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ماجستیر إدارة تقنیة المعلومات - جامعة ولونجونج - استرالیا ●ناھض الحربي

مدیر االستراتیجیة التقنیة والتحول الرقمي ●
● ePMO مدیر مكتب إدارة المشاریع
مدیر تطبیقات األعمال والخدمات االلكترونیة ●
●EAO  مدیر مكتب البنیة المؤسسیة
●ERP المشرف على تنفیذ نظام تخطیط الموارد

مدیر الربط وتكامل البیانات في برنامج حساب المواطن●
رئیس فریق التطویر لألنظمة لوكالة التنمیة االجتماعیة ●

●CDO مدیر التحول الرقمي حالیا 

عضو برنامج كفاءات الحكومیة الرقمیة
@nahedh        www.nahedh.com

TOGAF 9.1 , SOA , Cobit 5 , ITIL 3.0 , Prosci CM , KPI A
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قبل البدایة●محتویات الجلسة 
البنیة المؤسسیة في حیاتنا الیومیة●
أھداف البنیة المؤسسیة●
مكونات البنیة المؤسسیة●
أطر عمل البنیة المؤسسیة ●
األنظمة االلكترونیة لتشغیل مكتب البنیة المؤسسیة●
كیف تخدمنا البنیة المؤسسیة عملیاً●
تحدیات تطبیق البنیة المؤسسیة في المنظمات●
قصة نجاح وتجارب مستفادة●
التكامل مع مكونات المنظمة●



4

قبل البدایة
من یستطیع اإلجابة عن ھذه األسئلة في منظمتك؟

ماھي الخدمات التي نقدمھا لعمالئنا ؟●
ماھو أھم سیرفر لدینا تعتمد علیھ خدماتنا؟ وأین یوجد؟●
ماھي الخدمات الحرجة لدینا؟●
كم عدد التطبیقات التي تعمل بتقنیة ASP.net لدینا؟●
ھل نملك بیانات لحظیة عن أسعار العمالت؟●
ھل لدینا خطة للتعافي من الكوارث؟ وھل تم اختبارھا؟●
كم عدد السیرفرات التي تعمل بنظام لینكس لدینا ؟●
أین وكیف یتم تخزین كلمات المرور ألغلب األنظمة؟●
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التحدیات التي تواجھھا المنظمات

شدة المنافسة●
ارتفاع سقف توقعات العمالء●
تضخم حجم المنظمة●
الدخول في أسواق جدیدة●
التحول الرقمي●
تداعیات فایروس كورونا●
كثرة التغیر في فرق العمل●
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البنیة المؤسسیة في حیاتنا الیومیة

arab-arch.com : المصدر
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البنیة المؤسسیة في حیاتنا الیومیة

بنیة معقدةبنیة بسیطة

یوجد الكثیر من الترابط والتداخل بین طبقات المنزل ال یوجد تعقید في ترابط مكونات الخیمة لذلك یكون التغییر مباشر و سھل وسریع
( طبقة توزیع الكھرباء ، طبقة توزیع الماء …. ) لذلك التغییر أصعب
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مكتب البنیة المؤسسیة یرى 
كامل مكونات المنظمة ویعرف 

الترابطات التي بینھا
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ماھي البنیة المؤسسیة

البنیة المؤسسیة ھي ممارسات وضوابط تعنى بتطبیق رؤیة 
واستراتیجیة الجھة وذلك بإحداث التغییرات الالزمة للموائمة بین 

أھداف وإجراءات األعمال للجھة وبین تقنیة المعلومات. 

یسر - البنیة المؤسسیة الوطنیة
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مكتب  البنیة المؤسسیة یقوم بعدة أدوار منھا
 بناء مخططات المنظمة ( البنیة المؤسسیة )

البنیة المؤسسیة
للوضع الحالي

البنیة المؤسسیة
للوضع المستقبلي

مشاریع  التحول

As isTo be
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أھداف البنیة المؤسسیة في المنظمات

تحسین عملیة اتخاذ القرارات لإلدارة العلیا●
تكامل مكونات المنظمة●
المساعدة في فعالیة للمشاریع●
توفیر حلول تقنیة فعالة وغیر مكلفة●
تقلیل المخاطر وتجنب العدید منھا●
إزالة العملیات الغیر فعالة والمتكررة●
رفع كفاءة استخدام أصول المنظمة●
المساعدة في نجاح عملیات التغییر●
المساعدة في قیاس أداء المنظمة●
المساعدة في تسھیل إجراءات العمل●
إنجاح التحول الرقمي●
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تتكون البنیة المؤسسیة من عدة طبقات ، یوجد تكامل وتداخل بینھا 

طبقات مخطط البنیة المؤسسیة

طبقة التطبیقات/األنظمة

توثق كافة التطبیقات التي في 
المنظمة مع كامل التفاصیل لھا 

وعالقتھا مع بقیة المكونات

طبقة البیانات/المعلومات

تحتوي على توثیق لكامل مصادر 
البیانات والمعلومات وما یتعلق 

بھا

طبقة األعمال

وھي الطبقة التي تحتوي على كافة ما 
یتعلق باألعمال مثل إجراءات العمل ، 

التوثیق ، مبادئ األعمال وغیرھا.

طبقة التقنیة

 توثق كافة األجھزة 
والبنیة التحتیة في 

المنظمة
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االستراتیجیة الرقمیة والبنیة المؤسسیة

الخارطة  االستراتیجیة●
توثق كل ما یتعلق باستراتیجیة المنظمة وتشمل:
 ( طبقة العمیل ، طبقة السوق ، طبقة الھویة )

خارطة الطریق لتحویل األعمال●
تحتوي على كافة معالم التحول لألعمال،وھي خارطة الطریق  لمكتب 

البنیة المؤسسیة التي سیتم تنفیذھا في المنظمة.
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إطارات العمل ومنھجیات للبنیة المؤسسیة
لتطبیق البنیة المؤسسیة ھناك عدة إطارات عمل ، لكل إطار ممیزاتھ وعیوبھ ، یمكن 

اختیار األنسب لطبیعة عمل المنظمة

إطارعمل زاكمان
شھیر ومستخدم بكثرة ومرن

ZACHMAN

إطارعمل توجاف
یوفر منھجیة متكاملة للبنیة المؤسسیة

TOGAF

إطار العمل الفدرالي
تم بناءھا في أمریكا من الوكاالت الفدرالیة

FEAF
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TOGAF إطار عمل توجاف

طریقة تطویر البنیة المؤسسیة ●
المرحلة األولیة ○
الرؤیة للبنیة ○
بنیة األعمال ○
بنیة المعلومات واألنظمة ○
بنیة التقنیات ○
الفرص والحلول ○
خطة االنتقال ○
حوكمة  التنفیذ ○
إدارة تغییر البنیة ○

المبادئ المؤسسیة●
القدرات المؤسسیة●

أحد أشھر أطر العمل المستخدمة في تطبیق البنیة المؤسسیة عالمیاً ، خصوصاً  في المملكة العربیة السعودیة.
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( ArchiMate  أركیمیت ) اللغة الوصفیة
عند  وصف مكونات البنیة المؤسسیة ( إجراءات ، بیانات ، تطبیقات ، تقنیات )  ورسمھا یتم استخدام رموز خاصة متعارف 

علیھا كلغة وصفیة 
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Views المشاھد في توجاف

لالطالع على كامل المكونات والعالقات بینھا ، یمكن بناء 
 أكثر من مشھد لعرض ھذه المعلومات وذلك من خالل األداة 

المستخدمة في مكتب البنیة المؤسسیة
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الحلول التقنیة  لمكاتب البنیة المؤسسیة
یوجد بالسوق العدید من الحلول لتشغیل مكتب البنیة المؤسسیة ، العدید منھا  تجاري  وبعضھا مفتوح المصدر
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 Gartner تقییم جارتنر

تقوم مؤسسة جارتنر 
لألبحاث بنشر تقریر دوري 

مدفوع  لمقارنة األنظمة 
الخاصة بالبنیة المؤسسیة
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NEA البنیة المؤسسیة الوطنیة
من أجل تحقیق التمیز في عمل  الحكومیة السعودیة تم بناء إطار عمل من برنامج التعامالت اإللكترونیة الحكومیة 

المرجع : موقع برنامج التعامالت الحكومیة اإللكترونیة - یسر
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تجربة مركز المعلومات الوطني 
یعتبر مركز المعلومات الوطني في المملكة العربیة 

السعودیة من الجھات المتقدمة في تطبیق البنیة 
المؤسسیة.

تطور تدریجي في تنفیذ البنیة المؤسسیة مع قیاس یسر بدایة بعام ٢٠١٣●
تكامل عالي بین طبقات البنیة المؤسسیة●
اتخاذ القرارات بناء على معلومات البنیة المؤسسیة●
مستوى نضج عالي في تمكین البنیة المؤسسیة●
إصدار تقاریر ومشاھد تخدم األعمال بشكل سریع ومباشر●

شكر كبیر لفریق المركز الطالعنا على تجربتھم في البنیة المؤسسیة 
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كیف تخدمنا البنیة المؤسسیة ؟

وضع معاییر قیاسیة.●
الحفاظ  على أصول المنظمة ومعلوماتھا الھامة●
تعافي سریع من الكوارث●
إتاحة عالیة للخدمات●
مرونة وقدرة على التوسع●
العمل  على أكثر من مسار في نفس  الوقت●
توافق  وتكامل بین مكونات المنظمة إجابة ألي سؤال مثل :●

كم عدد التطبیقات التي تعمل بتقنیة .Net ؟○
ماھي األنظمة والخدمات  الحرجة في المنظمة؟○
ماھو الخادم الذي تعتمد علیھ بقیة الخوادم واألنظمة؟○
ماھي أكثر 5 إجراءات عمل استخداماً؟○
ماھي نسبة  نضج خدماتنا ؟○
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خطوات عملیة لنجاح البنیة المؤسسیة 

تبني اإلدارة العلیا لھا.●
تأسیس مكتب خاص بھا یتبع إلدارة التحول الرقمي●
یمكن تنفیذ  البنیة المؤسسیة داخل أو خارج إدارة تقنیة المعلومات●
تحقیق التكامل مع اإلدارات األخرى بشكل عملي●
البنیة المؤسسیة مفیدة أكثر للمنظمات المتوسطة والكبیرة●
استخدام أداة وحل إلكتروني یناسب طبیعة المنظمة●
تحدیث األداة أوالً بأول أو وضع تكامل مع بقیة األنظمة●
تنفیذ الوضع المستقبلي تحدي حقیقي في كل  المنظمات●
بناء لوحات المعلومات لعرض المشاھد المھمة ألصحاب القرار●
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التكامل مع مكونات المنظمة
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مصعد المختصین بالبنیة المؤسسیة

یجب على مختصي البنیة المؤسسیة استخدام ھذا المصعد 
صعوداً وھبوطاً بشكل دائم لتحقیق التوازن بین اإلدارات العلیا 

والشركات االستشاریة وبین اإلدارات التنفیذیة.
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جمال وتناسق مكونات المنظمة

مكتب البنیة المؤسسیة یلعب دور البستاني في الحدیقة ، فھو 
یحافظ على جمال الحدیقة ، بتقلیم الحدیقة و التخلص من 

األعشاب واألنظمة القدیمة والضارة.
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رحلة مختص بنیة مؤسسیة



شكًرا لكم..شكًرا لكم
للتواصل 

@nahedh
nahedh.com


