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 التعر�فات واالختصارات

 ي�ون للمصط�حات املستخدمة �� هذه الوثيقة التعر�فات التالية: -1

 مطلوب بصورة مطلقة �� هذه املواصفات.   األمر"يجب" �ع�ي أن 

 معينة. "يلزم" �ش�� إ�� توصية بممارسة  

 "يجوز" �ش�� إ�� أن البند اختياري.

" �� خدمة يمكن الوصول إل��ا ع�� جهاز هاتف جوال، وت�ون ب�ن مؤسسة وعميل. و�عد خدمات  خدمة الهاتف ا�جوال"  -2

الهاتف ا�جوال جزًءا من ا�خدمات الرقمية، حيث توفر خدمات الهاتف ا�جوال للمستخدم إم�انات تنقل ال يمكن ل�خدمات  

 ك��ونية األخرى أن تقدمها وذلك �سبب ارتباط هذه األخ��ة بموقع محدد.االل

3-  " QDG  قطر لدولة  الرقمية  ا�ح�ومة  إس��اتيجية  إ��  �ش��  التا��:   2020"  الرابط  ع��  املتاحة 

policies/strategies/all-and-ov.qa/ar/legislationshttps://www.mcit.g. 

 " �ش�� إ�� جميع الوزارات واملؤسسات العامة التا�عة للوزارات أو مجلس الوزراء بدولة قطر.  جهات" أو "جهة حكومية" -4

5- " ICT .هو اختصار لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت " 

6-  "W3C   ة  " �ش�� إ�� إتحاد الشبكة العاملي)http://www.w3.org(   حيث �عمل املؤسسات األعضاء واملوظفون املتفرغون

 لتطو�ر املعاي�� الشبكية.  
ً
 وا�جمهور معا

7-  "  WCAG 2.0  من املبادئ التوج��ية �شأن الوصول إ�� محتوى شبكة اإلن��نت الصادرة عن إتحاد    2.0" �ش�� إ�� الن�خة

العاملية   �غطيالشبكة  ذوي   وال�ي  قبل  من  ا�حتوى  إ��  الوصول  توفر  ال�ي  التوج��ية  واملبادئ  التوصيات  من   
ً
واسعا  

ً
نطاقا

لبصر والصم وفاقدي السمع واأل�خاص الذين يواجهون صعو�ات �� االحتياجات ا�خاصة؛ بما �� ذلك  املكفوف�ن وضعاف ا

التعلم والقصور املعر�� ومحدودي ا�حركة وذوي اإلعاقة الكالمية والذين �عانون من حساسية الضوء أو الذين يجمعون ب�ن  

 عدد مما سبق. 

 

https://www.mcit.gov.qa/ar/legislations-and-policies/strategies/all
http://www.w3.org/
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 القانو�يتفو�ض ال .1

 رقم  
ُ
د املادة شار    2021سنة    57القرار األم��ي رقم    من   17تحّدِ

ُ
االختصاص القانو�ي لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات (امل

قطاع   ع��  اإلشراف  صالحية  لد��ا  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت   
َ
وزارة أن  ع��  وتنصُّ  "الوزارة")  باسم  ي��  فيما  إل��ا 

ُق و�تما�ىى مع الصالحيات التالية، و�� ليست ع�� سبيل  االتصاال  ت وتكنولوجيا املعلومات وتطو�ره �� دولة قطر ع�� نحٍو يتّسِ

 ا�حصر:  

 اإلشراف ع�� قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتطو�ره تماشًيا مع متطلبات التنمية الوطنية. •

 من أج  •
ً
 ُمناسبة

ً
 تنظيمية

ً
نافسة العادلة.اإلشراف ع�� تأسيس بيئة

ُ
 ل تحقيق امل

 دعم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وتطو�ره، وتحف��ه، و��جيع االستثمار.   •

 تأم�ن وتطو�ر ورفع كفاءة البنية التحتية املعلوماتية والتكنولوجية. •

م للمجتمع • ، و�ناء اقتصاد  رفع مستوى الو�� حول أهمية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من أجل تحقيق التقدُّ

 رق�ي قائم ع�� املعرفة، وتحس�ن حياة الفرد.

 عل��ا. الذ�ي واإلشرافتنفيذ برامج ا�ح�ومة اإللك��ونية وا�جتمع   •

 تقو�ة البنية التحيتة والقدرات ا�ح�ومية �� مجال التصاالت وتكنولوجيا املعلومات.  •

 دعًما قانونًيا إضاف
ُ
 ًيا مما ي��: باإلضافة إ�� ما سبق، تلقى هذه السياسة

األم��ي رقم   • ع��    2022لسنة    47القرار  ال�ي �شمل  الرقمية ومسؤوليا��ا  ا�ح�ومة  سياسات ومعاي��  إدارة  بإ�شاء 

سبيل املثال ال ا�حصر تطو�ر السياسات واملبادئ التوج��ية واألطر الفنية لشؤون ا�ح�ومة الرقمية. اق��اح مشاريع  

امل وضع  الصلة؛  ذات  التشريعية  ال��ام  األدوات  مدى  قياس  الرقمية؛  با�ح�ومة  املتعلقة  الفنية  واملواصفات  عاي�� 

 .ا�جهات ا�ح�ومية بالسياسات واملبادئ التوج��ية واألطر الفنية املتعلقة �شؤون ا�ح�ومة الرقمية.

الهاتف خدمات  بنشر  ا�ح�ومية  ا�جهات  قيام  ضرورة  ع��  أيًضا  قطر  لدولة  الرقمية  ا�ح�ومة  إس��اتيجية  ا�جوال    وتنص 

بمسؤولية صياغة   وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتلتقديم خدمة أفضل لأل�خاص والشر�ات. و�عهد االس��اتيجية إ�� 

 .السياسات أو املبادئ التوج��ية لتستخدامها ا�جهات ا�ح�ومية

الوثيقة   عدت 
ُ
أ ��ا حالًيا داخل دولة قطرلمراعاة  باملاثلة  وقد  املعمول  الوثيقة    أي �عارض�شؤ    و�� حال.  لقوان�ن  ب�ن هذه 

سار�ة  ، ع�� أن تظل بقية الوثيقة  املاثلة  من الوثيقة  البندذلك  حذف  وقوان�ن دولة قطر، �عطى األسبقية لقوان�ن دولة قطر. و�ُ 
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تباملفعول   األح�ام. وعندئذ يجب أن  با��  التأث�� ع��  للقوان�ن ذ ضرور�ة  الالتعديالت  جرى  دون  االمتثال  الصلة  لضمان  ات 

 .املعمول ��ا داخل دولة قطر
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 املقدمة .2

لتقديم ا�خدمات ال�ي تواكب العادات والتوقعات املتغ��ة    جوالتكنولوجيا الهاتف ا� �ستخدم ا�ح�ومات �� جميع أنحاء العالم  

 طرق  جواليفتح الهاتف ا�  بل  مجرد قناة اتصال أخرى أو حاسوب صغ��،   جوال الهاتف ا�  وال �عد  لأل�خاص.
ً
جديدة ل�ح�ومة    ا

مع   أن  .  جمهور ا�للتفاعل  بالذكر  ا�ح�ومية ا�وجدير  الرقمية    جهات  توسع منصا��ا  العالم  أنحاء  ا�حتوى    لتطو�ر�� جميع 

  لم �عد  و خصيًصا للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.    ةمصمم  اتاملوجھ ع�� تطبيق
ً
تكتفي  ومية أن  �ا�ح جهات  بالنسبة ل�مقنعا

 .ثابت  إلك��و�ي السياسات أو القرارات التنظيمية والبيانات وغ��ها من املعلومات ع�� موقعفقط بنشر 

ال�ي    جوالا� الهاتف    وتطبيقات  ام تكنولوجيااستخد��  املستخدم    تجر�ةقد اعتاد الس�ان ورجال األعمال والقوى العاملة ع��  ل

وصول أفضل  إم�انية  توفر    جوال ا�خدمات الهاتف  إن    .ال�ىيء من ا�ح�ومة  و�توقع ذات  –  املس��لك  بد��ة   �عتمد أك�� ع�� 

 كما أ�� .وأسرع �� أي وقت و�� أي م�ان
ُ
حسن إنتاجية القوى العاملة وت

ُ
التشغيل  اإلدار�ة من خالل ز�ادة    اتز�د من الكفاءا ت

 .املعلوماتتقاسم و  اآل��

ع�� األقل خمس مرات    جوال ، سوف ينمو الطلب �� السوق ع�� خدمات تطو�ر تطبيقات الهاتف ا�2017و�حلول ��اية عام  

جارتن� أن  شركة  تتوقع    حيث،  ذ.م.م  ا لشركة جارتن� ، وفًق تقديمھتكنولوجيا املعلومات الداخلية    مؤسسات أسرع مما �ستطيع  

.  جوالتطبيقات وخدمات الهاتف ا�   س��يد الطلب ع��  مما ،  2019مليار وحدة بحلول عام    2.1إ��    جوال ا�  هاتفبيعات التصل م

،  اليومي  خالل روتي��مثالثة أجهزة مختلفة    �عادلالعمل الرق�ي ما    مقر��  �ستخدمون اليوم  املوظف�ن  فإن  لشركة جارتن�،  وفًقا  

من   )IoT(  و�ن��نت األشياءالقابلة لالرتداء    جهزةاأل مثل    تقنياتصبح  تنما  حي  إ�� خمسة أو ستة أجهزةاألجهزة  تلك  عدد  �يد  �سو 

�� �ل ا�جهات  والسماح بذلك  و�تم منح العديد من هؤالء املوظف�ن االستقاللية الختيار األجهزة والتطبيقات  املظاهر املعتادة.  

 . (BYOD) جلب جهازك ا�خاصسياسات تطبق ال�ي 

  �شغلون من مستخدمي اإلن��نت �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا    %87أن  لألبحاث ب  1IPSOS  إ�سوسوأفادت شركة  

دول مجلس التعاون ا�خلي�� هم أيًضا أك��  أن مستخدمي اإلن��نت ��   Booz and Co2ت  من املن�ل �� ح�ن وجد  نتخدمة اإلن�� 

 
ً
 .العالمو را��م �� أجزاء أخرى من املنطقة نظ تنقل منالأثناء و للوصول إ�� شبكة اإلن��نت �� األماكن العامة ميال

 
1 -audience-http://www.slideshare.net/IpsosMENA/online, 2013. Accessible at: Online Audience Measurement in the Arab WorldIPSOS MENA, 

 measurment 

2  , 2012. PDF accessible at:Understanding the Arab Digital GenerationBooz & Co., 

 https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Understanding_the_Arab_Digital_Generation.pdf 

http://www.gartner.com/it-glossary/internet-of-things
http://www.slideshare.net/IpsosMENA/online-audience-measurment
http://www.slideshare.net/IpsosMENA/online-audience-measurment
https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Understanding_the_Arab_Digital_Generation.pdf
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قطر    تدرك لدولة  الرقمية  ا�ح�ومة  لم�انيات  اإل إس��اتيجية  ا�الهائلة  الهاتف  العام    جوال تكنولوجيا  القطاع  كفاءة  لز�ادة 

املفتوحة   املشاركة  �� االستخدام وتحس�ن اإلنتاجية و�سهيل  أك�� سهولة ويسر  القومية من خالل توف�� خدمات  والكفاءة 

  ا�ح�ومة الرقمية لدولة قطر   اس��اتيجيةاألهداف االس��اتيجية الرئيسية ا�حددة ��    أحد   و�تمثل .  ؤسساتاملو جتمعات  ا�ألفراد و ل

% من ا�خدمات من خالل خدمات  60توف��  ينص ع��    أداء رئي�ىي   ؤشر وتتضمن م"  واملؤسسات"تقديم خدمة أفضل لألفراد    ��

 فرصتخلق    جوال ا�خدمات ا�ح�ومية ع�� الهاتف ا�إن  .  جوالا� الهاتف  
ً
لسد الفجوة الرقمية وز�ادة الشفافية، والت�جيع ع��    ا

 .من قنوات الوصول و�ز�د من راحة املستخدم�نيوسع   جوالا�  هاتفتطو�ر تطبيقات الإن كما املشاركة العامة. 

 ال غ�ى عنھ  استخدام الهاتف ا�جوال  من  ، مما يجعل  جوال% من سوق الهاتف ا�75ية  الهواتف الذك�ش�ل  
ً
�جب  و للو�االت ا�ح�ومية.  أمرا

  األ�خاص الكث�� منإن . " لتواكب تطلعا��مم�ان �� أي أي زمان ومجال "�� ا�جهود �� لد��ا بز�ادة  من�ج خدمة العمالءع�� ا�ح�ومة �سريع 

وقد فطنت     .وصول إ�� املعلومات وا�خدمات ا�ح�وميةلل�ش�ل م��ايد  جهزة اللوحية  مثل الهواتف الذكية واأل   ا�جوالةجهزة  األ �ستخدمون  

  �� ا�ح�ومية  الهاتف  إ��  قطر  دولة  ا�جهات  ب  جوالا�إم�انات  املواقعفقامت  تسهيل  لوا�خدمات    اإللك��ونية  تكييف 

  جوال ا�  هاتف الاملواقع اإللك��ونية ع��  إصدارات  بتحس�ن و�شر  ا�جهات ا�ح�ومية  لعديد من  وقد قامت ا . الوصول إل��ا

  هاتف ال عدد الكيانات ال�ي توفر تطبيقات �عتمد ع��  بينما ي��ايد  واستخدام الرسائل القص��ة لإلشعارات وخدمات التنبيھ  

جهازك ا�خاص تأم�ن جلب  سياسة    قد أصدرت  )QCERT(، فر�ق االستجابة لطواريء ا�حاسب اآل��  زارةو�انت الو .  جوالا�

)BYOD(  ا�جهات ا�ح�ومية لها ل�ي تمتثل  2016�� مارس. 

، وال�ام��ات، GPSمثل خدمات تحديد املواقع  ،  آلية توصيل أخرى ألنھ يجلب مجموعة جديدة من االم�انيات  �ونھ  جوالالهاتف ا�يتجاوز  

هذه الوظائف املتقدمة للمؤسسات �سمح  ا�خدمات. و   تقديمإلعادة تحديد كيف وم�ى وأين يتم  توظيفها  وأجهزة التحكم عن �عد، ال�ي يمكن  

رها  وفيال�ي  املشاركة الفور�ة  األفراد يفضلون خاصية  ، خاصة وأن  إعادة النظر �� ا�خدمات والسماح بالتفاعالت داخل بيئة املستخدم�ن ب

 من أن  وتنتقل معهم،  ناس  نمط حياة ال  معة تتواءم  جوالهواتف ا�إن ال.  جوالا�  هاتفال
ً
 .شروط التكنولوجياناس بأن يتكيفوا مع  تطالب البدال

 :تتضمن �عض أمثلة االستخدام

أو    توسع .أ فعالة من    ائلتوصيل ا�خدمات ا�ح�ومية �وسمن نطاق    رسائل اإلشعار ال�حظيالرسائل القص��ة 

بالنسبة   الت�لفة  أو    ل�جهات حيث  معين�ن  ألفراد  املس��دفة  املعلومات  أو  ال�خصية  اإلشعارات  إلرسال 

ال�حظي  وت�ون  .  مجموعات محددة   مناسبة  رسائل اإلشعار 
ً
أو  عندما ت�ون هناك حاجة م�حة لإل تماما شعار 

إجراءات اإلبالغ   اتخاذ  مثل    أو  مجاالت   �� و معلومات  سريعة  والتعليم  الال�حة  واملنح    والتوظيفسالمة 

 .األخبارتحديثات واإلخطارات ال�خصية و 

https://www.mcit.gov.qa/ar/legislations-and-policies/strategies/all
http://www.digitalgov.gov/2015/01/12/15-government-customer-service-trends-for-2015/
http://www.qcert.org/library/36
http://www.qcert.org/library/36
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تؤدي   .ب أن  ا�   أش�اليمكن  الهاتف  واملعامالت    جوالوتطبيقات  التفاعلية  ا�خدمات  توافر  تحس�ن  إ��  أيًضا 

وفورات   تحقيقًها لوجھ وتقديم استمارات ورقية مع  وجقابالت املباشرة مما ُيقلل من ا�حاجة إ�� امل، واستجاب��ا

 .اإلجراءات ل�جهات ا�ح�ومية�� الوقت وت�اليف املواصالت، و�� ت�اليف ل�جمهور 

 . و�شمل ا�خدمات التفاعلية طلبات ا�خدمات واالستفسارات والتعليقات واملشا�ل .ج

لبات ا�حصول ع�� التأش��ات وحجز  �شمل خدمات املعامالت خيارات ا�خدمة الذاتية املتعلقة بال��خيص وط .د

 .وخدمات املعامالت بما �� ذلك املدفوعات واملطالبات اإللك��ونية، وما إ�� ذلك ملواعيد ا

لتجارب  م�انيات  اإل   ،تحديد املواقع العاملية، مثل ال�ام��ات و جوالا�   هاتفالدمجة ��  م�انيات املوقد فتحت اإل  .ه

 أك��    تخدم سم
ً
املثال، يمكن للتطبيقات املستندة إ�� املوقع االستفادة من بيانات موقع ا�جهاز  ع�� سبيل  ف.  ثراءا

توسيع    ل�جهات�مكن  و .  ا�حا��  ھا الحتياجات املستخدم وموقعلتوف�� املعلومات وا�خدمات املصممة خصيصً 

  تمك�ن الة  هذه القدرات أو ببساط  ع��  قائمة  تقديم خدمات جديدة  عن طر�قفوائد قنا��ا ع�� اإلن��نت  نطاق  

 .جوالا�  هاتفالمن خالل اإلن��نت ��  عاملوجودة املعامالت   من

�عتمد ع�� تكنولوجيا  سق  متو   �امل   هو بناء من�ج ح�ومي  املاثلة  خدمات الهاتف ا�جوال   عمل  وثيقة إطار إن الهدف من  

ا� ا�ح�ومية    جوالالهاتف  ا�خدمات  تقديم  أهدافنا  ب��  تحقيق  ع��  �ساعدنا  قطر  ما  ح�ومة  اس��اتيجية   �� ا�حددة 

 �� أفضل موقع يمك��ا من  ح�ومة قطر  وضع    ��هدفنا  �تمثل  الرقمية. و 
ً
إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتوسيع نطاق  دائما

أجهزة  �افة  من�ًجا منسًقا ع��  الوثيقة  ستضع  و �ش�ل أفضل.  مواطن��ا  خدما��ا من أجل تقديم خدمة أفضل و�شراك  

 .��دف تحقيق األولو�ات االس��اتيجية الس��اتيجية ا�ح�ومة الرقمية لدولة قطر  جوال ا�  هاتفال لوجيا  ا�ح�ومة لتب�ي تكنو 

 .استناًدا إ�� أفضل املمارسات واملعاي�� الدولية  جوالا�  هاتفالا�ح�ومية �� تصميم و�شر خدمات    ا�جهاتهذه الوثيقة ملساعدة  صيغت  وقد  

مع أولو�ات ا�ح�ومة الرقمية لدولة قطر، و�ما يتما�ىى   توافقهاتحدي��ا عند الضرورة لضمان سيتم وسُتجرى مراجعة هذه الوثيقة بانتظام و 

   .مع االتجاهات والتطورات الدولية
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 النطاق والتطبيق  .3

بما �� ذلك    جوالا�  هاتفال �س�� هذه الوثيقة إ�� تزو�د ا�جهات بإطار �ساعدها ع�� تخطيط وتصميم و�شر خدمات   3-1

 .ل املمارساتإ�� املعاي�� الدولية الرئيسية وأفض  ة اإلشار 

يتع�ن ع�� ا�جهات أن تطبقها  ال�ي  �غطي ا�جزء األول املعاي�� واملراجع، و   ؛إ�� جزئ�نبصورة رئيسية  تنقسم الوثيقة   3-2

إلزامية .  إلزامية�انت  حيثما   الغ��  للتصميم  التوج��ية  املبادئ  من  الثا�ي  ا�جزء  جميع    و�ت�ون  ع��  تنطبق  ولك��ا 

خدمات   لنشر  تخطط  ال�ي  لتقديم    جوالا�   هاتفال ا�جهات  قطر  لدولة  الرقمية  ا�ح�ومة  اس��اتيجية  من  كجزء 

 .ناسا�خدمات ا�ح�ومية لل

أن األح�ام اإلجبار�ة الرئیسیة املتعلقة باستخدام ا�خدمات ا�ح�ومیة  أن تضع �� اعتبارها  ا�جهات ا�ح�ومية  ع��   3-3

و�وابة الدفع اإللک��و�ي و�وابة  )  SSO(  خدمة الدخول املوحد   إ��نظام التوثیق الوط�ي للوصول   ا �� ذلكاملش��کة بم 

 .جوالا�  هاتفالع�� خدمات  ستطبق ستظل سار�ة وواجبة التطبيق، وأ��ا ) SMS(الرسائل القص��ة 

قرأ هذه الوثيقة باالق��ان مع السياسات واملعاي�� التالية الصادرة عن   3-4
ُ
 :رة لالمتثال لهاوزا الت

 املرسوم األم��ي �شأن استخدام ا�ح�ومة ل�خدمات املش��كة؛ . أ

 اإلطار العام للمواقع وا�خدمات اإللك��ونية ل�جهات ا�ح�ومية  . ب

 ؛)اإلصدار الثا�ي( املعلومات الوطنيةسياسة تأم�ن   .ج

 . (BYOD)سياسات تأم�ن جلب جهازك ا�خاص  .د

   سياسة سهولة النفاذ الرق�ي ومنالية الو�ب .ه

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3193&language=ar
https://www.mcit.gov.qa/ar/legislations-and-policies/policies/all
https://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/nia_policy__manual_arabic_2.0_0.pdf
https://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/nia_policy__manual_arabic_2.0_0.pdf
https://www.qcert.org/library/36
https://www.mcit.gov.qa/sites/default/files/qatar_eaccessibility_policy_en_v4.pdf
https://www.mcit.gov.qa/sites/default/files/qatar_eaccessibility_policy_en_v4.pdf
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 املعاي�� واملبادئ التوج��ية   .4

ا .هذا ا�جزء ينقسم إ�� جزئ�ن املعاي�� ال�ي يتع�ن ع�� ا�جهات  �ح�ومية اتباعها لتطو�ر  و�تضمن ا�جزء األول مجموعة من 

و�تألف ا�جزء الثا�ي من املن�ج املو�ىى بھ واملبادئ التوج��ية املتعلقة بالتصميم ملساعدة ا�جهات  .  جوالا�  هاتفالع��  خدما��ا  

 .الهاتف ا�جوالا�ح�ومية ع�� �شر خدمات  

 املعاي�� ا�جزء األول: 

ومع ذلك،  .  ا�جوالة األجهزةللتطبيقات وا�خدمات ا�حالية املقدمة إ��  مديد  بمثابة ت  جوال ا�  هاتفالعتبار تنفيذ حلول ايمكن  

من   متنوعة  مجموعة  لدعم  استعداد  ع��  ت�ون  أن  اآلن  ا�جهات  ع��  الذكية،  (   ا�جوالة  األجهزةيجب  والهواتف  الهواتف، 

ض املعاي�� الرئيسية ال�ي يتع�ن ع��  وهذا القسم ُيو�ح �ع.  ا�خدمات ا�ح�وميةاملستخدمة ��  )  واألجهزة اللوحية، وما إ�� ذلك

 .جوالا�  هاتفالا�جهات ا�ح�ومية مراعا��ا عند �شر ا�خدمات  

 : معيار اللغة (إلزامي): 1املعيار 

وهذا �شمل  .  باللغت�ن العر�ية واإلنجل��ية ع�� األقل  جوال خدمات الهاتف ا�تقديم  جميع ا�جهات ا�ح�ومية  يجب ع��   1-1

ال  وكذلك  للهاتف ا�جوال   ن��نتتقديم ا�خدمات ع�� شبكة اإل  �جب أن ت�ون الن�ختان  و  .جوالا�  هاتفتطبيقات 

،  األيمن  ع�� ا�جانبالن�خة العر�ية محاذاة  من حيث ا�حتوى والتصميم حيث ت�ون متماثلت�ن العر�ية واإلنجل��ية 

 .ع�� ا�جانب األ�سرالن�خة اإلنجل��ية و 

 معيار قابلية التشغيل البي�ي (إلزامي):  :  2املعيار 

ا�جهات   2-1 ع��  يجب  واألجهزة،  واملنصات  التطبيقات  ع��  وا�خدمات  املعلومات  نقل  وقابلية  استخدام  إعادة  لضمان 

 :�� املرجعية ا�ح�ومية للهندسة املعمار�ة واملعاي��، وتحديًدا ما ي�� انصوص عل��املا�ح�ومية اعتماد املعاي��  

 و  HTMLالقائمة ع�� األجهزة، مثل،    جوالا�  هاتفالتطبيقات  القائمة ع�� النصوص ��    واردامل�  يتم ترم�  2-1-1

XMLو CSS �� املشفرة .UTF-8 تاليةالقوالب الالنص العر�ي ��   يوجد، 10.0 وفًقا لل��م�� املوحد: 

 حرف) 06FF ،255–0600اللغة العر�ية ( •

 حرف)  077F ،48–0750مكمل اللغة العر�ية ( •

 حرف)  08A0-08FF ،73أ (  –اللغة العر�ية املمتدة  •

 حرف)  FB50–FDFF ،611أ  (–نماذج العرض العر�ية  •
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 حرف)  FE70–FEFF ،141ب  ( –نماذج العرض العر�ية  •

 حرف)  10E60-10E7F  - 31الرموز العر�ية الرومية ( •

 حرف) 1EE00-1EEFF ،143الرموز العر�ية األبجدية الر�اضية ( •

  :املعيار، ير�� اتباع الرابط التا�� �شأن ملز�د من املعلومات 

http://www.unicode.org/versions/Unicode10.0.0/ch09.pdf#G37489 

 :XHTMLأو  HTML��  تواجدة امل  جهزة، القائمة ع�� األ  جوال ا� هاتفالتطبيقات  أجزاء من هناك   2-1-2

باستخدام • بناؤها  بلغة HTML5 .غ��هاأو   HTML5 تم  مكتو�ة  ت�ون  أن  أيضا  باسم XHTMLيمكن  املعروفة   ، 

XHTML5 ؛ 

طبق عناصر    •
ُ
 .HTML5" وفًقا ملواصفات رموز األنماط البديلة "وقيم  HTML5ت

اقع االن��نت  : معيار  3املعيار   (إلزامي): وتطبيقات االن��نت  جوالا� هاتف ع�� القابلية استخدام مو

 

 :ة عن طر�قجوالوتطبيقات االن��نت لألجهزة ا�مواقع االن��نت كييف ا�جهات ا�ح�ومية تيجب ع��   3-1

مواقع   3-1-1 وتصميم  تخطيط  الشاشاتوتطبيقات  االن��نت  تكييف  ألحجام  الصغ��ة   االن��نت 

مثل   ا�ختلفة،  اإلدخال  وطرق  والكب��ة،  شاشةواملتوسطة  طر�ق  عن  املفاتيح    اإلدخال  ولوحة  اللمس 

 .والفأرة

تصميم محتوى وواجهة مواقع االن��نت وتطبيقات االن��نت ألحجام الشاشة الصغ��ة واملتوسطة   3-1-2

 .لفأرةاللمس ولوحة املفاتيح و�دخال ااإلدخال عن طر�ق والكب��ة وطرق اإلدخال ا�ختلفة، مثل 

 :الوارد أدناه عندما 3.3ة �� البند جواليطبق التخطيط لألجهزة ا� 3-2

 أو .بكسل 1024أقل من  �عرض ) استعالم الوسائطعرض جهاز (الشاشة ت�ون   3-2-1

  .بكسل 960أقل من �عرض ) عرض جهاز استعالم الوسائط(ي�ون منفذ العرض  3-2-2

إذا �ان عرض استعالم الوسائط أك�� مما هو محدد أعاله، يجب تطبيق التخطيط ع�� النحو املنصوص   3-2-3

 .)5البند ( اإلطار العام للمواقع وا�خدمات اإللك��ونية ل�جهات ا�ح�ومية عليھ �� 

 : وتطبيقات االن��نت جوالا�  هاتفال  اإللك��ونية ع��مواقع للاآلتية مبادئ التخطيط    ا�جهات  يجب أن �عتمد 3-3

 .وتذييلان أن ي�ون ل�ل صفحة عنو  3-3-1

 .مثل اسم ا�جهة وشعارهاهو�ة ا�خاصة  يجب أن يتألف عنوان الصفحة من عناصر ال 3-3-2

http://www.unicode.org/versions/Unicode10.0.0/ch09.pdf#G37489
https://www.w3schools.com/Tags/att_a_rel.asp
https://www.mcit.gov.qa/ar/legislations-and-policies/policies/all
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   مسار صفحات الو�بيجب أن تتضمن  3-3-3
ً
 صغ�� ا

ً
 .صفحة الو�بلعرض موقع   ا

.  خاصة باملستخدم و�يان ا�خصوصيةشروط ا�اليجب أن يتضمن تذييل الصفحة روابط مفيدة بما �� ذلك   3-3-4

  امل�حقان (   اإلطار العام للمواقع وا�خدمات اإللك��ونية ل�جهات ا�ح�وميةير�� الرجوع إ��  ملز�د من التفاصيل،  

 .)2و  1

ات  جوالا�  هاتفاليجب أن ي�ون تخطيط تطبيقات   3-3-5 جاه ا�جهاز املتغ�� بحيث يمأل  قادًرا ع�� التكيف مع 

 .عرض الشاشة بال�امل �� جميع األوقات

  محتوى الن�خة ل  ام� ومحاذاة  محتوى الن�خة العر�ية ع�� ا�جانب األيمن  امل  � محاذاة  يجب أن ت�ون   3-3-6

 . ع�� ا�جانب األ�سر اإلنجل��ية

وأن ت�ون النسبة    9:16لنسبة للصور ذات العرض ال�امل ��  اينب�� أن ت�ون �سبة العرض إ�� االرتفاع ب 3-3-7

 .3: 4للصور األصغر 

 :جوالا�  هاتفال ع��    ،النموذج العام التا�� لصفحات الو�ب ا�خاصة ��ااعتماد  ا�جهات ا�ح�ومية  يجب ع��   3-3-8

https://www.mcit.gov.qa/ar/legislations-and-policies/policies/all
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 ال��ويسة منطقة  -1

 العنوان الرئي�ىي  1-1 

 القائمة  1- 1-1

 

 وشعارها اسم ا�جهة  2- 1-1

 مسار التنقل  1-2

 الوسط منطقة  -2

 عنوان الصفحة عالن أو اإل العنوان الرئي�ىي أو  2-1 

 املوضوع األول:  2-2

 عنوان رئي�ىي + صورة (إختياري) مع الرابط 1- 2-2

 وصف موجز أو مختصرات للمحتوى الرئي�ىي أو املواضيع الفرعية 2- 2-2

 املوضوع الثا�ي:  2-3

 + صورة (إختياري) مع الرابطعنوان رئي�ىي  1- 2-3

 وصف موجز أو مختصرات للمحتوى الرئي�ىي أو املواضيع الفرعية 2- 2-3

 املوضوع الثالث:  2-4

 عنوان رئي�ىي + صورة (إختياري) مع الرابط 1- 2-4

 وصف موجز أو مختصرات للمحتوى الرئي�ىي أو املواضيع الفرعية 2- 2-4

 البحث  حقل 2-5

 منطقة التذييل  -3

 روابط الصفحة (قائمة النقاط) 3-1 

 املتكررة األسئلة  1- 3-1

 بيانات االتصال  2- 3-1

 معلومات حقوق النشر  3- 3-1

   شروط االستخدام 4- 3-1

 سياسة ا�خصوصية  5- 3-1

 روابط وسائل التواصل االجتما�� 6- 3-1

 

 املتطلبات و لتتناسب مع الشروط  �عديلهاو�مكن ع�� مقياس رسم مع�ن  املناطق ليست : مالحظة
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 الشرح  العنصر املنطقة  الرقم

قائمة   العنوان الرئي�ىي  ال��ويسة    1-1 وضع  يجب  كما  وشعارها.  ا�جهة  اسم  هنا  سيظهر 

 .التنقل املنسدلة قبل اسم ا�جهة وشعارها

الو�بموقع    سُيعرض هنا  املسار الصغ��  1-2 الصفحة   داخل املوقع  صفحة   "

 الرئيسية <اسم ا�جهة>" �� الصفحة الرئيسية 

أو   الوسط 2-1 اإلعالن  أو  الرئي�ىي  العنوان 

 عنوان الصفحة 

الصفحة  سُيعرض   ع��  اإلعالن  أو  الرئي�ىي  العنوان  هنا 

 الرئيسية كما ُ�عرض اسم عنوان الصفحة هنا 

الرئيسية مثل ا�خدمات أو املعلومات ع��    املواضيع سُتعرض   اضيعاملو  4-2و 3-2و 2-2

ذات   الو�ب  صفحات  مع  روابطها  مع  الرئيسية  الصفحة 

عرض عل��ا املوضوعات الفرعية أو العناصر  
ُ
الصلة حيث �

 .ذات الصلة

 يجب توف�� مجال البحث  مجال البحث  2-5

 يجب توف�� روابط مفيدة  بط الصفحة ارو  التذييل  3-1

 ال�ي وضعها اتحاد الشبكة العاملية  ةجواللألجهزة ا�تطبيقات الشبكة    أفضلإ��    ا�ح�ومية  أن �ش�� ا�جهاتيجب   3-4

(W3C)   ��ا�جوالة األجهزة وال�ي تتضمن إرشادات شاملة لتطو�ر مواقع ع�� االن��نت �عمل �ش�ل جيد ع. 

 

 (إلزامي):  القائمة ع�� األجهزة جوال ا�  هاتفالقابلية استخدام تطبيقات معيار  :  4املعيار 

للوصول إ�� أك�� عدد من    ،ع�� األقل  ،iOSملنصات أندرو�د و    جوال ا�  هاتفاليجب ع�� ا�جهات تطو�ر تطبيقات   4-1

 .املستخدم�ن

 :ما ي�� التطبيق يضم  4-2

 دولة قطر؛ شعارداخل  ا�جهة �� ش�ل اسم  ا�جهة شعار  4-2-1

 عنوان التطبيق كمعرف فر�د؛  4-2-2

http://www.w3.org/TR/mobile-bp/
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 اإلصدار. معرف  4-2-3

 �� ا�حاالت التالية:  1-2-4يمكن تطبيق االستثناءات ع�� البند  4-2-4

 ؛ إذا لم تكن ا�جهة وزارة، �� هذه ا�حالة يجب استخدام الشعار املعتمد لهذه ا�جهة •

 لإذا �ان التطبيق   •
ً
 .عتمدةم هو�ة �سو�قية ولھ  بذاتھ، غرض مقصودا

 .لتطبيق خيارات اللغة املتاحة قبل املتا�عة إ�� الشاشة الرئيسيةالستقبال �� اتوفر صفحة ايجب أن  4-3

 :يجب أن توفر الشاشة الرئيسية ا�خيارات التالية ع�� األقل 4-4

 ل�حصول ع�� املساعدة؛  109معلومات االتصال با�جهة بما �� ذلك مركز االتصال ا�ح�ومي رقم  4-4-1

 �� ��جيل الدخول، واستخدام ا�خدمة وما إ�� ذلكرابط املساعدة لتقديم املساعدة  4-4-2

 خيارات التخصيص بما �� ذلك إدارة امللفات ال�خصية للمستخدم؛ 4-4-3

اإلطار العام للمواقع وا�خدمات    ير�� الرجوع إ��.  آلية الوصول إ�� شروط االستخدام و�يان ا�خصوصية 4-4-4

 .)2و 1 امل�حقان ( اإللك��ونية ل�جهات ا�ح�ومية

 :يجب أن توفر شاشات التطبيق ا�خيارات التالية ع�� األقل 4-5

 جوال ا�  هاتفال، باستثناء تطبيقات  الجو ا�  هاتفالوصفي ل�ل شاشة من تطبيقات  عنوان شاشة   4-5-1

 ذات الشاشة الواحدة؛

 :، مع االستثناءات التاليةجوالا�  هاتفالآلية للعودة إ�� الشاشة الرئيسية لتطبيقات   4-5-2

 .ال�ي ال تتضمن شاشة رئيسية  جوالا�  هاتفالتطبيقات  •

 ذات الشاشة الواحدة؛ جوالا�  هاتفالتطبيقات  •

املعلومات  مة  ظأن  من   املكتشفةملعلومات  ع�� ا  ابناءً   واجهة برمجة التطبيقاتع�� ا�جهات تخطيط وتصميم  ينب��   4-6

  كما ينب��  .  ا�جديدة  جوال ا�  هاتف التطبيقات  قبل  من    لتستخدم   ا�حاليةال�جالت  و املسبقة  
ً
  منا�ج تخطيط  أيضا

 .واجهة برمجة التطبيقاتحوكمة إدارة و 

التحديثات  بدفع  اللتأخذ �� اعتبارها    جوالقدرات إدارة دورة حياة تطبيقات الهاتف ا�يجب ع�� ا�جهات تخطيط   4-7

 .اإلضافية ملستخدمي التطبيق

تقومب  �جهات ا  و�ىىت 4-8 ا�   أن  الهاتف  تطبيقات  لتحليالت  لفهم    جوالبالتخطيط  األسا�ىي  النظام  كجزء من قدرات 

 .سلوك استخدام العمالء �ش�ل أفضل وتحس�ن خ��ا��م �� التفاعل الرق�ي

من هذه الوثيقة لتصميم    2-2:  املبدأ التوجي�ي رقمينب�� ع�� ا�جهات أن �عتمد املبادئ التوج��ية املنصوص عل��ا ��   4-9

 .املستخدم  لتجر�ةالتطبيق األمثل 

https://www.mcit.gov.qa/ar/legislations-and-policies/policies/all
https://www.mcit.gov.qa/ar/legislations-and-policies/policies/all
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ال�ي توفر    أ،–امل�حق  الرجوع إ�� توج��ات واجهة املستخدم ع�� النحو املنصوص عليھ ��    ينب�� ع�� ا�جهات  4-10

 .األك�� شيوًعا املصنع�نمن  )  (UXالرسمية واملبادئ التوج��ية لتجر�ة املستخدم  )  UI(روابط إ�� واجهة املستخدم 

 

 (إلزامي): حكومة قطر االت ع�� مستوى : اعتماد البنية التحتية �خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتص 5املعيار 

 مل
ً
يجب ع��  ،  �شأن تنفيذ سياسات ا�ح�ومة اإللك��ونية  -  2010لسنة  )  18(قرار مجلس الوزراء رقم  ا هو مطلوب بموجب  وفقا

البنية التحتية وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ع�� مستوى ا�ح�ومة لضمان كفاءة  ا�جهات ا�ح�ومية تب�ي واعتماد  

سيتطلب إيصال ا�خدمات ا�ح�ومية  . واالل��ام باملعاي�� واملنصات املش��كة وتأم�ن االتصال وتبادل املعلومات داخل ا�ح�ومة

،  اعتماد ا�جهاتوجوب  ،  �كة �ح�ومة قطر بما �� ذلكلوصول إ�� ا�خدمات املش�إم�انات انفس    جوالا�  هاتفالع�� منصة  

 :ع�� ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، 

من أجل راحة املستخدم�ن، ينب�� توف�� رقم هاتف واحد للمساعدة �� جميع ا�خدمات  :  مركز االتصال ا�ح�ومي 5-1

كدعم محوري    مركز االتصال ا�ح�وميولهذا الغرض، تقوم ا�جهات ا�ح�ومية بتحديد واستخدام  .  اإللك��ونية

 .�خدما��ا اإللك��ونية

ا�حصول  لدى �ل جهة ح�ومية و   ةفرديصورة  ل�ي ال يطلب من املستخدم�ن الت�جيل ب:  خدمة التوثيق الوطنية 5-2

منفصل  ع��   �ش�ل  حدةإلك��ونية  ة  خدمل�ل  املصادقة  اعتماد  ع��  ا�ح�ومية  ا�جهات  ع��  يجب    خدمة ، 

بموجب  (واالل��ام �سياسة ��جيل وتوثيق ا�خدمات اإللك��ونية داخل دولة قطر    الت�جيل االلك��و�ي/التوثيق

تقوم  يجب أن  كما  ).  �شأن تنفيذ سياسات ا�ح�ومة اإللك��ونية  -  2010لسنة  )  18(قرار مجلس الوزراء رقم  

ع�� صفحة  الو�االت بنشر املعلومات املتعلقة بمستو�ات األمن واألساليب املعتمدة وكذلك بيانات ا�خصوصية  

 .كسب ثقة املستخدم�ن �� التعامل مع ا�خدمات اإللك��ونيةل خدما��ا اإللك��ونية، وذلك

ا�ح�ومية  منصة 5-3 املركز�ة استخدام    ا�جهات يجب ع��    : الدفع  اإللك��و�ي  الدفع  دولة قطر لضمان    منصة   ��

ع�� س��فر الهيئات ا�ح�ومية لبدء �عامالت "  SSL "  مان املشفرةأل ا يجب تثبيت شهادات  .  عملية دفع آمنة وفعالة

أثناء   املتصفحات  مع  من  كما  .  الدفع  عملياتآمنة  متوافًقا  اإلن��نت  ع��  الدفع  ي�ون  أن  تأم�ن  يجب  سياسة 

وكذلك قواعد الرقابة املصرفية الصادرة عن مصرف قطر املركزي وخاصة    )2.0  اإلصدار(ت الوطنية  املعلوما

 .الشروط ال�ي تنظم الدفع ع�� اإلن��نت

ا�ح�ومية 5-4 البيانات  ت:  تبادل  أن  التطبيقات   االن��نتع��  شورة  املن   جوال ا�  هاتف الخدمات  كفل  يجب  ا�حد    أو 

من   املستخدم�ن  األد�ى  وا�حصول إدخال  مع    للبيانات،  الت�امل  خالل  من  للتحقق  املصدر  من  البيانات  ع�� 

و�ر�� الرجوع إ��  .  هاتا�جملتطلبات البيانات املش��كة ب�ن    تبادل البيانات ا�ح�وميةنظام  النظم الداخلية أو مع  

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3193&language=ar
https://hukoomi.gov.qa/ar/customer-service
https://hukoomi.gov.qa/ar/digital-project/national-authentication-system-tawtheeq
https://hukoomi.gov.qa/ar/digital-project/national-authentication-system-tawtheeq
https://hukoomi.gov.qa/ar/digital-project/national-authentication-system-tawtheeq
https://hukoomi.gov.qa/ar/digital-project/national-authentication-system-tawtheeq
https://hukoomi.gov.qa/ar/digital-project/e-payment-gateway
https://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/nia_policy__manual_arabic_2.0_0.pdf
https://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/nia_policy__manual_arabic_2.0_0.pdf
https://hukoomi.gov.qa/ar/digital-project/government-data-exchange-system
https://hukoomi.gov.qa/ar/digital-project/government-data-exchange-system
https://hukoomi.gov.qa/ar/digital-project/government-data-exchange-system
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وال�ي    وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتاملوقع اإللك��و�ي ل  ع��املتاحة    لدولة قطرسياسة إدارة البيانات  

 . لتسهيل ا�خدمات الرقمية ا�جهاتمن خالل البيانات   مشاركة و�شر تتضمن أح�ام

 (إلزامي):  االعتبارات واملعاي�� األمنية:  6املعيار 

عند تصميم خدمات    )NIA(وطنية  لسياسة تأم�ن املعلومات اليجب ع�� ا�جهات ا�ح�ومية ضمان االمتثال   6-1

ع��  .  جوالا�  هاتفال السلكية  األجهزة  تأم�ن  ع��  �ساعد  ال�ي  التقنيات  من  العديد  تطبيق  أيضا  و�مكن 

أي    لتشمل �ش�ل عام  )  NIA(سياسة تأم�ن املعلومات الوطنية    وقد صممت.  والالسلكية  ا�حمولة تقنية  ال

 .أمن ال��مجيات من هذه السياسة  �شملأنظمة معلومات، بما �� ذلك ا�جزء الذي 

ال�ي �سلط    OWASPاملبادئ التوج��ية ملشروع تأم�ن فتح تطبيقات االن��نت  ينب�� ع�� ا�جهات أن �ش�� إ��   6-2

كما ينب�� أن �ش�� ا�جهات ا�ح�ومية  .  جوالا�   هاتفال تطبيقات  �امنة ��  ضعف    نقاط  10أع��  ع��    الضوء

بھ من قبل سياسة تأم�ن املعلومات  ع�� النحو املو�ىى كما أوردها مي��، �� ال��مجة األخطر خطأ   25ال إ�� 

 .الوطنية

 ): ُيو�ىى ��ا(  جواللهاتف ا� لوصول  الإم�انية :  7املعيار 

ال 7-1 وتطبيقات  الو�ب  تطبيقات   �� تضمن  أن  ا�جهات  ع��  املتاحة    جوال ا�  هاتفينب��  التفاعل  إم�انيات 

املبادئ التوج��ية ا�خاصة بالوصول إ�� محتوى الو�ب    اإلشارة إ�� �جب  و .  أل�حاب االحتياجات ا�خاصة

2.0  )WCAG 2.0(    الشبكة اتحاد  عن  �شمل    . (W3C)العامليةالصادرة  وأفضل  حيث  األسا�ىي  املفهوم 

 .جوالا�  هاتفإ�� تطبيقات ال  أ�حاب االحتياجات ا�خاصة املمارسات �� إتاحة إم�انية وصول 

ينب�� أيضا ع�� ا�جهات أن تذكر مستوى الوصول إ�� املوقع وفًقا للمبادئ التوج��ية ا�خاصة بالوصول إ��   7-2

 ).WCAG 2.0( 2.0محتوى الو�ب 

 �� دولة قطر سياسة سهولة النفاذ الرق�ي ومنالية الو�ب ع�� ا�جهات اإلشارة إ��أيًضا   كما ينب�� 7-3

 

  

https://www.mcit.gov.qa/ar/legislations-and-policies/policies/all
https://www.mcit.gov.qa/ar/legislations-and-policies/policies/all
https://www.mcit.gov.qa/ar/legislations-and-policies/policies/all
https://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/nia_policy__manual_arabic_2.0_0.pdf
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mobile_Security_Project
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mobile_Security_Project
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mobile_Security_Project
http://cwe.mitre.org/top25/
https://www.w3.org/TR/WCAG20/
https://www.w3.org/TR/WCAG20/
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 التوج��ية املبادئ  ء الثا�ي: ا�جز

 :وتطبيقاتھ  جوالا�  هاتفهذا القسم املن�ج ومجموعة املبادئ التوج��ية املو�ىى ��ا لتطو�ر ان��نت السيقدم 

 : جوال ا�  هاتف: وضع ا�جهات �خطة خدمات ال1ا�خطوة 

 .ة املعنيةل�جه جوالا�  هاتفال �� إ�شاء خطة خدمات  جوال ا�  هاتفالبيئة �� اتجاه خلق ا�خطوة األو�� 

 وتحديد أولو�ات النشر  جوال ا�  هاتفوتحديد احتياجات مستخدمي الفهم  1-1

، فإن ا�خطوة األو��  جوالا�   هاتفال خدمات  العديد من  ن هناك إم�انيات هائلة لتقديم  بما أن أ 1-1-1

املعنية ست�ون   احتياجات مستخدم��ا وتحديدهال�جهة    .  �� فهم 
ً

أوال ا�جهات  ينب�� ع��  وللقيام بذلك، 

من هم؟ ما �� حاجة املستخدم؟ ما ��  :  ع�� سبيل املثال.  دم�ن املس��دف�ن ومتطلبا��مإدراج قائمة املستخ

املعلومات   ما ��  ��مدوافعهم؟  املثال،الديموغرافيھ ا�خاصة  ستخدم�ن  املقاعدة  إذا �انت    ؟ ع�� سبيل 

عدة  ، أما إذا �انت قامخصصة  جوالخدمات هاتف  ب�ش�ل جيد  ، فإنھ يمكن اس��دافها  ال��ك��محصورة  

ممكن عدد  أك��  إ��  الوصول  فسنحاول  واسعة،  الهاتف  .  املستخدم�ن  تكنولوجيا  �غ��ت    ا�جوال وقد 

فإنھ  كجهة ح�ومية،  و .  جوالا�   هاتفالووظائفها وتطورت لتؤثر أيًضا ع�� السلوك االس��ال�ي ملستخدمي  

 :النحو التا��  ع��مجموعات �� املستخدم�ن املس��دف�ن صنيف ت ميمكنك
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 :1ا�جمهور 

 ن و ن ا�خارجي و املستخدم

 ن و ن القطر�و املواطن • 

افدون  امل • والو داخل  قيمون  ويعيشون  �عملون  الذين 

 دولة قطر

 الشر�ات واملؤسسات  •

 األجانب والسياح الذين يزورن دولة قطر •

 :2ا�جمهور 

 ن و الداخلياملستخدمون 

 اإلدارة العليا  • 

 ن و املوظف  •

 األعمال امليدانية �� ون  العامل •

 

، حيث  جوالا�   هاتفمفيد �� صياغة خطة خدمات الاملستخدم�ن إ�� فئت�ن رئيسيت�ن  إن تصنيف   1-1-2

 �ل مجموعة احتياجا��ا وخصائصها ا�خاصة: لأن 

 .معا�ج��اتحديد ما �� احتياجات املستخدم�ن املس��دف�ن ومتطلبا��م وتحديد ماهية النتائج واملشا�ل ال�ي تحاولون   •

أو تطبيق و�ب أو هل    إلك��و�يهل من املمكن تلبية احتياجات املستخدم�ن من خالل تنفيذ تصميم متجاوب ملوقع   •

 أو املنصة؟   ا�جوالتتطلب الفكرة وجود م��ة معينة �� الهاتف 

 اهتماممهم    االحتياج  هل هذا •
ً
 �افي  ا

ً
دمات الهاتف  خ  ت�لفة عمربحيث ي��ر  مجموعة املستخدم�ن املس��دفة  لدى    ا

   ن�ج التطبيق؟ /ا�جوال املق��حة

أن ي�ون لديك بيانات  تع�ن  ب�ن املستخدم�ن املس��دف�ن؟ يمطلوب  هذا النوع من التطبيقات  أن  ع��  ما يدل  هل هناك   •

ع�� سبيل  . أو معلومات داعمة، ع�� سبيل املثال، التطبيقات املماثلة ال�ي أثبتت شعبية مع ا�جمهور الذي �س��دفھ

 مھ استخداو بتحميلھ ا�جمهور املس��دف قوم ، هل سيأص��تطبيق تطو�ر من الضروري املثال، إذا �ان  
ً
 ؟ كث��ا

  � ؟ ع�لها  للمنصة ال�ي تق��ح القيام بذلك  ا�جوال هل هناك معلومات داعمة ودراسة لت��ير بناء تطبيقات الهاتف   •

ا�حتوى أو ا�خدمة ال�ي تصل إل��م حاليا باستخدام األجهزة ذات  سبيل املثال، البيانات ال�ي تو�ح �سبة الزوار إ��  

 .الصلة

وفرص توصيل    ثغراتالتحديد    ، عليك�عد تحديد احتياجات املستخدم�ن من الفئات املس��دفة 1-1-3

التنفيذ  ا�حتملة   جوالا�  هاتفالقنوات   بمبادرات  إعط  .  ووضع سينار�وهات االستخدام وا�حالة وقائمة 
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يمكننا من خالل  .  هم التطبيقات من خالل تقييم االحتياجات واملتطلبات مقابل درجة التعقيداألولو�ة أل 

، العمل ع�� تطو�ر التطبيقات وا�خدمات ال�ي تقدم أق�ىى قيمة لألعمال وتحقق رضا  األمور املهمةمعرفة  

 .أفضلمالء �ش�ل  الع

 تقييمات وم��رات املشروع:  1-2

تدرس   1-2-1 تطبيقات  ما    ا�جهاتعندما  توف��  ينب��  �ان  احتياجات    جوال ا�   هاتفال إذا  �خدمة 

�اِف  عل��ا  ينب��  فإنھ  املستخدم�ن �ش�ل أفضل،   إذا �ان هناك م��ر  تتبع عملية داخلية لتحديد ما  أن 

 .تطبيقزمة لدعم �ل ال ود الوا�جه لتنفيذ �ل مشروع �� ضوء الت�اليف والوقت

 :رشادك �� هذا التقييم ما ي��إ الرئيسية ال�ي �ساعد ��  تتضمن األسئلة 1-2-2

I. معدل هو  الهاتف    تكرار  ما  تطبيقات  �ستخدم   املق��حة؟    ا�جوالاستخدام  قد  املثال،  سبيل  فع�� 

اليوم،    ملستخدما مدار  ع��  مكثف  �ش�ل  �ستخدمھ  التطبيق  عر�ىيفقط    وقد  ف��ات    �ش�ل  وع�� 

 .متباعدة

 املدخالت؟كثيفة ما �� طبيعة ا�خدمة، ع�� سبيل املثال، هل �� خدمة   .أ

 ؟ باملعرفة التقنيةع�� سبيل املثال، الشباب والذين يتمتعون  ،ما �� حاجة ا�جمهور املس��دف  .ب

ستخدم �ش�ل كب�� جًدا أوتعامالت  ما هو حجم ال .ج
ُ
هل تنطوي    أو قيمة ا�خدمة، ع�� سبيل املثال، هل �

 قيمة مالية عالية؟ ع�� 

ما �� طبيعة توقعات املستخدم�ن؟ ع�� سبيل املثال، هل يتوقع املستخدمون الوصول إ�� ا�خدمات �� أي  .د

 وقت و�� أي م�ان وأثناء تنقال��م؟ 

:  ؟ ع�� سبيل املثالا�جوالا كب�ً�ا ع�� إم�انيات خاصة وفر�دة �� الهاتف  اعتمادً خواص �عتمد  لتطبيق  لهل   .ه

 .خدمات املوقع، وال�ام��ا، وما إ�� ذلك

 ؟ ا�جوالاتف اله حلول ما هو مدى حساسية البيانات ال�ي يمكن الوصول إل��ا بواسطة   .و

 ب للبيانات؟ �ما �� العواقب ا�حتملة إذا حدث أي �سر  .ز

�� املوقع إم�انيات  ، هل لدينا  ا�جوالخلي�ن الذين يتعاملون مع تطبيقات الهاتف  �� حالة املستخدم�ن الدا .ح

 ؟ ا�جوالةدارة األجهزة إل 

ومن املهم وضع .  ، ما �� إال أداة اتصال وخطة تنفيذجوالا�  هاتفالخارطة طر�ق خدمات  إن    1-2-3

و�نب�� استعراض ا�خطة  .  جهات األعمالو   الرئيسة  ا�جهات املعنية خطة التنفيذ هذه بالتعاون مع جميع  

 لوتحدي��ا 
ً
 .لتغي��ات ال�ي تطرأ ع�� احتياجات املستخدم�ن والتطورات التكنولوجيةتبعا
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 :ةالزمني هاولا وجدذات األولو�ة ع�� محفظة قائمة املشاريع تفاق اال 1-3

املبمجر  1-3-1 مشاريعهم  األعمال  أ�حاب  يحدد  أن  دعمها  د  د  يتحديتم  ،  جوالا�  هاتفال ع��  طلوب 

يتم  وت�اليفھ وفوائده، و فضل  امل  العملاتجاه   ثم  املشاريعامن  القرارات �شأن هذه  ، أي م��ا سيتم  تخاذ 

 .ل��الشروع �� تنفيذه، وأي م��ا س��جأ أو ر�ما ي

أعاله ووضع  )  2(�� هذه املرحلة، ي�ون الهدف هو استخدام املعلومات ال�ي تم جمعها �� ا�خطوة   1-3-2

 .العمل عل��ا ومن ثم تحديد ا�جدول الزم�ي لها  أالعمل ��ا وال�ي لن يبد أ  قائمة بأولو�ات املشاريع ال�ي سيبد

قائمة ا�خدمات املتفق   صاحب العمل أو اإلدارة 

 عل��ا

 الت�لفة التقدير�ة الزم�ي ا�جدول 

    

    

    

 إجراء مراجعة العمليات والسياسات: 1-4

يتطلب من الشر�ات إعادة التفك�� �� عمليا��ا التجار�ة   جوالا� هاتفتطو�ر خدمات فعالة للإن  1-4-1

تطلب  يكما  .  جوالمن املزايا ال�ي تقدمها تكنولوجيا الهاتف ا� اضعة �� اعتبارها كيفية استفادة األفراد  و 

  
ً
نظَرا لوجود اعتبارات مختلفة فيما يتعلق بالتوصيل  رشيدها  مراجعة السياسات والعمليات وتذلك أيضا

 . جوالع�� الهاتف ا�

ويشمل ذلك العمليات ومعا�جة االستثناءات  .  يجب ع�� ا�جهات مراجعة تدفق ا�خدمات بال�امل 1-4-2

وغ��ها اإلن��نت  ع��  القنوات  مع  مزامن��ا  املثال،    ع��.  وكيفية  املراجعات  إخضاع  سبيل  إ��  ا�حاجة 

وتقليل خطوات وزمن    ،قيمة ال�ي ال تضيف    خطواتا�، وذلك إلزالة  إ�� التساؤل   ،فقات وما إ�� ذلكواملوا

بدال من مطالبة العمالء بإدخال  ا�جانب ا�خلفي بياناتقاعدة بناء ع�� التحقق تع�ن إجراء  يكما . املعا�جة

 .البيانات أو تقديم الوثائق

لتطبيقات   1-4-3 معا�جة    جوال ا�  هاتفالبالنسبة  تؤدي  أن  ينب��  تأث�ً�ا،  املرتبطة  العمليات  األك�� 

إما بكفاءة أك�� أو  ب��و�دها  بالتطبيقات إ�� �غي�� أو توسيع نطاق معا�جة األعمال ا�حالية �ش�ل أسا�ىي،  

تؤدي إ�� ينب�� أن    جوال ا�  هاتفال تطبيقات  إن  .  معا�جة األعمال ا�حاليةتاحة ��  غ�� م  إم�انيات جديدة
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توسيع التطبيقات  بفقط  إن عليكم أن تقوموا، ليس  .  العمل �ش�ل أسرع وأفضل للعميل أو املوظفتنفيذ  

هذا ضرورة  �ع�ي  وقد  .  جوالا�  هاتفال  عظموا استفاد��ا من مم��ات قناة  أن �  أيًضا   م عليكو�نما    –املوجودة  

  �� األخرى  اآللية  العمليات  ع��  �غي��ات  ا�حاليةذلك  إجراء  وال�جالت  األنظمة  مع  والت�امل  ،  التطبيق، 

ر�ما ت�ون قد  ال�ي  و   ، لسياساتأسس ااالف��اضات الضمنية و إخضاع  إ��    بحاجة  ون ست�ون   مفإنك  و�التا��

 .، للتساؤل مع مرور الوقت�غ��ت 

 وا�خصوصية وحماية البيانات: حوكمة  دعم سياسات ا�  1-5

 ات ع�� ا�خصوصية قبل اختيار و�شر تطبيق ��تبة  اآلثار املينب�� ع�� ا�جهات أن تأخذ �� اعتبارها   1-5-1

املرتبطة  .  جوالا�  هاتفال ال�خصية  واملعلومات  ا�حساسة  البيانات  أمن  ضمان  عل��ا  يجب  كما 

الهدف يجعل تحقيق    التنقل إن  ،  بالتطبيقات    هذا 
ً
ا�حمولة  إن  .  أك�� �عقيدا �ش�ل خاص  قابلة  األجهزة 

إ�� إضعاف ثقة األ�خاص �� تطبيقات    ،ال�ي ال مفر م��ا   ، االخ��اقاتتلك  ، ومن املمكن أن تؤدي  لالخ��اق

 .جوالا� هاتفال

 :يمكن تقييم اعتبارات ا�خصوصية عن طر�ق طرح األسئلة التالية 1-5-2

 ة؟جوال تتبع األجهزة ا�تيجة لع�� ا�خصوصية ن ��تبة ما �� اآلثار امل  .أ

 إشعارات ا�حتوى وا�خصوصية للمستخدم�ن قبل استخدام األنظمة؟   جوالا�  هاتفال   حلول وفر  تكيف س .ب

ال�ام��ا  (  الطرفيةلوظائف  ابالتطبيقات ذات    املتعلقةما �� مخاطر ا�خصوصية ومخاطر خرق البيانات   .ج

 ؟ )والفيديو وتحديد املوقع ا�جغرا��، وما إ�� ذلك

 كيف ستتعامل ا�جهة مع مخاطر ا�خصوصية والسالمة عند استخدام معلومات املوقع؟ .د

  املقدمة من كيف سيح�ي التطبيق �افة البيانات ال�خصية �� حالة االستخدام ال�خ�ىي ألجهزة املعدات   .ه

 �ح�ومة؟ ا

ستخدم تلك البيانات؟ هل يمكن أن �سرب    جوال ا�  هاتفالما �� البيانات ال�ي تجمعها تطبيقات   .و
ُ
وكيف �

 البيانات ا�حساسة ألي طرف خار��؟   جوالا�  هاتفالتطبيقات 

نفس  �ستخدمون  �عرض املعلومات ا�خاصة إ�� مستخدم�ن آخر�ن    جوالا�جهاز ا�أن يقوم  هل هناك خطر   .ز

 ؟ جوال نظام ا�جهاز ا�

وم 1-5-3 لتحديد  و�جراءات  سياسات  وجود  إ��  حاجة  هناك  البيانات  ست�ون  إ��  والوصول  عا�جة 

ال�خصية األجهزة  ع��  سو .  اململوكة  ال�خصية  وضع  اعتبارها   �� تأخذ  أن  ا�جهات  ع��  ياسات  �جب 

الذي   إ�� معلومات �شأن موقع مستخدم الهاتف ا�و�جراءات ملعا�جة من  �� أي  ، وجوال يمكنھ الوصول 
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�جب ع�� ا�جهات ا�ح�ومية تضم�ن بيانات  و ).  ع�� سبيل املثال ساعات العمل(يمكنھ الوصول إل��ا  وقت  

، بما �� ذلك تقديم إشعار لزوار موقع جوالا�  هاتفع�� مواقع الو�ب وتطبيقات ال  ا�خصوصية ا�خاصة ��ا

�شأن كيفية قيام ا�جهة بجمع واستخدام املعلومات ال�خصية، و�التا��   جوالا�   هاتفالالو�ب أو تطبيقات  

و�نب�� . ثقة ا�جمهور كسب ضمان امتثال ا�جهة ا�ح�ومية لقوان�ن ومبادئ ا�خصوصية، و�� نفس الوقت 

تطبيقات   ضمن  ا�جهات  درج 
ُ
ت إخالء   جوال ا�  هاتفال أن  أي  ف��ا  بما  االستخدام  شروط  ��ا  ا�خاصة 

إطار  ير�� أيًضا الرجوع إ�� (د حقوق التأليف والنشر، وشروط ا�خصوصية، وما إ�� ذلك لمسؤولية، و�نو ل

 )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الصادر عن ا�ح�ومية  اإللك��ونية املواقع  عمل ا�خدمات و 

 : البت �� من�ج التنفيذ: 2ا�خطوة 

بمجموعة    جوالا�  هاتفالو�ندوز، تتم�� قناة    ع�� عكس البيئة القياسية املوحدة ألجهزة الكمبيوتر ال�خ�ىي

،  سريعة التطور وضمن هذه البيئة .  تتطور بمعدالت مختلفةال�ي  متنوعة من أنظمة التشغيل وأنواع األجهزة، و 

املستخدمون، ع�� مجموعة واسعة  ل��ا  �ا�جودة وامل��ات ال�ي يطو   ،�عتمد النجاح ع�� تقديم التطبيقات �سرعة

 .الشاشة، وأش�ال العرض، و�م�انيات األجهزةمن أحجام 

و�طالق   الذكية  للهواتف  السريع  النمو  أدى  اللوحيةوقد  أجهزة  (ا�جديدة    ا�حواسيب  ذلك   �� و  أبما  يباد 

ذلك إ��  وما  سورفيس،  تطبيقات  )  ميكروسوفت  اختيار  جعل  �عقيًدا  جوالا�  هاتفالإ��  أك��  هذا  املناسبة   ،

وت��اوح ا�خيارات اآلن  .  جوالا�  هاتفال�� التقنيات املستخدمة لتطو�ر تطبيقات    ا�حثيث   التقدمباإلضافة إ��  

لتطبيقات    Senchaأو    jQuery Mobileأو أطر مثل   HTML5 لغة  باستخدام   جوال ا�  هاتف ب�ن تطبيقات الو�ب لل

من متعددة  إلصدارات  لألطر    iOSأنظمة    هواتف  محلية  و�ندوز  و  مثل    متعددةوأندرو�د   IBMاملنصات 

Worklight   وPhoneGap  وRhoMobile  وTitanium Appcelerator وما إ�� ذلك. 

تطبيقات    م اختياركإن   ال�ي  ت�لفالو ة  سرعوالفعالية  ال  يحدد  جوال ا�  هاتفاللهندسة  إطالق    ميمكنكة  ��ا 

العديد من العوامل دوًرا  وتلعب  .  إ�� قاعدة املستخدم�ن املس��دف�ن  جوال ا�   هاتفتطبيقات جديدة ومحدثة لل

  هاتف ال وفيما ي�� �حة سريعة عن أنواع تطبيقات  .  جوالا�   هاتفالمؤثًرا عند اختيار البيئة األفضل لتطبيقات  

 .املهمة قبل االستثمار �� من�ج مع�ن��  إم�انيات أي    حيث أن ا�جهات تحتاج إ�� فهم، جوالا�
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 اختيار بيئة الهاتف ا�جوال: 2-1

 

هاتف ا�جوال املناسبة للوصول إ��  الأحد أهم القرارات ال�ي سيتوجب ع�� ا�جهات اتخاذها هو اختيار بيئة  إن  

املس��دف.   ا�جوال  إن  جمهورها  الهاتف  تطبيقات  إال  تنفيذ  وتجر�ة  ماهو  املتاحة  املصادر  ب�ن  فعالة  موازنة 

الش�ل  املستخدم   و�و�ح  �ختلف    2املطلو�ة.  املصادر  ومتطلبات  املستخدم  تجر�ة  ب�ن  العالقات  أدناه 

 االتجاهات السائدة لتنفيذ تطبيقات الهاتف ا�جوال. 

 

 ذات تطبيقات الهاتف ا�جوال ي: خصائص االتجاه السائد لتنف2ش�ل                                                 

 التطبيقات األصلية:  2-1-1

  جوال   هاتف مصممة للعمل ع�� أنظمة �شغيل    ،�� تطبيقات برمجية مخصصة الغرضصلية  التطبيقات األ 

�جهاز من أحد  تن�يلها �ش�ل مخصص ع�� ا تتطلب تلك التطبيقات  و أو إس وأندرو�د وو�ندوز.    محددة مثل آي

األسواق مثل متجر أبل أو و�ندوز أو جوجل. وجدير بالذكر أنھ ال يمكن إعادة استخدام تطبيق مخصص لنظام  

تعددة امل تشغيل  النظمة  من املوارد لدعم أكب��  قدر  اس��الك  أنھ سيتم  ، مما �ع�ي  �شغيل ع�� نظام �شغيل آخر 

وال��مجيات   املادية  امل�ونات  مم��ات  ع��  مباشر  �ش�ل  اآللة  لغة  تثبيت  يمكن  ذلك،  ورغم  ا�جوال.  للهاتف 

     املستخدم تجر�ة

 مصادر التطو�ر والصيانة

 �ج�ن

 أص�� 

ع��  

 اإلن��نت 
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(خدمات �� �ي إس لتحديد املواقع وال�ام��ا)، حيث توفر التطبيقات األصلية للمستخدم�ن أفضل التجارب من  

 ناحية السرعة وا�خصائص املدعومة.

بتقديم    م فوائد الرئيسية للتطبيقات األصلية �� وصولها ملم��ات ا�جهاز وخصائصھ وهو ما سيسمح لكوتتمثل ال

التطبيقات  أن ت�اليف تطو�ر  غ��  تطبيقات األلعاب أو الوسائط املتعددة.  شمل  �  ثر�ة للغاية  تجر�ة مستخدم  

إ��  ست�ون  لشامل. و جداول زمنية طو�لة نتيجة ال��م�� اليدوي اذات  ت�ون مرتفعة و األصلية قد   هناك حاجة 

 نمختلفة لنفس التطبيق ل�ل نظام �شغيل. وقد ي�ون توزيع الن�خ بط  رموز قاعدة  صيانة  بناء و 
ً
تيجة عمليات  يئا

فإنھ سيتوجب   تطبيقات منفصلة ل�ل منصة هاتف جوال،و�ما أنھ يتوجب بناء  املوافقة من متجر التطبيقات.  

 لتوسيع بناًءا ع�� استخدام ا�جهاز من ا�جمهور املس��دف.  ع�� ا�جهات ترتيب أولو�ات عمليات ا

 : جوالا�  هاتفتطبيقات الو�ب ع�� ال 2-1-2

  جوال ا�   هاتفألجهزة الا�خاصة ��ا ع�� أفضل وجھ  اإللك��ونية وتطبيقات الو�ب    ها مواقعأن تجهز    ل�جهاتيمكن  

 �التا��:

ل�حصول ع�� تصميم سريع االستجابة ح�ى �عمل �ش�ل أفضل ع�� أجهزة    م�جهتك �عديل املوقع اإللك��و�ي    -

 وهذا �ع�ي أن نفس اإلصدار سوف �عمل ع�� �ل من ا�حواسيب والهواتف الذكية؛   – جوالا� هاتفال

  م سيعاد توجيھ األفراد الذين يتصلون بموقعكو��ذا  اإللك��و�ي للهاتف ا�جوال.    مإصدار من موقعك  تطو�ر  -

). و��ذه الطر�قة  m.xyz.gov.qaإ�� ذلك اإلصدار من خالل رابط منفصل (مثل  من خالل جهاز جوال    اإللك��و�ي

�� ون  أك�� األشياء ال�ي يرغب املستخدم �س��دف  اإللك��و�ي ع�� الهاتف ا�جوال    م موقعك  واجعلأن ت   ميمكنك

�� ون  املستخدم   بال�امل �� حالة لم يرغب   متقديم خيار �عرض موقعك  م. كما يمكنكالتصفحالقيام ��ا أثناء  

 استخدام إصدار الهاتف ا�جوال.  

إ��  ع�� ا�جهات  و�جب    - ال�ي وضعها  أن �ش��  ا�جوال  الهاتف  ع��  اإللك��ونية  اقع  للمو املمارسات  أفضل 

الشب�ات   ( اتحاد  ال�ي �عمل    لتطو�روال�ي تتضمن مبادئ توج��ية شاملة   ) W3Cالعاملية  اإللك��ونية  املواقع 

 . جوالا�  هاتف�ش�ل جيد ع�� أجهزة ال 

الوصول  للمرء  �مكن  و .  من مدى ا�جالطرف اآلخر  ال��  القائمة ع�� الو�ب  تطبيقات الهاتف ا�جوال تمركز  ت    -

األسا�ىي    ھعن نظام �شغيلألي تطبيق و�ب ع�� الهاتف ا�جوال من أي جهاز �شغل متصفح إن��نت �غض النظر  

http://www.w3.org/TR/mobile-bp/
http://www.w3.org/TR/mobile-bp/
http://www.w3.org/TR/mobile-bp/
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، غ��  تصال باإلن��نتك حاجة لالإست�وت هن، فأن ملفات املصدر ت�ون مخزنة ع�� خادم�ما  . و الو�بر�د  مثل: ب

 أو التثبيت.    لتن�يل ن ت�ون هناك حاجة للأنھ 

باستخدام لغات ال��مجة إ�ش �ي إم إل  تنفذ ألجهزة لشبكية ذات تفاعل إضا�� وآليات وصول  هناك صفحات -

�عا�ي  تطبيقات الو�ب  ظلت  التطبيقات األصلية. وقد  مظهر و�حساس وجافا سكر�بت و�ىي إس إس ملضاهاة    5

  
ً
االتصال وال�ام��ا،  نتيجة عدم قدر��ا ع�� الوصول إ�� مصادر ا�جهاز مثل دفاتر جهات  رزة  من عيوب بادائما

فقد أصبح    ،ذلك من  رغم  لكن، و�الباإلضافة إ�� قلة دعم التعرف ع�� اإلشارات واإلخطار ال�حظي بالرسائل. و 

مع  ��ان  امل  
ً

اختالال إل  إدخال  أقل  إم  �ي  إ�ش  ال��مجة  من  5لغة  الكث��  الشب�ي  ال��م��  لغات  آخر  وتدعم   .

  رموز منحصرة ع�� التطبيقات األصلية. و�رجع ذلك إ�� قابلية النقل العالية ل�انت �� املا�ىي  ا�خصائص ال�ي  

  هاتف الع�� مختلف أنظمة �شغيل األجهزة ومقاسات الشاشة، كما تتطلب تطبيقات الو�ب ع��    5إ�ش �ي إم إل  

واحدة أن �عمل ع�� أجهزة تدعم    رمز وصيان��ا. و�مكن لقاعدة    رموز ال  لتطو�را�حد األد�ى من املصادر  جوالا�

، وال�ي �عد متوافقة عملًيا مع جميع املتصفحات الشبكية املستخدمة  5تقنية البحث الشب�ي بلغة إ�ش �ي إم إل  

 �� الهواتف ا�حمولة وا�حواسيب اللوحية. 

واحدة    رمز تحتاج إ�� اإلبقاء ع�� قاعدة  �جهات  �� أن اتتمثل  و�ب للهاتف ا�جوال  التطبيق    تطو�رد  فوائإن    -

  التطبيق  �ون  و�فقط  
ً
كذلك  للمستخدم�ن �غض النظر عن منصة جهازهم أو نظام التشغيل األسا�ىي. و متوفرا

، غ�� أنھ  تثبيت التطبيقلون ال يحتاج املستخدم، كما  ت�ون اإلصدارات ا�جديدة والتحديثات متاحة ع�� الفور 

 ي�ون لتلك التطبيقات اتصال محدود با�خصائص األصلية ل�جهاز ومهامھ. س

 : ) �ختلطةل�ج�ن (اتطبيقات الهاتف ا�جوال ا 2-1-3

�� املنتصف ب�ن تطبيقات الهاتف ا�جوال األصلية وتطبيقات   )�ختلطةل�ج�ن (ا تقع تطبيقات الهاتف ا�جوال ا

التطبيقات   �عمل  األصلية،  التطبيقات  ومثلها مثل  املدعومة.  وا�خصائص  املصدر  متطلبات  من حيث  الو�ب 

و�ىي    5داخل املتصفح) ولك��ا مكتو�ة بتقنيات شبكية (إ�ش �ي إم إل  مقابل العمل  ع�� ا�جهاز نفسھ (ل�ج�ن  ا

إس وجافا تحديًدا،    إس  أك��  و�ش�ل  افإن  سكر�بت).  �عملالتطبيقات  وت  ل�ج�ن  أصلية  حاو�ة  وظف  داخل 

إم إل و  لغة جافا سكر�بت داخلًيا. وتتيح    �جراءمحرك متصفح ا�جهاز (وليس املتصفح) إلصدار لغة إ�ش �ي 

تطبيقات  ��ا ��  لإل  إ�� األص�� الوصول إ�� قدرات ا�جهاز ال�ي ال يمكن الوصو من الو�ب    طبقة التجر�د الشب�ي

ال  الو�ب التسارع وال جوال  ا�   هاتف ع��  الداخ��. وجدير بالذكر مثل مقياس  شركة جارتن�  أن    �ام��ا والتخز�ن 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2429815
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ل�ج�ن  التطبيقات اأما  واملوظف�ن.  الشر�ات  لتطبيقات الهاتف ا�جوال ب�ن    ل�ج�ن  لطر�قة استخدام اتو�ىي با

 آبل. متجر تطبيقات  شائعة جًدا أيًضا مثل: ال�� ميل وأو�ر وتو��� و��ستجرام وف�ي والعمالء لشر�ات ب�ن ا

مهام  يدمج  ل�ج�ن  تنفيذ التطبيق اإن  ف،  3كما هو مو�ح �� ش�ل  

إل   إم  �ي  إ�ش  تتمتع    5لغة  ولذلك،  األصلية.  ا�حاو�ات   ��

ا ال� ل�ج�ن  التطبيقات  ��ا  باملرونة  تحظى  ،  الو�بتطبيقات  ي 

باإلضافة إ�� القدرة ع�� التفاعل �ش�ل �امل مع أجزاء امل�ونات 

تتطلب   ال�ي  للتطبيقات  مثالية  يجعلها  مما  وال��مجيات  املادية 

 وقت
ً
. ير�� الرجوع إ��  تحسي��ا�� وسهولة  قها�لتسو أقصر �سبًيا  ا

إل   إم  �ي  إ�ش  بلغة  املتعلقة   5املراجع 

)http://www.w3.org/TR/html5/( 

 

 إ�ش �ي إم إل مدرجة �� حاو�ة أصلية.   رموز مع ل�ج�ن : التطبيقات ا3ش�ل 

 وال�ج�ن: املقارنة ب�ن التطبيقات األصلية والشبكية   2-1-4

التكنولوجية،   االختيارات  معظم  مع  ا�حال  هو  هناك  كما  عندليست  ا�حاالت  جميع  تناسب  واحدة  ما  إجابة 

ب األمر  يجب  يتعلق  الذي  ا�جوال  الهاتف  تطبيق  ع��  تطو�رهنوع  و�جب  تطبيق    ا�حهات .  منصة  اختيار  عند 

 الهاتف ا�جوال املناسبة أن تضع �� االعتبار العوامل التالية وان �سأل نفسها األسئلة التالية عند اتخاذ قرارها: 

 املس��دف؟   ممن هو جمهورك  •

 تطبيقالهاتف أم  الو�ب ع��  تطبيق، ع�� األرجح، يفضلون ستطبيق  أي •
ً
 أصلي ا

ً
 ؟  ا

 ما هو حجم قاعدة املستخدم�ن ونوع األجهزة األك�� استخداًما؟  •

يمكن   • ال�ي  املستخدم  متطلبات   �� األجهزة  �ج�ن  / أص��لتطبيق  فقط  ما  خصائص  مثل  تلبي��ا، 

 ومتطلبا��ا؟ 

 بحاجة إ�� الوصول إ�� مستشعرات ا�جهاز؟  مهل أنت  •

 بحاجة إ�� دعم األجهزة األقدم ذات األداء الضعيف؟  مهل أنت  •

 ��داد الت�اليف مع �ل نظام �شغيل تدعمھ؟ سحيث    ،بحاجة إ�� دعم أنظمة �شغيل متعددة  مهل أنت •

 5أ�واد إ�ش �ي إم إل 

 األ�واد األصلية/ا�حاو�ة 

الوصول إ�� واجهة برمجة التطبيقات 

  

 نظام �شغيل الهاتف ا�جوال 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2429815
http://www.w3.org/TR/html5/
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 التطو�ر�لفة ووقت  ير�� وضع الت   �ج�ن؟هل تلبية هذا املطلب ت��ر الت�لفة املتكبدة لتطبيق أص�� أو   •

 �� االعتبار. 

 التطبيقات األصلية ويستخدمو��ا بانتظام؟ بتن�يل  املستخدمون املس��دفون قوم يسهل  •

 ما هو مستوى األمان املطلوب من ناحية الوصول إ�� البيانات واملعلومات؟ •

 تقنيات الهاتف ا�جوال  ما �� و توفرة لديكم، ما �� موارد التطو�ر امل •
ً
 ؟ ال�ي �عرفو��ا جيدا

الش�ل   ال  4يقدم  تطبيقات  تنفيذ  ب�ن  وال�ج�ن،  جوالا�  هاتفمقارنة  والو�ب  األصلية  ن،  تجر�ة    ا��و من 

 املستخدم وسهولة التوزيع ومتطلبات املصادر ومستوى األمان.  

التطبيقات   تنفيذ  تجر�ة  أك��  يناسب  األصلية  إن  تتطلب  ال�ي  عال التطبيقات  ومستوى  غنية  من    مستخدم 

غ�� أن إحدى املشا�ل ال�ي تتعلق  تفاعالت املستخدم والوصول إ�� وحدات الوصول الطرفية املتعددة ل�جهاز.  

�� أنھ ح�ى من ب�ن األجهزة ال�ي �ستخدم نفس نظام األندرو�د  تتمثل  تطبيق أص��    لتطو�ردر  ابمتطلبات املص 

من   واحد  ل�ل  تخصيفإن  األجهزة  بھمصن��  خاصة  تحدي،  صات  يمثل  ما   وهذا 
ً
 كب��   ا

ً
امل   ا حيث  طأمام  ور�ن، 

حاجة    �� اختبار  سي�ونون  وا�حواسيب  رموز إ��  الذكية  الهواتف  ونماذج  طرز  من  مجموعة  ع��  األصلية  هم 

 ا�حمولة ال�ي �عمل بنظام أندرو�د..
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 جوال ا� هاتف تنفيذ تطبيقات ال  

 شبكية مختلطة  أصلية االعتبارات 

 تجر�ة املستخدم 

باتصال شب�ي/بدون اتصال  

 شب�ي 
 �عم �عم

محدود (الذاكرة ا�خبأة  

 ) 5للغة إ�ش �ي إم إل 

 أسهل  أسهل  دعم اإلشارات
 أصعب

 (جافا سكر�بت) 

 أع��  أع��  التفاعل
 أقل

 (جافا سكر�بت) 

 أع��  أع��  أقل زمن الوصول 

 �عتمد ع�� املتصفح  أسهل  أسهل  اإلشعار ال�حظي بالرسائل

االتصال با�جهاز (ال�ام��ا،  

جهات االتصال، ال�� �ي  

 إس...إ�خ)

 �امل  �امل 
 �� الغالب 

 ) 5(إ�ش �ي إم إل 

 التشغيل ع�� ا�جهاز 
أيقونات/شعارات  

 مخصصة

أيقونات/شعارات  

 مخصصة
 عالمات املتصفح 

 التوزيع 

 أصعب أصعب االكتشاف 
 أسهل 

 محرك بحث شب�ي) (

 التوزيع 

متاجر  

 التطبيقات

 (عام، مخصص) 

متاجر  

 التطبيقات

 (عام، مخصص) 

 رابط 

 ) و�ب(متصفح 

 املصادر املطلو�ة 

 املوافقة
متاجر  

 التطبيقات

متاجر  

 التطبيقات
 ال توجد 

 أقصر  متوسط  أطول  وقت التسوق 

 متوسط  أقل رمز قابلية نقل ال 
 أع�� 

 واحدة)  رموز (قاعدة 

 أسهل  متوسط  أصعب سهولة إصالح ا�خلل

 أسهل  متوسط  أصعب سهولة إضافة مهام جديدة 

 أع��  متوسط  أقل ا�خاوف األمنية األمان

 : اختيار تنفيذ تطبيق الهاتف ا�جوال بناًءا ع�� تجر�ة املستخدم والتوزيع واملصادر واألمان.4ش�ل 
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عامة فبصورة  الشب�ي  إن  ،  أسرع  (الو�ب)  املسار  ا�جوال    للهاتف 
ً
خاصة األص��  التطبيق  مسار  من  وأرخص 

إم إل، أصبحت  السر تقدم  دعم نطاق عر�ض من األجهزة. فمع ال�ون الغرض هو  عندما ي يع لتقنية إ�ش �ي 

لغة إ�ش والذي �ستخدم  املصمم جيًدا    الو�بتطبيق  يتمتع  ساألصلية بثبات. و   تالحق نظ��ا��ا  الو�بتطبيقات  

  است�ي إم إل ع�� الذاكرة ا�خبأة  
ً
 �حيحا

ً
مظهر  ب  ،لغة �ىي إس إس ولغة جافا سكر�بت املدمجةبو��ون  خدما

��  الو�ب تكمن األك�� لتطبيقات  خاوف ا� إن  و�حساس مقارب جًدا للذي تتمتع بھ التطبيقات األصلية امل�افئة. 

يمكن  ،  أم��ا ا�خبيثة  لحيث  تنجح  ل��مجيات  مأن  ا�جهاز  و�رمجيات  املادية  امل�ونات  إ��  الوصول  خالل  ��  ن 

ثالث  طرف    رموز بدون قصد بالوصول األص�� لأن �سمح  و�مكن لتطبيقات مرخص ��ا    –متصفحات الشبكة  

 غ�� موثوق.  

 خيار ل�ج�ن  و�بقى التنفيذ ا
ً
 جذاب   ا

ً
 من التطبيقات األصلية القو�ة والتنفيذ الشب�ي املرن.    ا

ً
للغاية يوفر مم��ات كال

فإن  بقلة تكرار تحديثا��ا إلصالح ا�خلل وتحس�ن األداء الوظيفي. و�سبب تلك امل��ة،  ل�ج�ن  وتتصف التطبيقات ا

جديدة  لتطبيقات الهاتف ا�جوال ا�خالصة  أو شبكية  �ج�ن  إ�� اختيار تنفيذات  تميل    املؤسساتالكث�� من  

ستخدمة  املت�ون التطبيقات  نما  تتحول إ�� التنفيذات األصلية حي   ،�عدفيما  أ��ا،  إال  عند استخدامها ألول مرة،  

 املستخدم. قبول مستو�ات عالية من االستقرار و بلغت قد 

و�تصبح  فيما  و  تنافسية  أك��   التطبيقات 
ً
يتجھ  عددا حل�املطور �عض  ،  وضع  صوب  منصات  ن  خالل  من  ول 

ال أنظمة  من  عدد  اآلن  و�وجد  املصدر.  مفتوحة  املصدر.    جوالا�  هاتفمتعددة    هاتف التحالف  إن  مفتوحة 

��   واملمارس�نا�جوال    مجموعة من تكنولوجيياتحاد ب�ن  هو    (Open Mobile Consortium)  املفتوح  جوالا�

من أجل مساعدة إ�سانية أك�� فعالية    جوالا� هاتفع�� وضع حلول مفتوحة املصدر للا�جال والذين �عملون  

ولتحق  العاملية.وكفاءة  االجتماعية  التنمية  للو   يق  مش��كة  حلول  تنفيذ   �� أهدافهم  ��    جوالا�  هاتفتتمثل 

وترشيد تطو�ر و�شر   ا�ختلفة،  لتشغيل البي�ي وتبادل البيانات ب�ن التكنولوجياتمستو�ات    و�عظيم،  امليدان

تكنول املصدرواستخدام  مفتوحة  ا�جوال  بتقاسم  .  وجيا  ا�جموعة  والتقدم    رموز الوتقوم  وا�خطط  واملعاي�� 

 والدروس املستفادة. 

 : تصميم التطبيق من أجل تجر�ة مستخدم مثالية:  2-2

 

أنھ سي�ون نافًعا  من  من أهم األشياء ال�ي يجب وضعها �� االعتبار عند تصميم تطبيق هاتف جوال هو التأكد  

 و�د��ي
ً
مع  ا التفاعل  و�عد  وأثناء  قبل  ومشاعره  املستخدم  إدراك  ا�جوال  الهاتف  مستخدم  تجر�ة  و�شمل   .

لبدء  الالزم  وقت  الع��  ينب�ي  األداء  املرء عن  إن انطباع  التطبيق األص�� أو املوقع اإللك��و�ي ع�� الهاتف ا�جوال.  
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االنتظار. و�و�ح  التشغيل   املتحركة واألخطاء وأوقات  الصفحة وسالسة االنتقاالت والرسوم  وسلوك تحميل 

)  رمز"التطبيق" (برسومھ البيانية والتفاعل وا�حتوى وا�خصائص وال  إن  الش�ل املو�ح أدناه هذه العوامل:  

"هاتف  �عمل   جهاز  املع��  الفنية  القدرات  ببعض  ال�ام��ا...إ�خ)    عينة جوال"  إس،  �ي  ال��  الشاشة،  (حجم 

 .ا�جانب ا�خلفي"�تصل التطبيق من خالل "شبكة" للوصول إ�� "و ومنصة (أندرو�د، آي أو إس...إ�خ). 

 

 

high-designing-for-guidelines-https://www.smashingmagazine.com/2011/07/seven-املصدر:  

experiences/-user-mobile-performance 

 

 عند تصميم تطبيق الهاتف ا�جوال ��دف تقديم تجر�ة مستخدم مثالية. أدناه �� االعتبار العوامل  ينب�� أخذ  

 

مهمة واحدة  2-2-1 يبذلھ  جهودا� تقليل  يجب  :  شاشة واحدة،  ما    ن و املستخدم الذي  ا�حصول ع��  سبيل   ��

حقيقية لل�خص املستخدم    قيمة  اله   ةواحدمهمة  للتطبيق  صممة  . و�جب أن تدعم �ل شاشة ميرغبون فيھ

جراء  واحد إل   ،و�ما ال يز�د عن طلب  م �ل شاشة من أجل �ىئ واحد فقط وال �ىيء غ��هي تصم�جب  و للتطبيق.  

 إن ذلك  .  املهمة
ً
وكمثال  اء عليھ عند ا�حاجة.  نلبلالستخدام وسهل لإلضافة أو  للتعلم وسهل  ل  يجعل األمر سهال

خيارات للمستخدم�ن لالختيار من ب�ن فئات  تقديم  هاتف ا�جوال  تطبيق ال بصفحة االستقبال  مكن لع�� هذا، ي

خدمة  بتقديم   الصفحات التالية �ل صفحة من وم تقبينما مجموعة من ا�خدمات،  خدمات متنوعة أو من ب�ن

 واحدة بطر�قة مبسطة.  

 التطبيق  ا�جانب ا�خلفي 

 الرسومات البيانية 

 التفاعل 

 ا�حتوى 

 ا�خصائص

 ا�خوازميات

 قواعد البيانات

 واجهات برمجة التطبيقات

 ا�خوارزميات

 املنصة 

 ا�جهاز

 التغطية 

 املعيار

 الهاتف ا�جوال  الشبكة 

https://www.smashingmagazine.com/2011/07/seven-guidelines-for-designing-high-performance-mobile-user-experiences/
https://www.smashingmagazine.com/2011/07/seven-guidelines-for-designing-high-performance-mobile-user-experiences/
https://media-mediatemple.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2011/05/model4.gif
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الالزمة ال�ي ال تدعم مهام  � ع�� ا�حتوى وحذف العناصر غ��  ���ك يجب ال:  واجهة املستخدم غ�� املرئية  2-2-2

 ال توجيھ املستخدم�ن إ�� ا�حتوى الذي يبحثون عنھ �ش�ل سريع  نب��  املستخدم. و�
ً
  نخفاض مدى االنتباه. تفاديا

 تقدم  خرائط جوجل  . إن  ملستخدماواجهة  هو  ا�حتوى  و�� هذه ا�حالة يصبح  
ً
 ممتاز   مثاال

ً
حيث    –  هذا األمر ل  ا

جوجل بأن ا�خر�طة  ذكرت واألزرار غ�� الضرور�ة، و  األلواحصميم جميع  حذفت جوجل خالل مرحلة إعادة الت

 �� واجهة املستخدم.  

 

عناصر التصميم    وحول   : �ش�� املساحة البيضاء أو "املساحة السلبية" إ�� املساحة الفارغة ب�ن املتنفس  2-2-3

 �� �عد عنصر ، و أو تخطيط الصفحة
ً
 أساسي ا

ً
  مسؤولة ليست  احة البيضاء  املسإن �� تصميم الهاتف ا�جوال.    ا

 عن سهولة قراءة  فقط 

ول أولو�اتھ،  وتحديد  تكا�حتوى   دور لعب  ��ا 
ً
 هام  ا

ً
املرئي  ا التخطيط   �� واجهة  ،  أيًضا  تبسيط  يمك��ا  ولذلك 

 املستخدم وتحس�ن تجر�ة املستخدم.  

 

 اجعل التصفح وا�ح  2-2-4
ً
 بذاتھ  ا

ً
لالكتشاف وسهل الوصول    : يجب أن ي�ون التصفح ع�� الهاتف ا�جوال قابال

الهاتف  ، غ��  ستحوذ ع�� مساحة صغ��ة من الشاشة�أن  و  الهاتف �عد تحدًيا يواجھ  أن إتاحة التصفح ع�� 

التوج��ية.   املرئية  التصميم  إ�� تفضيل ا�حتوى ع�� عناصر  نتيجة قيود صغر الشاشة وا�حاجة  إن  ا�جوال 

رائعة  ، و��  قليلة �سبًياالتصفح  الخيارات  ذات  بيقات  لتطلتماًما  مناسبة  أشرطة الصفحات وأشرطة التصفح  

ع�� الفور من صفحة إ�� للمستخدم أن ينتقل  كما أ��ا تتيح  أل��ا �عرض جميع خيارات التصفح  لذلك الغرض  

 أخرى من خالل ضغطة واحدة.  
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اتف ذكية  : عليك تكييف تصميمك مع الشاشات الكب��ة. فمع إصدار هو التشغيل باستخدام يد واحدة  2-2-5

  جديدة، يبدو  
ً
لكيفية مسك  أساسية  ثالث طرق  وفيما ي�� نو�ح  .  وسعأن أحجام الشاشات ستستمر �� التجليا

 املستخدم�ن لهواتفهم: 

 
 

 .��واتفهم  لكيفية إمساك املستخدم�ن   األساسية  : الطرق 5ش�ل 

 

واحدة  اليد  الالستخدام  أفضل  % من املستخدم�ن الذين تمت مالحظ��م الهاتف بيد واحدة. ولفهم  85�ستخدم  

�ش�� ا�خر�طة ا�حرار�ة التالية إ�� أش�ال مواضع  و .  يمكنم الرجوع للبحث التا��  ع�� مختلف أحجام الشاشات

املنطقة     تقل�لما    ،ك�� حجم العرض  اإل��ام املستخدمة ع�� مختلف مقاسات العرض. و�مكن مالحظة أنھ �لما

 .  سهلة الوصول 

 

 
 الهاتف ا�جوال ع�� مختلف أحجام لعامة : مناطق اإل��ام ا6ش�ل 

 

15%  

 باليدين

36%  

 ب�ن اليدين 

49%  

 بيد واحدة

 بوصة 5.5حوا�� 

 بوصة 4.7حوا�� 

 
 بوصة  4حوا�� 

 
 بوصة 3.5حوا�� 

 
 متمدد 

محا
  

 متمدد 

 

 متمدد 

 

 متمدد 

 

 محاید 

 

 محاید 

 

محا
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وعليك املستخدم.  تجر�ة  لتحس�ن  التصميم  تكييف  الضروري  يمكن    ممن  التطبيق  أن  من  التأكد  محاولة 

الكب��ة باستخدام يد واحدة.   ضع خيارات  و وعليكم كذلك  استخدامھ �سهولة (و�ش�ل �امل) ع�� الشاشات 

 التصفح �� نطاق وصول اإل��ام. 

 

 التطبيق سريعجعل قدر اإلم�ان  أن تحاولوا   معليكب��  ين:  اجعل التطبيق يبدو أسرع  2-2-6
ً
 ومتجاو�  ا

ً
قوموا  ،  ا

سريعة. وتتمتع األفعال املوضوعة �� �شغيالت و�� بأن األفعال تتم بصورة  �عمل أشياء �� ا�خلفية لتجعلها ت

. ومن األمثلة ا�جيدة ع��  ع��ا  تحدث قبل أن �سأل املستخدمأ��ا  و   ، أ��ا غ�� مرئية للمستخدم: ا�خلفية بم��ت�ن

يود   ال�ي  الصورة  املستخدم  يختار  أن  فبمجرد  ا�ستجرام.  تطبيق  ع��  الصور  تحميل  تبدأ  تقاسمهاذلك،   ،

تحميل الصورة �� ا�خلفية.  أثناء  تعليقات  الدعوة املستخدم إلضافة  رام بو�قوم ا�ستجبالتحميل �� ا�خلفية.  

جا فيھ  ي�ون  الذي    الوقتحلول  �و  املشاركةاملستخدمون  زر  ع��  للضغط  اكتمل  التحميل  ي�ون    ،هزون  قد 

 صورع�� الفور.  تقاسم ال�ون من املمكن �و 

 

و�عطيل خدمة تحديثات    بالدفعات  الشبكية  املعا�جة: باتخاذ خطوات مثل طلبات  تحس�ن عمر البطار�ة  2-2-7

مكن تقليل تأث��  يا�خلفية عند فقدان االتصال أو تقليل معدل تلك التحديثات عند انخفاض مستوى البطار�ة،  

 . تجر�ة املستخدمتطبيق ع�� عمر البطار�ة دون املساس بال

 

 و : �ستقبل املستخدم ال�حظي بالرسائل بحكمة  اإلشعاراستخدام    2-2-8
ً
من اإلخطارات عديمة الفائدة    ن وابال

األول لعدم تثبيت املستخدم�ن لتطبيقات  أ�شط��م اليومية. و�تمثل السبب  من ترك��هم ع��    �ل يوم �شتت

 : )من ا�جيب�ن  %71(الهاتف ا�جوال �� "اإلخطارات املز�جة" 

 

الدخول  

  

  

مخاوف  

  اإلعالنات  

واجهة مستخدم/تجر�ة مستخدم   

 الثبات   

 الت�جيل املعقد 

 اإلشعارات املز�جة 

�جميع ا�جيب�ن،فقد ذكر �ل مشارك ثالثة   وفًقا للنسبة املئو�ة
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 أسباب لعدم تثبيت املستخدم�ن تطبيقات الهاتف وفًقا لدراسة أجر��ا منصة أبي��يت  7: أهم 7ش�ل 

ا  أ��  مفقط �� حالة اعتقادك ا  إرساله، بل يجب  "تقاسمها"�غرض  فقط    اإلشعاراتولذلك، يجب عدم إرسال  

للمستخدم.  ذات   الهاتف  إن  قيمة  تطبيق  لرسائل  فعالة  اس��اتيجية  لوضع  الطرق  ��  تكمن  ا�جوال  أفضل 

استخدام أنواع مختلفة من إشعارات الرسائل وال��يد اإللك��و�ي واإلشعارات داخل التطبيق ورسائل التغذية  

مًعا با��جام تام �خلق تجر�ة مستخدم    مأن �عمل رسائلكو�نب��    –للرسائل    متنويع إرسالك  م عليكإن  اإلخبار�ة.  

 وا�حتوى. درجة االست�جال ملالئم بناًءا ع�� اختيار نوع اإلشعار ا  مرائعة. كما يجب عليك 

 

 لإلشعارات : االستخدام املالئم 8ش�ل 

عند تطو�ر منتج هاتفك    )508مثل  (  واللوائح ا�ح�ومية  اتبع املبادئ التوج��ية لصناعة واجهة املستخدم  2-2-9

 ا�جوال. 

كيفية حمايتھ لبيانات  /التطبيق  قم بوضع املبادئ التوج��ية لألمان وا�خصوصية فيما يتعلق بما يقوم بھ  2-210

 املستخدم واألنظمة ا�ح�ومية. 

لتصميم تطبيقات    أ  امل�حقواجهة املستخدم ع�� النحو املو�ح ��  موجهات  أن �ش�� إ��    ا�جهاتع��    2-2-11

يتوقعها �ل  ا�خاصة ��ا، وال�ي  توج��ية لالستخدام  ال  بادئاملستخدم و املل�ل منصة واجهة  إن  الهاتف ا�جوال.  

تطبيقاتمستخدم   ا�ج   ع��  للمبادئ  الهاتف  وروابط  متنوعة  رسمية  مستخدم  واجهات  امل�حق  و�قدم  وال. 

 التوج��ية لتجر�ة املستخدم من املصنع�ن. 

 
ً
جدا عاجلة    حالة 

  

ا�حتوى  

 الغ�ي 

 ال��يد

 

 

اإلشعار 

  

اإلشعارات داخل 

 التطبيق 
 التغذية

 الضرورة املنخفضة   

حتوى  ا�

 البسيط
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 ا�خطوة الثالثة: التطو�ر واالختبار واإلطالق والصيانة

 

اما   الهاتف ا�جوال�جهة  أن تضع  ��ا �خدمات  املعلومات ا�خاصة  القرار �شأن ن�ج    ،خطة تكنولوجيا  وتتخذ 

إتباع  ينب�� عل��ا    - القيام بھ باستخدام موارها الداخليةأو التنفيذ  رت �عهيداسواء اخت  - تنفيذ الهاتف ا�جوال  

ا�جوال تطبيق  تطو�ر  لن�ج  م "أجايل"    الهاتف  إ��  و (Agile)�ستند  املن�ج  تم��  �.  األساسية  ذلك  با�خصائص 

 التالية:  

 در�ج"؛ طر�قة "التكرار" و"الت -

الت  - "نفيذ  يتوزع  ع��  مجموعة  ل�متنوعة     (Sprints)  "مراحلالك��  م��ا  املل    ستخداماال م��ات/حاالت  من 

 ؛ا�حددة

العمل  نطاق  آثار    دارة إ  ولتحس�ن مرحلة  �ل  مخرجات  عظيم  املستمر" و"الدمج املستمر" لت  نفيذ �ستخدم "الت  -

 وا�خاطر وا�جدول الزم�ي. 

 يل:  اأجن�ج  التا�� العناصر الرئيسة مليو�ح ا�خطط 

 

 

 

 

 

 كيف يتم استخدام سباقات السرعة �� طر�قة أجايل :  9ش�ل 

 االكتشاف:  3-1

 

وواضعو النظم مًعا مع األطراف املعنية ا�حددة من قطاع    ل اعماأل املرحلة، يت�اتف متخصصو    هذهخالل    3-1-1

تنفيذ التطبيق ووضع  من�ج  متطلبات النظام واملستخدم وتحليل الت�لفة واختيار  باط  األعمال لتحديد واستن

 متطلبات وقيود املستخدم واألنظمة ا�حددة. ل�ي جميع تال�ي ة تدفقات الوظيفيصورة عامة لل

 1 مرحلة
 2مرحلة 

 3مرحلة 
 التحليل

 التصميم

 البناء

 

 التحليل

 
 التصميم

 
 البناء

 

 التحليل

 
 التصميم

 البناء 

 النشر  
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  التصميم املرئي هتمامات األعمال ال�ي يتع�ن ع��  وا  الدمجو�تضمن ذلك تجميع متطلبات العمل ونقاط    3-1-2

األمثل. و مراعا��ا،   االستخدام  وأف�ار  القائمة  اإلجرائية  تحدهذه  ��  �تم  واملسائل  العامة  حاالت  ا� د  ياملرحلة، 

ال تنفيذ    و�تفق عل��ا ،  نظامالستخدام  أولو�ا��ا طوال ف��ة  ��وع��  ُيتفق عل��ا  بناًءا ع�� عوامل  ذلك    املشروع 

 .  ا�ح�ن

و�حساس  ستخدم تحافظ ع�� مظهر  املواجهة عامة لسوف يبتكر مصممو واجهة املستخدم تصميمات  3-1-3

واجهة املستخدم  و  مصممحتاج  دام. وسياالستخقابلية  ع�� مستوى عال من  و�� ذات الوقت تحافظ    ا�جهة

و مملناقشة   األعمال  شأن  النظام  مهند�ىي  تخص�ىي  الوظيفية  موالفة  ��  قابلية  لتدفقات  �عظيم  بقصد 

لعرض واجهات  إ�� نماذج مصغرة  التوصل  ع�� مصم�ي واجهة املستخدم  و�� هذه املرحلة يتع�ن  االستخدام.  

  تعليقا��م لالذين ست�ون  و راف املعنية واملستخدم�ن ا�حتمل�ن  املستخدم للتطبيقات والتدفقات الوظيفية لألط

تطو�رها  بصورة تفصيلية و االستخدام. وسوف يتم تخطيط أدوات واجهة املستخدم  قابلية  �� �عز�ز  كب��ة  يمة  ق

   .مرحلةقبل �ل 

 املراحل  تخطيط  3-2
 

�� عالقة  استخدام تطبيقات الهاتف ا�جوال" يركز ع�� حاالت  لمراحلأو�� ل"تخطيط تم إجراء سي 3-2-1

�ون  و�جب أن ت، مرحلة�� بداية �ل لتفصيلية د املتطلبات ايتحديتم س. و مرحلةتخطيط �ل مباشرة مع 

 �� املرحلة األولية.  لعامة ال�ي تم تحديدها تطلبات ااملمع  متسقة 

ي  3-2-2 لقد  املق��ح  التخطيط  األو��  لمراحل  تغ��  التخطيط  ان��اء  أي  مراحللل�عد  املز�د من  ،  يتوفر  عندما 

سيتم  ،  مرحلةبداية �ل  عند  و .  ا�جانب ا�خلفيالبينية ��  الوضوح حول حاالت االستخدام والتعقيد واالعتمادات  

�غي��  ق ع��  . وسيتم االتفانتظارقائمة اال بنود  إ�� مهام مع معاي�� للقبول و�ضاف��ا إ��  وتقسيمها  املم��ات  تفكيك  

 .  "Scrum Master" ق�فر القائد قبل من ذلك   و�تم التعامل مع،  املنتجمع مال�ي   مرحلةأي مدة 

 :  لمراحللاأل�شطة النمطية 

 

 املهام  

انتظار   قائمة 

 2املرحلة 

املنتج  خصائص 

 )جميع املهام(
 2مرحلة  1مرحلة 

 الزمن  

 املهام#

    (Scrum): مبادئ من�ج سكرام 10ش�ل 

قائمة انتظار  

 1مرحلة 
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 واختبارها: املراحل  بناء 3-3

 

جميع    3-3-1 ب�ن  املراحل  تبدأ  من  االستخدام  حاالت  اختيار  يتم  حيث  تخطيط،  قائمة  بنود  بجلسة 

  الك املنتج إبالغها ملال�ي سيتم  و املدة املطلو�ة  االسكرام    ق�. و�قيم قائد فر املرحلة املعنيةدراجها ضمن  و�نتظار اال 

املهام الوظيفية  حول  االتفاق  . إن حصيلة هذه ا�خطوة تمثل  لاعماأل موافقة املسئول�ن عن  ع��  ليتحصل بدوره  

 .  املعنية  لمرحلةال�ي سيتم تطو�رها ل

والتصميم  تطو�ر  اليبدأ  ،  مرحلةال�ي يحضرها مال�و املنتج �� بداية أي  و   املرحلةحلقة تخطيط    وعقب  3-3-2

رقم ونطاق محدد   مرحلةي�ون ل�ل وس. لمرحلةاملتفق عل��ا لستخدام اال واجهات املستخدم �حاالت  التفصي�� ل

 �ش�ل وا�ح ل�ل واجهة مستخدم يتم تصميمها وتطو�رها.  

خطط حاالت    لمرحلة��ا لاملتفق علستخدام  اال سيبدأ تطو�ر حاالت    3-3-2
ُ
بناًءا ع�� اإلطار الزم�ي املتفق عليھ. وت

ال�ي  (  املرحلة��  ل  ا عم األ االختبار بناًءا ع�� نطاق   الرموز �� مطورو  سيشرع  . و )هااختيار تم  حاالت االستخدام 

يعتمد اختيار لغات ال��مجة و�يئات  وستم االن��اء م��ا �� املراحل السابقة.    بناًءا ع�� املواصفات ال�ي كتابة الرموز  

األجهزة املدعومة،  و التنفيذ  طر�قة  خيار  بما �� ذلك  التطو�ر �جانب العميل ع�� مجموعة كب��ة من العوامل  

��  فيجب أن تأخذ  برمجة م�ونات جانب ا�خادم  أما  السرعة واألمن.  مواصفات  باإلضافة إ�� املهام الوظيفية و 

مثل: حماية البيانات عن  (ومتطلبات األمن    )��امنواالستخدام املاالنتاج  حاالت    أمثل: أسو (االعتبار التحميل  

واستخدام   املوقع  ملعلومات  املالئم  واالستخدام  الهو�ة  و�دارة  االف��اضية  ا�خاصة  والشب�ات  التشف��  طر�ق 

 .  )جدران ا�حماية ومناطق األمان

�ل    3-3-4 ختام  اختبار  ،  مرحلةو��  أ�شطة  األنظتجرى  االستخدام  �مة  دمج  ضمنت  احاالت  ،  املرحلة��  ل�ي 

بالوصول إ�� بيئات اختبار  جهات  يسمح ل� س �� بيئة العميل. كما  لوظائف ال�ي تم تطو�رها ستعمل  التأكد من أن  ل

 معها.  دمج  ال�ي سيتم الخلفي  �جانب ا�جميع حلول ا

��خة تجر�بية من التطبيق/التطبيقات  االسكرام �عرض  م قائد فر�ق  و دمج األنظمة، يقاختبار  عقب    3-3-5

ال�ي  التالية بناًءا ع�� اتفاق ب�ن ماملرحلة  ��  واملالحظات    التعليقاتسيتم إدراج  املنتج التجاري. و ال�ي  ملالك/م

   .  �اقبل الشروع ف� املرحلة�� تخطيط  حسب أولو�ا��ا تلك املالحظات  س��تب املنتج، و 
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.  األعمال  جهةنتائج االختبار مع  واختبارات دمج األنظمة، يتم تقاسم  عقب تنفيذ االختبارات الوظيفية    3-3-6

أي عيوب  قد اكتمل، وستحول    بأنھيعت�� تطو�ر حاالت االستخدام  �� غياب أي عيوب من الدرجة األو��، سو

  للمنتج.النتظار قائمة ابنود إ�� التالية أو تضاف  املرحلةمتبقية إ��  

 املستخدم والنشر اختبار قبول  3-4

 

  ا�جهة مع دعم    )تحققي �املاختبار  (اختبار قبول املستخدم  بإجراء  ون �� قطاع األعمال  املستخدم قوم  ي  3-4-1

الختبار �ش�ل مالئم من  �ي �� تحت ا تطبيقات الهاتف ا�جوال الغليف  . و�جب �املراحلجميع  ��  العيوب    إلصالح

غ�� مخصص لإلنتاج. و�تم  من الشبكة  بيئة تجميع مالئمة �� جزء  خلق  ينب��  ،  ا�خلفي جانب  ا� ��  أجل توزيعها. و

التجر�بية  مستخدمي  اختيار   الن�خة  الن  و يمثلبحيث  اختبار  تقر��ي  ا�ش�ل  �جموعة  توزيع  لديموغرا�� 

املس��دف�ن.   ت املستخدم�ن  ا�خت��ين بحساب�زو وسيتم  اإلتباع  م�ن،  مستخدات  د  سهلة  �عليمات  إ��  باإلضافة 

ذلك،   إ��  باإلضافة  املستخدم.  قبول  الختبار  الرئيسة  املهام  هو  املستخدم�ن  إبالغ  تع�ن  يفإنھ  بخصوص  بما 

�سهل تقييم أداء النظام وا�خادم. وعند اكتمال مرحلة  بحيث  حاالت االختبار  صياغة  و�جب  ،  اختبارهمتوقع  

 . ز و رمتطو�ر المن روت�ن دمة للرجوع إل��ا �� املرة القاالحظات ، تجمع الردود واملهذهاالختبار  

 

ع�ن ع�� مالك املنتج �� جهة األعمال إصدار موافقتھ ع�� الشروع �� انتاج املنتج أو تقديم مالحظاتھ  توسي  3-4-2

 إلجراءات املشروع. 
ً
 �� الوقت املطلوب وفقا

  

.  ا�جهة  توزيع املنتج بدعم مننشر و با�جهة بيقوم فر�ق تكنولوجيا املعلومات  و�عد ا�حصول ع�� املوافقة،    3-4-2

متاجر التطبيقات  قد ت�ون  . و لالعتماد  إ�� متاجر التطبيق املعنيةتقديمھ  ع تطبيق الهاتف ا�جوال و يوقتذلك  ي��  

تجر��ي �جولة واحدة أخ��ة    إصدار بإجراء  ن�ح  املعنية. و�  ا�جهاتعامة أو متاجر مخصصة أسس��ا  تلك متاجر  

 للمستخدم�ن املس��دف�ن.  التطبيق إطالق  قبل   اإلصدار اختبار قبل  من  

 الصيانة:   3-5

 

أي مواطن خلل أو مشا�ل  بوالرصد فيما يتعلق  للمراقبة  تم إطالقها    تخضع تطبيقات الهاتف ا�جوال ال�ي  3-5-1

ا  يجب غ�� متوقعة. و�جب إصالح ا�خلل و�صدار التحديثات �� األوقات املناسبة. ومع ذلك،   بأن  �جهات  تذك�� 

تجاهل  ن  الذين قد يختارو ، و قد يز�ج املستخدم�ن ال��ائي�نمتقار�ة  إصدار التحديثات �ش�ل مفرط ع�� ف��ات 

 أو ح�ى �عطيل إشعارات التحديث.  
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 مراجع املبادئ التوج��ية لواجهة املستخدم  –امل�حق أ  

 مع ارتباطات �شعبية لها:   با�جال لواجهة املستخدم توج��يةال بادئ �ختلف املمراجع   قائمة

  املمارسات لنظام األندرو�د أفضل )1

  أفضل ممارسات األداء لنظام األندرو�د )2

   املبادئ التوج��ية لواجهة مستخدم نظام األندرو�د )3

   دئ التوج��ية لل��مجة لشركة آبل.ااملب )4

   األوامر املسموحة وا�حظورة �� تصميم واجهة املستخدم لشركة آبل. )5

   للتصميم املادي لشركة جوجل. التوج��ية بادئامل )6

  لواجهة املستخدم البشري لنظام أو أي أس التوج��ية املبادئ )7

 مخطط ملنصة تطبيقات نظام و�ندوز العاملية.  )8

 PDFإصدار  - بالك ب��ي لهواتف ذكية  10املبادئ التوج��ية  لـ  )9

 نظام و�ندوز باللمس لستخدم امل لواجهة   املبادئ التوج��ية )10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developer.android.com/guide/practices/index.html
https://developer.android.com/topic/performance/appstartup/best-practices
http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/index.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/CodingGuidelines/CodingGuidelines.html
https://developer.apple.com/design/tips/
https://material.io/guidelines/materialdesign/%20introduction.html
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/Introduction/Introduction.html
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/layout/
https://developer.blackberry.com/design/bb10/
https://developer.blackberry.com/design/bb10/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dn688964(v=vs.85).aspx
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اقبة الوثيقة   مر

ف  التعديالت  اإلصدار  التار�خ الن�خة  ِ
ّ
 املؤل

 املواصالت واالتصاالت وزارة  تحديثات صغ��ة  30/10/2017 1.0.0

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والشعارات�غي�� التصر�ح القانو�ي   24/03/2022 1.0.1
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