المهام والكفاءات المطلوبة  -فريق إدارة البيانات
مدير البيانات – Director of Data
الكفاءات المطلوبة
 .1أن يكون موظف ًا لدى الجهة ويشغل منصب ًا ال يقل عن
درجة مدير إدارة.
 .2أن يكون مخو ًال بصفة ريمية العاماد البيانات الويفية
وتقارير جودة البيانات وإتاحة وتبادل ومشاركة
البيانات عن الجهة.

المسئولية والمهام المنوط بها
 .1تمثيل الجهة ريمي ًا في جميع المكاتبات والمخاطبات الماعلقة بمؤشر نضج البيانات.
 .2اإلشراف العام على إجراءات العمل في الجهة لضمان االلازام بالاوقياات الزمنية وتحقيق الماطلبات
الاشغيلية الموضوعة من قبل الهيئة االتحادية للانافسية واإلحصاء.
 .3الاأكد من موائمة اياراتيجية إدارة البيانات وإجراءات العمل بالجهة بما يحقق ماطلبات مؤشر نضج البيانات.
 .4وضع اياراتيجية الاعامل ومنهجية االماثال لماطلبات مؤشر نضج البيانات.
 .5الاأكد من وضع وتنفيذ األطر الانظيمية لابادل ومشاركة البيانات (مثل مذكرة الافاهم ...وغيرها).

 .3أن يكون على دراية عامة بمؤشرات الممكنات
الحكومية للجهات االتحادية.
 .4أن يكون على دراية شاملة وتامة بنطاق وماطلبات
مؤشر نضج البيانات.

 .6الاأكد من الازام الجهة بجميع ماطلبات تبادل البيانات وتصنيفاتها ودورياها وغيرها من ماطلبات المؤشر.
 .7الاأكد من اياكمال تنفيذ الماطلبات الاقنية للربط اإللكاروني باياخدام البروتوكول اآلمن لنقل
البيانات/الملفات.
 .8إيناد المهام الماعلقة باحقيق ماطلبات مؤشر نضج البيانات إلى فريق العمل طبقاً لإلجراءات الاشغيلية لدى
الجهة.
 .9الاأكد من تعزيز المهارات واإلمكانيات الفنية لفريق إدارة البيانات لدى الجهة ،ورفع مساوى المعرفة
بالماطلبات الاقنية واإلدارية لمعايير المؤشر ،وماابعة مساوى االلازام بحضور ورش العمل واالجاماعات
االياراتيجية والاعريفية والفنية الاي تعقدها الهيئة االتحادية للانافسية واإلحصاء.
 .10تمثيل الجهة خالل مراحل الاقييم المخالفة ،واعاماد اإلجابات والاوضيحات واألدلة الاي يام تقديمها من
قبل الجهة.
 .11أي مهام أخرى قد ترى الجهة ضرورة إضافاها لضمان نجاح ملف مؤشر نضج البيانات.

المهام والكفاءات

المطلوبة  -فريق إدارة البيانات
مسؤول إدارة البيانات – Data Management Officer

الكفاءات المطلوبة
 .1أن يكون موظف ًا لدى الجهة على درجة رئيس أو
مشرف قسم.
 .2أن يكون على دراية عامة بمؤشرات الممكنات
الحكومية للجهات االتحادية.
 .3أن يكون على دراية شاملة وتامة بنطاق وماطلبات
مؤشر نضج البيانات.

المسئولية والمهام المنوط بها
 .1ينوب عن مدير البيانات في جميع المهام المذكورة أعاله.
 .2اقاراح وتنفيذ خطة العمل مع الفريق الداخلي بشأن تطبيق ماطلبات المؤشر.
 .3ماابعة إجراءات منح الموافقات الالزمة لابادل البيانات وماابعة تنفيذ القرارات الخاية باطبيق ماطلبات
ومعايير المؤشر وتوزيع المسؤوليات والواجبات على أعضاء الفريق الداخلي.
 .4الماابعة واإلشراف على تنفيذ إجراءات العمل الخاية باحقيق ماطلبات مؤشر نضج البيانات ضمن الخطة
الزمنية المحددة.
 .5ماابعة مساوى االلازام بانفيذ اإلجراءات الاشغيلية الداخلية والانسيق مع كافة الوحدات الانظيمية بالجهة
لضمان إدارة البيانات وتصنيفها ودورية تحديثها وإتاحاها طبقاً لماطلبات معايير مؤشر نضج البيانات.
 .6أن يكون حلقة الويل بين الجهة والهيئة االتحادية للانافسية واإلحصاء فيما ياعلق بطرق ودورية تبادل
البيانات وأي ايافسارات أو أيئلة قد تطرأً.
 .7حضور جميع البرامج الادريبية وورش العمل الماعلقة بمؤشر نضج البيانات والعمل على فهم قواعد
االماثال للماطلبات وآلية تطبيق المماريات الاي ييام الاطرق لها ضمن البرامج الادريبية وورش العمل الاي
تقيمها الهيئة االتحادية للانافسية واإلحصاء.
 .8حضور جلسات الاقييم مع مدير البيانات واإلجابة على أي أيئلة تفصيلية قد توجه من المقيم ،والاأكد من
تقديم األدلة الثبوتية عند طلبها.
 .9أي مهام أخرى قد ترى الجهة ضرورة إضافاها لضمان نجاح ملف مؤشر نضج البيانات.

المهام والكفاءات المطلوبة  -فريق إدارة البيانات
أمناء البيانات Data Custodians -
)الرجاء ترشيح عضوين إثنين)
الكفاءات المطلوبة
 .1أن يكون تابعاً إلدارة معنية بالبيانات وتطويرها
(مثل إدارة اإلحصاء ،إدارة االياراتيجية ،إدارة

المسئولية والمهام المنوط بها
 .1تنفيذ اإلجراءات الخاية باصنيف البيانات ومعالجاها وتقييم مساوى جودتها وتحقيق ماطلبات معايير مؤشر
نضج البيانات وفق الاوقياات الزمنية المحددة.

البحث والاطوير أو غيرها).
 .2حضور البرامج الادريبية وورش العمل الماعلقة بمؤشر نضج البيانات والعمل على فهم قواعد االماثال
 .2أن يكون على دراية شاملة وتامة بنطاق
وماطلبات مؤشر نضج البيانات.

للماطلبات وآلية تطبيق المماريات الاي ييام الاطرق لها ضمن البرامج الادريبية وورش العمل الاي تقيمها
الهيئة االتحادية للانافسية واإلحصاء.
 .3تحديث البيانات وإعادة تصنيفها إذا ما تاطلب األمر ،طبقا لاوجيهات مدير البيانات ومسئول إدارة البيانات لدى
ال باوييات الهيئة االتحادية للانافسية واإلحصاء.
الجهة وعم ً
 .4الحصول على الموافقات الداخلية الالزمة إلعادة الاصنيفات او أي تغييرات قبل إتاحاها.
 .5أي مهام أخرى قد ترى الجهة ضرورة إضافاها لضمان نجاح ملف مؤشر نضج البيانات.

المهام والكفاءات المطلوبة  -فريق إدارة البيانات
أخصائي البيانات Data Specialist -
الكفاءات المطلوبة
 .1أن يكون ذو مؤهالت وخبرات ماعلقة باقنية
المعلومات.
 .2ان يكون تابعاً إلدارة تقنية المعلومات لدى
الجهة.

المسئولية والمهام المنوط بها
 .1تقديم الدعم الفني والاقني المطلوب ،لاسهيل عمل فريق البيانات والاأكد من االماثال إلى الماطلبات الفنية
والاقنية الماعلقة بعمليات الربط اإللكاروني مع الهيئة االتحادية للانافسية واإلحصاء.
 .2حضور البرامج الادريبية وورش العمل الماعلقة بمؤشر نضج البيانات والعمل على فهم قواعد االماثال
للماطلبات وآلية تطبيق المماريات الاي ييام الاطرق لها ضمن البرامج الادريبية وورش العمل الاي تعقدها
الهيئة االتحادية للانافسية واإلحصاء.

 .3أن يكون على دراية شاملة وتامة بنطاق
وماطلبات مؤشر نضج البيانات.

 .3االلازام بالاوقياات الزمنية المحددة لدى الجهة ،والاأكد من فاعلية األجهزة والبرامج الاشغيلية الالزمة لنجاح
ماطلبات تبادل ونقل البيانات بالصيغة اإللكارونية المطلوبة.
 .4الاأكد من اياخدام البروتوكول اآلمن لنقل البيانات/الملفات عند تنفيذ الماطلبات الفنية للربط اإللكاروني.
 .5أي مهام أخرى قد ترى الجهة ضرورة إضافاها لضمان نجاح ملف مؤشر نضج البيانات.

