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 ) التعار�ف1املادة (

 

 املعا�ي املبينة إزاء �ل م��ا:ألغراض هذه السياسة ُيقصد بال�لمات املبينة أدناه 

 

 دولة اإلمارات العر�ية املتحدة. الدولة

 ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية �� الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات ح�ومية. ا�جهات ا�حكومية

 ا�خدمات ا�ح�ومية املقدمة من قبل ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية �� الدولة. ا�خدمات

 ا�حكومة الرقمية
 �� ��  مارات العر�ية املتحدةا�ح�ومة الرقمية �� ا�ح�ومة االتحادية لدولة اإل 

ً
(حاليا

 .الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت وا�ح�ومة الرقمية)

 السياسة.هذه ا�جهات ال�ي لها عالقة �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر بتنفيذ أح�ام  ا�جهات ا�ختصة

 ا�خدمات االستباقية

ي يتم تنبؤها أو توقعها بناًء ع�� احتياجات املتعامل وتفضيالتھ ا�خدمات ال�

 
ً
إ�� البيانات واملعلومات والوثائق املعرفة لدى ا�جهات  وأحداث حياتھ، واستنادا

 ة، واملبادرة �� اق��احها عليھ وتقديمها قبل أن يطل��ا و�� الوقت املناسب.يا�ح�وم

 ا�خدمات الرقمية
ع�� أي قناة رقمية مثل ( تقدم من خالل القنوات الرقميةا�خدمات ا�ح�ومية ال�ي 

 ).ن��نتالتطبيقات الذكية أو املواقع اإللك��ونية باستخدام شبكة اإل 

 القنوات الرقمية
لك��ونية والتطبيقات الذكية بما �� ذلك قنوات التواصل االجتما�� جميع املواقع اإل

 واألنظمة املتنقلة.

 املتعامل الرق�ي

من خالل ، وذلك الذي ينجز معامالتھ ا�ح�ومية من خالل القنوات الرقمية املتعامل

 وتمكنيھ من استخدام ا�حفظة الرقمية ملشاركة املستندات 
ً
�عر�ف نفسھ رقميا

والوثائق ا�ح�ومية وغ��ها، وكذلك استخدام التوقيع الرق�ي وغ��ها مما يمكنھ من 

 بأمان دون تدخ
ً
 ل �شري من ا�جهة ا�ح�ومية.إتمام معاملتھ ا�ح�ومية رقميا

 املمكنات ا�حكومية الرقمية

األنظمة والبنية التحتية ا�ح�ومية الرقمية املش��كة �� ا�ح�ومة االتحادية وال�ي تم 

تطو�رها ��دف �سهيل الر�ط والتحول الرق�ي �� الدولة، وال�ي تدار من قبل 

 ا�ح�ومة الرقمية �� الدولة.
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 الشبكة ا�حكومية االتحادية

(FEDNET) 

و�عت�� وسيلة آمنة تتيح ل�جهات ا�ح�ومية  ،إحدى املمكنات ا�ح�ومية الرقمية

إم�انية تقديم ا�خدمات ا�ح�ومية الذكية ع�� مدار الساعة، كما توفر بنية تحتية 

مش��كة تتيح ل�افة ا�جهات ا�ح�ومية عند الطلب إم�انية وصول آمن إ�� مجموعة 

، من املوارد ا�حاسو�ية املت�املة مثل (الشب�ات، ا�خوادم، تطبيقات التخز�ن

وا�خدمات)، إضافة لر�ط تلك ا�جهات مع �عضها و�عز�ز التواصل والتنسيق فيما 

 بي��ا.

 الرابط ا�حكومي ل�خدمات

)Government Service Bus( 

إحدى املمكنات ا�ح�ومية الرقمية، و�� منصة ر�ط شاملة لتبادل البيانات 

يخدم حاجة املتعامل با�سيابية ب�ن أنظمة ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية وا�حلية بما 

�� ا�حصول ع�� خدمات ا�ح�ومة من خالل تمك�ن ا�جهات ا�ح�ومية من الوصول 

السهل إ�� البيانات متعّددة املصادر، وتوف�� خدمات ح�ومية قائمة ع�� املصادر 

 املوثوقة وا�حّدثة.

 الهو�ة الرقمية

)UAE Pass( 

و�� أداة �عر�ف للمتعامل الرق�ي تتيح لھ  ،إحدى املمكنات ا�ح�ومية الرقمية

خاصية املصادقة الرقمية والتوقيع الرق�ي و�دارة مستنداتھ الرقمية من خالل 

كما توفر خاصية ا�ختم الرق�ي ل�جهات ا�ح�ومية  ،محفظة الوثائق الرقمية

 وا�خاصة.

 املصادقة الرقمية
املستخدم و�ثبات الهو�ة اإلجراءات الفنية ال�ي يتم من خالها التحقق من هو�ة 

.
ً
 رقميا

 التوقيع الرق�ي

لك��و�ي مح�ي، م�ون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام إتوقيع 

معا�جة ذو ش�ل رق�ي، وم�حق أو مرتبط بمستند رق�ي، من شأنھ التحقق من هو�ة 

 �خص املوقع وقبولھ �حتوى البيانات املق��نة بھ.ال

 ا�ختم الرق�ي
لك��و�ي مح�ي ع�� ش�ل بيانات رقمية، تتصل أو ترتبط بمستند رق�ي إختم 

 �ستخدم لتأكيد هو�ة ا�جهة، وأصل وسالمة مصدر البيانات �� هذا املستند.

 �شمل املستندات الرقمية وال�ي يمكن للمتعامل طل��ا ومشارك��ا �عد موافقتھ. محفظة الوثائق الرقمية

 مستندات رقمية

ية صادرة من جهات ح�ومية أو خاصة باستخدام الهو�ة الرقمية �� رسائل رقم

 لك��و�ي وال�ي �ساوي الوثائق واملستندات الورقية.إلك��و�ي أو ختم إمرتبطة بتوقيع 

 

البيانات أو املعلومات واملعرفة اإللك��ونية وغ�� اإللك��ونية ا�خاصة أو العائدة إ��  البيانات ا�حكومية

ا�ح�ومة االتحادية أو ا�ح�ومات ا�حلية إلمارات الدولة أو الهيئات العامة أو 
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املؤسسات العامة االتحادية أو ا�حلية ال�ي �ستفيد م��ا ا�جهات ا�ح�ومية من أجل 

بأولو�ات وأهداف املرتبطة داء مهامها واختصاصا��ا أو تمك�ن ا�جهات ا�ح�ومية أل 

االس��اتيجيات الوطنية �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة وال�ي قد ت�ون بيانات 

 مش��كة أو بيانات مفتوحة.

 البيانات املفتوحة

البيانات ال�ي تنشرها ا�جهات ا�ح�ومية وشبھ ا�ح�ومية وا�خاصة وال�ي تخص 

ليتم مشارك��ا مع ا�جمهور بحر�ة أو با�حد األد�ى من القيود من  �شاط تلك ا�جهات

 .بداع واالبت�ار والنمو االقتصاديأجل �عظيم مشاركة ا�جمهور وتحف�� اإل 

 البيانات املش��كة

شارك ��ا ا�جهات ا�ح�ومية ب�ن �عضها البعض، من أجل تحس�ن �البيانات ال�ي 

مصادر  إ��اذ القرارات باالستناد فعالية وكفاءة خدمات ا�ح�ومة وتحس�ن اتخ

 بيانات دقيقة وموثوقة.

 البيانات ا�خصوصية
البيانات املش��كة ال�ي قد �سبب اإلفصاح ع��ا للعموم أو ألي طرف ثالث بضرر 

 محدود ع�� املص�حة العامة أو ع�� األ�خاص.

 البيانات ال�خصية

التعرف ع�� هذا ال�خص، أي بيانات متعلقة ��خص مع�ن وال�ي يمكن من خاللها 

أو أي بيانات أو معلومات �� حوزة أو قد تصبح �� حوزة مزود البيانات وال�ي يمكن 

 من خاللها التعرف ع�� �خص مع�ن.

 للبياناتال�جالت املرجعية 

هو �جل أو �جالت إلك��ونية أو قواعد بيانات تتضمن بيانات عن حقوق 

الشر�ات أو بيانات تنظيمية أو إدار�ة يتم و�عامالت أو وضعية خاصة باألفراد أو 

الرجوع إل��ا أو االعتماد عل��ا كمصدر بيانات دقيق وموثوق وضروري لتنفيذ 

 اإلجراءات وتقديم ا�خدمات بحيث تل�� أية ازدواجية وتضارب �� البيانات.

ا�جهات املسؤولة عن ال�جالت 

 املرجعية للبيانات

املرجعية للبيانات وال�ي �ستحدث البيانات ألول مرة ا�جهات املسؤولة عن ال�جالت 

أو تتوفر لد��ا بيانات األفراد واألعمال نتيجة حصولها ع�� هذه البيانات (من خالل 

�تم االعتماد عل��ا كمصدر بيانات دقيق وموثوق ، و الفرد أو األعمال) للمرة األو��

ازدواجية وتضارب ��  وضروري لتنفيذ اإلجراءات وتقديم ا�خدمات بحيث تل�� أية

 البيانات.
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 الهدف من السياسة :)2املادة (

لذا اعتمد ، �عمل ح�ومة دولة اإلمارات العر�ية املتحدة ع�� أن ت�ون من أفضل دول العالم �� تقديم ا�خدمات ا�ح�ومية

 " ��دف:املتعامل الرق�ي وا�خدمة ا�حكومية الرقميةمجلس الوزراء سياسة "

.ترسيخ ن�ج ح�ومة  2.1
ً
 دولة اإلمارات بتوف�� خدمات رقمية واستباقية أوال

�افة ا�خدمات ا�ح�ومية الرقمية، من خالل تحو�ل ا�خدمات  تحس�ن تجر�ة املتعامل �� ا�حصول ع�� 2.2

ا�ح�ومية إ�� خدمات رقمية استباقية م��ابطة وا�حد من �عبئة نماذج الطلبات ا�ح�ومية وتقديم الوثائق 

 الثبوتية.

واالستغالل األمثل للموارد البشر�ة واملالية والتقنية واملساهمة ��  ،�ح�ومية �� تقديم ا�خدماترفع الكفاءة ا 2.3

 التحول إ�� ح�ومة ال ورقية.

واالستفادة من املشاركة  ،تفعيل الر�ط الشامل واملت�امل ب�ن األنظمة الرقمية �� ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية 2.4

 اآلمنة والفعالة للبيانات.

 ة �� استخدام ا�خدمات الرقمية ب�افة أنواعها �� الدولة.�عز�ز الثق 2.5

 

 نطاق السياسة :)3املادة (

طبق السياسة ع�� �افة ا�خدمات ا�ح�ومية �� �افة ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية �� الدولة.
ُ
 ت

 

  :)4املادة (
ً
 خدمات حكومية رقمية واستباقية أوال

 

4.1  
ً
 خدمات حكومية رقمية واستباقية أوال

ع�� ا�جهات توف�� خدمات ح�ومية رقمية �أساس، بحيث يتم تصميم ا�خدمة ا�ح�ومية ليتم توف��ها  4.1.1

، ومن ثم تصميمها لتوف��ها من خالل قنوات ا�خدمة األخرى بما يخدم الفئات غ�� 
ً
�ش�ل رق�ي أوال

 قادرة ع�� ا�حصول ع�� ا�خدمات الرقمية.ال

 %.100التحادية القابلة للتحول إ�� خدمات رقمية ع�� ا�جهات تحو�ل �افة ا�خدمات ا�ح�ومية ا 4.1.2

 ع�� ا�جهات تحو�ل �افة ا�خدمات ا�ح�ومية القابلة للتحول إ�� خدمات استباقية �لما أمكن. 4.1.3
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ع�� ا�جهات إعداد وتحديث خطط استمرار�ة ا�خدمات، وأخذ �افة اإلجراءات الالزمة لضمان توفر  4.1.4

 ساعة و�� �افة األوقات ودون انقطاع.خدما��ا الرقمية بكفاءة عالية ع�� مدار ال

ع�� ا�جهات ا�ح�ومية توف�� خدما��ا بجودة عالية وفق مؤشرات مستوى ا�خدمة املعتمدة من  4.1.5

 ا�ح�ومة الرقمية ومعاي�� ومؤشرات األداء املعتمدة من ا�ح�ومة.

 

 تصميم تجر�ة حكومية سلسة 4.2

�� تصميم ا�خدمات ا�ح�ومية �ش�ل شراكھ �ع�� ا�جهات ا�ح�ومية االستماع إ�� صوت املتعامل و  4.2.1

 مستمر.

ع�� ا�جهات ا�ح�ومية تصميم ا�خدمات الرقمية واالستباقية بحيث �شمل �افة مراحل رحلة املتعامل  4.2.2

 إ�� املرحلة التالية و�ما �شمل �افة ا�خدمات 
ً
وفق أحداث ا�حياة من �حظة حدوث التغي�� وصوال

 املرتبطة ��ا.

والتنسيق �� تصميم خدمات رقمية واستباقية م��ابطة ��دف توف��  ع�� ا�جهات ا�ح�ومية التعاون  4.2.3

 تجر�ة متعامل سلسة ومت�املة وكفؤة.

ع�� ا�جهات ا�ح�ومية رفع الكفاءة ا�ح�ومية �� تقديم ا�خدمات واالستغالل األمثل للموارد البشر�ة  4.2.4

 واملالية والتقنية.

 

 طلب البيانات مرة واحدة :)5املادة (

 

 مرة واحدةطلب البيانات  5.1

من املتعامل�ن (األفراد  ع�� ا�جهات ا�ح�ومية االل��ام �عدم طلب ا�حصول ع�� املعلومات املتوفرة لدى ا�ح�ومة

، وتقليص طلب �عبئة أي نماذج أو إرفاق أي مستندات من املتعامل تم إصدارها من جهة ح�ومية أو واألعمال)

 (�لما أمكن ذلك)
ً
الستعاضة عن ذلك بمشاركة ا�جهات ا�ح�ومية البيانات وا ،توف��ها �جهة ح�ومية سابقا

 للشروط ال�ي يتم تحديدها، و�ما يضمن أمن املعلومات وحماية خصوصية 
ً
املش��كة للمتعامل�ن فيما بي��ا وفقا

 .األفراد واألعمال

 

 ال�جالت املرجعية للبيانات 5.2

ا�ح�ومة �جالت مرجعية للبيانات �عت�� �جالت رئيسية ودقيقة و�عت�� مصدر موثوق ووحيد  يتوفر لدى

 ، و�مراعاة التا��:للبيانات بحيث تل�� أية ازدواجية وتضارب �� البيانات
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 ع�� ا�جهات املسؤولة عن ال�جالت املرجعية للبيانات االل��ام بتوف�� و�دارة �جالت دقيقة ومحدثة. 5.2.1

سؤولة عن ال�جالت املرجعية للبيانات االل��ام بإتاحة البيانات املش��كة وتمك�ن ع�� ا�جهات امل 5.2.2

 ل
ً
 لسياسة مع عدم اإلخالل �سر�ة البيانات ال�خصية لألفراد والقوان�ن املنظمة لها.هذه اتبادلها وفقا

ة ع�� ا�جهات املسؤولة عن ال�جالت املرجعية للبيانات االل��ام بإعداد وتحديث خطط استمرار� 5.2.3

ال�جالت، وأخذ �افة اإلجراءات الالزمة لضمان توفر �جال��ا الرقمية بكفاءة عالية ع�� مدار 

 .الساعة

 لل�جالت املرجعية للبيانات ��  5.2.4
ً
ع�� ا�جهات ا�ح�ومة االتحادية االل��ام باستخدام البيانات وفقا

 الدولة لضمان التعامل مع مصدر بيانات رئي��ي ووحيد وموثوق بھ ومحدث.

ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية االل��ام �عدم إ�شاء قواعد بيانات منفصلة �جمع نفس البيانات ع��  5.2.5

 املوجودة �� ال�جالت املرجعية للبيانات.

 

 مشاركة وتبادل البيانات 5.3

بالقوان�ن واللوائح التنظيمية �شأن مشاركة أو تبادل البيانات وأية  االل��ام ا�جهات ا�ح�ومةع��  5.3.1

 ية أمن املعلومات وخصوصية البيانات.قوان�ن تتعلق بحما

 .عند مشارك��ا للبيانات بتوف�� بيانات دقيقة و�املة ومحدثةاالل��ام ع�� ا�جهات ا�ح�ومة االتحادية  5.3.2

ع�� ا�جهات ا�ح�ومة مشاركة أو تبادل البيانات عن طر�ق الرابط ا�ح�ومي ل�خدمات �� ا�ح�ومة  5.3.3

وعدم إ�شاء أية نقاط ر�ط مباشرة ملشاركة البيانات ب�ن ا�جهات ا�ح�ومية و��ن ا�جهات  ،الرقمية

 االتحادية وغ��ها.

املعتمدة �� ا�ح�ومة  لياتاآلاالل��ام بمشاركة أو تبادل البيانات عن طر�ق ع�� ا�جهات ا�ح�ومية  5.3.4

 .فقط الرقمية

 

 املمكنات ا�حكومية الرقمية :)6املادة (

 

 ا�حكومية االتحاديةالشبكة  6.1

توفر بنية تحتية مش��كة تتيح ل�افة ا�جهات استخدام الشبكة ا�ح�ومية االتحادية وال�ي ة يع�� ا�جهات ا�ح�وم

ا�ح�ومية إم�انية وصول آمن إ�� مجموعة من املوارد ا�حاسو�ية املت�املة مثل (الشب�ات، ا�خوادم، تطبيقات 

 
ً
 ا�جهات مع �عضها و�عز�ز التواصل والتنسيق فيما بي��ا.ر�ط تلك  إ�� التخز�ن، وا�خدمات)، إضافة
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 الرابط ا�حكومي ل�خدمات 6.2

) �� ا�ح�ومة GSBالرابط ا�ح�ومي ل�خدمات (طر�ق ة مشاركة وتبادل البيانات عن يع�� ا�جهات ا�ح�وم

 وعدم إ�شاء أية نقاط ر�ط مباشرة ملشاركة البيانات ب�ن ا�جهات ا�ح�ومية وغ��ها. ،الرقمية

 

 عالقات املتعامل�نالوط�ي إلدارة  النظام 6.3

متطلبات  �دارةلت�جيل و املتعامل�ن عالقات إلدارة الوط�ي  النظاماستخدام االل��ام بة يع�� ا�جهات ا�ح�وم

 والتفاعل معها واالستجابة لها. ومق��حا��ممالحظا��م و  قي استفسارا��موال�ي �شمل تل املتعامل�ن

 

 الهو�ة الرقمية 6.4

ع�� ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية اعتماد الهو�ة الرقمية وخصائصها �� تطو�ر خدما��م الرقمية  6.4.1

 و�عز�ز تجر�ة املتعامل.

األداة الوحيدة للتعر�ف ال�خ��ي  لت�ون ع�� ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية اعتماد الهو�ة الرقمية  6.4.2

 وا��ا ببطاقة الهو�ة �� الدولة واالل��ام باستخدامها.االرق�ي ومس

لقطاع �� اع�� ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية �عز�ز استخدام الهو�ة الرقمية �� ا�خدمات الرقمية  6.4.3

 ا�خاص �� الدولة و�صدار التعميمات الالزمة �شأن اعتمادها.

ة الر�ط بالهو�ة الرقمية لضمان حصول املتعامل�ن ع�� ا�خدمات ا�ح�ومية ع�� ا�جهات ا�ح�ومي 6.4.4

 الرقمية من خاللها.

 املصادقة الرقميةخاصية  6.4.5

األداة لت�ون ع�� ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية اعتماد املصادقة الرقمية من خالل الهو�ة الرقمية  6.4.5.1

 �� الدولة واالل��ام باستخدامها. الوحيدة املعتمدة للوصول إ�� �افة ا�خدمات ا�ح�ومية الرقمية

 التوقيع الرق�يخاصية  6.4.6

ع�� ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية اعتماد التوقيع الرق�ي من خالل الهو�ة الرقمية �� �افة ا�خدمات  6.4.6.1

 ا�ح�ومية الرقمية �� الدولة ومساواتھ بالتوقيع اليدوي.

ع�� ا�ح�ومة الرقمية وا�جهات ا�ح�ومية االتحادية ��جيع �عميم استخدام التوقيع الرق�ي  6.4.6.2

 لقطاع ا�خاص �� الدولة.�� ااملعتمد �� ا�خدمات الرقمية 

 1992) لسنة 10ي�ون للتوقيع الرق�ي ا�حجية القانونية املقررة بموجب القانون االتحادي رقم ( 6.4.6.3

 املشار إل��ما. 2006) لسنة 1والقانون االتحادي رقم (
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 ا�ختم الرق�يخاصية  6.4.7

ع�� ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية اعتماد ا�ختم الرق�ي من خالل الهو�ة الرقمية �� �افة  6.4.7.1

 معامالت ا�خدمات ا�ح�ومية الرقمية �� الدولة ومساواتھ با�ختم اليدوي.

الرقمية  ع�� ا�ح�ومة الرقمية ��جيع �عميم استخدام ا�ختم الرق�ي املعتمد �� ا�خدمات 6.4.7.2

 لقطاع ا�خاص �� الدولة.�� ا

 محفظة الوثائق الرقمية 6.4.8

ع�� ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية اعتماد ا�حفظة الرقمية �أداة للتحقق من الوثائق  6.4.8.1

 
ً
  واملستندات الرسمية للمتعامل إن �ان ذلك �خصيا

ً
 .أو رقميا

الرقمية للمتعامل ع�� ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية اعتماد الوثائق واملستندات الرسمية  6.4.8.2

وال�ي تم طل��ا من املتعامل�ن من خالل محفظة الوثائق الرقمية �� الهو�ة الرقمية ومساوا��ا 

 
ُ
 ا�حاجة للتحقق ال�خ��ي م��ا.عن غ�ي بالوثائق الورقية الرسمية وال�ي �

 ع�� ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية اعتماد ا�حفظة الرقمية �أداة ملشاركة الوثائق واملستندات 6.4.8.3

 مع القطاع ا�خاص.

ع�� ا�جهات ا�ح�ومية االل��ام با�حصول ع�� موافقة املتعامل ملشاركة الوثائق واملستندات،  6.4.8.4

إن �ان مع القطاع ا�ح�ومي أو القطاع ا�خاص، و�عالم املتعامل با�جهات ال�ي قامت 

 باستخدام الوثائق واملستندات والبيانات وكيفية استخدامها.

 

 ا�حكومية الرقميةاستخدام املمكنات  6.5

الرقمية املتوفرة عند  ا�ح�ومية ع�� ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية االل��ام باستخدام �افة املمكنات 6.5.1

تطو�ر ا�خدمات ا�ح�ومية االستباقية والرقمية، وعدم استخدام أو تطبيق أي نظام آخر يتعارض 

 مع أي من هذه املمكنات ل�حصول ع�� خدما��ا الرقمية.

�ح�ومية االتحادية االل��ام �عدم تطو�ر أي تطبيقات جديدة، أو االستثمار �� البنية ع�� ا�جهات ا 6.5.2

التحتية واألنظمة الرقمية دون التنسيق املسبق مع ا�ح�ومة الرقمية، وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية 

 وضمان االستغالل األمثل للموارد ومنع الهدر الناتج عن االزدواجية �� االستثمار.

 

 املنصة الرقمية املوحدة :)7(املادة 

 .ع�� ا�جهات ا�ح�ومية االل��ام بتقديم �افة خدما��ا الرقمية ع�� املنصة الرقمية املوحدة 7.1
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وضع وتنفيذ خطة للتوقف التدر��� عن تقديم خدما��ا ع�� منصا��ا الرقمية، ا�ح�ومية ع�� ا�جهات  7.2

 واالستعاضة ع��ا بتقديمها ع�� املنصة الرقمية املوحدة.

 

 استمرار�ة ا�خدمات الرقمية: )8املادة (

ع�� ا�جهات ا�ح�ومية إعداد وتحديث خطط استمرار�ة ا�خدمات، وأخذ �افة اإلجراءات الالزمة لضمان توفر  8.1

 خدما��ا الرقمية بكفاءة عالية ع�� مدار الساعة و�� �افة األوقات ودون انقطاع.

 

 ال��و�ج والتوعية :)9املادة (

ا�ح�ومية التوعية وال��و�ج �خدما��ا و�اقا��ا الرقمية املش��كة لضمان استخدامها، وتوجيھ  ع�� ا�جهات 9.1

 .املتعامل�ن للقنوات الرقمية، وتوف�� الدعم والتدر�ب الالزم�ن ل�حصول ع�� ا�خدمات الرقمية

م ا�خدمات ا�ح�ومية ع�� ا�جهات ا�ح�ومية التوعية وال��و�ج �خدما��ا املقدمة ع�� القنوات املوحدة لتقدي 9.2

 لضمان استخدامها.

ع�� ا�جهات ا�ح�ومية التوعية وال��و�ج ملبدأ "طلب البيانات مرة واحدة" لضمان �عز�ز و�� املوظف�ن بكيفية  9.3

تنفيذها واتباع �عاليمها، وكذلك لضمان و�� املتعامل�ن �عدم طلب ا�جهات ا�ح�ومية االتحادية بتقديم بيانا��م 

 طاملا تم تقدي
ً
 �جهة ح�ومية �لما أمكن ذلك. م بيانا��م مسبقا

امها �� القطاع�ن ا�ح�ومي ع�� ا�جهات ا�ح�ومية التوعية وال��و�ج �خدمات الهو�ة الرقمية لضمان استخد 9.4

 .وا�خاص

 وضمان استخدامھ.الوط�ي إلدارة عالقات املتعامل�ن  النظامع�� ا�جهات ا�ح�ومية التوعية وال��و�ج �خدمات  9.5


