دولة الگويت
وزارة ال ـ ـم ــال ـيــة

State of Kuwait
Ministry of Finance

دليل إجــرءات
أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

االصدار الثاني 2016

دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

الـفــهـــرس
املوضــــــوع
نبذة عن إدارة مركز املعلومات اآللي
الهيكل التنظيمي إلدارة مركز املعلومات اآللي
تعليمات عمل مراقبة تطوير وصيانة النظم العامة:
قسم تطوير وصيانة نظم عامة أول.
قسم تطوير وصيانة نظم عامة ثاني.
قسم أمناط وقواعد البيانات.
تعليمات عمل مراقبة تطوير وصيانة نظم محلية:
قسم تطوير وصيانة نظم محلية اول.
قسم تطوير وصيانة نظم محلية ثاني.
قسم تطوير نظم معاجلة الوثائق.
تعليمات عمل مراقبة الدعم الفني:
قسم قواعد البيانات.
قسم شبكات االتصال.
قسم دعم نظم التشغيل.
قسم امن املعلومات.
تعليمات عمل مراقبة التشغيل:
قسم التشغيل.
قسم دعم التشغيل.
قسم التوثيق والتسجيل.
تعليمات عمل قسم دعم املستفيدين.
تعليمات عمل قسم التخطيط ورقابة اجلودة.
تعليمات عمل املكتب الفني.
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الصفحة

دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

نبذة عن إدارة مركز املعلومات اآللي بوزارة املالية
في عام  1983صدر القرار اإلداري رقم ( )9لسنة  1983بشـأن انشاء إدارة في وزارة املالية
تسمى (إدارة مركز املعلومات اآللي) واسند الى هذه اإلدارة اعداد الدراسات واتخاذ اإلجراءات
التي تلزم لتطوير االعمال بوزارة املالية باستخدام تقنية املعلومات ولقد واجهت هذه اإلدارة عدد
من املصاعب متثلت في السياسة املركزية التي كانت متبعة في مجال اإلدارة االلكترونية حيث
يتم منع تعددية مراكز املعلومات في احلكومة واجلهات امللحقة واالكتفاء مبركز معلومات وزارة
التخطيط لتقوم بهذا الدور على مستوى اجلهات احلكومية وامللحقة ألسباب تعود الى التكلفة العالية
للبنية التحتية للمعلومات وندرة العناصر البشرية املتخصصة في هذا املجال.
وفي عام  1985استطاعت اإلدارة الناشئة اقناع اإلدارة العليا بالوزارة بحتمية استخدام تقنية
املعلومات في إدارة العمل املالي واإلداري بالوزارة ،وقد مت اصدار القرارات التي من شأنها
تزويد هذه اإلدارة بعناصر العمل (البنية التحتية – العناصر البشرية املؤهلة) للقيام بتحويل اعمال
الوزارة املختلفة الى نظم آليه تتصف باحلداثة وحتقيق السرعة والدقة في إدارة اعمالها.
ومنذ ذلك التاريخ قامت إدارة مركز املعلومات بإعداد دراسات املسح امليداني جلوانب العمل
في الوزارة ووضع دراسة حتدد األنظمة اآللية التي حتتاج وزارة املالية لتطويرها واقتنت على
ضوء هذه الدراسة التجهيزات اآللية والبرمجية وحددت حاجتها الى العناصر البشرية املتخصصة
ووضعت اخلطط لتطوير النظم اآللية وفق ًا لألولويات التي تراها الوزارة وبدأت بتطوير عدد ًا من
النظم العامة التي تطبق على مستوى اجلهات احلكومية وامللحقة مثل نظم إدارة املواد املتكاملة –
نظم التوصيف والترميز – نظم املقايسات املخزنية – القيام بدراسة املتطلبات للنظم املالية املتكاملة
وتطويرها واحالل هذه النظم محل النظم اليدوية ،كما طورت العشرات من النظم احمللية التي تطبق
على مستوى قطاعات الوزارة ،وقامت ايض ًا بإنشاء شبكة اتصال محلية وخارجية تعتبر األكبر في
اجلهات احلكومية وامللحقة لتستخدم عدد ( )102موقع عمل خارجي وعدد ًا كبير ًا من املواقع احمللية.
وقد صرحت اإلدارة على دميومة اللحاق باحلديث من التقنيات املستخدمة في مجال املعلومات،
وقد متيزت اإلدارة في انشاء املواقع االلكترونية وتقدمي اخلدمات االلكترونية على أجهزة الهواتف
الذكية وتبوأت في هذا املجال مراكز متقدمة بني مراكز املعلومات احلكومية وامللحقة ولقد غيرت
إدارة مركز املعلومات اآللي أوجه العمل في وزارة املالية واكسبتها احلداثة والكفاءة.
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مراقبة تطوير وصيانة النظم العامة
 قسم األنماط وقواعد البيانات:

5
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اختبار اخلدمة-:
األهـــداف

التأكد من أن اخلدمة تؤدي وظائفها املطلوبة بالشكل السليم واعتماد
اخلدمة.

مجاالت املسؤولية  -جميع اخلدمات املطورة في املركز.
النماذج املستخدمة  -معايير وأمناط تطوير النظم.
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج مواصفات .NDL FM 09

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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شرح موجز للمفاهيم األساسية للمصطلحات املستخدمة في النماذج.
 - 1يقوم رئيس مجموعة االختبار باستالم ( )Test Casesالبيانات
االختبارية املتكاملة لكافة الوظائف من محلل النظم.
 - 2تقوم مراقبة الدعم الفني بتهيئة بيئة االختبار.
 - 3يقوم رئيس مجموعة االختبار بإعداد خطة تفصيلية الختبار اخلدمة
 - 4يقوم رئيس مجموعة االختبار بتوزع البيانات االختبارية على
فريقه.
 - 5في حالة التأكد من أن اخلدمة تؤدي وظائفها املطلوبة بالشكل السليم
ويتم اعتمادها.
 - 6في حالة وجود مالحظات او ان اخلدمة ال تعمل بشكل سليم يرفع
تقرير بذلك الى محلل نظم ونسخة الى مدير املشروع.
 - 7يقوم املبرمج بإجراء التعديالت املطلوبة إذا لزم األمر (منوذج
مواصفات برنامج ) NDL FM 09
املراجع التي استند عليها في تنفيذ اإلجراءات.
مراقب تطوير وصيانة النظم العامة .2832
رئيس قسم االمناط وقواعد البيانات .2876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة اول .2876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة ثان .2873
__
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التدقيق على تصميم قواعد البيانات-:
األهـــداف

 االلتزام باستخدام أمناط  1NF / 2NF / 3NFعند تصميم قاعدةالبيانات.
 عدم تكرار رموز وحقول وجداول البيانات املستخدمة في النظم. -حتقيق اكتمال وشمول البيانات وسهولة تداولها بواسطة النظام.

مجاالت املسؤولية  -جميع قواعد بيانات النظم املطورة في املركز.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 منهجية التطوير.شرح موجز للمفاهيم األساسية للمصطلحات املستخدمة في النماذج.
 - 1يقوم رئيس قسم أمناط التطوير وقواعد البيانات باستالم مذكرة
مرفقا بها تصميم قواعد البيانات للنظام من محلل النظم التابع لقسم
التطوير املختص.
 - 2يقوم املوظف املختص بقسم أمناط التطوير مبراجعة تصميم قواعد
البيانات.
 - 3يقوم املوظف املختص مبناقشة تصميم قواعد البيانات مع محلل النظم
وفقا ألصول التصميم.
 - 4يتم إجراء التعديالت املطلوبة من قبل محلل النظم.
 - 5يتم اعتماد قاعدة البيانات من رئيس قسم أمناط التطوير وقواعد
البيانات وإرسالها إلى قسم إدارة قواعد البيانات لعمل الالزم.
املراجع التي استند عليها في تنفيذ اإلجراءات.
مراقب تطوير وصيانة النظم العامة .22482832
رئيس قسم االمناط وقواعد البيانات .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة اول .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة ثان .22482873
__
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التصميم (جرافيك)-:

األهـــداف

العمل على حتسني الشكل الفني واالبداعي للخدمات من خالل:
 تصميم واجهات اخلدمات وتشمل كل ما يتعلق بتصميمات واجهاتاخلدمات فقط بدون تعليمات برمجية.
 تصميم الوثائق الدعائية وتشمل اإلعالنات الداخلية وتصميمات الكتبوالبروشورات والكتيبات الصغيرة والبو سترات.
 تصميم العروض التقدميية. تصميم الشعارات اخلاصة للخدمات واملواقع االلكترونية املدرجةباخلطة التشغيلية.

مجاالت املسؤولية  -جميع قواعد بيانات النظم املطورة في املركز.
النماذج املستخدمة  -معايير وأمناط تطوير النظم.
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج مواصفات .NDL FM 09

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع

االصدار الثاني 2016

شرح موجز للمفاهيم األساسية للمصطلحات املستخدمة في النماذج.
 - 1جمع املعلومات واملتطلبات من املستفيد.
 - 2حتليل املعلومات واملعطيات الناجتة عن االجتماع.
 - 3حتديد املتطلبات االساسية للتصميم.
 - 4البحث وجمع االدوات التي تفيد في عملية التصميم.
 - 5جتميع االفكار الناجتة عن عملية البحث واختيار أفضلهم التي حتقق
متطلبات التصميم.
 - 6تطوير االفكار املنتقاة.
 - 7بدا العمل على االفكار من خالل برامج التصميم.
 - 8االهتمام بالدقة في التصميم وحتقيق املعايير االحترافية للمنتج.
 - 9عرض التصميم على املسئولني للتقييم واخذ املالحظات.
 - 10اعادة العمل على التصميم بعد التقييم واملالحظات
 - 11تسليم التصميم.
املراجع التي استند عليها في تنفيذ اإلجراءات.

9

دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

الدعم واملساندة
املستندات
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مراقب تطوير وصيانة النظم العامة .22482832
رئيس قسم االمناط وقواعد البيانات .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة اول .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة ثان .22482873
__
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انتاج الفيديوهات التدريبية-:
األهـــداف

 اكساب املستفيد املهارات االزمة الستخدام اخلدمة بشكل سليم مما يزيدانتاجيتهم.

مجاالت املسؤولية  -جميع اخلدمات املطورة في املركز.
النماذج املستخدمة  -دليل استخدام اخلدمة.
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج اعداد سيناريو الفيديو التدريبي.

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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شرح موجز للمفاهيم األساسية للمصطلحات املستخدمة في النماذج.
 - 1يقوم رئيس مجموعة الفيديوهات التعليمية باستالم دليل املستخدم من
محلل النظم للخدمة املعتمدة.
 - 2يقوم رئيس مجموعة الفيديوهات التعليمية بإعداد خطة تفصيلية لعمل
الفيديوهات للخدمة
 - 3يقوم رئيس مجموعة الفيديوهات التعليمية بتوزع العمل على فريقه.
 - 4تقوم املجموعة بإعداد السيناريو اخلاص بإعداد الفيديو التدريبي
وعرضه على رئيس املجموعة ومن ثم على محلل النظم للموافقة
واالعتماد
 - 5في حالة وجود مالحظات او ان اخلدمة ال تعمل بشكل سليم يرفع
تقرير بذلك الى محلل نظم ونسخة الى مدير املشروع.
 - 6يقوم املبرمج بإجراء التعديالت املطلوبة إذا لزم األمر (منوذج
مواصفات برنامج (.) NDL FM 09
املراجع التي استند عليها في تنفيذ اإلجراءات.
مراقب تطوير وصيانة النظم العامة .22482832
رئيس قسم االمناط وقواعد البيانات .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة اول .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة ثان .22482873
__
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حتليل اخلدمة-:
األهـــداف

تطوير خدمات الية على حسب متطلبات العمل لدى املستفيدين (ادارات
وزارة املالية)

مجاالت املسؤولية  -جميع اخلدمات املطورة في املركز.
 منهجية تطوير النظم واألمناط واملعايير املتبعة في حتليل النظم. منوذج تكليف. NLD FM 01 منوذج سجل اإلجنازات .NLD FM 04النماذج املستخدمة
 منوذج دراسة مبدئية . NLD FM 03في تنفيذ اإلجراء
 منوذج دراسة متطلبات . NLD FM 06 منوذج محضر اجتماع . NLD FM 05 -منوذج دراسة وصف وظيفي . NLD FM 07

املصطلحات
املستخدمة

شرح موجز للمفاهيم األساسية للمصطلحات املستخدمة في النماذج.
 - 1تقوم محموعة ادارة املشاريع فى املراقبة بتكليف رئيس الوحدة
كمدير للمشروع املختصة بإصدار تكليف (منوذج تكليفNLD FM
 )01حمللل نظم أو أكثر بتحليل أحد اخلدمة االلية الواردة في اخلطة
التشغيلية وقد يتم التكليف خلدمة الية لم ترد في اخلطة لكن الوزارة
ارتأت أهمية لتطويرها فأعطتها أولوية.
 - 2يقوم محلل النظم بإعداد دراسة مبدئية (منوذج دراسة متهيدية NLD
 )FM 03بعد جمع املعلومات والبيانات واإلحاطة بكل ما يتعلق بهذه
اخلدمة وإجراء التحليل الالزم للبيانات واملعلومات واختصاصات
اجلهة املستفيدة والتعليمات املنظمة للعمل فيها وإجراءات العمل.
 - 3تعرض الدراسة املبدئية (منوذج دراسة متهيدية )NLD FM 03
على مدير املشروع (رئيس القسم) ثم مجموعة ادارة املشاريع
بغرض إجازة عرضها على اجلهة املستفيدة العتمادها واألمر بالسير
قدما في أعمال التحليل (منوذج سجل اإلجنازات .)NLD FM 04
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016

 - 4يقوم محلل النظم بإعداد خطة تفصيلية ويتم تنقيحها مع مدير املشروع
(رئيس القسم) ومن ثم اعتمادها من قبل مجموعة ادارة املشاريع
بناءا عليها يقوم بدراسة املتطلبات من خالل جمع املعلومات والبيانات
عن الهيكل التنظيمي واختصاصات اجلهة املستفيدة والتعليمات املنظمة
للعمل فيها وإجراءات العمل وإجراء مقابالت مع املستويات اإلدارية
املختلفة في اجلهة املستفيدة (منوذج محضر اجتماع )NLD FM 05
وإعداد الدراسة (منوذج دراسة متطلبات .)NLD FM 06
 - 5تعرض دراسة املتطلبات (منوذج دراسة متطلبات NLD FM
 )06على مدير املشروع (رئيس القسم) ثم مجموعة ادارة املشاريع
بغرض إجازة عرضها على اجلهة املستفيدة العتمادها واألمر بالسير
قدما في أعمال التحليل (منوذج سجل اإلجنازات .)NLD FM 04
 - 6يقوم محلل النظم بإعداد الوصف الوظيفي (منوذج دراسة الوصف
الوظيفي  )NLD FM 07من خالل التصور الذي اقترحه في دراسة
املتطلبات للخدمة ومن خالل دراسة كل وظيفة من وظائفها تفصيليا
موضحا فيها اخلدمات الفرعية والوظائف في كل منها واملدخالت
واملخرجات والعمليات وقواعد البيانات إضافة إلى احتياجات اخلدمة
املتوقعة من التجهيزات اآللية والبرمجية .الخ وإعداد الدراسة
التفصيلية.
 - 7تعرض دراسة الوصف ا بغرض إجازتها للعرض على اجلهة
املستفيدة العتمادها واألمر بالسير قدما في مراحل تطوير اخلدمة
(منوذج سجل اإلجنازات .)NLD FM 04
املراجع التي استند عليها في تنفيذ اإلجراءات.
مراقب تطوير وصيانة النظم العامة .22482832
رئيس قسم االمناط وقواعد البيانات .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة اول .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة ثان .22482873
__
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تدريب املختصني بقسم دعم املستفيد او قسم توثيق وتسجيل البيانات-:
األهـــداف

تسليم النظام او اخلدمة االلية إلي قسم دعم املستفيدين او قسم توثيق
وتسجيل البيانات لتطبيقه.

مجاالت املسؤولية  -اإلدارات والوحدات واملسميات الوظيفية املعنية بذلك اإلجراء .
النماذج املستخدمة -
في تنفيذ اإلجراء -
-

املصطلحات
املستخدمة

دليل املستخدم.
منوذج طلب إعطاء صالحية.
مذكرة.
منوذج محضر اجتماع .))NLD FM 05

شرح موجز للمفاهيم األساسية للمصطلحات املستخدمة في النماذج.
 - 1تقوم مراقبة تطوير وصيانة النظم املختصة بإخطار قسم دعم
املستفيدين او قسم توثيق وتسجيل البيانات بانتهاء تطوير النظام
التطبيقي او اخلدمة االلية وإجازته للتطبيق .طالب ًا حتديد موعدا
لعرض النظام او اخلدمة االلية على القسم وحتديد املواعيد املناسبة لعقد
ندوات تأهيل العاملني بالقسم على استخدام النظام او اخلدمة االلية
متهيد ًا للتطبيق ( مذكرة أو منوذج محضر اجتماع .)NLD FM 05

اإلجراء بالتفصيل

 - 2يقوم قسم التطوير املختص بالنظام او اخلدمة االلية باتخاذ اإلجراءات
التالية:
 - 3نقل النظام او اخلدمة االلية إلي بيئة التدريب واختبار التشغيل في
هذه البيئة ( مذكرة).
 - 4اختبار تشغيل النظام او اخلدمة االلية في موقع التدريب.
 - 5طلب إعطاء صالحية استخدام النظام او اخلدمة االلية ملوظفي قسم
دعم املستفيدين املرشحني حلضور ندوة التأهيل (منوذج طلب إعطاء
صالحية).

االصدار الثاني 2016
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 - 6إعداد املادة العلمية التي تلزم للتدريب على النظام او اخلدمة االلية.
 - 7يقوم محلل النظم وبعض أفراد فريق التطوير بعرض النظام او
اخلدمة االلية على املختصني من قسم دعم املستفيدين او قسم توثيق
وتسجيل البيانات في الندوة ومن ثم تدريبهم على استخدام النظام او
اخلدمة االلية بكافة وظائفه عملي ًا ونظري ًا.
 - 8بعد انتهاء التدريب يتم استالم النظام او اخلدمة االلية من قبل قسم
دعم املستفيدين مبوجب محضر استالم يوقع من رئيس قسم دعم
املستفيدين.
املراجع التي استند عليها في تنفيذ اإلجراءات.
مراقب تطوير وصيانة النظم العامة .22482832
رئيس قسم االمناط وقواعد البيانات .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة اول .22482876
__
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تصميم اخلدمة-:
األهـــداف

 حتويل الوظائف الواردة في الوصف الوظيفي للخدمة إلى برامجوقواعد البيانات.

مجاالت املسؤولية  -جميع اخلدمات املطورة في املركز.
النماذج املستخدمة  -دليل استخدام اخلدمة.
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج اعداد سيناريو الفيديو التدريبي.

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016

شرح موجز للمفاهيم األساسية للمصطلحات املستخدمة في النماذج.
 - 1يقوم محلل النظم بتصميم اخلدمة تشمل عملية التصميم:
 تصميم الوظائف. تصميم الشاشات. تصميم املدخالت. تصميم العمليات. تصميم املخرجات. تصميم فواعد البيانات. - 2يقوم محلل النظم بإعداد مواصفات البرامج وتوزيعها على املبرمجني
( منوذج مواصفات برنامج .)NLD FM 09
 - 3تعرض دراسة الوصف بغرض إجازتها للعرض على اجلهة
املستفيدة العتمادها واألمر بالسير قدما في مراحل تطوير اخلدمة
(منوذج سجل اإلجنازات .)NLD FM 04
املراجع التي استند عليها في تنفيذ اإلجراءات.
مراقب تطوير وصيانة النظم العامة .22482832
رئيس قسم االمناط وقواعد البيانات .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة اول .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة ثان .22482873
__
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صياغة البرامـــج-:
األهـــداف

حتويل الوظائف الواردة في الوصف الوظيفي للخدمة إلى برامج
(اوامر) بلغة احلاسب األلى.

مجاالت املسؤولية  -جميع اخلدمات املطورة في املركز.
النماذج املستخدمة  -مواصفات البرنامج .NLD FM 09
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج تصميم جدول في قاعدة البيانات (.)TSD FM 05

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016

شرح موجز للمفاهيم األساسية للمصطلحات املستخدمة في النماذج.
 - 1يقوم املبرمج بدراسة مواصفات البرنامج بعد استالمها من محلل
النظام ( منوذج مواصفات برنامج .)NLD FM 09
 - 2االستفسار من محلل النظم عن أي غموض يكتنف مواصفات
البرامج.
 - 3كتابة البرنامج واختباره من قبل املبرمج.
 - 4يقوم محلل النظام بتشغيل اختباري للتأكد من عدم وجود أخطاء
لغويـة (  ) SYNTAXأو منطقية (  )LOGICALمع التركيز على
أن يتم جتهيز بيانات اختباريه جلميع احلاالت واألوامر.
 - 5يقوم املبرمج بإجراء أي تعديالت بعد االختبار إن لزم األمر ومن
ثم اختبارها مرة أخرى.
 - 6يقوم املبرمج بتسليم البرنامج ووثائقه حمللل النظم.
 - 7يقوم محلل النظم بتسليم اخلدمة مع البيانات االختبارية الى مجموعة
االختبار الختبار اخلدمة.
املراجع التي استند عليها في تنفيذ اإلجراءات.
مراقب تطوير وصيانة النظم العامة .22482832
رئيس قسم االمناط وقواعد البيانات .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة اول .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة ثان .22482873
__
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صيانـة النظـــم واخلدمات االلية-:
األهـــداف

تهيئة النظم التطبيقية واخلدمات االلية مبا يكفل استمرارية تغطية
متطلبات املستفيد.

مجاالت املسؤولية  -اإلدارات والوحدات واملسميات الوظيفية املعنية بذلك اإلجراء.
النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
-

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

االصدار الثاني 2016

مواصفات البرنامج .) )NLD FM 09
معايير وأمناط تطوير النظم.
منوذج محضر اجتماع ( .)NLD FM 05
منوذج .)IFS CHANGE Control Form (NLD FM 14
منوذج ) Program Migration request(OPS FM 10
منوذج تصميم جدول في قاعدة البيانات (.)TSD FM 05
منوذج تكليف ( .)NLD FM 01

شرح موجز للمفاهيم األساسية للمصطلحات املستخدمة في النماذج.
 - 1تتلقي اإلدارة طلبات إضافة أو تعديل أو إلغاء وظائف أو شكاوي
املستفيد من استخدام النظم التطبيقية او اخلدمات االلية (منوذج محضر
اجتماع ( / NDL FM 05مذكرة) عن طريق قسم دعم املستفيدين أو
قسم توثيق وتسجيل البيانات او مجموعة.HELP DISK
 - 2حتول الطلبات أو املشكالت إلي محلل النظم املختص حيث يقوم
بفحصها ودراستها وإبداء الرأي في إمكانية إجراءها آخذا باالعتبار
حجم العمل املطلوب وتوفير اإلمكانيات اآللية والبرمجية والبشرية
إلجرائه.
 - 3ترسل اإلدارة مذكرة للجهات املستفيدة تفيد رأي اإلدارة فيما يختص
بإمكانية إجناز العمل من عدمه والزمن الالزم لإلجناز.
 - 4في حالة قبول طلب اجلهة املستفيدة يكلف محلل النظم ( منوذج
تكليف  )NDL FM 01من قبل رئيس القسم إلجراء الالزم ومن ثم
يقوم محلل النظم بإعداد اخلطة التفصيلية إذا لزم األمر.
 - 5يقوم محلل النظام بدراسة العمل املطلوب تفصيلي ًا وله في ذلك مقابلة
املستفيد للوقوف على املتطلبات التفصيلية وجمع البيانات واملعلومات
(منوذج محضر اجتماع .)NDL FM 05
25
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 - 6يقوم محلل نظم املختص بإعداد وصف تفصيلي للعمل املطلوب
متضمن ًا البرامج املطلوب إضافتها أو تعديلها أو حذفها وكذلك الشاشات
وقواعد البيانات.
 - 7يتم عرض التعديالت أو اإلضافات التي جتري على قواعد البيانات
على قسم أمناط التطوير وقواعد البيانات موضح ًا أسباب التعديل
العتماده) منوذج تصميم جدول في قاعدة البيانات .)TSD FM 05
 - 8يتم عرض احلل املقترح للمشكالت على اجلهة املستفيدة العتمادها
مبوجب مذكرة أو منوذج محضر اجتماع .NDL FM 05
 - 9يقوم محلل النظم املختص بكتابة مواصفات البرامج ( منوذج
مواصفات برنامج  )NDL FM 09وتوزيعها على املبرمجني لصياغة
البرامج واختبارها كل فيما يخصه.
 - 10يقوم محلل النظم بإضافة البرنامج  /البرامج على النظام او اخلدمة االلية
في بيئة التطوير واختبار النظام او اخلدمة االلية للتأكد من تطابق العمل
املطلوب مع املتطلبات اجلديدة وكذلك يقوم بتعبئة منوذج IFS CHANGE
 )Control Form (NLD FM 14في حالة تعديل برنامج.
 - 11يتم إخطار قسم دعم املستفيد بإجناز التعديل  /اإلضافة ويتم تدريب
املختصني لديهم على ذلك التعديل  /اإلضافة.
 - 12يقوم محلل النظم بنقل النظام أو اخلدمة االلية إلي بيئة اإلنتاج
والتدريب من خالل تعبئة منوذج طلب نقل النظام او اخلدمة
 ) Program Migration request(OPS FM 10ترسل إلي قسم
دعم التشغيل مبراقبة التشغيل.
 - 13يتم إخطار اإلدارة  /القطاع املستفيد بجاهزية ذلك التعديل  /اإلضافة
ويتم تدريب املختصني لديهم على الوظائف املعدلة /املضافة ،كما يتم
أخذ موافقة اإلدارة /القطاع على ذلك.
املراجع التي استند عليها في تنفيذ اإلجراءات.
مراقب تطوير وصيانة النظم العامة .22482832
رئيس قسم االمناط وقواعد البيانات .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة اول .22482876
رئيس قسم تطوير وصيانة نظم عامة ثان .22482873
__
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اإلجراء  :اختبار النظام

2

محلل النظم

1

إعداد خطة
تفصيلية الختبار
النظام

إجراء التعديالت
المطلوبة

تھيئة بيئة
االختبار

إعداد البيانات
االختبارية

اختبار النظام
ال توجد
أخطاء

اعتماد النظام

االصدار الثاني 2016
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توجد
أخطاء

صائغ البرامج
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تحليل النظم

2

رئيس الوحدة
التنظيمية

3

1

االطالع على
الدراسة المبدئية

توجد مالحظات

اصدار نموذج
تكليف

ال توجد
مالحظات

محلل النظم

عمل الدراسة
المبدئية

العرض على
المراقب المختص

العرض على
الجھة المستفيدة

توجد
مالحظات

إعتماد

اعداد خطة
تفصيلية

)بعد اجراء اجتماعات مع
الجھة المستفيدة(

عرض الدراسة
التفصيلية

اعتماد الدراسة
وبدء مراحل
تطوير النظام
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اإلجراء  :تصميم النظام

محلل النظم

تصميم ھيكل النظام/
تقسيمه الى عدة
وظائف وإجراءات
فرعية

تصميم الوظائف

تصميم شاشات
النظام

تصميم عمليات
معالجة البيانات

تصميم المدخالت

إعداد مواصفات
البرامج
Use Case

صائغ البرامج
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تصميم قواعد
البيانات

قسم قواعد
البيانات

تصميم
المخرجات
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اإلجراء  :صياغة البرامج

ال توجد
مالحظات

تدقيق

2

محلل النظم

1
ت وجد
مالحظات

إجراء اختبار شامل
للبرنامج

مواصفات
البرنامج

المبرمجين
توجد مالحظات

التوجد
مالحظات

دراسة مواصفات
البرنامج

االنتھاء من
انجاز العمل

اليوجد
استفسار

كتابة البرنامج
واختباره

رئيس
الوحدة
التنظيمية
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تسليم البرنامج
ووثائقه

30

يوجد استفسار
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اإلجراء  :صيانة النظم

الجھة المستفيدة
طلب )إضافة /تعديل/إلغاء/حل مشكلة(
اعداد مذكرة بعدم امكانية
انجاز العمل مع ذكر االسباب
وإحاطة قسم دعم
المستفيدين بذلك

اإلدارة

2

ر فض

اخطاربانتھاء
االعمال المطلوبة

قسم دعم
المستفيدين

3

رئيس
الوحدة
التنظيمية
1

بناء على نتيجة الفحص
والدراسة

نتيجة الفحص
والدراسة

تحويل الطلب
للدراسة

موافقة

تكليف

1

محلل النظم

2

3

إعداد خطة
تسليم البرامج
المنجزة
اختبار البرامج

توجد أخطاء

التوجد
أخطاء

اختبار البرامج /النظام
في بيئة التطوير

مقابلة المستفيد
وجمع البيانات
المبرمجين

النظام غيرمطابق
للمتطلبات

إعداد وصف تفصيلي
للعمل المطلوب

كتابة مواصفات
البرامج

النظام مطابق
للمتطلبات

مراقبة
الدعم الفني

ال

التعديالت على قواعد
البيانات بسيطة
نعم

نقل البرامج المعدلة
والمضافة الى بيئة
االنتاج

االصدار الثاني 2016
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وقواعد
البيانات
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قسم قواعد
البيانات

االنتھاء من
إنجاز التعديالت
المطلوبة
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اختبار النظام-:
األهـــداف

التأكد من أن النظام يؤدي وظائفه املطلوبة بالشكل السليم وخلوه من
األخطاء اللغوية واملنطقية

مجاالت املسؤولية  -كافة أنشطة اختبار النظام .
 منوذج خطة فرعية.النماذج املستخدمة  -منوذج اختبار بيئة التطوير.
في تنفيذ اإلجراء  -معايير وأمناط تطوير النظم.
 -منوذج مواصفات.

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 - 1يقوم محلل النظم بإعداد خطة تفصيلية (منوذج خطة فرعية) الختبار
النظام.
 - 2يقوم محلل النظام بتهيئة بيئة االختبار.
 - 3يقوم محلل النظام بإعداد البيانات االختيارية املتكاملة لكافة
الوظائف.
 - 4يقوم محلل النظام بإجراء االختبارات املختلفة ومقارنة النتائج الفعلية
بالنتائج املتوقعة ( منوذج اختبار بيئة التطوير ).
 - 5يقوم املبرمج بإجراء التعديالت املطلوبة إذا لزم األمر (منوذج
مواصفات برنامج).

املراجع

الدعم واملساندة
املستندات
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 منوذج خطة فرعية. منوذج اختبار بيئة التطوير. معايير وأمناط تطوير النظم. منوذج مواصفاتقسم تطوير وصيانة نظم حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف 2248 2822
__
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حتليل النظم-:
األهـــداف

تطوير نظام يدوي إلى نظام آلي أو نظام آلي قائم إلى نظام آلي آخر
مطور او خدمه الكترونية.

مجاالت املسؤولية  -كافة أنشطة اختبار النظام .
 منوذج تكليف. NLD FM 01 منوذج خطة فرعية .NLD FM 02النماذج املستخدمة  -معايير دراسة مبدئية. NLD FM 03
في تنفيذ اإلجراء  -معايير دراسة املتطلبات . NLD FM 06
 منوذج محضر اجتماع . NLD FM 05 -معايير دراسة الوصف الوظيفي . NLD FM 07

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يقوم رئيس الوحدة التنظيمية املختصة بإصدار تكليف (منوذج تكليف
 )NLD FM 01حمللل نظم أو أكثر بتحليل أحد النظم التطبيقية أو
خدمهالكترونية الواردة في اخلطة التشغيلية وقد يتم التكليف لنظام أو
خدمه الكترونية لم يرد في اخلطة لكن الوزارة ارتأت أهمية لتطويره
فأعطته أولوية.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2يقوم محلل النظم بإعداد دراسة مبدئية (معايير دراسة متهيدية NLD
 )FM 03بعد جمع املعلومات والبيانات واإلحاطة بكل ما يتعلق بهذا
النظام وإجراء التحليل الالزم للبيانات واملعلومات وتعريف املشكلة/
الهدف تعريفا واضحا.
 - 3تعرض الدراسة املبدئية (معايير دراسة متهيدية )NLD FM 03
على رئيس الوحدة التنظيمية الذي بدوره يعتمدها بعد دراستها ويقوم
بعرضها على املراقب املختص بغرض إجازة عرضها على اجلهة
املستفيدة العتمادها واألمر بالسير قدما في أعمال التحليل.

االصدار الثاني 2016
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع

الدعم واملساندة
املستندات
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– 4بعد اعتماد الدراسة من املستفيد يقوم محلل النظم بإعداد خطة تفصيلية
(منوذج خطة فرعية  ) NLD FM 02وبناءا عليها يقوم بدراسة
املتطلبات من خالل جمع املعلومات والبيانات عن الهيكل التنظيمي
واختصاصات اجلهة املستفيدة والتعليماتاملنظمة للعمل فيها وإجراءات
العمل وإجراء مقابالت مع املستويات اإلداريةاملختلفة في اجلهة
املستفيدة (منوذج محضر اجتماع  )NLD FM 05وإعداد الدراسة
(معايير دراسة متطلبات .)NLD FM 06
 - 5تعرض دراسة املتطلبات (معايير دراسة متطلبات )NLD FM 06
على رئيس الوحدة التنظيمية إلعتمادها بعد دراستها ثم على املراقب
املختص بغرض إجازة عرضها على اجلهة املستفيدة العتمادها واألمر
بالسير قدما في أعمال التحليل.
 – 6يقوم محلل النظم املختص بإعداد خطة تفصيلية (منوذج خطة فرعية
 )NLD FM 02بناءا عليها يقوم بإعداد الوصف الوظيفي (معايير
دراسة الوصف الوظيفي ) NLD FM 07من خالل التصور الذي
اقترحه في دراسة املتطلبات للنظام ومن خالل دراسة كل وظيفة من
وظائفه تفصيليا موضحا فيها النظم الفرعية في النظام والوظائف في
كل منها واملدخالت واملخرجات والعمليات وقواعد البيانات إضافة
إلى احتياجات النظام املتوقعة من التجهيزات اآللية .
 - 7تعرض دراسة الوصف الوظيفي (معايير دراسة الوصف الوظيفي
 )NLD FM 07على رئيس الوحدة التنظيمية إلعتمادها والذي
بدوره يقوم بعرضها على املراقب املختص بغرض إ عتمادها واألمر
بالسير قدما في مراحل تطوير النظام.
منهجية تطوير النظم واألمناط واملعايير املتبعة في حتليل النظم
 معايير دراسة مبدئية. NLD FM 03 معايير دراسة املتطلبات . NLD FM 06 معايير دراسة الوصف الوظيفي . NLD FM 07قسم تطوير وصيانة نظم حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف 2248 2822
__
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تصميم النظم-:
األهـــداف

حتويل الوظائف الواردة في الوصـف الوظيفي إلى برامج وقواعد.

مجاالت املسؤولية  -كافة أنشطة تصميم النظم .

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 منوذج مواصفات برنامج. use caseوهى تقنية تستخدم فى مجال تطوير النظم.
 - 1يقوم محلل النظم بتصميم هيكل النظام وذلك بتقسيمه إلى نظم فرعية
ووظائف وإجراءات:
تشمل عملية تصميم هيكل النظام على:
 تصميم الوظائف. تصميم شاشات النظام. تصميم املدخالت. تصميم عمليات.معاجلة البيانات تصميم املخرجات. تصميم قواعد البيانات. - 2يرسل تصميم قواعد البيانات إلى قسم قواعد البيانات لتنفيذه على
بيئة التطوير في حالة عدم وجود مالحظات عليه.
 - 3يقوم محلل النظم بإعداد مواصفات البرامج ( ( use caseوتوزيعها
على املبرمجني (منوذج مواصفات برنامج .)NLD FM 09
األمناط واملعايير املتبعة في تصميم النظم
قسم تطوير نظم وصيانة حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف 2248 1822
__
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صياغة البرامج-:
األهـــداف

حتويل الوظائف اليدوية إلى نظام آلي.

مجاالت املسؤولية  -كافة أنشطة تصميم النظم .

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
االصدار الثاني 2016

 منوذج تصميم جدول في قاعدة البيانات.sentax errors
اخطاء لغوية في صياغة البرامج بإحدى لغات البرمجة.
 – 1يقوم صائغ البرامج او صائغ برامج أول بدراسة مواصفات
البرنامج بعد استالمها من محلل النظام (منوذج مواصفات برنامج
.) NLD FM 09
 – 2االستفسار من محلل النظم عن أي غموض يكتنف مواصفات
البرامج .
 – 3كتابة البرنامج واختباره من قبل صائغ البرامج او صائغ برامج
أول.
 – 4يقوم صائغ البرامج او صائغ برامج أول بتسليم البرنامج ووثائقه
حمللل النظم.بعد جناح اختباره
 – 5يقوم محلل النظام بتشغيل البرنامج اختبارا للتأكد من عدم وجود
أخطاء لغوية ( )SYNTAXأو منطقية (.)LOGICAL
 – 6يقوم املبرمج بإجراء أي تعديالت بعد االختبار إن لزم األمر ومن
ثم اختبارهامرة أخرى.
 – 7يقوم محلل النظم بإخطار رئيس الوحدة التنظيمية بإجناز العمل
حسب ما هو مخطط له.
مواصفات البرنامج NLD FM 09
قسم تطوير وصيانة نظم حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف 2248 2822
__
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صيانة النظم-:
األهـــداف

تهيئة النظم التطبيقية مبا يكفل استمرارية تغطية متطلبات املستفيد.

 كافة أنشطة إضافة أو تعديل أو إلغاء وظائف النظم أو حل مشكالتمجاالت املسؤولية
استخدامها .
مواصفات البرنامج :
النماذج املستخدمة  -معايير و أمناط تطوير النظم.
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج خطة فرعية.
 -منوذج محضر اجتماع .

املصطلحات
املستخدمة

__
 – 1تتلقى اإلدارة طلبات إضافة أو تعديل أو إلغاء وظائف أو شكاوى
املستفيد من استخدام النظم التطبيقية او اخلدمات االلكترونية (منوذج
محضر اجتماع  / NLD FM 05مذكرة رسمية ) عن طريق قسم
دعم املستفيدين او من اجلهةاملستفيدة مباشرا.

اإلجراء بالتفصيل

 – 2حتول الطلبات أو املشكالت إلى محلل النظم املختص من قبل
رئيس الوحدة التنظيمية حيث يقوم بفحصها ودراستها وإبداء الرأي
في إمكانية إجراءها آخذا باالعتبار حجم العمل املطلوب وتوفير
اإلمكانيات اآللية والبرمجية والبشرية إلجرائه.
 – 3ترسل اإلدارة مذكرة للجهات املستفيدة تفيد رأي اإلدارة فيما يختص
بإمكانية عدم إجناز العمل مع ذكر األسباب.
 - 4في حالة قبول طلب اجلهة املستفيدة يكلف محلل النظم (منوذج
تكليف من قبل الرئيس املباشر إلجراء الالزم ومن ثم يقوم محلل
النظم بإعداد اخلطة التفصيلية ) منوذج خطة فرعية
 - 5يقوم محلل النظام بدراسة العمل املطلوب تفصيليا وله في ذلك مقابلة
املستفيد للوقوف على املتطلبات التفصيلية وجمع البيانات واملعلومات
( منوذج محضر اجتماع .)NLD FM 05

االصدار الثاني 2016
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع

الدعم واملساندة
املستندات
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 - 6يقوم محلل النظم املختص بإعداد وصف تفصيلي للعمل املطلوب
متضمنا البرامج املطلوب إضافتها أو تعديلها أو حذفها وكذلك
الشاشات وقواعد البيانات ويتم اعتمادها من رئيس الوحدةالتنظيمية.
 - 7ترسل التعديالت أو اإلضافات التي جتري على قواعد البيانات إلى
قسم قواعد البيانات إلجراء الالزم دون الرجوع إلى قسم األمناط
وقواعد البيانات وذلك للتعديالت واإلضافات البسيطة أما التعديالت
واإلضافات الكبيرة فيتم الرجوع إلى قسم األمناط وقواعد البيانات
العتمادها (منوذج تصميم جدول في قاعدةالبيانات )TSD FM 05
 – 8يقوم محلل النظم املختص بكتابة مواصفات البرامج (منوذج
مواصفاتبرنامج  )NLD FM 09وتوزيعها على املبرمجني لصياغة
البرامج واختبارهاكل فيما يخصه.
 - 9يتسلم محلل النظم البرامج بعد صياغتها مع كافة الوثائق املتعلقة بها
مبا في ذلك االختبار وقواعد البيانات ومواصفات البرامج والبيانات
اإلختبارية ونتائج االختبار ،حيث يقوم بالتدقيق عليها واختبارها
للتأكد من خلوها من األخطاء اللغوية واملنطقية.
 - 10يقوم محلل النظم بإضافة البرنامج  /البرامج على النظام في
بيئة التطوير واختبار النظام للتأكد من تطابق النظام مع املتطلبات
اجلديدة.
 – 11يطلب محلل النظم بنقل الوظائف (البرامج املعدلة أو املضافة) إلى
بيئة اإلنتاج من خالل مذكرة رسمية ترسل إلى مراقبة الدعم الفني.
 – 12يقوم القسم بإخطار قسم دعم املستفيدين وفريق تطبيق النظم بانتهاء
األعمال املطلوبة من خالل مذكرة رسمية.
مواصفات البرنامج:
 معايير و أمناط تطوير النظم. منوذج خطة فرعية. منوذج محضر اجتماعقسم تطوير وصيانة نظم حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف 2248 2822
__
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اختبار النظم واخلدمات االلية-:
األهـــداف

التأكد من أن النظام يؤدي وظائفه املطلوبة بالشكل السليم وخلوه من
األخطاء اللغوية واملنطقية

مجاالت املسؤولية  -كافة أنشطة اختبار النظام .
 منوذج خطة فرعية.النماذج املستخدمة  -منوذج اختبار بيئة التطوير.
في تنفيذ اإلجراء  -معايير وأمناط تطوير النظم.
 -منوذج مواصفات.

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 - 1يقوم محلل النظم بإعداد خطة تفصيلية (منوذج خطة فرعية) الختبار
النظام.
 - 2يقوم محلل النظام بتهيئة بيئة االختبار.
 - 3يقوم محلل النظام بإعداد البيانات االختيارية املتكاملة لكافة
الوظائف.
 - 4يقوم محلل النظام بإجراء االختبارات املختلفة ومقارنة النتائج الفعلية
بالنتائج املتوقعة ( منوذج اختبار بيئة التطوير ).
 - 5يقوم املبرمج بإجراء التعديالت املطلوبة إذا لزم األمر (منوذج
مواصفات برنامج.

املراجع

الدعم واملساندة
املستندات
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 منوذج خطة فرعية. منوذج اختبار بيئة التطوير. معايير و أمناط تطوير النظم. منوذج مواصفات.قسم تطوير وصيانة نظم حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف 2248 2822
__
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حتليل النظم واخلدمات االلية-:
األهـــداف

تطوير خدمات الية على حسب متطلبات العمل لدى املستفيدين (ادارات
وزارة املالية).

مجاالت املسؤولية  -محلل النظم املكلف – االدارة املستفيدة.
منوذج تكليف. NLD FM 01
منوذج سجل اإلجنازات .NLD FM 04
النماذج املستخدمة منوذج دراسة مبدئية . NLD FM 03
في تنفيذ اإلجراء منوذج دراسة متطلبات . NLD FM 06
منوذج محضر اجتماع . NLD FM 05
منوذج دراسة وصف وظيفي . NLD FM 07

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يقوم رئيس الوحدة التنظيمية املختصة بإصدار تكليف (منوذج
تكليف )NLD FM 01حمللل نظم أو أكثر بتحليل أحد اخلدمات االلية
الواردة في اخلطة التشغيلية وقد يتم التكليف خدمة لم ترد في اخلطة
لكن الوزارة ارتأت أهمية لتطويرها فأعطتها أولوية.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2يقوم محلل النظم بإعداد دراسة مبدئية(منوذج دراسة متهيدية
 )NLD FM 03بعد جمع املعلومات والبيانات واإلحاطة بكل ما
يتعلق بهذه اخلدمة وإجراء التحليل الالزم للبيانات و املعلومات
وتعريف االحتياج تعريفا واضحا .
 - 3تعرض الدراسة املبدئية (منوذج دراسة متهيدية )NLD FM 03
على رئيس القسم ثم املراقب ثم مدير اإلدارة بغرض إجازة عرضها
على اجلهة املستفيدة العتمادها و األمر بالسير قدما في أعمال التحليل
( منوذج سجل اإلجنازات .)NLD FM 04

االصدار الثاني 2016
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 - 4يقوم محلل النظم بإعداد خطة تفصيلية مبدئية ويتم تنقيحها مع
رئيس القسم واملراقب واعتمادها من قبل اإلدارة ،بناءا عليها يقوم
بدراسة املتطلبات من خالل جمع املعلومات والبيانات عن الهيكل
التنظيمي واختصاصات اجلهة املستفيدة والتعليمات املنظمة للعمل فيها
وإجراءات العمل وإجراء مقابالت مع املستويات اإلدارية املختلفة
في اجلهة املستفيدة (منوذج محضر اجتماع  )NLD FM 05وإعداد
الدراسة (منوذج دراسة متطلبات .)NLD FM 06
 - 5تعرض دراسة املتطلبات (منوذج دراسة متطلبات )NLD FM 06
على مدير املشروع و رئيس القسم ثم املراقب املختص بغرض إجازة
عرضها على اجلهة املستفيدة العتمادها و األمر بالسير قدما في أعمال
التحليل (منوذج سجل اإلجنازات .)NLD FM 04
 - 6يقوم محلل النظم بإعداد الوصف الوظيفي (منوذج دراسة الوصف
الوظيفي  )NLD FM 07من خالل التصور الذي اقترحه في
دراسة املتطلبات للخدمه و من خالل دراسة كل وظيفة من وظائفها
تفصيليا موضحا فيها اخلدمات الفرعية في اخلدمة االلية الرئيسية و
الوظائف في كل منها و املدخالت و املخرجات و العمليات و قواعد
البيانات إضافة إلى احتياجات اخلدمة املتوقعة من التجهيزات اآللية
والبرمجية.الخ و إعداد الدراسة التفصيلية .
 - 7تعرض دراسة الوصف الوظيفي (منوذج دراسة الوصف الوظيفي
 )NLD FM 07على مدير املشروع و رئيس القسم ثم املراقب املختص
بغرض إجازتها للعرض على اجلهة املستفيدة العتمادها واألمر بالسير
قدما في مراحل تطوير النظام (منوذج سجل اإلجنازات NLD FM
.)04
منهجية تطوير النظم واألمناط و املعايير املتبعة في حتليل النظم.
قسم تطوير النظم احمللية اول  -هاتف 2248 2864 :
__
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تصميم النظم واخلدمات اآللية-:
األهـــداف

حتـويل الوظـائف الــواردة في الوصف الوظيفي إلــى برامج
وقواعد.

مجاالت املسؤولية  -كافة أنشطة تصميم النظم .

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 منوذج مواصفات برنامج. use caseوهى تقنية تستخدم فى مجال تطوير النظم.
 - 1يقوم محلل النظم بتصميم هيكل النظام وذلك بتقسيمه إلى نظم فرعية
ووظائف و إجراءات:
تشمل عملية تصميم هيكل النظام على:
 تصميم الوظائف. تصميم شاشات النظام. تصميم املدخالت. تصميم عمليات.معاجلة البيانات تصميم املخرجات. تصميم قواعد البيانات. - 2يرسل تصميم قواعد البيانات إلى قسم قواعد البيانات لتنفيذه على
بيئة التطوير في حالة عدم وجود مالحظات عليه.
 - 3يقوم محلل النظم بإعداد مواصفات البرامج ( ) use caseوتوزيعها
على املبرمجني (منوذج مواصفات برنامج .)NLD FM 09
 األمناط و املعايير املتبعة في تصميم النظم.قسم تطوير وصيانة نظم حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف 2248 1822
__

42

دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

تصميم صفحة وزارة املالية على شبكة اإلنترنت-:
األهـــداف

اتاحة صفحة الكترونية على الشبكة الدولية للمعلومات توفر جلمهور
املتعاملني مع الشبكة املعلومات املتعلقة بوزارة املالية واخبارها وفعاليتها
وانشطتها اضافة الي الكثير من اخلدمات االلكترونية.

مجاالت املسؤولية  -ادارة مركز املعلومات االلي وادارة التخطيط واملتابعة .

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -منوذج املذكرة ومنوذج الكتب.

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة

__
 - 1يجب على اجلهة الطالبة للتحديث مراعاة ما يلي:
 إرسال مذكرة بالتحديث املطلوب. أن تكون صيغة امللفات املطلوب حتديثها على هيئة .PDFأن يكون اخلط من نوع ( )Times New Romanوحجمه (.)14التأكد أن امللفات كاملة ال حتتوي على بيانات ناقصة.إرفاق التحديث املطلوب على هيئة  CDأو إرساله إلكتروني ًا علىالبريد اإللكتروني اخلاص مبوظفي قسم تطوير وصيانة النظم
احمللية أول بإدارة مركز املعلومات اآللي.
 - 2بعد إرسال املذكرة إلى إدارة مركز املعلومات اآللي يتم اآلتي:
 حتويل املذكرة إلى قسم تطوير وصيانة النظم احمللية أول. يقوم رئيس القسم بتحويلها إلى املوظف املختص بالنشر. إجراء الالزم من حتديثات من قبل املوظف املختص. تعبئة منوذج االعتماد بالتحديثات التي قام بها املوظف. عرض التحديثات على رئيس القسم العتماد التحديث. نشر التحديثات على املوقع من قبل املوظف املختص بالنشر.__
قسم تطوير نظم محلية اول.
__

املستندات
االصدار الثاني 2016
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صياغة البرامج-:
األهـــداف

حتويل الوظائف اليدوية إلى نظام آلي.

مجاالت املسؤولية  -كافة أنشطة صياغة البرامج.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -منوذج تصميم جدول في قاعدة البيانات.

املصطلحات
املستخدمة

 sentax errorsاخطاء لغوية فى صياغة البرامج باحدى لغات
البرمجة.

اإلجراء بالتفصيل

 – 1يقوم صائغ البرامج او صائغ برامج أول بدراسة مواصفات
البرنامج بعد استالمها من محلل النظام (منوذج مواصفات برنامج
.) NLD FM 09
 – 2االستفسار من محلل النظم عن أي غموض يكتنف مواصفات
البرامج .
 – 3كتابة البرنامج و اختباره من قبل صائغ البرامج او صائغ برامج
أول.
 – 4يقوم صائغ البرامج او صائغ برامج أول بتسليم البرنامج ووثائقه
حمللل النظم.بعد جناح اختباره
 – 5يقوم محلل النظام بتشغيل البرنامج اختبارا للتأكد من عدم وجود
أخطاء لغوية ( )SYNTAXأو منطقية (.)LOGICAL
 – 6يقوم املبرمج بإجراء أي تعديالت بعد االختبار إن لزم األمر ومن
ثم اختبارهامرة أخرى.
 – 7يقوم محلل النظم بإخطار رئيس الوحدة التنظيمية بإجناز العمل
حسب ما هو مخطط له.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 مواصفات البرنامج . NLD FM 09قسم تطوير وصيانة نظم حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف2248 2822 :
__
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صيانة النظم واخلدمات االلية-:
األهـــداف

تهيئة النظم التطبيقية مبا يكفل استمرارية تغطية متطلبات املستفيد.

 كافة أنشطة إضافة أو تعديل أو إلغاء وظائف النظم أو حل مشكالتمجاالت املسؤولية
استخدامها.
مواصفات البرنامج :
النماذج املستخدمة  -معايير و أمناط تطوير النظم.
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج خطة فرعية.
 -منوذج محضر اجتماع.

املصطلحات
املستخدمة

__
 – 1تتلقى اإلدارة طلبات إضافة أو تعديل أو إلغاء وظائف أو شكاوى
املستفيد من استخدام النظم التطبيقية او اخلدمات االلكترونية (منوذج
محضر اجتماع  / NLD FM 05مذكرة رسمية ) عن طريق قسم
دعم املستفيدين او من اجلهة املستفيدة مباشرا.

اإلجراء بالتفصيل

 – 2حتول الطلبات أو املشكالت إلى محلل النظم املختص من قبل
رئيس الوحدة التنظيمية حيث يقوم بفحصها ودراستها و إبداء الرأي
في إمكانية إجراءها آخذا باالعتبار حجم العمل املطلوب وتوفير
اإلمكانيات اآللية والبرمجية والبشرية إلجرائه.
 – 3ترسل اإلدارة مذكرة للجهات املستفيدة تفيد رأي اإلدارة فيما يختص
بإمكانية عدم إجناز العمل مع ذكر األسباب.
 - 4في حالة قبول طلب اجلهة املستفيدة يكلف محلل النظم (منوذج
تكليف من قبل الرئيس املباشر إلجراء الالزم ومن ثم يقوم محلل
النظم بإعداد اخلطة التفصيلية (منوذج خطة فرعية
 - 5يقوم محلل النظام بدراسة العمل املطلوب تفصيليا وله في ذلك مقابلة
املستفيد للوقوف على املتطلبات التفصيلية وجمع البيانات واملعلومات
( منوذج محضر اجتماع .)NLD FM 05

االصدار الثاني 2016
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع

الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016

 - 6يقوم محلل النظم املختص بإعداد وصف تفصيلي للعمل املطلوب
متضمنا البرامج املطلوب إضافتها أو تعديلها أو حذفها وكذلك الشاشات
وقواعد البيانات و يتم اعتمادها من رئيس الوحدة التنظيمية.
 – 7ترسل التعديالت أو اإلضافات التي جتري على قواعد البيانات إلى
قسم قواعد البيانات إلجراء الالزم دون الرجوع إلى قسم األمناط
وقواعد البيانات وذلك للتعديالت و اإلضافات البسيطة أما التعديالت
واإلضافات الكبيرة فيتم الرجوع إلى قسم األمناط وقواعد البيانات
العتمادها (منوذج تصميم جدول في قاعدة البيانات )TSD FM 05
 – 8يقوم محلل النظم املختص بكتابة مواصفات البرامج (منوذج
مواصفات برنامج  )NLD FM 09وتوزيعها على املبرمجني
لصياغة البرامج واختبارهاكل فيما يخصه.
 - 9يتسلم محلل النظم البرامج بعد صياغتها مع كافة الوثائق املتعلقة بها
مبا في ذلك االختبار وقواعد البيانات ومواصفات البرامج والبيانات
اإلختبارية ونتائج االختبار ،حيث يقوم بالتدقيق عليها واختبارها
للتأكد من خلوها من األخطاء اللغوية واملنطقية.
 - 10يقوم محلل النظم بإضافة البرنامج  /البرامج على النظام في
بيئة التطوير واختبار النظام للتأكد من تطابق النظام مع املتطلبات
اجلديدة.
 – 11يطلب محلل النظم بنقل الوظائف (البرامج املعدلة أو املضافة) إلى
بيئة اإلنتاج من خالل مذكرة رسمية ترسل إلى مراقبة الدعم الفني.
 – 12يقوم القسم بإخطار قسم دعم املستفيدين وفريق تطبيق النظم بانتهاء
األعمال املطلوبة من خالل مذكرة رسمية.
مواصفات البرنامج :
 معايير وأمناط تطوير النظم. منوذج خطة فرعية. منوذج محضر اجتماع.قسم تطوير وصيانة نظم حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف2248 2822 :
__
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اختبار النظام-:
األهـــداف

التأكد من أن النظام يؤدي وظائفه املطلوبة بالشكل السليم وخلوه من
األخطاء اللغوية واملنطقية

مجاالت املسؤولية  -كافة أنشطة اختبار النظام .
 منوذج خطة فرعية.النماذج املستخدمة  -منوذج اختبار بيئة التطوير.
في تنفيذ اإلجراء  -معايير وأمناط تطوير النظم.
 -منوذج مواصفات.

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 - 1يقوم محلل النظم بإعداد خطة تفصيلية (منوذج خطة فرعية) الختبار
النظام.
 - 2يقوم محلل النظام بتهيئة بيئة االختبار.
 - 3يقوم محلل النظام بإعداد البيانات االختيارية املتكاملة لكافة
الوظائف.
 - 4يقوم محلل النظام بإجراء االختبارات املختلفة ومقارنة النتائج الفعلية
بالنتائج املتوقعة ( منوذج اختبار بيئة التطوير ).
 - 5يقوم املبرمج بإجراء التعديالت املطلوبة إذا لزم األمر (منوذج
مواصفات البرنامج).

املراجع

الدعم واملساندة
املستندات
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 منوذج خطة فرعية. منوذج اختبار بيئة التطوير. معايير وأمناط تطوير النظم. منوذج مواصفات .قسم تطوير وصيانة نظم حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف 2248 2822
__
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حتليل النظم-:
األهـــداف

تطوير نظام يدوي إلى نظام آلي أو نظام آلي قائم إلى نظام آلي آخر
مطور او خدمه الكترونية.

مجاالت املسؤولية  -كافة أنشطة اختبار النظام .
 منوذج تكليف. NLD FM 01 منوذج خطة فرعية .NLD FM 02النماذج املستخدمة  -معايير دراسة مبدئية. NLD FM 03
في تنفيذ اإلجراء  -معايير دراسة املتطلبات . NLD FM 06
 منوذج محضر اجتماع . NLD FM 05 -معايير دراسة الوصف الوظيفي . NLD FM 07

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يقوم رئيس الوحدة التنظيمية املختصة بإصدار تكليف (منوذج تكليف
 )NLD FM 01حمللل نظم أو أكثر بتحليل أحد النظم التطبيقية أو
خدمهالكترونية الواردة في اخلطة التشغيلية وقد يتم التكليف لنظام أو
خدمه الكترونية لم يرد في اخلطة لكن الوزارة ارتأت أهمية لتطويره
فأعطته أولوية.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2يقوم محلل النظم بإعداد دراسة مبدئية (معايير دراسة متهيدية NLD
 )FM 03بعد جمع املعلومات والبيانات واإلحاطة بكل ما يتعلق بهذا
النظام وإجراء التحليل الالزم للبيانات واملعلومات وتعريف املشكلة/
الهدف تعريفا واضحا.
 - 3تعرض الدراسة املبدئية (معايير دراسة متهيدية )NLD FM 03
على رئيس الوحدة التنظيمية الذي بدوره يعتمدها بعد دراستها ويقوم
بعرضها على املراقب املختص بغرض إجازة عرضها على اجلهة
املستفيدة العتمادها واألمر بالسير قدما في أعمال التحليل.

االصدار الثاني 2016
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع

الدعم واملساندة
املستندات
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– 4بعد اعتماد الدراسة من املستفيد يقوم محلل النظم بإعداد خطة تفصيلية
(منوذج خطة فرعية  ) NLD FM 02وبناءا عليها يقوم بدراسة
املتطلبات من خالل جمع املعلومات والبيانات عن الهيكل التنظيمي
واختصاصات اجلهة املستفيدة والتعليماتاملنظمة للعمل فيها وإجراءات
العمل وإجراء مقابالت مع املستويات اإلداريةاملختلفة في اجلهة
املستفيدة (منوذج محضر اجتماع  )NLD FM 05وإعداد الدراسة
(معايير دراسة متطلبات .)NLD FM 06
 - 5تعرض دراسة املتطلبات (معايير دراسة متطلبات )NLD FM 06
على رئيس الوحدة التنظيمية إلعتمادها بعد دراستها ثم على املراقب
املختص بغرض إجازة عرضها على اجلهة املستفيدة العتمادها واألمر
بالسير قدما في أعمال التحليل.
 – 6يقوم محلل النظم املختص بإعداد خطة تفصيلية (منوذج خطة فرعية
 )NLD FM 02بناءا عليها يقوم بإعداد الوصف الوظيفي (معايير
دراسة الوصف الوظيفي ) NLD FM 07من خالل التصور الذي
اقترحه في دراسة املتطلبات للنظام ومن خالل دراسة كل وظيفة من
وظائفه تفصيليا موضحا فيها النظم الفرعية في النظام والوظائف في
كل منها واملدخالت واملخرجات والعمليات وقواعد البيانات إضافة
إلى احتياجات النظام املتوقعة من التجهيزات اآللية .
 - 7تعرض دراسة الوصف الوظيفي (معايير دراسة الوصف الوظيفي
 )NLD FM 07على رئيس الوحدة التنظيمية إلعتمادها والذي
بدوره يقوم بعرضها على املراقب املختص بغرض إ عتمادها واألمر
بالسير قدما في مراحل تطوير النظام.
منهجية تطوير النظم واألمناط واملعايير املتبعة في حتليل النظم:
 معايير دراسة مبدئية . NLD FM 03 معايير دراسة املتطلبات . NLD FM 06 معايير دراسة الوصف الوظيفي . NLD FM 07قسم تطوير وصيانة نظم حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف 2248 2822
__
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تصميم النظم واخلدمات-:
األهـــداف

حتويل الوظائف الواردة في الوصـف الوظيفي إلى برامج وقواعد.

مجاالت املسؤولية  -كافة أنشطة تصميم النظم .

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016

 منوذج مواصفات برنامج. use caseوهى تقنية تستخدم فى مجال تطوير النظم.
 - 1يقوم محلل النظم بتصميم هيكل النظام وذلك بتقسيمه إلى نظم فرعية
ووظائف وإجراءات:
تشمل عملية تصميم هيكل النظام على:
 تصميم الوظائف. تصميم شاشات النظام. تصميم املدخالت. تصميم عمليات.معاجلة البيانات تصميم املخرجات. تصميم قواعد البيانات. - 2يرسل تصميم قواعد البيانات إلى قسم قواعد البيانات لتنفيذه على
بيئة التطوير في حالة عدم وجود مالحظات عليه.
 - 3يقوم محلل النظم بإعداد مواصفات البرامج ( ( use caseوتوزيعها
على املبرمجني (منوذج مواصفات برنامج .)NLD FM 09
األمناط واملعايير املتبعة في تصميم النظم
قسم تطوير نظم وصيانة حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف 2248 1822
__
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صياغة البرامج-:
األهـــداف

حتويل الوظائف اليدوية إلى نظام آلي.

مجاالت املسؤولية  -كافة أنشطة صياغة البرامج .

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
االصدار الثاني 2016

 منوذج تصميم جدول في قاعدة البيانات.sentax errors
اخطاء لغوية في صياغة البرامج بإحدى لغات البرمجة.
 – 1يقوم صائغ البرامج او صائغ برامج أول بدراسة مواصفات
البرنامج بعد استالمها من محلل النظام (منوذج مواصفات برنامج
.) NLD FM 09
 – 2االستفسار من محلل النظم عن أي غموض يكتنف مواصفات
البرامج .
 – 3كتابة البرنامج واختباره من قبل صائغ البرامج او صائغ برامج
أول.
 – 4يقوم صائغ البرامج او صائغ برامج أول بتسليم البرنامج ووثائقه
حمللل النظم.بعد جناح اختباره
 – 5يقوم محلل النظام بتشغيل البرنامج اختبارا للتأكد من عدم وجود
أخطاء لغوية ( )SYNTAXأو منطقية (.)LOGICAL
 – 6يقوم املبرمج بإجراء أي تعديالت بعد االختبار إن لزم األمر ومن
ثم اختبارهامرة أخرى.
 – 7يقوم محلل النظم بإخطار رئيس الوحدة التنظيمية بإجناز العمل
حسب ما هو مخطط له.
مواصفات البرنامج NLD FM 09
قسم تطوير وصيانة نظم حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف 2248 2822
__
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صيانة النظم-:
األهـــداف

تهيئة النظم التطبيقية مبا يكفل استمرارية تغطية متطلبات املستفيد.

 كافة أنشطة إضافة أو تعديل أو إلغاء وظائف النظم أو حل مشكالتمجاالت املسؤولية
استخدامها .
مواصفات البرنامج:
النماذج املستخدمة  -معايير و أمناط تطوير النظم.
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج خطة فرعية.
 -منوذج محضر اجتماع .

املصطلحات
املستخدمة

__
 – 1تتلقى اإلدارة طلبات إضافة أو تعديل أو إلغاء وظائف أو شكاوى
املستفيد من استخدام النظم التطبيقية او اخلدمات االلكترونية (منوذج
محضر اجتماع  / NLD FM 05مذكرة رسمية ) عن طريق قسم
دعم املستفيدين او من اجلهةاملستفيدة مباشرا.

اإلجراء بالتفصيل

 – 2حتول الطلبات أو املشكالت إلى محلل النظم املختص من قبل
رئيس الوحدة التنظيمية حيث يقوم بفحصها ودراستها وإبداء الرأي
في إمكانية إجراءها آخذا باالعتبار حجم العمل املطلوب وتوفير
اإلمكانيات اآللية والبرمجية والبشرية إلجرائه.
 – 3ترسل اإلدارة مذكرة للجهات املستفيدة تفيد رأي اإلدارة فيما يختص
بإمكانية عدم إجناز العمل مع ذكر األسباب.
 - 4في حالة قبول طلب اجلهة املستفيدة يكلف محلل النظم (منوذج
تكليف من قبل الرئيس املباشر إلجراء الالزم ومن ثم يقوم محلل
النظم بإعداد اخلطة التفصيلية ) منوذج خطة فرعية
 - 5يقوم محلل النظام بدراسة العمل املطلوب تفصيليا وله في ذلك مقابلة
املستفيد للوقوف على املتطلبات التفصيلية وجمع البيانات واملعلومات
( منوذج محضر اجتماع .)NLD FM 05

االصدار الثاني 2016
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع

الدعم واملساندة
املستندات
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 - 6يقوم محلل النظم املختص بإعداد وصف تفصيلي للعمل املطلوب
متضمنا البرامج املطلوب إضافتها أو تعديلها أو حذفها وكذلك
الشاشات وقواعد البيانات ويتم اعتمادها من رئيس الوحدةالتنظيمية.
 - 7ترسل التعديالت أو اإلضافات التي جتري على قواعد البيانات إلى
قسم قواعد البيانات إلجراء الالزم دون الرجوع إلى قسم األمناط
وقواعد البيانات وذلك للتعديالت واإلضافات البسيطة أما التعديالت
واإلضافات الكبيرة فيتم الرجوع إلى قسم األمناط وقواعد البيانات
العتمادها (منوذج تصميم جدول في قاعدةالبيانات )TSD FM 05
 – 8يقوم محلل النظم املختص بكتابة مواصفات البرامج (منوذج
مواصفاتبرنامج  )NLD FM 09وتوزيعها على املبرمجني لصياغة
البرامج واختبارهاكل فيما يخصه.
 - 9يتسلم محلل النظم البرامج بعد صياغتها مع كافة الوثائق املتعلقة بها
مبا في ذلك االختبار وقواعد البيانات ومواصفات البرامج والبيانات
اإلختبارية ونتائج االختبار ،حيث يقوم بالتدقيق عليها واختبارها
للتأكد من خلوها من األخطاء اللغوية واملنطقية.
 - 10يقوم محلل النظم بإضافة البرنامج  /البرامج على النظام في
بيئة التطوير واختبار النظام للتأكد من تطابق النظام مع املتطلبات
اجلديدة.
 – 11يطلب محلل النظم بنقل الوظائف (البرامج املعدلة أو املضافة) إلى
بيئة اإلنتاج من خالل مذكرة رسمية ترسل إلى مراقبة الدعم الفني.
 – 12يقوم القسم بإخطار قسم دعم املستفيدين وفريق تطبيق النظم بانتهاء
األعمال املطلوبة من خالل مذكرة رسمية.
مواصفات البرنامج:
 معايير و أمناط تطوير النظم. منوذج خطة فرعية. منوذج محضر اجتماعقسم تطوير وصيانة نظم حفظ واسترجاع الوثائق
هاتف 2248 2822
__
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اختبار الثغرات األمنية في بيئات مركز املعلومات اآللي املختلفة-:
األهـــداف

حماية النظم اآللية وزارة املالية من الدخول الغير مشروع و حماية
البيانات من العبث و التدمير .

مجاالت املسؤولية األنظمة اآللية التابعة لوزارة املالية.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

مذكرة رسمية.

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 - 1البحث عن أدوات للكشف عن الثغرات األمنية احلديثة من خالل
اإلنترنت.
 - 2تركيب األدوات مع األخذ باالعتبار جميع شروطها و متطلباتها .
 - 3تشغيل هذه األدوات على البيئات املراد اختبارها.
 - 4إصدار تقارير و توصيات تبعا لنتائج االختبارات.
 - 5حتويلها للقسم املختص لألخذ بالتوصيات.
 - 6إعادة اخلطوات من رقم  3للتأكد من سد جميع الثغرات املوجودة.

املراجع
الدعم واملساندة

مذكرة رسمية.
قسم امن املعلومات
__

املستندات

االصدار الثاني 2016
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اختبار النظم وفقا للمعايير االمنية-:
األهـــداف

تصميم وتنفيذ وتطبيق األنظمة التطبيقية لوزارة املالية حسب املعايير
األمنية العاملية.

مجاالت املسؤولية األنظمة اآللية التابعة لوزارة املالية.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

مذكرة رسمية.

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 - 1وضع ضوابط للنظام وفق الشروط األمنية.
 - 2حتديد نقاط التحكم والدخول على النظام وفق ًا للمعايير األمنية العاملية
بالتعاون مع محلل النظام.
 - 3اختبار النظم للعمل ضمن البيئات املستخدمة ملركز املعلومات اآللي،
أي مبا يتوافق مع املعايير األمنية املطبقة في هذه البيئات بالتعاون
مع محلل النظام وقسم نظم الشبكات ،وهذه البيئات مبختلف أنواعها
مقسمة إلى تطوير -اختبار وتدريب  -اإلنتاج .
 - 4التأكد من توفر نظام للتدقيق ملتابعة النظام.
 - 5بعد االنتهاء من اختبارات النظام وعمله بالكفاءة املطلوبة ينقل
النظام وقواعد البيانات اخلاصة فيه من بيئة التطوير إلي بيئة االختبار
والتدريب ثم بعد االنتهاء من ذلك ينقل النظام إلى بيئة اإلنتاج
بالتعاون بني التطوير واألقسام املختصة في الدعم الفني ( قسم قواعد
البيانات – قسم نظم الشبكات).
 - 6بناء وحدات التحكم واعطاء الصالحيات الالزمة داخل النظام
ضمن بيئة اإلنتاج.
تعريف املستخدمني على النظام وفق معايير الدخول على بيئة اإلنتاج.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
االصدار الثاني 2016
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قسم امن املعلومات هاتف2248 1851 :
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إزالة الفيروسات من أجهزة املستخدمني و مدى مطابقة أسماؤها للمقاييس املوضوعة-:
األهـــداف

إزالة الفيروسات من األجهزة املصابة بالفيروسات وتغيير أسماء
الكمبيوترات املصابة الغير مطابقة للمقاييس املوضوع.

مجاالت املسؤولية األنظمة اآللية التابعة لوزارة املالية.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

النموذج TSS FM 06

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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__
 - 1استخراج تقرير بأسماء األجهزة املصابة ( )TSS FM 06التي لم
تتم إزالة الفيروسات منها أتوماتيكيا بواسطة برنامج احلماية من
الفيروسات و التأكد من مدى مطابقة أسماء الكمبيوترات للمقاييس
املوضوعة.
 - 2إرسال التقرير إلى قسم نظم و شبكات االتصال.
 - 3يقوم املختص من قسم نظم و شبكات االتصال بإزالة الفيروسات
من األجهزة املصابة و تغيير أسماء الكمبيوترات إن وجدت حسب
التقرير.
 - 4يتم إرجاع التقرير بعد إجراء الالزم وإلفادة لقسم أمن املعلومات.
 - 5يتسلم قسم أمن املعلومات التقرير و يتأكد من إمتام اإلجراءات
لألجهزة املذكورة في التقرير.
 - 6يحفظ التقرير في امللف اخلاص به إلعداد تقرير شهري بذلك
__
قسم امن املعلومات هاتف2248 1851 :
__
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إعادة صالحية كلمة السر-:
األهـــداف

حماية النظم واألجهزة اآللية بوزارة املالية من الدخول الغير مشروع
وحماية البيانات من العبث والتدمير .

مجاالت املسؤولية األنظمة اآللية التابعة لوزارة املالية.
 منوذج طلب إعادة تشغيل كلمة السر .) )TSS FM 03النماذج املستخدمة
 -منوذج إبالغ عن عطل من وحدة help desk (TSN FM 02

في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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كلمة سر ( )revokedكلمة سر مت ايقاف العمل بها لعدم استخدامها
لفترة تزيد عن  3اشهر
 - 1يتلقى قسم أمن املعلومات منوذج طلب إعادة تشغيل كلمة السر( TSS
 ) FM 03من قسم دعم املستفيدين تفيد بانتهاء صالحية كلمة السر
ملستفيد أو أكثر ( ( revokedوطلب إعادة التشغيل .
 - 2يكلف رئيس قسم األمن أحد املوظفني لتجديد صالحية كلمة  /كلمات
السر املنتهية الصالحية .
 - 3يقوم املوظف املكلف بإجناز إجراء حتديث الصالحية واختبار كلمة /
كلمات السر بعد إمتام اإلجراء .
 - 4يقوم قسم األمن بإبالغ اجلهة التي تلقى منها بالغ انتهاء الصالحية
بتحديث الصالحية مرة أخرى .
 - 5يتم إبالغ املستفيد بتجديد الصالحية من قبل ( قسم دعم املستفيدين /
وحدة .help desk
__
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اعداد التقارير الدورية-:
األهـــداف

متابعة أداء مستخدمني أنظمة وزارة املالية.

مجاالت املسؤولية األنظمة اآللية التابعة لوزارة املالية.
 .QMF Manualالنماذج املستخدمة .SMF Manual -
في تنفيذ اإلجراء . RACF Report Writer -
TVCS / office-scan -

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
االصدار الثاني 2016

__
 - 1يقوم املوظف املختص بقسم أمن املعلومات بتطوير برامج ملتابعة
استخدام املستفيدين لألنظمة ومن ثم تشغيل البرامج ملعرفة أوقات
دخول وخروج املستفيدين والنظم التي يتعاملوا معها بالساعة
والتاريخ.
 - 2يتم استخراج تقرير استخدام املستفيدين لألنظمة.
 - 3من خالل تشغيل نظام احلماية من الفيروسات على احلاسبات
الشخصية وشبكات االتصال وأجهزة اخلدمة الرئيسية واحلاسب
املركزي يقوم النظام بتسجيل عمليات املسح والتنظيف للفيروسات
إن وجدت وحفظ هذه البيانات في ملف خاص .
 - 4يقوم املوظف املختص بقسم أمن املعلومات بتطوير برامج إلصدار
تقرير عن حالة إصابة األجهزة بالفيروسات وعمليات القضاء على
الفيروسات التي متت على كل جهاز على حدة .
 - 5يتم اتخاذ اإلجراءات املناسبة من قبل املوظف املختص بالقسم للحماية
من الفيروسات لكل مستخدم حسب تكرار إصابة األجهزة اخلاصة
بهم بالفيروسات .
__
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إعطاء صالحيات الدخول على بيئة النظم-:
األهـــداف

حماية النظم اآللية في وزارة املالية من الدخول الغير مشروع وحماية
البيانات من العبث والتدمير.

مجاالت املسؤولية األنظمة اآللية التابعة لوزارة املالية.
النماذج املستخدمة منوذج تعريف مستخدم (.Request for System Access (TSS FM 01
في تنفيذ اإلجراء منوذج تعريف أو إلغاء مستخدم (.)TSS FM 02

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 - 1يتلقى قسم أمن املعلومات مذكرة من الوحدات التنظيمية بإدارة
مركز املعلومات اآللي و من قسم دعم املستفيدين مبا يخص اجلهات
لتعريف املوظفني للسماح لهم بالدخول على بيئات النظم :
 احلاسب الرئيسي :مرفق منوذج تعريف مستخدم Request for)System Access (TSS FM 01
  : windows 2000مرفق منوذج تعريف أو إلغاء مستخدم (TSS)FM 02
 - 2يكلف رئيس قسم أمن املعلومات املوظف املختص بالقسم لعمل
اإلجراءات الالزمة.
 - 3يقوم املوظف املكلف بإجناز إجراءات التعريف و اختبار الدخول
على بيئة النظم من خالل الرمز التعريفي و الرقم السري .
 - 4يقوم قسم األمن مبخاطبة اجلهة الطالبة لإلفادة بإمتام اإلجراءات
مع ذكر الرمز التعريفي والرقم السري مع التنبيه على تغيير الرمز
السري عند أول محاولة للدخول على النظام .

املراجع

__

الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016
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اعطاء صالحيات ملوظفي مركز املعلومات للدخول على ادوات التطوير-:
األهـــداف

حماية ادوات تطوير النظم والنظم االلية من العبث والتدمير.

مجاالت املسؤولية األنظمة اآللية التابعة لوزارة املالية.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

منوذج إعطاء صالحية ()TSS FM 04

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016

__
 - 1يتم استالم مذكرة من رئيس الوحدة التنظيمية يطلب فيها بعض
الصالحيات ملوظف أو عدد من املوظفني بالقسم مرفق مع املذكرة
منوذج إعطاء صالحية ( ) TSS FM 04معبأ لكل موظف سواء
على احلاسب الرئيسي أو .WINDOWS 2000
 - 2يقوم رئيس القسم بتحويل املذكرة إلى املوظف املختص بالقسم .
 - 3يقوم املوظف املختص بإعطاء الصالحية املطلوبة تبعا للنموذج
املرفق.
 - 4يتم إبالغ الوحدة التنظيمية باالنتهاء من إعطاء الصالحية ،ويختبر
املوظف الصالحية اجلديدة
__
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اختبار الثغرات االمنية-:
األهـــداف

تصميم وتنفيذ وتطبيق األنظمة التطبيقية لوزارة املالية حسب املعايير
األمنية العاملية.

مجاالت املسؤولية األنظمة اآللية التابعة لوزارة املالية.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

مذكرة رسمية.

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016

__
 - 1وضع ضوابط للنظام وفق الشروط األمنية.
 - 2حتديد نقاط التحكم والدخول على النظام وفق ًا للمعايير األمنية العاملية
بالتعاون مع محلل النظام.
 - 3اختبار النظم للعمل ضمن البيئات املستخدمة ملركز املعلومات اآللي،
أي مبا يتوافق مع املعايير األمنية املطبقة في هذه البيئات بالتعاون مع
محلل النظام و قسم نظم الشبكات ،وهذه البيئات مبختلف أنواعها
مقسمة إلى تطوير -اختبار و تدريب  -اإلنتاج .
 - 4التأكد من توفر نظام للتدقيق ملتابعة النظام.
 - 5بعد االنتهاء من اختبارات النظام و عمله بالكفاءة املطلوبة ينقل
النظام وقواعد البيانات اخلاصة فيه من بيئة التطوير إلي بيئة االختبار
والتدريب ثم بعد االنتهاء من ذلك ينقل النظام إلى بيئة اإلنتاج بالتعاون
بني التطوير و األقسام املختصة في الدعم الفني (قسم قواعد البيانات
– قسم نظم الشبكات).
 - 6بناء وحدات التحكم واعطاء الصالحيات الالزمة داخل النظام
ضمن بيئة اإلنتاج.
 - 7تعريف املستخدمني على النظام وفق معايير الدخول على بيئة اإلنتاج
__
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تركيب البرنامج املضاد للفيروسات على األجهزة-:
األهـــداف

حماية النظم اآللية وزارة املالية من الدخول الغير مشروع و حماية
البيانات من العبث و التدمير .

مجاالت املسؤولية األنظمة اآللية التابعة لوزارة املالية.
النماذج املستخدمة النموذج ( . ) Fault Request TSS FM 05
في تنفيذ اإلجراء .TVCS / office-scan -

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016

__
 - 1تركيب البرنامج على أجهزة اخلدمة الرئيسية.
 - 2جدولة عملية حتديث البرنامج على أجهزة اخلدمة الرئيسية بحيث
تكون بصفة دورية .
 - 3متابعة التحديث للبرنامج على األجهزة و سير عمله.
 - 4تركيب البرنامج بشكل أتوماتيكي على األجهزة الطرفية مبجرد
دخول املستخدم على الشبكة .
 - 5حتديث البرنامج بصورة أتوماتيكية دورية على األجهزة الطرفية
املرتبطة بأجهزة اخلدمة الرئيسية .
 - 6متابعة سير عمل البرنامج على األجهزة الطرفية باستمرار.
 - 7إصدار تقارير تبني سير عمل البرنامج على أجهزة وزارة املالية
بصفة شهرية .
 - 8في حالة حدوث عطل في البرنامج على األجهزة يتم مخاطبة الشركة
املوردة للبرنامج باستخدام النموذج Fault Request TSS FM 05
 - 9يتلقى القسم تقرير الشركة عن ما مت إلصالح املشكلة مرفق بالنموذج
(.)TSS FM 05
__
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حماية األجهزة من الفيروسات-:
األهـــداف

حماية النظم واألجهزة اآللية بوزارة املالية من الدخول الغير مشروع
وحماية البيانات من العبث والتدمير .

مجاالت املسؤولية األنظمة اآللية التابعة لوزارة املالية.
النماذج املستخدمة مذكرة رسمية.
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج (.)Fault Request TSS FM 05

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
االصدار الثاني 2016

__
 - 1يتلقى قسم أمن املعلومات بالغا من قسم دعم املستفيدين أو وحدة
 help deskيفيد بإصابة جهاز أو أكثر بفيروس.
 - 2يكلف رئيس القسم أحد املوظفني بإجراء الالزم نحو حل هذه املشكلة.
 - 3يتخذ املوظف املكلف اإلجراءات األمنية الكفيلة بعدم انتقال الفيروس
من هذا اجلهاز أ و األجهزة إلى الشبكة أو أجهزة اخلدمة الرئيسية .
 - 4يقوم املوظف املكلف باستخدام أحد برمجيات احلماية من الفيروسات
إلزالة الفيروسات التي أصابت اجلهاز أو األجهزة .
 - 5يقوم املوظف املختص بفحص دقيق ( )scanللجهاز أو األجهزة بعد
إزالة الفيروسات للتأكد من إزالتها .
 - 6يقدم املوظف املختص تقريرا يوضح فيه ما مت من إجراءات مع
ذكر أسباب اإلصابة و توصياته لعدم تكرار هذه اإلصابة إلى رئيس
القسم.
 - 7يتخذ رئيس القسم اإلجراءات الضرورية ملنع تكرار اإلصابة إذا
لزم األمر .
 - 8في حالة عدم إمكانية حل املشكلة يتم مخاطبة الشركة املوردة
للبرنامج باستخدام منوذج (.)Fault Request TSS FM 05
__
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حفظ نسخ احتياطية خارج مركز املعلومات اآللي-:
األهـــداف

حماية البيانات اآللية اخلاصة بأنظمة وزارة املالية ضمن خطة مواجهة
الكوارث.

مجاالت املسؤولية األنظمة اآللية التابعة لوزارة املالية.
 ( ) TSS FM 06منوذج استالم وتسليم األشرطة املمغنطةالنماذج املستخدمة
 ( )TSS FM 07منوذج حفظ األشرطة املمغنطةفي تنفيذ اإلجراء
 )TSS FM 08( -منوذج حفظ األشرطة املمغنطة

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
االصدار الثاني 2016

__
يتلقــى قســم امن املعلومات أشرطة تتضمن نسخ احترازية للبيانات
من قسم دعــم التشغــيل باستخــدام منــوذج (استالم وتسليم أشرطة
ممغنطة  )TSS FM 06اجلزء األول.
 - 1يكلف رئيس القسم أحد املوظفني باستالم األشرطة.
 - 2يتخذ املوظف املكلف اإلجراءات األمنية الكفيلة باستالم األشرطة
املمغنطة والتوقيع على النموذج( .) TSS FM 06
 - 3يقوم املوظف بتعبئة منوذج ( حفظ األشرطة املمغنطـة TSS FM
 07أو  )TSS FM 08حسب اجلهة املذكورة بالنموذج (بنك الكويت
املركزي أو الهيئة العامة للمعلومات املدنية) ،ومن ثم اعتماده من
مدير إدارة مركز املعلومات اآللي أو من ينوب عنه.
 - 4يقوم املوظف املكلف بتوصيل األشرطة املمغنطة إلى اجلهات املعنية
واسترجاع األشرطة املمغنطة السابقة من خالل تعبئة النموذج نفسه.
 - 5يقوم املوظف بتسليم األشرطة املمغنطة املسترجعة لقسم دعم التشغيل باستخدام
منوذج (استالم وتسليم أشرطة ممغنطة) (  )TSS FM 06اجلزء الثاني.
 - 6يقوم املوظف بحفظ نسخة من النماذج بعد التوقيع عليها وإعطاء
األصل للجهات املعنية باستالم األشرطة املمغنطة.
__
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حماية األجهزة من الفيروسات-:
األهـــداف

حماية النظم واألجهزة اآللية بوزارة املالية من الدخول الغير مشروع
وحماية البيانات من العبث والتدمير .

مجاالت املسؤولية األنظمة اآللية التابعة لوزارة املالية.
النماذج املستخدمة مذكرة رسمية.
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج (.)Fault Request TSS FM 05

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016

__
 - 1يتلقى قسم أمن املعلومات بالغا من قسم دعم املستفيدين أو وحدة
 help deskيفيد بإصابة جهاز أو أكثر بفيروس.
 - 2يكلف رئيس القسم أحد املوظفني بإجراء الالزم نحو حل هذه املشكلة.
 - 3يتخذ املوظف املكلف اإلجراءات األمنية الكفيلة بعدم انتقال الفيروس
من هذا اجلهاز أ و األجهزة إلى الشبكة أو أجهزة اخلدمة الرئيسية .
 - 4يقوم املوظف املكلف باستخدام أحد برمجيات احلماية من الفيروسات
إلزالة الفيروسات التي أصابت اجلهاز أو األجهزة .
 - 5يقوم املوظف املختص بفحص دقيق ( )scanللجهاز أو األجهزة بعد
إزالة الفيروسات للتأكد من إزالتها .
 - 6يقدم املوظف املختص تقريرا يوضح فيه ما مت من إجراءات مع
ذكر أسباب اإلصابة و توصياته لعدم تكرار هذه اإلصابة إلى رئيس
القسم.
 - 7يتخذ رئيس القسم اإلجراءات الضرورية ملنع تكرار اإلصابة إذا
لزم األمر .
 - 8في حالة عدم إمكانية حل املشكلة يتم مخاطبة الشركة املوردة
للبرنامج باستخدام منوذج (.)Fault Request TSS FM 05
__
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نشر اإلعالنات على الشبكة الداخلية للوزارة (صفحة اإلعالنات)-:
األهـــداف

متابعة آخر العروض وأهم األخبار التابعة للوزارة.

إدارة مركز املعلومات للنشر /الغدارة املسؤولة ملضمون وصيغة
مجاالت املسؤولية
اإلعالن.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يتلقى قسم أمن املعلومات مذكرة من اإلدارة الراغبة بنشر اإلعالن.
 - 2يكلف رئيس قسم أمن املعلومات املوظف املختص بالقسم لعمل
اإلجراءات الالزمة.

اإلجراء بالتفصيل

 - 3يقوم املوظف بعرض مرفق اإلعالن على اجلهاز اخلاص به
وحتويله إلى صيغة ()JPG
 - 4إنشاء صفحة ( )htmlاخلاصة باإلعالن.

املراجع
الدعم واملساندة

 - 5الرد على املذكرة بأنه قد مت نشر اإلعالن.
__
الدعم الفني 22485523 :
__
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دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

متابعة مستخدمي الشبكة-:
األهـــداف
مجاالت املسؤولية

التدقيق على مستخدمي الشبكة ورصد التغيرات في حال اإلبالغ عنها
نظام تدقيق نظام إدارة شبكة الوزارة. Active Directory

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 - 1يتم إصدار تقارير يومية أوتوماتيكي ًا عن أهم أنشطة مستخدمي
شبكة الوزارة .ومنها تغيير كلمة السر ،وإنشاء مستخدم أو مجموعة
جديدة ،كذلك إضافة مستخدم ملجموعة وإعطاءه صالحيات محددة.

املراجع

__

الدعم واملساندة

الدعم الفني 22485523 :
__
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دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

 DOC AVحلماية الوثائق واملستندات على برنامج -:SharePoint
األهـــداف
مجاالت املسؤولية

حماية النظم واألجهزة اآللية بوزارة املالية من الدخول الغير مشروع
و حماية البيانات من العبث والتدمير.
األنظمة و األجهزة اآللية التابعة لوزارة املالية.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يكلف رئيس قسم األمن أحد املوظفني املختصني ملتابعة النظام للتأكد
من عدم االطالع على الوثائق واملستندات جلميع ادارات وزارة
املالية

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة

 - 2يتم الدخول على نظام  DOC AVحلماية الوثائق واملستندات على
برنامج SharePoint
 - 3يتم عرض جميع استخدامات املوظفني على برنامج SharePoint
بدون استثناء ملعرفة اي مستخدم يقوم بالدخول الغير مشروع على
املذكرات والوثائق.
 - 4يتم طباعة تقرير يومي أو حسب الطلب من البرنامج وذلك بتحميل
املعلومات على . Excel worksheet
__
الدعم الفني 22485523 :
__
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دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

إضافة قواعد الوصول ألجهزة التوجيه واحلوائط النارية-:
األهـــداف

السماح مبرور البيانات و توجيهها عبر منافذ محددة للجهات املعنية
ومنع مرور البيانات للجهات الغير مخول لها ذلك .وذلك للحفاظ على
سرية البيانات واملساعدة على منع اختراق الشبكة وتقليل الضغط عليها.

مجاالت املسؤولية األنظمة و األجهزة اآللية التابعة لوزارة املالية.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

منوذج طلب تغيير قواعد األجهزة( .)TSS FM 06

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يتلقى قسم أمن املعلومات طلبا رسميا إلضافة قاعدة ملرور البيانات
ويقوم القسم بفحص الطلب والتأكد من احلاجة إلى تعديل قواعد
الوصول اخلاصة باجلهاز املعني.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2يكلف رئيس قسم األمن أحد املوظفني إجراء التعديل املطلوب على
قواعد الوصول اخلاصة باجلهاز و يقوم املوظف بتعبئة منوذج
طلب تغيير قواعد األجهزة ( )TSS FM 06مبينا التعديالت املطلوب
إجراءها ويقوم بتوقيعها من رئيس قسم األمن.
 - 3يقوم املوظف املكلف بإجناز التعديل املطلوب و يقوم بإبالغ رئيس
قسم األمن بالنتيجة.

املراجع
الدعم واملساندة

 - 4يقوم رئيس قسم األمن بإبالغ اجلهة التي تلقى منها الطلب عن إمتام
عملية اإلضافة.
__
الدعم الفني 22485523 :
__

املستندات

االصدار الثاني 2016

69

دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

اجراءات الدخول ملتابعة برنامج البريد االلكتروني اخلاص ملوظفي الوزارة-:
األهـــداف

حماية البريد االلكتروني ملوظفي الوزارة من الدخول الغير مشروع
وحماية البيانات من العبث والتدمير.

مجاالت املسؤولية نظام إدارة املستندات والوثائق

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

منوذج (اضافة /الغاء /حتديث صالحيات املستفيد)

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة

__
 - 1يتلقى قسم أمن املعلومات منوذج من قسم توثيق وتسجيل البيانات
بإدارة مركز املعلومات اآللي مبا يخص اجلهات لتعريف املوظفني
للسماح لهم بالدخول على النظام بعد اعتماد اجلهة املعنية ورئيس
القسم.
 - 2يكلف رئيس قسم أمن املعلومات املوظف املختص بالقسم لعمل
اإلجراءات الالزمة باستخدام منوذج (اضافة /الغاء /حتديث
صالحيات املستفيد).
 - 3يقوم املوظف املكلف باإلجراءات التالية:
 - 1فتح صفحة املوقع اخلاص باجلهة
 - 2الدخول على اعدادات املوقع ومن ثم اذونات املوقع ثم يقوم
بالعمليات التالية حسب املطلوب.
أ  -إضافة مستخدم جديد حسب الصالحية املطلوبة.
ب  -الغاء مستخدم من اجلهة باستخدام إزالة اذونات مستخدمني
جـ  -تعديل صالحيات مستخدم باستخدام حترير اذونات مستخدمني
د  -يتم إبالغ قسم توثيق وتسجيل البيانات باالنتهاء من إعطاء الصالحية،
ويختبر املوظف الصالحية اجلديدة.
__
الدعم الفني 22485523 :
__
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دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

اجراءات البحث في برنامج البريد االلكتروني-:
األهـــداف

حماية البريد االلكتروني ملوظفي الوزارة من الدخول الغير مشروع
وحماية البيانات من العبث والتدمير.

مجاالت املسؤولية األنظمة و األجهزة اآللية التابعة لوزارة املالية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1نتلقى الشكوى من اجلهة أو من خالل املتابعة اليومية.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2الدخول على النظام ومن ثم البحث من حيث املرسل او املستقبل مع
حتديد الفترة الزمنية وبحث وحل املشكلة.
__

الدعم واملساندة

الدعم الفني 22485523 :

املراجع

__
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دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

إعطاء صالحيات الدخول على نظام إدارة املستندات والوثائق-:
األهـــداف

حماية البريد االلكتروني ملوظفي الوزارة من الدخول الغير مشروع
وحماية البيانات من العبث والتدمير.

مجاالت املسؤولية األنظمة و األجهزة اآللية التابعة لوزارة املالية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1نتلقى الشكوى من اجلهة أو من خالل املتابعة اليومية.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2الدخول على النظام ومن ثم البحث من حيث املرسل او املستقبل مع
حتديد الفترة الزمنية وبحث وحل املشكلة.
__

الدعم واملساندة

الدعم الفني 22485523 :
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__
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دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

انشاء موقع على نظام إدارة املستندات والوثائق-:
األهـــداف

حماية البريد االلكتروني ملوظفي الوزارة من الدخول الغير مشروع
وحماية البيانات من العبث والتدمير.

مجاالت املسؤولية  -نظام إدارة املستندات والوثائق.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -منوذج (اضاقة /الغاء /تعديل جهة).

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يتلقى قسم أمن املعلومات منوذج من قسم توثيق وتسجيل البيانات
بإدارة مركز املعلومات اآللي طلبا من احدى ادارات الوزارة إلنشاء
موقع جديد على النظام بعد اعتماد اجلهة املعنية ومدير االدارة.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2التنسيق مع قسم قواعد البيانات لتحديد قاعدة البيانات للموقع اجلديد.
 - 3يكلف رئيس قسم أمن املعلومات املوظف املختص بالقسم لعمل
اإلجراءات الالزمة باستخدام منوذج (اضاقة /الغاء /تعديل جهة)
 - 4يقوم املوظف املكلف بإجناز اإلجراءات الالزمة إلنشاء موقع جديد
على النظام.
__

املراجع
الدعم واملساندة

الدعم الفني 22485523 :
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دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

إنشاء وجتهيز البيئات التشغيلية وأجهزة اخلدمة الرئيسية اخلاصة بها-:
األهـــداف

إعداد أجهزة اخلدمة الرئيسية مبا يكفل االستخدام األمثل لها.

إدارة مركز املعلومات االلي ,قسم دعم نظم التشغيل ,قسم أمن
مجاالت املسؤولية
املعلومات ,قسم نظم الشبكات ,قسم قواعد البيانات.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

البيئة التشغيلية  :مجموعة من أجهزة الكمبيوتر لتقدمي اخلدمات
االلكترونية.
أجهزة اخلدمة الرئيسية :هي أجهزة حاسب متطورة ذات مواصفات
عالية تعمل بصورة مركزية.
حتديد بيئات اخلدمة الرئيسية و مهمة كل بيئة على حدة بواسطة :
 - 1حتديد البيئات التشغيلية املراد إنشائها و مهمة كل منها على ضوء
دراسة يقوم بها القسم أو مذكرة من اإلدارة.
 - 2حتديد عدد أجهزة اخلدمة الرئيسية الالزمة لكل بيئة.

اإلجراء بالتفصيل

 - 3تركيب نظم التشغيل على كل جهاز خدمة رئيسي وفقا للتوزيع على
البيئات و حتديد األسماء التعريفية لها.
 - 4ربط أجهزة اخلدمة الرئيسية كبيئة واحدة و التأكد من اتصالها مع
البيئات األخرى.
 - 5تركيب البرمجيات الالزمة( )System Softwareلتشغيل و صيانة
أجهزة اخلدمة الرئيسية تبعا لوظيفة كل جهاز على حدة.
 - 6اختبار تشغيل البيئة ومتابعتها.
 - 7توثيق االجراءات التي متت إلنشاء البيئة.

املراجع
الدعم واملساندة

 مذكرات. دراسات وتقارير القسم.أعضاء القسم2249 5523 :
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دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

إدارة ومتابعة جهاز اخلدمة الرئيسي-:
األهـــداف
مجاالت املسؤولية

جتهيز جهاز اخلدمة الرئيسي وتشغيله وتزويده بأحدث البرمجيات مبا
يكفل حسن أداؤه وسهولة التحكم فيه.
قسم دعم نظم التشغيل.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

األجهزة االفتراضية  :هي أجهزة ال وجود ملموس لها وتأدي واجبها
علي أكمل وجة وهي أكثر أمانا وشيوعا بني الشركات الكبيرة  ,ومبا
انها افتراضية فال بد من وجود داعم حقيقي يحمل هذه األجهزة الرض
الواقع.
 - 1حتديد األسلوب الذي سيتم اتباعه إلنشاء جهاز اخلدمة الرئيسي أما
باستخدام األجهزة الفعلية أو االفتراضية.
 - 2جتهيز جهاز اخلدمة الرئيسي بنظام التشغيل الالزم و ربطه بالبيئة
التشغيلية و حتديد االسم التعريفي له من قبل املختصني في القسم.

اإلجراء بالتفصيل

 - 3حتميل البرمجيات الصادرة حديثا على جهاز اخلدمة الرئيسي
والتي تناسب االستخدام بالوزارة.
 - 4متابعة أداء أجهزة اخلدمة الرئيسية و إصالح أعطالها و االستعانة
بالشركة املختصة عند احلاجة.
 - 5حتسني أداء جهاز اخلدمة الرئيسي بإضافة بعض اإلمكانيات اآللية
والبرمجية كلما تطلب األمر ذلك.
 - 6توثيق اإلجراءات اخلاصة بإدارة و متابعة جهاز اخلدمة الرئيسي.

املراجع
الدعم واملساندة

التقارير الصادرة من البرمجيات اخلاصة مبتابعة و إدارة أجهزة
اخلدمة الرئيسية
أعضاء القسم2249 5523 :
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دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

إدارة و متابعة أجهزة اخلدمة اخلاصة بالبريد االلكتروني-:
األهـــداف

إتاحة خدمة البريد االلكتروني جلميع موظفي الوزارة.

قسم دعم نظم التشغيل ,قسم نظم شبكات االتصال ,وقسم أمن
مجاالت املسؤولية
املعلومات.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -منوذج طلب بريد الكتروني TSO FM 01

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1إعداد التصميم اخلاص ببيئة البريد االلكتروني.
 - 2جتهيز بيئة التشغيل اخلاصة بالبريد االلكتروني بكل ما حتتاج من
جتهيزات آلية و برمجية .

اإلجراء بالتفصيل

 - 3إدارة و متابعة البيئة و تطويرها مبا يكفل استمرارية اخلدمة وحسن
أدائها.
 - 4إنشاء بريد الكتروني لألشخاص و املجموعات بناء ًا على املذكرات
الواردة من املستفيد.
 - 5متابعة مشاكل املستفيدين و حلها .

املراجع
الدعم واملساندة

 كتب رسمية و مذكراتأعضاء القسم2249 5523 :
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دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

تطبيق التوسعة واإلحالل ألجهزة اخلدمة الرئيسية-:
األهـــداف
مجاالت املسؤولية
النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

االستمرار في تطوير أجهزة اخلادم الرئيسية من حيث زيادة كفاءتها
للوصول ألفضل أداء.
قسم دعم نظم التشغيل.
 منوذج طلب بريد الكتروني TSO FM 01التوسعة  :زيادة عدد أجهزة الكمبيوتر التي تقدم خدمة معينة لزيادة
كفاءتها وضمان استمرارية العمل.
االحالل  :إستبدال أجهزة متقادمة بأجهزة جديدة.
 - 1يقوم املختصني في القسم متابعة أداء أجهزة اخلادم الرئيسية ومالحظة
أي تقصير أو عجز في أي جهاز من األجهزة.
 - 2دراسة وضع اجلهاز الذي يحتاج إلى تطوير.

اإلجراء بالتفصيل

 - 3حتديد ما إذا كان من املمكن عمل تعلية لهذا اجلهاز أو إضافة جهاز
آخر موازي ليساعد في أداء العمل أو استبدال اجلهاز بجهاز آخر
أحدث.
 - 4حتديد أسلوب التعلية الالزمة أما باستخدام األجهزة الفعلية أو
االفتراضية.
 - 5وضع خطة عمل لتطبيق عملية اإلحالل أو التوسعة.

املراجع
الدعم واملساندة

 دراسات.أعضاء القسم2249 5523 :
__
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أخذ النسخ االحتياطية ألجهزة اخلدمة الرئيسية-:
األهـــداف
مجاالت املسؤولية

جتهيز نسخ احتياطية السترجاع أية بيانات يتم فقدها من أجهزة
اخلدمة.
قسم دعم نظم التشغيل.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

__
 Back upنسخ احتياطية
 Restoreاسترجاع البيانات
 - 1جتهيز أجهزة اخلدمة الرئيسية لبرنامج أخذ النسخ االحتياطية.
 - 2حتديد أجهزة اخلدمة والبيانات املراد أخذ نسخ احتياطية له.
 - 3تركيب برنامج ( )Backup Agentعلى تلك األجهزة للتواصل مع
جهاز اخلادم الرئيسي .
 - 4ضبط عملية أخذ النسخ االحتياطية لكل جهاز خادم مبا يتناسب مع
نوع املعلومات املراد نسخها .

اإلجراء بالتفصيل

 - 5ترتيب أجهزة اخلدمة الرئيسة في مجموعات ،كل يعمل في جدول
أوقات مختلف ،لتفادي أخذ نوعني من النسخ االحتياطية لنفس جهاز
اخلادم بنقس الوقت .
 - 6توصيل جهاز خادم النسخ االحتياطية الرئيسي ببيئة تخزين حلفظ
البيانات التي يتم أخذ النسخ االحتياطية لها .
 - 7اختبار تشغيل البيئة ومتابعتها.
 - 8اختبار استرجاع البيانات للتأكد من صحة العمل.
 - 9توثيق االجراءات التي متت إلنشاء البيئة.

املراجع
الدعم واملساندة

 تقارير شهرية ألعمال النسخ االحتياطية .أعضاء القسم2249 5523 :
__
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إنشاء وجتهيز بيئات التشغيل االفتراضية-:
األهـــداف
مجاالت املسؤولية

استخدام أفضل التقنيات احلديثة في مجال التجهيزات االفتراضية
والسحابية إلنشاء أجهزة خدمة رئيسية عالية الكفاءة ،بوقت أسرع،
وبجهد و تكلفة أقل .
قسم دعم نظم التشغيل.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

بيئة افتراضية  :هي بيئة مكونة من عدد بسيط من األجهزة احلقيقية
امللموسة والتي ينشأ عليها العديد االجهزة االفتراضية الغير ملموسة.
 - 1حتديد التقنية املستخدمة في مجال البيئات االفتراضية و التجهيزات
اآللية والبرمجية املطلوبة على ضوء دراسة يقوم بها القسم بعد
االطالع على أحدث ما توصلت اليه التكنلوجية في هذا املجال.
 - 2وضع خطة للتنفيذ بالتنسيق مع املختصني في هذا املجال
 - 3وضع تصميم البيئة االفتراضية.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4تركيب نظم التشغيل على كل جهاز خدمة رئيسي وفقا للتوزيع على
البيئات و حتديد األسماء التعريفية لها.
 - 5ربط أجهزة اخلدمة الرئيسية كبيئة واحدة ،وربطها مع وحدة
التخزين املشتركة مبا يضمن عملها كوحدة متكاملة.
 - 6التأكد من اتصال البيئة االفتراضية املنشأة مع البيئات األخرى.
 - 7تركيب البرمجيات الالزمة لتشغيل و إدارة البيئة االفتراضية،
وانشاء أجهزة اخلدمة االفتراضية املطلوبة عليها .
 - 8اختبار تشغيل البيئة ومتابعتها.
 - 9توثيق االجراءات التي متت إلنشاء البيئة.

املراجع

 مذكرات. -دراسات وتقارير القسم.

الدعم واملساندة

أعضاء القسم2249 5523 :
__
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حتميل النظم احمللية على أجهزة اخلدمة الرئيسية وإتاحة الصالحيات للمستفيد-:
األهـــداف
مجاالت املسؤولية

اتاحة النظام بشكل أفضل للمستفيد مبا يكفل أداؤه وسرعة وصول
التحديثات عليه.
قسم دعم نظم التشغيل.

النماذج املستخدمة  -منوذج إعطاء صالحية التعديل علي النظم احمللية TSO FM 02
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج طلب تخصيص مساحة علي )Server (TSO FM 04

املصطلحات
املستخدمة

ملف مشترك shared folder :وهو ملف ينشأ للموظف أو اإلدارة
بناءا علي طلب منهم لتخزين ملفاتهم اخلاصة بالعمل واالطالع والتعديل
عليها حسب الصالحيات املطلوبة لكل منها.
النظم احمللية :هي برامج تعد محليا من قبل مراقبة التطوير مليكنة
خدمات الوزارة.
بناء على املذكرة الواردة من مراقبة التطوير إلتاحة النظام املطلوب
ً -1
يتم توفير مسار للنظام في وحدة التخزين اخلاصة بجهاز اخلادم
الرئيسي وإعطاء املبرمج املختص الصالحيات الالزمة على املسار.
 - 2بن ّا ًء على املذكرة الواردة من القسم املختص باختبار النظام يتم حتميل
النظام على جهاز االختبار املطلوب وإعطاء املوظف الصالحيات
الالزمة الختبار النظام .

اإلجراء بالتفصيل

بناء على مذكرة من مراقبة التطوير تفيد باالنتهاء من تطوير النظام
ً -3
يتم نقل النظام إلى بيئة اإلنتاج .
بناء على املذكرة الواردة
 - 4إعطاء صالحيات استخدام النظام للمستفيدين ً
من قسم دعم املستفيدين ومنوذج متابعة املذكرة (.)TSN-FM-02
 - 5متابعة تطوير النظام و حتديث النسخ املوجودة على جهاز اخلدمة
الرئيسية في حالة حدوث تغيير أو حتديث للنظام باستخدام منوذج
إعطاء صالحية للمبرمجني (.)TSO-FM-02

املراجع

 -كتب رسمية ومذكرات.

الدعم واملساندة

أعضاء القسم2249 5523 :
__
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إدارة ومتابعة البيئات اخلاصة بنظام حفظ و استرجاع الوثائق-:
األهـــداف

حتديث البيئات اخلاصة بنظام حفظ و استرجاع و تداول الوثائق
بالتجهيزات اآللية والبرمجيات و نظم التشغيل احلديثة مبا يكفل تطويره
وحتسني أداؤه واستمراريته وسهولة التحكم فيه.

مجاالت املسؤولية  -قسم دعم نظم التشغيل  ,قسم األمناط وقواعد البيانات.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

نظام حفظ واسترجاع جميع الوثائق واملستندات الصادرة والواردة
للوزارة بطريقة الية .Image
 - 1حتديث أجهزة اخلدمة الرئيسي في بيئات النظام بالبرمجيات
الصادرة حديثا وكذلك نظم التشغيل.
 - 2تطوير التجهيزات اآللية للبيئات لتحسني أدائها .

اإلجراء بالتفصيل

 - 3حتميل الوظائف اجلديدة أو احملدثة اتي يتم تطويرها من قبل مراقبة
تطوير النظم على أجهزة اخلدمة الرئيسية.
 - 4متابعة أداء اخلادم بعد عمليات التطوير و التحديث .
 - 5حل املشاكل املتعلقة بالتجهيزات اآللية للنظام أو نظم التشغيل أو
البرمجيات املساندة.
 - 6متابعة الوظائف املتعددة على اخلادم و كفاءة عمل كل منها.

املراجع

 تقارير أنظمة اإلدارة اخلاصة ببيئة نظام حفظ و استرجاع و تداولالوثائق .
 -مذكرات  /رسائل الكترونية.

الدعم واملساندة

أعضاء القسم2249 5523 :
__
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إعداد اخلطط املستقبلية لتطوير البيئات املختلفة بالوزارة-:
األهـــداف

تطوير البيئة التشغيلية.

مجاالت املسؤولية  -قسم دعم نظم التشغيل.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1دراسة البيئات احلالية و حتديد االحتياجات.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2االطالع على أحدث البرمجيات في مجال البيئة التشغيلية.
 - 3إعداد الدراسات حول إعداد البيئات املناسبة للنظم.
 - 4عرض الدراسات املتعلق بالبيئات على املختصني في اإلدارة.
__

املراجع
الدعم واملساندة

أعضاء القسم2249 5523 :
__
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إدارة ومتابعة أجهزة اخلدمة الرئيسية اخلاصة بنظام االتصال باحلاسب الرئيسي (-:)Host Front
األهـــداف

إتاحة االتصال السريع ألكبر عدد من املستفيدين من اجلهات اخلارجية
واحمللية على النظم املالية املتكاملة ( )IFSونظام املخزون ( )STCاملوجودة
في احلاسب الرئيسي مع ضمان سالمة ودقة وسرية املعلومات املتبادلة.

مجاالت املسؤولية  -قسم دعم نظم التشغيل.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

منوذج طلب شاشة و طابعة في ال )host front serve) TSO FM 05

املصطلحات
املستخدمة

جهاز يربط اجلهات اخلارجية بشبكة
جهاز ال Host front
وزارة املالية والدخول علي أنظمة الوزارة والقيام بتعريف الطابعات
والشاشات.
 - 1التأكد من عمل نظام الـ  Host Frontبصورة صحيحة وإصالح
أي خلل يتعرض له النظام بصفة يومية.
 - 2متابعة األعطال الواردة من قسم نظم وشبكات االتصال اخلاصة
بالنظم اخلاصة بسالمة االتصال مع نظام الـ .Host Front

اإلجراء بالتفصيل

 - 3يتم تعريف الشاشات والطابعات املراد ربطها بنظام الـ Host
 Frontبناء ًا على الطلبات الواردة لدينا من اجلهات املستفيدة وذلك
بعد تعبئة النموذج اخلاص بالـ  Host Frontللتمكن من االتصال
بجهاز احلاسب الرئيسي.
 - 4حتديث نظام الـ  Host Frontعلى أجهزة اخلدمة الرئيسية في حال
حدوث تغيير أو تطوير للنظام.

املراجع
الدعم واملساندة

 قرارات اإلدارة.أعضاء القسم2249 5523 :
__
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اعطاء الصال حيات على قواعد البيانات-:
األهـــداف

إعطاء الصالحيات املناسبة للمستخدمني على قواعد بيانات النظم.

مجاالت املسؤولية  -جميع النظم اخلاصة باجلهات احمللية والعامة.
النماذج املستخدمة  -منوذج لصالحيات الداخلية اخلاصة بالنظام.
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج .Authorization/QMF Access Reques DB2

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1استالم طلب إعطاء الصالحيات اخلاصة بقواعد بيانات النظام (منوذج
.)DB2 Authorization/QMF Access Request TSD FM 01
 - 2بالنسبة لبيئة اإلنتاج ،فإنه يتم إدراج مستخدمني النظام داخل
مجموعات  groupsيتم إنشاؤها من قبل قسم أمن املعلومات وإعطاء
املجموعة صـــــالحية  readو  writeو .execute

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
االصدار الثاني 2016

 - 3أما بالنسبة لبيئة التطوير ،فإنه يتم إعطاء املجموعة اخلاصة بالنظم
احمللية واملجموعة اخلاصة بالنظم العامة كال من صالحيات  readو
 writeو  view definitionو  executعلى البيانات.
 - 4كما توجد حاالت خاصة إلعطاء الصالحيات في حالة وجود
مشاكل بالنظام أو بتقارير النظام فإنه يتم طلب صالحية لفترة محددة
على بيئة االنتاج للمبرمجني بالنظم العامة أو احمللية وتكون عبارة عن
صالحية  readفقط بحيث ال ميكن عمل أي تعديالت على بيانات بيئة
اإلنتاج من قبل املبرمجني.
 - 5عند حتميل نظام جديد على بيئة اإلنتاج فإنه يتم تعبئة طلب إعطاء
الصالحيات الداخلية اخلاصة بالنظام (منوذج الصالحيات الداخلية
اخلاصة بالنظام  )TSD FM 04ليتم إعطاء املختصني بإدارة النظام
(قسم دعم املستفيد) الصالحيات املطلوبة.
 منوذج لصالحيات الداخلية اخلاصة بالنظام. منوذج .Authorization/QMF Access Reques DB2قسم قواعد البيانات هاتف2249 5523 :
__
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إنشاء و إدارة قواعد البيانات-:
األهـــداف

إنشاء قواعد بيانات النظم بالصورة املثالية ومتابعتها لتحقيق أداء
أفضل.

مجاالت املسؤولية  -جميع النظم اخلاصة باجلهات احمللية والعامة.
 منوذج إنشاء جدول في قاعدة البيانات TSD FM 05النماذج املستخدمة  -منوذج الوصف الوظيفي NLD FM 07
في تنفيذ اإلجراء  -الـمعايير اخلاصة  standardبقواعد البيانات اخلاصة بالقسم
 -منوذج إعطاء الصالحيات الداخلية اخلاصة بالنظام TSD FM01

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1استالم التصميم املنطقي لقواعد البيانات من مراقبات التطوير
وصيانة النظم العامة واحمللية (منوذج إنشاء جدول في قاعدة البيانات
 )TSD FM 05باإلضافة إلى استالم واإلطالع على الوصف
الوظيفي اخلــاص بالنظــــام (منوذج الوصف الوظيفيNLD FM
 )07ألخذ فكرة عن مدخالت ومخرجات النظام من قبل الشخص
املختص بالقسم.
 - 2يتم عقد جلسة عمل مع املختص بتطوير النظام يناقش فيها الوصف
الوظيفي للنظام مبوجب الوصف الوظيفي (. )NLDFM07

اإلجراء بالتفصيل

 - 3يتم دراسة تصميم قاعدة البيانات بصورة شاملة من قبل الشخص
املختص بالقسم ويشمل -:
أ  -مراجعة املفاتيح الرئيسية اخلاصة بكل جدول.
ب  -مراجعة العالقات بني اجلداول.
ت  -مراجعة تعاريف احلقول.
ث -مراجعة مسميات احلقول ( يجب أن تتوافق مع املعايير اخلاصة
 standardالذي مت وضعه من قبل القسم ).
ج -مناقشة محلل النظم وتقدمي بعض االقتراحات التي قد تؤدي إلى
حتسني أداء النظام.

االصدار الثاني 2016
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ح  -إمكانية استخدام .stored procedure , views , trigger
خ  -إلغاء أو تعريف فهارس للحقول .
د -إضافة أو إلغاء مفاتيح احلقول للجداول.
ذ -دراسة احلجم املتوقع للجداول أو البيانات اخلاصة بالنظام بالتعاون
مع محلل النظم املختص.
 - 1إعداد التصميم الفعلي لقواعد البيانات .

اإلجراء بالتفصيل

 - 2مراجعة تصميم قاعدة البيانات واعتمادها من قبل الشخص املختص
بالقسم .
 - 3حتديد حجم قواعد البيانات من قبل الشخص املختص بالقسم .
 - 4إنشاء قاعدة البيانات وتنسيق اجلداول في  , file groupsمما يترتب
عليه تنظيم املدخالت واملخرجات للجداول من قبل الشخص املختص
بالقسم .

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 - 5إعطاء الصالحيات الالزمة على قاعدة البيانات من قبل الشخص
املختص بالقسم (باستخدام منوذج إعطاء الصالحيات .)TSD FM 01
__
قسم قواعد البيانات هاتف2249 5523 :
__
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صيانة قواعد البيانات-:
األهـــداف

ضمان أداء أفضل لألنظمة ،ولالحتفاظ بنسخ احترازية لقواعد بيانات
النظم في حالة تعرض أي منها للتلف.

جميع بيانات النظم اخلاصة باجلهات احمللية والعامة على بيئة أجهزة
مجاالت املسؤولية
اخلدمة الرئيسية ( )SQLو (.)Main Frame

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

منوذج إعطاء الصالحيات.

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1بالنسبة لبيئة احلاسب الرئيسي ( )Main Frameيتم تطوير برامج
أخذ النسخ االحترازية للجداول أو البيانات والـ ()Table space
بلغة ( )JCLوتسليمها لقسم التشغيل لتشغيلها بصورة منتظمة للحصول
على النسخ االحترازية وفقا ملعدالت أخذ النسخ االحترازية .

اإلجراء بالتفصيل

 1،1في بيئة اإلنتاج تؤخذ النسخ االحترازية يوميا جلميع جداول
النظم .أما فيما يتعلق بجداول الـ )DB2( TABLE SPACE
تؤخذ النسخ االحترازية اخلاصـة بهم بعد االنتهاء من العمليات
الفورية( )ONLINEخالل ساعات الدوام الرسمية ويتم إلغاء النسخ
االحترازية اخلاصة ب  DB2بعد أسبوع من تاريخه من قبل قسم
التشغيل .
 2،1للبرامج التي تقوم بالتعديالت بصورة يومية أو بصورة غير
فورية (  ) BATCH UPDATEتؤخذ النسخ االحترازية مرة
أخرى بعد االنتهاء من التعديالت مباشرة .
 3،1في بيئتي التطوير والتدريب فمن األفضل أخذ نسخ احترازية
بصورة أسبوعية ويتم إلغائها بعد شهر من تاريخه مالم يبلغ بغير
ذلك.
 4،1االحتفاظ بالنسخ االحترازية الشهرية ملدة  12شهر ثم يتم إلغائها
من قبل قسم التشغيل مالم يخطر بغير ذلك .
 5،1في بعض احلاالت من الضروري إبقاء النسخ االحترازية و عدم
إلغائها بناءا على طلب من قسم التطوير ألهمية هذه البيانات.
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MODIFY RECOVERY TABLESPACE UTILITY :2
تنفذ هذه لوظيفة بعد أخذ نسخ احترازية لتضمن بأن DB2 CATALOG
مت تنظيفه من املعلومات التي سجلت أثناء عملية أخذ النسخ االحترازية
السابقة.
DATABASE QUIESCE UTILITY : 3
تنفذ هذه الوظيفة كخطوة أولى لعملية أخذ النسخ االحترازية للتأكد
من احتواءها على جميع التعديالت التي حدثت في قاعدة البيانات.
RUNSTAT UTILITY : 4

اإلجراء بالتفصيل

تنفذ هذه الوظيفة بصورة دورية جلميع  TABLESPACESفي
جميع قواعد البيانات،لعمـــل إحصائية عن اجلداول والفهارس.
هذه البيانات اإلحصائية تستخدم خالل عملية PACHAGE BIND
الختيار الطريقة األمثل للوصول إلى البيانات:
 1,4في بيئتي التطوير والتدريب هذه الوظائف يتم تنفيذها مباشرة
من خالل  DBAفقط.
 2,4في بيئة اإلنتاج يتم تنفيذها بصورة يومية،أسبوعية أو شهرية
اعتمادا على التعديالت التي متت على البيانات.
REORGANIZATION OF TABLESPACES AND :5
: INDEXES UTILITY
 1,5في هذه العملية يتم إعادة تصميم كل من TABLESPACES
والفهارس املوجودة في قاعدة البيانات وتنفذ من قبل  DBAعند
احلاجة من أجل أداء أفضل،وزيادة  /نقص مساحة القرص DISK
املستخدمة .
 2,5للتعديل املتكرر والذي ينفذ على بيانات كثيرة ستكون هذه
العملية مجدولة حسب احلاجة يومية أو أسبوعية .
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UNLOAD / LOAD TABLE :6
يتم من خالل هذه الوظيفة ترحيل البيانات ذات احلجم الكبير بني
ملف (  ) FLAT FILEو .TABLESPACES
:RECOVER TABLESPACES OR INDEXES
تستخدم هذه الوظيفة في حالة استبدال البيانات التالفة أو الضائعة من
النسخ االحترازية
CHECK DATA / INDEX:7

اإلجراء بالتفصيل

تستخدم هذه الوظيفة في حالة VERIFY DATA INTEGRITY
عندما تتواجد في .CHECKPENDING STATUS
 - 9منح صالحيات على جداول محددة لهدف معني خالل فترة محددة
( منوذج . )TSD FM 01
للـ(( SQL Serverفيتم أخذ النسخ االحترازية للجداول
 - 10بالنسبة ٍ
والبيانات وملفات ( )logيوميا في ساعة معينة لبيئة اإلنتاج والتطوير
على اخلادم نفسه بواسطة برنامج يعمل أوتوماتيكي في وقت محدد
يقوم القسم بتحديد ما يلزم لهذا البرنامج ،ففي حال فقد البيانات يتم
عمل  Restoreمن هذه امللفات  .ولكن في حال وقوع مشكلة في الـ
 Serverككل فيتم إعادتها من النسخ االحترازية التي يقوم بها قسم
دعم نظم التشغيل بأخذها يوميا للـ Server

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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نقل البيانات-:
األهـــداف

حتميل البيانات املطلوبة للمستخدمني

مجاالت املسؤولية  -جميع النظم اخلاصة باجلهات احمللية والعامة

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -منوذج نقل البيانات

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1استالم طلب نقل البيانات من اجلهة املختصة باألمر (منوذج نقل بيانات
.)TSD FM 03
 التعديل على البيانات عند احلاجة لتسهيل عملية نقل البيانات: التعديل على بعض احلروف التي تنتقل بصورة خاطئة إلى البيئة اجلديدةحيث يتم إعطائها رمز تعريفي معني يشير إليها (مثال :ال تنتقل بصورة
ل فقط ممـــا ينتج خطأ في البيانات املنقولـة).

اإلجراء بالتفصيل

 إضافة الفواصل بني احلقول وخاصة في قاعدة البيانات  DB2لتفرقتهم(وغيرها من األمور التي من املمكن مواجهتهــا أثناء نقل البيانات).
 - 2استخدام الـ  Import/Export wizardلنقل البيانات.
 - 3نقل بيانات اجلـــداول.
 - 4مراجعة البيانات املنقولة.
 - 5إيـجاد حلول للبيانات اخلاطئة التي لم تنتقل خالل مرحلة النقل األولى،
وإعادة نقلها مرة أخرى.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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إتاحة األنظمة للمستفيدين-:
األهـــداف

إتاحة األنظمة في ساعات الدوام الرسمية والغير رسمية وذلك عن
طريق التشغيل الذاتي.

مجاالت املسؤولية إتاحة كافة األنظمة للمستفيدين ليتسنى لهم تكملة أعمالهم.
 - 1مذكرة طلب املستفيد أو فاكس.
OPOFM01 OPOFM02
النماذج املستخدمة
OPOFM03 OPOFM04
في تنفيذ اإلجراء
OPOFM07 OPOFM08
OPSFM02
OPSFM07

املصطلحات
املستخدمة

 consolمسمى الشاشة الرئيسية فى غرفة التحكم
الهالون هو نظام الطفاء احلرائق
 Upsهو نظام لتوصيل الطاقة الكهربائية الجهزة احلاسبات فور انقطاع
تيار كهرباء املدينة حتى التفقد اى بيانات وحلني تشغيل املولدات االحتياطية.
 - 1التأكد من صالحية أجهزة اخلادم الرئيسية و املساعدة(الهالون-
التكييف –  UPSاألبواب).
 - 2االطالع على الشاشة الرئيسية ( )CONSOLللتأكد من وجود
رسائل مسبقة ثم القيام بحلها وذلك جتنبا حلدوث مشكالت تعوق
توفير االنظمة للمستفيدين واملستخدمني .
 - 3التأكد من تشغيل االنظمة من خالل الشاشة الرئيسية (.)CONSOL
 - 4مراقبة الشاشة الرئيسية وقراءة رسائل النظام التي تظهر على
الشاشة بصورة مستمرة لضمان حسن سير العمل وحل املشكالت
التي تطرأ على النظام وتكون من صالحية املشغل وفي حالة ظهور
رسالة ليست من اختصاص املشغل يتم استدعاء املعنيني من مبرمجني
او فنيني حلل هذه املشكلة .
 - 5عمل جرد ملستلزمات التشغيل بهدف توفير هذه املستلزمات من
اشرطة ممغنطة او اوراق خاصة بالطباعة أو  CDوغيرها من
املواد بالتنسيق مع قسم التخطيط .
 - 6اعداد التقرير اليومي عن حالة النظام خالل  24ساعة املاضية.
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املراجع
الدعم واملساندة

SYSTEM MANUAL
OPOFMO3
OPOFM04
قسم التشغيل هاتف رقم
__

املستندات
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تطبيق إجراءات األمن والسالمة داخل غرفة احلاسب اآللي-:
احملافظة على أمن وسالمة غرفة احلاسب ومحتوياتها من أجهزة
األهـــداف
وبرامج وأنظمة
 كافة أنشطة تطبيق إجراءات األمن والسالمة داخل غرفة احلاسبمجاالت املسؤولية
اآللي.
 مذكرة صرف بطاقة ممغنطة للموظف.النماذج املستخدمة منوذج (دخول  -خروج مواد) صادر من إدارة مجمع الوزارات .

في تنفيذ اإلجراء

* OPOFM05
* OPOFM10
* OPOFM11

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1دخول الغرفة عن طريق بطاقات ممغنطة تصرف للمسموح لهم
بدخول الغرفة عن طريق املشغل املختص .
 . 1-1إرسال مذكرة للشئون اإلدارية بطلب صرف بطاقة أمنية عن
طريق رئيس القسم .
 .1-2تصوير املوظف وإصدار البطاقة وجتربتها عن طريق إدارة املجمع.
 .1-3إلغاء البطاقة في حالة إنهاء خدمات املوظف أو إذا مت نقله أو تقاعده
أو استقالتهعن طريق إدارة املجمع .

اإلجراء بالتفصيل

 .1-4تسجيل املوظف بسجل املوظفني املصروف لهم بطاقات أمنية عن
طريق رئيس القسم ( OPOFM10) 2-السماح للمراسلني الستالم
مخرجاتهم و ال CDوالتوقيع على االستالم عن طريق املشغل املختص
.2-1االستفسار من املراسل عن أي وزارة لتسليمه املخرجات وال .CD
 .2-2التأكد من صحة املخرجات وال .CD
.2-3تسليمه املخرجات وال  CDوالتوقيع على االستالم )OPOFM05
 -4إصدار تصريح خلروج املخرجات بالتنسيق مع إدارة مجمع الوزارات.
 - 3السماح بدخول مندوبي الشركات إلى غرفة احلاسب بناءا على طلب
أحد الوحدات التنظيمية ألداء عمل معني (. )OPOFM11
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املراجع

الدعم واملساندة

مذكرة صرف بطاقة ممغنطة للموظف منوذج (دخول  -خروج مواد) صادر من إدارة مجمع الوزارات . OPOFM05 OPOFM10 OPOFM11قسم التشغيل هاتف:
__

املستندات
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توفير مستلزمات التشغيل-:
األهـــداف

توفير مستلزمات التشغيل.

مجاالت املسؤولية  -كافة أنشطة حتديد مستلزمات التشغيل.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -منوذج طلب توفير.

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1عمل جرد باملستلزمات وحتديد النواقص عن طريق املشغل املختص .
 - 2طلب املستلزمات حسب املواصفات عن طريق املشغل املختص
(.)OPOFM05

اإلجراء بالتفصيل

 - 3تسليم الطلبات إلى قسم التخطيط عن طريق رئيس قسم التشغيل .
 - 4مراجعة قسم التخطيط في حالة تأخر التوريد عن طريق رئيس قسم
التشغيل .
 - 5عند استالمها يجب التأكد من مطابقتها للمواصفات عن طريق املختص
الذي يحدده رئيس القسم

املراجع
الدعم واملساندة

 التعليمات املخزنية وطلبات الشراء.قسم التشغيل هاتف:
__

املستندات
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طباعة التقارير واملخرجات للنظم التطبيقية-:
األهـــداف

توفير وطباعة تقارير النظم اآللية وأصل البرامج للمعنيني.

مجاالت املسؤولية  -طباعة تقارير ( يومية  -شهرية  -سنوية).
النماذج املستخدمة OPOFM05 - 1
في تنفيذ اإلجراء OPSFM07 - 2

املصطلحات
املستخدمة
اإلجراء بالتفصيل

__
 - 1تشغيل العمليات الشهرية واليومية جلميع الوزارات والهيئات عن
طريق املشغل املختص ()OPSFM07
 - 2طباعة جميع التقارير وتسجيلها وتسليمها بعد التأكد من اكتمالها عن
طريق املشغل املختص ()OPOFM05

املراجع

ادلة تشغيل النظم.

الدعم واملساندة

قسم التشغيل هاتف:
__

املستندات
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عمل النسخ االحتياطية حلفظ البيانات-:
األهـــداف

 - 1حفظ البيانات في حالة وجود خطأ أو حاجة السترجاع البيانات .
 - 2إعادة حتميل البيانات في حالة وجود كارثة.

مجاالت املسؤولية  -كافة انشطة حفظ البيانات.
النماذج املستخدمة OPOFM05 - 1
في تنفيذ اإلجراء OPSFM07 - 2
ا )cics ifs( -قاعدة بيانات النظم املالية

املصطلحات
املستخدمة

ب )cics prd (-قاعدة بيانات بيئة االنتاج
ج –(  )cics devقاعدة بيانات بيئة التطوير
د –(  )cics trnقاعدة بيانات بيئة التدريب
هـ  )db2 ( -نظام قواعد البيانات db2
 العمل اليومي -:أ -عملية أخذ النسخ االحتياطية لنظام .DB2
 يقوم النظام بإيقاف النظم ( )Applicationاآلتية : - 1نظام (  )cicsPRD + cicsIFSفي بيئة  productionالساعة 10:00
مساءا.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2نظام ( )cics TRN + cicsDEVفي بيئة  Testالساعة ال 8:00
مساءا أو حسب احلاجة .
 يتم أخذ النسخ االحتياطية على  DISKخاص ( )Volumeفيتم أخذ النسخعلى جدول  DB2في بيئة  produtionوتستغرق هذه العملية وقت
طويل نسبي ًا وذلك لكثرة البيانات ،أما أخذ نسخ على جدول  DB2في
بيئة  Testتستغرق العملية وقت اقصر نسبيا وذلك لقلة البيانات .
ب -عملية أخذ النسخ االحتياطية على .volumeبعد االنتهاء من جميع
عمليات أخذ النسخ االحتياطية على  DB2يتم إيقاف نظام  DB2لنتمكن
من أخذ نسخ احتياطية على  volumeوهي تشمل-:
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:TEST
 عمل نسخه احتياطية وحتديث يومي ( )MOFUDBKTل()TEST SYSTEM & APPLICATION
:PRODUCTION
- 1عمل نسخه احتياطية وحتديث يومي ( )MOFUDBKPل
(.)TEST SYSTEM & APPLICATION
 - 2عمل نسخة أحتياطية يوميه ل PRO.DB2

اإلجراء بالتفصيل

()MOFDBS01+MOFDBS02+MOFDBS03
 - 3عمل نسخة احتياطية PROD.SYSTEM & APPLICAION
.)MOFDKP01 + MOFDKP02
 - 4عمل نسخة احتياط . )DB2ICFDP) PROD.DB2
- 5عمل حتديث مللفات )PRODUCTION & TEST (MOFUPBKP
- 6عمل حتديث FULL VOLUMES BACKUP JOB
( )MOFPRDBUويتم نسخه على  DISKخاص ثم ينسخ على شريط
ممغنط ( )TAPEفي اليوم التالي صباحا من قبل املوظف املختص ثم
يحفظ الشريط ملمغنط في البنك املركزي بالتعاون مع قسم أمن املعلومات
ثم يعاد مرة اخرى الى وزارة املالية ادارة مركز املعلومات اآللي قسم
التشغيل بعد فترة زمنية محددة.

املراجع
الدعم واملساندة

دليل التشغيل
قسم التشغيل هاتف:
__

املستندات
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مراقبة أداء األنظمة وتبليغ األعطال-:
األهـــداف

 - 1التأكد من صالحية جميع األنظمة طول الوقت لتوفيرها للمستفيدين.
 - 2حتسني أداء األنظمة عن طريق تبليغ املختصني بأي طارئ .

مجاالت املسؤولية  -كافة أنشطة مراقبة أداء األنظمة وتبليغ األعطال.
SYSTEM MANUAL - 1
النماذج املستخدمة
OPOFM03 - 2
في تنفيذ اإلجراء
OPOFM04 - 3

املصطلحات
املستخدمة

__
 1مراقبة الشاشات الرئيسية عن طريق املشغل املختص وتشمل اآلتي :أ) مراقبة املستخدمني املتصلني .
ب) شبكة االتصال .
ج) األنظمة التطبيقية .

اإلجراء بالتفصيل

د) نظم قواعد البيانات .
ه) نظم التشغيل .
 - 2اتخاذ الالزم عند صدور أي رسالة خطأ في البنود السابقة اإلشارة
إليها وفي حالة وجود مشكلة في حدود اختصاصي القسم يقدم املختص
بإصالحها باالستعانة .System Manual
 - 3تبليغ املختصني ذوي العالقة بوجود عطل عن طريق املشغل املختص
إذا كان العطل خارج نطاق اختصاص القسم.
SYSTEM MANUAL - 1

املراجع

OPOFM03 - 2
OPOFM04 - 3

الدعم واملساندة

قسم التشغيل هاتف:
__

املستندات
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حتديد اجلهة املستفيدة و دراسة األرشيف التاريخي و اليومي للملفات والوثائق و
التجهيزات اآللية احلالية لديها-:
 - 1معرفة أماكن تخزين امللفات ووثائق اجلهات وحجمها .
 - 2حتديد امللفات املهمة ملرحلة حفظ األرشيف اآللي.

األهـــداف

 - 3معرفة كيفية تصنيف وترميز ملفات ووثائق اجلهات.
 - 4معرفة نوعية األوراق وأحجام الصفحات ،معدل تداول الوثائق.
 - 5تسهيل خطوات عملية حفظ امللفات املهمة ملرحلة حفظ األرشيف التاريخي
اآللي.

مجاالت املسؤولية  -قسم توثيق وتسجيل الوثائق واملستندات -القطاعات املستفيدة.
 منوذج دراسة االحتياج وحجم العمل ( .) OPD FM 01 منوذج دراسة امللفات ( .)OPD FM 02 -منوذج دراسة الوثائق ( .) OPD FM 03

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 منوذج التجهيزات اآللية للجهة (.)OPD FM 04 منوذج ضباط اتصال نظام معاجلة الوثائق (.) OPD FM 16 منوذج املراحل املطبقة على اجلهات املستفيدة من النظام (OPD FM.)06
 منوذج اجلهة لتحديد امللفات املهمة ملرحلة حفظ األرشيف اآللي للجهات(.)OPD FM 20

املصطلحات
املستخدمة
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 - 1حتديد ضابط اتصال من قبل اجلهة ومن إدارة مركز املعلومات اآللي،
وذلك للقيام بالتنسيق واستكمال جميع خطوات التطبيق الالحقة.
 - 2أخذ املوافقة املبدئية من اجلهة للبدء بتطبيق نظم معاجلة الوثائق و تطبيق
مرحلة حفظ األرشيف التاريخي اآللي.
 - 3عمل عرض النظام (تعريفه – أهدافه – أجزائه – خطوات التطبيق –
متطلبات التطبيق ) (.)PRESINTATION

اإلجراء بالتفصيل

 - 4دراسة أرشيف اجلهة من قبل ضباط اتصال إدارة مركز املعلومات
اآللي ،حيث تشمل الدراسة أماكن تخزين امللفات وعددها ،أعداد امللفات
بشكل تقريبي ،معدل الزيادة في عدد امللفات لكل سنة ،أنواع الوثائق
املتداولة لدي اجلهة ( صادر ،وارد ،تعاميم ،محاضر اجتماعات..
الخ) ،حجم الوثائق (  ،) A0,A3,A4نوعية هذه الوثائق وحالتها،
معدل تداول الوثائق لكل يوم  /شهر  /سنة ،وطريقة التصنيف و الترميز
املتبعة لدي اجلهة .
 - 5حتديد ملفات األرشيف التاريخية املهمة ملرحلة حفظ األرشيف اآللي
للجهة وأماكن حفظها و عددها.
 - 6دراسة التجهيزات اآللية احلالية لدي اجلهة من ناحية :
 - 7األنظمة اآللية األخرى املتوفرة لدي اجلهة .
 - 8األجهزة املتوفرة لدى اجلهة ( وذلك لبحث إمكانية استغالل األجهزة
احلالية أو تطويرها ) .
 - 9حتديد نقاط الشبكة وإعداد كشف بالنواقص.
 - 10حتديد إذا كان املستفيد سيقوم بعملية حفظ األرشيف التاريخي للملفات
املهمة في نفس املوقع أم في أماكن محددة أخرى يتم اإلتفاق عليها مع اجلهة.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
االصدار الثاني 2016

 - 11دراسة املستفيدين لدي اجلهة من ناحية (عدد املستخدمني للنظام،
توزيع ،عالقتهم بوثائق اإلدارة ،خلفياتهم من ناحية استخدام برمجيات
احلاسب اآللي ).
__
قسم توثيق وتسجيل الوثائق واملستندات هاتف:
__
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تطبيق نظم معاجلة الوثائق واملستندات-:
األهـــداف

تسجيل وارشفة وتداول الوثائق واملستندات واملراسالت.

مجاالت املسؤولية قسم توثيق وتسجيل الوثائق واملستندات-االدارات املستفيدة
 منوذج حتديد املتعاملني مع النظام ( .) OPD FM 10 منوذج تصنيف املوضوعات (.)OPD FM 12 منوذج التجهيزات اآللية للجهة (.)OPD FM 04 منوذج املراحل املطبقة على اجلهات املستفيدة من النظام (OPD FM.)06
 منوذج أعطال خاص لنظام التراسل األلكتروني احلكومي ( ) G2النماذج املستخدمة
(حتت االنشاء – مرفق )

في تنفيذ اإلجراء

 منوذج إضافة رموز ( .) OPD FM 11 جدول زيارة و متابعة اجلهة (.)OPD FM 13 منوذج محضر اجتماع (.)OPD FM 14 منوذج اجلهة لتحديد امللفات املهمة ملرحلة حفظ األرشيف التاريخي آليا(.)OPD FM 20
 -حالة ومرحلة ملفات األرشيف التاريخي للجهة آلي ًا (.)OPD FM 22

املصطلحات
املستخدمة
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 - 1التنسيق مع اجلهة للتأكيد على املستفيدين ومسمياتهم الوظيفية متهيدا
لعملية التدريب ولكل نظام على حدة( .تطبيق نظم معاجلة الوثائق –
تطبيق و حفظ ملفات األرشيف التاريخي املهمة ).

اإلجراء بالتفصيل

 - 2التنسيق مع إدارة التدريب لعقد الدورات التدريبية اخلاصة بكل
نظام على حدة.
 - 3التنسيق مع اجلهة و اعتماد موضوعاتها ورموزها للملفات والوثائق.
 - 4عقد الدورات التدريبية.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 - 5تطبيق النظم ( نظم معاجلة الوثائق ،نظم متابعة املستندات ،نظم حفظ
امللفات والوثائق التاريخية ،نظام التراسل األلكتروني (.)G2G
__
قسم تسجيل وتنسيق الوثائق واملستندات – االدارات املستفيدة
__
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حتديد وتوفير التجهيزات اآللية لالدارات املستفيدة-:
األهـــداف

جتهيز بيئة العمل لدي املستفيدين متهيدا لتطبيق النظام اآللي وتعتمد على
األنظمة التي ستطبق على اجلهة ،و كذلك متهيدا حلفظ ملفات األرشيف
التاريخية املهمة.

مجاالت املسؤولية قسم توثيق وتسجيل البيانات – االدارات املستفيدة
 منوذج حتديد املتعاملني مع النظام ( .) OPD FM 10النماذج املستخدمة  -منوذج ضباط اتصال نظام معاجلة الوثائق (.)OPD FM 16
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج التجهيزات اآللية للجهة (.)OPD FM 04
 -منوذج املراحل املطبقة على اجلهات املستفيدة من النظام () OPD 06

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1استكمال جمع ودراسة البيانات اخلاصة باجلهات والتي مت جمعها
من خالل اإلجراء رقم ( )OPD WI 01وذلك لدراسة البيئة اآللية
املتوفرة لدي اجلهة (حاسبات شخصية ،نقاط شبكة ،طابعات،
ماسحات  ...الخ).

اإلجراء بالتفصيل

 - 2من خالل نسبة زيادة امللفات ،ومعدل تداول الوثائق ،وكذلك
نوعية األوراق يتم حتديد عدد األجهزة واملاسحات ومواصفاتها
وكذلك التجهيزات اإلضافية التي قد حتتاجها كل جهة على حدة
(أجهزة البار كود ومعلقاتها  ...الخ ) .
 - 3االجتماع مع اجلهات املراد تطبيق النظم لديها للتأكيد على التالي:
أ -األجهزة املتوفرة لدي اجلهة.
ب -األنظمة اآللية األخرى على األجهزة املتوفرة لدي اجلهة ( وذلك
لبحث إمكانية استغالل األجهزة احلالية أو تطويرها ).
ت  -التنسيق مع اجلهة حول خطة التطبيق اآللي ،والنظم التي سوف
تطبق لدي اجلهة  ،وكيفية التطبيق وأخذ املوافقات املبدئية للتطبيق.
ث  -حتديد أعداد املستفيدين والذين سيعملون على األنظمة اآللية.
ج -حتديد نقاط الشبكة وأعداد كشف بالنواقص.
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 - 5التنسيق مع قسم التخطيط ورقابة اجلودة لتوفير التجهيزات الالزمة
لكل جهة على حدة بعد اعتماد اخلطة من قبل املكتب الفني – إدارة
مركز املعلومات اآللي ( إجراء رقم .) OPD WI 02
 - 6جتهيز كتيبات التدريب ملرحلة اإلدخال و احلفظ للملفات و الوثائق
لكل نظام على حدة  ،وعلى حسب احتياجات اجلهة ودوراته املستندية.
 - 7التنسيق مع مراقبة الدعم الفني لتوصيل نقاط الشبكة الناقصة ،وكذلك
لتركيب التجهيزات اآللية اخلاصة لكل إدارة على حدة.

اإلجراء بالتفصيل

 - 8التنسيق مع إدارة التدريب لتجهيز قاعة التدريب بالبيئة اخلاصة بنظم
معاجلة الوثائق وحتديد التجهيزات اآللية الالزمة ،وحتديد املدربني
لكل جهة على حدة ،وهي خطوة متوازية مع اخلطوة رقم (  ) 6وبعد
التنسيق مع قسم التخطيط ورقابة اجلودة.
 - 9التنسيق مع إدارة التدريب حلجز قاعات تدريبية بالتجهيزات اآللية
خالل السنة املالية.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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توزيع وتركيب البرمجيات على اجلهات بعد التنسيق مع مراقبة الدعم
الفني وقسم التخطيط ورقابة اجلودة واجلهة املعنية.
__
قسم تسجيل وتوثيق البيانات هاتف:
__
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حل املشاكل التي تواجه املستفيد عند تطبيق وتشغيل النظم-:
 - 1دعم املستفيدين فنيا على النظم

األهـــداف

 - 2التأكد من صحة إجراءات تطبيق النظم ،واإلشراف على التطبيق.
 - 3تذليل العقبات واملشاكل التي قد تعيق عمل النظم

مجاالت املسؤولية قسم تسجيل الوثائق واملستندات
 منوذج تصنيف املوضوعات (.)OPD FM 12 مناذج إضافة رموز(. )OPD FM 11 حتديد املتعاملني مع النظام (. )OPD FM 10 -فاكس إبالغ عن عطل (.)OPD FM 05

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 جدول زيارة و متابعة اجلهة (.)OPD FM 13 منوذج تقرير شهري عن اجلهة (.)OPD FM 15 منوذج ملفات جاهزة لإلسترجاع (صادر) (.)OPD FM 09 منوذج ملفات جاهزة لإلسترجاع (وارد ) (.)OPD FM 08 منوذج اجلهة لتحديد امللفات املهمة ملرحلة حفظ األرشيف التاريخي آليا(.) OPD FM 20
 -حالة ومرحلة ملفات األرشيف التاريخي للجهة آلي ًا (.)OPD FM 22

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1تزويد اجلهات بالنماذج اخلاصة بالنظم باإلضافة إلى رقم فاكس
إدارة مركز املعلومات اآللي وكذلك أرقام تلفونات ر.ق توثيق
وتسجيل البيانات وضباط االتصال املخصصني للجهة.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2تقوم اجلهة مبخاطبة إدارة مركز املعلومات اآللي في حالة وجود
عطل ،مشاكل ،مستلزمات تطبيق النظم (فاكس ،هاتف ،نظام
آلي).
 - 3حتويل الفاكس من مدير إدارة مركز املعلومات اآللي إلى مراقب
التشغيل ومن ثم إلى رئيس قسم توثيق وتسجيل البيانات ،وبعدها
يحول إلى ضابط االتصال املختص.
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 - 4يتم عمل الالزم و معاينة املشكلة بعد التنسيق مع اجلهة من قبل ضابط
االتصال ،وبعدها يتم تقدمي إفادة باإلجراءات التي متت إلى رئيس
القسم.
 - 5في حالة عدم إمكانية عمل املطلوب يتم رفع األمر إلى رئيس القسم
ومن ثم يتم مخاطبة اجلهة.

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة

 - 6بالنسبة ملرحلة حفظ األرشيف التاريخي آليا للملفات املهمة فإنها
مرحلة مؤقتة حلني االنتهاء من حفظ و تخزين جميع هذه امللفات .و
بالتالي سيكون العمل كله تقريبا على نظم معاجلة الوثائق .أي بذلك
تنتهي مرحلة حفظ األرشيف التاريخي بانتهاء امللفات التي حددتها
اجلهة في النموذج (.)OPDFM20
 - 7يتم متابعة عملية حفظ األرشيف التاريخي مللفات اجلهة باستخدام
منوذج ( )OPD FM 22والذي يوضح حالة ملفات اجلهة و املرحلة
التي مت اجتيازها لتجهيزها لالستخدام في النظام اآللي.
__
قسم تسجيل وتوثيق املستندات
__

املستندات
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فرز الوثائق وتصنيف امللفات-:
األهـــداف

 - 1تصنيف وترميز موحد مللفات اجلهات .
 - 2ترتيب وثائق ملفات اجلهات

مجاالت املسؤولية قسم التوثيق – القطاعات املستفيدة
 -منوذج حالة ملف (.) OPD FM 07

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 منوذج حتديد املتعاملني مع النظام (.)OPD FM 10 منوذج ضباط اتصال نظام معاجلة الوثائق (.)OPD FM 16 منوذج املراحل املطبقة على اجلهات املستفيدة من النظام (OPD FM)06

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1التنسيق مع اجلهة ،واعتماد خطة تطبيق النظم مع اجلهة من قبل
ضباط اتصال الطرفني.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2دراسة الدورات املستندية اخلاصة باجلهة ،ومع اعتماد دراسة
أرشيف اجلهة والتي متت باإلجراء رقم ( )OPD WI 01من قبل
ضباط اتصال الطرفني.
 - 3مخاطبة اجلهة لتحديد املوظفني متهيدا لتدريبهم للقيام بعملية الفرز
والتصنيف.
- 4مخاطبة إدارة التدريب حلجز قاعة مع حتديد أدوات التدريب.
 - 5القيام بعملية التدريب.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 - 6اإلشراف على تطبيق اجلهة لعملية فرز الوثائق وتصنيف امللفات.
__
قسم التوثيق – القطاعات املستفيدة
__
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حتسني اداء النظام-:
 - 1تطوير النظم وفق التطورات التكنولوجية احلديثة .

األهـــداف

 - 2متابعة الدورات املستندية للجهات وتطوير النظم وفقها (األجهزة
والدورات املستندية ،املستفيدين).

مجاالت املسؤولية قسم تسجيل وتوثيق البيانات

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 محضر االجتماعات التنسيقية (.)OPD FM 14 جدول زيارة و متابعة اجلهة (.)OPD FM 13 -منوذج تقرير جهات شهري (.)OPD FM 15

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1متابعة الدورات املستندية والتغييرات في أسلوب العمل لدي اجلهات،
بواسطة ضباط االتصال ومن خالل طلب اجلهة.

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة

 - 2دراسة تطوير النظم وتكاملها مع األنظمة األخرى في حالة حاجة
اجلهة أو طلبها.
 - 3بعد دراسة اخلطوة (  ) 2 ( ،) 1يتم تقدمي تقرير ملراقب التشغيل.
 - 4ومن ثم تقدميها للمكتب الفني لالستعالم عن مدى توافقها مع سياسة
الوزارة.
__
قسم تسجيل وتوثيق البيانات
__

املستندات
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وضع اخلطة االستراتيجية-:
 - 1وضع آلية ومنهجية ملرحلة تطبيق النظم لدي جهات الوزارة  ،و
مرحلة حفظ األرشيف التاريخي آليا للجهة .

األهـــداف

 - 2تسهيل متابعة خطوات مرحلة تطبيق نظم معاجلة الوثائق ومرحلة
حفظ األرشيف التاريخي آليا للجهة.
 - 3توزيع املهام على موظفي القسم .
 - 4مجاالت املسؤولية :قسم التوثيق – القطاعات املستفيدة

مجاالت املسؤولية قسم التوثيق  -القطاعات املستفيدة
 نتيجة دراسة أرشيف اجلهات " تقرير " (.)OPD FM 01 -منوذج خطة العمل و املتابعة للتطبيق (.) OPD FM 99

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 منوذج ضباط اتصال نظام معاجلة الوثائق (.)OPD FM 16 منوذج املراحل املطبقة على اجلهات املستفيدة من النظام (OPD FM.)06
 منوذج اجلهة لتحديد امللفات املهمة ملرحلة حفظ األرشيف التاريخي آليا(.)OPD FM 20

املصطلحات
املستخدمة

االصدار الثاني 2016
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 - 1جتميع البيانات اخلاصة لكل جهة على حدة ،وذلك من خالل اإلجراء
رقم ( . )OPD WI 01
 - 2حتديد إمكانيات قسم توثيق وتسجيل البيانات من ناحية التطبيق
(التدريب ،تنسيق وإشراف ،عدد اجلهات).
 - 3حتديد اجلهات ،وكيفية التطبيق ،وعدد النظم املراد تطبيقها بناءا على
سياسة إدارة مركز املعلومات اآللي وكذلك على اخلطوة رقم (. ) 2

اإلجراء بالتفصيل

 - 4إنشاء خطة العمل لكل سنة بحيث تشمل توزيع املهام ،حتديد
اجلهات ،كيفية التطبيق ،األشخاص ،الفترات الزمنية لكل إجراء،
عدد النظم املراد تطبيقها .وكذلك عدد امللفات املهمة ملرحلة حفظ
األرشيف التاريخي.
 - 5موافقة مراقب التشغيل على اخلطة ،ومن ثم موافقة املكتب الفني –
إدارة مركز املعلومات .

املراجع
الدعم واملساندة

 - 6تفعيل اخلطة لكل سنة على حدة.
__
قسم تسجيل وتوثيق البيانات
__

املستندات
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أخذ النسخ االحتياطية من أجهزة اخلدمة الرئيسية (-:)Server
األهـــداف

حفظ البرامج والبيانات وهي جزء أساسي من جهاز احلاسب اآللي
الرئيسي.

مجاالت املسؤولية احلفاظ على البرامج والبيانات.
النماذج املستخدمة  -أدلة استخدام البرمجيات MANUALS

في تنفيذ اإلجراء

)OPS FM 06 (DASD SPACE STATUS

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يتسلم القسم مذكرة حتوي مسارات اخلدمة الرئيسية للبيانات
واملعلومات والنظم (Novell backup, App.backup,
 )internet, DBوذلك كلما لزم األمر .
 - 2يقوم املختص بالقسم بتسمية عنوان لكل شريط يتم من خالله حتديد
نوع البيانات املسجلة عليه وتاريخه ونوع النسخ االحترازية .

اإلجراء بالتفصيل

 - 3يتم تشغيل وظيفة النسخ االحترازية ( )Backupليبدأ تلقائيا النظام
بنسخ البيانات املطلوبة.
 - 4في اليوم التالي يقوم املختص بفحص (ملف العمليات املنفذة) عن
اليوم السابق للتأكد من أن عملية النسخ االحترازية متت بشكل سليم
وفي حال وجود أي خطأ يتم إبالغ مراقبة الدعم الفني (بواسطة
النموذج .)Fault Report) (OPS FM 11
 - 5وفي حال احلصول على النسخ االحترازية سليمة يقوم املختص
بتسليمها إلى قسم أمن املعلومات باستخدام منوذج (.)OPS FM 13

املراجع
الدعم واملساندة

أدلة استخدام البرمجيات MANUALS

)OPS FM 06 (DASD SPACE STATUS

قسم دعم التشغيل 2248 1807
__

املستندات
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ادارة االشرطة املمغنطة-:
األهـــداف

توفير أشرطة ممغنطة كافية إلجراءات العمل اليومي.

مجاالت املسؤولية ادارة االشرطة املمغنطة
 منوذج طلب جداول رئيسية ( (.OPS FM 08النماذج املستخدمة  -منوذج طلب سجالت ( (.OPS FM 09
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج طلب ختامي ( ( OPS FM 100النماذج املستخدمة Batch( :
.Jobs Processing Request (OPS FM 07

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يقوم قسم التشغيل مبخاطبة املختص بقسم دعم التشغيل شفوي ًا أو
حتريري ًا لتوفير أشرطة ممغنطة أو يقوم املختص بقسم دعم التشغيل
بشغيل هذا اإلجراء عند ظهور مشكلة تستدعي ذلك.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2تركيب النظام(TAPE MANAGEMENT SYSTEM (TMS
وفقا لدليل الشركة املوردة عن طريق املستشار املختص وجتديد
رخصته.
- 3عمل صيانة دورية لألشرطة املمغنطة حيث يتم تغيير تاريخ
الصالحية
- 4متابعة وضع األشرطة لضمان توفيرها.

املراجع
الدعم واملساندة

دليل الشركة املوردة
قسم دعم التشغيل 2248 1807
__

املستندات

االصدار الثاني 2016

116

دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

تطوير وصيانة البرامج التشغيلية اخلاصة بأخذ النسخ االحتياطية للنظم املوجود على
احلاسب الرئيسي-:
األهـــداف

حفظ جميع املعلومات املوجودة على النظام.

مجاالت املسؤولية كافة أنشطة تخزين النسخ االحتياطية
- OPS FM 02 (DAILY DB2 BATCH JOBS SCHEDULE).

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

- OPS FM 03 ((WEEKLY BATCH JOBS SCHEDULE.
- OPS FM 04 ((MONTHLY BATCH JOBS SCHEDULE.
- OPS FM 05 ((YEARLY JOBS SCHEDULE.
- OPS FM 11 (Fault Report).

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يقوم املختص بإعداد البرامج التشغيلية بلغة (JCL ( Job control
 languageوذلك ألخذ النسخ االحتياطية التالية- :
 النسخ االحترازية اليومية (. )OPS FM 02 النسخ االحترازية األسبوعية (. )OPS FM 03 النسخ االحترازية الشهرية (. )OPS FM 04 -النسخ االحترازية السنوية (. )OPS FM 05

اإلجراء بالتفصيل

 - 2يتم تخزين هذه البرامج في مسار معني على وسائط التخزين داخل
احلاسب.
- 3يقوم املختص بإعداد تعليمات تشغيل هذه البرامج بشكل تفصيلي
ويسلمها لقسم التشغيل وفقا للنماذج (املشار إليها أعاله) .
 - 4إجراء أي عمليات تعديل وإضافة أو إلغاء للبرامج التشغيلية .
- 5يتم التأكد من صحة تشغيل برامج احلصول على النسخ االحتياطية
صباح كل يوم عن اليوم السابق وفي حال وجود خلل يقوم املوظف
املختص في القسم بإعداد تقرير وتشخيص املشكلة والعمل على حلها

االصدار الثاني 2016
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- OPS FM 02 (DAILY DB2 BATCH JOBS SCHEDULE).
- OPS FM 03 ((WEEKLY BATCH JOBS SCHEDULE.
- OPS FM 04 ((MONTHLY BATCH JOBS SCHEDULE.
- OPS FM 05 ((YEARLY JOBS SCHEDULE.

املراجع

- OPS FM 11 (Fault Report).
2248 1807 قسم دعم التشغيل
__

الدعم واملساندة
املستندات

118

2016 االصدار الثاني

دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

تنفيذ طلبات اجلهات املستخدمة للنظم العامة إلصدار التقارير املختلفة لهذه النظم-:
األهـــداف

تنفيذ طلبات اجلهات املستخدمة للنظم العامة إلصدار التقارير املختلفة
لهذه النظم.

مجاالت املسؤولية كافة أنشطة مراحل طباعة مشروع امليزانية والسجالت الشهرية.
 السجالت الشهرية والربع سنوية باستخدام منوذج OPS FM 07.(Batch) Jobs Processing Request
النماذج املستخدمة  -اجلــداول الــرئيسية بـــاستخدام منــــوذج طلب جداول رئيسية
(.)OPS FM 08
في تنفيذ اإلجراء
 املالحق باستخدام منوذج طلب سجالت (.)OPS FM 09 -احلساب اخلتامي منوذج طلب ختامي (.) OPS FM 12

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يتلقى القسم طلب من اجلهة الرئيسية املستخدمة للنظم املالية املتكاملة
()IFS
 - 2تشغيل برامج لطباعة التالي :
 السجالت الشهرية والربع سنوية باستخدام منوذج OPS FM 07.(Batch Jobs) Processing Request

اإلجراء بالتفصيل

 اجلداول الرئيسية باستخدام منوذج طلب جداول رئيسية (.)OPS FM 08 املالحق باستخدام منوذج طلب سجالت (.)OPS FM 09احلساب اخلتامي منوذج طلب ختامي () OPS FM 12 مشروع امليزانية اخلاصة بالنظم املالية (.)IFS- 3توزيع تشغيل السجالت الشهرية تلقائيا في نهاية الشهر ومن غير منوذج.

املراجع
الدعم واملساندة

 - 4توزيع نسخ من هذه السجالت آليا للجهات املختصة بالوزارة.
__
قسم دعم التشغيل 2248 1807
__

املستندات
االصدار الثاني 2016
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اعداد الدراسات والبحوث-:
األهـــداف

حتقيق احلداثة وكشف املشكالت وتوفير احللول اضافة الى تعديل
طرق واساليب االداء مبا يزيد الكفاءة واجلودة

مجاالت املسؤولية املكتب الفني – الوحدات التنظيمية  -اللجنة االدارية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1االطالع ودراسة احلديث في مجال تقنية املعلومات وادارة العمل
وحل املشكالت الفنية واالدارية من خالل االشتراك في الدوريات
العلمية واالدارية ومراكز البحوث مثل (جارتنر).
 - 2وضع خطط اعداد الدراسات والبحوث على ضوء اعمال التقييم
لنتائج االعمال وتشخيص املعوقات واملشكالت .
 - 3حتديد اهداف ومجاالت الدراسات وجمع البيانات واملعلومات .

اإلجراء بالتفصيل

 - 4اختيار التقنيات واملنهجيات وطرق واساليب العمل احلديثة والتي
تتميز بسهولة االستخدام وسهولة التدريب عليها وحتقيق انتاجية مع
جوده عالية .
 - 5اختيار التقنيات املناسبة واثبات جدوى استخدامها ومناسبتها لبيئة
العمل في االدارة.
 - 6اعداد الدراسات املشتملة على اقتراحات استخدام ما يتم اختياره من
تقنيات ومنهجيات وطرق عمل وسبل اإلدارة.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 - 7رفع الدراسات للجنة االدارية لدراستها واعتمادها.
__
املكتب الفنى هاتف2248 1847 - 2248 1827 :
__
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اقتراح وثيقة االهداف-:
األهـــداف

حتقيق التوافق بني استراتيجيات الوزارة واهداف االدارة.

مجاالت املسؤولية ادارة التخطيط واملتابعة –املكتب الفني – اللجنة االدارية –قسم التخطيط
النماذج املستخدمة  - 1منوذج وثيقة االهداف.
في تنفيذ اإلجراء  - 2بيان استراتيجية الوزارة.

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1االطالع على استراتيجية الوزارة السنوية وحتديد ما ورد فيها من
استراتيجيات تخص قطاع املعلومات .
 - 2القيام بجرد ما لم يتم اجنازه من اهداف العام السابق وما لم يتم
اجنازه من خطوات عمل في مشروعات العام السابق .
 - 3اقتراح املشروعات التي حتقق استراتيجيات الوزارة السنوية في قائمة
تضم املشروعات اجلديدة اضافة الى ما يتم استكماله من مشروعات
العام السابق .

اإلجراء بالتفصيل

 - 4اقتراح اولويات تنفيذ املشروعات على ضوء جدوى كل مشروع
اضافة الى عمليات استكمال مشروعات العام السابق التي لم يتم
اجناز اجزاء منها.
 - 5اقتراح املشروعات التي ميكن للقطاع اجنازها علي ضوء االمكانيات
االليه والبرمجية املتوفرة واعتمادات امليزانية
 - 6اعداد وثيقة االهداف املقترحة مرفقا بها ملخص يبني اسباب اعطاء
األولوية للمشروعات الواردة بها
 - 7رفع وثيقة االهداف الى السيد مدير االدارة

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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استراتيجية الوزارة – مالم يتم اجنازة من اهداف العام املالى احلالي
املكتب الفنى هاتف2248 1847 - 2248 1827 :
__
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تقييم اخلبرات الفنية للمرشحني للعمل باإلدارة-:
األهـــداف

اختيار العناصر البشرية ذ ات اخلبرة للعمل باإلدارة.

مجاالت املسؤولية اللجنة االدارية – املكتب الفنى –قسم التخطيط ورقابة اجلودة
مناذج السير الذاتية – مناذج التقييم –مذكرات ادارة الشؤون االدارية
النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء اخلاصة بترشيح العناصر الكويتية لاللتحاق باالدارة.

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يتسلم املكتب الفني السيرة الذاتية للمتقدمني لشغل وظائف باإلدارة
من قبل قسم التخطيط ورقابة اجلودة.
 - 2يتسلم ايضا الوصف الوظيفي للكوادر البشرية املطلوبة.
 - 3يقوم املختصني باملكتب الفني التأكد من االتي:
 ان تكون السيرة الذاتية موضحا فيها البيانات االساسية مثل(الوظيفةاملقدم لها  -املرشح  -االسم  -العنوان  -املؤهل الدراسي  -احلالة
االجتماعية).

اإلجراء بالتفصيل

 البيانات اخلاصة بالتأهيل احلاصل علية سواء كانت شهادات دراسية اوشهادات مهنية  -اللغات التي يجيدها.
 عدد سنوات اخلبرة في مجال العمل في الوظيفة املطلوبة. املشروعات التي شارك في تنفيذها ودوره فيها. شهادات خبرة من اجلهات التي عمل لديها. - 4يتم اعداد قائمة بأسماء املتقدمني التي تتوفر فيهم الشروط واملواصفات
الواردة بالوصف الوظيفي ويتم التوجيه بترشيحهم للمقابالت
الشخصية مع ترتيب اسمائهم وفق توفر الشروط واملواصفات لكل
وظيفه على حده.
 - 5يشارك اعضاء املكتب الفني في امتام املقابالت الشخصية.
 - 6يتم اعداد قائمة بأسماء من اجتازوا املقابالت الشخصية بنجاح.

االصدار الثاني 2016
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016

 - 7يتم اعداد تقرير مبا مت من اجراءات في اختيار املرشحني لشغل
الوظائف املطلوبة يرفع للسيد مدير اإلدارة لعرضه على اللجنة
اإلدارية ومن ثم اعداد تقارير الترسيه واتخاذ االجراءات الالزمة
للتعاقد مع العناصر البشرية التي اجتازت املقابالت الشخصية.
مواصفات الوظائف.
عوامل التقييم.
املكتب الفنى هاتف2248 1847 - 2248 1827 :
__
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إعداد الدراسات والبحوث-:
األهـــداف

حتقيق احلداثة وكشف املشكالت وتوفير احللول اضافة الى تعديل
طرق واساليب االداء مبا يزيد الكفاءة واجلودة

مجاالت املسؤولية املكتب الفني – الوحدات التنظيمية  -اللجنة االدارية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1االطالع ودراسة احلديث في مجال تقنية املعلومات وادارة العمل
وحل املشكالت الفنية واالدارية من خالل االشتراك في الدوريات
العلمية واالدارية ومراكز البحوث مثل (جارتنر).
 - 2وضع خطط اعداد الدراسات والبحوث على ضوء اعمال التقييم
لنتائج االعمال وتشخيص املعوقات واملشكالت .
 - 3حتديد اهداف ومجاالت الدراسات وجمع البيانات واملعلومات .

اإلجراء بالتفصيل

 - 4اختيار التقنيات واملنهجيات وطرق واساليب العمل احلديثة والتي
تتميز بسهولة االستخدام وسهولة التدريب عليها وحتقيق انتاجية مع
جوده عالية .
 - 5اختيار التقنيات املناسبة واثبات جدوى استخدامها ومناسبتها لبيئة
العمل في االدارة.
 - 6اعداد الدراسات املشتملة على اقتراحات استخدام ما يتم اختياره من
تقنيات ومنهجيات وطرق عمل وسبل اإلدارة.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016

 - 7رفع الدراسات للجنة االدارية لدراستها واعتمادها.
__
املكتب الفنى هاتف2248 1847 - 2248 1827 :
__
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تدقيق اخلطط التشغيلية-:
األهـــداف

التأكد من اكتمال اخلطط التشغيلية واتباع منهجيات العمل والتقدير
السليم ألزمنة االجناز املخططة.

مجاالت املسؤولية الوحدات التنظيمية –قسم التخطيط  -قسم التخطيط

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

مناذج اخلطة التشغيلية – وثيقة االهداف املعتمدة

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يقوم قسم التخطيط ورقابة اجلودة بتسليم اخلطط التشغيلية السنوية
للمكتب الفني قبل بداية السنة املالية املخطط لها بشهر على االقل .
 يقوم املكتب الفني بتدقيق مناذج اخلطط التشغيلية من حيث االتي اسماء االهداف مبا يتوافق مع وثيقة االهداف واسماء املشاريع تطابق خطوات العمل مع املنهجيات املستخدمة في مجال عمل كلوحدة تنظيمية
 -استكمال حقول منازج اخلطة التشغيلية .

اإلجراء بالتفصيل

 توافق تواريخ البدء واالنتهاء لكل خطوه مه الزمن املقدر إلجنازاخلطوة مع مراعاة ايام العطل واالجازات الرسمية
 حتديد مختص او مختصني إلجناز كل خطوة مراجعة حقل املعوقات واملشاكل إن وحد فيه مالحظات والنصحبالعمل على تالقي هذه املالحظات واملعوقات بالتنسيق مع اجلهات
ذات الصلة.
 التنسيق مع الوحدات التنظيمية فيما يختص بتعديل اخلطط التشغيلية. رفع اخلطط التي يتم مراجعتها وتعديلها للجنه االدارية العتمادها منقبل رئيس القطاع
 ترسل اخلطط املعتمدة للسيد مدير ادارة التخطيط واملتابعة والىالوحدات التنظيمية للبدء في اجناز اخلطوات .
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املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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وثيقة االهداف – منهجيات العمل
املكتب الفنى هاتف2248 1846 - 2248 1847 - 2248 1827 :
__
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مراجعة املسودات النهائية للعقود-:

األهـــداف

التأكيد على احتواء العقد لكافة الشروط التي تلزم كال الطرفني
(الوزارة-املتعاقد معه) بالشروط املتعلقة بالكم والكيف للسلعة واخلدمات
املتعاقد عليها ومواعيد توريدها واالسعار املتفق عليها والدفعات املالية
لسداد االثمان وكذلك الشروط اجلزائية عند االخالل بأي شرط من
شروط التعاقد.

مجاالت املسؤولية املكتب الفنى – ادارة الشؤون القانونية  -ادارة الشؤون املالية – قسم التخطيط

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -منوذج تدقيق مسودة نهائية لعقد.

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1تسليم مسودة العقود النهائية الى املكتب الفني من قبل قسم التخطيط
ورقابة اجلودة مصحوبا بخطة تنفيذ املشروع املرتبط بهذه العقود.
 - 2يقوم املكتب الفني بعمل قائمة تتضمن الشروط الواردة في كراسة
الشروط العامة واملواصفات والتي ينبغي ان تضمينها العقود.

اإلجراء بالتفصيل

 - 3يضاهى ما ورد في مسودة العقود من شروط مبا ورد في كراسة
الشروط واملواصفات من شروط مبا في ذلك الدفعات املالية.
 - 4اعداد تقرير مراجعة يتضمن ما لم يرد في مسودات العقد من
شروط وردت في كراسة الشروط العامة واملواصفات وكذللك التي
لم تتطابق نصوصها مع ما ورد في كراسة الشروط او الشروط التي
وردت في العقود ولم يكن لها ذكر في كراسة الشروط واملواصفات
ويظن انها من املمكن ان تكون لها اثار سلبية.
 - 5يرفع تقرير املراجعة للسيد مدير االدارة بعد العرض على اللجنة االدارية.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
االصدار الثاني 2016

القوانني واللوائح والقواعد والتعاميم املنظمة العمال شراء السلع واخلدمات
والشروط الواردة فى كراسات الشروط العامة واملواصفات الفنية
املكتب الفنى – قسم التخطيط – ادارة الشؤون املالية – إدارة الشؤون
القانونية هاتف2248 1846 - 2248 1847 - 2248 1827 :
__
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مراجعة دراسات جدوي املشروعات-:
األهـــداف

املساهمة فى وضع اولويات تنفيذ املشروعات.

مجاالت املسؤولية الوحدات التنظيمية واملكتب الفني

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -قائمة مراجعة محتويات دراسات اجلدوي

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1التأكد من اكتمال عناصر دراسة جدوى املشروع (الدراسة القانونية
 الدراسة الفنية  -الدراسة التسويقية -الدراسة املالية -الدراسةاالقتصادية).
 - 3التأكد من سالمة مصادر البيانات واملعلومات التي متثل املرجع
االساسي لدراسة اجلدوى للمشروعات.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4اتأكد من وجود املستندات التي يتم االستناد عليها في دراسة اجلدوى
(القوانني والتعليمات  -االستبيانات التي تبني اهمية املشروع -
االعمال الفنية وتقدير االحتياجات الالزمة لتنفيذ املشروع  -الدراسة
املالية للمشروع  -الدراسة االقتصادية التي تسيق املنافع املنظورة
وغير املنظورة ).
 - 5اعداد تقرير عن دراسة اجلدوى مع التوصية باعتمادها بعد اجراء
اي اضافات او تعديالت عليها.
 - 6رفع دراسة اجلدوى ملدير االدارة العتمادها بعد عرضها على اللجنة
االدارية .

املراجع

مصادر املعلومات القانونية واملالية واالقتصادية

الدعم واملساندة

املكتب الفني – الوحدات التنظيمية –اللجنة االدارية
__

املستندات
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مراجعة كراسات الشروط العامة واملواصفات الفنية-:
األهـــداف

التأكد من مطابقة الشروط العامة للقوانني والتعليمات املنظمة لعمليات
الشراء وان املواصفات الفنية تتوافق واحتياجات االدارات واجلهات
املستفيدة.

مجاالت املسؤولية الوحدات التنظيمية وقسم التخطيط ورقابة اجلودة واملكتب الفني.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -قائمة مراجعة محتويات دراسات اجلدوي

املصطلحات
املستخدمة

__
< التأكد من كراسة الشروط واملواصفات الفنية حتتوي على كافة البنود الواردة
في التعليمات الصادرة من جلنة الناقصات املركزية وتعليمات وزارة املالية
املتعلقة بعمليات الشراء.
< مراجعة الشروط املتعلقة مبواعيد تقدمي العطاءات على ضوء الفترة املقدرة
لعمليات الطرح
< مراجعة مراحل عمليات التوفير والدفعات املالية ومواعيد استحقاقها.

اإلجراء بالتفصيل

< مراجعة املواصفات الفنية التي يلزم توافرها والتأكد من ان هذه املواصفات
واضحة غير قابلة للتأويل وكذلك ان توفرها فيما سيتم التعاقد عليه صاحلا
متاما للوفاء ملتطلبات اجلهة الطالبة وانه قد روعي اتصافه باحلداثة وان
االعتمادات متوفرة وان الطريقة املقترحة لتوفير االحتياجات تتوافق بالكم
وفي الوقت املناسب وباجلودة املناسبة.
< التأكد من ان تاريخ التوريد للمتطلبات الواردة في كراسة الشروط
واملواصفات مناسبا للوقت الذى تستخدم فيه هذه املتطلبات.
< اصدار تقرير حول كراسة الشروط واملواصفات تفيد بصالحيتها للطرح او
التعديل عليها ويرفع التقرير ملدير اإلدارة.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
االصدار الثاني 2016

قواعد وقوانني اعمال الشراء احلكومي.
املكتب الفنى – قسم التخطيط ورقابة اجلودة – اجلهات املستفيدة
__
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مراجعة مشروع ميزانية االدارة-:
األهـــداف

التأكد من ان مشروع امليزانية يحتوى على االعتمادات املقترحة
لتنفيذ مشروعات اخلطة التشغيلية وغيرها من احتياجات االدارة لتحديث
البيئات وتنمية الكوادر البشرية.

مجاالت املسؤولية قسم التخطيط واملكتب الفني وادارة الشؤون املالي.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -مناذج اعداد مسودة االدارة.

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يرسل قسم التخطيط ورقابة اجلودة مشروع ميزانية االدارة الى
املكتب الفني فبل اعتماد املشروع من قبل االدارة.
 - 2يقوم املختصون باملكتب الفني مبضاهاة املشروعات الواردة في
وثيقة االهداف املعتمدة مع االعتمادات املقترحة للمشروعات.
 - 3دراسة تفاصيل االعتمادات املقترحة للتأكدين كفايتها لتوفير
التجهيزات االليه والبرمجية االستشارية التي يحتاج اليها كل مشروع
واالطالع على املرجعيات التي بنيت عليها االعتمادات املقترحة.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4مناقشة االعتمادات املقترحة مع كل من قسم التخطيط ورقابة اجلودة
والوحدات التنظيمية التي قامت بتقدير االعتمادات املقترحة.
 - 5اصدار تقرير املراجعة ملشروع امليزانية الذي يشتمل على تعديل
مبالغ االعتمادات املقترحة بالزيادة او النقصان او االلغاء وارسالها
الى اللجنة اإلدارية ومن ثم اعتماد امليزانية املقترحة من قبل مدير
االدارة.
 - 6عند تسليم امليزانية املعتمدة من قبل قسم التخطيط ورقابة اجلودة
يقوم املختصون باملكتب الفني بحصر الفروق على امليزانية املقترحة
بالزيادة او النقصان ويقوم بدراسة مدى تأثير ذلك على املشروعات
الواردة في وثيقة االهداف وتعديل وثيقة االهداف وفق ًا لالعتمادات
املعتمدة.
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 - 7يتم اعتماد وثيقة االهداف املعدلة وامليزانية املعدلة او املطالبة بإعادة
النظر واالعتمادات التي مت القاؤها او تعديلها.

اإلجراء بالتفصيل

 - 8ترسل مسودة امليزانية التي مت تعديلها من قبل املكتب الفنى.
 - 9مع تقريرعن الفروق التي ظهرت اثناء املراجعة العتمادها من قبل
مدير االدارة.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016

امليزانية املعتمدة – اخلطة التشغيلية.
املكتب الفني – قسم التخطيط –اللجنة االدارية
الشؤون املالية هواتف2248 1876 - 2248 1847 – 2248 1827 :
__
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التنسيق مع جهات اإلصالح اخلارجية-:
األهـــداف

إصالح أعطال األجهزة ( كمبيوتر  /طابعة ) في اجلهات الداخلية
واخلارجية التي ال يتم إصالحها في املركز ويتطلب إصالحها من قبل
الشركات املختصة .

مجاالت املسؤولية كافة أنشطة التنسيق مع الشركات املختصة إلصالح األعطال.
النماذج املستخدمة  -منوذج إبالغ عن عطل (.)PLNFM03
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج رسالة بالفاكس ( : )PLNFM04نظام سجل بالفاكس.

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يتم اإلبالغ عن عطل اجلهاز ( كمبيوتر  /طابعة ) بنموذج إبالغ عن
عطل ( )PLNFM03والذي يعبأ من قبل موظفي الدعم الفني (قسم
االتصاالت أو قسم دعم نظم التشغيل ) بعد فحصهم للجهاز وتوصيتهم
بإصالحه لدى شركة متخصصة .

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
االصدار الثاني 2016

 - 2وعند وصول البالغ إلى قسم التخطيط يقوم املوظف املختص بتعبئة
منوذج رسالة بالفاكس ( )PLNFM04بالعطل الوارد ويتم إرساله
للشركة املختصة ويسجل العطل في سجل خاص باألعطال لدى القسم
يسجل فيه البيانات التالية  :رقم التسلسل  ،نوع اجلهاز ،نوع العطل،
املوقع ،الشركة ،تاريخ اإلبالغ عن العطل وتاريخ إصالح العطل .
 - 3إذا كان اجلهاز العطالن توجد عليه كفالة يتم اإلصالح من قبل
الشركة املوردة له ويقدم للقسم تقرير باإلصالح  ،أما إذا لم يكن
هناك كفالة على اجلهاز العطالن فيتم طلب إرسال عرض سعر
باإلصالح من أحد الشركات املختصة وإذا متت املوافقة على السعر
من قبل رئيس القسم يتم اإلصالح وترسل مذكرة إلدارة الشئون
املالية بالعطل وترفق الفاتورة معها .
__
قسم التخطيط ورقابة اجلودة هاتف رقم 2248 1897
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اعداد اخلطة التشغيلية-:
األهـــداف

وضع جدول زمنى لتحقيق االهداف التشغيلية السنوية الدارة مركز
املعلومات الآللي.

مجاالت املسؤولية املراقبني ورؤساء االقسام باالدارة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -منوذج االهداف السنوية – منوذج اخلطة التشغيلية.

املصطلحات
املستخدمة

__
يتلقى القسم وثيقة االهداف املعتمدة من قبل اللجنة االدارية قبل بداية
السنة املالية بشهر على األقل.
 - 1يقوم القسم بتوزيع وثيقة االهداف ومناذج اعداد اخلطة التشغيلية
على املراقبات واالقسام موضحا على كل منها االهداف التي ينبغي
حتقيقها خالل السنة املالية القادمة.
 - 2يقوم قسم تخطيط ورقابة اجلودة بإصدار تعليمات إعداد اخلطط
التشغيلية موضحا فيها ما ينبغي االلتزام به في اعداد اخلطط التشغيلية

اإلجراء بالتفصيل

 - 3تقوم املراقبات واالقسام باستيفاء مناذج اخلطة التشغيلية مقسمة
الى فترات (نصف سنوية أو ربع سنوية) من خالل وضع اخلطوات
الالزمة إلجناز كل هدف من االهداف وتسجيل الفترة الزمنية إلجناز
كل خطوة مع توضيح املختص عن إجنازها.
 - 4تسلم املراقبات واالقسام اخلطط التشغيلية بعد استيفاء مناذجها الى
القسم (التخطيط ورقابة اجلودة ) ملراجعة النماذج وتعديل ما يلزم
منها واعتمادها من قبل املراقبني واالقسام كل فيما يخصه.
 - 5ترفع اخلطط التشغيلية بعد اعتمادها الى السيد  /مدير االدارة
إلعتمادها ثم توزع على االقسام قبل بداية السنه املالية .
 - 6يقوم قسم التخطيط ورقابة اجلودة بالتنسيق بني االقسام فيما يختص
باالعمال املشتركة او فيما يخص توفير االمكانيات االلية والبرمجية
الالزمة لتنفيذ اخلطوات .
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اإلجراء بالتفصيل

 - 7في نهاية كل فترة (نصف سنوية او ربع سنوية ) يرسل القسم
مذكرات لالقسام واملراقبات ملوافاته بنماذج االجناز خالل هذه الفترة
من خالل استيفاء حقل االجناز وحقل االسباب واملعوقات ان وجدت.
 - 8يقوم القسم بإعداد مناذج اخلطة العتمادها من قبل االدارة .
- 9ترسل مناذج خطة االجناز الى ادارة التخطيط واملتابعة والى السيد
الوكيل املساعد املختص .
 -االهداف االستراتيجية للوزارة.

املراجع

 تعليمات اعداد اخلطة التشغيلية. -وثيقة االهداف السنوية.

الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاني 2016
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إعداد ميزانية احتياجات الوزارة من التجهيزات اآللية-:
األهـــداف

تقدير احتياجات وزارة املالية من التجهيزات اآللية والبرمجية
واخلدمات االستشارية املطلوبة مليزانية املركز وكذلك احتياجات اجلهات
احلكومية املطبقة للنظم العامة من التجهيزات االلية والبرمجية واخلدمات
االستشارية .

مجاالت املسؤولية إدارات الوزارة واجلهات احلكومية املطبقة للنظم العامة.
النماذج املستخدمة  -امليزانية احلالية والسابقة.
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج تقدير احتياجات اإلدارات من التجهيزات اآللية .

املصطلحات
املستخدمة

__

قبل بداية كل سنه مالية بثالثة شهور على االقل يقوم قسم التخطيط
باآلتى:
مبخاطبة الشئون اإلدارية ملعرفة:
 - 1عدد املوظفني احلاليني.
 - 2تقدير املنتظر تقاعدهم.
 - 3تقدير املنتظر انتهاء انتدابه.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4تقدير املنتظر استقالتهم.
 - 5أصحاب اإلجازات اخلاصة.
 - 6تقدير املنتظر تعيينهم.
 - 7تقدير املنتظر انتدابهم.
بناء ًا على ماورد من إدارة الشئون اإلدارية يتم تقدير عدد املوظفني
(على قوة العمل) في ميزانية العام القادم كالتالي :
< عدد املوظفني (على قوة العمل) = عدد املوظفني احلاليني – املنتظر
تقاعدهم  -املنتظر انتهاء انتدابه  -املنتظر استقالتهم  -أصحاب
اإلجازات اخلاصة  +املنتظر تعيينهم  +املنتظر انتدابهم.
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 - 2احلصول على البيانات التالية من نظام (الصرف واإلعادة
والتحويل):
 عدد أجهزة احلاسب اآللي. عدد الطابعات. عدد املاسحات ضوئية. عدد أجهزة احلاسب اآللي النقالة. عدد أجهزة احلاسب اآللي التي سيتم استبدالها نظر ًا إلنتهاء كفالتهاخالل امليزانية القادمة.
 - 3مخاطبة الوحدات التنظيمية بإدارة مركز املعلومات اآللي ملعرفة
احتياجات اإلدارة من :

اإلجراء بالتفصيل

 جتهيزات لشبكة الوزارة. خادمات رئيسية. برمجيات. جتديد رخص وعقود شركات الصيانة وخدمات تقييم املعلومات : عقود مستمرة – ( العقود امللغاة  /العقود التي لم متدد )  +العقود اجلديدة. عقود املستشارين :< املنتهية خالل امليزانية القادمة وقرار اإلدارة بشأنها.
< املستمرة.
< املقترح تعيينهم للسنه القادمة.
= عقود مستمرة – ( العقود امللغاة  /العقود التي لم متدد )  +العقود اجلديدة.
 - 4جتميع طلبات اإلدارات اآلخرى من حيث البرمجيات التي ترحلت
مليزانية السنة القادمة.
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 - 5يرد إلى قسم التخطيط ورقابة اجلودة بيان باحتياجات إدارات
الوزارات للسنة القادمة من جتهيزات آلية.
 - 6يردنا من قسم دعم املستفيدين بيان باحتياجات اجلهات اخلارجية
للوزارات واجلهات امللحقة من التجهيزات اآللية لتطبيق النظم العامة
مثل  STOCKو  ،IFSوفي حال عدم حاجتهم يتم ورود مذكرة إلى
قسم التخطيط ورقابة اجلودة من اجلهه بعدم حاجتها لتجهيزات للسنه
القادمة.
__

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

قسم التخطيط ورقابة اجلودة هاتف 2248 1897:
__

أ  -منوذج تقدير احتياجات إدارات وزارة املالية للتجيزات الآللية للسنة ( ....القادمة)
( ،)PLNFM07والذي يحتوي على:

اإلدارة

املوجود
لديها
اآلن من
جتهيزات
آلية

عدد
املوظفني

املعتمد
في السنة
السابقة

املعتمد
في السنة
احلالية

املجموع
يتم حسبة عدد األجهزة املقترح اعتمادها للسنة القادمة كالتالي :
 10%من عدد املوظفني.
الفرق بني عدد املوظفني واملتوفر حالي ًا.
يصرف لكل  4موظفني طابعة ملونة وطابعة ليزر.
االصدار الثاني 2016
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باقي
األجهزة
التي لم
تورد من
مناقصات
متت

املقترح
إعتماده
للسنه
القادمة
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النظر باحتياجات الواردة من اإلدارة للسنة القادمة.
يتم جمع عدد أجهزة احلاسب اآللي املقترح اعتماده للسنة املالية القادمة مع أجهزة احلاسب اآللي
التي سيتم استبدالها.
ب  -جدول التجهيزات اآللية إلدارات الوزارة ،والذي يحتوي :
األجهزة املعتمدة للسنة القادمة

اإلدارة
حاسب
آلي

طابعات
ملونة

ليزر

ليزر
ملون

حاسب
آلي نقال

ت  -جدول التجيزات اآللية للجهات احلكومية لتطبيق النظم اآللية العامة ،والذي يحتوي على:
اجلهه

نظام IFS

نظام STOCK

القيمة

املجموع
ث  -جدول جتهيزات الشبكة احمللية اخلاصة بوزارة املالية : LAN
األجهزة

العدد
املجموع
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ج  -جدول جتهيزات الشبكة اخلارجية اخلاصة بوزارة املالية : WAN
األجهزة

العدد

القيمة

املجموع
ح  -جدول شراء البرمجيات :
التكلفة

الوصف

القيمة

املجموع
خ  -جدول توزيع تكلفة برنامج احلماية من الفايروسات على اجلهات احمللية واخلارجية :
عدد
األجهزة احلالية

اجلهه

تكلفة استخدام برنامج
Antivirus

املجموع
د  -جدول توزيع تكلفة برنامج مراقبة أداء نظم التشغيل على اجلهات اخلارجية :

عدد
األجهزة احلالية

اجلهه

املجموع

االصدار الثاني 2016

146

تكلفة استخدام برنامج
مراقبة أداء برمجيات
التشغيل
DB2, CICS,
ZOS
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جدول عقود املستشارين احلاليني للسنة املالية احلالية :
جدول املقترح تعيينهم من مستشارين للسنة املالية القادمة:
 - 7مالحظة  :يتم حتويل أعداد التجهيزات إلى قيم تقديري ًا نقدية
 - 7يرسل املشروع املبدئي للميزانية إلى اللجنة اإلدارية في اإلدارة لدراسته وإبداء املالحظات
عليه.
 - 7بعد اعتماد امليزانية من قبل اللجنة اإلدارية ومدير اإلدارة ترسل امليزانية إلدارة الشئون املالية
ألخذ املوافقة ثم تقوم إدارة الشئون املالية بإرسال نسخة خاصة لوزارة التخطيط ألخذ موافقتها.
 - 7بعد احلصول على موافقة اجلهتني ( إدارة الشئون املالية ووزارة التخطيط ) تعتمد امليزانية بعد
اعتمادها من مجلس األمة.
 - 7يتم تنفيذ امليزانية على مدار العام املالي وفق ًا للخطة التشغيلية ويتم متابعة إجراءات العمل من
خالل تقرير شهري أو عند الطلب يقدمه القسم ملدير اإلدارة.

االصدار الثاني 2016

147

دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

املناقصات واملمارسات-:
األهـــداف

توفيراحتياجات املركز من التجهيزات اآللية والبرمجية واملستشارين
ضمن شروط التعاقد مع الشركات.

مجاالت املسؤولية كافة انشطة الشراء باملمارسات واملناقصات.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
بناء على االحتياجات التي مت رصدها من ضمن مشروع ميزانية
ً -1
اإلدارة يتم البدء في إعداد مناقصة أو ممارسة ويقوم قسم التخطيط
ورقابة اجلودة بإعداد كراسة املواصفات الفنية والشروط العامة
للمناقصة في بداية السنة املالية (شهر مايو) بالتنسيق مع الوحدات
التنظيمية في اإلدارة.
 - 2تسلم الكراسة ملدير اإلدارة ويقوم بدوره بتوزيعها على أعضاء
اللجنة اإلدارية إلبداء أي مالحظات لديهم.

اإلجراء بالتفصيل

 - 3يتم اعتماد املناقصة أو املمارسة بناءا على نوعية املناقصة أو املمارسة
وعالقتها بالوحدات التنظيمية باإلدارة بطريقتني - :
أ -إما بالتمرير على السادة املسئولني بإدارة مركز املعلومات اآللي .
ب -أو بعقد اجتماع اللجنة اإلدارية ملناقشة كراسة املواصفات الفنية
والشروط العامة مع رئيس قسم التخطيط ورقابة اجلودة على أن يتم
أحد أمرين- :
 - 4إذا مت املوافقة على ما جاء في الكراسة يقوم مدير اإلدارة بإرسالها
إلى الشئون املالية مرفقة مبذكرة خاصة بالطرح .
 - 5إذا مت إضافة تعديالت على الكراسة تعود مرة أخرى إلى القسم
إلجراء التعديالت ومن ثم تسلم ملدير أي مالحظات يقوم مدير اإلدارة
بإرسال الكراسة للشئون املالية مرفقة مبذكرة خاصة بالطرح.
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 - 6تتم مراجعة الكراسة من قبل إدارة شئون املالية فإن كان هناك
أي مالحظات يتم إعادتها إلدارة مركز املعلومات اآللي إلجراء
التعديالت الالزمة ومن ثم تعاد إليهم  ،أما إذا مت اعتماد الكراسة فيتم
إرسالها إلى إدارة الشئون القانونية وإدارة نظم الشراء لالعتماد .
 - 7وفي كال اإلدارتني (إدارة الشئون القانونية وإدارة نظم الشراء)
إذا وجدت أي مالحظات يتم إعادتها إلى الشئون املالية ليتم إعادتها
ملركز املعلومات إلجراء التعديالت أما إذا مت اعتمادها فيتم إرسالها
إلدارة الفتوى والتشريع لالعتماد.
 - 8إذا وجدت أي مالحظات يتم إرسالها إلى إدارة الشئون املالية ومنها
ملركز املعلومات إلجراء التعديالت أما إذا مت اعتمادها فيتم إرسالها
إلى جلنة املناقصات املركزية متهيدا لطرح املناقصة واإلعالن عنها في
اجلريدة الرسمية(الكويت اليوم) مع حتديد موعد لإلجتماع التمهيدي
للمناقصة أو املمارسة مع الشركات بحضور إدارة مركز املعلومات
اآللي وإدارة الشئون املالية.

اإلجراء بالتفصيل

 - 9يتم عقد اجتماع متهيدي مع الشركات املشاركة في املناقصة أو
املمارسة وإعداد محضر االجتماع من قبل املختصني في إدارة مركز
املعلومات اآللي.
 - 10يتم استالم أسئلة الشركات اخلاصة باملناقصة أو املمارسة وإعداد كتيب
الرد على األسئلة من قبل املختصني في إدارة مركز املعلومات اآللي .
 - 11يتم توزيع نسخة من محضر االجتماع وكتيب الرد على األسئلة
واألجوبة بإدارة مركز املعلومات على الشركات املشاركة باملناقصة
أو املمارسة كما يتم إرسال نسخة من محضر االجتماع وكتيب الرد
على األسئلة واألجوبة إلى إدارة الشئون املالية والتي تقوم بدورها
بإرساله إلى جلنة املناقصات املركزية لتقوم بتوزيعه على الشركات
املشاركة باملناقصة أو املمارسة ،ثم تقوم الشركات بتقدمي عروضها
إلى جلنة املناقصات املركزية.
 -12يتم إرسال عروض الشركات إلى وزارة املالية إدارة الشئون املالية
لفرزها وإعداد كشف التفريغ ومن ثم يتم إرسال العروض إلى مركز
املعلومات اآللي للدراسة والتقييم.
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 - 13عملية تقييم املناقصة تتم بنفس املراحل املذكورة أعاله في رقم (1-
 )3تبدأ بتقييم العروض من قبل قسم التخطيط ورقابة اجلودة وتنتهي
مبوافقة اللجنة اإلدارية على الترسيات.
 - 14يقوم رئيس قسم التخطيط ورقابة اجلودة بطلب أحد املختصني من
الوحدات التنظيمية ذات االختصاص للمشاركة في التقييم.
 - 15يقوم قسم التخطيط ورقابة اجلودة بتقييم العروض واقتراح
الترسيات ويسلمها ملدير اإلدارة.
 - 16يقوم مدير اإلدارة بتوزيع الترسيات على أعضاء اللجنة اإلدارية
لإلطالع وإبداء الرأي.

اإلجراء بالتفصيل

 - 17يتم عقد اجتماع للجنة اإلدارية ملناقشة الترسيات مع رئيس قسم
التخطيط ورقابة اجلودة وفي حال وجود مالحظات يعود كتيب
الترسية إلى قسم التخطيط ورقابة اجلودة إلعادة الدراسة والتقييم
وتسلم بعد ذلك ملدير اإلدارة.
 - 18يقوم املركز بإرسال كتيب الترسية إلى إدارة الشئون املالية وإن
كان هناك مالحظات أو استفسارات على الترسية يتم إعادتها إلى
املركز للرد عليها.
 - 19بعد احلصول على موافقة إدارة الشئون املالية على كتيب الترسية
تقوم بإرسال كتيب الترسية إلى جلنة املناقصات املركزية العتمادها
فإن كانت هناك مالحظات أو استفسارات يتم الرد عليها من قبل مركز
املعلومات اآللي عن طريق الشئون املالية وإذا مت اعتماد املناقصة أو
املمارسة تقوم اللجنة بإرسالها إلى الشئون املالية لتوقيع العقود ومن
ثم يتم التوريد بإدارة مركز املعلومات اآللي.
 - 20إذا كانت قيمة املمارسة أو املناقصة أكثر من  100,000دينار
ترسل إلى ديوان احملاسبة وإن كانت هناك استفسارات أو مالحظات
يتم عقد اجتماعات للرد عليها  ،وإذا مت اعتمادها يتم إرسالها إلى
إدارة الشئون املالية لتوقيع العقود مع الشركات وأخيرا يتم التوريد
بإدارة مركز املعلومات اآللي .
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اإلجراء بالتفصيل

 - 21يتم متابعة إجراءات املناقصات واملمارسات من خالل جداول
املتابعة التي يتم إعدادها داخل القسم .

املراجع

__

الدعم واملساندة
املستندات
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حصر احتياجات االدارة من اجهزة احلاسب ومستلزماتها-:
األهـــداف

حصر احتياجات اإلدارات من أجهزة احلاسب اآللي والطابعات حتى
يتسنى معرفة حاالت الصرف أو االستبدال أو النقص.

مجاالت املسؤولية كافة أنشطة حصر االحتياجات من األجهزة ومستلزماتها

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -منوذج  PLNFM07تقدير احتياجات إدارات وزارة املالية من التجهيزات.

املصطلحات
املستخدمة

__
حصر عدد املوظفني في كل إدارة من إدارات الوزارة باإلضافة إلى
تقدير زيادة سنوية بنسبة  % 10للموظفني املتوقع توظيفهم في العام القادم
وذلك من خالل مخاطبة قسم التخطيط للوحدات التنظيمية باإلدارة وإدارة
الشئون اإلدارية للحصول على كشف مبوظفي إدارات الوزارة املختلفة .
 - 1حصر عدد األجهزة في اإلدارات عن طريق نظام الصرف
واإلعادة والتحويل.
 - 2التأكد من عدد األجهزة التي من املتوقع توريدها الحقا بالرجوع
إلى وثائق املناقصات للسنة احلالية.

اإلجراء بالتفصيل

 - 3في حال وجود نقص في عدد األجهزة نسبة إلى عدد املوظفني يتم
رصد عدد من األجهزة لتغطية املوظفني وذلك بعد تعبئة منوذج تقدير
احتياجات إدارات وزارة املالية من التجهيزات اآللية .PLNFM07
 - 4بالنسبة للطابعات يتم توزيعها كما يلي :
 - 5طابعة ليزر لكل  4موظفني
 - 6طابعة ملونة لكل  1-2موظف
 - 7طابعة ليزر ملونة لكل  10موظف

املراجع

حصر األجهزة املتقادمة وإمكانية استبدالها في العام القادم وذلك
بالرجوع إلى نظام الصرف واإلعادة والتحويل.
__
__

الدعم واملساندة

__

املستندات
االصدار الثاني 2016
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صرف التجهيزات االلية والبرمجية-:
األهـــداف

 توفير التجهيزات اآللية و تركيبها لدى املستخدم. -توفير التجهيزات البرمجية وحتميلها لدى املستخدم.

مجاالت املسؤولية كافة أنشطة توفير و تركيب التجهيزات اآللية والبرمجية.
 طلب صرف رقم ( . ) 23 منوذج استخراج (OUT ( PLNFM01 طلب إعادة رقم (. )16 منوذج إعادة أجهزة IN (PLNFM02النماذج املستخدمة  -استمارة حتويل رقم (. )20
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج حتويل أجهزة( Transfer Form (PLNFM06
 استمارة حتويل رقم (. )22 منوذج حتويل أجهزة ( Transfer Form (PLNFM06 تعميم الدورة املستندية املخزنية. -منوذج طلب صرف جهاز () PLNFM08

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يتم ورود طلبات الصرف (منوذج طلب صرف رقم  )23اخلاصة
بالتجهيزات اآللية والبرمجية من اجلهات الطالبة سواء داخلية أو
خارجية إلى قسم التخطيط ورقابة اجلودة حيث يتم املوافقة على
الطلب أو الرفض وفق التالي:

اإلجراء بالتفصيل

 يتم الرجوع إلي اجلدول اخلاص باعتماد اإلدارات للتجهيزات اآلليالتي مت إعداده بامليزانية ملعرفة اعتماد اإلدارة الطالبة.
 يتم التأكد من اسم طالب العهدة بأن ال يكون لدى عهدته جهاز من نفسالنوع املطلوب عن طريق نظام الصرف واإلعادة والتحويل.
 - 2وعليه فإذا كان املطلوب متوفر لدى القسم (يتم التأكد من ذلك
باالستفسار من منسق صرف التجهيزات اآللية بالرجوع إلى قائمة
املخزون لدى إدارة الشئون املالية).
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يتم عمل التالي :
أ  -إذا متت املوافقة على الصرف من قبل رئيس القسم يقوم موظف قسم
التخطيط بإصدار منوذج استخراج )PLNFM01) Out Form
باجلهاز املطلوب ويرسل ملنسق صرف التجهيزات اآللية الذي يقوم
بدوره بإرساله لقسم نظم وشبكات اإلتصال ليتم استالمه من قبل أحد
املوظفني ليقوم بتركيبه لدى املستخدم بعد استخراجه من مخازن إدارة
الشئون املالية وتسليمهم طلب الصرف.

اإلجراء بالتفصيل

ب  -أما إذا كان املطلوب غير متوفر يقوم قسم التخطيط بإرسال طلب
الصرف إلدارة الشئون املالية بعد املوافقة على الطلب لتقوم إدارة
الشئون املالية بعملية شراء املطلوب وعندما يتم توريدهم من قبل
الشركة تتـم عمليـة الصـرف للجهــة الطالبـة وذلك بإصــدار منــوذج
استخـــراج  )PLNFM01) Out Formباملطلوب باستخدام نظام
طلبات الصرف/اإلعادة/التحويل والذي يرسل منسق صرف
التجهيزات اآللية ويتم باقي اإلجراء كما في الفقرة السابقة.
 - 3وقد يتم خالل هذه العملية (صرف التجهيزات اآللية والبرمجية)
إعادة أجهزة قدمية أو حتويل أجهزة .ففي حالة إعادة األجهزة
القدمية تقوم اجلهة أو اإلدارة التي ترغب بإعادة أجهزة بإرسال طلب
إعادة رقم ( )16باألجهزة التي ترغب بإعادتها ثم يقوم منسق صرف
التجهيزات اآللية أو من ينوب عنه بإصدار منوذج إعادة أجهزة
( PLNFM02) IN Formباألجهزة املعادة باستخدام نظام طلبات
الصرف  /اإلعادة  /التحويل والتي تعاد إلى مخازن إدارة الشئون
املالية مع منوذج اإلعادة .
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 - 4عند وصول مذكرة الستبدال األجهزة نظرا لكثرة األعطال بها
أو ألنها ال تعطي حاجة العمل ،فإنه يقوم املوظف املختص بقسم
التخطيط بتعبئة منوذج طلب فحص جهاز ( )PLNFM09باألجهزة
املراد استبدالها وذلك بعد التأكد من صحة البيانات الواردة من خالل
نظام الصرف واإلعادة والتحويل ،ثم يرسل النموذج إلى مراقبة
الدعم الفني ليقوم املختص بعملية فحص اجلهاز وتقييمه ،وإعادة
النموذج إلى قسم التخطيط للبت في إمكانية االستبدال أو العمل على
تعلية اجلهاز أو إجراء عملية الصيانة حلل مشاكل اجلهاز ،وفي حالة
املوافقة على صرف جهاز بديل تتم إجراءات الفقرة السابقة ( )1بند أ،
والفقرة السابقة (.)2
 - 5أما عندما ترغب جهة في حتويل من عهدة شخص إلى آخر بنفس
اإلدارة يتم إرسال استمارة حتويل رقم ( )20إلى قسم التخطيط
باألجهزة املراد حتويلها وأسماء املوظفني أصحاب العهد ليقوم املوظف
املختص (منسق صرف التجهيزات اآللية أو من ينوب عنه من
موظفي قسم التخطيط ) بإصدار منوذج حتويل أجهزة )PLNFM06
 Transfer Formباجلهاز املطلوب حتويله باستخدام نظام طلبات.
__

املراجع

__

الدعم واملساندة

__

املستندات
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استالم نظام وحتديد متطلباته-:
األهـــداف

 - 1استالم لتطبيق النظم من مراقبة التطوير املختصة.
 - 2التحقق من سالمة اجراءات االستالم.

مجاالت املسؤولية تطبيق النظم.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -مناذج اختبار النظم  /النظام  /دراسة الوصف الوظيفي  /اخلدمة

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يصل إخطار رسمي من مراقبات التطوير يفيد بأن النظام قد
مت تطويرة وأختبارة وإنه يؤدي وظائفة بشكل كامل وسليم وفق
متطلبات املستفيد وأعتماد جاهزية النظام وذلك بعد التنسيق مع
الوحدات التنظيمية املختصة باملركز بأنه قد مت االنتهاء من تطوير نظام
واستعدادهم لتسليم النظام لقسم دعم املستفيدين ،حيث يقوم رئيس قسم
دعم املستفيدين بتكليف أحد املختصني لديه أو أكثر.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2تقوم مراقبة التطوير املختصه باتخاذ كافـة اإلجراءات العامة من
تهيئة النظام على بيئة التدريب من خالل التنسيق مع الدعم الفني
لتركيب النظام باألسلوب الذي سوف يعمل عليه مستقبال سواء من
خالل الشبكة في حالة تعدد املستفيدين( )multiuserأو على جهاز
حاسب شخصي له نفس بيئة التشغيل وقـت نقله إلى بيئة اإلنتاج في
حالة (. )Single user /Stand alone
 - 3يقوم مختص النظام لدى مراقبة التطوير املختصه بعرض النظام
على اجلهه املستفيدة بحضور مختصي قسم دعم املستفيدين عرضا
كامال بكافة وظائفه ويزود املختص مراقبة التطويراملعنية بطرق
تشغيل النظام وكيفية الدخول عليه ويعطى له تفويض للعمل عليه في
بيئة التدريب.
 - 4تقوم مراقبة التطوير املختصه بتسليم املختص من قسم دعم املستفيدين
دراسة االحتياجات والوصف الوظيفي للنظام حسب بيئة النظام وفق
محتويات دراسة الوصف الوظيفي الواردة مبراقبات التطوير حسب
متطلبات اجلهة املستفيدة.
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 - 5يتم أخطار مراقبة الدعم الفني بتحميل نسخه من النظام املطلوب من
بيئة التدريب على أجهزة مختصي قسم دعم املستفيدين.

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 - 6يقوم املختص بقسم دعم املستفيدين باستعراض النظام والتأكد من
احتوائه على كافة الوظائف الواردة في دراسة الوصف الوظيفي
املعتمدة من املستفيد وكذلك استخدامه لتبيان سهولة التعامل معه وخلوه
من املالحظات أو األخطاء.
 - 7يقدم املختص من قسم دعم املستفيدين تقريرا لرئيس القسم يتضمن
أي مالحظات على النظام وخاصة منها ما يعوق تطبيقه كما يحتوي
على أي نقص في الوظائف وأي مقترحات أخرى.
 - 8يقوم رئيس القسم بإخطار مراقبة التطوير املختصه باملالحظات
أو النقص في حالة وجودها أما في حالة عدم وجود مالحظات فيتم
إستالم النظام لتطبيقــه.
__
قسم دعم املستفيدين هاتف رقم 2248 2828
__
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حتديد االحتياجات اآللية و البرمجية الفعلية و طلب جتهيز املوقع-:
األهـــداف

توفير التجهيزات والبيئة الالزمة لتشغيل النظام.

مجاالت املسؤولية مجال تطبيق النظم

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -مذكرة  /محضر الزيارة  /منوذج كشف بيان مستخدم.

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يقوم قسم دعم املستفيدين بإخطار اجلهة املستفيدة بأنه قد تسلم النظام
وكافة وثائقة لتطبيقه لديهم وعليه يتم إجراء الزيارة امليدانية لإلدارة
املستفيدة للتنسيق ووضع خطط تطبيق النظام وحتديد اإلجراءات.
 - 2يقوم املختص من قسم دعم املستفيدين بدراسة إجراءات العمل املتعلق
بالنظام وجمع البيانات عن عدد العمليات التي يتم تنفيذها باستخدام
النظام و عدد العاملني املتعاملني مع هذا النظام واختصاص كل منهم
وأستحداث كشف بيانات مستخدم للعاملني باإلدارة املعنية.
 - 3بناء على البيانات التي يتم جمعها يقوم املختص بوضع تصور عن
التجهيزات الالزم توفيرها لتطبيق النظام.

اإلجراء بالتفصيل

 - 4يقوم املختص بإعداد كشف بيان املستخدم وهو منوذج خاص
بالقسم يحدد فيه أسماء مستخدمي النظام ومسماهم الوظيفي والوحدات
التابعني لها من حيث عدد التجهيزات املتاحه لديهم وأرقام الغرف
وأرقام الهواتف ويعتمد من رئيس القسم ويرسل إلى قسم التخطيط
ورقابة اجلودة حيث يتخذ اإلجراءات الالزمة لصرف لتجهيزات
باسم اإلدارة املستفيدة ومن ثم يخطر مراقبة الدعم الفني التخاذ
إجراءات التركيب والتوصيل والتعريف للدخول على الشبكة وإتاحة
النظام على أجهزة اجلهة املستفيدة وفقا للبيان.
 - 5تقوم مراقبة الدعم الفني بإخطار قسم دعم املستفيدين باملوعد احملدد
انتهاء عمليات التركيب والتوصيل وصالحيات الدخول على الشبكة
فضال عن إتاحة النظام على أجهزة اجلهة املستفيدة
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__

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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تدريب املستفيدين-:
األهـــداف

إكساب املستفيدين مهارة استخدام النظام.

مجاالت املسؤولية تدريب املستفيدين لتطبيق النظام.
النماذج املستخدمة منوذج تقييم برنامج تدريبي ( نظم عامة  /نظم محلية  /برمجيات جاهزة)
.USS FM 01
في تنفيذ اإلجراء

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1بعد تسلم القسم إخطار رسمي من مراقبة الدعم الفني مبوعد تركيب وجتهيز
موقع تطبيق النظام يقوم القسم مبخاطبة اجلهة  /اإلدارة املعنية لترشيح
مستخدمي الــنظام للتدريب مع حتديد املوعد املقترح وجدول احملاضرات.
- 2عند موافقة اجلهــة على املوعـــد املقترح للتدريب يقـــوم قسم دعـــم
املستفــيدين بالتنسيق مع إدارة التدريب وحتديد االحتياجات التدريبية
وإخطار الدعم الفني وغيرها من الوحدات ذات الصلة بتجهيز ما يلزم
لتدريب املستفيد ومتــابعة إجنــــاز ذلك.

اإلجراء بالتفصيل

 - 3يقوم املختص من قسم دعم املستفيدين بالتنسيق مع مراقبة التطوير
املختصه بتجهيز املادة التدريبية مبا في ذلك إعــــداد الكتيبات
االستخدام امللخصة والسريعة لوصف إجراءات استخدام الـــنظــام
(  )handoutفضال عن إعداد الكتيبات املستحدثة في حال إضافة أو
استحداث بعض وظائف النظم وما يستجدها بشكل عام.
 - 4القيام بإجراء عمليات التدريب من قبل مراقبة التطوير املختصة
ومساعدة قسم دعم املستفيدين ومتابعة جودتها فضال عن تنظيم
البرامج التدريبية لتأهيل العاملني على األجهزة وكيفية استخدام
األنظمة والبرامج التطبيقية من حيث (حجز القاعات/التأكد من إتاحة
النظم باألجهزة/صالحية األجهزة وخلوها من املشاكل/املتابعة اليومية
واحلضور اليومي أثناء تطبيق البرنامــج التدريبــي/مناقشـــة املستفيد
عن انطباعــه و مقترحاته عن البرنامج) بالتنسيق مع الوحدات املعنية
مبركز املعلومات اآللي فضال عن مسئولي إدارة التدريب وأخطار
الوحدات املعنية ذات الصلة باملركز أوال بأول في حال وجود ألعطال
بالتجهيزات اآللية أثناء انعقاد البرامج التدريبية.
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 - 5في حال إتاحة النظام على البيئة التدريبية يرسل منوذج system
 )/ task &Application Request (OPOM02ملراقبة التشغيل
وذلك وفق خطة معدة مسبقا مع اجلهة لإلطالع على وظائف النظام
وإدخال بيانات وهمية للتجربة لفترة محدودة .

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 - 6رفع التوصيات لإلدارة العليا بعد انعقاد البرامج التدريبية مدعمة
بأوراق االستفتاء من قبل املتدربني ملتابعة أداء موظفي املركز منفذي
البرامج سواء كانت نظم عامة أو نظم محلية أو برمجيات جاهزة
ومرفق منوذج تقيم برنامج تدريبي ( .)USSFM01
 - 7متابعة جودة التدريب من خالل استبيان لتقييم العملية التدريبية –
منوذج تقييم برنامج تدريبي.
__
قسم دعم املستفيدين هاتف2248 2828 :
__
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تسليم نظام للمستفيد-:
األهـــداف

قبول النظام.

مجاالت املسؤولية اقرار املستفيد املبدئى بان النظام يغطى املتطلبات

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -محضر اجتماع.

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1بعد انتهاء كافة التعديالت واملالحظات التي أبداها املستفيد على النظام
خالل فترة التشغيل التجريبي يخطر قسم دعم املستفيد اجلهة املستفيدة
بإمتام كافة تعديالت ويدعو املختص لدى اجلهة املستفيدة بحضور
عرض للنظام.
 - 2ينسق قسم دعـم املستفيديـن مع مراقبة التطوير املختصه و كذلك كل
الوحدات املعنية.

اإلجراء بالتفصيل

 - 1يقدم املختص بقسم دعم املستفيدين عرضا كامال للنظام يتم على أثره
عقد اجتماع يتم فيه االتفاق على بداية استخدام النظام في تاريخ معني
ويعتبر هذا االجتماع مبثابة قبول من املستفيد للنظام إذا لم يبدى املستفيد
مالحظات أساسية على النظام.
 - 3يخطـــر قســـم دعـم املستفيديـــن من قبــل مراقبة التطوير املختصه
بتحويل النظام على بيئة اإلنتاج بعد اعتماده وخلوه من املالحظات.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
االصدار الثاني 2016

 - 4يقوم قسم دعم املستفيدين بإخطار املستفيد بعد جتربة النظام في بيئة
اإلنتاج بإمكانية استخدام النظام ويتم التنسيق مع املستفيدين لوضع
خطة االستخدام إن كان يلزم الستخدام إجراءات متهيدية ويحرر
لذلك محضر اجتماع يعتبر مبثابة استالم املستفيدين للنظام و إخطار
اجلهة مذكرة  /كتاب رسمي الحقا.
__
قسم دعم املستفيدين هاتف2248 2828 :
__

167

دليــل إجراءات أعمال إدارة مركز املعلومات اآللي

تفويض املستفيدين-:
األهـــداف

متكني مستخدمي النظم من الدخول على الوظائف حسب اختصاص
كل منهم.

مجاالت املسؤولية اتاحة استخدام وظائف النظام لكل مستفيد حسب اختصاصه فقط
 استمارة تفويضات نظام مراقبة املخزون والعهد (نظم إدارة املواداملتكاملة ) (.)USSFM02
 منوذج تفويضات النظم املالية املتكاملة للجهات احلكومية(.)USSFM03
 منوذج تفويضات النظم املالية املتكاملة للجهات الرقابية بوزارة املاليـــة(.)USSFM04
النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج تفويضات مجموعة نظم الشراء احلكومية املتكاملة
(.)USSFM05
 منوذج تفويض نظام إسكان موظفي الدولة (نظام محلي)(.)USSFM13
 منوذج تفويض نظام استغالل أمالك الدولة (نظام محلي)(.)USSFM16

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل
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__

 - 1يتسلم قسم دعم املستفيدين إخطار رسمي من اإلدارات املختصة
(املستخدم الرئيسي للنظم العامة وكذلك اإلدارة املستفيدة من النظام
احمللي ) مرفقا بها مناذج تفويض بأسماء مستخدمي النظم اجلدد معتمدة
من مسئولي اجلهات وكذلك مسئولي اجلهة املستخدم الرئيسي املعنية.
 - 2عند استالم الكتاب الرسمي يتم توجيه الكتاب مرفوقا بنماذج
تفويضات للمستفيدين من النظم املتاحة بصورة عامة لإلدارات املعنية
العتماد تلك النماذج وفي حالة طلب جهة تطبيق نظام ما يتعلق بأحد
النظم التالية :
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 استمارة تفويضات نظام مراقبة املخزون والعهد لنظم إدارةاملواد املتكاملة (  )IMMSويرسل إلدارة شئون التخزين العامة
(.)USSFM02
 منوذج تفويضات مجموعة النظم املالية املتكاملة للجهات احلكوميةومنوذج تفويضات مجموعة النظم املالية املتكاملة للجهات الرقابية
اخلاص ببعض إدارات وزارة املالية املستفيدة من النظم حيث يتم
حصر تلك الكتب الرسمية والنماذج املرفقة بكشف خاص لبيان آلية
التخاطب مع إدارات الوزارة واجلهات احلكومية وامللحقة ملجموعة
النظم املالية املتكاملة ( )IFSيرسل إلدارة التوجيه والنظم ممثلة عن
إدارات احملاسبة وإدارة ميزانيات اخلدمات االجتماعية واالقتصادية
ممثلة عن إدارات امليزانية للعلم بعد إجراء الالزم (.)USSFM03

اإلجراء بالتفصيل

 منوذج تفويضات مجموعة نظم الشراء احلكومية املتـكاملـة لنظـــمالشـراء احلكوميـة ( )IGPSويرسل إلدارة نظم الشراء ،ونود
التنويه بأن جميع الكتب ترسل لإلدارات املعنية ذات الصلة
لالعتماد(.)USSFM04
 أما بالنسبة للنظم احمللية بنفس منط اإلجراءات السابقة وتكونالتفويضات ملجموعة مستفيدين أما رموز تعريفية جديدة أو تعديل
صالحيات أو استبدال أو إلغاء صالحيات وتبعا للظروف واملتغيرات
التابعة للجهة.
 - 3يقوم القسم بإرسال مناذج التفويض إلى مراقبة الدعم الفني ملنح
صالحية الدخول على النظام ارفاقا بنموذج طلب صالحية الدخول
على النظم و اخلاص بقسم أمن املعلومات ( )TSSFM01و إخطار
قسم دعم املستفيدين بانتهاء عملية منح الصالحية.
 - 4يقوم املختص بقسم دعم املستفيدين مبنح التفويضات على الوظائف
التي يسمح لكل مستفيد بها وفقا لفئة التفويض املطلوبة له.
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اإلجراء بالتفصيل
املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 - 6يتم إخطار اجلهة املعنية بإمتام عملية التفويض مبذكرة  /كتاب مرفقا
به كشف بالرموز التعريفية وكلمات السر لكل مفوض.
 - 7يتم متابعة سالمة استخدام الصالحيات والتفويضات من خالل
االتصال التليفوني باملستفيد.
__
قسم دعم املستفيدين هاتف2248 2828 :
__
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متابعة استخدام النظم لدى اجلهات املستفيدة-:
األهـــداف

التأكيد على سالمة اداء النظام ورضاء املستفيد.

مجاالت املسؤولية استمرارية اداء النظام واملستفيدين على الوجه االفضل.
 منوذج محضر اجتماع متابعة حالة نظام لدى املستفيد (في نطاقإدارات وزارة املالية) (.)USSFM06
 منوذج زيارة ومتابعة حالة النظم العامة واألجهزة لدى اجلهاتاخلارجية(.)USSFM10
النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء  -منوذج طلب إعارة (.)USSFM09
 منوذج بيان براءة الذمة ملوظفي الوزارة (.)USSFM10 منوذج تسليم استمارات أ  /ح حسابات (.)USSFM13 -مناذج تفعيل استخدام النظم.

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يتم إجناز عمليات املتابعة خالل (  ) 3إجراءات هي - :
املتابعة امليدانية :

اإلجراء بالتفصيل

 يتم أصدار طلب إلى مراقبة التشغيل ملوافاة القسم بإحصائية بعددالعمليات التي تتم شهريا في كل نظام قيد التطبيق .
 يتم إعداد خطة للزيارات امليدانية للمختصني في قسم دعم املستفيدين كلفيما يخصه من نظم تطبيقيه.
 تتم زيارة اجلهات احلكومية وامللحقة وإدارات الوزارة املستفيدة منالنظم واالجتماع باملختصني لدى هذه اجلهات لإلطالع على استخدام
النظم لديهم ومعرفة املشكالت التي تعترض استخدامهم لهذه النظم.
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 يتم حترير محضرزيارة مبوجب منوذج متابعة حالة نظام لدى املستفيد(للنظم احمللية )( )USSFM06إلدارات وزارة املالية ومنوذج
زيارة حالة النظم العامة لدى اجلهات اخلارجية ( النظــم العـامة)
( )USSFM10حيث يتم تسجيل كافة املشكالت واملالحظات املتعلقة
بالنظم إضافة إلى قيام املختص بالقسم بتوجيه املستفيدين لالستخدام
السليم للنظام ويعتبر هذا احملضر قياسا الستخدام النظام في اجلهة
املستفيدة.
 كذلك حتديث بيانات اجلهة بإضافتها على كشف بيان مستخدم بالتنسيقمع ضابط أتصال اجلهة املعنية.

اإلجراء بالتفصيل

 إعداد تقرير نصف سنوي ببراءات الذمة ملوظفي الوزارة من حيث( استقالة  /نقل  /انتداب )( )USSFM10وكذلك إرسال نسخة من
برائة الذمة مرفق بنموذج املطلوب املعد من قبل اإلدارة املعنية لقسم
للوحدات التنظيمية ذات الصلة ممثلة مبراقبة الدعـم الفني ( قسم أمن
املعلومات ) إللغـــاء الرموز التعريفيـــة أو استبدالها ملوظفني آخرين
و ( قسم نظم دعم التشغيل ) إللغاء صالحية الدخول على الشبكة
باإلضافة إلى تزويد ( قسم تخطيط احلاسب ) بنموذج استمارة حتويل
رقم ( )20أو منوذج طلب إعادة رقم ( )16و اخلاص بقسم تخطيط
احلاسب وضمان اجلودة في حال وجود عهده لدى املستفيد فضال عن
تزويد اإلدارة ببيان سنوي عن براءة الذمة ملوظفي الوزارة .
 تزويد اإلدارات التابعة للوزارة من مناذج االستمارات ()USSFM13التي تستخدم في طباعة مخرجات الصرف و اخلاص للنظم املالية
املتكاملة وفق منوذج تسليم استمارات حسابات.
 يتلقى قسم دعم املستفيدين املكاملات الهاتفية من مختلف املستفيدين منالنظم املطبقة العامة منها واحمللية حيث تتمثل اتصاالت املستفيدين
على استفسارات عامة تتعلق بالنظم ( فنية – محاسبية – صالحيات
– توقف كلمة السر – إرشادات عامة وتوضيح األمور املبهمة على
املستفيدين في بعض األمور املتعلقة باستخدام شاشات األنظمة أو أي
عائق يعترضهم) .
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حتديد نوع االتصال :
 إذا كان يتعلق بأمور فنية أو محاسبية يتم تقدمي املساعدة قدر املستطاعوعند احلاجة يتم حتويلها للوحدة املختصة سواء مراقبة الدعم الفني أو
مراقبات تطوير النظم مبختلف أقسامها أو إدارات أخرى بالوزارة
إذا كان االختصاص يتعلق بأمور محاسبية  /و تعاميم نظم تخزين و
شراء خارج إطار اختصاص مركز املعلومات اآللــي ( مثل تعميمات
 /قرارات  /إصدارات جديدة  .......الخ).
 عند تلقي اتصال هاتفي من قبل املستفيد باالستفسار عن إعادة تشغيل كلمةالسر له بالرغم من ارسال فاكس طبقا للطريقة املتبعة (آلية الفاكس) يتم
تعبئة منوذج إعادة تشغيــل كلمة السر للمستفيد ()TSSFM08وإرساله
ملراقبة الدعم الفني (قســم أمــن املعلومات ) الستعجال االجناز.

اإلجراء بالتفصيل

 إذا كان االتصال يتعلق بتعديل ومنح صالحيات مستفيـد ( من إضافةتعديل /إلغاء  /استفسار  .....الخ ) يتم إخطاره بضرورة إرسال
كتاب رسمي.
 االتصال هاتفيا باملستفيد إلخطاره بحل العائق الذي تعرض له وذلكبعد التنسيق مع الوحدات التنظيمية األخرى باملركز إذا تطلب األمر.
 (.)USSFM14 تقوم اجلهات املستفيدة باستيفاء االستبيان ويتم جمعه. يقوم املختصون بقسم دعم املستفيدين بتجميع وحتليل نتائج االستبيانوإصدار تقرير مفصل مبعوقات استخدام النظم و التجهيزات و كذلك
يعكس مدى رضى املستفيدين عنها.
 يقدم تقرير ملدير اإلدارة بنتائج حتليل االستبيان والتوصيات التي يراهاالقسم لزيادة رضى املستفيدين ورفع كفاءة استخدام النظم والتجهيزات
املستفيدين.
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 - 3املشكالت:
 يتلقى القسم الشكاوى واملالحظات من اجلهات املستفيدة سواء عنطريق الكتب واملذكرات والفاكسات واالتصاالت الهاتفية.
 يقوم القسم بجمع بيانات عن الشكوى لتشخيص األسباب وإحالةاملوضوع بعد تعريف املشكلة إلى الوحدة املختصة داخل اإلدارة.
 يتابع القسم حل املشكالت من قبل الوحدات املعنية في اإلدارة ويقومحال االنتهاء منها بتجربة احلل أن لزمه ذلك.
 يقوم القسم بإخطار املستفيد بانتهاء املشكلة.يتم إجناز عمليات املتابعة خالل (  ) 3إجراءات هي - :
 - 1املتابعة امليدانية :

اإلجراء بالتفصيل

 يتم أصدار طلب إلى مراقبة التشغيل ملوافاة القسم بإحصائية بعددالعمليات التي تتم شهريا في كل نظام قيد التطبيق .
 يتم إعداد خطة للزيارات امليدانية للمختصني في قسم دعم املستفيدين كلفيما يخصه من نظم تطبيقيه.
 تتم زيارة اجلهات احلكومية وامللحقة وإدارات الوزارة املستفيدة منالنظم واالجتماع باملختصني لدى هذه اجلهات لإلطالع على استخدام
النظم لديهم ومعرفة املشكالت التي تعترض استخدامهم لهذه النظم.
 يتم حترير محضرزيارة مبوجب منوذج متابعة حالة نظام لدى املستفيد(للنظم احمللية )( )USSFM06إلدارات وزارة املالية ومنوذج
زيارة حالة النظم العامة لدى اجلهات اخلارجية ( النظــم العـامة)
( )USSFM10حيث يتم تسجيل كافة املشكالت واملالحظات املتعلقة
بالنظم إضافة إلى قيام املختص بالقسم بتوجيه املستفيدين لالستخدام
السليم للنظام ويعتبر هذا احملضر قياسا الستخدام النظام في اجلهة
املستفيدة.
 كذلك حتديث بيانات اجلهة بإضافتها على كشف بيان مستخدم بالتنسيقمع ضابط أتصال اجلهة املعنية.
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 إعداد تقرير نصف سنوي ببراءات الذمة ملوظفي الوزارة من حيث( استقالة  /نقل  /انتداب )( )USSFM10وكذلك إرسال نسخة من
برائة الذمة مرفق بنموذج املطلوب املعد من قبل اإلدارة املعنية لقسم
للوحدات التنظيمية ذات الصلة ممثلة مبراقبة الدعـم الفني ( قسم أمن
املعلومات ) إللغـــاء الرموز التعريفيـــة أو استبدالها ملوظفني آخرين
و ( قسم نظم دعم التشغيل ) إللغاء صالحية الدخول على الشبكة
باإلضافة إلى تزويد ( قسم تخطيط احلاسب ) بنموذج استمارة حتويل
رقم ( )20أو منوذج طلب إعادة رقم ( )16و اخلاص بقسم تخطيط
احلاسب وضمان اجلودة في حال وجود عهده لدى املستفيد فضال عن
تزويد اإلدارة ببيان سنوي عن براءة الذمة ملوظفي الوزارة .

اإلجراء بالتفصيل

 تزويد اإلدارات التابعة للوزارة من مناذج االستمارات ()USSFM13التي تستخدم في طباعة مخرجات الصرف و اخلاص للنظم املالية
املتكاملة وفق منوذج تسليم استمارات حسابات.
 يتلقى قسم دعم املستفيدين املكاملات الهاتفية من مختلف املستفيدين منالنظم املطبقة العامة منها واحمللية حيث تتمثل اتصاالت املستفيدين
على استفسارات عامة تتعلق بالنظم ( فنية – محاسبية – صالحيات
– توقف كلمة السر – إرشادات عامة وتوضيح األمور املبهمة على
املستفيدين في بعض األمور املتعلقة باستخدام شاشات األنظمة أو أي
عائق يعترضهم) .
 حتديد نوع االتصال إذا كان يتعلق بأمور فنية أو محاسبية يتم تقدمياملساعدة قدر املستطاع وعند احلاجة يتم حتويلها للوحدة املختصة
سواء مراقبة الدعم الفني أو مراقبات تطوير النظم مبختلف أقسامها أو
إدارات أخرى بالوزارة إذا كان االختصاص يتعلق بأمور محاسبية /
و تعاميم نظم تخزين و شراء خارج إطار اختصاص مركز املعلومات
اآللــي ( مثل تعميمات  /قرارات  /إصدارات جديدة  ......الخ) .
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 عند تلقي اتصال هاتفي من قبل املستفيد باالستفسار عن إعادة تشغيل كلمةالسر له بالرغم من ارسال فاكس طبقا للطريقة املتبعة (آلية الفاكس) يتم
تعبئة منوذج إعادة تشغيــل كلمة السر للمستفيد ()TSSFM08وإرساله
ملراقبة الدعم الفني (قســم أمــن املعلومات ) الستعجال االجناز.
 إذا كان االتصال يتعلق بتعديل ومنح صالحيات مستفيـد ( من إضافةتعديل /إلغاء  /استفسار  .....الخ ) يتم إخطاره بضرورة إرسال
كتاب رسمي.
 االتصال هاتفيا باملستفيد إلخطاره بحل العائق الذي تعرض له وذلكبعد التنسيق مع الوحدات التنظيمية األخرى باملركز إذا تطلب األمر.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2االستبيانات:
يتم توزيــع استبيان على اجلهــات املستفيدة وفــق منوذج تفعيــل
استخـــدام النظم كل (  ) 3شهور
 - 3املشكالت:
 يتلقى القسم الشكاوي واملالحظات عن طريق الكتب واملذكراتوتقارير املتابعة ويقوم املختصون بالقسم ببحث مظاهر الشكوى
لتشخيص األسباب وإحالة املوضوع بعد تعريف املشكلة إلى الوحدة
املختصة داخل اإلدارة.
 يتابع القسم حل املشكالت من قبل الوحدات املعنية في اإلدارة ويقومحال االنتهاء منها بتجربة احلل أن لزمه ذلك.
يقوم القسم بإخطار املستفيد بانتهاء املشكلة.
__

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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وضع خطة تطبيق النظام-:
األهـــداف

ضمان تنفيذ اجراءات التطبيق وفقا للخطة املتفق عليها.

مجاالت املسؤولية مسؤوليات اطراف التطبيق كل حسب التكليف الوارد بخطة التطبيق.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 -منوذج متابعة حالة األنظمة احمللية لإلدارات (.)USSFM07

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1يقوم قسم دعم املستفيدين بالتنسيق مع اجلهة املستفيدة بإعداد خطة
زمنية إلنهاء اإلجراءات التمهيدية.
 - 2يقوم املختص من قسم دعم املستفيدين بالتواجد مع اجلهة املستفيدة
خالل فترة اإلجراءات التمهيدية بغرض مد يد العون والنصيحة الفنية
وإبداء الرأي في حل املشكالت التي تواجه املستفيدين في هذه الفترة.

اإلجراء بالتفصيل

 - 3يقوم املختص بقسم دعم املستفيدين بالزيارة امليدانية للجهة املستفيدة
بحصر املشكالت التي تواجه تنفيذ اإلجراءات التمهيدية ويبلغ
رئيس القسم بها حيث يتم إخطار مراقبة التطوير املختصه للقضاء
على املشكالت إن كانت ناجتة عن الوحدات التنظيمية بإدارة مركز
املعلومات.
 - 4تقوم الوحدة التنظيمية املختصه بإخطار قسم دعم املستفيدين بإنهاء
اإلجراءات الالزمة حلل املشكالت.
 - 5يقوم املوظف املختص من قسم دعم املستفيدين بتقدمي تقرير عن
سير العمل في استخدام النظام إلى رئيس القسم الذي يرفع بدوره
التقرير إلى مدير اإلدارة للعمل على إزالة العوائق التي تعترضها.

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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