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دولة اإلمارات العربية المتحدة. الدولة

الجهات الحكومية االتحادية في الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية. الجهات الحكومية

الخدمات الحكومية المقدمة من قبل الجهات الحكومية في الدولة. الخدمات

الحكومة الرقمية في الحكومة لدولة اإلمارات العربية المتحدة )حاليًا هي في الهيئة 
العامة لتنظيم قطاع االتصاالت (. الحكومة الرقمية

الجهات الحكومية التي لها عالقة بشكل مباشر أو غير مباشر بتنفيذ أحكام هذه السياسة. الجهات المختصة

الخدمات التي يتم تنبؤها أو توقعها بناًء على احتياجات المتعامل وتفضيالته وأحداث حياته، 
واستنادًا إلى البيانات والمعلومات والوثائق المعرفة لدى الجهات الحكومية، والمبادرة في 

اقتراحها عليه وتقديمها قبل أن يطلبها وفي الوقت المناسب.
الخدمات االستباقية

الخدمات الحكومية التي تقدم من خالل القنوات الرقمية، عبر أي قناة رقمية مثل 
التطبيقات الذكية أو المواقع اإللكترونية باستخدام شبكة اإلنترنت. الخدمات الرقمية

جميع المواقع اإللكترونية والتطبيقات الذكية بما في ذلك قنوات التواصل االجتماعي 
واألنظمة المتنقلة. القنوات الرقمية

المتعامل الذي ينجز معامالته الحكومية من خالل القنوات الرقمية، وذلك من خالل تعريف 
نفسه رقميًا وتمكنيه من استخدام المحفظة الرقمية لمشاركة المستندات والوثائق 

الحكومية وغيرها، وكذلك استخدام التوقيع الرقمي وغيرها مما يمكنه من إتمام معاملته 
الحكومية رقميًا بأمان دون تدخل بشري من الجهة الحكومية.

المتعامل الرقمي

األنظمة والبنية التحتية الحكومية الرقمية المشتركة في الحكومة االتحادية والتي تم 
تطويرها بهدف تسهيل الربط والتحول الرقمي في الدولة، والتي تدار من قبل الحكومة 

الرقمية في الدولة.

 الممكنات الحكومية
الرقمية

إحدى الممكنات الحكومية الرقمية، وتعتبر وسيلة آمنة تتيح للجهات الحكومية إمكانية 
تقديم الخدمات الحكومية الذكية على مدار الساعة، كما توفر بنية تحتية مشتركة تتيح 

لكافة الجهات الحكومية عند الطلب إمكانية وصول آمن إلى مجموعة من الموارد 
الحاسوبية المتكاملة مثل )الشبكات، الخوادم، تطبيقات التخزين، والخدمات(، إضافة لربط تلك 

الجهات الحكومية مع بعضها وتعزيز التواصل والتنسيق فيما بينها.

  الشبكة الحكومية
)FEDNET( االتحادية

إحدى الممكنات الحكومية الرقمية، وهي منصة ربط شاملة لتبادل البيانات بانسيابية 
بين أنظمة الجهات الحكومية االتحادية والمحلية بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول 

على خدمات الحكومة من خالل تمكين الجهات الحكومية من الوصول السهل إلى البيانات 
متعّددة المصادر، وتوفير خدمات حكومية قائمة على المصادر الموثوقة والمحّدثة.

الرابط الحكومي للخدمات
)Government Service 

Bus)

إحدى الممكنات الحكومية الرقمية، وهي أداة تعريف للمتعامل الرقمي تتيح له خاصية 
المصادقة الرقمية والتوقيع الرقمي وإدارة مستنداته الرقمية من خالل محفظة الوثائق 

الرقمية، كما توفر خاصية الختم الرقمي للجهات الحكومية والخاصة.

الهوية الرقمية
)UAE Pass(

المادة )1( التعاريف
ألغراض هذه السياسة ُيقصد بالكلمات المبينة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها:
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اإلجراءات الفنية التي يتم من خالها التحقق من هوية المستخدم وإثبات الهوية رقميًا. المصادقة الرقمية

توقيع إلكتروني محمي، مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذو 
شكل رقمي، وملحق أو مرتبط بمستند رقمي، من شأنه التحقق من هوية الشخص الموقع وقبوله 

لمحتوى البيانات المقترنة به.
التوقيع الرقمي

ختم إلكتروني محمي على شكل بيانات رقمية، تتصل أو ترتبط بمستند رقمي تستخدم لتأكيد هوية 
الجهة، وأصل وسالمة مصدر البيانات في هذا المستند. الختم الرقمي

تشمل المستندات الرقمية والتي يمكن للمتعامل طلبها ومشاركتها بعد موافقته.  محفظة الوثائق
الرقمية

هي رسائل رقمية صادرة من جهات حكومية أو خاصة باستخدام الهوية الرقمية مرتبطة بتوقيع 
إلكتروني أو ختم إلكتروني والتي تساوي الوثائق والمستندات الورقية. مستندات رقمية

البيانات أو المعلومات والمعرفة اإللكترونية وغير اإللكترونية الخاصة أو العائدة إلى الحكومة 
االتحادية أو الحكومات المحلية إلمارات الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة االتحادية أو 

المحلية التي تستفيد منها الجهات الحكومية من أجل تمكين الجهات الحكومية ألداء مهامها 
واختصاصاتها أو المرتبطة بأولويات وأهداف االستراتيجيات الوطنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

والتي قد تكون بيانات مشتركة أو بيانات مفتوحة.

البيانات الحكومية

البيانات التي تنشرها الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والتي تخص نشاط تلك الجهات 
الحكومية ليتم مشاركتها مع الجمهور بحرية أو بالحد األدنى من القيود من أجل تعظيم مشاركة 

الجمهور وتحفيز اإلبداع واالبتكار والنمو االقتصادي.
البيانات المفتوحة

البيانات التي تشارك بها الجهات الحكومية بين بعضها البعض، من أجل تحسين فعالية وكفاءة خدمات 
الحكومة وتحسين اتخاذ القرارات باالستناد إلى مصادر بيانات دقيقة وموثوقة. البيانات المشتركة

البيانات المشتركة التي قد يسبب اإلفصاح عنها للعموم أو ألي طرف ثالث بضرر محدود على المصلحة 
العامة أو على األشخاص. البيانات الخصوصية

أي بيانات متعلقة بشخص معين والتي يمكن من خاللها التعرف على هذا الشخص، أو أي بيانات أو 
معلومات في حوزة أو قد تصبح في حوزة مزود البيانات والتي يمكن من خاللها التعرف على شخص 

معين.
البيانات الشخصية

هو سجل أو سجالت إلكترونية أو قواعد بيانات تتضمن بيانات عن حقوق وتعامالت أو وضعية خاصة 
باألفراد أو الشركات أو بيانات تنظيمية أو إدارية يتم الرجوع إليها أو االعتماد عليها كمصدر بيانات دقيق 

وموثوق وضروري لتنفيذ اإلجراءات وتقديم الخدمات بحيث تلغي أية ازدواجية وتضارب في البيانات.

 السجالت المرجعية
للبيانات

الجهات الحكومية المسؤولة عن السجالت المرجعية للبيانات والتي تستحدث البيانات ألول مرة أو 
تتوفر لديها بيانات األفراد واألعمال نتيجة حصولها على هذه البيانات )من خالل الفرد أو األعمال( للمرة 
األولى، ويتم االعتماد عليها كمصدر بيانات دقيق وموثوق وضروري لتنفيذ اإلجراءات وتقديم الخدمات 

بحيث تلغي أية ازدواجية وتضارب في البيانات.

 الجهات الحكومية
 المسؤولة عن السجالت

المرجعية للبيانات
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المادة )2(: الهدف من السياسة

المادة )3(: نطاق السياسة

المادة )4(: خدمات حكومية رقمية واستباقية أواًل

تعمل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة على أن تكون من أفضل دول العالم في تقديم الخدمات 
الحكومية، لذا اعتمد مجلس الوزراء سياسة "المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية" بهدف:

ترسيخ نهج حكومة دولة اإلمارات بتوفير خدمات رقمية واستباقية أواًل.  2.1

ــل  ــالل تحوي ــن خ ــة، م ــة الرقمي ــات الحكومي ــة الخدم ــى كاف ــول عل ــي الحص ــل ف ــة المتعام ــين تجرب تحس  2.2
الخدمــات الحكوميــة إلــى خدمــات رقميــة اســتباقية مترابطــة والحــد من تعبئــة نمــاذج الطلبــات الحكومية 

ــة. ــق الثبوتي ــم الوثائ وتقدي

رفــع الكفــاءة الحكوميــة فــي تقديــم الخدمــات، واالســتغالل األمثــل للمــوارد البشــرية والماليــة والتقنيــة   2.3
والمســاهمة فــي التحــول إلــى حكومــة ال ورقيــة.

ــن  ــتفادة م ــة، واالس ــات الحكومي ــي الجه ــة ف ــة الرقمي ــن األنظم ــل بي ــامل والمتكام ــط الش ــل الرب تفعي  2.4
للبيانــات. والفعالــة  اآلمنــة  المشــاركة 

تعزيز الثقة في استخدام الخدمات الرقمية بكافة أنواعها في الدولة.  2.5

ُتطبق السياسة على جميع الخدمات الحكومية في كافة الجهات الحكومية في الدولة.

خدمات حكومية رقمية واستباقية أواًل  4.1

علــى الجهــات الحكوميــة توفيــر خدمــات حكوميــة رقميــة كأســاس، بحيث يتــم تصميــم الخدمــة الحكومية   4.1.1
ليتــم توفيرهــا بشــكل رقمــي أواًل، ومــن ثــم تصميمهــا لتوفيرهــا مــن خــالل قنــوات الخدمــة األخــرى بمــا 

يخــدم الفئــات غيــر القــادرة علــى الحصــول علــى الخدمــات الرقميــة.

على الجهات الحكومية تحويل كافة الخدمات الحكومية القابلة للتحول إلى خدمات رقمية 100%.  4.1.2

علــى الجهــات الحكوميــة تحويــل كافــة الخدمــات الحكوميــة القابلــة للتحــول إلــى خدمــات اســتباقية كلمــا   4.1.3
أمكــن.

ــة  ــراءات الالزم ــة اإلج ــذ كاف ــات، وأخ ــتمرارية الخدم ــط اس ــث خط ــداد وتحدي ــة إع ــات الحكومي ــى الجه عل  4.1.4
لضمــان توفــر خدماتهــا الرقميــة بكفــاءة عاليــة علــى مــدار الســاعة وفــي كافــة األوقــات ودون انقطــاع.

علــى الجهــات الحكوميــة توفيــر خدماتهــا بجــودة عاليــة وفــق مؤشــرات مســتوى الخدمــة المعتمــدة   4.1.5
مــن الحكومــة الرقميــة ومعاييــر ومؤشــرات األداء المعتمــدة مــن الحكومــة.
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المادة )5(: طلب البيانات مرة واحدة
طلب البيانات مرة واحدة  5.1

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بعــدم طلب الحصــول علــى المعلومات المتوفــرة لــدى الحكومة مــن المتعاملين   
ــن  ــا م ــم إصداره ــل ت ــن المتعام ــتندات م ــاق أي مس ــاذج أو إرف ــة أي نم ــب تعبئ ــص طل ــال(، وتقلي ــراد واألعم )األف
جهــة حكوميــة أو توفيرهــا لجهــة حكوميــة ســابقًا )كلمــا أمكــن ذلــك(، واالســتعاضة عــن ذلــك بمشــاركة الجهــات 
ــات المشــتركة للمتعامليــن فيمــا بينهــا وفقــًا للشــروط التــي يتــم تحديدهــا، وبمــا يضمــن أمــن  الحكوميــة البيان

ــة األفــراد واألعمــال. ــة خصوصي المعلومــات وحماي

السجالت المرجعية للبيانات  5.2

يتوفــر لــدى الحكومــة ســجالت مرجعيــة للبيانــات تعتبــر ســجالت رئيســية ودقيقــة وتعتبــر مصــدر موثــوق ووحيــد   
للبيانــات بحيــث تلغــي أيــة ازدواجيــة وتضــارب فــي البيانــات، وبمراعــاة التالــي:

ــجالت  ــر وإدارة س ــزام بتوفي ــات االلت ــة للبيان ــجالت المرجعي ــن الس ــؤولة ع ــة المس ــات الحكومي ــى الجه عل  5.2.1
ومحدثــة. دقيقــة 

علــى الجهــات الحكوميــة المســؤولة عــن الســجالت المرجعيــة للبيانــات االلتــزام بإتاحــة البيانــات المشــتركة   5.2.2
وتمكيــن تبادلهــا وفقــًا لهــذه السياســة مــع عــدم اإلخــالل بســرية البيانــات الشــخصية لألفــراد والقوانيــن 

المنظمــة لهــا.

ــط  ــث خط ــداد وتحدي ــزام بإع ــات االلت ــة للبيان ــجالت المرجعي ــن الس ــؤولة ع ــة المس ــات الحكومي ــى الجه عل  5.2.3
اســتمرارية الســجالت، وأخــذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لضمــان توفــر ســجالتها الرقميــة بكفــاءة عاليــة علــى 

ــاعة. ــدار الس م

ــة  ــي الدول ــات ف ــة للبيان ــجالت المرجعي ــًا للس ــات وفق ــتخدام البيان ــزام باس ــة االلت ــات الحكومي ــى الجه عل  5.2.4
لضمــان التعامــل مــع مصــدر بيانــات رئيســي ووحيــد وموثــوق بــه ومحــدث.

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بعــدم إنشــاء قواعــد بيانــات منفصلــة لجمــع نفــس البيانــات الموجــودة   5.2.5
ــات. ــة للبيان ــجالت المرجعي ــي الس ف

تصميم تجربة حكومية سلسة  4.2

علــى الجهــات الحكوميــة االســتماع إلــى صــوت المتعامــل وإشــراكه فــي تصميــم الخدمــات الحكوميــة   4.2.1
بشــكل مســتمر.

ــة  ــل رحل ــة مراح ــمل كاف ــث تش ــتباقية بحي ــة واالس ــات الرقمي ــم الخدم ــة تصمي ــات الحكومي ــى الجه عل  4.2.2
المتعامــل وفــق أحــداث الحيــاة مــن لحظــة حــدوث التغييــر وصــواًل إلــى المرحلــة التاليــة وبمــا يشــمل كافــة 

ــا. ــة به ــات المرتبط الخدم

علــى الجهــات الحكوميــة التعــاون والتنســيق فــي تصميــم خدمــات رقميــة واســتباقية مترابطــة بهــدف   4.2.3
ــؤة. ــة وكف ــة ومتكامل ــل سلس ــة متعام ــر تجرب توفي

ــوارد  ــل للم ــتغالل األمث ــات واالس ــم الخدم ــي تقدي ــة ف ــاءة الحكومي ــع الكف ــة رف ــات الحكومي ــى الجه عل  4.2.4
البشــرية والماليــة والتقنيــة.
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المادة )6(: الممكنات الحكومية الرقمية
الشبكة الحكومية االتحادية  6.1

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام باســتخدام الشــبكة الحكوميــة والتــي توفــر بنيــة تحتيــة مشــتركة تتيــح لكافــة   
ــبكات،  ــل )الش ــة مث ــوبية المتكامل ــوارد الحاس ــن الم ــة م ــى مجموع ــن إل ــول آم ــة وص ــة إمكاني ــات الحكومي الجه
الخــوادم، تطبيقــات التخزيــن، والخدمــات(، إضافــًة إلــى ربــط تلــك الجهــات مــع بعضهــا وتعزيــز التواصــل والتنســيق 

ــا بينهــا. فيم

الرابط الحكومي للخدمات  6.2

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بمشــاركة وتبــادل البيانــات عــن طريــق الرابــط الحكومــي للخدمــات )GSB( فــي   
الحكومــة الرقميــة، وعــدم إنشــاء أيــة نقــاط ربــط مباشــرة لمشــاركة البيانــات بيــن الجهــات الحكوميــة وغيرهــا.

النظام الوطني إلدارة عالقات المتعاملين  6.3

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام باســتخدام النظــام الوطنــي إلدارة عالقــات المتعامليــن لتســجيل وإدارة متطلبــات   
المتعامليــن والتــي تشــمل تلقــي استفســاراتهم ومالحظاتهــم ومقترحاتهــم والتفاعــل معهــا واالســتجابة لهــا.

الهوية الرقمية  6.4

علــى الجهــات الحكوميــة اعتمــاد الهويــة الرقميــة وخصائصهــا فــي تطويــر خدماتهــم الرقميــة وتعزيــز   6.4.1
تجربــة المتعامــل.

علــى الجهــات الحكوميــة اعتمــاد الهويــة الرقميــة لتكــون األداة الوحيــدة للتعريــف الشــخصي الرقمــي   6.4.2
ومســاواتها ببطاقــة الهويــة فــي الدولــة وااللتــزام باســتخدامها.

علــى الجهــات الحكوميــة تعزيــز اســتخدام الهويــة الرقميــة فــي الخدمــات الرقميــة فــي القطــاع الخــاص   6.4.3
ــا. ــأن اعتماده ــة بش ــات الالزم ــدار التعميم ــة وإص ــي الدول ف

علــى الجهــات الحكوميــة الربــط بالهويــة الرقميــة لضمــان حصــول المتعامليــن علــى الخدمــات الحكوميــة   6.4.4
ــا. ــن خالله ــة م الرقمي

مشاركة وتبادل البيانات  5.3

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح التنظيميــة بشــأن مشــاركة أو تبــادل البيانــات وأيــة   5.3.1
قوانيــن تتعلــق بحمايــة أمــن المعلومــات وخصوصيــة البيانــات.

على الجهات الحكومية االلتزام بتوفير بيانات دقيقة وكاملة ومحدثة عند مشاركتها للبيانات.  5.3.2

ــات  ــي للخدم ــط الحكوم ــق الراب ــن طري ــات ع ــادل البيان ــاركة أو تب ــزام بمش ــة االلت ــات الحكومي ــى الجه عل  5.3.3
فــي الحكومــة الرقميــة، وعــدم إنشــاء أيــة نقــاط ربــط مباشــرة لمشــاركة البيانــات بيــن الجهــات الحكوميــة 

ــا. ــة وغيره ــات الحكومي ــن الجه وبي

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بمشــاركة أو تبــادل البيانــات عــن طريــق اآلليــات المعتمدة فــي الحكومة   5.3.4
الرقميــة فقــط.
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خاصية المصادقة الرقمية    6.5

علــى الجهــات الحكوميــة اعتمــاد المصادقــة الرقميــة مــن خــالل الهويــة الرقميــة لتكــون األداة الوحيــدة   6.5.1
ــتخدامها. ــزام باس ــة وااللت ــي الدول ــة ف ــة الرقمي ــات الحكومي ــة الخدم ــى كاف ــول إل ــدة للوص المعتم

خاصية التوقيع الرقمي  6.6

ــات  ــة الخدم ــي كاف ــة ف ــة الرقمي ــالل الهوي ــن خ ــي م ــع الرقم ــاد التوقي ــة اعتم ــات الحكومي ــى الجه عل  6.6.1
اليــدوي. بالتوقيــع  الدولــة ومســاواته  الرقميــة فــي  الحكوميــة 

علــى الحكومــة الرقميــة والجهــات الحكوميــة تشــجيع تعميــم اســتخدام التوقيــع الرقمــي المعتمــد فــي   6.6.2
ــة. ــي الدول ــاص ف ــاع الخ ــي القط ــة ف ــات الرقمي الخدم

يكــون للتوقيــع الرقمــي الصفــة القانونيــة المقــررة بموجــب التشــريعات الســارية فــي الدولــة و القانــون   6.6.3
االتحــادي رقــم )10( لســنة 1992 والقانــون االتحــادي رقــم )1( لســنة 2006 المشــار إليهمــا.

خاصية الختم الرقمي  6.7

ــالت  ــة معام ــي كاف ــة ف ــة الرقمي ــالل الهوي ــن خ ــي م ــم الرقم ــاد الخت ــة اعتم ــات الحكومي ــى الجه عل  6.7.1
اليــدوي. بالختــم  ومســاواته  الدولــة  فــي  الرقميــة  الحكوميــة  الخدمــات 

علــى الحكومــة الرقميــة تشــجيع تعميــم اســتخدام الختــم الرقمــي المعتمــد فــي الخدمــات الرقميــة فــي   6.7.2
ــة. ــي الدول ــاص ف ــاع الخ القط

محفظة الوثائق الرقمية  6.8

علــى الجهــات الحكوميــة اعتمــاد المحفظــة الرقميــة كأداة للتحقــق مــن الوثائــق والمســتندات الرســمية   6.8.1
ــًا. ــخصيًا أو رقمي ــك ش ــل إن كان ذل للمتعام

علــى الجهــات الحكوميــة اعتمــاد الوثائــق والمســتندات الرســمية الرقميــة للمتعامــل والتــي تــم طلبهــا   6.8.2
مــن المتعامليــن مــن خــالل محفظــة الوثائــق الرقميــة فــي الهويــة الرقميــة ومســاواتها بالوثائــق 

ــا. ــخصي منه ــق الش ــة للتحق ــن الحاج ــي ع ــي ُتغن ــمية والت ــة الرس الورقي

علــى الجهــات الحكوميــة اعتمــاد المحفظــة الرقميــة كأداة لمشــاركة الوثائــق والمســتندات مــع القطــاع   6.8.3
ــاص. الخ

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بالحصــول علــى موافقــة المتعامــل لمشــاركة الوثائــق والمســتندات، إن   6.8.4
كان مــع القطــاع الحكومــي أو القطــاع الخــاص، وإعــالم المتعامــل بالجهــات التــي قامــت باســتخدام الوثائــق 

والمســتندات والبيانــات وكيفيــة اســتخدامها.

استخدام الممكنات الحكومية الرقمية  6.9

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام باســتخدام كافــة الممكنــات الحكوميــة الرقميــة المتوفــرة عنــد تطويــر   6.9.1
الخدمــات الحكوميــة االســتباقية والرقميــة، وعــدم اســتخدام أو تطبيــق أي نظــام آخــر يتعــارض مــع أي مــن 

هــذه الممكنــات للحصــول علــى خدماتهــا الرقميــة.

ــدة، أو االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة  ــر أي تطبيقــات جدي ــزام بعــدم تطوي علــى الجهــات الحكوميــة االلت  6.9.2
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واألنظمــة الرقميــة دون التنســيق المســبق مــع الحكومــة الرقميــة، وذلــك لرفــع الكفــاءة التشــغيلية 
ــتثمار. ــي االس ــة ف ــن االزدواجي ــج ع ــدر النات ــع اله ــوارد ومن ــل للم ــتغالل األمث ــان االس وضم

المادة )7(: المنصة الرقمية الموحدة

على الجهات الحكومية االلتزام بتقديم كافة خدماتها الرقمية عبر المنصة الرقمية الموحدة.  7.1

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بوضــع وتنفيــذ خطــة للتوقــف التدريجــي عــن تقديــم خدماتها عبــر منصاتها   7.2
ــدة. ــة الموح ــة الرقمي ــر المنص ــا عب ــا بتقديمه ــتعاضة عنه ــة، واالس الرقمي

المادة )8(: استمرارية الخدمات الرقمية

علــى الجهــات الحكوميــة إعــداد وتحديــث خطــط اســتمرارية الخدمــات، وأخــذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لضمــان   8.1
ــاع. ــات ودون انقط ــة األوق ــي كاف ــاعة وف ــدار الس ــى م ــة عل ــاءة عالي ــة بكف ــا الرقمي ــر خدماته توف

المادة )9(: الترويج والتوعية

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بالتوعيــة والترويــج لخدماتهــا وباقاتهــا الرقميــة المشــتركة لضمــان   9.1
ــى  ــول عل ــن للحص ــب الالزمي ــم والتدري ــر الدع ــة، وتوفي ــوات الرقمي ــن للقن ــه المتعاملي ــتخدامها، وتوجي اس

الرقميــة. الخدمــات 

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بالتوعيــة والترويــج لخدماتهــا المقدمــة عبــر القنــوات الموحــدة لتقديــم   9.2
اســتخدامها. لضمــان  الحكوميــة  الخدمــات 

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بالتوعيــة والترويــج لمبــدأ "طلــب البيانــات مــرة واحــدة" لضمــان تعزيــز وعــي   9.3
ــات  ــب الجه ــدم طل ــن بع ــي المتعاملي ــان وع ــك لضم ــا، وكذل ــاع تعاليمه ــا واتب ــة تنفيذه ــن بكيفي الموظفي

ــك. ــن ذل ــا أمك ــة كلم ــة حكومي ــبقًا لجه ــم مس ــم بياناته ــم تقدي ــا ت ــم طالم ــم بياناته ــة بتقدي الحكومي

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بالتوعيــة والترويــج لخدمــات الهويــة الرقميــة لضمــان اســتخدامها فــي   9.4
والخــاص. الحكومــي  القطاعيــن 

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بالتوعيــة والترويــج لخدمــات النظــام الوطنــي إلدارة عالقــات المتعامليــن   9.5
اســتخدامه. وضمــان 
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ــؤون  ــوزارة ش ــوزراء ب ــس ال ــة مجل ــب رئاس ــة لمكت ــوق محفوظ ــع الحق © جمي

مجلــس الــوزراء بموجــب القانــون االتحــادي رقــم )7( لعــام 2002  فــي شــأن 

حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة وقوانيــن حمايــة الملكيــة الفكريــة. 

الطبعــة األولــى 2020 دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة


