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 1مقدمة
توفر هذه الوثيقة للجهات الحكومية القطرية نموذ ًجا مرجعيًا أساسيًا لألعمال والتصنيف المرفق ،وذلك كجزء من مجموعة النماذج المرجعية
للبنية المؤسسية الخاصة بالحكومة القطرية ( .)GEAفهو يُعرف بإطار عمل البنية المؤسسية لألعمال والمعايير المرتبطة به ،حيث يقدم
إرشادات حول كيفية إعداد نماذج خدمات األعمال الجديدة وتحديدها وتطويرها ورصدها وتحسينها باستمرار طوال دورة حياة الخدمة كما
هو مطلوب.
تشير خدمة األعمال في هذه الوثيقة إلى:


أي جهة حكومية تقدم خدمات رقمية  -مثل الحكومة للمواطن ()G2C؛ الحكومة لألعمال ()G2B



أي عمليات داخل الجهات الحكومية  -على سبيل المثال :الحكومة للموظفين ()G2E



أي خدمة مقدمة على مستوى الحكومة ككل ( )WoGإلى الجهات الحكومية األخرى  -مثل الخدمات المشتركة المقدمة إلى
الجهات الحكومية األخرى  -الحكومة للحكومة ()G2G

فعلى مستوى الحكومة ككل ( ،)WoGيصف النموذج المرجعي لألعمال التصنيفات لتصنيف األهداف اإلستراتيجية ومجاالت القياس
وخدمات األعمال ومستخدمي الخدمة وقنوات تقديم الخدمات .كما يقدم كتالوج الخدمات المشتركة التي تقدمها وزارة االتصاالت
والمواصالت.
وعلى مستوى الجهة الحكومية ،يصف النموذج المرجعي لألعمال األهداف ومؤشرات األداء الرئيسي للقياس وملف بيانات تعريف العمالء
ً
فضال عن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين واألعمال التي
والقنوات التي يستخدمها العمالء للتفاعل مع الجهات الحكومية،
تتماشى مع األهداف اإلستراتيجية والتي يتم تتبعها باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية المحددة .ويمكن أيضًا إنشاء التبعيات بين الخدمات

وإدارتها ضمن النموذج المرجعي لألعمال  ،على سبيل المثال :تستخدم الخدمة التجارية "بدء عمل تجاري جديد" الخدمتين "التسجيل
التجاري" و "التصريح التجاري".
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 2هيكل الوثيقة
يتم تنظيم وثيقة النموذج المرجعي لألعمال على النحو الموضح أدناه.


األهداف والفوائد – تصف األهداف المحددة للنموذج المرجعي لألعمال والفوائد التي يمكن تحقيقها من خالل االستفادة من النموذج المرجعي
لألعمال من قبل كل من الحكومة ككل والجهات الحكومية



البنية األساسية لألعمال – يصف النموذج المرجعي الخاص باألعمال إطار عمل البنية األساسية لألعمال الذي ينبغي للجهات الحكومية
اعتماده عند إعداد الخدمات الرقمية من الجيل القادم وتطبيقها ومواصلة تحسينها



المعايير – تسرد معايير تطوير خدمات األعمال التي ينبغي أن تتبعها الجهات الحكومية عند تطوير خدمات إلكترونية جديدة



تصنيف إدارة األداء – يصف اللغة المشتركة المستخدمة لتصنيف األهداف اإلستراتيجية ومقاييس األداء



تصنيف مستهلكي الخدمات – يصف التصنيف المشترك المستخدم لتجميع أنواع مختلفة من المستهلكين الذين يستفيدون من الخدمات الحكومية



تصنيف قنوات تقديم الخدمات – يصف التصنيف المشترك المستخدم لتجميع أنواع قنوات تقديم الخدمات بالنسبة لتقديم الخدمات الحكومية



تصنيف خدمات األعمال – يصف الصيغة الموحدة المستخدمة لتصنيف خدمات أعمال الحكومة



كيفية استخدام النموذج المرجعي؟ – يصف كيف يمكن للحكومة بأسرها وللجهات الحكومية استخدام النموذج المرجعي لألعمال لتحقيق
الفوائد الرئيسية



الملحق  :1الخدمات المشتركة على مستوى الحكومة ككل – يجمع تخطيط الخدمات المشتركة على مستوى الحكومة ككل مقابل تصنيف
النموذج المرجعي لألعمال المحدد



الملحق  :2كيف يمكن للجهات الحكومية تكوين هدف وكتالوج للمؤشرات الرئيسية لألداء – مؤشرات األداء الرئيسية – مصفوفة خدمة
األعمال؟– يوفر المبادئ التوجيهية للجهات الحكومية الفردية حول كيفية إنشاء كتالوجات للمؤشرات الرئيسية لألداء تتماشى مع تصنيف
إدارة األداء وكذلك مع الهدف–> مؤشر األداء الرئيسي –> مصفوفة خدمة األعمال باستخدام أدوات Archi



الملحق  :3كيف يمكن للجهات الحكومية تكوين مصفوفة وكتالوج خدمات األعمال؟ – يوفر المبادئ التوجيهية للجهات الحكومية الفردية
حول كيفية إنشاء كتالوجات للخدمات تتماشى مع تصنيف النموذج المرجعي لألعمال وكذلك مع مستخدم الخدمة  >-قناة التسليم –> مصفوفة
خدمة األعمال باستخدام أداة Archi



الملحق  :4معايير الخدمات الرقمية – تسرد معايير تصميم وتطوير الخدمات لتطوير الجيل القادم من الخدمات
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 3األهداف والفوائد
 1-3األهداف
الهدف من النموذج المرجعي لألعمال ( )BRMهو القيام بما يلي:


تقديم توجيهات هيكلية ومعيارية بشأن تصميم خدمات حكومية من الجيل القادم وتطويرها



توحيد اللغة/المصطلحات المتعلقة بتصنيف األهداف والمؤشرات الرئيسية وخدمات األعمال في جميع أنحاء الحكومة لتكوين نظرة وظيفية
لألعمال الحكوميةً ،
بدال من وجهة نظر منفصلة لكل جهة حكومية على حدة



تحديد العالقة بين االستثمار واألهداف اإلستراتيجية للجهة الحكومية – يجب على مالكي االستثمار تحديد الكيفية التي يساهم بها االستثمار
في األهداف اإلستراتيجية للجهة الحكومية ويرتبط بأهداف األداء في الخطة اإلستراتيجية للجهة الحكومية المنشورة



توفير مقاييس أداء خاصة باالستثمار تلتقط مزايا األداء المقصودة – يجب على أصحاب االستثمار التأكد من أن المقاييس تتماشى مع تصنيفات
القياس المحددة



تيسير قيام الجهات الحكومية بتقديم تقارير عن نتائج االستثمار باستخدام هذه المقاييس ومراقبتها



زيادة القدرة على تحديد القدرات القابلة للمشاركة والمشتركة لتحسين الكفاءة والفائدة وفعالية تكلفة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
الحكومة القطرية

 2-3الفوائد
سيعمل النموذج المرجعي لألعمال على دعم وتطوير التخطيط اإلستراتيجي واتخاذ قرارات األعمال للجهات الحكومية .توفر الوثائق التالية.

الحكومة ككل

فوائد النموذج المرجعي لألعمال

الجهات الحكومية



آلية لتتبع مواءمة االستثمار والمبادرات مع األهداف اإلستراتيجية
ومؤشرات األهداف الرئيسية للحكومة بأسرها



يصف العالقات بين االستثمارات /المبادرات في ضوء األهداف
اإلستراتيجية للوكاالت



يعمل على قياس أداء الخدمات المشتركة وفقًا لمؤشرات األهداف
الرئيسية المحددة



يعمل على قياس أداء خدمات األعمال في ضوء مؤشرات األهداف
الرئيسية المحددة



تحديد الفرص المتاحة لمشاركة الخدمات وإعادة استخدامها



كود تعريف متطلبات الخدمات الجديدة استنادًا إلى األداء الذي تم قياسه



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



تحديد وإعادة استخدام الخدمات المشتركة للحكومة بأسرها وتعزيز
التعاون مع الجهات الحكومية األخرى
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 4البنية األساسية لألعمال
يحدد إطار عمل البنية األساسية لألعمال كيف ينبغي للجهات الحكومية تصميم وتطوير الجيل القادم من الخدمات الرقمية ،من أجل تنفيذ ودعم
جسرا بين إستراتيجيات األعمال وتعريف الموارد الرئيسية
إستراتيجية األعمال للجهة الحكومية واألمة .وعلى هذا النحو ،توفر البنية األساسية
ً
– الخدمات الرقمية ،والعمليات ،والمعلومات ،والقدرات المطلوبة لتنفيذها .كما يوفر إرشادات بشأن األساليب والتقنيات التي يمكن استخدامها
في مراحل مختلفة من دورة حياة الخدمة الرقمية.
ويوضح الرسم البياني أدناه إطار عمل البنية األساسية لألعمال المبني على إستراتيجية والموجه نحو األداء للحكومة القطرية.

الشكل  – 1إطار عمل البنية األساسية لألعمال

يجمع هذا القسم نظرة عامة عالية المستوى من مراحل مختلفة من إطار عمل البنية األساسية لألعمال ويناقش مختلف الموارد واألساليب
والتقنيات التي ينبغي على الجهات الحكومية تطبيقها لتصميم البنية األساسية لخدمات األعمال الخاصة بهم.
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 1-4اإلستراتيجية
وكثيرا ما يكون
تحدد هذه المرحلة فه ًما إلستراتيجيات األعمال الرئيسية على مستوى الحكومة القطرية ومستوى الجهة الحكومية الفردية.
ً
من المهم إنشاء هذا الرأي المشترك للقصد اإلستراتيجي من أجل تحديد القيمة المقترحة لخدمة أو مبادرة رقمية جديدة معينة .يجب على
الجهات الحكومية توثيق إستراتيجيتها في شكل أهداف ومؤشرات أداء رئيسية ( )KPIsيمكن استخدامها لقياس تقدمها المحرز في تحقيق
األهداف .ويوفر هذا مكانًا للبدء في تحديد الخدمات الرقمية الجديدة .وفي نهاية المطاف ،من المرجح أن يكون قرار االستثمار في مبادرة
معينة مدفوعًا بأثره على هذا القصد اإلستراتيجي .وهناك ثالثة مستويات حيث يتم تحديد االتجاه اإلستراتيجي.
 -1رؤية قطر الوطنية  – 2030أطلقتها وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ( ،)MDPSلتعمل بمثابة تعليمات إرشادية واضحة لمستقبل دولة
قطر .وهي تهدف إلى دفع دولة قطر لألمام عن طريق موازنة اإلنجازات التي تحقق النمو االقتصادي مع الموارد الطبيعية والبشرية.
 -2إستراتيجيات الحكومة القطرية – تم إنشاؤها على مستوى الحكومة ككل ،وهي تتضمن أيضًا إستراتيجية حكومة قطر الرقمية  .2020يتم
تأسيس األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية وإدارتها من قبل وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء على مستوى الحكومة ككل بما يتماشى مع
إستراتيجية التنمية الوطنية ووزارة المواصالت واالتصاالت وفقًا إلستراتيجية حكومة قطر الرقمية .2020
 -3إستراتيجيات القطاع  /الجهة الحكومية – يتم تأسيسها علی مستوى القطاع أو الجهة الحكومية ،ويلخص هذا األهداف ومؤشرات األداء
الرئيسية للقطاع  /الجهة الحكومية.

التأثيرات الخارجية:
بصرف النظر عن التوجه اإلستراتيجي الذي يؤثر على الجيل التالي من الخدمات الرقمية في الحكومة القطرية ،ينبغي أن تؤخذ في االعتبار
التأثيرات الخارجية التالية.
دورا حاس ًما في تحديد الخدمات الرقمية التي ينبغي النظر فيها من أجل التنمية .وهذا أمر ضروري
 -1رغبات العميل واحتياجاته – يلعب هذا ً
لضمان أن الخدمة الجديدة ستكون مقبولة من وجهة نظر العميل النهائي .يمكن جمع هذه المعلومات من مالحظات أو استبيانات العمالء .يمكن
طرح األسئلة التالية
أ.

من هم العمالء الحاليون والمحتملون؟

ب .ما القيمة والخبرة التي يتوقعونها من تفاعلهما مع الجهة الحكومية؟
ج .ما مؤشرات األداء الرئيسية التي يمكن استخدامها لتقييم أداء تفاعالتهم مع الخدمات؟
د.

ما مدى رضا العمالء عن أداء الخدمات القائمة؟

ه.

ما جوانب عالقتنا غير الصحية مع العمالء وما القدرات اإلضافية المطلوبة لعالقة صحية؟

و.

األهمية النسبية لكل من متطلبات العمالء.

ز.

كيف يتم تقديم خدمات مماثلة في بلدان مرجعية أخرى؟

مباشرا على توقعات العمالء حول تقديم الخدمات الرقمية مثل :القناة الشاملة ،الخبرات
تأثيرا
 -2االتجاهات الناشئة – تؤثر االتجاهات الناشئة
ً
ً
مستمرة العرض .يجب على الجهات الحكومية
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أ.

تحديد االتجاهات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والصناعة التي من المحتمل أن يكون لها تأثير مدمر على تقديم الخدمات
الحكومية .على سبيل المثال :سلسلة الحركات ،إنترنت األشياء ،البيانات الكبيرة

ب .فهم التكنولوجيات الجديدة واالتجاهات الناشئة وتحليل قابلية التطبيق وتحقيق الفوائد المحتملة نتيجة لهذه التكنولوجيات في أعمال
الجهة الحكومية.

 2-4تصميم الخدمة
بمجرد قيام الجهات الحكومية بتحديد الخدمات الرقمية الجديدة التي ستقوم بتطويرها ،الخطوة التالية هي التصميم الفعال للخدمة الرقمية.
تُعد ثالثة جوانب أساسية من البنية األساسية لألعمال التي تحتاج إلى تعريف خالل تصميم الخدمة هي عمليات األعمال الموجهة نحو القيمة
والقدرات ومعلومات األعمال .يتناول هذا القسم الطريقة والتقنيات الواجب اتباعها أثناء مرحلة تصميم الخدمة في تحديد هذه الجوانب
ومواءمتها.

 1-2-4التفكير التصميمي
التفكير التصميمي هو منهجية مفيدة لتصميم تجارب المستخدم خالل تفاعالت الخدمة مع الجهات الحكومية .إنها عملية تكرارية نسعى فيها
إلى فهم المستخدم ،وتحدي االفتراضات التي قد تكون لدينا ،وإعادة تعريف المشكالت في محاولة لتحديد اإلستراتيجيات والحلول البديلة
التي قد ال تكون واضحة على الفور مع مستوى فهمنا األولي.
التفكير التصميمي مفيد للغاية في معالجة المشاكل غير المحددة أو غير المعروفة – فإنه ينظم المشكلة بطرق تركز على اإلنسان ،ويسمح
بخلق العديد من األفكار في جلسات العصف الذهني ،ويتيح لنا اعتماد نهج عملي على إنشاء النماذج األولية واالختبار .ويشمل التفكير
التصميمي أيضًا التجريب المستمر :الرسم ،وإنشاء النماذج األولية ،واالختبار ،وتجربة المفاهيم واألفكار .وتنطوي على خمس مراحل:
التأكيد ،والتحديد ،والتحرير ،وإنشاء نموذج أولي ،واالختبار .وتسمح لنا المراحل بفهم المستخدمين بعمق ،وفحص االفتراضات المتعلقة
بالمشكلة بشكل نقدي ،وتحديد بيان مشكلة ملموس ،وتوليد أفكار لمعالجة المشكلة ،ومن ثم إنشاء نماذج أولية لألفكار من أجل اختبار
فعاليتها.
التفكير التصميمي ليس حول التصميم الرسومي بل باألحرى عن حل المشاكل من خالل استخدام التصميم .بل هو مهارة مهمة لجميع
الخبراء ،وليس فقط المصممين .فهم كيفية التعامل مع المشاكل وتطبيق التفكير التصميمي تتيح للجميع زيادة مساهماتنا في بيئة العمل وصنع
منتجات رائعة ال تنسى للمستخدمين.
وللمزيد من المعلومات عن هذه المنهجية ،يوصى بأن تتبع الجهات الحكومية هذا الرابط:
https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking
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وفيما يلي بعض مبادئ التصميم الرئيسية iالتي ينبغي أن تتبعها الجهات الحكومية باعتبارها جز ًءا من عملية التفكير التصميمي:
 -1البدء باحتياجات المستخدم – يبدأ تصميم الخدمة بتحديد احتياجات المستخدمين .إذا كنت ال تعرف احتياجات المستخدم ،فلن تنشئ الشيء
الصحيح .إجراء البحوث ،وتحليل البيانات ،والتحدث إلى المستخدمين .عدم وضع افتراضات .إبداء التعاطف مع المستخدمين ،وتذكر أن ما
يطلبونه ليس دائ ًما هو ما يحتاجون إليه.
 -2القيام بما هو أقل – يجب على الجهات الحكومية القيام بما تفعله الجهات الحكومية فقط .إذا وجدنا طريقة فعالة لعمل شيء ما ،يجب أن نجعلها
قابلة إلعادة االستخدام وقابلة للمشاركة ً
بدال من البدء من الصفر في كل مرة .هذا يعني بناء منصات وسجالت يمكن لآلخرين البناء عليها،
وتوفير الموارد (مثل واجهات برمجة التطبيقات) التي يمكن لآلخرين استخدامها ،والربط بعمل اآلخرين .وينبغي أن نركز على الجوهر غير
القابل للتخفيض.
 -3التصميم بالبيانات – في معظم الحاالت ،يمكننا أن نتعلم من السلوك في العالم الحقيقي من خالل النظر في كيفية استخدام الخدمات القائمة.
السماح للبيانات بدفع عملية اتخاذ القرار ،وليس الحدس أو التخمين .االستمرار في القيام بذلك بعد أخذ الخدمة الخاصة بك مباشرةً ،وإنشاء
النماذج واالختبار مع المستخدمين ثم التكرار عند اإلجابة .يجب أن تكون التحليالت مضمنة وتعمل دائ ًما ويسهل قراءتها .فهي أداة أساسية.
 -4القيام بالعمل الشاق لجعلها بسيطة – جعل شيء يبدو بسي ً
طا هو أمر سهل .إن صنع شيء بسيط لالستخدام أصعب بكثير – خاصةً عندما تكون
ترض باإلجابة "لقد كان دائ ًما بهذه الطريقة" .وعادة ً ما يكون العمل زائدًا وأكثر
األنظمة األساسية معقدة – ولكن هذا ما يجب القيام به .ال
َ
صعوبة لجعل األمور بسيطة ،ولكن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.
ً
ً
وقابال للقراءة قدر
شامال ومقرو ًءا
 -5هذا للجميع – التصميم الذي يسهل الوصول إليه هو تصميم جيد .وينبغي أن يكون كل شيء نقوم بإنشائه
اإلمكان .إذا كان علينا التضحية باألناقة – فليكن األمر كذلك .فنحن نبني لالحتياجات وليس للجماهير .نحن نقوم بالتصميم للبلد بأكمله ،وليس
فقط أولئك الذين اعتادوا استخدام الويب .األشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى خدماتنا غالبًا ما يكونون األشخاص الذين يجدون صعوبة
في استخدامها .دعونا نفكر في هؤالء األشخاص من البداية.
 -6فهم السياق – نحن ال نصمم لشاشة ،نحن نصمم لألشخاص .يجب أن نفكر مليًا في السياق الذي يستخدمون فيه خدماتنا .هل هم في مكتبة؟
هل يتحدثون عبر الهاتف؟ هل هم على دراية بتطبيق الفيسبوك فقط؟ هل سبق لهم استخدام الويب على اإلطالق؟
 -7إنشاء الخدمات الرقمية ،وليس مواقع الويب – الخدمة هي شيء يساعد الناس على القيام بشيء ما .مهمتنا هي الكشف عن احتياجات
المستخدمين ،وإنشاء الخدمة التي تلبي تلك االحتياجات .بالطبع الكثير من ذلك سيكون صفحات على شبكة اإلنترنت ،ولكن نحن لسنا هنا لبناء
مواقع الويب .يجب أن يتصل العالم الرقمي بالعالم الحقيقي ،لذلك علينا أن نفكر في جميع جوانب الخدمة ،والتأكد من أنها تضيف إلى شيء
يلبي احتياجات المستخدمين.
 -8الحفاظ على أداء متسق ،وليس موحدًا – يجب علينا استخدام نفس اللغة ونفس أنماط التصميم حيثما كان ذلك ممكنًا .هذا يساعد األشخاص أن
يكونوا على دراية بخدماتنا ،ولكن عندما ال يكون ذلك ممكنًا يجب أن نتأكد من اتساق نهجنا.

"iالتفكير التصميمي لهيئة التحويل الرقمي بالمملكة المتحدة"مبادئ تصميم خدمة
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 2-2-4التحول الرقمي – نمذجة ومحاكاة العملية
ال يدور التحول الرقمي حول أتمتة ورقمنة العمليات القائمة ،بل هو إنشاء للعمليات الرقمية المبتكرة والنماذج العملية والتشغيلية الجديدة.
ويمكن للعمليات الرقمية المبتكرة أن توفر قدرات مثل خبرات الرحلة من البداية للنهاية ،والتفاعالت السياقية ،والخدمات الشخصية،
والتجربة السلسة عبر القنوات (القناة الشاملة) ،والشفافية ،والتوافر المستمر .يمكن تطبيق مجموعة متنوعة من اتجاهات التكنولوجيا الناشئة
مثل األجهزة المحمولة واألنظمة السحابية والتحليالت والبيانات الضخمة ،وإنترنت األشياء ،وسلسلة الحركات ،والذكاء االصطناعي في
نقاط االتصال المختلفة في عملية أعمال لتقديم قيمة تحويلية حقًا.
وكجزء من عملية التحول الرقمي ،ينبغي أن تستفيد الجهات الحكومية من تقنيات نمذجة ومحاكاة العمليات.
نمذجة العملية:
يجب أن يتبع تطوير نموذج العملية الذي سيتم تنفيذه استنادًا إلى نموذج العملية القائمة أفضل الممارسات في نمذجة العمليات وتحول األعمال
والهندسة .وكمبدأ توجيهي عام ،ينبغي إنشاء نموذج العملية الذي سيتم تنفيذه بنا ًء على المشاكل التي تتم مواجهتها/نقاط األلم والتحسينات
المطلوب تطبيقها على نموذج العملية القائمة .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن االستفادة من نماذج الصناعة التي تحتوي على العمليات القياسية
وأفضل الممارسات كتوجيه .تُعد المدخالت التالية في إنشاء نموذج العملية التي سيتم تنفيذه ليكون التركيز على المجاالت المحددة من قبل
األهداف اإلستراتيجية للجهة الحكومية .كما أن األهداف اإلستراتيجية تقيد نطاق المشروع بشكل أكبر من خالل تحديد المجاالت التي تمثل
نقاط اهتمام تهم الجهة الحكومية والحاجة للخضوع إلى التحول أو التحسين أو التخفيف من نقاط األلم ضمن النطاق المحدد سابقًا للمشروع.
وأخيرا ،ينبغي أخذ اتجاهات التكنولوجيا الناشئة في االعتبار .وينبغي تحليل كل اتجاه تكنولوجي في سياق العملية لتحديد إمكانية التطبيق
ً
واألثر التحويلي الذي يمكن أن يحققه في العملية العامة.
محاكاة العملية:
دورا ها ًما في نهج التحسين المستمر إلدارة العمليات ( .)BPMمن خالل إجراء عمليات محاكاة العمليات ،يمكن للجهات
تلعب المحاكاة ً
الحكومية التنبؤ بكيفية أداء العمليات في ظل ظروف محددة .ويمكن أيضًا أن تستخدم المحاكاة الختبار تصميم العملية ،وقياس األداء،
وت حديد المعوقات واختبار التغييرات .في نهاية المطاف ،يمكن لمحاكاة العملية تحديد تدفق العملية األكثر فعالية وتساعد على منع ظهور
المشاكل أثناء تنفيذ العملية .نماذج المحاكاة يمكن أن تكون بسيطة جدًا أو معقدة للغاية.
وترد أدناه أفضل الممارسات في نمذجة ومحاكاة األعمال.

النموذج المرجعي لألعمال

12

البنية المؤسسية للحكومة القطرية
 -1يجب أن يتم تحديد وتوثيق العمليات التي سيتم تنفيذها على األقل حتى المستوى ( 3أي أوصاف مستوى النشاط.
 -2ينبغي نمذجة العملية لخلق قيمة قابلة للقياس للعمالء وأصحاب المصلحة اآلخرين من خالل تقديم النتائج التي تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم
الخاصة.
-3

وينبغي توجيه عملية األعمال ،بصورة رسمية أو غير رسمية ،عن طريق رؤية الجهات الحكومية وأهدافها اإلستراتيجية وأهداف األداء القابلة للقياس.

 -4ينبغي تصميم نموذج العمليات على أنه غير متحيز تنظيميًا – أي أن أي إعادة تنظيم جذرية داخل الجهة الحكومية ينبغي أال تؤثر على هيكل
العملية.
 -5وينبغي تصميم نموذج العملية على أنه غير متحيز من الناحية التكنولوجية.
أمرا ضروريًا لمراقبة عمليات األعمال إلى جانب محاكاة
 -6ويُعد تكوين مقاييس األعمال ومؤشرات األداء الرئيسي كجزء من نماذج العملية ً
العمليات .وسوف تُستخدم مؤشرات األداء الرئيسية لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلستراتيجية للجهات الحكومية.
 -7يجب أن يتبع نموذج العملية اتفاقيات تسمية متسقة وتصنيفًا بسي ً
طا يستند إلى الغرض من العملية .فكر في استخدام مفردات األعمال ألدوار
األعمال الرئيسية والقنوات ومفاهيم األعمال.
 -8وبصرف النظر عن نمذجة العملية باستخدام األدوات القائمة على معيار ترميز نمذجة العملية ( ،)BPMNيجب توثيق العملية باستخدام
أشكال قياسية محددة بشكل جيد.

 3-2-4نمذجة القدرة
القدرة في البنية األساسية لألعمال تعني ما هو مطلوب لتمكين أو المساهمة في خلق القيمة ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،لتلبية توقعات
أصحاب المصلحة .يتم استخدام القدرات من قبل العمليات لتمكين العمل الذي يتعين القيام به بطريقة أوتوماتيكية أو يدوية .توجد عالقة
الكثير للعديد بين القدرات والعمليات واكتشاف االتصال هو مفتاح القدرة المستمرة على التكيف  /سهولة التغيير.
ومن األفضل أن تكون نقطة البداية لتحديد القدرات من خالل أخذ توجيه فريد من نوعه لألعمال .توفر معلومات األعمال (أو مفاهيم
سا (تمت مناقشته في القسم  .)4-2-4فهي ليست قدرات في حد ذاتها ولكنها تسمح لنا بأن نسأل ما هي القدرات التي نحتاجها
األعمال) أسا ً
لجعل كل منها ً
فعاال .وبمجرد أن نحدد قائمة مفاهيم األعمال في نطاق الجهة الحكومية ،فإن السؤال الرئيسي هو ما هي المفاهيم التي يجب
أن تديرها الجهة الحكومية .أصبح ذلك هو المدخالت لنموذج القدرة .على سبيل المثال :إذا تم تعريف العميل كمفهوم عمل تجاري في إحدى
الجهات الحكومية ،فسيتم تحديد إدارة عالقات العمالء على أنها قدرة عالية المستوى.
وبمجرد أن تكون لدينا نماذج عملية سيتم تنفيذها (كما هو موضح في القسم السابق) ،ستكون الجهات الحكومية في وضع يمكنها من تحديد
جميع آثار التغييرات التي تجلبها .ويشمل ذلك التأثيرات على العملية من الناحية التشغيلية نتيجة لتعديالت القدرة وكذلك التغييرات في
القدرات المطلوبة بسبب تحسين العمليات أو االبتكارات.
ً
تحليال لثغرات القدرات مقارنة بنماذج العمليات التي سيتم تنفيذها باستخدام النهج التالية
وينبغي للجهات الحكومية أن تجري
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مقارنة القدرات الموجودة مع تلك التي تم تحديدها لدعم العمليات التي سيتم تنفيذها وإجراء األنشطة التالية.
o

تحديد تلك المطلوبة للعملية التي سيتم تنفيذها.

o

تحديد تلك التي تتطلب التحسينات

o

جمع المتطلبات للقدرات الجديدة

أيضًا ،مقارنة القدرات الموجودة مع أفضل الممارسات الصناعية والممارسات من البلدان المرجعية لمعرفة ما إذا كان هناك حاجة إلى
التحسينات

 4-2-4متطلبات معلومات األعمال
بمجرد مواءمة العمليات والقدرات ،تتمثل الخطوة التالية في تحديد وتعريف جميع مفاهيم المعلومات الرئيسية المطلوبة من أجل دعم
العمليات المحددة .ويمكن اكتشاف هذه المفاهيم من خالل تحديد أنواع معينة من العالقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين وغيرها من
األشياء ذات األهمية الخاصة (األصول ومفاهيم األعمال األخرى) التي يجب أن تديرها الجهة الحكومية .يمكن أن تكون كيانات معلومات
األعمال داخلية إلى الجهة الحكومية أو خارجية وتدار من قبل جهات حكومية أخرى.
يجب على الجهات الحكومية االستفادة من النموذج المرجعي للمعلومات ( )IRMالخاص بالحكومة ككل لتحديد كيانات المعلومات المطلوبة
لغرض العمل والتخطيط للحصول عليها وفقًا للبنية األساسية لمرجع تبادل المعلومات المحددة في النموذج المرجعي للمعلومات.

 3-4تحول الخدمات
يقدم هذا القسم توجيهات حول كيفية ترجمة نظرية اإلستراتيجيات والبنيات األساسية ،إلى حلول عملية ،والتي تنفذ وتدعم إستراتيجية
األعمال والقدرات المرغوبة.

 1-3-4خارطة التحول
تركز مهمة مبادرات التحول على تحديد العناصر الرئيسية لبيئة األعمال ،والتي يجب أن تتغير من أجل تنفيذ إستراتيجية األعمال المطلوبة
والقدرات والبنيات األساسية المحددة حديثًا ،والتي سوف تدعمها.
وينبغي تعريف كل مبادرة من حيث سياقها في اإلستراتيجية والبنية األساسية العامة ،ونطاقها وأهدافها المحددة ،والفوائد التي يحتمل أن
تقدمها ،وأهميتها بالنسبة لألعمال التي تضطلع بها الجهة الحكومية .وينبغي تخطيط كل مبادرة جديدة مع تلك القائمة لفهم أي تداخل أو
عمليات حفظ محتملة .ينبغي إضافة معلومات إضافية بما في ذلك تقدير التكاليف والجهد والمقياس الزمني والمخاطر أثناء التخطيط للتحول،
كما ستساعد على ترتيب أولويات المبادرات وتسهيل إنشاء خارطة الطريق.
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 2-3-4تنفيذ المشروعات
ينبغي أن يتم إدارة وتنفيذ المشاريع ذات األولوية بالنسبة لخارطة الطريق االنتقالية وفقًا لنموذج الحوكمة الوارد وصفه في وثيقة حوكمة
البنية المؤسسية الحكومية في قطر .سينظم مجلس المراجعة التقني في الجهات الحكومية امتثال كل مشروع من مشاريع التنفيذ للمعايير
والبنيات األساسية المرجعية للبنية المؤسسية الحكومية.

 4-4عمليات الخدمة
يناقش هذا القسم التوجيهات بشأن الطرق والتقنيات التي يمكن للجهات الحكومية توظيفها لتمكين التحسين المستمر في الخدمات الرقمية
المنفذة.

 1-4-4مالحظات العمالء
يعد جمع المالحظات القابلة للتنفيذ من جانب العمالء جانبًا رئيسيًا لتنفيذ التحسين المستمر في تقديم الخدمات الحكومية.
للحصول على أقصى فائدة من مالحظات العمالء ،يوصى بالنهج التالي.
-1
-2

-3
-4

تحديد المقاييس التي تريد قياسها وجعلها خاصة
تحديد طرق جمع المالحظات المذكورة .بعض الطرق المقترحة هي
أ .االستبيانات عبر اإلنترنت كجزء من التجربة الرقمية
ب .قنوات المشاركة اإللكترونية للجهة الحكومية
ج .طرق تحليل متقدمة مثل تحليل المشاعر االجتماعية أو غيرها من تقنيات التحليل المعرفي
إجراء تحليل موضوعي في الردود
قم بضبط عملية إبداء المالحظات حسب الحاجة إذا لم يتم تزويدها بالمعلومات المطلوبة

 2-4-4مراقبة األعمال
بمجرد تنفيذ الخدمات الرقمية وإدارتها من خالل عمليات الخدمة ،تحتاج الجهات الحكومية إلى وسيلة لتتبع أن الخدمات المقدمة تلبي
األهداف المعلنة .فهي بحاجة إلى رؤية المعلومات واألحداث في الوقت المناسب التخاذ اإلجراءات التصحيحية التي تعالج المشكالت وتدفع
أهداف األعمال.
توفر رؤية األداء من خالل مراقبة األعمال عملية مستمرة للعملية/الخدمة .ومن منظور القيمة ،تتيح عملية مراقبة العمليات االستخبارات
التشغيلية في العمليات الهامة وعمليات سير العمل التي تمكن الخدمات الحكومية .االستخبارات التشغيلية هي المفتاح لمواءمة األهداف
اإلستراتيجية مع األداء الفعلي لألعمال .تتيح مراقبة العمليات االستخبارات التشغيلية ،التي تتطلب تنظيم أدوات العمليات التي تدعم الخدمات
الرقمية.
وينبغي على الجهات الحكومية أن تخطط لمراقبة العمليات النشطة من خالل اتباع هذا النهج.
 -1ضمان أن مواءمة األهداف والتدابير اإلستراتيجية (مؤشرات األداء الرئيسية) يتم تخطيطه في العمليات خالل وقت التصميم.
 -2تنظيم األعمال لجمع المقاييس الالزمة الستخالص مؤشرات األداء الرئيسية .تحتاج الجهات الحكومية إلی التخطيط إلمکانية نمذجة عمليات
وأدوات مراقبة متکاملة لتيسير تنظيم أدوات العمليات.
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صا ألنواع مختلفة من أدوار المستخدم.
 -3مراقبة أداء العملية مقابل التدابير المتوقعة على أساس مستمر من خالل لوحات مصممة خصي ً
 -4تحديد االنحرافات والتخطيط التخاذ إجراءات تصحيحية في شكل عملية ،وتحسينات القدرة.

 3-4-4التحسين المستمر
يكمن التحول الرقمي في االبتكار وتقديم القيمة بطريقة تدريجية ومرنة .ومع ازدهار حافظة الخدمات الخاصة بجهة حكومية ما ،فإنها
تحتاج إلى تحليل وتنقيح عملياتها باستمرار لضمان قيامها بأعمالها على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة قدر المستطاع .وستوفر المالحظات
صا لتحسين عمليات الجهات الحكومية وخدماتها.
المكتسبة من العمالء وأساليب مراقبة العمليات فر ً
ً
فضال عن القدرات
ومن منظور التنفيذ ،ينبغي على الجهات الحكومية أن تستفيد من فوائد نهج التنمية القائمة على الخدمات الصغرى،
المؤتمتة لعمليات التطوير من أجل تيسير االبتكار المستمر وتقديم الخدمات .وتتم مناقشة قدرات الخدمات الصغرى وعمليات التطوير
بالتفصيل في إطار وثيقة النموذج المرجعي للتطبيقات.

 5المعايير
بغية تحقيق األهداف العامة للبنية المؤسسية الحكومية ،يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية بتطوير الخدمات الرقمية أن تمتثل
للمعايير ذات الصلة.
وتعتبر معلومات االستخدام (االمتثال) ألي معيار ضرورية لتوفير التوجيه والسياق فيما يتعلق بالمعيار لمستخدمي المعايير.

1-5

االمتثال للمعايير

مجاالت االستخدام للمعايير
عرف مستويات االمتثال للمعايير للخدمات حسب مجال استخدامها .وقد تم تحديد ثالثة مجاالت استخدام لحكومة قطر .وهذه المجاالت هي
ت ُ َّ
كما يلي:
 خارج الحكومة

 -الخدمات الرقمية التي تُستهلك خارج الحكومة

 عبر الحكومة

 -الخدمات الرقمية التي تُستهلك داخليًا عبر الحكومة

 داخليًا بالجهات الحكومية

 -الخدمات الرقمية التي تُستهلك فقط داخل جهة حكومية معينة

وتوفر مجاالت االستخدام الثالثة هذه التغطية عبر جميع الخدمات الرقمية داخل الحكومة القطرية .ولن يكون لمعظم المعايير مستوى واحد
من االمتثال في جميع مجاالت االستخدام؛ بل سيكون لديها متطلبات متفاوتة لالمتثال للخدمات الرقمية المقدمة داخل كل مجال استخدام
مختلف .ومن ثم فإن مجاالت االستخدام تمكن الحكومة القطرية من تقديم توجيه عملي بشأن اعتماد المعايير واالمتثال لها عبر الحكومة.

مستوى االمتثال
عرف مستويات االمتثال للمعايير في كل مجال من مجاالت االستخدام الثالثة المذكورة أعاله كواحدة مما يلي:
ت ُ َّ


إلزامي

 يجب دائ ًما اتباع المعيار سيكون لعدم االمتثال أثر سلبي شديد على مزايا برنامج البنية المؤسسية الخاصة بالحكومة يكون عدم االمتثال غير مقبولالنموذج المرجعي لألعمال
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موصى به

 ينبغي اتباع المعيار سيؤثر عدم االمتثال بشك ٍل سلبي على مزايا برنامج البنية المؤسسية الخاصة بالحكومة ينبغي مراجعة/تبرير عدم االمتثال

اختياري

 يُفضل اتباع المعيار بشك ٍل عام سيكون لعدم االمتثال أثر منخفض أو ضئيل على مزايا برنامج البنية المؤسسية الخاصة بالحكومة -يكون عدم االمتثال مقبو ًال

2-5

حالة دورة حياة المعايير فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات

مؤشرا على حالة دورة حياته ضمن مجال
للمساعدة في إرشاد مستخدمي برنامج البنية المؤسسية الخاصة بالحكومة ،يحدد كل معيار أيضًا
ً
تكنولوجيا المعلومات.
وفي الحاالت التي توجد فيها معايير بديلة مقبولة ،سيساعد استخدام حالة دورة الحياة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات في توجيه مطوري
الخدمات الرقمية للحكم على المعيار األنسب الحتياجاتهم.
وتطبق حالة دورة الحياة فيما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات مقياس التبني التالي:


ناشئ

 تم تعريف المعيار من قبل جهة حكومية في المجال مع ذلك ،هناك عدد قليل نسبيًا من عمليات شحن المنتجات التي تدعم المعيار الموردون الكبار لم يعتمدوا المعيار بعد

ناضج

 المعيار ُمفضّل بشك ٍل عام في هذا المجال الموردون الكبار يدعمون المعيار

متدن
ٍ

 يجري استبدال المعيار بمعيار مختلف -الموردون الكبار يتخلون عن المعيار

3-5
4-5

معايير مكونات الخدمة الرقمية
تصميم الخدمة

 1-1-4-5التطور الذي يركز على البشر
االمتثال للخدمات
المعيار
منهجية التفكير التصميمي
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التفكير التصميمي عملية تكرارية نسعى فيها إلى فهم المستخدم ،وتحدي االفتراضات التي قد تكون لدينا ،وإعادة تعريف المشكالت في
محاولة لتحديد اإلستراتيجيات والحلول البديلة التي قد ال تكون واضحة على الفور مع مستوى فهمنا األولي.
التفكير التصميمي مفيد للغاية في معالجة المشاكل غير المحددة أو غير المعروفة  -فإنه ينظم المشكلة بطرق تركز على اإلنسان ،ويسمح
بخلق العديد من األفكار في جلسات العصف الذهني ،ويتيح لنا اعتماد نهج عملي على إنشاء النماذج األولية واالختبار .ويشمل التفكير
التصميمي أيضًا التجريب المستمر :الرسم ،وإنشاء النماذج األولية ،واالختبار ،وتجربة المفاهيم واألفكار .وتنطوي على خمس مراحل:
التأكيد ،والتحديد ،والتحرير ،وإنشاء نموذج أولي ،واالختبار .وتسمح لنا المراحل بفهم المستخدمين بعمق ،وفحص االفتراضات المتعلقة
بالمشكلة بشكل نقدي ،وتحديد بيان مشكلة ملموس ،وتوليد أفكار لمعالجة المشكلة ،ومن ثم إنشاء نماذج أولية لألفكار من أجل اختبار
فعاليتها.
التفكير التصميمي ليس حول التصميم الرسومي بل باألحرى عن حل المشاكل من خالل استخدام التصميم .بل هو مهارة مهمة لجميع
الخبراء ،وليس فقط المصممين .فهم كيفية التعامل مع المشاكل وتطبيق التفكير التصميمي تتيح للجميع زيادة مساهماتنا في بيئة العمل
وصنع منتجات رائعة ال تنسى للمستخدمين.
لمزيد من المعلومات حول هذه المنهجية ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking
االمتثال للخدمات
المعيار
تصميم محوره اإلنسان لألنظمة التفاعلية
)(ISO 9241-210:2010
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خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

موصى به

موصى به

اختياري

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناضج
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يوفر معيار  ISO 9241-210:2010متطلبات وتوصيات لمبادئ وأنشطة تصميم محوره اإلنسان طوال دورة حياة األنظمة التفاعلية
القائمة على الحاسوب .وهي مصممة ليستخدمها أولئك الذين يديرون عمليات التصميم ،وتعنى بالطرق التي يمكن بها لمكونات األجهزة
والبرمجيات في األنظمة التفاعلية أن تعزز التفاعل بين النظام والبشر.
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط https://www.iso.org/standard/52075.html:

 5-5البنية األساسية لالستخدام
 1-1-5-5محتوى إمكانية الوصول إلى الويب والمخطط الخاص به
االمتثال للخدمات
المعيار

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

توجيهات إمكانية الوصول لمحتوى الويب
()WCAG
(المستوى )A

إلزامي

موصى به

موصى به

ناضج

توجيهات إمكانية الوصول لمحتوى الويب
()WCAG
(المستوى )AA

إلزامي

موصى به

موصى به

ناضج

توجيهات إمكانية الوصول لمحتوى الويب
()WCAG
(المستوى )AAA

اختياري

اختياري

اختياري

ناضج

تتكون توجيهات إمكانية الوصول لمحتوى الويب من ثالثة مستويات لالمتثال:


المستوى ( Aالبنود ذات األولوية  :)1هذا هو أدنى مستويات المطابقة الثالثة الصادرة عن رابطة الشبكة العالمية ()W3C



المستوى ( AAالبنود ذات األولوية  1و :)2هذا هو مستوى المطابقة الذي يوصى أن تلتزم به جميع مواقع الويب الحكومية
الدولية



المستوى ( AAAالبنود ذات األولوية  1و 2و :)3االمتثال للمستوى  AAAغير منتشر

في حين أن المستوى األدنى من إمكانية الوصول كما هو مطلوب في سياسة الوصول اإللكتروني في قطر هو المستوى " ،"AAينبغي
أن تعتمد الجهات الحكومية مستوى أعلى حيثما أمكن ذلك.
إن التوافق مع توجيهات رابطة الشبكة العالمية الخاصة بإمكانية الوصول إلى محتوى الويب يضمن أن األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة قادرون أيضًا على الوصول إلى الخدمات  -ويمكن لذوي االحتياجات الخاصة البدنية الوصول إليها من خالل األجهزة المتخصصة
التي تقرأ الكود المتوافق مع المعايير ،وأولئك ذوو االحتياجات الخاصة اإلدراكية يمكنهم ضمان الحصول على مستوى أدنى من الوصول
.

النموذج المرجعي لألعمال
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إن التوافق مع معا يير إمكانية الوصول يساعد على ضمان أن معظم العروض اإللكترونية يمكن الوصول إليها لمعظم الناس في معظم
الظروف .ومن األرجح أن يكون الكود متطابقًا عبر المتصفح ومالئ ًما للرجوع لما سبق ،وأن يعمل على منصات متعددة من خالل قنوات
متعددة .يكون المحتوى أكثر إحكا ًما وبالتالي أسهل لتنزيله ،وهو مفيد ألولئك الذين لديهم عرض النطاق الترددي منخفض .بل هو أيضًا
أكثر سهولة للفهم ،وأكثر وضو ًحا وأسهل للترجمة.
هذه التوجيهات هي معيار وصول عالمي ،تم تطويره وصيانته من خالل مبادرة الوصول لشبكة الويب ( )WAIالخاصة برابطة الشبكة
العالمية (.)W3C
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
https://www.w3.org/WAI/intro/wcag
 2-1-5-5لغة نمذجة األعمال
االمتثال للخدمات
المعيار
ترميز نمذجة األعمال ()BPMN

خارج الحكومة

عبر الحكومة

داخل
الحكومية

موصى به

موصى به

اختياري

حالة دورة حياة معيار
الجهات تكنولوجيا المعلومات
ناشئ

إن ترميز نمذجة األعمال عبارة عن ترميز بياني موحد لتصوير العمليات في سير العمل .الهدف الرئيسي من ترميز نمذجة األعمال هو
توفير ترميز قياسي يمكن فهمه بسهولة من قبل جميع أصحاب المصلحة.
ويشمل أصحاب المصلحة هؤالء محللي األعمال الذين ينشئون وينقحون العمليات ،والمطورين التقنيين المسؤولين عن تنفيذ العمليات،
ومديري األعمال الذين يرصدون العمليات ويديرونها.
وبناء على ذلك ،يمكن لترميز نمذجة األعمال أن يعمل كلغة مشتركة لسد الفجوة في االتصاالت التي تحدث في كثير من األحيان بين
تصميم عملية األعمال وتنفيذها.
وسيساعد اعتماد ترميز نمذجة األعمال القياسي على توحيد التعبير عن مفاهيم عملية األعمال األساسية (مثل العمليات العامة والخاصة،
ووضع خرائط األقاليم) وكذلك مفاهيم النمذجة المتقدمة (مثل التعامل مع االستثناءات والتعويض عن المعامالت).
لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابطhttp://www.omg.org/specBPMN/ :
االمتثال للخدمات

حالة دورة حياة معيار
تكنولوجيا المعلومات داخل
الحكومية
ناشئ

اختياري

الجهات

عبر الحكومة

خارج الحكومة

إلزامي

إلزامي

المعيار
لغة النمذجة الموحدة ()UML

لغة النمذجة الموحدة هي لغة لتحديد وبناء وتصور وتوثيق العناصر األساسية من نظام البرمجيات المكثف .وهي لغة نمذجة عامة الغرض
يمكن استخدامها مع جميع أساليب الكائن الرئيسية وتطبيقها على جميع مجاالت التطبيق.

النموذج المرجعي لألعمال

20

البنية المؤسسية للحكومة القطرية
ومع ذلك ،ال تقتصر لغة النمذجة الموحدة على برامج النمذجة فقط .تُستخدم لغة النمذجة الموحدة أيضًا لنمذجة عملية األعمال ،ونمذجة
هندسة األنظمة وتمثيل الهياكل التنظيمية .لغة نمذجة األنظمة ( )SysMLهي لغة النمذجة الخاصة بالنطاق لهندسة األنظمة التي تعرف
بأنها ملف تعريف لغة النمذجة الموحدة.

لمزيد من المعلومات حول المعيار ،يمكن للقراء المهتمين اتباع هذا الرابط:
http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm

 6-5معايير تصميم الخدمات الرقمية
معيار الخدمة الرقمية هو مجموعة من المعايير لمساعدة الحكومات على إنشاء وتشغيل الخدمات الرقمية من الجيل التالي .وتتبعها بلدان
مرجعية كأفضل ممارسة إلنشاء وتقديم الخدمات الرقمية من الجيل التالي.
يرجى مراجعة الملحق  3للحصول على تفاصيل حول هذه المعايير.

النموذج المرجعي لألعمال
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 6التصنيفات المرجعية لألعمال
تتضمن التصنيفات المرجعية لألعمال ما يلي
•

إدارة األداء – تستخدم اللتقاط وتصنيف األهداف ومجاالت القياس المحددة لتتبع مسار التقدم المحرز في تحقيق األهداف

•

أنواع مستهلكي الخدمة – تُستخدم لتصنيف األنواع المختلفة لمستهلكي الخدمة

•

تصنيف قنوات تقديم الخدمة – يستخدم لتصنيف أنواع مختلفة من القنوات التي تستخدمها الجهات الحكومية لتقديم الخدمات للمستهلكين

•

تصنيف خدمات األعمال – يستخدم لتصنيف خدمات األعمال المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية

 1-6إدارة األداء
هناك طبقتان من المعلومات المسجلة على جانب إدارة األداء للنموذج المرجعي لألعمال .األولى هي الهدف .ويتيح هذا تجميع االستثمارات
واألنشطة من خالل إطار مشترك وموثوق وضعته الجهات الحكومية كجزء من خططها اإلستراتيجية.
والمجال الثاني لألداء هو مجاالت القياس .ويصف ذلك الطريقة التي يدعم بها االستثمار أو النشاط تحقيق عنصر األداء المدعوم الذي حدده
هدف الجهة الحكومية.
ويمكن أن تشمل مجاالت القياس تسلسالت هرمية إضافية لدعم التسجيل الفعال لمقاييس األداء .ويمكن تطبيق مجاالت قياس متعددة على
أحد األهداف اإلستراتيجية.

الشكل  – 2إدارة األداء

 1-1-6األهداف

الشكل  – 3األهداف

النموذج المرجعي لألعمال
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الوصف

االسم

رصداألهداف اإلستراتيجية اإلنمائية الوطنية الخاصة بوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء واألهداف اإلستراتيجية

 1األهداف اإلستراتيجية للحكومة بأسرها

لحكومة قطر الرقمية الخاصة بوزارة المواصالت واالتصاالت وأي أهداف إستراتيجية أخرى على مستوى
الحكومة ككل : .وتقديم خدمة أفضل لألفراد وزيادة الفعالية بالحكومة وزيادة االنفتاح الحكومي

 2األهداف اإلستراتيجية للجهة الحكومية

تسجيل األهداف اإلستراتيجية لكل جهة حكومية على حدة

 2-1-6مجاالت القياس

الشكل  – 4مجاالت القياس

االسم
مجاالت القياس

الوصف
تسجيل مجاالت القياس التي تستخدم لقياس فعالية االستثمارات  /المبادرات في مقابل األهداف اإلستراتيجية المعلنة.
يمكن مواءمة واحد أو أكثر من مجاالت القياس لتتبع فعالية االستثمار.

 1االمتثال واإلدارة والشؤون القانونية

يتضمن مقاييس األداء المتعلقة باالمتثال للمعايير القانونية والتنظيمية وجوانب اإلدارة حولها

 2عالقة العمالء

يتضمن مؤشرات األداء الرئيسية التي تركز على خدمة العمالء وأنشطة إدارة العالقة

 3العمليات المالية

يتضمن مؤشرات األداء الرئيسية المستخدمة لقياس الجوانب المالية للجهة الحكومية

 4تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يتضمن مؤشرات األداء الرئيسية لقياس وتتبع أداء موارد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجهات الحكومية
– على سبيل المثال :أصول المعلومات ،أصول التكنولوجيا

 5كفاءة العمليات

يتضمن مؤشرات األداء الرئيسية التي تركز على العمليات األساسية للجهة الحكومية

 6المنتجات والخدمات

يتضمن مؤشرات األداء الرئيسية لقياس فعالية الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لألفراد والشركات

 7األمن والخصوصية

 8إدارة المشروع

النموذج المرجعي لألعمال
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بها الجهات الحكومية
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ويقدم القسم أدناه مجموعات لمؤشرات األداء الرئيسية الموصى بها في مجاالت القياس المحددة أعاله استنادًا إلى أفضل الممارسات.
 -1االمتثال واإلدارة والشؤون القانونية





االمتثال التنظيمي – المقاييس المتعلقة بالحفاظ على االمتثال للمتطلبات التنظيمية الدولية أو الخاصة بالبلد
المخاطر – المقاييس التي تحدد فعالية عمليات الجهة الحكومية المتعلقة بتحليل المخاطر وتخفيفها.
اإلدارة – المقاييس التي تعبر عن فعالية عمليات الجهة الحكومية المتعلقة بالضوابط المفروضة.
الشؤون القانونية – المقاييس التي تعبر عن فعالية عمليات الجهة الحكومية المتعلقة باالمتثال للقانون الدولي  /الوطني.

 -2عالقة العمالء




رضا العمالء – مقاييس قياس رضا العمالء عن استخدام الخدمة  /المنتج المقدم من قِبَل الجهة الحكومية أو في سياق التعامل مع الشكاوى.
مشاركة العمالء اإللكترونية – مقاييس لقياس المشاركة اإللكترونية للعمالء في صورة ردود فعل وطلبات ومدخالت عبر قنوات متعددة.
استخدام العميل – المقاييس التي تقيس درجة استخدام المنتج أو الخدمة من قِبَل أعضاء من إجمالي عدد العمالء المحتملين ،بما في ذلك معدل
تكرار االستخدام

 -3العمليات المالية



تكلفة الخدمات  /المنتجات – المقاييس ذات الصلة بقياس فعالية عمليات الجهة الحكومية فيما يتعلق بالتحكم في تكلفة الخدمات  /المنتجات
المقدمة
التوفير في التكاليف  /تجنبها – مقاييس لقياس فعالية العمليات المستخدمة لخفض تكاليف تقديم الخدمات أو تجنب التكاليف (على سبيل المثال:
استخدام الخدمات  /البنية التحتية المتبادلة)

 -4تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت




ً
وكامال فيما يتعلق باحتياجات المستخدم.
جودة المعلومات – المقاييس التي تعبر عن مدى اعتبار محتوى المعلومات التي تم إعداده موثوقًا
جودة خدمات التكنولوجيا – مقاييس لقياس جودة جوانب خدمات نظم المعلومات والنظم الفرعية الخاصة بها .وتشتمل خصائص جودة الخدمة
على الموثوقية واإلتاحة واإلنتاجية والسعة وما إلى ذلك.
وقت االستجابة – المقاييس المستخدمة للتعبير عن الوقت المنقضي من تحفيز حتى استجابة النظم القائمة على التكنولوجيا أو النظم الفرعية
أو التجميعات أو المكونات الخاصة بها.

 -5كفاءة العمليات






العائد على االستثمار – المقاييس التي تحدد الفوائد المستمدة من (استثمار) رأس المال الذي يتم إنفاقه ،على سبيل المثال ،كنسبة الفائدة إلى
النفقات.
تحصيل اإليرادات – المقاييس التي تعبر عن فعالية تحصيل اإليرادات ،على سبيل المثال ،نسبة اإليرادات المحصلة إلى بعض من تكلفة
التحصيل.
استخدام الموارد – مقاييس لقياس الفوائد المستمدة من نفقات الموارد مثل رأس المال والمواد.
استخدام األصول – المقاييس التي تعبر عن الفوائد المستمدة من نفقات األصول الثابتة مثل األراضي والمرافق والمعدات.
اإلنتاجية – المقاييس التي تعبر عن الفائدة أو القيمة المستمدة من نفقات موارد الموظفين.

النموذج المرجعي لألعمال

24

البنية المؤسسية للحكومة القطرية
 -6المنتجات والخدمات




تغطية المنتج  /الخدمة – المقاييس التي تحدد مدى تقديم خدمات أو منتجات معينة إلى عمالئها المستهدفين .ويمكن التعبير عن ذلك من حيث
المناطق أو المواقع الجغرافية المواقع ،أو الفئات (المجموعات) أو عدد األفراد التي يتم تقديمها إليهم.
استجابة الخدمة – المقاييس المتعلقة بالوقت المنقضي من استدعاء الخدمة إلى أن تقدم الخدمة االستجابة التي يطلبها العميل.
جودة الخدمة – مقاييس تتعلق بقدرة الخدمات أو المنتجات على تقديم وظيفتها المتفق عليها عند طلب العميل .وقد تتضمن هذه المقاييس
األمور المتعلقة بالموثوقية واإلتاحة واألداء واألمان وإمكانية الوصول

 -7األمن والخصوصية





أمن المعلومات – المقاييس التي تعبر عن فعالية العمليات واألنشطة المتعلقة بضوابط أمن المعلومات أو االمتثال لمتطلبات أمن المعلومات
الخاصة بتأمين المعلومات الوطنية.
أمن المرافق – المقاييس التي تعبر عن فعالية العمليات واألنشطة المتعلقة بضوابط أمن المرافق أو االمتثال للمتطلبات األمنية المتعلقة
بالمرافق.
أمن الموظفين – المقاييس التي تعبر عن فعالية العمليات واألنشطة المتعلقة بضوابط أمن الموظفين أو االمتثال لمتطلبات أمن الموظفين.
الخصوصية – المقاييس التي تعبر عن فعالية العمليات واألنشطة المتعلقة بضوابط خصوصية المعلومات أو االمتثال لمتطلبات الخصوصية
لحكومة قطر.

 -8إدارة المشروع
 إدارة الجدول الزمني – المقاييس التي تتعلق بااللتزام بالجدول الزمني ،والتراكمات ،وما إلى ذلك.
 إدارة الموارد المالية – المقاييس التي تتعلق بأداء المشروع فيما يتعلق بااللتزام بالميزانية.
 إدارة الجودة – المقاييس المتعلقة بجودة المواد القابلة للتسليم الخاصة بالمشروع.

النموذج المرجعي لألعمال
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 2-6أنواع مستخدمي الخدمة
يمكن تصنيف مستهلكي الخدمات في قطر إلى أربعة أنواع من المستهلكين:
•

الحكومة للمواطن ( – )G2Cيكون مستهلك الخدمة

•

زائرا لها
مواطنًا قطريًا أو مقي ًما فيها أو
ً

•

الحكومة للعمل التجاري ( – )G2Bيكون مستهلك الخدمة كيانًا (أو كيانات) تجاريًا

•

الحكومة للحكومة ( – )G2Gيكون مستهلك الخدمة كيانًا حكوميًا آخر ،سواء داخل قطر أو في حكومة أجنبية

•

الحكومة للموظف ( – )G2Eيكون مستهلك الخدمة موظفًا حكوميًا

ستستخدم الجهات الحكومية هذا التصنيف لعرض ملفات العمالء الخاصة بهم.

 3-6أنواع قنوات تقديم الخدمة
يمكن استخدام التصنيف التالي لتجميع قنوات تقديم الخدمات المختلفة التي تستخدمها الجهات الحكومية لتقديم الخدمات إلى المستهلكين.
•

مركز االتصال (الهاتف) – خدمات مركز االتصال يمكن الوصول إليها عبر الهاتف؛ على سبيل المثال :مركز االتصال الحكومي
القطري

•

الويب – إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الويب ،على سبيل المثال :منصة next-gen Hukoomi 1-Gov

•

تطبيق الهاتف المحمول – تقديم الخدمات القائم على تطبيقات الهاتف المحمول

•

البريد اإللكتروني – إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية القائمة على البريد اإللكتروني

•

الرسائل النصية القصيرة – إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية القائمة على الرسائل النصية القصيرة

•

األكشاك – إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية القائمة على األكشاك

•

روبوتات الدردشة – إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية القائمة على رسائل الدردشة

•

البريد – االتصاالت القائمة على البريد المادي للوصول إلى الخدمات الحكومية

•

وج ًها لوجه – التفاعل وج ًها لوجه من خالل الزيارات الفعلية لمراكز الخدمة لدى الجهات الحكومية

•

الوساطة من طرف ثالث – التفاعالت تتم المساعدة فيها ووساطتها من خالل مقدمي خدمات من طرف ثالث

النموذج المرجعي لألعمال
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ستستخدم الجهات الحكومية أنواع التصنيف هذه لعرض قنوات تقديم الخدمات القائمة الخاصة بهم .يتعين عليها اعتماد وإعادة استخدام قنوات تقديم
الخدمات المقدمة على مستوى الحكومة ككل (على سبيل المثال :مركز اتصاالت حكومة قطر ومنصة  govnext-gen Hukoomi 1-واألكشاك)
لتعظيم وصول الخدمات الحكومية لخدمة المستهلكين.

الشكل  - 5نطاقات النموذج المرجعي لألعمال

 4-6التصنيف المرجعي للخدمات
يتضمن تصنيف خدمات األعمال في قطر  16نطاقًا لألعمال يمكن استخدامه كلغة مشتركة لتصنيف خدمات األعمال .كل واحد من هذه
النطاقات له فئات مصممة للحكومة القطرية والمجتمع القطري .تظهر النطاقات في الشكل  2أدناه.

النطاق

الوصف

األعمال

تشمل خدمات إنشاء وتعزيز وتشغيل األعمال في قطر

العمل والتوظيف

يشمل تقديم الدعم للمواطنين للعثور على عمل ،وتطوير مهنهم وإدارة عافيتهم

التعليم والتدريب

يشمل بناء مجموعات المهارات ونقل المعرفة للمواطنين ،وكذلك ربط المدارس والكليات بالطالب

الصحة
التأشيرة والوثائق الرسمية
وسائل النقل
ذوو االحتياجات الخاصة وكبار السن
األعمال الخيرية والخدمات الدينية
السياحة والرياضة

النموذج المرجعي لألعمال

ً
فضال عن دعم الخطط التنظيمية
تشمل دعم الوقاية والتشخيص والعالجات من المواطنين،
يشمل التعامل مع التأشيرات وخدمات جواز السفر للمقيمين والوافدين ،باإلضافة إلى توفير خدمات
المصادقة على الوثائق
تشمل تقديم خدمات النقل والدعم للنقل الجوي والبري والبحري وعبر السكك الحديدية في قطر
يشمل تقديم الخدمات لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة
تشمل تقديم الخدمات الدينية والخيرية
تشمل تقديم الخدمات لتحسين السياحة والرياضة
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الثقافة والفنون واإلعالم
المجتمع
اإلسكان
البيئة والزراعة

تشمل الفنون الداعمة والتنظيم الثقافي (مثل المتاحف والمعارض الفنية والفنون المسرحية
واالحتفاالت الثقافية القطرية)

يشمل دعم الخدمات للمجتمع المحلي
يشمل توفير خدمات اإلسكان للمواطنين (الحكومية والخاصة) ،وهذا يشمل الموافقات والمرافق
المدنية األخرى
تشمل دعم إدارة بيئة آمنة وصحية والممارسات الزراعية

إدارة الشؤون المالية

تشمل دعم جميع الخدمات المالية والمعامالت مع الحكومة .يشمل ذلك التحصيالت والمصروفات

التشريعات والمحاكم

تشمل توفير فهم للوائح للمواطنين والمقيمين .يشمل ذلك قوانين األراضي والخدمات القضائية

الدعم الحكومي

تشمل الخدمات الحكومية التي تدعم إنشاء وتقديم خدمات األعمال المذكورة أعاله – على سبيل
المثال :خدمات األعمال والتكنولوجية المشتركة

ويرد أدناه التصنيف الذي يمثل  16نطاقًا لألعمال والمجاالت الوظيفية .حيث تشير المجاالت الوظيفية المرمزة باللون األزرق إلى مجاالت
التركيز للحكومة بأسرها والمرشحين الجيدين للخدمات المشتركة التي تقدمها وزارة المواصالت واالتصاالت .بقية المجاالت الوظيفية
(المرمزة باللون األبيض) هي مجاالت تركيز محددة حسب كل جهة حكومية فردية .يمكن توجيه أي أسئلة حول الخدمات المشتركة للحكومة
بأسرها إلى عنوان البريد اإللكتروني . shared.services@contactcenter.gov.qa
يرجى الرجوع إلى الملحق  1للقائمة الحالية للخدمات المشتركة على مستوى الحكومة ككل .ومن المتوقع أن تستفيد الجهات الحكومية من
الخدمات المشتركة للحكومة بأسرها كجزء من تطوير خدماتها اإللكترونية وفقًا للسياسات المحددة في "قرار مجلس الوزراء رقم ()18
لسنة  2010بشأن تنفيذ سياسات الحكومة اإللكترونية".

النموذج المرجعي لألعمال
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الشكل  – 6التصنيف المرجعي لألعمال
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 1-4-6األعمال

الشكل  – 7نطاق العمل

االسم
 1العمل التجاري

 1-1تطوير العمل التجاري

 2-1دعم العمل التجاري

الوصف
تشمل خدمات إنشاء وتعزيز وتشغيل األعمال في قطر
تشمل المساعدة على نمو األعمال ،ودعم برامج الدفاع ،وتقديم المشورة بشأن اللوائح ،والحصول على
إمكانية الوصول للمناقصات اإللكترونية ،وتسجيل براءات االختراع والبحث عن منح المشاريع للشركات
تشمل القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ( )SMEsوتشمل األنشطة التالية :التسجيالت
والتصاريح والتراخيص والدعم االئتماني والخدمات الضريبية ونقل الملكية واألراضي
يشمل التوظيف وخدمات التعيين ،وموافقات أماكن العمل والتوظيف ،وتصاريح اإلقامة والتصاريح

 3-1الموافقات

التجارية ،وامتثال الحكومات المحلية والموافقات والموافقات على الممتلكات (التصميم والتخطيط والحريق
والسالمة)

 4-1التجارة

 5-1خدمات األمن

ً
فضال عن المعارض التجارية والتطوير
تشمل تنظيم الصادرات والواردات واالمتثال،
تشمل طلب أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة ،وتسجيل إدارات نظام األمن والموافقة على تصميم نظام دوائر
تلفزيونية مغلقة

 2-4-6التوظيف والقوى العاملة

الشكل  - 8نطاق التوظيف والقوى العاملة

النموذج المرجعي لألعمال
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االسم
 2التوظيف والقوى العاملة

 1-2خدمات التوظيف

الوصف
يشمل تقديم الدعم للمواطنين للعثور على عمل ،وتطوير مهنهم وإدارة عافيتهم
تشمل تقديم خدمات التوظيف .تشمل هذه :أسواق العمل والتوظيف ،والمساعدة في إيجاد فرص عمل والمتدربين
والتدريب ،ودعم تطوير القوى العاملة ،وإدارة قوائم الوظائف وتوفير خدمات العمل

 2-2اتفاقيات وسياسات مكان

يشمل تنفيذ اتفاقيات وسياسات مكان العمل ووضع لوائح الصحة والسالمة في مكان العمل .وباإلضافة إلى ذلك،

العمل

لإلشراف على سكن العمل والسالمة من الحرائق

 3-2عقود العمل

تشمل عقود العمل ونظام العقود اإللكترونية

 4-2خدمات المعاشات

تشمل إدارة المساهمات ،وخدمات المساهم وخدمات المتقاعدين

 5-2توظيف العمالة األجنبية

يشمل تقديم الموافقات وتصاريح العمل

 6-2التقطير

يشمل تطوير القوى العاملة القطرية المختصة من خالل التعليم والتدريب والمنح الدراسية ومجموعات التعويضات

 3-4-6التعليم والتدريب

الشكل  - 9نطاق التعليم والتدريب

االسم
 3التعليم والتدريب

 1-3القبول

 2-3الوثائق والتوجيهات

 3-3التعليم العالي

النموذج المرجعي لألعمال

الوصف
يشمل بناء مجموعات المهارات ونقل المعرفة للمواطنين ،وكذلك ربط المدارس والكليات بالطالب
يشمل اإلشراف على تسجيالت المدارس والمدارس االبتدائية والمدارس المتخصصة ،وتحويالت المدارس،
واللياقة البدنية ونتائج االمتحانات
تشمل التعامل مع توثيق الوثائق وهياكل الرسوم ،وبطاقات التقارير المدرسية ،وأوراق درجات الطالب
والمنح والمنح الدراسية ،وبناء المناهج وخدمات الطالب العامة
يشمل إدارة القبول في الجامعات ،وبرامج الدراسات العليا والدكتوراه في الفلسفة ( ،)PhDواختبارات الكفاءة
والتعليم في الخارج واعتماد الدورات
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 4-3بوابات التعليم اإللكتروني

تشمل توفير دورات على اإلنترنت وإدارة المحتوى والتسجيل والمكتبات

 5-3الدورات التدريبية

تشمل تقديم الدورات من خالل مختلف الكيانات والجداول الزمنية باإلضافة إلى المخيمات الصيفية المدرسية

 6-3البحث العلمي

يشمل إجراء البحوث وتوفير األموال للبحوث وإقامة شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص

 4-4-6الصحة

الشكل  - 10نطاق الصحة

الوصف

االسم
 4الصحة

ً
فضال عن دعم الخطط التنظيمية
تشمل دعم الوقاية والتشخيص والعالجات من المواطنين،

 1-4شهادات الميالد والوفيات

تشمل إدارة تسجيالت وشهادات المواليد والوفيات
تشمل تقديم خدمات الصحة .يشمل ذلك :زيادة التوعية بالخدمات الفردية ،والطبية ،والمحلية ،والهالل األحمر

 2-4الخدمات الصحية

القطري ،وممارس الرعاية الصحية ،باإلضافة إلى تقديم الخدمات بما في ذلك التطعيم وفحص األمراض
وخدمات الطوارئ وإدارة السجالت الصحية

 3-4البطاقة الصحية

تشمل تقديم البطاقات الصحية للمواطنين .هذا يشمل :تطبيق وتجديد واستبدال البطاقات الصحية
يشمل التعامل مع خدمات الرعاية الصحية .هذا يشمل :العيادات والمستشفيات وأخصائيي التغذية وبنوك الدم

 4-4مرافق الرعاية الصحية

ومختبرات االختبار ومطالبات التأمين والمستشارين مع التركيز على المرضى المسنين وذوي االحتياجات
الخاصة

 5-4التنظيم

يشمل تسجيل الممارسين والمستشفيات باإلضافة إلى تنظيم الصيدليات

 6-4التأمين الصحي

يشمل نظام التأمين الصحي االجتماعي ،وهو تأمين صحي شامل لجميع األشخاص الذين يعيشون في قطر

النموذج المرجعي لألعمال
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 5-4-6التأشيرة والوثائق الرسمية

الشكل  - 11نطاق التأشيرات والوثائق الرسمية

االسم
 5وثائق التأشيرة والوثائق الرسمية

 1-5خدمات جواز السفر

 2-5طلب التأشيرة

 3-5استشارات السفر

 4-5الوثائق القانونية

 5-5السفارات األجنبية في قطر

الوصف
يشمل التعامل مع التأشيرات وخدمات جواز السفر للمقيمين والوافدين ،باإلضافة إلى توفير خدمات المصادقة
على الوثائق
تشمل تقديم خدمات جواز السفر للمواطنين .وهذا يشمل :تطبيق وتجديد واستبدال جواز السفر المفقود
يشمل تقديم خدمات التأشيرة للمواطنين وغير المقيمين .وهذا يشمل :إدارة التأشيرات لدول مجلس التعاون
الخليجي ،وتأشيرة رجال األعمال ،والتأشيرة السياحية وتوفير معلومات الزائر
تشمل تقديم المشورة الرسمية للمواطنين المسافرين إلى الخارج ،والوصول القنصلي ومساعدة الطالب في
الخارج
تشمل توفير وإدارة تصاريح اإلقامة والتوثيق وشهادات السلوك الجيد وشهادات المعاشات وبطاقات الهوية
تشمل التعاون مع السفارات لتعزيز السياحة في قطر وتوفير القوانين والمعلومات القانونية المتعلقة بقطر
(على سبيل المثال تطبيق الميزان)

 6-4-6وسائل النقل

الشكل  - 12نطاق وسائل النقل

االسم
 6وسائل النقل

الوصف
تشمل تقديم خدمات النقل والدعم للنقل الجوي والبري والبحري وعبر السكك الحديدية في قطر
تشمل تقديم خدمات النقل البري .يشمل ذلك إدارة :رخصة القيادة (تطبيق أو تجديد أو استبدال) ،ودفع

 1-6النقل البري

الغرامات والخدمات البريدية ،واإلبالغ عن االنتهاكات والتصاريح وخدمة سيارات األجرة وتسجيل
المركبات ،ونقل الملكية ،وخطوط الحافالت والنقل التجاري وخدمات تعليم القيادة

النموذج المرجعي لألعمال
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 2-6النقل الجوي

تشمل تقديم خدمات النقل الجوي .هذا يشمل إدارة المطار ،وتراخيص التاكسي الجوي ومعلومات الطيران
تشمل تقديم خدمات نقل الموانئ .يشمل ذلك إدارة خطوط الشحن والخدمات البحرية والتراخيص التجارية

 3-6الموانئ

وترخيص السفن األجنبية والتصاريح وتراخيص سفن الصيد والجمارك

 4-6السكك الحديدية

تشمل تقديم خدمات السكك الحديدية لسيارات المترو والقطارات

 7-4-6ذوو االحتياجات الخاصة وكبار السن

الشكل  - 13نطاق ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن

الوصف

االسم
 7ذوو االحتياجات الخاصة وكبار
السن
 1-7خدمات الطوارئ

 2-7خدمات الطلبة

 3-7المساعدات االجتماعية

 4-7مبادرات االحتياجات الخاصة

يشمل تقديم الخدمات لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة
تشمل إدارة خدمات الطوارئ .هذا يشمل :سيارات اإلسعاف ،والطبيب الموجود تحت الطلب وممرضات
الدعم
يشمل تقديم خدمات الطلبة .هذا يشمل :التسجيل ،والخدمات الخاصة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة
واالنتقال إلى الجامعات
تشمل تقديم المساعدة االجتماعية للمواطنين .هذا يشمل :مخصصات للمواطنين ذوي االحتياجات الخاصة،
وخدمة أخبرني والرعاية المنزلية لكبار السن والمعاشات
تشمل مبادرات لتحسين إمكانية الوصول لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،بما في ذلك التعليم والعمالة
وإمكانية الوصول إلى األلعاب الرياضية (مثل النساء ذوات االحتياجات الخاصة في األلعاب الرياضية)

 8-4-6األعمال الخيرية والخدمات الدينية

الشكل  - 14نطاق األعمال الخيرية والخدمات الدينية

النموذج المرجعي لألعمال
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االسم
 8األعمال الخيرية والخدمات الدينية

 1-8التبرعات والخدمات

 2-8خدمات الحج والعمرة

 3-8الخدمات اإلسالمية

الوصف
تشمل تقديم الخدمات الدينية والخيرية
تشمل الخدمات الخيرية الداعمة .يشمل ذلك دعم :الهالل األحمر والمؤسسات األخرى ،والخدمات التطوعية
للخدمات االجتماعية ،وإدارة توزيع الثروة
تشمل دعم المواطنين للتسجيل للحج والعمرة ،باإلضافة إلى توفير معلومات عن الرحالت
تشمل تقديم الخدمات اإلسالمية .هذا يشمل :الكتب والمنشورات واالستشارات والتدريس اإلسالمي عبر
اإلنترنت ،والمكتبة ،والمنح الدراسية للدراسات الدينية ،ومواقيت الصالة والتقويم

 9-4-6السياحة والرياضة والترفيه

الشكل  - 15نطاق السياحة والرياضة والترفيه

االسم
 9السياحة والرياضة والترفيه

 1-9السياحة

 2-9الرياضة

الوصف
تشمل تقديم الخدمات لتحسين السياحة والرياضة
تشمل تقديم الخدمات السياحية .هذا يشمل :الخرائط والمعلومات المحلية واألحداث والمعالم السياحية
والمطاعم واإلقامة والنقل واألنشطة وتصاريح التخييم
تشمل تقديم الخدمات الرياضية .هذا يشمل :األحداث الوطنية والمرافق والمدربين

 10-4-6الثقافة والفنون واإلعالم

الشكل  - 16نطاق الثقافة والفنون واإلعالم

النموذج المرجعي لألعمال
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االسم
 10الثقافة والفنون واإلعالم

الوصف
تشمل الفنون الداعمة والتنظيم الثقافي (مثل المتاحف والمعارض الفنية والفنون المسرحية واالحتفاالت
الثقافية القطرية)

 1-10تطوير الفن

يشمل دعم التطوير والتدريب والحفاظ على الفن وإدارة الفن

 2-10الجوائز الثقافية والمنح الدراسية

تشمل تقديم الجوائز والمنح الدراسية لدعم وتشجيع المواهب والتراث

 3-10مواقع وأحداث التراث

تشمل دعم المهرجانات والمتاحف والعروض الترويجية

 4-10األحداث الثقافية

تشمل دعم المؤتمرات والمعارض وزيارات المتاحف والتصوير الفوتوغرافي وتصوير األفالم

11-4-6

المجتمع

الشكل  - 17نطاق المجتمع

االسم
 11المجتمع
 1-11الخدمات العامة

الوصف
يشمل دعم الخدمات للمجتمع المحلي

تشمل صيانة  /تحديث البنية التحتية المجتمعية مثل :الحدائق ،وتسجيالت الزواج والطالق ،وصحة
المجتمع والنظافة العامة ،والمرافق العامة ،والحيوانات الضالة ومعالجة مياه المجاري

 2-11السالمة والحماية

تشمل خدمات إنفاذ القانون

 3-11اإلغاثة في حاالت الكوارث

تشمل خدمات اإلنقاذ ،وتدريبات السالمة ،وخدمات اإلسعاف وخدمات الحريق
يشمل دعم البنية التحتية المحلية (المتطلبات/االحتياجات/الجدوى/األثر البيئي) ،وإدراج مالحظات

 4-11التخطيط الحضري

المواطنين ،وحل المشكالت المتعلقة بتصاريح اإلعالن ،والتغيرات في استخدام األراضي والمرافق
العامة

 5-11مزايا المواطن
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 12-4-6اإلسكان

الشكل  - 18نطاق اإلسكان

الوصف

االسم

يشمل توفير خدمات اإلسكان للمواطنين (الحكومية والخاصة) ،وهذا يشمل الموافقات والمرافق المدنية

 12اإلسكان

األخرى

 1-12المرافق

تشمل إدارة الغاز والماء والكهرباء واإلصالح والصيانة ،وتسديد الفواتير ،والتعديالت والتحسينات

 2-12اإلسكان الحكومي

يشمل إدارة وتتبع الطلبات

 3-12الخدمات المالية

تشمل دعم القروض المنزلية (الشراء واإلصالح)

 4-12التصاريح والموافقات

 5-12الخدمات القانونية

تشمل إدارة التراخيص والموافقات ،والموافقة على الرسومات ،وإدارة عقود استئجار األراضي العامة،
وإجراء عمليات التفتيش ،والموافقات بالنسبة للحرائق والسالمة ومكافحة اآلفات وإدارة المخلفات
يشمل طلب مصادرة الممتلكات ضد الديون المتأخرة وإدارة األوقاف المخصصة لألغراض الخيرية

 13-4-6البيئة والحيوانات والزراعة

الشكل  - 19نطاق البيئة والزراعة

االسم

الوصف

 13البيئة والزراعة

تشمل تقديم إدارة بيئة آمنة وصحية والممارسات الزراعية

 1-13األحوال الجوية

تشمل إدارة تقارير الطقس والتنبؤ بالعواصف (مثل العواصف الرملية والعواصف الممطرة)

 2-13مكافحة التلوث

تشمل التوعية ،وحماية التلوث ،وتوفير التصاريح ،وإجراء عمليات التفتيش ومراجعة األعمال

النموذج المرجعي لألعمال
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تشمل إجراء البحوث وجمع العينات ،واستيراد الترخيص ،وتقديم المشورة ،وتوفير أذونات تغيير األراضي،
 3-13الخدمات الزراعية

والتفتيش على المزارع ،وتوفير أذونات اآلبار ،ودعم الموارد الحيوانية ودعم الري وتوفير خدمات الحدائق،
والشتالت

 4-13البحرية

تشمل توفير التراخيص والنقل والتراخيص التجارية وترخيص التصدير

 5-13المتطوعون البيئيون

يتضمنون التطوع لألنشطة البيئية

 6.-13الرقابة على الحيوانات

تشمل نظام ترخيص الحيوانات ،واإلشراف البيطري على األمراض الحيوانية وتصدير واستيراد الحيوانات

األليفة والحيوانات

عبر الحدود القطرية

 14-4-6إدارة الشؤون المالية

الشكل  - 20نطاق العمليات المالية

االسم
 14إدارة الشؤون المالية

 1-14الضرائب

الوصف
تشمل إدارة جميع الخدمات المالية والمعامالت مع الحكومة .يشمل ذلك التحصيالت والمصروفات
تشمل السيطرة على الضرائب التي تدفعها الشركات واألفراد إلى الحكومة والجهات الحكومية .يشمل ذلك:

ضريبة الدخل ،وضريبة المبيعات ،وضرائب األمالك ،والضرائب البلدية ،والرسوم والضرائب الجمركية
تشمل السيطرة على رسوم الخدمة التي تتلقاها الحكومة .هذا يشمل رسوم من أجل :تجديد جواز السفر،

 2-14الرسوم

والتأشيرة ،وتسجيل المركبات ،ورسوم الدخول إلى المتنزهات والمعالم األثرية ،والخدمات المحلية وتأجير
األصول الحكومية

 3-14الغرامات

 4-14مبيعات السلع والخدمات

النموذج المرجعي لألعمال
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 15-4-6التشريعات والمحاكم

الشكل  - 21نطاق التشريعات والمحاكم

الوصف

االسم
 15التشريعات والمحاكم

تشمل توفير فهم للوائح للمواطنين والمقيمين .يشمل ذلك قوانين األراضي والخدمات القضائية

 1-15القوانين القطرية

تشمل إنفاذ القوانين للمواطنين والوافدين

 2-15خدمات المحكمة والقضايا

تشمل إدارة الخدمات القانونية .وهذا يشمل :تتبع القضايا ،والخدمات اإلدارية ،وتوفير تفاصيل المحامين
الحكوميين وإدارة الوثائق القانونية

 3-15السياسات

تشمل إدارة مستودع السياسات التي تصدرها الحكومة والجهات الحكومية

 4-15لوائح العمال األجانب

تشمل تنظيم الخيارات القانونية للعمال األجانب

 5-15شهادات كاتب العدل

تشمل إدارة الشهادات التي يتم التقدم بطلب الحصول عليها على اإلنترنت وقائمة كتاب العدل

 6-15حقوق اإلنسان

تشمل التعامل مع المخالفات والشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان

 7-15الشريعة اإلسالمية

تشمل توفير اللوائح وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية للعقاب البدني القضائي

 16-4-6الدعم الحكومي

الشكل  - 22نطاق الدعم الحكومي

النموذج المرجعي لألعمال
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االسم
 16الدعم الحكومي

 1-16الخدمات البريدية

 2-16خدمة العمالء

الوصف
تشمل الخدمات الحكومية التي تدعم إنشاء وتقديم خدمات األعمال المذكورة أعاله  -على سبيل المثال:

خدمات األعمال والتكنولوجية المشتركة
تشمل توفير مرافق صندوق البريد ،وخدمات الطرود ،وتحويل األموال ،والبريد الممتاز ( )EMSوتتبع
الطرود
تشمل تقديم خدمات العمالء .وهذا يشمل :منح العالوات ،وتتبع الشكاوى ،وإدارة نظام التعليقات وخدمات
المعلومات (مثل الصوت والبريد)

 3-16خدمات نظام المعلومات

وتشمل خدمات نظام المعلومات الجغرافية ( :)GISرسم الخرائط والصور وإدارة تراخيص برامج نظام

الجغرافية

المعلومات الجغرافية

 4-16خدمات االتصاالت

 5-16الوثائق والسياسات

تشمل التسجيل في نطاق قطر وتقديم طلب للحصول على معدات االتصاالت والتصاريح ،وخدمات بوابة
االتصاالت
تشمل إدارة معايير تكنولوجيا المعلومات والمواصفات والنشر
تشمل إدارة خدمات الموارد البشرية .ويشمل ذلك :التوظيف ،والتعيين ،وإدارة عالقات الموظفين ،وإنفاذ

 6-16الموارد البشرية

سياسة الموارد البشرية ،واالستشارات ،وإعداد التقارير ،واإلستراتيجية والتخطيط ،وإدارة الرواتب،
والخروج ،والتقاعد ،والمزايا والتدريب والتطوير

 7-16المالية

 8-16المشتريات

يشمل تشغيل الحسابات الدائنة والذمم المدينة ،وإعداد الميزانية ،وإدارة بطاقات االئتمان ،والسياسة المالية
واالستشارات ،واالستمرارية المالية ،وإصالح الدفاتر ،والضرائب والخزانة
تشمل خدمات ومواد المشتريات ،وإدارة المناقصات والعقود ،واإلشراف على المورد اإللكتروني والشراء
اإللكتروني والتعامل مع السفر
تشمل تقديم خدمات الشركات .ويشمل ذلك :التأمين ومراجعة الحسابات ،واالتصاالت واإلعالم وإدارة

 9-16خدمات الشركات

مجموعة المستخدمين والخدمات القانونية والممتلكات والمرافق واألمن والخدمات البرلمانية وإدارة
السجالت

 10-16تكنولوجيا المعلومات

تشمل تقديم الخدمات التالية :الشبكة واالتصال ،وتكامل التطبيقات ،وخدمات تكنولوجيا المعلومات المهنية،

واالتصاالت

ومركز البيانات ،والبنية التحتية كخدمة ،والمنصة كخدمة ،ومركز االتصال وخدمات تكنولوجيا المعلومات
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 7كيفية االستخدام؟
1-7

النموذج المرجعي لألعمال (إدارة األداء) فيما يتعلق بتحليل االستثمار

توفر أهداف الجهة الحكومية المحددة في مشاهدة إدارة األداء الرئيسية للنموذج المرجعي لألعمال وسيلة لتحديد العنصر اإلستراتيجي الذي
يدعمه النشاط أو االستثمار .ويحدد تصنيف القياس الطريقة التي يدعم بها النشاط أو االستثمار هذا الهدف .وباستخدام هذين الجانبين من
النموذج المرجعي لألعمال يمكن فهم كيفية عمل األنشطة أو االستثمارات المتعددة بطريقة متكاملة لدعم أداء الجهة الحكومية أو األداء
المشترك بين الجهات الحكومية .يكون هذا الهيكل المشترك مفيدًا لتركيز الغرض من االستثمار أو النشاط على سياقات إستراتيجية أكبر.
ويمكن أن تتيح المشاهدة الرئيسية إلدارة األداء التي تتماشى مع األنشطة أو االستثمارات الجديدة رؤى متعمقة بشأن ماهية وسبب وكيفية
االضطالع باألنشطة أو االستثمارات .توفر أهداف األداء والمقاييس المرتبطة باالستثمار أو النشاط معلومات حول األساس اإلستراتيجي
(السبب) من خالل هدف الجهة الحكومية ،والوسائل (الكيفية) لتتبعها من خالل تصنيف القياس وإمكانيات  /وظائف األعمال المعنية
(الماهية) من خالل تصنيفخدمات األعمال .وتوفر التعيينات اإلضافية لنماذج مرجعية أخرى سياقًا إضافيًا لالستثمار أو النشاط ،والنموذج
المرجعي للمعلومات بشأن المعلومات المعنية والنموذج المرجعي للتطبيقات والنموذج المرجعي الفني الذي يوفر التفاصيل الفنية بخصوص
التنفيذ.
وسيُيَسر تتبع األداء على المستوى الوطني ومستوى القطاع ومستوى الجهة الحكومية من خالل إمكانيات االستعراض البياني لألداء التي
توفرها كتل بناء البنية المؤسسية المرجعية للتطبيقات الخاصة بالبنية المؤسسية الحكومية .وستستخدم مؤشرات األداء الرئيسية المحددة في
المشاهدة الرئيسية إلدارة األداء للنموذج المرجعي لألعمال لتتبع ومراقبة أداء مختلف الخدمات الرقمية والمشروعات ذات الصلة.
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2-7

تحديد متطلبات الخدمة الجديدة

ويمكن استخدام النموذج المرجعي لألعمال لتحديد الثغرات في الخدمات المقدمة أو فرص تكوين القيم الجديدة وذلك من خالل استخدام
أساليب إدارة البنية المؤسسية لألعمال والمشاريع  -المراقبة والقياس والتقييم والتعليقات التقييمية.

الشكل - 23دورة حياة خدمة األعمال

ستتماشى أي خدمة مطورة مع الهدف اإلستراتيجي لألعمال ويتم مراقبتها وقياسها من خالل مؤشرات األداء الرئيسية لتتبع مسار أداء
الخدمة إزاء الفوائد /األهداف المذكورة .ويمكن أن يؤدي تقييم مقاييس مؤشرات األداء الرئيسية إلى تحديد مجاالت التحسين أو الثغرات في
تغطية الخدمات.
ويمكن أيضًا جمع تعليقات إضافية من خالل مبادرات المشاركة اإللكترونية للمواطنين التي يتم تنفيذها في الجهات الحكومية في قطر.

 3-7تحديد الفرص لتبادل الخدمات على مستوى الحكومة
يتيح رسم خرائط خدمات األعمال الحالية والخدمات المقترحة حديثًا على النموذج المرجعي لألعمال للجهات الحكومية ووزارة المواصالت
واالتصاالت لتحديد المشاريع في جميع أنحاء الحكومة التي تدعم غرضًا تجاريًا مشتر ًكا ،مما يسلط الضوء على فرص التعاون وإعادة
استخدام الخدمات المشتركة على نطاق الحكومة.
يُعد النموذج المرجعي لألعمال مفيدًا أيضًا داخل الجهات الحكومية لتحديد الجهود المكررة وإزالتها.
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 8الملحق  :1كتالوج الخدمات المشتركة للحكومة ككل
يعرض هذا القسم قائمة الخدمات الحكومية المشتركة القائمة التي تم تحديدها مع فئات التصنيف ذات الصلة.

الشكل  - 24الخدمات الحكومية المشتركة المعينة لفئات التصنيف

يقدم الجدول أدناه أوصاف الخدمة جنبًا إلى جنب مع تعيين الفئات.
اسم خدمة العمل التجاري

الوصف

فئة التصنيف

 S.1مركز البيانات

يوجد في مركز بيانات الحكومة ( )GDCمساحة استضافة مخصصة ( 500متر

 10-16تكنولوجيا المعلومات

الحكومية

مربع) ومعيار من المستوى  3لتقديم خدمات االستضافة (التخصيص) وخدمات

واالتصاالت

المراقبة األساسية لجميع الكيانات الحكومية
 S.2شبكة الحكومة

تمكن شبكة الحكومة ( )GNاالتصاالت اآلمنة والموثوق بها واالتصال بين الجهات

 10-16تكنولوجيا المعلومات

الحكومية .وتسهل شبكة الحكومة تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وتقديم

واالتصاالت

الخدمات الحكومية من خالل توفير شبكة آمنة مع إمكانية الوصول إلى الخدمات
الحكومية القائمة والتطبيقات الحكومية المستقبلية.
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 S.3السحابة الحكومية

توفر السحابة الحكومية بيئة مشتركة متقنة وآمنة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 10-16تكنولوجيا المعلومات

تسمح للجهات الحكومية بشراء موارد تكنولوجيا المعلومات الحاسوبية بسهولة أكبر

واالتصاالت

وسرعة أكبر  -مما يزيد من مرونة الجهة الحكومية وقدرتها على التوسع في قدرات
تكنولوجيا المعلومات بينما يستفيد في الوقت نفسه من انخفاض التكاليف التشغيلية
للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

 S.4خدمة المصادقة

تعمل خدمة التوثيق الوطنية كمزود هوية وطني لجميع الخدمات الحكومية عبر

 10-16تكنولوجيا المعلومات

الوطنية

اإلنترنت .وتوفر خدمات المصادقة اآلمنة والتوقيع الرقمي وخدمات تسجيل الدخول

واالتصاالت

الموحد (.)SSO

 S.5منصة الدفع

توفر منصة الدفع اإللكتروني خيارات الدفع عبر اإلنترنت للجهات الحكومية التي

اإللكتروني

ترغب في تطوير الخدمات اإللكترونية التي تتطلب الدفع عبر اإلنترنت .تسمح هذه

 7-16المالية

الخدمة باألتمتة الكاملة للخدمات عبر اإلنترنت من خالل تمكين الجمهور لدفع رسوم
المعامالت عبر اإلنترنت بشكل آمن.

 S.6إدارة الموارد

برنامج "موارد" هو برنامج التحول الحكومي لتخطيط الموارد ،الذي تم تطويره من

البشرية (موارد)

أجل تبسيط وأتمتة إدارة المواهب وعمليات الموارد البشرية األخرى ،بما في ذلك

 6-16الموارد البشرية

إدارة الوقت وكشوف المرتبات .ويتيح هذا النظام المركزي تعزيز قدرات جميع
الجهات الحكومية على إدارة مواردها البشرية
 S.7نظام المراسالت

تم تطوير نظام المراسالت اإللكترونية الحكومية لتزويد جميع الجهات الحكومية

اإللكترونية الحكومية

بنظام آمن وقوي إلرسال واستقبال مراسالتها (الخطابات الرسمية) من خالل الشبكة

(مراسالت)

الحكومية)

 S.8بوابة خدمة الرسائل

تتيح بوابة خدمة الرسائل القصيرة للجهات الحكومية إرسال إشعارات الرسائل

القصيرة

القصيرة إلى مستخدميها وعمالئها من خالل مختلف خدماتها اإللكترونية وتطبيقاتها.

 S.9مركز اتصال

يوفر مركز االتصال الحكومي القطري ( )QGCCللجمهور نقطة اتصال واحدة

الحكومة القطرية

لجميع االستفسارات والمشكالت المتعلقة بخدمات الحكومة القطرية الرئيسية
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 S.10اتفاقية إطار عمل

يمكن أن يؤدي شراء التراخيص المشتركة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى

تكنولوجيا المعلومات

انخفاض التكاليف وزيادة سرعة الشراء وتحسين الخدمات .وتوجد اتفاقيات حالية

واالتصاالت الحكومية

سارية لتراخيص برامج مايكروسوفت وبرامج أوراكل .وتشمل فوائد هذه االتفاقيات

 8-16المشتريات

التكاليف المنخفضة والتحديثات المستمرة والقدرة على تخطيط المعدات ووضع
ميزانيتها حيث إن األسعار ظلت ثابتة خالل فترة االتفاقية.

 S.11الدليل النشط

خدمات الدليل على مستوى الحكومة التي يمكن استخدامها من قبل الجهات الحكومية

 10-16تكنولوجيا المعلومات

للحكومة

بشكل فردي

واالتصاالت
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 9الملحق  :2كيف يمكن للجهات الحكومية تكوين الهدف وكتالوج المؤشرات الرئيسية لألداء –
مؤشرات األداء الرئيسية – مصفوفة خدمة األعمال؟
يقدم هذا القسم مبادئ توجيهية للجهات الحكومية الفردية بشأن كيفية إنشاء
 -1كتالوج المؤشرات الرئيسية المحددة الخاصة بالجهة الحكومية والتي تتماشى مع تصنيف النموذج المرجعي لألداء
 -2مصفوفة تستوعب العالقات بين أهداف الجهة الحكومية ومؤشرات األداء الرئيسية وخدمات األعمال ال ُمقدمة .يكون هذا ضروريًا للتأكد من
أن جميع خدمات األعمال القائمة وأي مبادرات جديدة تتماشى مع األهداف اإلستراتيجية للجهة الحكومية ويمكن أن تكون قابلة للقياس باستخدام
مؤشرات األداء الرئيسية المناسبة.

وتستهدف هذه التعليمات المهندسين للبنية المؤسسية للجهة الحكومية .يلزم وجود فهم أساسي لمعايير منهج  Archimate 3.0واستخدام
أداة .Archi
إخالء المسؤولية :في هذه الوثيقة ،تُستخدم " - "Archiوهي أداة نمذجة لبنية مؤسسية ( )EAمفتوحة المصدر تستند إلى Archimate 3.0
لتوضيح عملية إنشاء الكتالوج والمصفوفة للجهة الحكومية .ومع ذلك ،قدتشتري حكومة قطر أداة نمذجة ذات خاصية مميزة ممتدة تستند إلى معايير
ترميز  .Archimate 3.0ومن المتوقع أن تستخدم الجهات الحكومية التعليمات المحددة في هذه الوثيقة لالسترشاد وستتبع التعليمات الخاصة بأداة
 EAأثناء إنشاء جميع البنود المعنية .ويمكن أيضًا استيراد العناصر األساسية ال ُمكونة باستخدام أدوات  Archiإلى أي أداة ذات خاصية مميزة
ممتدة متوافقة مع .Archimate 3.0

 1-9تطوير كتالوج مؤشرات األداء الرئيسية واألهداف اإلستراتيجية للجهة الحكومية
يوفر هذا القسم تعليمات مفصلة حول كيفية إنشاء كتالوج لألهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية يتماشى مع التصنيف المرجعي
لألداء باستخدام أداة .Archi

 1-1-9يتم تكوين كشف بمؤشرات األداء الرئيسية وأهداف الجهة الحكومية
 -1عند فتح ملف " "Qatar GEA.archimateباستخدام أداة .Archi
 -2سترون نماذج مرجعية كما هو موضح أدناه في األداة.
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 -3ويتم توسيع هيكل مجلد ( Motivationالدافع) ( Catalogue >-كتالوج)  >-وإنشاء مجلد جديد لتسجيل األهداف اإلستراتيجية للجهة
الحكومية .لنطلق عليه اسم "( "Agency A goalsأهداف الجهة الحكومية أ)
 -4يتم بدء إنشاء أهداف الجهة الحكومية تحت هذا المجلد عن طريق النقر بزر الماوس األيمن على المجلد الجديد ""Agency A goals
(أهداف الجهة الحكومية أ) ( New >-جديد) ( Goal >-الهدف)
أ .يتم إعطاء الهدف الجديد اس ًما للتوثيق (نص وصفي) .ومن المستحسن تقديم معرف رقمي أو أبجدي رقمي كجزء من تعريف
الهدف .مثل A1.2 :تحسين تجربة رحلة العمالء بشكل كلي .يتم الضغط على عالمة التبويب ( Propertiesالخصائص) وإضافة
خصائص التهيئة التالية – الجهة الحكومية :اسم الجهة الحكومية.
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-5
-6

-7
-8

يتم تكرار الخطوتين  5-4حتى يتم تحديد جميع األهداف اإلستراتيجية للجهة الحكومية.
ويتم توسيع هيكل المجلد ( Motivationالدافع) ( Catalogue >-كتالوج)  >-وإنشاء مجلد جديد لتسجيل مؤشرات األداء الرئيسية للجهة
الحكومية التي يلزم تحقيقها للوصول إلى األهداف اإلستراتيجية المذكورة .لنطلق عليه اسم "( "Agency A kpisمؤشرات األداء الرئيسية
للجهة الحكومية أ).
يتم بدء تكوين مؤشرات األداء الرئيسية للجهة الحكومية تحت هذا المجلد عن طريق الضغط بزر الفأرة األيمن على المجلد الجديد Agency
( A kpisمؤشرات األداء الرئيسية للجهة الحكومية أ) ( New >-جديد)( Outcome >-النتيجة).
يتم إعطاء مؤشر األداء الرئيسي الجديد اسم ،للتوثيق (نص وصفي) .ومن المستحسن تقديم معرف رقمي أو أبجدي رقمي كجزء من تعريف
مؤشر األداء الرئيسي .مثل A2.2 :تقليل وقت بدء عمل تجاري جديد بنسبة  .٪25يتم النقر فوق عالمة التبويب ( Propertiesالخصائص)
وإضافة الخصائص المخصصة التالية – الجهة الحكومية :اسم الجهة الحكومية.
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 -9يتم تكرار الخطوتين  9-8حتى يتم تحديد جميع مؤشرات األداء الرئيسية للجهة الحكومية.

 2-1-9يتم تصنيف مؤشرات األداء الرئيسية وأهداف الجهة الحكومية وف ًقا للتصنيف المرجعي لألداء
ويتم التصنيف عن طريق تكوين عالقة "ارتباط" بين مؤشرات األداء الرئيسية للجهة الحكومية وأهدافها وفئات التصنيف المرجعي لألداء.
صلة.
وترد أدناه إرشادات مف َّ
 -1يتم االنتقال إلى مجلد ( Viewsطرق العرض) ( Taxonomy >-التصنيف) والنقر بالزر األيمن على ""Taxonomy Performance
(تصنيف األداء) وتحديد "( "Duplicateتكرار) .يتم إنشاء نسخة من العرض .يتم نقل النسخة ال ُمكونة حديثًا للتصنيف إلى مجلد Views
(طرق المشاهدة) ( Catalogue >-الكتالوج) وإعادة تسميتها لتصبح "( "Agency A goals - kpis catalogueكتالوج مؤشرات األداء
الرئيسية وأهداف الجهة الحكومية أ).
 -2ثم نفتح العرض الذي تم إنشاؤه حديثًا .يتم االنتقال إلى ( Motivationالتحفيز) ( Catalogue>-الكتالوج)( Agency A goals>-أهداف
الجهة الحكومية أ) وسحب ووضع كل األهداف من المجلد إلى طريقة المشاهدة ال ُمنشأة حديثًا.
 -3يتم االنتقال إلى ( Motivationالتحفيز) ( Catalogue >-الكتالوج)( Agency A KPIs >-مؤشرات األداء الرئيسية للجهة الحكومية أ)
وسحب ووضع كل مؤشرات األداء الرئيسية من المجلد إلى طريقة المشاهدة ال ُمنشأة حديثًا.
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 -4تتمثل الخطوة التالية في إقامة عالقات بين أهداف الجهة الحكومية ومؤشرات األداء الرئيسية وفئات التصنيف .على لوحة الجانب األيمن ،يتم تحديد
العالمة السحرية (االيقونة االولى) .يتم النقر على الكيان المصدر – هدف الجهة الحكومية (على سبيل المثال A1.2 :تحسين تجربة رحلة العمالء
بشكل كلي) – ثم الكيان المستهدف – فئة تصنيف األهداف التي تتطابق بشكل وثيق كتصنيف للهدف (على سبيل المثال :في هذه الحالة 2 ،األهداف
اإلستراتيجية للجهة الحكومية) .ستطالبكم العالمة السحرية بتحديد نوع العالقة .يتم اختيار "مرتبط بـ" .ويتم تلقائيًا تأسيس العالقة بين الكيانين.
وبالمثل ،باستخدام العالمة السحرية ،يتم تحديد كيان المصدر – مؤشرات األداء الرئيسية للجهة الحكومية (على سبيل المثال A.2.2 :تقليل
وقت بدء األعمال الجديدة بنسبة  )٪25والكيان المستهدف – فئة تصنيف مجال القياس التي تتطابق بشكل وثيق كتصنيف لمؤشر األداء
الرئيسي (على سبيل المثال :في هذه الحالة 5 ،كفاءة العمليات) .ستطالبكم العالمة السحرية بتحديد نوع العالقة .يتم اختيار "مرتبط بـ" .ويتم
تلقائيًا تأسيس العالقة بين الكيانين.

 -5يتم إعادة الخطوة  4حتى يكتمل تعيين جميع األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية وفئات التصنيف المقابلة لها.
 -6الخطوة التالية هي ربط مؤشرات األداء الرئيسية التي يجب تحقيقها للوصول إلى أهداف إستراتيجية محددة .يمكن ربط مؤشر أداء رئيسي
واحد أو أكثر بهدف إستراتيجي.
 -7باستخدام العالمة السحرية ،يتم تحديد كيان المصدر – هدف الجهة الحكومية ( A1.2تحسين تجربة العمالء بصورة كلية) والكيان المستهدف
– مؤشر األداء الرئيسي الذي يتعين تحقيقه للوصول إلى هذا الهدف (على سبيل المثال A2.2 :تقليل وقت بدء أعمال جديدة بنسبة .)٪25
ستطالبكم العالمة السحرية بتحديد نوع العالقة .يتم اختيار "الوصول بواسطة" .ويتم تلقائيًا تأسيس العالقة بين الكيانين.

 -8يتم كرار الخطوة  7حتى إنشاء عالقات بين جميع األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية المصاحبة.
يعمل هذا على إكمال إنشاء كتالوج األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية المحدد.

يمكنكم إعادة ترتيب فئات التصنيف والخدمات لتنظيم الكتالوج بصريًا بشك ٍل أفضل .يمكنكم أيضًا إزالة عناصر التصنيف غير
المرغوب فيها من طريقة العرض عن طريق تحديد الخيار "حذف من العرض" .تنبيه :ينبغي عدم تحديد "حذف من النموذج" ألنه
سيزيل العنصر من نموذج البنية المؤسسية الحكومية بأكمله .سيؤدي "الحذف من المشاهدة" إلى إزالة العنصر فقط من طريقة المشاهدة
المعينة تلك.

 3-1-9تكوين الهدف – مؤشرات األداء الرئيسية – مصفوفة خدمة األعمال
 -1يتم االنتقال إلى ( Viewsطرق المشاهدة) ( Matrices >-المصفوفات) وتكوين طريقة المشاهدة "– Agency A Goals - KPIs
( "Business serviceاألهداف – مؤشرات األداء الرئيسية – خدمات األعمال للجهة الحكومية أ).
 -2يتم سحب جميع أهداف الجهة الحكومية أ من مجلد ( Motivationالدافع) ( Catalogues >-الكتالوجات) Agency A goals >-
( catalogueكتالوج أهداف الجهة الحكومية أ) إلى طريقة العرض الجديدة.
 -3يتم سحب جميع مؤشرات األداء الرئيسية للجهة الحكومية أ من ( Motivationالتحفيز) ( Catalogues >-الكتالوجات) Agency A >-
( catalogue KPIsكتالوج مؤشرات األداء الرئيسية للجهة الحكومية أ) إلى طريقة المشاهدة الجديدة.
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 -4يتم سحب جميع خدمات األعمال المقدمة من الجهة الحكومية أ من ( Businessاألعمال) ( Catalogues >-الكتالوجات) Agency A >-
( servicesخدمات الجهة الحكومية أ) إلى طريقة المشاهدة الجديدة.ستالحظون أن العالقات بين األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية تظهر تلقائيًا
في طريقة المشاهدة الجديدة.
ملحوظة :تفترض هذه الخطوة أن كتالوجات خدمة األعمال تم تكوينها بالفعل باستخدام التعليمات الواردة في الملحق .3

 -5باستخدام العالمة السحرية من لوحة األلوان ،يتم الضغط على خدمات األعمال (على سبيل المثال  A2.1طلب الحصول على تصريح)
واألهداف ومؤشرات األداء الرئيسية للجهة الحكومية التي تحاول تحقيقها (على سبيل المثال A2.1 :تحسين تجربة رحلة العمالء بصورة
كلية
و A2.2تقليل وقت بدء األعمال الجديدة بنسبة  .)٪25ثم تحديد "الوصول إليها" كنوع العالقة .من المفترض أن تظهر عالقة مثل العالقة
الموضحة أدناه.

 -6يتم تكرار الخطوة  5حتى يتم تعيين جميع خدمات األعمال إلى األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية.

ويكمل هذا إنشاء أهداف – مؤشرات األداء الرئيسية – مصفوفة خدمات األعمال للجهة الحكومية.
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 10الملحق  :3كيف يمكن للوسطاء تكوين كتالوج ومصفوفة خدمة أعمال؟
بصرف النظر عن االستفادة من كتالوج الخدمات المشتركة القائمة على الحكومة ككل لتحديد القائمة الحالية للخدمات المشتركة ،من المتوقع
أن تقوم الجهات الحكومية بوضع كتالوج خدماتها ومصفوفة تتماشى مع النموذج المرجعي لألعمال .
يقدم هذا القسم مبادئ توجيهية للجهات الحكومية الفردية بشأن كيفية إنشاء
 -3كتالوجات الخدمات الخاصة بالجهة الحكومية والتي تتماشى مع تصنيف النموذج المرجعي لألعمال
 -4مصفوفة تجمع العالقات بين مستهلك الخدمة ،وقناة تقديم الخدمات ،والخدمات التجارية

وتستهدف هذه التعليمات المهندسين للبنية المؤسسية للجهة الحكومية .يلزم وجود فهم أساسي لمعايير منهج  Archimate 3.0واستخدام
أداة .Archi
إخالء المسؤولية :في هذه الوثيقة ،تُستخدم " – "Archiوهي أداة نمذجة لبنية مؤسسية ( )EAمفتوحة المصدر تستند إلى  Archimate 3.0لتوضيح
عملية إنشاء الكتالوج والمصفوفة للجهة الحكومية .ومع ذلك ،قدتشتري حكومة قطر أداة نمذجة ذات خاصية مميزة ممتدة تستند إلى معايير عالمات
تكويد  .Archimate 3.0ومن المتوقع أن تستخدم الجهات الحكومية التعليمات المحددة في هذه الوثيقة لالسترشاد وستتبع التعليمات الخاصة بأداة
 EAأثناء إنشاء جميع البنود المعنية .ويمكن أيضًا استيراد البنود التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات  Archiإلى أي أداة  EAمتوافقة مع Archimate
.03.

 1-10إنشاء كتالوج خدمات األعمال الخاصة بالجهة الحكومية
متماش مع تصنيف خدمات األعمال باستخدام أداة .Archi
يوفر هذا القسم تعليمات مفصلة حول كيفية إنشاء كتالوج خدمات أعمال تجارية
ٍ

 1-1-10إنشاء قائمة بالخدمات الحكومية اإللكترونية المقدمة من قِبَل الجهة الحكومية
 -10عند فتح ملف " "Qatar GEA.archimateباستخدام أداة .Archi
 -11سترون نماذج مرجعية كما هو موضح أدناه في األداة.
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 -12ويتم توسيع هيكل مجلد ( Businessاألعمال) ( Catalogue >-كتالوج)  >-وإنشاء مجلد جديد لتسجيل قائمة بالخدمات الحكومية اإللكترونية
المقدمة من قِبَل الجهة الحكومية .لنطلق عليه اسم "( "Agency A servicesخدمات الجهة الحكومية أ)
 -13يتم بدء إنشاء الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية تحت هذا المجلد عن طريق النقر بزر الماوس األيمن على المجلد الجديد
"( "Agency A servicesخدمات الجهة الحكومية أ)  >-جديد  >-خدمة األعمال.
 -14يتم إعطاء الخدمة الجديدة اس ًما ،للتوثيق (نص وصفي) .ومن المستحسن تقديم معرف رقمي أو أبجدي رقمي كجزء من اسم الخدمة .على
سبيل المثال A2.1 :طلب الحصول على تصريح
 -15انقر فوق عالمة التبويب ( Propertiesخصائص) ثم قم بإضافة اثنتين من الخصائص المخصصة إلى الخدمة )1 .الجهة الحكومية – تجمع
اسم الجهة الحكومية التي تقدم الخدمة  )2النضج –يسجل مستوى نضج الخدمة اإللكترونية .وتصنف خدمات قطر اإللكترونية إلى أربعة
مستويات من النضج:


المستوى  -- 1اإلعالمي :يتم تقديم معلومات حول الخدمة؛ بيانات ثابتة مع عدم وجود تفاعل؛ الخدمات التي توفر القدرة على طباعة النماذج
أو التطبيقات؛ الخدمات التي تسمح بالبحث عن المعلومات ،موقع المكاتب.



المستوى  -- 2التفاعلي :أكثر تفاعلية من خدمات المستوى  ،1بما في ذلك التحقق من حالة طلبات معينة؛ تقديم استفسار أو شكوى حول
الخدمة؛ وملء النماذج أو الطلبات عبر اإلنترنت وإرسالها ،ولكنه يتطلب وجودًا فعليًا في الجهة الحكومية إلتمام الخدمة.



المستوى  -- 3التعاملي :تفاعل ثنائي االتجاه مع العمالء إلتمام معاملة على اإلنترنت؛ ملء النماذج عبر اإلنترنت وإرسالها؛ تقديم الوثائق
الممسوحة ضوئيًا؛ إتمام عملية عبر اإلنترنت دون الحاجة إلى زيارة جهة حكومية؛ إرسال رسالة للعميل عن طريق رسول/البريد عندما
يتطلب االستيفاء التسليم الفعلي (على سبيل المثال جواز السفر) – هذه خدمات من البداية للنهاية.



المستوى  -- 4التكاملي :يربط خدمات المعامالت بين منظمات متعددة؛ إخطار واحد من قبل العمالء يتم تحديثه من قبل العديد من الجهات
الحكومية؛ تقديم الخدمات االستباقية على أساس معرفة العمالء (إرسال رسالة "( "click to renewانقر للتجديد) عند انتهاء صالحية
البطاقة/التصريح القديم).

النموذج المرجعي لألعمال

53

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 -16يتم تكرار الخطوات  6-4حتى يتم تحديد جميع الخدمات الحكومية اإللكترونية المقدمة من قِ َبل الجهة الحكومية.

نصائح :يمكنك استخدام الخيار "تكرار" إلنشاء نسخة من خدمة حالية وتحديث التفاصيل المحددة للخدمة .سيحافظ هذا على الخصائص
المخصصة التي تم إنشاؤها للخدمة بحيث يمكنك تجنب إعادة إنشاء الخصائص في كل مرة.

 2-1-10يتم تصنيف الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية وف ًقا للتصنيف المرجعي للخدمات
ويتم التصنيف من خالل إنشاء عالقة "ربط" بين خدمات الحكومة اإللكترونية المقدمة من قِبَل الجهة الحكومية والمجاالت الوظيفية للتصنيف
المرجعي لألعمال  .وترد أدناه إرشادات تفصيلية.
-9

يتم االنتقال إلى مجلد ( Viewsطرق العرض) ( Taxonomy >-التصنيف) والنقر بالزر األيمن على ""Business Services Taxonomy
(تصنيف الخدمات) وتحديد "( "Duplicateتكرار) .يتم إنشاء نسخة من العرض .يتم نقل النسخة التي تم إنشاؤها حديثًا للتصنيف إلى طرق العرض
 >-مجلد كتالوج وإعادة تسميته إلى "( "Agency A services catalogueكتالوج خدمات الجهة الحكومية أ).

 -10ثم نفتح العرض الذي تم إنشاؤه حديثًا .يتم االنتقال إلى ( Businessالعمل التجاري) ( Catalogue >-الكتالوج) Agency A Services >-
(خدمات الجهة الحكومية أ) وسحب وإسقاط جميع الخدمات من المجلد إلى طريقة العرض التي تم إنشاؤها حديثًا.
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 -11الخطوة التالية هي إقامة عالقات بين خدمات الجهة الحكومية وفئة التصنيف .على لوحة الجانب األيمن ،يتم تحديد العالمة السحرية (األيقونة
األولى) .يتم النقر على الكيان المصدر – الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية (على سبيل المثال :طلب الحصول على تصريح) – ومن
ثم الكيان المستهدف – فئة التصنيف التي تتطابق بشكل وثيق كتصنيف للخدمة (على سبيل المثال :في هذه الحالة  2-1دعم العمل التجاري).
ستطالبكم العالمة السحرية بتحديد نوع العالقة .يتم اختيار "مرتبط بـ" .ويتم تلقائيًا تأسيس العالقة بين الكيانين.

 -12أعد الخطوة  3حتى يكتمل تعيين جميع الخدمات لفئات التصنيف المناسبة.
يعمل هذا على إكمال إنشاء كتالوج خدمات األعمال الخاصة بالجهة الحكومية.
يمكنكم إعادة ترتيب فئات التصنيف والخدمات لتنظيم الكتالوج بصريًا بشك ٍل أفضل .يمكنكم أيضًا إزالة عناصر التصنيف غير المرغوب فيها
من طريقة العرض عن طريق تحديد الخيار "حذف من العرض" .تنبيه :ينبغي عدم تحديد "حذف من النموذج" ألنه سيزيل العنصر من
نموذج البنية المؤسسية الحكومية بأكمله .سيؤدي "الحذف من العرض" إلى إزالة العنصر فقط من طريقة العرض المعينة هذه.
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2-10إنشاء مستهلك الخدمة – قناة التسليم – مصفوفة الخدمة التجارية
يوفر هذا القسم إرشادات تفصيلية حول كيفية إنشاء مستهلك الخدمة – قناة التسليم – مصفوفة الخدمة التجارية.

 1-2-10إنشاء كتالوج مستهلكي الخدمة وتصنيفه حسب أنواع مستهلك الخدمة
 -1يتم االنتقال إلى ( Businessالعمل التجاري) ( Catalogues >-الكتالوجات) وإنشاء مجلد ""Agency A service consumers
(مستهلكو خدمة الجهة الحكومية أ)
 -2انقر بالزر األيمن على المجلد وحدد "( "New Business Actorجهة األعمال الجديدة) إلنشاء مستهلك خدمة خاص بالجهة الحكومية مع
التفاصيل "( "Nameاالسم) و"( "Documentationالوثائق) .يبدو تمثيل جهة األعمال مثل هذا

 -3كرر الخطوة  2لجميع مستهلكي الخدمة الذين تدعمهم الجهة الحكومية.
 -4يتم االنتقال إلى ( Viewsطرق العرض) ( Taxonomies>-التصنيفات) وحدد "( "Service consumer typesأنواع مستهلكي
الخدمات .قم بتكرار هذا العرض ونقله إلى ( Viewsطرق العرض)( Catalogues >-الكتالوجات) وإعادة تسميته إلى "A Agency
( "Service consumers catalogueكتالوج مستهلكي خدمة الجهة الحكومية أ).
 -5حدد جميع مستهلكي الخدمة المعرفة في إطار مجلد ( Businessالعمل التجاري) ( Catalogues >-الكتالوجات) Agency A >-
( service consumersمستهلكو خدمة الجهة الحكومية أ)  ،ثم اسحبها وأسقطها في طريقة العرض الجديدة – "Agency A Service
"( consumers catalogueكتالوج مستهلكي خدمة الجهة الحكومية أ).
 -6حدد كل واحد من مستهلكي الخدمة وأنشئ عالقة "مقترنة" بـ "نوع مستهلك الخدمة" المناسب – بمعنى  G2Cو G2Bو G2Eو.G2G
يرجى الرجوع إلى  2-1-7الخطوة  3إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء عالقات "مقترنة".

 2-2-10إنشاء كتالوج قنوات تقديم الخدمة وتصنيفها حسب أنواع قنوات تقديم الخدمة
.1

يتم االنتقال إلى ( Businessالعمل التجاري) ( Catalogues >-الكتالوجات) وإنشاء مجلد "Agency A service delivery
( "channelsقنوات تقديم خدمة الجهة الحكومية أ).

.2

انقر بالزر األيمن على المجلد وحدد "( "New Business Interfaceواجهة األعمال الجديدة) إلنشاء قناة تقديم خدمة خاص بالجهة
الحكومية مع التفاصيل "( "Nameاالسم) و "( "Documentationالوثائق) .نبدو أيقونة واجهة األعمال مثل هذا

.3

كرر الخطوة  2لجميع قنوات تقديم الخدمات التي تدعمها الجهة الحكومية.

.4

يتم االنتقال إلى ( Viewsطرق العرض) ( Taxonomies >-التصنيفات) وحدد "( "Service delivery channel typesأنواع قنوات
تقديم الخدمات .قم بتكرار هذا العرض ونقله إلى ( Viewsطرق العرض)( Catalogues >-الكتالوجات) وإعادة تسميته إلى " Agency
( "A Service delivery channel catalogueكتالوج قنوات تقديم خدمة الجهة الحكومية أ).

.5

حدد جميع قنوات تقديم الخدمات المعرفة في إطار مجلد ( Businessالعمل التجاري) ( Catalogues >-الكتالوجات) Agency A >-
( service delivery channelقنوات تقديم خدمة الجهة الحكومية أ)  ،ثم اسحبها وأسقطها في طريقة العرض الجديدة – " Agency A
( "Service delivery channel catalogueكتالوج قنوات تقديم خدمة الجهة الحكومية أ)

.6

حدد كل قناة من قنوات تقديم الخدمات وأنشئ عالقة "مقترنة" بـ "نوع قناة تقديم الخدمات" المناسبة – أي الويب ،وتطبيقات الهاتف المحمول،
ووج ًها لوجه ،إلخ .يرجى الرجوع إلى  2-1-7الخطوة  3إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء عالقات "مقترنة".
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 3-2-10إنشاء مصفوفة مستهلك الخدمة – قناة تقديم الخدمة – الخدمة التجارية
 -7يتم االنتقال إلى ( Viewsطرق العرض) ( Matrices >-المصفوفات) وإنشاء عرض " Agency A delivery channel service
"( matrixمصفوفة خدمة قنوات مستهلكي الجهة الحكومية أ).
 -8يتم سحب جميع مستهلكي الخدمات للجهة الحكومية أ من مجلد ( Businessاألعمال) ( Catalogues >-الكتالوجات) Agency A >-
( services consumersمستهلكو خدمات الجهة الحكومية أ) إلى طريقة العرض الجديدة.
 -9يتم سحب جميع قنوت تقديم الخدمات التي تدعمها الجهة الحكومية أ من مجلد ( Businessاألعمال) ( Catalogues >-الكتالوجات)
> ( Agency A service delivery channelsقنوات تقديم خدمات الجهة الحكومية أ) إلى طريقة العرض الجديدة. -10يتم سحب جميع خدمات الحكومة اإللكترونية التي تم تقديمها من قبل الجهة الحكومية أ من ( Businessاألعمال)Catalogues >-
(الكتالوجات) ( Agency A services >-خدمات الجهة الحكومية أ) إلى طريقة العرض الجديدة.
 -11باستخدام العالمة السحرية من لوحة األلوان ،يتم النقر على قناة تقديم الخدمة (مثل :البوابة الحكومية) ،وتحديد مستهلك خدمة (مثل :منظم
األعمال الجديد) الذي يحصل على إمكانية الوصول لخدمات الحكومة اإللكترونية من خالل قناة التقديم المعينة هذه .ثم تحديد ""Serves
(تعمل) كنوع العالقة .من المفترض أن تظهر عالقة مثل العالقة الموضحة أدناه.

 -12كرر الخطوة  5حتى تقوم بتعيين جميع قنوات تقديم الخدمة لمستهلكي الخدمة.
 -13باستخدام العالمة السحرية من لوحة األلوان ،يتم النقر على قناة تقديم الخدمة (مثل :البوابة الحكومية) وخدمات األعمال (مثل A2.1 :التقدم
بطلب للحصول على تصريح) .ثم نحدد "( "Assigned toمعين إلى) كنوع العالقة .من المفترض أن تظهر عالقة مثل العالقة الموضحة
أدناه.

 -14كرر الخطوة  7حتى تقوم بتعيين جميع قنوات تقديم الخدمة للخدمات التجارية.
 -15باستخدام العالمة السحرية من لوحة األلوان ،يتم النقر على خدمة تجارية (مثل A2.1 :التقدم بطلب للحصول على تصريح) ثم مستهلك
خدمة (مثل :منظم األعمال الجديد) .ثم تحديد "( "Servesتعمل) كنوع العالقة .من المفترض أن تظهر عالقة مثل العالقة الموضحة أدناه.

 -16كرر الخطوة  9حتى تقوم بتعيين جميع خدمات األعمال لمستهلكي الخدمة.
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مالحظة :العالقات بين خدمات األعمال على سبيل المثال :التبعيات ،يمكن أيضًا إنشاء تكوين باستخدام أنواع العالقة archimate
مثل "االستخدامات" و"التكوين" على التوالي.
هذا يكمل مستهلكي الخدمة – قناة تقديم الخدمات – مصفوفة خدمة األعمال للجهة الحكومية أ.
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 11الملحق  :4معايير الخدمات الرقمية
هناك حاجة إلى مجموعة جديدة من المعايير لتصميم وتطوير تطور الخدمات الرقمية من الجيل القادم .ويتعين على الجهات الحكومية
اتباع هذه المعايير وااللتزام بها في تطوير خدمات الجيل التالي وهي مدرجة أدناه.
 -1فهم احتياجات المستخدمين
ما الذي؟
يشمل البحث لتطوير معرفة عميقة للمستخدمين والسياق الستخدام الخدمة .يشمل اعتبار:


من هم المستخدمون؟



ما هي المهام التي يحاولون تحقيقها؟



كيف يقومون حاليًا بالمهام؟



ما هي احتياجات المستخدم؟ (أي نقاط األلم)



تخطيط التكنولوجيا والبيانات الحالية

لماذا؟


من المهم أن نفهم األشخاص الذين سيستخدمون الخدمة وما هي احتياجاتهم بحيث تعمل الخدمة حقًا بالنسبة لهم.



وهذا يتطلب أيضًا فهم جميع جوانب تجربة المستخدم الحالية.



يحتاج إلى تغطية مجموعة واسعة من المستخدمين لضمان النظر في سيناريوهات مختلفة في تصميم الخدمة وتقديمها.

يكون له فريق متعدد التخصصات

-2

ما الذي؟
إلنشاء فريق متعدد التخصصات مستدام لتصميم وبناء وتشغيل وتكرار الخدمة.
لماذا؟
فريق التسليم يحتاج إلى المهارات والقدرات للقيام بكل ما هو مطلوب لتقديم الخدمة .ولذلك يتطلب األمر:

-3



مزيج واسع من المهارات واألدوار منذ البداية



عمليات صنع القرار السريع والقدرة على التغيير والتكيف مع تطور الخدمة



أن يتم توفير الموارد الكافية وتمكينها لتقديم المنتج أو الخدمة.

عملية مرنة ومركزة على المستخدم

ما الذي؟
لتصميم وبناء الخدمة باستخدام تصميم الخدمة وعملية التقديم ،في أعقاب نهج مرن ومركز على المستخدم.
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لماذا؟


مركز على المستخدم :تصميم الخدمات بهذه الطريقة يعني أن الخدمات ستكون سهلة االستخدام ومريحة لألشخاص الذين يحتاجون إلى
استخدامها.



مرنة :باستخدام هذه األساليب يتيح استباقية زائدة واستجابات أسهل للتغيير (سواء استنادًا للتكنولوجيا واستنادًا للسياسات).

 -4فهم األدوات والنظم
ما الذي؟
فهم األدوات والنظم الالزمة لبناء واستضافة وتشغيل وقياس الخدمة وكذلك كيفية تبنيها أو تكييفها أو شرائها.
لماذا؟
يجب أن تسمح التكنولوجيا المختارة لبناء الخدمة باالستجابة السريعة الحتياجات وتوقعات المستخدمين .يجب أن تغطي:


المخاطر والقيود المرتبطة بالتكنولوجيا



بناء نظام مستدام يمكن إدارته بسهولة بمجرد البث الحي



تحديد البنية التحتية المطلوبة لتقديم الخدمة بنجاح وبشكل مستمر



وجود نهج المشتريات التي لن تقيد أو تحد من تقديم الخدمات الجارية



النظر في األدوات والنظم القائمة وتجنب التجزئة و/أو التكاليف غير الضرورية



النظر في األدوات والنظم المناسبة المستخدمة بالفعل في الحكومة

 -5جعلها آمنة
ما الذي؟
حدد البيانات والمعلومات التي ستستخدمها الخدمة أو تنشئها .وضع التدابير القانونية والخصوصية واألمنية المناسبة.
لماذا؟
يجب على الناس الذين يستخدمون الخدمات الحكومية أن يكونوا على ثقة بأن:


أي معلومات توفرها سرية ويتم تخزينها بشكل مناسب



النظام الذي يستخدمونه آمن ومأمن



هم على دراية بكيف ستستخدم الحكومة معلوماتهم



يمكنهم بسهولة استرداد المعلومات التي قدموها



إذا كانت الخدمة ال يمكن أن تضمن السرية والنزاهة وتوافر النظام ،فلن يستخدمها األشخاص

 -6تصميم متسق وسريع االستجابة
ما الذي؟

النموذج المرجعي لألعمال

60

البنية المؤسسية للحكومة القطرية
بناء الخدمة مع أساليب تصميم استجابة باستخدام أنماط التصميم الشائعة واتباع دليل أسلوب الحكومة (إذا كان موجودًا) للمحتوى الرقمي.
لماذا؟


وباستخدام التصميم المتجاوب ،الذي يتبع أنماط التصميم الشائعة وإرشادات األنماط للمحتوى الرقمي ،والتأكد من سبل الوصول إليها ،سيكون
ذلك أكثر بساطة وأوضح وأسرع لجميع المستخدمين.



يساعد التصميم المتسق الذي يستجيب لمختلف األجهزة على توفير الوقت والمال عن طريق إعادة استخدام شيء موجود بالفعل.



يضمن التصميم المتجاوب إمكانية تفاعل المستخدمين مع الخدمة بغض النظر عن حجم الجهاز أو نوعه ،باإلضافة إلى قدرة معالجة المتصفح
أو الجهاز.

 -7استخدام معايير مفتوحة ومنصات مشتركة
ما الذي؟
البناء باستخدام معايير مفتوحة ومنصات حكومية مشتركة عند االقتضاء.
لماذا؟
استخدام معايير مفتوحة ومنصات حكومية مشتركة يساعد على:


تلبية احتياجات المستخدمين من خالل البناء بحلول مثبتة



جعل تجربة المستخدم مع الحكومة أكثر اتساقًا ،مما يولد الثقة



توفير الوقت والمال عن طريق إعادة استخدام األشياء المتوفرة بالفعل



يمكن التنقل بين التكنولوجيات المختلفة عند االقتضاء وال يتم حصرها في عقود يصعب إنهاؤها (أي تجنب تقييد البائع)

 -8جعل شفرة المصدر مفتوحة
ما الذي؟
جعل جميع شفرات المصدر الجديدة مفتوحة بشكل افتراضي.
لماذا؟
من المهم مشاركة شفرة المصدر حتى تتمكن الجهات الحكومية األخرى في الحكومة التي لها حاجة مماثلة من إعادة استخدامها.
يساعد المصدر المفتوح على:


خفض تكاليف المشاريع والحكومة ككل



التخلص من التكرارات – حتى ال تنتهي خدمات أخرى إلى القيام بالعمل الذي قمت به بالفعل



زيادة الشفافية



إضافة فوائد ،من التحسينات من قبل المطورين اآلخرين



يمكن لخدمات أخرى إعادة استخدام البرنامج الذي أنشأته

 -9جعلها في المتناول
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ما الذي؟
تأكد من أن الخدمة متاحة لجميع المستخدمين بغض النظر عن قدرتهم وبيئتهم .تهدف إلى جعل الخدمة سهلة للمستخدمين الستخدامها.
لماذا؟


نحن بحاجة للتأكد من أن كل من يحتاج الخدمة يمكنه استخدامها .ويشمل ذلك األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن ،وكذلك
األشخاص الذين ال يستطيعون استخدام الخدمات الرقمية أو يواجهون صعوبة معها.



يجب أن تكون الخدمة متاحة للمستخدمين بغض النظر عن ثقتهم الرقمية وإمكانية وصولهم إلى بيئة رقمية .ويشمل ذلك المستخدمين في
المناطق النائية.

 -10اختبار الخدمة
ما الذي؟
اختبار الخدمة من الطرف إلى الطرف اآلخر ،في بيئة تعمل على تكرار النسخة الحية.
لماذا؟


يجب أن تكون جميع الخدمات الحكومية واضحة وبسيطة وسهلة االستخدام ،بغض النظر عن التكنولوجيا التي يستخدمها المستخدمون أو
خبراتهم مع الموضوع أو مستوى مهاراتهم الرقمية.



ال يمكننا االنتظار حتى تكون الخدمة مباشرة الكتشاف المشاكل التي تمنع الناس من استخدام الخدمة .يجب علينا إجراء اختبار صارم وشامل
لكل جزء من الخدمة أثناء التطوير.

 -11قياس األداء
ما الذي؟
قياس األداء مقابل مؤشرات األداء الرئيسية المبينة في األدلة وتسجيل التفاصيل على لوحات المعلومات العامة.
لماذا؟


يجب أن تهدف كل خدمة للتحسين المستمر .تعتبر المقاييس نقطة بداية مهمة للمناقشات حول نقاط القوة والضعف في الخدمة.



يجب على كل خدمة قياس مؤشرات األداء الرئيسية األربعة هذه كحد أدنى:



o

رضا المستخدم – للمساعدة في تحسين تجربة المستخدم باستمرار للخدمة

o

المتابعة الرقمية – إلظهار عدد األشخاص الذين يستخدمون الخدمة

o

معدل اإلكمال – إلظهار أي أجزاء من الخدمة تحتاج إلى أن تكون ثابتة

o

التكلفة لكل معاملة – لجعل الخدمة أكثر كفاءة من حيث التكلفة

تجمع لوحة معلومات األداء بيانات الخدمة وتقدمها بشكل متسق ومنظم .وتوفر االنفتاح والشفافية للجمهور.

تنس التجربة غير الرقمية
 -12ال َ
ما الذي؟

النموذج المرجعي لألعمال

62

البنية المؤسسية للحكومة القطرية
تأكد من أن األشخاص الذين يستخدمون الخدمة الرقمية يمكنهم أيضًا استخدام القنوات األخرى المتاحة إذا لزم األمر ،دون تكرار أو ارتباك.
لماذا؟
غالبا ما يبدأ األشخاص في استخدام الخدمة ويجب أن يعودوا إليها الحقًا ،أو التبديل إلى قناة غير رقمية إلتمام المعاملة .نحن بحاجة إلى
التأكد من أن تحويالت المستخدمين بين القنوات غير الرقمية والرقمية ،عندما يحتاجون إلى القيام بذلك ،على نحو سلس قدر اإلمكان.
 -13تشجيع الجميع على استخدام الخدمة الرقمية
ما الذي؟
تشجيع المستخدمين على اختيار القناة الرقمية ودمج القنوات البديلة الحالية أو إزالتها تدريجيًا عند االقتضاء.
لماذا؟
تشجيع الناس على استخدام الخدمة الرقمية الخاصة بك يتيح لك:


توفير المال عن طريق تقليل عدد األشخاص الذين يستخدمون القنوات غير الرقمية ،على سبيل المثال .مراكز االتصال ،أو البريد ،أو
واجهات المتاجر



مساعدة المستخدمين على تطوير مهاراتهم الرقمية



تقديم دعم رقمي أفضل مساعدة ً ألولئك الذين ال يستطيعون استخدام الخدمات الرقمية من تلقاء أنفسهم
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 12مسرد


 :ARMالنموذج المرجعي للتطبيقات



 :BPMإدارة األعمال



 :BRMالنموذج المرجعي لألعمال



 :CCTVدائرة تليفزيونية مغلقة



 :COTSمنتج متاح تجاريًا



 :CRMإدارة عالقات العمالء



 :devOpsعمليات التطوير



 :F2Fوج ًها لوجه



 :G2Bالحكومة لألعمال التجارية



 :G2Cالحكومة للمواطن



 :G2Eالحكومة للموظف



 :G2Gالحكومة للحكومة



 :GCCمجلس التعاون الخليجي



 :GDCمركز البيانات الحكومية



 :GEAالبنية المؤسسية للحكومة (القطرية)



 :GISنظام المعلومات الجغرافية



 :GNشبكة الحكومة



 :GSaaPالخدمات الحكومية في شكل منصة



 :HRالموارد البشرية



 :IaaSالبنية التحتية كخدمة



 :IBMالشركة الدولية للحاسبات اآللية



 :ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



 :IoTإنترنت األشياء



 :IRMالنموذج المرجعي للمعلومات



 :ISOالمنظمة الدولية للمعايير



 :ITتكنولوجيا المعلومات



 :KPIمؤشرات األداء الرئيسية



 :MoTCوزارة المواصالت واالتصاالت



 :MDPSوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء



 :NIAتأمين المعلومات الوطنية



 :PaaSالمنصة في شكل خدمة



 :PhDدكتور في الفلسفة



 :QDGحكومة قطر الرقمية



 :QGCCمركز اتصال الحكومة القطرية
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 :QoSجودة الخدمة



 :SMEالشركات الصغيرة والمتوسطة



 :SMSخدمة الرسائل القصيرة



 :SSOتسجيل الدخول الموحد



 :TRMالنموذج المرجعي الفني



 :W3Cرابطة الشبكة العالمية



 :WAIمبادرة الوصول لشبكة الويب



 :WCAGتوجيهات الوصول لمحتوى الويب



 :WoGالحكومة ككل
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