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وصــف لجميــع مهــا ات «إطــاراملهــا ات الرقميــة املبنــي علــى ( ً Skills Framework for the Information Age SFIA 7
وفقــا
ر
ر
للفئــة والفئــة الثانويــة)
اﻟﻔﺌﺔ
�ﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ�واﻟﺒ�ﻴﺔ

ﻓﺌﺔ�ﺛﺎﻧﻮ�ﺔ
�ﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

اﳌﺴﺘﻮى

اﳌ�ﺎرة

اﻟﺼﻔﺤﺔ

5
5
5 4

ﺣﻮﻛﻤﺔ�ﺗﻘﻨﻴﺔ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ� GOVN
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ��ﺳ� �اﺗﻴ��ITSP
ا��ﻮﻛﻤﺔ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ�IRMG
ﺗ�ﺴﻴﻖ�ﻧﻈﻢ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�ISCO

أﻣﻦ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

4 3

SCTY

ﺿﻤﺎن�ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت�INAS
اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت� INAN
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ�اﳌﺮ�ﻲ�ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت� VISL
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�ﺸﺮ�اﳌﺤﺘﻮى�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎ�ﻲ� ICPM

ﺗﻘﺪﻳﻢ�اﳌﺸﻮرة�واﻟﺘﻮﺟﻴﮫ

4 3
4
4 3

�ﺳ�ﺸﺎرات�CNSL

4

�ﺳ�ﺸﺎرات�اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ�TECH

إﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ�اﻟﻌﻤﻞ�واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ�ﻟﮫ

إدارة�اﻟﻄﻠﺐ�DEMM
إدارة�ﺗﻘﻨﻴﺔ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�ITMG

4

�دارة�اﳌﺎﻟﻴﺔ�FMIT
�ﺑﺘ�ﺎرINOV
اﻟﺒﺤﻮث� RSCH
ﺗﺤﺴ�ن�إﺟﺮاءات��ﻋﻤﺎل�BPRE
إدارة�اﳌﻌﺮﻓﺔ�KNOW

2

4 3

2

4 3

ﺑ�ﻴﺔ�اﳌﺆﺳﺴﺔ�و�ﻋﻤﺎل�STPL

4
4
4
4

إدارة�ﻣﺨﺎﻃﺮ��ﻋﻤﺎل� BURM
�ﺳﺘﺪاﻣﺔSUST

إﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ�اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ�واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ�ﻟ�ﺎ

رﺻﺪ�اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت�اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ�EMRG
إدارة��ﺳﺘﻤﺮار�ﺔ COPL
ﺗﺨﻄﻴﻂ�اﻟﺸﺒ�ﺎت�NTPL
�ﻨﺪﺳﺔ�ا��ﻠﻮل� ARCH

2

إدارة�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت� DATM
�ﺳﺎﻟﻴﺐ�و�دوات�METL

اﻟﺘﻐﻴ���واﻟﺘﺤﻮل

ﺗﻨﻔﻴﺬ�اﻟﺘﻐﻴ������اﻟﻌﻤﻞ

4
4 3
4 3

إدارة�اﳌﺤﻔﻈﺔ�POMG
إدارة�اﻟ��اﻣﺞ�PGMG

إدارة�اﳌﺸﺎر�ﻊ
دﻋﻢ�اﳌﺤﺎﻓﻆ�واﻟ� �اﻣﺞ�واﳌﺸﺎر�ﻊ� PROF
ﺗﺤﻠﻴﻞ��ﻋﻤﺎل
BUAN
ﻧﻤﺬﺟﺔ��ﻋﻤﺎل
BSMO
ﺗﺤﺪﻳﺪ�وإدارة��ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت REQM
ﺗﻄﻮ�ﺮ�ﻗﺪرة�اﳌﺆﺳﺴﺔ�OCDV
ﺗﺼﻤﻴﻢ�اﳌﺆﺳﺴﺔ�وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ� ORDI
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ�ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ�اﻟﺘﻐﻴ���وإدارﺗﮫ� CIPM
اﺧﺘﺒﺎر�إﺟﺮاءات��ﻋﻤﺎل�BPTS
إدارة�اﻟﻔﻮاﺋﺪ� BENM
إدارة�ﺗﻄﻮ�ﺮ�ﻧﻈﻢ�DLMG
ﺗﺼﻤﻴﻢ�اﻟﻨﻈﻢ� DESN
ﺗﺼﻤﻴﻢ�اﻟ��ﻣﺠﻴﺎت� SWDN
اﻟ��ﻣﺠﺔ�/ﺗﻄﻮ�ﺮ�اﻟ��ﻣﺠﻴﺎت�PROG
ﺗﻄﻮ�ﺮ�ﻧﻈﻢ�اﻟﺰﻣﻦ�ا��ﻘﻴﻘﻲ�أو�اﻟﻨﻈﻢ�اﳌﺪﻣﺠﺔ� RESD
ﺗﻄﻮ�ﺮ�اﻟﺮﺳﻮم�اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ�ADEV
ﺗﺼﻤﻴﻢ�وﻧﻤﺬﺟﺔ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت� DTAN
ﺗﺼﻤﻴﻢ�ﻗﻮاﻋﺪ�ﺑﻴﺎﻧﺎت�DBDS
ﺗﺼﻤﻴﻢ�اﻟﺸﺒ�ﺎت�NTDS
PRMG

إدارة�اﻟﺘﻐﻴ������اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﻄﻮ�ﺮ�واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗﻄﻮ�ﺮ�اﻟﻨﻈﻢ
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ﻓﺌﺔ

�ﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ�واﻟﺒ�ﻴﺔ

ﻓﺌﺔ�ﺛﺎﻧﻮ�ﺔ

ﻓﺌﺔ�ﺛﺎﻧﻮ�ﺔ

اﳌ�ﺎرة

اﳌﺴﺘﻮى
اﳌﺴﺘﻮى

اﳌ�ﺎرة

2 1

إﺟﺮاء��ﺧﺘﺒﺎرات�TEST
ﺣﻮﻛﻤﺔ�ﺗﻘﻨﻴﺔ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ� GOVN

�ﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

SFEN
اﺗﻴ��ﻣﺔ�
�ﻨﺪﺳﺔ�اﻟﺴﻼ
ITSP
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ��ﺳ� �

ﺗﺠﺮ�ﺔ�اﳌﺴﺘﺨﺪم

2 1

ﺗﺄﻟﻴﻒ�اﳌﺤﺘﻮى�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎ�ﻲ�INCA
ا��ﻮﻛﻤﺔ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ�IRMG
ﺑﺤﻮث�اﳌﺴﺘﺨﺪم�URCH
ﺗ�ﺴﻴﻖ�ﻧﻈﻢ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�ISCO
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ﺗﺠﺮ�ﺔ�اﳌﺴﺘﺨﺪم� UNAN
أﻣﻦ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺼﻤﻴﻢ�ﺗﺠﺮ SCTY
�ﺔ�اﳌﺴﺘﺨﺪم�HCEV

2
2

ﺿﻤﺎن�ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت�INAS
ﺗﻘﻴﻴﻢ�ﺗﺠﺮ�ﺔ�اﳌﺴﺘﺨﺪم�USEV

ﺗﺜ�ﻴﺖ�اﻟ��ﻣﺠﻴﺎت�وﺗ�ﺎﻣﻠ�ﺎ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت� INAN
ﺗ�ﺎﻣﻞ�و�ﻨﺎء�اﻟﻨﻈﻢ� SINT

PORTVISL
��ﻴﺌﺔ�اﻟ��ﻣﺠﻴﺎت�
ﻧﻘﻞ/
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ�اﳌﺮ�ﻲ�ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت�

21
2 1

�ﺸﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ��ﺟ�ﺰة
�اﳌﺤﺘﻮى�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎ�ﻲ� ICPM
HWDE
إﻳﻘﺎف�اﻟﻨﻈﻢ� HSIN
ﺗﺜ�ﻴﺖ
ات�CNSL/
�ﺳ�ﺸﺎر

ﺗﻘﺪﻳﻢ�اﳌﺸﻮرة�واﻟﺘﻮﺟﻴﮫ
ﺗﻘﺪﻳﻢ�و�ﺸﻐﻴﻞ�ا��ﺪﻣﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ�ا��ﺪﻣﺔ
إﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ�اﻟﻌﻤﻞ�واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ�ﻟﮫ
اﻧﺘﻘﺎل�ا��ﺪﻣﺔ

إدارة�اﻟﺘﻮاﻓﺮ� AVMT
�ﺳ�ﺸﺎرات�اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ�TECH
إدارة�ﻣﺴﺘﻮى�ا��ﺪﻣﺔ�SLMO
إدارة�اﻟﻄﻠﺐ�DEMM
ﻗﺒﻮل�ا��ﺪﻣﺔ� SEAC
إدارة�ﺗﻘﻨﻴﺔ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�ITMG

2

إدارة�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﺘ�ﻮ�ﻦ�واﻟ��ﻴﺌﺔ�CFMG
�FMIT
اﳌﺎﻟﻴﺔ�
ﺻﻮل�ASMG
�دارة�إدارة�
�ﺑﺘ�ﺎرINOV
إدارة�اﻟﺘﻐﻴ���CHMG

�ﺸﻐﻴﻞ�ا��ﺪﻣﺔ

إﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ�اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ�واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ�ﻟ�ﺎ

����اﻟﻌﻤﻞ
ات�وا��ﻮدة ﺗﻨﻔﻴﺬ�اﻟﺘﻐﻴ��
�واﻟﺘﺤﻮل
إدارة�اﳌ�ﺎرات
اﻟﺘﻐﻴ�� اﳌ�ﺎر

إدارة�اﻟﺘﻐﻴ������اﻟﻌﻤﻞ
إدارة��ﻓﺮاد

ا��ﻮدة�واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ

ﺗﻄﻮ�ﺮ�اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﺘﻄﻮ�ﺮ�واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
إدارة�أ��ﺎب�اﳌﺼ��ﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت�و�رﺗﺒﺎط

اﳌﺒﻴﻌﺎت�واﻟ�ﺴﻮ�ﻖ

4
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اﻟﺒﺤﻮث�ﻃﻼ
�
RSCH
ق�واﻟ�ﺸﺮ RELM
ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت�اﻟﻨﻈﻢ
ﻋﻤﺎل�SYSP
BPRE
ﺗﺤﺴ�ن�إﺟﺮاءات��
إدارة�اﻟﻘﺪرات�CPMG
إدارة�اﳌﻌﺮﻓﺔ�KNOW
إدارة��ﻣﻦ� SCAD
ﺑ�ﻴﺔ�اﳌﺆﺳﺴﺔ�و�ﻋﻤﺎل�STPL
اﺧﺘﺒﺎرات��ﺧ� �اق�PENT
إدارة�ﻣﺨﺎﻃﺮ��ﻋﻤﺎل� BURM
�ﻨﺪﺳﺔ�اﻟ��ددات�اﻟﺮادﻳﻮ�ﺔ�RFEN
�ﺳﺘﺪاﻣﺔSUST
دﻋﻢ�اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت�ASUP
EMRG
رﺻﺪ�اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت�اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ�
اﻟﺒ�ﻴﺔ�اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ�ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�ITOP
إدارة��ﺳﺘﻤﺮار�ﺔ COPL
إدارة�ﻗﻮاﻋﺪ�ﺑﻴﺎﻧﺎت� DBAD
STMG
إدارة�اﻟﺘﺨﺰ�ﻦ�
NTPL
ﺗﺨﻄﻴﻂ�اﻟﺸﺒ�ﺎت�
NTAS
دﻋﻢ�اﻟﺸﺒ�ﺎت�
�ﻨﺪﺳﺔ�ا��ﻠﻮل� ARCH
إدارة�اﳌﺸﻜﻼتPBMG
إدارة�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت� DATM
إدارة�ا��ﻮادث�USUP
�ﺳﺎﻟﻴﺐ�و�دوات�METL
إدارة�اﳌﺮاﻓﻖ�DCMA
إدارة�اﳌﺤﻔﻈﺔ�POMG
إدارة�اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ�واﻟﺘﻄﻮ�ﺮ�ETMG
إدارة�اﻟ��اﻣﺞ�
LEDAPGMG
ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺪارة�
إدارة�اﳌﺸﺎر�ﻊ
�اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ�TMCR
ﺗﺼﻤﻴﻢ�وﺗﻄﻮ�ﺮ
PRMG
ﺗﻘﺪﻳﻢ�اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ�ETDL
اﻣﺞ�واﳌﺸﺎر�ﻊ� PROF
دﻋﻢ�اﳌﺤﺎﻓﻆ�واﻟ� �
ﻋﻤﺎلإ�ﺸﺎء�ﻣﻮﺿﻮع� TEAC
�ﻌﻠﻴﻢ�و
ﺗﺤﻠﻴﻞ��
BUAN
ﻋﻤﺎلداء�PEMT
دارة��
إ
ﻧﻤﺬﺟﺔ��
BSMO
ﺗﺪﺑ���ﻣﻮارد� RESC
ﺗﺤﺪﻳﺪ�وإدارة��ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت REQM
ﺗﻄﻮ�ﺮ�ﻣ���PDSV
ﺗﻄﻮ�ﺮ�ﻗﺪرة�اﳌﺆﺳﺴﺔ�OCDV
إدارة�ا��ﻮدة�QUMG
ﺗﺼﻤﻴﻢ�اﳌﺆﺳﺴﺔ�وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ� ORDI
ﺿﻤﺎن�ا��ﻮدة�QUAS
��MEASوإدارﺗﮫ� CIPM
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ�ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ�اﻟﺘﻐﻴ�
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«إطار المهارات الرقمية»
«إطارللمهارات مبني على إطار SFIA 7العاملي»

تشــرف وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بــأن تقــدم لكــم «إطــار املهــارات الرقميــة» واملبنــي علــى إطــار Skills
 Framework for the Information Age (SFIAالعاملــي فــي نســخته الســابعة .يعــرف هــذا «اإلطــار» بطريقــة موجــزة
وعمليــة املهــارات التــي تســتخدم فــي صناعــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات .وهــذه التعريفــات هــي خالصــة تجــارب مئــات
الشركات واملؤسسات العاملة في القطاع حول العالم ،والتي تختزل في هذا «اإلطار» ليكون دعامة لجهود بناء وتطوير
القــدرات البشــرية فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات.
يقســم «اإلطــار» مهــارات املجــال إلــى  102مهــارة،
لــكل منهــا عــدد مــن مســتويات املســئولية مــن ضمــن 7
مســتويات يعرفهــا «اإلطــار» .تغطــي معاييــر«اإلطــار»
كافــة املهــارات والكفــاءات املتعلقة بتقنية املعلومات
واالتصــاالت والتحــول الرقمــي وهندســة البرمجيــات،
كمــا ُيطبــق ً
غالبــا علــى مجموعــة مــن األعمــال التقنيــة
األخــرى.
يســتخدم «اإلطــار» فــي بنــاء القــدرات البشــرية عــن
طريــق تســهيل مهــام أساســية فــي تلــك العمليــة مثــل
تحديــد املهــام والتقييــم وتحديــد الفجــوات وتحديــد
األهداف التطويرية بدقة ورسم املسارات التدريبية

وتنفيذهــا .وقــد نشــأ نظــام بيئــي مــن الخدمــات يدعــم
إطار( SFIAوبالتالي يمكن االستفادة منه ملستخدمي
«إطــار املهــارات الرقميــة») .ويشــمل هــذا النظــام
البيئــي خدمــات لتقييــم املهــارات وتوظيفهــا الفعــال
وصقلهــا لزيــادة الفاعليــة.
تتطلــع الــوزارة لدعــم اســتخدام «اإلطــار» بشــكل
واســع داخــل اململكــة ،ولبنــاء النظــام البيئــي املحلــي
لتقديــم خدمــات «اإلطــار» للشــركات واملؤسســات
ً
املحليــة وصــوال إلــى تقديمهــا للشــركات واملؤسســات
علــى مســتوى العالــم.

ً
يقــدم «اإلطــار» وصفــا
للمهــارات والكفــاءات الالزمــة
للمتخصصيــن فــي األدوار
املرتبطــة بتقنيــة املعلومــات
واالتصــاالت والتحــول الرقمــي
وهندســة البرمجيــات.
حول «إطار المهارات الرقمية»

تــم إطــاق إطــار “  ”SFIAالــذي بنــي عليــه برنامــج “إطــار املهــارات
الرقميــة” رسـ ًّ
ـميا فــي عــام 2000م ،ويمكــن إرجاعــه إلــى ثمانينيــات
القــرن املا�ضــي حيــث تــم العمــل علــى عــدد مــن املشــاريع التعاونيــة
فــي مجــال املهــارات والكفــاءات ،والتــي تمخضــت عــن إطــار “”SFIA
وتشــكيل مؤسســة “ ”SFIAالتــي أصبحــت منظمــة دوليــة غيــرربحيــة
تعمــل علــى حشــد جهــود املجتمــع العالمــي لتطويــراإلطــار  ومواصلــة
تحديثــه لتحقيــق الفائــدة للجميــع.
لقــد أصبــح “ ”SFIAاللغــة املشــتركة املقبولــة ًّ
عامليــا للمهــارات
والكفــاءات املتعلقــة بتقنيــات املعلومــات واالتصــاالت والتحــول
الرقمــي وهندســة البرمجيــات.
ً
ًّ
تعاونيــا يتــم تحديثــه بانتظــام مــن خــال عمليــة
يظــل “ ”SFIAعمــا
تشــاور مفتوحــة عامليــة حيــث يســاهم األشــخاص ،الذيــن يتمتعــون
بخبــرة عمليــة حقيقيــة فــي تطويــر وإدارة املهــارات /الكفــاءات فــي
الشــركات والقطــاع العــام والبيئــات التعليميــة مــن جميــع أنحــاء
العالــم ،فــي ضمــان حداثــة “ ”SFIAوموثوقيتــه ،فقــد تــم بنــاؤه مــن
قبــل قطاعــات الصناعــة واألعمــال لصالــح الصناعــة واألعمــال.
وتشــارك اململكــة العربيــة الســعودية بفاعليــة فــي تطويــر اإلطــار
بالتعــاون مــع مؤسســة “ ”SFIAوتعتبــر مــن أوائــل الــدول التــي بنــت
ً
برنامجا متكامال يتبنى إطاراملهارات ويدعم الدورة الكاملة لتطوير
املهــارات مــن املرحلــة املدرســية إلــى الجامعيــة إلــى مراحــل التطويــر
املســتمر وذلــك بالتعــاون بيــن وزارة االتصــاالت و تقنيــة املعلومــات
و شــركائنا فــي وزارة العمــل و التنميــة االجتماعيــة ووزارة التعليــم و
هيئــة تقويــم التعليــم .ونتطلــع إلــى نتائــج هــذا التبنــي خــال الســنوات
القادمــة.

“إطاراملهارات الرقمية”  -ما هو؟

يعد “اإلطار” بمنزلة نموذج مرجعي عام.
ويمثــل   مـ ً
ـوردا ًّ
عمليــا لألشــخاص الذيــن يديــرون أو يعملــون فــي
مجاالت تقنيات املعلومات واالتصاالت والتحول الرقمي وهندسة
البرمجيــات.
•يوفــر “إطــار   املهــارات الرقميــة” إطـ ًـارا يقــوم علــى املهــارات
املهنية في أحد محاوره ،وعلى سبعة مستويات من املسئولية
فــي املحــور اآلخــر.
•فهو يصف املهارات املهنية في مختلف مستويات  الكفاءة (أو
املسئولية) .وتوصف مستويات املسئولية من حيث السمات
العامــة لالســتقاللية والتأثيــر والتعقيــد واملعرفــة ومهــارات
العمــل.
يخضــع “اإلطــار” للتحديــث بشــكل منتظــم ليبقــى وثيــق الصلــة
ً
ومواكبــا الحتياجــات الصناعــة واألعمــال التقنيــة املعاصــرة.
حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT

لغة مشتركة للمهارات في العالم الرقمي
يوفــر “اإلطــار” لألفـراد واملؤسســات لغــة مشــتركة لتحديــد املهــارات
والخب ـرات بطريقــة متســقة ،فاســتخدام لغــة واضحــة وتجنــب
املصطلحــات التقنيــة املتخصصــة الدقيقــة واملختص ـرات ،يجعــل
“اإلطــار” فــي متنــاول جميــع املنخرطيــن مباشــرة فــي العمــل ،وكذلــك
األشــخاص ذوي األدوار املســاندة مثــل املــوارد البشــرية والتعليــم
والتطوير  وتصميم املؤسسة واملشتريات .كما يمكنه حل مشكالت
الترجمــة الشــائعة التــي تعيــق التواصــل والشـراكات الفعالــة داخــل
املؤسســات والفــرق متعــددة التخصصــات.
ُي َ
قصــد بهــذا االتســاق أن “اإلطــار” يناســب املؤسســات الكبيــرة
والصغيــرة علــى حــد ســواء :فهــو يشــترك فــي النهــج وفــي املفــردات
املُسـ َ
ـتخدمة والتركيــز علــى املهــارات والقــدرات.

ملاذا يستخدم؟
تــم تصميــم “اإلطــار” ليتميــز بكامــل املرونــة ويتناســب بسالســة مــع
طــرق العمــل الثابتــة للمســتخدم.
• ال يحــدد “اإلطــار” منهجيــة ثابتــة أو يصــف هيــاكل تنظيميــة
أو ً
أدوارا أو وظائــف :فهــو ببســاطة يقــدم توصيفــات واضحــة
للمهــارات ومســتويات املســئولية.
•يمكــن اســتخدام “اإلطــار” عبــر العديــد مــن الصناعــات
واألنمــاط التنظيميــة ،فهــو إطــار مثالــي ســواء لألف ـراد أو
للمجموعات الصغيرة والكبيرة أو لإلدارات أو املؤسسات التي
تضــم آالف املوظفيــن.

مبادئ التصميم الرئيسية
يحافظ “اإلطار” على عدد من مبادئ التصميم:
ً
• ُي َ
ً
واضحــا ومباشـ ًـرا ًّ
وعامــا وقابــا للتطبيــق
عتبــر “اإلطــار”
الشــامل .يتميــز “اإلطــار” باتســاع نطــاق تغطيتــه ،فقــد تــم
ً
تصميمــه ليكــون قابــا للتطبيــق علــى جميــع القطاعــات.
•“إطــاراملهــارات الرقميــة” هــو إطــارمبنــي علــى الخبــرة .يمتلــك
الفــرد كفــاءة معينــة ألنــه يظهــرأنــه لديــه مســتوى مــن املواقــف
ومــارس عـ ً
ـددا مــن املهــارات فــي املســتويات املطلوبــة فــي مواقــف
الحقيقيــة ،و”اإلطــار” ال ينحــاز إلــى أي مؤهــل أو شــهادة ،بــل
يمكــن مواءمــة الشــهادات مــع “اإلطــار” ،وليــس املؤهــات
التــي تختبــر املعرفــة فقــط وال تشــير إلــى الخبــرة وال إلــى مســتوى
املســئولية.
•يحــدد “اإلطــار” مســتويات املســئولية واملهــارات .ال يحــدد
“اإلطــار” الوظائــف أو األدوار أو األشــخاص أو العمليــات أو
مجــاالت النشــاط العامــة ،مهمــا كانــت مهمــة.
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•يعـ ّـرف “اإلطــار” جوهــر املهــاراتُ .ي َ
عتبــر “إطــار املهــارات
ِ
ًّ
ًّ
توجيهيــا ،فهــو ال يحــدد املهــام
وصفيــا وليــس
الرقميــة” إطـ ًـارا
ذات املســتوى املنخفــض وال املهــام القابلــة للتســليم.
•يوفر “اإلطار” وجهة نظرمتكاملة من الكفاءة .يقر“اإلطار”
بمستويات املسئولية واملهارات املهنية والسلوكيات والسمات
واملعرفــة واملؤهــات والشــهادات ،ويبيــن كيــف تتــاءم ً
معــا
وكيــف يكمــل بعضهــا ً
بعضــا.
•“إطــار املهــارات الرقميــة” هــو إطــار محايــد بشــأن التقنيــة
والنهــج .ال يحــدد “اإلطــار” التقنيــة أو األســاليب أو املناهــج أو
املعرفــة التقنيــة  -فهــي تتغيــربســرعة ولكــن املهــارات األساســية
هــي األكثــراســتمرارية .لذلــك ،علــى ســبيل املثــال ،يمكــن وصــف
التقنيــة الســحابية وعمليــات التطويــر واملنهجيــات الســريعة
والبيانــات الضخمــة واألدوارالرقميــة ،إلــخ ...باســتخدام مزيــج
مــن مهــارات “اإلطــار”.
•يتــم تحديــث “اإلطــار” مــن قبــل ممارســين حقيقييــن مــن
قاعــدة املســتخدمين الدولييــن .يحــدث اإلطــار (بالتعــاون
مــع مؤسســة  )SFIAبنــاء علــى توجــه قطــاع االتصــاالت و تقنيــة
املعلومــات .ويعكــس النشــاط مــا يريــده القطــاع بنــاء علــى
متغي ـرات التقنيــة.
•ال يفتــرض “اإلطــار” أو يو�صــي بهيــاكل تنظيميــة محــددة
أو تصميمــات لوظائــف أو أدوار .يمكــن تكويــن مهــارات
ومســتويات “اإلطــار” بمرونــة لدعــم جميــع أنــواع الهيــاكل
التنظيميــة ،فهــو يناســب األف ـراد أو الفــرق الصغيــرة والكبيــرة
أو اإلدارات أو املؤسســات حيــث يعمــل اآلالف مــن املوظفيــن.

ملن هو َّ
موجه؟

ـوردا ً
إن تصميــم وهيكلــة “اإلطــار” يجعالنــه مـ ً
مرنــا كونــه قابــل
لالســتخدام والتطويــع لدعــم مجموعــة واســعة مــن األنشــطة ذات
الصلــة باملهــارات وإدارة األف ـراد ،والقائمــة التاليــة توضــح بعــض
االستخدامات لـ “اإلطار” من قبل مجموعات مختلفة من أصحاب
املصلحــة.
مــع مالحظــة أن هــذه القائمــة ليســت جامعــة وال مانعــة وأن
اســتخدامات “اإلطــار” الجديــدة يحددهــا احتيــاج املســتخدمين.

األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد
•تقييم املهارات والخبرات الحالية.
•تحديــد االهتمامــات املســتقبلية واألهــداف املهنيــة وتخطيــط
التطويــرالشــخ�صي.
•تحديد الدورات املناسبة واملؤهالت والعضويات املهنية.
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• إنشاء السيرالذاتية وملفات تعريف الشخصية
•التقــدم لشــغل الوظائــف الشــاغرة التــي تتناســب مــع مهاراتهــم
وخبراتهــم.
•تطويرأهداف عالية الجودة ومركزة وتعليمية وتطويرية.
املديرون املباشرون
•إدارة توظيف املوارد البشرية.
•تحديــد املخاطــر التشــغيلية فــي الفــرق ووضــع خطــط تعاقــب
املوظفيــن.
•قيــاس القــدرة الحاليــة والتخطيــط للطلــب املســتقبلي مــن
املهــارات.
•إنشــاء ملفــات األدوار والتوصيفــات الوظيفيــة مدعومــة
بتعريفــات ومســتوى املهــارة.

قادة املؤسسة
•تخطيط القدرة اإلستراتيجية.
•مواءمة قدرات املؤسسة مع التقنية وإستراتيجيات األعمال.
•تخطيط وتنفيذ عمليات التحول والدمج/االستحواذ.

املتخصصون في املوارد البشرية
•إنشــاء ملفــات األدوار والتوصيفــات الوظيفيــة مدعومــة
بتعريفــات املهــارة واتســاق املهــارة.
•وضــع خطــط القــوى العاملــة اإلســتراتيجية ،إدارة املواهــب،
تخطيــط التعاقــب الوظيفــي ومراكــز التقييــم.
•تصميم وتنفيذ مجموعات الوظائف.
•دعــم عمليــات تطويــر األداء املؤس�ســي وعمليــات التطويــر
ا لشــخ�صي .
•تحسين مشاركة املوظفين من خالل دعم الوظائف والتطوير
املنهي.

املتخصصون في التعلم والتطوير
•تحديد الكفاءات واملهارات املطلوبة.
•إنشــاء أدلــة التعلــم ،وحلــول التعلــم املختلــط (متعــدد
الوسائل) ،واملناهج الدراسية ،ودمج التعلم الرسمي والتعلم
علــى رأس العمــل.
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االستشاريون في نماذج التشغيل وتصميم املؤسسات
•مواءمة نماذج التشغيل مع قدرات األشخاص املطلوبة.
•تصميــم أدوار  جديــدة والتحقــق مــن املهــارات الالزمــة لتقديــم
نمــوذج تشــغيل جديــد.
•تقييــم فجــوات املهــارات املؤسســية ووضــع خطــط لســد
الفجــوات.

•التطوير  والتخطيط األولي للمؤهالت والشــهادات واملســارات
الوظيفية.
•إنشــاء ســجل منهــي ملهــارات األعضــاء ومســتويات مهاراتهــم
وتحديثــه باســتمرار.

مــزودو الخدمــات التعليميــة ،ومــزودو الخدمــات التدريبــة،
ومصممــو املناهــج الدراســية

•دعــم إدارة مــزودي الخدمــات (مثــل االســتعانة بمصــادر
خارجيــة ،وزيــادة عــدد العامليــن ،والخدمــات املــدارة،
والتعليــم ،والتدريــب ،والخدمــات االستشــارية).
•توفيــر أســاس واضــح وشــفاف لوصــف القــدرة املطلوبــة أو
َّ
املقد مــة.
•اســتخدام بطاقــات معــدل بطاقــات األســعار الخاصــة ب ـ
“اإلطــار” ملقارنــة املثــل باملثــل فيمــا يخــص خدمــات املــوارد
املوفــرة عبــر مورديــن.

•مواءمــة املناهــج الحتياجــات الصناعــة وصاحــب العمــل
وتحســين كفــاءة التوظيــف.
•التخطيــط األولــي للمناهــج ً
وفقــا للمهــارات والتحصيــل املعرفــي.
دعــم تقييــم مهــارات التطويــروالتقييــم.
•مستشارو املكافآت والتقدير
•مواءمة هياكل املنظمة ونطاقات الرواتب واملعاييراملرجعية.
•الربــط بمعيــارصناعــي ملســتويات الخبــرة واملهــارات ،والتوافــق
مــع النهــج القياســية لهيــاكل الوظائــف ،وتحديــد حجــم
الوظائــف وتقييــم الوظائــف.

وكاالت التوظيف

املواكبة والحداثة

املشتريات وإدارة املوردين ومزودي الخدمات

•تحديــد الكفــاءات املطلوبــة علــى أســاس امتــاك املهــارات
املناســبة مــع املســتوى املطلــوب مــن الخبــرة.
•يســاعد أصحــاب العمــل علــى وصــف مــا يحتاجــون إليــه بدقــة،
وبلغــة يفهمهــا املوظفــون املحتملــون.
•وضع معاييراختيارتستند إلى الكفاءة وطرق التقييم.

الهيئات املهنية واألدلة املعرفة الخاصة بهم
•وضع أطركفاءة لالنضباط تتواءم مع املعاييرالعاملية.
•ربط أدلة املعرفة بالكفاءات
•التخطيــط األولــي لدعــم مســتويات العضويــة والشــهادات
والتطويــر املنهــي وبرامــج التوجيــه.
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«اإلطار» وإدارة المهارات

يتــم الحفــاظ علــى مواكبــة وحداثــة “اإلطــار” مــن خــال التشــاور
املفتــوح مــن خــال مؤسســة  ،SFIAكمــا يتــم تحديثــه كل بضــع
ســنوات للوفــاء باحتياجــات صناعــة التقنيــة واألعمــال.
ً
منهجــا مسـ ًّ
ـتمرا للتشــاور حتــى يواصــل
اعتمــد إطــار “”SFIA
االســتجابة لالحتياجــات الجديــدة واملتغيــرة .فتتلقــى املؤسســة
طلبــات التحديــث مــن أي شــركة أو مؤسســة أو جهــة ذات عالقــة
باملجــال ،وتراجــع تلــك الطلبــات بالتعــاون مــع مجتمــع اإلطــار ،ثــم
تحــدث اإلطــار  وفــق التوجــه الحالــي لصناعــة االتصــاالت و تقنيــة
املعلومــات.

يوفر«إطاراملهارات الرقمية»
مــور ًدا لدعــم املهــارات
وإدارة الكفــاءات ،حيــث
يوفــر اســتخدامه الوضــوح
فــي تحديــد ونشــر املهــارات
املطلوبــة داخــل املؤسســة
وعبــر سلســلة التوريــد.
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يوفــر “اإلطــار” لغــة ُمشـ َـتركة فــي دورة إدارة املهــارات ،وهــو مــا ّ
يحســن
ِ
التواصــل والتفاهــم لجميــع املنخرطيــن فــي العمــل ،مثــل :اإلدارة
التنفيذيــة املباشــرة واملــوارد البشــرية واملوظفيــن.
وباســتخدام “اإلطــار” يمكــن للمؤسســات تحقيــق نظــام متســق
ومتكامــل إلدارة املهــارات واألف ـراد.

إستراتيجية املوارد الشاملة وإدارة املهارات

َ
ستخدم “اإلطار” في قياس القدرات الحالية وتحديد االحتياجات؛
ُي
بمــا فــي ذلــك التخطيــط للطلــب املســتقبلي واســتخدام معاييــرالقدرة
ذاتها في جميع عمليات إدارة املهارات.
تحقــق املنظمــات االتســاق فــي توفيــراملصــادر  وتوزيعهــا ،مــن خــال
اســتخدام تعريفــات ســهلة ومفهومــة للمهــارات واملســتويات ،وهــذا
ُ
امل َ
حتملــة لوضــع املوظفيــن فــي أماكــن
يقلــل مــن املخاطــروالتكاليــف
غيــرمناســبة.
يوفــراســتخدام نفــس اللغــة لفهــم قــدرة القــوى العاملــة وتخطيــط
ً
التطويــراملنهــي هيــكل وتركيـ ًـزا لعمليــة تطويــراملهــارات.
فباســتخدام نفــس اللغــة والهيــكل فــي التطويــر ،يمكــن تحقيــق
االتســاق فــي التعهيــد (االســتعانة بمصــادر خارجيــة أو داخليــة)
وإســناد الوظائــف ،وتخطيــط التطويــر املنهــي ،وفهــم قــدرة القــوى
العاملــة.
وال تمثــل دورة الحيــاة هــذه نقطــة انطــاق الســتخدام “اإلطــار”،
فقد يكون الغرض من االستخدام األولي معالجة مشكلة أو فرصة
محــددة ،مثــل :رضــا املوظفيــن أو تنميــة املهــارات ،حيــث قــد تؤثــر
هذه املشــكلة في فريق أو مشــروع أو ربما جزء من �شــيء أوســع ،مثل
نمــوذج تشــغيل جديــد ملهمــة تقنيــة كاملــة .وبغــض النظــرعــن نقطــة
االنطــاق ،يمكــن أن يمتــد اســتخدام “اإلطــار” إلــى أجـزاء أخــرى مــن
الــدورة ،حســب االقتضــاء وعنــد اللــزوم.
ومــن منظــور مؤس�ســي ،قــد تتمثــل إحــدى نقــاط االنطــاق املنطقيــة
فــي معرفــة الحاجــة إلــى توظيــف مــوارد جديــدة.

ّ
ّ
ونظم
خطط ِ
ِ

فحصــا سـ ً
والــدور الوظيفــي والتخطيــط األولــي للمهــارات يوفــر ً
ـريعا
ومراجعــة فعالــة مــن األســفل إلــى األعلــى لنطــاق املواقــع الوظيفيــة فــي
تصميــم املؤسســة .مســتويات إطــار “اإلطــار” للمســئولية تســاعد
علــى تحســين فت ـرات الســيطرة وعــدد املســتويات التنظيميــةُ .ت َ
عتبــر
امللفات الشــخصية العامة ،القائمة على إطار “املهارات الرقمية”،
عامـ ًـا مسـ ً
ـاعدا ًّ
مهمــا لســرعة املنهجيــة املؤسســية .فإنهــا تســمح
لنمــاذج التشــغيل والتصاميــم املؤسســية بــأن تكــون مرنــة وقابلــة
للتغييــر ودون الحاجــة إلــى إعــادة كتابتهــا

ّ
يمكــن اإلنتاجيــة واألداء مــن أجــل مطابقــة
•توفــرالوضــوح بمــا ِ
التوقعــات.
•تقلــل مــن مخاطــرالعمــل مــن خــال زيــادة فــرص تعييــن وتطويــر
أف ـراد يمتلكــون املهــارات املطلوبــة باملســتوى الصحيــح ،وهــذا
يعــود بالنفــع علــى املؤسســة والفــرد حيــث يقلــل مــن تكاليــف
االضط ـراب حينمــا يشــعر األف ـراد بــأن «الوظيفــة ليســت كمــا
كانت في مخيلتهم» أو حين تكتشف املؤسسة أنهم ال يتمتعون
بمجموعــة املهــارات املناســبة للقيــام بالوظيفــة علــى نحــوفعــال.

ال يفترض “اإلطار” نماذج تشغيل أو هياكل تنظيمية محددة؛ ولذا
فهــو فعــال فــي تمكيــن املمارســات الرشــيقة والتعاضديــة والعمليــة،
كمــا هــو الحــال بالنســبة للنمــاذج الوظيفيــة أو الهرميــة أو العمليــة.

العديــد مــن املنظمــات تبســط هــذه العمليــة مــن خــال التعــرف علــى
مجموعــة موحــدة مــن املهــارات .هــذه عــادة مــا تســمى ملفــات تعريــف
الدور أو بروفايالت مهنية .لتطبيق اإلطاربطريقة مناسبة ،يفضل
ً
أن تكــون
واضحــا بشــأن العالقــة بيــن املهــارات واألدواروالوظائــف.

قــد تكــون التوصيفــات الوظيفيــة وملفــات تعريــف األدوار  وملفــات
تعريــف املهــارات التــي تعتمــد علــى “اإلطــار” هــي االســتخدام األكثــر
شيوعا لـ “اإلطار” في املؤسسات ،حيث ُي َ
ً
عتبرالنشاط أحد العناصر
املهمة في استخدام أي إطار ،فمن األهمية فهم احتياجات املنظمة
ً
بدل من مجرد اســتخدام املهارات على نحو منعزل لوضع توصيف
ً
وظيفي واحد أوملف تعريف دور ،فاملزيج الخاص سيكون
مختلفا
من مؤسســة إلى أخرى.
ُت َ
عتبــر التوصيفــات الوظيفيــة وملفــات تعريــف األدوار املتســقة مــع

ال يحــاول “اإلطــار” أن يغطــي كل مــا يتعيــن علــى الفــرد القيــام بــه،
وهو ال يصف أي منتج أو مهارات أو معرفة خاصة بتقنية محددة،
أو عــدد ســنوات الخبــرة أو املؤهــات .علــى ســبيل املثــال ،قــد يحتــاج
مديــرمكتــب الخدمــة فــي مؤسســة مــا املعرفــة الخاصــة بإطــارعمــل
عملية معينة (مثل  ITILأو  )COBITوأدوات معينة ملكتب الخدمة
تســتخدم فــي هــذه املؤسســة ،وقــد يحتــاج ً
أيضــا لخبــرة معينــة فــي
املجــال وتصريــح أمنــي ومؤهــات محــددة.

التوصيفات الوظيفية وملفات تعريف األدوار

“اإلطــار” مفيــدة وواســعة االنتشــار  ألســباب عديــدة:
•يمكنها أن تدعم الدورة الكاملة إلدارة املهارات.

«إطار المهارات الرقمية»

تصميــم نمــاذج التشــغيل املســتهدفة وهيــاكل التنظيــم وتخطيــط
القــوى العاملــة

يتضمــن بــدوره مهــارة أو أكثــربمســتوى مهــاري مناســب .علــى ســبيل
املثال ،قد يكون هناك وظيفة معلن عنها في مؤسسة ما ملديرمكتب
الخدمــة ،ويمكــن أن تتضمــن هــذه الوظيفــة أدوار “مديــر عمليــة
إدارة الحــوادث” و”مديــر الحــوادث الكبــرى” و”مديــر عمليــة إدارة
املعرفــة” (وربمــا أكثــرمــن ذلــك) ،وكل دور يتطلــب مهــارة واحــدة أو
أكثربمســتويات مختلفة ،مع تعريف املهارات باســتخدام “اإلطار”.
علــى ســبيل املثــال ،دور مديــرالحــوادث الكبــرى وتفاصيــل األنشــطة
التي يجب أن ينجزها أي شخص ينفذ هذا الدور يمكن تعريفها في
عمليــة إدارة الحــوادث ،وسيســتخدم ملــف تعريــف الــدور “اإلطــار”
لوصــف املســتوى العــام ملســئولية الــدور ،وســيتضمن املهــارات

يمكــن اســتخدام إطــار املهــارات “اإلطــار” للتصميــم والتحقــق
مــن صحــة التصاميــم املؤسســية املُ َ
قترحــة ونمــاذج التشــغيل
املُسـ َ
ـتهدفة .إن اســتخدام إطــار  املهــارات “اإلطــار” لتحليــل املوقــع
حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT

رغــم أن اســتخدام “اإلطــار” يدعــم تصميــم الوظيفة/الــدور بدرجــة
كبيرة ،إال أن اإلطارنفسه ال يصف األدوارأوالوظائف أوالوحدات
التنظيميــة أو املؤسســية ،بــل يوفــر ببســاطة اللبنــات األساســية
للمســاعدة فــي القيــام بهــذا ،فاإلطــار ال يقــدم قوالــب أو أمثلــة أو
اقتراحات تصميم .وباإلضافة إلى ذلك ،ال ينبغي استخدام الفئات
والفئــات الثانويــة ل ـ “اإلطــار” علــى أنهــا توحــي بوحــدات تنظيميــة أو
إدارات أو فــرق أو وظائــف.
يمكــن أن تتضمــن إحــدى الوظائــف ً
دورا واحـ ًـدا أو أكثــر ،والــذي
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حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT

الــواردة فــي اإلطــار ومســتويات هــذه املهــارات املطلوبــة للقيــام بهــذا
الــدور باتســاق مــع املعيــار املطلــوب .وقــد يقــوم بهــذا الــدور عــدة
أشــخاص مختلفــون ذوو مســميات وظيفيــة مختلفــة؛ ولــذا يشــار
إليهــم فــي عــدد مــن التوصيفــات الوظيفيــة.

استقطب

توفيــر املصــادر وتوظيــف األشــخاص ذوي املهــارات املناســبة ،أو
زيــادة عــدد املوظفيــن أو إشــراك املورديــن
يدعــم “اإلطــار” اســتقطاب األشــخاص ذوي املهــارات املناســبة،
ويمكــن أن يكــون االســتقطاب عبــر طــرق مختلفــة:
•توظيف املوارد (العمالء الدائمين و/أواملؤقتين /املتعاقدين).
•عمليات الدمج واالستقطاب
•مشــاركة مزودي الخدمات (مثل االســتعانة بمصادرخارجية،
وزيــادة عــدد املوظفيــن ،والخدمــات املــدارة ،والتعليــم،
والتدريــب ،والخدمــات االستشــارية).
يوفــر التوصيــف الوظيفــي املســتند إلــى “اإلطــار” الوضــوح حــول
املســتوى املطلــوب مــن املســئولية واملهــارات ،وهــذا بــدوره يجتــذب
املرشــحين املناســبين .ويمكــن مواءمــة معاييــر التقييــم واالختيــار
الالحقــة مــع مهــارات ومســتويات اإلطــار.
يمكــن اســتخدام نهــج مماثــل لدعــم عمليــات تصفيــة املــوارد أو
عمليــات الفصــل .مثــال نتيجــة لخفــض عــدد املوظفيــن.
فــي حالــة إســناد العمــل لجهــات خــارج املؤسســة وشــركات مــن خــارج
البــاد ،يوفــر  إطــار “املهــارات الرقميــة” لــكل مــن العميــل واملــورد
ً
ً
ً
واضحــا وشــفافا لوصــف القــدرة املطلوبــة أو املقدمــة.
أساســا
يســتفاد مــن بطاقــات أســعار “اإلطــار” فــي اشــتراء خدمــات املــوارد،
ّ
تمكــن مقارنــة املثــل باملثــل بيــن خدمــات املــوارد َّ
املقدمــة مــن
فهــي ِ
املورديــن ،حيــث يقــوم مــزودو الخدمــات بتخطيــط عروضهــم و/
أو موظفيهــم علــى أســاس مهــارات ومســتويات اإلطــار ،حيــث يتضــح
الفــرق بيــن تكاليــف املــوارد ،ويمكــن للعمــاء التأكــد مــن أن املــوارد
املنشــورة لديهــا املهــارات الالزمــة الســتيفاء متطلباتهــم.

ّ
و ِزع

تخصيص املوارد حسب القدرة
ّ
تمكــن اإلدارة ّ
الفعالــة للمهــارات األشــخاص مــن العمــل بالطريقــة
ِ
األفضــل للمؤسســة وأفضلهــا للفــرد ،حيــث ســيعمل املديــرون
علــى تحســين الدافعيــة واملشــاركة واإلنتاجيــة مــن خــال تنســيب
األشــخاص فــي العمــل املناســب ،كمــا يوفــر التنســيب املســتهدف
أفضــل الفــرص لألف ـراد لتطويــر مهــارات جديــدة.
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يتــم تقليــل مخاطــراملشــروع واملخاطــرالتشــغيلية عــن طريــق تكليــف
األشــخاص املهــرة املناســبين ،واســتخدام “اإلطــار” يعنــي أن هــذا
يســتند إلــى قدراتهــم الفعليــة ،وليــس فقــط معارفهــم التقنيــة،
والقيــام بهــذا علــى النحــو املناســب يــؤدي إلــى اســتخدام أكثــر
فاعليــة للمــوارد ،والتطويــراملناســب لهــا ،واحتمــال خفــض نفقــات
املقاوليــن ،ويســتخدم املديــرون اإلطــار  إلب ـراز املهــارات النــادرة فــي
فرقهــم وتنســيب املــوارد مــن أجــل الحــد مــن هــذه املخاطــر.
باإلضافــة إلــى تمكيــن الهيــاكل التنظيميــة الوظيفيــة ،تدعــم
مرونــة “اإلطــار” ً
نهجــا أخــرى لتنســيب املــوارد ،وهــذا يشــمل مراكــز
الكفــاءات أو مجمعــات املــوارد ،وفــي هــذه النمــاذج يتــم تخصيــص
املوارد للجهود أو األعمال املؤقتة ،أو الفرق الرشيقة للمشاريع ،أو
حتــى املهــام الفرديــة.
التأكــد مــن تنســيب القــدرات املوفــرة مــن مصــادر خارجيــة -ســواء
أكانــوا مقاوليــن أم مــزودي خدمــات -فــي املهــام املناســبة ،وأنهــا
ضروريــة لضمــان النتيجــة املنشــودة والقيمــة املاليــة .ويمكــن
ُ
امل َ
حتمــل للتكلفــة
للمؤسســات اســتخدام “اإلطــار” لتحديــد التوفيــر
من خالل برامج اســتبدال املقاول .ومن خالل تحديد املهارات التي
يوفرهــا املقــاول ،يمكــن عندئـ ٍـذ إعــداد خطــط للحصــول علــى هــذه
ًّ
داخليــا.
املهــارات أو تطويــر املهــارات
التقييم
تقييم املهارات واالحتياجات للمهارات واألداء والقدرات
ُيسـ َ
ـتخدم “اإلطــار” علــى نطــاق واســع فــي تقييــم القــدرات الحاليــة،

علــى املســتوى الفــردي واملؤس�ســي .والتقييــم هــو مرحلــة تشــخيصية
أوليــة قيمــة تصــب فــي عمليــات التحليــل والتطويــرالالحقــة.
يوفــر “اإلطــار” أداة تشــخيصية قويــة لتمكيــن إج ـراء تقييمــات
للمهــارات ،ويمكــن لألف ـراد تقييــم مهاراتهــم وخبراتهــم الحاليــة،
وتحديــد أهدافهــم ،واســتخدام هــذه التقييمــات لتخطيــط رحلــة
التطويــراملنهــي الشــخصية الخاصــة بهــم مــن خــال تحديــد املهــارات
واملســتويات التــي يرغبــون فــي تحقيقهــا.
يمكــن للمؤسســات تقييــم مهــارات األف ـراد بطريقــة موضوعيــة
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لدعــم التخطيــط لعمليــات التحليــل والتطويــرالالحقــة ،فالطبيعــة
املوضوعية لتوصيفات “اإلطار” تساعد املديرين على الوصول إلى
تقييــم يتفــق معــه الشــخص الجــاري تقييمــه.
ال يوفراإلطاربحد ذاته تعليمات للتقييم أوملزيج معين من املهارات
ينبغــي تقييــم الفــرد أو املؤسســة علــى أساســه ،ألنــه يركــز علــى لغــة
مشــتركة لوصــف املهــارات والكفــاءات املطلوبــة.

التحليل
تحليــل األداء والقــدرة مــن أجــل تحديــد الفجــوات واحتياجــات
املهــارات وفــرص تطويرهــا
يترافــق التحليــل مــع التقييــم ً
جنبــا إلــى جنــب ،وبعــد إج ـراء تقييــم
للمهــارات ،يمكــن تحليــل بيانــات التقييــم لالســتنارة بهــا فــي صنــع
الق ـرار؛ بمــا فــي ذلــك احتياجــات التطويــر .ويتــم تقييــم األداء علــى
أســاس أهــداف العمــل ،وفــي حالــة أهــداف التطويــر بالرجــوع إلــى
مهــارات “اإلطــار”.
تســمح توصيفــات “اإلطــار” العمليــة بتحليــل األداء للكشــف
عــن مواطــن القــوة لــدى الفــرد واحتياجاتــه للتطويــر ،ويتيــح هــذا
للمديريــن القــدرة علــى تقييــم كفــاءة األشــخاص وتحليــل األســباب
املســئولة عــن مســتوى أدائهــم .ويــؤدي هــذا املســتوى األعلــى مــن
املوضوعيــة فــي تحليــل األداء واإليضــاح لألف ـراد إلــى درجــة أكبــر مــن
رضا العاملين عن التقييمات وتحفيزهم بصورة أفضل ومستويات
أفضــل مــن االحتفــاظ بالعامليــن.
يمكــن دمــج بيانــات التقييــم لتحديــد وجهــة نظــر مؤسســية للقــدرة
املهاريــة للمؤسســة واحتياجاتهــا مــن املهــارات ،وهــذا يحــدد طبيعــة
“فجوة املهارات” ،وباستخدام إطار ُم َ
عترف به يكون سوء التفسير
ً
أقــل احتمــال.
فــي األوقــات التــي تشــهد ُّ
ً
تغيـ ًـرا فــي العمــل ،سـ ٌ
مدفوعــا
ـواء أكان ذلــك
بتغييــر متطلبــات العمــاء أم عمليــات الدمــج أم االســتحواذ،
خدمــات أم منتجــات جديــدة ،اتجاهــات الســوق أم أهــداف العمــل
املتناميــة ،يمكــن اســتخدام “اإلطــار” لتحديــد أثــراملهــارات والتعبيــر
عنهــا بمــا يدعــم عمليــات التخطيــط والتنفيــذ.
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التطوير
تخطيــط وتنفيــذ أنشــطة التطويــرلبنــاء القــدرات واألداء وتوفيــر
املســارات املهنيــة
يقــوم تطويــرالقــدرات الفرديــة بمــا يتما�شــى مــع حاجــات املؤسســة
بيانــات “اإلطــار” املوضوعيــة حــول الكفــاءة.
يمكــن اســتخدام “اإلطــار” للمســاعدة فــي تحديــد أهــداف التطويــر
مــن خــال:
•تحديد املهارات أو جوانب املهارات التي تحتاج إلى تطوير
•توضيح مستويات الكفاءة املستهدفة
•املساعدة على تحديد والتوصل إلى اتفاق حول كيفية تحقيق
التطويروما هوالدعم املطلوب
يمكن تقديم الدعم من خالل مجموعة من التدخالت أواألنشطة
املختلفة ،وليس فقط دورات تعليمية أوتدريبية ،على سبيل املثال
عبرالتوجيه ،اإلرشــاد ،املهام املمتدة ،مرافقة أشــخاص متمرســين
أثنــاء عملهــم ،والتدريــب واالعتمــاد ،حضــور فعاليــة خارجيــة،
واملشــاركة فــي جماعــات املصالــح الخاصــة وشــبكات املمارســة.
التحليــل املناســب لكيفيــة تأثيــر مســتوى املهــارات الحالــي علــى أداء
الفــرد يســمح بوضــع خطــط التطويــرذات الصلــة التــي تحقــق نتائــج
جيــدة ،فاالســتخدام املثمــرلإلنفــاق علــى التدريــب جانــب ذو أهميــة
ً
َّ
ًّ
حقيقيــا فــي
باســتمرار ،ووضــع خطــط تطويــرمركــزة سـ ُـيحدث فرقــا
القيمــة املتحققــة مــن ميزانيــة التدريــب.

يمكــن كذلــك إدراج احتياجــات تطويــر الفــرد املحـ َّـددة فــي العمليــة
التــي يتــم مــن خاللهــا إســناد املهــام لألف ـراد.

املكافأة

مكافأة وتعويض الفرد على مهاراته وكفاءته
يمكن للمؤسسات استخدام مستويات “اإلطار” للمسئولية لدعم
تقييــم الوظائــف وتصنيفهــا ،ومــا يفيــد بصفــة خاصــة هــو الفــرق
الواضــح بيــن ســمات أحــد املســتويات وتلــك املوجــودة فــي املســتوى
التالــي .وتقــدم مواءمــة التوصيفــات الوظيفيــة مــع مســتويات
ً
“اإلطــار” ً
واضحــا لتصنيــف الوظائــف.
دعمــا
ُت َ
عتبــر ســمات االســتقاللية والتعقيــد والتأثيــر واملعرفــة ومهــارات
ّ
مكملــة ملعظــم طــرق تصنيــف الوظائــف ،وهــذا يســاعد علــى
العمــل ِ
التقييــم املعيــاري للراتــب لجميــع التخصصــات املهنيــة بطريقــة
متســقة.
يضفــي اســتخدام “اإلطــار” لدعــم التوصيفــات الوظيفيــة وملفــات
التعريــف املنهــي مزيـ ًـدا مــن املوضوعيــة علــى تقييــم مســتويات
الوظائــف واألف ـراد ،فاســتخدام “اإلطــار” فــي تقييــم أداء الفــرد
وتحليلــه يدعــم اتخــاذ وتعميــم الق ـرارات بشــأن مــكان الفــرد فــي أي
مستوى مؤس�سي .ومن الضروري تقديراألفراد ومزودي الخدمات
علــى أدائهــم ،ســواء مــن خــال الراتــب واملزايــا أو أنظمــة العــاوات أو
التغذية الراجعة ،ويمكن أن يشكل “اإلطار” ً
أساسا لهذه اآلليات.

يشــجع اســتخدام “اإلطــار” علــى النمــو املناســب للفــرد ،وتحديــد
ـاش
امليزانيــة بفاعليــة ،ويعــد طريقــة لتأكيــد أن تطويــراملهــارات متمـ ٍ
مــع االحتياجــات الحقيقيــة للمؤسســة.
يمكــن ألصحــاب العمــل اســتخدام “اإلطــار” لوضــع أهــداف التعليــم
والتدريــب لألف ـراد واملجموعــات ،كمــا يمكــن أن يســتخدمه مــزودو
خدمــات التعليــم والتدريــب لتوضيــح نتائــج التعلــم وتحســين
الفاعليــة .وهــذا يســاعد أصحــاب العمــل علــى فهــم جــدوى املؤهــات
والشهادات وتنفيذ االستثماراملُ َ
ستهدف في تدريب وتعليم العاملين
الحالييــن.
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التحليل الجنائي الرقمي

كيف يعمل “اإلطار”
تعتبرتوصيفات املهارات املهنية والسمات العامة في صميم “إطار املهارات الرقمية “ ،فهذه موارد “اإلطار”األكثر قيمة ،وهذا القسم
يصف كيف تتواءم جميعها ً
معا لتشكيل نهج بسيط ولكنه قوي
ومجد.
ٍ

املستوى 5

اضمن ،قدم املشورة

املستوى 4

َ
مكن

املستوى 3

طبق

املستوى 2

ساعد

املستوى 1

تابع

املهارات املهنية
يتألــف اإلصــدارالســابع ل ـ “إطــاراملهــارات الرقميــة” مــن
 102مهــارة مهنيــة.

مستويات “إطاراملهارات الرقمية” السبعة للمسئولية
املستوى 1

ساعـ ـ ـ ـ ــد

يتمثــل العمــود الفقــري ل ـ “إطــار املهــارات الرقميــة” فــي
اللغة املشتركة لوصف مستويات املسئولية عبراألدوار
َّ
فــي جميــع التخصصــات املهنيــة املمثلــة فــي “إطــاراملهــارات
الرقميــة”.
يتكــون “إطــار املهــارات الرقميــة” مــن ســبعة مســتويات
للمســئولية ،مــن املســتوى األول (املســتوى األدنــى) إلــى
املســتوى الســابع (املســتوى األعلــى).
تصــف املســتويات الســلوكيات والقيــم واملعرفــة
والخصائــص التــي يجــب أن تكــون لــدى الفــرد لكــي يتــم
تحديــده بأنــه كــفء فــي املســتوى الخــاص بــه.
ًّ
تتــم صياغــة املســتويات بدقــة ليكــون
تقدميــا ومميـ ًـزا
ً
ومبينــا بصــورة متســقة.
يتــم وصــف كل مســتوى مــن املســتويات الســبعة بعبــارة
إرشــادية لتلخيــص مســتوى املســئولية.

االستقاللية

يعمــل تحــت إشــراف ،لديــه حريــة تصــرف محــدودة ،يتوقــع منــه أن يطلــب
التوجيــه واإلرشــاد فــي املواقــف غيــر املتوقعــة

التأثير

ذو تأثيرمحدود ،قد يعمل وحده أو يتفاعل مع الزمالء املباشرين

التعقيد

يقــوم باألنشــطة املعتــادة فــي بيئــة مهيكلــة ،يحتــاج إلــى املســاعدة لحــل املشــاكل

املعارف
مهارات العمل

غيــراملتوقعــة
لديــه املعلومــات األساســية العامــة املالئمــة ملجــال عملــه ،يطبــق املعلومــات التي
ً
اكتســبها مؤخــرا لتطويــرمهــارات جديدة
•لديه مهارات اتصال كافية للتحاور الفعال مع اآلخرين
ً
ً
•يبدي نهجا منظما ألداء العمل
•يستخدم النظم واألدوات والتطبيقات والعمليات األساسية
•يساهم في تحديد فرص التطويرالخاصة به
•يتبــع قواعــد الســلوك واألخــاق واملعاييــراملؤسســية ،علــى اطــاع بمســائل
الصحــة والســامة
•يستوعب املمارسات األساسية لألمن الشخ�صي ويطبقها

حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT

املرجع الكامل | كيف يعمل «اإلطار» 16

املستوى  :4يسهم في DGFS
يعمل تحت إشراف ،لديه حرية تصرف
محدودة ،يتوقع منه أن يطلب التوجيه
واإلرشاد في املواقف غيراملتوقعة.

املهارة في أحد املستويات

التعريف العام

يؤثرعلى العمالء واملوردين والشركاء على مستوى الحسابات

االستقاللية

يؤثرعلى العمالء واملوردين والشركاء على مستوى الحسابات

التأثير

املستوى 4

املستوى 6

ابدأ ،أثر

تتميــزمســتويات املســئولية بعــدد مــن الســمات العامــة:
االســتقاللية  -التأثيــر  -التعقيــد  -املعرفــة  -مهــارات
العمــل.
تصــف املســتويات الســلوكيات والقيــم واملعرفــة
والخصائــص التــي يجــب أن تكــون لــدى الفــرد لكــي يتــم
تحديــده بأنــه كــفء فــي املســتوى الخــاص بــه.
يمكــن العثــور علــى تحليــل كل مســتوى مــن مســتويات
املســئولية فــي قســم مســتويات املســئولية والســمات
العامــة فــي هــذا الدليــل ،وفيمــا يلــي مثــال علــى املســتوى
األول ل ـ “إطــار املهــارات الرقميــة”.

الوصف العام للمهارة

ينطــوي عملــه علــى أنشــطة فنيــة أو مهنيــة معقــدة واســعة النطــاق فــي
ســياقات مختلفــة

التعقيد

ساعـ ـ ـ ـ ــد

املستوى 7

ضع استراتيجية ،ألهم ،أحشد

السمات العامة التي تميزمستويات املسئولية

DGFS
جمــع ومعالجــة وحفــظ وتحليــل األدلــة الجنائية
املبنيــة علــى جميــع مــا تــم التوصــل إليــه مــن
نتائج ،بما في ذلك األدلة الحاسوبية ،وتقديمها
لدعــم تدابيــر الحــد مــن الثغــرات األمنيــة و/أو
التحقيقــات الخاصــة بالجريمــة أو االحتيــال أو
التجســس أو إنفــاذ القانــون.

اسم املهارة
رمزاملهارة

لديه استيعاب شامل لألدلة املعرفية العامة واملتخصصة املعترف بها
ً
ً
يتواصل بطالقة شفهيا وتحريريا وبإمكانه

•إن اتســاق مســتويات املســئولية يدفــع باملهــارات املهنيــة
ً
قدمـ�ا.
ً
•يأتي وصف املهارة في أحد املستويات بحيث يكون
متسقا
مع مستوى املسئولية في هذا املستوى.
•هذا يفرض اتســاق مســتويات املســئولية في جميع أقســام
“اإلط��ار”؛ ممـ�ا يجعلهـ�ا متينـ�ة وقوية.
املهارات املهنية تستوفي السمات العامة
يس��تخدم “إط��ار امله��ارات الرقمي��ة “ مســتويات املســئولية،
ً
وخصوصــا ســماتها العامــة ،مــع املهــارات املهنيــة لوصــف
الكفـ�اءة.
ً
يتضمــن توصيــف كل مهــا ة ً
تعريفــا ًّ
ووصفــا لهــا فــي
عامــا للمهــارة
ر
كل مستوى من املستويات السبعة التي يمكن ممارسة املهارة
في��ه ،بحســب االنطب��اق .وتوفــرهــذه األوصــاف ً
ًّ
تفصيليا
تعريفــا
ملا تعنيه ممارسة املهارة في كل مستوى من مستويات الكفاءة.

املعارف
مهارات العمل

•ال ُت َ
عتبر هذه الفئات والفئات االثانوية مناظرة للوظائف
أو األدوار أو الفــرق املؤسســية أو مجــاالت املســئولية
الشـ�خصية.
•مــن املمارســات الشــائعة لتوصيــف وظيفــي معيــن ،علــى
سبيل املثال ،أن يشتمل على املهارات املأخوذة من فئات
وفئـ�ات ثانويـ�ة متعـ�ددة.
ً
•يهــدف التجميــع إلــى املســاعدة فــي التنقــل ،فمثــا عنــد دمــج
مه�اـرات “اإلطـ�ار” فــي ملفــات تعريــف األدوارأو التوصيفــات
الوظيفيـ�ة ،أو عنـ�د بنـ�اء إطـ�ارالكفـ�اءة الخـ�اص باملؤسسـ�ة.
•ليــس للفئــات والفئــات الثانويــة تعريفــات بحــد ذاتهــا ،بــل
هـ�ي ببسـ�اطة أوعيـ�ة إنشـ�ائية منطقيـ�ة تسـ�اعد فـ�ي التنقـ�ل.
• ُي َعـ ّـد “إط�اـر املهـ�ارات الرقميــة “ بمنزلــة مــورد مــرن حيــث
يمكــن بســهولة تجميــع املهــارات وتصفيتهــا وعرضهــا بطــرق
بديلـ�ة لدعـ�م تخصصـ�ات وأطـ�ر عمـ�ل معينـ�ة.

التنقل عبرمهارات “اإلطار”
يقوم “إطاراملهارات الرقمية “ بتجميع املهارات في فئات وفئات
ثانويةلألغ��راض املرجعيةــ والتنق��ل (التصف��ح) ،كمــا يســتخدم
الترميزاللوني لتحديد الفئات.
حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT
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نشاط”اإلطار”

مستويات المسئولية

يعتمد “إطاراملهارات الرقمية” على مجال الصناعة أو األعمال ويقوم في جوهره على الخبرة ،ويتم تحقيق املهارات على مستوى معين نتيجة ملمارسة
تلك املهارة على هذا املستوى على أرض الواقع.ومن ثم ،فإن نشاط”اإلطار” هو بيئة العالم الحقيقي التي تعمل فيها الصناعة أو األعمال.
فــي معظــم املنظمــات ،سيشــمل أي توصيــف للقــدرة املهنيــة ،ســواء كجــزء مــن التوصيــف الوظيفــي أو تقييــم الفــرد ،عـ ً
ـددا مــن الجوانــب املختلفــة،
ويوضــح املخطــط ،أعــاه ،نشــاط الجوانــب املختلفــة التــي تســهم فــي القــدرة.

يصــف هــذا القســم الخصائــص العامــة التــي تميــزمســتويات املســئولية واملســاءلة الســبعة ل ـ «إطــاراملهــارات الرقميــة « ،ويضمــن
الهيكل األسا�سي له صياغة تعريفات املهارات املهنية بطريقة تجعل مستوياتها املختلفة متمايزة بوضوح ومتوائمة مع مستويات
املســئولية.

وتتضمن مسئوليات «اإلطار» العديد من العوامل السلوكية،
مثــل التأثيــروالتفكيــرالتحليلــي والتفويــض والتواصــل الشــفهي
والكتابــي ومهــارات العــرض.

ُاملعرفة
ت َ
ُ
ً
ُّ
عتبــراملعرفــة عنصــرا بالــغ األهميــة للكفــاءة ،وهــذا أ ًمــريقــره «إطــار
املهــا ات الرقميــة « ،وحتــى يكــون الفــرد ً
كفئــا وفعــال فــي أي دور،
ر
ـيحتاج إلــى مزيــج مــن املعرفــة العامــة واملحــددة واملجاليــة.
سـ ُ
ُّ
َ
•تعــد التقنيــات واملنتجــات واألســاليب والنهــج والتشــريعات
والخدمــات والعمليــات وخصائــص املجــال أمثلــة علــى املواضــع
التــي يحتــاج فيهــا املهنيــون العاملــون فــي مجــال الصناعــة إلــى
املعرفــة.

•يمكــن الحصــول علــى املعرفــة بطــرق مختلفــة؛ مثــل الــدورات
التدريبيــة الرســمية ،والتدريــب أثنــاء العمــل أو ببســاطة مــن خــال
العمــل مــع املمارســين ذوي الخبــرة واالســتفادة مــن توجيهاتهــم.

الخبرة
الخبــرة هــي أســاس إطــار املهــارات الرقميــة :الفــرد لديــه مهــارة علــى
مستوى معين ألن هذه املهارة على هذا املستوى ،تمارس في طبيعة
عملــه الفعلــي.
تظهــرالخبــرة القــدرة علــى تطبيــق املعرفــة وتحقيــق النتائــج فــي بيئــة
عمليــة.
يرتبــط وصــف املهــارات فــي “اإلطــار” علــى مســتويات مختلفــة بالخبرة
التي أظهرها األفراد على هذا املســتوى.
ُالسلوكيات
ُ
ً
ت َ
َ
عتبــر الســلوكيات ،التــي تعــرف أحيانــا باملهــارات االجتماعيــة،
مــن املكونــات األساســية للقــدرة ،وعلــى هــذا النحــو يتــم تضميــن
الســلوكيات فــي إطــار «املهــارات الرقميــة» ككل.

•لكــن «اإلطــار» يقــر بحســم أن الســلوكيات فــي مــكان العمــل مــن
ُ
امل َ
حتمــل أن تكــون ذات طابــع نشــاطي وثقافــي بدرجــة كبيــرة.
•يمكــن أن تقــوم مؤسســات عديــدة بتحديــد مجموعــة
ًّ
داخليــا؛ حيــث
الســلوكيات الخاصــة بهــا التــي يتــم اســتخدامها
يتــم وصفهــا ً
أحيانــا كقيــم مؤسســية ،وتتنــوع بدرجــة كبيــرة مــن
مؤسســة إلــى أخــرى ،لكــن «اإلطــار» يمكــن أن يكملهــا بفاعليــة.
•كمــا يمكــن أن تســتخدم بعــض املؤسســات الســمات العامــة
الــواردة فــي «إطــار املهــارات الرقميــة» لوصــف الســلوكيات،
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•قــد يتــم االعت ـراف باملعرفــة مــن خــال مؤهــات أو شــهادات
رســمية وعــدد متزايــد مــن الــدورات الجامعيــة أو التدريبيــة
والفعاليــات وغيرهــا مــن آليــات اكتســاب املعرفــة ،وتخطيطهــا
علــى أســاس «اإلطــار» يضمــن أنهــا تتــواءم مــع املهــارات املهنيــة
املطلوبــة ،كمــا أن هــذا النهــج يعــزز إمكانيــة توظيــف الطــاب
الحاصليــن علــى هــذه املؤهــات.

صالحيات واختصاصات مستويات املسئولية
إن مســتويات املســئولية الســبعة ل ـ «إطــار املهــارات الرقميــة « ال
ّ
تمكننا من فهم التدرج الوظيفي فقط ،بل توفر ً
أيضا وسيلة يمكن
ِ
مــن خاللهــا القيــام بالتخطيــط األولــي لألطــر والهيــاكل املؤسســية
األخــرى ً
وفقــا ل ـ «اإلطــار» ،فطبيعــة الســمات العامــة تجعلهــا مالئمــة
لالســتخدام كأســاس لــكل مــن الكفــاءات األساســية واملخططــات
األوليــة واملراحــل الخاصــة باملســار الوظيفــي.
•يمكــن للمؤسســة التــي لديهــا بالفعــل مجموعــة مــن الكفــاءات
أو القيــم األساســية أن تســتخدمها ً
جنبــا إلــى جنــب مــع مهــارات
«اإلطــار» املهنيــة وتســتفيد مــن الفواصــل التــي توفرهــا
مســتوياته.
•عندما ترغب مؤسسة أو جمعية مهنية أو رابطة تجارية على
ســبيل املثــال فــي مطابقــة هيكلهــا املؤســس ل ــ«اإلطــار» فيمكــن
أن تفعل ذلك باســتخدام مســتويات املســئولية ذات الســمات
العامــة كأســاس ملثــل هــذه املطابقــة.

إمكانية التطبيق الشاملة
تــم إعــداد «إطــار املهــارات الرقميــة « كإطــار للمجتمــع الرقمــي
ومجتمع تقنية املعلومات وهندسة البرمجيات – فاملهارات املهنية
تعكس ذلك مع أن العديد منها ذو صلة مباشرة خارج هذا املجال.
وتعني إمكانية التطبيق الشاملة أن «اإلطار» يمكن أن يمتد ألبعد
مــن هــذه املجــاالت ليشــمل أي عمــل تقنــي ،وربمــا أبعــد مــن ذلــك
ً
أيضــا ،فمســتويات املســئولية هــذه تســمح بتكامــل األعمــال املهنيــة
املختلفــة وذلــك مــن خــال اســتخدامها كأســاس ســواء أكان ذلــك
التكامــل بيــن إطــاروإطــارأو بيــن هيــكل مؤسســة مــا و«إطــاراملهــارات
الرقميــة».

املؤهالت والشهادات
تعــد املؤهــات والشــهادات جـ ً
ـزءا ًّ
مهمــا مــن الصناعــة ،و»اإلطــار»
يــدرك قيمــة املؤهــات والشــهادات ويوفــر نشــاطا لوضعهــا ضمــن
املهــا ات التــي تحتاجهــا الصناعــة واألعمــال ،فاملؤهــات والشـ ُ
ـهادات
ر
تظهــر أن الفــرد قــد اجتــاز بنجــاح بعــض االختبــارات أو التقييــم -
عــدد كبيــرمنهــا يثبــت القــدرة علــى اســتدعاء معرفــة علميــة خاصــة
بموضــوع معيــن ،وبعضهــا يثبــت الفهــم ،بينمــا يؤكــد البعــض علــى
تطبيــق املهــارات.
•التخطيــط األولــي للمؤهــات علــى أســاس «إطــار املهــارات
ُ
امل َ
حتمليــن بمــدى جــدوى ومالءمــة
الرقميــة» يعـ ّ ِـرف املتقدميــن
املؤهــات.
•يمكــن مطابقــة أهــداف التعلــم مــع أهــداف التطويــر املنهــي
املســتمر (َّ )CPD
املعبــر عنهــا فــي صيغــة «اإلطــار».
•إن اســتخدام «إطــار املهــارات الرقميــة « مــن قبــل صاحــب
العمل لتحديد ما إذا كان الفرد يفي باملستوى املطلوب ،يكبر
ويندمــج علــى نحــو متزايــد بإظهــار الخبــرة.
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بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة
جميـهـ
1440
- 1439
اإللكترونيــي
ـنوي للعــام المالـ
التقريــر
ـع أصحــاب المصلحــة
ـراك
ـة ،واشـ
واالســتثمار،السـتــم
والقرويــة ووزارة التجــارة

فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.

بنــاء الخطــط االســتراتيجية للقطاعات

الخطــطالصحة
لقطــاع
ـتراتيجية
االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
واعتمــاد
االسـ بنــاء
الخطــةالرقمــي
بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
والتعليــم الرعايــة
تســهيل تطويــر
الشــؤون الخطــة
ووزارة التعليــم ووزارة تهــدف
عــن
الصحــي .ونتــج
تحديــدمعالــم هــذه الخطــط.
ذلــكـز ألهــم
ـي موجـ
وفيمــا يلـ
للقطــاع والتجــارة
والمــدن الذكيــة
البلديــةإلــىالصحــة
الرقمــي
التحــول
المتكاملــة وتســريع
والقرويــة ووزارة التجــارة الصحيــة
محــاورــةللخطــة االســتراتيجية هــي:
خمســة المصلح
جميــع أصحــاب
واشــراك
اإللكترونيــة،
واالســتثمار - ،تــم
 1440هـ
ـام المالــي 1439
التقريــر الســنوي للعـ

اإلنجـــــازات
شــهدت مســيرة الــوزارة خــال 2018م العديــد
مــن اإلنجــازات التــي ســيكون لهــا األثــر الكبيــر
فــي تعزيــز التحــول الرقمــي فــي المملكــة علــى
جميــع األصعــدة .ومــن خــال وحــدة التحــول
الرقمــي تــم العمــل علــى تحقيــق التكامــل فــي
المنظومــة الرقميــة مــن خــال بنــاء الخطــط
االســتراتيجية لقطاعــات الصحــة والتعليــم
والمــدن الذكيــة والتجــارة اإللكترونيــة ،كمــا
عملــت علــى إطــاق خدمــات المدفوعــات
الرقميــة .كمــا أطلقــت مشــروع الحكومــة
اإللكترونيــة  2020إلعــادة ترتيــب منظومــة
الحكومــة الرقميــة فــي المملكــة.

ظومة الرقمية

تكامل المنظومة الرقمية

الســرعة للمناطــق النائيــة .إضافــة إلــى تحســين
ســرعات اإلنترنــت عبــر شــبكات االتصــاالت
الثابتــة والمتنقلــة نظــراً لألعمــال المنجــزة
فــي هــذا الســياق .ولقيــاس هــذا األثــر ،تــم
إطــاق منظومــة «مقيــاس» لرفــع مســتوى
الشــفافية حــول جــودة وســرعة خدمــات
المقدمــة.
اإلنترنــت
ّ

بنــاء الخطــط االســتراتيجية للقطاعات

الرقميــة .ومــن جانــب آخــر ،حرصــت الــوزارة
علــى دعــم توطيــن التقنيــة ودعــم االبتــكار مــن
خــال إعــداد اســتراتيجيات للحوســبة الســحابية
وصناعــة التقنيــة والــذكاء االصطناعــي .كمــا
عملــت علــى إنشــاء عــدد مــن مراكــز االبتــكار
المتخصصــة بالتقنيــات الناشــئة.

مسئولية المستوى 1
االستقاللية
ســتراتيجية للقطاعات
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة
ُّ
اإلنجـــــازات
يعمل تحت إشراف .لديه حرية تصرف محدودة .يتوقع منه أن يطلب التوجيه واإلرشاد في املواقف غيراملتوقعة.

يستوعب ويستخدم األساليب واألدوات والتطبيقات املناسبة .يحدد فرص التطور الخاصة به ويتفاوض بشأنها.
يدرك ً
تماما املمارسات األمنية املؤسسية األساسية املتوقعة من قبل أفراد املؤسسة

بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم

وعلــى مســتوى التطويــر المؤسســي للــوزارة،
ســعت الــوزارة إلــى تحقيــق بيئــة عمــل ذكيــة
داخــل مقــر الــوزارة ،كمــا طـ ّـورت الكــوادر فــي
الــوزارة مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة
التطويريــة ،إضافــة إلــى تحســين الخدمــات
التقنيــة فــي الــوزارة مــن خــال إطــاق تطبيــق
«مــوارد» علــى أجهــزة الهاتــف المتنقــل.

بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
 1440 - 1439هـ
المالــي
ـنوي للعــام
ألربــع مــن التقريــر
واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
شــملت
األولويــة
السـذات
القطاعــات
الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة

كمــا عملــت الــوزارة علــى تنميــة القــدرات
ـدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
البشــرية ورفــع الوعــي الرقمــي مــن خــال
تحديــد وخارطــة الطريــق.
والمبــادرات
األولويــة شــملت
القطاعــات
الصحــةإلــىألربــع
لعاقــة،
الرعايــة
مــن تطويــر
تســهيل
وزارةالخطــة
تهــدف
واألهــداف ذلــك
الصحــي .ونتــج عــن
ذات للقطــاع
إعــداد خطــة لتوطيــن الوظائــف فــي
ا لبيئة
كفاءة
أداء
ـذه الخطــط.
هــي:معالــم هـ
االســتراتيجيةألهــم
رحلةيلــي موجــز
وفيمــا
جودة الذكيــة
والمــدن
الصحــة
الشــؤونـة البلديــة
والتعليــمالرقمــي
ـريع التحــول
المتكاملــة وتسـ
ة الصحيـ
والتجــارةللخطــة
خمســة محــاور
القطــاع بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة
لمتصلة
ا
العاملين
الممارس
الطبيةــاب المصلحــة متلقــي الخدمة
الرعايــة
جميــع أصح
ـارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
االجتماعيــة ،وإجــراء عــدد مــن البرامــج التدريبيــة
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ
وعلــى صعيــد الحكومــة اإللكترونيــة ،فقــد لتعزيــز مهــارات المتخصصيــن فــي مجــاالت
تــم تحســين االســتفادة مــن األنظمــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .باإلضافــة
شــهدت مســيرة الــوزارة خــال 2018م العديــد الســرعة للمناطــق النائيــة .إضافــة إلــى تحســين الرقميــة .ومــن جانــب آخــر ،حرصــت الــوزارة
بنــاء الخطــط االســتراتيجية للقطاعات
وقــد تــم إعــداد (  )36مبــادرة لتحقيــق
الســجات
اختبــار
وبــدء
الصحيــة
المعلومــات
ســعودية
شــبكة
إنشــاء
المبــادرات
تلــك
أبــرز
والتطبيقــات الحكوميــة المشــتركة مــن خــال إلــى إطــاق مبــادرات لرفــع الوعــي الرقمــي وســيتم مــن خــال هــذا الفصــل ســرد منجــزات
مــن اإلنجــازات التــي ســيكون لهــا األثــر الكبيــر ســرعات اإلنترنــت عبــر شــبكات االتصــاالت علــى دعــم توطيــن التقنيــة ودعــم االبتــكار مــن
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
زيــادة عــدد الجهــات الحكوميــة المرتبطــة وتعليــم الطــاب والطالبــات علــى المهــارات الــوزارة خــال عــام 2018م.
يجية لقطــاع الصحة
بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
فــي تعزيــز التحــول الرقمــي فــي المملكــة علــى الثابتــة والمتنقلــة نظــراً لألعمــال المنجــزة خــال إعــداد اســتراتيجيات للحوســبة الســحابية
المســتقبليةوســهولة
مســتوى التأثيــر
التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
والتحديــات
تراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة
بتلــك األنظمــة والتطبيقــات ،كمــا تمــت
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
جميــع األصعــدة .ومــن خــال وحــدة التحــول فــي هــذا الســياق .ولقيــاس هــذا األثــر ،تــم وصناعــة التقنيــة والــذكاء االصطناعــي .كمــا
الطريــق.
وخارطــة
واألهــداف
شــملت
مراجعــة المشــاريع الحكوميــة بهــدف ترشــيد
الرعايــة
ألولويــةتطويــر
ســهيل
تحديــد
عــن ذلــك
والمبــادرات ونتــج
للقطــاع الصحــي.
1440 - 1439
المالــي
ـنوي للعــام
التقريــر السـ
وفيمــاهـيلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
والتجــارة
الذكيــة
والمــدن
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم
الرقمــي تــم العمــل علــى تحقيــق التكامــل فــي إطــاق منظومــة «مقيــاس» لرفــع مســتوى عملــت علــى إنشــاء عــدد مــن مراكــز االبتــكار
ا لبيئة
كفاءة
أداء
رحلة
جودة
ـط.
ـ
الخط
ـذه
ـ
ه
ـم
ـ
معال
ـم
ـ
أله
ـز
ـ
موج
ـي
ـ
يل
وفيمــا
والتجــارة
اإلنفــاق علــى المشــاريع الحكوميــة .كمــا
الرقمـ
الذكيــةالتحــول
ســريع
للخطــة
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االســتراتيجية هــي :الممارس
ـي الخدمة
خمســة محــاور متلقـ
ـي الطبية
الرعايــة
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
المنظومــة الرقميــة مــن خــال بنــاء الخطــط الشــفافية حــول جــودة وســرعة خدمــات المتخصصــة بالتقنيــات الناشــئة.
صحــاب المصلحــة
أســفرت جهــود تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة
البيئة
كفاءة
أداء
رحلة
جودة
المقدمــة.
االســتراتيجية لقطاعــات الصحــة والتعليــم اإلنترنــت
ّ
للجهــات الحكوميــة عــن ارتفــاع مســتوى نضــج
ا لمتصلة
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
الرعايــة الطبية
وعلــى مســتوى التطويــر المؤسســي للــوزارة،
والمــدن الذكيــة والتجــارة اإللكترونيــة ،كمــا
الخدمــات الحكوميــة رقميــاً .
عملــت علــى إطــاق خدمــات المدفوعــات كمــا عملــت الــوزارة علــى تنميــة القــدرات ســعت الــوزارة إلــى تحقيــق بيئــة عمــل ذكيــة
وقــد تــم إعــداد (  )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الرقميــة .كمــا أطلقــت مشــروع الحكومــة البشــرية ورفــع الوعــي الرقمــي مــن خــال داخــل مقــر الــوزارة ،كمــا طـ ّـورت الكــوادر فــي
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
وفــي مجــال تســريع تحــول قطــاع االتصــاالت،
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة
اإللكترونيــة  2020إلعــادة ترتيــب منظومــة إعــداد خطــة لتوطيــن الوظائــف فــي الــوزارة مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة
وقــد تــم إعــداد ( )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
ات مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
واصلــت الــوزارة جهودهــا إليصــال خدمــات
القطــاع بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة التطويريــة ،إضافــة إلــى تحســين الخدمــات
الحكومــة الرقميــة فــي المملكــة.
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
مــن
شــريحة
ألكبــر
العريــض
النطــاق
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
واعتمــاد
االجتماعيــة ،وإجــراء عــدد مــن البرامــج التدريبيــة التقنيــة فــي الــوزارة مــن خــال إطــاق تطبيــق
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
تحديــد
نــاء ذلــك
ن
المســتفيدين فــي جميــع أنحــاء المملكــة عبــر
ا لبيئة
واألهــداف والمبــادرات كفاءة
ذات األولويــة شــملت أداء
رحلة
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
وخارطــة الطريــق.
القطاعــات
ألربــع مــن
وعلــى صعيــد الحكومــة اإللكترونيــة ،فقــد لتعزيــز مهــارات المتخصصيــن فــي مجــاالت «مــوارد» علــى أجهــزة الهاتــف المتنقــل.
ســتراتيجية هــي:
ا لمتصلة
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
شــبكات األليــاف البصريــة للمناطــق الحضريــة
لصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
تــم تحســين االســتفادة مــن األنظمــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .باإلضافــة
وشــبكات النطــاق العريــض الاســلكي عالــي
إللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
والتطبيقــات الحكوميــة المشــتركة مــن خــال إلــى إطــاق مبــادرات لرفــع الوعــي الرقمــي وســيتم مــن خــال هــذا الفصــل ســرد منجــزات
التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ
شــهدت مســيرة الــوزارة خــال 2018م العديــد الســرعة للمناطــق النائيــة .إضافــة إلــى تحســين الرقميــة .ومــن جانــب آخــر ،حرصــت الــوزارة
بنــاء الخطــط االســتراتيجية للقطاعات
زيــادة عــدد الجهــات الحكوميــة المرتبطــة وتعليــم الطــاب والطالبــات علــى المهــارات الــوزارة خــال عــام 2018م.
مــن اإلنجــازات التــي ســيكون لهــا األثــر الكبيــر ســرعات اإلنترنــت عبــر شــبكات االتصــاالت علــى دعــم توطيــن التقنيــة ودعــم االبتــكار مــن
 )3مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
بتلــك األنظمــة والتطبيقــات ،كمــا تمــت
بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
فــي تعزيــز التحــول الرقمــي فــي المملكــة علــى الثابتــة والمتنقلــة نظــراً لألعمــال المنجــزة خــال إعــداد اســتراتيجيات للحوســبة الســحابية
ــة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
مراجعــة المشــاريع الحكوميــة بهــدف ترشــيد
فــي هــذا الســياق .اإلنجــــــازات
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
ولقيــاس هــذا األثــر ،تــم وصناعــة التقنيــة والــذكاء االصطناعــي .كمــا
جميــع األصعــدة .ومــن خــال وحــدة التحــول
هولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
اإلنفــاق علــى المشــاريع الحكوميــة .كمــا
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
الرقمــي تــم العمــل علــى تحقيــق التكامــل فــي إطــاق منظومــة «مقيــاس» لرفــع مســتوى عملــت علــى إنشــاء عــدد مــن مراكــز االبتــكار
ة
أســفرت جهــود تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة
البيئة
كفاءة
أداء
رحلة أصحــاب المصلحــة
جودة اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم
المنظومــة الرقميــة مــن خــال بنــاء الخطــط الشــفافية حــول جــودة وســرعة خدمــات المتخصصــة بالتقنيــات الناشــئة.
ا لبيئة
كفاءة
للجهــات الحكوميــة عــن ارتفــاع مســتوى نضــج
ا لمتصلة
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
الرعايــة الطبية
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المقدمــة.
االســتراتيجية لقطاعــات الصحــة والتعليــم اإلنترنــت
سلقطــاع الصحــي .ونتــج
ّ
عــن ذلــك تحديــد ا لمتصلة
العاملين
الخدمــات الحكوميــة رقميــاً .
وعلــى مســتوى التطويــر المؤسســي للــوزارة،
والمــدن الذكيــة والتجــارة اإللكترونيــة ،كمــا
خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
عملــت علــى إطــاق خدمــات المدفوعــات كمــا عملــت الــوزارة علــى تنميــة القــدرات ســعت الــوزارة إلــى تحقيــق بيئــة عمــل ذكيــة
وفــي مجــال تســريع تحــول قطــاع االتصــاالت،
الرقميــة .كمــا أطلقــت مشــروع الحكومــة البشــرية ورفــع الوعــي الرقمــي مــن خــال داخــل مقــر الــوزارة ،كمــا طـ ّـورت الكــوادر فــي
وقــد تــم إعــداد ( )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
واصلــت الــوزارة جهودهــا إليصــال خدمــات
شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
المحــاورالصحة
لقطــاع
اإللكترونيــة  2020إلعــادة ترتيــب منظومــة إعــداد خطــة لتوطيــن الوظائــف فــي الــوزارة مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة
الخطــة االســتراتيجيةتلــك
ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
النطــاق العريــض ألكبــر شــريحة مــن
اء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
القطــاع بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة التطويريــة ،إضافــة إلــى تحســين الخدمــات
الحكومــة الرقميــة فــي المملكــة.
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
المملكــة
المســتفيدين فــي
عبــرحرصــت الــوزارة
آخــر،
أنحــاء جانــب
جميــع ومــن
الرقميــة.
شــهدت مســيرة الــوزارة خــال 2018م العديــد الســرعة للمناطــق النائيــة .إضافــة إلــى تحســين
مركــز لتبــادل
ـق الخطــط االســتراتيجية للقطاعات تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
تطبيــاء
التدريبيــة التقنيــة فــي الــوزارة مــن خــال إطــاق بنـ
االجتماعيــة ،وإجــراء عــدد مــن البرامــج
الحضريــة
للمناطــق
مــن اإلنجــازات التــي ســيكون لهــا األثــر الكبيــر ســرعات اإلنترنــت عبــر شــبكات شــبكات
ودعــم االبتــكار مــن
التقنيــة
البصريــةتوطيــن
ـافــى دعــم
األليـ عل
االتصــاالت
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
وعلــى صعيــد الحكومــة اإللكترونيــة ،فقــد لتعزيــز مهــارات المتخصصيــن فــي مجــاالت «مــوارد» علــى أجهــزة الهاتــف المتنقــل.
ـتراتيجياتعالــي
الاســلكي
النطــاق
فــي تعزيــز التحــول الرقمــي فــي المملكــة علــى الثابتــة والمتنقلــة نظــراً لألعمــالوشــبكات
بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
للحوســبة الســحابية
العريــضاسـ
ـال إعــداد
المنجــزة خـ
تــم تحســين االســتفادة مــن األنظمــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .باإلضافــة
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
جميــع األصعــدة .ومــن خــال وحــدة التحــول فــي هــذا الســياق .ولقيــاس هــذا األثــر ،تــم وصناعــة التقنيــة والــذكاء االصطناعــي .كمــا
ا لبيئة
كفاءة
أداء
والتطبيقــات الحكوميــة المشــتركة مــن خــال إلــى إطــاق مبــادرات لرفــع الوعــي الرقمــي وســيتم مــن خــال هــذا الفصــل ســرد منجــزات
ـط.ـي  1440 - 1439هـ
المالـ
ـذهللعــام
ـنوي
السـ
التقريــر
الخطـ
ـم هـ
معالـ
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم
ا لمتصلة
العاملين
الممارس
مة
الرقمــي تــم العمــل علــى تحقيــق التكامــل فــي إطــاق منظومــة «مقيــاس» لرفــع مســتوى عملــت علــى إنشــاء عــدد مــن مراكــز االبتــكار
زيــادة عــدد الجهــات الحكوميــة المرتبطــة وتعليــم الطــاب والطالبــات علــى المهــارات الــوزارة خــال عــام 2018م.
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
المنظومــة الرقميــة مــن خــال بنــاء الخطــط الشــفافية حــول جــودة وســرعة خدمــات المتخصصــة بالتقنيــات الناشــئة.
بتلــك األنظمــة والتطبيقــات ،كمــا تمــت
التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ
اإلنجــــــازات
المقدمــة.
االســتراتيجية لقطاعــات الصحــة والتعليــم اإلنترنــت
بنــاء الخطــط االســتراتيجية للقطاعات
مراجعــة ّ
المشــاريع الحكوميــة بهــدف ترشــيد
وعلــى مســتوى التطويــر المؤسســي للــوزارة،
والمــدن الذكيــة والتجــارة اإللكترونيــة ،كمــا
الســجات
التحــول وبــدء
وحــدة الصحيــة
المعلومــات
والتحديــاتعلــى المشــاريع الحكوميــة .كمــا
واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية اإلنفــاق
اختبــار بنــاء
الرقمــي
ســعوديةمــا بيــن
بــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكةبالتعــاون
الــوزارة علــى تنميــة القــدرات ســعت الــوزارة إلــى تحقيــق بيئــة عمــل ذكيــة
عملــت علــى إطــاق خدمــات المدفوعــات كمــا عملــت
اإللكترونيــة.
الطبيــة
إحالــة
لتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام
وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــةأســفرت جهــود تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة
ذوي العاقــة،
التحــول
وشــركاء
البيئة
كفاءة
أداء
رحلة
جودة
الطريــق .الوعــي الرقمــي مــن خــال داخــل مقــر الــوزارة ،كمــا طـ ّـورت الكــوادر فــي
الرقميــة .كمــا أطلقــت مشــروع الحكومــة البشــرية ورفــع
لتبــادل
ـج
ـ
نض
ـتوى
ـ
مس
ـاع
ـ
ارتف
ـن
ـ
ع
ـة
ـ
الحكومي
ـات
ـ
للجه
ا لمتصلة
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
الرعايــة الطبية
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة
ـذه الخطـ
معالــم هـ
موجــز ألهــم
إلعــادةيلــي
 2020وفيمــا
والتجــارة
وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــزووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة
ـط .لتوطيــن الوظائــف فــي الــوزارة مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة
خطــة
إعــداد
منظومــة
ترتيــب
اإللكترونيــة
الخدمــات الحكوميــة رقميــاً .
ـة
ـ
المصلح
ـاب
ـ
أصح
ـع
ـ
جمي
ـراك
ـ
واش
ـة،
ـ
اإللكتروني
تــم
واالســتثمار،
التجــارة
ووزارة
والقرويــة
القطــاع بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة التطويريــة ،إضافــة إلــى تحســين الخدمــات
الحكومــة الرقميــة فــي المملكــة.
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
االجتماعيــة ،وإجــراء عــدد مــن البرامــج التدريبيــة التقنيــة فــي الــوزارة مــن خــال إطــاق تطبيــق
وفــي مجــال تســريع تحــول قطــاع االتصــاالت،
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
وعلــى صعيــد الحكومــة اإللكترونيــة ،فقــد لتعزيــز مهــارات المتخصصيــن فــي مجــاالت «مــوارد» علــى أجهــزة الهاتــف المتنقــل.
وقــد تــم إعــداد ( )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
واصلــت الــوزارة جهودهــا إليصــال خدمــات
تــم تحســين االســتفادة مــن األنظمــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .باإلضافــة
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
النطــاق العريــض ألكبــر شــريحة مــن
والتطبيقــات الحكوميــة المشــتركة مــن خــال إلــى إطــاق مبــادرات لرفــع الوعــي الرقمــي وســيتم مــن خــال هــذا الفصــل ســرد منجــزات
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
المملكــة
فــيـدجميــع
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة
ـىـامتحســين
إضافــة
عبــرــة.
النائي
أنحــاءللمناطــق
ـرعة
السـ
2018م .الرقميــة .ومــن جانــب آخــر ،حرصــت الــوزارة
المســتفيدينالعديـ
ـال 2018م
المرتبطــةــوزارة خـ
ـهدت مســيرة ال
شـ
بنــاء الخطــط االســتراتيجية للقطاعات
ـالإلـعـ
ـوزارة خـ
المهــارات الـ
علــى
والطالبــات
الطــاب
وتعليــم
الحكوميــة
زيــادة عــدد الجهــات
الحضريــة
للمناطــق
الكبيــرالبصريــة
األليــاف
ســرعات
اإلنترنــت عبــر شــبكات االتصــاالت علــى دعــم توطيــن التقنيــة ودعــم االبتــكار مــن
شــبكاتاألثــر
تمــتـي ســيكون لهــا
كمــاـازات التـ
والتطبيقــات ،اإلنجـ
مــن
بتلــك األنظمــة
والمتنقلــةعالــي
الثابتــةالاســلكي
ـى العريــض
النطــاق
وشــبكات
للقطاعات
ـتراتيجيةالخطــة إلــى
بنــاء الخطــط االسـ تهــدف
تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
نظــراً لألعمــال المنجــزة خــال إعــداد اســتراتيجيات للحوســبة الســحابية
المملكــة علـ
ترشــيد الرقمــي فــي
بهــدف التحــول
الحكوميــةـي تعزيــز
فـ
التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ مراجعــة المشــاريع
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
كمــا ومــن خــال وحــدة التحــول فــي هــذا الســياق .ولقيــاس هــذا األثــر ،تــم وصناعــة التقنيــة والــذكاء االصطناعــي .كمــا
األصعــدة.
هــي :المشــاريع جميــع
الحكوميــة.
الرؤيــةعلــى
اإلنفــاق
والتحديــات
المســتقبلية
بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
اإللكترونيــةـل علــى تحقيــق التكامــل فــي إطــاق منظومــة «مقيــاس» لرفــع مســتوى عملــت علــى إنشــاء عــدد مــن مراكــز االبتــكار
الخدمــاتــي تــم العمـ
الرقم
تطويــر
جهــود
أســفرت
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
كفاءةـع أصحــاب المصلحــة ا لبيئة
جودة
أداء اإللكترونيــة ،واشــراك جميـ
رحلةالتجــارة واالســتثمار ،تــم
والقرويــة ووزارة
الرقميــة مــن خــال بنــاء الخطــط الشــفافية حــول جــودة وســرعة خدمــات المتخصصــة بالتقنيــات الناشــئة.
المنظومــة
ـتوى نضــج
مسـ
ارتفــاع
معالـعـ
الحكوميــة
للجهـ
ا لمتصلة
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
الرعايــة الطبية
ـط.
الخطـ
ـمـنهــذه
ـاتـز ألهــم
موجـ
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي
المقدمــة.
اإلنجــــــازات اإلنترنــت
االســتراتيجية لقطاعــات الصحــة والتعليــم
ّ
الخدمــات الحكوميــة رقميــاً .
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
وعلــى مســتوى التطويــر المؤسســي للــوزارة،
والمــدن الذكيــة والتجــارة اإللكترونيــة ،كمــا
إطــاق خدمــات المدفوعــات كمــا عملــت الــوزارة علــى تنميــة القــدرات ســعت الــوزارة إلــى تحقيــق بيئــة عمــل ذكيــة
علــىـاالت،
عملــتاالتصـ
وفــي مجــال تســريع تحــول قطــاع
أطلقــت مشــروع الحكومــة البشــرية ورفــع الوعــي الرقمــي مــن خــال داخــل مقــر الــوزارة ،كمــا طـ ّـورت الكــوادر فــي
كمــا
الرقميــة.
وقــد تــم إعــداد ( )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
واصلــت الــوزارة جهودهــا إليصــال خدمــات
بعــد،الصحة
لقطــاع
حســبــتراتيجية
ـة االس
تلــك المحــاور ودراســة الخطـ
 2020إلعــادة ترتيــب منظومــة إعــداد خطــة لتوطيــن الوظائــف فــي الــوزارة مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة
أولوياتهــا
وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
للتطبيــب عــن
اإللكترونيــة مــن
ألكبــر شــريحة
أداء النطــاق العريــضكفاءة
رحلة
التقريــر الســنوي للعــام المالــي - 1439جودة
 1440هـ
القطــاع بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة التطويريــة ،إضافــة إلــى تحســين الخدمــات
لبيئة المملكــة.
جميــع الحكومــة الرقميــة افــي
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
الصحة
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع
الممارس المســتفيدين فــي
العاملينأنحــاء المملكــة عبــرا لمتصلة
متلقــي الخدمة
الطبية
الرعايــة
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
االجتماعيــة ،وإجــراء عــدد مــن البرامــج التدريبيــة التقنيــة فــي الــوزارة مــن خــال إطــاق تطبيــق
شــبكات األليــاف البصريــة للمناطــق الحضريــة
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
الحكومــة اإللكترونيــة ،فقــد لتعزيــز مهــارات المتخصصيــن فــي مجــاالت «مــوارد» علــى أجهــزة الهاتــف المتنقــل.
صعيــد
وشــبكات النطــاق العريــض وعلــى
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
عالــي
الاســلكي
تــم تحســين االســتفادة مــن األنظمــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .باإلضافــة
ـتراتيجيةالمتكاملــة وتس
سـ الصحيــة
للقطاعاتــريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
اختبــار
الصحيــة وبــدء
وقــد تــم إعــداد (  )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات
الســجاتـن خــال إلــى إطــاق مبــادرات لرفــع الوعــي الرقمــي وســيتم مــن خــال هــذا الفصــل ســرد منجــزات
المشــتركة مـ
الحكوميــة
والتطبيقــات
المحــاور ودراســة
تلــك
المســتقبليةوإنشــاء
الرؤيــةعــن بعــد،
للتطبيــب
اإللكترونيــة.الجهــات الحكوميــة المرتبطــة وتعليــم الطــاب والطالبــات علــى المهــارات الــوزارة خــال عــام 2018م.
نظــام إحالــة الطبيــة زيــادة عــدد
والتحديــات
حســبتحديــد
أولوياتهــا فــي
االســتراتيجية الرقميــة
واعتمــاد الخطــط
دة التحــول الرقمــي بنــاء
ومــن
التنفيــذ،
وســهولة
التأثيــر
مســتوى
لتبــادل
مركــز
تطبيــق
وتنفيــذ
وطنــي،
بتلــك األنظمــة والتطبيقــات ،كمــا تمــت
لعاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
اإلنجــــــازات
مراجعــة المشــاريع الحكوميــة بهــدف ترشــيد
ة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
اإلنفــاق علــى المشــاريع الحكوميــة .كمــا
ارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
أســفرت جهــود تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة
البيئة
كفاءة
أداء
رحلة
جودة
للجهــات الحكوميــة عــن ارتفــاع مســتوى نضــج
ا لمتصلة
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
الرعايــة الطبية
ا لبيئة الخدمــات الحكوميــة رقميــاً .
كفاءة
أداء
رحلة
جودة
ا لمتصلة
العاملين
الممارس
الخدمة
متلقــي
الرعايــة الطبية
هـ
للعــام المالــي 1440 - 1439
الســنوي
التقريــر

التأثير
ذو تأثيرمحدود .قد يعمل وحده أو يتفاعل مع الزمالء املباشرين.

التعقيد
يقوم باألنشطة املعتادة في بيئة مهيكلة .يحتاج إلى املساعدة لحل املشكالت غيراملتوقعة.
اإلنجـــــازات

تكامل المنظومة الرقمية
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة

مسئولية المستوى 3
االستقاللية
يعمل وفق التوجه العام .لديه صالحية تقديرية في تحديد املسائل واملهام املعقدة واالستجابة لها .يقبل التوجيهات
َّ
املحددة الصادرة له ،وتتم مراجعة عمله في آجال (مواعيد) زمنية متفق عليها .يحدد متى ينبغي تصعيد املوضوعات
تكامل المنظومة الرقمية
أو املشــكالت ملســتوى أعلى.
التأثير
ّ
واملورديــن والشــركاء علــى مســتوى العمــل .قــد يشــرف علــى
يتفاعــل مــع الزمــاء ويؤثــر فيهــم .لديــه اتصــال بالعمــاء
ِ
اآلخريــن أو يتخــذ ق ـرارات تؤثــرفــي العمــل املســند لألف ـراد أو مراحــل املشــاريع .يتفاهــم ويتعــاون فــي تحليــل احتياجــات
املســتخدمين/العمالء ويبــرز ذلــك فــي العمــل الخــاص بهــم.

املعرفة
ً
مؤخرا لتطويرمهارات جديدة.
العامة املالئمة ملجال عمله .يطبق املعلومات التي اكتسبها
لديه املعلومات األساسية
تكامل المنظومة الرقمية
اإلنجـــــازات

مهارات العمل
تكامل المنظومة الرقمية
ً
ً
منظما ألداء العمل.
لديه مهارات اتصال كافية للتحاور الفعال مع اآلخرين  .يبدي نهجا
يستخدم النظم واألدوات والتطبيقات والعمليات األساسية .يساهم في تحديد فرص التطويرالخاصة به.
يتبــع قواعــد الســلوك واألخــاق واملعاييــر املؤسســية.االطالع علــى مســائل الصحــة والســامة .يســتوعب املمارســات
تكامل المنظومة الرقمية
اإلنجـــــازات
تكامل المنظومة الرقمية األساســية لألمــن الشــخ�صي ويطبقهــا.

مسئولية المستوى 2
االستقاللية
ظومة الرقمية
يعمل وفق التوجه املعتاد .لديه صالحية تقديرية محدودة في معالجة املشكالت أو اإلجابة على االستفسارات .يعمل
دون الرجوع ً
كثيرا لآلخرين.
التأثير
قــد يكــون لــه قــدر أكبــر مــن التأثيــر فــي مجالــه الخــاص .يــدرك الحاجــة للتعــاون مــع الفريــق ويعبــر عــن احتياجــات
املســتخدمين /العمــاء.

يجية لقطــاع الصحة

راتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
ألولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
ســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
لتحقيــق
مبــادرة
والتجــارة إعــداد
وقــد تــم
تلــكـط.المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
أبــرزالخطـ
ـم هــذه
ألهــم معالـ
 )36موجــز
وفيمــا( يلــي
لذكيــة
ســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
تلــك
المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
المصلحــة
صحــاب
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل

ن ذلــك تحديــد
رحلة
ســتراتيجية هــي:
ت
متلقــي الخدمة

وفــي مجــال تســريع تحــول قطــاع االتصــاالت،
واصلــت الــوزارة جهودهــا إليصــال خدمــات
الســجات العريــض ألكبــر شــريحة مــن
المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار النطــاق
المســتفيدين فــي جميــع أنحــاء المملكــة عبــر
الطبيــة اإللكترونيــة.
شــبكات األليــاف البصريــة للمناطــق الحضريــة
وشــبكات النطــاق العريــض الاســلكي عالــي

التعقيد
يؤدي مجموعة من أنشطة العمل في بيئات مختلفة .قد يساهم في حلول املسائل االعتيادية.

ة

أداء
الممارس

كفاءة
العاملين

ا لبيئة
ا لمتصلة

ا لبيئة
ا لمتصلة

مة

ـرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
تطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
طنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل

كفاءة
العاملين

شــهدت مســيرة الــوزارة خــال 2018م العديــد
مــن اإلنجــازات التــي ســيكون لهــا األثــر الكبيــر
فــي تعزيــز التحــول الرقمــي فــي المملكــة علــى
جميــع األصعــدة .ومــن خــال وحــدة التحــول
الرقمــي تــم العمــل علــى تحقيــق التكامــل فــي
المنظومــة الرقميــة مــن خــال بنــاء الخطــط
االســتراتيجية لقطاعــات الصحــة والتعليــم
والمــدن الذكيــة والتجــارة اإللكترونيــة ،كمــا
عملــت علــى إطــاق خدمــات المدفوعــات
الرقميــة .كمــا أطلقــت مشــروع الحكومــة
اإللكترونيــة  2020إلعــادة ترتيــب منظومــة
الحكومــة الرقميــة فــي المملكــة.

الســرعة للمناطــق النائيــة .إضافــة إلــى تحســين
ســرعات اإلنترنــت عبــر شــبكات االتصــاالت
الثابتــة والمتنقلــة نظــراً لألعمــال المنجــزة
فــي هــذا الســياق .ولقيــاس هــذا األثــر ،تــم
إطــاق منظومــة «مقيــاس» لرفــع مســتوى
الشــفافية حــول جــودة وســرعة خدمــات
المقدمــة.
اإلنترنــت
ّ

الرقميــة .ومــن جانــب آخــر ،حرصــت الــوزارة
علــى دعــم توطيــن التقنيــة ودعــم االبتــكار مــن
خــال إعــداد اســتراتيجيات للحوســبة الســحابية
وصناعــة التقنيــة والــذكاء االصطناعــي .كمــا
عملــت علــى إنشــاء عــدد مــن مراكــز االبتــكار
المتخصصــة بالتقنيــات الناشــئة.

املعرفة
يستطيع تطبيق املعارف األساسية العامة املوجودة في األدلة املعرفية الخاصة بمجال املؤسسة التي يعمل بها .لديه
معرفة بمجال العمل األسا�سي .يستوعب املعلومات الجديدة عندما يتم تقديمها بطريقة منهجية ويطبقها بفاعلية.

قطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
مســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
اء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
مركــز لتبــادل

أداء
الممارس

اإلنجـــــازات

اإلنجــــــازات

ـاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
ربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
لتحقيــق
مبــادرة
)3
الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
ســعودية
والمــدنأبــرز
المعلومــاتالخطــط.
ـم معالــم هــذه
شــبكةموجــز ألهـ
إنشــاءــا يلــي
المبــادرات وفيم
تلــك والتجــارة
الذكيــة
والتعليــم
صحــة
حســب
أولوياتهــا
ة
بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
للتطبيــب عــن
المصلحــة
جميــع أصحــاب
واشــراك
إللكترونيــة،
هولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
كفاءة
العاملين

وقــد تــم إعــداد ( )36مبــادرة لتحقيــق
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن

وعلــى صعيــد الحكومــة اإللكترونيــة ،فقــد
تــم تحســين االســتفادة مــن األنظمــة
والتطبيقــات الحكوميــة المشــتركة مــن خــال
زيــادة عــدد الجهــات الحكوميــة المرتبطــة
بتلــك األنظمــة والتطبيقــات ،كمــا تمــت
مراجعــة المشــاريع الحكوميــة بهــدف ترشــيد
اإلنفــاق علــى المشــاريع الحكوميــة .كمــا
أســفرت جهــود تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة
للجهــات الحكوميــة عــن ارتفــاع مســتوى نضــج
الخدمــات الحكوميــة رقميــاً .

كمــا عملــت الــوزارة علــى تنميــة القــدرات
البشــرية ورفــع الوعــي الرقمــي مــن خــال
إعــداد خطــة لتوطيــن الوظائــف فــي
القطــاع بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة
االجتماعيــة ،وإجــراء عــدد مــن البرامــج التدريبيــة
لتعزيــز مهــارات المتخصصيــن فــي مجــاالت
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .باإلضافــة
إلــى إطــاق مبــادرات لرفــع الوعــي الرقمــي
وتعليــم الطــاب والطالبــات علــى المهــارات

وعلــى مســتوى التطويــر المؤسســي للــوزارة،
ســعت الــوزارة إلــى تحقيــق بيئــة عمــل ذكيــة
داخــل مقــر الــوزارة ،كمــا طـ ّـورت الكــوادر فــي
الــوزارة مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة
التطويريــة ،إضافــة إلــى تحســين الخدمــات
التقنيــة فــي الــوزارة مــن خــال إطــاق تطبيــق
«مــوارد» علــى أجهــزة الهاتــف المتنقــل.

مهارات العمل
ّ
واملوردين والشركاء.
لديه مهارات تواصل كافية للتحاور بفاعلية مع العمالء
ِ
قــادرعلــى العمــل ضمــن فريــق .قــادرعلــى تخطيــط وجدولــة متابعــة عملــه ضمــن أطــرزمنيــة قصيــرة .يتبــع ً
نهجــا منطقيــاًّ
َّ
ومنظ ًمــا للعمــل.
ا لبيئة
ا لمتصلة

المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الطبيــة اإللكترونيــة.

وفــي مجــال تســريع تحــول قطــاع االتصــاالت،
واصلــت الــوزارة جهودهــا إليصــال خدمــات
النطــاق العريــض ألكبــر شــريحة مــن
المســتفيدين فــي جميــع أنحــاء المملكــة عبــر
شــبكات األليــاف البصريــة للمناطــق الحضريــة
وشــبكات النطــاق العريــض الاســلكي عالــي

اإلنجــــــازات

حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT

وســيتم مــن خــال هــذا الفصــل ســرد منجــزات
الــوزارة خــال عــام 2018م.
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التعقيد
ًَّ
ً
ً
يقــوم بالعديــد مــن األعمــال ،التــي تكــون أحيانــا معقــدة وغيــراعتياديــة ،فــي العديــد مــن البيئــات .يطبــق نهجــا منظمــا فــي
تحديــد املســائل واملشــكالت ومعالجتهــا.

املعرفة
َُ
ً
ّ
لديه املعرفة الشاملة واملتخصصة ضمن مجاله ،والتي تعد ضرورية ألدائه الفعال في املؤسسة ،والتي يستقيها عادة
من األدلة املعرفية املُ َ
عترف بها ومعلومات املؤسسة .لديه القدرة على التطبيق الفعال للمعرفة .لديه تقديرلنشاط
العمل األوسع .يعمل على تطويرما لديه من معارف.

مهارات العمل
يبدي مهارات تواصل فعالة.
يضع الخطط والجداول الزمنية ويتابع العمل املنوط به (وعمل اآلخرين حيثما ينطبق ذلك) بكفاءة في إطارمواعيد
محددة ً
نهائية َّ
ووفقا للتشريعات واملعاييرواإلجراءات ذات الصلة.
يساهم بصورة وافية في عمل الفرقّ .
يقدر ارتباط دوره بأدوارأخرى وأعمال صاحب العمل أو العميل .يستطيع أن
ِ
الرقمية
تكامل المنظومةيتبع ً
ًّ
ًّ
ومنهجيا ملعالجة املسائل واملشكالت.
تحليليا
نهجا
للقطاعاتتحديد فرص التطويرالشخ�صي املالئمة والتفاوض بشأنها.
يبادرفي
بنــاء الخطــط االســتراتيجية
يــدرك مــدى تأثيــر دوره فــي الجانــب األمنــي ويســتطيع تطبيــق املمارســات األمنيــة االعتياديــة واملعرفــة الالزمــة لعملــه
الخــاص.

أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل

المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الطبيــة اإللكترونيــة.

بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم

التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ

بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة
ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت
الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة
اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة

فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.

الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة

مسئولية المستوى 4
االستقاللية
يعمــل وفــق التوجــه العــام ضمــن إطــار واضــح للمســاءلة .يتمتــع بقــدركبيــرمــن املســئولية واالســتقاللية .يخطــط لعملــه
الشــخ�صي ليســتوفي األهــداف والعمليــات املقــررة.
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي

جودة
الرعايــة الطبية

للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:

رحلة
متلقــي الخدمة

وقــد تــم إعــداد ( )36مبــادرة لتحقيــق
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن

أداء
الممارس

أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
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كفاءة
العاملين

البيئة
ا لمتصلة

المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الطبيــة اإللكترونيــة.
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والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
المنظومــة الرقميــة مــن خــال بنــاء الخطــط
االســتراتيجية لقطاعــات الصحــة والتعليــم
التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ
والمــدن الذكيــة والتجــارة اإللكترونيــة ،كمــا
عملــت علــى إطــاق خدمــات المدفوعــات
الرقميــة .كمــا أطلقــت مشــروع الحكومــة
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة
اإللكترونيــة  2020إلعــادة ترتيــب منظومــة
الحكومــة الرقميــة فــي المملكــة.
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد

الشــفافية حــول جــودة وســرعة خدمــات
المقدمــة.
اإلنترنــت
ّ

المتخصصــة بالتقنيــات الناشــئة.

والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم

وعلــى مســتوى التطويــر المؤسســي للــوزارة،
ســعت الــوزارة إلــى تحقيــق بيئــة عمــل ذكيــة
داخــل مقــر الــوزارة ،كمــا طـ ّـورت الكــوادر فــي
الــوزارة مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة
التطويريــة ،إضافــة إلــى تحســين الخدمــات
التقنيــة فــي الــوزارة مــن خــال إطــاق تطبيــق
«مــوارد» علــى أجهــزة الهاتــف المتنقــل.

ـاع الصحة
الخطــة االســتراتيجية لقطـ
المنظومة الرقمية
تكامل

كمــا عملــت الــوزارة علــى تنميــة القــدرات
البشــرية ورفــع الوعــي الرقمــي مــن خــال
إعــداد خطــة لتوطيــن الوظائــف فــي
القطــاع بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة
االجتماعيــة ،وإجــراء عــدد مــن البرامــج التدريبيــة
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
وعلــى صعيــد الحكومــة اإللكترونيــة ،فقــد لتعزيــز مهــارات المتخصصيــن فــي مجــاالت
تــم تحســين االســتفادة مــن األنظمــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .باإلضافــة
والتطبيقــات الحكوميــة المشــتركة مــن خــال إلــى إطــاق مبــادرات لرفــع الوعــي الرقمــي وســيتم مــن خــال هــذا الفصــل ســرد منجــزات
2018م .الرقميــة .ومــن جانــب آخــر ،حرصــت الــوزارة
ـىـامتحســين
إضافــة
النائيــة.
ـرعة للمناطــق
السـ
الطــاب العديــد
ـال 2018م
المرتبطــةــوزارة خـ
ـهدت مســيرة ال
شـ
ـالإلـعـ
ـوزارة خـ
المهــارات الـ
علــى
والطالبــات
وتعليــم
الحكوميــة
زيــادة عــدد الجهــات
تمــتـي ســيكون لهــا األثــر الكبيــر ســرعات اإلنترنــت عبــر شــبكات االتصــاالت علــى دعــم توطيــن التقنيــة ودعــم االبتــكار مــن
كمــاـازات التـ
والتطبيقــات ،اإلنجـ
مــن
بتلــك األنظمــة
ترشــيد الرقمــي فــي المملكــة علــى الثابتــة والمتنقلــة نظــراً لألعمــال المنجــزة خــال إعــداد اســتراتيجيات للحوســبة الســحابية
بهــدف التحــول
الحكوميــةـي تعزيــز
فـ
مراجعــة المشــاريع
للقطاعات
للعــام المالــي  1440 - 1439هـ
ســتراتيجيةالتقريــر الســنوي
كمــا ومــن خــال وحــدة التحــول فــي هــذا الســياق .ولقيــاس هــذا األثــر ،تــم وصناعــة التقنيــة والــذكاء االصطناعــي .كمــا
األصعــدة.
اإلنفــاق علــى المشــاريع جميــع
الحكوميــة.
اإللكترونيــةـل علــى تحقيــق التكامــل فــي إطــاق منظومــة «مقيــاس» لرفــع مســتوى عملــت علــى إنشــاء عــدد مــن مراكــز االبتــكار
الخدمــاتــي تــم العمـ
لبيئة الرقم
تطويــر
أســفرت جهــود ا
جودة بنــاء واعتمــاد الخطــط رحلة
كفاءةوالتحديــات
أداءتحديــد الرؤيــة المســتقبلية
االســتراتيجية الرقميــة فــي
دة التحــول الرقمــي
الرقميــة مــن خــال بنــاء الخطــط الشــفافية حــول جــودة وســرعة خدمــات المتخصصــة بالتقنيــات الناشــئة.
المنظومــة
ا
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
الرعايــة الطبية
ـتوى نضــج
لمتصلةارتفــاع مسـ
الحكوميــة عــن
ـات
ـ
للجه
لعاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
المقدمــة.
االســتراتيجية لقطاعــات الصحــة والتعليــم اإلنترنــت
ّ
الخدمــات الحكوميــة رقميــاً .
ـط.
ـ
الخط
ـذه
ـ
ه
ـم
ـ
معال
ـم
ـ
أله
ـز
ـ
موج
ـي
ـ
يل
ـا
ـ
وفيم
والتجــارة
الذكيــة
والمــدن
والتعليــم
الصحــة
ة الشــؤون البلديــة
وعلــى مســتوى التطويــر المؤسســي للــوزارة،
والمــدن الذكيــة والتجــارة اإللكترونيــة ،كمــا
ارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
إطــاق خدمــات المدفوعــات كمــا عملــت الــوزارة علــى تنميــة القــدرات ســعت الــوزارة إلــى تحقيــق بيئــة عمــل ذكيــة
عملــت
علــىـاالت،
االتصـ
ـول قطــاع
ـريع تحـ
ـال تسـ
وفــي مجـ
الســجات
اختبــار
وبــدء
الصحيــة
وقــد تــم إعــداد (  )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات
أطلقــت مشــروع الحكومــة البشــرية ورفــع الوعــي الرقمــي مــن خــال داخــل مقــر الــوزارة ،كمــا طـ ّـورت الكــوادر فــي
كمــا
الرقميــة.
الــوزارة جهودهــا إليصــال خدمــات
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة واصلــت
اإللكترونيــة.
 2020إلعــادة ترتيــب منظومــة إعــداد خطــة لتوطيــن الوظائــف فــي الــوزارة مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة
اإللكترونيــة مــن
النطــاق العريــض ألكبــر شــريحة
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
القطــاع بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة التطويريــة ،إضافــة إلــى تحســين الخدمــات
الرقميــة فــي المملكــة.
الحكومــة
المملكــة عبــر
المســتفيدين فــي جميــع أنحــاء
االجتماعيــة ،وإجــراء عــدد مــن البرامــج التدريبيــة التقنيــة فــي الــوزارة مــن خــال إطــاق تطبيــق
يجية لقطــاع الصحة
شــبكات األليــاف البصريــة للمناطــق الحضريــة
الحكومــة اإللكترونيــة ،فقــد لتعزيــز مهــارات المتخصصيــن فــي مجــاالت «مــوارد» علــى أجهــزة الهاتــف المتنقــل.
صعيــد
وعلــى
وشــبكات النطــاق العريــض الاســلكي عالــي
تــم تحســين االســتفادة مــن األنظمــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .باإلضافــة
ســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
والتطبيقــات الحكوميــة المشــتركة مــن خــال إلــى إطــاق مبــادرات لرفــع الوعــي الرقمــي وســيتم مــن خــال هــذا الفصــل ســرد منجــزات
ســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
زيــادة عــدد الجهــات الحكوميــة المرتبطــة وتعليــم الطــاب والطالبــات علــى المهــارات الــوزارة خــال عــام 2018م.
راتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
بتلــك األنظمــة والتطبيقــات ،كمــا تمــت
اإلنجــــــازات
ألولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
مراجعــة المشــاريع الحكوميــة بهــدف ترشــيد
لذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
اإلنفــاق علــى المشــاريع الحكوميــة .كمــا
صحــاب المصلحــة
أســفرت جهــود تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة

اإلنجـــــازات

ظومة الرقمية

تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي

اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة

للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:

التأثير
ً
ّ
واملورديــن والشــركاء علــى مســتوى الحســابات .قــد يكــون مســئول لدرجــة مــا عــن عمــل اآلخريــن
يؤثــر فــي العمــاء
ِ
وتخصيــص املــوارد .يشــارك فــي األنشــطة الخارجيــة املتعلقــة بمجــال تخصصــه .يتخــذ قـرارات تؤثــرفــي نجــاح املشــاريع
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة
وأهــداف الفريــق .يتعــاون باســتمرارمــع أعضــاء الفريــق واملســتخدمين والعمــاء .يعمــل علــى ضمــان الوفــاء باحتياجــات
املســتخدمين طــوال الوقــت.

رحلة
متلقــي الخدمة

ن ذلــك تحديــد
لتحقيــق
)3
مبــادرةهــي:
ســتراتيجية
ة أولوياتهــا حســب
هولة التنفيــذ ،ومــن

كفاءة
العاملين

أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل

ت

جودة
الرعايــة الطبية

بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة
كفاءةـع أصحــاب المصلحــة
أداء اإللكترونيــة ،واشــراك جميـ
رحلةالتجــارة واالســتثمار ،تــم
والقرويــة ووزارة
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة

جودة
الرعايــة الطبية

وفــي مجــال تســريع تحــول قطــاع االتصــاالت،
واصلــت الــوزارة جهودهــا إليصــال خدمــات
النطــاق العريــض ألكبــر شــريحة مــن
المســتفيدين فــي جميــع أنحــاء المملكــة عبــر
شــبكات األليــاف البصريــة للمناطــق الحضريــة
وشــبكات النطــاق العريــض الاســلكي عالــي

المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الطبيــة اإللكترونيــة.

المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الطبيــة اإللكترونيــة.

رحلة
متلقــي الخدمة

وقــد تــم إعــداد ( )36مبــادرة لتحقيــق
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن

أداء
الممارس

املعرفة
ُ
َ
لديــه اســتيعاب شــامل لألدلــة املعرفيــة العامــة واملتخصصــة املعتــرف بهــا فــي مجــال عمــل املؤسســة حســبما يلــزم .لديــه
معرفــة ُم َ
كتســبة وافيــة بمجــال املؤسســة ونطاقهــا .قــادرعلــى تطبيــق املعرفــة بفاعليــة فــي مواقــف غيــرمألوفــة ويعمــل
علــى تحديــث معارفــه باســتمرار ويســاهم فــي تطويــراآلخريــن .يســتوعب املعلومــات الجديــدة بســرعة ويطبقهــا بفاعليــة.
يحافــظ علــى وعيــه باملمارســات املتطــورة وتطبيقهــا ويتولــى مســئولية التقــدم فــي تطــوره الشــخ�صي.

كفاءة
لبيئةتحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
االســتراتيجية الرقميــة افــي
ـاء واعتمــاد الخطــط
ا لمتصلة
العاملين
ربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
صحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
إللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
اء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
مركــز لتبــادل

ة

مهارات العمل
وتحريريا وبإمكانه تقديم املعلومات َّ
ًّ
ًّ
املعقدة لكل من الجمهور التقني وغيرالتقني .يخطط ويضع
شفهيا
يتواصل بطالقة
والجودة.
الجداول الزمنية ويراقب العمل لغرض تلبية أهداف الوقت
اإلنجـــــازات
تكامل المنظومة الرقمية
يســهل التعــاون بيــن أصحــاب املصلحــة الذيــن لديهــم أهــداف مشــتركة .ينتقــي املناســب مــن املعاييــروالطــرق واألدوات
والتطبيقــات املعمــول بهــا
يســتوعب ً
تماما أهمية األمن للعمل الخاص به ولعمل املؤسســة .يســعى إلى الحصول على املعرفة أو املشــورة األمنية
تكامل المنظومة الرقمية املتخصصــة عنــد الحاجــة لدعــم عملــه أوعمــل زمالئــه املباشــرين.

البيئة
ا لمتصلة

كفاءة
العاملين

المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الطبيــة اإللكترونيــة.
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اإلنجـــــازات

الســرعة للمناطــق النائيــة .إضافــة إلــى تحســين
ســرعات اإلنترنــت عبــر شــبكات االتصــاالت
الثابتــة والمتنقلــة نظــراً لألعمــال المنجــزة
فــي هــذا الســياق .ولقيــاس هــذا األثــر ،تــم
إطــاق منظومــة «مقيــاس» لرفــع مســتوى
الشــفافية حــول جــودة وســرعة خدمــات
المقدمــة.
اإلنترنــت
ّ

مهارات العمل
َ
يظهر َملكة القيادة .يتواصل بفاعلية بصفة رسمية وغيررسمية.
يعمل على تيسيرالتعاون بين أصحاب املصلحة الذين لديهم أهداف مختلفة.
يحلل ويصمم ويخطط وينفذ ويقيم العمل حسب أهداف الوقت والكلفة والجودة .يحلل املتطلبات ويقدم املشورة
حــول مجــال وخيــارات التحســين املســتمرللعمليــات .يأخــذ جميــع املتطلبــات فــي االعتبــارعنــد تقديــم ُم َ
قترحــات .يبــدي
روح اإلبــداع واالبتــكاروالتفكيــراألخالقــي عنــد تطبيــق الحلــول لصالــح العميل/صاحــب املصلحــة.
يقــدم املشــورة بشــأن املعاييــراملتاحــة واألســاليب واألدوات والتطبيقــات املتاحــة ذات الصلــة بمجــال تخصصــه ويمكــن
أن يحــدد االختيــارات املناســبة مــن بيــن البدائــل.
يحافــظ علــى وعــي مســتمربالتطــورات الحاصلــة فــي مجــال عمــل املؤسســة .يبــادرإلــى تحديــث مهاراتــه .يقــدم التوجيــه
الرقميةـاد لزمالئــه.
تكامل المنظومةواإلرشـ

أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل

اإلنجــــــازات

قطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
مســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:

فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
ا لبيئة
ا لمتصلة

وقــد تــم إعــداد ( )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:

التعقيد
َّ
ينطوي عمله على أنشطة فنية أو مهنية معقدة واسعة النطاق في نشاطات مختلفة .يحقق في املسائل أو املشكالت
املعقــدة ّ
َّ
ويحددهــا ويعمــل علــى معالجتها.
ِ
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أداء
الممارس

بنــاء الخطــط االســتراتيجية للقطاعات

للجهــات الحكوميــة عــن ارتفــاع مســتوى نضــج
الخدمــات الحكوميــة رقميــاً .

ا لبيئة
ا لمتصلة

املعرفة
ُ
لديــه إملــام تــام باألدلــة املعرفيــة املعتـ َـرف بهــا فــي مجــال املؤسســة ،العامــة واملتخصصــة علــى حــد ســواء .يســعى بنشــاط
للحصول على املعارف الجديدة لغرض التطويرالذاتي ولغرض توجيه أو تدريب اآلخرين .يطور دائرة معارف أوسع
فــي مجــال عمــل املؤسســة أو مجــال األعمــال .يطبــق املعرفــة للمســاعدة فــي تحديــد املعاييــرالتــي ســيطبقها اآلخــرون.

الرقميــة .ومــن جانــب آخــر ،حرصــت الــوزارة
علــى دعــم توطيــن التقنيــة ودعــم االبتــكار مــن
خــال إعــداد اســتراتيجيات للحوســبة الســحابية
وصناعــة التقنيــة والــذكاء االصطناعــي .كمــا
عملــت علــى إنشــاء عــدد مــن مراكــز االبتــكار
المتخصصــة بالتقنيــات الناشــئة.

ويقدراملخاطر
يقيم
للقطاعات
بنــاء الخطــط االســتراتيجية
ًّ
يضمــن معالجــة املســائل األمنيــة علــى نحــواســتباقي ومناســب فــي مجالــه مــن خاللــه شــخصيا ومــن خــال اآلخريــن .يعمــل
تكامل المنظومة الرقمية أو يشــارك مــع مخت�صــي األمــن حســب الضــرورة .يســاهم فــي الثقافــة األمنيــة للمؤسســة.

شــهدت مســيرة الــوزارة خــال 2018م العديــد
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مــن اإلنجــازات التــي ســيكون لهــا األثــر الكبيــر
بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
فــي تعزيــز التحــول الرقمــي فــي المملكــة علــى
ا لبيئة
كفاءة
أداء
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
جميــع األصعــدة .ومــن خــال وحــدة التحــول
ا لمتصلة
العاملين
الممارس
مة
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
الرقمــي تــم العمــل علــى تحقيــق التكامــل فــي
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
المنظومــة الرقميــة مــن خــال بنــاء الخطــط
االســتراتيجية لقطاعــات الصحــة والتعليــم
ـرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
وعلــى مســتوى التطويــر المؤسســي للــوزارة،
والمــدن الذكيــة والتجــارة اإللكترونيــة ،كمــا
تطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
عملــت علــى إطــاق خدمــات المدفوعــات كمــا عملــت الــوزارة علــى تنميــة القــدرات ســعت الــوزارة إلــى تحقيــق بيئــة عمــل ذكيــة
طنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
الرقميــة .كمــا أطلقــت مشــروع الحكومــة البشــرية ورفــع الوعــي الرقمــي مــن خــال داخــل مقــر الــوزارة ،كمــا طـ ّـورت الكــوادر فــي
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة
اإللكترونيــة  2020إلعــادة ترتيــب منظومــة إعــداد خطــة لتوطيــن الوظائــف فــي الــوزارة مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة
القطــاع بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة التطويريــة ،إضافــة إلــى تحســين الخدمــات
الحكومــة الرقميــة فــي المملكــة.
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تحسـ
شــهدت مســيرة الــوزارة خــال 2018م العديــد الســرعة للمناطــق النائيــة .إضافــة إلــى
الــوزارة
ومــن جانــب
ـتراتيجيةالخطــة إلــى
بنــاء الخطــط االسـ تهــدف
تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
للقطاعات
ـوزارة مــن خــال إطــاق تطبيــق
حرصــتفــي الـ
التدريبيــةآخــر،التقنيــة
الرقميــة.البرامــج
ـينـراء عــدد مــن
وإجـ
االجتماعيــة،
بنــاء الخطــط االســتراتيجية للقطاعات
فقــدشــبكات
اإللكترونيــة ،عبــر
ســرعات اإلنترنــت
«مــوارد»ــكار مـ
مجــاالتـة ودعــم االبت
توطيــن التقنيـ
االتصــاالت علــى دعـ
وعلــىاألثــر
مــن اإلنجــازات التــي ســيكون لهــا
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
علــىـنأجهــزة الهاتــف المتنقــل.
ـم فــي
المتخصصيــن
لتعزيــز مهــارات
الكبيــرالحكومــة
صعيــد
بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
المنجــزة
األنظمــة لألعمــال
والمتنقلــة نظــراً
علــى الثابتــة
باإلضافــة للحوســبة الســحابية
اســتراتيجيات
وتقنيــة خــال إعــداد
تــمالمملكــة
فــي تعزيــز التحــول الرقمــي فــي
المعلومــات.
االتصــاالت
االســتفادة مــن
تحســين
بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
األثــر ،تــم
كمــا
االصطناعــي.
التحــول
جميــع األصعــدة .ومــن خــال وحــدة
ـال هــذا الفصــل ســرد منجــزات
ـن خـ
والــذكاء وســيتم مـ
التقنيــة الرقمــي
وصناعــة الوعــي
مبــادرات لرفــع
هــذاإطــاق
ولقيــاسإلــى
الســياق .خــال
هــذاــتركة مــن
فــيالمش
الحكوميــة
والتطبيقــات
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
1440 - 1439
المالــي
ـنوي للعــام
التقريــر السـ
وفيمــاهـيلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
والتجــارة
الذكيــة
والمــدن
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم
االبتــكار
علــىإنشــاء
والطالبــاتعلــى
الطــاب عملــت
وتعليــم مســتوى
«مقيــاس» لرفــع
منظومــة
إطــاق
عــدد فــي
التكامــل
الرقمــي تــم العمــل علــى تحقيــق
ـام 2018م.
مراكــزخــال عـ
مــنــوزارة
عــدد ال
المهــارات
المرتبطــة
الحكوميــة
الجهــات
زيــادة
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
جــودة وســرعة خدمــات المتخصصــة بالتقنيــات الناشــئة.
والتطبيقــات ،حــول
الخطــط الشــفافية
المنظومــة الرقميــة مــن خــال
كمــا تمــت
بنــاءاألنظمــة
بتلــك
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
مــة.
المقد
اإلنترنــت
والتعليــم
الصحــة
لقطاعــات
االســتراتيجية
ّ
مراجعــة المشــاريع الحكوميــة بهــدف ترشــيد
وعلــى مســتوى التطويــر المؤسســي للــوزارة،
كمــاالمشــاريع الحكوميــة .كمــا
اإللكترونيــة،علــى
والمــدن الذكيــة والتجــارة اإلنفــاق
علــى تنميــة القــدرات ســعت الــوزارة إلــى تحقيــق بيئــة عمــل ذكيــة
الخدمــات الــوزارة
كمــا عملــت
عملــت علــى إطــاق خدمــات
اإللكترونيــة
المدفوعــاتتطويــر
أســفرت جهــود
البيئة
كفاءة
أداء
رحلة
جودة
الوعــيـجالرقمــي مــن خــال داخــل مقــر الــوزارة ،كمــا طـ ّـورت الكــوادر فــي
مشــروعـاتالحكومــة
ورفــعـتوى نضـ
البشــريةـاع مسـ
الحكوميــة عــن ارتفـ
الرقميــة .كمــا أطلقــت للجهـ
ا لمتصلة
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
الطبية
الرعايــة
الصحة
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع
رقميــاً .خطــة لتوطيــن الوظائــف فــي الــوزارة مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة
إعــداد
منظومــة
اإللكترونيــة  2020إلعــادة ترتيــب
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة
الحكوميــة
الخدمــات
القطــاع بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة التطويريــة ،إضافــة إلــى تحســين الخدمــات
الحكومــة الرقميــة فــي المملكــة.
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
للقطاعات
ـاالت،مــن البرامــج التدريبيــة التقنيــة فــي الــوزارة مــن خــال إطــاق تطبيــق
االتصـعــدد
ـة،ـاعوإجــراء
االجتماعيـ
ـتراتيجيةالخطــة إلــى
بنــاء الخطــط االسـ تهــدف
تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
ـ
قط
ـول
ـ
تح
ـريع
ـ
تس
ـال
ـ
مج
ـي
ـ
وف
الرقمــي
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحـ
االســتراتيجية هــي:
محــاور للخطــة
خمســة مبــادرة
إعــداد ()36
وقــدـولتــم
المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
لتحقيــق أبــرز تلــك
المتخصصيــن فــي مجــاالت «مــوارد» علــى أجهــزة الهاتــف المتنقــل.
جهودهــا مهــارات
فقــد لتعزيــز
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
إليصــال خدمــات
اإللكترونيــة،الــوزارة
وعلــى صعيــد الحكومــة واصلــت
بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
المعلومــات .باإلضافــة
النطــاقاألنظمــة
تــم تحســين االســتفادة مــن
وتقنيــة مــن
االتصــاالت شــريحة
العريــض ألكبــر
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
لرفــع الوعــي الرقمــي وســيتم مــن خــال هــذا الفصــل ســرد منجــزات
إطــاق
فــي إلــى
المســتفيدينـال
والتطبيقــات الحكوميــة المشــتركة مــن خـ
مبــادراتعبــر
المملكــة
أنحــاء
تحســين
جميــعإلــى
النائيــة .إضافــة
شــهدت مســيرة الــوزارة خــال 2018م العديــد الســرعة للمناطــق
الرقميــة .ومــن جانــب آخــر ،حرصــت الــوزارة
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
بنــاء الخطــط االســتراتيجية للقطاعات
والطالبــات علــى المهــارات الــوزارة خــال عــام 2018م.
الطــاب
المرتبطــة
زيــادة عــدد الجهــات الحكوميــة
وتعليــمللمناطــق
البصريــة
اإلنترنــتاألليـ
شــبكات
عبــرـافشــبكات
مــن اإلنجــازات التــي ســيكون لهــا األثــر الكبيــر ســرعات
الحضريــةدعــم توطيــن التقنيــة ودعــم االبتــكار مــن
االتصــاالت علــى
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
وشــبكات تمــت
بتلــك األنظمــة والتطبيقــات ،كمــا
عالــي
الاســلكي
العريــض
النطــاق
بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
فــي تعزيــز التحــول الرقمــي فــي المملكــة علــى الثابتــة والمتنقلــة نظــراً لألعمــال المنجــزة خــال إعــداد اســتراتيجيات للحوســبة الســحابية
ترشــيد
بهــدف
الحكوميــة
المشــاريع
مراجعــة
 1440هـ
المالــي 1439
ألربــعــام
الســنوي للع
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارةالتقريــر
األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
القطاعــات -ذات
مــن
الصحــة
جميــع األصعــدة .ومــن خــال وحــدة التحــول فــي هــذا الســياق .ولقيــاس هــذا األثــر ،تــم وصناعــة التقنيــة والــذكاء االصطناعــي .كمــا
اإلنفــاق علــى المشــاريع الحكوميــة .كمــا
التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
الرقمــي تــم العمــل علــى تحقيــق التكامــل فــي إطــاق منظومــة «مقيــاس» لرفــع مســتوى عملــت علــى إنشــاء عــدد مــن مراكــز االبتــكار
أســفرت جهــود تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة
البيئة
كفاءة
أداء
رحلة أصحــاب المصلحــة
جودة اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم
ا لبيئة المنظومــة الرقميــة مــن خــال بنــاء الخطــط الشــفافية حــول جــودة وســرعة خدمــات المتخصصــة بالتقنيــات الناشــئة.
كفاءة
أداء
رحلة
جودة
للجهــات الحكوميــة عــن ارتفــاع مســتوى نضــج
ا لمتصلة
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
الرعايــة الطبية
اإلنجــــــازات
الصحة
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع
المقدمــة.
ا لمتصلة االســتراتيجية لقطاعــات الصحــة والتعليــم اإلنترنــت
ّ
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
الطبية
الرعايــة
الخدمــات الحكوميــة رقميــاً .
وعلــى مســتوى التطويــر المؤسســي للــوزارة،
والمــدن الذكيــة والتجــارة اإللكترونيــة ،كمــا
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
عملــت علــى إطــاق خدمــات المدفوعــات كمــا عملــت الــوزارة علــى تنميــة القــدرات ســعت الــوزارة إلــى تحقيــق بيئــة عمــل ذكيــة
وفــي مجــال تســريع تحــول قطــاع االتصــاالت،
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
الرقميــة .كمــا أطلقــت مشــروع الحكومــة البشــرية ورفــع الوعــي الرقمــي مــن خــال داخــل مقــر الــوزارة ،كمــا طـ ّـورت الكــوادر فــي
وقــد تــم إعــداد ( )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
واصلــت الــوزارة جهودهــا إليصــال خدمــات
وقــد تــم إعــداد (  )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
المحــاورالصحة
لقطــاع
اإللكترونيــة  2020إلعــادة ترتيــب منظومــة إعــداد خطــة لتوطيــن الوظائــف فــي الــوزارة مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة
الخطــة االســتراتيجيةتلــك
ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
النطــاق العريــض ألكبــر شــريحة مــن
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
القطــاع بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة التطويريــة ،إضافــة إلــى تحســين الخدمــات
الحكومــة الرقميــة فــي المملكــة.
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
عبــر
المملكــة
أنحــاء
جميــع
فــي
المســتفيدين
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
االجتماعيــة ،وإجــراء عــدد مــن البرامــج التدريبيــة التقنيــة فــي الــوزارة مــن خــال إطــاق تطبيــق
شــبكات األليــاف البصريــة للمناطــق الحضريــة
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
وعلــى صعيــد الحكومــة اإللكترونيــة ،فقــد لتعزيــز مهــارات المتخصصيــن فــي مجــاالت «مــوارد» علــى أجهــزة الهاتــف المتنقــل.
وشــبكات النطــاق العريــض الاســلكي عالــي
تــم تحســين االســتفادة مــن األنظمــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .باإلضافــة
شــهدت مســيرة الــوزارة خــال 2018م العديــد الســرعة للمناطــق النائيــة .إضافــة إلــى تحســين الرقميــة .ومــن جانــب آخــر ،حرصــت الــوزارة
ـزات الخطــط االســتراتيجية للقطاعات
بنـــاء
والتطبيقــات الحكوميــة المشــتركة مــن خــال إلــى إطــاق مبــادرات لرفــع الوعــي الرقمــي وســيتم مــن خــال هــذا الفصــل ســرد منج
مــن اإلنجــازات التــي ســيكون لهــا األثــر الكبيــر ســرعات اإلنترنــت عبــر شــبكات االتصــاالت علــى دعــم توطيــن التقنيــة ودعــم االبتــكار مــن
ســتراتيجية للقطاعات
زيــادة عــدد الجهــات الحكوميــة المرتبطــة وتعليــم الطــاب والطالبــات علــى المهــارات الــوزارة خــال عــام 2018م.
بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
لبيئةــي فــي المملكــة علــى الثابتــة والمتنقلــة نظــراً لألعمــال المنجــزة خــال إعــداد اســتراتيجيات للحوســبة الســحابية
كفاءة فــي تعزيــز التحــول االرقم
أداء
رحلة
جودة
بتلــك األنظمــة والتطبيقــات ،كمــا تمــت
تحديــد الرؤيــة المســتقبلية
االســتراتيجية الرقميــة فــي
الممارس
الخطــطــي الخدمة
بنــاء واعتمــاد متلق
الرقمــي الطبية
دة التحــول الرعايــة
فــي هــذا الســياق .ولقيــاس هــذا األثــر ،تــماإلنجــــــازات
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
وصناعــة التقنيــة والــذكاء االصطناعــي .كمــا
لمتصلةخــال وحــدة التحــول
والتحديــاتاألصعــدة.ا ومــن
العاملين جميــع
مراجعــة المشــاريع الحكوميــة بهــدف ترشــيد
الطريــق.
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
ـي تــم العمــل علــى تحقيــق التكامــل فــي إطــاق منظومــة «مقيــاس» لرفــع مســتوى عملــت علــى إنشــاء عــدد مــن مراكــز االبتــكار
لعاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الرقمـ
كمــا
الحكوميــة.
المشــاريع
علــى
اإلنفــاق
ـط.
ـ
الخط
ـذه
ـ
ه
ـم
ـ
معال
ـم
ـ
أله
ـز
ـ
موج
ـي
ـ
يل
ـا
ـ
وفيم
والتجــارة
الذكيــة
والمــدن
والتعليــم
الصحــة
البلديــة
ة الشــؤون
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
المنظومــة الرقميــة مــن خــال بنــاء الخطــط الشــفافية حــول جــودة وســرعة خدمــات المتخصصــة بالتقنيــات الناشــئة.
أســفرت جهــود تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة
ارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
المقدمــة.
الســجاتوالتعليــم اإلنترنــت
اختبــار الصحــة
لقطاعــات
البيئة
كفاءة
أداء
رحلة
جودة
ّ
االســتراتيجيةوبــدء
وقــد تــم إعــداد (  )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة
للجهــات الحكوميــة عــن ارتفــاع مســتوى نضــج
ا لمتصلة
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
الرعايــة الطبية
وعلــى مســتوى التطويــر المؤسســي للــوزارة،
الذكيــة والتجــارة اإللكترونيــة ،كمــا
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة والمــدن
اإللكترونيــة.
الخدمــات الحكوميــة رقميــاً .
عملــت علــى إطــاق خدمــات المدفوعــات كمــا عملــت الــوزارة علــى تنميــة القــدرات ســعت الــوزارة إلــى تحقيــق بيئــة عمــل ذكيــة
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
الرقميــة .كمــا أطلقــت مشــروع الحكومــة البشــرية ورفــع الوعــي الرقمــي مــن خــال داخــل مقــر الــوزارة ،كمــا طـ ّـورت الكــوادر فــي
وفــي مجــال تســريع تحــول قطــاع االتصــاالت،
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة
اإللكترونيــة  2020إلعــادة ترتيــب منظومــة إعــداد خطــة لتوطيــن الوظائــف فــي الــوزارة مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة
وقــد تــم إعــداد ( )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
يجية لقطــاع الصحة
واصلــت الــوزارة جهودهــا إليصــال خدمــات
الخدمــات
تحســين
إلــى
إضافــة
التطويريــة،
والتنميــة
العمــل
وزارة
مــع
بالتعــاون
القطــاع
المملكــة.
فــي
الرقميــة
الحكومــة
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة الطبيــة اإللكترونيــة.
النطــاق العريــض ألكبــر شــريحة مــن
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
االجتماعيــة ،وإجــراء عــدد مــن البرامــج التدريبيــة التقنيــة فــي الــوزارة مــن خــال إطــاق تطبيــق
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
ســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
المســتفيدين فــي جميــع أنحــاء المملكــة عبــر
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
وعلــى صعيــد الحكومــة اإللكترونيــة ،فقــد لتعزيــز مهــارات المتخصصيــن فــي مجــاالت «مــوارد» علــى أجهــزة الهاتــف المتنقــل.
ســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
شــبكات األليــاف البصريــة للمناطــق الحضريــة
تــم تحســين االســتفادة مــن األنظمــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .باإلضافــة
وشــبكات النطــاق العريــض الاســلكي عالــي
والتطبيقــات الحكوميــة المشــتركة مــن خــال إلــى إطــاق مبــادرات لرفــع الوعــي الرقمــي وســيتم مــن خــال هــذا الفصــل ســرد منجــزات
زيــادة عــدد الجهــات الحكوميــة المرتبطــة وتعليــم الطــاب والطالبــات علــى المهــارات الــوزارة خــال عــام 2018م.
بتلــك األنظمــة والتطبيقــات ،كمــا تمــت
مراجعــة المشــاريع الحكوميــة بهــدف ترشــيد
اإلنجــــــازات
اإلنفــاق علــى المشــاريع الحكوميــة .كمــا
أســفرت جهــود تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة
ا لبيئة
كفاءة
أداء
رحلة
جودة
للجهــات الحكوميــة عــن ارتفــاع مســتوى نضــج
ا لمتصلة
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
الرعايــة الطبية
ا لبيئة
كفاءة
أداء
رحلة
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
ا لمتصلة الخدمــات الحكوميــة رقميــاً .

اإلنجـــــازات

ظومة الرقمية
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االستقاللية
يعمــل وفــق ُّ
غالبــا مــا يأخــذ بزمــام املبــادرة فــي العمل.مســئول ً
توجــه واســعً .
تمامــا عــن الوفــاء باألهــداف التقنيــة و/أو
أهــداف املشــروع/األهداف اإلش ـرافية .يحـ ِّـدد املراحــل الرئيســية ولديــه دور واضــح فــي إســناد املهــام و/أواملســئوليات.
اإلنجـــــازات

مسئولية المستوى 6
االستقاللية
َّ
لديــه ســلطة ومســئولية محــددة فيمــا يخــص اإلجـراءات والقـرارات املتعلقــة بإحــدى نواحــي العمــل املهمــة؛ بمــا فــي ذلــك
تكامل المنظومة الرقمية
املســائل التقنيــة واملاليــة وتلــك املتعلقــة بالجــودة .يضــع األهــداف املؤسســية ويســند املســئوليات.

تكامل المنظومة الرقمية

التأثير
ّ
واملورديــن والشــركاء واألقـران مــن حيــث املســاهمة فــي مجــال تخصصــه .يبنــي عالقــات عمــل
يؤثــرفــي املؤسســة والعمــاء ِ
مناســبة ومؤثــرة .يتخــذ القـرارات التــي تؤثــرفــي نجــاح عمــل املؤسســة التــي يعمــل بهــا ،أي علــى النتائــج واملواعيــد النهائيــة
وامليزانية .له تأثيركبير في إسناد وإدارة املوارد املناسبة ملهام محددة .يشجع التعاون مع املستخدم/العميل في جميع
مراحــل العمــل .يضمــن اســتمرارالوفــاء باحتياجــات املســتخدمين خــال كل مرحلــة مــن مراحــل العمــل.

 )3مبــادرة لتحقيــق
ة أولوياتهــا حســب
هولة التنفيــذ ،ومــن

التعقيد
يقــوم بمجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن أنشــطة العمــل التقنيــة و/أو املهنيــة املعقــدة .يأخــذ علــى عاتقــه العمــل الــذي
يتطلــب تطبيــق املبــادئ األساســية فــي مجموعــة واســعة مــن النشــاطات ال يمكــن التنبــؤ بهــا فــي غالــب األحيــان .يفهــم
العالقــة بيــن مجــال تخصصــه ومتطلبــات العميل/املؤسســة األوســع.

أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل

وفــي مجــال تســريع تحــول قطــاع االتصــاالت،
واصلــت الــوزارة جهودهــا إليصــال خدمــات
المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
النطــاق العريــض ألكبــر شــريحة مــن
الطبيــة اإللكترونيــة.
المســتفيدين فــي جميــع أنحــاء المملكــة عبــر
شــبكات األليــاف البصريــة للمناطــق الحضريــة
وشــبكات النطــاق العريــض الاســلكي عالــي

حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT

اإلنجــــــازات

وقــد تــم إعــداد ( )36مبــادرة لتحقيــق
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن

أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
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التأثير
يؤثرفي صياغة السياسة واإلستراتيجية .ين�شئ عالقات مؤثرة مع العمالء الداخليين والخارجين ّ
واملوردين والشركاء
ِ
على مســتوى اإلدارة العليا ويشــمل ذلك الرواد والقيادات في املجال .يتخذ القرارات التي تؤثرفي عمل املؤسســة التي
يعمل بها وفي تحقيق األهداف املؤسســية واألداء املالي.
التعقيد
لديه فهم واســع وعميق ملجال (مجاالت) تخصصه .ينجزأنشــطة العمل املعقدة التي تغطي املســائل التقنية واملالية
وتلــك املتعلقــة بالجــودة .يســاهم فــي تطبيــق السياســة واإلســتراتيجية .يطبــق مجموعــة واســعة مــن املبــادئ الفنيــة و/أو
اإلداريــة بصــورة مبتكــرة.

املعرفة
يعــزز تطبيقــات األدلــة املعرفيــة العامــة واملتخصصــة فــي املؤسســة التــي يعمــل بهــا .يعمــل علــى تطويــرمعرفتــه بأعمــال
ّ
باملورديــن والشــركاء واملنافســين والعمــاء.
وأنشــطة وممارســات املؤسســة التــي يعمــل بهــا وتلــك الخاصــة ِ

المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الطبيــة اإللكترونيــة.
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لكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة

ة

قطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
مســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:

مة

أداء
الممارس

مهارات العمل
َ
يظهر َملكة القيادة بوضوح .يتواصل بفاعلية على جميع املستويات مع التقنيين وغيرالتقنيين على حد سواء.
يســتوعب أثــر التقنيــات الجديــدة .يفهــم ويعمــم التطــورات الخاصــة بمجــال املؤسســة التــي يعمــل بهــا ،ودور وتأثيــر
التقنيــة فيهــا .يســتوعب املعلومــات املعقــدة.
تكامل المنظومةيعــزز
الرقميةاالمتثــال للتشــريعات ذات الصلــة ،ويتيــح مــا هــو ضــروري مــن الخدمــات واملنتجــات وممارســات العمــل لتوفيــر
الوصــول
للقطاعات وتكافــؤ الفــرص لألف ـراد ذوي القــدرات املختلفــة.
بنــاء الخطــط االســتراتيجية
يأخذ بزمام املبادرة فيما يخص تحديث مهاراته ومهارات زمالئه .يديراملخاطرويحد من آثارها.
يضطلع بدور قيادي في تعزيزاألمن في نطاق مسئولياته وبصفة عامة في املؤسسة.
كفاءة
العاملين

رز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
طبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
طنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل

ا لبيئة
ا لمتصلة
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المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الطبيــة اإللكترونيــة.

بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم

بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
 1440 - 1439هـ
المالــي
ـنوي للعــام
ألربــع مــن التقريــر
واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
شــملت
األولويــة
السـذات
القطاعــات
الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة

تكامل المنظومة الرقمية

الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة

مسئولية المستوى 7
بنــاء الخطــط االســتراتيجية للقطاعات االستقاللية
لديه السلطة على أعلى مستوى مؤس�سي في جميع الجوانب الخاصة بأحد مجاالت العمل املهمة؛ بما في ذلك صياغة
السياســات وتطبيقهــا .مســئول ً
تمامــا عــن اإلجـراءات والقـرارات التــي يتخذهــا أو يتخذهــا أشــخاص آخــرون تــم إســناد
الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة
ومة الرقمية
املســئوليات إليهــم.
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي

للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:

بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
وشــركاء التحــول ذوي العاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
وفيمــاهـيلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
والتجــارة
الذكيــة
والمــدن
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم
1440 - 1439
المالــي
ـنوي للعــام
التقريــر السـ
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة
كفاءة
أداء
رحلة
جودة
العاملين
الممارس
متلقــي الخدمة
الرعايــة الطبية

وقــد تــم إعــداد (  )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:

ــتراتيجية للقطاعات
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فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
كفاءة
أداء
العاملين
الممارس

ن ذلــك تحديــد
تراتيجية هــي:
) مبــادرة لتحقيــق
ة أولوياتهــا حســب
ولة التنفيــذ ،ومــن

ت

كفاءة
العاملين

المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الطبيــة اإللكترونيــة.

املعرفة
لديــه معرفــة واســعة وعميقــة بمجــال األعمــال؛ بمــا فــي ذلــك أنشــطة وممارســات املؤسســة التــي يعمــل بهــا ،كمــا يمتلــك
ّ
املورديــن والشــركاء واملنافســين والعمــاء .يعــزز ثقافــة تشــجع علــى التطبيــق
معرفــة واســعة بأنشــطة وممارســات ِ
اإلســتراتيجي لألدلــة املعرفيــة العامــة واملتخصصــة ضمــن مجــال تأثيــره.

ـاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
ربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
صحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.
إللكترونيــة ،واشــراك جمي
كفاءةــع أصحــاب المصلحــة ا لبيئة
ا لمتصلة
العاملين

المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الطبيــة اإللكترونيــة.

مة

أداء
الممارس

ـرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
تطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
طنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل

كفاءة
العاملين

اسم املهارة
رمزاملهارة

المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الطبيــة اإللكترونيــة.

ا لبيئة
ا لمتصلة

مهارات العمل
يمتلك كافة مهارات اإلدارة والقيادة اإلستراتيجية.
ّ
ُ َ
ويقيــم مخاطــراســتخدامها
يعــرف الجميــع بالتأثيــراملحتمــل للممارســات والتقنيــات الناشــئة علــى املؤسســات واألفـراد ِ
أو عــدم اســتخدامها.
َّ
ّ
ويوضحها ويعرضها للجماهيرمن جميع املستويات بطريقة مقنعة وقوية الحجة .يقيم أثر
يستوعب األفكاراملعقدة ِ
التشــريعات ويعزز االلتزام ومشــاركة الجميع بفاعلية.
ا لبيئة
ا لمتصلة

المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الطبيــة اإللكترونيــة.
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مالمــح الــدور أو التوصيفــات الوظيفيــة أو مــن يعملــون علــى بنــاء إطــار
لكفــاءة تقنيــة املعلومــات خــاص بإحــدى املؤسســات.
املهارات
تقـ ِّـدم كل مهــارة مــن مهــارات اإلطــارعلــى نحــو يتميــز باالتســاق ،مــع
ً
متبوعــا بمــا تعنيــه ممارســة املهــارة فــي كل
وصــف موجــز للمهــارة،
مســتوى مــن مســتويات املســئولية ذات الصلــة.

مهارات اإلطارموضوعة بالتفاصيل املرجعية التالية:

ا لبيئة
ا لمتصلة

التعقيد
يقود عملية صياغة اإلستراتيجية وتطبيقها .يطبق أعلى مستوى من مهارات القيادة .لديه فهم عميق للمجال وتأثير
التقنيات الناشئة على بيئة العمل بمفهومها األوسع.

أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل

شــبكة ســعودية
ة
ء نظــام إحالــة
مركــز لتبــادل
قطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
مســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:

املهارات
تــم تصنيــف مهــارات إطــار املهــارات الرقميــة َّ
مجمعــة فــي فئــات
وفئــات ثانويــة للتيســيرعلــى املســتخدمين.حيث تحتــوي كل فئــة
ثانويــة علــى عــدد مــن املهــارات.
ليس من املفترض أن تكون املهارات مطابقة للوظائف أو مجاالت
املســئولية الشــخصية ،والغــرض مــن التجميــع هــو مســاعدة
األشــخاص الذيــن يدمجــون مهــارات إطــار املهــارات الرقميــة فــي

وصف املهارة

هيكل املهارات املهنية في إطاراملهارات الرقمية

وقــد تــم إعــداد (  )36مبــادرة لتحقيــق أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
المحــاورالصحة
لقطــاع
جيةتلــك
ودراســة أولوياتهــا حســب للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل
هيل تطويــر الرعايــة للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
ريع التحــول الرقمــي خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:
اتيجية الرقميــة فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
ألولويــة شــملت واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
المالــي  1440 - 1439هـ
ـذهللعــام
ـنوي
التقريــر
الخطــط.
السـهـ
معالــم
ذكيــة والتجــارة وفيمــا يلــي موجــز ألهــم
صحــاب المصلحــة

رحلة
متلقــي الخدمة

المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجات
الطبيــة اإللكترونيــة.

َّ
يوضح هذا القسم التفاصيل الخاصة بمهارات إطاراملهارات الرقمية املرتبة في فئات وفئات ثانوية.

التأثير
يتخــذ الق ـرارات البالغــة األهميــة لنجــاح املؤسســة .يلهــم ويحفــز املؤسســة ،ويؤثــر فــي التطويــر فــي املجــال علــى أعلــى
املســتويات .يعــزز املعرفــة و/أو اســتغالل التقنيــة فــي مؤسســة واحــدة أو أكثــر .يطــور عالقــات إســتراتيجية طويلــة األمــد
مــع العمــاء والشــركاء والــرواد والقيــادات فــي املجــال والحكومــة.

دة التحــول الرقمــي بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة
عاقــة ،وزارة الصحــة ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت
الشــؤون البلديــة الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة
رحلة
جودة
الخدمةـاب المصلحــة
جميــع أصحـ
اإللكترونيــة ،واشــراك
ة واالســتثمار،
متلقــي
تــم الطبية
الرعايــة

أداء
الممارس

ا لبيئة
ا لمتصلة

المهـــــارات

وصف املستوى

ُ
َ
ستخدم لألغراض املرجعية العادية.
االسم امل
َ
ستخدم كمرجع مختصرللمهارة.
رمزفريد ُي
تعريف واسع لهذه املهارة ،دون اإلشارة إلى املستويات التي تتم ممارستها فيها.
تعريفات املهارة لكل مستوى من املستويات التي تتم ممارستها فيهّ ،
وتيسرصياغتها
ِ

استخدامها ككفاءات مهنية.

مثال على هيكل املهارة  -قسم “التحليل الجنائي الرقمي”
اسم املهارة

ما هو اسم املهارة

وصف املهارة

التحليل الجنائي الرقمي

وصف املستوى

DGFS

جمــع ومعالجــة وحفــظ وتحليــل األدلــة الجنائيــة املبنيــة علــى جميــع مــا تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج؛ بمــا فــي ذلــك األدلــة الحاســوبية،
وتقديمهــا لدعــم تدابيــرالحــد مــن الثغـرات األمنيــة و/أو التحقيقــات الخاصــة بالجريمــة أو االحتيــال أو التجســس أو إنفــاذ القانــون.
املســتوى الســادس :يضــع السياســات واملعاييــرواملبــادئ التوجيهيــة لكيفيــة إجـراء املؤسســة التحقيقــات الجنائيــة الرقميــة .يقــوم
بقيــادة وإدارة التحقيقــات َّ
املعقــدة وإشـراك متخصصيــن إضافييــن عنــد اللــزوم .يــأذن بإصــدارتقاريــرالتحليــل الجنائــي الرســمية.
املســتوى الخامــس :يقــوم بإج ـراء التحقيقــات لجمــع األدلــة الرقميــة بطريقــة صحيحــة وتحليلهــا ،وتقديمهــا النتائــج مجتمعــة إلــى
األط ـراف القانونيــة والتجاريــة املعنيــة .يجمــع ويرتــب االســتنتاجات والتوصيــات ،ويقــدم نتائــج التحليــل الجنائــي إلــى أصحــاب
املصلحــة .يســهم فــي تطويــر السياســات واملعاييــر والتوجيهــات واملبــادئ التوجيهيــة.
املستوى الرابع :يسهم في التحقيقات الجنائية الرقمية .يعالج األدلة الحاسوبية ويقوم بتحليلها بما يتفق مع السياسة واملعايير
واملبــادئ التوجيهيــة ،ويدعــم إصــدارنتائــج وتقاريــرالتحليــل الجنائي.
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يقــوم -ضمــن مجــال محــدد للمســاءلة -بتحديــد متطلبــات الحوكمــة املناســبة لتقنيــة املعلومــات املؤسســية ،بمــا يضمــن
وضــوح املســئوليات والســلطة واألهــداف والغايــات .يضــع ممارســات الحوكمــة موضــع التنفيــذ ويحافــظ علــى مواردهــا مــن
أجل تمكين إجراء أنشــطة الحوكمة باســتقاللية معقولة عن نشــاط اإلدارة ،بما يتفق مع متطلبات الحوكمة املؤسســية.
يتعهــد و/أو يقــوم بــإدارة عمليــات املراجعــة حســب الضــرورة لضمــان شــفافية عمليــة اتخــاذ القـرارفــي اإلدارة ،والقــدرة علــى
إظهــارالتــوازن املناســب بيــن املكاســب والفــرص والتكاليــف واملخاطــرألصحــاب املصلحــة الرئيســيين .يضــع ويحافــظ علــى
سياســات االمتثــال اللتزامــات املؤسســة (بمــا فــي ذلــك التشــريعات واملعاييــرالتنظيميــة والتعاقديــة ،واملعايير/السياســات
املتفــق عليهــا) ،مــع محاســبة فريــق اإلدارة .يعمــل بمنزلــة حلقــة االتصــال بيــن املؤسســة والســلطات التنظيميــة املختصــة.
يضمــن وجــود العالقــات املناســبة بيــن املؤسســة واألطـراف الخارجيــة ،مــع االهتمــام الســليم بحوكمــة املؤسســة.

الفئة الثانوية :اإلستراتيجية المعلوماتية
حوكمة تقنية املعلومات املؤسسية 26
التخطيط اإلستراتيجي 27
الحوكمة املعلوماتية 28
تنسيق نظم املعلومات 28
أمن املعلومات 29
ضمان معلومات 30
التحليالت 30
التمثيل املرئي للبيانات 31
نشر املحتوى املعلوماتي 32

املستوى 5

يســتعرض نظــم املعلومــات الحاليــة واملقترحــة لغــرض تحقيــق االمتثــال اللتزامــات املؤسســة (بمــا فــي ذلــك التشــريعات
واملعاييــر التنظيميــة والتعاقديــة واملعاييــر /السياســات املتفــق عليهــا) والتقيــد باإلســتراتيجية الكليــة .يقــدم املشــورة
املتخصصــة للمســئولين عــن الحوكمــة بهــدف معالجــة مشــكالت االمتثــال.
التخطيط اإلستراتيجي ITSP
وضــع إســتراتيجية والتأكيــد عليهــا وااللت ـزام بهــا ـكـي تتــواءم أعمــال وخطــط ومــوارد املؤسســة مــع أهــداف العمــل وتطويــر
الخطط لدفع اإلستراتيجية وتنفيذها .العمل مع أصحاب املصلحة لتعميم وتضمين اإلدارةاإلستراتيجية عبراألهداف
وعمليــات املســاءلة ومتابعــة التقــدم فــي العمــل.

حوكمة تقنية املعلومات املؤسسية GOVN
وضــع واإلشـراف علــى نهــج املؤسســة الخــاص باســتخدام نظــم املعلومــات والخدمــات الرقميــة والتقنيــة املرتبطــة بهــا ،بمــا
يتما�شــى مــع احتياجــات أصحــاب املصلحــة الرئيســيين فــي املؤسســة ومتطلبــات الحوكمــة التنظيميــة الشــاملة .التحديــد
واملســاءلة فيمــا يخــص تقييــم االحتياجــات الحاليــة واملســتقبلية؛ توجيــه عمليــة التخطيــط للعــرض والطلــب علــى هــذه
الخدمات؛ وجودة وخصائص ومستوى خدمات تقنية املعلومات؛ ورصد االمتثال لاللتزامات (بما في ذلك التشريعات
واملعاييــر التنظيميــة والرقابيــة ،وغيرهــا مــن املعاييــر) بهــدف ضمــان املســاهمة اإليجابيــة لتقنيــة املعلومــات فــي تحقيــق
أهــداف املؤسســة وغاياتهــا.

يقــود عمليــة تحديــد وتطبيــق وتعميــم إطــار عمــل اإلدارةاإلســتراتيجية للمؤسســة ويوجــه ويديــر جهــود وضــع ومراجعــة
إســتراتيجية وخطــط تقنيــة املعلومــات لدعــم املتطلبــات اإلســتراتيجية للعمــل.

املستوى 7

املستوى 6

يقــود عمليــة اســتحداث والحفــاظ علــى مهمــة تهــدف إلــى توفيــرنهــج متســق ومتكامــل لحوكمــة تقنيــة املعلومــات بمــا يتفــق
مــع متطلبــات الحوكمــة املؤسســية .يعمــل علــى أعلــى املســتويات فــي أنشــطة الحوكمــة باملؤسســة ليضمــن ألصحــاب
املصلحة الرئيســيين أن تفي خدمات تقنية املعلومات بالتزامات املؤسســة (بما في ذلك التشــريعات واملعاييرالتنظيمية
والتعاقديــة ،واملعايير/السياســات املتفــق عليهــا) .يضمــن وجــود إطــار مــن السياســات واملعاييــر والعمليــات واملمارســات
لتوجيــه عمليــة تقديــم خدمــات تقنيــة املعلومــات املؤسســية ،ووجــود رقابــة مناســبة إلطــارالحوكمــة لرفــع التقاريــرحــول
التقيد بهذه االلتزامات حسب الحاجة .يقدم التوجيه املناسب لتمكين إظهارشفافية عملية اتخاذ القرار ،بالعمل مع
كبــارالقــادة لضمــان فهــم احتياجــات أصحــاب املصلحــة الرئيســيين ،وقبــول أصحــاب املصلحــة لبيــان عــرض القيمــة التــي
تقدمهــا تقنيــة املعلومــات املؤسســية وتضميــن االحتياجــات املتطــورة ألصحــاب املصلحــة ورغبتهــم لتحقيــق التــوازن بيــن
املكاســب والفــرص والتكاليــف واملخاطــرفــي الخطــط اإلســتراتيجية والتشــغيلية.
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املستوى 7

يضع السياسات واملعاييرواملبادئ التوجيهية حول كيفية قيام املؤسسة بتطويراإلستراتيجية وتخطيطها .يقود ويدير
جهود وضع أو اســتعراض إســتراتيجية لتقنية املعلومات تفي بمتطلبات العمل .يطور ويعمم ويطبق ويراجع العمليات
التي تضمن تأصيل اإلدارةاإلســتراتيجية لتقنية املعلومات في اإلدارة والخطط التشــغيلية الخاصة باملؤسســة.

املستوى 5

يضمــن التـزام جميــع أصحــاب املصلحــة بالنهــج والجــداول الزمنيــة الخاصــة باإلدارةاإلســتراتيجية لتقنيــة املعلومــات .يجمــع
ويرتب املعلومات ُوي ِع ّد التقاريرويطرح الرؤى لدعم عمليات اإلدارةاإلستراتيجية لتقنية املعلومات .يضع ويعمم الخطط
لالرتقــاء باإلســتراتيجية .يســاهم فــي تطويــرالسياســات واملعاييــرواملبــادئ التوجيهيــة لتطويــرإســتراتيجية تقنيــة املعلومــات
وتخطيطهــا.
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الحوكمة املعلوماتية IRMG
ًّ
ًّ
الحوكمــة الكاملــة لكيفيــة اســتخدام كل أنــواع املعلومــات ،املهيكلــة وغيــراملهيكلــة ،املنتجــة داخليــا أو خارجيــا ،لدعــم
اتخــاذ الق ـرار وإج ـراءات العمــل والخدمــات الرقميــة؛ وتشــمل تطويــر وتعزيــز اإلســتراتيجية والسياســات التــي تغطــي
تصميــم هيــاكل وتصنيفــات املعلومــات ،ووضــع السياســات لالســتعانة باملصــادر والحفــاظ علــى محتــوى البيانــات،
ّ
املنظمــة لــكل الجوانــب
وتطويــر السياســات واإلج ـراءات وممارســات العمــل والتدريــب لتعزيــز االمتثــال للتشــريعات ِ
املتعلقــة بحيــازة البيانــات واســتخدامها واإلفصــاح عنهــا.

املستوى 7

ّ
يمكــن مــن تطويــر البنيــة
يحــدد مهــام العمــل ومواضيــع البيانــات اإلســتراتيجيةالالزمة لدعــم العمــل املســتقبلي ،بمــا ِ
املعلوماتيــة .يضــع ويعمــم إســتراتيجية إدارة املعلومــات الخاصــة باملؤسســة ،مــن خــال تطويرهــا كجــزء ال يتجـزأ مــن
إســتراتيجية العمــل .يوجــه ويديــراملــوارد املعلوماتيــة لبنــاء قيمــة ألصحــاب املصلحــة عبــرتحســين أداء املؤسســة ،مــع
الحفاظ على املبادئ الخاصة باملعاييراملهنية واملساءلة واالنفتاح واملساواة والتنوع ووضوح الغرض .يتولى مسئولية
االمتثــال للوائــح واملعاييــر ومدونــات املمارســات الجيــدة املرتبطــة باملعلومــات والوثائــق وإدارة الســجالت ،وضمــان
املعلومــات وحمايــة البيانــات.

املستوى 6

يعمــل علــى تطويــرالسياســات واملعاييــرواملبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة للمعلومــات وإدارة الســجالت بمــا يضمــن وضــع
تعريفات للبيانات التي يقرها الجميع ويقبلونها وأن يتم تطبيقها في جميع إدارات املؤسسة .يضمن أن تكون إجراءات
العمل واملعلومات املطلوبة لدعم املؤسسة محددة ،ويضع املناسب من اإلجراءات والبنى الهندسية للبيانات .يحدد
تأثيــرأي أنظمــة قانونيــة أو داخليــة أو خارجيــة ذات صلــة علــى اســتخدام املؤسســة للمعلومــات ويضــع إســتراتيجيات
لالمتثال لها .يقود ويخطط األنشطة لتعميم وتنفيذ إستراتيجيات إدارة املعلومات .ينسق املوارد املعلوماتية للوفاء
بأهــداف العمــل املحــددة مــع الحفــاظ علــى املبــادئ الخاصــة باملعاييــراملهنيــة واملســاءلة واالنفتــاح واملســاواة والتنــوع
ووضــوح الغــرض .يطبــق األنظمــة والضوابــط لقيــاس األداء وإدارة املخاطــر.

املستوى 5

يدرك اآلثاراملترتبة على املعلومات الداخلية والخارجية التي يمكن استخالصها من نظم العمل وغيرها .يتخذ قرارات
تســتند إلــى تلــك املعلومــات؛ بمــا فــي ذلــك الحاجــة إلــى إجـراء تغييـرات علــى النظــم .يســتعرض مقترحــات التغييــرالجديــدة
ويقــدم املشــورة املتخصصــة بشــأن إدارة املعلومــات والســجالت؛ بمــا فــي ذلــك املشــورة بشــأن العمــل التعاونــي وتعزيــزه
وتقييم وإدارة املخاطراملتعلقة باملعلومات .ين�شئ ويحتفظ بقائمة لألصول املعلوماتية ،والتي تخضع للتشريعات ذات
الصلــة .يقــوم بإعــداد ومراجعــة اإلشــعارات الدوريــة لتفاصيــل التســجيل ويقدمهــا إلــى الســلطات التنظيميــة املختصة.
يضمن التعامل مع الطلبات والشكاوى الرسمية الخاصة بالوصول إلى املعلومات ً
وفقا لإلجراءات املُ َ
عتمدة .يساهم
في تطويرالسياسة واملعاييرواإلجراءات لتحقيق االمتثال للتشريعات ذات الصلة.

املستوى 4

يضمــن تنفيــذ السياســات واملمارســات املتبعــة إلدارة املعلومــات والســجالت .يضمــن وجــود وتنفيــذ ضوابــط فعالــة
للتفويــض الداخلــي واملراجعــة والرقابــة املتعلقــة بــإدارة املعلومــات والســجالت .يقــوم بتقييــم وإدارة مخاطــراســتخدام
املعلومات .يقدم تقاريرحول متانة الضوابط الخاصة باملعلومات لالستنارة بها في صنع قرارات فعالة .يو�صي باتخاذ
إجـراءات تصحيحيــة عنــد االقتضــاء .يضمــن تقديــم املعلومــات علــى نحــو فعــال.
تنسيق نظم املعلومات ISCO

فــي املؤسســات الكبيــرة التــي تحــال فيهــا مهمــة اإلســتراتيجية املعلوماتيــة إلــى وحــدات مســتقلة ،أو فــي املشــاريع التعاونيــة
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التــي تضــم مؤسســات مســتقلة ،يكــون تنســيق اإلســتراتيجية املعلوماتيــة أمـ ًـرا ذا أهميــة؛ حيــث إن ّ
تبنـ َـي نهــج َّ
موحــد (مثــل
ِ
الخدمــات املشــتركة) مــن شــأنه أن يعــود بالنفــع علــى املؤسســة.

املستوى 7

يضــع إســتراتيجية املؤسســة إلدارة املعلومــات ويلتــزم بهــا ويعممهــا ،وكذلــك السياســات واملعاييــر واإلج ـراءات والطــرق
الضرورية لتطبيق اإلستراتيجية .ينسق كل املسائل املتعلقة بإدارة دورة حياة نظم املعلومات .يمثل مصالح املؤسسة
ككل أمــام اإلدارة العامــة والجهــات الخارجيــة ،وذلــك فيمــا يخــص املســائل املرتبطــة باإلســتراتيجية املعلوماتيــة.

املستوى 6

يبقــى علــى درايــة باالحتياجــات العامــة للمؤسســة ويعــزز (لــكل مــن نظــم املعلومــات وإدارة األعمــال) املزايــا التــي ســتتحقق
للعمــل ككل مــن وجــود نهــج مشــترك لتعميــم تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت .ينســق عمليــات تعزيــز وشـراء وتطويــروتنفيــذ
نظــم املعلومــات وخدماتهــا بالتعــاون الوثيــق مــع املســئولين عــن اإلدارة واإلســتراتيجية.

أمن املعلومات SCTY
اختيــار وتصميــم وتنســيق وتطبيــق وتفعيــل الضوابــط وإســتراتيجيات اإلدارة للحفــاظ علــى األمــن والســرية والنزاهــة
والتوافــروإمكانيــة املســاءلة ،ومــا يتصــل بذلــك مــن امتثــال نظــم املعلومــات للتشــريعات واللوائــح واملعاييــرذات العالقــة.

املستوى 7

يوجــه ويديــر تطويــر وتطبيــق وتنفيــذ ودعــم إســتراتيجية أمــن املعلومــات املؤسســية املتوائمــة مــع املتطلبــات اإلســتراتيجية
للعمل .يضمن التطابق بين إستراتيجيات العمل وأمن املعلومات ويقود عملية تقديم الخبرات والتوجيهات الخاصة بموارد
أمن املعلومات والنظم الضرورية لتنفيذ الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية عبرجميع نظم املعلومات الخاصة باملؤسسة.

املستوى 6

يعمل على تطويروتعميم السياســة واملعاييرواملبادئ التوجيهية الخاصة بأمن املعلومات املؤسســية .يســاهم في تطوير
اإلســتراتيجيات التنظيميــة التــي تتعامــل مــع متطلبــات ضبــط املعلومــات .يحــدد ويراقــب االتجاهــات البيئيــة واتجاهــات
الســوق ّ
ويقيــم علــى نحــو اســتباقي تأثيرهــا فــي إســتراتيجيات العمــل وفوائدهــا ومخاطرهــا .يبــادر إلــى تقديــم املشــورة
ِ
ى
ن
ل
والتوجيهــات الرســمية حــو متطلبــات الضوابــط األمنيــة بالتعــاو مــع الخب ـراء املختصيــن باملهــام األخــر مثــل الدعــم
القانونــي والدعــم الفنــي .يضمــن تطبيــق املبــادئ األساســية لهندســة النظــم أثنــاء التصميــم لتقليــل الخطــروتعزيــزتبنــي
السياســة واملعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة وااللت ـزام بهــا.

املستوى 5

يقدم املشورة والتوجيهات حول اإلستراتيجيات األمنية إلدارة املخاطراملحددة وضمان تبني املعايير وااللتزام بها .يحصل
علــى املعلومــات الخاصــة بمواطــن الضعــف ويتخــذ اإلجـراءات حيالهــا ،ويقــوم بإجـراء تقييمــات للمخاطــراألمنيــة ،وتحليــل
ّ
يحقــق فــي الخروقــات األمنيــة الجســيمة ويو�صــي بالتحســينات
التأثيــرفــي العمــل ،والتصديــق علــى نظــم املعلومــات املعقــدةِ .
املناســبة للضوابــط ذات الصلــة .يســاهم فــي تطويــرالسياســة واملعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بأمــن املعلومــات.

املستوى 4

يوضــح الغــرض مــن تطبيــق وتفعيــل ضوابــط األمــن املاديــة واإلجرائيــة والتقنيــة األساســية ،ويقــدم املشــورة والتوجيهــات
بشــأنها .يقــوم بإجـراء تقييمــات للمخاطــرومواطــن الضعــف األمنيــة وتحليــل التأثيــرفــي العمــل فيمــا يخص نظم املعلومات
متوســطة التعقيــد .يحقــق فــي الهجمــات املشــتبه بهــا ويقــوم بــإدارة الحــوادث األمنيــة .يســتخدم التحليــل الجنائــي الرقمــي
عنــد االقتضــاء.
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املستوى 3

املستوى 6

يبلغ املديرين وغيرهم باملخاطرواملشكالت الخاصة بأمن املعلومات .يقوم بإجراء تقييمات للمخاطراألساسية لنظم
املعلومات الصغيرة .يساهم في تقييم مواطن الضعف .يطبق ويحافظ على الضوابط األمنية املحددة التي تقتضيها
سياســة املؤسســة والتقييمــات املحليــة للمخاطــر .يتخــذ إج ـراءات لالســتجابة للخروقــات بمــا يتفــق مــع السياســة
األمنيــة ويســجل الحــوادث ومــا يتــم اتخــاذه مــن إجـراءات.

يعمــل علــى تطويــر السياســة واملعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالتحليــات .يبنــي ويديــر طــرق وتقنيــات وإمكانــات
التحليــل لتمكيــن املؤسســة مــن تحليــل البيانــات وتوليــد األفــكاروالــرؤى وبنــاء قيمــة ودفــع عمليــة اتخــاذ الق ـرار .يحــدد
االتجــاه يبــادر إلــى إدخــال واســتخدام التحليــات للوفــاء بمتطلبــات العمــل العامــة ،مــع ضمــان االتســاق عبــر جميــع
مجموعــات املســتخدمين .يحــدد ويتثبــت مــن صحــة مصــادراملعلومــات الخارجيــة ذات الصلــة باالحتياجــات التشــغيلية
للمشــروع أو املؤسســة.

ضمان معلومات INAS
الحفــاظ علــى نزاهــة وتوافــروموثوقيــة وعــدم إنــكاروســرية املعلومــات والبيانــات عنــد التخزيــن والنقــل .إدارة املخاطــر
ًّ
عمليــا وبتكلفةفعالــة لضمــان ثقــة أصحــاب املصلحــة.

املستوى 5

املستوى 7

يوجــه ويديــرعمليــة وضــع ومراجعــة إســتراتيجية ضمــان املعلومــات املؤسســية لدعــم املتطلبــات اإلســتراتيجية للعمــل.
يضمــن املطابقــة بيــن إســتراتيجيات العمــل وضمــان املعلومــات مــن خــال وضــع اإلســتراتيجيات والسياســات واملعاييــر
واملمارســات ويبــادر إلــى توفيــر الخبــرة واملشــورة والتوجيهــات املتعلقــة بضمــان املعلومــات عبــر جميــع نظــم املعلومــات
باملؤسســة.

املستوى 6

يعمل على تطويروتعميم السياسة واملعاييرواملبادئ التوجيهية الخاصة بأمن املعلومات املؤسسية .يساهم في تطوير
اإلســتراتيجيات التنظيميــة التــي تتعامــل مــع متطلبــات ضبــط املعلومــات .يعــزز تبنــي السياســات واملعاييــر وااللتـزام بهــا
مــن خــال تقديــم املشــورة والتوجيهــات املســتندة إلــى الخبــرة املتخصصــة لضمــان تطبيــق املبــادئ األساســية لهندســة
النظــم ،وتحديــد املتطلبــات ،وإجـراء اختبــارات أمنيــة دقيقــة وصارمــة .يراقــب االتجاهــات البيئيــة واتجاهــات الســوق
ّ
ويقيــم علــى نحــو اســتباقي تأثيرهــا فــي إســتراتيجيات العمــل وفوائدهــا ومخاطرهــا.
ِ

املستوى 5

يفســرسياســات ضمــان وأمــن املعلومــات ويطبقهــا إلدارة املخاطــر .يقــدم املشــورة والتوجيهــات لضمــان تبنــي الهيــاكل
واإلســتراتيجيات والسياســات واملعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بضمــان املعلومــات وااللت ـزام بهــا .يســتخدم
االختبــارات لدعــم ضمــان املعلومــات .يســهم فــي تطويــر السياســات واملعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة.

التحليالت INA
تطبيق التقنيات الرياضية أو اإلحصائية أو النمذجة التنبؤية أو تقنيات تعلم اآللة الكتشاف األنماط واملعرفة ذات
املعنــى فــي البيانــات املســجلة .تحليــل البيانــات التــي تتســم باألحجــام والســرعات والتنوعــات الكبيــرة (األرقــام ،الرمــوز،
النص ،الصوت والصورة) .تطوير رؤى مستقبلية وتنبؤية وآنية ومبنية على نموذج بهدف بناء قيمة وتعزيزفاعلية
عمليــة صنــع الق ـرار .تحديــد والتحقــق مــن صحــة واســتثمار مجموعــات البيانــات الداخليــة والخارجيــة الناتجــة عــن
مجموعــة متنوعــة مــن العمليــات.

املستوى 4

يطبــق مجموعــة مــن التقنيــات الرياضيــة أواإلحصائيــة أوالنمذجــة التنبؤيــة أوتقنيــات تعلــم اآللــة بالتشــاور مــع الخبـراء،
عند االقتضاء ،مع مراعاة الحساسية لقيود التقنيات .يحدد البيانات ويحصل عليها ويدمجها ألغراض التحليل .يضع
الفرضيــات واألســاليب الخاصــة بالبيانــات ،ويتولــى التدريــب علــى نمــاذج التحليــات وتقييمهــا ،ويتشــارك األفــكاروالنتائــج
ويســتمر فــي تكـرار نفــس العمليــة بالبيانــات اإلضافيــة.

املستوى 3

يقوم باألنشطة التحليلية ويقدم مخرجات التحليل بما يتما�شى مع احتياجات العميل ويتوافق مع املعاييراملتفق عليها

التمثيل املرئي للبيانات VISL
عمليــة تفســيراملفاهيــم واألفــكاروالحقائــق باســتخدام تمثيــات رســومية .تكثيــف وتجهيــزخصائــص البيانــات؛ بمــا يســهل
إظهارالفرص ،وتحديد املخاطر ،وتحليل االتجاهات ،من أجل تعزيزفاعلية عملية صنع القرار .عرض النتائج والرؤى
الناتجة عن تحليل البيانات بأساليب مبتكرة لتسهيل فهم البيانات من قبل التقنيين وغيرالتقنيين.

املستوى 5

يحــدد غــرض ومعالــم التمثيــل املرئــي للبيانــات .يوفــرالرقابــة الشــاملة ،لضمــان االســتخدام املناســب ألدوات وتقنيــات
التمثيــل املرئــي للبيانــات .يقــوم بتنســيق وعــرض النتائــج ،باســتخدام طــرق التمثيــل املرئــي النصيــة والعدديــة والرســومية
وغيرهــا مــن طــرق العــرض املناســبة للجمهــور املســتهدف .يقــدم املشــورة بشــأن االســتخدام املناســب للتمثيــل املرئــي
للبيانــات ألغـراض ونشــاطات مختلفــة ألجــل تمكيــن الوفــاء باملتطلبــات .يضــع الخطــط لتوضــح كيفيــة الوفــاء باحتياجــات
املســتخدم املحـ َّـددة .يبــادرإلــى استكشــاف مناهــج جديــدة للتمثيــل املرئــي للبيانــات.

املستوى 4

املستوى 7

يوجه ويديرعمليه وضع ومراجعة نهج متعدد الوظائف على مستوى املؤسسة وبناء ثقافة للتحليالت .يبادرإلى توفير
القدرات للمؤسسة في مجال التحليالت .يأخذ على عاتقه التزام املؤسسة بتحليل كفء وفعال للمعلومات النصية
أو العددية أو املرئية أو الصوتية.

حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT

ّ
يقيــم الحاجــة إلــى التحليــاتّ ،
ويقيــم املشــكالت التــي يتعيــن حلهــا ومــا هــي املصــادرالداخليــة أو الخارجيــة للبيانــات التــي
ِ
ِ
يتعيــن اســتخدامها أواالســتحواذ عليهــا .يحــدد ويطبــق التقنيــات الرياضيــة أواإلحصائيــة أوالنمذجــة التنبؤيــة أوتقنيــات
تعلــم اآللــة املناســبة لتحليــل البيانــات وتوليــد األفــكاروبنــاء القيمــة ودعــم اتخــاذ القـرار .يديــرعمليــات مراجعــة الفوائــد
والقيمــة املتحققــة مــن تقنيــات وأدوات التحليــل ويو�صــي بالتحســينات .يســاهم فــي تطويــر السياســة واملعاييــر واملبــادئ
التوجيهيــة الخاصــة بالتحليــات.
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ّ
ويصمــم محتــوى ومظهــرمرئيــات البيانــات .يقــوم بتنفيــذ وتصميــم
يطبــق مجموعــة متنوعــة مــن تقنيــات التمثيــل املرئــي
ِ
األنشطة إلنتاج مرئيات البيانات بكفاءة وفي الوقت املناسب .يختارالنهج املناسب للتمثيل املرئي من بين مجموعة من
الخيــارات القابلــة للتطبيــق .يســاهم فــي أعمــال االستكشــاف والتجريــب الخاصــة بالتمثيــل املرئــي للبيانــات.

حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT
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نشراملحتوى املعلوماتي ICPM
تقييــم وتطبيــق طــرق وخيــارات نشــر مختلفــة ،تقــر الســمات األساســية التــي تشــمل الخيــارات املفتوحــة املصــدر
ً
والحصريــة .إدارة وتنظيــم عمليــات جمــع وترتيــب ونشــراملعلومــات ،لتشــمل أنســاقا غيــرمهيكلــة وشــبه مهيكلــة لغــرض
تقديمهــا للمســتخدمين متــى مــا كانــت مطلوبــة .إدارة حقــوق النســخ والنشــر والتأليــف وحمايــة البيانــات واملســائل
القانونيــة األخــرى املرتبطــة بالنشــر وإعــادة اســتخدام املعلومــات والبيانــات املنشــورة.

فئة ثانوية :تقديم المشورة والتوجيه
االستشارات 33

املستوى 6

االستشارات املتخصصة 35

يعمل على تطويراإلستراتيجية العامة لتقديم املعلومات واملعرفة؛ بما في ذلك الوسائط املفضلة ،وهيكل املعلومات
العــام ،وقواعــد تنســيق املحتــوى للوفــاء باحتياجــات املؤسســة وجمهورهــا املرغــوب فيــه .يضمــن وجــود اإلج ـراءات
ُ
واملعاييــر واألدوات واملــوارد الكافيــة لضمــان الجــودة املناســبة للمــواد التــي تنشــرها املؤسســة أو تنشــربالنيابــة عنهــا،
ُ
امل َ
حتملين؛ بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة .يضمن اإلدارة السليمة ألي
وأن تكون في متناول جميع املستخدمين
مســائل قانونيــة متعلقــة بالنشــر؛ بمــا فــي ذلــك املشــاغل املرتبطــة بحقــوق النســخ والنشــروالتأليــف.

االستشارات CNSL
توفيــراملشــورة والتوصيــات املســتندة إلــى الخبــرة للوفــاء باحتياجــات العميــل .قــد تتعامــل مــع مجــال متخصــص أو واســع
النطــاق ،وتعالــج مســائل إســتراتيجية خاصــة بالعمــل .قــد تتضمــن ً
أيضــا دعــم تطبيــق أي حلــول يتــم االتفــاق عليهــا.

املستوى 5

املستوى 7

يعمــل علــى تطويــرمعاييــروإجـراءات لدعــم نشــراملحتــوى عبــر واحــدة مــن املنصات/القنــوات أو أكثــرفــي صيغــة يمكــن
ُ
امل َ
حتمليــن؛ بمــا فــي ذلــك ذوواإلعاقــة منهــم .يديــرأنشــطة ومهــام النشــر؛ بمــا
الوصــول إليهــا مــن قبــل جميــع املســتخدمين
يضمن توافق تصميم الهيكل العام والنمط الرســومي وعمليات النشــرمع السياســات واإلســتراتيجيات املتفق عليها.
يفهــم نطــاق خيــارات النشــراملتاحــة ويقــدم املشــورة بشــأن املواصفــات واملشــتريات ،مــع األخــذ فــي االعتبــارالتكاليــف
والفوائــد الرئيســية للقنــوات املختلفــة وتطبيــق مقاييــس موضوعيــة لفاعليتهــا .اختيــار األدوات والقوالــب واملعاييــر
املناسبة لتوقعات العمالء (مع التمييز ،على سبيل املثال ،بين االحتياجات مثل التحسين وسهولة التعديل) .يضمن
اإلدارة السليمة ألي مسائل قانونية متعلقة بالنشر؛ بما في ذلك املشاغل املرتبطة بحقوق النسخ والنشروالتأليف.

املستوى 4

يلتزم بإجراءات إدارة املحتوى ويقوم بتحديثها للوفاء باحتياجات املســتخدمين؛ بما في ذلك ذوواإلعاقة منهم .يختار
القنوات املناسبة التي يجب نشراملحتوى من خاللها ،مع تقديم املشورة للمستخدمين ومؤلفي املحتوى لالستفادة
مــن ســمات القنــوات واألدوات املُسـ َ
ـتخدمة املعنيــة .يطبــق املبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بامللكيــة ويســتخدم األدوات
والتقنيــات املناســبة لتوفيــر واجهــات نشــر ملنصــات وتطبيقــات جديــدة أو موجــودة .يحــدد اآلثــار املترتبــة علــى حقــوق
النســخ والنشــروالتأليــف وحمايــة البيانــات واملســائل القانونيــة األخــرى املرتبطــة بالنشــر.

املستوى 3

ينســق عمليــات إدارة املحتــوى للوفــاء باحتياجــات املســتخدمين؛ بمــا فــي ذلــك ذوواإلعاقــة منهــم .يســتخدم نظــم نشــر
املحتوى إلدارة املحتوى املنشور عبرقنوات مختلفة .يأخذ في االعتبارأي مسائل قانونية متعلقة بالنشر؛ بما في ذلك
اإلدارة الســليمة للمشــاغل املرتبطــة بحقــوق النســخ والنشــروالتأليــف.

املستوى 2

يتولــى مســئولية املمارســات الخاصــة باالستشــارات املهمــة؛ بمــا فــي ذلــك تطويــراملمارســات ،والعروض/املبيعــات للعمــاء
الداخلييــن أو الخارجييــن ،وإدارة الحســابات ،وإدراة تقديــم الخدمــات االستشــارية فــي مجموعــة واســعة مــن املواضيــع.

املستوى 6

يديــر عمليــة تقديــم الخدمــات االستشــارية ،و/أو يتولــى إدارة فريــق مــن االستشــاريين .يقــدم املشــورة والتوجيــه إلــى
االستشــاريين و/أو العميــل فــي مجــاالت خبرتــه ،مــن خــال املشــاركة فــي تقديــم الخدمــات االستشــارية .يتعامــل مــع العمــاء
ويحافــظ علــى عالقــات العمــاء .يبــرم االتفاقيات/العقــود ويتولــى إج ـراءات اإلنجــاز والتخــارج.

املستوى 5

يتولــى مســئولية فهــم متطلبــات العميــل وجمــع البيانــات وإج ـراء التحليــات وحــل املشــكالت .يحــدد الخيــارات ّ
ويقيمهــا
ِ
ويو�صي بها ّ
ويطبقها إذا لزم األمر .يتعاون مع مجموعات أصحاب املصلحة كجزء من االتفاقيات االستشارية الرسمية
ِ
أو غيرالرســمية .يســعى لتلبية حاجات العميل ً
تماما ويعزز قدرات وفاعلية العاملين لدى العمالء ،وذلك بضمان فهم
الحلــول املقترحــة بطريقــة صحيحــة واســتغاللها بطريقــة مناســبة.

االستشارات املتخصصة TECH
َّ
تطويرواستغالل الخبرات في أي مجال محدد من مجاالت تقنية املعلومات واالتصاالت ،أو العمل الرقمي ،أو األساليب
الفنية َّ
املحددة ،أو املنهجيات ،أو املنتجات أو مجاالت التطبيق ،ألغراض تقديم املشورة املتخصصة.

املستوى 6

مت ً
يســتوعب املفاهيــم واألدوات واألســاليب الفنيــة للنشــروالطريقــة التــي يتــم اســتخدامها بهــا .يســتخدم إجـراءات َّ
فقــا
عليهــا لنشــراملحتــوى .يحصــل علــى بيانــات االســتخدام ويقــوم بتحليلهــا وعرضهــا بفاعليــة .يفهــم ويطبــق مبــادئ ســهولة
االســتخدام والوصــول إلــى املعلومــات املنشــورة.

يوفــرالقيــادة التنظيميــة واملبــادئ التوجيهيــة لتعزيــزتطويــرواســتغالل املعرفــة املتخصصــة فــي املؤسســة .يحافــظ علــى
شــبكة مــن الخب ـراء املعتــرف بهــم (داخــل و/أو خــارج املؤسســة) الذيــن يمكنهــم تقديــم املشــورة القائمــة علــى الخبــرة فــي
املجــاالت ذات الصلــة باالحتياجــات الحاليــة واملســتقبلية للمؤسســة .يســاهم فــي التخطيــط للتطويــراملنهــي عبــرجــزء كبيــر
مــن املؤسســة لتعزيــزتطويــرالخبــرة املناســبة.

يساهم ،بموجب تعليمات صادرة له ،في األنشطة املساندة للنشرويقدم املساندة في جمع وترتيب البيانات .يستخدم
املحددة ً
عمليات النشر َّ
وفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بذلك ،ليقوم ،على سبيل املثال ،بتحريراملحتوى أو إزالته
أو تحويله إلى تنسيق مناسب للنشر.

املستوى 5

املستوى 1
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يعمل بفاعلية للحفاظ على املعرفة القائمة على الخبرة املعترف بها في واحد أو أكثرمن التخصصات َّ
املحددة .يقدم
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املشــورة النهائيــة القائمــة علــى الخبــرة فــي مجــال تخصصــه .يشــرف علــى تقديــم املشــورة املتخصصــة مــن قبــل اآلخريــن،
يجمع الخبرة من مصادرمتعددة؛ بما في ذلك الخبراء الخارجيون ،لتقديم مشورة متماسكة لتعزيزأهداف املؤسسة.
يدعم ويشجع تطويروتبادل املعرفة املتخصصة داخل املؤسسة.

إدارة التغييــراملكملــة .يســتعرض مقترحــات العمــل الجديــدة؛ ويقــدم املشــورة بشــأن املســائل الخاصــة بالطلــب وتوجيــه
الطلبــات إلــى املــكان الصحيــح .يعمــل مــع ممثلــي األعمــال للموافقــة علــى التعديــات قصيــرة األجــل ومتوســطة األجــل
وتنفيذهــا .يحتفــظ بســجل لطلبــات العمــل ،يشــمل حالــة كل طلــب ،ويرفــع التقاريــرحســب الطلــب.

يعمــل بفاعليــة للحفــاظ علــى املعرفــة فــي واحــد أوأكثــرمــن التخصصــات املحـ َّـددة .يقــدم مشــورة َّ
مفصلــة ومحـ َّـددة فيمــا
يتعلــق بتطبيــق ُّ
تخصصــه علــى تخطيــط املؤسســة وعملياتهــاُ .ي ِقــربحــدود معرفتــه املتخصصــة ويعرفهــا .يتعــاون مــع
املتخصصيــن اآلخريــن ،عنــد االقتضــاء ،لضمــان تقديــم املشــورة املناســبة الحتياجــات املؤسســة.

إدارة تقنية املعلومات ITMG
إدارة البنية التحتية واملوارد الخاصة بتقنية املعلومات الالزمة لتخطيط خدمات ومنتجات تقنية املعلومات وتطويرها
وتقديمهــا لتلبيــة حاجــة العمل.األعــداد للخدمــات الجديــدة أو الخاضعــة للتغييــر ،وإدارة عمليــة التغييــر ،والحفــاظ علــى
املعاييــرالتنظيميــة والقانونيــة واملهنيــة .إدارة أداء النظــم والخدمــات مــن حيــث إســهامها فــي أداء العمــل وتكاليفهــا املاليــة
واالســتدامة .إدارة الخدمــات املشــتراة .تطويــرخطــط التحســين املســتمرللخدمــة لضمــان دعــم البنيــة التحتيــة لتقنيــة
املعلومــات الحتياجــات العمــل بدرجــة كافيــة ومناســبة.
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املستوى 7

املستوى 4

فئة ثانوية :إستراتيجية العمل والتخطيط
إدارة تقنية املعلومات  35اإلدارة املالية 36
االبتكار 36
البحوث 37
تحسين إجراءات األعمال 38
إدارة املعرفة 39
بنية املؤسسة واألعمال 40
إدارة مخاطر األعمال  41االستدامة 41

يضــع إســتراتيجبة إلدارة املــوارد التقنيــة؛ بمــا فــي ذلــك مهــام االتصــاالت املؤسســية ،ويعــزز الفــرص التــي تقدمهــا التقنيــة
ُ
امل َ
حتمل في العمل .يأذن بعملية تخصيص املوارد لتخطيط
للمؤسسة التي يعمل بها ،والتي تشمل جدوى التغييروتأثيره
وتطويــر وتقديــم كل خدمــات ومنتجــات نظــم املعلومــات .يتولــى مســئولية حوكمــة تقنيــة املعلومــات .يجيــز السياســات
املؤسسية التي تحكم إدارة مبادرات التغيير ومعاييرالسلوك املنهي .يحافظ على صورة عامة عن مدى مساهمة البرامج
فــي النجــاح املؤس�ســي .يبــث روح االبتــكار واملرونــة فــي إدارة تقنيــة املعلومــات وتطبيقهــا .يضــع إســتراتيجية ملراقبــة وإدارة
أداء النظم والخدمات ذات الصلة بتقنية املعلومات ،فيما يخص مساهمتها في أداء العمل وما تعود به من فوائد على
العمــل.

إدارة الطلب DEMM
التحليــل واإلدارة االســتباقية للطلــب علــى الخدمــات الجديــدة أو التعديــات علــى ســمات أو أحجــام الخدمــة الحاليــة.
التعاون مع العمل لتحديد أولويات الطلب من أجل تحسين قيمة العمل .طرح وتعميم الرؤى املتعمقة حول أنماط
الطلــب .اقتـراح االســتجابات لتلبيــة الطلــب قصيــراألجــل وطويــل األجــل وتيســيرعمليــات صنــع القـراروالتخطيــط .دمــج
تحليــل الطلــب وتخطيطــه فــي العمليــات اإلســتراتيجية والتشــغيلية وعمليــات تخطيــط التغييــراملكملــة.

املستوى 6

املستوى 6

يحــدد النهــج ويضــع سياســات الكتشــاف وتحليــل وتخطيــط ومراقبــة وتوثيــق الطلــب علــى الخدمــات واملنتجــات .ينظــم
تحديــد النطــاق وتحديــد األولويــات لتغيـرات العمــل التــي تشــمل صنــاع سياســات العمــل ومحــددي اتجاهاتــه .التعامــل
مــع كبــارأصحــاب املصلحــة والتأثيــرفيهــم لتحســين القيمــة التــي ســيتم تقديمهــا فــي الخدمــات واملنتجــات الجديــدة أو
الحالية .يقود عملية تطويرقدرات إدارة الطلب ويضمن استناد عملية صنع القرارعلى تخطيط قوي للسيناريوهات
والتحليــل القائــم علــى االحتمــاالت (مــاذا لــو) .يقــود عمليــة تحقيــق التكامــل بيــن إدارة الطلــب والعمليــات اإلســتراتيجية
والتشــغيلية وعمليــات إدارة التغييــراملكملــة.

املستوى 5

ينفــذ أعمــال تحليــل إدارة الطلــب والتخطيــط .يقــدم املشــورة ملســاعدة أصحــاب املصلحــة علــى تبنــي نهــج إدارة الطلــب
املتفــق عليــه وااللت ـزام بــه .يجــري تحليــات االحتمــاالت (مــاذا لــو) وتخطيــط الســيناريوهات؛ يطــور رؤى ومقترحــات
لتحســين قيمــة العمــل .يديــرعمليــة تحقيــق التكامــل بيــن إدارة الطلــب والعمليــات اإلســتراتيجية والتشــغيلية وعمليــات
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يحــدد ويديــراملــوارد الالزمــة للتخطيــط والتطويــروتقديــم خدمــات نظــم معلومــات واتصــاالت محــددة (بمــا في ذلك تخزين
وتعديــل وتوصيــل البيانــات والصــوت والنصــوص والصــور) .يشــارك أصحــاب املصلحــة رفيعــي املســتوى وفــرق املشــروع
ويعمل على التأثيرفيهم من خالل عمليات وإجراءات إدارة التغيير ،بما يضمن أن تدارالبنية التحتية لتوفيرمستويات
الخدمــة املتفــق عليهــا وســامة البيانــات .يتولــى مســئولية وضــع امليزانيــات والتقييــم والتخطيــط ووضــع األهــداف .يخطــط
ويديــر تنفيــذ العمليــات واإلج ـراءات واألدوات واألســاليب الفنيــة ملراقبــة وإدارة أداء النظــم والخدمــات اآلليــة ،يوائــم
مســاهمة النظــم والخدمــات فــي أهــداف العمــل واألهــداف املاليــة ومســتهدفات األداء املحــددة بوضــوح .يراقــب األداء
ويتخــذ إجـراءات تصحيحيــة عنــد الضــرورة وبمــا يتفــق مــع السياســات ذات الصلــة .يعمــل علــى تطويــرأســاليب وقــدرات
تنظيميــة جديــدة (بمــا فــي ذلــك األنظمــة اآلليــة) إلدارة النظــم والخدمــات.

املستوى 5

يتولــى مســئولية التصميــم والش ـراء والتنصيــب والترقيــة والتشــغيل واملراقبــة والصيانــة (بمــا فــي ذلــك تخزيــن وتعديــل
وتوصيــل البيانــات والصــوت والنصــوص والصــور) واالســتخدام الفعــال ملكونــات البنيــة التحتيــة لتقنيــة املعلومــات
ومراقبــة أدائهــا .يوفــراإلدارة التقنيــة إلحــدى عمليــات تقنيــة املعلومــات ،بمــا يضمــن اســتيفاء مســتويات الخدمــة املتفــق
عليهــا وااللت ـزام بالسياســات واإلجـراءات ذات الصلــة .يقــوم بجدولــة واإلشـراف علــى جميــع أعمــال الصيانــة والتنصيــب
لتقنية املعلومات .يضمن تحديد املشــكالت التشــغيلية وتســجيلها ومراقبتها وحلها .يقدم التقاريرعن الوضع املناســب
وغيرهــا مــن التقاريــرللمتخصصيــن واملســتخدمين واملديريــن .يضمــن مالءمــة اإلجـراءات التشــغيلية وممارســات العمــل
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للغــرض والوضــع الحالــي .يتحقــق مــن ويديــر أنشــطة تطبيــق األدوات والتقنيــات والعمليــات املناســبة (بمــا فــي ذلــك
األنظمــة اآلليــة)إلدارة النظــم والخدمــات.
اإلدارة املالية FMIT
اإلدارة املاليــة الكليــة ومراقبــة واإلشـراف علــى أصــول ومــوارد تقنيــة املعلومــات املســتخدمة فــي تقديــم خدمــات تقنيــة
املعلومــات؛ بمــا فــي ذلــك تحديــد تكاليــف املــواد والطاقــة ،بمــا يضمــن االمتثــال لــكل متطلبــات الحوكمــة واملتطلبــات
القانونيــة والتنظيميــة.

املستوى 6

يطــور عمليــات ومعاييــرالتخطيــط املالــي لدعــم تنفيــذ إســتراتيجية العمــل وتعزيــزالتبنــي وااللتـزام .يضــع اإلســتراتيجية
ويطــور الخطــط والسياســات والعمليــات ألغ ـراض املحاســبة ووضــع امليزانيــات ،وتحميــل تكاليــف مــوارد وخدمــات
تقنيــة املعلومــات ،متــى كان ذلــك ً
ممكنــا؛ بمــا فــي ذلــك تحديــد نمــاذج تحميــل التكاليــف ونمــاذج تحديــد التكاليــف .يضع
كاف لــكل أهــداف
كل امليزانيــات واألهــداف املاليــة ويتفــاوض بشــأنها ويوافــق عليهــا ويديرهــا ،بمــا يضمــن وجــود تمويــل ٍ
ً
وخصوصــا للوفــاء باحتياجــات التطويــروالقدرة/الســعة .يحلــل اإلنفــاق الفعلــي ،ويوضــح
وخطــط تقنيــة املعلومــات،
ّ
الفــروق ويحــدد الخيــارات فيمــا يخــص اســتخدام امليزانيــة املتاحــة للوفــاء باالحتياجــات
الفعلية.يقيــم األداء املالــي
ِ
ويدفــع إج ـراء التحســينات املطلوبــة.

املستوى 6

يكســب االلت ـزام املؤس�ســي تجــاه االبتــكار .يعمــل علــى تطويــرالقــدرات املؤسســية لدفــع وتعزيــزاالبتــكار .يقــود ويخطــط
لتطويــرالقــدرات االبتكاريــة وتطبيــق وتنفيــذ العمليــات واألدوات واألطــراالبتكاريــة .يعمــل علــى إيصــال األفــكاراإلبداعيــة
وتدفقهــا املفتــوح بيــن األطـراف املعنيــة وإنشــاء شــبكات ومجتمعــات لالبتــكار.

املستوى 5

يديــرمســاراالبتــكار وينفــذ العمليــات االبتكاريــة .يعمــل علــى تطويــروإطــاق وتطويــع األدوات والعمليــات والبنــى التحتيــة
االبتكاريــة لدفــع عمليــة االبتــكار .يحــدد املــوارد والقــدرات الالزمــة لدعــم االبتــكار .يشــجع ويحفــزجماعــات وفــرق االبتــكار
واألفراد املبتكرين على مشــاركة األفكاراإلبداعية والتعلم من اإلخفاقات .يقوم بإدارة عملية إيصال األفكاراإلبداعية
وتدفقهــا املفتــوح بيــن األطـراف املعنيــة وإنشــاء شــبكات ومجتمعــات لالبتــكار.

البحوث RSCH
اإلنشــاء املنهجي ملعرفة جديدة عن طريق جمع البيانات واالبتكار والتجريب والتقييم ونشــراملعلومات .تحديد أهداف
البحث والطريقة التي سيتم بها إجراء البحث .املشاركة النشطة في مجتمع من الباحثين .التواصل بصفة رسمية وغير
رسمية عبروسائل اإلعالم واملؤتمرات واملجالت والكتب والحلقات الدراسية الرقمية.

املستوى 6

املستوى 5

يقــدم املشــورة بشــأن التخطيــط املالــي ووضــع امليزانيــات .يطــور الخطــط ويضــع التوقعــات املاليــة .يراقــب ويديــراإلنفــاق
الخــاص بتقنيــة املعلومــات ،بمــا يضمــن اســتيفاء كل األهــداف املاليــة لتقنيــة املعلومــات ،ودراســة أي قطاعــات تتجــاوز
فيهــا امليزانيــات واإلنفــاق الحــدود املســموح بهــا .يســاعد فــي تحديــد وإنفــاذ عمليــات الضبــط املالــي وصنــع القـرارالفعالــة،
خاصــة فــي مجــاالت الخدمــات واملشــاريع ونمــاذج تكاليــف املكونــات وتخصيــص وتوزيــع نفقــات تقنيــة املعلومات املتكبدة.
يحلــل اإلنفــاق الفعلــي ،ويوضــح الفــروق ويحــدد الخيــارات فيمــا يخــص اســتخدام امليزانيــة املتاحــة.

يعمل على تطويرالسياســة البحثية للمؤسســة ويشــرف على أعمال املهام البحثية .يعمل على تعزيزاألنشــطة خار ًّ
جيا،
وجذب وإدارة محافظ كبيرة لتمويل البحوث .يحدد أهداف البحث ويعتمد املقترحات البحثية .يقود املشاريع البحثية
اإلســتراتيجية و /أو متعــددة التخصصــات .يحافــظ علــى شــبكة خارجيــة قويــة تتعــدى نطــاق تخصصــه املباشــرويقــوم
بــدور ريــادي فــي األنشــطة املهنيــة خــارج املؤسســة التــي يعمــل بهــا .يعــرض املوقــف أو يقــدم األوراق الرئيســية فــي املؤتمـرات
الكبــرى ،ويكتــب مقــاالت صحفيــة للنشــرفــي املجــات ذات التأثيــرالكبيــر ،ويقــدم التقاريــرإلــى العمــاء الرئيســيين.

املستوى 4

املستوى 5

يراقــب ويمســك كل مــا يلــزم مــن الســجالت املاليــة ألغـراض تحقيــق االمتثــال والتدقيــق لــكل املتطلبــات املتفــق عليهــا.
ً
وخصوصــا فــي القطاعــات الخاصــة بتحديــد نفقــات
يســاعد كل قطاعــات تقنيــة املعلومــات األخــرى فــي مهامهــا املاليــة،
العمليات والخدمات واملشاريع واملكونات والحساب وما يليه من تقليص لكل خدمات ومشاريع ومكونات تكنولوجيا
املعلومات والحد من الخلل في العمليات .يساهم في التخطيط املالي ووضع امليزانيات .يجمع ويرتب البيانات والتقارير
املاليــة املطلوبــة للتحليــل وتســهيل صنــع القـرار.
االبتكار INOV
القــدرة علــى تحديــد وترتيــب األولويــات واحتضــان واغتنــام الفــرص التــي توفرهــا تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت
والتقنيــات الرقميــة .تطويــر وتنفيــذ العمليــات واألدوات والبنــى التحتيــة ألغ ـراض دعــم االبتــكار .إش ـراك الجماعــات
واملوظفيــن والشــركاء والعمــاء واملســتخدمين وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن مــن الداخــل والخــارج فــي عمليــة االبتــكار.
توفيــر الحوكمــة واملتابعــة لعمليــة االبتــكار والتقاريــر الخاصــة بهــا.

املستوى 7

يقــود عمليــة تطويــرثقافــة تشــجع علــى االبتــكارواملخاطــرة والتعــاون .دمــج عمليــات االبتــكارفــي جميــع وحــدات األعمــال
وربــط تنفيــذ اإلســتراتيجية باالبتــكار .مواءمــة األهــداف الفرديــة واملؤسســية واملقاييــس واملكافــآت مــع االبتــكار.
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يوافــق علــى أهــداف وطــرق البحــث وينفــذ املشــاريع البحثيــة لغــرض توليــد األفــكاراألصيلــة واملجديــة .يقــوم بجــذب وإدارة
تمويــل البحــوث الخارجيــة .يقــدم املشــورة والتوجيــه بشــأن طــرق البحــث وجمــع البيانــات وتحليــل البيانــات وعــرض نتائــج
البحــوث .يختــارويعتمــد ويطــوع أدوات وتقنيــات جمــع البيانــات لــكل مــن البيانــات النوعيــة والكميــة .يحافــظ علــى شــبكة
خارجية قوية ضمن مجال تخصصه ويقوم بدور ريادي في األنشطة املهنية خارج املؤسسة التي يعمل بها .يقدم األوراق
في املؤتمرات املهمة ،ويكتب مقاالت للنشرفي املجالت املتخصصة عالية الجودة ،ويقدم التقاريرإلى أصحاب املصلحة
الرئيســيين .يطــور ويســتعرض وينتقــد بطريقةبنــاءة بحــوث وأفــكاراآلخريــن .يطــور ويشــارك فــي العــروض العمليــة لنتائــج
البحــوث.

املستوى 4

يعمــل علــى بنــاء وتنقيــح املناســب مــن األفــكارالعريضــة ألغـراض تقييــم وتطويــروبيــان وتنفيــذ البحــوث .يســاهم فــي وضــع
أهــداف البحــث وطــرح مقترحــات التمويــل .يجمــع ويحلــل البيانــات النوعيــة والكميــة علــى النحــو املطلــوبُ .ي ِعــد تقاريــر
بحثيــة للتعريــف بمنهجيــة ونتائــج واســتنتاجات البحــث .يقــدم األوراق فــي املؤتم ـرات .يســاهم بأقســام مهمــة مــن مــواد
النشرالتي تتسم بالجودة ،ويقدم التقاريرللعمالء .يساهم في الخطط البحثية ويحدد الفرص املناسبة لنشروتعميم
نتائــج البحــوث .يقــدم مســاهمات فعالــة فــي الجماعــات البحثيــة.
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املستوى 3

يقــوم ،ضمــن إطــار أهــداف بحثيــة محــددة ،ببنــاء وتنقيــح األفــكار العريضــة املناســبة ألغ ـراض البحــث؛ بمــا فــي ذلــك
التقييــم والتطويــروالبيــان والتنفيــذ .يطبــق أســاليب قياســية لجمــع وتحليــل البيانــات الكميــة والنوعيــةُ .ي ِعــد تقاريــر
بحثيــة للتعريــف بمنهجيــة ونتائــج واســتنتاجات البحــث .يســاهم بأقســام مهمــة مــن مــواد النشــرالتــي تتســم بالجــودة.
يســتخدم املــوارد املتاحــة لتحديــث املعرفــة فــي أي مجــال مــن املجــاالت ذات الصلــة ويحتفــظ بمجموعــة شــخصية مــن
املــواد ذات الصلــة .يشــارك فــي الجماعــات البحثيــة.

املستوى 2

يســاعد ،ضمــن إطــارأهــداف بحثيــة محــددة ،فــي االختيــار والنظــر فــي املــوارد املوثوقــة وذات املصداقيــة .يقــوم بالبحــث
عــن املــواد ذات الصلــة فــي املواقــع واملصــادراملتخصصــة ،ويقـرأ املقــاالت وثيقــة الصلــة لتحديــث املعرفــة بمجــال عملــه.
ُي ِعــد التقاريــرعــن العمــل املنجــزويمكــن أن يســهم فــي أجـزاء مــن مــواد النشــرالتــي تتســم بالجــودة .ويحتفــظ ،بموجــب
توجيــه بذلــك ،بمجموعــة شــخصية مــن املــواد ذات الصلــة.
تحسين إجراءات األعمال BPRE
ُ
إنشــاء نهــج جديــدة وقــد تكــون إحالليــة ألداء أنشــطة األعمــال مــن أجــل خلــق فــرص لألعمــال؛ أو تقديــم منتجــات/
خدمــات جديــدة أو محســنة؛ أو تحســين سالســل التوريــد .تحديــد وتنفيــذ التحســينات علــى العمليــات والخدمــات
والنماذج .تقييم التكاليف والفوائد املحتملة للنهج الجديدة .تحليل وتصميم العمليات من أجل التبني واالستفادة
مــن التقنيــات لتحســين أداء األعمــال .تطويــر قــدرات إدارة العمليــات املؤسســية لزيــادة ســرعة التكيــف املؤسســية
وقابليــة االســتجابة للتغييــر.

املستوى 7

يوجه ويديرعملية وضع و تقييم نهج متعدد املهام وثقافة على مستوى املؤسسة ككل لتبني إدارة وتحسين عمليات
األعمــال .يقــود عمليــة تحديــد وتقييــم وتبنــي التقنيــات للتحــول وتحقيــق ســرعة التكيــف املؤسســية؛ تجربــة العمــاء
واملستخدمين؛ وتحسين سالسل التوريد واغتنام فرص األعمال .يعمل على مواءمة إستراتيجيات األعمال ،والتحول
املؤس�ســي واإلســتراتيجيات الخاصــة بالتقنيــة .يضمــن إدمــاج التطبيــق اإلســتراتيجي لتغييــرعمليــات األعمــال فــي حوكمــة
وقيــادة املؤسســة.

املستوى 6

يعمــل علــى تطويــرالسياســات واملعاييــرواملبــادئ التوجيهيــة املؤسســية لتحســين عمليــات األعمــال ليســمح للمؤسســة
بتحســين وتنفيــذ عمليــات األعمــال بســرعة مــن أجــل الوفــاء بمتطلبــات األعمــال .يحــدد االتجــاه ويقــود جهــود إدخــال
واســتخدام التقنيــات واملنهجيــات واألدوات ،لغــرض اســتيفاء املتطلبــات اإلجماليــة للعمــل ،بمــا يضمــن االتســاق فــي
جميــع مجموعــات املســتخدمين .يقــود ويخطــط أنشــطة تحســين عمليــات األعمــال ألغـراض تحليــل العمليــات؛ ويعمــل
علــى تحديــد الحلــول البديلــة وتقييــم الجــدوى والتوصيــة بالحلــول التــي تســتفيد مــن التقنيــات الجديــدة واآلليــة .يقــود
عمليــة تطويــرالقــدرات املؤسســية لتحســين عمليــات األعمــال ،ويضمــن تبنــي السياســات واملعاييــر وااللت ـزام بهــا.

املستوى 5

ً
يحلــل ويصمــم عمليــات األعمــال؛ يحــدد حلــول بديلــة لالســتفادة مــن التقنيــات الجديــدة واآلليــة .يقــوم بإعــداد عــروض
تقديميــة رســومية لعمليــات األعمــال لغــرض تســهيل الفهــم وصنــع القـرارّ .
يقيــم جــدوى التغييـرات فــي عمليــات األعمــال
ِ
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ويو�صي ُبنهج جديدة .يديرتنفيذ التحسينات على عمليات األعمالّ .
ّ
ويفصل ّ
ويطبق طرق وأدوات تطويرعمليات
ِ
يحدد ِ
ِ
األعمــال علــى مســتوى البرنامــج واملشــروع والفريــق بمــا يتما�شــى مــع املعاييــراملتفــق عليهــا .يســاهم فــي تحديــد السياســات
واملعاييــرواملبــادئ التوجيهيــة املؤسســية الخاصــة بتحســين عمليــات األعمــال.
إدارة املعرفة KNOW
اإلدارة املنهجية للمعرفة الحيوية الضرورية لبناء قيمة للمؤسسة من خالل جمع وتشارك وتطويرواستغالل املعرفة
الجماعيــة للمؤسســة لغــرض تحســين األداء ودعــم صنــع القـراروالحــد مــن املخاطــر .تطويــرثقافــة لتشــارك املعرفــة تكــون
داعمــة وتعاونيــة بهــدف دفــع التبنــي الناجــح للحلــول التقنيــة إلدارة املعرفــة .توفيــر الوصــول إلــى املعرفــة غيــر الرســمية
والضمنيــة باإلضافــة إلــى املعرفــة الرســمية واملوثقــة والصريحــة مــن خــال تســهيل التعــاون واالتصــاالت الداخليــة
والخارجيــة.

املستوى 7

يقــود عمليــة بنــاء ثقافــة إلدارة املعرفــة .يعمــل علــى تطويــرإســتراتيجية إلدارة املعرفــة علــى مســتوى املؤسســة مــن أجــل
الحصــول علــى املعلومــات واملعرفــة والقصــص مــن املوظفيــن والعمــاء والشــركاء الخارجييــن وتنظيمهــا وتطويرهــا .يدمــج
إدارة املعرفــة فــي جميــع وحــدات األعمــال ويطـ ّ ِـور قــدرات إدارة املعرفــة اإلســتراتيجية .يعــزز أهميــة تشــارك املعرفــة عبــر
مواءمــة األهــداف واملكافــآت الفرديــة واملؤسســية .يحــدد الفــرص للعالقــات أو الش ـراكات اإلســتراتيجية مــع العمــاء
واملورديــن والشــركاء.

املستوى 6

يعمــل علــى تطويــر السياســات واملعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة املؤسســية إلدارة املعرفــة التــي تســمح للمؤسســة بســرعة
االســتجابة وتقديــم الخدمــات وصنــع القـرارات واتخــاذ اإلجـراءات .يقــود جهــود تطويــرنهــج مؤس�ســي إلدارة املعرفــة ودعــم
التقنيــات والعمليــات والســلوكيات .يعمــل علــى تعزيــزتشــارك املعرفــة مــن خــال العمليــات واألنظمــة التشــغيلية لألعمــال
في املؤسسة .متابعة وتقييم مبادرات تشارك املعرفة ،مع تضمين أطرمرجعية خارجية .يديرعمليات استعراض فوائد
وقيمــة إدارة املعرفــة .يحــدد مجــاالت التحســين ويو�صــي بهــا .يضــع املســوغات لجــدوى االســتثمارفــي إدارة املعرفــة؛ يحــدد
الحلــول البديلــةّ ،
ويقيــم الجــدوى .يتبــادل الخب ـرات مــن خــال مجتمعــات املمارســة ووحــدات األعمــال والشــبكات حــول
ِ
األســاليب املبتكــرة فــي تشــارك املعرفــة.

املستوى 5

يقــدم املشــورة والتوجيــه والدعــم ملســاعدة األفـراد علــى تبنــي وإدمــاج نهــج أفضــل ممارســات إدارة املعلومــات واملعرفــة فــي
جميــع مجــاالت عملهــم .يقــوم بتقييــم وتحديــد األســاليب واألدوات املناســبة إلدارة املعرفــة بمــا يتما�شــى مــع السياســات
واملعاييــراملتفــق عليهــا .يعــزز التقنيــات والعمليــات والســلوكيات التعاونيــة لتســهيل تشــارك األفــكارومعرفــة العمــل بيــن
الفــرق الداخليــة والشــركاء الخارجييــن .يقــدم الدعــم إلنشــاء وتنميــة جماعــات املمارســة؛ بمــا فــي ذلــك ورش العمــل،
والتوجيــه الفــردي ،واستكشــاف األخطــاء وإصالحهــا .تطويــر وتنفيــذ العمليــات والســلوكيات التــي تســاعد األف ـراد علــى
الوصــول إلــى البيانــات والتعلــم واملعرفــة واســتخدامها بســهولة لتحســين األداء .يتشــارك األفــكارواألمثلــة علــى املمارســات
القائمة لتشجيع ّ
تبنيها .يطبق إدارة املعرفة على مستوى البرامج واملشاريع والفرق؛ بما في ذلك تكييفها بما يتما�شى مع
ِ
املعاييــراملتفــق عليهــا .يســاهم فــي تحديــد السياســات واملعاييــرواملبــادئ التوجيهيــة املؤسســية إلدارة املعرفــة.
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املستوى 4

ينظــم أصــول املعرفــة ويشــرف علــى دورة حيــاة تحديــد األصــول والحصــول عليهــا وتصنيفهــا وتخزينهــا وصيانتهــا .يعمــل
علــى تيســيراملشــاركة والتعــاون ونشــراملعرفــة .يراقــب اســتخدام وتأثيــراملعرفــة؛ ويتحقــق مــن محتــوى املعرفــة املوجــود
لغــرض تحديــد املشــكالت واملخاطــروالفــرص .ينفــذ مبــادرات إدارة املعرفــة املحــددة.

املستوى 3

يلتــزم بنظــم إدارة املعرفــة ويحافــظ علــى املحتــوى ألغ ـراض الوفــاء باحتياجــات العمــل .يدعــم اآلخريــن لتمكينهــم مــن
اســتكمال أنشــطة إدارة املعرفــة وتشــكيل عــادات إدارة املعرفــةُ .ي َعــد التقاريــرعــن التقــدم فــي أنشــطة إدارة املعرفــة.
يقــوم بإعــداد وتطويــرنظــم ومعاييــرإلدارة املعرفــة .يدعــم التغييـرات فــي ممارســات العمــل لدعــم الحصــول علــى املعرفــة
واســتخدامها.

املستوى 2

يحافــظ علــى قاعــدة البيانــات الخاصــة بــإدارة املعرفــة عــن طريــق االســتفادة مــن املعرفــة املتخصصــة للحصــول علــى
املحتــوى وتصنيفــه ،مــع أخــذ مشــورة الخب ـراء عنــد االقتضــاء.

الخطــط لتنفيــذ اإلســتراتيجية باالســتفادة مــن الفــرص لتحســين أداء العمــل .يتولــى مســئولية األعمــال االســتقصائية
لتحديــد املتطلبــات وتحديــد عمليــات األعمــال الفعالــة ،عبــرإدخــال التحســينات علــى نظــم املعلومــات وإدارة البيانــات
واملمارســات واإلجـراءات والتنظيــم واألجهــزة.
إدارة مخاطراألعمال BURM
تخطيــط وتطبيــق العمليــات واإلج ـراءات علــى مســتوى املؤسســة إلدارة املخاطــر التــي تهــدد نجــاح أو ســامة العمــل،
ً
وخصوصــا تلــك التــي تنجــم عــن اســتخدام تقنيــة املعلومــات ،أو انخفــاض أو عــدم توفــرإمــدادات الطاقــة أو التخلــص
بطريقــة غيــرمناســبة مــن املــواد أو األجهــزة أو البيانــات.

املستوى 7

يضع إستراتيجية للتعامل مع املخاطرالناجمة عن العمليات والتغييرفي األعمال .يوفراملوارد لتطبيق اإلستراتيجية
ويفـ ّ ِـوض صالحيــة التخطيــط املفصــل وتنفيــذ أنشــطة إدارة املخاطر.

املستوى 6

يخطط ويديرتطبيق العمليات واإلجراءات واألدوات واألساليب الفنية على مستوى املؤسسة لتحديد وتقييم وإدارة
الخطراملتأصل في تنفيذ عمليات األعمال واملخاطراملمكنة الناجمة عن التغييراملخطط له.

بنية املؤسسة واألعمال STPL
إنشاء وتكرار وصيانة الهياكل مثل البنى املؤسسية وبنى األعمال التي تمثل املبادئ والطرق والنماذج األساسية التي
ّ
تمكنهــا مــن التطــور .وهــذا يشــمل بطريقــة نموذجيــة تفســيرأهــداف ودوافــع
تصــف حالــة املؤسســة املســتقبلية ،والتــي ِ
العمــل؛ وترجمــة إســتراتيجية وأهــداف العمــل فــي شــكل »نمــوذج تشــغيلي«؛ والتقييــم اإلســتراتيجي للقــدرات الحاليــة؛
وتحديد التغييرات املطلوبة في القدرات؛ ووصف العالقات بين األشخاص ،املؤسسة ،الخدمة ،العملية ،البيانات،
املعلومــات ،التقنيــة ،والبيئــة الخارجيــة .وعمليــة تطويــر البنيــة تدعــم تشــكيل القيــود واملعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة
الالزمــة لتحديــد التطــور املطلــوب وضمانــه وحوكمتــه؛ وهــذا يسـ ِّـهل التغييــر فــي هيــكل املؤسســة وعمليــات األعمــال
والنظــم والبنيــة التحتيــة لتحقيــق التحــول املتوقــع للحالــة املُسـ َ
ـتهدفة.

يقوم بتقييم املخاطرضمن قطاع وظيفي أوتقني خاص بالعمل .يستخدم عمليات متسقة لتحديد األحداث الخطرة
املحتملة ،مع تحديد أحجامها وتوثيق احتمالية حدوثها وتأثيرها في العمل .يرجع إلى الخبراء في املجال للحصول على
التوجيــه بشــأن أنــواع معينــة مــن املخاطــرمثــل تلــك الخاصــة بالبنيــة والبيئــة .ينســق عمليــة تطويــراإلجـراءات املضــادة
وخطــط الطــوارئ.

املستوى 7

املستوى 4

يوجه ويديرجهود وضع ومراجعة إســتراتيجية للقدرة املؤسســية لدعم املتطلبات اإلســتراتيجية للعمل .يحدد فوائد
العمــل الخاصــة باإلســتراتيجيات البديلــة .يوجــه ويديــرجهــود تطويــرالبنيــة العامــة والعمليــات علــى مســتوى املؤسســة
التــي تضمــن إدمــاج التطبيــق اإلســتراتيجي للتغييــر فــي إدارة املؤسســة .يضمــن التطابــق بيــن إســتراتيجيات العمــل،
وأنشــطة التحــول املؤس�ســي ،واتجاهــات التقنيــة ،ووضــع اإلســتراتيجيات والسياســات واملعاييــرواملمارســات.

املستوى 6

يقــود عمليــة وضــع واســتعراض إســتراتيجية لقــدرات النظــم تفــي باملتطلبــات اإلســتراتيجية للعمــل .ينتبــه التجاهــات
الســوق والبيئــة ويضــع أولويــات لهــا ،ويحــدد فوائــد اإلســتراتيجيات البديلــة بالنســبة للعمــل .يعمــل علــى تطويــرالبنيــة
العامــة والعمليــات علــى مســتوى املؤسســة التــي تضمــن إدمــاج التطبيــق اإلســتراتيجي للتغييــرفــي إدارة املؤسســة ،بمــا
يضمــن اســتفادة جميــع أصحــاب املصلحــة .يجــري ويقــدم دراســات جــدوى للمبــادرات رفيعــة املســتوى ،للحصــول علــى
املوافقــة والتمويــل وتحديــد األولويــات .يضــع اإلســتراتيجيات والسياســات واملعاييــرواملمارســات لضمــان التطابــق بيــن
إســتراتيجيات األعمــال وإســتراتيجيات التقنيــة وأنشــطة التحــول املؤس�ســي.

املستوى 5

يســاهم فــي وضــع واســتعراض إســتراتيجية لقــدرات النظــم تفــي باملتطلبــات اإلســتراتيجية للعمــل .يطــور النمــاذج ويضــع
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املستوى 5

ُ
امل َ
حتملة في مهمة أو قطاع/مجال عمل معين.
يحقق في ويرفع التقاريرعن املخاطروحوادث املخاطر

االستدامة SUST
توفيراملشورة واملساعدة والقيادة لتمكين املؤسسة من التقليل من التأثيرالبيئي السلبي.

املستوى 6

يعمــل علــى تطويــروتعزيــزاإلســتراتيجيات والسياســات واملعاييــرواملبــادئ التوجيهيــة املؤسســية الخاصــة باالســتدامة.
يبــادرإلــى إدخــال واســتخدام تقنيــات ومنهجيــات وأدوات االســتدامة.

املستوى 5

يقدم املشورة والتوجيه املستندين إلى الخبرة بشأن تخطيط وتصميم وتنفيذ حلول االستدامة .يتولى تقييم واختيار
طرق وأدوات وممارسات االستدامة الستخدامها بما يتما�شى مع السياسات واملعاييراملتفق عليها .يحدد التحسينات
املطلوب إدخالها على نهج املؤسسة تجاه االستدامة ويقدم التوصيات حيالها.
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املستوى 4

يتولى تقييم كيفية تأثيرمختلف القرارات التكتيكية على االســتدامة املؤسســية ويرفع التقاريربذلك .يقيم العوامل
واملخاطــر (السياســية ،التشــريعية ،التكنولوجيــة ،االقتصاديــة ،واالجتماعيــة) التــي تؤثــر فــي العمليــات التشــغيلية
والتوجــه اإلســتراتيجي .يتولــى تقييــم تنفيــذ تدابيــراالســتدامة فــي قطاعات/مجــاالت محــددة ويرفــع التقاريــربذلــك.

فئة ثانوية :إستراتيجية التقنية والتخطيط لها

يقود جهود تطويروتنفيذ خطة إدارة االستمرارية .يحدد نظم املعلومات واالتصاالت التي تدعم العمليات التجارية
بالغــة األهميــة ويديــرالعالقــة مــع املختصيــن ذوي الصالحيــة للعمــل علــى هــذه النظــم .يقــوم بتقييــم املخاطــرالبالغــة
املرتبطة بتشغيل األنظمة ويحدد املجاالت ذات األولوية للتحسين .يصمم وينفذ اإلستراتيجية الخاصة باالختبارات
لضمــان أن خطــط وإج ـراءات االســتمرارية تعالــج حــاالت التعــرض للمخاطــر وتحافــظ علــى مســتويات االســتمرارية
املتفــق عليهــا.

املستوى 4

رصد التقنيات الناشئة 42

ينفــذ ويســاهم فــي تطويــرخطــة إدارة االســتمرارية .ينســق تقييــم املخاطــرعلــى توافــروســامة وســرية النظــم التــي تدعــم
عمليــات األعمــال املهمــة .ينســق تخطيــط وتصميــم واختبــارإجـراءات الصيانــة وخطــط الطــوارئ.

إدارة االستمرارية 42
تخطيط الشبكات  43هندسة الحلول 43
إدارة البيانات 44
األساليب واألدوات 45

رصد التقنيات الناشئة EMRG
تحديد التقنيات واملنتجات والخدمات والطرق واألساليب الفنية الجديدة والناشئة .تقييم مدى مالءمتها وتأثيراتها
املحتملــة (التهديــدات والفــرص) علــى عوامــل التمكيــن أو التكلفــة أو األداء أو االســتدامة فيمــا يخــص األعمــال .نشــر
وتعميــم التقنيــات الناشــئة وتأثيرهــا.

املستوى 6

يخطط ويقود أعمال تحديد وتقييم التقنيات الجديدة والناشئة وتقييم اآلثاروالتهديدات والفرص املحتملة .يضع
خرائط طريق تقنية تربط الخطط املؤسسية بالحلول التقنية الناشئة .يتفاعل مع أصحاب املصلحة املعنيين ويؤثر
فيهم في سبيل الحصول على االلتزام املؤس�سي باستخدام خرائط الطريق التقنية .يعمل على تطويرمبادئ توجيهية
مؤسسية لرصد التقنيات الناشئة .يتعاون مع األطراف الداخلية والخارجية لغرض تيسيرجمع املعلومات.

املستوى 5

يراقــب البيئــة الخارجيــة لجمــع املعلومــات عــن التقنيــات الناشــئة .يقــوم بتقييــم وتوثيــق اآلثــار والتهديــدات والفــرص
بالنســبة للمؤسســة .يقــوم بإعــداد تقاريــروخرائــط طريــق تقنيــة ويتشــارك املعرفــة والــرؤى مــع اآلخريــن.

املستوى 4

يدعم مراقبة البيئة الخارجية وتقييم التقنيات الناشئة لتقييم اآلثار والتهديدات والفرص املحتملة بالنسبة للمؤسسة.
يساهم في إعداد التقارير وخرائط طريق تقنية وتشارك املعرفة والرؤى.

إدارة االستمرارية COPL
توفيــر التخطيــط والدعــم الســتمرارية الخدمــة ،كجــزء مــن ،أو بطريقــة وثيقــة مــع ،التخطيــط الســتمرارية أعمــال
للمؤسسة ككل .تحديد نظم املعلومات التي تدعم عمليات األعمال البالغة األهمية .تقييم املخاطرالتي تهدد توافر
النظــم الحساســة وســامتها وســريتها .تنســيق عمليــات التخطيــط والتصميــم واالختبــار وإج ـراءات الصيانــة وخطــط
الطــوارئ ملعالجــة حــاالت التعــرض للمخاطــروالحفــاظ علــى مســتويات االســتمرارية املتفــق عليهــا.
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تخطيط الشبكات NTPL
وضــع وااللت ـزام بالخطــط الشــبكية ،ويشــمل ذلــك توصيــل البيانــات والصــوت والنصــوص والصــور ،فــي ســبيل دعــم
إستراتيجية عمل املؤسسة .ويشمل ذلك املشاركة في وضع اتفاقيات مستوى الخدمة وتخطيط كل املسائل الخاصة
بالبنيــة التحتيــة الضروريــة لضمــان تقديــم الخدمــات الشــبكية مــن أجــل الوفــاء بهــذه االتفاقيــات .والتنفيــذ املــادي قــد
يشــمل األســاك النحاســية أو األليــاف الضوئيــة أو االتصــاالت الالســلكية وأي تقنيــة أخــرى.

املستوى 6

يضــع ويحافــظ علــى خطــط الشــبكة اإلجماليــة لدعــم إســتراتيجية عمــل املؤسســة ويوافــق علــى اتفاقيــات مســتوى
الخدمــة مــع العمــاء ويخطــط كل املســائل الخاصــة بالبنيــة التحتيــة الضروريــة لضمــان توفيــرخدمــات الشــبكة للوفــاء
بهــذه االتفاقيــات.

املستوى 5

يضــع الخطــط الشــبكية ضمــن نطــاق مســئوليته ويلتــزم بهــا ،ويســاهم فــي إعــداد اتفاقيــات مســتوى الخدمــة ،ويخطــط
للبنيــة التحتيــة الضروريــة لتوفيــرالخدمــات الشــبكية للوفــاء بهــذه االتفاقيــات.

هندسة الحلول ARCH
تصميم ونشرهياكل رفيعة املستوى لتمكين وتوجيه تصميم وتطويرحلول متكاملة تفي باحتياجات العمل الحالية
واملســتقبلية .وباإلضافــة للمكونــات التقنيــة ،تشــمل بنيــة الحــل التغييـرات علــى الخدمــة والعمليــة واملؤسســة ونمــاذج
التشــغيل .توفيــرالتوجيهــات الشــاملة حــول تطويــرمكونــات الحــل والتعديــات عليهــا لضمــان أن تضــع فــي االعتبــارالبنــى
واإلســتراتيجيات والسياســات واملعاييــرواملمارســات ذات الصلــة (بمــا فــي ذلــك األمــن) وأن تبقــى مكونــات الحــل الحاليــة
واملخطــط لهــا متوافقــة.

املستوى 6

يقود جهود تطويرالبنى الهندســية للحلول املعقدة ،بما يضمن االتســاق مع املتطلبات املحددة واملتفق عليها مع كل
مــن العمــاء الخارجييــن والداخلييــن .يتولــى املســئولية الكاملــة عــن التــوازن بيــن املتطلبــات الوظيفيــة وجــودة الخدمــة
ومتطلبــات إدارة النظــم ضمــن أحــد القطاعات/املجــاالت املهمــة فــي املؤسســة .يضــع سياســة وإســتراتيجية الختيــار
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مكونات بنية الحل ،وينسق أنشطة التصميم ،بما يعزز االنضباط لضمان االتساق .يضمن االلتزام باملعاييراملناسبة
(التجاريــة ،الصناعيــة ،الوطنيــة ،والدوليــة) .يقــوم ،فــي إطــار برنامــج لتغييــر األعمــال ،بــإدارة التصاميــم والسياســات
واملعاييــراملســتهدفة ،بحيــث يعمــل بطريقــة اســتباقية للحفــاظ علــى بنيــة مســتقرة وقابلــة لالســتمراروضمــان اتســاق
التصاميــم عبــراملشــاريع داخــل البرنامــج.

املستوى 5

يقود جهود تطويرالبنى الهندسية للحلول في أعمال أو بنية تحتية أو مجاالت وظيفية محددة .يضمن توفراألدوات
واألســاليب املناســبة وفهمها وتوظيفها في تطويرالبنى الهندســية للحلول .يقود ،في إطاربرنامج للتغيير ،جهود إعداد
الخطــط التقنيــة الفنيــة ،ويضمــن توافــراملــوارد التقنيــة املناســبة ،باالتصــال مــع موظفــي ضمــان األعمــال وموظفــي
املشروع .يقدم املشورة بشأن الجوانب التقنية الفنية لتطويرالحلول وتكاملها (بما في ذلك طلبات التغيير ،والخروج
على املواصفات ،وما إلى ذلك) ،ويضمن التطبيق الصحيح لإلستراتيجيات والسياسات واملعاييرواملمارسات التقنية
والفنيــة ذات الصلــة (بمــا فيهــا األمــان).

املستوى 4

يتولــى مســئولية خاصــة بإمكانيــة الوصــول إلــى مجموعــات ثانويــة محــددة مــن البيانــات وقابليــة اســتعادتها وتأمينهــا .يقيــم
نزاهــة البيانــات املســتمدة مــن مصــادرمتعــددة (والتــي تشــمل ،علــى ســبيل املثــال ،تلــك املســتمدة مــن املستشــعرات ونظــم
القياس) .يقدم النصائح حول تحويل البيانات/املعلومات من تنسيق/وسيط إلى آخر ،إن أمكن .يحافظ على إجراءات
معالجــة املعلومــات وتطبيقهــا .يســمح بتوافــراملعلومــات ونزاهتهــا وإمكانيــة البحــث فيهــا مــن خــال تطبيــق بنيــات البيانــات
الرسمية وإجراءات الوقاية .يعالج بيانات معينة من خدمات املعلومات ،لتلبية حاجات املعلومات املحلية والخاصة.

املستوى 3

يطبق األساليب األخالقية والتقنيات القوية في تحويل البيانات من تنسيق/وسيط إلى آخر ،بما يتما�شى مع السياسات
ً
واإلجراءات املؤسسية ،ويكون
حساسا للمخاطراملحيطة باستخدام املعلومات.

املستوى 2

يساعد في توفيرإمكانية الوصول وإمكانية االسترجاع واألمن والحماية الخاصة بالبيانات بطريقة أخالقية.

املستوى 4

يســاهم فــي تطويــرالبنــى الهندســية للحلــول فــي أعمــال أو بنيــة تحتيــة أو مجــاالت وظيفيــة محــددة .يحــدد ّ
ويقيــم البنــى
ِ
البديلــة واملفاضــات فــي التكلفــة واألداء والقابليــة للتطويــر .يضــع مواصفــات املكونــات واإلطــارات والواجهــات القائمــة
علــى الســحابة أو داخــل املبانــي لتتــم ترجمتهــا إلــى تصميمــات تفصيليــة باســتخدام خدمــات ومنتجــات مختــارة .يدعــم
ً
ً
مشروعا للتغييرمن خالل إعداد الخطط التقنية الفنية وتطبيق مبادئ التصميم التي تتوافق مع معايير
برنامجا أو
بنيــة الحلــول أو معاييــرالبنيــة املؤسســية (بمــا فيهــا األمــان).
إدارة البيانات DATM
إدارة املمارســات والعمليــات لضمــان الحمايــة والنزاهــة والســامة والتوافــرلــكل أشــكال البيانــات وهيــاكل البيانــات التــي
تشــكل معلومــات املؤسســة .إدارة البيانــات واملعلومــات بجميــع أشــكالها وتحليــل هيــكل املعلومــات (بمــا فــي ذلــك التحليــل
املنطقي للتصنيفات ،والبيانات ،والبيانات الوصفية) .تطويروسائل مبتكرة إلدارة أصول املعلومات الخاصة باملؤسسة.

املستوى 6

يضــع إســتراتيجية شــاملة إلدارة البيانــات املرجعيــة ،ضمــن بنيــة معلوماتيــة قائمــة ،تدعــم التطويــروالتشــغيل اآلمــن
للمعلومات والخدمات الرقمية .يعمل على تطويرالسياسات واملعاييرواملبادئ التوجيهية املؤسسية إلدارة البيانات،
بمــا يتما�شــى مــع املبــادئ األخالقيــة .يتولــى املســئولية الشــاملة عــن التخطيــط الفعــال لتخزيــن وأمــن وجــودة ومشــاركة
وتوافــروحفــظ ونشــرالبيانــات داخــل املؤسســة .يقــوم بتخطيــط وتقييــم وإدارة العمليــات للوصــول املنتظــم واملتســق
للمعلومــات الخارجيــة املســتقلة مــن مصــادرمتعــددة والتحقــق مــن صحتهــا.

املستوى 5

يقوم بتصميم وتنفيذ عمليات إلدارة البيانات املرجعية؛ بما في ذلك التصنيف واألمن والجودة واملبادئ األخالقية،
وكذلك عمليات االسترجاع واالحتفاظ .يضع هياكل إلدارة البيانات والبيانات الوصفية لدعم االتساق في استرجاع
ً
املعلومات ودمجها وتحليلها والتعرف على أنماطها وتفسيرها ،في جميع إدارات املؤسسة .يضع خططا فعالة لتخزين
البيانــات ومشــاركتها ونشــرها داخــل املؤسســة .يعمــل علــى التحقــق باســتقالل مــن املعلومــات الخارجيــة مــن مصــادر
متعــددة .يقــوم بتقييــم املشــكالت التــي قــد تحــول دون تحقيــق املؤسســة أق�صــى اســتفادة مــن أصولهــا املعلوماتيــة.

حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT

املرجع الكامل | الفئة :االسرتاتيجية والبنية 44

األساليب واألدوات METL
تحديد وتكييف وتنفيذ وتقييم وقياس وآلية وتحسين األساليب واألدوات لدعم عمليات التخطيط والتطويرواالختبار
والتشغيل واإلدارة والصيانة للنظم .ضمان تبني األساليب واألدوات واستخدامها بفاعلية في جميع إدارات املؤسسة.

املستوى 6

يعمــل علــى تطويــر السياســات واملعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة املؤسســية الخاصــة باألســاليب واألدوات .يحــدد االتجــاه
ويبادرإلى إدخال واســتخدام األســاليب الفنية واملنهجيات واألدوات ،لتتناســب مع متطلبات العمل الكلية ،بما يضمن
االتساق في جميع مجموعات املستخدمين .يقود جهود تطويرالقدرات املؤسسية فيما يخص األساليب واألدوات (بما
فــي ذلــك التشــغيل اآللــي) لضمــان تبنــي السياســات واملعاييــروااللتـزام بهــا.

املستوى 5

يوفراملشورة والتوجيه والخبرة لتعزيزتبني األساليب واألدوات وااللتزام بالسياسات واملعايير .يعمل على تقييم وتحديد
األســاليب واألدوات املناســبة بمــا يتما�شــى مــع السياســات واملعاييــراملتفــق عليهــا .ينفــذ األســاليب واألدوات علــى مســتوى
البرامــج واملشــاريع والفــرق؛ بمــا فــي ذلــك االختيــاروالتطويــع بمــا يتما�شــى مــع املعاييــراملتفــق عليهــا .يديــرعمليــات اســتعراض
ومراجعــة الفوائــد والقيمــة املتحققــة مــن األســاليب واألدوات .يحــدد أوجــه التحســين ويقــدم التوصيــات بشــأنها .يســاهم
فــي السياســات واملعاييــرواملبــادئ التوجيهيــة املؤسســية للطــرق واألدوات.

املستوى 4

يوفراملشورة والتوجيه لدعم تبني األساليب واألدوات وااللتزام بالسياسات واملعايير .يعمل على تكييف العمليات بما
يتما�شــى مــع املعاييــراملتفــق عليهــا وتقييــم األســاليب واألدوات .يســتعرض ويراجــع اســتخدام وتطبيــق األســاليب واألدوات
ويعمــل علــى تحســينه.

املستوى 3

يوفــر الدعــم فيمــا يتعلــق باســتخدام األســاليب واألدوات املوجــودة .يعمــل علــى إعــداد أســاليب وأدوات ضمــن نشــاط
معلــوم .يقــوم بإعــداد وتحديــث الوثائــق الخاصــة باألســاليب واألدوات.
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الفئة :التغيير والتحول
املستوى 5

تنفيذ التغييرفي العمل 46
إدارة التغييرفي العمل 49

يضمــن الت ـزام قــادة البرامج/املشــاريع و/أو مالكــي الخدمــة بنهــج إدارة املحفظــة املتفــق عليــه والجــدول الزمنــي وقيامهــم
بتقديــم املعلومــات املناســبة للمســتهدفات املتفــق عليهــا فيمــا يخــص الجــداول الزمنيــة والدقــة .يقــوم بإعــداد التقاريــر
عندمــا يقت�ضــي األمــرحــول حوكمــة املحفظــة؛ بمــا فــي ذلــك تقديــم التوصيــات بشــأن التغي ـرات علــى املحفظــة.

الفئة الثانوية :تنفيذ التغيير في العمل
إدارة املحفظة 46
إدارة البرامج 47
إدارة املشاريع 47

دعم املحافظ والبرامج واملشاريع

48

إدارة املحفظة POMG
تطويــر وتطبيــق إطــار عمــل اإلدارة النظاميــة لتحديــد وتقديــم مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج ،املشــاريع و/أو الخدمــات
املســتمرة بمــا يدعــم إســتراتيجيات وأهــداف العمــل املحــددة ،وهــذا يشــمل تقييــم االســتثمارات اإلســتراتيجية وعمليــة صنــع
بنــاء علــى فهــم واضــح للنفقــات واملخاطــر وأوجــه الترابــط والتأثيــر فــي أنشــطة العمــل الحاليــة ،مــع تمكيــن القيــاس وتقييــم
األهــداف الخاصــة بالتغيي ـرات املحتملــة والفوائــد التــي ســيتم تحقيقهــا .تحديــد األولويــة فيمــا يخــص اســتخدام املــوارد
والتغييـرات التــي ســيتم تنفيذهــا .املراجعــة املنتظمــة لالســتثمارات .إدارة مجموعــة الخدمــات املســتقبلية (املقترحــة أو قيــد
التطويــر) ومجموعــة الخدمــات الحاليــة (التــي تقــدم ًّ
حاليــا أوالجاهــزة لدخــول الخدمــة) والخدمــات التــي تــم إيقــاف إنتاجها.

املستوى 7

يقــود عمليــة تحديــد إطــار عمــل إدارة محفظــة املؤسســة وتطبيقــه ومراجعتــه .يجيــز هيــكل املحفظــة ويتولــى مواءمتهــا مــع
إســتراتيجية وأهــداف العمــل وكذلــك مــع فــرص تكنولوجيــا املعلومــات والفــرص الرقميــة الناشــئة .يضــع معاييــر لتحديــد
أولويــة املــوارد والتغيي ـرات التــي ســيتم تنفيذهــا .يو�صــى باإلج ـراءات التصحيحيــة ويطبقهــا مــع العمــل علــى إش ـراك اإلدارة
العليا والتأثيرفيها .يقود أعمال املتابعة واملراجعة املستمرة للمحفظة من حيث تأثيرها في أنشطة العمل الحالية والفوائد
اإلســتراتيجية التــي ســيتم تحقيقهــا .يتولــى مســئولية تطبيــق ترتيبــات فعالــة لحوكمــة املحفظــة مدعومــة بتقاريــرفعالــة.

املستوى 6

يقود عملية تحديد محفظة البرامج واملشاريع و/أو توفيرالخدمة املستمرة ،ويعمل على إشراك املديرين ضمن اإلدارة
العليــا للمشــاركة والتأثيــرفيهــم لضمــان تحقيــق املحفظــة ألهــداف العمــل املتفــق عليهــا .يتولــى أعمــال التخطيــط ووضــع
الجــداول الزمنيــة واملراقبــة وإعــداد التقاريــرفيمــا يخــص األنشــطة املتعلقــة باملحفظــة بمــا يضمــن إســهام كل مكــون مــن
مكونــات املحفظــة فــي اإلنجــاز الكلــي ألعمــال املحفظــة .يجمــع ويلخــص ويعــد التقاريــر حــول مؤش ـرات األداء الرئيســية
للمحفظة ،ويكون ذلك في العادة من خالل توزيع عمليات ونظم إدارة العمل .يحدد املشكالت املتعلقة بهيكل املحفظة
والنفقات واملخاطروأوجه الترابط والتأثيرفي أنشــطة العمل الحالية والفوائد اإلســتراتيجية التي ســيتم تحقيقها .يقوم
بإخطــاراملشــاريع/البرامج/مبادرات التغييــرباملشــكالت ،ويقــدم التوصيــات بشــأنها ويتابــع اإلجـراءات التصحيحيــة .يرفــع
التقاريــرحــول حالــة املحفظــة عندمــا يقت�ضــي األمــر.
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إدارة البرامج PGMG
تحديد وتخطيط وتنسيق مجموعة من املشاريع املرتبطة ببعضها ضمن أحد برامج تغييرالعمل ،إلدارة أوجه الترابط
بينها في إطاردعم إستراتيجيات وأهداف العمل املحددة .الحفاظ على وجهة نظرإستراتيجية حول مجموعة املشاريع،
مــع توفيــرإطــارعمــل لتنفيــذ مبــادرات العمــل أوالتغييـرات واســعة النطــاق ،مــن خــال تقديــم والحفــاظ علــى وتعميم رؤية
لنتائــج البرنامــج والفوائــد ذات الصلــة بــه (قــد تتغيــرالرؤيــة ووســائل تحقيقهــا مــع تقــدم العمــل فــي البرنامج).االتفــاق علــى
متطلبــات العمــل وترجمــة املتطلبــات إلــى خطــط تشــغيلية .تحديــد ومراقبــة ومراجعــة نطــاق البرنامــج ونفقاتــه وجدولــه
الزمنــي ومــوارده وأوجــه االرتبــاط واملخاطــر.

املستوى 7

يضع اإلســتراتيجية املؤسســية التي تحكم التوجه والســلوكيات َّ
املت َبعة في إدارة البرنامج؛ بما في ذلك تطبيق املنهجيات
املناســبة .يخطــط ويوجــه وينســق األنشــطة إلدا ة وتطبيــق البرامــج َّ
املعقــدة مــن بدايــة التعاقد/تقديــم العــرض وحتــى
ر
اإلدمــاج التــام مــع »العمــل املعتــاد «.يعمــل علــى مواءمــة أهــداف البرنامــج مــع أهــداف العمــل ،ويــأذن باختيــاركل املشــاريع
واألنشطة ذات الصلة والتخطيط لها .يقوم بالتخطيط ووضع الجداول الزمنية واملراقبة وإعداد التقاريرفيما يخص
األنشطة املرتبطة بالبرنامج ،بما يضمن وجود ترتيبات حوكمة مناسبة وفعالة ،مدعومة بتقاريرشاملة وطرق تواصل
فعالــة.

املستوى 6

يخطــط ويوجــه وينســق األنشــطة إلدارة وتطبيــق أحــد البرامــج مــن بدايــة التعاقد/تقديــم العــرض حتــى مرحلــة التشــغيل
النهائيــة؛ بمــا فــي ذلــك االنتقــال إلــى حالــة »العمــل املعتــاد«؛ يقــوم بالتخطيــط ووضــع الجــداول الزمنيــة واملراقبــة وإعــداد
التقاريرفيما يخص األنشطة املرتبطة بالبرنامج .يضمن أن البرامج تتم إدارتها لتحقيق فوائد العمل وأن إدارة البرنامج
علــى درايــة بالتطــورات الفنيــة الحاليــة.

إدارة املشاريع PRMG
ً
أعمــال إدارة املشــاريع ،التــي عــادة مــا تشــمل (ولكــن ليــس علــى ســبيل الحصــر) تطويــروتنفيــذ العمليــات التجاريــة لتلبيــة
احتياجــات العمــل املحـ َّـددة ،والحصــول علــى املــوارد واملهــارات الالزمــة واســتخدامها ،ضمــن معاييــرالتكلفــة والجــداول
الزمنية والجودة املتفق عليها .اعتماد وتكييف منهجيات إدارة املشــاريع ً
بناء على نشــاط املشــروع واختياراملناســب من
ُّ
النهــج التنبؤيــة (املبنيــة علــى خطــة) أو النهــج التكيفيــة (التتبعية/املرنــة).
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املستوى 7

يضع اإلستراتيجية املؤسسية التي تحكم التوجه والسلوكيات َّ
املت َبعة في إدارة املشاريع؛ بما في ذلك تطبيق املنهجيات
املناســبة .يفــوض إدارة املشــاريع الكبيــرة .يقــود أنشــطة التخطيــط ووضــع الجــداول الزمنيــة والضبــط وإعــداد التقاريــر
فيمــا يخــص أنشــطة املشــاريع اإلســتراتيجية وعاليــة التأثيــرواملخاطــر .يديــراملخاطــرويضمــن تطبيــق الحلــول املوضوعــة
للمشــكالت بمــا يتوافــق مــع عمليــات ضبــط التغييــر.

املستوى 6

يتولى املسئولية الكاملة عن تحديد املشاريع املعقدة (عادة تلك التي لها تبعات مهمة على العمل أوالسياسية أوذات التأثير
الكبيرأو املحفوفة بمخاطركبيرة) وتوثيقها وإنجازها بنجاح .يتولى اعتماد وتكييف الطرق واألدوات ،باختياراملناسب من
ُّ
النهج القائمة على خطة/التنبؤية أو النهج األكثرتكيفية (التتبعية/املرنة) ،يضمن استمرارعمليات الضبط في املشروع،
وضبــط التغييــر ،وعمليــات إدارة املخاطــروضبــط االختبــارات .يقــوم بمراقبــة وضبــط املــوارد والدخــل وتكاليــف رأس املــال
ً
وفقــا مليزانيــة املشــروع ويديــرتوقعــات لجميــع أصحــاب املصلحــة في املشــروع.

املستوى 5

يتحمــل املســئولية الكاملــة عــن تحديــد املشــاريع املتوســطة الحجــم (عــادة ذات التأثيــر املباشــر علــى العمــل واملواعيــد
النهائيــة الصارمــة) ونهجهــا وتيســيرأعمالهــا وإنجازهــا بطريقــة ُم ْرضيــة .يحــدد املخاطــر ّ
ويقيمهــا ويديرهــا لتنفيــذ املشــروع
ِ
بنجــاح .يضمــن وجــود خطــط واقعيــة للمشــروع ويضمــن التواصــل املنتظــم والدقيــق مــع أصحــاب املصلحة .يعتمد طرق
وأدوات إدارة املشــاريع املناســبة ســواء ُّ
النهــج التنبؤيــة (املبنيــة علــى خطــة) أو النهــج التكيفيــة (التتبعية/املرنــة) .يضمــن
القيــام باملراجعــات عاليــة الجــودة ً
وفقــا للجــدول الزمنــي ً
وتبعــا لإلجـراء املعتمــد ،يديــرإجـراء التحكــم فــي التغييــر ،ويضمــن
االنتهاء من املنجزات املســتهدفة للمشــروع في إطارالتكلفة والوقت وميزانيات املوارد املتفق عليها ،والتســليم النهائي لها
والتخــارج مــن املشــروع .يقــوم فريــق املشــروع بفاعليــة ويتخــذ اإلجـراء املناســب عندمــا ينحــرف أداء الفريــق علــى نحــو ال
يمكــن التغا�ضــي عنــه.

املستوى 4

يحــدد ويوثــق وينفــذ مشــروعات صغيــرة أو مشــروعات ثانويــة (عــادة أقــل مــن ســتة شــهور ،بميزانيــة محــدودة ،وترابــط
محــدود باملشــاريع األخــرى ،ودون تأثيــرإســتراتيجي كبيــر) ،وحــده أو مــع فريــق صغيــر ،مــع املشــاركة بنشــاط فــي كل املراحــل.
يحــدد املخاطــر ّ
ويقيمهــا ويديرهــا لتنفيــذ املشــروع بنجــاح .طــرق وأدوات إدارة املشــاريع املناســبة ســواء النهــج التنبؤيــة
ِ
ً
ّ
(املبنيــة علــى خطــة) أو النهــج التكيفيــة (التتبعية/املرنــة) .يتفــق علــى نهــج املشــروع مــع أصحــاب املصلحــة ُوي ِعــد خططــا
واقعيــة (بمــا فــي ذلــك خطــط الجــودة واملخاطــرواالتصــاالت) ويتتبــع األنشــطة ً
وفقــا للجــدول الزمنــي للمشــروع ،مــع إدارة
مشاركة صاحب املصلحة على النحو املناسب .يراقب التكاليف والجداول الزمنية واملوارد املستخدمة ،ويتخذ إجر ًاء
عندما تتجاوز الحدود املسموح بها .يضمن إغالق مشروعاته ر ًّ
سميا ومراجعتها بعد ذلك حيثما اقت�ضى األمر ،ويضمن
تســجيل الــدروس املســتفادة.
دعم املحافظ والبرامج واملشاريع PROF
تقديم الدعم والتوجيه حول عمليات وإجراءات وأدوات وأساليب اإلدارة الخاصة باملحفظة والبرامج واملشاريع .وهذا
يشمل تحديد املحافظ والبرامج واملشاريع وتقديم املشورة املتعلقة بالتطويرواإلنتاج وتحديث حاالت العمل؛ الوقت،
املــوارد ،التكاليــف ،خطــط االســتثناء ،واســتخدام األدوات البرمجيــة ذات الصلــة .كمــا يشــمل تتبــع وإعــداد التقاريــرعــن
تقــدم البرامــج /املشــاريع واألداء ،إلــى جانــب القــدرة علــى تيســير كل املســائل ذات الصلــة باالجتماعــات وورش العمــل
والتوثيــق فيمــا يخــص املحفظة/البرامج/املشــاريع.
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املستوى 6

يحــدد النهج/السياســة ويضــع معاييــرالدعــم إلدارة ومراقبــة املحافــظ والبرامــج واملشــاريع .هــذا يمكــن أن يشــمل ً
أيضــا:
حوكمــة /إدارة املــوارد ،التوجيــه والقيــادة فيمــا يخــص التنفيــذ والتشــغيل املســتمرملؤسســة خدميــة فعالــة ،بمــا يضمــن
تقديــم خدمات/مــوارد فعالــة تتفــق مــع الطلــب الحالــي واملخطــط لــه ومراجعــة توفيرهــا بفاعليــة.

املستوى 5

يتولــى مســئولية توفيــر الدعــم للمحفظــة والبرامــج واملشــاريع .يقــدم املشــورة فيمــا يخــص املعاييــر واإلج ـراءات والطــرق
واألدوات واألســاليب املتوفــرة .يقــوم بتقييــم أداء املشــروع و/أو البرنامــج ويو�صــي بالتغيي ـرات إذا لــزم األمــر .يســاهم فــي
املراجعــات وعمليــات التدقيــق الخاصــة بــإدارة املشــروع والبرنامــج لضمــان املطابقــة مــع املواصفــات.

املستوى 4

يتولــى مســئولية تقديــم خدمــات الدعــم للمشــروعات .يســتخدم ويو�صــي بحلــول الضبــط لتخطيــط املشــاريع وجدولتهــا
َّ
ز ًّ
املفصلة حول البرمجيات واإلجراءات والعمليات واألدوات واألساليب
منيا وتتبع التقدم فيها .يضع ويقدم التوجيهات
الخاصــة بــإدارة املشــاريع .يدعــم لجــان ضبــط البرامــج أو املشــاريع ،وفــرق ضمــان الجــودة واألداء الخاصــة باملشــاريع،
واجتماعــات مراجعــة الجــودة .يوفــرالتوجيهــات األساســية فيمــا يخــص عــروض املشــاريع الفرديــة .قــد يشــترك فــي جوانــب
دعــم أحــد البرامــج عبــرتقديــم رؤيــة عامــة بشــأن إدارة املخاطــرأو التغييــرأو الجــودة أو املاليــة أو أعمــال التكويــن والتهيئــة.

املستوى 3

يســتخدم حلول الضبط املو�صى بها للمحفظة أو البرنامج واملشــروع فيما يخص التخطيط والجدولة الزمنية والتتبع.
ُي ِعـ ّـد ملفــات املشــروع ويقــوم بتجميــع التقاريــروتوزيعهــا .يقــدم الخدمــات اإلداريــة للجــان املشــاريع ،وفــرق ضمــان الجــودة
واألداء للمشــاريع ،واجتماعــات مراجعــة الجــودة .يقــدم التوجيهــات حــول البرمجيــات واإلج ـراءات والعمليــات واألدوات
واألســاليب الخاصــة بــإدارة املشــاريع.

املستوى 2

يســاعد فــي جمــع التقاريــرالخاصــة بــإدارة املحفظــة والبرامــج واملشــاريع .يواظــب علــى تحديــث ملفــات البرامــج واملشــاريع
باســتخدام البيانــات الفعليــة واملتوقعــة.
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تحليل األعمال BUAN
األعمــال املنهجيــة للتحقيــق والتحليــل واملراجعــة والتوثيــق فيمــا يخــص العمــل كلــه أو أج ـزاء منــه ،مــن حيــث الغايــات
واألهــداف واملهــام والعمليــات ،واملعلومــات املســتخدمة والبيانــات التــي تســتند إليهــا املعلومــات .تحديــد املتطلبــات لتحســين
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العمليــات والنظــم ،وتقليــل التكاليــف ،وتعزيــزاالســتدامة ،وتحديــد حجــم فوائــد العمــل املحتملــة .إعــداد وإعــادة إعــداد
ُ
املواصفــات املناســبة ومعاييــر القبــول فــي إطــار التجهيــز لنشــر نظــم املعلومــات واالتصــاالت .اعتمــاد وتكييــف نهــج تحليــل
األعمال ً
وفقا لنشــاط العمل واختياراملناســب من ُّ
النهج التنبؤية (املبنية على خطة) أو النهج التكيفية (التتبعية/املرنة).

املستوى 6

يتولى املسئولية الكاملة عن تحليل العمل ضمن أحد قطاعات املؤسسة املهمة حيث سيكون للمشورة والقرارات تأثير
قابل للقياس على ربحية أوفاعلية املؤسسة .يقود عملية اختيارالطرق واألدوات والتقنيات املناسبة لتحليل األعمال؛
يختــاراملناســب مــن ُّ
النهــج التنبؤيــة (املبنيــة علــى خطــة) أو النهــج التكيفيــة (التتبعية/املرنــة) .يحــدد مــا يمكــن أن تســاهم
بــه التكنولوجيــا فــي أهــداف العمــل ،وتحديــد اإلســتراتيجيات ،والتحقــق مــن حاجــات العمــل وأســبابها ،وإجـراء دراســات
الجدوى ،وإنتاج نماذج العمل عالية املستوى واملفصلة ،وإعداد حاالت العمل ،واإلشراف على تطوير وتنفيذ الحلول،
مع األخذ في االعتباراآلثاراملترتبة من حيث التغييربالنسبة للمؤسسة وكل أصحاب املصلحة .يقدم اآلراء االسترشادية
لإلدارة العليا بشــأن قبول التغييرالناتج عن التغييرعلى مســتوى العمليات واملؤسســة ككل.

املستوى 5

ً
يتولــى مســئولية العمــل االســتقصائي لتحديــد متطلبــات العمــل ويحــدد العمليــات الفعالــة الخاصــة باألعمــال وصــول إلــى
إدخــال التحســينات علــى نظــم املعلومــات وإدارة املعلومــات واملمارســات واإلجـراءات والتغييــرفــي املؤسســة .يقــوم بتحديــد
واعتمــاد وتكييــف أســاليب وأدوات وتقنيــات تحليــل األعمــال املناســبة؛ اختيــاراملناســب مــن ُّ
النهــج التنبؤيــة (املبنيــة علــى
خطة) أو النهج التكيفية (التتبعية/املرنة) .يتعاون مع أصحاب املصلحة على جميع املستويات في إجراء أعمال التحقق
للدراسات الخاصة باإلستراتيجية ومواصفات متطلبات العمل ودراسات الجدوىُ .ي ِع ُّد حاالت العمل التي تحدد الفوائد
املحتملــة ،والخيــارات لتحقيــق هــذه الفوائــد مــن خــال تطويــرعمليــات جديــدة أو ّ
مغيــرة ،ومخاطــرالعمــل ذات الصلــة.
ِ

املستوى 4

ً
يســتق�صي املتطلبات التشــغيلية واملشــكالت والفرص ،سـ ً
ـاعيا إليجاد حلول عمل فعالة وصول إلى إدخال التحســينات
علــى املكونــات اآلليــة وغيــراآلليةالخاصــة بالعمليــات الجديــدة َّ
واملغيــرة .يســاعد فــي تحليــل أهــداف أصحــاب املصلحــة،
واملشــكالت الضمنيــة التــي تظهــر فــي اســتقصاء متطلبــات ومشــكالت العمــل ،ويحــدد الخيــارات التــي يجــب وضعهــا فــي
االعتبــار .يعمــل مــع أصحــاب املصالــح لتحديــد الفوائــد املحتملــة والخيــارات املتاحــة ـكـي توضــع فــي االعتبــار ،وفــي تحديــد
اختبارات القبول .يســاهم في تحديد أســاليب وأدوات وتقنيات تحليل األعمال الخاصة باملشــاريع؛ اختياراملناســب من
ُّ
النهــج التنبؤيــة (املبنيــة علــى خطــة) أو النهــج التكيفيــة (التتبعية/املرنــة).

املستوى 3

يستق�صي االحتياجات واملشكالت والفرص التشغيلية ،ويساهم في التوصيات الخاصة بالتحسينات في املكونات اآللية
وغيراآلليةالخاصة بالعمليات الجديدة َّ
واملغيرة واملؤسسة ككل .يساعد في تحديد اختبارات القبول لهذه التوصيات.
نمذجة األعمال BSMO
إنتــاج أشــكال التمثيــل التجريديــة أو املنقحــة ملواقــف العالــم الفعلــي أو العمــل أو األلعــاب فــي التطبيقــات التقليديــة
املتعــددة الوســائط ،للمســاعدة علــى التواصــل وفهــم الســيناريوهات القائمــة أو املفاهيميــة (األوليــة) أو املقترحــة .يركــز
بصفــة رئيســية علــى تمثيــل العمليــات واألدواروالبيانــات والتنظيــم والوقــت .قــد يتــم اســتخدام النمــاذج لتمثيــل موضــوع
مــا علــى مســتويات مختلفــة مــن التفصيــل والتحليــل.
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املستوى 6

يحــدد معاييــرالنمذجــة وأهــداف الجــودة الخاصــة بمؤسســة مــا ،وعليــه مســئولية مســتمرة لتحديــث النمــاذج الخاصــة
بوظيفــة محــددة .يبــادربأنشــطة تحســين النمذجــة علــى مســتوى املؤسســة ككل ويحصــل علــى دعــم العمــاء وموافقتهــم
علــى التغييـرات العامــة .قــد يمثــل مؤسســته كخبيــرنمذجــة فــي مبــادرات قطــاع العمــل.

املستوى 5

ينتج نماذج تدعم إستراتيجية العمل .لديه معرفة متعمقة بمجموعة واسعة من أساليب النمذجة على مستوى قطاع
العمــل ككل .يقــدم املشــورة بشــأن اختيــاراألســاليب ُّ
والنهــج ويســعى للتأثيــرعلــى العمــاء بنـ ًـاء علــى ذلــك .يســتطيع تطويــر
نمــاذج حســب الطلــب لنشــاطات غيــراعتياديــة .يتولــى مســئولية تخطيــط وتنســيق أنشــطة الفــرق الخاصــة بالنمذجــة
وضمــان جــودة عملهــم.

املستوى 4

يقوم بأنشــطة النمذجة املتقدمة لبرامج التغييراملهمة في مهام عمل متعددة .لديه معرفة متعمقة بأســاليب املؤسســة
القياســية .يخطــط أنشــطة النمذجــة الخاصــة بــه ويختــار األســاليب املناســبة واملســتوى الصحيــح للتفاصيــل لغــرض
اســتيفاء األهــداف املكلــف بهــا .يمكــن أن يســاهم فــي املناقشــات حــول اختيــار نهــج النمذجــة الــذي ســيتم اســتخدامه.
يحصــل علــى املدخــات مــن نتائــج النمذجــة ويعممهــا علــى املديريــن فــي اإلدارة العليــا للحصــول علــى املوافقــة.

املستوى 3

ُم ِلــم باألســاليب التــي تغطــي كل حــاالت النمذجــة .يضــع نمــاذج للســيناريوهات الحاليــة واملرغوبــة بحســب التوجيهــات.
يحــدد أســاليب النمذجــة املناســبة لتحقيــق األهــداف املكلــف بهــا .يحصــل علــى موافقــة الخب ـراء علــى النمــاذج املنتجــة.
يراجــع النمــاذج الناتجــة مــع أصحــاب املصلحــة ويعمــل علــى إيجــاد حــل للمشــكالت الناتجــة.

املستوى 2

يدرك الغرض من النمذجة وفوائدها .يستخدم األساليب القائمة حسب التوجيهات لنمذجة موضوعات بسيطة ذات
حــدود واضحــة .قــد يســاعد أنشــطة النمذجــة األكثــرتعقيـ ًـدا .يقــوم بتطويــرنمــاذج بنـ ًـاء علــى مدخــات الخب ـراء ويبلغهــم
بالنتائــج للمراجعــة والتأكيــد.
تحديد وإدارة االحتياجات REQM
االســتنباط والتحليــل وتحديــد املواصفــات والتحقــق فيمــا يخــص االحتياجــات والقيــود ملســتوى مــا يســاعد علــى التطويــر
الفعــال للبرمجيــات والنظــم والعمليــات واملنتجــات والخدمــات الجديــدة أو َّ
املغيــرة وعملياتهــا .إدارة االحتياجــات طــوال
دورة التســليم والعمــرالتشــغيلي للبرمجيــات أو النظــم أو العمليــات أو املنتجــات أو الخدمــات .التفــاوض علــى املقايضــات
املقبولــة ألصحــاب املصلحــة الرئيســيين وضمــن قيــود امليزانيــة والقيــود التقنيــة والتنظيميــة وغيرهــا .اعتمــاد وتطويــع
ـتنادا إلــى نشــاط العمــل واختيــاراملناســب مــن ُّ
نمــاذج دورة حيــاة إدارة االحتياجــات اسـ ً
النهــج التنبؤيــة (املبنيــة علــى خطــة)
أو النهــج التكيفيــة (التتبعيــة /املرنــة).

املستوى 6

يعمــل علــى تطويــر السياســات واملعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة املؤسســية لتحديــد االحتياجــات وإدارتهــا .يعمــل علــى رفــع
مســتوى الوعــي وإبـرازأهميــة وقيمــة مبــادئ إدارة االحتياجــات واختيــارالنمــاذج املناســبة لــدورة حيــاة إدارة االحتياجــات.
يعزز تبني السياســات واملعاييروااللتزام بها .يعمل على تطويرأســاليب وقدرات تنظيمية جديدة .يتولى تخطيط وقيادة
أعمــال دراســة النطــاق واالحتياجــات وتحديــد األولويــات للبرامــج اإلســتراتيجية املعقــدة.
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املستوى 5

يتولى تخطيط وقيادة أعمال دراسة النطاق واالحتياجات وتحديد األولويات للبرامج اإلستراتيجية املعقدة ويعمل على
دفعها لألمام .يقوم باختيارواعتماد وتكييف األساليب واألدوات والتقنيات املناسبة لتحديد االحتياجات وإدارتها ،مع
اختياراملناسب من ُّ
النهج التنبؤية (املبنية على خطة) أو النهج التكيفية (التتبعية/املرنة) .الحصول على املدخالت من
مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة وأخذ املوافقة الرسمية عليها .يتفاوض مع أصحاب املصلحة إلدارة األولويات
املتضاربــة واملنازعــات .يحــدد خطــوط األســاس لالحتياجــات .يضمــن اســتقصاء وإدارة التغيي ـرات علــى االحتياجــات.
يســاهم فــي تطويــراألســاليب واملعاييــراملؤسســية.

يؤكد على ويقود عملية تحسين القدرات املؤسسية على أعلى مستوى .يحدد الحاجة إلى تحسين القدرة على املستوى
اإلستراتيجي للمؤسسة من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية واألهداف الطويلة األجل للمؤسسة .ينسق مع موظفي
املؤسســة لتحديــد االحتياجــات ،ويتولــى تحديــد واقت ـراح وإطــاق وقيــادة البرامــج املهمــة لتحســين القــدرات املؤسســية.
ُ
يديرجودة ومالءمة العمل املنجز ويقدم فوائد للعمل قابلة للقياس .يعتمد و/أو يعدل نهج تحسين القدرات الحالية
حســبما تقت�ضــي الضــرورة.

املستوى 6

املستوى 4

يســهم فــي تحديــد نهــج معالجــة االحتياجــات باملشــروعات ،باختيــار املناســب مــن ُّ
النهــج التنبؤية(املبنيــة علــى خطــة) أو
النهــج التكيفيــة (التتبعية/املرنــة) .يحــدد ويديــر أعمــال دراســة النطــاق واالحتياجــات وتحديــد األولويــات فيمــا يخــص
املبادرات املتوسطة الحجم والتعقيد .يعمل على تيسيرالحصول على املدخالت من أصحاب املصلحة ،ويوفرالتحدي
البناء ويساعد في تحديد أولويات االحتياجات على نحو فعال .يراجع االحتياجات للوقوف على األخطاء والسهو .يحدد
االحتياجــات املرجعيــة ،ويحصــل علــى املوافقــة الرســمية عليهــا ،ويضمــن إمكانيــة التتبــع إلــى املصــدر .يقــوم باســتقصاء
الطلبــات املعتمــدة الخاصــة بالتغييـرات علــى االحتياجــات املتوفقــة مــع خــط األســاس وإدارتهــا وتنفيذهــا ،وذلــك بمــا يتفــق
مــع سياســة إدارة التغييــر.

املستوى 3

يحــدد ويديــرأعمــال دراســة النطــاق واالحتياجــات وتحديــد األولويــات فيمــا يخــص التغيـرات صغيــرة الحجــم ،ويســاعد فــي
مبــادرات التغييــراألكثــرتعقيـ ًـدا .يتبــع املعاييــراملتفــق عليهــا ،مــع تطبيــق التقنيــات املناســبة الســتنباط وتوثيــق االحتياجــات
التفصيليــة .يوفــر التحــدي البنــاء ألصحــاب املصلحــة كمــا هــو مطلــوب .يحــدد أولويــات االحتياجــات ويوثــق إمكانيــة
التتبــع إلــى املصــدر .يراجــع االحتياجــات للوقــوف علــى األخطــاء والســهو .يوفــرمدخــات خــط األســاس لالحتياجــات .يقــوم
باســتقصاء الطلبــات املعتمــدة الخاصــة بالتغيي ـرات علــى االحتياجــات املتوفقــة مــع خــط األســاس وإدارتهــا وتنفيذهــا،
وذلــك بمــا يتفــق مــع سياســة إدارة التغييــر.

املستوى 2

يساعد في تحديد وإدارة االحتياجات .يستخدم األساليب القياسية الستخالص وتحديد وتوثيق متطلبات املوضوعات
البســيطة ذات الحدود الواضحة .يســاعد في وضع خط األســاس لالحتياجات وفي اســتقصاء وتنفيذ الطلبات املعتمدة
الخاصة بالتغييرات على االحتياجات املتوافقة مع خط األساس ،وذلك بما يتفق مع سياسة إدارة التغيير.
تطوير قدرة املؤسسة OCDV
توفيــر القيــادة واملشــورة ودعــم التنفيــذ لتقييــم قــدرات املؤسســة وتحديــد التحســينات وترتيــب أولويــات التحســين
وتنفيذهــا .تحديــد واعتمــاد وتكامــل أطــرونمــاذج الصناعــة املالءمــة لالسترشــاد بهــا فــي إدخــال التحسينات.االســتخدام
املنهجــي لتقييمــات نضــج القــدرات واملقاييــس وتعريــف العمليــات وتحديــد وإدارة العمليــات وإمكانيــة التك ـرار ،وإدخــال
التقنيــات واألدوات املناســبة واملهــارات املعــززة .تقديــم حــل يحقــق التكامــل لألفـراد والعمليــة والتقنيــة مــن أجــل تحقيــق
أداء مؤس�سي َّ
ًّ
مؤسسيا ،ولكن
محسن بما يتفق مع الخطط واألهداف اإلستراتيجية للمؤسسة .يكون نطاق التحسين
قد يكون ً
أيضا شديد التركيزعند الضرورة على مجال معين ،مثل تطويرالبرمجيات أوتطويراألنظمة أوتنفيذ املشاريع
أو تحســين الخدمــات.
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ً
ـادة مــا تكــون
يقــود برامــج التحســين األساســية .يوجــد ويحــدد ويطلــق أنشــطة تحســين القــدرات داخــل املؤسســة التــي عـ
ُّ
مدفوعــة بالحاجــة إلــى تحســين األداء أو اغتنــام فــرص عمــل جديــدة أو االســتجابة لعوامــل خارجيــة .يختــاراألطــر والنهــج
واألســاليب .يخطــط ويديــرأعمــال تقييــم القــدرات املؤسســية .يبتكــرالحلــول ويقــود مبــادرات التغييــر بمــا فــي ذلــك أنشــطة
التواصــل واالنتقــال والتنفيــذ .يتخــذ اإلجـراءات الغتنــام الفــرص لغــرض تحقيــق آثــارمفيــدة يمكــن قياســها علــى فاعليــة
التشــغيل .يرصــد االتجاهــات الدوليــة والوطنيــة والقطاعيــة مــن أجــل تحديــد القــدرة الالزمــة.

املستوى 5

يعمل على تطويروتحديث املعرفة الدقيقة الخاصة ُبنهج وأساليب تحسين القدرات ويختارالنهج املناسبة للمؤسسة.
يســاهم بفاعليــة فــي تحديــد مجــاالت جديــدة لتحســين القــدرات داخــل املؤسســة ،والتــي قــد تكــون تحســينات فــي املهــارات
أو التقنيــة أو العمليــات .ينفــذ مهــام تحســين القــدرات ،مثــل عمليــات تقييــم النضــج أو األداء لتحديــد مواطــن القــوة
والضعــف .يختــار ويحــدد أولويــات فــرص التحســين ،ويحصــل علــى التأييــد الــازم ،ويخطــط ألنشــطة التحســين املســوغة
بتحقيــق فوائــد للمؤسســة قابلــة للقيــاس .يقــدم اإلرشــاد والدعــم ألنشــطة التحســين املســتمرداخــل املؤسســة.

تصميم املؤسسة وتنفيذه ORDI
تخطيــط وتصميــم وتنفيــذ هيــكل وثقافــة تنظيمييــن متكامليــن؛ بمــا فــي ذلــك بيئــة مــكان العمــل واملواقــع وملفــات تعريــف
األدوار وقياســات األداء والكفــاءات واملهــارات .تيســير تنفيــذ التغيي ـرات الالزمــة للتكيــف مــع التغي ـرات فــي التقنيــات
واملجتمــع ونمــاذج التشــغيل الجديــدة وعمليــات األعمــال .تحديــد الســمات الرئيســية للثقافــة املطلوبــة وكيــف يمكــن
تنفيذهــا وتعزيزهــا لتحســين األداء املؤس�ســي.

املستوى 7

يحدد الحاجة واألساس املنطقي للهيكل التنظيمي وتغييرالثقافة ويعمم ذلك .يؤمن االلتزام املؤس�سي واملوارد الالزمة
للتغييرعلى مستوى املؤسسة والثقافة .يقود عملية التغييراملؤس�سي عن طريق إزالة العقبات وتأييد التغيير والضغط
علــى أعلــى املســتويات مــن أجــل تنفيــذه .يضــع آليــات تعزيــز وتقويــة التغييــرعلــى مســتوى املؤسســة والثقافــة .يكــون بمنزلــة
نموذج يحتذى به للسلوكيات املرغوبة ويضع معاييروتوقعات متسقة.

املستوى 6

يعزز ويبرز قيمة أساليب العمل الجديدة للتعامل مع الفرص والتهديدات الداخلية والخارجية الناشئة عن التغيرات
فــي التقنيــة واملجتمــع ونمــاذج األعمــال .يحــدد االتجــاه ويبــادرفــي إدخــال واســتخدام تقنيــات ومنهجيــات وأدوات التصميــم
املؤس�سي لتغييروتحسين الهياكل التنظيمية والثقافية من أجل تحقيق نتائج األعمال .يخطط ويقود أنشطة التصميم
املؤس�سي؛ يحدد البدائل ّ
ويقيم الجدوى ويو�صي بالحلول .يحدد التغييرات الرئيسية التي تؤثرفي املؤسسة ،ويحشد
ِ
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ًّ
ً
مستقبليا للمؤسسة؛ بما في
تصميما
املوارد لتنفيذ التغييرات .يطلق عملية رسم الحدود الجديدة للمؤسسة ،ويبتكر
ذلك إستراتيجية املوقع وعدد املواقع املطلوبة .يحدد أهداف قياس األداء ونهج التنفيذ رفيع املستوى.

املستوى 5

يتولى تنفيذ األنشطة الخاصة بالتغييرفي الهيكل التنظيمي والثقافة .يجري عمليات تقييم التأثيرلضمان توافق الهيكل
التنظيمي والثقافات مع التغييرات في العمليات والنظم والتقنية واألدوات .يقوم بإعداد تمثيالت رسومية (جرافيكية)
لنمــاذج وهيــاكل املؤسســة لتيســيرالتفاهــم وصنــع القـرار .يقــوم بتحديــد وتقييــم الحلــول البديلــة .يوضــح مــدى الحاجــة
للتغييــر فــي الهيــكل التنظيمــي وتطويــر األف ـراد والوظائــف والفــرق واألدوار لتمكيــن عمليــات األعمــال املســتقبلية .يوائــم
الهيــاكل التنظيميــة واألدواروالوظائــف القائمــة مــع العمليــات الجديــدة .يقــدم املشــورة بشــأن اآلثــاراملترتبــة علــى إدخــال
نمــاذج وأدوات جديــدة فــي مــكان العمــل.
التخطيط لتنفيذ التغييروإدارته CIPM
تحديــد وإدارة عمليــة نشــرودمــج القــدرات الرقميــة الجديــدة فــي العمــل بطريقــة تتميــزبالحساســية والتوافــق الكامــل مــع
العمليــات الخاصــة بالعمــل.

املستوى 6

يضمن وجود تصور عملي لكيفية دمج أي قدرات فنية/تقنية جديدة في العمل؛ بما في ذلك التخطيط املتعلق بدورات
العمــل الرئيســية وتحديــد العمــاء املناســبين لنقــل القــدرات ،إلــخ ...يطلــق خطــة التنفيــذ؛ بمــا فــي ذلــك األنشــطة التــي
يحتــاج العمــل إلــى تنفيذهــا للتجهيــزللعناصــرالتقنيــة والتقنيــات الجديــدة .يضمــن تقديــم املواقــع لخطــط تنفيــذ خاصــة
بكل موقع تتما�شى مع الخطة الشاملة .يقوم بتتبع هذه األنشطة لضمان التقدم فيها ويرفع التقاريرعنها .يحدد ويدير
األنشــطة لضمــان تحقيــق فوائــد العمــل املتوقعــة بعــد التنفيــذ .يضــع الخطــوط العريضــة للرســائل الخاصــة بمباشــرة
العمــل التــي يتعيــن تعميمهــا فــي البرنامج/املشــروع.

املستوى 5

يضــع خطــة االســتعداد الخاصــة بالعمــل ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــارنشــرتقنيــة املعلومــات ونقــل البيانــات وتوزيــع القــدرات
(أنشــطة التدريــب ومباشــرة العمــل) وأي أنشــطة عمــل مطلوبــة لدمــج العمليــات أو الوظائــف الرقميــة فــي بيئــة »العمــل
املعتــاد «.يحــدد مســتويات االســتعداد للمســتخدمين فيمــا يتعلــق بالتغييـرات القادمــة؛ يكتشــف الثغـرات فــي االســتعداد
ويضع ويطبق خطط العمل لسد الثغرات قبل بدء التنفيذ الفعلي .يساعد املستخدمين في توفيرالدعم لعملية النقل
والتخطيط للتغيير ،وينسق مع فريق املشروع .يراقب ويعد التقاريرحول التقدم في أهداف االستعداد للعمل ،ونشاط
مباشــرة العمــل ،وأنشــطة تصميــم التدريــب وتوزيعــه ،وقياســات التشــغيل األساســية ،وقياســات العــودة إلــى اإلنتاجيــة.
يحــدد سلســلة وتسلســل األنشــطة لدفــع أصحــاب املصالــح للمســتوى املطلــوب مــن االلتـزام قبــل بــدء التنفيــذ الفعلــي.
اختبارإجراءات األعمال BPTS
تخطيط وتصميم وإدارة وتنفيذ اختبارات العمليات واإلجراءات الخاصة بالعمل وإجراء تقييمات إمكانية االستخدام،
وإعــداد التقاريــربذلــك .تطبيــق مهــارات التقييــم علــى تقييــم بيئــة العمــل وإمكانيــة االســتخدام واملالءمــة للغــرض فيمــا
يخص العمليات واإلجراءات املحددة .ويشمل ذلك تصميم مهام االختبارالتي سيتم تنفيذها ً
(بدءا من تحديد حاجات
املســتخدم واملواصفــات الخاصــة بواجهــة املســتخدم) ،وتصميــم برنامــج التقييــم ،واختيــارعينــات املســتخدم ،وتحليــل
األداء ،وتزويــد فريــق التطويــربالنتائــج.

حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT

املرجع الكامل | الفئة :التغيري والتحول 54

املستوى 6

يتولــى مســئولية االلت ـزام املؤس�ســي باملعاييــرالعاليــة فيمــا يتعلــق بالعوامــل البشــرية .يحــدد معاييــربيئــة العمــل وأســاليب
تحقيــق األهــداف املؤسســية .يضــع السياســة واملعاييــرالختبــارعمليــات وإجـراءات العمــل .يديــرأعمــال تصميــم وتنفيــذ
اختبارات عمليات وإجراءات العمل ،وتقييم إمكانية االستخدام ،وتجارب الشبكة والعمل ،واختبارات الثقة .يحافظ
علــى صــورة عامــة لبيئــة العمــل والنتائــج املطلوبــة ومواطــن الضعــف املحتملــة.

املستوى 5

يتولــى تصميــم وإدارة االختبــارات الخاصــة بالعمليــات واإلج ـراءات الجديدة/املحدثــة .يحــدد مواصفــات بيئــة االختبــار
الختبــاردورة الحيــاة بالكامــل (مثــل اســتخدام مفهــوم املكتــب النموذجــي) .يديــرعمليــة تحديد/وضــع الســيناريوهات ذات
الصلة باالختبار ،ويضمن أن تعكس االختبارات ظروف العمل التشغيلية الواقعية.يضمن توثيق االختبارات والنتائج
ويعــد التقاريــرألصحــاب املصلحــة ،وكذلــك توفرهــا مــن أجــل تحديــد تعليمــات االســتخدام .يوضــح املشــكالت واملخاطــر
التي تم تحديدها أثناء االختبار ألصحاب املصلحة .يوفرالتوجيهات واملشورة املتخصصة للزمالء واملستخدمين األقل
خبــرة لضمــان إجـراء االختبــاربالطريقــة الصحيحــة.

املستوى 4

يحدد مواصفات سيناريوهات االختبارويطورها الختبارمدى قدرة العمليات واإلجراءات الجديدة/املحدثة على تنفيذ
أســاليب عمــل محســنة للمســتخدم النهائــي وفــي نفــس الوقــت تحقيــق أوجــه الكفــاءة وفوائــد العمــل املخطــط لهــا .يســجل
ويحلل نتائج االختبارويعد التقاريرحول أي نتائج غيرمتوقعة أو غيرمرضية .يستخدم خطط ونتائج االختبارلتحديد
تعليمــات االســتخدام.
إدارة الفوائد BENM
وضع نهج للتنبؤ والتخطيط ورصد ظهور الفوائد املتوقعة وتحققها على نحو فعال .تحديد وتنفيذ اإلجراءات الالزمة
لتحسين تأثيرفوائد العمل سواء الفردية أو الجماعية .التأكيد على تحقيق الفوائد املتوقعة.

املستوى 6

يعــزز رؤيــة برنامــج التغييــر للعامليــن علــى كل املســتويات الخاصــة بالتشــغيل ،ويســتدعي النظــام فــي املواقــف املعقــدة،
ويحافــظ علــى التركيــز علــى أهــداف العمــل .يعمــل مــع املديريــن املســئولين عــن التشــغيل لضمــان إج ـراء التحســينات
القصــوى علــى العمليــات الخاصــة بالعمــل بينمــا تدخــل منتجــات املشــاريع حيــزاالســتخدام العملــي .يواظــب علــى تحديــث
حالــة العمــل بشــأن تمويــل البرنامــج ويتثبــت علــى فت ـرات زمنيــة منتظمــة مــن قــدرة البرنامــج علــى مواصلــة أعمالــه.

املستوى 5

يحــدد تدابيــروآليــات معينــة يمكــن بهــا قيــاس الفوائــد ،ويخطــط لتفعيــل هــذه اآلليــات فــي الوقــت املحــدد .يراقــب الفوائــد
َّ
ً
متوقعــا فــي حالــة العمــل ويضمــن أن كل املشــاركين مطلعــون ومنخرطــون فــي برنامــج التغييــرومســتعدون
مقارنــة بمــا كان
ً
تماما الغتنام بيئة العمل التشغيلية الجديدة بمجرد أن تكون متاحة .يدعم املديرين املسئولين عن التشغيل لضمان
أن كل الخطــط وحــزم العمــل واملخرجــات النهائيــة متســقة مــع الفوائــد املتوقعــة ويقــود األنشــطة الالزمــة فــي إطــارتحقيــق
الفوائــد لــكل جــزء فــي برنامــج التغييــر.
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الفئة :التطوير والتنفيذ
(التفاعلية/املرنة) .يعزز املكاســب املتحققة من معالجة جميع املســائل األمنية أثناء عملية تطويرالنظم .يحدد ويدير
املــوارد الالزمــة لجميــع املراحــل (التخطيــط والتقديــروالتنفيــذ) ملشــاريع تطويــرالنظــم ،مــع ضمــان اســتيفاء املســتهدفات
الفنيــة واملاليــة ومســتهدفات الجــودة.

تطوير النظم 56

تجربة املستخدم 71

تثبيت البرمجيات وتكاملها

75

املستوى 5

الفئة الثانوية :تطوير النظم

يحــدد مشــاريع تطويــرالنظــم التــي تدعــم أهــداف وخطــط املنظمــة .يختــارويعتمــد ويطــوع األســاليب واألدوات والتقنيــات
املناســبة لتطويــر النظــم ،مــع االختيــار املناســب مــن النهــج التنبؤيــة (املخططــة) أو النهــج التكيفيــة (التفاعلية/املرنــة).
يضمــن إبقــاء اإلدارة العليــا علــى علــم باملــوارد املطلوبــة والقــدرة علــى توفيرهــا .يعمــل علــى تيســير التوافــر واالســتخدام
األمثل للموا د .يقوم برصد وإعداد التقا يرعن التقدم املحرز في مشا يع التطوير ،ويضمن تنفيذ املشا يع ً
وفقا للبنى
ر
ر
ر
ر
الهندســية واملعاييــر واألســاليب واإلج ـراءات املتفــق عليهــا (بمــا فــي ذلــك تطويــرالبرمجيــات اآلمنــة) .يضــع خرائــط طريــق
لإلبــاغ بالنشــاط املســتقبلي للتطويــر.

إدارة تطوير نظم 56
تصميم النظم  57تصميم البرمجيات 58
البرمجة /تطوير البرمجيات 59

تطوير نظم الزمن الحقيقي أو النظم املدمجة 60
تطوير الرسوم املتحركة 61
تصميم ونمذجة البيانات 62
تصميم قواعد بيانات 62
تصميم الشبكات 63
إجراء االختبارات 63
هندسة السالمة 65
تأليف املحتوى املعلوماتي 65

تصميم النظم DESN
تصميم نظم لغرض استيفاء متطلبات محددة بحيث تتوافق مع بنى النظم املتفق عليها ،مع االلتزام باملعاييراملؤسسية
وفــي إطــارالقيــود الخاصــة بــاألداء والجــدوى .تحديــد املفاهيــم وترجمتهــا إلــى تصميــم يشــكل ً
أساســا لبنــاء النظــم والتحقــق
منهــا .تصميــم أو اختيــاراملكونــات .وضــع مجموعــة كاملــة مــن النمــاذج والســمات التفصيليــة و/أو الخصائــص املوضحــة
في نموذج مناسب للتنفيذ .اعتماد وتطويع نماذج لدورة حياة تصميم النظم مبنية على أساس نشاط العمل واختيار
املناســب مــن النهــج التنبؤيــة (املخططــة) أوالنهــج التكيفيــة (التفاعلية/املرنــة).

إدارة تطويرنظم DLMG
ً
تخطيــط وتقديــروتنفيــذ برامــج أعمــال تطويــرالنظــم وفقــا ملســتهدفات الوقــت وامليزانيــة والجــودة .تحديــد املــوارد الالزمــة
لتطويــرالنظــم وكيــف ســيتم اســتيفاؤها بفاعليــة .مواءمــة أنشــطة تطويــرالنظــم واملخرجــات النهائيــة مــع البنــى واملعاييــر
املتفــق عليهــا .تطويــرخرائــط طريــق لنشــرخطــط تطويــرالنظــم املســتقبلية .اعتمــاد وتطويــع نمــاذج دورة حيــاة تطويــر
النظم ً
وفقا لنشاط العمل واالختياراملناسب من بين النهج التنبؤية (املخططة) أو النهج التكيفية (التفاعلية/املرنة).

املستوى 7

يقــود عمليــة تحديــد وتنفيــذ ومراجعــة إطــار إدارة تطويــر النظــم باملؤسســة .يجيــز هيــكل مهــام ومنصــات تطويــر النظــم
ويتولــى مســئولية التوافــق مــع إســتراتيجية وأهــداف العمــل ومــع فــرص تكنولوجيــا املعلومــات والفــرص الرقميــة الناشــئة.
يضع إستراتيجية إلدارة املوارد في إطارتطويرالنظم ،ويجيزتخصيص املوارد لبرامج تطويرالنظم ،ويحافظ على تصور
عــام ملســاهمة هــذه البرامــج فــي النجــاح املؤس�ســي .يديــرجــودة ومالءمــة العمــل املنجــزويحقــق مكاســب قابلــة للقيــاس.

املستوى 6

يضــع السياســات ويعــزز االلتـزام بمعاييــرمشــاريع تطويــرالنظــم ســواء النهــج التنبؤيــة (املخططــة) أو النهــج األكثــرتكيفيــة
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املستوى 6

يعمــل علــى تطويــرالسياســات واملعاييــرواملبــادئ التوجيهيــة املؤسســية واألســاليب الخاصــة بتصميــم النظــم .يبــرز أهميــة
وقيمة مبادئ تصميم النظم واختيارالنماذج املناسبة لدورة حياة تصميم النظم؛ سواء النهج التنبؤية (املخططة) أو
النهج التكيفية (التفاعلية/املرنة) .يدفع نحو تبني السياسات واملعاييرواإلستراتيجيات والبنى ذات الصلة وااللتزام بها.
يقود ويديرأنشطة تصميم النظم لبرامج تطويرالنظم اإلستراتيجية والكبيرة واملعقدة .يعمل على تطويرإستراتيجيات
فعالــة للتنفيــذ واملشــتريات ،بمــا يتما�شــى مــع املتطلبــات والبنــى والقيــود املحــددة الخاصــة بــاألداء والجــدوى .يعمــل علــى
تطويــرتصاميــم النظــم التــي تتطلــب إدخــال تقنيــات جديــدة أواســتخدامات جديــدة للتقنيــات الحاليــة.

املستوى 5

يعتمــد ويطــوع األســاليب واألدوات والتقنيــات املناســبة لتصميــم النظــم ،بحيــث يختــار املناســب مــن النهــج التنبؤيــة
(املخططــة) أو النهــج التكيفيــة (التتبعية/املرنــة) ،ويضمــن تطبيقهــا بفاعليــة .يقــوم بتصميــم النظــم الكبيــرة أو املعقــدة.
يجري تحليل أثرلخيارات التصميم الرئيسية واملفاضلة بينها .يقدم التوصيات ويقوم بتقييم وإدارة املخاطراملرتبطة.
يســتعرض تصميمــات النظــم التــي تنتجهــا جهــات أخــرى ليضمــن اختيــار التكنولوجيــا املناســبة واالســتخدام الفعــال
للمــوارد وتكامــل النظــم املتعــددة والتكنولوجيــا.
يضمــن أن يــوازن تصميــم النظــام بيــن املتطلبــات الوظيفيــة وغيــر الوظيفيــة .يســاهم فــي تطويــر السياســات واملعاييــر
الخاصــة بتصميــم النظــم واختيــار مكونــات أو عناصــر البنيــة الهندســية.
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املستوى 4

تصميــم املكونــات أو العناصــرباســتخدام تقنيــات النمذجــة املناســبة مــع اتبــاع مــا تــم االتفــاق عليــه فيمــا يخــص البنــى
ومعاييــر التصميــم واألنمــاط واملنهجيــة .يقــوم بتحديــد وتقييــم خيــارات التصميــم البديلــة واملفاضلــة بينهــا .يضــع رؤى
متعــددة للتصميــم تراعــي اهتمامــات مختلــف أصحــاب املصلحــة الخاصــة بالبنيــة وتلبــي املتطلبــات الوظيفيــة وغيــر
الوظيفيــة .يضــع نمــاذج أو نمــاذج محــاكاة أو نمــاذج ســلوك ملكونــات النظــم املقترحــة حتــى يمكــن الحصــول علــى موافقــة
أصحاب املصلحة عليها .يضع مواصفات تصميم مفصلة لتشكل األساس لبناء النظم .يقوم باستعراض والتحقق من
تصاميمــه مــن خــال مقارنتهــا باملواصفــات ويعمــل علــى تحســينها.

املستوى 3

يقــوم بالتصميــم الكامــل للتطبيقــات أو املكونــات البرمجيــة املعقــدة نسـ ًّـبيا مــن خــال تطبيــق املعاييــرواألنمــاط واألدوات
املتفق عليها .يساعد كجزء من فريق في تصميم مكونات نظم برمجية أكبر .يحدد مواصفات واجهات املستخدم و/أو
النظــام .يضــع رؤى متعــددة للتصميــم تراعــي اهتمامــات مختلــف أصحــاب املصلحــة الخاصــة وتلبــي املتطلبــات الوظيفيــة
وغيرالوظيفية على حدة .يساعد في تقييم الخيارات واملفاضلة بينها .يتعاون في إجراء استعراضات العمل مع اآلخرين
عندمــا يقت�ضــي األمــر.

املستوى 2

يقوم بوضع وتوثيق التصاميم التفصيلية لتطبيقات أومكونات البرامج البسيطة مع تطبيق تقنيات النمذجة واملعايير
واألنماط واألدوات املتفق عليها .يساهم في تصميم مكونات نظم برمجية أكبر .يستعرض ما قام به من عمل.

تصميم البرمجيات SWDN
وضــع املواصفــات وعمــل التصاميــم الخاصــة بالبرمجيــات لتســتوفي املتطلبــات املحــددة مــن خــال اتبــاع معاييــرومبــادئ
التصميــم املتفــق عليهــا .تحديــد البرامــج واملكونــات والواجهــات والخصائــص ذات الصلــة .تحديــد املفاهيــم واألنمــاط
وترجمتهــا إلــى تصميــم يوفــر ً
أساســا لبنــاء البرمجيــات والتحقــق منهــا .تقييــم الحلــول البديلــة واملفاضلــة بينهــا .تيســيراتخــاذ
القـرارات املتعلقــة بالتصميــم ضمــن القيــود الخاصــة بتصاميــم النظــم ومعاييــرالتصميــم والجــودة والجــدوى وإمكانيــة
التوسعة وإمكانية الصيانة .تطويروصياغة النماذج/عمليات املحاكاة لتمكين اتخاذ قرارات مستنيرة .اعتماد وتكييف
نمــاذج وأدوات وتقنيــات تصميــم البرمجيــات املبنيــة علــى نشــاط العمــل واختيــاراملناســب مــن النهــج التنبؤيــة (املخططــة)
أو النهــج التكيفيــة (التتبعية/املرنــة).

البرمجة /تطويرالبرمجيات PROG
تخطيــط وتصميــم وإنشــاء وتعديــل وتوثيــق واختبــار مكونــات البرمجيــات الجديــدة واملعدلــة وتوثيقهــا مــن أجــل تقديــم
القيمــة املتفــق عليهــا ألصحــاب املصلحــة .تحديــد ووضــع وتطبيــق معاييــر وعمليــات تطويــر البرمجيــات واملعاييــر األمنيــة
املتفق عليها .اعتماد وتطويع نماذج دورة حياة تطويرالبرمجيات على أساس نشاط العمل واالختياراملناسب من النهج
التنبؤيــة (املخططــة) أو النهــج التكيفيــة (التفاعلية/املرنــة).

املستوى 6

املستوى 6

يقود عملية اختياروتطويراألساليب واألدوات والتقنيات املناسبة لتصميم البرمجيات؛ سواء النهج التنبؤية (املخططة)
أو النهــج التكيفيــة (التفاعلية/املرنــة) .يعمــل علــى تطويــر السياســات واملعاييــر واملبــادئ التوجيهيــة املؤسســية الخاصــة
بتصميــم البرمجيــات وبنــى البرمجيــات .يضمــن االلتـزام باإلســتراتيجيات الفنيــة وبنــى النظــم (بمــا فــي ذلــك الجانــب األمنــي).

يقوم بتطويرالسياسات واملعاييرواملبادئ التوجيهية الخاصة ببناء البرمجيات وتغييرتصاميمها .يخطط ويقود أنشطة
بنــاء البرمجيــات ملشــاريع التطويــر اإلســتراتيجية والكبيــرة واملعقــدة .يقــوم بتطويــر أســاليب وقــدرات مؤسســية جديــدة
ويدفــع نحــو تبنــي السياســات واملعاييــروااللتـزام بهــا.

املستوى 5

املستوى 5

يقــوم باختيــارواعتمــاد وتقييــم األســاليب واألدوات والتقنيــات املناســبة لتصميــم البرمجيــات؛ اختيــاراملناســب مــن النهــج
التنبؤية (املخططة) أو النهج التكيفية (التتبعية/املرنة) .يقوم بتحديد تصميم مكونات البرمجيات الكبيرة أو املعقدة.
يجــري تحليــل أثــر لخيــارات التصميــم الرئيســية ،ويقــوم بتقديــم التوصيــات وتقييــم وإدارة املخاطــر املرتبطــة .يحــدد
النماذج/عمليات املحاكاة حتى يمكن اتخاذ قرارات مستنيرة .يقوم بتقييم جودة تصميمات النظم التي تنتجها جهات
أخرى من أجل ضمان االلتزام باملعايير ،كما يقوم بتحديد اإلجراء التصحيحي ،إذا لزم األمر .يضمن أن يوازن تصميم
النظــام بيــن املتطلبــات الوظيفيــة والجــودة واألمــان وإدارة النظــم .يســاهم فــي تطويــر السياســات واملعاييــر املؤسســية
الخاصــة بتصميــم وبنيــة البرامــج.

املستوى 4

يقــوم بتصميــم املكونــات والوحــدات البرمجيــة باســتخدام تقنيــات النمذجــة املناســبة ً
وفقــا ملعاييــر وأنمــاط ومنهجيــة
تصميــم البرمجيــات املتفــق عليهــا .يضــع ويقــدم رؤى متعــددة للتصميــم تراعــي اهتمامــات مختلــف أصحــاب املصلحــة
الخاصة بالبنية وتلبي املتطلبات الوظيفية وغيرالوظيفية .يقوم بتحديد وتقييم خيارات التصميم البديلة واملفاضلة
بينها .يو�صي بالتصاميم التي تأخذ في االعتبارالبيئة املستهدفة ومتطلبات أمن األداء والنظم الحالية أواملوجودة .يقوم
باســتعراض والتحقــق مــن تصاميمــه مــن خــال مقارنتهــا باملواصفــات ويعمــل علــى تحســينها .يجــري عمليــات اســتعراض
لتصاميــم اآلخريــن .يضــع نمــاذج أو نمــاذج محــاكاة أو نمــاذج ســلوك ملكونــات النظــم املقترحــة حتــى يمكــن الحصــول علــى
موافقــة أصحــاب املصلحــة عليهــا وبنــاء البرمجيــات بفاعليــة .يتحقــق مــن تصميــم البرمجيــات مــن خــال بنــاء وتطبيــق
األســاليب املناســبة.
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يتولــى املســئولية الفنيــة فــي جميــع مراحــل تطويــر البرمجيــات وتجاربهــا .يخطــط ويقــود أنشــطة بنــاء البرمجيــات .يقــوم
باعتمــاد وتكييــف األســاليب واألدوات والتقنيــات املناســبة لتطويــرالبرمجيــات مــع اختيــاراملناســب مــن النهــج التنبؤيــة
(املخططــة) أو النهــج التكيفيــة (التفاعلية/املرنــة) .يقيــس ويراقــب تطبيــق املعاييــر املعتمــدة للمشــروع/الفريق فــي بنــاء
البرمجيات؛ بما في ذلك الجانب األمني للبرمجيات .يساهم في تطويرالسياسات واملعاييرواملبادئ التوجيهية املؤسسية
لتطويــر البرمجيــات.

املستوى 4

يقــوم بتصميــم وترميــز(برمجــة) والتحقــق مــن واختبــاروتوثيــق وتعديــل وتغيــرتصميــم البرامج/البرامــج النصيــة املعقــدة
وخدمات برمجيات التكامل .يساهم في اختيارنهج تطويرالبرمجيات للمشاريع ،مع اختياراملناسب من النهج التنبؤية
(املخططــة) أو النهــج التكيفيــة (التفاعلية/املرنــة) .يطبــق املعاييــر واألدوات املتفــق عليهــا ،لتحقيــق مخرجــات جيــدة
التصميــم .يشــارك فــي اســتعراض ومراجعــة أعمالــه ويقــوم باســتعراض ومراجعــة أعمــال الزمــاء.

املستوى 3

يقــوم بتصميــم وترميــز(برمجــة) والتحقــق مــن واختبــاروتوثيــق وتعديــل وتغيــرتصميــم البرامج/البرامــج النصيــة املعقــدة
ًّ
نسبيا .يطبق املعاييرواألدوات املتفق عليها ،لتحقيق مخرجات جيدة التصميم .يتعاون في استعراض ومراجعة العمل
مــع اآلخريــن حســبما يقت�ضــي األمــر.
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املستوى 2

يقــوم بتصميــم وترميــز(برمجــة) والتحقــق مــن واختبــاروتوثيــق وتعديــل وتغيــرتصميــم البرامج/البرامــج النصيــة البســيطة.
يطبــق املعاييــرواألدوات املتفــق عليهــا ،لتحقيــق مخرجــات جيــدة التصميــم .يقــوم باســتعراض ومراجعــة أعمالــه.

تطويرنظم الزمن الحقيقي أو النظم املدمجة RESD
بنيــة وتصميــم وتطويــرالبرمجيــات ونظــم التشــغيل واألدوات القائمــة علــى الزمــن الحقيقــي والنظــم املدمجــة .دمــج نظــم
ً
وغالبــا وفــق قيــود تشــمل الزمــن الحقيقــي
الحاســب ذات الوظيفــة املخصصــة فــي نظــام ميكانيكــي أو إلكترونــي أكبــر،
والســامة واألمــن واملوثوقيــة .وعــادة مــا تتضمــن الربــط مــع األجهــزة وأجهــزة االستشــعارامليكانيكيــة واملحــركات ألغـراض
الرصــد والتحكــم فــي مجــاالت تطبيقيــة مثــل الصناعــة والســيارات والفضــاء واآلالت الطبيــة والروبوتــات واملعــدات؛ بمــا
فيهــا أجهــزة إنترنــت األشــياء.

املستوى 6

املستوى 3

يقــوم بتصميــم تفاعــات مكونــات النظــم املدمجــة متوســطة التعقيــد مــع األجهــزة والعالــم املــادي مــن خــال أجهــزة
االستشــعار واملحــركات ومنافــذ اإلدخــال أو اإلخ ـراج .يقــوم بتحديــد واســتخدام لغــات البرمجــة املناســبة (العاليــة
واملنخفضة املستوى) ولغات البرمجة النصية لتطويرمكونات الزمن الحقيقي أو املكونات املدمجة املتوسطة التعقيد
كجزء من تصميم نظام شــامل يتطلب في العادة مســتويات عالية من املوثوقية أو الســامة .يطبق مجموعة من النهج
إلجراء اختبارات واســعة لنظم الزمن الحقيقي أو النظم املدمجة ،باســتخدام أدوات متخصصة ،مثل أجهزة التحليل
املنطقــي أو املحاكيــات داخــل الــدارات أو أجهــزة تتبــع الخــزن الرقمــي بالذبذبــات «أوسيلوســكوبات» ،إلثبــات تحقيــق
مســتويات عاليــة مــن تكامــل النظــم وموثوقيتهــا.

املستوى 2

يقــوم بتصميــم تفاعــات مكونــات النظــم املدمجــة متوســطة التعقيــد مــع األجهــزة والعالــم املــادي مــن خــال أجهــزة
االستشــعارواملحركات ومنافذ اإلدخال أو اإلخراج .يســتخدم لغات برمجة منخفضة املســتوى لتطويرمكونات بســيطة
لنظم الزمن الحقيقي أو املدمجة كجزء من تصميم نظام شامل .يطبق النهج القياسية إلجراء اختبارات واسعة لنظم
الزمــن الحقيقــي أو النظــم املدمجــة ،باســتخدام أدوات متخصصــة ،مثــل أجهــزة التحليــل املنطقــي أو املحاكيــات داخــل
الــدارات أو أجهــزة تتبــع الخــزن الرقمــي بالذبذبــات «أوسيلوســكوبات».

يحــدد االتجــاه العــام فــي فكــرة التصميــم (مفهــوم التصميــم) والتصميــم لنظــم الزمــن الحقيقــي أو النظــم املدمجــة.
يقــوم بتطويــرالبنــى لبرمجيــات الزمــن الحقيقــي أو البرمجيــات املدمجــة لالســتفادة مــن أســاليب أو اســتخدامات جديــدة
للتكنولوجيــات الحاليــة .يقــوم بتطويــرإســتراتيجيات التنفيــذ والشـراء الفعالــة ،بمــا يتما�شــى مــع املتطلبــات املحــددة وبنــى
النظم وقيود األداء والتكلفة والجدوى .يضع السياسات واملعاييرالتنظيمية ،ويقود عملية تطويرنظم الزمن الحقيقي
أو النظــم املدمجــة؛ بمــا فــي ذلــك تحديــد مــدى أهميــة املتطلبــات غيــرالوظيفيــة مثــل األداء والســامة واألمــن واملوثوقيــة.
يدفــع باتجــاه تبنــي وااللت ـزام باإلســتراتيجيات والسياســات واملعاييــرذات الصلــة.

تطويرالرسوم املتحركة ADEV
بنية وتصميم وتطويرنظم الرسوم املتحركة والتفاعلية مثل األلعاب وأنظمة املحاكاة.

املستوى 5

املستوى 6

يقــوم بتطويــر بنــى وتصاميــم برمجيــات الزمــن الحقيقــي أو البرمجيــات املدمجــة لتلبيــة مواصفــات النظــم املتفــق عليهــا
ضمــن قيــود املــوارد املتمثلــة فــي الطاقــة والتكلفــة واملســاحة املاديــة وزمــن االســتجابة واملوثوقيــة .يحــدد لغــات البرمجــة
والنماذج والتقنيات واألدوات واألجهزة املتخصصة التي يمكن بها تصميم وتطويروتصحيح برمجيات الزمن الحقيقي
أو البرمجيــات املدمجــة والتحقــق مــن صالحيتهــا .يخطــط ويديــرعمليــات تطويــرنظــم الزمــن الحقيقــي أو النظــم املدمجــة.
يجــري تحليــل أثــرلخيــارات التصميــم الرئيســية ومفاضــات بيــن األجهــزة والبرمجيــات ،ويضــع التوصيــات ويقــوم بتقييــم
وإدارة املخاطراملرتبطة .يتحقق من صالحية وسالمة تصميمات اآلخرين لضمان اختياراملكونات املناسبة واالستخدام
الفعــال للمــوارد .يتحقــق مــن أثــر املتطلبــات البرمجيــة واألجهــزة املكملــة ،ومــا يتعلــق بالتخصصــات ذات الصلــة مثــل
الكهربــاء واإللكترونيــات وامليكانيــكا والصوتيــات وعلــم الوظائــف (الفســيولوجيا) والبصريــات.

املستوى 4

يقــوم بتصمــم وتطويــرمكونــات نظــم الزمــن الحقيقــي أو النظــم املدمجــة املعقــدة ،مــع تضميــن خصائــص التأميــن ضــد
األعطــال أو اإلخفــاق الســلس .يقــوم بتطويــروتنفيــذ البرمجيــات للعمــل فــي النظــم املدمجــة .يقــوم بتطويــرنمــاذج أوليــة أو
محــاكاة لنظــم الزمــن الحقيقــي أو النظــم املدمجــة مــن أجــل دعــم عمليــة صنــع القـرار .يقــوم بتصميــم مخططــات فعليــة
تعكــس االرتباطــات بيــن مكونــات الزمــن الحقيقــي أو النظــم املدمجــة الختبــاروتحســين األداء .يســاهم فــي أنشــطة التحقــق
مــن صالحيــة وســامة التصاميــم .يســتخدم األدوات واألجهــزة املتخصصــة (مثــل أجهــزة التحليــل املنطقــي ،املحاكيــات
داخل الدارات أو أجهزة تتبع الخزن الرقمي بالذبذبات «أوسيلوســكوبات») من أجل تطويرالبرامج املدمجة واختبارها
وتصحيحهــا واستكشــاف أخطائهــا وحلهــا مــن أجــل ضمــان مســتويات عاليــة مــن الســامة واملوثوقيــة.
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يوفرالتوجه اإلبداعي الشامل في وضع الفكرة األولية والتصميم ملنتجات الرسوم املتحركة مثل األلعاب واملحاكاة.

املستوى 5

يطــور الهيــاكل املفاهيميــة (األوليــة) ويحولهــا إلــى مخططــات تصميميــة ،عــادة باســتخدام أدوات مثــل الرســوم البيانيــة
التفاعليــة واإلطــارات الشــبكية ،بهــدف بنــاء هيــاكل علــى مســتوى عـ ٍـال و»بنــى وقــت التشــغيل» ملواقــع الويــب .يقــوم بــإدارة
تصميــم املســتويات والســرد القص�صــي ،مــع توثيــق التدفــق الكلــي وبنيــة اللعبــة (أو نظــام مماثــل).

املستوى 4

يســتخدم أدوات التصميــم (مثــل اإلطــارات الشــبكية) لتطويــرنمــاذج أوليــة ســريعة مــن صفحــات الويــب ،ويقــوم بتقييــم
الجدوى من مفاهيم التصميم .وباستخدام أدوات التصميم املرئي املعقدة ،يقوم بتوظيف تقنيات التشكيل العضوي
(مثــل الرســوم املتحركــة الهيكلية)إلنشــاء شــخصيات افتراضيــة وتحريكهــا فــي إطــار تصميــم إحــدى األلعــاب (أو نظــام
ـتخد ًما عــادة أحــد محــركات األلعــاب.
مماثــل) .يقــوم ببنــاء املكونــات البصريــة والســمعية وإدماجهــا فــي بنيــة النظــامُ ،مسـ ِ

املستوى 2

يســتخدم أدوات التصميــم (مثــل اإلطــارات الشــبكية) لتطويــرنمــاذج أوليــة ســريعة مــن صفحــات الويــب .وباســتخدام
أدوات التصميــم املرئــي املعقــدة ،يقــوم بتوظيــف تقنيــات التشــكيل العضــوي (مثــل الرســوم املتحركــة الهيكلية)إلنشــاء
شــخصيات افتراضيــة وتحريكهــا فــي إطــار تصميــم إحــدى األلعــاب (أو نظــام مماثــل) .يقــوم ببنــاء املكونــات البصريــة
والســمعية.
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تصميم ونمذجة البيانات DTAN
تطويــر نمــاذج لتمثيــل وتعميــم املتطلبــات الخاصــة بالبيانــات وتمكيــن املؤسســات مــن إدراك مفهــوم أصــول البيانــات
والعالقــات بيــن الكيانــات املوجــودة فــي الواقــع .التحقــق مــن املتطلبــات الخاصــة بالبيانــات وتحليلهــا وتحديــد نطاقهــا لدعــم
أنشــطة تطويــر أنظمــة البرمجيــات وتكامــل البيانــات واســترجاع البيانــات .تحديــد متطلبــات البيانــات ونمــاذج البيانــات
ومراجعتهــا وااللت ـزام بهــا.

املستوى 5

يضــع معاييــر ألدوات وأســاليب نمذجــة البيانــات ،ويقــدم املشــورة بشــأن تطبيقهــا ،ويضمــن االمتثــال لهــا .يقــوم بــإدارة
ً
معتمدا في ذلك
دراســة متطلبات البيانات املؤسســية ،وتنســيق أســاليب تطبيق تحليل البيانات وتصميمها ونمذجتها،
علــى فهــم مفصــل ملتطلبــات املعلومــات املؤسســية ،لغــرض إنشــاء وتعديــل وتحديــث هيــاكل البيانــات واملكونــات املرتبطــة
بهــا (أوصــاف الكيــان أو الجهــة والعالقــات وتعريفــات الســمات).

املستوى 4

يــدرس متطلبــات بيانــات الشــركات ،مــع تطبيــق أســاليب تحليــل وتصميــم ونمذجــة البيانــات وضمــان الجــودة ،لغــرض
إنشاء وتعديل وتحديث هياكل البيانات واملكونات املرتبطة بها (أوصاف الكيان والعالقات وتعريفات السمات) .يقدم
املشــورة والتوجيــه ملصممــي قواعــد البيانــات وغيرهــم باســتخدام هيــاكل البيانــات واملكونــات املرتبطــة بهــا.

املستوى 3

يقــوم بتطبيــق أســاليب تحليــل وتصميــم ونمذجــة البيانــات وضمــان الجــودة ،معتمـ ًـدا فــي ذلــك علــى فهــم مفصــل لعمليات
األعمال ،لغرض إنشاء وتعديل وتحديث هياكل البيانات واملكونات املرتبطة بها (أوصاف الكيان والعالقات وتعريفات
الســمات) .يقــدم املشــورة ملصممــي قواعــد البيانــات وغيرهــم مــن أعضــاء فريــق تطويــرالتطبيقــات فيمــا يتعلــق بتفاصيــل
هيــاكل البيانــات واملكونــات املرتبطــة بهــا.

املستوى 2

يقــوم بتطبيــق أســاليب تحليــل وتصميــم ونمذجــة البيانــات ،لغــرض إنشــاء وتعديــل وتحديــث هيــاكل البيانــات واملكونــات
املرتبطــة بهــا (أوصــاف الكيــان والعالقــات وتعريفــات الســمات).

تصميم قواعد بيانات DBDS
تحديــد مواصفــات وتصميــم وصيانــة آليــات تخزيــن البيانــات والوصــول إليهــا لدعــم احتياجات معلومات العمل .تصميم
طبقــة البيانــات املاديــة ،مــع معالجــة احتياجــات مــوارد البيانــات املؤسســية وهيــاكل البيانــات املخزنــة املحليــة .تحديــد
هيــاكل مســتودع البيانــات املاديــة أو الظاهريــة الالزمــة لدعــم خدمــات التحليــل الذ ـكـي لألعمــال وتحليــل البيانــات.

الهندســية ،والبرمجيــات ،واملرافــق .يقــوم بتقييــم التغيي ـرات املقترحــة علــى الهيــاكل االفتراضية/هيــاكل البيانــات ،مــن أجــل
تقييم الخيارات البديلة .يقوم بتنفيذ التصاميم املادية لقواعد البيانات لدعم متطلبات بيانات املعامالت من حيث األداء
والتوافــر .يقــوم بتنفيــذ تصاميــم مســتودعات البيانــات التــي تدعــم احتياجــات التحليــل الذ ـكـي لألعمــال وتحليــل البيانــات.

املستوى 3

يقــوم بتطويــر عناصــر مناســبة لتصميــم قاعــدة البيانــات املاديــة أو تصميــم مســتودع البيانــات ،فــي إطــار السياســات
املوضوعــة ،لغــرض الوفــاء بمتطلبــات بيانــات تغييــراألعمــال أو تطويــراملشــاريع .يقــوم بتفســيرمعاييــرتثبيــت البرمجيــات
لتلبيــة احتياجــات املشــاريع ويضــع مواصفــات مكــون قاعــدة البيانــات أو مســتودع البيانــات.

تصميم الشبكات NTDS
وضــع السياســات واإلســتراتيجيات وإنتــاج البنــى والوثائــق الخاصــة بتصاميــم الشــبكات والتصميــم ،التــي تشــمل عناصــر
الصوت والبيانات والنص والبريد اإللكتروني والفاكس والصورة ،من أجل دعم اإلستراتيجية ومتطلبات األعمال الخاصة
باالتصال والقدرة والربط واألمان واملرونة واالسترداد والوصول والتواصل عن بعد .ويمكن لهذا أن يشمل جميع جوانب
البنيــة التحتيــة لالتصــاالت الداخليــة والخارجيــة واملحمولــة والعامــة والخاصــة واإلنترنــت ومراكــزاإلنترانت ومراكزاالتصال.

املستوى 6

يتولى مسئولية الجوانب الرئيسية ملواصفات وتصميم الشبكات في إطار املؤسسة .يتولى وضع السياسات والفلسفات
واملعاييرالتي تغطي عناصراالتصال والقدرة والربط واألمان واملرونة واالسترداد والوصول والوصول عن بعد.

املستوى 5

يقوم بوضع التصاميم واملواصفات العامة للنظام ،والبنى العامة واملخططات وقواعد بيانات التهيئة وتوثيق تصميم
الشبكات والتقنيات الشبكية في املؤسسة .يحدد مواصفات واجهات املستخدم/النظم؛ بما في ذلك إجراءات التحقق
مــن الصالحيــة وتصحيــح األخطــاء ،وقواعــد املعالجــة ،والوصــول ،واألمــان وضوابــط التدقيــق .يقــوم بتقييــم املخاطــر
ذات الصلــة وتحديــد اإلج ـراءات املعتــادة لالســترداد وإج ـراءات الطــوارئ .يترجــم التصميمــات املنطقيــة (النظريــة) إلــى
تصميمــات ماديــة (فعليــة).

يقدم التوجيه املبني على الخبرة في اختيار وتوفير واستخدام قواعد البيانات ومستودعات البيانات والبرمجيات واملرافق.
يوفــرالخبــرة املتخصصــة فــي خصائــص تصميــم أنظمــة إدارة قواعــد البيانــات ( )DBMSأو منتجات/خدمــات مســتودعات
البيانــات .يضمــن أن سياســة تصميــم قاعــدة البيانــات املاديــة تدعــم متطلبــات بيانــات املعامــات مــن حيــث األداء والتوافر.
يضمن أن سياسة تصميم مستودع البيانات تدعم احتياجات التحليل الذكي لألعمال وتحليل البيانات.

إجراء االختبارات TEST
تخطيــط االختبــارات وتصميمهــا وإدارتهــا وتنفيذهــا وإعــداد تقاريــر بهــا ،وذلــك باســتخدام أدوات االختبــار وتقنياتــه
املناســبة ،ومطابقــة معاييــرالعمليــة املتفــق عليهــا مــع القواعــد التنظيميــة املحــددة الخاصــة بذلــك .والغــرض مــن االختبــار
هــو التأكــد مــن أن النظــم الجديــدة واملعدلــة أو عمليــات التهيئــة أو الحــزم أو الخدمــات ،إلــى جانــب أي وســائل ربــط ،تعمــل
على النحو املحدد (بما في ذلك متطلبات السالمة) ،وإدراك وتوثيق املخاطراملرتبطة بالنشرعلى النحو املالئم .ويشمل
االختبــارالجانــب الهند�ســي ،باســتخدام البرمجيــات االختباريــة وتحديثهــا (حــاالت االختبــار وتعليماتــه النصيــة وتقاريــره
وخططــه ،إلــخ )...لقيــاس جــودة البرمجيــات التــي يجــري اختبارهــا وتحســين جودتهــا.

املستوى 4

املستوى 6

املستوى 5

يقــوم بتطويــر وتحديــث معرفــة متخصصــة بمفاهيــم قواعــد البيانــات ومســتودعات البيانــات ،ومبــادئ التصميــم ،والبنــى
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يحدد سياسة االختبارويوفرالعمليات الداعمة؛ بما في ذلك اختبارأمان البرمجيات .يتولى مسئولية إدارة جميع
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األنشــطة االختبارية في أحد مشــاريع أو برامج التطويرأو التكامل/الدمج .يقوم بإدارة جميع املخاطراملرتبطة باالختبار
ويتخــذ اإلجـراءات الوقائيــة عندمــا تطـرأ أي مخاطــرغيــر مقبولــة .يقــوم بتقييــم الجــدوى العمليــة لبدائــل عمليــة االختبــار
ويقدم املشــورة بشــأنها؛ بما في ذلك االختباراآللي .يبادر إلى إدخال التحســينات على العمليات االختبارية ويتولى توجيه
وإدارة تنفيذهــا .يقــوم بتقييــم اإلمكانيــات والقــدرات التطويريــة واالختباريــة الخاصــة باملورديــن .يحــدد املعاييراالختبارية
للمشــروع لجميــع املراحــل ،مــع التأثيــرفــي جميــع األط ـراف للعمــل وفــق تلــك املعاييــر .يديــرعالقــات العمــاء فيمــا يتعلــق
بجميــع املســائل الخاصــة باالختبــار.

املستوى 5

يعمــل علــى فهــم دور االختبــارفــي إطــارعمليــة تطويــرالنظــام ،كأداة لتحســين التصميــم باإلضافــة إلــى عمليــة التحقــق مــن
صالحيتــه.
هندسة السالمة SFEN
تطبيــق األســاليب املناســبة بهــدف ضمــان الســامة أثنــاء جميــع مراحــل دورة حيــاة تطويــرالنظــم املتعلقــة بالســامة؛ بمــا
فــي ذلــك الصيانــة وإعــادة االســتخدام .وهــذا يشــمل تحليــل املخاطــر واألخطــار ذات الصلــة بالســامة ،وتحديــد متطلبــات
الســامة ،والتصميــم املعمــاري للنظــم املتعلقــة بالســامة ،وتصميــم أســلوب رســمي ،والتحقــق مــن الصالحيــة والســامة،
وإعــداد حــاالت الســامة.

يحــدد اإلحداثيــات ويديــرتخطيــط النظــام و/أو اختبــارات القبــول؛ بمــا فــي ذلــك اختبــارأمــان البرامــج ،ضمــن مشــروع أو
برنامــج تطويــرأو تكامــل .يتولــى مســئولية نزاهــة أنشــطة االختبــاروالقبــول وينســق تنفيــذ هــذه األنشــطة .يقــدم النصــح
واإلرشاد املوثوق على أي جانب من جوانب تخطيط االختباروتنفيذه .يحدد إستراتيجية االختبارويعممها على املشروع.
يقــوم بــإدارة جميــع عمليــات االختبــار؛ بمــا فــي ذلــك خطــط االختبــار واملــوارد والتكاليــف والجــداول الزمنيــة ومخرجــات
االختبــاروإمكانيــة التتبــع.
يقوم بإدارة عالقات العميل فيما يتعلق باملسائل الخاصة باالختبار .يعمل على تحديد أوجه التحسين على العمليات،
ويساهم في وضع معاييراالختباراملؤسسية وتحديد أفضل املمارسات.

يتولى املسئولية الكاملة عن تحليل األخطاروتقييم املخاطر ،والتصميم املعماري للنظم املتعلقة بالسالمة ،وتخطيط
ضمــان الســامة واملطابقــة وإعــداد حالــة الســامة للنظــم حتــى أعلــى مســتويات الكمــال فــي الســامة .يتولــى املســئولية عــن
الجوانــب املتعلقــة بالســامة فيمــا يخــص العديــد مــن املشــروعات املعقــدة أو التــي تتطلــب مســتوى ً
عاليــا مــن الكمــال فــي
الســامة ،مــع توفيــرالقيــادة الفعالــة ألعضــاء الفريــق.

املستوى 4

املستوى 5

يتحمــل املســئولية عــن إعــداد حــاالت االختبــارباســتخدام التحليــل التقنــي املعمــق لــكل مــن املواصفــات الوظيفيــة وغيــر
الوظيفيــة (مثــل املوثوقيــة والكفــاءة وســهولة االســتخدام والصيانــة والنقــل) .يقــوم بإنشــاء ســجالت التتبــع ،بـ ً
ـدءا مــن
ً
حاالت االختباروصول إلى املتطلبات .يعمل على إعداد البرامج النصية واملواد وحزم االختبارالرجعي الختبارالبرمجيات
والخدمات الجديدة واملعدلة .يحدد متطلبات البيئة والبيانات واملوارد واألدوات .يقوم بتفسيرالبرامج النصية املعقدة
لالختبــاروتنفيذهــا وتوثيقهــا باســتخدام الوســائل واملعاييــراملتفــق عليهــا .يقــوم بتســجيل اإلجـراءات والنتائــج وتحليلهــا مــع
االحتفاظ بسجل للعيوب وتحديثه باستمرار .يقوم بمراجعة نتائج االختبار وتعديل االختبارإذا لزم األمر .يقدم تقارير
حــول التقــدم املحــرز ومواطــن الخلــل واملخاطــرواملشــكالت املتعلقــة باملشــروع ككل .يقــدم تقاريــرحــول جــودة النظــام
ويقــوم بتجميــع القياســات الخاصــة بحــاالت االختبــار .يقــدم املشــورة املتخصصــة لدعــم اآلخريــن.

املستوى 3

املستوى 6

يحــدد األخطــارويحللهــا ويســاهم فــي تحديــد وتقييــم تدابيــرالحــد مــن املخاطــر ،مــع ضمــان توثيقهــا علــى نحــو مالئــم .يحــدد
مواصفــات بنــى النظــم املتعلقــة بالســامة للوصــول إلــى أعلــى مســتويات الكمــال فــي الســامة .يعمــل علــى تطويــرخطــط
ضمــان ســامة املشــروع وتحديثهــا باســتمرار ،ويقــوم برصــد االمتثــال وضمــان جمــع أدلــة ضمــان الســامة لغــرض إعــداد
حالــة الســامة.

املستوى 4

يســاهم فــي تحديــد املخاطــروتحليلهــا وتوثيقهــا ،ورصــد متطلبــات الســامة وتقييمهــا وتخصيصهــا .يقــوم بتحليــل نتائــج
التحقــق مــن الســامة وتوثيقهــا .يســاهم فــي وضــع خطــط ضمــان الســامة للمشــروع واملحافظــة عليهــا ،ويقــوم بجمــع أدلــة
ضمــان الســامة لغــرض إعــداد حالــة الســامة.

يقــوم بمراجعــة املتطلبــات واملواصفــات وتحديــد ظــروف االختبــار .يصمــم حاالتاالختبــاروبرامجــه النصيــة فــي إطــارالتوجيــه
وفقــا للتخطيــط األولــي علــى أســاس املعاييــراملحــددة مسـ ً
الخــاصً ،
ـبقا ،مــع تســجيل النتائــج وإعــداد التقاريــربهــا .يعمــل علــى
تحليل أنشطة االختبار ونتائجه وإعداد تقاريربها .يحدد املشكالت واملخاطراملرتبطة بهذا العمل ويقوم بإعداد التقاريربها.

املستوى 3

يحــدد حــاالت االختبــار ً
وفقــا ملتطلبــات محــددة .يصمــم حــاالت االختبــارويقــوم بإعــداد برامــج نصيــة لالختبــاروالبيانــات
الداعمة ،مع العمل ً
وفقا للمواصفات املحددة .يقوم بتفســيرحاالت االختباروتنفيذها وتســجيلها بما يتفق مع خطط

تأليف املحتوى املعلوماتي INCA
تطبيــق املبــادئ واملمارســات الخاصــة بتأليــف وتصميــم وضبــط وتقديــم املعلومــات النصيــة (مدعومــة عنــد الضــرورة
بمحتوى رسومي) لتلبية متطلبات الجمهور املستهدف .قد يتم تسليم هذه املعلومات عبروسائط رقمية أو مطبوعة أو
وســائط أخــرى .إدارة عمليــة التأليــف والتفاعــل مــع عمليــات التحريــروالنشــر.

املستوى 1

املستوى 6

املستوى 2

االختبــارالخاصــة باملشــروع .يعمــل علــى تحليــل أنشــطة االختبــارونتائجــه وإعــداد تقاريــربهــا .يحــدد املشــكالت واملخاطــر
ويقــوم بإعــداد تقريــربذلــك.
يقــوم بتنفيــذ برامــج نصيــة محــددة لالختبــار تحــت إش ـراف ومراقبــة .يســجل النتائــج ويقــوم بإعــداد تقريــر باملشــكالت.
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يســاعد فــي جمــع أدلــة ضمــان الســامة ،ويتولــى أداء جميــع مهــام العمــل ً
وفقــا ملعاييــرالســامة واملعاييــرالتقنيــة ومعاييــر
الجــودة املتفــق عليهــا باســتخدام األســاليب واألدوات املناســبة .يقــوم بتوثيــق نتائــج أنشــطة تحليــل األخطــار واملخاطــر.

يقوم باإلشراف على أنشطة تطويراملحتوى ،مع ضمان وضع اإلجراءات واملعاييرواألدوات واملوارد املناسبة في مكانها
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الصحيــح وتنفيذهــا لضمــان الحصــول علــى جــودة مناســبة للمــواد التــي أعدهــا مؤلفــو املحتــوى فــي املؤسســة .يبــرز أهميــة
اســتخدام لغة واضحة ويضع معاييرجودة للتحرير(املســودات) والنســخ النهائية .يديرالعالقات مع أصحاب املصلحة
مــع ضمــان حصولهــم علــى املعلومــات التــي يحتاجونهــا.

املستوى 5

يتولى الضبط الشامل ألعمال التحريرعبرفريق أوفرق من مصممي ومؤلفي املحتوى ،من أجل ضمان مالءمة املحتوى
واللهجة واإليجازواالتساق وإعادة االستخدام .يقدم املشورة حول التنسيقات والوسائط املناسبة للمحتوى ،ويتولى
اإلشـراف علــى مراجعــة املــواد واعتمادهــا حتــى يمكــن اســتيفاء املتطلبــات .يعمــل علــى تطويــرخطــط املحتــوى وتحديثهــا
باســتمرار ،مــع توضيــح كيفيــة تلبيــة احتياجــات الجمهــور املحــددة.

املستوى 4

يعمل على ضبط ومراقبة وتقييم املحتوى لضمان الجودة واالتساق وإمكانية وصول الرسائل .يصمم محتوى ومظهر
املخرجات املستهدفة للمعلومات املعقدة (مثل :مجموعات من املواد التي يمكن نشرها عبر وسائط متعددة) بالتعاون
مــع العمــاء و/أو ممثلــي الجمهــور املســتهدف .يقــوم بتنقيــح وتبســيط املحتــوى (فــي مســودات املــواد واملــواد املنشــورة)
ويضمن إعادة استخدام املحتوى ألغراض أخرى بطريقة مناسبة .يقوم بإنتاج املخرجات املستهدفة املعقدة املصممة
جيـ ًـدا وتقييمهــا ،مــع ضمــان مطابقتهــا للمتطلبــات املتفــق عليهــا ،واالســتخدام األمثــل للوســيطة أو الوســائط التــي تــم
اختيارهــا .يقــوم باســتعراض ومراجعــة عمــل مصممــي ومؤلفــي املحتــوى اآلخريــن مــن حيــث االتســاق والدقــة ،ويتولــى
مســئولية ضمــان النشــربالطريقــة املناســبة .يــدرك اآلثــاراملترتبــة علــى نشــراملحتــوى ويقــوم بــإدارة املخاطــراملرتبطــة بهــا.

املستوى 3

يتواصــل مــع العمــاء وممثلــي الجمهــور املســتهدف مــن أجــل اســتيضاح املتطلبــات التفصيليــة .يقــوم بتصميــم وإنتــاج
وضبــط وتقييــم املــواد املعقــدة نسـ ًّـبيا لضمــان تلبيــة متطلبــات الجمهــور بصيغــة تتناســب مــع الوســيطة (الوســائط)
املســتخدمة .يتخــذ قـرارات مســتنيرة حــول أفضــل طريقــة لتقديــم املعلومــات للجمهــور ،مــع األخــذ فــي االعتبــاركيــف يمكن
تقديم املعلومات وتحديدها والبحث عنها .ينتج مواد معلوماتية دقيقة وحديثة ووثيقة الصلة باملوضوع ُ
ويسهل فهمها
مــن قبــل الجمهــور املســتهدف .يطبــق عمليــات التنقيــح والتحريــرعلــى املحتــوى الــذي يوفــره اآلخــرون.

املستوى 2

يعمــل علــى فهــم أنشــطة تطويــر وتأليــف املحتــوى ،مثــل جمــع املعلومــات ،وإنشــاء مســودة املحتــوى ،وتحديــد الرســوم
التوضيحيــة املناســبة ،واملعالجــة الصحيحــة لحقــوق املؤلــف مــع األخــذ فــي االعتبــاروســيطة أو وســائط النشــر .يعمــل مــع
الزمــاء والعمــاء لفهــم احتياجــات الجمهــور واســتيعاب املــادة املصــدر .يقــوم بإعــداد مســودات مــواد تقـ ِّـدم املعلومــات
بوضــوح وإيجــاز ودقــة وبلغــة واضحــة مناســبة تلبــي متطلبــات الجمهــور بوضــوح وبســاطة وســرعة قــدر اإلمــكان .يطبــق
املبــادئ التوجيهيــة واملعاييــرلتنقيــح وتبســيط املحتــوى املقــدم مــن اآلخريــن ،وتصعيــده عندمــا يقت�ضــي األمــر.

املستوى 1

يقوم ،بموجب تعليمات صادرة له ،بإنشاء املحتوى وإعداد عناصراملحتوى وامللفات .يقوم بتنفيذ األنشطة االختبارية
ً
مسبقا تحت إشراف ،مع تسجيل النتائج.
املخطط لها
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بحوث املستخدم URCH
تحديــد ســلوكيات املســتخدمين واحتياجاتهــم ودوافعهــم عبــر دراســة الخصائــص واســتخدام أســاليب املالحظــة
وتحليــل املهــام واملنهجيــات األخــرى التــي تتضمــن النشــاط االجتماعــي والتكنولوجــي .يتخــذ ً
نهجــا يتضمــن مشــاركة كبيــرة
مــن املســتخدمين فــي البحــث لتحقيــق فهــم عميــق وكشــف فــرص جديــدة للنظــم واملنتجــات والخدمــات .الحصــرالكمــي
ملجموعــات املســتخدمين املختلفــة واحتياجاتهــم ،وتحديــد املســتخدمين املســتهدفين والش ـرائح املســتهدفة مــن أجــل
تعظيم فرص نجاح التصميم لألنظمة واملنتجات والخدمات .إشـراك مجموعة من املســتخدمين في األنشــطة البحثية
لتحقيق التنوع في املستخدمين ألنظمة املؤسسة ومنتجاتها وخدماتها وأولوية جعلها قابلة لالستخدام ومتاحة للجميع.

املستوى 6

يبــرز أهميــة التصميــم املتمحــور حــول املســتخدم ويضمــن االلتـزام املؤس�ســي باملشــاركة الكبيــرة للمســتخدمين فــي البحــث
من أجل تحقيق فهم عميق الحتياجاتهم الحالية واملستقبلية .يعمل على تطويرالسياسات واملعايير واملبادئ التوجيهية
املؤسسية لضمان استمراراالستفادة من البحث في تطويراألنظمة والتفاعالت واملنتجات والخدمات لغرض تحسين
الجــدوى وســهولة االســتخدام بالنســبة للمســتخدمين وتمكينهــم مــن تحقيــق النتائــج املطلوبــة .يعمــل علــى تطويــرأوتوفيــر
املوارد والقدرات املؤسسية لتسهيل تبني األبحاث حول املستخدمين واالستفادة منها؛ بما في ذلك املرافق املتخصصة
التــي تركــز علــى املســتخدم ومجموعــات املســتخدمين .يتعــاون مــع الشــركاء الداخلييــن والخارجييــن لتســهيل البحــوث
الفعالــة حــول املســتخدمين.

املستوى 5

يحدد ُّ
النهج التي سيتم استخدامها لتشجيع مشاركة املستخدمين في بحوث مثمرة من أجل إيجاد فرص لالبتكارفي النظم
واملنتجــات والخدمــات وتعزيزهــا .يتولــى قيــادة أنشــطة جمــع وتحليــل البيانــات املتعلقــة بســلوكيات األف ـراد واحتياجاتهــم
وآرائهــم .يقــوم باســتخالص النتائــج وتطويــرالــرؤى وتقديــم النتائــج لالســتنارة بهــا فــي صنــع القـرار وتعزيــزاإلجـراءات .يخطــط
ويحفزأنشطة بحوث املستخدمين ،بتوفيراملشورة والتوجيهات املتخصصة القائمة على الخبرة لتعزيزتبني النهج املتفق
عليهــا .يســاهم فــي تطويــراألســاليب واملعاييــراملؤسســية الخاصــة ببحــوث املســتخدمين.

املستوى 4

ينفذ البحوث املثمرة من أجل إيجاد فرص لالبتكاروتعزيزالنظم واملنتجات والخدمات .يجمع ويحلل البيانات املتعلقة
بســلوكيات النــاس واحتياجاتهــم وآرائهــم .يدعــم اســتخالص النتائــج وطــرح الــرؤى وإعــداد التقاريــروالعــروض التقديميــة
لالســتنارة بهــا فــي اتخــاذ الق ـرارات وتعزيــز اإلج ـراءات والتدابيــر .يســاهم فــي اختيــار نهــج بحــوث املســتخدم للمشــروعات
واملبادرات والخطط الخاصة بأنشــطة بحوث املســتخدم .يدعم اعتماد النهج املتفق عليها .يســاهم في تطويراألســاليب
واملعاييــراملؤسســية لبحــوث املســتخدم .يســهل اإلســهامات مــن قبــل املســتخدمين وأصحــاب املصلحــة .يوفــرالتحديــات
البنــاءة ويتيــح تحديــد أولويــات فعالــة للمتطلبــات.
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املستوى 3

يطبــق أســاليب معياريــة لدعــم مبــادرات بحــوث املســتخدم .يعمــل علــى إش ـراك فريــق أوســع فــي األنشــطة البحثيــة .بشــارك
بصورة فعالة مع املستخدمين وممثلي العمالء إلجراء أبحاث عالية الجودة .يقوم بتوثيق ومشاركة نتائج بحوث املستخدم.

تحليل تجربة املستخدم UNAN
تحديــد وتحليــل وإيضــاح وتعميــم نشــاط االســتخدام الــذي ســتعمل فيــه التطبيقــات ،وأهــداف املنتجــات أو النظــم أو
الخدمات .تحليل وتحديد أولوية احتياجات «تجربة املستخدم»ألصحاب املصلحة ،وتحديد ما هو مطلوب من حيث
الســمات والســلوك واألداء فيمــا يخــص النظــم أو املنتجــات أو الخدمــات .تحديــد وإدارة تجربــة املســتخدم ومتطلبــات
وصــول املســتخدم بالنســبة لجميــع املســتخدمين املحتمليــن.

املستوى 5

يحــدد ُّ
النهــج التــي ســيتم اســتخدامها لتحليــل وإيضــاح وتعميــم تجربــة املســتخدم وخصائــص ومهــام املســتخدمين ،والبيئــة
التقنية واالجتماعية واملؤسسية واملادية التي ستعمل فيها النظم أو املنتجات أو الخدمات .يخطط ويوجه أنشطة تحليل
تجربة املســتخدم وســهولة الوصول ،مع تقديم املشــورة والتوجيهات املبنية على الخبرة لتعزيزتبني ُّ
النهج املتفق عليها.

املستوى 4

يحــدد ويصــف األهــداف الخاصــة باملســتخدم بالنســبة ملــا يتعلــق بالنظــم واملنتجــات والخدمــات .يحــدد أدوارمجموعــات
أصحــاب املصلحــة املتأثريــن .يحــدد الســلوك واألداء املطلوبيــن للنظــام أو املنتــج أو الخدمــة مــن حيــث تجربــة املســتخدم
ككل ،ومعالجــة التضــارب املحتمــل بيــن متطلبــات املســتخدم املختلفــة .يحــدد معاييــرقابلــة للقيــاس فيمــا يتعلــق بمــا هــو
مطلــوب فيمــا يخــص اســتخدام وســهولة الوصــول إلــى النظــم واملنتجــات والخدمــات.

املستوى 3

ً
يفتــرض ويضــع أوصافــا لشــخصيات اعتباريــة تمثــل شـرائح املســتخدمين الرئيســية .يصــف أهــداف ومهــام املســتخدمين
والبيئــة التــي ســيتم اســتخدام النظــام أو املنتــج أو الخدمــة فيهــا .يختــار التقنيــات املناســبة الســتخالص املتطلبــات
التفصيليــة لتجربــة املســتخدم .يقــوم بتحديــد وتعريــف متطلبــات تجربــة املســتخدم ووصــول املســتخدمين .يعمــل مــع
أصحــاب املصلحــة لتحديــد أولويــات املتطلبــات وتســوية املنازعــات.
تصميم تجربة املستخدم HCEV
عمليــة التصميــم التكـراري لتعزيــزرضــا املســتخدمين مــن خــال تحســين االســتخدام والوصــول عنــد التفاعــل أوالتعامــل
مــع نظــام أو منتــج أو خدمــة .تصميــم مهــام املســتخدمين الرقميــة وغيــراملتصلــة باإلنترنــت والتفاعــات والواجهــات للوفــاء
بمتطلبــات ســهولة االســتخدام والوصــول .تنقيــح التصاميــم اسـ ً
ـتنادا إلــى التقييــم املرتكــز علــى املســتخدم واملالحظــات
(التغذيــة الراجعــة) وإرســال التصميــم للمســئولين عــن التصميــم والتطويــروالتنفيــذ.

املستوى 6

يسعى للحصول على االلتزام املؤس�سي بالسياسات واملعاييرواإلستراتيجيات من أجل تحقيق ما هومطلوب فيما يخص
االستخدام والوصول واألمان .يحدد معاييروطرق تصميم تجربة املستخدم من أجل الوفاء باألهداف املؤسسية فيما
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يتعلــق بالنظــم واملنتجــات والخدمــات والجمــع بيــن التجربتيــن الرقميــة وغيــراملتصلــة باإلنترنــت .يخطــط ويوجــه أنشــطة
تصميم تجربة املســتخدم للبرامج اإلســتراتيجية والكبيرة واملعقدة.

املستوى 5

يحــدد ُّ
النهــج التــي ســيتم اســتخدامها لتصميــم ووضــع النمــاذج األوليــة للمهــام والتفاعــات والواجهــات الرقميــة وغيــر
املتصلــة باإلنترنــت بمــا يتما�شــى مــع املتطلبــات الخاصــة باالســتخدام والوصــول فيمــا يخــص النظــام أو املنتــج أو الخدمــة.
يســتخدم ُّ
النهــج التكراريــة لتطبيــق مالحظــات املســتخدمين بســرعة فــي التصميمــات .يخطــط ويوجــه أنشــطة تصميــم
تجربة املستخدم ،مع تقديم املشورة والتوجيهات املبنية على الخبرة لتعزيزتبني ُّ
النهج املتفق عليها .يدمج ما هومطلوب
فيمــا يخــص التصميــم املرئــي والعالمــة التجاريــة فــي أنشــطة تصميــم تجربــة املســتخدم.

املستوى 4

يقوم بتصميم ووضع املهام والتفاعالت والواجهات الرقمية وغيراملتصلة باإلنترنت للوفاء بمتطلبات سهولة االستخدام
والوصــول املتفــق عليهــا .يقــوم بترجمــة املفاهيــم (أفــكارالتصاميــم) إلــى مخرجــات ونمــاذج أوليــة ويحصــل علــى مالحظــات
املستخدمين لتحسين التصميمات .يحدد أدوات وأساليب وأنماط التصميم املناسبة .يقوم بتقييم خيارات التصميم
البديلــة ويقــدم التوصيــات بشــأن التصاميــم مــع مراعــاة متطلبــات األداء واالســتخدام والوصــول .يقــوم بتفســيرواتبــاع
املبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالتصميــم املرئــي والعالمــة التجاريــة مــن أجــل بنــاء تجربــة مســتخدم تتميــزباالتســاق والتأثير.

املستوى 3

يطبق أدوات وطرق لتصميم وتطويرمهام املستخدمين الرقمية وغيراملتصلة باإلنترنت والتفاعالت والواجهات من أجل
تلبية متطلبات االستخدام والوصول املتفق عليها ملكونات النظام أو املنتج أو الخدمة املحددة .يضع نماذج أولية عملية
قابلــة للتطبيــق .يســاعد ،كجــزء مــن فريــق ،فــي تصميــم تجربــة املســتخدم بصفــة عامــة .يســاعد فــي تقييــم خيــارات التصميــم
واملفاضلة بينها .يعمل باســتمرارعلى تطبيق املبادئ التوجيهية الخاصة بالتصميم املرئي والعالمة التجارية.

تقييم تجربة املستخدم USEV
تقييــم النظــم أو املنتجــات أو الخدمــات ،لضمــان الوفــاء بمتطلبــات أصحــاب املصلحــة واملتطلبــات املؤسســية ،واتبــاع
املمارســة املطلوبــة ،واســتمرارالنظــم املســتخدمة فــي الوفــاء باالحتياجــات املؤسســية واحتياجــات املســتخدم .التقييــم
التك ـراري (مــن النمــاذج األوليــة إلــى التنفيــذ الفعلــي النهائــي) للفاعليــة والكفــاءة ورضــا املســتخدمين والعافيــة واألمــان
والوصــول ،لغــرض قيــاس أو تحســين اســتخدام العمليــات الجديــدة أو الحاليــة ،بهــدف تحقيــق املســتويات املثلــى
الســتخدام املنتــج أو الخدمــة.

املستوى 6

يبــرز أهميــة املعاييــر الصارمــة ويدعمهــا فــي جميــع جوانــب التفاعــل بيــن املســتخدمين وأنظمــة املؤسســة ومنتجاتهــا
وخدماتها؛ بما في ذلك مشاركة املستخدمين في أنشطة التقييم .يحدد املعاييرواألساليب لتحقيق األهداف املؤسسية
لالســتخدام وســهولة الوصــول ،ولضمــان معالجــة ذلــك فــي التصميــم املســتقبلي .يقــوم بتطويــرأو يوفــراملصــادرللمــوارد
والقــدرات املؤسســية مــن أجــل إجـراء تقييــم فعــال لتجربــة املســتخدم؛ بمــا فــي ذلــك املرافــق املتخصصــة التــي تركــزعلــى
املســتخدم ،ومجموعــات املســتخدمين .التعــاون مــع الشــركاء الداخلييــن والخارجييــن لتيســيرالتقييــم الفعــال لألنظمــة
واملنتجــات والخدمــات.
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املستوى 5

يديرأنشطة تقييم تجربة املستخدم لألنظمة أو املنتجات أو الخدمات ،من أجل ضمان استيفاء متطلبات االستخدام
والوصــول ،واتبــاع املمارســة املطلوبــة ،واســتمرار النظــم املســتخدمة فــي الوفــاء باالحتياجــات املؤسســية واحتياجــات
املســتخدم .يقدم املشــورة بشــأن ما يتعين تقييمه ونوع التقييم لالســتخدام ومدى مشــاركة املســتخدم املطلوبة .يعمل
بانتظــام مــع فــرق التصميــم للتأكــد مــن فهــم نتائــج التقييمــات والعمــل بنـ ًـاء عليهــا مــن قبــل مصممــي ومطــوري النظــم
واملنتجــات والخدمــات .يقــدم املشــورة بشــأن تحقيــق املطلــوب فيمــا يخــص مســتويات االســتخدام والوصــول للتصاميــم
أو النمــاذج األوليــة املحــددة.

املستوى 4

يخطــط وينفــذ جميــع أنــواع تقييــم تجربــة املســتخدم للتحقــق مــن وتأكيــد اســتيفاء املتطلبــات الخاصــة باالســتخدام
والوصول .يختاراالستخدام املناسب للتقييمات التكوينية أو النهائية .يسهل اختبارات االستخدام املدارة وغيراملدارة.
يقوم بتقييم النماذج األولية أو تصاميم النظم أواملنتجات أوالخدمات عبرمقارنتها بمواصفات االستخدام والوصول
املتفــق عليهــا .يقــوم بتفســير وعــرض نتائــج التقييمــات ويحــدد أولويــات املشــكالت .يقــوم بفحــص األنظمــة أو املنتجــات أو
الخدمــات قيــد االســتخدام لتحديــد االحتياجــات إلجـراء تغيي ـرات علــى االســتخدام والوصــول ولضمــان اســتمرارالوفــاء
بهــذه االحتياجــات .يقــوم بتقييــم اســتقراراملتطلبــات مقابــل التغييـرات فــي نشــاط االســتخدام.

الفئة الثانوية :تثبيت البرمجيات وتكاملها
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تكامل وبناء النظم SINT
تخطيــط وتنفيــذ وضبــط أنشــطة تكامل/بنــاء املكونــات والنظــم الثانويــة والواجهــات إلنشــاء أنظمــة تشــغيلية أومنتجــات
أو خدمــات لتســليمها للعمــاء أو ألغـراض داخليــة أو مؤقتــة مثــل إجـراء االختبــارات .تطويــرالقــدرات املؤسســية الخاصــة
بتكامــل وبنــاء النظــم؛ بمــا فــي ذلــك األتمتــة والتكامــل املســتمر.

املستوى 6

يعمــل علــى تطويــرالسياســات واملعاييــرواملبــادئ التوجيهيــة املؤسســية الخاصــة بتكامــل وبنــاء النظــم .يوجــه ويقــود عمليــة
تطويــرالقــدرات املؤسســية الخاصــة بتكامــل وبنــاء النظــم؛ بمــا فــي ذلــك األنظمــة اآلليــة والتكامــل املســتمر .يوفــراملــوارد
لضمــان أن عمليــة تكامــل وبنــاء النظــم يمكنهــا أن تعمــل بفاعليــة وضمــان تبنــي السياســات واملعاييــروااللتـزام بهــا.

املستوى 5

املستوى 3

يقوم بتقييم خيارات التصميم والنماذج األولية للحصول على مالحظات املستخدمين حول متطلبات تطويراألنظمة
أو املنتجــات أو الخدمــات .يقــوم باختبــار ســهولة االســتخدام والوصــول إلــى املكونــات ،والتصاميــم البديلــة .يتولــى إدارة
مجموعة من التقييمات ،مع تسجيل البيانات واملالحظات .يحلل بيانات التقييم ويقدم التوصيات بشأن التدابيرذات
الصلــة .يقــوم بفحــص األنظمــة أواملنتجــات أوالخدمــات للتحقــق مــن االلتـزام باملعاييــرواملبــادئ التوجيهيــة وأدلة أســلوب
التصميم والتشريعات املعمول بها .يقوم بتقييم سهولة استخدام األنظمة الحالية أو أنظمة املنافسين من أجل توفير
قيــم مرجعيــة وكمســاهمة فــي أعمــال التصميــم.

املستوى 2

يســاعد فــي التحضيــر لتقييــم النظــم واملنتجــات أو الخدمــات ،وعمــل البيئــة املحيطــة واألدوات واملرافــق الالزمةإلج ـراء
تقييمــات فعالــة .يســاعد فــي جمــع املالحظــات علــى النمــاذج األوليــة والتصاميــم مــن املســتخدمين وغيرهــم .يحافــظ علــى
البيئــة املحيطــة.

يعمــل علــى تحديــد وتقييــم وإدارة الجوانــب ذات الصلــة بتبنــي األدوات والتقنيــات والعمليــات املناســبة (بمــا فــي ذلــك
األنظمــة اآلليــة والتكامــل املســتمر) بهــدف وضــع إطــارتكامــل قــوي .يقــود أعمــال التكامــل بمــا يتما�شــى مــع تصميــم النظــام
والخدمــة املتفــق عليــه .يقــوم برصــد نتائــج عمليتــي التكامــل والبنــاء ُوي ِعــد تقاريــربذلــك .يقــوم بتصميــم وبنــاء املكونــات
والواجهات الخاصة بالتكامل .يساهم في التصميم العام للخدمة وتحديد معاييراختياراملنتج واملكون .يسهم في تطوير
السياســات واملعاييــرواألدوات الخاصــة بتكامــل النظــم.

املستوى 4

يوفــرالخبــرة الفنيــة لتمكيــن تكويــن وتهيئــة البرمجيــات ومكونــات النظــام واألجهــزة األخــرى لغــرض اختبــاراألنظمة .يتعاون
مــع الفــرق الفنيــة لوضــع خطــط تكامــل النظــم واالتفــاق عليهــا وإعــداد التقاريــرحــول التقــدم املحــرز .يقــوم بتحديــد بنــى
التكامل املعقدة /الجديدة .يعمل على ضمان التهيئة الصحيحة لبيئات اختبارالتكامل .يقوم بالتصميم ويعد التقارير
بنتائــج اختبــارات التكامــل والبنــاء .يحــدد ويوثــق مكونــات عمليــة تكامــل النظــام لتســجيلها فــي نظــام إدارة عمليــة التكويــن
والتهيئــة .يقــدم التوصيــات بشــأن التحســينات املتعيــن إدخالهــا علــى العمليــات واألدوات ويقــوم بتنفيذهــا.

املستوى 3

ً
تعريفــا ًّ
بنائيــا لــكل جيــل مــن أجيــال البرمجيــة .يتولــى
يقــوم بتحديــد وحــدات البرامــج الالزمــة للتكامــل والبنــاء ويضــع
مسئولية املوافقة على الوحدات املنجزة من البرمجية ،ويضمن استيفاءها للمعاييراملحددة .يقوم بإنشاء بنى برمجية
مــن التعليمــات البرمجيــة املصدريــة (الكــود املصــدري أوالشــيفرة املصدريــة) للبرمجيــة للتحميــل علــى األجهــزة املســتهدفة.
يقــوم بتكويــن وتهيئــة بيئــة األجهــزة والبرمجيــة حســبما يتطلــب النظــام قيــد التكامــل .يضــع مواصفــات اختبــارالتكامــل،
ويجــري االختبــارات ويســجل النتائــج ُوي ِعـ ّـد التقاريــربهــا .يقــوم بتشــخيص األخطــاء وتســجيل النتائــج وإعــداد التقاريــربهــا.
ُي ِعــد التقاريــرحــول تكامــل النظــام.

املستوى 2

يقــوم بإنشــاء بنــى برمجيــة مــن التعليمــات البرمجيــة املصدريــة .يجــري االختبــارات كمــا هــو محــدد فــي مواصفــات اختبــار
التكامــل ،يقــوم بتســجيل تفاصيــل أي أوجــه خلــل .يقــوم بتحليــل أنشــطة اختبــارالتكامــل ونتائجهــا ُوي ِعـ ّـد تقاريــربذلــك.
يحــدد املشــكالت واملخاطــر ُوي ِعـ ّـد تقاريــربهــا.
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املستوى 4

نقل/تهيئة البرمجيات PORT
يقوم بتهيئة منتجات برمجية في بيئات/منصات برمجية جديدة أو موجودة.

املستوى 6

يعمــل علــى ضمــان توافــراألجهــزة والبرمجيــات واملــوارد الختبــارالنظــم الخــاص بإصــدارات منصــة محــددة أو واحــد أوأكثــر
مــن املنتجــات البرمجيــة .يحــدد عمليــات التهيئــة املطلوبــة لالختبــارفيمــا يتعلــق بمعاييــراالختبــاراملتفــق عليها .يقوم بتقييم
التطــورات الجديــدة فــي املؤسســة وفــي مجــال البرمجيــات ويقــدم املشــورة لــإدارة العليــا حــول النمــو املحتمــل ومجــاالت
املشــكالت واالحتياجــات الخاصــة باملــوارد .يعمــل علــى ضمــان االلتـزام باملعاييــرواملمارســة الجيــدة املتفــق عليهــا.

املستوى 5

يقــوم بقيــادة أحــد الفــرق وتوفيــراملعرفــة الفنيــة املبنيــة علــى الخبــرة فــي اختبــارالنظــم الخــاص بإصــدارات منصــة محــددة
أوواحــد أوأكثــرمــن املنتجــات البرمجيــة علــى منصــات مختلفــة .يعمــل علــى توفيــراملعلومــات اإلرشــادية املتخصصــة لدعــم
اختبــارالنظــم ومهــام ضمــان الجــودة مــن أجــل املســاعدة فــي إجـراءات التحســين.

املستوى 4

يقوم بتهيئة البرمجيات واألجهزة واختبارإصدارات منصة محددة أو واحد أو أكثرمن املنتجات البرمجيةُ .ي ِع ُّد التقارير
ُ
حتملــة للعمليــة وللمنتجــات البرمجيــة ً
امل َ
وفقــا للتصاميــم واملعاييراملتفق عليها.
حــول نتائــج االختبــارويحــدد البيئــات

املستوى 3

يســاعد فــي تهيئــة البرمجيــات واألجهــزة الختبــارالنظــم الخــاص بإصــدارات منصــة محــددة أو واحــد أو أكثــرمــن املنتجــات
البرمجيــة .يقــوم بتوثيــق األخطــاء وتنفيــذ الحلــول وإعــادة االختبــار ً
وفقــا للمعاييــراملتفــق عليهــا.
تصميم األجهزة HWDE
تحديــد مواصفــات وتصميــم األجهــزة الحاســوبية وأجهــزة االتصاالت(مثــل معالجــات أشــباه املوصــات وبنــى الحواســيب عاليــة
ً
األداء « »HPCومعالجات اإلشــارة الرقمية « »DSPورقائق معالج الرســوميات) ،عادة من أجل التكامل مع أو الربط بالبنية
التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات أوالشــبكة .تحديــد املفاهيــم وترجمتهــا إلــى تصميــم يمكــن تنفيــذه .تحديــد املكونــات وتحقيــق
التكامــل بينهــا أو تصميمهــا وإعــداد نمــوذج أولــي منهــا .يلتــزم بمعاييــرالصناعــة؛ بمــا فــي ذلــك التوافــق واألمــان واالســتدامة.

املستوى 6

يعمل على ضبط املمارسة الخاصة بتصميم األجهزة في إحدى املؤسسات .يؤثرفي النماذج الصناعية لتطويرمكونات
التكنولوجيــا الجديــدة .يقــوم بتطويــر إســتراتيجيات ش ـراء فعالــة ،بمــا يتفــق مــع احتياجــات العمــل .يضمــن االلت ـزام
باإلســتراتيجيات التقنيــة والسياســات واملعاييــر واملمارســات ذات الصلــة.

املستوى 5

يحــدد مواصفــات مكونات/نظــم األجهــزة املعقــدة ويقــوم بتصميمهــا .يختــارمعاييــرووســائل وأدوات التصميــم املناســبة،
بمــا يتفــق مــع السياســات املؤسســية املتفــق عليهــا ،ويعمــل علــى ضمــان تطبيقهــا بفاعليــة .يراجــع التصميمــات التــي قــام
بهــا اآلخــرون لضمــان اختيــار التكنولوجيــا املناســبة ،واســتخدام املــوارد بكفــاءة ،والتكامــل الفعــال للنظــم املتعــددة
والتكنولوجيــا .يســاهم فــي وضــع سياســة اختيــاراملكونــات .يقــوم بتقييــم خيــارات التصميــم الرئيســية ويجــري تحليــل أثــر
لها ،ويقوم بتقييم وإدارة املخاطراملرتبطة .يعمل على ضمان تحقيق تصاميم األجهزة للتوازن بين املتطلبات الوظيفية
ومتطلبــات جــودة الخدمــة واألمــان وإدارة النظــم واالســتدامة.
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يقوم بتصميم األجهزة الحاسوبية وأجهزة االتصاالت ،مع مراعاة املتطلبات الخاصة بالبيئة املستهدفة واألداء واألمان
واالســتدامة .يقــوم بترجمــة التصاميــم املنطقيــة إلــى تصاميــم فعليــة ،وتســليم نمــاذج أوليــة فنيــة مــن املكونــات املقترحــة
للموافقــة عليهــا مــن قبــل العمــاء وتنفيذهــا مــن قبــل الفنييــن .يقــوم بتصميــم اختبــارات لقيــاس أداء النمــاذج األوليــة
والوحــدات املنتجــة علــى أســاس املواصفــات واالســتفادة مــن النتائــج فــي عمليــات إعــادة التطويــراملتكــررة.

تثبيت/إيقاف النظم HSIN
تركيــب الكابــات واألســاك واملعــدات واألجهــزة وتثبيــت البرمجيــات املرتبطــة بهــا أو اختبارهــا أو تنفيذهــا أو إيقــاف عملهــا
وإ التها ،مع اتباع الخطط والتعليمات ً
وفقا للمعاييراملتفق عليها .اختبارمكونات األجهزة والبرمجيات ،ومعالجة العيوب أو
ز
األعطال ،وتسجيل النتائج .إعداد تقاريربتفاصيل األجهزة والبرمجيات املثبتة بحيث يمكن تحديث سجالت إدارة التهيئة.

املستوى 5

يتولى مسئولية مشاريع تثبيت النظم وتوفيرقيادة فعالة للفريق؛ بما في ذلك تدفق املعلومات من العمالء وإليهم خالل
العمــل فــي املشــروع .يطــور خطــط الجــودة وطــرق التنفيــذ ويقــوم بتطبيقهــا .يراقــب فاعليــة عمليــات التثبيــت ويضمــن
تنفيــذ توصيــات التغييــراملناســبة.

املستوى 4

يتولــى تنفيــذ العمليــات االعتياديــة مــن التثبيــت واإلزالــة لعناصــراألجهــزة و/أوالبرمجيــات .يتخــذ إجـراءات لضمــان تحقــق
األهــداف ضمــن إج ـراءات الســامة والجــودة املعمــول بهــا؛ بمــا فــي ذلــك التســليم للعميــل عنــد االقتضــاء .يقــوم بإج ـراء
اختبــارات األجهــزة و/أو البرمجيــات باســتخدام إجـراءات االختبــاروأدوات التشــخيص املتوفــرة .يقــوم بتصحيــح العيــوب
واســتدعاء الزمــاء اآلخريــن مــن ذوي الخبــرة واملــوارد الخارجيــة إذا لــزم األمــر .يقــوم بتوثيــق التفاصيــل الخاصــة بعناصــر
األجهزة/البرمجيات التي تم تثبيتها وإزالتها بحيث يمكن تحديث سجالت إدارة التهيئة .يعمل على تطويرإجراءات ومعايير
التثبيت ،وجدولة أعمال التثبيت .يوفرالتوجيهات واملشورة املتخصصة للزمالء األقل خبرة لضمان أفضل استخدام
لألصــول املتاحــة ،وتحديــث أعمــال التثبيــت أو تحســينها.

املستوى 3

يقوم بتركيب أوتثبيت األجهزة و/أوالبرامج وإزالتها ،وذلك باستخدام التعليمات واألدوات املتوفرة؛ بما في ذلك التسليم
للعميــل عنــد االقتضــاء .يقــوم بإجـراء االختبــا ات وتصحيــح العيــوب وتوثيــق النتائــج ً
وفقــا لإلجـراءات املتفــق عليهــاُ .ي ِعـ ّـد
ر
تقاريــر َّ
مفصلــة عــن عناصــرجميــع األجهزة/البرمجيــات التــي تــم تركيبهــا أو تثبيتهــا وإزالتهــا بحيــث يمكــن تحديــث ســجالت
ً
إدارة التهيئــة .يقــدم املســاعدة للمســتخدمين بطريقــة مهنيــة وفقــا لإلجـراءات املتفــق عليهــا الخاصــة بتقديــم املزيــد مــن
املساعدة أوالتصعيد .يراجع طلبات التغيير .يحتفظ بسجالت دقيقة لطلبات املستخدمين وبيانات االتصال والنتائج
ّ
ويحدثهــا باســتمرار .يســهم فــي تطويــرسياســات ومعاييــرالتركيــب والتثبيــت.
ِ

املستوى 2

يقــوم بتركيــب وتثبيــت أو إزالــة األجهــزة و/أو البرمجيــات والوصــات املرتبطــة باســتخدام التعليمــات واألدوات املتوفــرة.
يقوم بإجراء االختبا ات وتصحيح العيوب .يقوم بتوثيق النتائج ً
وفقا لإلجراءات املتفق عليها .يساعد في تقييم طلبات
ر
التغييــر .يســاهم فــي التحقيــق باملشــكالت والعيــوب املتعلقــة بتركيــب وتثبيــت األجهــزة و/أو البرمجيــات مــع التأكيــد علــى
عملهــا بطريقــة صحيحــة بعــد التركيــب والتثبيــت ،عندمــا يقت�ضــي األمــر.

املستوى 1

يقــوم بتنفيــذ أعمــال التركيــب والتثبيــت البســيطة ،واســتبدال العناصــر االســتهالكية ،والتحقــق مــن العمــل بطريقــة
صحيحــة ،ويقــوم بتوثيــق العمــل املنجــز وإعــداد تقا يــر بــه ،وذلــك ً
وفقــا لإلج ـراءات املتفــق عليهــا.
ر
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الفئة:تقديم وتشغيل الخدمة
تصميم الخدمة 74
انتقال الخدمة 76
تشغيل الخدمة 78

إدارة مستوى الخدمة SLMO
التخطيــط لتقديــم الخدمــات وتنفيذهــا ومراقبتهــا ومراجعتهــا وتدقيقهــا ،بهــدف الوفــاء بمتطلبــات العميــل .وهــذا يشــمل
التفــاوض وتنفيــذ اتفاقيــات مســتوى الخدمــة ومتابعتهــا ،واإلدارة املســتمرة ملرافــق التشــغيل لتوفيــرمســتويات الخدمــة
املتفــق عليهــا ،مــع الســعي باســتمراروعلــى نحــو اســتباقي لتحســين األهــداف الخاصــة بتقديــم الخدمــات واســتدامتها.

الفئة الثانوية :تصميم الخدمة

املستوى 7

إدارة التوافر 74

إدارة مستوى الخدمة 75

إدارة التوافر AVMT
تحديد جميع الجوانب الخاصة بتوافرالخدمات وتحليلها وتخطيطها وقياســها وصيانتها وتحســينها؛ بما في ذلك توافر
الطاقــة .التحكــم الشــامل فــي توافــرالخدمــات وإدارتــه لضمــان أن مســتوى الخدمــة فــي جميــع الخدمــات يطابــق أو يتجــاوز
احتياجــات العمــل الحاليــة واملســتقبلية املتفــق عليهــا ،وعلــى نحــوفعــال مــن حيــث التكلفــة.

املستوى 6

يضع السياســات ويعمل على تطويراإلســتراتيجيات والخطط والعمليات الخاصة بتصميم الخدمة ومتابعتها وقياســها
وصيانتهــا وإعــداد التقاريــربشــأنها والتحســين املســتمرلتوافــرالخدمــات واملكونــات؛ بمــا فــي ذلــك تطويــروتنفيــذ تقنيــات
وأســاليب التوافــرالجديــدة.

املستوى 5

يضــع إســتراتيجيات لتقديــم الخدمــات تدعــم االحتياجــات اإلســتراتيجية للمؤسســة (العميــل) .يجيــزتخصيــص املــوارد
ملتابعة ترتيبات تقديم الخدمات .يوفرالقيادة في هذا املجال فيما يخص تحديد االتجاهات املستقبلية (مثل اتجاهات
التقنيــة والســوق والصناعــة والجوانــب االجتماعيــة االقتصاديــة والتشــريعية) .يعمــل علــى تطويــرالعالقــات مــع العمــاء
ُ
امل َ
حتملــة للتطويــراملســتقبلي وتحقيــق املصالــح التجاريــة املشــتركة ،ويحافــظ علــى
علــى أعلــى مســتوى لتحديــد املجــاالت
تصــور عــام ملســاهمة الترتيبــات لتقديــم الخدمــة فــي تحقيــق نجــاح املؤسســة.

املستوى 6

يضمن وضع دليل للخدمات املتوفرة وتحديثه باستمرار ،وكذلك يضمن استيفاء اتفاقيات مستوى الخدمة وجدواها
من حيث التكلفة .يضمن املراقبة الفعالة لتقديم الخدمة وتنفيذ اإلجراءات املحددة للحفاظ على مستويات الخدمة
أو تحســينها .يضمــن توفــروســائل التشــغيل واإلجـراءات واملرافــق واألدوات ومراجعتهــا والحفــاظ عليهــا .يقــوم بالتفــاوض
مــع األطـراف ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بأوجــه الخلــل والتعديــات الرئيســية فــي تقديــم الخدمــات .يقــوم بمراجعــة عمليــة
تقديــم الخدمــة لضمــان الوفــاء باألهــداف املتفــق عليهــا ويقــوم بإعــداد مقترحــات ملواجهــة التغيـرات املتوقعــة فــي مســتوى
أو نــوع الخدمــة.

املستوى 5

يوفراملشورة واملساعدة والقيادة املرتبطة بتخطيط الخدمات وتصميمها وتحسينها وتوافرالخدمات واملكونات؛ بما في
ذلك التحقيق في جميع املخالفات ألهداف التوافروعدم توافرالخدمة ،مع الحث على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
يخطــط لترتيبــات التعافــي مــن الكــوارث ومــا يرافقهــا مــن إج ـراءات اإلســناد والدعــم ،ويقــوم بــإدارة االختبــارات الخاصــة
بتلــك الخطــط.

يضمن تلبية الخدمات املقدمة ملستويات الخدمة املتفق عليها .يقوم بوضع دليل للخدمات املتوفرة ويحدثه باستمرار.
يتشــاور ويتفــاوض مــع العميــل حــول متطلبــات مســتوى الخدمــة ويتفــق معــه علــى مســتويات الخدمــة .يقــوم بتشــخيص
مشــكالت تقديــم الخدمــات ويتخــذ إج ـراءات للحفــاظ علــى مســتويات الخدمــة أو تحســينها .يوفــر وســائل التشــغيل
واإلج ـراءات واملرافــق فــي مجــال محــدد للمســئولية ويحافــظ عليهــا ،ويقــوم بمراجعتهــا بانتظــام للتحقــق مــن الفاعليــة
والكفــاءة.

املستوى 4

املستوى 4

يسهم في أعمال إدارة التوافروتسييرها ويقوم بتنفيذ مهام إدارة التوافراملحددة .يقوم بتحليل توافرالخدمة واملكونات
وموثوقيتها وقابليتها للصيانة واالستخدام .يعمل على ضمان استمرارتلبية الخدمات واملكونات ألهداف األداء املتفق
عليهــا ومســتويات الخدمــة الخاصــة بهــا .يقــوم بتنفيــذ ترتيبــات التعافــي مــن الكــوارث ويقــوم بتوثيــق إجـراءات االســتعادة.
يجــري اختبــارإلجـراءات االســتعادة.

يقــوم بتنفيــذ املهــام املحــددة ملراقبــة تقديــم الخدمــة ً
وفقــا التفاقيــات مســتوى الخدمــة ،ويحتفــظ بســجالت للمعلومــات
ذات الصلــة ويحدثهــا باســتمرار .يحلــل ســجالت الخدمــة بانتظــام ويقارنهــا بمســتويات الخدمــة املتفــق عليهــا مــن أجــل
تحديــد اإلجـراءات الالزمــة للحفــاظ علــى مســتويات الخدمــة أو تحســينها ،ويشــرع فــي تنفيذهــا أو إعــداد تقاريــربهــا.

املستوى 3

يراقــب مقاييــس أداء تقديــم الخدمــات وينســق مــع املديريــن والعمــاء لضمــان عــدم مخالفــة اتفاقيــات مســتوى الخدمــة
دون إعطــاء أصحــاب املصلحــة الفرصــة للتخطيــط حتــى ال تتدهــور الخدمــة.
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املستوى 2

يقوم بمراقبة الخدمة الفعلية َّ
املقدمة وتسجيل تفاصيلها ،مع مقارنتها بما تتطلبه اتفاقيات مستوى الخدمة.

واملاديــة للمؤش ـرات التفاعليــة لعناصــرالتكويــن والتهيئــة ،ومراقبــة التغيي ـرات علــى تلــك الخصائــص ،مــع إعــداد تقريــر
بحالــة عمليــات التغييــروتنفيــذه .التحقــق مــن عناصــرالتكويــن والتهيئــة ومراجعتهــا مــن حيــث جــودة البيانــات ومطابقتهــا
للمتطلبــات الداخليــة والخارجيــة املحــددة.

املستوى 6

يعمــل علــى تطويــراإلســتراتيجيات واملعاييــرواملبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بــإدارة عمليــات التكويــن والتهيئــة .يبــرز أهميــة
وقيمــة إدارة التكويــن والتهيئــة ويطــور أســاليب جديــدة وقــدرات مؤسســية إلدارة التكويــن والتهيئــة (بمــا فــي ذلــك األتمتــة).
يوفــر املــوارد لتعزيــز تبنــي السياســات واملعاييــر وااللت ـزام بهــا .يقيــس ويرصــد االلت ـزام باملعاييــر ويضمــن التنفيــذ املتســق
للعمليــة عبــر املؤسســة.
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املستوى 5

قبول الخدمة SEAC
التأكيد الرسمي باستيفاء معاييرقبول الخدمة ،وجاهزية مزود الخدمة لتشغيل الخدمة الجديدة عندما يتم نشرها.
(تســتخدم معاييــرقبــول الخدمــة لضمــان اســتيفاء خدمــة مــا ملتطلبــات الخدمــة املحــددة؛ بمــا فــي ذلــك متطلبــات األداء
الوظيفــي والدعــم التشــغيلي واألداء والجــودة).

املستوى 6

يتولى عملية انتقال الخدمة بالكامل ،ويقوم بتطويرالنهج الخاص باملؤسسة وتحديد معاييرالقبول النتقال الخدمة.
يعمــل علــى تعزيــز مخرجــات جــودة املشــروع ومراقبتهــا للتأكــد مــن صالحيتهــا للغــرض واالســتخدام فــي إطــار الخدمــة
التشغيلية .يشارك بفاعلية مع املديرين املسئولين عن املشاريع والتصميم التقني لتعزيزالوعي وااللتزام بخطط جودة
انتقــال الخدمــة وعملياتهــا .يتفــق علــى معاييــرقبــول الخدمــة مــع مديــري املشــاريع/البرامج.

املستوى 5

يشــارك مــع املديريــن املســئولين عــن املشــاريع والتصميــم التقنــي أو مكتــب إدارة املشــاريع ،لضمــان إنتــاج املنتجــات
الصحيحــة ،فــي الوقــت املناســب .يقــوم بتقييــم جــودة مخرجــات املشــروع ومطابقتهــا بمعاييــرقبــول الخدمــة املتفــق عليهــا.

املستوى 4

يوافــق علــى نطــاق عمليــات إدارة التكويــن والتهيئــة وعناصرهــا واملعلومــات ذات الصلــة التــي يتعيــن مراقبتهــا .يتولــى تحديــد
وتقييــم وإدارة اعتمــاد األدوات والتقنيــات والعمليــات املناســبة إلدارة التكويــن والتهيئــة (بمــا فــي ذلــك األنظمــة اآلليــة)
لضمــان اكتمــال وحداثــة ودقــة املعلومــات .يخطــط لتحديــد وإدارة عناصــرالتكويــن والتهيئــة واملعلومــات ذات الصلــة.
يســاهم فــي تطويــراإلســتراتيجيات واملعاييــرواملبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بــإدارة عمليــات التكويــن والتهيئــة.

املستوى 4

يقتــرح ويوافــق علــى عناصــرالتكويــن والتهيئــة لتكــون محــددة الهويــة علــى نحــو فريــد ً
وفقــا لألعـراف الخاصــة بمصطلحــات
التســمية .يضمــن وجــود عمليــات تشــغيلية تلتــزم باألمــان فــي عمليــات التكويــن والتهيئــة واالتســاق فــي أعمــال التصنيــف
واإلدارة لعناصــرالتكويــن والتهيئــة ،والتحقــق مــن ســجالت التكويــن والتهيئــة وتدقيقهــا .يعمــل علــى تطويــروتهيئــة وصيانــة
األدوات (بما فيها األنظمة اآللية) لتحديد وتتبع وتســجيل معلومات دقيقة وكاملة وحديثة والحفاظ عليهاُ .ي ِع ّد تقارير
حالــة عــن عمليــات إدارة التكويــن .يحــدد املشــكالت واملســائل ذات الصلــة ويو�صــي بإجـراءات تصحيحيــة.

املستوى 3

يطبــق األدوات والتقنيــات والعمليــات لتتبــع وتســجيل وتصحيــح املعلومــات املتعلقــة بعناصــرالتكويــن والتهيئــة .يتحقــق
من التغييرات ويوافق عليها ،مع ضمان حماية األصول واملكونات من التغييرأوالتحويل غيراملصرح به واالستخدام غير
املناسب .يضمن التزام املستخدمين ملعاييرتحديد الهوية ألنواع الكائنات والبيئات والعمليات ودورات الحياة والوثائق
ونســخ اإلصــدارات والتنســيقات وخطــوط األســاس واإلصــدارات والقوالــبُ .يجــري عمليــات التدقيــق للتحقــق مــن دقــة
املعلومــات ويتولــى تنفيــذ أي إجـراءات تصحيحيــة ضروريــة بموجــب توجيهــات تصــدربذلــك.

يشارك مع إدارة املشروع في التأكد من أن املنتجات املطورة تستوفي معاييرقبول الخدمة وتطابق املواصفات املطلوبة.
يقدم املساعدة لعمليات إدارة التغيير.

املستوى 2

إدارة عمليات التكوين والتهيئة CFMG
تخطيــط وإدارة ومراقبــة وحوكمــة أصــول املؤسســة واملشــاريع والخدمــات واملنتجــات .تحديــد وتصنيــف ووضــع
مواصفــات عناصــرالتكويــن والعالقــات بينهــا .تحديــد أعمــال التكويــن وإصــدار(نســخة) التعليمــات البرمجيــة املصدريــة
(الكــود املصــدري أو الشــيفرة املصدريــة) والبرمجيــات والنظــم والوثائــق وعناصــرالتهيئــة املعتمــدة علــى الخدمــة فــي نقــاط
زمنيــة محــددة .التحكــم املنهجــي بالتغيي ـرات فــي عناصــرالتكويــن والتهيئــة والحفــاظ علــى خصائــص الســامة والتتبــع فــي
عمليــات التكويــن والتهيئــة طــوال دورة حيــاة املشــروع والنظــام و/أو الخدمــة .تحديــد وتوثيــق الخصائــص الوظيفيــة

إدارة األصول ASMG
إدارة دورة حياة جميع األصول املدارة (األجهزة والبرمجيات وامللكية الفكرية والتراخيص والضمانات ،وغيرها)؛ بما في
ذلك األمان وجرد املوجودات واالمتثال واالستخدام والتخلص ،بهدف حماية وتأمين محفظة أصول املؤسسة
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يطبــق األدوات والتقنيــات والعمليــات إلدارة وتتبــع وتســجيل عناصــرالتكويــن واملكونــات والتغيي ـرات وإعــداد تقاريــربهــا
وتصحيحهــا .يســاعد فــي أعمــال التدقيــق للتحقــق مــن دقــة املعلومــات ويتولــى تنفيــذ أي إج ـراءات تصحيحيــة ضروريــة
بموجــب توجيهــات تصــدربذلــك.
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وتحســين التكلفــة اإلجماليــة للملكيــة واالســتدامة عــن طريــق الحــد مــن تكاليــف التشــغيل وتحســين قـرارات االســتثمار
ُ
حتملــةُ .وت َ
امل َ
عتبــرمعرفــة املعاييــرالدوليــة إلدارةاألصــول واســتخدامها والتكامــل الوثيــق مــع إدارة
واالســتفادة مــن الفــرص
األمــن والتغييــروعمليــات التكويــن والتهيئــة مــن األمثلــة علــى التطويــراملعــزز إلدارةاألصــول.

املستوى 6

يقــوم بوضــع سياســة املؤسســة إلدارة التغييــر فــي الخدمــات املباشــرة (النشــطة) والبيئــات االختباريــة .يضمــن املراقبــة
واملعالجــة الفعالــة للمخاطــر الخاصــة بالتوافــر واألداء واألمــان واالمتثــال لخدمــات األعمــال التــي تتأثــر بالتغييــر.

املستوى 6

املستوى 5

يعمــل علــى تحســين اســتمرارية تقديــم الخدمــات علــى نحــو اقتصــادي وفعــال ،مــع ضمــان املراقبــة والتســجيل لجميــع
التغييـرات فــي األصــول والخدمــات بطريقــة صحيحــة ودقيقــة .يقــوم بتقديــم املعلومــات واملشــورة فــي املســائل مثــل صيانــة
أصــول األجهــزة وترخيــص البرامــج وحمايــة امللكيــة الفكريــة وااللتزامــات القانونيــة .يعمــل علــى تعزيــز الوعــي وااللت ـزام
بمراقبــة األصــول .يبــادرإلــى تقييــم العواقــب واملخاطــرالناجمــة عــن القـرارات الخاصــة بالحصــول علــى أصــول أو نظــم أو
خدمــات أو تغييرهــا أو اســتمرارها.

املستوى 5

يعمــل علــى تطويــرخطــط التنفيــذ لطلبــات التغييــراملعقــدة .يقــوم بتقييــم املخاطــرالخاصــة بســامة بيئة الخدمة الكامنة
في عمليات التنفيذ املُ َ
قترحة (بما في ذلك التوافرواألداء واألمان واالمتثال لخدمات األعمال التي تتأثربالتغيير) .يطلب
اإلذن بهذه األنشطة ويقوم بالتحقق من فاعلية تنفيذ التغييرويتقدم باالقتراحات لتحسين اإلجراءات املؤسسية التي
تنظم إدا ة التغيير .يقود أنشطة التقييم والتحليل والتطويروالتوثيق وتنفيذ التغييرات ً
وفقا لطلبات التغيير.
ر

املستوى 4

يقوم بتقييم التغييرات وتحليلها وتطويرها وتوثيقها وتنفيذها ً
وفقا لطلبات التغيير.

يقــوم بــإدارة والحفــاظ علــى امتثــال الخدمــات فيمــا يخــص جميــع أصــول تكنولوجيــا املعلومــات والخدمــات ،بمــا يتفــق
مــع متطلبــات األعمــال واملتطلبــات التنظيميــة التــي تنطــوي علــى املعرفــة الخاصــة بالعمليــات واألدوات والتقنيــات املاليــة
والفنيــة .يعمــل علــى تحديــد املخاطــر ذات الصلــة وتقييمهــا واإلبــاغ عنهــا .يضمــن قيــام مراقبــي األصــول وفــرق البنيــة
التحتيــة واملؤسســة ككل بالتنســيق وتحســين القيمــة وااللت ـزام باملراقبــة واألمتثــال القانونــي بالطريقــة الصحيحــة.

يعمــل علــى تطويــرعمليــات التغييــروتوثيقهــا وتنفيذهــا ً
وفقــا لطلبــات التغييــر .يقــوم بتطبيــق إج ـراءات مراقبــة وضبــط
التغييــر.

املستوى 4

املستوى 2

يقــوم بمراقبــة أصــول تكنولوجيــا املعلومــات فــي قطــاع أو مجــال مهــم أو أكثــر ،مــع ضمــان تنفيــذ مــا يتعلــق بــإدارة حيــازة
األصــول وتخزينهــا وتوزيعهــا ونقلهــا والتخلــص منهــا .يقــوم بإنشــاء ســجالت األصــول املرخصــة ويقــوم بتحليلهــا (بمــا فــي
ذلــك النســخ األصليــة اآلمنــة مــن البرمجيــات والوثائــق والبيانــات والتراخيــص واالتفاقيــات الخاصــة بالتوريــد والضمــان
والصيانة) ،ويتحقق من أن جميع هذه األصول في حالة ومكان معلومين .يقوم بتسليط الضوء على الحاالت املحتملة
لألصــول غيــراملرخصــة (مثــل نســخ البرمجيــات غيــراملرخصــة) ويعمــل علــى معالجــة األمــر.

املستوى 3

يطبــق األدوات والتقنيــات والعمليــات إلنشــاء ســجل دقيــق لألصــول وتحديثــه باســتمرار .يقــوم بإعــداد التقاريــروإجـراء
التحليــات لدعــم أنشــطة إدارة األصــول واملســاعدة فــي عمليــة صنــع القـرار.

املستوى 2

يســتخدم اإلج ـراءات املتفــق عليهــا إلنشــاء ســجل دقيــق لألصــول وتحديثــه باســتمرار .ينفــذ األنشــطة املتعلقــة بــإدارة
األصــول .يقــوم بإعــداد التقاريــر االعتياديــة ملســاعدة أنشــطة إدارة األصــول وعمليــة صنــع الق ـرار.

إدارة التغيير CHMG
إدارة التغييــر فــي البنيــة التحتيــة للخدمــة بمــا فيهــا أصــول الخدمــة وعناصــر التكويــن والتهيئــة والوثائــق ذات الصلــة.
وتســتخدم إدارة األصــول طلبــات التغييــر ( )RFCفــي التغيي ـرات القياســية أو الطارئــة والتغيي ـرات الناتجــة عــن حــوادث
أو مشــكالت ،مــن أجــل توفيــرالرقابــة الفعالــة والحــد مــن املخاطــرالتــي تهــدد التوافــرواألداء واألمــان واالمتثــال لخدمــات
األعمــال التــي تتأثــر بالتغييــر.
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املستوى 3

يعمل على توثيق التغييرات ً
وفقا لطلبات التغيير .يقوم بتطبيق إجراءات مراقبة وضبط التغيير.

اإلطالق والنشر RELM
إدارة العمليــات والنظــم واملهــام لتجميــع التغيي ـرات والتحديثــات (املحــددة «كإطالقــات») وبنائهــا واختبارهــا ونشــرها فــي
بيئــة نشــطة ،بحيــث تنشــأ خدمــة محــددة أو يســتمرتقديمهــا ،وذلــك بهــدف تمكيــن التســليم املنضبــط والفعــال إلدارة
التشــغيل ومجموعــة املســتخدمين .تطبيــق األنظمــة اآلليــة لتحســين كفــاءة ونوعيــة عمليــات اإلطــاق.

املستوى 6

يضع سياسة اإلطالق للمؤسسة في نشاط كل من التطويرواإلنتاج/العمليات .يضمن وضع عمليات وأدوات وتقنيات
ومــوارد اإلدارة موضــع التنفيــذ لضمــان تخطيــط وتوافــق انتقــال البيانــات ومكونــات الخدمــة والحــزم لضمــان تطبيــق
إجـراءات االختبــاروالتحقــق مــن الصالحيــة وإدارة التكويــن والتهيئــة فــي أنشــطة اإلطــاق والنشــر .يصــدراإلذن ألنشــطة
اإلطــاق الحساســة ويكــون بمنزلــة نقطــة التصعيــد.

املستوى 5

يقــود أنشــطة تقييــم وتحليــل وتخطيــط وتصميــم حــزم اإلطــاق ،بمــا فــي ذلــك تقييــم املخاطــر .ينســق مــع شــركاء األعمــال
وتكنولوجيا املعلومات في وضع الجدول الزمني لإلطالق واإلبالغ بالتقدم املحرز في العمل .يجري املراجعات التي تعقب
عمليــة اإلطــاق .يضمــن تطبيــق عمليــات وإجـراءات اإلطــاق وإمكانيــة التراجــع فــي عمليــات اإلطــاق عندمــا يقت�ضــي األمر.
يحــدد ويقيــم ويديــراعتمــاد أدوات وتقنيــات وعمليــات اإلطــاق والنشــراملالئمــة (بمــا فــي ذلــك األتمتــة).
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املستوى 4

املستوى 4

يقــوم بتقييــم وتحليــل مكونــات عمليــة اإلطــاق .يوفــراملدخــات الخاصــة بالجــداول الزمنيــة .يتولــى تنفيــذ عمليــات البنــاء
واالختبــارات بالتنســيق مــع املختبريــن واملتخصصيــن فــي املكونــات ،مــع تحديــث األدوات واألســاليب باســتمراروإدارتهــا –
اليدويــة واآلليــة– وضمــان تبــادل املعلومــات مــع إدارة التكويــن والتهيئــة ،كلمــا أمكــن .يضمــن االلتـزام بعمليــات وإجراءات
اإلطــاق.

يقــوم باســتعراض ومراجعــة تحديثــات برمجيــات النظــم وتحديــد تلــك التــي تحتــاج اتخــاذ إج ـراءات .يقــوم تصميــم
برمجيات النظم على نحو يعزز األداء الوظيفي لألجهزة .يتولى تثبيت واختباراإلصدارات الجديدة من برمجيات النظم.
يتولى التحقيق في مشكالت الخدمة املحتملة والفعلية ويعمل على التنسيق ملعالجتها .يقوم بإعداد الوثائق التشغيلية
لبرمجيــات النظــم وتحديثهــا باســتمرار .يقــدم املشــورة بشــأن االســتخدام الصحيــح والفعــال لبرمجيــات النظــم.

املستوى 3

املستوى 3

يســتخدم األدوات والتقنيــات ملجــاالت محــددة مــن أنشــطة اإلطــاق والنشــر .يقــوم بــإدارة تســجيل األنشــطة والنتائــج
وتوثيق النشــاط الفني املنفذ .من املمكن أن يقوم بتنفيذ أنشــطة الدعم خالل املراحل املبكرة مثل تقديم املشــورة في
إطــاردعــم املســتخدمين املبتدئيــن.

إدارة القدرات CPMG
إدارة الجوانــب الخاصــة بالقــدرة واألداء الوظيفــي واالســتدامة ملكونــات الخدمــة (بمــا فــي ذلــك األجهــزة والبرمجيــات
ومــوارد الشــبكات والبرمجيات/البنيــة التحتيــة كخدمــة) للوفــاء باالحتياجــات الحاليــة واملتوقعــة علــى نحــو فعــال مــن
حيث التكلفة وبما يتســق مع األعمال.إنشــاء نماذج للتغييرات طويلة األجل والتغيرات قصيرة األجل في مســتوى القدرة
املطلوبة لتنفيذ الخدمة .نشرتقنيات لرصد الطلب وزيادة/خفض القدرة على نحوفعال من حيث التكلفة وفي الوقت
املناســب ملواجهــة التغي ـرات فــي الطلــب.
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املستوى 6
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يعمــل علــى تطويــر السياســة واإلســتراتيجيات لضمــان تلبيــة جميــع مؤش ـرات أداء خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات
الحتياجــات العمــل وتأديــة أي مــن متطلبــات الخدمــة أو اتفاقيــات مســتوى الخدمــة التــي قــد يتــم تنفيذهــا .يقــود أنشــطة
وضع نماذج القدرة والتوقعات الخاصة بها أثناء دورة التخطيط للمؤسسة أووضع امليزانية .يضمن صالحية سياسات
ومعاييــرإدارة القــدرة للغــرض والوضــع الحالــي وأن يتــم تنفيذهــا بطريقــة صحيحــة .يقــوم باســتعراض ومراجعــة عــروض
األعمــال الجديــدة ويقــدم املشــورة املتخصصــة فــي املســائل الخاصــة بالقــدرة.

املستوى 5

برمجيات النظم SYSP
توفيــرالخبــرة املتخصصــة لتيســيروتنفيــذ أعمــال التثبيــت والصيانــة لبرمجيــات النظــم؛ مثــل أنظمــة التشــغيل ،ومنتجــات
إدارة البيانــات ،ومنتجــات التشــغيل اآللــي للمكاتــب ،وغيرهــا مــن البرمجيــات املســاعدة.

املستوى 5

يقــوم بتقييــم برمجيــات النظــم الجديــدة ومراجعــة تحديثــات برمجيــات النظــم وتحديــد تلــك التــي تحتاج اتخاذ إجراءات.
يضمــن تصميــم برمجيــات النظــم علــى نحــو يســهل تحقيــق أهــداف الخدمــة .يقــوم بالتخطيــط ألعمــال تثبيــت واختبــار
اإلصدارات الجديدة من برمجيات النظم .يتولى التحقيق في مشكالت الخدمة املحتملة والفعلية ويعمل على التنسيق
ملعالجتهــا .يضمــن مالءمــة الوثائــق التشــغيلية الخاصــة ببرمجيــات النظــم للغــرض والوضــع الحالــي .يقــدم املشــورة بشــأن
االســتخدام الصحيــح والفعــال لبرمجيــات النظــم.

حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT

يســتخدم برمجيــات وأدوات إدارة النظــم لجمــع إحصــاءات األداء املتفــق عليــه .يقــوم بتنفيــذ مهــام صيانــة برمجيــات
النظــم املتفــق عليهــا.
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يتولى إدارة أنشطة وضع نماذج القدرة والتوقعات الخاصة بها .يقوم على نحواستباقي باستعراض ومراجعة املعلومات
باالقت ـران مــع اتفاقيــات مســتوى الخدمــة لتحديــد أي مشــكالت خاصــة بالقــدرة ويحــدد أي تغيي ـرات مطلوبــة .يقــدم
املشورة لدعم تصميم مكونات الخدمة؛ بما في ذلك التصميم في إطاريراعي مرونة القدرة وقابليتها للتطوير .يعمل مع
ممثلــي العمــاء للموافقــة علــى التعديــات القصيــرة واملتوســطة األجــل وتنفيذهــا .يقــوم بإعــداد معاييــروإجـراءات إلدارة
قــدرة مكونــات الخدمــة ويقــوم بتحديثهــا باســتمرار .يعمــل علــى ضمــان التطبيــق الصحيــح للمعاييــرواإلجـراءات.

املستوى 4

يراقب قدرة مكونات الخدمة ويبادرإلى اتخاذ اإلجراءات ملعالجة أي نقص ً
وفقا لإلجراءات املتفق عليها .يطبق تقنيات لضبط
الطلب على مورد أو خدمة محددة .يساهم في نمذجة وتخطيط القدرة .يقدم الدعم في تصميم قدرة مكونات الخدمة.

إدارة األمن SCAD
ً
تقديــم خدمــات إدارة أمــن العمليــات والخدمــات اإلداريــة ذات الصلــة ،وهــي تتضمــن عــادة اإلذن بالوصــول إلــى مرافــق
تكنولوجيــا املعلومــات أو البنيــة التحتيــة لهــا ،ومراقبــة أنشــطة الوصــول لهــا ،والتحقيــق فــي الوصــول غيــر املصــرح بــه
واالمتثــال للتشــريعات ذات الصلــة.
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املستوى 6

يعمل على تطويرالسياسات واملعاييروالعمليات واملبادئ التوجيهية مع ضمان األمن املادي واإللكتروني لألنظمة اآللية.
يضمــن صالحيــة السياســة واملعاييــر الخاصــة بــإدارة األمــن للغــرض الــذي وضعــت مــن أجلــه وأن تكــون حديثــة وتطبــق
بطريقــة صحيحــة .يقــوم باســتعراض ومراجعــة عــروض األعمــال الجديــدة ويقــدم املشــورة املتخصصــة فــي املشــكالت
الخاصــة باألمــن واآلثــاراملترتبــة عليهــا.

املستوى 5

ً
يقــوم بمراقبــة التطبيــق واالمتثــال إلج ـراءات إدارة األمــن ويســتعرض نظــم املعلومــات بحثــا عــن االنتهــاكات الفعليــة أو
املحتملــة فيمــا يخــص األمــن .يضمــن التحقيــق العاجــل والدقيــق فــي جميــع االنتهــاكات األمنيــة التــي يتــم تحديدهــا وأنــه يتــم
تنفيــذ أي تغييـرات مطلوبــة فــي النظــام للحفــاظ علــى األمــن .يضمــن دقــة الســجالت األمنيــة واكتمالهــا وأنــه يتــم التعامــل
مــع طلبــات الدعــم ً
وفقــا للمعاييــرواإلجـراءات املوضوعــة لهــذا الغــرض .يســاهم فــي وضــع السياســة واملعاييــرواإلجـراءات
والوثائــق الخاصــة باألمــن وااللت ـزام بهــا.

سياســة االختبــارات ويوفــرعمليــات الدعــم .يتولــى مســئولية إدارة كافــة أنشــطة اختبــارمواطــن الضعــف فــي املؤسســة.
يقــوم بالتقييــم وتقديــم املشــورة بشــأن التطبيــق العملــي لبدائــل االختبــارات .يبــادربإدخــال التحســينات علــى العمليــات
االختباريــة ويتولــى توجيــه تنفيذهــا .يقــوم بتقييــم قــدرات املورديــن فــي مجالــي التطويــرواالختبــارات .يديــرالعالقــات مــع
العميــل فيمــا يتعلــق بجميــع مســائل االختبــار.

املستوى 5

يقوم بتنســيق وإدارة أنشــطة التخطيط الختبارات االختراق  ،ضمن مجال محدد من مجاالت نشــاط املؤسســة .يطرح
رؤى موضوعيــة حــول مواطــن الضعــف املوجــودة ،وفاعليــة الدفاعــات وضوابــط الحــد منهــا – ســواء املوجــودة ًّ
حاليــا
ً
َّ
أو تلــك املخطــط لتنفيذهــا مســتقبل .يتولــى مســئولية نزاهــة وســامة أنشــطة االختبــاروينســق تنفيذهــا .يقــدم املشــورة
والتوجيهــات املوثوقــة بشــأن تخطيــط وتنفيــذ اختبــارات مواطــن الضعــف .يتولــى تحديــد وتعميــم إســتراتيجية االختبــار.
يديــرجميــع عمليــات االختبــار ،ويســاهم فــي املعاييــراملؤسســية الخاصــة باالختبــارات األمنيــة.

املستوى 4

املستوى 4

يلتــزم بالعمليــات الخاصــة بــإدا ة األمــن ويحدثهــا باســتمرارويتحقــق مــن أن جميــع طلبــات الدعــم يتــم التعامــل معهــا ً
وفقــا
ر
لإلجـراءات املتفــق عليهــا .يوفــرالتوجيهــات فــي عمليــة تحديــد حقــوق وامتيــازات الوصــول .يقــوم بالتحقيــق فــي االنتهــاكات
األمنيــة ً
وفقــا لإلجـراءات املعمــول بهــا ويو�صــي بالتدابيــروعمليــات الدعم/املتابعــة الالزمــة لضمــان تنفيذهــا.

املستوى 3

يقوم بالتحقيق في االنتهاكات األمنية البسيطة ً
وفقا لإلجراءات املعمول بها .يساعد املستخدمين في تحديد حقوق وامتيازات
الوصول الخاصة بهم .يقوم بتنفيذ مهام إدارة األمن غيرالعادية ومعالجة املسائل واملشكالت الخاصة بإدارة األمن.

املستوى 2

يستقبل الطلبات االعتيادية الخاصة بدعم األمن واالستجابة لها .يحفظ السجالت ويحدثها باستمرارويقدم املشورة
لألشــخاص املعنييــن بشــأن اإلجـراءات املتخــذة .يســاعد فــي التحقيــق ومعالجــة املســائل واملشــكالت املرتبطــة بضوابــط
الوصــول واألنظمــة األمنيــة.

يعمــل علــى الحفــظ والتحديــث املســتمرللمعرفــة الحاليــة الخاصــة بهجمــات البرمجيــات الخبيثــة وغيرهــا مــن تهديــدات األمــن
الســيبراني .يســتحدث حــاالت اختباريــة مسـ ً
ـتفيدا مــن التحليــل الفنــي املعمــق للمخاطــر ومواطــن الضعــف املعتــادة .يقــوم
بإعــداد برامــج نصيــة ومــواد وحــزم اختباريــة الختبــار البرمجيــات والخدمــات الجديــدة والحاليــة .يحــدد متطلبــات البيئــة
والبيانــات واملــوارد واألدوات .يعمــل علــى تفســيرالبرامــج النصيــة االختباريــة املعقــدة ويقــوم بتنفيذهــا وتوثيقهــا باســتخدام
الطرق واملعاييراملتفق عليها .يقوم بتسجيل اإلجراءات والنتائج وتحليلها .يقوم باستعراض ومراجعة نتائج االختباروتعديل
االختبــارإذا لــزم األمــر .يقــدم تقاريــرحــول التقــدم املحــرز ومواطــن الخلــل واملخاطــرواملشــكالت املرتبطــة باملشــروع ككلُ .ي ِعـ ّـد
التقاريــرحــول جــودة النظــام ويقــوم بجمــع القياســات للحــاالت االختباريــة .يقــدم املشــورة املتخصصــة ً
دعمــا لآلخريــن.

هندسة الترددات الراديوية RFEN
النشروالتكامل واملعايرة والضبط والصيانة لترددات الراديو ( )RFوالعناصرالتماثلية لنظم تكنولوجيا املعلومات.

املستوى 6

يحدد متطلبات أداء األجهزة واملعدات ذات الترددات الراديوية ويضع سياسة الصيانة الخاصة بها.

املستوى 1

يقوم بتنفيذ مهام اإلدارةاألمنية البسيطة .يحفظ السجالت والوثائق ذات الصلة ويحدثها باستمرار.

املستوى 5

اختبارات االختراق PENT
تقييــم مواطــن الضعــف فــي املؤسســة مــن خــال تصميــم وتنفيــذ اختبــارات اخت ـراق توضــح مــدى قــدرة أي خصــم علــى
تقويــض األهــداف األمنيــة للمؤسســة أو تحقيــق أهــداف عدائيــة محــددة .وقــد يكــون اختبــاراالختـراق عبــارة عــن نشــاط
قائم بذاته أوجانب من جوانب اختبارالقبول قبل املوافقة على التشغيل .التوصل إلى فهم ورؤى أعمق بشأن مخاطر
العمــل الناتجــة عــن مواطــن ضعــف مختلفــة.

املستوى 4

املستوى 6

ً
يتبنى ً
نهجا شامل للبحث عن مواطن الضعف (الثغرات األمنية) في كافة سياسات وعمليات ودفاعات املؤسسة بهدف
تحســين الجاهزيــة املؤسســية ،وتدريــب املختصيــن بالحمايــة وأمــن املعلومــات ،وفحــص مســتويات األداء الحاليــة .يحــدد
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يضع الجداول الزمنية واإلجراءات الخاصة بالصيانة .يعتمد عمليات الترقية والتعديالت الخاصة باألجهزة واملعدات.
يقــوم برصــد أداء النظــام ويو�صــي بالتعديــات علــى األجهــزة واملعــدات والتغيي ـرات فــي إج ـراءات التشــغيل واألســاليب
والجــداول الزمنيــة الخاصــة بتقديــم الخدمــات.
يقــوم بالتحقيــق فــي حــاالت األعطــال علــى نطــاق املنظومــة ومعالجتهــا باســتخدام مجموعــة كبيــرة مــن األدوات والتقنيــات
التشــخيصية .يقــوم بإعــادة تكويــن وتهيئــة املعــدات لتجنــب االنقطاعــات املؤقتــة.

املستوى 3

يقوم بنشروإعداد وضبط ومعايرة الترددات الراديوية/العناصرالتماثلية مع اتباع الجداول الزمنية للصيانة
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واســتخدام األدوات وأجهزة االختبار املناســبة .يقوم بإدخال التعديالت على األجهزة/البرمجيات الثابتة .يقوم بتفســير
املؤش ـرات التلقائيــة لألعطــال/األداء ومعالجــة لألخطــاء وصـ ًـول إلــى مســتوى مكــون متمايــز أو يقــوم بالتصعيــد ً
وفقــا
إلج ـراءات معينــة.

وخدمــات الشــبكة ،وتخزيــن البيانــات) ســواء داخــل املبانــي أو املقدمــة كخدمــات ســحابية ،واملطلوبــة لتوفيــر ودعــم
ّ
احتياجــات نظــم املعلومــات الخاصــة بالعمــل .وهــذا يشــمل التحضيــر للخدمــات الجديــدة أو املغيــرة ،وتنفيــذ عمليــة
التغييــر ،وتحديــث املعاييــرالتنظيميــة والقانونيــة واملهنيــة ،وبنــاء وإدارة النظــم واملكونــات فــي بيئــات الحوســبة األفتراضيــة
والحوسبة السحابية ومراقبة أداء النظم والخدمات فيما يتعلق بمساهمتها في أداء األعمال وأمنها واستدامتها.تطبيق
أدوات إدارة البنيــة التحتيــة لتوفيــر واختبــار ونشــر ومراقبــة مكونــات البنيــة التحتيــة آليــا.

يســاعد فــي إعــداد وضبــط تــرددات الراديو/العناصــر التماثليــة وفحــص أدائهــا الوظيفــي .يعمــل علــى معالجــة األخطــاء
ً
وصول إلى مستوى االستبدال السريع للوحدة ( )LRUأو يقوم التصعيد ً
وفقا إلجراءات معينة .يجري عمليات التحقق
مــن ثقــة املســتخدمين ويقــوم بتصعيــد األعطــال ً
وفقــا إلجـراءات معينــة.

املستوى 4

املستوى 2

دعم التطبيقات ASUP
ً
تقديم خدمات الصيانة والدعم للتطبيقات ،سواء مباشرة ملستخدمي النظم أو ملهام تقديم الخدمة .والدعم عادة ما
يشمل التحقيق في األعطال ومعالجتها ،قد يشمل ً
أيضا رصد األداء .ويمكن معالجة األخطاء عن طريق تقديم املشورة
أو التدريب للمستخدمين ،أو إجراء تصحيحات (دائمة أو مؤقتة) لألعطال ،أو إجراء تعديالت عامة أو خاصة باملوقع،
أو تحديــث الوثائــق ،أو معالجــة البيانــات ،أو تحديــد مجــاالت التحســين .والدعــم ً
غالبــا مــا يتضمــن التعــاون الوثيــق مــع
مطــوري النظــام و/أومــع الزمــاء املتخصصيــن فــي مجــاالت مختلفــة ،مثــل إدارة قواعــد البيانــات أودعــم الشــبكات.

املستوى 5

يقــوم بإعــداد اإلج ـراءات والوثائــق الخاصــة بدعــم التطبيقــات وتحديثهــا باســتمرار .يقــوم بــإدارة عمليــات إدخــال
التحســينات علــى التطبيــق لتحســين أداء األعمــال .يقــوم بتقديــم املشــورة بشــأن احتياجــات التطبيقــات فيمــا يخــص
األمن والترخيص والترقية والنسخ االحتياطي والتعافي من الكوارث استرداد البيانات املهمة) .يضمن التعامل مع جميع
طلبــات الدعــم ً
وفقــا للمعاييــر واإلج ـراءات املوضوعــة لهــذا الغــرض.

املستوى 4

يلتــزم بعمليــات دعــم التطبيقــات ويحدثهــا باســتمرار ،ويتحقــق مــن التعامــل مــع جميــع طلبــات الدعــم ً
وفقــا لإلج ـراءات
املتفــق عليهــا .يســتخدم برمجيــات وأدوات إدارة التطبيقــات للتحقيــق فــي املشــكالت وجمــع إحصــاءات األداء وإعــداد
التقاريــر بهــا.

املستوى 3

يحــدد مشــكالت التطبيقــات ويعالجهــا ،مــع اتبــاع اإلجـراءات املتفــق عليهــا .يســتخدم برمجيــات وأدوات إدارة التطبيقــات
لجمــع إحصــاءات األداء املتفــق عليهــا .يقــوم بتنفيــذ مهــام صيانــة التطبيقــات املتفــق عليهــا.

املستوى 2

يساعد في التحقيق في املشكالت املتعلقة بالتطبيقات ومعالجتها .يساعد في إجراءات الصيانة املحددة.
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ITOP
تشــغيل ومراقبــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات (بمــا فــي ذلــك األجهــزة املاديــة أو األفتراضيــة ،والبرمجيــات،
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يقــدم الخبــرة الفنيــة للمســاعدة فــي التطبيــق الصحيــح لإلجـراءات التشــغيلية .يســتخدم أدوات إدارة الشــبكة للحصــول
على األحصاءات الخاصة بالحمل واألداء .يساهم في تخطيط وتنفيذ أعمال الصيانة والتركيب/التثبيت ،بما فيها بناء
وتهيئــة مكونــات النظــم فــي بيئــات افتراضيــة .يقــوم بتنفيــذ تغيي ـرات الشــبكة املتفــق عليهــا وأعمــال الصيانــة األعتياديــة.
ّ
يقــوم بتهيئــة أدوات ألتمتــة عمليــة توفيــرواختبــارونشــرالبنيــة التحتيــة الجديــدة واملغيــرة .يحــدد املشــكالت التشــغيلية
ً
ويســاهم فــي معالجتهــا والتحقــق مــن إدارتهــا وف ًقــا للمعاييــرواإلجـراءات املتفــق عليهــا .يقــدم التقاريــرواألقتراحــات الخاصــة
بالتحســين إلــى املختصيــن واملســتخدمين واملــدراء.

املستوى 3

يقوم بتنفيذ اإلجراءات التشغيلية املتفق عليها ،بما فيها تكوين وتهيئة الشبكة وتثبيتها وصيانتها .يستخدم أدوات إدارة
الشــبكة لجمع األحصاءات الخاصة بالحمل واألداء وإعداد تقاريربها ،وآلية عملية توفيرواختبارونشــرالبنية التحتية
ّ
الجديدة واملغيرة .يساهم في تنفيذ أعمال الصيانة والتركيب/التثبيت .يستخدم اإلجراءات واألدوات القياسية لتنفيذ
عمليــات النســخ األحتياطــي املحــددة للنظــام واســتعادة البيانــات إذا لــزم األمــر .يحــدد املشــكالت التشــغيلية ويســاهم فــي
معالجتهــا.

املستوى 2

يقــوم بتنفيــذ اإلجـراءات التشــغيلية املتفــق عليهــا ذات الطابــع األعتيــادي .يســاهم فــي أعمــال الصيانــة والتركيب/التثبيــت
ومعالجــة املشــاكل.

املستوى 1

يساهم في أعمال تشغيل الشبكة ،تحت إشراف.

إدارة قواعد بيانات DBAD
أعمال التثبيت والتهيئة والترقية واإلدارة واملراقبة والصيانة الخاصة بقواعد البيانات .تقديم الدعم لقواعد البيانات
التشــغيلية فــي االســتفادة مــن اإلنتــاج ولألغـراض الداخليــة أو املؤقتــة مثــل أعمــال التطويــرواالختبــارالتكراريــة .تحســين
أداء قواعــد البيانــات وأدوات وعمليــات إدارة قواعــد البيانــات (بمــا فــي ذلــك األنظمــة اآلليــة).

املستوى 5

يقــوم بإعــداد اإلج ـراءات والوثائــق الخاصــة بقواعــد البيانــات وتحديثهــا باســتمرار .يقــوم بــإدارة تكويــن وتهيئــة قاعــدة
البيانــات؛ بمــا فــي ذلــك تثبيــت البرامــج وترقيتهــا والحفــاظ علــى الوثائــق ذات الصلــة .يقــوم بتحديــد وتقييــم وإدارة اعتمــاد
األدوات والعمليات املناسبة إلدارة قواعد البيانات ،بما في ذلك األنظمة اآللية .يساهم في إعداد معاييرالتعريف واألمن
والســامة الخاصــة بكائنــات قاعــدة البيانــات ويضمــن االمتثــال لهــذه املعاييــر .يقــوم بــإدارة عمليــات تكويــن وتهيئــة قاعــدة
البيانــات؛ بمــا فــي ذلــك تثبيــت وتحديــث البرمجيــات وحفــظ وتحديــث الوثائــق ذات الصلــة باســتمرار .يقــوم برصــد نشــاط
قاعــدة البيانــات واســتخدام املــوارد .يعمــل علــى تحســين أداء قاعــدة البيانــات للوصــول إلــى املســتوى األمثــل ويخطــط
لتلبيــة االحتياجــات املتوقعــة للمــوارد.
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املستوى 4

يســتخدم برمجيــات وأدوات إدارة نظــام قاعــدة البيانــات واملعرفــة بمخطــط قاعــدة البيانــات املنطقيــة ،للتحقيــق فــي
املشــكالت وجمــع إحصــاءات األداء وإعــداد التقاريــربذلــك .يقــوم بتنفيــذ العمليــات االعتياديــة الخاصــة بتكويــن وتهيئــة
وتثبيــت قاعــدة البيانــات واملنتجــات ذات الصلــة وإعــادة تكوينهــا وتهيئتهــا .يقــوم بتطويــروتهيئــة أدوات لتمكيــن أتمتــة مهــام
إدارة قواعــد البيانــات .يقــوم بتحديــد املشــكالت واملســائل ذات الصلــة بالعمــل ويو�صــي باإلجـراءات التصحيحيــة.

املستوى 3

يستخدم برمجيات وأدوات نظام إدارة قاعدة البيانات لجمع إحصاءات األداء املتفق عليها .يقوم بتنفيذ مهام صيانة
وإدارة قاعــدة البيانــات املتفــق عليها.

املستوى 2

أعمــال التخزيــن والتثبيــت والصيانــة لنظــم التخزيــن اآلمنــة ً
وفقــا لإلجـراءات التشــغيلية املتفــق عليهــا .يحــدد املشــكالت
التشــغيلية ويســاهم فــي معالجتهــا .يســتخدم األدوات القياســية لــإدارة وإعــداد التقاريــر لجمــع إحصــاءات اســتخدام
التخزيــن واألداء والنســخ االحتياطــي وإعــداد تقاريــر بهــا
دعم الشبكات NTAS
أعمال توفيرخدمات صيانة الشبكات ودعمها .قد يتم تقديم الدعم ملستخدمي النظم وملهام تقديم الخدمات .وعادة
مــا يأخــذ الدعــم شــكل التحقيــق فــي املشــكالت ومعالجتهــا وتوفيــرمعلومــات حــول النظــم ،وقــد يتضمــن ً
أيضــا رصــد أدائهــا.
ويمكن معالجة املشكالت عن طريق تقديم املشورة أو التدريب للمستخدمين حول الوظائف أو التشغيل الصحيح أو
القيود الخاصة بالشبكة ،عن طريق ابتكارحلول وقتية أو تصحيح األخطاء أو إجراء تعديالت عامة أو خاصة باملوقع.

يساعد في أنشطة دعم قاعدة البيانات.

املستوى 5

إدارة التخزين STMG
يقــوم بالتخطيــط ألعمــال تنفيــذ وتهيئــة وضبــط أجهــزة وبرمجيــات التخزيــن ،والتــي تشــمل تخزيــن البيانــات علــى شــبكة
اإلنترنت وخارجها وتخزينها عن بعد وخارج املوقع (النسخ االحتياطي واألرشفة واالسترداد) وضمان االمتثال للمتطلبات
التنظيميــة واألمنيــة.

املستوى 4

املستوى 6

يعمــل علــى تطويــر إســتراتيجيات إلدارة التخزيــن والبيانــات علــى مســتوى حساســية املعلومــات ،مــع إدارة االمتثــال
للمتطلبات التنظيمية واألمنية .يعمل على مواءمة االستثمارات في إدارة التخزين مع سياسات إدارة البيانات من أجل
تحقيــق أهــداف العمــل علــى أســاس قيمــة املعلومــات وتصنيــف البيانــات واألهــداف الخاصــة بنقطــة وزمــن االســترداد.

املستوى 5

يقــوم بــإدارة نظــم التخزيــن والنســخ االحتياطــي لتوفيــرمســتويات الخدمــة املتفــق عليهــا .يتولــى مسئوليةإنشــاء وتحســين
ودعــم خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات ذات الجــودة واالســتفادة املثلــى مــن مــوارد التخزيــن ،مــع ضمــان أمــن البيانــات
وتوافروسالمة بيانات األعمال .يعمل على تطويراملعاييرواإلجراءات واملبادئ التوجيهية الخاصة بتنفيذ أنشطة حماية
البيانــات واســترداد البيانــات املهمــة لجميــع تطبيقــات وبيانــات األعمــال باســتخدام أجهــزة تخزيــن مختلفــة علــى شــبكة
اإلنترنــت أو خارجهــا.

املستوى 4

يقوم بإعداد اإلجراءات والوثائق الخاصة بدعم الشبكة وتحديثها باستمرار .يساهم بدرجة كبيرة في أعمال التحقيق في
مشكالت الشبكة وتشخيصها ومعالجتها .يضمن التعامل مع جميع طلبات الدعم ً
وفقا للمعاييرواإلجراءات املحددة.
يلتزم بعمليات دعم الشــبكة ويحدثها باســتمرار ،ويتحقق من التعامل مع جميع طلبات الدعم ً
وفقا للمعاييرواإلجراءات
املتفــق عليهــا .يســتخدم برمجيــات وأدوات إدارة الشــبكة للتحقيــق فــي مشــكالت الشــبكة وتشــخيصها ،وجمــع اإلحصــاءات
الخاصة باألداء وإعداد التقاريرذات الصلة ،والعمل مع املستخدمين واملوظفين اآلخرين واملوردين عندما يقت�ضي األمر.

املستوى 3

يحدد مشكالت الشبكة ويقوم بمعالجتها ً
وفقا لإلجراءات املتفق عليها .يستخدم برمجيات وأدوات إدارة الشبكة لجمع
اإلحصاءات الخاصة باألداء املتفق عليها .يقوم بتنفيذ مهام صيانة الشبكة املتفق عليها.

املستوى 2

يساعد في التحقيق في مشكالت الشبكة ومعالجتها .يساعد في إجراءات الصيانة املحددة.
إدارة املشكالت PBMG
يقــوم بمعالجــة املشــكالت (ســواء بالتفاعــل أو االســتباق) طــوال دورة حيــاة نظــام املعلومــات؛ بمــا فــي ذلــك التصنيــف
وتحديــد األولويــة وبــدء العمــل ،وتوثيــق األســباب الجذريــة وتنفيــذ اإلج ـراءات العالجيــة ملنــع الحــوادث فــي املســتقبل.

يتولى استعراض ومراجعة القدرة واألداء والتوافروغيرها من القياسات التشغيلية األخرى ويتخذ اإلجراءات املناسبة
لضمان الصيانة التصحيحية واالستباقية لنظم التخزين والنسخ االحتياطي من أجل دعم متطلبات حماية معلومات
األعمــال وتأمينهــا .يقــوم بإعــداد التقاريــرواملقترحــات الخاصــة بالتحســين ،ويســاهم فــي تخطيــط وتنفيــذ عمليــات التثبيــت
الجديــدة وأعمــال الصيانــة املجدولــة والتغيي ـرات فــي النظــام .يقــوم بإعــداد اإلج ـراءات التشــغيلية وتحديثهــا باســتمرار،
وتوفيــرالخبــرة الفنيــة واملعلومــات املناســبة لــإدارة.

يضمــن اتخــاذ اإلج ـراء املناســب لتوقــع مشــكالت النظــم والخدمــات والتحقيــق فيهــا ومعالجتهــا .يضمــن توثيــق هــذه
املشــكالت ً
تمامــا ضمــن نظــام اإلبــاغ الخــاص بذلــك .يعمــل علــى تمكيــن تطويــرحلــول للمشــكالت .يقــوم بتنســيق تنفيــذ
اإلج ـراءات العالجيــة والتدابيــر الوقائيــة املتفــق عليهــا .يقــوم بتحليــل األنمــاط واالتجاهــات.

املستوى 3

املستوى 4

يقــوم بتنفيــذ عمليــات النســخ األحتياطــي املنتظمــة والعاليــة األداء والقابلــة للتطويــر ،ويقــوم باســتردادها علــى أســاس
جــدول زمنــي ويرصــد عمليــات التخزيــن خــارج املوقــع .يقــوم بتنفيــذ عمليــات التكويــن والتهيئــة املوثقــة الخاصــة بتوزيــع
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املستوى 5

يشــرع فــي إجـراءات التحقيــق فــي مشــكالت النظــم والعمليــات والخدمــات ومعالجتهــا ويتابــع اإلجـراءات .يحــدد إجـراءات
حل/عــاج املشــكالت .يســاعد فــي تنفيــذ اإلج ـراءات العالجيــة والتدابيــرالوقائيــة املتفــق عليهــا.
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املستوى 3

يحقــق فــي مشــكالت األنظمــة والعمليــات والخدمــات .يســاعد فــي تنفيــذ اإلج ـراءات العالجيــة والتدابيــر الوقائيــة املتفــق
عليهــا.
إدارة الحوادث USUP
اإلعــداد والتنســيق لعمليــات االســتجابة لتقاريــر الحــوادث بالشــكل والوقــت املناســبين؛ بمــا فــي ذلــك توجيــه الطلبــات
للمســاعدة فــي تخصيــص املهــام الخاصــة بمعالجــة الحــوادث ومتابعــة أنشــطة املعالجــة وإبقــاء العمــاء علــى علــم بالتقدم
املحــرز نحــو اســتعادة الخدمــة.

املستوى 5

يضمــن التعامــل مــع الحــوادث ً
طبقــا لإلج ـراءات املتفــق عليهــا .يتولــى التحقيــق فــي الحــوادث التــي يتــم تصعيدهــا ملــاك
الخدمــة املختصيــن ويســعي إليجــاد الحلــول .يعمــل علــى تيســيرالتعافــي مــن الحــوادث ،مــع متابعــة اإلجـراءات العالجيــة.
يضمــن التوثيــق واألغــاق الســليم للحــوادث التــي تمــت معالجتهــا .يقــوم بتحليــل أســباب الحــوادث ،ويقــوم بإعــام مالــك
الخدمة من أجل تقليل احتمالية تكرارها ،واملســاهمة في تحســين الخدمة .يقوم بتحليل قياســات وإعداد تقاريراألداء
لعمليــة إدارة الحــوادث.

املمارسات .يعمل على تطويراإلستراتيجيات لضمان توقع واستيفاء االحتياجات املستقبلية فيما يخص مساحة مركز
البيانات .يتولى كامل املسئولية عن االلتزام بقواعد الصحة والسالمة وسياسة السالمة الكهربائية .يسعى إلى تحقيق
وضمان استخدام أفضل املمارسات في مجال الصناعة لتأكيد تواؤم الخطط املستقبلية من أجل تحقيق مستهدفات
املؤسســة الخاصة باالســتدامة.

املستوى 5

يعمــل علــى تطويــر معاييــر وعمليــات ووثائــق مراكــز البيانــات وتحديثهــا باســتمرار .يســعى إلــى تحســين كفــاءة اســتخدام
مساحة مركزالبيانات .يضمن االلتزام بجميع السياسات والعمليات ذات الصلة .يستخدم أدوات إدارة مركزالبيانات
لتخطيــط وتســجيل وإدارة جميــع أشــكال البنيــة التحتيــة املركبة/املثبتــة ،ومــا يرتبــط بهــا مــن قــدرات الطاقــة واملســاحة
والتبريــد واالســتخدام واإلجـراءات للوفــاء بمســتهدفات املؤسســة الخاصــة باالســتدامة.

املستوى 4

يســتخدم أدوات إدارة مركــزالبيانــات الســتخالص املعلومــات اإلداريــة الخاصــة بالطاقــة والتبريــد واملســاحة ،والتحقيــق
فــي املشــكالت عندمــا يقت�ضــي األمــر .يقــوم بتنفيــذ أعمــال التدقيــق والفحــص االعتياديــة للتأكــد مــن االلتـزام بالسياســات
واإلجـراءات .يعمــل علــى تيســيرتنفيــذ اختبــارات الســامة الكهربائيــة اإللزاميــة.

املستوى 3

املستوى 4

يحــدد األولويــات ويشــخص الحــوادث ً
طبقــا لإلجـراءات املتفــق عليهــا .يحقــق فــي أســباب الحــوادث ويســعى إليجــاد الحلــول.
يقوم بتصعيد املشكالت التي لم تتم معالجتها .يعمل على تيسيرالتعافي من الحوادث ،مع متابعة اإلجراءات العالجية.
يقــوم بتوثيــق وإغــاق الحــوادث التــي تمــت معالجتهــا ً
طبقــا لإلجـراءات املتفق عليها

يراقــب االمتثــال لإلجـراءات املتفــق عليهــا والتحقيــق فــي حــوادث عــدم االمتثــال وتقييمهاومعالجتهــا ،مــع التصعيــد عندمــا
يقت�ضي األمر .يمنح املستخدمين تصاريح الوصول املادي املطلوبة ويتولى املراقبة الشاملة لعمليات التحكم بالوصول
ويرفــع التقاريــرعنهــا.

املستوى 3

باتبــاع اإلج ـراءات املتفــق عليهــا ،يعمــل علــى تحديــد الحــوادث وتســجيلها وتصنيفهــا .يقــوم بجمــع املعلومــات لتمكيــن
معالجــة الحــوادث ويعمــل بصــورة عاجلــة لتخصيــص الحــوادث حســب األولويــة .يحفــظ الســجالت ويحدثهــا باســتمرار،
ويقــدم املشــورة لألشــخاص املعنييــن باإلج ـراءات املتخــذة.

املستوى 2

يقوم باتباع اإلجراءات املتفق عليها ويعمل على تحديد الحوادث وتسجيلها وتصنيفها .يقوم بتجميع املعلومات للتمكن
من حل الحوادث وتوزيع مهام معالجة الحوادث حسب األولوية.
إدارة املرافق DCMA
أعمال التخطيط واملراقبة واإلدارة لجميع املرافق ،والتي تشكل مجتمعة ممتلكات تكنولوجيا املعلومات .وهذا يشمل
توفيــروإدارة البيئــة املاديــة؛ بمــا فــي ذلــك تخصيــص املســاحة والطاقــة ،والرصــد البيئــي لتوفيــرإحصــاءات عــن اســتخدام
الطاقــة ،وكذلــك يشــمل ضبــط الوصــول املــادي ،والتقيــد بجميــع السياســات والقواعــد اإللزاميــة التــي تتعلــق بالصحــة
والســامة فــي العمــل.

املستوى 6

يضع السياسة املؤسسية الخاصة بإدارة ممتلكات تكنولوجيا املعلومات ويضمن تطبيق السياسة باستخدام أفضل
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الفئة:المهارات والجودة
املستوى 3

إدارة املهارات 90
إدارة األفراد 94

يسهم في حفظ وتحديث سجالت التدريب و فهرس التدريب.

الجودة واملطابقة 96

تقييم الجدارة LEDA
تقييــم املعرفــة واملهــارات والســلوكيات بــأي طريقــة ســواء أكانــت رســمية أم غيــررســمية فــي مقابــل أطــر مثــل إطــار«املهــارات
الرقميــة» .تقييــم واختيــار وتبنــي وتكييــف أســاليب التقييــم واألدوات والتقنيــات املبنيــة علــى نشــاط التقييــم .كيفيــة
اســتخدام نتائــج التقييــم .تقييــم األنشــطة التعليميــة أو التربويــة مقابــل نتائــج محــددة فــي تطويــراملهــارات أوالكفــاءات.

الفئة الثانوية :إدارة المهارات
إدارة التعليم والتطوير 90
تقييم الجدارة 91
تصميم وتطوير التعليم 91
تقديم التعليم 92
تعليم وإنشاء موضوع 93

املستوى 6

يؤيــد أهميــة وقيمــة تقييــم املهــارات أو الكفــاءات وأســاليب التقييــم واألدوات والتقنيــات املناســبة .تطويــر السياســات
واملعاييرواإلرشادات التنظيمية لتقييم املهارات أو الكفاءات املتوافقة مع املتطلبات األخالقية والقانونية والتنظيمية.
يقود تقديم واستخدام أساليب وأدوات التقييم .يحدد الحاجة إلى االتساق الداخلي أو الخارجي أو االثنين ً
معا لنتائج
التقييــم وكيــف يمكــن تحقيــق ذلــك عبــرمجموعــات املســتخدمين املختلفــة.

إدارة التعليم والتطوير ETMG
توفيرعمليات التعلم والتطوير(بما في ذلك نظم إدارة التعليم) من أجل تطويراملهارات املهنية والتجارية والتقنية التي
تتطلبها املؤسســة.

املستوى 7

يطــور إســتراتيجية التعليــم والتطويــرللمؤسســة ويراقبهــا ،كمــا يضمــن تلبيــة احتياجــات املؤسســة ،كالهمــا فــي املســتوى
اإلســتراتيجي والتكتيكــي.

املستوى 6

يحدد برامج التعليم والتطويروآليات التنفيذ املطلوبة لتنمية مهارات املوظفين بالتوافق مع احتياجات العمل .يحدد
مســارات االعتمــاد والتأهيــل الصحيحــة التــي تنطبــق علــى األفـراد ضمــن املؤسســةّ .
يقيــم الناتــج التعليمــي .يقــوم بــإدارة
ِ
التنميــة ويعمــل علــى توفيــركل وســائل التعليــم ،مــع مراعــاة األهــداف اإلســتراتيجية ملؤسســة التشــغيل.

يقــدم املشــورة والتوجيــه بشــأن اختيــار واعتمــاد وتكييــف أســاليب التقييــم واألدوات والتقنيــات املناســبة املبنيــة علــى
نشــاط التقييــم وكيفيــة اســتخدام نتائــج التقييــم .يديــر تنفيــذ تقييــم املهــارات أو الكفــاءات لضمــان تحقيــق النتائــج
املطلوبــة بجــودة مقبولــة .يضمــن أن التقييمــات تتبــع املتطلبــات األخالقيــة والقانونيــة والتنظيميــة .يديــراســتعراضات
فوائــد وقيمــة أســاليب وأدوات التقييــم .يحــدد ويو�صــي بإدخــال تحســينات علــى أســاليب وأدوات التقييــم .يقيــم فاعليــة
التعلــم أو األنشــطة التعليميــة علــى أســاس تحقيــق أهــداف تنميــة املهــارات أو الكفــاءات.

املستوى 4

يقــوم بتقييــم املهــارات أو الكفــاءات الروتينيــة وغيــرالروتينيــة للمعرفــة واملهــارات والســلوك باســتخدام أســاليب محــددة
ً
ووفقــا ملعاييــرمحــددة تتما�شــى مــع املتطلبــات األخالقيــة والقانونيــة والتنظيميــة .يســتخدم نتائــج التقييمــات والبيانــات
األخــرى لتحليــل وتقييــم فاعليــة األنشــطة التعليميــة أو التربويــة.

املستوى 3

املستوى 5

يقــوم بــإدارة توفيــرالتعليــم والتطويــر ،ويضمــن االســتخدام األفضــل للمــوارد .يقــوم بصيانــة الكتالــوج التعليمــي وأنشــطة
التطويــرويقــوم بنشــرها والترويــج لهــا .يضمــن مــدى تحديــث الــدورات التدريبيــة ويعتمدهــا (عنــد الطلــب) .يقــوم بترتيــب
التســهيالت والجــداول مــع مقدمــي التعليــم والتطويــرحســب االقتضــاء

املستوى 4

يساهم في تطويروصيانة فهرس التعليم وموارد التطوير .حجزاملناسبات التعليمية وتنظيمها .يقوم بتحديث سجالت
التدريب ومراقبتها؛ بما في ذلك الحصول على الشهادات واالعتمادات.
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يقوم بتقييم املها ات أو الكفاءات الروتينية باستخدام أساليب محددة ً
وفقا ملعاييرمحددة ومبادئ أخالقية.
ر

تصميم وتطوير التعليم TMCR
يقوم بتخصيص املواد واملوارد وتصميمها وإنشائها وتعبئتها وصيانتها الستخدامها في التعليم والتطويرفي محل العمل
أو في التعليم اإللزامي أو حتى العالي .عادة ما يتطلب استيعاب املعلومات من املصادراملتاحة واالختيار وإعادة العرض
فــي شــكل يتناســب مــع الغــرض املقصــود ومــع الجمهــور .ويشــمل التصميــم التعليمــي ،وتطويــر املحتــوى ،وتهيئــة البيئــة
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املحيطــة بالعمليــة التعليميــة واختبارهــا ،واســتخدام التقنيــات الحديثــة املناســبة؛ مثــل الصــوت ،والفيديــو ،واملحــاكاة،
والتقييــم .قــد يتضمــن اعتمــاد طــرف ثالــث.

املستوى 5

مواصفات الحلول ،الســتخدامها في برامج التعليم والتنمية في محل العمل أو في التعليم اإللزامي أو حتى العالي .يخول
تطويراملواد التعليمية ويخصص املوارد لفرق التعليم ،ويحدد الناتج التعليمي .يقوم برامج التعليم ،ويقوم بالتوصية،
وتحديد أنشطة التعليم للتصميم ،والتنمية واالنتشار ً
طبقا للنتائج التعليمية.

املستوى 4

يحــدد املحتــوى والهيــكل التعليمــي واملــواد التنمويــة .يتحمــل مســئولية التصميــم ،واإلنشــاء ،والتعبئــة والصيانــة وإدارة
التنميــة لتقديــم النتائــج املتفــق عليهــا .وإذا لــزم األمــر ،يقــوم بتصميــم البيئــات التعليميــة؛ بمــا فــي ذلــك اإلحصــاءات
الســكانية املرصــودة ً
وفقــا لقواعــد البيانــات التــي تمــت محاكاتهــا والتك ـرار الــذي أعدتــه األنظمــة الخارجيــة والواجهــات
وأنظمــة التقييــم ،وتهيئــة تلــك البيئــات واختبارهــا .يعمــل علــى تأميــن االعتمــادات الخارجيــة حســب االقتضــاء.

املستوى 3

يقــوم بتصميــم املــواد واملــوارد التعليميــة وإنشــائها ،وتطويرهــا ،وتخصيصهــا ،وصيانتهــا لتقديــم النتائــج املتفــق عليهــا،
ومالءمة متطلبات االعتماد إذا اقتضت الحاجة .يســاعد في تصميم البيئات التعليمية وتهيئتها واختبارها؛ بما في ذلك
إنشــاء محــاكاة البيانــات ،ومضاعفــة األنظمــة الخارجيــة ،والواجهــات وأنظمــة التقديــر.

املستوى 3

يقدم أنشطة تعليمية ملجموعة متنوعة من الجماهير .يقوم بتدريس وتعليم وتدريب الطالب أواملتعلمين من أجل تطوير
املعرفة والتقنيات واملهارات باســتخدام األســاليب واألدوات والبيئات عبراإلنترنت واملعدات واملواد املناســبة .يشــرف على
الطالب أواملتعلمين في أداء العمل واألنشطة العملية ،وتقديم املشورة واملساعدة عند الضرورة .يقدم تعليمات مفصلة
عنــد الضــرورة ويســتجيب لألســئلة،التماس املشــورة فــي ظــروف اســتثنائية تتجــاوز التجربــة الخاصــة .يســاعد فــي تطويــر
النمــاذج ومــواد دراســة الحالــة الســتخدامها داخــل مــادة تعليميــة محــددة سـ ًـلفا.

تعليم وإنشاء موضوع TEAC
مواصفــات املناهــج وتصميمهــا وتطويرهــا وتقديمهــا وتقييمهــا مــن أجــل اإلحصــاء ومــن أجــل تكنولوجيــا املعلومات(بمــا فــي
ذلــك التواصــل اإللكترونــي) ،فــي أي مســتوى مــن نظــام التعليــم مــن املرحلــة االبتدائيــة إلــى التعليــم العالــي (جميــع الفئــات
العمريــة) وفــي مــكان العمــل .املواضيــع التــي نتناولهــا هــي مــن املناطــق الجوهريــة وأكثرهــا ً
تقدمــا فيمــا يخــص الحوســبة
واملهــارات العامــة املطلوبــة للوصــول إلــى اســتخدام بنــاء ألجهــزة الكمبيوتــروأنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات مــن أجــل مهنيــي
الحوســبة وتكنولوجيــا املعلومــات ً
معــا واملســتخدمين املؤهليــن لألنظمــة املبنيــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات؛ بمــا فــي ذلــك
اهتماما ًّ
ً
خاصا للطرق والتقنيات وعلم
أفكارالتفكيرالحسابي وتطبيق األفكارالحسابية لكل يوم في الحياة املهنية يولي
أصــول التربيــة (الدراســة كونــك مدر ًســا ،أو ً
معلمــا أو محاضـ ًـرا ،وعمليــة التدريــس نفســها) لإلحصــاء وتعليــم تكنولوجيــا
املعلومــات.

املستوى 6

تقديم التعليم ETDL
نقل خبرات العمل و/أو املهارات التقنية واملعرفة وتشجيع املواقف االحترافية حتى يسهل التعليم والتنمية .يستخدم
مجموعــة مــن التقنيــات ،واملــوارد والوســائل اإلعالميــة (والتــي مــن املمكــن أن تتضمــن التعليــم اإللكترونــي ،والبيئــات
االفتراضيــة علــى اإلنترنــت ،والتقييــم الذاتــي ،وتعليــم األقـران ،واملحــاكاة ،والطــرق الحديثــة األخــرى).

يقــود مواصفــات اإلحصــاء ويقــوم بتنميتهــا وتقديمهــا ومناهــج تكنولوجيــا املعلومــات إمــا فــي النشــاط التعليمــي الرســمي،
مــن املرحلــة االبتدائيــة وحتــى املرحلــة الجامعيــة أوفــي مــكان العمــل .يخصــص األمــور املتطــورة مــن تقديــم اإلحصاء ويقوم
بتعليــم تكنولوجيــا املعلومــات فــي املســتوى التعليمــي املناســب .يســتخدم األســاليب والوســائل الحاليــة لتقييــم البحــث فــي
الحوسبة وتعليم تكنولوجيا املعلومات ونقدها ويعمل على قيادة تطويراملمارسة الجيدة في تعليم محتوى التصميم،
والتطويــر ،والتقديــم.

املستوى 5

املستوى 5

يضــع خطــط تقديــم األنشــطة التعليميــة وجدولتهــا ،بنـ ًـاء علــى أهــداف التعليــم يديــر تقديــم برامــج التعليــم .يخصــص
أنشــطة التعليــم الرســمية وغيــرالرســمية ،ويدمــج تصــورات العمــل املناســبة ودراســات الســيرة .يقــوم بتصميــم البيئــات
املناســبة ،وتقديــم األنشــطة التعليميــة للمشــاهدين املتخصصيــن .يقــدم املشــورة  /التدريــب لآلخريــن فــي تعلــم تقديــم
التقنيــات واالختيــارات.

يقــدم مناهــج اإلحصــاء وتكنولوجيــا املعلومــات إمــا فــي النشــاط التعليمــي الرســمي ،مــن املرحلــة االبتدائيــة وحتــى املرحلــة
الجامعية أو في مكان العمل .يتخصص في تقديم تعليم اإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات في املستوى التعليمي املناسب.
على دراية باألســاليب والوســائل املســتخدمة لتقييم البحث في الحوســبة وتعليم تكنولوجيا املعلومات ونقدها وتطبيق
املمارســة الجيــدة فــي تعليــم محتــوى التصميــم ،والتطويــر ،والتقديــم.

املستوى 4

يعــد أو يخصــص ويقــدم أنشــطة التعليــم والبيئــة التعليميــة ملجموعــة متنوعــة مــن الجماهيــر .يقــوم بتدريــس وتعليــم
وتدريب الطالب أو املتعلمين من أجل تطويراملعرفة والتقنيات واملهارات باســتخدام األســاليب واألدوات والبيئات عبر
اإلنترنت واملعدات واملواد املناسبة .يشرف على الطالب أواملتعلمين في أداء العمل واألنشطة العملية ،وتقديم املشورة
واملســاعدة عنــد الضــرورة ،وضمــان الحصــول علــى أق�صــى فائــدة تعليميــة مــن التجربــة العمليــة .يوفــرتعليمــات مفصلــة
حســب الضــرورة ويســتجيب ملســائل واســعة ومفصلــة فــي حــدود املســئوليات .تقييــم موضوعــي ،مقابــل املعاييــراملحــددة
ً
سلفا ،ومستويات قدرة الطالب والتقاريرحسب االقتضاء .تطويرالنماذج ومواد دراسة الحالة لالستخدام في دورات
محــددة سـ ًـلفا .تتكيــف مــع املــواد الدراســية البســيطة لتلبيــة احتياجــات الطالــب.
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الفئة الثانوية :إدارة األفراد

دعم الخبرات كما هومطلوب .يراجع الحسابات ّ
ويقيم النجاح املستمروكفاءة عمليات إدارة املوارد مثل تحليل األداء،
ِ
والوســائل اإلعالميــة ،وتقييــم املــورد ،وإرضــاء العميــل وصالحيــة املناهــج املختــارة.

إدارة األداء 94
تدبير موارد 94
تطويرمنهي 95

املستوى 5

إدارة األداء PEMT
تحقيق األداء األمثل لألفراد؛ بما في ذلك تحديد القدرات ،واالندماج داخل الفرق ،وتوزيع املهام ،والتوجيه ،والدعم،
واإلرشاد ،والتحفيز ،وإدارة األداء.

املستوى 6

يديــركبــاراألفـراد واملجموعــات .يحــدد ويفــوض مســئوليات اإلدارة .يحــدد أهــداف األداء ويرصــد التقــدم مقابــل معاييــر
الجودة واألداء املتفق عليها .يبدأ ويطور ويرصد عمليات إدارة األداء الفعالة .يضع املثال لبناء عالقات العمل بصورة
اســتباقية داخــل الفريــق ،حيــث يعمــل كنقطــة تصعيــد للموظفيــن وكفالــة معالجــة تحديــات العالقــات .يوفــرالتدريــب
والدعــم ويفــوض مســئوليات حيثمــا أمكــن ،مــن أجــل تحقيــق أهــداف الشــركة .يوجــه ويؤثــرفــي كبــاراألف ـراد بالنظــرفــي
فرصهــم املهنيــة واملســاهمة فــي املنظمــة .يقــود العمليــات الرســمية مثــل مفاوضــات التعويضــات واإلجـراءات التأديبيــة.

املستوى 5

يطــور الخطــط للتأكــد مــن امتــاك املؤسســة للمــوارد املهاريــة الالزمــة لتتــاءم مــع أهــداف املؤسســة والتزاماتهــا .يديــر
التنفيــذ الفعــال لتخطيــط املــوارد ،والتشــغيل ،واالختيــار ،والتقييــم ،واكتســاب املــوارد ونقلهــا .يقــدم النصيحــة فيمــا
يخــص املعاييــر ،واألســاليب واألدوات مــن أجــل إدارة املــوارد .يضمــن االمتثــال للقوانيــن أو القواعــد الخارجيــة وقواعــد
املمارســة الجيــدة .يســهم فــي تطويــر سياســات إدارة املــوارد ،ويضــع املعاييــر واإلرشــادات ويراجــع عمليــات إدارة املــوارد
ّ
ويقيمهــا.
ِ

املستوى 4

ينفــذ خطــط املــوارد؛ بمــا فــي ذلــك إجـراء مقابــات التوظيــف .يسـ ّـهل اختيــارالعمليــات ويــوزع املــوارد الداخليــة ّ
ويقيمهــا
ِ
ِ
ويقــوم بشــحنها .يســهم فــي نقــل املــوارد ،مــع االلتـزام بالقوانيــن املتعلقــة أو القواعــد الخارجيــة وقواعــد املمارســة الجيــدة.

تطويرمنهي PDSV
تســهيالت التنميــة املهنيــة لألفـراد؛ بمــا فــي ذلــك إنشــاء خطــط تنميــة التعليــم ومراقبتهــا ومراجعتهــا وصالحيتهــا بمــا يتــاءم
مــع املتطلبــات املؤسســية أو التجاريــة .مشــاورة املشــاركين فــي جميــع الجوانــب ذات الصلــة بتطويرهــم املنهــي املتواصــل.
تحديــد املــوارد التعليمية/التنمويــة املناســبة .االتصــال املتبــادل مــع مقدمــي التدريــب الداخلــي والخارجــي .تقييــم املنافــع
مــن أنشــطة التنميــة املهنيــة املتواصلــة.

يديــراألفـراد واملجموعــات .يخصــص املســئوليات وحــزم العمــل؛ بمــا فــي ذلــك املســئوليات إشـرافية .يفــوض املســئوليات
حســب االقتضــاء .يحــدد أهــداف األداء ،ويرصــد التقــدم مقابــل معاييــر الجــودة واألداء املتفــق عليهــا .يوفــر ردود فعــل
فعالــة ،طــوال دورة إدارة األداء ،لضمــان األداء األمثــل .يعمــل بصــورة اســتباقية لضمــان عالقــات عمــل فعالــة داخــل
الفريــق ومــع أولئــك الذيــن يتفاعــل معهــم الفريــق .يوفــرالدعــم واإلرشــاد كمــا هــومطلــوب ،بمــا يتما�شــى مــع قدرات األفراد.
يقــدم املشــورة لألفـراد حــول املســارات الوظيفيــة ،ويشــجع التطويــراإليجابــي للمهــارات والقــدرات ويوفــرالتوجيــه لدعــم
التطويــراملنهــي .يقــدم املدخــات فــي العمليــات الرســمية مثــل مفاوضــات التعويضــات واإلجـراءات التأديبيــة.

املستوى 6

املستوى 4

املستوى 5

يشرف على األفراد والفرق ويوزع املهام الروتينية و/أوعمل املشروع .يوفرالتوجيه ،والدعم واإلرشاد حسب األهمية،
بالتوافــق ومهــارات األفـراد وقدراتهــم .يراقــب التطــور مقابــل معاييــرالجــودة واألداء املتفــق عليهــا .يعمــل علــى إنشــاء عالقــة
عمــل فعالــة بيــن أعضــاء الفريق.
تدبير موارد RESC
إدارة املــوارد الشــاملة للقــوى العاملــة للوصــول إلــى تشــغيل فعــال للمؤسســة .يوفــرالنصيحــة فــي أي مجــال مــن املــوارد
املكتســبة؛ بمــا فــي ذلــك املوظفــون ،والخب ـراء االستشــاريون واملقاولــون.

املستوى 6

يطور سياسة إدارة املوارد واملعاييرواإلرشادات بالتوافق مع خطط املوارد البشرية اإلستراتيجية للمؤسسة ويتواصل
مــن خاللهــا .يتحمــل املســئولية كاملــة لتخطيــط املــوارد ،والتشــغيل ،واالختيــار ،والتقييــم ،وشــحن املــوارد ونقلهــا .يقــود
تطويــرالخطــط لضمــان امتــاك املؤسســة للمــوارد املهاريــة الالزمــة الســتيفاء أهــداف املؤسســة والتزاماتهــا .يضمــن توفيــر
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يحــدد االحتياجــات التنمويــة املؤسســية بالتوافــق مــع االحتياجــات التجاريــة والتوجــه اإلستراتيجي.إنشاءإســتراتيجيات
التطويــر لتحقيــق التحــول املطلــوب .يطــور مجموعــات املمارســات ويقودهــا؛ بمــا فــي ذلــك تحديــد املســارات الوظيفيــة.
يراقــب مــدى التقــدم ّ
ويقيــم أربــاح األعمــال مــن التطويــراملنهــي املتواصــل.
ِ
يحــدد النتائــج املطلوبــة للتعليــم أو التنميــة ،مــن التنميــة املؤسســية التــي تحتــاج إلســتراتيجيات التدريــب ،واملســارات
الوظيفيــة املتفــق عليهــا .يراقــب املهنييــن املعينيــن ،لضمــان االتســاق مــع البيانــات املحــددة سـ ًـلفا الخاصــة بنتائــج التنميــة
املطلوبة .يساعد كل منهي على إنشاء خطط تنمية تعتمد على البيانات الناتجة .يضمن أن يقدم كل منهي دليل التنمية
املهنيــة املتواصلــة .يتأكــد مــن صحــة ســجالت املمارســين فــي نهايــة كل دورة مــن التنميــة املخططــة ،لضمــان تســجيل
اإلنجازات والقدرات املعززة بطريقة صحيحة وبالرجوع إلى البيانات الناتجة .إمكانية املساهمة في تقييم أداء املهنيين.

املستوى 4

يحافظ على أطراملهارات ،أو معلومات الوصول لألطرالقياسية .يقدم النصيحة في النتائج املطلوبة للتعلم أوالتنمية،
مــن املعرفــة بأطــراملهــارات واحتياجــات التنميــة املؤسســية .يســاعد املهنييــن مــن خــال عمليــة إنشــاء خطــط التنميــة بنـ ًـاء
علــى البيانــات الناتجــة .يراقــب ســجالت التطويــراملنهــي املســتمرللمهنييــن ،لضمــان تســجيل اإلنجــازات والقــدرات املعــززة
والتــي تــم عمــل إشــارة لهــا بالبيانــات الناتجة.

حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT

املرجع الكامل | الفئة :املهارات والجودة 95

الفئة الثانوية :الجودة والمطابقة

ضمان الجودة QUAS
عمليــة ضمــان التطبيــق وااللتـزام بممارســات العمــل املناســبة وأنشــطة مراقبــة الجــودة ،والعمليــات التنظيميــة ومعاييــر
الجودة ،من خالل التقييم واالســتعراض املســتقلين ،وأن أفضل املمارســات يتم الترويج لها في جميع أنحاء املؤسســة.
يوفرضمان الجودة الثقة لإلدارة الداخلية والهيئات الخارجية ،مثل العمالء أواملنظمين ،بأن متطلبات الجودة سيتم
اإليفــاء بهــا .قــد يرتبــط ضمــان الجــودة بــأي مجــال تطبــق فيــه معاييــرالجــودة؛ بمــا فــي ذلــك املنتجــات والبيانــات والخدمــات
وعمليــات تســييراألعمــال.

إدارة الجودة 96
ضمان الجودة 97
مقاييس 97
مراجعة املطابقة  98تقييم السالمة 99
التحليل الجنائي الرقمي 99

املستوى 6

إدارة الجودة QUMG
ً
تؤســس إدارة الجــودة داخــل املؤسســة ثقافــة الجــودة ونظامــا مــن العمليــات وممارســات العمــل لتحقيــق أهــداف الجــودة
الخاصــة باملنظمــة .ويشــمل ذلــك تطبيــق تقنيــات لرصــد وتحســين جــودة أي جانــب مــن جوانــب الوظيفــة أو العمليــات
أو املنتجــات أو الخدمــات أو البيانــات .تحقيــق االلت ـزام باملعاييــرالوطنيــة والدوليــة والحفــاظ عليــه ،حســب االقتضــاء،
والسياســات الداخليــة؛ بمــا فــي ذلــك السياســات املتعلقــة بالجــودة والخدمــة واالســتدامة واألمــن.

املستوى 7

يضــع إســتراتيجية وسياســات الجــودة للموافقــة عليهــا واعتمادهــا مــن قبــل اإلدارة التنظيميــة ويضمــن االلت ـزام بهــا مــن
القيادة التنفيذية .يحدد مدى تلبية سياسة الجودة الحتياجات املنظمة وأهدافها ويستعرضها عند الضرورة .يؤسس
نظــام إدارة الجــودة التنظيميــة الــذي يقــدم إســتراتيجية الجــودة .يضــع الخطــط ويوفــراملــوارد ويراقــب أداء نظــام إدارة
ً
ًّ
داخليــا ملراجعــة الجــودة .يحــدد ويســتعرض أنظمــة الجــودة .يضمــن توافــرالتقنيــة واإلجـراءات واملــوارد
الجــودة وجــدول
الكافيــة لدعــم نظــام الجــودة.

املستوى 6

ً
اتساعا ،ونتائج
تحديد أولوية ملساحات الجودة و/أو التحسينات البيئية في ضوء اإلستراتيجية ،واألهداف التجارية األكثر
املراجعات الداخلية والخارجية ،وتلقي النصيحة من الزمالء .يبدأ تطبيق تقنيات إدارة الجودة املناسبة في هذه املساحات.
يقــوم بعمــل تحســينات للعمليــة مــن خــال تغييــرالنهــج وممارســات العمــل ،واســتخدام النمــاذج املعتمــدة بالكامــل .يحقــق
االمتثــال ويحفظــه وذلــك ً
قياســا علــى املعاييــرالوطنيــة والدوليــة ،حســب الحاجــة .يحــدد اإلجـراءات التصحيحيــة املنهجيــة
وتخطيطهــا للتقليــل مــن األخطــاء وتحســين جــودة األنظمــة وخدماتهــا ،عــن طريــق دراســة األســباب الجذريــة للمشــكالت.

املستوى 5

يقــدم املشــورة بشــأن تطبيــق تقنيــات ومعاييــرإدارة الجــودة املناســبة .يضمــن تطبيــق املمارســات املناســبة للمشــروعات
والفرق واملهام وأن تلبي مستويات الجودة التنظيمية املطلوبة .يحدد املجاالت التي يجب أن تتغيرفيها العمليات الحالية
من تحليل نتائج التدقيق .يتولى مســئولية التحكم في تحديث وتوزيع املعاييرالتنظيمية .تســهيل تحســين العمليات من
خالل تغييراألســاليب وممارســات العمل ،باســتخدام نماذج معترف بها عادة.

املستوى 4

يساعد املشاريع أو املهام أو الفرق في تخطيط إدارة الجودة في نطاق مسئوليتهم .يساعد في تطويرممارسات جديدة أو
محسنة وعمليات أو معاييرتنظيمية .يسهل التحسينات املحلية لنظام الجودة أو الخدمات.

املستوى 3

يســتخدم األســاليب واألدوات املناســبة فــي تطويــر معاييــر الجــودة والبيئة.وصيانتهــا ومراقبتهــا وتوزيعهــا .يقــوم بعمــل
التغيي ـرات التقنيــة للجــودة واملعاييــر البيئيــة ً
طبقــا إلج ـراءات التوثيــق .يــوزع املعاييــر الجديــدة واملعدلــة.
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يقود ويطور ويكون مسئوال عن النهج التنظيمي وااللتزام بضمان الجودة .يضمن أن عمليات وأنشطة ضمان الجودة
قويــة وتســتند إلــى أفضــل املمارســات الصناعيــة .يــدرس اآلثــاراملترتبــة علــى التقنيــة الناشــئة ،واملقاربــات ،واالتجاهــات،
واللوائح والتشريعات .يخطط ويوفرموارد أنشطة ضمان الجودة التنظيمية .يرصد ويصدرتقاريرعن أنشطة ضمان
الجــودة ومســتويات االمتثــال واملخاطــرالتنظيميــة ومخاطــراملشــاريع علــى حــد ســواء .يســتعرض ويحلــل نتائــج أنشــطة
املراجعــة ويحــدد فــرص التحســين للمؤسســة.

املستوى 5

يضــع الخطــط وينظــم ويجــري عمليــات تدقيــق رســمية مســتقلة للمشــاريع املعقــدة أو البرامــج الرئيســية أو املجــاالت
الوظيفيــة .يقيــم ويقــدر ويحــدد عــدم االمتثــال للمعاييــر التنظيميــة ،ويحــدد مــا إذا كان قــد تــم تطبيــق مراقبــة الجــودة
املناسبة .يقوم بإعداد واصدارتقاريرعن نتائج التدقيق ويحدد املخاطراملرتبطة بهذه النتائج ويضمن تنفيذ اإلجراءات
التصحيحيــة .يســتعرض ويحلــل تقاريــرالتدقيــق لتحديــد املجــاالت املشــتركة لعــدم االمتثــال ويحــدد الفــرص لتحســين
فاعليــة وكفــاءة آليــات الرقابــة املؤسســية .يقــوم بمراجعــة الحســابات فــي جميــع أنحــاء سلســلة التوريــد .يخطــط ويشــرف
علــى ضمــان أنشــطة اآلخريــن.

املستوى 4

يجــري عمليــات تدقيــق أو مراجعــات رســمية لضمــان االمتثــال للمعاييــر التنظيميــة لألنشــطة أو العمليــات أو البيانــات
أو املنتجــات أو الخدمــات .يخطــط وينظــم ويجــري عمليــات التدقيــق ويحــدد مــا إذا كان قــد تــم تطبيــق مراقبــة الجــودة
املناســبة للمشــاريع ،وأنشــطة التطويرأو الدعم .يقوم بتجميع الســجالت وجمعها وفحصها ،وتحليل األدلة ومســودات
كل أو جــزء مــن تقاريــراالمتثــال الرســمية .يحــدد املخاطــراملرتبطــة بالنتائــج وعــدم االمتثــال ويقتــرح إجـراءات تصحيحيــة.
يقــدم املشــورة والتوجيــه فــي اســتخدام املعاييــر التنظيميــة .يقــوم بمراجعــات ضمــان الجــودة للمورديــن وذلــك طــوال
سلســلة التوريــد.

املستوى 3

يســاهم فــي جمــع األدلــة وإجـراء عمليــات التدقيــق أو املراجعــات الرســمية لألنشــطة أو العمليــات أو البيانــات أو املنتجــات
ً
أو الخدمــات .يفحــص الســجالت بحثــا عــن أدلــة علــى إجـراء االختبــارات املناســبة وأنشــطة ضبــط الجــودة األخــرى ويحــدد
االمتثــال للتوجيهــات التنظيميــة واملعاييــرواإلجـراءات .يحــدد عــدم االمتثــال ،وعــدم املطابقــة واألحــداث غيــرالطبيعيــة.

مقاييس MEAS
تطويــروتشــغيل قــدرة قيــاس لدعــم احتياجــات املعلومــات املؤسســية املتفــق عليهــا .تخطيــط وتنفيــذ ومراقبــة األنشــطة
لقيــاس خصائــص العمليــات واملنتجــات والخدمــات مــن أجــل تقييــم األداء والتقــدم وتوفيــرمؤشـرات ورؤى للمشــكالت
والقضايــا واملخاطــرالفعليــة أو املحتملــة .تحديــد املتطلبــات ،واختيــاراملقاييــس وجــداول القيــاس ،وإنشاءأســاليب جمــع
البيانات وتحليلها ،وتحديد القيم املســتهدفة والحدود القصوى .يمكن تطبيق املقاييس على املؤسســات واملشــروعات
والعمليــات ومنتجــات العمــل.
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املستوى 6

إنشــاء إطــار القيــاس ومواءمــة أهــداف القيــاس مــع أهــداف العمــل .يطــور السياســات التنظيميــة واملعاييــر واملبــادئ
التوجيهيــة للقيــاس .يقــود عمليــة تطويــرالقــدرات التنظيميــة للقيــاس (بمــا فــي ذلــك األتمتــة) .يوفــراملــوارد لضمــان اعتمــاد
وااللت ـزام بالسياســات واملعاييــر.

املستوى 5

يقــدم املشــورة والتوجيــه لالســتخدام الفعــال للقياســات واملقاييــس .يحــدد أهــداف ونطــاق القيــاس للوظائــف والفــرق
واملشــاريع .يخطط وينفذ تحســينات على قدرة القياس .يختارالقياســات املناســبة للنشــاط واألهداف التنظيمية .يســاهم في
السياســات التنظيميــة واملعاييــرواإلرشــادات للقيــاس .يســتعرض آليــات جمــع البيانــات وتخزينهــا (بمــا فــي ذلــك األنظمــة اآلليــة)
لدعــم عمليــة القيــاس.

املستوى 4

يدعم املشاريع أو املهام أو الفرق في تطويراملشروع وأساليب التشغيل للقياس .يحدد القياسات األساسية واملستمدة
التــي تدعــم احتياجــات املعلومــات املتفــق عليهــا .يحــدد ويضــع أولويــات القياســات واملقاييــس واألهــداف املناســبة .يحــدد
كيفيــة جمــع وتخزيــن البيانــات لــكل مقيــاس مطلــوب .يقــدم إرشــادات بشــأن جمــع البيانــات بمــا فــي ذلــك األتمتــة .تصاميــم
التقاريــروأشــكال التقاريــر.

املستوى 3

يطبق تقنيات قياسية لدعم مواصفات املقاييس وجمع وحفظ البيانات لعملية القياس .ين�شئ ويعد ويوزع التقارير.
يســتخدم أدوات القياس للتحليل الروتيني للبيانات .يحدد وينفذ التحســينات على أســاليب جمع البيانات.

مراجعة املطابقة CORE
إجراء تقييم مستقل ملطابقة أي نشاط ،أوعملية ،أومعطيات ،أومنتج ،أوخدمة بمقاييس املعاييراملحددة ،املمارسة
األفضل ،أو أي متطلبات توثيق أخرى .ربما يتعلق ،على سبيل املثال ،بإدارة التقييم ،وأدوات حماية الشبكات ،جدار
الحماية وحماية اإلنترنت ،والدعم ،واألنظمة اآلنية ،وتطبيقات التصميم وشهادات محددة.

املستوى 6

يحــدد اإلجـراءات املؤسســية للتقييمــات الداخليــة أو تقييمــات الطــرف الثالــث للنشــاط ،والعمليــة ،واملنتــج أو الخدمــة
ً
قياســا علــى املعاييــر املعتمــدة .يطــور خطــط املراجعــة لنظــم اإلدارة؛ بمــا فــي ذلــك مراجعــة تنفيــذ املعاييــر واســتخدامها
وفاعليــة الضوابــط التشــغيلية والعمليــة .إمكانيــة إدارة املراجعــة ،وتحليلهــا أو إدارة مراجعيــن خارجييــن .يحــدد مناطــق
الخطــورة ويخصــص برامــج االســتجواب .يقــدم توصيــات تحســين العمليــات كمــا يتحكــم باإلج ـراءات .يخــول إصــدار
التقاريــر الرســمية إلــى اإلدارة بشــأن مــدى االمتثــال لألنظمــة مــع املعاييــر والقواعــد و/أو التشــريع.

املستوى 5

يخطــط املراجعــات الرســمية لألنشــطة أو العمليــات أو املنتجــات أو الخدمــاتّ .
يقيــم التحكــم الداخلــي املســتقل للعمليــات
ِ
التجاريــة التلقائيــة وتقديرهــا بصــورة مســتقلة ،بنـ ًـاء علــى أدلــة التحقيــق والتقييــم التــي تقــوم بهــا بنفســك أو مــن خــال فريــق.
يضمــن اتبــاع التقييمــات املســتقلة لإلجـراءات املتفــق عليهــا ويقــدم النصائــح لآلخريــن فــي عمليــة املراجعــة .يقــدم النصيحــة
لإلدارة بخصوص طرق تحسين الكفاءة في آلية التحكم وفاعليتها .يحدد املخاطراملصاحبة ويقيمها ويحدد كيفية تقليلها.

املستوى 4

يقــوم بــإدارة املراجعــات الرســمية لألنشــطة أو العمليــات أو املنتجــات أو الخدمــات .يجمــع الســجالت ويرتبهــا ويفحصهــا
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كجــزء مــن إســتراتيجيات االختبــاراملحــدد كدليــل علــى االلت ـزام بتوجيهــات اإلدارة أو التعريــف باألحــداث غيــرالطبيعيــة.
يقوم بتحليل األدلة التي تم تجميعها وتعديل جزء من التقا يرالرسمية أو كلها ً
تعليقا على املطابقة املوجودة في الجزء
ر
الــذي تمــت مراجعتــه مــن بيئــة أنظمــة املعلومــات.

املستوى 3

يجمــع األدلــة ويرتبهــا كجــزء مــن الســلوك الرســمي واملراجعــة املخططــة لألنشــطة أو العمليــات أو املنتجــات أو الخدمــات.
يفحص السجالت كجزء من إستراتيجيات االختباراملحدد كدليل على االلتزام بتوجيهات اإلدارة أو التعريف باألحداث
غيــرالطبيعيــة.
تقييم السالمة SFAS
تقييــم الســامة املتعلقــة بأنظمــة البرامــج لتحديــد مــدى مطابقتهــا للمعاييــرواملســتويات املطلوبــة مــن الســامة الكاملــة.
وهــذا ينطــوي علــى إصــدار األحــكام املهنيــة علــى نهــج هندســة البرامــج؛ بمــا فــي ذلــك مــدى مالءمــة التصميــم ،واالختبــار
ً
واملصادقــة ،والتحقــق ،واملناهــج ،فضــا عــن تحديــد املخاطــروالوســائل التــي يمكــن مــن خاللهــا تقليــل املخاطــروتقييمهــا.
يقــوم بإنشــاء إطــارالتقييــم واملمارســات وصيانتهــا وإدارتهــا.

املستوى 6

يقــود تقييمــات تصــل إلــى املســتوى الرابــع مــن  IEC 61508مــن الســامة الكاملــة (أو املعيــارالــذي يعادلهــا) أو يشــارك فــي
أي مســتوى مــن التقييــم .يحــدد مناهــج التقييــم ،وتقنياتــه وأدواتــه والتــي تســتخدم حســب االقتضــاء ملســتويات الســامة
ملتعهــد التقييمــات.

املستوى 5

يشــارك فــي التقييمــات حتــى املســتوى الثالــث مــن  IEC 61508مــن الســامة الكاملــة (أو املعيــار الــذي يعادلــه) ،ويقــوم
بتحليــات الســامة علــى التصاميــم املبدئيــة باســتخدام  HAZOPSأو  FMEAأو األســاليب املشــابهة.
التحليل الجنائي الرقمي DGFS
تجميــع األدلــة املتعلقــة بالحاســوب ومعالجتهــا ،وحفظهــا ،وتحليلهــا ،وتقديمهــا لتدعــم مكافحــة الثغ ـرات األمنيــة و/أو
اإلجراميــة ،واالحتيــال ،والتجســس ،أو تحقيقــات إنفــاذ القانــون.

املستوى 6

يضــع السياســات واملعاييــر والتوجيهــات حــول كيفيــة تحقيــق التحليــل الرقمــي لتصرفــات املؤسســة .يقــوم بقيــادة
متخص�صــي اإلدارة وصيانتهــا وإدارتهــا للتحقيقــات املعقــدة عنــد اللــزوم .يخــول الزيــادة مــن تقاريــرالتحليــات الرســمية.

املستوى 5

يقــوم بإجـراء التحقيقــات لجمــع األدلــة الرقميــة بطريقــة صحيحــة وتحليلهــا ،وتقديمهــا للمجتمعيــن القانونــي والتجــاري.
يرتــب االســتنتاجات والتوصيــات ويقــدم األدلــة التحليليــة للمالكيــن .يســهم فــي تطويــرالسياســات ،واملعاييــروالتوجيهــات.

املستوى 4

يســهم فــي تحقيقــات التحليــات الرقميــة .يعالــج أدلــة الحاســوب ويقــوم بتحليلهــا بالتوافــق مــع السياســة واملعاييــر
والتوجيهــات ودعــم إصــدار نتائــج الطــب الشــرعي والتقاريــر.
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الفئة :العالقات واالرتباط
ّ
املورديــن وطــرح املنافســات واملشــتريات .يقــود فــرق املشــتريات ،وإدارة عمليــات
السياســات واإلجـراءات الخاصــة باختيــار ِ
طرح املنافســات والتقييم والشـراء .يتفاوض مع الشــركاء ّ
واملوردين املحتملين ،ويضع معاييروإجراءات القبول .يصوغ
ِ
ويبــرم العقــود.

إدارة أصحاب املصلحة 100
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املستوى 4

يســتعرض ويراجــع دراســات الجــدوى (املتطلبــات والفوائــد املحتملــة والخيــارات) ويحــدد مســارات الش ـراء املناســبة؛
مثــل الســوق املفتوحــة أو إطــارالعمــل التعاونــي .يضمــن إعــداد اســتبيانات التأهيــل األولــي املفصلــة ودعــوات املنافســات،
مسـ ً
ـتفيدا مــن معرفتــه بالســوق فــي وضــع املواصفــات .يجمــع البيانــات ويصنفهــا لدعــم التعــاون ويتفــاوض علــى الشــروط
واألحكام لتعكس حجم املتطلبات أو االحتياجات وتشجع األداء الجيد .يتولى تقييم العطاءات أو العروض على أساس
املواصفــات ومعاييــرالتقييــم ،ويقــوم بإعــداد وثائــق القبــول ،ويقــدم املشــورة بشــأن العقــود واتفاقيــات مســتوى الخدمــة.

الفئة الثانوية :أصحاب المصلحة
التعهيد (توفير املصادر) 100
ّ
املوردين 101
إدارة ِ
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إدارة العالقات 103
دعم خدمة العمالء 104

املستوى 3

التعهيد (توفير املصادر) SORC
توفيــر السياســة واملعاييــر الداخليــة واملشــورة بشــأن املشــتريات أو التشــغيل التجريبــي للمنتجــات والخدمــات املــوردة
ًّ
داخليــا .توفيــرالحوكمــة التجاريــة واالمتثــال للتشــريعات وضمــان أمــن املعلومــات .تنفيــذ
مــن جهــات خارجيــة أو املطــورة
ّ
واملورديــن.
عمليــات الشـراء املمتثلــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــاركامــل املســائل والضــرورات ذات الصلــة بالتشــغيل التجريبــي
ِ
ّ
املورديــن لضمــان التســليم الناجــح للمنتجــات والخدمــات التــي يتطلبهــا العمــل.
تحديــد وإدارة ِ

املستوى 7

يتولى املسئولية الكاملة عن االمتثال للتشريعات .إدارة سلسلة التوريد .الحوكمة التجارية .سياسة وإجراءات اختيار
املورديــن وطــرح املنافســات واملشــتريات (بمــا فــي ذلــك معاييــر «البنــاء أو الش ـراء» ،وقيــاس األداء ً
ّ
وفقــا ملعاييــر محــددة).
ِ
ّ
املورديــن ،وتبنــي عالقــات تشــغيلية فعالــة علــى جميــع املســتويات .يكــون
تحديــد اإلســتراتيجيات الشــاملة إلدارةعالقــات ِ
مســئوال عــن توزيــع ومراجعــة عمليــات االســتحواذ ،والتفــاوض حــول العقــود الرئيســية.

املستوى 6

ّ
املورديــن وطــرح املنافســات واملشــتريات ووضــع معاييــر التقييــم
يؤثــر فــي السياســات واإلج ـراءات ذات الصلــة باختيــار ِ
املرجعية .يحدد إستراتيجيات ومعاييروأساليب وعمليات الشراء واملمارسات الجيدة التي تضمن االمتثال للتشريعات
واللوائــح وأمــن معلومــات األط ـراف الخارجيــة .يحــدد الشــركاء الخارجييــن ،ويشــارك مــع املتخصصيــن فــي التخصصــات
األخــرى ذات الصلــة حســب االقتضــاء .يضمــن توافــق الشــروط واألحــكام مــع التشــريعات والسياســات الحاليــة .يقــود
ً
عمليــة الشـراء ،بـ ً
ـدءا مــن بيــان املتطلبــات (االحتياجــات) وصــول إلــى إبـرام العقــود ومتابعتهــا وإنهائهــا.

املستوى 5

ّ
املورديــن واألســواق ،ويعمــل بصفــة دائمــة علــى فهــم البيئــة التجاريــة بمنظورهــا الواســع ،لالسترشــاد بهــا فــي وضــع
يــدرس ِ
وتطويراإلستراتيجيات التجارية وخطط التعهيد .يقدم املشورة بشأن جدوى نماذج التعهيد البديلة ،واملشورة حول
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يعــد اســتبيانات التأهيــل األولــي ودعــوات املنافســات علــى أســاس دراســات الجــدوى .يــدرك الفــرق بيــن خيــارات النظــم
املفتوحــة املصــدر والحصريــة (الخاضعــة لحقــوق امللكيــة) .يضــع معاييــر تقييــم مفصلــة للمنافســات األكثــر تعقيـ ًـدا،
ويســاعد فــي تقييــم العطــاءات أو العــروض.

املستوى 2

يســاعد فــي إعــداد اســتبيانات التأهيــل األولــي ودعــوات املنافســات علــى أســاس دراســات الجــدوى .يجمــع املعلومــات ذات
الصلــة باملنافســات .يضــع معاييــرتقييــم مفصلــة للمنافســات البســيطة .يســاعد فــي تقييــم العطــاءات أو العــروض.

ّ
إدارة املو ِردين SUPP

ّ
املورديــن مــع إســتراتيجيات وخطــط التعهيــد ،وموازنــة التكاليــف
مواءمــة أهــداف املؤسســة فيمــا يتصــل بــأداء وأنشــطة ِ
والكفاءات وجودة الخدمة .إقامة عالقات عمل قائمة على التعاون والثقة والتواصل املفتوح من أجل تشجيع االبتكار
املوردين.اإلشـراك االســتباقي ّ
ّ
للمورديــن لتحقيــق املنفعــة املتبادلــة بمعالجــة الحــوادث
ِ
املشــترك وتحســين الخدمــات مــع ِ
التشــغيلية واملشــكالت وضعــف األداء وأســباب الن ـزاع األخــرى .اســتخدام مســارات تصعيــد واضحــة ملناقشــة وحــل
ّ
موردين متعددين (داخليين وخارجيين) باستخدام مجموعة من املقاييس
القضايا .إدارة األداء واملخاطرفي العمل مع ِ
املتفــق عليهــا.

املستوى 7

ّ
املورديــن ،باعتمــاد عالقــات إداريــة وتشــغيلية فعالــة علــى جميــع املســتويات .يقــود
يحــدد اإلســتراتيجية الشــاملة إلدارة ِ
ّ
املورديــن تقلــل مــن التكاليــف واملخاطــر ،وتخلــق ً
فرصــا لالبتــكار وإيجــاد القيمــة .يوائــم األهــداف
ش ـراكات تعاونيــة مــع ِ
ّ
املوردين وأنشطة إدارة العالقات مع أهداف العمل وإستراتيجيات التعهيد .يضع إطا ًرا ملراقبة الخدمة
الخاصة بأداء ِ
املقدمــة ويقــدم قيمــة تجاريــة طــوال مــدة العقــد .يقــوم علــى ويتحمــل املســئولية الكاملــة عن:االمتثــال للتشــريعات؛ إدارة
ّ
املورديــن ووضــع معاييــرالتقييــم ألدائهــم .يمثــل
سلســلة التوريــد؛ الحوكمــة التجاريــة؛ سياســات إدارة املخاطــرالختيــار ِ
ّ
باملورديــن.
املؤسســة فــي املنازعــات التجاريــة املهمــة املتعلقــة ِ
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املستوى 6

يعمل على تطويرالسياسات واملعاييرواملبادئ التوجيهية التنظيمية لضمان إدارة فعالة للموردين عبرسلسلة التوريد
املتكاملــة .يحــدد نهــج االتصــاالت التجاريــة ،وإدارة واســتمرارية العالقــة بيــن املؤسســة ّ
واملورديــن .يوجــد بيئــة تتعــاون
ِ
ّ
وموردوهــا لتحقيــق املنفعــة املتبادلــة ،بمــا يضمــن تطويــروالحفــاظ علــى عالقــات عمــل إيجابيــة وفعالــة
فيهــا املؤسســة ِ
عبــر سلســلة التوريــد .يضمــن توفــر املــوارد واألدوات الالزمةإلج ـراء التقييــم املعيــاري .اســتعراض التحليــات الخاصــة
ّ
املورديــن بااللتزامــات التعاقدية
باملــورد وتقييــم الفاعليــة عبــرسلســلة التوريــد .يكفــل وفــاء جــودة الخدمــات املقدمــة مــن ِ
واحتياجــات العمــل .يديــراملخاطــراملرتبطــة بأمــن املعلومــات واســتمرارية وســامة عمليــة التوريــد.

املستوى 5

ّ
املوردين للوفاء بمؤشرات األداء الرئيسية واملستهدفات املتفق عليها .يديرعملية تنفيذ إجراءات تحسين خدمات
يدير ِ
ّ
ّ
املوردين لدعم وتوجيه خرائط الطريق اإلنمائية أوالتطويرية .يديرالعالقات التشغيلية
املوردين .يستفيد من خبرات ِ
ِ
ّ
املورديــن .يضمــن تصعيــد املنازعــات أو النزاعــات املحتملــة فــي مرحلــة مبكــرة ،وفــق مســارات تصعيــد واضحــة ،مــن
بيــن ِ
ّ
ّ
املوردين بصورة
املوردين لضمان مراقبة أداء ِ
أجل حلها أو تسويتها .يجري التقييم املعياري ويستفيد من بيانات أداء ِ
ســليمة ومراجعتــه بانتظــام .يحــدد القيــود والفــرص عنــد التفــاوض أوإعــادة التفــاوض علــى العقود.

املستوى 4

ّ
ّ
املوردين ورضا العمالء
املوردين ويتحرى عن املشكالت .يراقب ويعد التقاريرحول أداء ِ
يجمع البيانات الخاصة بأداء ِ
ّ
ّ
املورديــن ملعالجــة
املورديــن مــع شــروط العقــد .يبــادرإلــى املشــاركة والتعــاون مــع ِ
وأخبــارالســوق .يتحقــق مــن توافــق أداء ِ
ّ
املورديــن.
الحــوادث أو املشــكالت أو األداء غيــراملر�ضــي .ينفــذ مبــادرات وبرامــج تحســين الخدمــة املتعلقــة بــإدارة ِ

املستوى 3

ّ
واملورديــن .يقــدم الدعــم فــي معالجــة الحــوادث أو
يكــون بمنزلــة نقطــة االت
صــال االعتياديــة (حلقــة الوصــل) بيــن املؤسســة ِ
ُ
ّ
ّ
املورديــن.
باملورديــن .يجمــع ويعــد تقاريــرالبيانــات حــول أداء ِ
املشــكالت أو األداء غيــراملر�ضــي فيمــا يتعلــق ِ

املستوى 2

ّ
ّ
واملوردين.
املوردين .يساعد في التواصل اليومي املعتاد بين املؤسسة ِ
يساعد في جمع وإعداد تقاريرالبيانات حول أداء ِ

إدارة العقود ITCM
اإلدارة والضبط الشامالن لعمليات تشغيل العقود الرسمية الخاصة بتوريد املنتجات والخدمات.

املستوى 6

يتفاوض ويعالج املسائل التعاقدية ،بما في ذلك عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية .يعزز عمليات ضبط التغييرويقود
مفاوضــات التعديــل عنــد الضــرورة .يقــود برامــج التطويــراملســتمر ،ويشــترك فــي وضــع اإلســتراتيجيات والحوافــزلتحســين
األداء .يقــوم بإجـراء تقييمــات ماليــة شــاملة .يضمــن الســلوك غيــرالتمييــزي واالمتثــال القانونــي .يضمــن توثيــق الــدروس
املستفادة من املراجعات وتعزيزها بالتعاون مع جميع أصحاب املصلحة .يطور املؤهالت على مستوى الصناعة/الفئة
كمبــادرلتطبيــق «أفضــل املمارســات».

املستوى 5

يشــرف علــى ويقيــس مــدى اســتيفاء االلتزامــات التعاقديــة .يســتخدم مؤش ـرات األداء الرئيســية ( )KPIsملراقبــة وإبــداء
املالحظات على األداء وتحديد الفرص للتحسين املستمر .يطور إستراتيجيات ملعالجة حاالت القصور في األداء وعدم
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االمتثــال ،بمــا فــي ذلــك تطبيــق شــروط العقــد .يحــدد املواضــع التــي تتطلــب إجـراء تغييـرات ،ويقــوم بتقييــم أثرهــا ،ويقــدم
املشورة ألصحاب املصلحة حول اآلثاروالعواقب املترتبة على األعمال و/أوعنصرالشراء في البرامج/املشاريع .يتفاوض
علــى التغيي ـرات أو التعديــات ويســعى للحصــول علــى التصريــح املناســب .يدعــم بنشــاط وتفاعــل مــع الخب ـراء وأصحــاب
املصلحــة لضمــان تحديــد التحســينات املســتمرة مــن خــال عمليــات املراجعــة وقيــاس األداء .يقــوم بتطويــر وتنفيــذ
أســاليب (بروتوكــوالت) إدارة التغييــر.

املستوى 4

يحدد املصادرويقوم بتجميع البيانات الخاصة بأداء العقود (مثل األسعاروتكاليف سلسلة التوريد) ،ويقوم بمراقبة
األداء ً
وفقــا ملؤش ـرات األداء الرئيســية )KPIs(.يحــدد األداء املنخفــض ويرفــع التقاريــر عنــه ويطــور الفــرص للتحســين.
يراقب االمتثال للشروط واألحكام ويتخذ الخطوات املناسبة ملعالجة عدم االمتثال لها .يبادرعلى نحواستباقي إلى إدارة
آليات املخاطرة واملكافأة في العقد .يراقب التقدم في تحقيق أهداف العمل املحددة في دراسة الجدوى .يحدد املواضع
التــي تتطلــب إجـراء تغييـرات ،ويخطــط للتغيـرات أوالتعديــات .يعمــل بالتشــاور مــع أصحــاب املصلحــة علــى ضمــان تنفيــذ
أســاليب (بروتوكــوالت) إدارة التغييــر.
إدارة العالقات RLMT
ر
التحديد املنهجي لعالقات أصحاب املصلحة وتحليلها وإدارتها و صدها وتحســينها من أجل اســتهداف وتحســين النتائج
التي تحقق املنفعة املتبادلة .تحقيق االلتزام بالعمل من خالل التشاور والنظرفي التأثيرات .تصميم نهج إدارة العالقة
الواجــب اتباعــه؛ بمــا فــي ذلــك األدوار ،واملســئوليات ،والحوكمــة ،والسياســات ،والعمليــات ،واألدوات ،وآليــات الدعــم.
يمــزج بطريقةإبداعيــة بيــن قنــوات االتصــال الرســمية وغيــرالرســمية مــن أجــل تحقيــق النتيجــة املنشــودة.

املستوى 3

يحــدد النهــج اإلســتراتيجي لفهــم أهــداف ومتطلبــات أصحــاب املصلحــة .يعمــل مــع جميــع األطـراف املعنيــة إلقامــة عالقــات
فعالة بين أصحاب املصلحة؛ بما في ذلك املسئولية عن العالقة بين مهام التقنية واملستخدمين النهائيين .يرسخ ويروج
الرؤية الشــاملة لكيفية الوفاء بأهداف أصحاب املصلحة ويحدد األدوارالتنظيمية ويرتبها .يديربنشــاط العالقات مع
كبارأصحاب املصلحة ،ويكون نقطة التصعيد النهائية لحل املشكلة .يحدد ويسعى لتحقيق االتفاق على مبادئ إقامة
عالقــات فعالــة بيــن أصحــاب املصلحــة؛ بمــا فــي ذلــك املســئولية عــن العالقــة بيــن موظفــي تقنيــة املعلومــات واملســتخدمين
النهائييــن.

املستوى 6

يقود عملية تطويراإلستراتيجيات والخطط الشاملة إلدارة أصحاب املصلحة .يبني عالقات إستراتيجية طويلة األجل
مــع كبــارأصحــاب املصلحــة (الداخلييــن والخارجييــن) .يعمــل علــى تيســيرمشــاركة أصحــاب املصلحــة وتقديــم الخدمــات
ومشــاريع التغييــر ،ويكــون نقطــة االتصــال الوحيــدة لكبــارأصحــاب املصلحــة ،بمــا يــؤدي إلــى تيســيرالعالقــات فيمــا بينهــم.
يتفــاوض لضمــان أن يتفهــم أصحــاب املصلحــة ويتفقــوا علــى مــا ســوف يفــي باحتياجاتهــم ،وأن يتــم تحديــد االتفاقــات
املناســبة .يشــرف علــى متابعــة العالقــات؛ بمــا فــي ذلــك الــدروس املســتفادة والتغذيــة الراجعــة املناســبة .يتخــذ إجـراءات
لتحســين العالقــات وفتــح االتصــاالت مــع وبيــن أصحــاب املصلحــة.

املستوى 5

يحــدد االتصــاالت والعالقــات بيــن مجموعــات أصحــاب املصلحــة .يترجــم إســتراتيجيات االتصاالت/مشــاركة أصحــاب
املصلحة إلى أنشطة ومخرجات محددة .يعمل على تيسيرالتواصل والنقاش املفتوحين بين أصحاب املصلحة ،ويكون
نقطــة االتصــال الوحيــدة عبــر تطويــر إســتراتيجيات وخطــط ملشــاركة أصحــاب املصلحــة واملحافظــة عليهــا والعمــل بهــا.
يقدم مالحظات مستنيرة لتقييم وتعزيزالفهم .يسهل عمليات اتخاذ القرارات املتعلقة بالعمل .يجمع وينشراملعلومات
الخاصــة بالتقنيــة والعمــل.
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املستوى 4

ينفــذ خطــة اتصاالت/مشــاركة أصحــاب املصلحــة .يتعامــل مــع املشــكالت واملســائل ،وإدارة الق ـرارات ،واإلج ـراءات
التصحيحية ،والدروس املستفادة ،وجمع ونشراملعلومات ذات الصلة .يجمع التغذية الراجعة من العمالء وأصحاب
املصلحــة ويســتخدمها للمســاعدة فــي قيــاس فاعليــة إدارة أصحــاب املصلحــة .يســاعد فــي تطويــروتعزيــزعالقــات العمــاء
وأصحــاب املصلحــة.

دعم خدمة العمالء CSMG
إدارة وتشــغيل واحــد أو أكثــرمــن موظفــي خدمــة العمــاء أو مكتــب الخدمــات .العمــل كنقطــة اتصــال لدعــم مســتخدمي
الخدمــة واملشــكالت املرفوعــة مــن العمــاء ،أو طلــب املعلومــات ،أو الوصــول ،أو الخدمــات األخــرى .تقديــم الخدمــة
للعمــاء مــن خــال قنــوات متعــددة؛ بمــا فيهــا البشــرية والرقميــة واآلليــة والخدمــة الذاتيــة.

املستوى 6

يؤثــر فــي التوجــه اإلســتراتيجي ويتحمــل املســئولية عــن مجموعــة كاملــة مــن موظفــي خدمــة العمــاء؛ بمــا فــي ذلــك األطــر
التنظيميــة للشــكاوى ومعاييــرالخدمــة واالتفاقــات التشــغيلية .يحــدد قنــوات ومســتويات ومعاييــرالخدمــة ،وإج ـراءات
مراقبة موظفي خدمة العمالء أو موظفي مكتب الخدمة .يوفرالقيادة لتقديم ثقافة الخدمة املطلوبة لتحقيق النتائج
التنظيميــة املطلوبــة .يتحمــل مســئولية اســتمرارية العمــل واالمتثــال القانونــي والتنظيمــي والتعاقــدي.

املستوى 5

يضطلــع بمســئوليةاإلدارة اليوميــة وتخطيــط املــوارد وتخصيــص العمــل للوفــاء بمســتويات الخدمــة املتفــق عليهــا .يحــدد
ويوافــق ويطبــق املعاييــر .يضمــن تنفيــذ متابعــة ومراقبــة أداء تقديــم الخدمــات عبــرجميــع القنــوات (البشــرية والرقميــة
واآلليــة والخدمــة الذاتيــة) ،وتحليــل القياســات والتقاريــر ،وحــل املشــكالت .يصــوغ مســودة السياســة ومعاييــروإجـراءات
موظفــي خدمــة العمــاء أو مكتــب الخدمــة .يضمــن اكتمــال وتحديــث دليــل (كتالــوج) الخدمــات املطلوبــة واملدعومــة.

املستوى 4

يراقــب قنــوات تقديــم الخدمــات (البشــرية والرقميــة واآلليــة والخدمــة الذاتيــة) ويقــوم بجمــع البيانــات الخاصــة بــاألداء.
يســاعد فــي التحديــد والتطويــروالبحــث والتقييــم فيمــا يتعلــق بمعاييــرالخدمــات .يطبــق تلــك املعاييــرلحــل املشــكالت أو
تصعيدهــا ويقــدم إحاطــات فنيــة للموظفيــن.

املستوى 3

يكــون بمنزلــة نقطــة االتصــال االعتياديــة ،بحيــث يقــوم باســتالم ومعالجــة طلبــات الدعــم .يســتجيب ملجموعــة واســعة
مــن طلبــات الخدمــة للحصــول علــى الدعــم مــن خــال توفيــراملعلومــات للوفــاء بالطلبــات أو تمكيــن حــل املســألة .يقــوم
بالتحقيــق والتشــخيص األولــي ويقــوم علــى وجــه الســرعة برصــد وتخصيــص املشــكالت التــي لــم تحــل ،بحســب االقتضــاء.
يســاعد فــي تطويــراملعاييــر ،ويقــوم بتطبيقهالتتبــع املشــكالت أو رصدهــا أو اإلبــاغ عنهــا أو حلهــا أو تصعيدهــا .يســاهم فــي
إعــداد وثائــق الدعــم.

املستوى 2

يســتجيب لطلبــات الخدمــة املشــتركة مــن خــال توفيــر املعلومــات لتمكيــن الوفــاء بهــا .يقــوم علــى وجــه الســرعة برصــد
وتخصيــص االتصــاالت التــي لــم تتــم معالجتهــا ،بحســب االقتضــاء .يحتفــظ بالســجالت ويبلــغ املســتخدمين باإلجـراءات
ويخطــر األشــخاص ذوي الصلــة باإلج ـراءات املتخــذة.

املستوى 1

يستقبل طلبات الخدمة ويتعامل معها ،مع اتباع اإلجراءات املتفق عليها .يقوم على وجه السرعة بتخصيص املكاملات،
بحسب االقتضاء .يسجل الحوادث وطلبات الخدمة ويحتفظ بالسجالت ذات الصلة
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التسويق MKTG
البحــث والتحليــل وتحفيــزاألســواق املحتملــة أو الحاليــة لتقنيــة املعلومــات واملنتجــات والخدمــات ذات الصلــة ،لغــرض
توفيــرأســاس ســليم لتطويــراألعمــال وتحقيــق االنســيابية املالئمــة الستفســارات العمــاء .إدارة وتطويــراإلســتراتيجيات
والحمــات واألنشــطة التســويقية اليوميــة التــي تنفــذ مــن خــال القنــوات املناســبة.

املستوى 6

يحــدد ويشــرف علــى إســتراتيجية التســويق الشــاملة للمؤسســة لغــرض تحقيــق أهــداف أعمالهــا .يقــوم باإلش ـراف علــى
جميــع الخطــط التســويقية ويوجــه عمليــة التخطيــط التســويقي .يضطلــع بتقييــم العوامــل الرئيســية املتعلقــة بتنفيــذ
وقيــاس ومراجعــة الحمــات الناجحــة ويتعامــل معهــا؛ بمــا فــي ذلــك تقييــم القــدرة الحاليــة واملســتقبلية التــي يحتاجهــا
موظف التسويق ،ودور مشاركة املوظفين وشركاء العمل في ذلك ،واملزيج املناسب من األنشطة والقنوات التسويقية.

املستوى 5

يقــوم بتصميــم وإدارة الحمــات التســويقية ضمــن امليزانيــات املخصصــة لتحقيــق األهــداف املحــددة .يديــرويتابــع أبحــاث
السوق وتحليلها وعملية التخطيط التسويقي .يقدم املشورة بشأن إدارة العالمة التجارية والترويج لسمعة الشركات،
ً
ويلعب دو ًرا نشــطا في تعزيزمشــاركة املوظفين وشــركاء األعمال .يتحمل املســئولية الشــاملة عن إنتاج املواد التســويقية
والتنظيــم الزمنــي للفعاليــات .يوجــد الحلــول املبتكــرة ملشــكالت التســويق .يســتخدم الخبــرة والبيانــات لتقديــم توصيــات
مستنيرة لإلدارة العليا؛ بما في ذلك تجزئة السوق ووالء العمالء .يستعرض فاعلية أساليب وخدمات التسويق وأثرها
علــى نتائــج األعمــال ويرفــع التقاريــربذلــك.

املستوى 4

يخطــط ويجــري أبحــاث الســوق للحصــول علــى معلومــات حــول ديناميكيــات العمــاء واملنافســة وفهمهــا بقــدر أكبــر،
مسـ ً
ـتخدما القنــوات واألدوات املناســبة للتعامــل مــع الجمهــور املرغــوب .يســتخدم األبحــاث والــدروس املســتفادة
لالســتنارة بهــا فــي خطــط التســويق؛ بمــا فــي ذلــك التخطيــط لتحقيــق والء العمــاء .يســتحدث نقــاط بيــع فريــدة مــن نوعهــا،
والرسائل الرئيسية للمواد التسويقية .يستخدم ويستفيد بطريقة مبتكرة من العناصرذات الصلة بالبيئتين الرقمية
والتقليديــة ،ويعــد صيغــة ملــواد الدعــم املناســبة .يحلــل فاعليــة الحمــات والخدمــات وتأثيرهــا فــي ســلوك الجمهــور ونتائــج
األعمــال .ينظــم ويشــارك بنشــاط فــي فعاليــات التســويق.

املستوى 3

يستفيد من مواد أبحاث السوق وآراء العمالء واملوظفين وغيرها من املصادر ،لتحديد اتجاهات الصناعة واالحتياجات
ً
والفــرص .يختــار أدوات التســويق املناســبة ويســتخدمها للمهمــة املخصصــة .يجــري أبحاثــا حــول الســوق ويحتفــظ
باملعلومات ذات الصلة؛ بما في ذلك الدروس املســتفادة من الحمالت الســابقة ،وقياســات الفاعلية لألنشــطة الحالية
والســابقة .يســاهم فــي خطــط التســويق ،بتحديــد نقــاط البيــع الفريــدة والرســائل الرئيســية الخاصــة باملــواد التســويقية.
يقــوم بتقديــم العــروض املرئيــة والتواصــل فــي فعاليــات التســويق.
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املستوى 2

املستوى 5

يفهــم املبــادئ األساســية للتســويق واألدوات التــي تســتخدمها املؤسســة لتخطيــط وتنفيــذ ومتابعــة األنشــطة التســويقية.
يجمــع ويرصــد نتائــج األنشــطة التســويقية .يســاعد فــي أبحــاث الســوق وجمــع البيانــات ،مــع تقديــم تقاريــر موجــزة عــن
النتائــج.

يعمــل بصفــة وثيقــة مــع فريــق املبيعــات لضمــان مســاعدة العمــاء وتقديــم املشــورة لهــم بطريقــة ســليمة .يضمــن وضــع
تقديـرات موثوقــة للتكاليــف والجهــد واملخاطــروإعــداد خطــط للمشــاريع .يديــرجميــع أنشــطة دعــم املبيعــات ،مــع ُّ
تحمــل
املســئولية الكاملــة عــن املحتــوى الفنــي للعــروض والعطــاءات وعــروض املبيعــات .يضــع املقاييــس لتوفيــرالبيانــات حــول
األداء واملســاعدة فــي التحســين املســتمرألنشــطة دعــم املبيعــات.

البيع SALE
تحديــد آفــاق املبيعــات ومؤهالتهــا ،وتطويــر اهتمــام العمــاء ،واإلعــداد لعمليــة البيــع (بمــا فــي ذلــك إدارة عمليــة تقديــم
العــروض) وتنفيــذه ومتابعتــه فيمــا يتعلــق بــأي منتــج أو خدمــة فــي األســواق الخارجيــة أو الداخليــة.

املستوى 4

املستوى 6

يشــرف علــى أنشــطة مبيعــات الشــركة للتأكــد مــن أنهــا تتما�شــى مــع أهــداف أعمــال الشــركة (قــد تكــون املؤسســة جـ ً
ـزءا
مــن منشــأة أكبــر) .يعتمــد عــروض املبيعــات .يتفــاوض مــع ممثلــي العمــاء علــى أعلــى مســتوى فــي كل مــن املســائل التقنيــة
والتعاقدية .يوافق ويوقع على العقود .يطور وينفذ سياسة وإستراتيجية املبيعات الخاصة باملؤسسة ،ويسهم بدرجة
كبيرة في تطويرإستراتيجية التسويق .يباشرالتسويق وتطويرالخدمات وأنظمة املنتجات والعقود املوحدة (القياسية)
لدعــم توافقهــا مــع احتياجــات العمــاء املســتقبلية.

املستوى 5

يصمــم وينفــذ اإلســتراتيجيات الخاصــة باملبيعــات ويعمــل مــع اإلدارة العليــا لتنفيــذ خطــط املبيعــات .يخطــط ويتابــع
ويضبط عمل فرق املبيعات .يطور ويحافظ على عالقات العمالء الفعالة على املستويات التنفيذية ويؤهل معلومات
املبيعــات الجديــدة .يقــود عمليــة تقديــم العــروض داخــل املؤسســة .يوافــق ويوقــع علــى العقــود .يحافــظ علــى االتصــال
بالعميــل أثنــاء وبعــد عمليــة البيــع الســتباق أي مشــكالت وتحديــد املزيــد مــن الفــرص .يســاهم فــي تطويــر وتدريــب فــرق
املبيعــات وتطويــر املنتجــات أو الخدمــات.

املستوى 4

يجمــع املعلومــات ويســتخدمها مــن أجــل تحقيــق أهــداف املبيعــات .يتعامــل مــع عــروض املبيعــات الحاليــة ويحــدد ويؤهــل
املعلومات الجديدة والتوقعات بهدف تطويررافد للفرص املحتملة .يفهم العمالء واالحتياجات ،ويطور ويعزز عالقات
العمــاء ،قبــل وأثنــاء وبعــد إب ـرام االتفاقيات/العقــود .قــد تشــمل املهــام الرئيســية ً
أيضــا إدارة عمليــة تقديــم العــروض
وتحليل القيمة والتفاوض والعروض املرئية وإعداد العقود .يراقب ويرفع التقاريرعن الحصة السوقية واألداء ورضا
العمــاء ومعلومــات الســوق واملنافســين.
دعم املبيعات SSUP
تقديم املشورة الفنية واملساعدة لفريق املبيعات ووكالء املبيعات وموظفي بائعي التجزئة/املوزعين والعمالء الحاليين
أو املحتملين ،سواء لدعم نمو العمالء أو نشاط املبيعات أو الوفاء بالتزامات املبيعات.

املستوى 6

يقــود أنشــطة خدمــة العمــاء فــي املؤسســة ليضمــن أنهــا تتما�شــى مــع أهدافهــا وسياســتها .يوافــق علــى املقترحــات ويبــدأ
تنفيــذ نشــاط التطويــر فــي خدمــات وأنظمــة العمــاء.
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يعمــل بصفــة وثيقــة مــع فريــق املبيعــات ملســاعدة العمــاء املحتمليــن لتوضيــح احتياجاتهــم ومتطلباتهــم؛ يبتكــرالحلــول
ّ
ويقيــم جدواهــا وعمليتهــا .يوضــح الجــدوى الفنيــة باســتخدام النمــاذج املاديــة أو نمــاذج املحــاكاة .يضــع تقديـرات للتكلفــة
ِ
واملخاطــروخطــط املشــاريع األوليــة لالســتفادة منهــا فــي عــروض املبيعــات .يعمــل علــى حــل املشــكالت الفنيــة.

املستوى 3

يقــدم الخدمــة للعمــاء؛ بمــا فــي ذلــك املشــورة الفنيــة والتوجيــه بشــأن جميــع املســائل التــي تؤثــرفــي االســتخدام الناجــح
للمنتجــات والخدمــات املعقــدة .يســاعد العمــاء علــى إيضــاح احتياجاتهــم ومتطلباتهــم؛ يوثــق االســتنتاجات التــي تــم
التوصــل إليهــا ،ويســاهم فــي إعــداد ودعــم العــروض أو العطــاءات وعــروض املبيعــات.

املستوى 2

يتواصــل بفاعليــة مــع العمــاء عــن طريــق الهاتــف وشـ ًّ
ـخصيا .يســاعد فــي تقديــم الخدمــة للعمــاء؛ بمــا فــي ذلــك املشــورة
الفنيــة والتوجيــه بشــأن املســائل التــي تؤثــر فــي االســتخدام الناجــح للمنتجــات والخدمــات .يســاعد فــي ابتــكار حلــول
الحتياجــات ومتطلبــات العمــاء ويحــل املشــكالت املباشــرة.

املستوى 1

يستطيع التواصل بفاعلية مع العمالء عن طريق الهاتف وتقديم معلومات حول املنتجات والخدمات .يسعى للحصول
علــى املســاعدة مــن الزمــاء لحــل االستفســارات والشــكاوى األكثــرتعقيـ ًـدا الخاصــة بخدمــة العمــاء .يمكنــه اســتخدام
قواعــد البيانــات للحصــول علــى البيانــات وإدخالهــا.
إدارة اإلنتاج PROD
اإلدارة الفعالــة للمنتجــات أو الخدمــات طــوال دورة حياتهــا (مــن البدايــة وحتــى توقفهــا) مــن أجــل اســتغالل الفــرص
املتاحة في السوق ومعالجة احتياجات العمالء/املستخدمين وتحقيق أكبرقيمة ممكنة لألعمال .اعتماد نماذج تطوير
ـتنادا إلــى نشــاط العمــل واختيــاراملناســب مــن األســاليب أو ُّ
املنتجــات وتكييفهــا اسـ ً
النهــج التنبؤيــة (املبنيــة علــى الخطــة) أو
التكيفيــة (التكراريــة /الرشــيقة).

املستوى 6

يضع إطارإدارة دورة حياة املنتج للعمالء واملســتخدمين الداخليين والخارجيين .يبرز أهمية وقيمة مبادئ إدارة املنتج
ونمــاذج تطويــر املنتجــات املناســبة ســواء األســاليب أو النهــج التنبؤيــة (املبنيــة علــى الخطــة) أو التكيفيــة (التكراريــة/
الرشــيقة) .يوائــم أهــداف إدارة املنتجــات مــع أهــداف العمــل ،ويفــوض اختيــار وتخطيــط جميــع أنشــطة إدارة املنتجــات.
يبــادرإلــى اســتحداث منتجــات جديــدة .يشــرف علــى مجموعــة منتجــات املؤسســة ويتحمــل املســئولية عــن تحقيــق قيمــة
العميل و/أو رضا املســتخدمين طوال الوقت .يحدد الكيفية التي يمكن من خاللها للمنتجات الجديدة إحداث فرص
جديــدة وكيفيــة تكييف/تطويــع املنتجــات الحاليــة إلحــداث فــرص جديــدة.
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املستوى 5

يديــركامــل دورة حيــاة املنتــج لضمــان اســتمرارالوفــاء باحتياجــات العمالء/املســتخدمين طــوال الوقــت وتحقيــق الفوائــد
املاليــة وغيرهــا مــن الفوائــد .يلعــب دور املالــك ملنتــج أو خدمــة أو أكثــر .يحــدد ويعتمــد ّ
ويكيــف أســاليب وأدوات تطويــر
ِ
وتقنيات مناسبة للمنتجات ،باختيار األساليب املناسبة أو النهج التنبؤية (املبنية على الخطة) أو التكيفية (التكرارية/
الرشــيقة) .يحلل األبحاث الخاصة بالســوق و/أو املســتخدمين والتغذية الراجعة وآراء الخبراء وبيانات االســتخدام من
أجــل فهــم االحتياجــات أو املتطلبــات والفــرص .تطويــرعــروض املنتجــات وتحديــد وضــع املنتجــات وتنوعهــا ً
وفقــا ملختلــف
شـرائح العمــاء واملســتخدمين .يعطــي األولويــة الحتياجــات املنتجــات ويكــون لديــه احتياطــي منهــا .ينســق طــرح املنتجــات
التجريبيــة وإطــاق املنتجــات ويدعــم االتصــاالت والتدريــب .يتوقــع التغيي ـرات فــي احتياجــات العمالء/املســتخدمين؛
ويعمــل علــى تكييف/تطويــع املنتجــات ،ويضــع خطــط اإليقــاف والتحــول الخاصــة باملنتجــات.

املستوى 4

يقــوم بــإدارة جوانــب دورة حيــاة املنتــج لتمكيــن املنتــج ،بمــا يمكــن املنتــج مــن الوفــاء باحتياجــات العمالء/املســتخدمين
وتحقيــق األهــداف املاليــة أو أهــداف أخــرى .يلعــب دور املالــك لواحــد أو أكثــر مــن املنتجــات أو الخدمــات األقــل قيمــة؛
يعطي األولوية ملتطلبات املنتج ويمتلك تر ً
اكما للمنتجات .يحلل األبحاث الخاصة بالسوق و/أو املستخدمين والتغذية
الراجعــة وآراء الخب ـراء وبيانــات االســتخدام مــن أجــل فهــم االحتياجــات أو املتطلبــات والفــرص .يعمــل علــى تســهيل
استيعاب املنتجات من خالل التخطيط لتطويرضمانات املنتجات ،ودعم الحمالت وتقييمها ،ومراقبة أداء املنتجات.
يقــوم بطــرح املنتجــات التجريبيــة وإطــاق املنتجــات.

املستوى 3

يطبــق أســاليب/تقنيات وأدوات موحــدة لتنفيــذ أنشــطة التحليــل ومراقبــة األداء للمنتجــات املحــددة .يدعــم حــل
املشــكالت ،ويعمــل علــى معالجــة املســائل ويتخــذ اإلجـراءات بنـ ًـاء علــى التغذيــة الراجعــة واســتخدام املنتجــات الحاليــة.
يضــع ضمانــات للمنتجــات ويرصــد النتائــج والتغذيــة الراجعــة مــن الحمــات الخاصــة باملنتجــات.

حقوق النرش :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات MCIT
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