
حوكمة أعمال التطوير
ماتوكالة التحول الرقمي وتقنية املعلو 



مصطلحات

فريق المنتج
يشمل مالك المنتج ومدير المنتج وجميع فريق التطوير 

(محفظة أو وكالة أو إدارة)للمنتج  

فريق االعتماد
وأمن يضم وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلوماتفريق 

المعلومات والبنية المؤسسية

حلول األعمال واالبتكار
إدارة داخل وكالة التقنية معنية بمواكبة أحدث التقنيات 

وابتكار أنسب الحلول

البنية التحتية
إدارة داخل وكالة التقنية تعنى بتشغيل واستقرار البنية التحتية 

للوزارة

أمن المعلومات
مركز يعنى باألمن السيبراني وحماية الخدمات المقدمة

البنية المؤسسية
مكتب يعنى بالبنية المؤسسية ألعمال الوزارة

التجربة الرقمية
د التقنية تهتم بالتجربة الرقمية للمستفيإدارة داخل وكالة 

وتحسينها لتحقق رضاه

التشغيل
إدارة داخل وكالة التقنية تعنى باستمرار الخدمات 

واستقرارها وتقديم الدعم

ن والجودة الرقمية التمكي 
تعمل على تمكين فرق إدارة داخل وكالة التقنية 

زمةوتعنى باإلطالقات وامتثالها للمعايير الالالمنتجات 

ن األعمال تمي 
بتميز األعمال وضمان إدارة داخل وكالة التقنية تعنى

تحقيق رضا المستفيد
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التطوير المستمر التشغيل اإلطالق المتطلباتجمع 

األولوياتوتحليل 
تطوير المتطلبات المراجعات األمنية ويرتهيئة المنتج للتط

والجودةوالمؤسسية

المنتجفريق •

االعتمادفريق •

حلول األعمال•

ةالبنية التحتي•

ة التمكين والجود•

الرقمية

فريق المنتج•

(ائممنتج ق)التطبيقات •

منتج )حلول األعمال •

(جديد أو متشعب

فريق المنتج•

ةالتجربة الرقمي•

ةالتحتيالبنية •

التمكين والجودة•

الرقمية

أمن المعلومات•

المعلوماتأمن •

يةالبنية المؤسس•

دة التمكين والجو•

الرقمية

فريق المنتج•

دة التمكين والجو•

الرقمية

التشغيل•

أمن المعلومات•

فريق المنتج•

يةالبنية التحت•

التشغيل•

فريق المنتج•

دة التمكين والجو•

الرقمية

يةالتجربة الرقم•

تميز األعمال•



:فريق التطبيقات•
إذا كان الطلب يخص منتج •

قائم

:فريق حلول األعمال•
إذا كان الطلب جديد أو •

متشعب يخص منتجات 
متفرقة

معايير حلول و تحليل األعمال



فريق املنتج
ة التمكين والجود

الرقمية 
التشغيلالبنية التحتية

أمن 
املعلومات

البنية 
املؤسسية

تميز األعمال

جمع املتطلبات من أصحاب 
املصلحة

ر التحقق من شروط ومعايي
اإلطالق

تجهيز الخوادم لكل بيئة
(حية-محاكاة-اختبار-تطوير)

ة تقديم الدعم أثناء عملي
اإلطالق

إجراء االختبارات 

األمنية

اعتماد التصميم

ج التواصل مع مالك املنتاملعماري 
مة للتأكد من تحقيق القي

املستهدفة تسجيل املتطلبات على 

AzureDevOps

يئة منح صالحية الوصول للب

PAMالحية من خالل الـ 

إدارة قواعد البيانات

–ة نسخ احتياطي–صالحيات )
(تعديالت

معالجة طلبات الدعم 

L1&L2

اعتماد اإلطالق من 
ناحية أمنية

تطوير املتطلبات

(تكامل–اختبارات –برمجة )

إعداد تقارير عن حالة 

اإلصدارات

إدارة  متطلبات السيرفرات
(زيادة خصائص-إنشاء سيرفر)

نقل املعرفة والتدريب 
للمستفيدين

إعداد تقارير أمنية 
لإلصدارات

إعداد تقارير عن أداء الفرق QCاجتياز اختبارات 
إدارة متطلبات الشبكات

(فتح منافذ)
مراجعة التصميم 

املعماري 

حلول 
األعمال

التطبيقات

ملء بطاقة اإلصدار
إدارة  متطلبات األنظمة

(ترقية نسخ)

إعداد وثيقة الحل
في بداية مرحلة 

املشروع أو إذا كان
الطلب متشعب 
ويخص منتجات 

متعددة

على User Storyإعداد 
منصة التطوير املوحدة

يما أثناء دورة حياة املنتج ف
يخص املنتج

رةتنفيذ اإلطالق ونشرة النش

هدفةضمان تحقيق القيمة املست

L3معالجة طلبات الدعم 
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0مرحلة : تفصيل تهيئة املنتج للتطوير 
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IV III IIIVVI

اعتماد

تطوير المنتج
تجهيز

وثيقة المنتج

المنتجفريق •

حلول األعمال•

المنتجفريق •

فريق االعتماد•

حلول األعمال•

المنتجفريق •

دفريق االعتما•

فريق •

االعتماد
البنية التحتية•

التمكين والجودة •

الرقمية

فريق المنتج•

ميةالتمكين والجودة الرق•

CAMعقد اجتماع 
تسجيل المنتج في 
AzureDevOps

تجهيز 

بيئات التطوير
االتفاق على 

الضوابط والسياسات

0



التمكين والجودة الرقميةالبنية التحتيةفريق االعتمادفريق املنتج

عالمشرو-إعداد وثيقة المنتج
CAMإدارة اجتماع ال  

ودعوة األطراف ذات العالقة
تجهيز الخوادم لكل بيئة

(حية-محاكاة-اختبار-تطوير)

يق تمكين فريق المنتج بتطب

معايير التطوير

ل عرض الوثيقة في اجتماع ا

CAM

وابط تزويد فريق المنتج بالض

والسياسات المالئمة له
إدارة قواعد البيانات

(تعديالت–نسخ احتياطية –صالحيات )

تقديم االستشارات واقتراح

الحلول

معرفة الضوابط والسياسات

والتقيد بها
إدارة  متطلبات السيرفراتجمراجعة ودراسة وثيقة المنت

(زيادة خصائص-إنشاء سيرفر)

رق اإلدارة والمرجعية التقنية لف

التطوير

AzureDevopsاستخدام أداة 

تجفي جميع مراحل تطوير المن

الموافقة على طلب تطوير

المنتج
إدارة متطلبات الشبكات

(فتح منافذ)

إدارة  متطلبات األنظمة
(ترقية نسخ)

األعمال حسب األدوار في مرحلة التهيئة

7




