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البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 1التفويض القانوني
تم تفويض وزارة المواصالت واالتصاالت (يشار إليها فيما بعد "الوزارة") في المادة  18من المرسوم األميري رقم ( )4لعام 2016
بالسلطة الالزمة لتنظيم أنشطة النقل البري والبحري ،ودراسة المشاريع الخاصة بها واإلشراف عليها ومتابعة تنفيذها بما يحقق تنشيط
الحركة االقتصادية وخطة التنمية الوطنية .كما تم تفويض الوزارة بمهام اإلشراف على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (يشار
إليه فيما بعد " )"ICTوتطويره في دولة قطر بما يتفق مع متطلبات أهداف التنمية الوطنية ،مع إيجاد بيئة مناسبة للمنافسة الشريفة ،ودعم
وتحفيز االستثمار في هذا القطاع ،وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،وتنفيذ برامج الحكومة اإللكترونية واإلشراف
عليها ،وتعزيز توعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين حياة الفرد واالرتقاء بالمجتمع وصوال إلى بناء المجتمع
القائم على المعرفة واالقتصاد الرقمي.
كما نص قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لعام  2010بخصوص تنفيذ سياسات الحكومة اإللكترونية على مطالبة الجهات الحكومية في
قطر بتنفيذ سياسة المعايير وأسلوب البناء المرجعي للحكومة .وتماشيًا مع االستراتيجية الرقمية القطرية ُ ،2020وضعت هذه الوثيقة
لتحديث أسلوب البناء والمعايير.
لقد تم إعداد هذه الوثيقة مع مراعاة القوانين المعمول بها حاليًا في دولة قطر .وفي حالة ظهور تعارض بين هذه الوثيقة والقوانين القطرية،
تكون األخيرة هي السائدة.
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 2مقدمة
تقدم هذه الوثيقة مقدمة عن اإلطار العام لعمل البنية المؤسسية للحكومة القطرية ( )GEAالذي ستستخدمه كل الجهات الحكومية في دولة
قطر .توضح هذه الوثيقة هيكل إطار العمل والعناصر األساسية المتوافقة مع األبعاد المختلفة إلطار العمل .كما تقدم إرشادات حول سبل
االستفادة من العناصر األساسية للبنية المؤسسية الخاصة بالحكومة القطرية من جانب الوزارة والجهات الحكومية في دولة قطر.
ويهدف إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة القطرية إلى المساعدة في تقديم خدمات أكثر اتساقًا وتكامالً للمواطنين ودعم كفاءة تقديم
الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الحكومة ،وذلك عن طريق توفير إطار عمل يعمل على:


توفير صيغة موحدة :توفير صيغة موحدة للجهات المعنية بتقديم الخدمات المشتركة بين الجهات.



تعزيز التعاون :دعم تحديد الخدمات والتطبيقات القابلة إلعادة االستخدام والتي يمكن تبادلها.



أساس للمراجعة الموضوعية لالستثمارات من جانب الحكومة
المساعدة في وصف وتحليل استثمارات تكنولوجيا المعلومات :توفير
ٍ



المساعدة في تحول الخدمات الحكومية :تمكين تقديم الخدمات اإللكترونية بصورة أكثر كفاءة وسرعة وذلك من خالل مجموعة كبيرة من
المعايير والمبادئ والنماذج التي تساعد في تصميم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقديمها ،ومن ثم تقديم خدمات األعمال للمواطنين
بشكل أكثر كفاءة

سا إلتاحة مشاريع تعاونية بين الجهات
ستكون هذه الوثيقة هي اإلصدار األول (اإلصدار  )1.0للبنية المؤسسية للحكومة القطرية وتشكل أسا ً
وتحسين الخدمات العامة وتبادل الخدمات والمعلومات ،وذلك بطريقة يكون العميل فيها هو محور اهتمامها .يعتمد إطار العمل هذا على
أفضل الممارسات الواردة في إطار عمل البنية المؤسسية الفيدرالية للواليات المتحدة األمريكية (.)US-FEAF

 1-2المبادئ
تنبع قيمة النماذج المرجعية من تطبيقها باعتبارها جز ًءا من األعمال اليومية المشتركة بين الجهات وذلك على نحو متسق .حيث إنها ت ُستخدم
لتقديم وجهة نظر متسقة عبر منظومة معقدة من خدمات األعمال الحكومية ودعم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحيث يصبح
ً
متمركزا حول العمالء ،وإجراء تلك االستثمارات التي تحقق الفائدة للنظام بأكمله وليس جهات معينة فقط .تُستخدم
تقديم الخدمات الحكومية
المبادئ اإلرشادية التالية أثناء تكوين النماذج المرجعية للبنية المؤسسية الحكومية والعناصر األساسية األخرى.
 التركيز على العميل :ال بد أن تكون رؤى العمالء هي مصدر اإللهام الختيار الخدمة وتصميمها وتقديمها .ويجب حماية العمالء منالتعقيدات الداخلية للحكومة.
 تعزيز إعادة االستخدام :التخلص من التجزئة واالزدواجية وتعزيز التوحيد وإعادة استخدام القدرات المشتركة مشاركة المعلومات :يجب تبادل المعلومات بصورة دائمة ًبدال من تبادلها بصورة استثنائية
 تمكين االبتكار من خالل توفير بيئة تعاونية :يجب أن يعمل الجيل الجديد على تقديم الخدمات الرقمية التي تساعد على تسهيل االبتكارالمشترك للخدمات الرقمية عبر منصة تكنولوجيا مشتركة تتضمن جهات عديدة ومقدمي خدمات وموردين من األطراف الثالثة
 الثقة والمصداقية :بناء الثقة والمصداقية العامة في قدرة الحكومة على حفظ خصوصية وأمن المعلومات قابلية التشغيل المتبادل :تصميم خدمات خاصة بقابلية التشغيل المتبادل باستخدام المعايير المطبقة بحيث يمكن لهذه األنظمة أن تعملً
تكامال وذلك من خالل منصة مشتركة لتبادل البيانات
سويًا لتقديم خدمات أكثر
 -التصميم للمستقبل :إعداد خدمات حكومية للتكنولوجيا تواكب التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبناء للمستقبل
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 3إطار العمل
 1-3الهيكل
ينقسم الهيكل العام للبنية المؤسسية الحكومية إلى قسمين :الحكومة بأسرها ( )WoGوالجهات الحكومية المختلفة .ويتضمن إطار العمل
سبعة أبعاد تتضمن ثالثة أبعاد شاملة تتمثل في :اإلدارة وإدارة األمن وإدارة الخدمات .وتعد هذه األبعاد شاملة وتطبق على كل من الحكومة
بأسرها والجهات الحكومية .أما األربعة أبعاد األخرى والتي يتضمن كل منها نموذ ًجا مرجعيًا فهي :األعمال والمعلومات والتطبيقات والبنية
التحتية .وتنطبق تلك األبعاد على كل من الحكومة بأسرها والجهات الحكومية ،ومع ذلك تختلف العناصر األساسية التي تندرج ضمن كل
بُعد من هذه األبعاد .يعرض الشكل  1نظرة عامة عن هيكلية إطار عمل البنية المؤسسية الخاصة بالحكومة ،راصدًا األبعاد والعناصر
األساسية .يرد وصف تفاصيل أبعاد النموذج المرجعي والعناصر األساسية ذات الصلة في القسم .3

الشكل  – 1نظرة عامة عن البنية المؤسسية للحكومة

لقد تم تناول البنية المؤسسية الحكومية بالتفصيل وبإسهاب في سبع وثائق تغطي كل واحدة منها واحدا ً من األبعاد السبعة المذكورة أعاله.
وتعد الطبقات األفقية في إطار البنية المؤسسية الحكومية ،والتي تمثل األبعاد األربعة ،أي األعمال ،والمعلومات ،والتطبيقات والبنية
التحتية ،بمثابة قلب وجوهر إطار البنية المؤسسية الحكومية ،ويحتوي كل واحد من هذه األبعاد األربعة على ثالثة عناصر رئيسية:
.1
.2
.3

البنية :ويقدم هذا القسم رؤية مفهومية للمكونات والقدرات البنيوية لكل واحد من األبعاد ،تصور العالقات بين المكونات البنيوية في كل
بعد.
المعايير :ويقدم هذا القسم المعايير ذات الصلة لكل بعد من األبعاد ،مع تصنيف المعايير ،ألغراض االمتثال ،في ثالث فئات إجبارية ،أو
موصى بها أو اختيارية.
التصنيف :ويقوم هذا القسم بتصنيف كل واحد من األبعاد األربعة ،بالرجوع إلى األصول المؤسسية ،في فئات منطقية ويصف عالقاتها
البنيوية البينية .والغرض من هذا هو ضمان استخدام لغة بنيوية مشتركة وتحديد فرص إعادة االستخدام.
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إن على الجهات الحكومية ضمان االمتثال لكل واحد من العناصر الثالثة المذكورة أعاله لألبعاد األفقية األربعة؛ وهي األعمال،
والمعلومات ،والتطبيقات والبنية التحتية ،كما يتوجب عليها تبني السياسات والعمليات التمكينية المتضمنة في األبعاد الثالثة الشاملة
األخرى ،أي الحوكمة ،وإدارة األمن وإدارة الخدمات.
كيفية التطبيق

2.3

يجب على الجهات الحكومية تطبيق البنية المؤسسية الحكومية على النحو التالي:
.1

.2

مستوى الجهة الحكومية
أ.

بنية األعمال أو استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في الجهة الحكومية :عند تصميم بنية األعمال أو استراتيجية تكنولوجيا
المعلومات في الجهة الحكومية ،يجب على الجهات الحكومية التأكد من الرجوع إلى البنية المؤسسية الحكومية والتقيد بها.

ب.

التخطيط السنوي لتكنولوجيا المعلومات :على الجهات الحكومية أن تتوخى ،عند إعداد خططها ألي مبادرة جديدة في تكنولوجيا
المعلومات ،االتساق مع البنية المؤسسية الحكومية بهدف إعادة استخدام معلومات وتطبيقات ومكونات البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات على مستوى الحكومة ككل.

ت.

التصنيف :يجب على الجهات الحكومية الحفاظ على التصنيفات البنيوية كما تم تضمينها في البنية المؤسسية الحكومية بما يكفل
استخدام لغة مشتركة لدى الجهات الحكومية كافة ،وبما يتيح تحديد فرص إعادة االستخدام لدى الحكومة ككل .ويمكن للجهات
الحكومية أيضا ً استخدام أحد البرامج القائمة على معايير مفتوحة والمقترحة في الملحق رقم  3من وثيقة نموذج الحوكمة
لتيسير صيانة البنية الموسسية الحكومية.

ث.

تقييم االمتثال للبنية المؤسسية الحكومية :على الجهات الحكومية إجراء تقييمات ذاتية لقياس مدى اإللتزام بالبنية المؤسسية
الحكومية وفقا ً لنموذج التقييم المضمن في الملحق  1من وثيقة نموذج الحوكمة ،وذلك على أساس سنوي أو استجابة لطلب من
الوزارة .ويتعين على الجهات الحكومية أن تبلغ الوزارة بأي انحراف أو عدم التزام ،كما عليها أن تقدم تقرير التقييم متى ما
طلبته الوزارة.

مستوى المبادرة أو المشروع
أ.

إطالق المشروعات :يجب على الجهات الحكومية أن تدرج في مناقصاتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نصا ً
يطلب من الموردين التقيد بالنماذج المرجعية والمعايير الخاصة بالبنية المؤسسية الحكومية .وقد تم تضمين نص نموذجي في
الملحق  4من وثيقة نموذج الحوكمة إلدراجه في وثائق المناقصات وطلب العروض.

ب.

تنفيذ المشروعات :يجب على مدير المشروع أو مهندس الحلول أن يتاكد من تقيد المشروع بالبنية المؤسسية الحكومية.
ويتضمن دوره/ها تصميم الحل الذي يكون ملتزما ً في جميع األوقات بنماذج ومعايير البنية المؤسسية الحكومية .ويمكن أن
يقوم بهذا الدور أيضا ً مدير مشروع/مهندس الحل للجهة الموردة  ،لذا فقد تم تضمين النص المقترح في الملحق  4من وثيقة
نموذج الحوكمة في كل وثيقة مناقصات تخص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للجهات الحكومية.

ويتعين أيضا ً الرجوع إلى وثيقة نموذج الحوكمة فيما يتعلق بعمليات الحوكمة والسياسات التمكينية التي تستهدف تبني البنية المؤسسية
الحكومية.
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 4النماذج المرجعية للبنية المؤسسية للحكومة
 1-4األبعاد
تتألف البنية المؤسسية للحكومة من سبعة أبعاد تمثل مجاالت التركيز الرئيسية للجهات الحكومية وتسمح برصد العناصر األساسية والعالقات
المعينة بصورة متسقة.
على أن يقوم مواطنو دولة قطر والمقيمين فيها بالتفاعل مع الحكومة من خالل الخدمات التي تقدمها الحكومة .وتستند هذه الخدمات إلى
إمكانيات األعمال التي تستخدم المعلومات والتي تُصنف إلى مجاالت خدمات األعمال ومناطق الخدمات .تعمل إمكانيات األعمال على
توجيه الحكومة والجهات وذلك من خالل أنشطة التصميم والتحليل والتحول الخاصة بها .تقدم أبعاد المعلومات إطار عمل للكيانات والجهات
الحكومية إلعادة استخدام وتبادل المعلومات .سيتم استخدام أصول تكنولوجيا المعلومات (التطبيقات والبنية التحتية) لتعزيز الكفاءات من
خالل تقليل التكرار والتخلص من االزدواجية .تتم حماية هذه العملية بأكملها من خالل معايير خاصة باألمن والخصوصية .ويرد وصف
النماذج المرجعية بالتفصيل أدناه:

النموذج المرجعي

الوصف
يصف هذا النموذج المرجعي األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية ومستخدمي األعمال وقنوات
تقديم الخدمات والخدمات ويربط بينها ،مع التأكيد على مركزية العميل وذلك باستخدام تصنيف متسق اللغة.

نموذج األعمال
يحدد إطار عمل لبنية األعمال والمعايير المرتبطة به لتوفير التوجيه بشأن كيفية تصميم نماذج خدمات األعمال
الجديدة وتحديدها وتطويرها ورصدها وتحسينها باستمرار طوال دورة حياة الخدمة.
يصف هذا النموذج المرجعي المعلومات ويديرها ويشاركها عبر حدود الجهة الحكومية القطرية باستخدام
التصنيف المرجعي للمعلومات.
نموذج المعلومات
فهو يصف منهج البنية األساسية والمعايير الخاصة بتبادل المعلومات لتبادل مجموعات بيانات المعلومات عبر
الجهات الحكومية وفيما بين الجهات الحكومية في دولة قطر.
يصف هذا النموذج المرجعي خدمات التطبيق ويربط بينها ،بما في ذلك "المنصة كخدمة" التي تدعم خدمات
نموذج التطبيقات

األعمال باستخدام التصنيف المرجعي للتطبيقات.
ستستخدم لتكوين تطبيقات تدعم الخدمات الحكومية.
فهو يصف البنية األساسية المرجعية للتطبيقات الذي ُ
يصف هذا النموذج المرجعي البنية التحتية للتكنولوجيا التي تدعم األعمال والتطبيقات وملفات تخزين المعلومات
الخاصة بالجهات الحكومية.

نموذج البنية األساسية
وهو يصف البنية األساسية المرجعية للبنية التحتية التي ستشكل األساس لبناء مكونات التطبيقات وخدمات
األعمال.

نموذج إطار عمل الحوكمة
وعناصر التمكين

يحدد إطار عمل الحوكمة البنية األساسية لضمان االعتماد والتطور الفعال لنماذج البنية األساسية المرجعية فيما
بين جميع الجهات الحكومية .وهو يحدد االمتثال للمعايير والضوابط والمبادئ التوجيهية التي تضمن المساءلة
عن الحلول الهيكلية داخل الجهات وفيما بينها.
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إدارة األمن

إدارة الخدمات

توفر إدارة األمن سياق البنية المؤسسية الحكومية بالنسبة لمتطلبات األمن والخصوصية ذات الصلة بالجهات
الحكومية.
تعمل إدارة الخدمات على تحديد إطار عمل إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة لدعم الخدمات المقدمة.

 2-4النموذج التعريفي
تصف النماذج التعريفية الخاصة بالبنية المؤسسية للحكومة القطرية أنواع الكيانات المعلوماتية الوارد وصفها في نماذج مرجعية متنوعة
والعالقات فيما بينها .وتعتبر هذه الكيانات هي المجاالت الرئيسية التي يركز عليها كل نموذج مرجعي في إطار عمل البنية المؤسسية
للحكومة (على سبيل المثال :يركز النموذج المرجعي لألعمال على كيانات إدارة األداء مثل األهداف ومجاالت القياس باإلضافة إلى خدمات
األعمال).
كما يصف كيفية ربط الكيانات التي تكون على مستوى الجهة بالتصنيفات المحددة على مستوى الحكومة ككل.

المفاهيم الخاصة بالنموذج التوضيحي
يوضح النموذج التوضيحي للبنية المؤسسية للحكومة األنواع المختلفة للكيانات الوارد وصفها في النماذج المرجعية الخاصة بالبنية المؤسسية
للحكومة .والمفاهيم المستخدمة في النموذج التوضيحي هي:


أنواع الكيانات :أنواع المعلومات الوارد وصفها في النماذج المرجعية  -على سبيل المثال :األهداف ومجاالت القياس ونطاقات الخدمة وما
إلى ذلك.



الطبقات :هي مجموعات من أنواع الكيانات التي تخص بُعدًا معينًا لنموذج مرجعي  -على سبيل المثال :النموذج المرجعي لألعمال والنموذج
المرجعي للمعلومات



العالقة :الصلة بين أنواع الكيانات داخل الطبقات وعبرها  -على سبيل المثال :خدمة تمكين التطبيقات

طبقات النموذج التوضيحي
ينقسم النموذج التوضيحي إلى أربع طبقات من البنية المؤسسية الخاصة بالحكومة تتمثل في :األداء واألعمال والمعلومات والتطبيقات
والبنية التحتية.
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الشكل  - 2النموذج التعريفي للبنية المؤسسية للحكومة
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 النموذج المرجعي لألعمال ( )BRMيعرض تصني ًفا مرجعيًا لألداء وتصني ًفا للخدمات لتوفير طريقة متسقة لتسجيل األهداف ومؤشرات
األداء الرئيسية ( )KPIsوخدمات األعمال التي تقدمها الجهات والحكومة بأسرها.
ستتم مواءمة المبادرات  /المشاريع الجديدة وخدمات األعمال الحالية التي تقدمها الجهات والحكومة بأسرها مع األهداف االستراتيجية المحددة
في النموذج المرجعي لألعمال .وسيجرى تتبع األداء نحو تحقيق األهداف االستراتيجية المحددة باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية.
تضم قنوات تقديم الخدمات خدمة أعمال واحدة أو أكثر ويسهل الوصول إليها من قبل مختلف العمالء.


النموذج المرجعي للمعلومات ( )IRMيقدم تصنيفًا مشتر ًكا لتصنيف الكيانات (األصول) المعلوماتية في جميع الجهات الحكومية .تدعم
الكيانات المعلوماتية خدمات األعمال.



النموذج المرجعي للتطبيقات ( )ARMيقدم تصنيفًا مشتر ًكا لتصنيف مكونات التطبيق التي تُمكن من تكوين خدمات األعمال .كما ستكون
مكونات التطبيق بمثابة مخازن بيانات لألصول المعلوماتية.



النموذج المرجعي (الفني) للبنية التحتية ( )TRMيقدم التصنيف المشترك لتصنيف أصول البنية التحتية في الجهات الحكومية .أصول البنية
التحتية (أجهزة الحوسبة والتخزين) التطبيقات وتخزن الكيانات المعلوماتية.

 3-4النموذج المرجعي لألعمال ()BRM
مقدمة
يصف النموذج المرجعي لألعمال إطار خدمات األعمال والمنتجات التي تقدم مخرجات الجهة الحكومية .كذلك يقدم إطار عمل قياس يركز
على النتائج ويمكن أن يساعد الجهات الحكومية في تصميم وتنفيذ أنظمة قياس األعمال الفعالة .يرجى الرجوع إلى الملحق  1لالطالع
على تفاصيل حول النموذج المرجعي لألعمال.

العالقات
يركز هذا القسم على عالقة النموذج المرجعي لألعمال بالنماذج المرجعية للبنية المؤسسية األخرى للحكومة.
تحديد متطلبات العمل بشأن البيانات والمعلومات ،ويحدد الثغرات واالزدواجية في البيانات

المعلومات

تحديد متطلبات العمل بشأن خدمات التطبيقات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

التطبيقات

تحديد متطلبات العمل بشأن البنية التحتية ،ويحدد االحتياجات أو التحسينات التكنولوجية الجديدة

البنية األساسية

الفوائد
يسمح النموذج المرجعي لألعمال للجهات بتصنيف وظائف برامج الحكومة في هيكل محدد .ويوفر قيمة لهيكل األعمال من خالل توفير ما
يلي:


توجيهات هيكلية ومعيارية بشأن تصميم الجيل القادم من الخدمات الحكومية وتطويرها



تعزيز المواءمة بين مبادرات األعمال واستراتيجياتها ونتائجها



دعم تخطيط األعمال وتنفيذها



دعم تقييم حافظة المشاريع والبرامج



عرض وظيفي ألعمال الجهة باستخدام تصنيف نموذجي



فهم مشترك لوظائف األعمال للجهات األخرى.
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تتضمن فوائد النموذج المرجعي لألعمال ما يلي:
الجهات

الحكومة بأسرها

فوائد النموذج المرجعي لألعمال



إيجاد آلية لتتبع مواءمة االستثمار والمبادرات مع األهداف



االستراتيجية ومؤشرات األهداف الرئيسية للحكومة بأسرها


قياس أداء الخدمات المشتركة وفقًا لمؤشرات األهداف الرئيسية

وصف العالقات بين االستثمارات  /المبادرات في ضوء
األهداف االستراتيجية للجهات



المحددة

قياس أداء خدمات األعمال في ضوء مؤشرات األهداف
الرئيسية المحددة



تحديد الفرص المتاحة لمشاركة الخدمات وإعادة استخدامها



تسهيل تحديد وإنشاء خدمات الرحالت من البداية إلى النهاية من
خالل الجمع بين الخدمات التجارية الفردية التي تقدمها جهات
متعددة



تحديد متطلبات الخدمات الجديدة استنادًا إلى األداء الذي
تم قياسه



تحديد وإعادة استخدام الخدمات المشتركة للحكومة
بأسرها وتعزيز التعاون مع الجهات األخرى

العناصر األساسية
الوصف

العنصر األساسي

يعمل تصنيف نموذج األداء على إقامة صلة أكثر اتساقًا
ً
وشموال بين االستثمارات واألنشطة بالنسبة لألهداف والغايات
التصنيف المرجعي لألداء

االستراتيجية للجهات الحكومية واألهداف ذات األولوية
للجهات واألهداف ذات األولوية المشتركة بين الجهات
ومجاالت التركيز اإلدارية

مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بأداء الحكومة بأسرها

األعمال

التصنيف المرجعي لألعمال

كتالوج الخدمات المشتركة

تركز مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بأداء الحكومة بأسرها
على جميع المبادرات والبرامج الحكومية
ً
كامال وبنية
وهي توضح مصطلحات األعمال ،وتقدم وصفًا
مفاهيمية لوظائف وخدمات حكومة قطر
كتالوج الخدمات المشتركة للحكومة بأسرها المقدم من جانب
الوزارة والمصنف وفقًا للتصنيف المرجعي لألعمال.
إطار عمل البنية األساسية لألعمال الذي يتعين على الجهات

البنية األساسية المرجعية لألعمال

اعتماده في تصميم الجيل القادم من الخدمات الرقمية وتنفيذه
ومواصلة تحسينه

المعايير

المعايير المتعلقة بتصميم الخدمات
تتوافق مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بالجهات الفردية مع

مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بالجهات

تصنيفات األداء المستخدمة لقياس فعالية خدمات األعمال
والمبادرات األخرى
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ملفات العمالء التعريفية

تحدد الجهة ملفات تعريف عمالء الجهة وتقدم مجموعة
متنوعة من أنواع العمالء المستفيدين من خدمات تلك الجهة

كتالوج قنوات تقديم الخدمات

كتالوج قنوات تقديم الخدمات الخاص بالجهات

مصفوفة قنوات تقديم الخدمات  /الخدمات

يسجل العالقة بين خدمات الجهة وقنوات تقديم الخدمات

كتالوج الخدمات

كتالوج خدمات الجهة

مصفوفة العمالء /قنوات تقديم الخدمات  /الخدمات

يسجل العالقة بين عمالء الجهة والخدمات المقدمة من الجهة
وقنوات تقديم الخدمات

 4-4النموذج المرجعي للمعلومات ()IRM
مقدمة
يتمثل الهدف من النموذج المرجعي للمعلومات في اكتشاف المعلومات ووصفها وإدارتها وتبادلها داخل الجهات وفيما بينها بسهولة.
ينطوي النموذج على تصنيف مرجعي للمعلومات وتنسيقات وصف البيانات وتنسيقات وصف تبادل البيانات.

العالقات
يركز هذا القسم على عالقة النموذج المرجعي للمعلومات بالنماذج المرجعية للبنية المؤسسية األخرى للحكومة.
يعرض هياكل المعلومات التي تدعم خدمات األعمال وتحسن عمليات األعمال واتخاذ القرارات
وذلك من خالل تبادل البيانات
يتيح هياكل الكيانات المعلوماتية الموثوقة لكي تستخدمها خدمات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والتطبيقات

األعمال

التطبيقات

يقدم المتطلبات الخاصة بالمعلومات لخدمات التكنولوجيا والبنية التحتية (على سبيل المثال:
احتياجات نظام الحوسبة القائم على التخزين في ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين البيانات

البنية األساسية

الضخمة وما إلى ذلك).

الفوائد
يقدم النموذج المرجعي للمعلومات قيمة لمبادرات هياكل بيانات الجهة عن طريق توفير وسيلة لوصف هياكل البيانات بانتظام .يتيح نهج
النموذج المرجعي للمعلومات بشأن وصف البيانات وسياق البيانات وتبادلها لمبادرات هياكل البيانات أن تصف بياناتها ومعلوماتها بصورة
متسقة ،مما يؤدي إلى زيادة فرص التفاعل فيما بين الجهات.
تتضمن فوائد النموذج المرجعي للمعلومات ما يلي:
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فوائد النموذج المرجعي للمعلومات

الحكومة بأسرها


تحسين اكتشاف البيانات والوصول إليها وتبادلها



تحديد جميع البيانات الزائدة عن الحاجة من جانب الجهات الحكومية

الجهات



وتعزيز تبادل البيانات لتلك السيناريوهات


تحديد مصادر موثوقة للمعلومات عبر الحكومة



تسريع مبادرة البيانات المفتوحة عن طريق تحسين اكتشاف البيانات

يحسن من عملية اكتشاف األصول المعلوماتية
والوصول إليها عبر جهات متعددة من أجل إطالق
برامج ومبادرات جديدة



اتباع نهج موحد لتبادل المعلومات وإدارتها

والوصول إليها

العناصر األساسية
الوصف

العنصر األساسي

يحدد التصنيف الطريقة التي يتم بها وصف المعلومات
تصنيف مرجعي للمعلومات ووصف البيانات ومعايير تبادل البيانات

وتصنيفها وتبادلها .كما يسهل اكتشاف البيانات األساسية
وتبادلها

هيكل تبادل المعلومات

يحدد البنية األساسية المرجعية لتبادل المعلومات من أجل
تبادل المعلومات فيما بين الجهات الحكومية وداخل الجهات
معايير المعلومات التي تتعلق بتكنولوجيا تبادل المعلومات

المعلومات

المعايير

والتكنولوجيا الناشئة مثل البيانات الضخمة ونظام إنترنت
األشياء ( )IoTوما إلى ذلك.
كتالوج األصول المعلوماتية التي يجرى تبادلها من خالل

كتالوج تبادل المعلومات والبيانات الحكومية

منصة تبادل البيانات الحكومية المصنفة وفقًا لتصنيف
النموذج المرجعي للمعلومات
كتالوج يسجل األصول المعلوماتية المنتجة أو المستهلكة من

كتالوج األصول المعلوماتية

جانب جهة مصنفة وفقًا للتصنيف المرجعي للمعلومات
المحدد

مصفوفة خدمات األعمال  /المعلومات

يسجل العالقة بين خدمات جهة ما واألصول المعلوماتية ذات
الصلة

 5-4النموذج المرجعي للتطبيقات ()ARM
مقدمة
يصف النموذج المرجعي للتطبيقات التطبيقات التي تدعم خدمات األعمال المقدمة من جانب الجهات الحكومية .ويشمل:


تطبيقات األعمال األساسية
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تطبيقات جاهزة COTS



تطبيقات خاصة بالمجال المعني



مكونات برمجيات المنصة والبنية التحتية



تطبيقات حوسبة المستخدم النهائي

يرجى الرجوع إلى الملحق  3لالطالع على تفاصيل حول النموذج المرجعي للتطبيقات.

العالقات
يركز هذا القسم على عالقة النموذج المرجعي للتطبيقات بالنماذج المرجعية للبنية المؤسسية األخرى للحكومة.
يعرض التطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تدعم خدمات األعمال

األعمال

وعملياتها وقدراتها
يعرض المتطلبات واألدوات الالزمة إلدارة البيانات والمعلومات ونمذجتها وهيكلتها ومشاركتها

المعلومات

وتبادلها
يعرض متطلبات خدمات التطبيقات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتعلقة بالتكنولوجيا
وخدمات البنية التحتية ،ويدعم التطبيقات المتعلقة بإدارة البنية التحتية (على سبيل المثال:

البنية األساسية

)CMDB

الفوائد
وعلى مستوى الحكومة بأسرها ،يقدم النموذج طريقة معيارية مشتركة لتنظيم أصول التطبيقات ويساعد على تحديد فرص لتبادل التراخيص
وإعادة استخدامها وإعادة توحيدها .كما يدعم إدارة عقود الصيانة وتجديدها.
على مستوى الجهات ،يصف النموذج أصول التطبيقات وخدمات الجهات ،كما يدعم إدارة حافظة التطبيقات .ويساعد وجود نظم المعلومات
الحالية ال ُمصممة لتصنيف التطبيقات الجهات على تبادل التراخيص وإعادة استخدامها وإعادة توحيدها.
تتضمن فوائد النموذج المرجعي للتطبيقات ما يلي:
الجهات

فوائد النموذج المرجعي للتطبيقات

الحكومة بأسرها


تحديد فرص لخدمات مستقبلية للتطبيقات المشتركة



تحديد متطلبات التراخيص الجديدة وخدمات الصيانة كجزء من اتفاقية
إطار العمل



تحديد حاالت التكرار وفرص لتبادل أنظمة المعلومات
أو إعادة استخدامها أو توحيدها



تحديد التكنولوجيا المناسبة لتلبية احتياجات العمل
المفهومة تما ًما



تقديم خدمات موفرة للتكلفة وتسليم تلك الخدمات في
الوقت المناسب من خالل مستودع لتخزين المعايير
وأسلوب البناء المرجعي للتطبيقات

نظرة عامة -إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة
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العناصر األساسية
العنصر األساسي

التطبيقات

الوصف

النموذج المرجعي للتطبيقات

يقدم التصنيف األساسي لتصنيف التطبيقات ومكوناتها

البنية األساسية المرجعية للتطبيقات

تقدم البنية األساسية المرجعية توجيهات حول كيفية تطوير
التطبيقات باستخدام الجيل القادم لخدمات المنصة المشتركة

كتالوج التطبيقات

كتالوج التطبيقات الذي تدعمه الخدمات المشتركة المقدمة من
الوزارة

مصفوفة الخدمات المشتركة  /التطبيقات

يسجل العالقة بين الخدمات المشتركة للوزارة والتطبيقات ذات
الصلة

المعايير

المعايير المتعلقة بالتطبيقات التي تقدم توجيهات للجهات
الحكومية

كتالوج التطبيقات

المخزون وإدارة التطبيقات وخدمات الوزارة التي تستخدمها
الجهة

خدمات األعمال  /األصول المعلوماتية  /مصفوفة التطبيقات

يسجل العالقة بين خدمات جهة ما والكيانات المعلوماتية
المرتبطة بها والتطبيقات ذات الصلة

 6-4النموذج المرجعي للبنية التحتية (الفنية) ()TRM
مقدمة
يقدم نموذج البنية التحتية وصفًا للبنى التحتية للتكنولوجيا التي تدعم التطبيقات والعمليات التجارية للجهة .ويتضمن ذلك القدرات السحابية
ً
فضال عن المرافق والمنصات والشبكات وأجهزة المستخدم النهائي .يرجى الرجوع إلى الملحق 4
المسندة لمصادر داخلية وخارجية
لالطالع على تفاصيل حول النموذج المرجعي الفني.

العالقات
يركز هذا القسم على عالقة النموذج المرجعي الفني بالنماذج المرجعية للبنية المؤسسية األخرى للحكومة.

يقدم البنية التحتية التي تدعم خدمات األعمال والعمليات واإلمكانيات وتبادل المعلومات وإعادة
استخدامها
يقدم البنية التحتية لدعم تخزين البيانات وتبادلها
يقدم البنية التحتية الداخلية أو الخارجية الستضافة خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والتطبيقات

األعمال

المعلومات

التطبيقات

الفوائد
يدعم النموذج تطوير وصيانة قدرات البنية التحتية المشتركة على مستوى الحكومة بأسرها.

نظرة عامة -إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة
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وعلى مستوى الجهة ،يصف النموذج أصول البنية التحتية للجهة.
تتضمن فوائد النموذج المرجعي الفني ما يلي:

فوائد النموذج المرجعي الفني

الحكومة بأسرها


ستساعد الرؤية الكاملة لجرد أصول البنيات األساسية على نطاق
الحكومة في التخطيط الستراتيجيات الحلول السحابية



تعزيز مبدأ التوحيد وبالتالي تحسين اإلدارة الشاملة

الجهات


إنشاء قائمة جرد كاملة ألصول البنية التحتية



االستفادة من أصول البنية التحتية المشتركة



تسهيل تحليل أثر البنية التحتية على الخدمات المقدمة



تسهيل تخطيط عمليات ترحيل أصول البنية التحتية
الداخلية إلى الخدمة السحابية

العناصر األساسية
العنصر األساسي
التصنيف المرجعي للبنية التحتية

البنية األساسية

البنية األساسية المرجعية للبنية التحتية

كتالوج أصول البنية التحتية

الوصف
يقدم التصنيف تصنيفًا ألصول البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات
توضح البنية المرجعية إمكانيات البنية التحتية المشتركة
المقدمة من الوزارة
يقدم الكتالوج إمكانيات البنية التحتية للحكومة بأسرها المصنفة
وفقًا للتصنيف المحدد

مصفوفة البنية التحتية  /التطبيقات

يسجل العالقة بين التطبيقات والبنية التحتية

المعايير

المعايير ذات الصلة بالبنية التحتية

كتالوج أصول البنية التحتية

مصفوفة البنية التحتية  /التطبيقات
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 7-4إدارة األمن
مقدمة
يُعتبر إطار عمل إدارة األمن نظا ًما بيئيًا ينطبق على الحكومة بأسرها والجهات ويدعم أعمال الحكومة.
يتعين تطبيق هيكل األمن والخصوصية بصورة متسقة عبر جميع الجهات ،حيث قد تختلف اإلدارة من جهة ألخرى .ينبغي أن تعكس البنية
المؤسسية للجهات المعايير والقواعد والمبادئ التوجيهية .ويشمل ذلك ضوابط وسياسات تأمين المعلومات الوطنية ( )NIAوسياسات األمن
السحابية وسياسات استخدام األجهزة الشخصية في العمل ( )BYODوسياسات أمن وخصوصية األمة الذكية التي تدار على أساس مستمر
لمواجهة تهديدات األمن اإللكتروني الناشئة .يرجى الرجوع إلى الملحق  5لالطالع على وثيقة إدارة األمن.

الفوائد
إدارة األمن .الفوائد

الحكومة بأسرها


الجهات

تضمن معايير وسياسات األمن تأمين المعلومات الوطنية بصورة



سوف يؤدي اعتماد الضوابط وسياسات األمن بنا ًء على

تفي بالغرض على الصعيد الوطني وعلى صعيد الجهات من

المخاطر إلى إنشاء بيئة آمنة وموثوق بها لتقديم خدمات

خالل نهج قائم على المخاطر

الحكومة اإللكترونية

العناصر األساسية
الوصف

العنصر األساسي

إدارة األمن.

الحكومة بأسرها


ضوابط وسياسات األمن

ضوابط وسياسات األمن المحددة للحكومة بأسرها



معايير األمن

هي المعايير المتعلقة باألمن التي ينبغي أن تتبعها جميع
الجهات الحكومية

 8-4إدارة الخدمات
مقدمة
يحدد إطار عمل إدارة الخدمات معايير وممارسات إدارة الخدمات الالزمة إلدارة الخدمات الحكومية .وهذا يغطي جوانب مختلفة من إدارة
الخدمة للحكومة بأسرها والجهة المقدمة للخدمات .يرجى الرجوع إلى الملحق  6لالطالع على وثيقة إدارة الخدمة.

إدارة الخدمات الفوائد

الفوائد
الحكومة بأسرها


تحسن جودة الخدمات المقدمة لألطراف المعنية للحكومة
بأسرها
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العناصر األساسية
الوصف

إدارة الخدمات

العنصر األساسي


إطار عمل إدارة الخدمات

الحكومة بأسرها


معايير وممارسات إدارة الخدمات الالزمة إلدارة
الخدمات الحكومية.

 9-4إطار الحوكمة
مقدمة
يحدد إطار عمل إدارة البنية األساسية لضمان االعتماد والتطور الفعال لنماذج البنية األساسية المرجعية فيما بين جميع الجهات الحكومية .
وهو يحدد االمتثال للمعايير والضوابط والمبادئ التوجيهية التي تضمن المساءلة عن الحلول الهيكلية داخل الجهات وفيما بينها.
كما يحدد ضوابط اإلدارة وعملياتها لتطوير الخدمات الجديدة باستخدام الجيل القادم لمنصة إنشاء وتقديم الخدمات.
كذلك تتضمن توصيات تتعلق باألدوات إلنشاء العناصر األساسية للبنية المؤسسية للحكومة وإدارتها وكذلك نماذج البنية المؤسسية ال ُمولدة
باستخدام األدوات الموجودة في ترميز معايير .Archimate
أمرا بالغ األهمية لضمان أهمية نماذج البنية المؤسسية والتوجيهات وأنها تُستخدم بصورة فعالة ويتم االحتفاظ
وتعد إدارة البنية المؤسسية ً
بها لتقديم قيمة مستدامة .يرجى الرجوع إلى الملحق  7لالطالع على تفاصيل حول نموذج اإلدارة.

الفوائد
الحكومة بأسرها

الجهات

فوائد الحوكمة



اإلدارة الفعالة والمستمرة للبنية المؤسسية على نطاق الحكومة



آلية لقياس وإدارة االمتثال للسياسات والضوابط في جميع الجهات



تساعد في بدء تنفيذ مشروع البنية المؤسسية للحكومة بصورة فعالة



توجيهات واضحة لتعزيز امتثال واعتماد النماذج
المرجعية للبنية المؤسسية الحكومية داخل بنيتها
المؤسسية



عبر الحكومة

توجيهات واضحة الستحداث خدمات جديدة باستخدام
منصة الجيل القادم



االعتماد الفعال للنماذج المرجعية لمشروع البنية
المؤسسية للحكومة في الجهات

العناصر األساسية
الوصف

العنصر األساسي

الحكم

الحكومة بأسرها


إطار عمل اإلدارة

المبادئ التوجيهية لسياسات االعتماد ،وهيكل فريق اإلدارة،
والضوابط ،والعمليات الالزمة إلدارة العناصر األساسية للبنية
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المؤسسية للحكومة بشك ٍل فعال واعتماد البنية األساسية في
ً
فضال عن تطوير الخدمات الجديدة.
الجهات واالمتثال لها،
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 5مسرد المصطلحات


 :ARMالنموذج المرجعي للتطبيقات



 :BRMالنموذج المرجعي لألعمال



 :BYODاستخدام األجهزة الشخصية في العمل



 :COTSمنتج متاح تجاريًا



 :EAعدم وجود بنية مؤسسية



 :GDXتبادل البيانات الحكومية



 :GEAالبنية المؤسسية للحكومة (القطرية)



 :ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



 :IRMالنموذج المرجعي للمعلومات



 :ITتكنولوجيا المعلومات



 :KPIمؤشرات األداء الرئيسية



 :MoTCوزارة المواصالت واالتصاالت و (القطرية)



 :NIAتأمين المعلومات الوطنية



 :TRMالنموذج المرجعي الفني



 :US-FEAFإطار البنية المؤسسية الفيدرالي الخاص بالواليات المتحدة



 :WoGالحكومة بأسرها
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