي:

أدوات مساعدة لتصفح الموقع اإللكتروني والخدمة اإللكترونية

أدوات مساعدة لتصفح الموقع اإللكتروني والخدمة اإللكترونية.
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أدوات المساعدة

أدوات المساعدة

قامت وزارة التطوير والبنية التحتية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة المالية بتطبيق ما يلي:

توفر أدوات المساعدة لعرض كيفية تصفح الموقع اإللكتروني
للمستخدم.

أدوات مساعدة لتصفح الموقع اإللكتروني والخدمة اإللكترونية.

o

الفيديو التعليمي عبر
التطبيق الذكي

o

الفيديو التعليمي عبر
الموقع اإللكتروني
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أدوات المساعدة
قامت الهيئة العامة للرياضة والشباب بتطبيق ما يلي:

خدمة االتصال المباشر

98

99

الجهات التي
تميزت في االبتكار
في معيار
التعليمات المطلوبة لملء
االستمارة اإللكترونية

قامت الجهات التالية بتطبيق االبتكار في هذا المعيار
o

وزارة الداخلية

o

وزارة االقتصاد

o

وزارة المالية

100

101

التعليمات المطلوبة لملء االستمارة اإللكترونية

أدوات المساعدة

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة االقتصاد بتطبيق ما يلي:

يتم استخدام أدوات المساعدة تفاعلية لعرض كيفية
استخدام الخدمة اإللكترونية/الذكية وتدريب المستخدم على
كيفية تعبئة الطلبات حسب مراحل تنفيذ الخدمة مع توضيح
التعليمات المطلوبة لملئ االستمارة اإللكترونية /الذكية.

o

تعبئة البيانات

o

الدفع
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o

ارفاق المستندات

o

التقييم

103

التعليمات المطلوبة لملء االستمارة اإللكترونية
قامت وزارة المالية بتطبيق ما يلي:
االستمارة االلكترونية
/الذكية بشكل تلقائي

104
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الجهات التي
تميزت في االبتكار
في معيار
الشرح التوضيحي لكيفية تعبئة
الحقول

قامت الجهات التالية بتطبيق االبتكار في هذا المعيار
o

وزارة الداخلية

o

وزارة االقتصاد

o

وزارة المالية

o

وزارة التغيير المناخي والبيئة

o

هيئة االمارات للهوية
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الشرح التوضيحي للحقول

الشرح التوضيحي للحقول

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة االقتصاد بتطبيق ما يلي:

توفير أدوات تعليمية تفاعلية ومبتكرة ،يمكن للـزائر الحصول
على خاصية التعليم التفاعلي لكل خطوة من خطوات تنفيذ
الخدمة عند االنقر على االيقونات مما يسهل توضيح خطوات
تنفيذ الخدمة ورفع مستوى الوعي بخدماتنا اإللكترونية
والذكية.
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الشرح التوضيحي للحقول

الشرح التوضيحي للحقول

قامت وزارة المالية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة التغيير المناخي والبيئة بتطبيق ما يلي:

وضع شرح توضيحي لكل حقل في
االستمارة بشكل واضح.

تم إضافة شرح توضيحي لكل حقل في الخدمة كما هو موضح
في الصور أدناه
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الجهات التي
تميزت في االبتكار
في معيار
خاصية الدردشة الفورية

قامت الجهات التالية بتطبيق االبتكار في هذا المعيار
o

وزارة الداخلية

o

وزارة المالية

o

وزارة التغيير المناخي والبيئة

o

هيئة االمارات للهوية

o

الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية
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خاصية الدردشة الفورية

خاصية الدردشة الفورية

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

الدعم االستشاري تعمل الوزارة على توفير الدعم االستشاري

الدعم االستشاري تعمل الوزارة على توفير الدعم االستشاري

على مدار الساعة واليوم “ ”24/7من خالل عدة قنوات ومن

والتفاعلي مع المتعاملين من خالل رساله تلقائي تظهر لعرض

ضمنها المحادثة الفورية وذلك ضمن المعايير المحددة من

المساعدة من قبل موظفينا بشكل استباقي في حال بقاء

الحكومة.

المتعامل على نفس الصفحة اكثر من  3دقائق.

تمتاز المحادثة الفورية بالخصائص التالية:
o

يتم تقييم الخدمة في نهاية
المحادثة من قبل المتعامل.

o

ارسال نص المحادثة للمتعامل
عبر البريد االلكتروني.

o

امكانية ارسال مرفقات خالل
المحادثة الفورية.

o

التوعية بخدماتنا في نهاية
المحادثة.
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خاصية الدردشة الفورية

خاصية الدردشة الفورية

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة المالية بتطبيق ما يلي:

منصة دعم لذوي االحتياجات الخاصة “تواصل بلغة االشارة“.

o

توفيـر الدعم االستشاري لذوي االحتياجات الخاصة
من خالل توفير فريق عمل مختص في لغة االشارة
للتواصل معهم من خالل منصة الكترونية.

o

توفيـر فيديوهات متعددة بلغة االشارة للتعريف

o

المستخدم الى الدردشه بشكل تلقائي
حال استمر اكثر من دقيقتين داخل الصفحة.

o

تعبئة بيانات المستخدم بشكل تلقائي.

عن الخصائص الرئيسية للموقع االلكتروني
والخدمات التي توفرها الوزارة.

o

استدعاء خاصيه المحادثة
الفورية عبر رج الهاتف المتحرك.
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خاصية الدردشة الفورية

خاصية الدردشة الفورية

قامت وزارة التغيير المناخي والبيئة بتطبيق ما يلي:

قامت هيئة اإلمارات للهوية بتطبيق ما يلي:

تمكين طلب الدردشة عبر الموقع اإللكتروني وقبوله فورا على

تمكين طلب الدردشة عبر الموقع اإللكتروني وقبوله فورا على

مدار  24ساعة جميع أيام األسبوع بما فيها عطل نهاية األسبوع

مدار  24ساعة جميع أيام األسبوع بما فيها عطل نهاية األسبوع

والعطل الرسمية.

والعطل الرسمية
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ابتكارات أخرى

ابتكارات أخرى

قامت وزارة الداخلية بتطبيق ما يلي:

قامت وزارة المالية بتطبيق ما يلي:

ابتكار مؤشر السعادة باستخدام تقنية التعرف على
تعبيرات الوجه Emotion detection

الدفع بكبسة زر عن طريق الساعه الذكية.

الدعم االستشاري تعمل الوزارة على توفير الدعم االستشاري
و التفاعل مع المتعاملين من خالل رساله تلقائي تظهر لعرض
المساعدة من قبل موظفينا بشكل استباقي في حال بقاء
المتعامل على نفس الصفحة اكثر من  3دقائق.
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