


المركز القومي للمعلومات

الرمقيوالتحولاملعلوماتتكنولوجيابقضااييُعىن.

ابدلوةلالرمقيةواخلدماتابلتطبيقاتيُعىن.

رمقنةييلفاميوالوليئالإحتادياملس توىعىلاحلكوميةابملؤسساتاملعلوماتمراكزمعيعمل

.اخملتلفةحلكوميةااملؤسساتيفالنظموتاكمليةاجملاليفاملؤسس يةالقدراتبناءاملؤسسات،
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 THE MISSIONالرسالة

اتحة مثلالرمقيوالتحولةابحلكوماخلاصةالنظملتطويرالالزمةواملاكنيةاحليويةالبياانتوتبادلاإ

بياانت،والعالجصحةالبياانتواملواصالت،الطرقبياانتاجلغرافية،البياانتاملواطنني،بياانت)

لاكفة(احلامكةكياانتوال املواصفاتاملعايري،الفكرية،امللكيةالقوانني،)احلومكةبياانتالتعلمي،

طروفقتطلهبااليتاجلهات .البياانتاليكمخصوصيةيفتفريطدونالإاتحةتضمنحومكةاإ

Availability of data, vital data, education data, intellectual property laws, laws,
standards and governing entities) to all parties that request it according to a
governance rule that guarantees availability without compromising data privacy.



GOALS

 اتحة البياانت املشرتكة بني مؤسسات التحتية البنية توفري .ادلوةلللتحول الرمقي من خالل اإ

 دخالها وتقليل منع تكرار البياانت احليوية يف اجلهات احلكومية اخملتلفة اتحهتاتاكليف مجعها و اإ .ومعاجلهتا واإ

 السلمي للموارديط والتخط اجل الوصول خلدمات رمقية تاكمةل من املاكين والتحليل متخذي القرار مبجموعات متاكمةل من املعلومات اجلغرافية تزويد.

حتقيق احلكومة املفتوحة.

» Providing the infrastructure for digital transformation by making data availabe and  shared between state 
institutions.
» Prevent the duplication of vital data in various government agencies and reduce the costs of collecting, entering, 
processing and making it available.
» Providing decision makers with integrated sets of geographic information and spatial analysis in order to access 
integrated digital services and proper planning of resources.
» Open government investigation.



CURRENT RELATED 
PROJECTS



 DATA STRATEGYإستراتيجية البيانات

سرتاتيجية للبياانت واملعلومات من أ جل متكني احلومكة وتعزيز العمل املش رتك من أ جل مرشوعات مرشوع حومكة يُعىن بوضع اإ

طار معل موحد لدلوةل لإدارة املعلومات منذ مرحةل الإنشاء حىت مرحةل الإس تغ  ناء عن املعلومة التحول الرمقي؛ من خالل تطوير اإ

ابدهتا)املعنية  جيااًب عن حتسني جودة املعلومات املنتجة وكذكل تاكملية املعلوم(اإ دارة موارد ، هذا ال مر سينعكس اإ ات وحتسني اإ

.ادلوةل اخملتلفة

A governance project concerned with developing a strategy for data and information in order to enable
governance and promote joint action for digital transformation projects. By developing a unified framework for
the state to manage information from the creation stage until the stage of dispensing with the relevant
information (annihilating it). This will reflect positively on improving the quality of information produced, as
well as the integration of information and improving the management of the country's various resources.



املؤسساتبنيالبياانتلتبادلولواحئقانونبوضعيُعىنحومكةمرشوع

املرشوعو اكفةً القرارودمعالرمقيالتحولمرشوعاتأ جلمناحلكومية

.املسودةكتابةمرحةليفنال  

A governance project concerned with developing a law and regulations for data exchange
between government institutions for digital transformation projects and all decision
support. The project is now in the draft writing stage.

قانون تبادل البيانات
DATA EXCHANGE AND PROTECTION LAW



س امتعمك شكراً حلسن اإ

Thank you for listening


