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التشغيل البيني بين المؤسسات
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 Interoperability :التشغيل البيني 
ومات هو قدرة المنظومات والجهات المختلفة على العمل معا لتبادل ومشاركة وإعادة استخدام المعل

لويات متسقة وفي سياق سياسي معين تكون فيه لدى الجهات المتعاونة رؤى متوافقة وأو. والبيانات

:  وأهداف مركزة، يمكن التمييز عادة بين أربعة مستويات من العمل المشترك، وهي

.  الخدماتالتشغيل البيني التقني، للتفاعل والنقل، متض ّمنا ترابط األنظمة الحاسوبية و• 

ادلة، بحيث التشغيل البيني الداللي، بهدف االتساق الداللي، مثل اتساق معنى المعلومات المتب• 

. يكون لها المعنى ذاته لدى جميع األطراف

راءات التي تحقق التشغيل البيني التنظيمي، بهدف االتساق التنظيمي واإلجرائي، مثل تنسيق اإلج• 

.  بموجبها الجهات المختلفة هدفا متفقا عليه سلفا، ويحقق المنفعة المتبادلة

نات القيمة القانونية التشغيل البيني القانوني، بهدف االتساق التشريعي، بحيث يكون لتبادل البيا• 

. المالئمة
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الهيئة العامة للمعلومات

 صلحة االحوال المدنية

مواليد

وفيات

زواج

طلاق

ش             

الشبكة الوطنية لتبا ل البيانات

مصلحة الجوازات والجنسية

ةالبيانات البايومتري

الخدمات الحكومية

خد ات المواطنين
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الهيئة العامة للمعلومات

مرصف ليبيا المركزي

مرصف الجمهورية

مرصف الوحدة

مرصف الصحاري

المرصف التجاري

مرصف شمال افريقيا

ةالشبكة الوطني
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خدمة التحقق من أرقام هواتف ارباب األسر

مصرف الجمهورية

مصرف الوحدة
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المصرف التجاري

مصرف شمال افريقيا

الهيئة العا ة للمعلو ات
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الدولةالمنصة الرقمية لمتابعة انسياب البيانات مع مؤسسات الدولةالمنصة الرقمية لمتابعة انسياب البيانات مع مؤسسات



احصائيات خاصة بمنظومة حجز االسمنت 
الشركة االهلية لإلسمنت

احصائيات خاصة بمنظومة حجز االسمنت 
الشركة االهلية لإلسمنت
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Hospital Education

Institute

  
 
السجل المدن الجوازات النفط الصناعةالصحةالتعليمالضمان
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