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مدير عام الحكومة االلكترونية



ياساتالسأجندةمعيتماشىالواقعأرضعلىاإللكترونيةالحكومةتطبيقإن

قتحقيفيكبيربشكليساهمحيث،"أوالا المواطن"2022-2017الوطنية

بةالمستجيالحكومة)و(الخدماتجودةوتحسيناالصالح)فيهاوردماوانجاز

الحكومة)و(للمواطنالمقدمةالعامةالخدماتبمستوىاالرتقاء)و(للمواطن

.(عامالالمالإدارةوفعاليةكفاءة)و(والشفافيةالمساءلةتعزيز)و(الفعالة

ا المضيإنكذلك تحقيقبيركوبشكليخدماإللكترونيةالحكومةتطبيقفيقدما

.SDGsالمستدامةالتنميةأهداف

مقدمة



المواطنحياةتحسين.

القراراتخاذفيالمواطناشراكتعزيز.

الحكوميالقطاعفيوالفاعليةالكفاءةزيادة.

النفقاتوتقليلااليراداتزيادةعبراالقتصادتطوير.

الالجئين الفلسطينين في الشتات.

االلكترونيةمبررات الحكومة 



األطر الناظمة للحكومة االلكترونية



 2022-2017" المواطن أوالا "أجندة السياسات الوطنية

ت والبريد الخطة االستراتيجية القطاعية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلوما
2017-2022

 2005االلكترونيةالخطة االستراتيجية للحكومة

 بالتعاون مع منظمة التعاون 2011وثيقة سياسات الحكومة اإللكترونية

والتنمية االقتصادية 

رونية خارطة الطريق لتنفيذ ما ورد في  وثيقة سياسات الحكومة اإللكت

بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 2011

الوطنيةاالستراتيجيات والسياسات إطار 



اللجنة الوزارية للحكومة االلكترونية.

اللجنة الوزارية لدراسة عطاء منظومة الدفع االلكتروني.

الفريق المركزي الدائم للحكومة االلكترونية.

 2017الوطنية للدفع االلكتروني، اإلستراتيجية.

 2019)اإلطار اإلستراتيجي للتحول إلى بلديات الكترونية لألعوام-

2023.)

مجلس مسودة السياسة الوطنية للتحول الرقمي، بانتظار اقرارها من قبل
.الوزراء

يتبع



 األساسيةالقوانين:

 ،2017قرار بقانون بشأن المعامالت االلكترونية

 ،2012قرار بقانون تسوية المدفوعات الوطني

 2018بقانون الجرائم االلكترونية، قرار

مشاريع قوانين:

 مشروع قانون حق الحصول على المعلومات

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

مشروع قانون حماية الملكية الصناعية

 الملكية الفكرية"مشروع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة"

اإلطار القانوني



ية،النحاسواالسالكالبصريةاألليافخطوطخاللمنمتطورةحكوميةشبكة

وبياناتانترنتخط1900وعددها

البياناتناقلX-ROAD،حكوميةوهيئةمؤسسة40اآلنعليهمربوط.

طرحعلىلعملاوجارياالفتراضية،البيئةبتقنيةالوطنيالبياناتمركزتشغيل

.الخاصةالسحابيةالحوسبةعطاء

ينزفلسطخارجالكوارثمنالتعافيمركزانشاءعطاءطرحعلىالعملجاري

إطار البنية التحتية



أمن تشكيل الفريق الوطني ألمن األنظمة والمعلومات، وضع الفريق سياسات ومعايير

.وحماية المعلومات واالنظمة

 2012أمن المعلومات عام سياسة.

 2017تشكيل فريق بالسيرت والمصادقة على النظام الداخلي عام

 اعداد نظام إدارة أمن المعلومات–ISMS عليها، بإنتظار المصادقة.

تحديث سياسة أمن المعلومات، بإنتظار المصادقة عليها .

ات الدولةتشكيل فريق أمن المعلومات، بهدف فحص وتقييم امن المعلومات في جميع مؤسس.

إطار أمن المعلومات



زنار"البينيالتبادلإلطارالوطنيةاللجنةتشكيل"

للبياناتالبينيالتبادلعملياتإدارةومعاييرضوابطوثيقة

منضوالتوافقيةالبينيللتبادلكمرجع"زنار"االلكترونيالموقع

.اإللكترونيةالحكومة

والتسمياتالترميزاتتحديث.

يإطار التبادل البين



 ة الربط وتقديم طريقة آمنة لتبادل البيانات، ويسهل عمليالبيانات يوفر ناقل

عاون حيث تم إنجازه بالت. الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني سهل وآمن

لى مع الحكومة اإلستونية، في المرحلة الحالية من المشروع تم العمل ع

والتي تعتبر حجر األساس  G2Gتقديم الخدمات بين المؤسسات الحكومية 

.G2Bوقطاع األعمال  G2Cلتطوير خدمات للمواطنين 

جاري العمل على تحديث ناقل البيانات الى النسخة االحدث.

البيانات ناقل 



X-Roadالبنية الحالية لناقل البيانات الحكومي 



(SSO)الموحدالدخولتسجيلنظامعتمادإبوزراءالمجلسقرار•

.الحكوميةوالهيئاتالمؤسساتلجميع

ليةآحولالحكوميةوالهيئاتالمؤسساتمنموظف150تدريب•

.الموحدالدخولتسجيلنظامخاللمنالمواطنهويةمنالتحقق

ركةشقبلمنللتطبيقالمصدريالكودومراجعةاختراقفحصعمل•

.عالمية

SSOالموحدتسجيل الدخول نظام 



علجميموحدةكنافذةحكومتيتطبيقعتمادإبوزراءالمجلسقرار•

.وميةالحكوالهيئاتالمؤسساتلجميعااللكترونيةالحكوميةالخدمات

G2Cالكترونيةحكوميةخدمات9علىحالياالتطبيقيحتوي•

ركةشقبلمنللتطبيقالمصدريالكودومراجعةاختراقفحصعمل•

.عالمية

حكومتيتطبيق 



.2019الوزراءمجلسمنبقرارااللكترونيالدفعمنظومةعطاءالعدادوزاريةلجنةتشكيل•

االلكترونيالدفعمنظومةعطاءالعدادفنيةلجنةتشكيل•

:رئيسيةمكوناتأربععلىومةظالمنتحتوي•

.SSOموحددخولتسجيلنظام•

.االلكترونيةالحكوميةالخدماتلجميعةموحدبوابة•

.االلكترونيةالحكوميةالخدماتلجميعموحدمحمولهاتفتطبيق•

.االلكترونيالدفعبوابة•

.العطاءتنفيذفيوالبدءالمنظومةإحالةعلىالعملجاري•

الدفع االلكترونيمنظومة 



ترونيةااللكالحكوميةالخدماتنضوجبمؤشرالخاصاالستبيانتعبئة
يلغربواالجتماعيةاالقتصاديةللجنةالتابعGEMS-2020والنقالة

:االسكواآسيا

خدمة متاحة 38(: خدمة مشمولة بالمؤشر88)استمارة الخدمات •
ا  .الكترونيا

.مؤسسات حكومية9: استمارة المؤسسات المقدمة للخدمات•

استمارة خدمة26: استمارة الخدمة•

مؤشر نضوج الخدمات الحكومية االلكترونية والنقالة



الموحدالدخولتسجيلونظامحكومتيتطبيقاطالقعلىالعملSSOوالذي

.وميةالحكوالهيئاتالمؤسساتلجميعالخدماتلجميعالموحدةالنافذةيعتبر

التطبيقخاللمنالكترونيةحكوميةخدمات9اطالقعلىالعمل.

خدمة40تبادلG2Gالبياناتالناقلعلى.

االحدثللنسخةالبياناتناقلتحديث.

االلكترونية المستقبليةالعمليات والخدمات 



شكراا لحسن استماعكم


