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تعد سياسة الحوكمة واالمتثال واحدة من السياسات المضمنة في اإلطار التنظيمي ألعمال 
الحكومة الرقمية والذي يعد أداة تنظيمية مصنفة ضمن أفضل الممارسات الدولية، ويعمل على 
توحيد مفهوم السياسات والمعايير واإلرشادات الرقمية الحكومية وإضفاء الطابع المؤسسي 

عليها وإرشاد الجهات الحكومية خالل عملية تنفيذها. 

وتعتبر سياسة الحوكمة واالمتثال أحد السياسات الخمس المتخصصة والمستمدة من سياسة 
المستدام للقطاع  الرقمي  التحول  الرقمية والتي تعمل بدورها على تمكين وتسريع  الحكومة 
الحكومي على المدى المتوسط والبعيد وتمكين التنفيذ الناجح للتوجهات االستراتيجية للحكومة 

الرقمية.

مقدمة  .1
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تهدف سياسة الحوكمة واالمتثال لحوكمة األدوار والمسئوليات المرتبطة بها، ويشمل ذلك 
عدة مجاالت على سبيل المثال ال الحصر: الخدمات الحكومية الرقمية واإلشراف على تصميمها 

وتطويرها وعلى المشتريات والتراخيص المتعلقة بها، وقياس مستوى أدائها ومدى نضجها.

أهداف السياسة  .2

الثقة الرقمية 

نطاق السياسة    .3
ومدى  الحكومية،  الجهات  تجريها  التي  الرقمية  بالحكومة  المتعلقة  األنشطة  جميع  حوكمة 

امتثالها للتنظيمات ذات العالقة بالحكومة الرقمية. وتغطي السياسة المجاالت التالية:

المشتريات الترخيص واالعتماد االستثمار الخصوصية المراقبة

تطبيق السياسة    .4

تطبق سياسة الحوكمة واالمتثال على :

كافة الجهات الحكومية
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اإلشراف على أعمال الحكومة الرقمية من حيث وضع السياسات والمعايير الالزمة وقياس 
الهيئة  من  الصادرة  للتنظيمات  االمتثال  ومدى  الرقمية  الحكومية  الخدمات  ونضج  األداء 

وذلك من خالل:

 5.1.1  التنسيق مع الهيئة في وضع الخطط التنفيذية الستراتيجية الحكومة الرقمية )حين صدورها( ورفع 
مدى التقدم الذي أحرزته في تنفيذ هذه الخطط بشكل دوري وفقا لما تقرره الهيئة.

 
نضج  لمستوى  الدقيق  التقييم  لضمان  الرقمية  لخدماتها  دوري  بشكل  الالزمة  التحديثات  عمل    5.1.2

الخدمات الرقمية المقدمة.

5.1.3  وضع وتنفيذ خطة لزيادة معدل االستخدام الداخلي لمنتجات الحكومة الرقمية وخدماتها، وقياس 
معدل االستخدام مقابل الخطة التي جرى وضعها.

5.1.4  وضع وتنفيذ خطة لزيادة معدل استخدام التعامالت اإللكترونية لدى التفاعل مع الجهات الحكومية 
األخرى، وقياس معدل االستخدام مقابل الخطة التي جرى وضعها

األحكام العامة للسياسة   .5

5.1 مجال المراقبة:

 5.2 مجال الخصوصية:

يشمل حماية وسرية بيانات المستفيد وحفظ حقوق بياناتهم وذلك من خالل: 

 5.2.1  االلتزام بجميع المتطلبات على صعيد التشريعات واألنظمة الوطنية، واالمتثال للوائحها التنظيمية 
المتعلقة بالخصوصية، على النحو الذي تنص عليه الجهات الحكومية ذات االختصاص.

5.2.2  نشر سياسة الخصوصية على موقع الجهة اإللكتروني لالطالع على اإلجراءات التي يتم استخدامها 
لدى إدارة بيانات المستفيد.

بيانات  خصوصية  انتهاك  حال  في  اتخاذها  يتم  التي  اإلجراءات  توضح  تنظيمات  وتطوير  إعداد   5.2.3

المستفيد.

 5.3 مجال االستثمار:

يشمل كل ما يتعلق بالعائد على االستثمار ألعمال الحكومة الرقمية من قبل الجهات الحكومية 
وذلك من خالل:

 5.3.1  االلتزام بمعايير االستثمار الرقمي الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية، بما في ذلك اإليرادات من 

الملكية الفكرية، والبنية التحتية، والخدمات.
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 5.4 مجال الترخيص واالعتماد:

يشمل كل ما يتعلق بإصدار الجهات الحكومية للتراخيص واالعتمادات للمطورين والمشغلين 
ألعمال الحكومة الرقمية من القطاع الخاص وتحقيق ذلك من خالل:

 5.4.1 االستعانة بمطورين ومشغلين مرخصين عند تكليفهم بتقديم خدمات في مجال الحكومة الرقمية 
وذلك بموجب التنظيمات التي تصدرها الهيئة بهذا الخصوص.

 5.4.2 االمتثال للتنظيمات المتعلقة بخدمات الثقة الرقمية التي تصدرها الهيئة بهذا الخصوص.

 5.5 مجال المشتريات:

خدمات  من  الرقمية  الحكومة  بأعمال  العالقة  ذات  المنتجات  بتوريد  يتعلق  ما  كل  يشمل 
الحكومية وتحقيق ذلك  الجهات  الى  الخاص  وحلول وأنظمة وغيرها والمقدمة من القطاع 

من خالل: 

المالية  وزارة  من  الصادرة  الحكومية  والمشتريات  بالمنافسات  المتعلقة  للتنظيمات  االمتثال   5.5.1

والجهات التابعة لها. 

وزارة  من  الصادرة  واالتصاالت(  المعلومات  تقنية  )لمنتجات  اإلطارية  االتفاقيات  من  االستفادة   5.5.2

المالية والجهات ذات االختصاص.
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جدول التعريفات  .6

الهيئة

الحكومة الرقمية

الجهات الحكومية

المستفيد

التحول الرقمي 

هيئة الحكومة الرقمية.

دعم العمليات اإلدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية – وفيما بينها – لتحقيق التحول الرقمي وتطوير وتحسين 
وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية. 

الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والمراكز الوطنية، وما في حكمها.

المواطن، أو المقيم، أو الزائر، أو الجهات الحكومية، أو منظمات القطاع الخاص أو غير الربحي داخل المملكة وخارجها التي بحاجة 
إلى التفاعل مع جهة حكومية للحصول على أي من الخدمات المقدمة.

السياسات
تعمل على تحديد السياق أو طريقة العمل إلرشاد وتحديد الخطوات الحالية والمستقبلية, كما تحدد المطلوب من الجهات الحكومية 
المعلومات  المزيد من  توّفر  بها  السياسات معايير مرتبطة  لغالبية  المطورة ويكون  السياسات  التي تضمنتها  المبادئ  من خالل 

للجهات الحكومية.

التعامالت اإللكترونية
أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ -بشكل كلي أو جزئي- بوسيلة إلكترونية.

المعايير
مجموعة من المقاييس والقواعد والضوابط المنظمة للعمليات والمهمات ذات العالقة بالحكومة الرقمية التي تعتمدها الهيئة.

تحويل نماذج االعمال وتطويرها بشكل استراتيجي، لتكون نماذج رقمية مستندة على بيانات وتقنيات وشبكات االتصاالت .
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