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 (Technology Stack) للتطوير  املستخدمة التقنيات 1

ن يكون باستخدام اللغات البرمجية التي أي تطوير يجب أو ( NET Framework.دوت نت )تقنيات التطوير املستخدمة هي منصة مايكروسوفت 

 . وخالف ذلك يلزم موافقة الوزارة عليها تحتها أو املتوافقة معهاتندرج 

 

 معمارية التطوير 2

 منهجيات  اعتمادSOA  خاصة وممارسات وأساليب مبادئوما يندرج تحتها من ،REST Constraints. 

  اعتماد أفضل املمارساتbest practices ( لتطوير هيكلية البرمجيات املشابهةEnterprise Applications) مثل ،Onion 

Architecture/Clean Architecture/Screaming Architecture. 

  اعتماد أفضل املمارساتbest practices  لتطوير األجزاء املشتركةcrosscutting concerns :وصالحياتهمإدارة املستخدمين  مثل ،

 البيانات املدخلة،.. إلخ. من والتحقق، اإلعدادات وإدارة

 باستخدام ومدى تفاعلهم مع وظائف ومزايا النظام املستخدمين  وأنشطة ءملتابعة األخطا أفضل املمارسات واألدوات اعتماد

Application Insights ( من ميكروسوفت أزورMicrosoft Azure.أو غيره مما تقرره الوزارة ) 

  األخذ في االعتبار املتطلبات غير الوظيفيةnon-functional requirements :مثل 

o  الفنيمتطلبات التصميم Design requirements 

  اتساق تصميم البرنامج الفني في جميع أجزائهconceptual integrity 

  التعديلسهولة  modularity and ease of change (changeability/maintainability) 

  إعادة االستخدام لألجزاء البرمجيةreusability 

 ( تعريف خدمات الويبWeb Services/APIs )زايااملوظائف و الة لكاف .Api/Service-Enablement 

o  التشغيلمتطلبات Runtime requirements 

  واالعتماديةاإلتاحة availability and reliability 

  التوافقية أو الربط مع الجهات/الخدمات األخرى Interoperability 

  املتابعة /واملراقبةسهولة اإلدارة manageability. 

 واحدة ثانية –أقص ى حد لتحميل الواجهات في املتصفح  -األداء  سرعة Performance. 

 واالتساع القدرة على التحمل Scalability  

 املعلومات أمن (Security )الرقمية االختراق محاوالت أمام الصمود على والقدرة. 

 

 

o  املستخدمينمتطلبات User requirements 

 مثل  اعتماد أفضل املمارسات Impact Mapping  رمزو INVEST جزئة املتطلبات وإعداد ال لت ماأو ما يشابهه

Product Backlog  وربطها باألهداف 

 مع مراعاة تقليل الواجهات والنقرات( سهولة االستخدام( Usability/User Experience 

 

  سهولة االستخدامUsability/User Experience 

https://en.wikipedia.org/wiki/INVEST_(mnemonic)
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o  متطلبات أخرى 

  وحلهاسهولة اكتشاف املشكالت Supportability 

 سهولة إجراء االختبارات اآللية Testability 

 (Front-end)تطوير الويب وبرمجة واجهة املقدمة  3

 املقدمة واجهات لتطوير معها يتوافق وما نت الدوت منصة من اإلصدارات أحدث استخدام (Front-end )األعمال أطر أفضل واعتماد 

(Frameworks )الجاهزة البرمجية واملكتبات (Libraries )املشابهة األنظمة في ستخدمةامل (Enterprise Applications.) 

 املتصفحات مختلف على النظام وعمل الواجهات استجابة في مرونة أفضل لتحقيق الوزارة ألنظمة املوحد التصميم استخدام 

الهواتف و الالب توب، و اللوحية،  واألجهزةجهزة املكتبية، ( وهي على سبيل املثال ال الحصر: األ Responsive Web Design) واألجهزة

 .الذاتية الخدمة وأجهزة ،املحمولة

 لألعمالاملستخدم ال تحتوي أي إجراءات  واجهات (Business Rules )فقط املستخدمين مع للتفاعل تكون  بل (Thin Clients.) 

  املستخدم تجربة جودة ضمان User Experience   واالهتمام باختبارات خبرة املستخدمة والسهولةUsability Testing 

  هتمام بمعايير ال االSearch Engine Optimization  في حالة املواقع او البوابات الخدمية على االنترنت 

-Backل )اعمجراءات ال لبرمجة إ (Web Services/APIsالويب )تطوير خدمات  4

end) 

  :اآلتيراعاة خدمات الويب يجب م لتطوير

 مع الطلبات املتزامنة و  للتعامل الويبطوير خدمات ت( غير متزامنةsynchronous and asynchronous )اللحظية والطلبات (Real-

time )األنظمة ملختلف. 

 خدمات الويب رسائل (input and output )عرَّف بحيث ال
ُ
 Noلألنظمة وقواعد البيانات التي وراءها ) لتفاصيل الداخليةاب تسر   ت

internal data structure leakages) 

 أفضل اتباع ( املمارسات لتطوير خدمات الويب لتتحمل الطلبات الضخمةbulk requests )سلس بشكل ومعالجتها. 

  جميع خدمات الويب تكونRESTful APIs .وتخضع للمعايير املعتمدة في وزارة العدل 

 مع النظمة أو الخدمات الخرى التكامل  5

 :اآلتييجب مراعاة األخرى خدمات الويب عند الحاجة للتكامل مع األنظمة أو 

  الويبخالل خدمات  منالتكامل مع األنظمة أو الخدمات األخرى (Web Services/Web APIفقط ال غير ) ال .Database-to-

Database integration   أو File integration   اوIn-memory 

 وخالف ذلك يلزم موافقة الوزارة من خالل منصة تكاملفقط بين األنظمة الداخلية ومع الجهات الخارجية يكون  (ربطالتكامل )ال. 

   جميع الخدمات اإللكترونية املقدمة للمستفيدين الخارجيين تكون من خالل ناجزNajiz.sa  
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 (Process) منهجية التطوير  6

 املرنة التطوير منهجيات اتباع (Agile Methodologies )مثل (Scrum )وسرعة املرونة يحقق مما برمجي، مشروع أي تطوير عند 

 .التطوير ممارسات بأفضل األعمال ملتطلبات االستجابة

 إلى دورة واحدة ما بين أسبوعين الة دأن يكون معلى  في نهاية كل دورة عملطالق قيمة مضافة قابلة لل مخرجات ذات  إيجادبلتزام اال

 ( أسابيع )ال يتجاوز أربعة أسابيع أربعة

  ومزايا وغيرها  من متطلبات لكافة مخرجات دورات العمل بتعريف "تم"االلتزام(Compliance with definition of done for all 

released stories, features and bugs)وتعريف "تم" هو .: 

o حرجة )مخاوف  أي فاكتشا يتم ولم )الوظيفية وغير الوظيفية(ر واالختبارات االنتهاء من التطويtest complete and no 

major defects) تغطية. وال يقل نسبةunit tests   80عن% 

o  جحامالك املنتج بأن اإلصدار أو املخرج نقبول ِ( وتجاوز شروط القبولAcceptance Criteria passed and successful) 

o  إلى بيئة التشغيل )إصدار مؤتمت( إطالق اإلصدارتم. 

o  
ُ
ث كافة الوثائق واألدلةت   هاموحاالت املتطلبات وامل حد 

 منصة  استخدامAzure DevOps  وتتحمل الشركة املنفذة جميع دخال جميع املهماتإلتوثيق العمل اليومي ومتابعته و السحابية ،

 التكاليف الناتجة عن استخدام املنصة.

 ةأتمت ( جميع اإلصداراتContinuous Integration/Continuous Delivery )والتشغيلمختلف بيئات التطوير  على (Development 

– QC-Staging - Production.) 

 النظامجودة  7

 :الحصرتشمل اآلتي على سبيل املثال ال  أن يجب التطوير جودة

 النظام اختبار خطة تجهيز (Test Plan )النظام اختبار وحاالت (Test Cases.) 

 برمجية وحدة لكل اختبارات عمل (Unit tests )تغطية بنسبة (Code Coverage )80 عن تقل ال%. 

 مختلف أنواع اختبارات األنظمة، مثل:  إجراءPerformance/Load/Stress – Integration – Functional Tests .إلخ 

 مراجعة اختبارات إجراء (Regression Tests )للنظام إطالق كل مع (Release.) 

 املستخدم قبول  اختبارات تخطي من البد (UAT )قبل الوزارة قبل اعتماد إطالق النظام. من 

  بممارسة  ملتزااالفخدمات الويب فيم يتعلق باختباراتdriven contract testing-merConsu 

 الحصر ال املثال سبيل على ومنها األمنية الثغرات جميع وغلق األمنية االختبارات عمل (OWASP Top 10 Vulnerability) 

 (Source Code) دارة الكود املصدري إ 8

 واعتماد أفضل املمارسات املقترحة من مايكروسوفت. ،(Azure DevOps+Gitالكود املصدري من خالل ) توثيقيجب 

افرهاأساسيات يجب  9  تو

  أو يلزم الحصول على املوافقة من الوزارة.أن يكون أعضاء الفريق واملشاركين في البرمجيات على علم )قراءة وكتابة( باللغة العربية 

https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/consumer-driven-contract-testing
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   مث االستشاري يلتزم أن( لبتوفير رخص برامج التطوير ملطوريه Visual Studio licenses)  وغيرها من األدوات التي يحتاجها الفريق

 إلنجاز مهامهم.

  

 التطوير 10

 الكود 10.1

يستخدمون نفس  -أو خارجها  مقر الوزارةسواء داخل  -، وجميع املطورين Azure DevOps منصةوتحديدا  Cloudجميع األكواد تنقل إلى ال 

 واعد بيانات.و قأيكون فيه أي نوع من البيانات  أالاألكواد بشرط 

 قواعد البيانات 10.2

  يتم عملScripts البيانات في كل مشروع ال تحتوي على أية بيانات حساسة، ويستخدمها املطورون إلنشاء قواعد بيانات على  لقواعد

 Source Controlداخل ال   Scriptsأجهزتهم، ويتم إدارة  ال 

  حال من األحوال، ويكون الفريق املتواجد في الوزارة هو  الداخلية بأيال يمكن الوصول لقواعد البيانات من خارج شبكة الوزارة

 املسئول عن قواعد البيانات الفعلية.

  تسحب جميع صالحيات الوصول لقواعد بيانات بيئة التشغيل من جميع املبرمجين خارج شبكة الوزارة الداخلية، ويتم اعطاء صالحية

املوافقة عليهم عن طريق الجهات املختصة بالوزارة طبقا  باعتمادة الوزارة وتقوم الوصول للبيئة التشغيلية لحسابات داخل شبك

 .االشتشاري التطوير التفصيلية والتي سيتم مشاركتها مع  ومعاييرلسياسات 

 يلتزم املقاول بمعالجة البيانات وتنقيحها ونقلها 

 البنية التقنية 11

  يجب على االستشاري أن يلتزم باملنهجيات القياسية املتبعة لدى الوزارة كـITIL   وCOBIT   وغيرها من املنهجيات فيما يخص العمليات

 واإلجراءات التي تتم في البنية التقنية وآلية تشغيلها والتعامل معها.

  مكونات البنية التقنية وتشغيلها. التعامل مع حول آليةلدى الوزارة  أمن املعلومات وضوابط  بسياساتيلتزم االستشاري 
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 متطلبات أمن املعلومات 12

 الوصف التحكم *

مة
عا

ت 
لبا

ط
مت

 

 نقطة اتصال واحدة

د(  .1 د نقطة اتصال واحدة )يشار إليه هنا بمسؤول أمن املعلومات التابع للمور  يجب أن يحدد املور 

أمام وزارة العدل عن أي مسألة بحيث يكون مؤهل بشكل مناسب وذات خبرة ليكون مسؤول 

 متعلقة بأمن املعلومات.

د أن يكون مسؤوال عن: .2  يجب على مسؤول أمن املعلومات التابع للمور 

    الحفاظ على اإلبالغ عن الحوادث األمنية  أو مخاطر األمنية ضمن الحلول واألنظمة

 واملشاريع التي تقدم الى الوزارة.

  وسياسات واجراءات أمن املعلومات في وزارة العدل.ضمان االمتثال املستمر ملتطلبات 

د تقديم املعلومات التالية عن مسؤول أمن املعلومات واملدير املباشر التابع له،  .3 يجب على املور 

 بحيث تتضمن:

  االسم. 

  الهاتف املحمول. 

 هاتف املكتب. 

 الفاكس. 

 عنوان البريد اإللكتروني. 

االمتثال لسياسات 

 أمن املعلومات

د  .1  .أمن املعلومات وضوابط ومتطلبات ساتسياااللتزام بيجب على املور 

 .السيبراني ضوابط األساسية لألمنااللتزام باليجب على املورد   .2

 .األمن السيبراني لألنظمة الحساسةضوابط االلتزام بيجب على املورد  .3

ات وأطر ومعايير أن يلتزم املورد بما تصدره الهيئة الوطنية لألمن السيبراني من سياسيجب  .4

 وضوابط وإرشادات وتحذيرات تخص األمن السيبراني.

 التدقيق على أمن

 املعلومات  

معتمدة من  يحق لوزارة العدل في حال الحاجة إجراء التدقيق األمني من خالل أطراف خارجية .1

 .مركز أمن املعلومات

د  .2 داخل أو خارج وزارة العدل للوصول جميع البرامج واألجهزة التي يقوم باستخدامها موظفين املور 

 إلى معلومات الوزارة تخضع للتدقيق من قبل الوزارة. ويجب على املورد التعاون مع الوزارة في ذلك

د لضمان االلتزام بسياسات ومتطلبات مركز أمن املعلومات  .3 للوزارة الحق في مراجعة عمليات املور 

 .وضوابط هيئة األمن السيبراني

 

ن 
أم

ت 
با

طل
مت

وم
عل

امل
ت

ا
 

لى
ع

 
وّرد

امل
 

 إدارة حوادث أمن

 املعلومات 

د االبالغ وتحديد وتوثيق ومعالجة أي حدث متعلق بأمن املعلومات  والذي يؤثر  .1 يجب على املور 

 اإللكترونيبشكل مباشر أو غير مباشر على وزارة العدل . ويتم ابالغ مركز أمن املعلومات على البريد 

(SOC@moj.gov.sa). 

د )األصول   .2 يغطي نطاق الحوادث املتعلق بأمن املعلومات التي يتم إبالغ وزارة العدل بها من قبل املور 

 املعلوماتية والتقنية والبنية التحتية( التي يتم تنفيذها او ربطها على شبكة الوزارة.

mailto:SOC@moj.gov.sa
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 الحماية األمنية

د التنفيذ والحفاظ على الضوابط األمنية التالية بحيث تكون محدثة على جميع أصوله  يجب على املور 

 وبنياته األساسية التي قبل أن تتصل  بشبكة الوزارة:

  الضارة.مكافح البرمجيات 

  .جدار الحماية  ويتم ضبطه للسماح فقط بالخدمات املطلوبة 

  .تفعيل االعدادات األمنية املوص ي بها من قبل املصنع للنظم والحلول املقدمة 

 .فحص األصول للبحث عن الثغرات وتنفيذ تصحيحات األمان ملنعها 

  .ال ُيسمح باستخدام سوى البرامج املرخصة واملعتمدة 

 ي(جب التحكم والتقليل من استخدام صالحيات مسؤول النظامroot or Administrator.) 

بالغ واالفصاح إل ا

 عن

 الثغرات األمنية 

 ومعالجتها 

د أن يفصح عن  جميع الثغرات املعروفة في االنظمة والحلول التي يقدمها  الى وزارة  .1 يجب على املور 

 العدل مع ضرورة وضع توصيات لضوابط أمنية ملعالجتها.

د معالجة الثغرات األمنية واملخاطر املتعلقة  .2  باألصول املعلوماتية والتقنيةيجب على املور 

 االنتاجفصل بيئة 

 عن

 التطوير وبيئة بيئة  

 االختبار

 .وبيئة االختبار وبيئة اإلنتاجيجب على املورد الفصل التام بين بيئة التطوير 

 عناصر التحكم 

األمنية الخاصة 

 بوزارة العدل

د أن يلتزم بجميع الضوابط األمنية املطبقة في  وزارة العدل ويمنع من تجاوزها.  يجب على املور 

 املسح األمني

 تعاقدينللم 

يحق لوزارة العدل طلب تقرير مسح أمني على املوظفين الذين سيعملون على األصول  املعلوماتية 

 .( في الوزارةCritical Systemsوالتقنية الحساسة )

 الحوسبة املتنقلة

العدل املخزنة أو املعالجة على الحوسبة املتنقلة باستخدام يجب على املورد تشفير جميع معلومات وزارة 

معيار تشفير أمن )تشمل الحوسبة املتنقلة على سبيل املثال: أجهزة الكمبيوتر املحمولة والهواتف 

 الذكية ... إلخ(

 أمن معلومات وزارة

 العدل 

ة املعلومات ) .1  .( Non-Disclosure Clausesااللتزام ببنود املحافظة على سری 

 .االلتزام باتفاقية الخصوصية .2

 لسياسة  .3
ً
سخ احتياطية من بيانات ومعلومات الوزارة بشكل دوري ووفقا

ُ
يجب على املورد عمل ن

  . إدارة النسخ االحتياطية الخاصة بمركز أمن املعلومات وضوابط هيئة األمن السيبراني

وإعادتها للوزارة بصيغة قابلة يجب على املورد تصنيف بيانات ومعلومات الوزارة قبل استضافتها  .4

 لالستخدام عند انتهاء الخدمة.

 .يجب على املورد الحذف اآلمن لبيانات ومعلومات الوزارة عند انتهاء الخدمة .5

، يتم توقيع اتفاقية تبادل البيانات واملعلومات واملعلومات بين الوزارة واملورد في حالة تبادل البيانات .6

 االتفاقية على: بين الطرفين. حيث يجب أن تشمل

 .تحديد الوسائط )املادية أو اإللكترونية( التي سوف يتم استخدامها للتبادل 
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 .مخطط الترميز املطلوب استخدامه 

 .تحديد خدمة البريد املستخدمة عند التبادل 

 .عند استخدام التشفير يجب تحديد نوع التشفير املستخدم 

 سرقة البيانات واملعلومات.  تحديد املسؤوليات وااللتزامات في حالة فقدان أو 

 .إشعار باالستالم 

 التخلص اآلمن من 

 وسائط التخزين 

بالنسبة لألصول التي لن يتم تسليمها إلى وزارة العدل ، يجب على املور د إجراء مسح آمن لجميع وسائط 

 التخزين ويجب عليه القيام بالتخلص اآلمن من املواد.

 أمان كلمة املرور
د استخدام كلمات مرور قوية ومنع مشاركة كلمة املرور والحساب على االنظمة التي يتم يجب على  املور 

 التعامل فيها مع معلومات الوزارة.

 إدارة الوصول 

د  .1 تم منحه تصريًحا رسمًيا الوصول إلى البنية التحتية لوزارة العدل ما لم ي عدميجب على املور 

 .املتبعةحسب اإلجراءات والضوابط األمنية 

يجب على املورد تطبيق سياسة كلمة املرور اآلمنة على جميع املستخدمين الذين يملكون حق  .2

 الوصول إلى األصول املعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة العدل.

على املورد اتباع مبادئ تقييد الوصول الى األنظمة الخاصة بالوزارة على أساس مبدأ الحاجة إلى  .3

"ومبدأ الحد  Segregation of Duties" ومبدأ فصل املهام " Need-to-knowام" املعرفة واالستخد

 " "Least Privilegeاألدنى من الصالحيات واالمتيازات 

يجب على املورد الغاء حقوق الوصول فور انتهاء/إنهاء خدمات أي موظف يعمل لدى األطراف  .4

نية الخاصة بالوزارة أو في حال تغيير الخارجية ويملك حق الوصول إلى األصول املعلوماتية والتق

 .دوره الوظيفي الذي ال يتطلب استمرارية وصوله إليها

 .يجب على املورد القيام بمراجعة هويات الدخول والصالحيات على جميع األنظمة بشكل دوري  .5

 يجب على املورد االحتفاظ بسجالت التدقيق وتوفيرها للوزارة بناء على طلبها.  .6

 بعداالتصال عن 
د منع أي اتصال عن بعد بوزارة العدل ما لم يكن مصرًحا رسمًيا حسب اإلجراءات  يجب على املور 

 والضوابط األمنية املتبعة.

د منع استخدام االتصاالت غير املشفرة وبروتوكوالت الخدمة غير اآلمنة. االتصاالت اآلمنة  يجب على املور 
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ت
لبا

ط
مت

 
ن 

أم
ية

قن
الت

ل 
لو

لح
ا

 

 األمنيةالخصائص 

د تزويد وزارة العدل بتفاصيل كاملة حول  للحلول التقنية  يزات والخصاص األمنيةامليجب على املور 

 ملعايير وضوابط مركز أمن املعلومات وضوابط هيئة 
ً
املقدمة ومكوناتها ،باتباع الضوابط واملعايير وفقا

 األمن السيبراني ،على سبيل املثال ال الحصر:

 شهادة املنتج. 

  رية والتشفيرالس. 

 ضبط سالمة املعلومات والبيانات. 

  سجالت التدقيق. 

  وإدارتها.التحكم بصالحيات الوصول 

 تدفق الشبكة. 

 كشف ومنع االختراقات. 

   البرمجيات الضارة.مكافح 

 إدارة األمان

د تزويد وزارة العدل بتفاصيل إدارة خصائص األمان ، وهذا يشمل على سبيل   املثال:يجب على املور 

 التشغيل والتهيئة. 

 دورة الحياة. 

  التحديثات. 

 الدعم الفني. 

 التوافق األمني
د تقديم تفاصيل حول توافق الخصائص األمنية مع املعايير األمنية املعتمدة لدى وزارة  يجب على املور 

 العدل.

ية
من

ال
ت 

با
طل

ملت
م ا

مي
ص

ت
 

 الحد األدنى للمعايير

 األمنية األساسية 

د تطوير الحد األدنى للمعايير الضوابط األمنية األساسية )وفقا للمعايير األمنية املوص ي بها يجب على  املور 

 من قبل املصنع أو املطور( لجميع التقنيات واألجهزة والحلول واألنظمة التي يتم تسليمها.

 األمن املادي

د هو املسؤول عن األمن املادي للمعدات حتى يتم تسليمها  .1 رسميا وبشكل صحيح إلى وزارة املور 

 .العدل

في حال نقل أي أصول خاصة بالوزارة من قبل األطراف الخارجية خارج أماكن العمل ، فإنه يجب  .2

 .أن تخضع لسياسة األمن املادي

د عدم ترك أي معدات دون مراقبة ما لم تكن محمية بشكل جيد. مراقبة املعدات  يجب على املور 

مبادئ تصميم أمن 

 املعلومات

د مناقشة مبادئ تصميم أمن املعلومات مع مركز أمن املعلومات بالوزارة والحصول على  يجب على املور 

 موافقة رسمية على طلباتهم، من أجل تعزيز أمن الخدمة أو البنية التحتية.
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 املراجعة األمنية

 للخدمات والتقنيات 

د تقديم طلب مراجعة األمن لوزارة  العدل بشكل رسمي ويجب أن يعمل على دعم وزارة يجب على املور 

 العدل إلجراء عمليات املراجعة األمنية بنجاح.

ية
من

ال
ت 

لبا
ط

ملت
ق ا

بي
ط

ت
 

 إدارة الثغرات

معتمدة  من خالل أطراف خارجية للثغرات األمنيالفحص يحق لوزارة العدل في حال الحاجة إجراء  .1

 .من مركز أمن املعلومات

د إصالح .2 ومنع جميع نقاط الضعف في البنى التحتية واألصول املقدمة قبل ربطها  يجب على املور 

 بالبنية التحتية لوزارة العدل.

د تزويد وزارة العدل بتقرير مفصل عن الثغرات.  .3  يجب على املور 

د أن يعتمد أداة تقييم الثغرات من قبل وزارة العدل قبل استخدامه. .4  يجب على املور 

الحد األدنى لتطبيق 

 للمعايير األمنية

 األساسية 

د بتكوين البنى التحتية واألصول التي تم تسليمها وفًقا للحد األدنى للمعايير األمنية  يجب أن يقوم املور 

 األساسية املعتمدة من وزارة العدل.

 املعاييرإجراءات 
د تقديم إجراءات املعايير بشكل مفصل واملتعلقة بإدارة وتشغيل  وتهيئة خصائص األمان يجب على املور 

 للبنى التحتية والحلول واالجهزة املقدمة

 

 اإلشراف واملتابعة 13

 ( اإلشراف الفني على املشروع يكون دائما من داخل الوزارة، حيث سيتواجد فريق املعمارية وقيادة الفريق الفنيةtechnical leading )

 . بالوزارةواإلدارة الفنية 

  .جميع عمليات التطوير تخضع للمعايير القياسية التي وضعتها الوزارة، واملذكورة تفصيال في الوثائق واألدلة األخرى 

  ملكية األتخضع( كواد املصدريةsource codeلوزارة العدل )،  مسئول عن تسليم جميع األكواد املستخدمة للفريق   االستشاري  كما أن

 .التقني داخل الوزارة

  املنفذ مسئولة عن توفير الحواسب وأدوات التطوير للفريق املنفذ. االستشاري 

 اختيار الكوادر 14

 تخضع ملعايير وزارة العدل املذكورة تفصيال في األدلة األخرى. لكوادر ا في املهارات املطلوبة 

  بانتقاء املتقدمين للوظائف بناء على هذه املعايير، ويقوم بعمل مسح  االستشاري يقوم( مبدئي لهمscreeningللتأكد )  أن اشتراطات

 الوزارة تنطبق عليهم.

  واحد على األقل( له خبرات كافية لتولي أعمال املعمارية والتصميم بصفة تدريجية  -مهندس )معماري تقني  بتعيين االستشاري يقوم

ِ(agile, gradual and incremental architectureلكل ما يحتاجه نطاق املشروع امل ) تعاقد عليه وأن يقوم بهذا بالتنسيق وتحت إشراف

 مكتب البنية املؤسسية بالوزارة. كما يلزمه تغطية وتوثيق املحاور التالية )فيم يخص نطاق املشروع املتعاقد عليه( عند بناء الحلول 

 (capability model, capabilities landscapeالقدرات ) -

 (Functional and process landscapeاألعمال واإلجراءات ) -
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 (Data and Information Architectureالبيانات واملعلومات ) -

 (Applications Landscape/Architectureالتطبيقات )ِ -

 (Infrastructure Landscape/Architectureالبنية التحتية ) -

 (.Data, information and overall IT security, Threat models etcأمن املعلومات ) -

  ولضمان تكافؤ الفرص: تخضع عمليات التقييم ملعايير تقييم الكوادر الوزارةاملوافقة النهائية على الكوادر تتم بعد تقييمهم من قبل ،

 .املطبقة في الوزارة واملذكورة تفصيال في األدلة األخرى 

 التواصل بين أعضاء الفريق 15

 وسائل التواصل 

  ويستخدم في التواصل الرسمي بين أعضاء الفريقيتم عمل بريد إلكتروني لكل مطور 

  استخدام برنامجMicrosoft Teams  فيديو وأو صوتا أ كتابة، اللحظي بين أعضاء الفريق للتراسل 

  ملفات املتطلبات يتم ارفاقها مع الuser stories  وال features .املوجودة باملنصة املستخدمة من قبل الوزارة 

 

 وثائق السياسات واملعايير القياسية  16

 :للتفاصيل السابقة واملكملة هذه قائمة بالوثائق التفصيلية واملعايير القياسية املتبعة في وزارة العدل، 

 ( سياسات البنية املؤسسيةEnterprise Architecture) 

 املعلومات أمن وضوابط  وإجراءات ومعايير سياسات 

 سياسات البنية التقنية 

 والخدمات األنظمة معمارية سياسات 

 التطبيقات أمن وإجراءات ومعايير  سياسات 

 التطبيقات أداء سياسات 

 املستخدم تجربة سياسات 

 التطبيقات تطوير سياسات 

 اإلطالقات إدارة إجراءات و سياسات 

 التشغيل عمليات سياسات (DevOps) 

 املنفذة الشركات من األنظمة استالم سياسات 

 التصميم نظام سياسات 

 واجهات املستخدم تصميمو  الرقمية الهوية سياسات  

 اختيارهاسيتم مشاركتها مع الشركة املنفذة فور التي و  ما يندرج تحتها من أدلة تفصيلية،على أن تكون النسخة األخيرة من هذه الوثائق و 

وحفظ تتبع الوزارة فقط وال يمكن للشركة املنفذة  من امللفات السرية والتي لها حقوق نسخهي النسخة املعتمدة والتي تعتبر وتعميدها 

 خرى ال تخص الوزارة.أي مشاريع أو االسترشاد بها في أالنسخ منها 


