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الملخص التنفيذي

ــع  ــن ورف ــا المتعاملي ــق رض ــات وتحقي ــة الخدم ــز فاعلي ــتمرار تعزي ــي باس ــة أبوظب ــزام حكوم ــار الت ــي إط ف
مســتوى أداء الخدمــات المقدمــة مــن الجهــات الحكومّيــة وتحســين جودتهــا، تســعى هيئــة األنظمــة 
والخدمــات الذكّيــة مــن خــال هــذا الدليــل إلــى إنشــاء منظومــة متكاملــة فــي تعريــف وتصنيــف الخدمــات 
وحوكمتهــا، وذلــك مــن خــال توفيــر إرشــادات أساســية يتــم االســتدالل بهــا مــن قبــل الجهــات الحكومّيــة 
فــي تعريــف وتصنيــف وتحديــث الخدمــات الحكومّيــة. وتعــد عمليــة تعريــف وتصنيــف الخدمــات اللبنــة 
األساســية لتوفيــر وتقديــم خدمــات حكومّيــة متميــزة وذات جــودة عاليــة تلبــي احتياجــات المتعامليــن 

ــيدة. ــادة الرش ــات القي وتطلع

يهــدف هــذا الدليــل إلــى توفيــر منهجيــة لتعريــف وتصنيــف الخدمــات وإدارة حوكمتهــا لــدى جميــع المعنيين 
بالخدمــات الحكومّيــة، إذ يعــّد المرجــع الرئيســي لكافــة الجهــات الحكومّيــة، مــن خــال توفيــر معاييــر واضحــة 
وإرشــادات شــاملة تمّكــن الجهــات مــن تحديــد محفظــة الخدمــات وتعريــف وتصنيــف الخدمات ضمــن هيكلية 
موحــدة، بحيــث يســهم ذلــك فــي رفــع مســتوى االتســاق بيــن القنــوات المختلفــة التــي تقــدم معلومــات 
ــة  ــدى كاف ــا ل ــر معلوماته ــات ونش ــف الخدم ــة تعري ــد آلّي ــي توحي ــاهم ف ــا يس ــن، كم ــات للمتعاملي الخدم

الجهــات الخدميــة فــي حكومــة أبوظبــي.

ــذي يشــكل قاعــدة  ــة ال كمــا يمثــل هــذ الدليــل مرجعــً مهمــً وداعمــً لنظــام محفظــة الخدمــات الحكومّي
بيانــات شــاملة لجميــع الخدمــات الحكومّيــة ومعلوماتهــا، حيــث تــم إنشــاء هــذا النظــام مــن قبــل هيئــة 
األنظمــة والخدمــات الذكّيــة )يرجــى االطــاع علــى الملحــق )1( نبــذة عــن نظــام محفظــة الخدمــات الحكومّيــة(. 
ــات التحســين  ــد أولوي ــر أحــد المدخــات الرئيســية فــي عمليــة التخطيــط وتحدي كمــا أن هــذا الدليــل يعتب

للخدمــات المقدمــة فــي إمــارة أبوظبــي.

ينطبــق هــذا الدليــل علــى جميــع الجهــات الحكومّيــة الخدميــة التــي تقــدم خدمــات بطريقــة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة إلــى المتعامليــن ومــن خــال كافــة القنــوات ســواًء كانــت رقمّيــة أو تقليديــة أو غيرهــا مــن قنــوات 

تقديــم الخدمــة.

المقدمة

الغرض من  هذا  الدليل                                                                                                         

نطاق الدليل                                                                                                                                                                                               

الملخص التنفيذي
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يتكون هذا الدليل من أربعة أجزاء رئيسية موضحة في الشكل اآلتي:

أجزاء الدليل

الشكل )1(: أجزاء الدليل

بطاقة تعريف الخدمة

مراحل تعريف الخدمات

حصر الخدمات
تصنيف وهيكلية الخدمات

تسمية ووصف الخدمات
تصميم إجراءات الخدمات

حوكمة الخدمات

حوكمة الخدمات

شرح المكونات الرئيسية لبطاقة
تعريف الخدمة

الجزء ا�ول

الجزء الثاني

الجزء الثالث

الجزء الرابع

مفاهيم أساسية

المصطلحات التعريفية للخدمات
فئات المتعاملين

قنوات تقديم الخدمة

الملخص التنفيذي
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الجزء األول: مفاهيم أساسية

الجزء األول: مفاهيم أساسية

مفاهيم أساسية

المصطلحات التعريفية للخدمات
فئات المتعاملين

قنوات تقديم الخدمة

بطاقة تعريف الخدمة

مراحل تعريف الخدمات

حصر الخدمات
تصنيف وهيكلية الخدمات

تسمية ووصف الخدمات
تصميم إجراءات الخدمات

حوكمة الخدمات

حوكمة الخدمات

شرح المكونات الرئيسية لبطاقة
تعريف الخدمة

الجزء ا�ول

الجزء الثاني

الجزء الثالث

الجزء الرابع
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الجزء األول: مفاهيم أساسية

1.1. المصطلحات التعريفية للخدمات

1.1.2. الخدمة الحكومّية الفرعية

1.1.4. خدمات النفع العام

1.1.1. الخدمة الحكومية

1.1.3. الخدمة الحكومية الرئيسية

مالحظات:

بطلــب  الحكومّيــة  الجهــة  تقدمهــا  التــي  الخدمــة  هــي 
ــه إلضفــاء قيمــة مباشــرة،  ــح مــن المتعامــل وتقــدم ل صري
وهــذه هــي الخدمــة المتعــارف عليهــا لــدى المتعامليــن 
وفائــدة  لقيمــة  طلبــً  مباشــر  بشــكل  لهــا  ويتقدمــون 

وهــي الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــة الحكومّيــة للمجتمــع 
ــك  ــن، وذل ــن المتعاملي ــبق م ــب مس ــر طل ــن غي ككّل وم
ألهــداف رقابيــة أو ضبطيــة أو رفاهيــة بهــدف االرتقــاء بجــودة 
التفتيــش  خدمــات  ذلــك،  ومــن  عــام.  بشــكل  حياتهــم 
وتمديــد  الشــرطة،  ودوريــات  المروريــة  والرقابــة  الــدوري 

العمليــات ومخرجاتهــا  أو  األنشــطة  مــن  هــي مجموعــة 
والتــي تقدمهــا جهــة حكومّيــة أو أكثــر - أو مــن ينــوب 
عنهــا - بهــدف تلبيــة االحتياجــات والتوقعــات المعلنــة 
طلــب  عنــد  الحــال  هــو  )كمــا  المتعامليــن  قبــل  مــن 

هــي عائلــة مــن الخدمــات الفرعيــة التــي تعبــر عــن مهمــة 
تعتبــر  حيــث  الحكومّيــة،  الجهــة  صاحيــات  مــن  عامــة 
الخدمــة الرئيســية المظلــة التــي تنــدرج تحــت مجموعــة 
مــن  كثيــر  فــي  تشــترك  التــي  الفرعيــة  الخدمــات  مــن 

إن مفهوم الخدمة الرئيسية يفيد في عملية التصنيف الهيكلي للخدمات الحكومّية وال يقصد      -
بالخدمة الرئيسية أنها الخدمة ذات األهمية أو الخدمة ذات األولوية- كما يمكن أن يتبادر لألذهان      
من الوهلة األولى- حيث ال يقوم المتعامل بطلب الخدمة الرئيسية وإنما يقوم بطلب الخدمة الفرعية     

المندرجة تحت خدمة رئيسية معينة.  

عند ذكر مصطلح "خدمة" دون تحديد، فإن المقصود هي الخدمة المتعارف عليها لدى المتعاملين، أال     -
وهي الخدمة الفرعية.  

مباشــرة، ومــن األمثلــة علــى ذلــك: طلــب حجــز االســم 
وطلــب  اقتصاديــة،  رخصــة  إصــدار  وطلــب  االقتصــادي، 

اقتصاديــة. رخصــة  تجديــد 

وتوفيــر  العامــة،  المكتبــات  وتوفيــر  الطــرق،  وصيانــة 
وصيانــة الحدائــق العامــة، وجمــع النفايــات مــن الشــوارع، 

وتحصيــن الثــروة الحيوانيــة إلــخ.

الخدمــات الفرعيــة( أو غيــر المعلنــة )كمــا هــو الحــال عنــد 
تقديــم خدمــات النفــع العــام( وذلــك إلضفــاء قيمــة مــا 

ككل. للمجتمــع  أو  للمتعامليــن 

الخصائــص وتختلــف فــي خصائــص محــددة أخــرى. مثــل 
خدمــة الترخيــص االقتصــادي والتــي تنــدرج تحتهــا الخدمات 

الفرعيــة المذكــورة فــي النقطــة الســابقة.
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مالحظات:

مصطلح "الخدمة الحكومّية" هو المصطلح األعّم حيث يغطي الخدمات الرئيسية )وما يندرج تحتها     -
من خدمات فرعية( وخدمات النفع العام.  

1.1.5. اإلجراء الضبطي والرقابي
ــق مــا بيــن الخدمــة التــي يطلبهــا المتعامــل بشــكل  ــف الخدمــة الفرعيــة، مــن الضــروري التفري عنــد تعري
صريــح للحصــول علــى قيمــة مــا، وبيــن المتطلــب الــذي تضيفــه الجهــة الحكومّيــة كإجــراء ضبطــي أو رقابــي 
وال يتــم طلبــه مــن المتعامــل أو تنفيــذه مــن قبــل الجهــة الحكومّيــة بشــكل مســتقّل، والــذي يتــم اإلشــارة 
ــراء  ــة واإلج ــة الفرعي ــن الخدم ــا بي ــز م ــاه للتميي ــاط أدن ــى النق ــتناد إل ــن االس ــمصطلح:"إجراء". ويمك ــه بـ إلي

الضبطــي والرقابــي:

اإلجراء الضبطي والرقابيالخدمة الفرعية

يتوجه المتعامل إلى الجهة الحكومّية 
للحصول على الخدمة بطلب صريح منه

ال يطلبه المتعامل بشكل صريح منه وإنما 
بسبب متطلبات معينة للجهة الحكومّية 
تسّهل على المتعامل حصوله على الخدمة

تعتبر الخدمة الفرعية مستقلة بحد ذاتها 
وليست جزءًا من خدمة معينة أخرى

ال يمكن تنفيذه بشكل مستقل ويمّثل 
خطوة أو أكثر يتوّجب على المتعامل 

تنفيذها 

تنتهي الخدمة الفرعية بناتج أو مخرج يضيف 
قيمة مباشرة للمتعامل

ال يضيف قيمة مباشرة للمتعامل وإنما 
يتوجب على المتعامل تنفيذه بهدف 

الحصول على الخدمة الفرعية

الجزء األول: مفاهيم أساسية

الشكل )2(: مقارنة بين الخدمة الفرعية واإلجراء الضبطي والرقابي
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الموافقات وشهادات عدم الممانعة التي تطلبها جهات أخرى من المتعامل، وتكون إما بإصدار     -
شهادات ورقية، أو موافقات إلكترونية تتم بالربط بين الجهات ودون تدخل المتعامل أو من خال    

استخدام أنظمة الجهة الخارجية وطلب الموافقة من خالها. ومن األمثلة على ذلك:  

فيما يلي بعض األمثلة التوضيحية على اإلجراء الضبطي والرقابي:

الجزء األول: مفاهيم أساسية

الجهة الحكومّية اإلجراء
مالكة ومقدمة الخدمة

الجهة الحكومّية طالبة 
الخدمة

 الموافقة اإللكترونية من قبل اإلدارة
 العامة للدفاع المدني كمتطلب

إلزامي إلصدار الرخصة التجارية

اإلدارة العامة للدفاع 
دائرة التنمية االقتصاديةالمدني

 طلب شهادة خلو موقع من خدمات
دائرة التخطيط العمراني شركة أبوظبي للتوزيع)المياه )شهادة مطبوعة

والبلديات

 طلب الموافقة على إصدار شهادة
إتمام المشروع

المؤسسة العليا للمناطق 
اإلقتصادية المتخصصة

دائرة التخطيط العمراني 
والبلديات

 طلب إصدار عدم ممانعة لتوصيل
خطوط اإلتصاالت

المؤسسة العليا للمناطق 
شركة االتصاالتاإلقتصادية المتخصصة

 طلب الموافقة على إدخال مواد
اإلدارة العامة للجماركدائرة التعليم والمعرفةدراسية

 طلب الموافقة على إصدار رخصة
)نشاط تجاري منزلي )مبدعة

غرفة تجارة وصناعة 
دائرة التنمية االقتصاديةأبوظبي

 طلب إصدار الموافقة على ممارسة
نشاط التخليص

اإلدارة العامة لجمارك 
دائرة التنمية االقتصاديةأبوظبي

 طلب إصدار شهادة عدم ممانعة
لمزاولة األنشطة الغذائية

جهاز أبوظبي للرقابة 
دائرة التنمية االقتصاديةالغذائية

 طلب إصدار موافقة المخطط
دائرة التخطيط العمراني شركة أبوظبي للموانئالتفصيلي في مدينة خليفة الصناعية

والبلديات
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الجزء األول: مفاهيم أساسية

المتطلبات اإللزامية التي يتوجب على المتعامل القيام بها رغم أنه قد ال يطلب أو حتى ال يرغب     -
بالقيام بها بشكل صريح. ومن األمثلة على ذلك:  

التفتيش اإللزامي الذي يخضع له المتعامل ضمن إجراءات الخدمة، ومن األمثلة على ذلك:  -

 الجهــة الحكومّيــةعّلــة اإلجراءاإلجراء
المعنيــة

متطلب إلزامي للتمكين من طلب إصدار ملف كفيل
إصدار تصريح إقامة

اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب

 طلب إجراء تدقيق
وثيقة سفر للمسافر

متطلب إلزامي على القادمين 
والمغادرين عبر المنافذ الحدودية

اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب

 طلب رهن أصول
مشروع

متطلب إلزامي لغاية الحصول 
صندوق خليفة لتطوير المشاريععلى خدمة تمويل المشاريع

اإلجراء
 اســم الخدمــة التي
 تتضمن/تســتلزم
ــراء التفتيش إج

 الجهــة الحكومّيــة
المعنيــة

 التفتيش على استيفاء اشتراطات
دائرة التنمية االقتصاديةطلب إصدار رخصة تجارية ومتطلبات موقع العمل

 التفتيش الخاص السترجاع الضمان
المصرفي الذي تم تقديمه سابقًا

طلب استرجاع الضمان 
المصرفي

المؤسسة العليا للمناطق 
اإلقتصادية المتخصصة

مالحظات:

التفتيش االختياري الذي يطلبه المتعامل اختياريً إلضافة قيمة مباشرة له، سواًء كانت الخدمة     -
مجانية  أو مدفوعة الرسوم، يعّد خدمة فرعية وليس إجراًء، ومن األمثلة على ذلك:  

خدمة "طلب فحص التمديدات الداخلية للمياه" )بهدف التأكد من مطابقتها للمعايير(     -  
وتقدمه شركة أبوظبي للتوزيع   

خدمة "طلب تفتيش على الوكالة التجارية" وتقدمها اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي  -  
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خدمة "طلب الكشف على شحنة مواد غذائية محولة من إمارة أخرى" ويقدمها جهاز أبوظبي    -  
للرقابة الغذائية   

خدمة "طلب تفتيش البضائع خارج الحرم الجمركي" وتقدمها اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي  -  

التفتيش الدوري الذي ال يطلبه المتعامل، وإنما تقوم به الجهة الحكومّية ألهداف رقابية أو     -
ضبطية )للتأكد من استيفاء االشتراطات وعدم ارتكاب المخالفات(، يعّد خدمة نفع عام، ومن     

األمثلة على ذلك:  

خدمة التفتيش الدوري على استيفاء متطلبات الوقاية من الحريق، وتقدمها اإلدارة العامة    -  

للدفاع المدني   

خدمة التفتيش الدوري للتأكد من تطبيق المصانع لمعايير وشروط العمالة، وتقدمها     -  
المؤسسة العليا للمناطق اإلقتصادية المتخصصة   

خدمة التفتيش الدوري للرقابة على المنشآت الغذائية، ويقدمها جهاز أبوظبي للرقابة     -  
الغذائية   

1.2. فئات المتعاملين

ــة  ــه مــن المهــم للجهــات الحكومّي ــه، فإن ــاًء علي ــن، وبن ــة احتياجــات المتعاملي ــى تلبي ــات إل تهــدف الخدم
معرفــة المســتفيدين مــن خدماتهــا وتصنيفهــم إلــى عــدة فئــات مــن المتعامليــن والعمــل علــى دراســة 

وتلبيــة احتياجــات كل فئــة مــن هــذه الفئــات.

وبشكل عام، فإنه يتم تحديد فئات المستفيدين من الخدمة كاآلتي:

وسيتم التركيز في هذا الدليل على الخدمات المقدمة من الحكومة إلى األفراد )G2C( ومن الحكومة 
إلى قطاع األعمال )G2B(. مع التنويه إلى إمكانية قيام الجهات الحكومّية بتوثيق الخدمات المقدمة إلى 

الفئات األخرى لغايات التحسين والتطوير المستقبلية.

 أمثلــة علــى المســتفيدين مــنفئــات المتعامليــنمصــدر الخدمة
مة لخد ا

الحكومة

المواطنين، المقيمين، الزائريناألفراد

الشركات والمؤسسات الخاصةقطاع األعمال

 الهيئات والدوائر الحكومّية المحليةالقطاع الحكومي
أو االتحادية

موظفي الهيئة أو الدائرة الحكومّيةالموظفين

(G2C)

(G2B)

(G2G)

(G2E)

الشكل )3(: فئات المستفيدين من الخدمة
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1.3. قنوات تقديم الخدمة
هــي الوســائل التــي يمكــن التواصــل مــن خالهــا مــع المتعامليــن لتقديــم الخدمــة كمراكــز تقديــم 
الخدمــات، أو الرســائل النصيــة، أو البريــد اإللكترونــي، أو الموقــع اإللكترونــي، أو التطبيــق الذكــي، أو أكشــاك 
تقديــم الخدمــة، وغيرهــا. وتنقســم قنــوات تقديــم الخدمــة التــي توفرهــا الجهــات الحكومّيــة حســب نوعيــة 

القنــاة كمــا يلــي:

1.3.1. القنوات التقليدية

1.3.2. القنوات المطّورة

1.3.3. القنوات الرقمية

وهــي القنــوات التــي يتوجــب فيهــا الحضــور الشــخصي للحصــول علــى الخدمــة، ويكــون التفاعــل فيهــا 
مباشــرًا بيــن المتعامــل ومقــدم الخدمــة أو مــن ينــوب عنــه، ومــن األمثلــة علــى ذلــك:

الحضور الشخصي المباشر: مركز الخدمة الحكومّية  -

الحضور الشخصي غير المباشر: مراكز الطباعة، مراكز خدمة األعمال  -

مراكز الخدمة المتنقلة: الوصول إلى مواقع تواجد المتعاملين لتقديم الخدمة لهم      -
)كالمركبة المتنقلة مثًا(  

ــور  ــل دون الحض ــة للمتعام ــزود الخدم ــة أو م ــدم الخدم ــن مق ــل بي ــا التفاع ــم فيه ــي يت ــوات الت ــي القن ه
الشــخصي عنــد تقديــم الطلــب وتكــون عــن طريــق الهاتــف أو الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي. حيــث ال يتــم 

فيهــا إنجــاز المعاملــة بشــكل كامــل ويتوجــب الحضــور الســتام المخــرج النهائــي مــن الخدمــة.

وهي القنوات التي يتم فيها تقديم الخدمة من خال تقنيات رقمّية ومن األمثلة على ذلك:

تطبيقات الهواتف الذكّية  -

 Kiosks األكشاك التفاعلية  -

المواقع اإللكترونية  -

)IVR( الهواتف التلقائية  -
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2.1. حصر وتحديد الخدمات

يتطلــب مــن الجهــة الحكومّيــة فهــم الخدمــات المقدمــة مــن قبلهــا للمتعامليــن وعاقــة هــذه الخدمــات 
ــة حصــر  باألعمــال اليوميــة والمهــام والمســؤوليات المناطــة بهــا، وعليــه يتوجــب علــى الجهــات الحكومّي
خدماتهــا المقدمــة للمتعامليــن بشــكل دقيــق لتتمكــن مــن تأديــة مهامهــا علــى أكمــل وجــه، مــع أهميــة 

مراعــاة فهــم القيمــة التــي تضيفهــا الخدمــة للمتعامــل المباشــر أو لعمــوم المجتمــع.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بهــدف حصــر الخدمــات التــي تقدمهــا جهــة حكومّيــة معينــة، فإنــه يتــم األخــذ بعيــن 
االعتبــار للخدمــات التــي تملكهــا هــذه الجهــة فحســب، أمــا إذا كانــت هــذه الجهــة تقــدم بعــض الخدمــات 
بالنيابــة عــن جهــة أخــرى )أي أن تقــوم هــذه الجهــة بتوفيــر قنــاة لتقديــم الخدمــة بالنيابــة عــن جهــة أخــرى، 
ــا  ــي تملكه ــة الت ــك الجه ــات تل ــن خدم ــر م ــات تعتب ــذه الخدم ــإن ه ــًا( ف ــامل مث ــف الش ــال الموظ ــن خ م

فحســب، وليســت مــن خدمــات هــذه الجهــة التــي تقدمهــا باإلنابــة. ومــن األمثلــة علــى ذلــك:

خدمة "طلب إصدار إقامة لموظف في المنطقة الحرة"، هي خدمة تقدمها شركة أبوظبي للموانئ، إال    -
أنها تعتبر خدمة مملوكة من قبل اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب.  

خدمة "طلب إضافة شريك إلى رخصة التخليص"، هي خدمة تقدمها اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي، إال    -
أنها تعتبر خدمة مملوكة من قبل دائرة التنمية االقتصادية.  

خدمة "طلب إصدار بطاقة منشأة"، هي خدمة تقدمها المؤسسة العليا للمناطق اإلقتصادية     -
المتخصصة، إال أنها تعتبر خدمة مملوكة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.  

خدمة "دفع المخالفات والفواتير المستحقة"، هي خدمة تقدمها شركة أبوظبي للمطارات، إال أنها     -
تعتبر  خدمة مملوكة من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي )فيما يتعلق بالمخالفات( وشركة    

اتصاالت )فيما يتعلق بفواتير االتصاالت(.  

كما ال يتم اعتبار أي من األمور أدناه خدمات بحد ذاتها:

العمل الذي يتم في الصف الخلفي من قبل الموظفين بعد التقدم بطلب الحصول على الخدمة من    -
المتعامل مثل تعبئة البيانات، واألرشفة، واستام الرسوم، ورفع الملحقات، وغيرها.  

األنظمة الرقمّية الداعمة لتقديم الخدمات  -

أخبار الجهة واألسئلة المتكررة/الشائعة  -

معلومات عامة ذات قيمة مضافة  -

أدوات ذات قيمة مضافة مثل: خريطة الموقع الجغرافي للجهة الحكومّية وأدوات التواصل مثل     -
الدردشات اإللكترونية  

روابط ذات قيمة مضافة مثل: ملفات الخدمات  -

تطبيقات األجهزة الذكّية ال تعتبر خدمة وإنما قناة تقديم خدمة  -
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ولضمــان حصــر الخدمــات بالطريقــة الصحيحــة وحصــول المتعامــل علــى معلومــات الخدمــة الدقيقــة فإنــه 
يتطلــب مــن الجهــات الحكومّيــة مراجعــة قوائــم خدماتهــا بشــكل دوري لمواكبــة أيــة تعديــات أو تغييــرات 

علــى الخدمــات التــي تقدمهــا، مــع مراعــاة تحديثهــا مــن خــال نظــام محفظــة الخدمــات الحكومّيــة.

2.2. تصنيف الخدمات

هــي الوســائل التــي يمكــن التواصــل مــن خالهــا مــع المتعامليــن لتقديــم الخدمــة كمراكــز تقديــم 
الخدمــات، أو الرســائل النصيــة، أو البريــد اإللكترونــي، أو الموقــع اإللكترونــي، أو التطبيــق الذكــي، أو أكشــاك 
تقديــم الخدمــة، وغيرهــا. وتنقســم قنــوات تقديــم الخدمــة التــي توفرهــا الجهــات الحكومّيــة حســب نوعيــة 

القنــاة كمــا يلــي:

إن تصنيف الخدمات الحكومّية يمكن أن يتبع أساليب وأنماط مختلفة بما يلّبي متطّلبات الجهات 
الحكومّية. ومن األمثلة على ذلك:

التصنيف القطاعي، بحيث يتم تصنيف الخدمات بناًء على القطاعات التي تنتمي إليها، مثل القطاع    -
االجتماعي والقطاع االقتصادي وقطاع البنية التحتية.  

تصنف الخدمات بناًء على طريقة تفاعل المتعامل مع الخدمة، بحيث يتم تصنيفها ضمن الخدمات    -
اإلجرائية أو الخدمات المعلوماتية.  

تصنيف الخدمات بناًء على قنوات تقديمها، وقد تم التطرق إلى أنواع القنوات ضمن القسم "4. قنوات    -
تقديم الخدمة"، ولهذا التصنيف أهمية كبيرة كونه األساس لقياس نسبة التحّول الرقمّي للخدمات.  

تصنيف الخدمات بناًء على اعتمادية الخدمة، وذلك استنادًا إلى متطّلبات مشاركة الشركاء من     -
القطاع الحكومّي في تقديمها، حيث أن هناك خدمات رئيسية مستقلة وأخرى متكاملة )أي تشترك    

جهة حكومّية أو أكثر في تقديم خدماتها الفرعّية(.  

تصنيف الخدمات بناًء على الخصائص االقتصادية، مثل خدمات النفع العام التي تقّدم دون مقابل،    -
والخدمات اإلدارّية والتنظيمّية التي يتم تمويلها من خال الرسوم، والخدمات االقتصادية التنافسية    
التي يتم تمويلها من خال الثمن، والخدمات االقتصادية غير التنافسية التي يتم تمويلها من خال    

التعرفة.  

تصنيف الخدمات حسب مراحل الحياة من زواج وعمل واستثمار وغيرها.  -
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2.3. هيكلية الخدمات

تصنف الخدمات الحكومّية من حيث الهيكلية إلى:

الخدمات الرئيسية  -

الخدمات الفرعية  -

ــه مــن الضــروري أن يتــم  هــذا ومــن الممكــن التفكيــر بأســاليب ومعاييــر متعــددة لتصنيــف الخدمــات، إال أن

النظــر إلــى تصنيــف الخدمــات كنشــاط يخــدم غــرض مــا وليــس لذاتــه، بحيــث يقــّدم نمــاذج معينــة لتحســين 
ــك   ــاف ذل ــعيرها. وبخ ــات أو تس ــذه الخدم ــاس أداء ه ــهيل قي ــا، أو لتس ــى تصنيفه ــاًء عل ــات بن ــذه الخدم ه
فــإن صــرف الجهــد والوقــت علــى تصنيــف الخدمــات بــدون فائــدة حقيقيــة يعتبــر مضيعــة للوقــت وللمــوارد 

لحكومّيــة.

ــوذج  ــي نم ــد ف ــذي يفي ــي وال ــة أبوظب ــدى حكوم ــاده ل ــم اعتم ــذي ت ــف ال ــإن التصني ــق ف ــذا المنطل ــن ه وم
التحســين-والمتبع أيضــً علــى المســتوى االتحــادي- والمســتوحى مــن أفضــل الممارســات العالميــة هــو 
التصنيــف الهيكلــي للخدمــات، بحيــث يتــم هيكلــة الخدمــات إلــى خدمــات رئيســية وتنــدرج تحتهــا الخدمــات 

الفرعيــة. وســيتم توضيــح هــذا المفهــوم فــي األقســام التاليــة مــن هــذا الدليــل.

مالحظة:

يرجى الرجوع إلى النقطة 1.1.2 والنقطة 1.1.3 حيث تم تعريف مفهومي الخدمة الحكومّية الفرعية     -
والخدمة الحكومّية الرئيسية.  

فيما يلي أمثلة على خدمات رئيسية وبعض الخدمات الفرعية التي تندرج تحتها:
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الخدمــات الفرعيــةالخدمــة الرئيســية

إدارة عمليات البضائع 
والمسافرين

  طلب تخزين البضائع

طلب مناولة البضائع المدحرجة

طلب مناولة المسافرين في السفن السياحية

التخليص الجمركي في 
المستودعات الجمركية

طلب ايداع بضاعة في المستودعات

طلب اخراج بضاعة من المستودعات

طلب تنازل عن بضاعة في المستودعات العامة

إدارة سجل المستثمرين

 طلب إصدار رقم المستثمر لألفراد

طلب إصدار رقم المستثمر لغير األفراد

طلب تعديل في بيانات السجل األساسي

طلب تحديث وتعديل البيانات العامة

استشارات األعمال 
والقانون

طلب استشارة متخصصة لألعمال

طلب استشارة قانونية

طلب استشارة في مجال الحوكمة

طلب استشارة متخصصة في مجال التميز واالبتكار 

التمثيل القانوني
طلب التمثيل القانوني للمشمولين برعاية المؤسسة

طلب عزل وصي / قّيم

مراجعة نتائج االمتحانات
طلب مراجعة الورقة االمتحانية للتعليم الحكومّي

طلب مراجعة الورقة االمتحانية للتعليم الخاص

الشكل )4(: أمثلة على هيكلية الخدمات



16

الجزء الثاني: مراحل تعريف الخدمات

2.4. تسمية ووصف الخدمات

فيمــا يلــي مجموعــة مــن اإلرشــادات التــي توضــح كيفيــة تحديــد أســماء وأوصــاف الخدمــات الرئيســية 
والفرعيــة، حيــث أن اتبــاع هــذه اإلرشــادات يضمــن االتســاق علــى مســتوى جميــع الجهــات الخدميــة فــي 
حكومــة أبوظبــي، وقــد تــم ذكــر عــدد مــن األمثلــة والتــي بمجموعهــا توضــح كيفيــة اتبــاع هــذه اإلرشــادات.

2.4.1. تسمية الخدمات الرئيسية

ــر  ــدأ بالتفكي ــا نب ــة، فإنن ــات الفرعي ــن الخدم ــد م ــا العدي ــدرج تحته ــي تن ــية الت ــة الرئيس ــدد الخدم ــي نح لك
بالمهمــة العامــة والهــدف األشــمل الــذي تســعى لتحقيقــه هــذه الخدمــات، ومــن ثــم اختيــار اســم الخدمــة 
الرئيســية المناســب، بحيــث تكــون المظلــة التــي تنضــوي تحتهــا مواضيــع الخدمــات الفرعيــة، وتكــون 
الخدمــة الرئيســية عامــة وليســت محــددة بشــكل مفصــل، حيــث ال يتــم طلــب الخدمــة الرئيســية نفســها 
بشــكل صريــح مــن المتعامــل. مثــًا: المتعامــل ال يطلــب مــن الجهــة الحكومّيــة خدمــة "الترخيــص التجــاري" 
أو خدمــة "تمويــل المشــاريع"، وإنمــا يطلــب خدمــة فرعيــة محــددة مثــل "طلــب إصــدار رخصــة تجاريــة" أو "طلــب 

تمويــل مشــروع جديــد".

ــث  ــن حي ــا م ــدرج تحته ــي تن ــات الت ــة الخدم ــن مجموع ــية ع ــة الرئيس ــم الخدم ــر اس ــب أن يعّب ــي يج بالتال
المخــرج النهائــي للخدمــة، فــإذا كان المخــرج النهائــي للخدمــات الفرعيــة هــو رخصــة مركبــة، فيكــون اســم 
الخدمــة الرئيســية "ترخيــص المركبــات" وتنــدرج تحتــه خدمــات فرعيــة مثــل: خدمــة طلــب تجديــد ترخيــص 

مركبــة، وخدمــة طلــب نقــل ملكيــة مركبــة.

كمــا يتوجــب أن يشــير اســم الخدمــة الرئيســية إلــى القيمــة التــي تقدمهــا الجهــة الحكومّيــة، ففــي المثــال 
الســابق فــإن القيمــة التــي تقدمهــا الجهــة الحكومّيــة هــي "الترخيــص".

مثال على اسم غير صحيح السم 
خدمة رئيسية:

مثال لالسم الصحيح لنفس 
الخدمة الرئيسية:

تمويل المشاريع العقاريةالمشاريع العقارية

السبب: عبارة "المشاريع العقارية" لوحدها ال 
تشير إلى القيمة التي تقّدمها الجهة الحكومّية

التفسير: تم اإلشارة إلى القيمة التي تقّدمها 
الجهة الحكومّية أال وهي "التمويل"
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ويمكن االسترشاد بالنقاط اآلتية عند تحديد اسم الخدمة الرئيسية:

يشير اسم الخدمة الرئيسية إلى القيمة التي تقدمها الجهة الحكومّية )أمثلة: العناية بالمتعاملين،    -
تدريب السائقين، ترخيص السائقين، الترويج السياحي، التصاريح األمنية، التراخيص التجارية(  

تتم صياغة اسم الخدمة الرئيسية ليتناسب مع الخدمات الفرعية التي تندرج تحتها  -

يجب أن يكون اسم الخدمة الرئيسية واضحً وذا معنى وغير معقد  -

يبدأ اسم الخدمة الرئيسية باسم أو مصدر لغوي )أمثلة: العناية، التسجيل، التصرفات، التصاريح،    -
التفتيش، الشهادات، التمويل، التدريب، الفحوصات، التقييم، التصديق، الدعم، التقارير(  

يحتوي على وصف المهمة العامة الذي يتم تقديمها للمتعامل  -

ال يحتوي اسم الخدمة على وصف إجراء تقديم الخدمة  -

يجب أن يكون اسم الخدمة مدققً لغويً وال يحتوي على أخطاء إمائية  -

يجب تفادي استخدام األشكال المختصرة لألسماء، باستثناء االختصارات الشائعة مثل تقنية     -
 )IT( المعلومات  

يجب أن يكون اسم الخدمة بلغة واحدة  -

يجب أال يحتوي اسم الخدمة على عامات الترقيم، باستثناء القوسين ) ( وذلك إذا دعت الحاجة إلبراز    -
ى متعارف عليه مسّمً  

يجب أن يكون اسم الخدمة الرئيسية قصيرًا نسبيً )عادة ما يكون أقصر من اسم الخدمة الفرعية    -

وقد يتكون من كلمة واحدة فقط، مثل "التصاريح"(  

يمكن أن يحتوي اسم الخدمة الرئيسية على حرفي العطف: "و" و "أو" حصرًا، وأحرف الجر )مثل: ل، في،    -
عن، على(  

يتم صياغة اسم الخدمة الرئيسية بصيغة الجمع ما أمكن، فمثًا:" ترخيص السائقين" وليس     -
"ترخيص السائق"،"عقد الدورات التدريبية" وليس "عقد دورة تدريبية"  
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فيما يلي أمثلة على خدمات رئيسية مقترحة بناء على مجموعة من الخدمات الفرعية

ئجالخدمــات الفرعيــة  نتا
ت ما لخد ا

/ االسم 
ر  لمصد ا
) يًا لغو (

اســم الخدمة 
الرئيســية 

المقتــرح

طلب إصدار رخصة تجارية، طلب 
تجديد رخصة تجارية، طلب إلغاء 

رخصة تجارية، طلب إصدار كشف 
بالرخص التجارية

الترخيص التجاريالترخيصالرخص التجارية

طلب إصدار تصريح لنشاط تجاري، 
طلب إصدار تقرير بالتصاريح الفّعالة،

طلب تقدير كلفة إصدار تصريح

التصريح لنشاط 
التصاريح التجاريةالتصريحتجاري معين

الشكل )5(: أمثلة على تحديد خدمات رئيسية مقترحة بناء على مجموعة من الخدمات الفرعية

مالحظات:

ليس هناك ما يمنع من أن تحتوي الخدمة الرئيسية على خدمة فرعية واحدة، وذلك إذا كانت تلك    -
الخدمة الفرعية عبارة عن خدمة هامة وتنفرد بطبيعتها وخصائصها عن الخدمات األخرى.  

ال يتم اعتبار ما يلي خدمات مستقلة بحد ذاتها، وإنما هي عبارة عن قيمة مضافة داعمة للخدمات    -
األخرى:  

االستعام عن حالة معاملة  -  
تقديم الماحظات واالقتراحات  -  

االستفسار عن خطوات خدمة معينة أو معلومات عامة  -  
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2.4.2. وصف الخدمات الرئيسية

يجــب أن يتكــون وصــف الخدمــة الرئيســية مــن شــرح مبســط للمهمــة العامــة والهــدف األشــمل الذي تســعى 
لتحقيقــه مجموعــة الخدمــات الفرعيــة التــي تنــدرج تحــت الخدمــة الرئيســية، وذلــك وفــق اإلرشــادات اآلتيــة:

يتكون وصف الخدمة الرئيسية من فقرة واحدة واضحة وموجزة ومبسطة، بحيث تمّكن     -
المّطلع من فهم نوع وطبيعة الخدمة.  

يتم اإلشارة إلى الهدف العام للخدمة الرئيسية الذي سيحصل عليه المتعامل من مجموعة     -
الخدمات الفرعية المنضوية تحتها )بخاف وصف الخدمة الفرعية الذي يحدد القيمة المضافة     
التي سيحصل عليها المتعامل كاإللغاء والتجديد إلخ.( ويمكن أن يكون هذا الهدف عبارة     
عن سرد مجموعة من أهداف الخدمات الفرعية التي تتضمنها الخدمة الرئيسية، مع مراعاة اإليجاز     

والتبسيط.  

ال يتم اقتصار وصف الخدمة الرئيسية فقط على تكرار اسمها، حيث أن ذلك ال يفي بغرض وجود     -
الوصف، أال وهو التوضيح.  

يتوجب صياغة وصف الخدمة بصيغة سرد محايد )بخاف وصف الخدمة الفرعية الذي يكون بصيغة    -
مخاطبة المتعامل(، أمثلة:  

تهدف هذه الخدمة إلى..  -  

تتعامل هذه الخدمة مع..  -  

توّفر هذه الخدمة..  -  

تعنى هذه الخدمة ِبـ..  -  

من خال هذه الخدمة يمكن للمتعاملين..  -  

تندرج تحت هذه الخدمة مجموعة من الخدمات التي تمّكن المتعامل من..  -  

يتم مراعاة االتساق في وصف الخدمات الرئيسية ما أمكن  -

يمكن أن يتم تحديد فئة المتعاملين المستهدفين ضمن وصف الخدمة الرئيسية إذا كانت جميع    -
الخدمات الفرعية المنضوية تحتها مخصصة لهذه الفئة، مثال:   

من خال هذه الخدمة يمكن ألصحاب الهمم التقدم ِلـ،..  -

تهدف هذه الخدمة إلى تقديم الدعم الازم للمزارعين من خال..  -
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2.4.3. تسمية الخدمات الفرعية

للوصول إلى الهدف المنشود لتوافق تعريف الخدمات ومسمياتها، يجب مراعاة اإلرشادات اآلتية عند 
تسمية الخدمات:

يتم تسمية الخدمة من وجهة نظر المتعامل، وليس بشكل يعكس العمل اإلداري الذي تقوم به    -
الجهة بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال إذا كانت الجهة تقوم بإصدار رخص قيادة للسائقين،     
فا يكون اسم الخدمة "إصدار رخصة قيادة جديدة" بل يكون "طلب إصداررخصة قيادة جديدة"     

)فالمتعامل يطلب  إصدار إصدارالرخصة والجهة الحكومّية هي التي تصدرها(  

يجب أن يكون اسم الخدمة واضحً وذا معنى وغير معقد  -

يتم ربط اسم الخدمة بما يحتاجه المتعامل  -

يتوجب أن يبدأ اسم الخدمة باسم  -

يحتوي اسم الخدمة على وصف المخرج الذي يتم تقديمه للمتعامل  -

يجب أن يكون اسم الخدمة مدققً لغويً وال يحتوي على أخطاء إمائية  -

يجب تفادي استخدام األشكال المختصرة لألسماء، باستثناء االختصارات الشائعة مثل تقنية     -
المعلومات )IT(، الرسائل القصيرة )SMS( أو اسم الجهة  

يجب أن يكون اسم الخدمة بلغة واحدة  -

يجب أال يحتوي اسم الخدمة على عامات الترقيم، باستثناء القوسين ) ( وذلك إذا دعت الحاجة إلبراز    -
ى خاص متعارف عليه مسّمً  

يجب مراعاة ثقافة المتعامل وفئات المتعاملين  -

عند تعديل أو تغيير مسميات الخدمات من الضروري على كل جهة أن تأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت    -
الخدمة مرتبطة بأحد القوانين أو القرارات أو األنظمة  

يجب أن يكون اسم الخدمة قصيرًا نسبيً )بحيث ال يزيد عن 5 كلمات ما أمكن(  -

يفضل أن يعرف اسم الخدمة بأقّل مستوى تفصيل ممكن مع الحرص على أن يبقى االسم واضحً  -

يتأّلف موضوع الخدمة )أي الموضوع العام الذي تترّكز حوله الخدمة( ومخرجها النهائي من أسماء    -
بشكل أساسي، وفي بعض الحاالت قد يحتوي على صفات )مثل: إصدار تصريح عمل مؤقت(  

يمكن أن يحتوي اسم الخدمة على حرفي العطف: "و" و "أو" حصرًا، وأحرف الجر )مثل: ل، في، عن، على(  -

يتم صياغة اسم الخدمة الفرعية بصيغة المفرد ما أمكن، فمثًا: "طلب إصدار رخصة مركبة" وليس    -
"طلب إصدار رخص مركبات"،"طلب عقد دورة تدريبية" وليس "طلب عقد دورات تدريبية"  

يتم صياغة اسم الخدمة الفرعية بصيغة النكرة ما أمكن، فمثًا: " طلب إصدار رخصة مركبة" وليس "    -
طلب إصدار رخصة المركبة "،"طلب عقد دورة تدريبية" وليس "طلب عقد الدورة التدريبية"  

الجزء الثاني: مراحل تعريف الخدمات
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الطريقة المثالّية لصياغة اسم الخدمة الفرعية

توجــد طريقــة مثالّيــة لصياغــة اســم الخدمــة الفرعيــة وهــي بتحديــد وترتيــب العناصــر اآلتيــة: إجــراء الخدمــة 
ومــن ثــم موضــوع الخدمــة ومــن ثــم ناتــج الخدمــة، كمــا هــو موضــح فــي األمثلــة اآلتيــة:

3. ناتــج الخدمة2. موضــوع الخدمة1. إجــراء الخدمة

اسم تجاريتجديدطلب

موعد فحص القيادةتغييرطلب

رخصة عملإصدارطلب

إذن دخولإلغاءطلب

الشكل )6(: أمثلة على صياغة اسم الخدمة

مثال على اسم غير صحيح لخدمة 
فرعية:

مثال لالسم الصحيح لنفس الخدمة 
الفرعية:

طلب استئجار مكتب في المنطقة الحرةطلب تأجير

السبب:
"تأجير" تعبر عن وجهة نظر الجهة    -

الحكومّية وليس وجهة نظر المتعامل؛    
فالجهة الحكومّية هي التي "تؤّجر"  

لم يحّدد اسم الخدمة ناتج الخدمة، فهل    -
المطلوب استئجار أرض أم مكتب، إلخ..  

التفسير:
"استئجار" تعبر عن وجهة نظر     -

المتعامل فهو الذي "يستأجر"  
تم تحديد عناصر اسم الخدمة كاملة؛    -
فاإلجراء هو "طلب" وموضوع الخدمة    

هو "استئجار" وناتج الخدمة هو "مكتب    
في المنطقة الحرة"  

الجزء الثاني: مراحل تعريف الخدمات
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2.4.4. وصف الخدمات الفرعية

وصــف الخدمــة الفرعيــة عبــارة عــن شــرح مبســط ودقيــق للخدمــة يمّكــن المتعامليــن مــن فهــم نــوع 
وطبيعــة الخدمــة، يجــب أن يتــم وصــف الخدمــة بطريقــة متســقة مــع بقيــة خدمــات الجهــة الحكومّيــة 
وأن يعبــر عنهــا بطريقــة موجــزة ومفيــدة لمســاعدة المتعامليــن علــى فهــم الخدمــات بطريقــة مبســطة 

ــة: ــادات اآلتي ــً لإلرش ــة وفق ووافي

يتم صياغة وصف الخدمة بصيغة مخاطبة المتعامل )يرجى االطاع على المثال النموذجي المذكور    -
الحقً(  

يتم تحديد المتعاملين المستفيدين من الخدمة من حيث أهليتهم الستعمالها  -

يتم اإلشارة إلى القيمة المضافة التي سيحصل عليها المتعامل من الخدمة  -

ال يتم اقتصار وصف الخدمة الفرعية فقط على تكرار اسمها، حيث أن ذلك ال يفي بغرض وجود الوصف،    -
أال وهو التوضيح  

إذا تطلبت خدمة ما أثناء تنفيذها أي إجراءات تفتيش أو معاينة أو مراجعة أو تدقيق أو توثيق أو     -
تقييمات مماثلة وتتطلب معلومات إضافية غير متوافرة عند طلب الخدمة فيمكن ذكر هذه     

اإلجراءات إذا كانت موجزة  

إذا تطلبت الخدمة خال تنفيذها )أو تسليمها( خدمات أخرى مقدمة من حكومة أبوظبي أو من     -
الحكومات االتحادية، فيمكن عندئذ ذكر هذه الخدمات المطلوبة مع أسماء الجهات التي توفرها إذا    

كانت موجزة  

عند وصف الخدمة الفرعية، اعتبر أن المتعامل سيتقدم لهذه الخدمة ألول مرة، وليس له خلفية     -
مسبقة عنها، فحاول أن تجعل الوصف واضحً لهذا المتعامل وكافيً لفهم طبيعة هذه الخدمة.  

مالحظة:

مثال نموذجي على وصف الخدمة الفرعية:

عند وصف الخدمة الفرعية، اعتبر أن المتعامل سيتقدم لهذه الخدمة ألول مرة، وليس لديه خلفية    -
مسبقة عنها، فحاول أن تجعل الوصف واضحً لهذا المتعامل وكافيً لفهم طبيعة هذه الخدمة.  

إذا كنــت تحمــل رخصــة قيــادة صــادرة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تتيــح لــك هــذه الخدمــة التقــدم 
بطلــب تجديــد رخصــة القيــادة المنتهيــة، حيــث يتوجــب عليــك تجديــد رخصــة القيــادة كل عشــر ســنوات إذا 
كنــت تبلــغ مــن العمــر 21 عامــً فمــا فــوق، وفــي حــال كان عمــرك أقــل مــن 21 عامــً وحتــى 18 عامــً، فيتوجــب 
عليــك تجديــد رخصــة القيــادة بشــكل ســنوي، وتشــمل هــذه الخدمــة تجديــد رخــص القيــادة ألنــواع المركبــات 

الخفيفــة: الســيارات/ الدراجــات الناريــة / الباصــات الخفيفــة / المركبــات الميكانيكيــة الخفيفــة.
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2.5. تصميم إجراءات الخدمات

2.5.1. أساسيات التصميم

ــع  ــن جم ــاء م ــد االنته ــة بع ــراءات الخدم ــق إج ــل توثي ــن مراح ــة م ــة النهائي ــم المرحل ــة التصمي ــد مرحل تع
بياناتهــا للمســاهمة فــي عمليــة تحليــل وتطويــر ودراســة الخدمــة الحقــً، وذلــك مــن خــال اســتخدام عــدة 

ــم الخدمــة، ومنهــا: طــرق وأســاليب فــي توثيــق ســير تقدي

جمع كل البيانات المتعلقة باإلجراءات والعمليات بوضعها الحالي في الجهة؛ وتختلف أدوات وطرق    -
جمع المعلومات بحسب طبيعة الخدمة وإجراءاتها.  

توثيق البيانات التي تم جمعها بأشكال مختلفة، حسب طبيعة البيانات والهدف من توثيقها، حيث    -
توفر األساليب المختلفة للتوثيق تنوعً في طرق عرض المعلومات، وتعكس خصائص العمليات    

بأبعاد وتفاصيل مختلفة من أسلوب آلخر.   

التحقق من البيانات التي تم جمعها وتوثيقها مع المساهمين في اإلجراءات ومالكي العمليات     -
المرتبطين بها، للتأكد من الفهم الصحيح للوضع الحالي لإلجراءات، باإلضافة إلى بناء قاعدة متينة    

إلعادة التصميم ذات نتائج عالية الجودة.  

إن مخرجات هذه المرحلة هي عبارة عن معلومات العمليات واإلجراءات وتكون موثقة ومخططة، بحيث 
تعكس تفاصيل الوضع الحالي لإلجراءات ومسار عملها ومكوناتها.

ــات  ــة التــي تســتخدم لعــرض اإلجــراءات والعملي ــواع الرســوم البياني ــوع مــن أن المخطــط االنســيابي هــو ن
ــة باســتخدام أشــكال توضيحيــة مختلفــة متصلــة بأســهم، حيــث يوضــح خريطــة  ــى النهاي ــة إل مــن البداي
ســير اإلجــراءات المتعلقــة بالخدمــة المقدمــة. يعتبــر المخطــط االنســيابي الوســيلة األكثــر اســتخدامً لتوثيق 
إجــراءات الخدمــة وتســهيلها والــذي يبيــن مســار الخدمــة وخطواتهــا وذوي العاقــة والجهــات المعنيــة. 
وذلــك عــن طريــق عــرض مخرجــات مرحلــة جمــع المعلومــات فــي مخطــط انســيابي مبســط بأشــكال 
توضيحيــة تســهل عمليــة العــرض وتعمــل علــى تبســيط العمليــات واإلجــراءات األكثــر تعقيــدًا وتشــعبً. 

تســتخدم المخططــات االنســيابية لعــدة أغــراض ومــن أبرزهــا: 

توثيق اإلجراءات  -

تحليل العمليات وتحسين اإلجراءات  -

تعقب خطوات سير العمل  -

عرض حل لمشكلة ما خطوة بخطوة  -

تحديد مسؤوليات األداء وتسلسلها  -

عرض المخرجات المتوقعة وتحديثها  -
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األشــكال الهندســية

الداللةاسم الشكلالشكل/الرمز

الشكل 
البيضاوي )عند 

البداية(

بداية العملية، وعادة ما تحتوي على كلمة "البداية"، 
أو عبارة أخرى تشير إلى بداية العملية، مثل "تقديم 

طلب"

خطوة أو نشاط أو إجراء معّين يغّير أو يعطي قيمة المستطيل
للبيانات أو للمنتج

المعين
)شكل األلماس(

اتخاذ قرار، والذي يحدد أي من المسارين سوف يتم 
اتخاذه، وعادة ما يكون المساران نعم / ال أو صحيح / 

خطأ أو عبارات أخرى تشير إلى المسار المناسب

المستطيل مع 
قاعدة منحنية

المستندات أو الوثائق التي يتم استخدامها خالل 
خطوة معينة أو تلك التي تنتج عن خطوة معينة

العملية أو الخطوة تتطلب إدخال أو استخراج بيانات متوازي األضالع
معينة

السهم
خط سير العمليات، حيث يستخدم السهم في ربط 
األشكال مع بعضها موضحًا بذلك تسلسل ومسار 

اإلجراءات

الدائرة الصغيرة 
)بداخلها رقم 

أو رمز(

نقطة ربط. في حال وجود خطوات عديدة وأسهم قد 
تكون متقاطعة أو مربكة يتم استخدام هذا الشكل 

كنقطة وصل من نقطة ألخرى، دائما يتم استخدام 
هذه األشكال كأزواج وبداخل كل زوج نفس الحرف 

أو الرمز

الشكل 
البيضاوي )عند 

النهاية(

نهاية العملية، وعادة ما تحتوي على كلمة "النهاية"، 
أو عبارة أخرى تشير إلى نهاية العملية، مثل "استالم 

الرخصة"

البداية

النهاية

#

الشكل )7(: األشكال الهندسية الرئيسية المستخدمة في المخططات االنسيابية

يتــم اســتخدام العديــد مــن األشــكال الهندســية فــي المخططــات االنســيابية لرســم العمليــات، فــكل شــكل 
يعتبــر رمــزًا يحــدد نــوع اإلجــراء أو الخطــوة، ومــن أبــرز هــذه األشــكال مــا يلــي: 

2.5.2. األشكال الهندسية للمخططات االنسيابية
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اســتنادا إلــى مخرجــات مرحلــة تجميــع المعلومــات وأساســيات التصميــم عــن طريــق اســتخدام المخطــط 
االنســيابي ســيتم توثيــق إجــراءات الخدمــات مــن خــال المراحــل اآلتيــة:

تحديد ذوي العاقة.  .1

رسم مخطط سير اإلجراءات.  .2

تقسيم مخطط سير اإلجراءات.  .3

شرح اإلجراءات.  .4

1. تحديد ذوي العالقة
يتم تحديد ذوي العاقة بالخدمة تدريجيً بحسب تسلسلهم ابتداًء من تقديم الخدمة إلى مرحلة االعتماد 

بحسب الصاحيات والمسؤوليات المخولة.

2.5.3. األشكال الهندسية للمخططات االنسيابية

الشكل )8(: طريقة تحديد ذوي العاقة

قنوات تقديم الخدمة ذوو العالقةمتخذ القرارالموظف المختصالمتعامل
والجهات المعنية
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2. رسم مخطط سير اإلجراءات
يتم رسم الخطوات واإلجراءات التي تم توثيقها في مرحلة تجميع المعلومات باستخدام رموز المخطط 

االنسيابي.

يوضح الشكل أدناه مثال على رسم مخطط سير إجراءات تقديم الخدمة.

إغالق طلب الخدمةتقديم طلب خدمةالمتعامل

استالم الخدمة

استخراج/طباعة
الطلب من

النظام

استالم الطلب

مراجعة واستالم
الطلب

اعتماد الطلب

ال

نعم

الرد على
المتعامل بالرفض

إدراج الطلب
في النظام

تقديم المستندات
الالزمة

قناة االتصال

موظف مختص

متخذ القرار

الشكل )9(: طريقة رسم مخطط سير اإلجراءات

الجزء الثاني: مراحل تعريف الخدمات
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3. تقسيم مخطط سير اإلجراءات
يتــم تقســيم مخطــط ســير اإلجــراءات إلــى مراحــل تعتمــد علــى طبيعــة اإلجــراءات حيــث يتــم التقســيم بنــاًء 
علــى أهــم المراحــل التــي تمــر فيهــا الخدمــة ومســتوى المســؤوليات والصاحيــات، ويســهم ذلك فــي توضيح 
اإلجــراءات فــي الوقــت الحالــي وتطويــر ســيرها الحقــً. يوضــح الشــكل أدنــاه تقســيم الخدمــة إلــى ثــاث مراحــل 
مــن األســفل إلــى األعلــى حيــث تــم تقســيمها علــى مســتوى الصاحيــات فــي بدايــة مرحلــة تقديــم واســتام 

الخدمــة، ومــن ثــم اســتام وتســليم طلــب الخدمــة، وفــي النهايــة اإلجــراءات الداخليــة للخدمــة.

في ما يلي مثال على تقسيم مخطط سير اإلجراءات.

الشكل )10(: طريقة تقسيم مخطط سير اإلجراءات

إغالق طلب الخدمةتقديم طلب خدمةالمتعامل

استالم الخدمة

استخراج/طباعة
الطلب من

النظام

استالم الطلب

مراجعة واستالم
الطلب

اعتماد الطلب

ال

نعم

الرد على
المتعامل بالرفض

إدراج الطلب
في النظام

تقديم المستندات
الالزمة

قناة االتصال

موظف مختص

متخذ القرار

مرحلة استالم الخدمة مرحلة تقديم الخدمة

مرحلة ا�جراءات الداخلية

مرحلة اكتمال الخدمة

الجزء الثاني: مراحل تعريف الخدمات
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4. شرح العمليات
يتــم اســتخدام أرقــام تصاعديــة مــن مرحلــة البــدء بتقديــم الخدمــة إلــى مرحلــة اإلنجــاز باإلضافــة إلــى شــرح 
تفصيلــي لــكل إجــراء. علمــً بــأن الشــرح يحتــوي علــى المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا فــي مرحلــة 

جمــع المعلومــات )وصــف الخدمــة والتصميــم(.

إغالق طلب الخدمةتقديم طلب خدمةالمتعامل

استالم الخدمة

استخراج/طباعة
الطلب من

النظام

استالم الطلب

مراجعة واستالم
الطلب

اعتماد الطلب

ال

نعم

الرد على
المتعامل بالرفض

إدراج الطلب
في النظام

تقديم المستندات
الالزمة

قناة االتصال

موظف مختص

متخذ القرار

129

348

5

6

أ-7

ب-7

الجزء الثاني: مراحل تعريف الخدمات
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يقوم المتعامل بتقديم طلب الخدمة عبر 1
اعتماد الطلب أو رفضه.6قنوات تقديم الخدمة.

يقوم المتعامل بتقديم الوثائق الالزمة 2
7للحصول على الخدمة.

في حال اعتماد الطلب يتم استخراج أو طباعة 
الطلب من النظام. وفي حال تم رفضه يتم 

التواصل مع المتعامل عبر قناة التواصل 
المختارة وإبالغه بالرفض. استالم الطلب من خالل قناة تقديم الخدمة.3

إدراج الطلب في النظام المتبع في إدخال 4
تسليم الطلب ومخرجات الخدمة للمتعامل.8متطلبات الخدمة.

5
مراجعة الطلب ودراسته وتقديم التوصيات 

من موظف مختص في مجال تقديم الخدمة 
المعنية.

إغالق طلب الخدمة من النظام بعد التأكد من 9
استالم المتعامل للمخرج النهائي من الخدمة.

الشكل )11(: طريقة شرح العمليات

الجزء الثاني: مراحل تعريف الخدمات
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3.1. بطاقة تعريف الخدمة

ــة،  ــات الفرعي ــة للخدم ــة تعريفي ــداد بطاق ــم إع ــة، ت ــات الحكومّي ــف الخدم ــف وتصني ــة تعري ــهيل عملي لتس
تفيــد كمرجعيــة موّحــدة لجميــع المعنييــن، وتســاعد فــي تحديــد عناصــر تعريــف الخدمــة وذلــك مــن خــال 
تحديــد اســم الخدمــة، ووصفهــا، وتصنيفهــا، وتعريــف فئــات المتعامليــن وشــركاء تقديــم الخدمــة وتحديــد 
القنــوات التــي يتــم مــن خالهــا الحصــول علــى الخدمــة وغيرهــا مــن العناصــر، حيــث يســاعد وجــود هــذه 
العناصــر مجتمعــة فــي بطاقــة تعريــف الخدمــة علــى فهــم طبيعــة الخدمــة وتحليلهــا وتحســينها مــن قبــل 
الجهــات الحكومّيــة المختصــة. فمثــًا، إن تحديــد قنــوات الحصــول علــى الخدمــة يســاهم فــي وضــع الخطــط 
المســتقبلية كزيــادة تنويــع هــذه القنــوات. كمــا أن تحديــد الوثائــق المطلوبــة للحصــول علــى الخدمــة 
يســاهم فــي التأكيــد علــى أهميــة مراجعــة الجهــات للوثائــق المطلوبــة وضمــان عــدم تكــرار طلبهــا ســعيً 

لتبســيط المتطلبــات علــى المتعامليــن.

الجزء الثالث: بطاقة تعريف الخدمة

نمــوذج بطاقــة تعريــف خدمــة فرعية

رمز الخدمة

اسم الخدمة

وصف الخدمة

الخدمة الرئيسية

قنوات الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

الشروط الخاصة

خطوات الحصول على الخدمة

الرسوم المطلوبة

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى

خدمات تتبع لجهات خارجيةخدمات داخل الجهة الحكومّية

.....1

....2
.....1
....2

األفراد )G2C(فئات المتعاملين
قطاع 

األعمال 
)G2B(

القطاع 
الحكومّي 

)G2G(

عدد نقاط التواصل للحصول على الخدمةعدد الزيارات للحصول على الخدمة
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3.2. شرح المكونات الرئيسية لبطاقة تعريف الخدمة

رمز الخدمة: هو عبارة عن رمز تعريفي مكون من حروف وأرقام، بحيث يكون فريدًا لكل خدمة وذلك     -
لتمييزها عن غيرها من الخدمات وتسهيل الحصول على معلوماتها بشكل أسرع، وتبين الحروف     

اختصار اسم الجهة الحكومّية، بينما تبين األرقام رقم الخدمة لدى الجهة الحكومّية  

اسم الخدمة: يستخدم االسم للتعريف عن الخدمة وذلك حسب اإلرشادات الموضحة سابقً في النقطة     -
1.1.2 والنقطة 2.4.3  

وصف الخدمة: هو شرح مبسط ودقيق للخدمة وذلك حسب اإلرشادات الموضحة سابقً في النقطة     -
2.4.4  

الخدمة الرئيسية: هي عائلة الخدمات الفرعية التي تعبر عن مهمة عامة من صاحيات الجهة      -
الحكومّية والتي تندرج تحتها الخدمة الفرعية، كما تم توضيح ذلك في النقطة 1.1.3  

قنوات الحصول على الخدمة: هي الوسائل التي يمكن التواصل من خالها مع المتعاملين لتقديم     -
الخدمة، كما تم توضيح ذلك في الفقرة 1.3   

الوثائق المطلوبة: هي عبارة عن المستندات التي تقوم الجهة بطلبها من المتعامل للحصول على     -
   special( الخدمة، ويجدر التنويه إلى أن نظام محفظة الخدمات الحكومّية يتيح إضافة اعتبارات خاصة  
considerations( للوثائق المطلوبة، كأن يتم تحديد أن المطلوب هو صورة طبق األصل مصدقة، أو     

خاصة القيد مطلوبة للمواطنين...  

الشروط الخاصة: هي أي متطلبات يشترط توفرها ليتمّكن المتعامل من التقدم لطلب الخدمة      -
المعنية ومن األمثلة على ذلك: أن يكون المتقدم للخدمة من ذوي االحتياجات الخاصة، أن ال يقل عمر     

المتقدم للخدمة عن 18 عامً، أن يكون المتقدم للخدمة من مواطني الدولة...  

خطوات الحصول على الخدمة: تبين الخطوات التي يلزم القيام بها من قبل المتعامل للحصول على     -
الخدمة  

الرسوم المطلوبة: هو المبلغ المالي الذي يقوم المتعامل بتسديده للحصول على الخدمة. ويجدر     -
التنويه إلى أن نظام محفظة الخدمات الحكومّية يتيح إمكانية تفصيل رسوم الخدمات تحت مجموعات     

متعددة، بحيث يغطي ذلك السيناريوهات المختلفة للخدمة إذا دعت الحاجة لذلك.  

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى: يوضح ارتباط الحصول على الخدمة بخدمات داخل الجهة الحكومّية      -
نفسها أو بجهات خارجية... مثال: يتطلب الحصول على رخصة بناء بعض الموافقات والخدمات من     

جهات أخرى مثل شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي  

فئات المتعاملين: الفئة المستفيدة من الخدمة على سبيل المثال: األفراد، قطاع األعمال، وفي حال     -
وجود أكثر من فئة مستفيدة يتم تحديدها، كما تم توضيح ذلك في الفقرة 1.2  

الجزء الثالث: بطاقة تعريف الخدمة
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عدد الزيارات للحصول على الخدمة: عدد الزيارات المطلوبة من المتعامل إلى مراكز الخدمة حتى      -
يستلم المخرج النهائي من الخدمة  

عدد نقاط التواصل للحصول على الخدمة: عدد النقاط التي يتواصل بها المتعامل مع الجهة      -
الحكومّية للحصول على الخدمة، وقد تتم أكثر من عملية تواصل من خال قناة واحدة، فعلى      
سبيل المثال، عند زيارة مركز الخدمة يضطر المتعامل إلى الحصول على رقم انتظار ومن      
ثم الجلوس مع موظف خدمة المتعاملين ومن ثم الدفع لدى المحاسب وهذه تعتبر 3 نقاط      
تواصل، وفي حال كانت قناة تقديم الخدمة رقمّية يتم اعتبار كافة الخطوات المتبعة في الجلسة     
الواحدة )complete session( نقطة تواصل واحدة، كما أن استام المخرج يعتبر نقطة تواصل إضافية     
كما هو الحال بالنسبة ألية خطوة أخرى )أي إذا ترتب على المتعامل زيارة مركز الخدمات أو عمل جلسة     

رقمّية أخرى فتحسب نقاط التواصل اإلضافية تبعً لذلك(.  

مالحظات:

باإلضافة لفئات المتعاملين، يمكن تحديد "الشريحة المستهدفة" ضمن محفظة الخدمات الحكومّية،     -
والهدف منه تحديد المستفيدين من الخدمة بشكل تفصيلي أكثر، حيث يشتمل على الخيارات      

التالية: مقيم، مستثمر، مواطن، زائر/سائح.  

باإلضافة لوصف الخدمة الفرعية، يوجد حقل إضافي ضمن محفظة الخدمات الحكومّية يسمى "الوصف     -
المختصر"، حيث يتم عرض محتوياته في نتائج محركات البحث مثل جوجل، وكذلك في صفحة نتائج     
البحث على قنوات نشر المحتوى، باإلضافة إلى صفحات قائمة عرض المحتوى ضمن المواضيع الفرعية     
وعلى شاشات الهواتف الذكية وغيرها من األجهزة التي تحتاج إلى موائمة المحتوى. لذا يجب أن يكون     
الوصف المختصر مبسطً ويحتوي على الكلمات المفتاحية في البحث، وينبغي عدم تكرار نفس     

وصف الخدمة الفرعية في هذا الحقل ما أمكن.  

ال يتم اعتبار كل نقرة )click( - والتي تأخذ المستخدم من صفحة إلى أخرى- كنقطة تواصل بحد     -
ذاتها، إال أن عدد النقرات سيكون أحد المؤشرات التي تؤخذ بعين االعتبار عند النظر في أداء الخدمة     

وسبل تحسينها.  

وفي ما يلي مثال توضيحي على بطاقة تعريف خدمة فرعية:

الجزء الثالث: بطاقة تعريف الخدمة
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نمــوذج بطاقــة تعريــف خدمــة فرعية

ADP011رمز الخدمة

طلب تجديد رخصة قيادة المركبات الخفيفةاسم الخدمة

وصف الخدمة

إذا كنت تحمل رخصة قيادة صادرة من دولة اإلمارات العربية المتحدة، تتيح 
لك هذه الخدمة التقدم بطلب تجديد رخصة القيادة المنتهية للمركبات، 
حيث يتوجب عليك تجديد رخصة القيادة كل عشر سنوات إذا كنت تبلغ 
من العمر 21 عاما وما فوق، وفي حال كان عمرك أقل من 21 عامًا وحتى 18 
عامًا، فيتوجب عليك تجديد رخصة القيادة بشكل سنوي، وتشمل هذه 

الخدمة تجديد رخص القيادة ألنواع المركبات الخفيفة: السيارات/ الدراجات 
النارية / الباصات الخفيفة / المركبات الميكانيكية الخفيفة 

ترخيص السائقينالخدمة الرئيسية

الموقع اإللكتروني: www.xyz.comقنوات الحصول على الخدمة
App name in iOS & Android :تطبيق الهواتف الذكّية

بطاقة هوية اإلماراتالوثائق المطلوبة

ال يوجدالشروط الخاصة

خطوات الحصول على الخدمة

1. إجراء فحص النظر لدى المراكز المعتمدة لفحص النظر
2. الدخول إلى خدمات المرور والترخيص من خالل الموقع اإللكتروني لوزارة 

الداخلية أو من خالل تطبيق الهواتف الذكّية
3.  اختيار خدمة تجديد رخصة القيادة

4. تعبئة الطلب بالبيانات المطلوبة
5.  تسديد المستحقات ودفع الرسوم المستحقة

6.  يتم استالم رخصة القيادة من خالل شركة توصيل 

الرسوم المطلوبة
1. 100 درهم رسوم تجديد

2. 30 درهم فحص نظر
3. غرامة 10 دراهم عن كل شهر تأخير من تاريخ انتهاء الرخصة

ارتباط الخدمة بخدمات أخرى

خدمات تتبع لجهات خارجيةخدمات داخل الجهة الحكومية

.....1

....2
.....1
....2

فئات المتعاملين المستفيدين 
األفراد )G2C(من الخدمة

قطاع 
األعمال 
)G2B(

القطاع 
الحكومّي 

)G2G(

عدد نقاط التواصل للحصول على الخدمةعدد نقاط التواصل للحصول على الخدمةعدد الزيارات للحصول على الخدمة 04

الشكل )13(: مثال توضيحي على بطاقة تعريف خدمة فرعية
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4.1. حوكمة الخدمات

فــي إطــار الحديــث عــن الخدمــات الحكومّيــة فــإن المقصــود بالحوكمــة هــو تقنيــن وتنظيــم عمليــة اعتمــاد 
محفظــة خدمــات الجهــات الحكومّيــة والتعديــات عليهــا، بحيــث تكــون محكومــة بآليــة واضحــة، يعــرف مــن 
خالهــا كلٌّ مــن ذوي العاقــة دوره ومســؤولياته، ممــا يضمــن تدفــق عمليــة االعتمــاد ومختلــف التعديــات 
ــات  ــات الخدم ــودة معلوم ــن ج ــا يضم ــة، كم ــادات الازم ــى االعتم ــا عل ــة وحصوله ــوات الصحيح ــن القن ضم

واتســاقها.

يقصــد باعتمــاد القائمــة األوليــة للخدمــات هــو عمليــة تعريــف وتصنيــف خدمــات الجهــات الحكومّيــة ألول مــرة 
وذلــك مــن خــال الســير ضمــن مراحــل تعريــف الخدمــة: مــن حيــث حصــر الخدمــات وهيكليتهــا وتســميتها 
ووصفهــا وتصميــم إجراءاتهــا )يرجــى الرجــوع للجــزء الثانــي مــن هــذا الدليــل( ومــن ثــم توفيــر جميــع بيانــات 
بطاقــة الخدمــة وإدخالهــا فــي نظــام محفظــة الخدمــات الحكومّيــة واعتمادهــا. ويتــم ذلــك حســب اآلليــة اآلتيــة:

4.1.1. اعتماد القائمة األولية للخدمات

هيئة ا�نظمة
والخدمات الذكية

الجهة الحكومية

طلب القائمة ا�ولية 
للخدمات

نشر الخدمة وبياناتها

القائمة ا�ولية 
للخدمات

تعبئة بيانات بطاقة 
الخدمة

دراسة القائمة ا�ولية 
ومناقشتها مع 
الجهة واعتمادها

إنشاء الخدمات 
وتعبئة بياناتها

مراجعة البيانات 
واعتمادها

حصر الخدمات 
وإعداد القائمة 
ا�ولية للخدمات

نشر الخدمة وبياناتها

إنشاء الخدمات 
وتعبئة بياناتها

مراجعة البيانات 
واعتمادها

من خالل نظام محفظة الخدمات الحكومية

الشكل )14(: آلّية حوكمة القائمة األولية للخدمات

الجزء الرابع: حوكمة الخدمات
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التغييرات الرئيسية هي التغييرات التي تشتمل على:

استحداث خدمة جديدة  -

حذف خدمة حالية  -

دمج خدمتين حالييتين أو أكثر ضمن خدمة واحدة  -

تعديل رسوم خدمة )سواء بالزيادة أو النقصان أو االستحداث أو اإللغاء(  -

ويتــم اعتمــاد التغييــرات الرئيســية مــن هيئــة األنظمــة والخدمــات الذكيــة ومكتــب أبوظبــي التنفيــذي،  
ــة  ــل أو إلغــاء ألي ــة )اســتحداث أو تعدي ــر علــى رســوم الخدم ــه أث ــع إجــراؤه ل ــل المزم ــة كــون التعدي وفــي حال
رســوم(، فعندهــا يتــم دراســة الطلــب مــن قبــل دائــرة الماليــة للتأكــد مــن توافقــه مــع دليــل تســعير الخدمــات 
الحكومّيــة والصــادر بموجــب القانــون رقــم )1( لســنة 2017 بشــأن النظــام المالــي لحكومــة أبوظبــي. )يرجــى 
االطــاع علــى الملحــق )2( إجــراءات طلــب اعتمــاد وتســعير الخدمــات الحكومّيــة(، ويبيــن الشــكل اآلتــي آلّيــة 

حوكمــة التغييــرات الرئيســية للخدمــات متضمنــً اعتمــاد وتســعير الخدمــات الحكومّيــة:

4.1.2. اعتماد التغييرات الرئيسية للخدمات

الجزء الرابع: حوكمة الخدمات
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الجهة الحكومية

ال

نعم

المكتب التنفيذي

دائرة المالية

هيئة ا�نظمة
والخدمات الذكية

نشر الخدمة وبياناتها

طلب استحداث إلغاء 
أو دمج خدمة/تعديل 

رسوم

دراسة الطلب 
واالجتماع مع الجهة إن 

لزم ا�مر 

دراسة الطلب للتأكد 
من توافقه مع دليل 

تسعير الخدمات 
الحكومية

إنشاء الطلب في 
النظام وتعبئة 

البيانات مع إرفاق 
رسالة االعتماد 

عرض نتائج الدراسة

الحصول على الرد 
(رسالة اعتماد)

رسالة االعتماد من 
المكتب التنفيذي

مراجعة البيانات 
واعتمادها

هل هناك أثر 
على رسوم 

الخدمة؟

اعتماد الطلب 
والرد على 

(رسالة اعتماد)

من خالل نظام محفظة الخدمات الحكومية

الشكل )15(: آلّية حوكمة التغييرات الرئيسية للخدمات

الجزء الرابع: حوكمة الخدمات
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التعديــات األخــرى علــى الخدمــات هــي التعديــات التــي تتــم علــى أي مــن بيانــات الخدمــات باســتثناء الرســوم، 
ــرات الرئيســية للخدمــات والمذكــورة ســابقً. وتشــتمل علــى  ــة حوكمــة التغيي ــاع آلّي حيــث يتــم عندهــا اتب
ــاد  ــة العتم ــة الحق ــي مرحل ــك ف ــون ذل ــة )ويك ــة الفرعي ــف الخدم ــة تعري ــات بطاق ــة ببيان ــات المتعلق التعدي
القائمــة األوليــة للخدمــات والمذكــورة ســابقً(، وهــذه التعديــات ال تحتــاج لاعتمــاد مــن مكتــب أبوظبــي 

التنفيــذي، ويتــم ذلــك حســب اآلليــة اآلتيــة:

4.1.3. اعتماد التعديالت األخرى على الخدمات

الشكل )16(: آلّية حوكمة التعديات البسيطة على الخدمات

الشكل )17(: ملخص ذوي العاقة ضمن إطار حوكمة الخدمات 

الجهة الحكومية

هيئة ا�نظمة
والخدمات الذكية

إنشاء الطلب في 
النضام وتعبئة 

البيانات

نشر الخدمة وبياناتها مراجعة البيانات 
واعتمادها

من خالل نظام محفظة الخدمات الحكومية

ق نطا
الحوكمــة

اعتماد القائمة 
األولية للخدمات

اعتماد التغييرات 
الرئيسية للخدمات 

والتي ليس لها أثر على 
رسوم الخدمة

اعتماد التغييرات 
الرئيسية للخدمات 

والتي لها أثر على رسوم 
الخدمة

اعتماد التعديالت 
األخرى على الخدمات

ذوي
قة لعال ا

1-الجهة 
الحكومّية

2-هيئة األنظمة 
والخدمات الذكية

1-الجهة الحكومّية
2-هيئة األنظمة

والخدمات الذكية
3-المكتب التنفيذي

1-الجهة الحكومّية
2-هيئة األنظمة 
والخدمات الذكية

3-المكتب التنفيذي
4-دائرة المالية

1-الجهة الحكومّية
2-هيئة األنظمة 
والخدمات الذكية

الجزء الرابع: حوكمة الخدمات
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المراجع

المراجع

إدارة الخدمة: العمليات واالستراتيجية وتكنولوجيا المعلومات، اإلصدار الثامن )2013( جيمس     -
فيتزسيمونز  

وثيقة سياسة تعريف الخدمات الذكّية، اإلصدار الثالث )2013- 2014( - حكومة دبي الذكّية   -

نموذج دبي للخدمات الحكومّية- الوثيقة الرئيسية، اإلصدار األول )2011( - مركز نموذج دبي، األمانة    -
العامة للمجلس التنفيذي إلمارة دبي  

تكنولوجيا االستراتيجيات في الشرق األوسط، مشروع بناء المنظومة المتكاملة لتطوير الخدمات    -
في األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي )2014(، منهجية تطوير الخدمات، اإلصدار الألول  

الدليل الشامل للتحول الرقمّي وجودة الخدمات الحكومّية، اإلصدار األول )2017( - اإلدارة المركزية    -
لحكومة عجمان الرقمّية  

دليل تسعير الخدمات الحكومّية والصادر بموجب القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام     -
المالي لحكومة أبوظبي، اإلصدار األول )2017( - دائرة المالّية - حكومة أبوظبي  



4
1

الملحقات

الملحقات

ــهيل  ــل تس ــن أج ــا م ــّي بخدماته ــى الرق ــي عل ــة أبوظب ــي حكوم ــيدة ف ــادة الرش ــرص القي ــق ح ــن منطل م
حيــاة مواطنيهــا وقاطنيهــا وزّوارهــا علــى حــد ســواء ورفــع مســتوى ســعادتهم، أوعــزت الحكومــة بتحســين 
ــة  ــات الحكومّي ــامل للخدم ــق وش ــام دقي ــاء نظ ــة وإنش ــة المختلف ــوات الرقمّي ــر القن ــل عب ــة المتعام تجرب
بإمــارة أبوظبــي، بحيــث يكــون هــذا النظــام هــو المرجــع المركــزي الرئيــس والموّحــد للخدمــات التــي تقدمهــا 

حكومــة أبوظبــي لمتعامليهــا عبــر كافــة القنــوات.

وبنــاًء عليــه تــم إنشــاء محفظــة الخدمــات الحكومّيــة والتــي هــي بمثابــة منّصــة وقاعــدة مركزّيــة لبيانــات 
الخدمــات الحكومّيــة فــي إمــارة أبوظبــي، حيــث ستشــتمل علــى بطاقــات خدمــات الجهــات الحكومّيــة 
ــات الخدمــات فــي نظــام واحــد. كمــا  ــة مشــتركة إلدارة بيان المختلفــة، باإلضافــة إلــى توفيــر منّصــة حكومّي
توفــر محفظــة الخدمــات آلّيــة إلعــداد التقاريــر باإلضافــة إلــى لوحــة تنفيذيــة تمّكــن مكتــب أبوظبــي التنفيــذي 
وهيئــة األنظمــة والخدمــات الذكّيــة والجهــات الحكومّيــة المعنّيــة مــن االّطــاع علــى التقاريــر الخاصــة 

ــرة فــي النظــام.  ــات المتوّف ــع البيان ــة والتــي تغّطــي جمي واللوحــات التنفيذي

 ومن الوظائف األساسّية التي تقّدمهامحفظة الخدمات الحكومّية ما يلي:

أتمتة عملية حوكمة الخدمات بين الجهات الحكومّية وهيئة األنظمة والخدمات الذكّية  -

توفير آلّية إلدارة أداء الخدمات، من حيث إنشاء بطاقات مؤشرات األداء وتحديد دورات قياس هذه     -
المؤشرات  

توفير آلّية لتقييم الجهات الحكومّية، بناًء على معايير محددة ومن خال جمع األدّلة من قبل الجهات    -
الحكومّية  

تبسيط عمليات جمع المعلومات بين فريق التحول الرقمّي في الجهات الحكومّية والهيئة وأتمتة    -
عملية التقييم واالتصال وتطوير التقارير لإلدارات العليا بالجهة الحكومّية والمجلس التنفيذي الموّقر  

تمكين الجهات الحكومّية من إجراء التقييم الذاتي للتعّرف على مستوى النضج الرقمّي وسبل     -
التحسين    

ملحق )1( نبذة عن نظام محفظة الخدمات الحكومّية
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التعاون ما بين الجهة الحكومّية والهيئة والجهة الحكومّية على تسمية الخدمات الرئيسية     -
والفرعية  تبعً لدليل تعريف وتصنيف الخدمات  

تقوم الهيئة بتدريب الجهة على نظام محفظة الخدمات )من حيث التسجيل وإدخال البيانات(  -

تقوم الجهة بإدخال بيانات الخدمة )بطاقة الخدمة وقنوات االتصال،...( في النظام  -

تتم المراجعة والتدقيق من قبل الهيئة على البيانات لتوافق دليل تعريف وتصنيف الخدمات  -

يتم نشر البيانات في القنوات الرسمية )مثل بوابة حكومة أبوظبي(  -

تقوم الهيئة بتوفير الدعم الفني ودعم متطلبات األعمال للجهة الحكومّية  -

في حالة أي تحديث على بيانات الخدمة يتم التواصل بالهيئة -عن طريق النظام- والتي بدورها     -
ستقوم بالمراجعة والموافقة  

في حالة )تعديل مسمى خدمة، ضم خدمة، إلغاء خدمة( سيتم الرجوع فيها إلى مكتب أبوظبي     -
التنفيذي للموافقة )يرجى الرجوع إلى الجزء الرابع من هذا الدليل "حوكمة الخدمات"(.  

في حالة استحداث أو تعديل أو إلغاء أية رسوم، سيقوم مكتب أبوظبي التنفيذي باعتماد الطلب    -
بعد دراسته من قبل دائرة المالية وموافقته للنواحي التنظيمية واإلدارية ودليل التسعير )يرجى    

الرجوع إلى الجزء الرابع من هذا الدليل "حوكمة الخدمات"(.  

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تحديد مجموعة عاّمة من بطاقات مؤشرات األداء وتحديد دورات قياس هذه 
المؤشرات، والتي تنطبق على معظم الخدمات الحكومّية، ومنها على سبيل المثال ال الحصر:

عدد المعامات المنجزة عبر كافة قنوات تقديم الخدمة  -

نسبة المعامات المنجزة عبر القنوات الرقية من إجمالي المعامات المنجزة  -

متوسط وقت إنجاز الخدمة  -

مستوى سعادة المتعاملين  -

نسبة التحّول الرقمّي للخدمات القابلة للتحّول  -

هذا مع اإلشارة إلى تمّتع النظام بالمرونة الكافية إلضافة مؤشرات األداء األكثر تخصصً وبما يناسب الخدمة 
المعنّية.

الملحقات
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احتساب تكلفة الخدمة المطلوب تسعيرها حسب دليل التسعير.  -
تقديم طلب تسعير خدمة/تعديل/إلغاء حسب دليل التسعير.  -

دراسة الطلب واتخاذ اإلجراءات اآلتية:  - 
إعادة الطلب في حين لم يكن ضمن نطاق دليل التسعير.  -   

في دراسة الطلب والتأكد من توافقه مع دليل التسعير واقراره.  -   
في إعداد نتائج الدراسة  -   

إجراء اآلتي:  - 
استام الطلب من قبل مكتب أبوظبي التنفيذي ومراجعته من النواحي التنظيمية واإلدارية،    -  

وإعادته في حال عدم توافقه مع تلك النواحي.    
االطاع على نتائج دراسة دائرة المالية.  -   

اصدار قرار المجلس التنفيذي.  -  

الملحقات

الشكل أدناه يبين إجراءات طلب اعتماد وتسعير الخدمات الحكومّية، وذلك كما ورد في دليل تسعير 
الخدمات الحكومّية والصادر بموجب القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.

ملحق )2( إجراءات طلب اعتماد وتسعير الخدمات الحكومّية

الشكل )18(: إجراءات طلب اعتماد وتسعير الخدمات الحكومّية

الجهة الحكومية

دائرة المالية

المجلس التنفيذي

التنفيذ
احتساب تكاليف 

الخدمة

إصدار قرار المجلس 
التنفيذي

تقديم الطلب

استالم الطلب 
ومراجعته من مكتب 

أبو ظبي التنفيذي
عرض نتائج الدراسة

دراسة الطلب
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قائمة التحديثات في اإلصدار الثالث

قائمة التحديثات في اإلصدار الثالث

تم تحديث الغرض من الدليل  -

تم تحديث نطاق الدليل  -

تم حذف "المخرجات الرئيسية"  -

تم تحديث المصطلحات التعريفية للخدمات  -

تم تحديد مراحل تعريف الخدمات  -

تم تحديث منهجية تعريف الخدمات  -

تم تحديث فئات المتعاملين  -

تم تحديث قنوات تقديم الخدمة  -

تم تحديث آلّية حصر وتحديد الخدمات  -

تم إضافة تصنيف الخدمات  -

تم تحديث هيكلية الخدمات  -

تم تحديث طريقة تسمية الخدمة  -

تم تحديث طريقة وصف الخدمة  -

تم تحديث بطاقة تعريف الخدمة  -

تم إضافة آلّية حوكمة الخدمات الحكومّية  -

تم حذف "توثيق رحلة المتعامل"  -

تم حذف "التحديث ومؤشرات أداء إجراءات الخدمة"  -

تم إضافة ملحق "نبذة عن نظام محفظة الخدمات الحكومّية"  -

تم إضافة ملحق " إجراءات طلب اعتماد وتسعير الخدمات الحكومّية "  -






