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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

جميع الشرائح المستفيدة من الخدمات الحكومية بما يتضمن األفراد )المواطنون والمقيمون( 
وأصحاب األعمال والزوار. المتعاملون

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

منصة رقمية متكاملة لكافة الخدمات الحكومية والمعلومات الخاصة بالخدمات الحكومية 
االتحادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى الخدمات ذات العالقة من الحكومات 

المحلية والقطاع الخاص.

 المنصة الرقمية
الموحدة

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

المادة )1( التعاريف
ألغراض هذه السياسة ُيقصد بالكلمات المبينة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها:
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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(

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

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(: المنصة الرقمية الموحدة

تعمل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة على أن تقدم كافة خدمات الحكومة االتحادية عبر منصة رقمية 
موحدة، لذا اعتمد مجلس الوزراء سياسة "المنصة الرقمية الموحدة" بهدف:

توفيــر كافــة الخدمــات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل متكامل وســلس عبر نافــذة رقمية   2.1
واحــدة تخــدم المتعامــل ويمكــن الوصــول إليهــا مــن أي مــكان وعلــى مــدار الســاعة بــكل ســرعة وســهولة.

تحســين تجربــة المتعامــل فــي الحصــول علــى كافــة الخدمــات الحكوميــة مــن خــالل توفيــر خدمــات رقميــة عاليــة   2.2
الجــودة واالرتقــاء بتجربــة المتعامــل للحصــول علــى رحلــة متكاملــة مــن البدايــة وحتــى النهايــة عبــر نقطــة اتصــال 

واحــدة.

تحويــل الخدمــات الحكوميــة إلــى خدمــات رقميــة اســتباقية مترابطــة ومتكاملــة ذات قيمــة مضافــة، والحــد مــن   2.3
ــة. ــق الثبوتي ــم الوثائ ــة وتقدي ــات الحكومي ــاذج الطلب ــة نم تعبئ

االســتخدام األمثــل للممكنــات الحكوميــة الرقميــة، وتفعيــل الربــط الشــامل والمتكامــل بيــن األنظمــة الرقميــة   2.4
ــات. ــة للبيان ــة والفعال ــاركة اآلمن ــن المش ــتفادة م ــة واالس ــات الحكومي ــي الجه ف

رفــع الكفــاءة التشــغيلية فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة، واالســتغالل األمثــل للمــوارد البشــرية والماليــة   2.5
إلــى حكومــة ال ورقيــة. التحــول  والتقنيــة والمســاهمة فــي 

تعزيز الثقة في استخدام الخدمات الرقمية بكافة أنواعها في الدولة.  2.6

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

المنصــة الرقميــة الموحــدة هــي النافــذة الرقميــة الرئيســية للحصــول علــى الخدمــات الحكوميــة الرقميــة فــي   4.1
ــودة. ــن والج ــات األم ــى درج ــق أعل ــة وف الدول

تتيــح المنصــة الرقميــة الموحــدة للمتعامليــن الوصــول إلــى جميــع الخدمــات بســرعة وســهولة تامــة مــن أي مكان   4.2
وعلــى مــدار الســاعة.

المنصــة الرقميــة الموحــدة هــي المصــدر الموحــد والموثــوق لكافــة معلومــات وخدمــات الحكومــة االتحاديــة، بمــا   4.3
يضمــن تجربــة سلســة وفعالــة مبنيــة علــى الدقــة والوضــوح والشــفافية.

ــي  ــة الت ــات الحكومي ــى الخدم ــول عل ــل للحص ــن المتعام ــف ع ــدة للتعري ــة األداة المعتم ــة الرقمي ــون الهوي تك  4.4
تتطلــب تعريــف شــخصي لهويــة المتعامــل.

ــاة  ــاًء علــى احتياجــات المتعامــل ومراحــل الحي توفــر المنصــة الرقميــة الموحــدة خدمــات مخصصــة ومصممــة بن  4.5
ــتباقية. ــة واس ــة ومالئم ــة مثالي ــر تجرب ــث توف ــة بحي المختلف
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المادة )5(: الخدمات الحكومية التي ستوفرها المنصة
توفــر المنصــة الرقميــة الموحــدة بشــكل أولــي ورئيســي كافــة الخدمــات الحكوميــة والممكــن توفيرهــا بشــكل   5.1

ــك. ــن ذل ــا أمك ــتباقية كلم ــة اس ــة وبطريق ــى النهاي ــة إل ــن البداي ــي م رقم

توفــر المنصــة الرقميــة الموحــدة خدمــات مبنيــة علــى رحلــة المتعامــل مرتبطــة بالمراحــل الحياتيــة وذلــك حســب   5.2
ــن. ــات المتعاملي احتياج

توفــر المنصــة الرقميــة الموحــدة الخدمــات المعلوماتيــة والخدمــات اإلجرائيــة للجهــات المحليــة المرتبطــة بشــكل   5.3
مباشــر بباقــات الخدمــات الحكوميــة و/ أو الباقــات الحياتيــة بمــا يســهل علــى المتعامــل الحصــول علــى الخدمــة 
ــة المرتبطــة بشــكل مباشــر بباقــات  ــة الموحــدة إدراج خدمــات حكوميــة للجهــات المحلي )تســمح المنصــة الرقمي

ــة(. ــة االتحادي ــات الحكومي الخدم

توفــر المنصــة الرقميــة الموحــدة الخدمــات األكثــر اســتخدمًا المقدمــة مــن قبــل القطــاع الخــاص بهــدف التســهيل   5.4
علــى المتعامــل فــي الحصــول علــى الخدمــات المكملــة للخدمــات الحكوميــة والمرتبطــة بمرحلــة أو حــدث الحيــاة 

كلمــا أمكــن ذلــك.

يجــب تصميــم الخدمــات الحكوميــة فــي المنصــة الرقميــة الموحــدة وفقــًا لسياســة "المتعامــل الرقمــي والخدمــة   4.6
ــة". ــات الحكومي ــة الخدم ــم تجرب ــر تصمي ــادئ ومعايي ــة "مب ــة" ووثيق ــة الرقمي الحكومي

توفــر المنصــة الرقميــة الموحــدة خدمــات الدعــم والمســاندة مــن خــالل توفيــر خدمــات إرشــادية لكافــة األشــخاص   4.7
ــة. ــات الرقمي ــى الخدم ــول عل ــى الحص ــن عل ــر القادري غي

المادة )6(: أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية
علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بتقديــم كافــة خدماتهــا الرقميــة عبــر المنصــة الرقميــة الموحــدة وفــق أعلــى   6.1

ــودة. ــن والج ــات األم درج

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بإعــادة تصميــم خدماتهــا الرقميــة بحيــث تقــدم مــن خــالل المنصــة بشــكل مبنــي   6.2
علــى التكامــل بيــن الجهــات الحكوميــة ويســاهم فــي توفيــر خدمــات مترابطــة مــن البدايــة وحتــى النهايــة بطريقة 

ســهلة وســريعة.

ــكل  ــة بش ــالل المنص ــن خ ــدم م ــث تق ــة بحي ــا الرقمي ــم خدماته ــادة تصمي ــزام بإع ــة االلت ــات الحكومي ــى الجه عل  6.3
اســتباقي وقبــل طلــب المتعامــل ووفقــًا الحتياجاتــه وتوقعاتــه وأحــداث حياتــه.

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بتقديــم خدمــات رقميــة مخصصــة تســتند إلــى فهــم ســلوكيات شــرائح   6.4
ودقيــق. علمــي  بشــكل  المتعامليــن 

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بتوفيــر خدمــات رقميــة متكاملــة تســمح للمتعامــل اســتكمال الخدمــات عبــر   6.5
ــة. ــورة مترابط ــة وبص ــوات الخدم ــع قن جمي

ــر التقنيــة التــي توفرهــا الحكومــة الرقميــة والتــي تضمــن مواءمــة  ــزام بالمعايي علــى الجهــات الحكوميــة االلت  6.6
الخدمــات الرقميــة للمنصــة الرقميــة الموحــدة.
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المادة )7(: استخدام الممكنات الحكومية الرقمية

المادة )8(: محتوى المنصة الرقمية الموحدة

المادة )9(: البيانات

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام باســتخدام كافــة الممكنــات الحكوميــة الرقميــة المتوفــرة عنــد تطويــر   7.1
الخدمــات الحكوميــة االســتباقية والرقميــة، وعــدم اســتخدام أو تطبيــق أي نظــام آخــر يتعــارض مــع أي مــن هــذه 

الممكنــات.

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بعــدم تطويــر أي تطبيقــات جديــدة، أو االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة واألنظمــة   7.2
ــك لرفــع الكفــاءة التشــغيلية وضمــان االســتغالل  ــة، وذل الرقميــة دون التنســيق المســبق مــع الحكومــة الرقمي

ــج عــن االزدواجيــة فــي االســتثمار. ــع الهــدر النات األمثــل للمــوارد ومن

على الحكومة الرقمية االلتزام بتحديث بيانات المنصة من ناحية المحتوى بشكل عام.  8.1

ــتوى  ــات مس ــًا التفاقي ــا وفق ــة له ــة التابع ــات الحكومي ــات الخدم ــث بيان ــزام بتحدي ــة االلت ــات الحكومي ــى الجه عل  8.2
الخدمــة التــي تحددهــا الحكومــة الرقميــة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة.

ــان  ــة لضم ــي الدول ــات ف ــة للبيان ــجالت المرجعي ــًا للس ــات وفق ــتخدام البيان ــزام باس ــة االلت ــات الحكومي ــى الجه عل  9.1
التعامــل مــع مصــدر بيانــات رئيســي ووحيــد وموثــوق بــه ومحــدث.

علــى الحكومــة الرقميــة رصــد وتحليــل بيانــات وتعامــالت المتعامليــن والمســتخدمين للمنصــة وتوظيــف قــدرات   9.2
ــات  ــم خدم ــن وتصمي ــة المتعاملي ــين تجرب ــي تحس ــاهم ف ــا يس ــات بم ــاء البيان ــارات علم ــي ومه ــذكاء االصطناع ال

ــم. ــق تفضيالته وف

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بأخــذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لضمــان توفــر خدماتهــا الرقميــة بكفــاءة عاليــة   6.7
ــاع. ــات ودون انقط ــة األوق ــي كاف ــاعة وف ــدار الس ــى م عل

ــر منصاتهــا  ــم خدماتهــا عب ــذ خطــة للتوقــف التدريجــي عــن تقدي ــزام بوضــع وتنفي ــة االلت ــى الجهــات الحكومي عل  6.8
الرقميــة، واالســتعاضة عنهــا بتقديــم هــا عبــر المنصــة الرقميــة الموحــدة.

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بالتوعيــة والترويــج لخدماتهــا وباقاتهــا الرقميــة المقدمــة عبــر المنصــة الرقمية   6.9
الموحــدة وتوجيــه المتعامليــن إليهــا وتوفيــر الدعــم والتدريــب الالزميــن للحصــول علــى الخدمــات الرقميــة.

تكــون الجهــات الحكوميــة مســؤولة عــن التعامــل مــع الشــكاوى والمالحظــات بشــأن الخدمــات الحكوميــة التابعــة   6.10
لهــا علــى المنصــة.



8

المادة )10(: الدفع الرقمي على المنصة

المادة )11(: التقنيات الحديثة والناشئة

المادة )12(: بناء القدرات للتعامل مع المنصة

المادة )13(: إدارة المنصة الرقمية الموحدة

المادة )14(: قياس أداء الخدمات الرقمية

تتبنــى المنصــة منظومــة دفــع مســتقبلية مرنــة وغيــر مقيــدة وتســهل علــى المتعامــل الحصــول علــى الخدمــة   10.1
ــة أو  ــة أو محلي ــة اتحادي ــت مســتحقة لجهــة حكومي ــه ســواًء كان ــى تفضيالت ــاًء عل ودفــع الرســوم مــرة واحــدة بن

ــة الحديثــة. ــك باســتخدام كافــة أســاليب الدفــع الرقمي القطــاع الخــاص وذل

ــي  ــا ف ــة أو توازيه ــز الخدم ــي مراك ــدم ف ــي تق ــات الت ــا للخدم ــل منه ــوم أق ــة برس ــات الرقمي ــم الخدم ــم تقدي يت  10.2
ــى. ــد أقص ــة كح التكلف

تتبنــى المنصــة الرقميــة الموحــدة أدوات التقنيــات الناشــئة الســتحداث، وتطويــر، وتطبيــق خدمــات رقميــة مبتكــرة   11.1
بهــدف تحســين تجربــة المتعامــل ورفــع الكفــاءة التشــغيلية للخدمــات.

علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام ببنــاء القــدرات التقنيــة للموظفيــن بمــا يضمــن ســهولة التعامــل مــع المنصــة   12.1
ــة للتعامــل مــع الخدمــات الرقميــة بسالســة. ــة الموحــدة بحيــث يتــم رفــع مهاراتهــم التقني الرقمي

تلتــزم الحكومــة الرقميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة بتصميــم وتنفيــذ وإدارة المنصــة الرقميــة الموحدة   13.1
وفقــًا للخدمــات، وتصميــم تجربــة المتعامــل التــي يتــم اعتمادهــا مــن قبــل رئيــس الخدمــات الحكوميــة لحكومــة 

اإلمــارات.

تلتزم الحكومة الرقمية بالتعامل مع الشكاوى التقنية والمتعلقة بالمنصة الرقمية الموحدة.  13.2

ــة  ــتباقية والرقمي ــة االس ــات االتحادي ــاس أداء الخدم ــارات بقي ــة اإلم ــة لحكوم ــات الحكومي ــس الخدم ــف رئي ُيكّل  14.1
ــا. ــو تحقيقه ــج المرج ــى النتائ ــتناد إل ــر باالس ــاس األث ــالل قي ــن خ ــام م بانتظ

ُيكّلــف رئيــس الخدمــات الحكوميــة لحكومــة اإلمــارات بتوظيــف بيانــات وتعامــالت المنصــة لتقييــم تجربــة المتعامل   14.2
والتحســين المســتمر.
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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


