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اٌغشض
الغرض من صٌاغة سٌاسة اإلشراف واالستخدام والرد لوسائل االعالم االجتّبػ١خ وشبسن.االِبساد هو تقدٌم رؤٌة
للمشاركٌن بشأن ما ٌمكن نشره فً المنصة العامة وتٌسٌر بٌئة سلٌمة لتبادل المعلومات وتمكٌن مناقشة مجدٌة حول
موضوعات تتعلق بخدمات الحكومة اإللكترونٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة والحٌاة فٌها بشكل عام.

إٌطبق
تشًّ س١بسخ اإلششاف ٚاالستخذاَ ٚاٌشد ػٍ: ٝ

• إٌّتذ٠بد ٚاٌّذٔٚخ ٚاٌذسدشخ ٚاٌّسٛحبد ػٍ ٝشبسن.االِبساد

• اٌحسبثبد اٌشسّ١خ ٌٍحىِٛخ االتحبد٠خ ٌذٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّتحذح ػٍ ٝاٌشجىبد االجتّبػ١خ اٌخبسج١خ ِثً اٌف١سجٛن
ٚاٌت٠ٛتش ٚاٌٛ١تٛ١ة ٚإالٔستجشاَ
•إضبفخ أ ٞلٕبح أخش ٜأ ٚاػتّبد٘ب ِٓ لجً اٌحىِٛخ اإلٌىتش١ٔٚخ ٌذٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّتحذح ف ٟاٌّستمجً.

س١بسخ اإلششاف
ترحب حكومة اإلمارات اإللكترونٌة بك بحٌث ٌمكنك أن تطرح هنا ما تشاء من تعلٌقات وآراء وستكون مداخالتك محل تقدٌر
لدٌنا ،وسنأخذها فً االعتبار كأحد المراجع المهمة فً مناقشة التحسٌنات والتطوٌرات الخاصة بالخدمات اإللكترونٌة والبوابة
الرسمٌة للحكومة اإللكترونٌة ،والمواقع األخرى الخاصة بالجهات الحكومٌة االتحادٌة فً دولة اإلمارات .مع أن حكومة
اإلمارات اإللكترونٌة ترحب بأي تعلٌقات ومداخالت حرة فً هذه المنصة ،فإن لها كامل الحق فً منع ظهور أي مواد ٌمكن
أن تكون:
• ِصذس تٙذ٠ذ ٌألِٓ
• ِتضّٕخ ٌغخ غ١ش ِالئّخ
•ِٕتٙىخ ٌخصٛص١خ ا٢خش ٓ٠أِ ٚس١ئخ ٌُٙ
• ِخبٌفخ ٌٍمٛأ ٓ١اٌّحٍ١خ
• غ١ش الئك أ ٚفبحش أ ٚتش١ٙشٞ
• ٠حت ٞٛػٍ ٝاٌشسبئً غ١ش اٌّشغٛة فٙ١ب أ٠ ٚشٚج ٌٍتجبسح
• ّ٠ىٓ تفس١شٖ ثبٔٗ ِتحبًِ أِ ٚؤر إٌ ٝأ ٞلسُ ِٓ اٌّجتّغ ػٍ ٝأسبس اٌؼشق أ ٚاٌٍ ْٛأ ٚاٌجٕس١خ أ ٚاٌؼشق أ ٚاٌذ ٓ٠أٚ
اٌٛضغ اٌخ
• ٠تضّٓ إٌّبلشبد اٌجّبػ١خ أ ٚاٌس١بس١خ
تكرار عدم االمتثال للحفاظ على التهذٌب ٌمكن أن ٌؤدي إلى حجب المشارك

س١بسخ ا٢داة  ٚاالستخذاَ
تستخذَ حىِٛخ اإلِبساد اإلٌىتش١ٔٚخ اٌف١سجٛن ٚت٠ٛتش ٛ٠ٚتٛ١ة ٚإٔستجشاَ ٌتمذ ُ٠اٌتصش٠حبد اٌشسّ١خ ِٚشبسوتٙب لألخبار
وأٌضا لبدء المناقشة.
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تستخدم حكومة اإلمارات اإلٌىتش١ٔٚخ إٌّتذ٠بد ٚاٌّذٔٚخ ٌتجبدي وجهات النظر وتسهٌل المناقشة.
خالي جّ١غ اٌتفبػالد٠ ،شج ٝاالٌتزاَ ثبٌّٛضٛع اٌّطشٚح ٚاٌتزوش أْ ٌىً فشد حك اٌتّتغ ثطشح سإٔ٠ٚ ٗ٠جغ ٟأْ تؤخز
االختالفبد وشٚح الوتسبة ِٕظٛس ثذٔ .ً٠شحت ثتمذّ٠ىُ ٌشأ٠ىُ ٔٚمذوُ.
المنتذيبث)(http://government.ae/forums
نرحب بإضافة موضوع جدٌد فً حال عدم وجود موضوع مشابه مسبقا .كما ٌمكنك التحقق من ذلك عن طرٌق إدخال كلمات
رئٌسة فً مربع البحث.

س١بسخ اٌشد
فيس بوك )(https://www.facebook.com/Emirates.eGov
ال ّ٠ىٕٕب تؼذ ً٠وً تؼٍ١ك .س١تُ حزف اٌتؼٍ١مبد أ ٚإخفبء٘ب  ٚلذ ٠تُ حظش اٌّستخذَ إرا ٌزَ األِش .وّب ّ٠ىٕه ِشاسٍتٕب ػٍٝ
egov@tra.gov.ae
ٌتم اإلجابة على األسئلة واالستفسارات التً وردت عبر الرسائل المباشرة المتعلقة بخدمات حكومة اإلمارات اإللكترونٌة فً
غضون  3-2أٌام عمل.
تويتر)(https://twitter.com/uaemgov
ٌتم اإلجابة على األسئلة واالستفسارات التً وردت عبر الرسائل المباشرة المتعلقة بخدمات حكومة اإلمارات اإللكترونٌة فً
غضون  3-2أٌام عمل.
يوتيوة http://www.youtube.com/user/EmiratesEGovernment
ال ّ٠ىٕٕب تؼذ ً٠وً تؼٍ١ك .س١تُ حزف اٌتؼٍ١مبد أ ٚإخفبء٘ب  ٚلذ ٠تُ حظش اٌّستخذَ إرا ٌزَ األِش .وّب ّ٠ىٕه ِشاسٍتٕب ػٍٝ
egov@tra.gov.ae.
ٌرجى عدم طرح األسئلة على موقع ٌوتٌوب .نوصٌك باستخدام
 Facebookأو  Twitterأو ٌٍ emailتٛاصً ِؼٕب.
االنستجرام http://instagram.com/uaemgov
ال ّ٠ىٕٕب تؼذ ً٠وً تؼٍ١ك .س١تُ حزف اٌتؼٍ١مبد أ ٚإخفبء٘ب  ٚلذ ٠تُ حظش اٌّستخذَ إرا ٌزَ األِش .وّب ّ٠ىٕه ِشاسٍتٕب ػٍٝ
egov@tra.gov.ae.
ٌرجى عدم طرح األسئلة على االنستجرام .نوصٌك باستخدام
 Facebookأو  Twitterأو ٌٍ emailتٛاصً ِؼٕب.
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المنتذيبث http://government.ae/forums
سٌتم اإلشراف على التعلٌقات والمشاركات بناءعلى االلتزام بالسٌاسة المذكورة أعاله .إذا كنت قد الحظت بوجود تعلٌق أو
مشاركة خارج السٌاسة ولذ تُ نشرها دون قصدٌ .رجى إعالمنا بذلك عبر . egov@tra.gov.ae
المذونبث http://government.ae/blogs
سٌتم اإلشراف على التعلٌقات والمشاركات بناء على االلتزام بالسٌاسة المذكورة أعاله .إذا كنت قد الحظت بوجود تعلٌق أو
مشاركة خارج نطاق السٌاسة ولذ تُ نشرها دون قصدٌ .رجى إعالمنا بذلك عبر . egov@tra.gov.ae
الذردشت http://www.government.ae/mibew/client.php
ٌتم تقدٌم الرد مباشرة من األحد إلى الخمٌس من الساعة  0:37حتً  72:37بتوقٌت اإلمارات (.)+4 GMT
البريذ اإللكتروني eGov@tra.gov.ae
ٔشحت ثتؼٍ١مبتىُ  ٚالتشاحبد ٚ ٚسدٚد اٌفؼً ٚاالستفسبساد اٌّتؼٍمخ ثحىِٛخ اإلِبساد اإلٌىتش١ٔٚخ ٠ .جت ػٍ١ه اٌحصٛي ػٍٝ
اٌشد ف ٟغض 3-2 ْٛأ٠بَ ػًٌّّ .ز٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌتؼٍ١مبد ٚاالستفسبساد حٛي"س١بسخ اإلششاف ٚاالستخذاَ  ٚاٌشد
ٌٛسبئً اإلػالَ االجتّبػ١خ  ٚشبسن.االِبساد" ٌحىِٛخ االِبساد اإلٌىتش١ٔٚخ ٠شج ٝاٌىتبثخ ٌٕب ػٍ.eGov@tra.gov.ae ٝ
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