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 أحكام بموجب صادرة الحكومي البيني الربط نظام خالل من الدوائر بين البيانات وتزويد تبادل تعميمات
 اإللكترونية المعامالت قانون من 4 المادة

  

  :(1) المادة
 من اعتباراً  بيا ويعمل 7117 لسنة " الحكومي البيني الربط نظام خالل من الدوائر بين البيانات وتزويد تبادل تعميمات "  التعميمات ىذه تسمى

 عمييا. الوزراء مجمس موافقة تاريخ
 

  :(7) المادة
 التعريفات

 ذلك: غير عمى القرينة تدل لم ما أدناه ليا المخصصة المعاني التعميمات ىذه في وردت حيثما التالية والعبارات لمكممات يكون
 

 المعمومات. وتكنولوجيا االتصاالت وزارة :الوزارة
 

 المعمومات. وتكنولوجيا االتصاالت وزير :الوزير
 

 ألحكام إخضاعيا الوزراء مجمس يقرر جية واي عامة مؤسسة أو عامة رسمية مؤسسة أو سمطة أو ىيئة أو حكومية دائرة أو وزارة أي  : الدائرة
  التعميمات. ىذه
 

 وفيرت لغايات مشتركة كخدمة المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة قبل من تطويره تم الذي (GSB) الحكومي البيني الربط نظام يعني :النظام
 .بينيم فيما التصالا من ياتمكين بغرض دوائرال بين يابادلوت االلكترونية البيانات

 

 اجراءات بين التكامل تحقيق بيدف  الحكومي البيني الربط نظام خالل من الدوائر بين البيانات وتزويد تبادل :االلكتروني البيني لربطا
 الحكومية الخدمات بتزويد بمياميا القيام من الدائرة لتمكين ذلك و ،العمل وازدواجية تكرار وتجنب المالية الكمف وترشيد الحكومية المؤسسات

 .إلكترونياً  كامل بشكل
 
 

 .التعميمات ىذه في مبين ىو لما وفقا الدوائر باقي مع بالتواصل يقومل وتفيوظ بحكم دائرةال قبل من ىسمي الذي الشخص ىو :االرتباط ضابط
 
 

  :(3) المادة
من خالل وكذلك الربط فيما بينيا المتعمقة بيا عمى النظام  والمعمومات وتوفير جميع البياناتبربط أنظمتيا االلكترونية ، الدوائرجميع  تمتزم

 .الغاية ليذه الدوائر  بين الموقعة التفاىم مذكرات جميع محل التعميمات ىذه وتحل ، النظام
 

  :(4) المادة
بواسطة البريد اإللكتروني  أو غيرىا استفسارطمب أو إضافة أو تعديل أو إلغاء أو من  ربط البيني االلكترونيالبتتم جميع المراسالت المتعمقة 

 وضمن األطر الزمنية المحددة في ىذه التعميمات. تعتمدىا الوزارة أو أية وسيمة الكترونية أخرى الحكومي
  

 :(5) المادة
 الوزارة: ميام

 .النظام عمى الربط استمرارية لضمان الالزمة االجراءات واتخاذ تووصيان تواستمراري ضمان و النظام تشغيل .1
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 .نظاممل التحتية لمبنية الالزمة والخدمات الفني الدعم توفير .7
 االلكترونية. الحكومة عمميات مركز خالل من لمدوائر الفني الدعم توفير .3
 البيانات وتفاصيل اإللكتروني وبريدىم وىواتفيم االرتباط ضباط وأسماء موعناويني الدوائر بيانات يتضمن خاص سجل وتحديث إعداد .4

  .االلكتروني البيني مربطل مناسبة تراىا أخرى معمومات وأية الحقل سماو  الجدول سماو  النظام اسم مثل لمخدمة الفنية
 الفنية. والمشاكل المتغيرات مع التعامل آليات ذلك في بما النظام عمى بالربط المتعمقة واإلرشادات واألسس اآلليات الوزارة تصدر .5

 

 :(6) المادة
 :تمتزم جميع الدوائر بما يمي

 عمى مدار الساعة وباألخص: امن خاللي ربط البيني االلكترونياليتم تزويد والتي  األنظمة التابعة لياضمان استمرارية تشغيل  .1
 باستثناء األسباب من سبب ألي االلكتروني البيني ربطالب والمتعمقة (DATA BASE SERVERS) الخادمة االجيزة اغالق عدم .أ 

 األقل عمى أسبوع قبل الوزارة اعالم يتم ان عمى مسبقًا، ليا المخطط الصيانة ولغايات الدائرة سيطرة عن والخارجة الطارئة الحاالت

 التوقف. فترة بيان مع االلكتروني والبريد الياتف خالل من الطارئة الحاالت في ساعتين وخالل الصيانة موعد من
( 31الجيات المستفيدة والوزارة بما ال يقل عن ) قبل إعالم ربط البيني االلكترونيمتغيير عمى البيانات المستخدمة ل إجراء عدم .ب 

 يومًا قبل إجراء التغيير.
 .(web-serviceتوفير البيانات المطموبة من قبل الجية المستفيدة من خالل خدمة ) .ج 

 استمرارية ضمان من والتأكد االلكتروني البيني ربطالب تتعمق استفسارات أية عن لإلجابة ربط البيني االلكترونيلم تسمية ضابط ارتباط .7

عالمو  انقطاعيا، وعدم االلكتروني البيني ربطال توفير  توقف أو تغّيب أو استقالة حالة فيو  ووظيفتو. الشخص ىذا باسم رسمياً  الوزارة ا 

عالم أقصى كحد عمل أيام ثالثة خالل بديل ارتباط ضابط تسمية يتوجب العمل، عن االرتباط ضابط  االلكتروني البيني ربطال شركاء وا 

 بذلك.
، ربط البيني االلكترونيوالتي قد تعطى أو يتم تبادليا خالل تنفيذ ال االلكتروني ربط البينيالالحفاظ عمى سرية المعمومات المتعمقة ب .3

كما ويمتزم األطراف بعدم إفشاء ىذه المعمومات إلى أي طرف آخر وبعدم إفشاء أي من ىذه المعمومات إلى اإلداريين والموظفين 
ولمحد الالزم لتمكين أي من  ىذه التعميماتمن يعمل منيم بصورة مباشرة عمى األعمال المذكورة في  باستثناءالعاممين لدييم 

 المذكورة.األطراف بالقيام بواجباتو 
 من شير عن تزيد ال فترة وخالل االلكتروني البيني ربطمل الالزمة التحتية والبنية ةمنظاأل وتكاممية وكفاءة جاىزيةو  إعدادات من التأكد .4

 .التعميمات ىذه اصدار
 والتنظيمية التنفيذية اإلجراءات إلغاء أو تبسيط او ترتيب عادةإ يتضمن بما االلكتروني البيني ربطال لتنفيذ الداخمية اإلجراءات تبسيط .5

 .االلكتروني البيني ربطال بتنفيذ المتعمقة
 البيانات وتفاصيل اإللكتروني وبريدىم وىواتفيم االرتباط ضباط وأسماء عناوينيا من الطمب، عند لموزارة يابيانات توفير الدوائر عمى .6

 .االلكتروني البيني ربطمل مناسبة تراىا أخرى معمومات وأية الحقل سماو  الجدول سماو  النظام اسم مثل االلكتروني البيني ربطلم الفنية
 وزير.مل المناسبة التوصيات ورفع االلكتروني البيني ربطال وفعالية داءأ مستوى لقياس تطمبيا التي داءاأل رتقاريب الوزارة تزويد .7

 

 :(7) المادة
 مجمس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبًا بشأنيا.عمى ه التعميمات تعرض أي حالة لم يرد النص عمييا في ىذ

 

 


