دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
اإلدارة العامة لالستراتيجية وتطوير األداء
إدارة خدمة المتعاملين

United Arab Emirates
Ministry of Interior
G.D of Strategic & Performance Improvement
Customer Service Department

نظام مستودع الخدمات
نموذج حسابات المستخدمين
User Accounts Form
Date ...........................................
Request Type

التاريخ......................................:
نوع الطلب
 طلب جديد  تعديل على طلب قائم

 تعطيل مؤقت  تفعيل

 New Account  Edit  Suspend  Activation
بيانات الجهة
 اتحادي

Entity Details
 محلي

 Local GHQ’s  Federal

اإلدارة العامةGeneral. Department. ..........................................................................................................................:
اإلدارةDepartment................................................................................................................................................:
القسمSection.........................................................................................................................................................:
الفرعBranch.........................................................................................................................................................:
بيانات مقدم الطلب

User Details

(*) تفيد ضرورة توفير البيان باللغة اإلنجليزية

االسمName (*) .....................................................................................................................................................:
الرقم الوظيفيID No..................................................................................................................................................:
رقم الهاتف المتحركMobile No ..................................................................................................................................:
البريد االلكترونيE-Mail (*) ...................................................................................................................................... :
التوقيعSignature......................................................................................................................................................
بيانات الحساب والصالحيات

User A/C Privileges

(*) تفيد ضرورة توفير البيان باللغة اإلنجليزية

إسم المستخدمUser Name (*)......................................................................................................................................:
 مشرف نظام

 مدخل بيانات

 منسق قطاع  مدقق جودة  ناشر

 Data Entry  Sector Coordinator  Quality Assurance  Publisher
أسئلة للتحقق من الهوية

 Admin
Verification Questions

إسم المدينة المفضلةYour Favorite City .........................................................................................................................:
تارخ التعيينYour Employment Date..........................................................................................................................:
اللون المفضلYour Favorite Color ............................................................................................................................:
لالستخدام الداخلي

Internal & Official Use

تسلسل............................................................:

Serial.....................................................................

التاريخ............................................................:

Date.......................................................................

موافقة رئيس القسم  :موافق  غير موافق
التوقيع..............................................................:

Manager Approval:  Approve  Decline
Signature................................................................

إرشادات عامة

General Guideline’s

(*) تفيد بضرورة توفير البيانات باللغة اإلنجليزية.
مع مراعاة عدم اإلخالل بسياسات أمن المعلومات المعتمدة بالوزارة ،يجب االلتزام والتقيد باإلرشادات التالية:
 .1يعتبر الحساب الممنوح للمستخدم حساباً شخصياً ويمنع مشاركته مع أي من الموظفين األخرين مهما كانت األسباب.
 .2يعتبر المستخدم مسؤول مسؤولية كاملة عن دقة وصحة البيانات المدخلة للنظام ويتحمل كافة المسؤوليات القانونية التي تنجم عن إدخال بيانات
غير صحيحة للنظام.
 .3اإللتزام باإلخطار الفوري إدارة خدمة المتعاملين في الحاالت التالية:


إنهاء خدمات الموظف.



إنتقال الموظف من اإلدارة التي ينتمي إليها.



متى ما إنتهت الحاجة التي تقتضي حصول الموظف على حساب وصالحيات على النظام.

 .4تغيير كلمة المرور بشكل دوري ومنتظم وإستخدام كلمة مرور معقدة تحتوي على أرقام ورموز وال تقل عن  8عناصر.
 .5تحتفظ إدارة خدمة المتعاملين في الحق بعدم نشر أي من البيانات الواردة من القطاعات وتشكيالت الوزارة والقيادات الشرطية أو تعطيل أي من
الحسابات متى ما ارتأت ذلك ودون إبداء األسباب.
سياسة إستخدام النظام

System Usage Policy

مددددددخي التياندددددات  :إدخاااااال بياناااااات الخااااادمات الخاصاااااة بالوحااااادة التنظيمياااااة التاااااي ينتماااااي إليهاااااا فقااااا والعمااااال علاااااى تحااااادي البياناااااات عناااااد
حااااادوت أي تغييااااار فاااااي محتوياتهاااااا واإللتااااازام ب تحااااادي البياناااااات المرتجعاااااة مااااان قبااااال منساااااق القطااااااع فاااااي فتااااارة أقصاااااا ا ال اااااة ( )3أياااااام
عمل من تاريخ اإلرتجاع.
منسددددق القطدددداع :اإللتاااازام بالموافقااااة وإعتماااااد البيانااااات المرساااالة ماااان قباااال مرلوساااايه ماااان ماااادخلي البيانااااات فااااي فتاااارة أقصااااا ا ال ااااة أيااااام
( )3مااااان لحظاااااة إرساااااالها إلاااااى فرياااااق تااااادقيق الجاااااودة أو إعادتهاااااا إلاااااى مااااادخلي البياناااااات عناااااد إكتشااااااف أي مااااان األخطااااااء التاااااي تتطلاااااب
التعديل.
مددددددجق الجدددددودة  :مراجعاااااة البياناااااات الاااااواردة مااااان قبااااال منساااااقي القطاعاااااات والتحقاااااق مااااان حااااادا تها ودقتهاااااا وشاااااموليتها وإرساااااالها لفرياااااق
النشاااااار فااااااي فتاااااارة أقصااااااا ا ال ااااااة أيااااااام ( )3عماااااال ماااااان لحظااااااة إسااااااتالمها ،أو إعادتهااااااا إلاااااا ى منسااااااق القطاااااااع عنااااااد إكتشاااااااف أي ماااااان
التعديالت الالزمة او األخطاء التي تتطلب التعديل.
فريددددق الن دددددر :إعتمااااااد البيانااااات الاااااواردة مااااان قبااااال ماااادقق الجاااااودة والعمااااال علاااااى نشاااار ا خاااااالل مااااادة أقصاااااا ا ال ااااة أياااااام عمااااال ( )3مااااان
لحظااااااة إسااااااتالمها ماااااان قباااااال فريااااااق تاااااادقيق الجااااااودة ،او إعادتهااااااا عنااااااد إكتشاااااااف أي ماااااا ن التعااااااديالت الالزمااااااة او األخطاااااااء التااااااي تتطلااااااب
التعديل.
م دددددرظ النظدددددام :التعامااااال ماااااع طلباااااات إنشااااااء حساااااابات جديااااادة او التعاااااديل علاااااى الحساااااابات القائماااااة فاااااي فتااااارة أقصاااااا ا ياااااوم عمااااال ()1
من لحظة ورود الطلب.

