دليل المستخدم للجهات الحكومية
الخدمة الرئيسية – الخدمة الفرعية – اإلعدادات
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 1المقدمة
1.1

سياق الدليل

يتم في هذا الدليل شرح العمليات الرئيسية التي سيجريها المستخدمين في نظام محفظة الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية
في أبوظبي .تتمثل هذه العمليات في الخدمات الرئيسية والخدمات الفرعية وغيرها.

1.2

الفئة المستهدفة

يستهدف الدليل المستخدمين التاليين:
 .1مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي -المسؤول عن مراجعة طلبات الخدمات الرئيسية  /الفرعية الواردة
من هيئة األنظمة والخدمات الذكية وإنشاء الخدمات الرئيسية  /الفرعية وترشيح فريق العمل الداخلي وتوفير المعلومات
األساسية في النظام.
 .2منشئ المحتوى التابع للجهة الحكومية في أبوظبي –المسؤول عن إنشاء معلومات الخدمات الرئيسية  /الفرعية.
 .3مراجع المحتوى التابع للجهات الحكومية في أبوظبي -المسؤول عن مراجعة الخدمات الرئيسية  /الفرعية الصادرة
من قبل الجهات الحكومية في أبوظبي.
 .4معتمد المحتوى التابع للجهات الحكومية في أبوظبي  -المسؤول عن الموافقة على الخدمات الرئيسية  /الفرعية
الصادرة.

 2إرشادات عامة
2.1

كيفية التسجيل الذاتي على بوابة محفظة الخدمات الرقمية
مرحلة سير العمل

التسجيل الذاتي

الموافقة على
التسجيل

تفعيل حساب
المستخدم

القائم باإلجراء هو المستخدم الغير مسجل بعد

3

الخطوات المطلوبة:

 .1انتقل إلى صفحة الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية واضغط على "التسجيل "

اضغط على
"التسجيل"

 .2امأل الحقول اإللزامية من القائمة أدناه:
أ" .اسم المستخدم" (المعلومات الشخصية) لمشرف النظام.
ب" .الجهة الحكومية" (المنظمة)  -حدد الجهة التي يرتبط بها المستخدم.
ت" .البريد اإللكتروني" (تفاصيل االتصال)  -سيتم استخدامه لتفعيل حساب المستخدم
ث" .رقم الهاتف المحمول" (تفاصيل االتصال)  -رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم.

 .1امأل الحقول اإللزامية
 .2اضغط الزر الخاص
بالخيار المطلوب
أ

ب

ت

إرسال  -سيتم مراجعة
طلب التسجيل من قبل
مشرف النظام للجهة
المحددة وسوف يتلقى
المستخدم الرد عن طريق
البريد اإللكتروني وفقا لذلك

ث
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 .3يحتاج المستخدم الجديد إلى الموافقة عليه من قبل مشرف النظام في الجهة الحكومية قبل أن يتمكن من استخدام النظام.
سيقوم المشرف في الجهة الحكومية بتحديد أدوار المستخدم ،كونه منشئ أو مراجع أو معتمد أو مدير خدمة .عند تعريف
الدور ،يمكن للمستخدم أداء المهام على النظام.

2.2

كيفية تفعيل حساب مستخدم

مرحلة سير العمل

التسجيل الذاتي

الموافقة على
التسجيل

تفعيل حساب
المستخدم

القائم باإلجراء هو المستخدم الغير المسجل بعد
الخطوات المطلوبة:

اذهب إلى صندوق البريد االلكتروني الخاص بك وأعثر على الرسالة التي تحمل عنوان
”“DspPortal Registration

اضغط على
الرابط

5

 .1امأل الحقول اإللزامية
 .2اضغط على "ارسال"

سيتم تفعيل حساب
المستخدم في النظام
وسوف يكون قادر على
تسجيل الدخول وأداء
المطلوب

 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية
لتسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية ،اتبع الخطوات التالية:
 .1أدخل اسم المستخدم
 .2أدخل كلمة المرور
 .3اضغط على زر "تسجيل الدخول"

 .1أدخل اسم المستخدم
 .2أدخل كلمة المرور
 .3اضغط على زر "تسجيل
الدخول" لتسجيل الدخول
إلى بوابة محفظة الخدمات
الرقمية.
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 2.4كيفية الوصول إلى قائمة المهام الخاصة بالمستخدم لتنفيذ اإلجراءات

اضغط على
"مهامي"

للوصول إلى قائمة المهام الخاصة بالمستخدم ورؤية قائمة اإلجراءات المعلقة ،اضغط على عالمة التبويب "مهامي".

 2.5كيفية الوصول إلى قائمة التطبيقات
للوصول إلى قائمة التطبيقات ،اضغط على أيقونة "القائمة".

اضغط هنا
لفتح القائمة
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 3دليل الخدمة الرئيسية
الخدمة الرئيسية هي عائلة من الخدمات الفرعية التي تعبر عن مهمة عامة من صالحيات الجهة الحكومية .وتندرج تحت الخدمة
الرئيسية مجموعة من الخدمات الفرعية التي تشترك في كثير من الخصائص وتختلف في خصائص محددة أخرى.
•

يمكن البدء بإنشاء خدمة رئيسية بطريقتين مختلفتين:

 .1يتم الطلب عن طريق هيئة األنظمة والخدمات الذكية  -لمزيد من التفاصيل ،راجع " 3.1كيفية مراجعة طلب خدمة
رئيسية" و " 3.2كيفية إنشاء خدمة رئيسية صادرة عن طلب هيئة األنظمة والخدمات الذكية"
 .2مباشرة من قبل الجهة الحكومية  -لمزيد من التفاصيل ،راجع " 3.3كيفية إصدار خدمة رئيسية من قبل مبادرة جهة
حكومية في أبوظبي"

3.1

كيفية مراجعة طلب خدمة رئيسية صادرة من قبل هيئة األنظمة والخدمات الذكية

مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الرئيسية

انشاء الخدمة
الرئيسية من قبل
الجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي
الخطوات المطلوبة:

 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى")
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم")
 .3ابحث واضغط على "طلب مراجعة الخدمة الرئيسية" لطلب الخدمة الرئيسية المطلوب مراجعته
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 .4راجع طلب الخدمة الرئيسية المقدم إلى هيئة األنظمة والخدمات الذكية

 .1مراجعة طلب الخدمة الرئيسي المقدم إلى
هيئة األنظمة والخدمات الذكية
 .2اضغط على الزر المقابل الخاص بالطلب

طلب تمديد – لطلب تمديد تاريخ
االستحقاق .ترجع هذه العملية
إلى مدير خدمة هيئة األنظمة
والخدمات الذكية التخاذ الالزم

رفض  -يتم إبالغ هيئة األنظمة
والخدمات الذكية بقرار الجهة
الحكومية في أبو ظبي والسبب
الرفض وتنتهي العملية

3.2

قبول – لنقل
االجراء إلى مرحلة
تكوين الخدمة الرئيسية

كيفية إصدار خدمة رئيسية صادرة عن طلب هيئة األنظمة والخدمات الذكية

مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الرئيسية

انشاء الخدمة
الرئيسية من قبل
الجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي
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الخطوات المطلوبة:

 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى")
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم")
 .3ابحث واضغط على "إنشاء خدمة رئيسية" للخدمة الرئيسية التي سيتم إصدارها

 .4امأل الحقول اإللزامية من القائمة أدناه:
أ.

االسم (اإلنجليزية)  -هذا الحقل يحتوي مسبقا على االسم باللغة اإلنجليزية للخدمة الرئيسية المقترحة من قبل هيئة
األنظمة والخدمات الذكية .يمكن تحديثه.

ب .االسم (العربية)  -هذا الحقل يحتوي مسبقا على االسم باللغة العربية للخدمة الرئيسية المقترحة من قبل هيئة
األنظمة والخدمات الذكية .يمكن تحديثه.
ج .الوصف (اإلنجليزية) – وصف باللغة اإلنجليزية للخدمة الرئيسية.
د .الوصف (العربية)  -وصف باللغة العربية للخدمة الرئيسية.
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 .1امأل الحقول اإللزامية
 .2اضغط على الزر الخاص بالطلب

أ
ب

إرسال  -لنقل االجراء
إلى مرحلة المراجعة /
مرحلة االعتماد

ج
د
ه
و

3.3

تكليف ( -لشخص آخر)  -عند
توكيل فريق عمل ،تتم عملية
المراجعة  /االعتماد الداخلية.
لمزيد من التفاصيل ارجع إلى
"كيفية تعيين فريق عمل
لمراجعة  /اعتماد الخدمة
الرئيسية"

كيفية إنشاء خدمة رئيسية صادرة من قبل احدى الجهات الحكومية

مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الرئيسية

انشاء الخدمة
الرئيسية من قبل
الجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي
11

الخطوات المطلوبة:

 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى")
 .2اذهب إلى "القائمة" (راجع " 2.5كيفية الوصول إلى قائمة التطبيقات")
 .3حدد "إنشاء خدمة رئيسية"

اضغط على "إنشاء
الخدمة الرئيسية"

 .4امأل الحقول اإللزامية من القائمة التالية
أ.

االسم (اإلنجليزية)  -االسم باللغة اإلنجليزية للخدمة الرئيسية

ب .االسم (العربية)  -االسم باللغة العربية للخدمة الرئيسية
ج .الوصف (اإلنجليزية)  -الوصف باللغة اإلنجليزية للخدمة الرئيسية
د .الوصف (العربية)  -الوصف باللغة العربية للخدمة الرئيسية
ه .خدمات الجمهور – حقل اختياري لتحديد إذا ما كانت الخدمة الرئيسية خدمة للجمهور أم ال
و .قابلة للنشر  -إذا لم يتم تحديد هذا الخيار ،فلن يتم نشر الخدمة الرئيسية ولن يتم أيضًا نشر الخدمات الفرعية
المرتبطة بها
ز .تاريخ التسليم  -تاريخ االستحقاق المتوقع إلتمام اإلجراء الخاص بالجهة الحكومية إلكمال تعريف الخدمة الرئيسية.
سيكون هذا بمثابة مهلة داخلية فقط ،حيث ال تشترك هيئة األنظمة والخدمات الذكية في هذه المرحلة.
ح .مالحظات  -مالحظات الخدمة الرئيسية
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أ
ب
ؤر
ج

 .1امأل الحقول اإللزامية
 .2اضغط على الزر الخاص
بالطلب

إرسال  -لنقل االجراء
إلى مرحلة المراجعة /
مرحلة االعتماد

د
ه
و

تكليف( -لآلخرين)  -عند توكيل
فريق عمل ،تتم عملية المراجعة /
االعتماد الداخلية .لمزيد من التفاصيل
ارجع إلى "كيفية تعيين فريق عمل
لمراجعة  /اعتماد الخدمة الرئيسية"
ز

ح

13

3.4

كيفية تكليف فريق عمل لمراجعة/اعتماد الخدمة الرئيسية (عملية داخلية تتم من خالل
الجهات الحكومية)

مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الرئيسية

انشاء الخدمة
الرئيسية من قبل
الجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي

الخطوات المطلوبة:
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى")
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم")
 .3ابحث واضغط على "إنشاء خدمة رئيسية" إجراء إنشاء خدمة رئيسية
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 .4اضغط على زر "تكليف لشخص اخر"

اضغط على "تكليف
لشخص اخر"

 .5امأل الحقول التالية في حدود األقسام:
أ .االسم (المحرر المحتوى)  -حدد اسم منشئ المحتوى الذي سوف يحدد الخدمة الرئيسية.
ب .تاريخ االستحقاق (المحرر المحتوى)  -حدد تاريخ االستحقاق الخاص بمنشئ المحتوى إلكمال العمل المطلوب.
ج .االسم (مراجع المحتوى)  -اضغط على " "+لتحديد اسماء المراجعين الذين سيراجعون الخدمة الرئيسية.
• يجب أن يكون تاريخ االستحقاق مساويًا أو بعد تاريخ االستحقاق السابق لألشخاص المعنيين.
د .االسم (معتمد المحتوى)  -اضغط على " "+لتحديد أسماء معتمدي المحتوى للخدمة الرئيسية بعد أن يراجعها
جميع المراجعين.
• يجب أن يكون تاريخ االستحقاق مساويًا أو بعد تاريخ االستحقاق السابق لألشخاص المعنيين غير ذلك
سوف تظهر رسالة خطأ.
15

أ

.1
.2
.3
.4

امأل حقل منشئ المحتوى
قم بإضافة المراجعين
قم بإضافة المعتمدين
اضغط "إرسال"

ب

إرسال – سوف تبدأ
عملية المراجعة /
االعتماد داخليا بالجهة
الحكومية من خالل
المستخدمين الذين تم
اختيارهم

ج

د

3.5

كيفية إنشاء خدمة رئيسية

مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الرئيسية

تحرير الخدمة
الرئيسية من قبل
الجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو محرر المحتوى التابع للجهة الحكومية في أبوظبي

الخطوات المطلوبة:
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى")
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم")
 .3ابحث واضغط على "إنشاء خدمة رئيسية"
 .4امأل الحقول اإللزامية من القائمة التالية
16

.5

أ .االسم (اإلنجليزية)  -االسم باللغة اإلنجليزية للخدمة الرئيسية
ب .االسم (العربية)  -االسم باللغة العربية للخدمة الرئيسية
ج .الوصف (اإلنجليزية)  -الوصف باللغة اإلنجليزية للخدمة الرئيسية
د .الوصف (العربية)  -الوصف باللغة العربية للخدمة الرئيسية
ه .خدمات الجمهور  -حقل اختياري لتحديد إذا ما كانت الخدمة الرئيسية خدمة للجمهور أم ال
و .قابلة للنشر  -إذا لم يتم تحديد هذا الخيار ،فلن يتم نشر الخدمة الرئيسية ولن يتم أيضًا نشر الخدمات
الفرعية المرتبطة بها
لالستمرار اضغط على زر "إرسال"

 .1امأل الحقول اإللزامية
 .2اضغط على الزر الخاص
بالطلب
أ
ب

ج
د
ه
و

إرسال  -ستنتقل العملية إلى
مرحلة المراجعة  /االعتماد
الداخلية إذا لزم األمر ،غير ذلك
ستنتقل العملية إلى مرحلة
مراجعة  /اعتماد هيئة األنظمة
والخدمات الذكية
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3.6

كيفية مراجعة خدمة رئيسية داخليا
مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الرئيسية

انشاء الخدمة
الرئيسية من قبل
الجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو مراجع المحتوى التابع للجهة الحكومية في أبوظبي
الخطوات المطلوبة:

.1
.2
.3
.4

تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى").
اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم").
ابحث عن إجراء "مراجعة الخدمة الرئيسية" الخاص بالخدمة الرئيسية واضغط عليه.
راجع محتوى الخدمة الرئيسية للتحقق إذا ما كان مطابقا للمعايير.

يمكن تعديل حقول المعلومات المعبئة من قبل مدير الخدمة بالجهة الحكومية ومحرر المحتوى بالجهة الحكومية بواسطة
مراجع المحتوى.
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 .1راجع محتوى الخدمة الرئيسية
 .2اضغط على الزر الخاص بالطلب

قبول  -تنتقل العملية إلى
مراجع المحتوى التالي أو
معتمد المحتوى ،إن وجد .غير
ذلك سوف تبدأ مرحلة مراجعة
 /اعتماد هيئة األنظمة
والخدمات الذكية
الرفض  -يقوم المستخدم بإبداء
مالحظاته وتعود العملية إلى
منشئ المحتوى بالجهة الحكومية
لمراجعة مالحظات وأسباب
الرفض وتحديث الخدمة الرئيسية
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 .5عند القبول ،إذا لم يكن هناك أي معتمد محتوى آخر ضمن فريق العمل ،فإن الخدمة الرئيسية تنتقل إلى هيئة األنظمة
والخدمات الذكية لالعتماد والنشر .خالل هذه المرحلة ،قد ترفض هيئة األنظمة والخدمات الذكية تعريف الخدمة
الرئيسية ،والذي سيتطلب إجراء من مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية لمراجعة تعريف الخدمة الرئيسية (لمزيد
من التفاصيل يرجى الرجوع إلى " 3.2كيفية إنشاء خدمة رئيسية صادرة عن طلب هيئة األنظمة والخدمات
الذكية").
في حالة قيام هيئة األنظمة والخدمات الذكية بمتابعة نشر الخدمة ،فسيتم إخطار مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية
عبر البريد اإللكتروني وفقًا لذلك.

3.7

كيفية اعتماد الخدمة الرئيسية داخليا

مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الرئيسية

انشاء الخدمة
الرئيسية من قبل
الجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو المعتمد التابع للجهة الحكومية في أبوظبي

الخطوات المطلوبة:
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى").
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم").
 .3ابحث عن إجراء "الموافقة على الخدمة الرئيسية" واضغط عليه.
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 .4راجع محتوى الخدمة الرئيسية للتحقق إذا ما كان مطابقا للمعايير.
•

يمكن تعديل حقول المعلومات المعبئة من قبل مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية ومنشئ المحتوى التابع للجهة
الحكومية بواسطة مراجع المحتوى.

 .1راجع محتوى الخدمة الرئيسية
 .2اضغط على الزر الخاص بالطلب

قبول  -عند االعتماد ،تنتقل
العملية إلى معتمد المحتوى
التالي ،إن وجد ،غير ذلك تبدأ
مرحلة مراجعة  /اعتماد هيئة
األنظمة والخدمات الذكية
الرفض  -يقوم المستخدم بعمل
مالحظاته وتعود العملية إلى
منشئ المحتوى بالجهة
الحكومية لمراجعة مالحظات
وأسباب الرفض وتحديث
الخدمة الرئيسية

عند القبول ،إذا لم يكن هناك أي معتمد محتوى آخر ضمن فريق العمل ،فإن الخدمة الرئيسية تنتقل إلى هيئة األنظمة والخدمات
الذكية لالعتماد والنشر .خالل هذه المراحل ،قد ترفض هيئة األنظمة والخدمات الذكية تعريف الخدمة الرئيسية ،والذي سيتطلب
إجراء من مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية بمراجعة تعريف الخدمة الرئيسية (لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى "3.2
كيفية إنشاء خدمة رئيسية صادرة عن طلب هيئة األنظمة والخدمات الذكية ").
•

في حالة قيام هيئة األنظمة والخدمات الذكية بمتابعة نشر الخدمة ،فسيتم إخطار مدير الخدمة بالجهة الحكومية عبر
البريد اإللكتروني وفقًا لذلك.
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 4دليل الخدمة الفرعية
الخدمة الفرعية هي الخدمة التي تقدمها الجهة الحكومية بطلب صريح من المتعامل وتقدم له إلضفاء قيمة مباشرة للمتعامل.
•

يمكن البدء بإنشاء خدمة فرعية بطريقتين مختلفتين:

 .1طلب صادر من هيئة األنظمة والخدمات الذكية  -لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى " 4.1كيفية مراجعة الخدمة الفرعية
داخليا " و " 4.2كيفية إنشاء خدمة فرعية صادرة عن طلب هيئة األنظمة والخدمات الذكية ".
 .2مبادرة مباشرة من إحدى الجهات الحكومية بأبوظبي ،لمزيد من التفاصيل راجع " 4.3كيفية إنشاء خدمة فرعية من قبل إحدى
الجهات الحكومية.

4.1

كيفية مراجعة الخدمة الفرعية داخليا

مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الرئيسية

انشاء الخدمة
الرئيسية من قبل
الجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي

الخطوات المطلوبة:
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى").
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم").
 .3ابحث واضغط على "مراجعة طلب الخدمة الفرعية" للمراجعة.
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 .4مراجعة طلب الخدمة الفرعية المقترح من قبل هيئة األنظمة والخدمات الذكية.

 .1مراجعة طلب الخدمة الفرعية المقترح عن
طريق هيئة األنظمة والخدمات الذكية
 .2اضغط على الزر الخاص بالطلب

قبول  -تنتقل
العملية إلى مرحلة
تكوين الخدمة
الفرعية

رفض  -تنتقل العملية إلى
مرحلة الرفض  -يتم إبالغ
هيئة األنظمة والخدمات
الذكية بقرار الجهة
الحكومية مع أسباب الرفض
ثم تنتهي العملية

4.2

طلب تمديد  -تعود العملية
إلى مدير خدمات هيئة
األنظمة والخدمات الذكية
التخاذ إجراء بشأنها

كيفية إصدار خدمة رئيسية صادرة عن طلب هيئة األنظمة والخدمات الذكية

مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الفرعية

انشاء الخدمة الفرعية
من قبل الجهة
الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي
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الخطوات المطلوبة:
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى").
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم").
 .3ابحث عن إجراء " اختيار نوع التنفيذ " واضغط عليه.

 .4راجع بيانات الخدمة الفرعية ثم اضغط الزر المناسب لك.

 .1راجع الخدمة الفرعية
 .2اضغط على الزر الخاص بالطلب

تكليف لشخص اخر  -تبدأ
عملية المراجعة  /االعتماد
الداخلية .لمزيد من التفاصيل
يرجى الرجوع إلى "كيفية
تعيين فريق عمل لمراجعة /
اعتماد الخدمة الفرعية"

قبول  -سيجد مدير الخدمة
بالجهة الحكومية إجراء
"إنشاء خدمة فرعية" في
قائمة "المهام" ،للبدء بتعريف
الخدمة الفرعية .لمزيد من
التفاصيل راجع "كيفية إنشاء
خدمة فرعية".
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4.3

كيفية إنشاء خدمة فرعية من قبل احدى الجهات الحكومية

مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الفرعية

انشاء الخدمة الفرعية
من قبل الجهة
الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي

الخطوات المطلوبة:
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى").
 .2اذهب إلى "القائمة" (راجع " 2.5كيفية الوصول إلى قائمة التطبيقات").
 .3حدد الخيار "إنشاء خدمة فرعية".

اضغط "إنشاء خدمة
فرعية"

 .4امأل الحقول اإللزامية من القائمة التالية
أ.

االسم (اإلنجليزية)  -االسم باللغة اإلنجليزية للخدمة الفرعية

ب .االسم (العربية)  -االسم باللغة العربية للخدمة الفرعية
ج .الخدمة الرئيسية  -الخدمة الرئيسية المرتبطة بالخدمة الفرعية
د .تاريخ التسليم  -تاريخ االستحقاق المتوقع إلتمام اإلجراء الخاص بالجهة الحكومية إلكمال تعريف
الخدمة الفرعية .سيكون هذا بمثابة مهلة داخلية فقط ،حيث ال تشترك هيئة األنظمة والخدمات الذكية
في هذه المرحلة.
ه .المالحظات  -المالحظات التي ستتم مشاركتها مع المستخدم المسؤول عن إنشاء الخدمة الفرعية
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 .1امأل الحقول اإللزامية
 .2اضغط على الزر الخاص بالطلب
أ

تكليف لشخص اخر  -عند تعيين
فريق عمل ،تبدأ عملية المراجعة /
االعتماد الداخلية .لمزيد من
التفاصيل ارجع إلى "كيفية تعيين
فريق عمل لمراجعة  /اعتماد
الخدمة الفرعية"

ب
ج
د

قبول – (الذاتي) سيجد مدير الخدمة التابع
للجهة الحكومية إجراء "إنشاء خدمة
فرعية" في قائمة "المهام" ،للبدء بتعريف
الخدمة الفرعية .لمزيد من التفاصيل
راجع "كيفية إنشاء خدمة فرعية"

4.4

ه

كيفية إنشاء خدمة فرعية من قبل المحرر في الجهة الحكومية

مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الفرعية

تحرير الخدمة
الفرعية من قبل
الجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو منشئ المحتوى بالجهة الحكومية
الخطوات المطلوبة:

 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى")
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم")
 .3ابحث واضغط على إجراء "إنشاء خدمة فرعية"
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 .4امأل الحقول اإللزامية من عالمة التبويب "التعريف"
أ.

رمز الخدمة  -هو رمز فريد يتم تعيينه تلقائيًا للخدمة الفرعية.

ب .هل الخدمة قابلة للنشر  -تحدد ما إذا كان يجب نشر الخدمة الفرعية على القنوات الرقمية.
ج .هل الخدمة الفرعية خدمة للجمهور  -حقل اختياري يبين ما إذا كانت الخدمة الفرعية خدمة للجمهور أم ال.
د .الخدمة الرئيسية
ه .االسم (اإلنجليزية)  -االسم باللغة اإلنجليزية للخدمة الفرعية.
و .االسم (العربية)  -االسم باللغة العربية للخدمة الفرعية.
ز .الوصف (اإلنجليزية)  -الوصف باللغة اإلنجليزية للخدمة الفرعية.
ح .الوصف (العربية)  -الوصف باللغة العربية للخدمة الفرعية.
ط .نص قصير (اإلنجليزية)  -وصف مختصر للخدمة الفرعية باللغة اإلنجليزية.
ي .نص قصير (العربية)  -وصف مختصر للخدمة الفرعية باللغة العربية.
ك .الشريحة المستهدفة  -مجموعة المستخدمين المستهدفة التي تستهدفها الخدمة الفرعية.
ل .المتعاملين  -شرائح العمالء التي تستهدفها الخدمة الفرعية.
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أ

امأل الحقول اإللزامية من عالمة
التبويب "التعريف"

ب
ج

د
ه

و

ز

ح

ط
ي

ك

ل
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 .5اضغط على عالمة التبويب "قنوات االتصال".

امأل الحقول اإللزامية من عالمة
تبويب "قنوات االتصال"

 .1حدد نوع قناة من القائمة المنسدلة واضغط
على الزر " ."+سيتم إنشاء قسم جديد لتكوين
نوع القناة التي تم تحديدها
 .2ضمن القسم الذي تم إنشاؤه حديثًا ،اضغط
على الزر " "+لتحديد نقاط الوصول الخاصة
بنوع القناة التي تم تحديدها

 .6للمتابعة ،اضغط فوق عالمة التبويب "خطوات ومتطلبات الخدمة "
أ .الخطوات  -الخطوات الالزمة ألداء الخدمة.
ب .الرسوم  -الرسوم المطبقة على الخدمة.
ج .المستندات المطلوبة  -يجب تقديم المستندات المطلوبة إلتمام إجراء الخدمة الفرعية من قبل المتعامل.
د .الخدمات ذات الصلة  -أي خدمات فرعية في بوابة محفظة الخدمات الرقمية ذات صلة بالخدمة الفرعية
الحالية.
ه .روابط خارجية  -روابط مفيدة ذات صلة بالخدمة الفرعية.
و .خرائط اإلجراءات  -خرائط العمليات الخاصة بالخدمة الفرعية.
ز .خرائط رحلة المستخدم  -خرائط رحلة المستخدم الخاصة بالخدمة الفرعية.
ح .شروط وأحكام الخدمة (اإلنجليزية)  -شروط وأحكام الخدمة ،إن أمكن ،باللغة اإلنجليزية.
ط .شروط وأحكام الخدمة (العربية)  -شروط وأحكام الخدمة ،إن أمكن ،باللغة العربية.
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 .1امأل الحقول اإللزامية من عالمة تبويب "
خطوات ومتطلبات الخدمة"
 .2اضغط على الزر الخاص بالطلب

الحفظ لوقت الحق  -تحفظ
معلومات الخدمة الفرعية
الستخدامها الحقًا بدون
تقدم العملية لألمام

أ

ب

ج
د

إرسال  -ستنتقل العملية إلى مرحلة
المراجعة  /االعتماد الداخلية إذا لزم
األمر ،غير ذلك ستنتقل العملية إلى
مرحلة مراجعة  /اعتماد هيئة
األنظمة والخدمات الذكية

ه
و
ز
ح
ط

4.5

معاينة  -تسمح
للمستخدم بمعرفة كيف
ستبدو الخدمة الفرعية

كيفية تكليف فريق عمل لمراجعة  /اعتماد الخدمة الفرعية داخليا في الجهة الحكومية

مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الفرعية

انشاء الخدمة الفرعية
من قبل الجهة
الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي
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الخطوات المطلوبة:
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى").
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم").
 .1ابحث عن إجراء "اختيار نوع التنفيذ" واضغط عليه.

.2

اضغط على الزر "تكليف لشخص اخر"

اضغط على الزر
"تكليف لشخص اخر"
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 .3امأل الحقول اإللزامية.

 .1امأل الحقول المطلوبة
 .2اضغط على الزر الخاص
بالطلب
أ
ب

إرسال –عملية المراجعة
الداخلية/االعتماد داخليا
بالجهة الحكومية من خالل
المستخدمين الذين تم اختيارهم

ج

د

أ.

االسم (المحرر المحتوى)  -حدد اسم منشئ المحتوى الذي سيدخل بيانات الخدمة الفرعية.

ب .تاريخ االستحقاق (المحرر المحتوى)  -حدد تاريخ االستحقاق الخاص بمنشئ المحتوى إلكمال العمل المطلوب.
ج .االسم (مراجع المحتوى)  -اضغط على " "+لتحديد اسماء مراجعي المحتوى الذين سيراجعون الخدمة الفرعية.
يجب أن يكون تاريخ االستحقاق مساويًا أو بعد تاريخ االستحقاق السابق للمنشئ.
د.

االسم (معتمد المحتوى)  -اضغط على " "+لتحديد أسماء معتمدي محتوى الخدمة الفرعية بعد أن يراجعها جميع
المراجعين.

يجب أن يكون تاريخ االستحقاق مساويًا أو بعد تاريخ االستحقاق السابق ،غير ذلك سوف تظهر رسالة خطأ

4.6

كيفية مراجعة الخدمة الفرعية داخليا

مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الفرعية

انشاء الخدمة الفرعية
من قبل الجهة
الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو مراجع المحتوى بالجهة الحكومية
32

الخطوات المطلوبة:
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى").
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم").
 .3ابحث واضغط على إجراء "مراجعة الخدمة الفرعية".

 .4راجع محتوى الخدمة الفرعية للتحقق إذا ما كان مطابقا للمعايير.
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•

يمكنك تعديل حقول المعلومات المعبئة من قبل مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية ومنشئ المحتوى التابع
للجهة الحكومية بواسطة مراجع المحتوى.

 .1راجع محتوى الخدمة الفرعية
 .2اضغط على الزر الخاص
بالطلب

قبول  -تنتقل العملية إلى مراجع
المحتوى التالي أو معتمد
المحتوى ،إن وجد ،غير ذلك
سوف تبدأ مرحلة مراجعة /
اعتماد هيئة األنظمة والخدمات
الذكية

الرفض  -يقوم المستخدم بإبداء
مالحظاته وتعود العملية إلى منشئ
المحتوى التابع للجهة الحكومية
لمراجعة مالحظات وأسباب
الرفض وتحديث الخدمة الفرعية

 .6عند القبول ،إذا لم يكن هناك أي معتمد محتوى آخر ضمن فريق العمل ،فإن الخدمة الفرعية تنتقل إلى هيئة األنظمة
والخدمات الذكية لالعتماد والنشر .خالل هذه المرحلة ،قد ترفض هيئة األنظمة والخدمات الذكية تعريف الخدمة
الفرعية ،والذي سيتطلب إجراء من مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية بمراجعة تعريف الخدمة الفرعية
(لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى " 4.2كيفية إنشاء خدمة فرعية صادرة عن طلب هيئة األنظمة والخدمات
الذكية").
في حال قيام هيئة األنظمة والخدمات الذكية بمتابعة نشر الخدمة ،فسيتم إخطار مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية
عبر البريد اإللكتروني وفقًا لذلك.
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4.7

كيفية اعتماد الخدمة الفرعية داخليا

مرحلة سير العمل

طلب الخدمة الفرعية

انشاء الخدمة الفرعية
من قبل الجهة
الحكومية

المراجعة واالعتماد
الداخلية للجهة الحكومية

المراجعة واالعتماد
من قبل هيئة األنظمة
والخدمات الذكية

النشر

القائم باإلجراء هو المعتمد التابع للجهة الحكومية في أبوظبي

الخطوات المطلوبة:
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى").
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم").
 .3ابحث عن إجراء "الموافقة على خدمة فرعية" واضغط عليه .

 .4راجع محتوى الخدمة الفرعية للتحقق إذا ما كان مطابقا للمعايير.

يمكن تعديل حقول المعلومات المعبئة من قبل مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية ومنشئ المحتوى التابع للجهة
الحكومية بواسطة معتمد المحتوى.
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 .1راجع محتوى الخدمة الفرعية
للتحقق إذا ما كان مطابقا للمعايير
 .2اضغط على الزر الخاص بالطلب

قبول  -عند الموافقة ،تنتقل العملية
إلى الشخص التالي " المعتمد" ،إن
وجد ،غير ذلك تبدأ مرحلة مراجعة
 /اعتماد هيئة األنظمة والخدمات
الذكية

الرفض  -يقوم المستخدم بإبداء
مالحظاته وتعود العملية إلى
منشئ المحتوى بالجهة
الحكومية لمراجعة مالحظات
وأسباب الرفض وتحديث
الخدمة الفرعية

عند القبول ،إذا لم يكن هناك أي معتمد محتوى آخر ضمن فريق العمل ،فإن الخدمة الفرعية تنتقل إلى هيئة األنظمة والخدمات
الذكية لالعتماد والنشر .خالل هذه المرحلة ،قد ترفض هيئة األنظمة والخدمات الذكية تعريف الخدمة الفرعية ،والذي سيتطلب
إجراء من مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية بمراجعة تعريف الخدمة الفرعية (لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى "4.2
كيفية إنشاء خدمة فرعية صادرة عن طلب هيئة األنظمة والخدمات الذكية").
في حال قيام هيئة األنظمة والخدمات الذكية بمتابعة نشر الخدمة ،فسيتم إخطار مدير الخدمة بالجهة الحكومية عبر البريد
اإللكتروني وفقًا لذلك.
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 5دليل اإلعدادات
يتيح نظام اإلعدادات القدرة على إدارة العديد من عناصر المعلومات األساسية وذلك من أجل دعم العمليات التي يقوم بها
المسؤولون و أصحاب مصلحة العمل .يتضمن هذا القسم اإلرشادات عن كيفية تهيئة العناصر العامة.

5.1

ساعات العمل

5.1.1

كيفية إنشاء ساعات عمل جديدة

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي

الخطوات المطلوبة:
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى")
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم")
 .3اضغط على زر "اإلعدادات" .سوف يتم عرض مجموعة جديدة من الخيارات

اضغط على "اإلعدادات"

 .4تحت زر "عام" ،اضغط على خيار "ساعات العمل" .يتم عرض قائمة بساعات العمل المهيأة في النظام.
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أ

ب

ج

 .1امأل الحقول اإللزامية
 .2اضغط على الزر الخاص
بالطلب

إضافة – عند اختيار
إضافة سوف تكون
ساعات العمل متاحة
في النظام

د

 .5اضغط على رمز " "+في أسفل القائمة.

اضغط على رمز ""+

 .6امأل الحقول التالية ثم اضغط على زر "إضافة"
• أول أيام األسبوع  -أول يوم من أيام العمل.
• وقت بداية العمل  -الوقت المبدئي لفترة العمل.
• اخر أيام األسبوع – اخر يوم من أيام العمل.
• توقيت نهاية ساعات العمل.
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5.1.2

كيفية تحديث ساعات العمل الحالية

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي

الخطوات المطلوبة
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى").
 .2اذهب إلى "القائمة" (راجع " 2.5كيفية الوصول إلى قائمة التطبيقات").
 .3اضغط على زر "اإلعدادات" .سوف يتم عرض مجموعة جديدة من الخيارات.

 .4تحت زر "عام" ،اضغط على خيار "ساعات العمل" .سوف يتم عرض قائمة بساعات العمل المهيأة مسبقا في
النظام.
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 .5ابحث عن ساعات العمل المطلوبة واضغط على أيقونة "تعديل" من أجل تحرير خصائصها

اضغط على أيقونة
"تعديل"

 .6قم بتحديث أي من حقول المعلومات واضغط على زر "تعديل"

 .1قم بتحديث أي من حقول المعلومات،
حسب الرغبة
 .2اضغط على الزر الخاص بالطلب

تحديث /تعديل  -ستنعكس
التحديثات في النظام
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الموقع

5.2
5.2.1

كيفية إنشاء موقع جديد

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي

الخطوات المطلوبة
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى").
 .2اذهب إلى "القائمة" (راجع " 2.5كيفية الوصول إلى قائمة التطبيقات").
 .3اضغط على زر "اإلعدادات" .سوف يتم عرض مجموعة جديدة من الخيارات.

 .4تحت زر "عام" ،اضغط على خيار " الموقع" .سوف يتم عرض قائمة المواقع المهيأة مسبقا في النظام.

41

 .5اضغط على رمز " "+في أسفل القائمة.

اضغط على رمز ""+

 .6امأل الحقول التالية واضغط على زر "إضافة"
أ.

االسم (اإلنجليزية) – اسم الموقع باللغة اإلنجليزية.

ب .االسم (العربية) – اسم الموقع باللغة العربية.
ج .العنوان (اإلنجليزية) – عنوان الموقع باللغة اإلنجليزية.
د .العنوان (العربية) – عنوان الموقع باللغة العربية.
ه .نوع القناة  -نوع قناة اتصال الموقع.
و .ساعات العمل  -ساعات العمل عندما تكون الخدمة الفرعية متاحة في الموقع الحالي.
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 .1امأل الحقول اإللزامية
 .2اضغط على الزر الخاص بالطلب

أ
ب
ج
د

ه

إضافة  -عند الضغط
على إضافة سيصبح
الموقع متا ًحا في النظام

5.2.2

و

كيفية تحديث موقع حالي

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي

مرحلة سير العمل
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى").
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم").
 .3اضغط على زر "اإلعدادات" .سوف يتم عرض مجموعة جديدة من الخيارات.
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 .4تحت زر "عام" ،اضغط على خيار " الموقع" .سوف يتم عرض قائمة المواقع المهيأة مسبقا في النظام.

 .5ابحث عن الموقع المطلوب واضغط على أيقونة "تعديل" من أجل تحرير خصائص الموقع.

اضغط على أيقونة "تعديل"

 .6قم بتحديث حقول المعلومات واضغط على زر "تعديل"

 .1تحديث حقول المعلومات حسب
الرغبة
 .2اضغط على الزر الخاص بالطلب

تعديل – التعديل
سوف ينعكس في
النظام
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5.2.3

كيفية أرشفة موقع حالي

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في ابوظبي

الخطوات المطلوبة:
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى").
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.4كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم").
 .3اضغط على زر "اإلعدادات" .سوف يتم عرض مجموعة جديدة من الخيارات.

 .4تحت زر "عام" ،اضغط على خيار " الموقع" .سوف يتم عرض قائمة المواقع المهيأة مسبقا في النظام.
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 .5ابحث عن الموقع المطلوب واضغط على أيقونة "…" للوصول إلى قائمة المواقع الموجودة في النظام.

اضغط على أيقونة "…"

 .6اضغط على خيار "أرشفة".

األرشيف  -سيتم أرشفة
الموقع في النظام
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5.2.4

كيفية استعادة موقع حالي

القائم باإلجراء هو مدير الخدمة التابع للجهة الحكومية في أبوظبي

الخطوات المطلوبة:
 .1تسجيل الدخول إلى بوابة محفظة الخدمات الرقمية (راجع " 2.3كيفية تسجيل الدخول إلى").
 .2اذهب إلى قائمة "مهامي" (راجع " 2.5كيفية الوصول إلى قائمة مهام المستخدم").
 .3اضغط على زر "اإلعدادات" .سوف يتم عرض مجموعة جديدة من الخيارات.

 .4تحت زر "عام" ،اضغط على خيار " الموقع" .سوف يتم عرض قائمة المواقع المهيأة مسبقا في النظام.
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 .5ابحث عن الموقع المطلوب واضغط على أيقونة "…" للوصول إلى قائمة المواقع الموجودة في النظام.

اضغط على أيقونة
"…"

 .1اضغط على خيار "استعادة".

االستعادة  -سيتم استعادة الموقع
في النظام ،سيتم عرض االدخال
المقابل لفترة أطول مع رمز
األيقونة بجانب اسم الموقع

انتهى
للمزيد من المعلومات واالستفسار يرجى التواصل مع فريق العمل على البريد اإللكتروني
dsp@adsic.abudhabi.ae

48

