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السؤال األول

النفط على قطاع أسعار ما هو تأثير إنخفاض 

الحكومة اإللكترونية؟

هناك حاجة لترشيد اإلنفاق الحكومي

دون المساس بفاعلية الخدمات

خفض الميزانية•

مل تقليص نطاقات الع•

لبعض المشاريع

ع بعض المشاريإلغاء •
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السؤال الثاني

كيف يمكن تخفيض المصاريف

مليون 155التشغيلية للحكومة ب 

لاير سنويا 
زيادة الخدمات المشتركة : اإلجابة

و االستفادة من اقتصادات الوفرة
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السؤال الثالث

هل هذا ممكٌن ؟

هل حدث بالفعل ؟

أين؟

متى ؟

كيف ؟



ملخص عام 
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نظرة عامة عن الخدمات المشتركة

.  لدولة قطر على مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تحقيقها2020االلكترونية استراتيجية الحكومة تعتمد •

تراتيجية و لتحقيق هذا المحور فقد تم تضمين االس. «رفع كفاءة العمليات الحكومية»االستراتيجية هو المحاورهذه حد أ•
:بهدفلعدة مبادرات 

والسمات إضافة أحدث التقنيات •

لمنصات الحكومة اإللكترونية

، البنية التحتية المشتركةتطوير •

وتعزيز استخدام الجهات الحكومية 

للخدمات المشتركة

دام واستخزيادة كفاءة العمليات اإلدارية 

في الجهات التطبيقات المشتركة

الحكومية

لفاعليةاتعزيز تجربة المستخدمين وتحسين •

ف بهد" اللبنات األساسية"إنشاء عن طريق 

الالفعوالتقديم االستخدامسهولة وزيادة 

للخدمات اإللكترونية

الكفاءة واألمنضمان 

12

5

3

2

4
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نظرة عامة عن الخدمات المشتركة

:لتحقيقالحكوميةالمؤسساتوالهيئاتأمامالمجالفتحشأنهامنالمشتركةالخدمات

رقمية خدمات إدخالفياإلسراع

عدة وتحقيق الوصول إلى قاجديدة 

أقل تكلفة

فرة االستفادة القصوى من اإلمكانيات المتو

لوجيا التي ستؤدي إلى خفض تكاليف تكنو

المعلومات واالتصاالت األساسية

تها وزيادة فاعليالخدمات مستوى جودة رفع

للموظفين بالنسبة 

12

3

تقليل التكاليف التشغيلية

سرعة توفير متطلبات الخدمات االلكترونية
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الخدمات المشتركةقائمة 

اإللكترونيةبوابة الدفع 

الشبكة الحكومية

3

1

الحكوميمركز البيانات  2

6

مركز االتصال الحكومي

النصية القصيرةالرسائل بوابة 4

5

التوثيق االلكتروني

الحكوميةالسحابة اإللكترونية 7



الشبكة الحكومية
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الشبكة الحكومية

إجمالي عدد 

الجهات 

المربوطة

33منها 
مستفيدة من 

اإلنترنت

بكة الحكومي ِّة الى إتاحة الفرص للمؤسسات الحكومية للتواصل مع بعضها ضمن منص  • ة اتصال تت سم تهدف الش ِّ
م الشبكة الحكومية خدمات .باألمان والموثوقية لتطوير عملية تبادل البيانات وتعزيز أمان الخدمات اإللكترونية تقد ِّ

:اتصال شبكية بين أربع مجموعات أساسي ِّة من المستخدمين

  
ة بين املؤسسات الحكومي 

(يمقر رئيس ي الى مقر رئيس )

ي بين املؤسسات والخدمات الت
يستضيفها مركز البيانات 

(GDC)الحكومي 

اري اختي)اتصال إنترنت آمن 
(بالنسبة للمؤسسات

بين املقرات الرسمية 
86عيدةللمؤسسات ومكاتبها الب

:الفوائد

اتصال آمن ومضمون مع المؤسسات األخرى، وذلك لتبادل •
.البيانات والخدمات اإللكترونية

.اتصال آمن ومضمون باإلنترنت•

استخدام أية خدمات مشتركة مقدمة عبر الشبكة الحكومية •
.بسهولة

ية بناًء منح المؤسسات خيارات تحديد سعات النطاق تردُّدي كاف•
الخدمة تويات على تقارير عمليات الشبكة الحكومي ِّة واتفاقيات مس

(SLA)

من Opexوالعمليات  Capexتغطية مصاريف رأس المال •
.قبل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

.تطوير تقنية الشبكة الى الربط باأللياف الضوئية•

.جاري العمل على ربط حدائق االنترنت أيضا•
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اصة بربط إنخفاض المصاريف التشغيلية السنوية الخنسبة
الحكوميةبالشبكة جهة حكومية 86

-65% 
احد استخدام خط ربط و:عامل التوفير 

لكل من االنترنت والربط بالجهات 

األخرى
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الشبكة الحكومية

:التكلفةالتوفير في 

جهة33عدد الجهات المستفيدة من انترنت الشبكة الحكومية 

الجهات متفرقة قبل الشبكة الحكومية الجهات مجتمعة في الشبكة الحكومية

الشهرية قبل وبعد الشبكة الحكوميةاإلنترنتبيان فرق تكلفة 

انخفاض% 82



(GDC)مركز البيانات الحكومي 
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(GDC)مركز البيانات الحكومي 

خدمات )ها توفر خدمة مركز البيانات الحكومي تسهيالت لكافة المؤسسات الحكومية الستضافة البنية التحتية الخاصة ب
.  مع خدمات مركز االتصاالت الرئيسية مثل خدمات الرقابة واإلشراف األساسية( استضافة

عدد إجمالي
الجهات 
الحاليين

17

:الفوائد

:  مخطط توزيع الطاقة
زائن كامل المسار حتى الوصول إلى خثنائي على توزيع الطاقة بنظام يتم •

.الخوادم لغرض توفير أعلى مستوى من الثبات والضمان

:التحكم بالبيئة
.تكييف هواء متوفرة بشكل دائموحدات •

%.  50مئوية والرطوبة بنسبة 20بحدود تثبيت الحرارة تقنية •

:المراقبة األمنية
نظام مكافحة الحريق•

نظام الرقابة واإلشراف•

نظام الدخول والكشف عن التطفل•

:بنية الشبكة التحتية
اتصال بالشبكة الحكومية•

اتصال باإلنترنت عبر الشبكة الحكومية•

:االستخدام

%86: نسبة حجز الخزائن •

%45: نسبة االستخدام الحقيقي•
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اصة إنخفاض المصاريف التشغيلية السنوية الخنسبة

جهة حكومية17بخدمة استضافة األجهزة والمعدات  ل 

-62% 
اقتصاديات: عامل التوفير 

ع الوفرة في العقود الجماعية م

مزودي الخدمات



مركز االتصال الحكومي
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مركز االتصال الحكومي

مها الحكومة• .مركز االتصال الحكومي هو نقطة اتصال وحيدة توف ِّر خطاً أولياً لدعم الخدمات التي تقد ِّ

:الفوائد

خط أول لدعم العديد من الخدمات الحكومية المقدمة لألفراد •

.بواسطة مختلف الجهات الحكومية

سق تقديم ممثلي خدمات عمالء للجهات الحكومية لتحقيق دعم مت•

.عالي الجودة للعمالء عبر كافة الجهات الحكومية

ية احتياجات تقديم بنية تحتية مشتركة لمركز االتصال، وذلك لتلب•

ن الجهات الحكومية لتحديد موقع ممثلي خدمات العمالء الخاصي

هم  لتفاعلية مثل تقديم خدمات االستجابة الصوتية ا)بهم في مقار ِّ

ومدير المكالمات وإدارة عالقات العمالء وتسجيل المكالمات 

(.وغيرها

ومية تقديم توجيهات وأفضل الممارسات والمقاييس للجهات الحك•

ية الراغبة في مجال الدعم ومراكز االتصاالت مثل مكتبة البن

الدولية للتميُّز في خدمة والشهادة ( ITIL)التحتية للمعلوماتية 

(COPC)العمالء 

إجمالي عدد 
املستخدمين 

الحاليين

2232

إجمالي عدد 
الخدمات
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اصة إنخفاض المصاريف التشغيلية السنوية الخنسبة

جهة حكومية22بخدمة مركز االتصال الحكومي ل 

-75% 
:عامل التوفير 

استخدام نفس العنصر البشري في أكثر من مشروع ألكثر من جهة•

.يةنفس تراخيص البرمجيات في خدمة أكثر من جهة حكوماستغالل •



SMSالقصيرة النصية بوابة الرسائل 
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SMSالقصيرة النصيةالرسائلبوابة 

يرة فردية أو يتمث ل الغرض من هذه الخدمة في إنشاء منصة فردية لتمكين الجهات الحكومية من إرسال رسائل نصية قص•
(  HTTPS)مشفر يمكن تقديم الخدمة بواسطة بروتوكول نقل النص ال. على شكل مجموعات إلى المستخدمين النهائيين

.لمعتمد على شبكة اإلنترنت
إجمالي عدد 
املستخدمين 

الحاليين

13

:الفوائد
حكومي، موارد، حماية : مثل)هوية تعريف مخصصة للمرسل •

(المستهلك

الجاهزية للدمج مع تطبيقات الجهات المختلفة•

دعم األحرف العربية واإلنجليزية•

طويلة SMSرسائل نصية •

صالحية وتكرار للرسائل وقوالب وجداول مبرمجة•

تقارير التسليم•

ساعة على مدار األسبوع24توفر الخدمة •

مليون رسالة نصية 9تم ارسال أكثر من 

لخدمات حكومية خالل الفترة من 

2015حتى أبريل 2014نوفمبر
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اصة إنخفاض المصاريف التشغيلية السنوية الخنسبة

جهة حكومية13بخدمة الرسائل النصية القصيرة ل 

-35% 
:  عامل التوفير 

عية الوفرة في العقود الجمااقتصاديات •

الخدماتمع مزودي 

في استغالل نفس تراخيص البرمجيات•

.خدمة أكثر من جهة حكومية



بوابة الدفع اإللكترونية
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بوابة الدفع اإللكترونية

ن تطبيق بوابة الدفع اإللكترونية الجهات الحكومية من تحصيل الرسوم المطلوبة من المستخدمين النهائي• ين، وذلك مقابل إنجاز يمك ِّ
.وهي خدمة مشتركة يمكن دمجها مع كافة الخدمات اإللكترونية التي تتضمن سداد رسوم. معامالت الخدمات اإللكترونية

:تشتمل عملية معالجة الدفع قسمين وفقاً لطريق الدفع•

(Visa & Master Card)الدفع باستخدام البطاقات االئتمانية•

مع نظام بنك قطر الوطنيمن خالل التكامل (: الخصم المباشر/ التقييد)الدفع من حساب لحساب •

إجمالي عدد 
املستخدمين 

الحاليين

13 :الفوائد
:الوظائف المدعومة عبر بوابة الدفع اإللكتروني•

اإلنترنتدمج الدفع عبر •

يتم من خاللها االستبيان عن معامالت: االستبيانخدمة •
.السداد

د يتم عبرها استرداد الدفعة عن: استرداد رسوم المعاملة•
.الطلب

أقل نسبة عمولة للبنك•

لاير مليار 12,4:  مجموع قيمة المبالغ على البوابة •

حكوميةمليون معاملة 19,4قطري عن  

مليار 3,5كان مجموع المبالغ  2014فقط في عام •

.حكوميةمعاملة مليون 4لاير قطري عن  



التوثيق اإللكتروني/ التصديق الرقمي 
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التوثيق اإللكتروني/ التصديق الرقمي

ن تطبيق • قيام كل جهة من جهة واحدة بدال مناإللكتروني التصديق الرقمي جميع الخدمات الحكومية الى التوثيق يمك ِّ
اج الى تحتوهي خدمة مشتركة يمكن دمجها مع كافة الخدمات اإللكترونية التي . على حدة ببناء التصديق الخاص بها

.توثيق

:قسمين التصديق الرقمي عملية تشتمل •

التوثيق عن طريق اسم المستخدم و كلمة المرور•

التوثيق عن طريق البطاقة الذكية•

إجمالي عدد 
املستخدمين 

الحاليين

7

:الفوائد
.دمج عميلة التصديق الحكومي لجميع الخدمات•

.التوثيق يتم عن طريق وزارة الداخلية والحكومة اإللكترونية•



السحابة اإللكترونية الحكومية
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السحابة اإللكترونية الحكومية

(IaaS)البنية التحتية كخدمة•
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتالخاصة بخدمات األنظمة وال•

وزارةالخاصة بالخدمات كافة األنظمة وال: وزارة المواصالت •

وزارةاألنظمة الخاصة بموقع ال: وزارة التنمية اإلدارية •

(نظام إدارة المراسالت) وزارة السياحة •

(قانونيةالالميزانبوابة)وزارة العدل •

نشاطات، أنظمة إدارة / موافقات أجهزة)هيئة تنظيم االتصاالت •
(AFMS)الترددات 

(نظام النافذة الموحدة)الهيئة العامة للجمارك •

(الطبيةتوثيق الشهادات نظام )المجلس األعلى للصحة •

(مؤقت-إلكترونيبريد ال)2015العالم لكرة اليد بطولة •

(الموقع+ البريد االلكتروني )2015بطولة العالم للمالكمة •
2015أللعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة العالم بطولة •

(عالموق+ البريد االلكتروني )الهيئة القطرية لتنظيم األعمال الخيرية •

(الموقع الجديد+قطرتاريخ )كتارا •

(قيد االنشاء–نظام ادارة مشاريع الدولة)وزارة المالية •

(قيد االنشاء–مشروع ميناء حمد–البريد االلكتروني )قطر موانئ •

(قيد االنشاء–البريد االلكتروني )والرياضة وزارة الشباب •

(PaaS)كخدمة ات المنص•

نظام إدارة المراسالت•

الرسائل النصية/ الدفع/ بوابات  التوثيق •

(قيد االنشاء)(eCollaboration)التعاون الحكومي منصة •

(قيد االنشاء)(eParticipation)منصة المشاركة االلكترونية •

(SaaS)لبرنامج كخدمةا•

مواردنظام •

بة قوة الحوسباالستفادة من قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات •

خاصة بها السحابية، وعملت على نقل كافة مكونات بنية تقنيات المعلوماتية ال
ictQatarإلى سحابتها الخاصة   cloud.، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها

:تاليةالتي بدأت من خاللها بتزويد الوزارات بخدمات السحابة اإللكترونية ال

المستفيدةالجهاتإجمالي عدد 

IaaS PaaS SaaS

16 32+ 38+
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السحابة اإللكترونية الحكومية

:الفوائد

.سهولة وسرعة تزويد البنية التحتية للجهات الحكومية•

تشغل و كذلك خاصة تكاليف البنية التحتية و تكاليف الضمان اقتصادية الخدمات•
.في التراخيص

قاييس توفير منصة خدمات مشتركة موحدة للخدمات اإللكترونية بناًء على الم•
.واألعراف المهنية

.تسريع وتسهيل تطوير ونشر الخدمات من مختلف الوزارات•

يتها إتاحة اإلمكانيات األساسية لضمان أمن حلول الخدمات اإللكترونية وموثوق•
.وتوفرها

value
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7- Setup 

Backup System

1- IaaS Request 

Approved

3- Enforce 

Design and 

Security Policy

4- Development 

and Deployment

6- Performance 

and Load testing 

(Optional)

8- Setup 

Monitoring 

8a- Technical 

Monitoring 

8b- Business 

Monitoring 

(optional) 

كخدمةبنية التحتيةخطوات توفير ال

5- Vulnerability and 

Security Assessment 

(mandatory)

2- Design 

Review
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إنخفاض مصاريف تراخيص برمجيات قواعد نسبة

( OS)البيانات ونظم التشغيل 

-80% 
:  عامل التوفير 

هة استغالل نفس أجهزة الخوادم ألكثر من ج•

.حكومية

خدمة استغالل نفس تراخيص البرمجيات في•

.أكثر من جهة حكومية
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الصورة الكاملة–تكامل الخدمات 

االنترنت

الشبكة الحكومية
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