
 

 

  آلية التعامل مع

مجيات الحكومية  المنصة الرقمية إليداع البر
 

 1.3نسخة  – وزارة العدل



 تمهيد

 

مجيات  ي معظم الجهات الحكومية يلعب بناء البر
 
ي الوزارة وف

 
ي التحول الرقمي ف

 
مع التقدم الكببر ف

 
ً
 وتعد أصوال

ً
إال أنها هامة وقيمة ، والتعاون بير  الجهات  -وإن لم تكن غبر ملموسة–دور هاما

يد من كفاءة اإلنفاق الحكومي اإلجمالي  
مجيات( سبر  ي تبادل المعرفة )البر

 
فع الحكومية ف كما سبر

 من جودة تلك األصول مع الوقت. 

 

قواعد تنظيم والذي يشمل ـه 1443/  01/  02( بتاري    خ 14قرار مجلس الوزراء رقم )حسب و 

مجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر   الحصول الجه ات الحكومي ة، حيث يجب عىل البر

مجي ات الحكومي ة الرخص ة الخاص ة  المملوك ة للحكوم ة وإي داع ومفتوح ة المص در  الحرةبالبر

مجي ات الحكومي ة لهيئ ة الحكومة الرقمية.   الش فرات المصدري ة ف ي المنص ة الرقمي ة إلي داع البر

 

مجيات الحرة و مفتوحة لالمنصة وتهدف  ي البر
دعم وتشجيع وتحفبر  الجهات الحكومية لتبن ّ

مجيات الح ي بناء البر
 
مجيات الحرة المصدر ورفع كفاءة اإلنفاق الحكومي ف ي البر

كومية عبر تّبن 

 ومفتوحة المصدر. 

 

مجيات الحكومية الحرة فقد حصلت وزارة العدل عىل وعليه  الرخصة الحكومية الخاصة بالبر

 : ومفتوحة المصدر 
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 األدوار والمسؤوليات
 

 االتصالمسؤول التواصل/ضابط 

اتيجية والحوكمة الرقمية / عبد الكري  إبراهيم الصغبر  ممدير إدارة االسبر

 

ي المنصة الرقمية إليداع  االعتمادات الالزمة إليداعسلسة 
 
الشفرات المصدرية الخاصة بالوزارة ف

مجيات الحكومية  البر

 اليوسف نمدير مركز أمن المعلومات/ يارس عبد الرحم .1

 وكيل الوزارة المساعد للتحول الرقمي والتطبيقات العدلية/ بندر إبراهيم الصانع .2

/ هند محمد النويرصعام مدير  .3  التحول الرقمي

 

  فرق التطوير مع  مسؤول التنسيق

بالتواصل مع فرق التطوير لتجهبر  الشفرات المصدرية الخاصة بالوزارة لعرضها  يقوم المنسق

ي 
 
مجيات الحكومية المتوفرة ف ، كما يقوم تقييم ودراسة البر المستودع  واعتمادها من المسؤولير 

 ، واإلجابة عىل استفسارات المطورين.  الستخدامها عند الحاجة

  وسيم صالح احمد المالكي 

 لفتاححمدي أحمد عبدالجليل عبدا 

 

حات : أو إضافة عىل الشفرات الخاصة ب ألي مقبر ي المنصة عبر
 
 الوزارة ف

 ضابط االتصال 

 مسؤول التنسيق 

  يد  sdg@moj.gov.saمراسلة البر

 

 oss.dga.gov.sa : الرابطللوصول للمنصة عبر 

 oss.dga.gov.sa/source  : الرابطللوصول ألهم المصادر حول المنصة عبر 

 مجيات الحكوميةالحرة ومفتوحة المصدر اتيجية الوطنية للبر
 اإلسبر

 ي المملكة
 
مجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر ف   الدليل االرشادي لمنظومة البر

  مجيات الحكو  ميةوثيقة الرخصة الحكومية الخاصة بالبر

https://oss.dga.gov.sa/
https://oss.dga.gov.sa/
https://oss.dga.gov.sa/source
https://oss.dga.gov.sa/source
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 لك
ً
 مشكرا


