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تعد سياسة منصات الحكومة الشاملة إحدى 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 منصات الحكومة الشاملة أحد السياسات الخمس المتخصصة والمستمدة من 
المستدام  الرقمي  التحول  الرقمية والتي تعمل بدورها على تمكين وتسريع  الحكومة  سياسة 
للقطاع الحكومي على المدى المتوسط والبعيد وتمكين التنفيذ الناجح للتوجهات االستراتيجية 

للحكومة الرقمية.

مقدمة  .1
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تعمل سياسة منصات الحكومة الشاملة على تسهيل وتسريع التعامل بين الجهات الحكومية من 
خالل توفير المنصات الرقمية الحكومية للخدمات المشتركة والمساهمة في تحقيق األهداف 

التالية:

تقديم خدمات رقمية بطريقة موحدة.   .1  
التشجيع على استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة.   .2  
رفع مستوى مشاركة البيانات بين مختلف الجهات الحكومية.  .3  

 2 . أهداف السياسة 
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تنظيم أهم الجوانب المتعلقة بالمنصات الرقمية الحكومية، وأهم الممكنات المتعلقة بها والتي 
تشمل على سبيل المثال ال الحصر:

3.  نطاق السياسة

النفاذ الوطني الموحد

الهوية الرقمية

بوابات الدفع اإللكترونية

الثقة الرقمية 

)GSB( قناة التكامل الحكومية

)GSN( الشبكة الحكومية اآلمنة

البوابة الوطنية الموحدة

منصة السوق الرقمي الحكومي 

السحابة الحكومية

البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة

SR
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تطبيق السياسة    .4

 تطبق سياسة منصات الحكومة الشاملة على:

 كافة الجهات الحكومية

 القطاع الخاص الذي يعمل كمطور أو مشغل لألعمال 
ذات العالقة بالحكومة الرقمية

1

2
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األحكام العامة للسياسة   .5

5.1.1   بذل الجهود في مواءمة منصاتها مع التوجهات االستراتيجية للحكومة الرقمية، وسياسة الحكومة الرقمية، 
بهذا  تنظيمات  الهيئة من  تصدره  ما  عنه، وكل  المنبثقة  والتنظيمات  الرقمية  الحكومة  التنظيمي ألعمال  واإلطار 

الخصوص. 

5.3.1  االبتعاد عن التقيد بتقنيات أو قنوات محددة، وإتاحة الوصول لخدماتها الرقمية من خالل قنوات مختلفة.

5.2.1   التأكد من أن منصاتها متاحة ومالئمة لخدمة جميع الفئات المستهدفة.

الحكومية  الرقمية  المنصات  تتعلق بتسجيل، وإنشاء، وتحديث  الهيئة من تنظيمات  5.1.2   االلتزام بكل ما تصدره 
التابعة لها بناء على المتطلبات الوظيفية لبناء وتشغيل المنصة.

5.3.2  الحرص على تطوير منصاتها باستخدام التقنيات التي ُتمكنها من تطوير خدماتها الرقمية وتبادلها وربطها مع 
الجهات الحكومية األخرى حسب هيكلية المنصة ومتطلباتها الوظيفية.

القائمة وتقديم خدمات ذات  5.3.3  تخصيص الوسائل واالمكانيات الالزمة لدراسة مدى االستفادة من المنصات 
قيمة مضافة عالية. 

5.2.2  تعزيز التكامل والترابط بين الجهات الحكومية عند تقديم خدماتها من خالل منصاتها الرقمية. 

5.2.3  دعم الجهود لتوفير تجربة مستخدم موحدة وسلسة عند تقديم خدماتها من خالل منصاتها الرقمية.

بالتنظيمات  وااللتزام  االستراتيجية  التوجهات  تحقيق  على  العمل  الحكومية  الجهات  على   .5.1
الصادرة وذلك من خالل:

5.3.  على الجهات الحكومية تبني التقنيات المختلفة لتطوير منصاتها الرقمية وذلك من خالل:

الرقمية المقدمة  5.2. على الجهات الحكومية العمل على تحسين تجربة المستخدم لخدماتها 
وذلك من خالل:
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المثلى  المصلحة  يحقق  بما  تعمل  وأن  احتياجاتهم،  وتلبية  المستفيدين  رضا  لتحسين  خطة  وتنفيذ  وضع     5.5.1
للمستفيدين، مع احترام الشفافية والمساءلة والسرية أثناء تقديم الخدمات عبر المنصات التابعة لها.

5.6.1  إعداد وتنفيذ خطة إدارة تغيير شاملة لمعالجة المشاكل التنظيمية التي قد تنشأ أثناء تطوير وتشغيل المنصة، 
الخاص  القطاع  من  وشركائها  األخرى  الحكومية  الجهات  مع  مشتركا  تعاونيا  نهجا  الحكومية  الجهة  تتخذ  أن  ويجب 

لضمان سهولة وسالسة عمليات التطوير والتنفيذ والتشغيل وذلك حسب الخصائص الوظيفية للمنصة وخدماتها.

الحكومية  للجهات  االستخدام  سهولة  تحسين  مع  منصاتها،  خالل  من  للمستفيدين  المقدمة  القيمة  تعزيز    5.5.3
وتقليل التكاليف وتجنب ازدواجية الجهود وفقا للمعايير التي تصدرها الهيئة.

تستخدم  التي  الحكومية  الجهات  يخدم  فني  دعم  الى  باإلضافة  بالمستفيدين  والعناية  الدعم  فريق  إنشاء     5.5.2
المنصة.

البيانات واالستفادة  النتائج والمرئيات من تلك  5.6.2  تبني منهجية شاملة لمتابعة بيانات االستخدام واستخالص 
منها، وفقا للتنظيمات الصادرة من الجهات الحكومية ذات االختصاص.

5.5. على الجهات الحكومية بذل الجهود لتعزيز وتحسين رضا المستفيدين من المنصات الرقمية 
التابعة لها وذلك من خالل:

5.6. على الجهات الحكومية الحفاظ على مستوى تشغيل وصيانة المنصات الرقمية التابعة لها 
وذلك من خالل:

5.4.1  بذل الجهود االستباقية لتعزيز استخدام المنصة التابعة لها مع مختلف أصحاب المصلحة من جهات حكومية 
وشركات القطاع الخاص.

5.4.2  تقديم الدعم الالزم وتوفير وثائق شاملة ومفصلة تساعد في تحسين سير األعمال، مع الحرص على بناء الثقة 
وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.

5.4.3  تخصيص الوسائل والموارد لمتابعة ومراقبة المنصة وصيانتها وتحديثها بشكل مستمر.

5.4.4  استحداث آلية تدقيق ومتابعة لتقييم وظائف المنصة وحاالت استخدامها بشكل مستمر.

5.4.5  متابعة وقياس تطور استخدام المنصة وإعداد التقارير الالزمة، باإلضافة الى إعداد وتنفيذ خطة تطوير للمنصة 
تتوافق مع ما تصدره الهيئة من تنظيمات بهذا الخصوص.

5.4.6  وضع تصور لبرنامج تحفيزي وتنفيذه بهدف سرعة تبني واعتماد هذه المنصات، ويمكن أن تشمل هذه البرامج 
الحمالت الترويجية وأدلة االستخدام وتقديم الدعم أو التدريب.

للمنصات  االعمال  سير  وتحسين  استمرار  مستوى  على  الحفاظ  الحكومية  الجهات  على    .5.4
الرقمية التابعة لها من خالل: 

5.4.7  وضع تصور عام واتباع خطة محددة لتحقيق األهداف التي تم تطوير المنصة من أجلها، وقياس مدى تحقيق 
تلك األهداف.
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5.7.1  دعوة أصحاب المصلحة من شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية األخرى لمشاركة األفكار واآلراء االبتكارية 
المختلفة وتصميم نماذج وخدمات أعمال جديدة تخدم المستفيدين، ودعم الجهود المبذولة في هذا السياق حسب 

نطاق المنصة وخصائصها.

الجهات  من  الصادرة  للتنظيمات  وفقا  وذلك  الداخلية/التقليدية،  الحلول  من  بدال  السحابية  الحلول  تبني    5.9.1
ذات االختصاص، على سبيل المثال ال الحصر “سياسة الحوسبة السحابية أوال” الصادرة عن وزارة االتصاالت وتقنية 

المعلومات “اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية” الصادر عن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

5.7.2  العمل على ابتكار وتطوير المنصات في كل القطاعات ومجاالت األعمال المختلفة، وأن يتم في ذلك مراعاة 
االمتثال للتنظيمات التي تصدرها الهيئة والجهات ذات االختصاص.

5.7. على الجهات الحكومية التشجيع على االبتكار والتطوير وذلك من خالل:

لها وذلك من  التابعة  الرقمية  للمنصات  السحابية  الحلول  تبني  الحكومية  الجهات  على    .5.9
خالل:

5.8.1 اعتماد خدمة النفاذ االلكتروني الموحد مثل )نفاذ( للخدمات الرقمية التي تتطلب خصائص أو وظائف الهوية 
الرقمية.

أو  التي تحتاج خصائص  الرقمية الحكومية  الدفع اإللكترونية المختلفة مثل )سداد( للخدمات  5.8.2  اعتماد بوابات 
وظائف التحصيل أو الدفع االلكتروني. 

5.8.3 اعتماد الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات الثقة الرقمية أو أحد مقدمي خدمات 
الثقة الرقمية المرخص لهم، ما لم تستثنها الهيئة من ذلك.

5.8.4 االرتباط بالشبكة الحكومية اآلمنة تمهيدا لالرتباط بقناة التكامل الحكومية للخدمات الحكومية الرقمية التي 
تتطلب التبادل اآلمن للبيانات أو المعلومات.

5.8.5  اعتماد منصة السوق الرقمي الحكومي )حين اطالقها( عند تطوير منصاتها، وشراء الخدمات والحلول التقنية 
من خاللها.

5.8.  على الجهات الحكومية او شركات القطاع الخاص التي تعمل كمطور او مشغل للمنصات 
التابعة للجهة العمل على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة وذلك من خالل:
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جدول التعريفات  .6
الهيئة

الحكومة الرقمية

الجهات الحكومية

المستفيد

السياسات

) GOV.SA (  البوابة الوطنية الموحدة

الهوية الرقمية

المعايير

األدلة االسترشادية

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.

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

للجهات الحكومية.

المنصة الوطنية التقنية التي تتيح جميع الخدمات الرقمية الحكومية من مختلف القطاعات عن طريق بوابة وتطبيق موحد أو من 
خالل مركز خدمة موحد وفق استراتيجية الوصول للمستفيد، وتكون مرجعًا معلوماتيًا موثوقًا لجميع المستفيدين.

البيانات – في صيغتها الرقمية – التي تميز هوية شخص أو شيء.

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

توفر أمثلة توضح للجهات الحكومية آلية تطبيق السياسات والمعايير.

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

منصات الحكومة الشاملة 
منصات رقمية شاملة لتلبية احتياجات المستفيدين وتوفير مصادر واضحة لإلرشادات، واألدوات، والبيانات، والبرمجيات من أجل 

تقديم خدمات تركز على المستفيد وتكون متسقة، وميسرة، ومتكاملة بين كافة القطاعات الحكومية.
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السحابة الحكومية

منصة السوق الرقمي الحكومي

التعامالت االلكترونية 

البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة

الثقة الرقمية
أي خدمة الكترونية تهدف الى التحقق من صحة وسالمة التعامل االلكتروني وهوية المتعاملين، ويشمل ذلك )التوقيع الرقمي، 

الختم الرقمي والختم الزمني( وغيرها.

قناة التكامل الحكومية
منصة موحدة لالستفادة من الخدمات والبيانات الحكومية المشتركة والمحدثة باستمرار، لتحقيق الترابط بين الجهات الحكومية 

بشكل سريع وآمن.

يشير إلى جميع منتجات وحلول الحوسبة السحابية واالفتراضية التي تم تطويرها خصيصًا للجهات الحكومية. يشجع الجهات الحكومية 
على تقييم ومتابعة الخدمات المستندة إلى السحابة بداًل من البدائل المحلية.

االتصاالت  وخدمات  واألجهزة  البرمجيات  )مثل:  التقنية  واألصول  الخدمات  وتوفير  شراء  من  الحكومية  الجهات  تمكن  منصة 
للمنافسات  االلكترونية  البوابة  خالل  من  واالستالم  والدفع  الشراء  عمليات  واتمام  السحابية  والخدمات  المدارة  والخدمات 

والمشتريات الحكومية(.

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

تشير البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة إلى قاعدة بيانات عامة لتمكين الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وإلهام االبتكار,نشر 
المستفيدين  لكافة  البيانات  هذه  وإتاحة  مفتوحة،  بيانات  شكل  في  الحكومية  والجهات  بالوزارات  الخاصة  البيانات  مجموعات 
وتمكينهم من الحصول على نقطة مركزية تمكنهم من الدخول على قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة 

في المملكة ونسخ تلك البيانات واستخدامها.

منصة الشبكة الحكومية اآلمنة
شبكة اتصاالت خاصة بالتعامالت اإللكترونية الحكومية، وتقوم هذه الشبكة بربط الجهات الحكومية بمركز بيانات موحد.

بوابات الدفع اإللكترونية
خدمة تجارية تمكن من معالجة المدفوعات مباشرة مما يسهل و يسرع عملية دفع الفواتير والمدفوعات األخرى لألفراد والمصارف 

والشركات.

النفاذ الوطني الموحد 
معرفات إلكترونية )اسم مستخدم ورقم سري( وتستخدم كأداة تحقق تسمح بالوصول إلى مواقع خدماتها اإللكترونية.



l  12سياسة منصات الحكومة الشاملةDGA-1-2-2


