
 

 

  

  التحول الرقمي املرحلة األولى ملشروع الحوكمة -وزارة العدل 

 كترونيةدمات االلوالخ

ر   ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 
 

 

وثيقة العملية 

  SEPTEMBER 15, 2021 
INTERNATIONAL PROJECTS AND SERVICES CO. LTD. (IPSC) 

7044 UTHAM IBN AFFAN ROAD, ALWADI DISTRICT, RIYADH 13313-4527 

For Project Purposes 



 

كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدل.وز استخدامها أو مشاركتها بشكل هذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر وال يج  

© 2021 IPSC ICT Governance Objective Documentation          Page:  1 of 105 

  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

Table of Contents 

Table of Figures ...................................................................................................................................... 5 

Table of Tables ....................................................................................................................................... 6 

 7 ............................................................................................................................................... إدارة المستند

 7 ........................................................................................................معلومات المستند 

 7 ............................................................................................................... تاريخ المستند  

 7 ....................................................................................................... تصديقات المستند 

 8 ...................................................................................................................................................... المقدمة 

 9 ............................................................................................................................ الوصف 

 10 ....................................................................................................................................... الغرض واألهداف

 10 .............................................................................................................................. الغرض  

 10 .......................................................................................................................... األهداف  

 11 ..................................................................................................................................................... النطاق 

 13 ................................................................................................................................ القيمة المضافة لألعمال

 15 ................................................................................................................................................. التعريفات 

 19 ....................................................................................................... المشغالت، المدخالت، المخرجات والعالقات 

 19 ........................................................................................................................ المشغالت 

 19 ................................................................................ التغييرات االستراتيجية 1.7.1

 20 ................................... التغييرات في واحدة أو أكثر من الخدمات 1.7.2

 21 ................................................................................................. التغيير التشغيلي  1.7.3

 21 ............................... التغييرات من أجل تقديم التحسين المستمر  1.7.4

 22 ........................................................................................................................ المدخالت 

 23 ....................................................................................................................... المخرجات  

 26 ............................................................... العالقات ونقاط الصلة المشتركة 

 26 ....................................... التكامل مع عمليات التغيير في األعمال 1.10.1



 

كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدل.وز استخدامها أو مشاركتها بشكل هذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر وال يج  

© 2021 IPSC ICT Governance Objective Documentation          Page:  2 of 105 

  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 27 .................................................................. إدارة البرامج والمشروعات 1.10.2

 27 ............................................. إدارة التغيير للمؤسسة والمساهمين 1.10.3

 27 ............................................................................................ والشراكةالتوريد  1.10.4

 28 ............................. نقاط الصالت المشتركة داخل إدارة الخدمة 1.10.5

 28 ................................................................ إدارة التهيئة واصول الخدمة 1.10.6

 29 ................................................................................................. إدارة المشكالت 1.10.7

 29 .................................... المعلومات إدارة استمرارية خدمة تقنية 1.10.8

 29 .................................................................................... إدارة أمن المعلومات  1.10.9

 29 ..................................................................... إدارة السعة وإدارة الطلب 1.10.10

 30 .................................................................... إدارة ملف حقيبة الخدمات 1.10.11

 31 ............................................................................................................................... عناصر التحكم والتمكين 

 31 ........................................................................................................ عناصر التمكين  

 32 ........................................................................................................... عناصر التحكم  

 33 ............................................................................................. عوامل النجاح األساسية ومؤشرات األداء الرئيسية

 36 ........................................................................................................................................... ودة قياسات الج

 37 .................................................................................................................................... األدوار والمسئوليات

 37 ................................................................................. مالك عملية إدارة التغيير  

 37 ........................................................................ ملخص الغرض من الدور  1.13.1

 37 .................................................... الرئيسيةالمسئوليات والمسائالت  1.13.2

 37 ............................................................................... مهارات الدور المحددة  1.13.3

 38 .......................................................................................... العالقات األساسية 1.13.4

 38 ................................................................................ مدير عملية إدارة التغيير 

 38 ........................................................................ ملخص الغرض من الدور  1.14.1

 39 .................................................... المسئوليات والمسائالت الرئيسية 1.14.2

 39 ........................................................................... المهارات المحددة للدور  1.14.3



 

كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدل.وز استخدامها أو مشاركتها بشكل هذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر وال يج  

© 2021 IPSC ICT Governance Objective Documentation          Page:  3 of 105 

  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 40 .......................................................................................... العالقات االساسية 1.14.4

 40 ..........................................................................................بادئ )منشئ( التغيير  

 41 ......................................................................................................... ممارس التغيير 

 41 .............................................................................................................. سلطة التغيير  

 42 ......................................................... عضو المجلس االستشاري للتغيير 

 43 ........................................................ تشاري للتغييررئيس المجلس االس 

 44 ................................................................................... إطار الكفاءة والمهارات  

 44 .........................................................................................................إدارة التغيير  1.20.1

 45 ........................................................................................................... دعم التغيير  1.20.2

 47 ................................................................ توضيح مستويات المسئولية 1.20.3

 55 ..................................................................................................................................... التحديات والمخاطر 

 55 ..................................................................................................................... التحديات  

 56 ......................................................................................................................... المخاطر  

 57 ............................................................................................................................................. قوائم التدقيق 

 60 .................................................................................... اإلجراءات  المتغيرة في تقنية المعلومات  التي تتم ادارتها

االجراء الرئيسي للتغييرات في تقنية المعلومات التي  

 60 تتم ادارتها 

 63 .......................................................................... تقييم المقترحات بالتغيير  1.23.2

 66 .......................................................... بات التغيير تسجيل ومراجعة طل 1.23.3

 71 .............................. تقييم وتنفيذ التغييرات في حاالت الطوارئ  1.23.4

 76 ........................... تقييم التغيير الذي يتم بواسطة مدير التغيير  1.23.5

تقييم التغيير  الذي يتم بواسطة المجلس االستشاري   1.23.6

 85 للتغيير 

 92 ................................................................... اعتماد جدولة وبناء التغيير  1.23.7

 95 .............................................اعتماد التدشين الذي يتضمن التغيير  1.23.8



 

كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدل.وز استخدامها أو مشاركتها بشكل هذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر وال يج  

© 2021 IPSC ICT Governance Objective Documentation          Page:  4 of 105 

  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 98 .......................................... مراجعة ما بعد التنفيذ وإغالق التغيير  1.23.9

 101 ........................................................................................ دعم إدارة التغيير  1.23.10

 

 

  



 

كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدل.وز استخدامها أو مشاركتها بشكل هذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر وال يج  

© 2021 IPSC ICT Governance Objective Documentation          Page:  5 of 105 

  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

Table of Figures 

No table of figures entries found. 

  



 

كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدل.وز استخدامها أو مشاركتها بشكل هذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر وال يج  

© 2021 IPSC ICT Governance Objective Documentation          Page:  6 of 105 

  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

Table of Tables 

No table of figures entries found. 

 

  



 

كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدل.وز استخدامها أو مشاركتها بشكل هذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر وال يج  

© 2021 IPSC ICT Governance Objective Documentation          Page:  7 of 105 

  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 إدارة املستند

 املستند  معلومات 

 املعلومات  

  هوية املستند 

  مالك املستند 

  تاريخ االصدار 

  تاريخ اخر حفظ 

  اسم امللف 

 

 املستند  تاريخ  

 التغييرات  تاريخ اإلصدار   لنسخة ا

   

   

   

 

  ستند امل تصديقات 

 التاريخ التوقيع  االسم   لوظيفةا

    

    

    

  



 

كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدل.وز استخدامها أو مشاركتها بشكل هذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر وال يج  

© 2021 IPSC ICT Governance Objective Documentation          Page:  8 of 105 

  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 املقدمة 

   تصنيفها  يمكن  ولكن  متنوعة،  ألسباب  املؤسسة  داخل  التغييرات  تحدث  أن  مكني
 
 أو   استباقية  أنها  على  عادة

 : تفاعلية

  أو الجودة/   الخدمات وتحسين التكاليف، خفض مثل  تجارية فوائد سعي للحصول علىال  –  استباقية •

 . الدعم وفعالية سهولة  زيادة

 .املتغيرة الظروف  مع والتكيف  األخطاء لحل كوسيلة - تفاعلية •

  والتطلع   ل،يتعط  أو  تأثير  أي   حدة  وتقليل  للمخاطر،  التعرضمستوى    لتحسين  التغيير  إدارة  يجب  ،حوالاأل   جميع  في

  وقت  في  الفوائد  تحقيق  خالل  من   عمللل  مباشرة   فائدة  يحقق  أن   النهج  هذا  شأن  ومن .  األولى  املحاولة  في  النجاح  إلى

 . والوقت املال توفير  مع  ،(املخاطر إزالة  أو) مبكر

  وأثر   األعمال،  واستمرارية املخاطر  تقييم  في  التفكير  نهج  اتباع  ،التغيير  طلبات لجميع  مناسبة  استجابة  تقديم  ويتبع

  املتبع  النهج  وهذا.  للتحقيق  القابلة  األعمال  لصالح  سيما  وال   بالتغيير،  سماحوال   املوارد،  من  واالحتياجات  التغيير،

 . التغيير ريأثتو  التغيير إلى الحاجة بين املطلوب التوازن  على  للحفاظ أساس ي
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 الوصف  

 في   بما  للمراقبة،  خاضعة  بطريقة  التغييرات  جميع  "التي تتم ادارتها  في تقنية املعلومات  التغييرات"  إدارة  هدف  ديري

. األساسية  والبنية  والتطبيقات  األعمال  بعمليات  املتعلقة  وارئ الط  في حاالت  والصيانة  القياسية  التغييرات  ذلك

في حالة   والتغييرات  ،وإعطاء الصالحية  األولويات  وتحديد  ،لتأثيرا  وتقييم  التغيير،  وإجراءات  معايير  ذلك  ويشمل

 .توثيقوال واإلغالق،  واإلبالغ، والتعقب، الطوارئ 
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 والهدافالغرض 

 الغرض  

 قدر  بأقل مفيدة تغييرات إجراء يتيح مما التغييرات، كل حياة دورة في التحكم هو اإلدارة هدف تغيير من الغرض نإ

  أو  املتغيرة  البيئة  استقرار   على  السلبي  التأثير   خطر   من   يخفف  أنه   كما .  املعلومات  تقنية  لخدمات   التعطيل   من

 . سالمتها

 الهداف  

 تضمن أهداف إدارة التغيير ما يلي: ت

 .العملوإعادة  وتعطيل  الحوادث الحد منو  القيمة زيادة مع لعميللاملتغيرة  األعمال  ملتطلبات  االستجابة •

  احتياجات  مع الخدمات  وائميس  ذي ال لتغييرمن أجل ا  املعلومات تقنية  وطلبات لألعمال االستجابة •

   .العمل

  وتخطيطها أولوياتها  تحديد يتم بها  سموحامل  التغييرات وأن وتقييمها، تسجيلها  يتم التغييرات  أن من تأكدال •

 . للرقابة  خاضعة بطريقة ومراجعتها وتوثيقها  وتنفيذها واختبارها 

 .هيئةالت إدارة نظام في هيئةالت عناصر على التغييرات جميع تسجيل من تأكدال •

 ، العمل مخاطر الحد من الصواب من  يكون  ما  اغالب - العمل االجمالية التي يتعرض لها خاطرامل تحسين •

 .املحتملة الفائدة بسبب قصد عن  املخاطرة قبول  املناسب من يكون  األحيان بعض في ولكن

 ، اعتمادها   ثم  تقييمها،  ثم  التغييرات  تسجيل"   التي تتم ادارتها  املعلومات  تقنيةالتغييرات في    " هدف يضمن  أن  يجب

 .للرقابة خاضعة بطريقة مراجعتها ثم توثيقها، ثم تنفيذها، ثم اختبارها، ثم لها، التخطيط ثم أولوياتها، تحديد ثم
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 النطاق

 يتضمن   أن  يجب".  املعلومات  تقنية  خدمة   على  تأثير  له  يكون   قد  ش يء  أي   إزالة  أو  تعديل  أو  إضافة"  هو   التغيير  عريفت

 على   تطرأ  التي  التغييرات  إلى  باإلضافة   والوثائق،  واملقاييس  واألدوات  والعمليات  البنى  كافة  على  تغييرات  النطاق

 . األخرى  هيئة الت وعناصر  املعلومات تقنية خدمات

 

 يتم   التي  التغييرات  ،التغيير  إدارة  نطاق  يغطي.  للمراقبة  خاضعة  بطريقة  وإدارتها  التغييرات  جميع  تسجيل  يجب

   هذه  عناصر التهيئة  كانت  سواء  بأكملها،  الخدمة  حياة  دورة  خالل  تهيئةال   عناصر  كافة  على  إجراؤها
 
 مادية   أصوال

 من   أخرى  أنواع أو  فتراضيةاال  ملخازن ا أو  االفتراضية الخوادم مثل االفتراضية  األصول  أو  الشبكات أو الخوادم مثل

 .العقود أو االتفاقيات مثل األصول 

   الحاالت  هذه  تشمل  وقد.  التغيير  إدارة  عملية   نطاق  خارج  تقع  التي  التغييرات  تحدد  أن  منظمة  لكل  وينبغي
 
  ما  عادة

 :يلي

  والسياسات اإلداري  التنظيم مثل الخدمات، في التغييرات من بكثير  أوسع تأثيرات لها التي التغييرات •

 .الخدمات في تغييرات لتوليد للتغيير طلبات  التغييرات هذه  ستنتج  –  عمالاأل  عملياتو 

 . األخرى   الروتينية  الخدمة مكونات أو الطابعات إصالح مثل التشغيل مستوى   على التغييرات •

 واملوردين  األعمال مع  خط املواجهة هو  املعلومات تقنية مؤسسة في التغيير إلدارة النموذجي النطاق  يكون  أن ينبغي

ِون   أن  يجب   كما.  والتشغيلية  والتكتيكية  االستراتيجية  املستويات  على
َ
ك
ُ
 الداخليين   الخدمات  وفري م  مع  واجهة  ت

 .التغيير إدارة تحت تكون  أن يجب هيئةت وعناصر مشتركة أصول  توجد حيث والخارجيين

 خارجي  مورد   هذا   يكون   وقد.  املورد   لدى   التغيير  إدارة  ومع  ألعمالل   تغييرال  إدارة  مع  التغيير  إدارة  واجهتت   أن  يجب

 . داخلي تطوير  مشروع  إطار في املشروع تغيير آليات أو الرسمي، التغيير إدارة  نظام ضمن
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ملف   فهم  يساعد.  ةواملتقاعد  لها   واملخطط  الحالية   الخدمات   لجميع   واضح  تعريف  الخدمات حقيبة    لف م  وفري

  املتغيرة  أو   الجديدة  للخدمة   املحتمل  التأثير  فهم   على  الخدمة  انتقال  في  املشاركة  األطراف  جميع  الخدمات  حقيبة

 . األخرى  املتغيرة  أو الجديدة والخدمات الحالية الخدمات على

املشروعات "  وهدف  الخدمة  استراتيجية  خالل  من  االستراتيجية  التغييرات  إدخال  ويتم حقيبة   شكل   في"  ملف 

  وإدارة  لخدمةل   املستمر  تحسينالو   الخدمة  تصميم   خالل  من  الخدمة   على  تغييرات  إدخال  وسيتم .  لتغييربا  مقترحات 

  الخدمات   في  اكتشافها  تم   التي  األخطاء   وحل  التصحيحي  التغيير  بدء  سيتم.  الخدمات  فهرس  وإدارة  الخدمة  مستوى 

 رسمي للتغيير. طلبتقديم  إلى الخارجيين املوردين أو الدعم عبر توجيهها يتم قدالتي و   الخدمةتشغيل  عملية من

 للمشروعات.  السلس  التنفيذ لضمان  الخدمات إدارة عمليات جميع  تنسيق مسؤولية  التغيير إدارة تتحمل ال
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 عمالة لل القيمة املضاف

 
ُ
 الخدمة  في  للتغييرات   يكون   أن  يمكن.  وبقائها  مؤسسة  أي   لنجاح  ضروري   أمر  األعمال  واستمرارية  املوثوقية  عدت

  إدارة   ولكن   العمل،  متطلبات  تحديد   وتأخير   الخدمة  تعطيل  خالل  من   األعمال   على  سلبي  تأثير  األساسية  والبنية

ن التغيير
ّ
 :خالل من العمل إلى قيمة إضافة من  الخدمة  زودم تمك

 املطلوبة التغييرات إجراء مع  األخرى  والخدمات  عملال حماية •

 نفسه  الوقت في التكاليف تحسين مع للعمالء  عليها املتفق  الخدمة متطلبات تلبي التي التغييرات تنفيذ •

  قابلة  أدلة تقديم خالل من  والتنظيمية والتعاقدية  والقانونية اإلدارية  املتطلبات تلبية في املساهمة •

 .التغيير إدارة  نشاط  على للمراجعة

 العمل  وإعادة والعيوب  الخدمة تعطل وبالتالي  الفاشلة  التغييرات من الحد •

 لحل الوقت وتقليل الخدمة  انقطاع الحد من إلى يؤدي  مما ،املسموح بها غير  التغييرات عدد تقليل •

 بالتغيير  املرتبطة الحوادث

 العمل  متطلبات لتلبية الفور  على التغيير إجراء •

 عمالئها  وأصول   الخدمة حياة دورة   خالل التغييرات تتبع •

 وتكلفته   قيتهوتو  التغيير  نوعية تقديرات تحسين في املساهمة •

 (منها   التخلصاثناء  أو املقدمةسواء كانت )  الخدمات بانتقال املرتبطة املخاطر تقييم •

  غير التغيير من  العالية املستويات عن الناتجة التعطل حاالت  تقليل خالل من  املوظفين إنتاجية  تحسين •

 حد أقص ى إلى الخدمة توفر  زيادة وبالتالي"  الطارئ " أو له املخطط

  وأكثر أسرع تنفيذ خالل من  الخدمة، الستعادة الوقت متوسط تقليل •
 
 التصحيحية  للتغييرات نجاحا

 . األعمال تحسين فرص لتحديد األعمالفي  تغييرال  عملية التواصل مع •

  وقت   إنفاق  يمكن  بحيث  للغاية  معقدا  األساسية  املعلومات  تقنيةو   املعلومات  تقنية  خدمات   على  االعتماد  أصبح

 : يلي ما على طويل

 املعلومات  تقنية على األعمال في تغيير ال تأثير تقييم •

 عمالاأل  على  املعلومات تقنية تغيير  أو الخدمة تأثير تحليل •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 (يتم اقتراحه وتخطيطه وتنفيذه  بما ) املتأثرة األطراف إخطار •

 والتدشين  واإلصدار والتهيئة   للتغيير دقيقة بسجالت  واالحتفاظ تسجيل •

 التغيير  عن الناجمة الحوادث وحل إدارة •

 التغيير  من  املزيد تتطلب والتي  باستمرار تنشأ  التي املشاكل تحديد •

 .التغيير من  املزيد تسبب التي الجديدة تقنيةوال  األفكار تقديم •

 التنظيم   الجيدة  واالصدارات  التغييرات   من  اكتسابها  يمكن  وكفاءات  التكاليف  في  كبيرة  وفورات   هناك  ولذلك،

 . لها والتخطيط
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التعريفات 

 .املستند لهذا املصطلحات مسرد  هو  أدناه لجدول ا

الوصف العنصر 

أعمال املجلس   جدول  قالب

 االستشاري للتغيير 

  للمناقشة   املوضوعات  املجلس االستشاري للتغيير  أعمال  جدول   يسرد

 . املجلس االستشاري للتغيير اجتماع في

  خدمات   على  تأثير  له  يكون   أن  يمكن  ش يء  أي  إزالة  أو   تعديل  أو  إضافة تغيير

 . املعلومات تقنية

  واألدوات   والعمليات   البنى  كافة  على  تغييرات  النطاق  يتضمن   أن   يجب

  تقنية   خدمات  على  تطرأ  التي  التغييرات  إلى  باإلضافة  والوثائق،  واملقاييس

 . األخرى  هيئة الت وعناصر  املعلومات

  أو   جديدة  خدمة  إدخال  مثل  الرئيسية،  التغيرات  أنواع  بعض  وتتطلب تقرير تقييم التغيير 

  للتغيير   رسمية  تقييمات  إجراء  قائمة،  خدمة  على  جوهري   تغيير  إدخال

  تقييم   تقرير  في  الرسمي  التغيير  تقييم  نتائج  توثيق  ويتم.  بها  محُيس   أن  قبل

  دورة  من  مختلفة  نقاط  في  التغيير  تقييمات  استخدام  يمكن.  التغيير

  أو  اإلصدار/ التغيير  بإنشاءسماح  ال   قبل  املثال  سبيل  على  التغيير،  حياة

 التنفيذ  بعد ما  مراجعة  أثناء

اقتراحه  تغيير  اعتماد  قرار  يستند سياسة إدارة التغيير  تم    التغيير  تقييم  إلى   رفضه  أو  قد 

  املخاطر   بفهم  يتعلق   التقييم  فإن  الخصوص،  وجه  وعلى.  املكتمل

  التغيير بتنفيذ املرتبطة
 
  فهما

 
 . سليما
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

الوصف العنصر 

  املطلوبة   سماحال  مستويات  التغيير  إدارة  سياسة  تحدد  السياق،  هذا  في

 . التغييرات  لتقييم  األخرى   والقواعد  التغييرات  من  مختلفة  أنواع  العتماد

 .املتكررة التغييرات مع   التعامل إجراءات التغيير نماذج تصف نموذج التغيير

  فإنها   مقياس،  أي  على  تغييرات  إلجراء  التغيير  نماذج   إنشاء  يمكن  حين  في

ستخدم
ُ
  املنخفضة  التغييرات)  القياسية  التغييرات  لتحديد   اغالب   ت

ا  بها  سموحوامل  املخاطر   كمبيوتر   على  إضافية  أجهزة  تثبيت  مثل  مسبق 

 (.عميل

 خدمة  تقديم  مثل  ،قد تم اقتراحه  رئيس ي  تغيير  التغييرب  االقتراح  يصف التغيير  مقترح

 .موجودة خدمة في كبير تغيير أو جديدة

تم   رئيس ي  تغيير   عن  اإلبالغ  هو  التغييرب  قترحات امل  من  والغرض قد 

  أنشطة   بدء  قبل  وجدواه  رهيأثت و   التي يتعرض لها  خاطرامل  وتقييم  اقتراحه

   يتم.  التصميم
 
  ملفات حقيبة   إدارة"  في  التغيير ب  قترحات امل  إنشاء   عادة

 ". الخدمات

  حياة  دورة  يوثق  مما   التغيير،  تفاصيل   كل  على   التغيير   سجل  يحتوي  سجل التغيير

 للتغيير  سابق  طلب  أساس على إنشاؤه  يتم ما عادة. الواحد التغيير

  تواريخ ال و   املعتمدة  والتغييرات   التغييرب   قترحاتامل  جميع  تسرد  وثيقة جدول التغيير 

ة  
َ
ط
َ
ط

َ
  بجدول   التغيير  جدول   يسمى  ما  اأحيان.  لتنفيذ تلك التغييراتاملخ

 لألمام  تغيير
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

الوصف العنصر 

  حادث  لحل  ،  املثال  سبيل  على  -  ممكن  وقت  أسرع  في  تقديمه  يجب  تغيير التغيير في حاالت الطوارئ 

 .أمني تصحيح  نفيذ ت أو كبير

  توفر   عن  متوقعة  انحرافات   أي"  املتوقع   الخدمة  انقطاع "  مستند  يسرد  املتوقع  الخدمة انقطاع

 . الخدمة مستوى   اتفاقيات في عليها  املتفق الخدمة

التغيير  إرسال   يجب.  التغيير  لتطبيق   رسمي  طلب  طلب التغيير    تحديد  مع   ،طلب 

 قياس ي  غير  تغيير  لكل  التغيير  إدارة  إلى  ،اقتراحهالذي تم    التغيير  تفاصيل

   التغيير  طلب  عند  استخدامه  يتم   قالب قالب طلب التغيير 
 
التغيير   يتضمن.  رسميا   طلب 

اقتراحه  التغيير  تفاصيل تم    أو  الورق   على  تسجيله   ويمكن  ،الذي 

 . اإلكتروني

  تجتمع  الوظائف  متعددة  مجموعة  هو  للتغيير   االستشاري   املجلس للتغيير  االستشاري  املجلس

  سماح وال   أولوياتها  وتحديد  التغييرات  تقييم  في  التغيير  إدارة  في  للمساعدة

 بها

 عنصر التهيئة  عنصر التهيئة  

 قاعدة بيانات إدارة التهيئة  قاعدة بيانات إدارة التهيئة 

 نظام بيانات إدارة التهيئة  نظام بيانات إدارة التهيئة 

  الخدمة   تحسين  فرص  جميع  للخدمة  املستمر  التحسين  سجل  يسجل للخدمة  املستمر التحسين سجل

 .املحددة

 . أولوياتها وتحديد فرصة كل تصنيف يجب
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

الوصف العنصر 

  أنها   على  التحسين(  حجم)  جهود   خالل   من  التحسينات   تصنيف  يمكن

  بها   يمكن  التي  السرعة  طريق   عن   أو  ،  كبيرة  أو  متوسطة  أو  صغيرة

 .الطويل أو  املتوسط أو القصير املدى  على  - تحقيقها

 مكتبة الوسائط التعريفية  مكتبة الوسائط التعريفية 

  حاالت في للتغيير االستشاري  املجلس

 الطوارئ 

  مجموعة  عن  عبارة   الطوارئ   حاالت  في  للتغيير   االستشاري   املجلس

في   التغييرات   واعتماد  وتقييم   ملراجعة  تجتمع  الوظائف  متعددة  صغيرة

 حاالت الطوارئ 

 مدى استفادتها من التغيير  أو التغيير بسبب العمل تجارب تضرر  مدى  التأثير 

 طلبات التغيير االخرى   إلى بالنسبة  التغيير أهمية مدى  إلى شيرت األولوية 

 التغيير  فيها  يتأخر أن يمكن التي املدة  إلى شيرت األهمية 
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 املشغالت، املدخالت، املخرجات والعالقات  

 ملشغالت ا 

. واملوردين  العمالء  مثل  األخرى،  املؤسسات  مع   ومع التواجه  الخدمة   حياة  دورة  طوال  التغيير  طلبات  تشغيل  مكني

 . اإلدارة هدف  تغيير في يشاركون  قد الذين الشركاء مثل آخرون مساهمون   هناك سيكون  كما

 :يلي ما   التغيير إدارة هدف  تحقيق إلى تؤدي  التي التغيير ألنواع النموذجية  األمثلة تتضمن

 ستراتيجية التغييرات اال  1.7.1

  وال.  حد  أدنى   إلى  واملخاطر  التكاليف  تقليل  مع   محددة  أهداف  لتحقيق  تغييرات   إجراء   الخدمة  استراتيجيات  تتطلبو 

 مرتبطة   ومخاطر  تكاليف  ادائم  هناك .  املخاطر  ومن  التكاليف  من  خالية  استراتيجية   مبادرات  أو   خطط  توجد

 .جدد عمالء وخدمة  السوق  في جديدة مساحات ودخول  جديدة  خدمات تقديم مثل  بقرارات

 : االستراتيجية التغييرات تنفذ التي واملبادرات  للبرامج أمثلة يلي فيما

 التنظيمي/   القانوني التغيير •

 ؤسس يامل التغيير •

 واملعايير   السياسات تغيير •

 واملستخدم والعميل العمل نشاط أنماط  تحليل بعد التغيير •

 ي السوق الحيز إلى جديدة خدمة إضافة •

 العميل اتفاقية ملف حقيبة أو العمالءملف حقيبة  أو  ملف حقيبة الخدمات  إلى تحديثات •

 التوريد. نموذج تغيير •

 .التكنولوجي االبتكار •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغييرات في واحدة أو أكثر من الخدمات  1.7.2

فهرس   في  الخدمات  على  تطرأ  التي  والتغييرات(  الخدمات  ملف حقيبة  في)  لها  املخطط  الخدمات  في  التغييرات  تؤدي س

 :يلي ما  التغييرات هذه  وتشمل. التغيير إدارة عملية  بدء إلى الخدمات

 الخدمة  فهرس •

 الخدمة  باقة •

 وخصائصها  الخدمة تعريف •

 اإلصدار  باقة •

 املطلوبة  واملوارد سعةال •

 الخدمة  مستوى  متطلبات •

 ضمانات  •

 املرافق  •

 املرافق  استخدام تكلفة •

 الخدمة ب الخاصة صول األ  •

 القبول  معايير •

 املتوقعة  الخدمة جودة •

 املتوقع  األداء •

 املتوقعة  القيمة •

 التنظيمي التصميم •

 املساهمين والتواصل خطط •

 بناء  املثال سبيل على  البيئة، في املادي  التغيير •

 القياس  نظام •

املراحل  التغيير، ،تقنيةإدارة استمرارية الخدمة للمعلومات وال  السعة، املثال سبيل على الخطط، •

 والتدشين صدارخطط اإل و  االختبار، ،يةاالنتقال

 التقاعد/  الخدمة  إنهاء خدمات •

 . الخدمة ملكتب النصية البرامج األدلة، اإلجراءات، •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغيير التشغيلي  1.7.3

  الطلبات  من   األنواع   هذه   تعتمد.  املستخدمون   سيبدأ بها   التي  الطلبات   أنواع  مختلف  بين  الفرق   معرفة  املهم  منو 

 نقل   طلب  أو  الوصول   طلب  أو  املرور  كلمة  تعيين  إعادة  مثل  طلبات  تتضمن  وقد  والخدمات  املؤسسة  طبيعة  على

 . الطلب تحقيق هدف  حسب  قياسية كتغييرات التغيير من األنواع هذه  إدارة تتم ما وغالبا. املعلومات تقنية  أصول 

  وإجراء  العادي   التغيير   إجراء  خالل  من  والوقائية  التصحيحية  التغييرات  بتنفيذ  الخدمة  تشغيل  وظائف   ستقوم  كما

  األمر  تطبيق،  تشغيل  إعادة  املثال،  سبيل  على  التغيير،  إدارة  خالل  من  التغييرات  هذه  إدارة   يجب.  القياس ي  التغيير

 . مشتركة  خدمة على  يؤثر قد الذي 

 التغييرات من أجل تقديم التحسين املستمر  1.7.4

.  اإلدارة  لتغيير   طلبات التغيير  تقديم  يجب  الخدمة،  تحسين  يبرر  ما   هناك  أن   التحسين املستمر للخدمة  حددي  ندما ع

  األخرى   بادرات امل  على  ا أيض  تؤثر  وقد  الخدمة  تقديم  على  والعمليات  األهداف   في  التغييرات  مثل  التغييرات  تؤثر  قد

 . للتحسين املستمر للخدمة

 . واالستراتيجية الخدمة في التغييرات بعض التحسين املستمر للخدمة سيبدأ
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 املدخالت  

 وتتمثل   ،"الذي تتم ادارته  املعلومات  تقنيةفي  تغييرال"  هدف  خالل  من  عليها  الحصول   يمكن  متنوعة  مدخالت  هناكو 

 :يلي فيما  الرئيسية املدخالت

 صدار واإل   التغيير إدارة  حول  يات السياس  معلومات  •

 مختلفة  عمليات عبر  أثيرت التي التغيير طلبات •

 هيئة الت إدارة نظام •

 للتغيير الحالي الجدول  •

 واملوافقة   التقييم مراحل  خالل االستشارية القرارات •

 عالجة وامل   والتقييم واالختبار تدشينوال  صدارواإل   يةاالنتقالاملراحل  و التغيير - الخطط •

 اإلصدار باقة  الخدمات، باقة األساس،  خط املثال سبيل على التهيئة، عناصر  أو الحالية األصول  •

 

االصدار الرقم 

 تغييرها  يتم التهيئة التي عناصر 1

 الخدمة تنفيذ  قبول  معايير 2

 نماذج التغيير  3

ا  عليها املتفق والتحرير  التغيير نوافذ 4  رئيس ي تطبيق/ خدمة لكل مسبق 

 الخدمة فهرس في تغيير  طلب  كيفية  حول  معلومات  تضمين يتم 5

 التغيير ب  قترحاتامل 6

7 

  خدمة أهداف / مستوى   وتغيير التشغيلي، املستوى  على واالتفاقات الخدمة، مستوى  على االتفاقات

 اإلدارة 

 تعليقات املساهمين بشأن أنشطة إدارة التغيير  8
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

االصدار الرقم 

 تقييم التغيير  تقارير/ نتائج  9

 األساسية  التهيئة خطوط 10

11 

  وجهات  واالتفاقات والعمالء  املساهمين حول  معلومات على للحصول  والتطبيقات العمالء قوائم

 االتصال 

 والتنفيذ   التدشين جداول  عن معلومات   على للحصول  والبرامج  املشروعات قوائم 12

 اإلصدار  تدشين وجدول   اإلصدار محتوى  حول  املعلومات إصدار جداول  13

14 

  واملسؤوليات  واألهداف والعقود  باملوردين املتعلقة للمعلومات والعقود املوردين إدارة معلومات نظام

 إليها  الوصول  يمكنهم التي واألنظمة الخدمات وتفاصيل وجهات االتصال

 تحقيقها  تم التي الخدمة مستويات   تقارير 15

 املخطط له الخدمة انقطاع جدول  16

 التهيئة  إدارة نظام 17

 بالخدمة  املعرفة  إدارة نظام 18

 

 خرجات امل 

 : يلي ما" الذي تتم ادارته املعلومات تقنيةفي  تغيير ال" هدف  من توقعها يمكن التي النواتج تشملو 

 لتغيير ا طلبات  ورفض قبول  •

 الذي تم تحديثه التغيير جدول  •

 املعتمدة التغيير خطط •

 واإلجراءات  القرارات  تغيير •

 والسجالت   الوثائق تغيير •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغيير  واجراءات االجتماعات االستشارية   •

 التي يتم تنفيذها  التغييرات •

 مراجعات التغيير  •

 والتقارير   املعلومات إدارة •

الوصف الرقم 

 املغلقة و  بالفعل إصدارها تم التيو  قيد التعليق التغييرات بسجالت االحتفاظ  يتم 1

 الوثائق   إلدارة مركزي   نظام ضمن العمليات بوثائق االحتفاظ  يتم 2

 والتقدم الحالية الحالة عن  معلومات وتتضمن املفتوحة التغييرات بسجالت االحتفاظ  يتم 3

 التغيير  الطالب إلى املوافقة عدم  أو التغييرات رفض أسباب إعادة  تتم 4

 التغيير  تقييم أجل من  للتغيير املقصود التأثير يصف الذي توثيق التغيير 5

 الذي تم تحديثه تغييرال جدول  نشر 6

 التي تم تحديثها  املتوقعة  الخدمة انقطاع خطة نشر  يتم 7

 املعروفة واملشكالت  واألخطاء  والحوادث  الصلة ذات التهيئة عناصر إلى التغيير سجالت تشير 8

 واإلصدارات   التغييرات عن الناجمة بالحوادث املتعلقة الحوادث باملعلومات إدارة إعالم يتم 9

 املعنيين واملساهمين  الشركة  مع عليها  االتفاق يتم  أوقات خالل في العادية  التغييرات إكمال يتم 10

11 

 تحسينال سجل في إلدراجها لتحسينبا قترحاتامل تقديمو  بتحديد للتغيير اإلداريون  املوظفون يقوم 

 للخدمات  املستمر

12 

  القياسية لتغييراتمن أجل تطبيق ا التي يتم تشغيلها ذاتيا والحلول  النصية بالبرامج االحتفاظ  يتم

 إدارة التغيير  فرق جميع ل متوفرة  وهي

 املستمر  للتحسين كأساس التنفيذ بعد ما  مراجعة  نتائج يتم استخدام 13
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

الوصف الرقم 

 بنجاح  عن تنفيذهاالتي يتم التراجع  التغييراتدعم  14
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 املشتركة الصلة نقاط و  العالقات 

 وجود   لضمان(  املشروعات  إدارة)  والدعم  يةاالنتقالاملراحل    تخطيط   فرق جميع    مع   التغيير   إدارة   تعمل  أن   جبي

 . الخدمات أثناء القيام بتنفيذ يةاالنتقال في املراحل عملياتال إلدارة ةمنسق ة شامل منهجية

  وإدارة   واالصدار  التغيير  إدارة  دمج   ينبغي  واضحة،  وقواعد  وتبعيات  واضحة،  حدود  تحديد  من  التمكن  أجل  ومن

  عمليات   مع   وكذلك  املوردين   إدارة   مع  التنظيمية،   روعات املش   أو  البرامج  في  املستخدمة   العمليات   مع  التدشين

  أخرى   أجزاء  على  أوسع  تأثير  الذي تم اقتراحه  للتغيير  فيها  يكون   قد  مناسبات  هناك  تكون   وسوف.  وإجراءاتهم  املوردين

الذي    املعلومات  تقنيةفي    تغييرال"  هدف   يكون   أن  ويجب   العكس،  أو  ،(عمالاأل   عمليات   أو   املرافق   مثل)   املؤسسة  من

 .املعنية األخرى  األهداف مع مناسب   بشكل يتواجه" تتم ادارته

 أنواع  على  واضح  اتفاق  هناك  يكون   أن  وينبغي.  التغيير  تقييم  مع  تماما  متكامال  التغيير  إدارة  هدف  يكون   أن  ويجب

.  للتغيير  العام  التخطيط  في  التقييم  لهذا  الالزم  الوقت  يدرج  أن   ويجب  الرسمي،  التغيير  لتقييم  ستخضع  التي  التغيير

 حتى  املناسب الوقت  في إلدارة التغيير التقييم  تقرير  تقديم ويجب التغيير، لتقييم  البادئ الدافع  التغيير  إدارة توفر

 . القرارات  اتخاذ في للمساعدة( األخرى   التغيير سلطة  أو)يستخدمه املجلس االستشاري للتغيير 

 العمال التغيير في  عمليات مع  التكامل 1.10.1

 التغيير   قضايا  تبادل  لضمان  روعات األعمالش م و   برامج  إدارة  فرق   مع  االقتضاء،  عند  التغيير،  إدارة  تشارك  أن  نبغيي

 . ذلك  أمكن حيثما املنظمة  أنحاء جميع في وأيضا تعاقب هذه التعاقبات   وتطوراته وتأثيراته وأهدافه 

  مكونات   أو  الخدمات  على  تؤثر  ال  مشروعات  أو  عمالأل   تسليم  أي   على  إجراؤها  يتم  التي  التغييرات  أن  يعني  وهذا

. املعلومات  تقنية  تغيير   إدارة  إجراءات  من   بدال  روعات املش   أو   األعمال   تغيير  إدارة   إلجراءات   تخضع   قدالتي    الخدمة

 الخدمة   صدارات وإ  الخدمة  هيئةت  أساس  خطوط   على  تطرأ  التي  التغييرات   أن   من  التأكد  على  الحرص  يجب  ذلك،  ومع 
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 لضمان   روعاتباملش   الوثيق  باالتصال  يقوم  أن  التغيير  إدارة  فريق  من  يتوقع  أنه  وحيث.  التغيير  إدارة  عملية  تتبع

 .إدارة التغيير أوساط  داخل واالتساق  السلس التنفيذ

 جديدة  خدمات  استئجار   قبل  اإلدارة  لتغيير  تغييربال  قترحاتامل "  الحافظة االستثمارية التي تتم ادارتها "  هدف  مسيقد

 . تاملشكال  من  غيرها أو للموارد  محتملة ضارباتت تحديد لضمان وذلك متغيرة  أو

 ات إدارة البرامج واملشروع 1.10.2

 املوائمة  أجل  من   شراكة   في(  PMBOK  أو  PRINCE2  إلى  عادة  تستند  التي)  روعاتواملش   البرامج   إدارة  تعمل  أن  يجبو 

 بين  الوثيق   التوائم   تحقيق   الضروري   ومن .  الخدمات  تغيير  مبادرات  في  املشاركين  واألشخاص  األهداف  جميع  بين

 يجوز .  جيدة  إدارة  التغييرات  جميع   وإدارة  التغيير  جدول   فعالية   لضمان  اتعو واملشر   البرامج  وإدارة  التغيير  إدارة

 أو  اتع و املشر   بدء   مراحل  في  سيما   ال  الصلة،  ذات   البرامج   أو   ات املشرع   اجتماعات   حضور   التغيير   إدارة  ملمثلي

 .هيئةالت عناصر من وغيرها املعلومات تقنية خدمات  على املحتملة املخاطر لتحديد البرامج،

  إدماج  عمق  مدى  في  الرئيسية  العناصر  أحد  يتمثل  خارجية،  مصادر ك  بها  يستعان   التي  بالخدمات  يتعلق   وفيما

 كان  إذا.  عتراضاال   حق  استخدام  فيه  يتم  الذي   واملكان(  العكس  أو)  املوردة  ؤسسةامل  في  التغيير  وأدوات  عمليات

 . تضاربات تنشأ  فقد  التشغيلية، الخدمة فراتو  عن مسؤول املورد

 إدارة التغيير للمؤسسة واملساهمين  1.10.3

  الجانب  هذا  تنفيذ  يتم  قد  أخرى   منظمات  وفي  التنظيمية  التغييرات  تدير  منفصلة  وظيفة  املؤسسات  بعض  في  وجدت

 التنظيمية  لجوانبل   األخذ في االعتبار  دائما   الضروري   من  أنه   بيد.  املعلومات  تقنية  مؤسسة  داخل  التغيير   إدارة  من

 .العمل بهذا يقومون  الذين االشخاص مع مناسبة بينية صالت التغيير إدارة لعملية تكون  وأن التغيير، إلدارة

 والشراكة التوريد   1.10.4

 قائمة  أو   جديدة  خدمة   يقدمون   الذين  والخارجيين  الداخليين  واملوردين   البائعين  والشراكة  التوريد   عالقات  شملت

 لضمان   بفعالية  العالقات  هذه  إلدارة  التغيير  إدارة  مجال  في  فعالة  ومبادئ   ممارسات  وضع  ويجب.  املؤسسة  إلى
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

  ويجب   للتغيير،  أنفسهم  الشركاء  إدارة  كفاءة  مدى   ملعرفة  الجهود  بذل  ينبغي  كما.  سلسة  بطريقة  الخدمات  تقديم

 . لذلك وفقا املوارد مصادر  وتحديد الشركاء مع العالقات اختيار على الحرص

 في   للشريك   يكون   قد  الذي   الذاتي  االستقالل  مستوى   بوضوح  الشراكات  وإقامة  التوريد  ترتيبات  تحدد  أن  وينبغي

 . عموما الخدمات  وفرم إلى الرجوع دون  خدماته نطاق داخل تغيير إحداث

 التغيير  إدارة  موظفي  توفير(  مصادر  غير  أو  خارجية  مصادر  من  كانوا  سواء)  الخدمات  وفري م  أن  من  التأكد  املهم  من

 . والعمالء العمل احتياجات مع  تتوافق التي والعمليات

 الخدمة  إدارة داخل  نقاط الصالت املشتركة 1.10.5

. وعملية  موضوعية  تحسينات  لتنفيذ  املثال  سبيل  على  التغيير،  إدارة   تتطلب   قد  الخدمات  إدارة  عمليات  ميعج

 النحو  على  وتنفيذها،  الخدمات   على  التغييرات  ر يأثت  تقييم  في  واإلدارة   حوكمةال  أهداف  من   كثير   أيضا   وسيشارك

 . أدناه يرد  الذي 

 إدارة التهيئة واصول الخدمة  1.10.6

 املساهمين   لتمكين  الدقيقة   هيئةالت  معلومات   إلى  والسهل   والسريع  به   املوثوق   الوصول   إمكانية  هيئةالت  إدارة   نظام   وفري

يتم  التغييرات  ريأثت   تقييم  من  واملوظفين   طالقإ   املعلومات  هذه  تتيح.  التغيير  في  العمل  سير  وتتبع  اقتراحها  التي 

  تحديث   يتم  التغييرات،  تنفيذ  عند.  الصحيحة  البيئة  إلى  أو  املناسب  الطرف  إلى  الصحيحة  عنصر التهيئة   إصدارات

 . هيئةالت إدارة  معلومات 

  الطلب  في  مدرجة  غير  ولكنها  بالتغيير،  ستتأثر   التي  الصلة  ذات  عناصر التهيئة  تحديدلتهيئة  ا  إدارة  لنظام  يمكن  كما

 . مماثلة تغييرات من  ستستفيد التي املشابهة  عناصر التهيئة  أو األصلي،
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 إدارة املشكالت  1.10.7

 وإصالح   البديلة  الحلول   لتنفيذ  مطلوبة  التغييرات  تكون   ما   اغالب   حيث  آخر،  رئيس ي  هدف   ت املشكال   إدارة  عدت

  رئيس ي  مشارك   أيضا تكون  ما   غالبا وهي  لطلبات التغيير  الرئيسية  املصادر  أحد  هي املشاكل وإدارة . املعروفة األخطاء 

 . املجلس االستشاري للتغيير اتمناقش  في

 املعلومات تقنية خدمة استمرارية إدارة 1.10.8

  إدارة  خالل   من تحديثها  ينبغي  والتي  والخطط،  اإلجراءات   من العديد  لديها   املعلومات   تقنية  خدمات  استمرارية   دارةإ

 . بالتغييرات دراية  على املساهمين وأن  ومحّدثة دقيقة  أنها  لضمان التغيير

 القياس ي،  التغيير  إلى  بالنسبة.  املعلومات  تقنية  خدمات  استمرارية  ترتيبات  على  تأثيره  بسبب  تغيير  كل  تقييم  ينبغي

في حاالت    العادية  التغييرات  إلى  وبالنسبة   التغيير،  نموذج  سماح بوجودال   فيه  يتم   الذي   الوقت   في  بذلك  القيام  سيتم

 . التغيير تقييم من كجزء  التقييم إجراء سيتم  ،الطوارئ 

 من املعلومات أإدارة  1.10.9

  إدارة   عملية   خالل  من   تنفيذها  سيتم   األمن   يتطلبها  التي  التغييرات  ألن  التغيير،  إدارة  مع  املعلومات  أمن  إدارة  تتفاعلو 

 وسيتم.  الخدمات  من   العديد  حول   املجلس االستشاري للتغيير   اتمناقش  في  رئيس ي  شاركم   األمن   وسيكون   التغيير،

 . املعلومات  أمن إدارة على املحتمل تأثيره بسبب هام تغيير كل تقييم

 إدارة السعة وإدارة الطلب  1.10.10

جدا  الجوانب  من  الطلب   وإدارة  السعة  إدارةو   للتكلفة  مصدر  هو  الطلب  إدارة  سوء  إن.  التغيير  إلدارة  الهامة 

  وتضطلع.  الخدمات  على  بالطلب  املرتبط  الثقة   عدم  من  مستوى   دائما  هناك  ألن  الخدمات  ملوفري   بالنسبة  واملخاطر 

 الكلي  التأثير  أيضا  بل  الفردية  التغييرات  فقط  ليس  -  التي يتم اقتراحها  التغييرات  تقييم  في  هام  بدور   السعة  إدارة

 خطة   في  املحددة  التغييرات   ذلك  في  بما   السعة،  إدارة  عن  الناشئة  التغييرات  وستبدأ.  الخدمات  سعة  على  للتغييرات

 .التغيير هدف  خالل من طلبات التغيير  بوصفها السعة،



 

كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدل.وز استخدامها أو مشاركتها بشكل هذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر وال يج  

© 2021 IPSC ICT Governance Objective Documentation          Page:  30 of 105 

  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 إدارة ملف حقيبة الخدمات 1.10.11

 ويقدم   بها،  الخاصة   واملواثيق  االستراتيجية  للتغييرات  األولوية  يعطي"  الحافظة االستثمارية التي تتم ادارتها "  هدف   إن

  لجدول   االجل  الطويل  التخطيط  في  كبيرا  إسهاما  التغيير ب  قترحاتمللهذه ا  وستكون .  التغييرات  لهذه  التغييرب  مقترحات 

 .الصلة ذات طلبات التغيير   واعتماد  التغيير إدارة مراجعة في للمساعدة رئيسيا مدخال  أيضا وستكون  التغيير،

 إلى   اضافتهيحتمل يتم  مما  الخدمات، ملف حقيبة إدارة  عملية بواسطة تحليل إجراء التغيير  طلبات  بعض تتطلب

 هدف  من  كجزء  إدارتها  تتم   الطلبات  هذه  كانت  إذا  ما   لتحديد  معايير  مؤسسة  كل  تحدد  أن  يجب.  الخدمات  مسار

 . الخدمات ملف حقيبة إدارة إلى  تمريرها يتم أو التغيير إدارة
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 عناصر التحكم والتمكين 

 التمكين   عناصر  

 . الناجح التغيير إدارة هدف  لتحقيق املطلوبة والقدرات  املوارد هي التمكين عناصر

 :العملية لتمكين  أدنى كحد يلي ما   توفر يجب

 مستمر   أساس على املطلوبة املوارد  بتقديم العليا  اإلدارة التزام •

 العملية  إلدارة الذي يتم تعيينه التغيير مدير •

  وأدوار  الخدمات  مالكيو  تقنيةال/  املهارات  أصحاب ُيظهر الفنية، للفرق   بوضوح موثق تنظيمي هيكل •

 ذات الصلة  اإلطار عمليات   مالكيو  اإلدارة

  خدمات املستخدمة، البنيات/   التقنيات مثل،. املنظمة تفاصيل لدعم وشاملة واضحة  وتدريب وثائق •

 .إلخ العمل، أهداف لألعمال، الحيوية الخدمات املقدمة، املعلومات تقنية

  البنية وصيانة وإدارة لتنفيذ األكفاء املوظفين أي املعلومات، تقنية مؤسسة سليملت  ونهر اامل  املوظفين •

 التقنية  األساسية 

  وفعاليتها  العملية جودة و  تقنية وال  بالعملية تتعلق جيدة معلومات لتوفير وأساليبه  وآلياته اإلبالغ أدوات •

 العامة  العمل أهداف على املعلومات  تقنية بتأثير اأيض ولكن بالعملية مرتبط. وكفاءتها

 . التهيئة إدارة  نظام مع املتكاملة العملية إدارة لدعم التغيير إدارة  أداة •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التحكم   عناصر  

  أن  ينبغي  االدارة،  هدف   تنفيذ  وبمجرد.  إداري   لهدف   املستمرة  جدوى ال  جوانب   من  هام  جانب  عناصر التحكم  تعد

 . الصحيح النحو على االدارة هدف تنظيم لضمان آليات هناك تكون 

 :ستكون "   الذي تتم ادارته املعلومات  تقنيةفي  تغييرال" لهدف املناسبة  عناصر التحكم

 ومسائلتها  ونتائجها العملية ملكية  لضمان اإلدارة هدف  مالك تعيين •

  متطلبات مع يتماش ى بما املهام كمالإ وضمان العملية  أنشطة في للتحكم السياسة بيانات  من  مجموعة •

 املحددة  العملية

 االساسية  النجاح لعوامل واضح بيان •

 . جودةال قاييسمو  الرئيس ي  األداء مؤشر أداء يلتفصتوضح بال منتظمة  تقارير إنتاج •

 . محددة هي كما واملهام األنشطة إجراء  من للتأكد منتظم  بشكل عاينات امل مراجعة •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 الساسية ومؤشرات الداء الرئيسية عوامل النجاح  

   ومحددة   صلة   وذات  للتحقيق   وقابلة   للقياس  وقابلة  محددة   الرئيسية  األداء   مؤشرات   كل   تكون   أن   يجب
 
 وفي .  زمنيا

األكثر   من  هفإن  تغييرات،  إحداث  إلى  املطاف  نهاية  في  تؤدي   التي  الحوادث  عدد  حساب  نسبيا  السهل  من  أنه  حين

 قياس   على   قادرة   تكون   أن  األفضل  ومن.  التوجهات  نحدد  وأن   التغيرات   لهذه   االساس ي  السبب   إلى  ننظر  أن   أهمية

ظِهر   وأن   التغييرات   ريأثت
ُ
  والفعالية  السرعة   تقيس   وأن  التغيير،  إدارة  إدخال  بسبب  الوقت  بمرور  التعطيل  الحد من  ت

 .املحددة األعمال الحتياجات الخدمة موفر  بها يستجيب التي

 مقارنة  يجب.  تهاوثوقيمو   الخدمات   وتوافر   تكلفة وب  -   عملية  كانت   حيثما   األعمال   بأهداف   املتخذة  التدابير  ربط  وينبغي

 .الفعلية بالقياسات توقعات  أي 

عوامل    تحديد  منظمة   كل  على  يجب.  التغيير  إلدارة   عوامل النجاح االساسية   نماذج  بعض  التالية   القائمة  تتضمن

با   أهدافها  على  بناء    املناسبة  االساسيةالنجاح   النجاح االساسية  عينة  كل  يتبع.  لعمليةالخاصة   عدد  من عوامل 

 عوامل النجاح األساسية.  تدعم  التي النموذجية مؤشرات األداء الرئيسية من صغير

مؤشرات الداء الرئيسية عوامل النجاح االساسية

  تقنية   وطلبات  األعمال  لطلبات  االستجابة

  مع  الخدمات  سيوائم  الذي   للتغيير  املعلومات

 حد أقص ى إلى القيمة  زيادة  مع  األعمال احتياجات

  املتفق  املتطلبات   تلبي  التي  للتغييرات  املئوية   النسبة   زيادة.  1

 الوقت / التكلفة/ الجودة مثل للعميل، عليها

 قيمة "  باعتبارها  عنها   التعبير  يتم  التي)  التغيير   فوائد  إن.  2

  أو  منعها   تم  التي  السلبية   التأثيرات" + "تمت   التي  التحسينات

 التغيير تكاليف تتجاوز "( تجاوزها 

 للتغيير  املتأخرة الطلبات تخفيض. 3
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

مؤشرات الداء الرئيسية عوامل النجاح االساسية

  اتفاقية  بأهداف  يفي  للتنفيذ  الالزم  الوقت  متوسط.  4

ا  الخدمة، مستوى   التغيير/ األولوية / األهمية نوع إلى استناد 

 والتكلفة  والجودة  للوقت  بالنسبة  التوقعات  دقة  زيادة .  5

 التجاري  والتأثير  واملوارد  واملخاطر

 املساهمين   لرضا  االستقصائية  الدراسة   في  الدرجات  زيادة.  6

 التغيير  إدارة عملية عن

 تحديدها تم التي بها  املسموح غير  التغييرات  عدد تقليل. 7

 التغييرات  إلى املنسوبة الحوادث  عدد  تخفيض. 8

  إجراؤها   يتم  التي  التغييرات  كافة   إدارة   من  التأكد

 نظام  في  جيد  بشكل  وتسجيلها  التهيئة  عناصر  على

 التهيئة  إدارة

  اكتمال عدم  مع  لها املئوية والنسبة التغييرات عدد تقليل. 1

 التغيير  مواصفات

 عدم   مع  لها   املئوية   والنسبة  التغييرات   عدد  تخفيض .  2

 التأثير  تقييمات اكتمال

  فيما  مراجعةب  لتزامباال  املتعلقة  املسائل  عدد  تخفيض .  3

 التغيير  إدارة  بعملية يتعلق

  من  التحقق  عليها  يعثر  التي  التباينات  ونسبة  عدد  تخفيض .  4

 . ملعاينةوا تهيئة ال وإدارة   الخدمة أصول 
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

مؤشرات الداء الرئيسية عوامل النجاح االساسية

  وإعادة   والعيوب  الخدمات  انقطاع  حاالت  عدد  تقليل.  1 لألعمال  االجمالية املخاطر تحسين

 األثر  تقييم  أو  الدقيقة،  غير  املواصفات  تسببها  التي  العمل

 الكامل  غير أو السيئ

  تغييرات  أنها  على املصنفة للتغييرات املئوية  النسبة  تقليل. 2

 طارئة 

 التي   للتغييرات  املئوية  النسبة)  التغيير  نجاح  معدل  زيادة.  3

 ( بها سموحامل التغييرات عدد/مراجعة عند ناجحة تعتبر

 باملعالجة  التذرع فيها يتم التي التغييرات  عدد  تخفيض. 4

 الفاشلة  التغييرات  عدد تقليل. 5
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 قياسات الجودة 

 أهمية و   اشيوع   األكثر  العناصر  يلي  فيما  للمنظمة،  خاصة  أهمية   أو  مكانة  له  مجال  ألي  الجودة  مقاييس إنشاء  يجب

 : التغيير إلدارة

 اإلبالغ  فترة أثناء معالجتها  تمت التي التغييرات عدد •

 التغيير  فئة  حسب التغيير، معالجة  وقت متوسط •

ا للتنفيذ الالزم الوقت متوسط •  التغيير / األولوية/ هميةاأل  نوع إلى استناد 

 انتظام ودقة اجتماع املجلس االستشاري للتغيير  •

 انتظام ودقة جدول التغييرات •

 اإلبالغ  فترة أثناء إجراؤها تم التي التغيير مراجعات عدد •

 املقبل االجتماع إلى تم تنفيذها قدالتي  و  للمجلس االستشاري للتغيير دونةامل التغييرات عدد •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 الدوار واملسئوليات 

 التغيير إدارة  عملية مالك 

 من الدور  ملخص الغرض 1.13.1

ق  عليه  املتفق  للتصميم   وفقا  تنفيذه  تم  قد  مهدفه  يكون   أن  ضمان  عن  مسؤول   املوضوعي  واملالك
ّ
 يلبي   وهو  واملوث

 . املوضوعي التعريف أهداف

 املسئوليات واملسائالت الرئيسية  1.13.2

  تكون أن  •
 
 التصميم  نشاط  وقيادة" التغيير إدارة"  هدف عن النهاية في مسؤوال

 ونشره الهدف توثيق من  تأكد •

 الهدف  وكفاءة فعالية لتقييم الرئيسية األداء مؤشرات تحديد •

 التحليل  يتبع مطلوب  إجراء أي واتخاذ  الرئيسية األداء مؤشرات  جميع مراجعة •

 الهدف وكفاءة  فعالية  تحسين •

 للهدف تم اقتراحها من أجل الوصول  تحسينات أي  مراجعة •

 املستمرة  الخدمة تحسين لخطة مدخالت توفير •

 الهدف  تشغيلب تتعلق مشاكل أي معالجة •

 لتحقيق هذا الهدف  املطلوبة االجتماعات جميع سأوتر  تنظيم •

 ومسؤولياتهم  لدورهم وإدراكهم الالزم  التدريب على املعنيين املوظفين جميع حصول  من التأكد •

 ومعاينتها   بانتظام مراجعتهايتم   والوثائق واملسؤوليات  واألدوار الهدف التأكد من أن  •

 املوظفين  من الالزمة  املوارد   يتلقى  الهدف أن من  والتأكد  املباشرة اإلدارة مع واجهالت •

 املوضوعية األنشطة في املشاركين ألولئك الالزم التدريب خطال  إدارة التأكيد على أن توفر •

 

 مهارات الدور املحددة  1.13.3

 هدف إدارة التغيير   وادارة  تعريف استنادا الى املعلومات  تقنية خدمات إدارة في خبرة •

 املعلومات  تقنية خدمات  إلدارة قوي  فهم •

 املختلفة  والبنيات تتقنية لل قوي  فهم •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 الرئيسيين  واملساهمين  اوأهدافه باملؤسسة عالية معرفة •

   تقنيات من  بها يرتبط وما  التغيير إدارة في الخبرة •

 كبير   وعمق واسع  نطاق على التكنولوجية والخبرات  املعرفة اكتساب في الفني االحتراف •

 مهارات حل املسائل وتحليلها  •

 تصميم العملية وتوثيقها   •

 وإدارتها   وقياسها  التغيير إلدارة الرئيسية األداء مؤشرات تطوير في الفهم •

 مهارات بناء العالقات  •

 العالقات الساسية  1.13.4

 مدير هدف إدارة التغيير  •

 الطلبات  استيفاء مدير /  الحوادث مدير •

 مدير مكتب الخدمة  •

 مدير اإلصدار والتدشين •

 مدير أصول الخدمة والتهيئة •

 مدير االتاحة   •

 املعلومات   تقنيةمدير استمرارية خدمة  •

 مدير السعة   •

 املعلومات  تقنية مدير امن  •

 مدير ملف حقيبة الخدمات  •

 املعلومات   تقنيةمدير القسم املالي ل •

 كبار مديري املؤسسة / االعمال   •

 

 التغيير إدارة  عملية مدير  

 من الدور  ملخص الغرض 1.14.1

 . للهدف الرئيسية واألنشطة باملمارسات االستيفاء  وضمان  الهدف تنفيذ عن مسؤول  الهدف املدير  ويكون 
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 املسئوليات واملسائالت الرئيسية  1.14.2

 التغيير  إدارة  لهدف  الصحيح بالتنفيذ  املتعلقة  الجوانب جميع عن  املسؤولية تحمل •

  جزء تشكل التي املستندات من  وغيرها املوضوعية الوثائق في عليها  املنصوص للمبادئ  وفقا العملية إدارة •

 الخدمات إدارة عمل  إطار من

 .التغييرهدف إدارة  في املشاركين األشخاص بي در تو  مراقبة •

 واالتفاق  االقتضاء  حسب  الرئيسية األداء مؤشرات  عن اإلبالغ •

 املنتظمة التغيير إدارة هدف راجعةم  اجتماعات  في املشاركة •

 املجلس االستشاري للتغيير  اجتماعاتوإدارة  ترأس •

 دعم معاينات الجودة حيثما أمكن ذلك  •

 املوضوعية للمراجعات نتيجة التصحيح/ التحسين إجراءات تنفيذ •

 اليومي  املوضوعي النشاط ب املتعلقة العامة  املشاكل معالجة •

 الضرورة  عند  الخدمات تحسين مبادرات   اقتراحو  دعم •

 العمل مع مالك الهدف  •

 

 املهارات املحددة للدور  1.14.3

 بشكل مفضل. املؤسسة  اعتماداملعلومات و   تقنيةمستوى البنية األساسية ل خدمات  إلدارة قوي  فهم •

 التغيير  تقييم وتقنيات  أدوات من  بها يرتبط وما  التغيير إدارة في الخبرة •

 التغييرات  إدارة مع  التعامل في اتساقو  منهجية •

 املعلومات  تقنية مؤسسة  في رفيع منصب   احالي  شغلها  أو تشغل  أن سبقأن يكون  •

 بها  املرتبطة والتقنيات  املخاطر إدارة فهم •

 التكنولوجية  والخبرات  للمعارف كبير وعمق اتساع وذو  للغاية  متقن  الفنية الناحية منأن يكون  •

 مهارات حل املشاكل وتحليلها •

 مهارات تصميم العملية وتوثيقها   •

 ومتسقة  واضحة  وكتابية شفهية تواصل مهارات •

 األشخاص  إدارة مهارات •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 العالقات  بناء ومهارات  القوي  التفاوض •

 العالقات االساسية  1.14.4

 تغيير ال هدف إدارة  مالك •

 الحوادث  مدير •

 الخدمة  مكتب مدير •

 استيفاء الطلبات  مدير  •

 والتدشين اإلصدار  مدير •

 هيئةتالو   خدمةال صول أ مدير •

 تاحة اال مدير •

 املعلومات  تقنية خدمة استمرارية مدير •

 سعة ال  مدير •

 املعلومات  تقنية  أمن مدير •

 الخدمات  ملف حقيبة مدير •

   املعلومات تقنية ل املدير املالي •

 األعمال  مديري /    املديرين كبار •

 التغيير  )منش ئ( بادئ 

 في   يعملون   الذين  األشخاص  عادة  به  يقوم  وال  ،الدور   بهذا  املنظمة  في  املختلفين  األشخاص  من  العديد  يقوم  وقد

 .فقط واحد  تغيير بادئ  تغيير لكل. التغيير إدارة

 :يلي ما عادة  التغيير بادئ  مسؤوليات  وتشمل

 التغيير  متطلبات تحديد •

 مناسبا  ذلك كان إذا التغييرب االقتراح  وتقديم استكمال  •

 طلب التغيير   وتقديم إكمال •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

  التغيير طلب تقديم حول  املعلومات من مزيد  لتقديم املجلس االستشاري للتغيير اجتماعات  حضور  •

 دعوته  تمت  إذا وذلك الذي تم اقتراحه تغييرال أو

 . اإلغالق قبل وبالتحديد  التغيير إدارة قبل من  الطلب عند التغيير مراجعة •

 

 التغيير  ممارس 

 : ما يلي  التغيير ممارس مسؤوليات  تشمل ما  عادة

 .صحيح بشكل التغيير طلبات  اكتمال من التحقق •

 محددة  معايير أساس على املناسبة التغيير لسلطاتتوجيه طلبات التغيير  •

 التغيير  تقييم عملية  لبدء التقييم طلبات تقديم •

 املتضررة  األطراف إلى رسميا  التغيير  سلطات قرارات إبالغ •

 العمل تنفيذ  لضمان  التغييرات واختبار ببناء تقوم التي والوظائف  الفرق  أنشطة ومراجعة مراقبة •

  الذي  التغيير أجل من لتدشينوا اإلصدار إدارة هدف  من  كجزء ذلك  تنفيذ سيتم. ) صحيح بشكل

 .( اإلصدار من  جزء  يشكل

 . الحاجة عند توفرهما   من  والتأكد املتوقع الخدمة وانقطاع   التغيير جدول  نشر •

 

 التغيير  سلطة 

 :التغيير سلطة  مسؤوليات تشمل ما عادة.  التغيير فئات من  فئة لكل مختلفة  تغيير  سلطات عادة  هناك  سيكون 

 طلبات التغيير   من  محددة  فئات مراجعة •

ا  السماح •  التغيير  حياة  دورة في عليها املتفق النقاط  في بالتغييرات رسمي 

 التغييرات  إغالق قبل  التغيير مراجعة  في املشاركة •

 . االقتضاء عند التغييرات  ومراجعة ملناقشة املجلس االستشاري للتغيير اجتماعات  حضور  •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 للتغيير االستشاري  املجلس عضو  

  املنظمات   في.  التغيير  فئات  لبعض  التغيير  سلطة  هو  املجلس االستشاري للتغيير  يعتبر  املؤسسات،  من  العديد  في

 املجلس االستشاري للتغيير أعضاء  يمثل بعض  قد. استشارية هيئة مجرد  املجلس االستشاري للتغير يعتبر  األخرى،

السلطوية  اأيض ا  الجهات    العمليات   مدير  يكون   قد  املثال،  سبيل  على:  التغيير  من  خرى األ   حددةامل  لفئاتلبعض 

للتغييرفي    اعضو  االستشاري    ساعات  خارج   خادم  تشغيل  بإعادة   السماح  سلطة  اأيض  لديه  يكون   وقد  ،املجلس 

 . حادث أي  لحل الخدمة

 :املجلس االستشاري للتغيير ما يلي عضو مسؤوليات  تشمل ما  عادة

 املجلس االستشاري للتغيير  اجتماعات  في املشاركة •

 معينة   وظيفة  أو مجموعة تمثيل سلطة •

 مجموعتهم داخل تمرير طلبات التغيير خالل  من  املجلس االستشاري للتغيير الجتماعات التحضير •

 عليها  املالحظات وتنسيق

 بها  السماح ينبغي كان إذا بما والتوصية  التغيير طلبات  مراجعة •

 والفاشلة   الناجحة التغييرات  مراجعة •

 بها املسموح غير التغييرات  مراجعة •

 املوارد  في شاكلامل  أو ضارباتالت تحديد في للمساعدة املعلومات وتوفير التغيير جدول  مراجعة •

 . املخطط لها االنقطاعات تأثير  حول  مالحظات وتقديم املتوقع الخدمة  انقطاع مراجعة •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 للتغيير االستشاري  املجلس رئيس 

 إذا .  التغيير  مدير  ادائم  االستشاري للتغييراملجلس    رئيس  فسيكون   ،للتغيير  واحد  مجلس استشاري   هناك  كان  إذا

للتغيير  من  العديد  هناك  كان  منهم  كل  يرأس  التغيير،  مديري   من   العديد  هناك  يكون   فقد  ،املجالس االستشارية 

 .مختلف للتغيير مجلس استشاري 

 :املجلس االستشاري للتغيير ما يلي رئيس عادة مسؤوليات  تشمل

 املجلس االستشاري للتغيير  اجتماعات يحضر أن يجب من تحديد •

 املجلس االستشاري للتغيير  اجتماعات ورئاسة وإدارة  وجدولة تخطيط •

 التغيير  سياسة  على بناء   ،املجلس االستشاري التغيير اجتماعات في للمراجعة طلب التغيير   اختيار •

 بأخذها في االعتبار  للسماح املجلس االستشاري للتغيير اجتماعات قبل طلبات التغيير  مريرت •

 في حاالت الطوارئ  التغييرات في للنظر الطوارئ  حاالت  في للتغيير االستشاري  املجلس اجتماعات عقد •

 .املجلس االستشاري للتغيير اجتماعات في للمراجعة والفاشلة  الناجحة التغييرات اختيار •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 واملهارات   الكفاءة  إطار  

 السابع،  املستوى   إلى  األدنى،  األول،  املستوى   من   املسؤولية   من   مستويات  سبعة   من  والكفاءة  املهارات   إطار  يتكون 

 تحديد   أجل  من  الفرد  بها  يتمتع  أن  يجب  التي  والخصائص  واملعرفة  والقيم  السلوكيات  املستويات  تصف.  األعلى  وهو

 . املستوى  على كفاءاته 

 إدارة التغيير 1.20.1

 

 إدارة التغيير

.  الصلة  ذات  والوثائق  هيئةالت  وعناصر  الخدمة  أصول   ذلك  في  بما  للخدمات  األساسية  البنية  في  التغيير  إدارة

 أو   الحوادث   عن   الناتجة  والتغييرات  طارئة   أو   قياسية  تغييرات  إلجراء  التغيير  طلبات  التغيير   إدارة  تستخدم

  وأمنها   وأدائها  بالتغيير  املتأثرة  األعمال  خدمات  فراتو   تهدد  التي  املخاطر  من  والحد  فعال   تحكم  لتوفير  املشاكل

 . لتزامهاوا

 غير قابل للتطبيق  املستوى األول 

 . التغيير في التحكم إجراءات طبق ي. التغيير طلبات  إلى استنادا يوثق التغييرات املستوى الثاني 

املستوى  

 الثالث 

 .التغيير في التحكم إجراءات تطبيق. التغيير طلبات  على بناء  التغييرات  وينفذ ويوثق يطور 

 . التغيير طلبات على  بناء نفذهايو   وثقهايو   طورهايو   حللهايو  التغييرات يقّيم املستوى الرابع 

املستوى  

 الخامس 

  الخدمة بيئة  سالمة تهدد التي املخاطر تقييم. املعقدة التغيير طلبات تنفيذل خطط يطور 

  وأمنها وأدائها  املتأثرة األعمال خدمات توفر ذلك في بما) املقترحة نفيذاتالت في املتأصلة

  تحسين  ويقترح  التغيير، تنفيذ فعالية ويستعرض  األنشطة لهذه  السماح إلى يسعى(. لتزامهاوا
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

  وتحليلها التغييرات تقييم عملية يقود . التغيير إدارة تحكم التي التنظيمية اإلجراءات

 . التغيير طلبات  على بناء   وتنفيذها  وتوثيقها وتطويرها 

املستوى  

 السادس 

 التحكم يضمن. االختبار وبيئات املباشرة الخدمات  في التغيير إلدارة املؤسسة سياسة يحدد

ا ومعالجتها   املخاطر في الفعال  .والتزامها  وأمنها  وأدائها  املتأثرة األعمال  خدمات لتوفر وفق 

املستوى  

 السابع 

 غير قابل للتطبيق 

 

 التغيير دعم  1.20.2

 

 التغيير دعم 

  األجهزة  أو   البرامج  تعديالت  في  اكفاء،  وجدول   تحكم  يضمن.  واالتصاالت  املعلومات  تقنية   حل  تطور   ويوّجه  ينفذ

  نتيجة  الحدود  أدنى  إلى  الخدمة  انقطاع   تقليل.  متوقعة  غير   نتائج   إلى   يؤدي   مما  املتعددة  الترقية  عمليات  ملنع 

 . وااللتزام بها  املعلومات أمن  إجراءات مراعاة  يضمن. املحددة الخدمة مستوى   باتفاقية  وااللتزام للتغييرات

 غير قابل للتطبيق  املستوى األول 

 املستوى الثاني 

  واالستجابة اليومية  التشغيلية  لالحتياجات االستجابة على منتظم بشكل تعمل التغيير، أثناء

  ومتطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة   مع   االتساق على والحفاظ الخدمة تعطل تجنب مع لها،

 . املعلومات أمن
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

املستوى  

 الثالث 

  اإلضافات أو والبرامج  الوظيفية التحديثات تطبيق في التحكم خالل من النظام سالمة يضمن

 . امليزانية متطلبات  مع  يتوافق. الصيانة وأنشطة لألجهزة

 غير قابل للتطبيق  املستوى الرابع 

املستوى  

 الخامس 

 غير قابل للتطبيق 

املستوى  

 السادس 

 غير قابل للتطبيق 

املستوى  

 السابع 

 غير قابل للتطبيق 
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 توضيح مستويات املسئولية 1.20.3

 

 املستوى الول  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 

  على للحصول  يسعى أن املتوقع من. التقدير من القليل إال يستخدم ال.  اإلشراف تحت يعمل

 .املتوقعة غير املواقف في التوجيه

 . املباشرين الزمالء مع  يتفاعل أو بمفرده يعمل قد. التأثير من األدنى الحد التأثير 

 .املتوقعة غير املشاكل حل في املساعدة يتطلب . منظمة بيئة  في الروتينية األنشطة تنفيذ الصعوبة

 املعرفة 

ا املكتسبة املعرفة يطبق. العمل ملجال مناسبة   أساسية عامة معرفة  لديه
 
  لتطوير حديث

 . جديدة مهارات

 مهارات العمل 

 .اآلخرين مع الفعال  للحوار كافية  اتصال مهارات لديه •

 .للعمل منظم نهج يوضح •

 والعمليات   والتطبيقات  واألدوات  األساسية األنظمة يستخدم •

 .الخاصة التطوير فرص تحديد في يساهم •

  الصحة قضاياب يمتلك دراية. التنظيمية واملعايير واألخالق السلوك قواعد يتبع •

 .والسالمة

 .الشخص ي لألمن األساسية املمارسة ويطبق يفهم •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 الثاني املستوى  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 

 يعمل. التساؤالت أو املشاكل لحل محدود تقدير  يستخدم. الروتيني التوجيه تحت يعمل

 .اآلخرين إلى املتكرر  الرجوع بدون 

 التأثير 

  مع  الخارجية االتصاالت  بعض لديه يكون  قد. عليهم  ويؤثر املباشرين الزمالء  مع  قد يتفاعل

 إلى الحاجة  دركي. به الخاص  املجال في أكبر تأثير له يكون  قد.  والشركاء واملوردين  العمالء

 .العمالء/ املستخدمين احتياجات وتمثيل الفريق مع التعاون 

 الصعوبة
 .الروتينية املشاكل حل في يساهم قد . متنوعة بيئات في العمل أنشطة من  مجموعة ينفذ

 املعرفة 

  املوجودة األساسية   العامة املعرفة  تطبيق  ُيظهر
 
 قد. الصناعية املعرفة هيئات  في عادة

 منتظم  بشكل تقديمها  عند الجديدة املعلومات يمتص. بمجال أساسية معرفة   اكتسب

 . بفاعلية ويطبقها

 مهارات العمل 

 . والشركاء واملوردين  العمالء مع الفعال  للحوار كافية  اتصال مهارات لديه •

  به الخاص العمل ومراقبة  وجدولة  تخطيط على قادر. فريق في العمل على قادر •

 .للعمل ومنظم عقالني نهج يوضح. قصيرة زمنية  آفاق ضمن

 .املناسبة  والتطبيقات  واألدوات  األساليب ويستخدم يفهم •

 .الخاصة التطوير فرص على ويتفاوض يحدد •

 . الفرد من  املتوقعة األساسية التنظيمية األمن ممارسات مع   وافقت وي اتمام  يدرك •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 الثالث املستوى  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 

  املعقدة والتكليفات املشاكل تحديد في التقدير يستخدم. العام التوجيه تحت يعمل

  رئيسية مراحل في العمل ويراجع  التوجيهات ويقبل محددة توجيهات يتلقى. لها واالستجابة 

 .أعلى  مستوى  إلى املشاكل تصعيد  يجب متى  يحدد. عليها متفق

 التأثير 

 واملوردين  العمالء مع العمل مستوى  على  اتصال لديه. عليهم  تأثيرالو   الزمالء مع التفاعل

  لألفراد املخصص العمل على تؤثر قرارات  اتخاذ أو اآلخرين على  اإلشراف له يجوز . والشركاء

  في ذلك ويمثل  العميل/ املستخدم احتياجات تحليل في ويتعاون   يفهم. املشروعات مراحل أو

 .معمله

 الصعوبة

  من متنوعة مجموعة في روتينية، وغير معقدة  اأحيان تكون  التي األعمال، من مجموعة يؤدي 

 . وحلها  شكلةامل  تعريف في ةمنهجي طريقة  يطبق. البيئات

 املعرفة 

  في فعال ألداء ضرورية ومعرفة متخصصة ومعرفة باملجال   جيدة عامة معرفة  لديه

.  بها املعترف التنظيمية واملعلومات املعرفة هيئات  من عليها  الحصول  يتم ما  وعادة املؤسسة

  لتطوير  إجراءات  يتخذ. لألعمال للسياق األوسع تقدير لديه. للمعرفة الفعال  التطبيق ُيظهر

 .الخاصة به املعرفة

 مهارات العمل 

 . الفعال االتصال مهارات يوضح •

  عند اآلخرين وعمل) به الخاص العمل يراقبو  الزمنية والجداول  الخططيضع  •

  واملعايير للتشريعات ووفقا   محددة  زمنية مواعيد غضون  في بكفاءة ( االقتضاء

 . الصلة ذات واإلجراءات

  أخرى  بأدواربه  الخاص الدور  ارتباط مدى  تقدر. الفرق  عمل في بالكامل يساهم •

 .العميل أو العمل صاحب وبعمل

 . شكلةامل لحل ومنتظم تحليلي نهج يوضح •

 . بشأنها والتفاوض املناسبة  الشخصية  التنمية فرص تحديد في املبادرة  زمام يأخذ •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

  الروتينية األمنية املمارسة ويوضح األمن على الخاص الدور  يؤثر كيف يفهم •

 . الخاص للعمل املطلوبة واملعرفة 

 

 

 الرابع املستوى  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 

 شخصيةال سؤوليةامل  يمارس. للمساءلة واضح إطار  ضمن  العام التوجيه إطار في يعمل

  والعمليات   األهداف لتلبية الخاصة العمل خططيضع . بشكل اساس ي ستقالليةاال و 

 .املحددة

 التأثير 

 عمل  عن مسؤول كون ي قد. سائلةامل  مستوى  على والشركاء  واملوردين العمالء على يؤثر

. خاصة بتخصصات صلة ذات خارجية أنشطة في يشارك. املوارد تخصيص وعن  اآلخرين

  الفريق  أعضاء  مع بانتظام يتعاون . الفريق  وأهداف  اتع و املشر  نجاح  على  تؤثر قرارات تخذي

 . الوقت طوال  املستخدم احتياجات  تلبية لضمان يعمل. والعمالء  واملستخدمين

 الصعوبة

.  متنوعة سياقات  في املعقدة، املهنية أو التقنية  األنشطة من واسعة  مجموعة العمل ويشمل

 .ويحلها  ويعّرفها املعقدة املشاكل في يحقق

 املعرفة 

  املتخصصة املعرفة وهيئات للمعرفة بها املعترف العامة الصناعة لهيئات شامل فهم لديه

  بفعالية املعرفة  تطبيق  على  قادر. املؤسسة بمجال شاملة  معرفة يكتسب. االقتضاء حسب

  يمتص. اآلخرين تطوير في ويساهم  به الخاصة باملعرفة  ويحتفظ مألوفة   غير حاالت في

  املمارسات  بتطوير الوعي على يحافظ. بفاعلية ويطبقها بسرعة الجديدة املعلومات

 . التنمية عجلة  دفع  مسؤولية ويتحمل  وتطبيقها
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 مهارات العمل 

  من كل إلى معقدة  معلومات يقدم أن ويمكن وخطيا، شفهيا بطالقة، يتواصل •

 . املتخصصة تقنيا وغير املتخصصة الجماهير

 . والجودة الوقت أهداف لبيحتى ي عملال يراقبو  وجداول  خططيضع  •

 . مشتركة أهداف  في يشتركون  الذين املساهمين بين التعاون  يسهل •

 .بها املعمول  والتطبيقات واألدوات واألساليب املعايير من  مناسب  بشكل يختار •

  أو املعرفة  عن  يبحث. املؤسسة وتشغيل عمل امتالك في األمن أهمية اتمام  يدرك •

  الزمالء عمل أو الخاص العمل لدعم  االقتضاء عند  املتخصصة األمنية  املشورة 

 . املباشرين

 

 

 الخامس املستوى  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 

  يكون . اذاتي العمل بدء يتم ما اغالب. واسع  توجيه تحت يعمل
 
  عن كاملة  مسؤولية   مسؤوال

  دور  وله  رئيسية مراحل ينش ئ. شروعاتامل / اإلشرافية  األهداف  أو/ و  التقنية األهداف تحقيق

 . املسؤوليات أو/ و  املهام تعيين في هام

 التأثير 

.  بها الخاصة تخصصاتهاشاركة م في واألقران والشركاء  واملوردين والعمالء  التنظيم على يؤثر

على سبيل  ،كلفامل العمل نجاح على تؤثر  قرارات اتخاذ . وفعالة مناسبة  عمل  عالقات  بناء

  املناسبة  املوارد وإدارة  تخصيص على كبير تأثير له. وامليزانية النهائية واملواعيد النتائج املثال، 

 يضمن. العمل مراحل  جميع خالل والعمالء املستخدمين بين التعاون  يقود. معينة  ملهام

 .العمل مراحل  من مرحلة   كل خالل باستمرار املستخدمين احتياجات تلبية

 الصعوبة

تعهد ي. املعقدة املهنية أو/ و التقنية العمل أنشطة من ومتنوعة واسعة  مجموعة يؤدي 

 التنبؤ يمكن ال  السياقات من  واسع مدى في أساسية  مبادئ  تطبيق تتطلب بأعمال بالقيام
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

ااألكثر  واملتطلبات  التخصص بين العالقة يفهم . األحيان من كثير في بها   وسع 

 . املؤسسة/ للعميل

 املعرفة 

 يسعى. محددة أو عامة كانت  سواء الصناعة، في املعروفة املعرفة بهيئات تامة  دراية على

. لآلخرين التدريب أو والتوجيه   الشخص ي للتطوير جديدة معرفة   على للحصول  بنشاط 

 تحديد في للمساعدة  املعرفة تطبيق. األعمال أو الصناعة عبر املعرفة من  أوسع نطاق تطوير

 .اآلخرون سيطبقها التي املعايير

 مهارات العمل 

 .رسمي  وغير رسمي فعال، بشكل يتواصل. القيادةتولى ي •

 .متنوعة  أهداف لديهم الذين املساهمين بين التعاون  يسهل •

  وجودة  والتكلفة الوقت إلى بالنسبة  العمل يقّيمو  وينفذ خططيو  يصممو  يحلل •

  التحسين وخيارات  نطاق بشأن املشورة وتقديم  االحتياجات تحليليقوم ب. األهداف

 يوضح. املقترحات تقديم عند  االعتبار في املتطلبات جميع يأخذ. املستمر التشغيلي

 املساهمين /  العميل لصالح الحلول  تطبيق في األخالقي والتفكير  واالبتكار اإلبداع

  الصلة ذات املتاحة والتطبيقات  واألدوات  واألساليب  املعايير بشأن املشورة يقدم •

 .البدائل  من  املناسبة الخيارات اتخاذ ويمكنه بالتخصص 

  حتى املهارات على للحفاظ املبادرة يأخذ. الصناعة في  بالتطورات وعي على يحافظ •

 . يراقب الزمالء. اآلن

 . املخاطر ويقيم دريق •

  منطقتهم داخل مناسب بشكل األمن مع التعامل يتمأن  استباقي بشكل يضمن •

.  الضرورة حسب األمن متخصص ي  مع يعمل أو يشارك. اآلخرينبواسطة و   بواسطته

 .املنظمة في األمن ثقافة  في يساهم
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 السادس املستوى  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 

  بما هام،  عمل مجال في تتخذ التي والقرارات  باإلجراءات يتعلق فيما  واملساءلة  السلطة حددي

 . املسؤوليات ويعين  التنظيمية األهداف يحدد. لجودةوا  واملالية  التقنية الجوانب ذلك في

 التأثير 

 واملوردين العمالء مع   مؤثرة  عالقات ينش ئ. واالستراتيجيات السياسات  تشكيل على يؤثر

. الصناعة قادة  ذلك في بما العليا، اإلدارة مستوى  على والخارجيين الداخليين والشركاء

 .املالي واألداء   التنظيمية األهداف  وتحقيق ؤسساتامل توظيف  عمل على  تؤثر قرارات يتخذ

 الصعوبة

 عمل أنشطة يؤدي . خاصةال( هتخصصات) هلتخصص  عميق وفهملألعمال   واسع  فهم لديه

  السياسات تنفيذ في يساهم. والجودة واملالية  التقنية  الجوانب تغطي التعقيد شديدة

 .اإلدارية أو/ و  التقنية املبادئ  من واسعة   مجموعة إبداعي بشكل يطبق. واالستراتيجيات

 املعرفة 

معرفة    يطور . الخاصة به املؤسسة في والخاصة العامة املعرفة هيئات تطبيق على يشجع

 واملنافسين  والشركاء  املوردين وأنشطة بها  الخاصة املؤسسة  وممارسات  بأنشطة األعمال

 .والعمالء

 مهارات العمل 

  من  كل مع املستويات جميع  على فعال بشكل يتواصل. واضحة  قيادة ُيظهر •

ااملتخصصة  الجماهير    .وغير املتخصصة  تقني 

  الصناعة تطوراتمع  تواصليو  يفهم. الجديدة تتقنيةال على املترتبة اآلثار يفهم •

 . املعقدة املعلومات يستوعب. توظف التي املنظمة في تقنيةال وتأثير ودور 

  وممارسات واملنتجات الخدمات  إلى والحاجة  الصلة ذات للتشريعات االمتثال يعزز  •

 . املتنوعة القدرات ذوي   لألشخاص الفرص وتكافؤ متكافئة   فرص لتوفير العمل

 .ومهاراتهم الزمالء من  كل مهارات  على  للحفاظ املبادرة  زمام يأخذ •

 . املخاطر ويخفف يدير •

  باملسؤوليات الخاصة املنطقة أنحاء جميع في األمن تعزيز في قياديا دورا يأخذ •

 .ؤسسات امل في جماعي وبشكل
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 

 السابع املستوى  – مستوى املسئولية 

 االستقاللية 

  ذلك في بما  هام،  عمل مجال  جوانب جميع على  بالسلطة يتمتع تنظيمي، مستوى  أعلى على

  والقرارات  املتخذة اإلجراءات عن كاملة مسؤولية مسؤول  كون ي . وتطبيقها السياسات  وضع

 . إليهم املسؤوليات  تعيين تم الذين اآلخرين جانب من  أو شخصيا هجانب من  سواء املتخذة،

 التأثير 

  الصناعة داخل التطورات على ويؤثر املؤسسة يلهم. املؤسسة  لنجاح املهمة القرارات تخذي

.  أكثر أو واحدة ؤسسةم داخل  تقنيةال ستغلي  أو/ و  املعرفة طور ي. املستويات أعلى على

 .والحكومة الصناعة وقادة والشركاء العمالء مع   املدى  طويلة استراتيجية عالقات طور ي

 الصعوبة

  فهم لديه. القيادة مهارات  من  مستوى  أعلى تطبيق . وتنفيذها االستراتيجية صياغة إلى يقود

 .األكثر اتساعا األعمال بيئة على  الناشئة تتقنيةال وآثار   للصناعة عميق

 املعرفة 

  به الخاصة املؤسسة وممارسات أنشطة  ذلك  في بما باألعمال  وعميقة   واسعة معرفة ينش ئ

  لتشجيع ثقافة عزز ي. والعمالء واملنافسين  والشركاء  املوردين بأنشطة النطاق واسعة   ومعرفة

 . نفوذها مجال  داخل والخاصة  العامة املعرفة لهيئات  االستراتيجي التطبيق

 مهارات العمل 

 .ستراتيجيةاال  والقيادة  اإلدارة مهارات  من كاملة  مجموعة لديه •

  ويقّيم واألفراد  املنظمات على الناشئة تتقنيةوال  للممارسات املحتمل التأثير ينقل •

 . تتقنيةوال   املمارسات هذه استخدام عدم أو استخدام مخاطر

  بطريقة املستويات جميع على الجماهير إلى املعقدة األفكار قدميو  شرحيو  فهمي •

 . مقنعة

 . والشمولية  لتزاماالكل من  بنشاط   ويعزز  التشريعات  تأثير يقّيم •

 . املطلوبة والقدرات املهارات من  كاملة مجموعة وتعبئ  تطور  املنظمة أن يضمن •

 . املنظمة أنحاء  جميع وفي بهم الخاصة العمل منطقة  داخل األمن يدعم •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التحديات واملخاطر 

 التحديات  

  نطاقمع    املنتظم  لتواصلا  وسيساعد.  وإدارته  تغيير  كل  تسجيل  ضمان  في  التغيير  إلدارة  الرئيس ي  التحدي   ويتمثل

 على   التحايل  محاولة  وعدم  التغيير  إدارة   وقيمة   لنطاق   املعلومات  تقنية  موظفي  فهم  ضمان  في  التغيير   إدارة  وقيمة

 إلدارة   وواضحة  نشطة  رعاية  وجود   ضمان  التحدي  هذا   إدارة  في  للمساعدة  للغاية  املهمة  الطرق   بين  ومن.  العملية

 . اإلداريين املسؤولين وكبار التنفيذيين املسؤولين من التغيير

  التغيير  إدارة  هدف   إلى  النظر  يجب   املعلومات،  تقنية   وموظفي  واملستخدمين  العمالء  من  الدعم   على  للحصول 

.  للوقت  ر اهداو   بيروقراطيا  يعتبر  الذي   التغيير  إدارة   هدف   تقييم  يتم  ولن .  تأخيرات  إحداث  من  بدال  التغيير،  لتسهيل

  التغييرات حدوث على املساعدة خالل من قيمة تضيف أنها من التأكد في التغيير إدارة يواجه  الذي  التحدي  ويتمثل

 .أعلى نجاح وبمعدالت أسرع بشكل

السماح  كعملية  التغيير  إدارة  تنفيذ  تم  املؤسسات،  بعض  في فيها   أحد   يكون   أن  يمكن.  التشغيلي  لتغييربا  يتم 

في وقت مبكر    الذي   التغيير   دارةإل   الحقيقي  هدفال  إلى  هجرة ال  هو  التحديات  حياة   دورة  في  يكفي  بمايتم تضمينه 

 .وإدارتها  التغييرات تخطيط في ويساعد والتكاليف، الفوائد تقييم ويشمل الخدمة،
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 املخاطر  

 : يلي ماإدارة التغيير   مخاطر تشمل

 لألعمال  تمويل وجود  وعدم ،العمل قبل من التغيير إدارة بهدف االلتزام عدم •

 املعلومات   تقنية  إدارة تمويل إلى واالفتقار  التغيير إدارة املعلومات بهدف تقنية إدارة التزام عدم •

   التغيير إدارة بهدف  املعلومات تقنية  موظفي التزام عدم •

 التغيير  إدارة الرجوع الى دون  التغييرات تنفيذ •

  والتكاليف   املخاطر في حقيقي بشكل التفكير دون  يتغير، ال  مستوى   إلى التغيير تقييم تقليل يتم •

 والفوائد  

 كافية   قيمة إضافة  دون  التنفيذ لتغيير تأخيرات إدخال •

 للتعجيل األعمال أو روعاتاملش  من والضغط  للتغييرات الصحيح للتقييم الكافي الوقت إتاحة عدم •

 بالقرارات 

 التغيير  نافذة  في التغييرات من  الكثير احتواء ومحاوالت التغييرات لتنفيذ املتاح الوقت كفاية عدم •

 الشركة  بواسطة املطلوبة التغييرات  عدد وتنفيذ وتخطيط لتقييم كافية غير موارد •

  اإلصدار إدارة  مثل  األخرى، الخدمات  إدارة  عمليات  مع  التغيير إدارة تفاعل كيفية وضوح عدم •

 هيئة والت الخدمة أصول  إدارة أو تدشينوال

 الخدمة  تصميم  أو املشروع إدارة أنشطة مع  التغيير إدارة تفاعل كيفية وضوح عدم •

 .املطلوبة التغييرات في مفرط تأخير  إلى تؤدي  التي املفرطة  البيروقراطية التغيير إدارة أهداف •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 قوائم التدقيق 

 

الفحص الوصف الرقم 

 ☐ وتوثيقه  التغيير تعريف  على االتفاق يتم 1

 ☐ الخدمات  لفهرس العميل مراجعة في التغيير تعريف تضمين يتم 2

 ☐ بوضوح  وموثق محدد التغيير إدارة  تغطيه  ما  نطاق إن 3

 ☐ بوضوح طلب الخدمة   أو القياس ي التغيير وطلب العادي  التغيير بين الفرق  تحديد يتم 4

5 

  بشكل  الخدمات ملف حقيبة إدارة  إلى التغيير طلب   إحالة يلزم كان  إذا ما   معايير تحديد يتم

 واضح 
☐ 

 ☐ عليه  التغيير طلبات إرسال  يمكن قياس ي قالب  يوجد 6

 ☐ املساهمين لجميع وإتاحته التغيير طلب لتقديم األدنى الحد تحديد يتم 7

 ☐ التغييرات في قاعدة البيانات وسجالت الحاسوب  كل تسجيل يتم 8

 ☐ ترتيب أولويات كل التغييرات  9

 ☐ تغييرها  التي يتم هيئةالت بعناصر قائمة  التغيير سجالت  كافة تتضمن 10

 ☐ االستمرار  وإمكانية   واملضاعفة االكتمال  أجل من التغيير طلبات  جميع تصفية تتم 11

 ☐ الخدمة  وطلبات واملشاكل  الحوادث عن منفصل بشكل ومعالجتها التغييرات تسجيل يتم 12

 ☐ متسق  بشكل وتطبيقها عنها واإلبالغ التغييرات تسجيل إجراءات وضع يتم 13

14 

 ومحددة   موثقة ال، مطلوب أم الرسمي التغيير تقييم كان  إذا ما  لتقرير الالزمة املعايير

 بشكل جيد 
☐ 

 ☐ والتكلفة   والفوائد  واملخاطر  واألهمية الشديدة التأثير إلى التغيير تقييم يستند 15
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

الفحص الوصف الرقم 

16 

 واألهمية التأثير إلى ويستند بوضوح محدد  التغيير الذي يوافق على سلطة مستوى  إن

 والتكلفة  والفوائد   واملخاطر
☐ 

 ☐ التغييرات  على وإطالع استشارة إلى  يحتاجون  الذين األشخاص/لألدوار واضح تعريف هناك 17

18 

 خطة تظل أن لضمان الخدمة استمرارية توفير على تأثيرها ملعرفة   التغييرات تقييم يتم

 الحية  البيئة ومتوائمة مع  حديثة االستمرارية
☐ 

19 

ا معّرفة  عمل، وسير نصية برامج  مع أكثر أو واحد قياس ي تغيير نموذج يوجد  قد) مسبق 

 (خدمة طلب  نماذج هذه تكون 
☐ 

 ☐ العادية  التغييرات وتقدير لتقييم منتظمة بصفة للتغيير االستشاري  املجلس ويعقد 20

 ☐ لألعمال  ممثل/ مستخدم دائما للتغيير املجلس االستشاري  يضم 21

22 

رفع وال
ُ
ستخدم وال عليها ومتفق محددة  ظروف  في إال الطوارئ  حاالت في التغيير طلبات  ت

ُ
 ت

 العادية التغيير عملية  لتجاوز 
☐ 

23 

في حاالت   التغييرات  وتقدير لتقييم الطوارئ  حالة للتغيير في استشاري  مجلس ويوجد

 الطوارئ 
☐ 

 ☐ التغيير  من صلة  ذات مرحلة  كل في تغييرها الجاري  التهيئة عناصر حالة  تحديث يتم 24

25 

 أجل من  طلباتهم في املحرز  التقدم لرصد للمستخدمين متاح"  ذاتية خدمة"  مرفق وهناك 

 التغيير
☐ 

 ☐ والتدشين باإلصدار  السماح قبل العادية التغييرات كافة اختبار يتم 26

 ☐ العادية  التغييرات لكافة إصالح خطة أو احتياطية خطة إنشاء يتم 27
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

الفحص الوصف الرقم 

 ☐ رئيسية   تغييرات إجراء أجل من   التغييرب  قترحاتامل تقدم 28

 ☐ اإلصالح  بخطة من أجل التمسك واملسؤولية   السلطة وتوثيق تعريف يتم 29

30 

 الخدمة قبول  معايير  استيفاء  عند  إال وتدشينه التغيير بتحرير التغيير إدارة  تسمح ال

 عليها  املتفق
☐ 

 ☐ العمل في املساهمين  مع عليها واالتفاق  التغيير إلدارة األداء أهداف توثيق يتم 31

 ☐ وإدارة التهيئة  املشكالت إدارة وتتضمن متكاملة   أداة هي التغيير إدارة  أداة 32

33 

مرحلة   قبل الطوارئ  وحاالت   العادية التغييرات لجميع التنفيذ بعد ما مراجعة ويجري 

 االغالق 
☐ 

 ☐ بشكل فّعال  تنفيذها هدف تجاوزت التي التغييرات  من  املتراكمة األعمال إدارة وتتم 34

 ☐ في األعمال  التغيير إدارة مع كامل بشكل املعلومات تقنيةل التغيير  إدارة تنسيق يتم 35

36 

  التغيير على يؤثر الذاتي باالستقالل يتمتعون  الذين املوردين مستوى  أن الواضح ومن

 الخدمة  موفر إلى الرجوع دون  خدمتهم نطاق داخل
☐ 

ا املؤسسة داخل التغيير إدارة تنسيق ويتم 37   تنسيق 
 
 ☐ املوردين  تغيير إدارة مع  كامال
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التي تتم ادارتها املعلومات    تقنيةفي اإلجراءات  املتغيرة 

 ادارتها   تتم التي املعلومات تقنية في  للتغييرات  الرئيس ي   االجراء 

 

 

 العملية الرئيسية  -1رسم توضيحي 

 

 

  

البداية

النهاية

تسجيل ومراجعة 
طلب التغيير

BAI06.PR.02

تقييم وتنفيذ 
التغييرات في حاالت 

الطوارئ 

BAI06.PR.03

تقييم التغيير 
بواسطة مدير التغيير

BAI06.PR.04

جدولة التغيير وبناء 
االعتماد والسماح 

بالتغيير

BAI06.PR.06

اعتماد تدشين 

التغيير

BAI06.PR.07

مراجعة ما بعد 
التنفيذ واغالق 

التغيير

BAI06.PR.08

تقييم االقتراحات 
بالتغيير

BAI06.PR.01

تقييم التغيير 
بواسطة املجلس 

االستشاري للتغيير

BAI06.PR.05

دعم إدارة التغيير

BAI06.PR.09

تقييم التغيير

BAI06.PR.10
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

  الذي تتم ادارته  املعلومات تقنيةتوزيع املسئوليات للتغيير في مصفوفة  1.23.1.1

 

 الذي تتم ادارته  املعلومات  تقنيةفي  زيع املسئوليات : التغير مصفوفة تو 

 مدير التغيير  الدور/ االجراء 
املجلس االستشاري 

 للتغيير 

املجلس االستشاري 

للتغيير في حاالت 

 الطوارئ 

 أدوار اضافية 

   AR R التغيير دعم إدارة  

   AR R التغيير ب قترحاتاملتقييم  

    AR تسجيل ومراجعة طلبات التغيير 

 AR  R R [1] في حاالت الطوارئ تقييم وتنفيذ التغييرات 

 AR   R [2] تقييم التغيير بواسطة مدير التغيير 

تقييم التغيير بواسطة املجلس االستشاري  

 للتغيير

AR R  R [2] 

   AR R جدولة وبناء التغيير اعتماد 

   AR R التغيير  الذي يتضمن  تدشينالاعتماد  

    AR مراجعة ما بعد التنفيذ واغالق التغيير 

    AR تقدير التغيير 

 

 مالحظات: 

A  :ا لنموذج مصفوفة توزيع املسئولية   اإلنجاز  عن  املطاف  نهاية   في  املسؤولية  يتحملون   الذين  أولئك: املسؤول وفق 

 . التغيير إدارة لهدف والشامل الصحيح
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

R  :ا لنموذج مصفوفة توزيع املسئولية   إدارة   ضمن  مهمة  إنجاز   أجل  من  بالعمل  يقومون   الذين  أولئك: املسؤول وفق 

  التغيير

 ( االقتضاء  حسب وآخرون،)  املعلومات تقنية  املسئول عن  فني، محلل  التطبيقات،  محلل[ 1]

 (.االقتضاء حسب وآخرون،) الفني  واملحلل التطبيقات ومحلل  هيئةالت مدير [ 2]
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغيير ب قترحات امل  تقييم 1.23.2

 

 

 تقييم املقترحات بالتغيير  - 2رسم توضيحي 
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغيير   من أجل قترحاتاملاملعلومات اإلضافية لتقييم  1.23.2.1

 إدارة  هدف  من  كجزء  تنظيمي  تأثير  أو  مخاطر   أو  كبيرة  تكلفة  على  تنطوي   التي  الرئيسية  التغييرات  تبدأ  ما  وعادة 

 . الخدمات ملف حقيبة

  األخرى   الخدمات  على  ري أثت  من  عليه  يترتب  قد  ملا  التغيير  مراجعة  املهم   من   املتغيرة،  أو  الجديدة  الخدمة  استئجار  قبل

 .التغيير جدول  وعلى املشتركة املوارد وعلى

  ضاربات الت  تحديد  لضمان   متغيرة  أو   جديدة  خدمات   استئجار   قبل   إلدارة التغيير  التغييرب   قترحاتامل  إرسال   يمكن

 الخدمات  ملف حقيبة  لهدف مشغلك تقديمها يمكن أو األخرى  املسائل أو للموارد  املحتملة

بتنفيذ    التغييرب   االقتراح  تنفيذ  اعتماد ا  يسمح   ببساطة  لكنه  التغيرال يسمح   يبدأ   أن  يمكن بحيث    لخدمةبتأجير 

 . هذا الخدمة  تصميم نشاط

   يتم.  للتغيير  املستوى   عالي  وصف  لتوصيل  التغييرب  االقتراح  ُيستخدم
 
 دخل كم  هذا  التغييرب  االقتراح  إنشاء  عادة

  قترحات عداد املإ  يمكن   كما.  االعتماد  على  للحصول   التغيير  إلدارة   تمريره   ويتم  الخدمات  ملف حقيبة   إدارة  هدفل

 . فردية اتع و مشر   بواسطة أو البرامج  إدارة مكتب  بواسطة التغييرب

 :يلي ما  التغييرب االقتراح يشمل أن وينبغي

  التي األعمال نتائج ذلك في بما ،ةاملتقاعد أو تغييرها  تم التي أو الجديدة للخدمة املستوى  رفيع وصف •

 والضمان  لفائدة ا وتقديم دعمها  سيتم

 املالية  والتوقعات امليزانية  وكذلك والبدائلواملشاكل   املخاطر  ذلك في بما كاملة عمل حالة •

 .التغيير وتنفيذ  لتصميم تفصيلي جدول  •

 محتملة   مشاكل  أو  ضارباتت  أي  وتحديد  الحالي  التغيير  وجدول   التغييرب  االقتراح  بمراجعة  التغيير  إدارة  تقوم

 .حل إلى تحتاج التي املشاكل توثيق  أو باعتماده إما  التغيير للمبادر باقتراح واالستجابة 
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

  للتغيير  التفصيلي  املخطط  تنفيذ  تواريخ  ليتضمن  التغيير  جدول   تحديث  يتم  التغيير،ب   االقتراح  اعتماد  يتم  عندما 

 . الذي يتم اقتراحه

  بإجراءالسماح    لطلب   العادية   بالطريقة طلبات التغيير    استخدام  ينبغي  املتغيرة،   أو   الجديدة  الخدمة  استئجار  وبعد

 االستراتيجي   للهدف  رؤية  التغيير  إلدارة  تكون   بحيث  التغييرب   االقتراحب  هذهطلبات التغيير    وسترتبط.  محددة  تغييرات

 .مناسب نحو  علىيتم مراجعتها  وأن  لطلبات التغيير هذه األولوية يتم تحديد أن ويمكن العام
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 تسجيل ومراجعة طلبات التغيير 1.23.3

 

 

 ومراجعة طلب التغيير تسجيل  - 3رسم توضيحي 

ير
غي
لت
 ا
ب
طل
ة 
جع

را
وم

ل 
جي
س
ت

طلب التغيير الذي تم ارساله

BAI06.PR.02.01

البداية

طلب التغيير

تحديد مصدر طلب التغيير

BAI06.PR.02.03

تسجيل استقبال طلب تغيير

BAI06.PR.02.04

تصنيف سجل التغيير كتغيير 

طارئ 

BAI06.PR.02.07

هل هذا تغيير طارئ 

   

 

   

تغيير قياس ي 

تحديد ما إذا كانت كل بيانات 

طلب التغيير كاملة

BAI06.PR.02.09

 

تصنيف سجل التغيير كتغيير 

قياس ي

BAI06.PR.02.08

هل طلب التغيير مكتمل  

اعالم املبادر بتقديم طلب 

التغيير بالرفض

BAI06.PR.02.10

تحديد نطاق االعتماد لطلب 

التغيير

BAI06.PR.02.12

   

هل طلب التغيير في نطاق 

االقتراح بالتغيير  

   

توثيق عملية قبول طلب التغيير 

في سجل التغيير

BAI06.PR.02.13

 

اعالم املبادر بتقديم طلب 

التغيير بقبول طلب التغيير

BAI06.PR.02.14

دعوة املجلس االستشاري 

للتغيير إلى إجراء تقييم للتغيير

BAI06.PR.02.15

(تم تحديثه)سجل التغيير 

طلب املبادر بتقديم طلب 

أو التعديل/التغيير للتحديث و

BAI06.PR.02.11

 

انشاء سجل التغيير

BAI06.PR.02.05

سجل التغيير

تحديد نوع التصنيف

BAI06.PR.02.06

تقييم وتنفيذ التغييرات 

الطارئة

BAI06.PR.03

النهاية

تقييم االقتراحات بالتغيير

BAI06.PR.01

هل طلب التغيير هذا 

صالحا  

التحقق من صحة ما إذا كان 

طلب التغيير قانونيا

BAI06.PR.02.02

   

 

DSS02

طلبات الخدمات والحوادث 

املدارة

التغيير إلى قائمة الخدمات املطلوبة •

التغيير إلى خدمة مطلوبة •

التغيير إلى مشروع مطلوب •

إجراء تغيير تشغيلي  •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 املعلومات اإلضافية لتسجيل ومراجعة طلبات التغيير  1.23.3.1

 انشاء وتسجيل طلب التغيير 1.23.3.1.1

 تكون   قد  املثال،  سبيل  على.  التغيير  تتطلب  التي  التنظيمية  املجموعة  أو  الفرد  – البادئ   من  بطلب  التغيير  طرح  ويتم

 . األخطاء حل على يشجعون  الذين املشكالت إدارة موظفي  أو إضافية  خدمة  متطلبات  تطلب أعمال وحدة  هذه

 عند   املعلومات  بعض  تسجيل  يتم.  وتأثيره  التغيير  حجم  على  وتفاصيلها  للتغيير  املسجلة  املعلومات  مستوى   يعتمد

التغيير  أثناء   املعلومات   بعض  تحديث  يتم  وقد  املستند  تشغيل  بدء  يتم .  حياته  دورة  خالل  تقدملل  احراز مستند 

  مستندات  في  واإلجراءات  التغيير  تفاصيل  تسجيل  ويمكن  التغيير،  طلب   نموذج  على   مباشرة   املعلومات  بعض  تسجيل

 .التأثير  أو العمل حالة تقييم تقرير  مثل  ،طلب التغيير مناليها   ةرجعيامل وإحالة  أخرى 

 عليها  متفق  معايير  يسجل  ثم  التغيير  طلب  من  معلومات  ويتضمن  للتغيير،  الكامل  بالتاريخ  التغيير  سجل  ويحتفظ

 . املراجعة ومعلومات والتنفيذ العتماد وا  األولوية  مثل

( العمل  أوامر  مثل)   الصلة   ذات  والسجالت  التغيير   مستند  تحديث  يتم  حياته،  دورة   خالل  التغيير   استمرار   ومع 

. العملية   مع  توافقه  ومدى   حالته  عن   رؤية  هناك  تكون   بحيث  املحتوى،  إدارة  نظام  في  الصلة   ذات   هيئةالت  وعناصر

 .التقارير إعداد من اإلدارة لتمكين( الفشل أو النجاح) والنتائج  والتكاليف الفعلية  واملوارد التقديرات تسجيل ويتم

 تسجيل التغيير  1.23.3.1.2

  طريق   عن  ورقية،  نماذج  على  التغيير  طلبات  إرسال  ويمكن.  طلبات التغيير  وتوثيق  تسجيل  إجراءات   في  البت  وينبغي

 . املثال سبيل على اإلنترنت، شبكة على واجهة باستخدام أو اإللكتروني البريد

  التغيير   طلبات  تقديم   حالة  في(.  الزمني  بالتسلسل)  تعريف  رقم  وتعيين  املستلمة   التغيير  طلبات   كافة  تسجيل  يجب

 .التتبع إمكانية لتوفير التشغيل لوثيقة املرجعي بالرقم االحتفاظ املهم من  مشكلة، حلسجل   مثل شغلمل  استجابة
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 على البيانات تخزين على قادرة الخدمات إلدارة متكاملة أداة بواسطة التغييرات إجراء طلب تسجيل يتم بأن يوص ى

  التأثير  تقييم  عند  كبير  حد  إلى  ذلك  وسيساعد.  بينها  العالقات  ذلك،  من  واألهم  هيئةالت  وعناصر  األصول   جميع

 . األخرى  املكونات جميع على النظام مكونات حدأل  للتغيير املحتمل

 أن  لهاملسئول    موظف   أي   أن  حين  في.  التسجيل  نظام  إلى  الوصول   حق  لديه  ومن  الوصول   مستويات  تحديد  املهم  من

  التغيير  إدارة  تبقي  أن  ينبغي  الدعم  أداة  أن  من   الرغم   على)   إليه   املحرز   التقدم  عن  تقارير  يضيف   أو   ،تغيير  يحدث

 . التغيير بإغالق السماح لديهم سيكون  بالتغيير  يقومون  الذين  اإلدارة موظفي  أن إال ( اإلجراءات بهذه علم على

 

 مراجعة طلب التغيير  1.23.3.1.3

 يبدو   طلبات  أي   وتنقية  املطلوبة  املعلومات  جميع  توفير  من  التأكد  التغيير  إدارة  على  يجب  التغييرات،  تسجيل  عند

 :أنها

 تماما  ةعملي غير •

 الدراسة  قيد تزال  ال التي أو املرفوضة أو املقبولة السابقة،التغيير  طلباتتكرر  •

  موافقة  لديها  ليس  التي  أو   كافية  غير   أوصاف  على  تحتوي   التي  تلك  املثال  سبيل  على  كتملة،م  غير   تقديمات •

 . الالزمة امليزانية

. الحقيقة  هذه  السجل  يسجل  أن   ويجب  الرفض،  سبب  عن  موجزة  تفاصيل  مع  البادئ،  إلى  العناصر  هذه  إعادة  يجب

 . العادية االدارة قنوات طريق عن  الرفض ضد الطعن في حق هناك  يكون  أن وينبغي

 أنواع طلبات التغيير  1.23.3.1.4

  ذلك  يتخذ  وقد.  التهيئة  عناصر  من  أكثر  أو  واحد  عنصر  على  تغيير  إجراء  إلى  يسعى  رسمي  اتصال  هو  التغيير  طلب

 
 
 أنواع   تتطلب  قد.  املشروع  بدء  مستند  أو  الخدمة  مكتب  مكاملة  أو"  التغيير   طلب"  مستند  مثل  متعددة،  أشكاال

 تغيير بال  اقتراح  الرئيس ي  التغيير  يتطلب  قد  املثال،  سبيل  على.  التغيير  طلب  من  مختلفة  أنواع  التغيير  من  مختلفة
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

   إنشاؤه  يتم
 
 تغيير   لتوثيق  بيروقراطي  نهج  اتباع  تجنب   املهم   ومن .  الخدمات  ملف حقيبة  إدارة   عملية  بواسطة  عادة

 . التغيير إدارة عملية  اعتماد دون  تحول  التي الثقافية  الحواجز بعض إزالة املثال سبيل على طفيف،

 هناك ثالثة أنواع مختلفة من تغيير الخدمة :  

ا به مصرح  تغيير - القياس ي التغيير • ا  شائعو  الخطورة منخفض  مسبق   .عملال تعليمات  أو إجراء  ويتبع نسبي 

 ثغرة امنية  أو   كبير   حادث  لحل  املثال،  سبيل على  ممكن،   وقت   أقرب   في  تنفيذه يجب  تغيير  -   الطارئ   التغيير •

ا يعد ال الخدمة في تغيير  أي  - العادي التغيير • ا  تغيير  ا أو قياسي   الطوارئ  حالة في تغيير 

ا  ثانوية،  أو  هامة   أو  رئيسية  تغييرات  أنها  على  التغييرات  تصنيف  يتم  ما  ا وغالب  التي   واملخاطر  التكلفة  ملستوى   وفق 

 سلطة  لتحديد  التصنيف  هذا  استخدام  ويمكن.  بها  وعالقتها  األخرى   التغييرات  نطاق  وعلى  األمر،  عليها  ينطوي 

 . املناسبة التغيير

 التغييرات وطلبات التغيير وسجالت التغيير  1.23.3.1.5

  يؤدي   مما   متناسق   غير  بشكل"  طلبات التغيير" و "  سجالت التغيير" و"  التغيير"  مصطلحات  استخدام  يتم  ما  وغالبا 

 : الشروط هذه  استخدام يلي  وفيما. التباس حدوث إلى

  يتضمن   أن  يجب.  املعلومات  تقنية   خدمات  على  تأثير  له  يكون   قد  ش يء  أي   إزالة  أو  تعديل  أو  إضافة  -  التغيير •

  تطرأ   التي  التغييرات  إلى  باإلضافة  والوثائق،  واملقاييس  واألدوات  والعمليات  ياتالبن  كافة  على  تغييرات  النطاق

 . األخرى  هيئة الت وعناصر املعلومات تقنية خدمات على

  تسجيله  ويمكن ،الذي تم اقتراحه التغيير  تفاصيل يتضمن وهو. تغيير إلجراء  رسمي اقتراح –  التغيير طلب  •

 .نفسه  التغيير  أو  تغيير،  سجل  ليعني  التغيير   طلب   املصطلح  استخدام   يساء   ما  غالبا .  الكترونيا  أو   الورق   على

  إنشاء  يتم .  واحدال  تغييرلل  حياة  دورة  تغيير   كل  ويوثق.  التغيير  تفاصيل  على  يحتوي   سجل  -  سجل التغيير •

  التغيير   سجالت  تشير  أن  يجب.  ذلك  بعد  رفضها  يتم   التي  تلك  حتى  تلقيه،  يتم  تغيير  طلب  لكل  تغيير  سجل

 في  آخر  مكان في أو  هيئةالت إدارة نظام في التغيير سجالت  تخزين يمكن. بالتغيير  تتأثر  التي هيئةالت عناصر  إلى

 . الخدمة معارف  إدارة نظام
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

ستخدم
ُ
ستخدم  وال  ،الطلبات  إلرسال  فقط  التغيير  طلبات  ت

ُ
 تفاصيل   توثيق  أو  التغيير  إدارة  قرارات  عن   لإلبالغ  ت

طلبات    من  الواردة  املعلومات  ذلك  في  بما  التغيير،  حول   املطلوبة  املعلومات  كافة  على  التغيير  سجل  يحتوي .  التغيير

 .التغيير هذا  حياة دورة إلدارة ا استخدامه  يتمالتي و  التغيير
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 الطوارئ   حاالت  في التغييرات  وتنفيذ تقييم 1.23.4

 

 

 تقييم وتنفيذ التغييرات في حاالت الطوارئ  -4رسم توضيحي 

ة 
رئ
طا
 ال
ير
غي
لت
 ا
ت
با
طل
ذ 
في
تن
 و
يم
قي
ت

تم ارسال التغيير الطارئ 

BAI06.PR.03.01

البداية

طلب التغيير الطارئ 

تحديد أعضاء مناسبين 

للمجلس االستشاري للتغيير

BAI06.PR.03.02

تحديد ميعاد اجتماع املجلس 

االستشاري للتغيير

BAI06.PR.03.04

Yes

تقييم املخاطر املرتبطة بالتغيير 

املقترح في حاالت الطوارئ 

BAI06.PR.03.05

استشارة الخبراء الفنيين

BAI06.PR.03.06

هل يجب استشارة الخبراء 

الفنيين 

   

 

النهاية

هل كل أعضاء املجلس 
االستشاري للتغيير ُمتاحين 

في الوقت املناسب   
دعوة ممثلين بديلين للمجلس 

االستشاري للتغيير

BAI06.PR.03.03No

هل يجب استشارة    
املساهمين املعنيين 

باألعمال 

تقييم التأثير اذا لم يتم تنفيذ 

التغييرات الطارئة

BAI06.PR.03.09

 

استشارة املساهمين املعنيين 

باألعمال

BAI06.PR.03.07

هل املوارد متاحة  
البحث عن البدائل املتاحة 

BAI06.PR.03.12

تحديد التأثير على الجدول 

الزمني للتغيير

BAI06.PR.03.11

   

هل الجدول الزمني للتغيير 

تحديث الجدول الزمني للتغييراملحدث مطلوب 

BAI06.PR.03.14

تم )جدول زمني للتغيير 

(تحديثه

   

انهاء التعديالت التي يتم 
إجراؤها على التغيير الطارئ، 
ا إلى املخاطر والجدول  استناد 

الزمني، إذا لزم األمر

BAI06.PR.03.15

 

هل التعديالت مطلوبة  

اتخاذ قرار بشأن اعتماد التغيير 

الطارئ 

BAI06.PR.03.17

   

 

هل اعتمد املجلس 
االستشاري للتغيير التغيير 

الطارئ  

هل التغيير الطارئ يحتاج الى ان 

يتم تعديله و ارساله  

BAI06.PR.03.21

   

توثيق سبب الرفض

BAI06.PR.03.18

اعالم املبادر بتقديم التغيير 
الطارئ بسبب الرفض بشكل 

رسمي

BAI06.PR.03.19

الذي تم )التغيير الطارئ 

(اعتماده

تعديل الجدول الزمني للتغيير

BAI06.PR.03.22
 

السماح للمبادر بتقديم التغيير 
الطارئ بتعديله وإعادة إرساله، 

إذا لزم األمر

BAI06.PR.03.20

 الطارئ  التغيير يحتاج هل
إرسال  وإعادة تعديل إلى

   

تنفيذ التغيير الطارئ 

BAI06.PR.03.23

(تم تحديثه)سجل التغيير 

 

تقييم أهمية التغييرات الطارئة

BAI06.PR.03.08

تحديد توافر املوارد في الوقت 
املناسب لتنفيذ التغيير في 

.حاالت الطوارئ 

BAI06.PR.03.10
 

التصعيد الى إدارة تقنية هل املوارد البديلة متاحة 

املعلومات لو كان ذلك مناسب

BAI06.PR.03.13     

تحديث سجل التغييرات 

(الطارئة)

BAI06.PR.03.16

الذي تم )التغيير الطارئ 

(اعتماده

فحص ما إذا كان نموذج التغيير 

متاح  

BAI06.PR.03.24

هل نموذج التغيير متاح  

تحديث سجل التغيير، إذا كان 

الوقت املناسب متاح

BAI06.PR.03.26

 

استخدام نموذج التغيير لتنفيذ 

التغيير الطارئ 

BAI06.PR.03.25

   

نموذج التغيير

يوجد حل 

   
 

:تقييم املخاطر املرتبطة ب 
عمليات األعمال الخاصة بالعميل - 
الخدمات  -
أجزاء هامة من البنية األساسية -

ويجوز للمجلس االستشاري للتغيير ان يجتمع، إذا 

اقتضت الظروف ذلك، في شكل مؤتمر عن بعد
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 املعلومات اإلضافية لتقييم وتنفيذ التغييرات في حاالت الطوارئ  1.23.4.1

 التغييرات في حاالت الطوارئ  1.23.4.1.1

 قبل  اإلمكان  قدر  واختبارها  بعناية  تصميمها  ويجب  مطلوبة  الطوارئ   في حاالت  تغييراتال  تكون   األحيان،  بعض  في

  التغييرات  تفاصيل  توثيق  ويمكن.  األصلي  الحدث  من   أكبر  الطوارئ   في حاالت  تغيير ال  تأثير  يكون   قد  أو   االستخدام،

 . رجعي  بأثر في حاالت الطوارئ 

  تدميرا   أكثرعموما    ألنها  ممكن،  حد  أدنى   عند  في حاالت الطوارئ   التي يتم اقتراحها   التغييرات  عدد  على  اإلبقاء  من  البد

 لها،   التخطيطيتم  و   مطلوبة  تكون   أن  يحتمل  التي  التغييرات  جميع  توقع  عام،  بوجه  وينبغي،.  للفشل  ُعرضة  وأكثر

في   التغييرات  فيها  تكون   مناسبات   هناك  فإن  ذلك،  ومع.  واختبارها  التغييرات  لبناء  الالزمة  املوارد  توافر   مراعاة  مع

الطوارئ   بالضوابط   التضحية  دون   بسرعة،  التغيرات  هذه   ملعالجة  إجراءات  وضع  ينبغي  ولذلك  ضرورية  حاالت 

 . العادية االدارية

والذي    املعلومات  تقنية   خدمة  في  خطأ   إصالح  إلى  تهدف  التي  للتغييرات  في حاالت الطوارئ   التغيير  إجراء   حجز  يتم

ا  يؤثر  املطلوبة  األعمال  تحسينات  إدخال  إلى  تهدف  التي  التغييرات  مع  التعامل  يتم.  عالية  بدرجة  الشركة  على  سلب 

  إجراء   إلى  ماسة  حاجة  هناك  كانت  وإذا.  للغاية  قصوى   أهمية  ذات  أنها  على  تقييمها  ويتم عادية،  كتغييرات  الفور   على

 أنه  على  التغيير  هذا  مع  التعامل  فينبغي  ،(األعمال  متطلبات  في  املفاجئة  التغيرات  أو  التخطيط  سوء  بسبب)  تغيير

 .لها أولوية أعلى عطاءإ مع   ولكن طبيعي تغيير

 اعتماد التغيير في حالة الطوارئ  1.23.4.1.2

 املفوضة  السلطة  مستويات  وفهم   توثيق  ويجب  الطوارئ   حاالت   للتغيير في  االعتماد  من  محددة  مستويات  ستوجد

  تطلب   إذا.  كامل للمجلس االستشاري للتغيير  اجتماع  عقد  املمكن   من   يكون   ال   قد  الطوارئ،  حالة  وفي.  واضحا  توثيقا
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

للتغيير،  األمر في حاالت   خالل  من  ذلك  توفير  فسيتم  اعتماد من املجلس االستشاري  للتغيير    املجلس االستشاري 

 الطوارئ 

ال  تغيير  جراء إل   باالعتماد   قرار  أي  توثيق   يتم  أن   املهم  من  اإلدارة  من   رسمي  اتفاق  تلقي  لضمان  رئ واط في حاالت 

 . العملية عاينةمل املناسبة السجالت وتوفير املناسبة،

 

 التغييرات في حاالت الطوارئ  وتنفيذ واختبار   بناء 1.23.4.1.3

 التغيير،   إدارة  فإن  زمنية،  جداول   تتطلب  عندما.  باملبنى  املعني  التقني  للفريق  بها  املسموح  التغييرات  يتم تخصيص

 تكون   أن  ويجب.  العمل  بهذا  للقيام  واملوارد  املوظفين  من  كاف  عدد  توفير  تضمن  املناسب،  الفني  املدير  مع  بالتعاون 

 . بذلك حتى تسمح قائمة -  وتدعمها اإلدارة  عليها توافق  التي - واالتفاقات  اإلجراءات

. اإلصالح معالجة يجب  كما  

  لالختبار  تخضع  لم  التي  التغييرات  نطبق  أن  لنا  ينبغي  وال.  ممكن  قدر  بأقص ى  رئ واالطفي حاالت    التغيير  اختبار  يجب

  عادة   تكون   التكلفة   فإن  خطأ،يسير في االتجاه ال  تغيير ال  كان  وإذا.  اإلطالق  على  تجنبه   املمكن  من   هذا   كان   إذا   بالكامل

 تكلفة   مقابل  كامل  نحو  على  التغييرات  جميع  اختبار  تكلفة  مقدار  في  النظر  وينبغي.  الكافية  االختبارات  تكلفة  من  أكبر

 . املتوقع فشله احتمال مراعاة  مع ،الفاشلة اتالتغيير 

.  الطوارئ   حاالت  في  االختبار  مستوى   هو تقليل  معقولية  كثراأل   كان  كلما  التغيير،  فشل  احتمال  قل  كلما  أنه  يعني  هذا

  االختبار   يكون   عندمافقط  (.  على ارض الواقع  التغيير  يصبح  أن  بعد  حتى  االختبار  في  ميزة  هناك  تزال  ال  أنه  تذكر)

 من  فالبد  -  ارئ و الطفي حاالت    التغيير  جانب  إلى  يستمر  قوة  أكثر  إلصدارات  املوازي   التطوير  أن  وافتراض  –  محدد

 :بالتالي االختبار استهداف
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 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

أي اجراء ليس    اليومي،  الدخول   ميزات  املثال،  سبيل على)  الفور   على  استخدامها  سيتم  التي  الخدمة  جوانب •

 ( الروتينية الشهر  نهاية إجراءاتمن 

 . القصير املدى  على اإلزعاج معظم  تسبب أن شأنها  من التي العناصر •

 على   بناء    رفضه  أو  التغيير  قبول   عن  النهاية  في  مسؤولة   تكون   وأن  املرتبطة  باملخاطر  دراية  على  عملال  كون ي  أن  يجب

 .املقدمة املعلومات

  واتخاذ  اآلخرين  واملساهمين  الخدمة  مكتب  إلى  املسبق  اإلنذار  من  ممكن  قدر  أكبر  بتقديم  التغيير  إدارة   ستقوم

 . الخدمة عملية لدعم كاف تقني حضور  لتوفير الترتيبات

. اإلصالحات   في  متكررة  محاوالت  إلى  حتاجي  فقد  املعلق،  العاجل  الخطأ  تصحيح  في  تنفيذه،  بمجرد  ما  تغيير  فشل  إذا

 وأن  الرئيس ي   الشاغل  هي  العمل  احتياجات  تظل  أن  لضمان  املرحلة  هذه  في  املسؤولية  التغيير  إدارة  تتحمل  أن  يجب

  الفعالة   غير  التغييرات   أن  التغيير  إدارة  تضمن  أن  يجب .  القسم  هذا  في  املوضحة  بالطريقة  تكرار  كل  في  التحكم  يتم

 . بسرعة نسخها تم قد

 : التالية األسئلة طرح فينبغي فعالة، غير الطوارئ  حالة  لتغيير للغاية الكثيرة  املحاوالت كانت إذا

 الصحيح   النحو على هوتشخيص  وتحليله الخطأ على  التعرف تم هل •

 الكافي  لالختبار الذي تم اقتراحه القرار خضع هل •

 صحيح   بشكل الحل تنفيذ تم هل •

  للسماح       املستخدم  مرافق  بعض  سحب  مع      جزئية  خدمة  تقديم  األفضل  من  يكون   قد  الظروف،  هذه  مثل  وفي

   الخدمة تعليق ربما  أو كامل،  بشكل التغيير باختبار
 
 . التغيير تنفيذ ثم مؤقتا

 توثيق التغيير في حاالت الطوارئ  1.23.4.1.4

 سبيل   على)  العاجلة  اإلجراءات  إكمال  فيه  يتم  الذي   الوقت  في  التغيير  سجالت  كافة  تحديث  املمكن  من  يكون   ال  قد

  العمل أثناء املثال،
 
 هذه   خالل املؤقتة السجالت يتم اعداد أن الضروري  من  أنه بيد (. األسبوع نهاية عطلة في أو  ليال
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

نجز  وأن  الفترات،
ُ
 هذه   إلكمال  عليه   املتفق  الوقت  توثيق  يجب .  ممكنة  فرصة  أقرب  في  رجعي  بأثر  السجالت  جميع  ت

 بالتغيير. السماح عند  التحديثات

  أنواع   على  لتحايلل  مفوضة  سلطة  التطبيقات   وإدارة  التقنية  واإلدارة  املعلومات  تقنية  عمليات  إدارة  لدى   يكون   قد

  تقتصر   أن  وينبغي.  التغيير  إدارة  خالل  من  مسبق   اعتماد   دون (  األجهزة  فشل  املثال،  سبيل على) الحوادث  من معينة

 أن  ينبغي. البرامج أخطاء  تصحيح تحاول  ال  والتي الخدمة  أصول  مواصفات   تغير ال التي  اإلجراءات  على التدابير  هذه

 السابق اإلصدار أو الحالة إلى العودة هي البرامج أخطاء عن  الناتجة الحوادث على للتحايل املفضلة األساليب تكون 

   االقتضاء،  حسب   به،  املوثوق 
 
  يزال   ال.  خطير  يكون   أن  املحتمل  ومن  له  مخطط  غير  تغيير  إجراء  محاولة  من  بدال

 . أساس ي مطلب   التغيير اعتماد

 : يلي ما باستثناء  العادي التغيير إجراء ارئ و الط  في حاالت التغيير إجراء يتبع سوف فعال، نحو على

سيتم منح االعتماد من املجلس االستشاري للتغيير في حاالت الطوارئ بدال من انتظار اجتماعات املجلس   •

 االستشاري للتغيير 

  خطر  يعتبر  هذا  كان  إذا  بالكامل،  عنه  التخلي  يتم  القصوى   الحاالت  في  أو  االختبار،  احترازات  تقليل  يتم  وقد •

 الفور  على التغيير  إجراءضروري من أجله يتم 

  نموذجي بشكل ،هيئةالت وبيانات  التغيير سجل تحديث تأجيل يتمعلى سبيل املثال فيما يخص التوثيق، قد  •

 .العادية العمل ساعات حتى
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغيير   مدير  بواسطة الذي يتم  التغيير   تقييم 1.23.5

 

 

 إدارة التغيير تقييم التغيير من قبل مدير  - 5رسم توضيحي 

ير
غي
لت
 ا
ير
مد
ل 
قب
ن 
 م
ير
غي
لت
 ا
يم
قي
ت

تحديد ما إذا كان يمكن تطبيق 
نموذج التغيير املوجود على 

طلب التغيير

BAI06.PR.04.01

البداية

طلب التغيير

تحديد مستوى االعتماد 

املطلوب 

BAI06.PR.04.02

تحديد ما إذا كان تقييم التغيير 

مطلوب 

BAI06.PR.04.03

   

هل يتطلب نطاق طلب 

التغيير تقييم التغيير 

   

 

النهاية 

 

هل نطاق طلب التغيير    
يحتاج الى تقييم من املجلس 

االستشاري للتغيير 

 

تقييم مدى أهمية التغيير 

وتأثيره

BAI06.PR.04.08

تحديد األولوية استنادا الى 

األهمية والتأثير

BAI06.PR.04.09

   

هل املوارد متاحة  

التصعيد إلدارة تقنية 

املعلومات، إذا كان ذلك مناسبا

BAI06.PR.04.22

تم )الجدول الزمني للتغيير 

(تحديثه

   

 

هل تحديث الجدول الزمني 

للتغيير مطلوب  

تحديث الجدول الزمني للتغيير

BAI06.PR.04.15

   

انهاء التعديالت التي يتم إدخالها 
ا إلى  على التغيير، استناد 

املخاطر والجدول الزمني

BAI06.PR.04.12

(تم تحديثه)سجل التغيير 

تحديد ما اذا كان التغيير املقترح 
الذي تم انهاؤه يتطلب تصعيد 

الى املجلس االستشاري للتغيير 

BAI06.PR.04.14

 

تحديث سجل التغيير

BAI06.PR.04.13

هل التعديالت مطلوبة  

تم )الجدول الزمني للتغيير

(تحديثه

تقييم املخاطر املرتبطة بالتغيير 

املقترح

BAI06.PR.04.05

تحديد مدى توافر املوارد 

لتنفيذ التغيير

BAI06.PR.04.10

 

   

تحديد التأثير على الجدول 

الزمني للتغيير

BAI06.PR.04.11

هل املوارد البديلة متاحة  

 

البحث عن مصادر بديلة

BAI06.PR.04.18

نموذج التغيير

هل يمكن ان يتم تطبيق 
نموذج التغيير على طلب 

التغيير  

تقييم التغيير

BAI06.PR.10

تحديد ما اذا كان التغيير يحتاج 
الى تقييمه بواسطة املجلس 

االستشاري للتغيير

BAI06.PR.04.04

تقييم التغيير بواسطة 

املجلس االستشاري للتغيير

BAI06.PR.05

هل هناك حاجة الى 

استشارة الخبراء الفنيين   استشارة الخبراء الفنيين 

BAI06.PR.04.06

هل هناك حاجة الى 
استشارة املساهمين املعنيين 

باألعمال   

استشارة املساهمين املعنيين 

باألعمال

BAI06.PR.04.07

   

   

 

هل التغيير يتطلب اعتماد 
املجلس االستشاري للتغيير 

 Yes

السماح بتدشين التغيير

BAI06.PR.04.16

No

توثيق املوافقة على التغيير

BAI06.PR.04.17

تعديل الجدول الزمني للتغيير

BAI06.PR.04.19

(الذي تم اعتماده)التغيير 

تم )الجدول الزمني للتغيير 

(تحديثه

توثيق سبب الرفض

BAI06.PR.04.20

اعالم املبادر بتقديم التغيير 

بسبب الرفض بشكل رسمي

BAI06.PR.04.21

السماح للمبادر بتقديم التغيير 
بتعديله وإعادة ارساله، اذا لزم 

االمر

BAI06.PR.04.23

هل تم تعديل التغيير وإعادة 

ارساله 

 
   

يوجد حل  

   

 

 

 مستوى الصالحية املطلوب 
 
تحدد نماذج التغيير عادة

العتماد التغيير

مدير التغيير الذي يقوم بتقييم التغيير وتقييم املخاطر 
:املرتبطة ب 

عمليات االعمال الخاصة بالعميل  -
الخدمات  -
أجزاء هامة من البنية االساسية -
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 

 بواسطة مدير التغيير  الذي يتم  املعلومات اإلضافية لتقييم التغيير  1.23.5.1

 تقدير وتقييم التغيير  1.23.5.1.1

رسمي  لعملية  هامة  تعتبر  التي  التغييرات  تخضع  أن  وينبغي   - التغيير    تقييم "  في  موضح  هو  كما  للتغيير،  تقييم 

BAI06.PR.10   ."تقييم   إلى  حاجة  هناك  كانت  إذا   ما  لتحديد  جيدا  تحديدا  محددة  معايير  هناك  تكون   أن  وينبغي 

  االقتضاء  عند  للتقييم  رسمي  طلب  تقديم  وينبغي.  الصلة  ذي   التغيير  نموذج  في  ذلك  وسيوثق   هذا،  رسمي للتغيير

ا،  للتغيير  الرسمي  التقييم  يكن  لم  إذا.  التغيير  تقييم   عملية   لبدء   التغيير   سلطة  بواسطة  التغيير  تقييم   فسيتم  مطلوب 

 . القسم هذا في موضح هو  كما املناسبة

  توفر.  جهيزاتوالت  الخدمة  أصول   على  وتأثيرها  الفاشلة  التغييرات   خدمات  على  املحتمل  التأثير  في  النظر  وينبغي

 .جيدة  بداية  نقطة" التغيير  إدارة عن  طرحها  يتم التي" األسئلة

 فهم   يتم   ولن  التأثير  تقييم  إكمال  يمكن   ال  املعلومات،   هذه  وبدون .  التغييرات  لكل   التالية  األسئلة   عن   اإلجابة  يجب

 املحتملة   الفوائد  كل  التغيير  تقديم  عدم  إلى  ذلك  يؤدي   قد.  املباشرة  للخدمة  بالنسبة  والفوائد  املخاطر  بين  التوازن 

 .املباشرة الخدمة على متوقع   وغير ضار  بشكل يؤثر  قد مما التغيير هذا في حتى أو لألعمال املتوقعة أو

 :هي األسئلة

 التغيير   أثار الذي  من. 1

 التغيير   سبب  ما. 2

 التغيير  من  املطلوب العائد ما. 3

 التغيير  عليها ينطوي  التي املخاطر هي ما. 4



 

كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدل.وز استخدامها أو مشاركتها بشكل هذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر وال يج  

© 2021 IPSC ICT Governance Objective Documentation          Page:  78 of 105 

  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغيير   لتحقيق املطلوبة املوارد هي ما. 5

 وتنفيذه   واختباره التغيير بناء عن  املسؤول من. 6

 األخرى   والتغييرات التغيير هذا  بين العالقة ما. 7

 كان   إذا  ذلك،  بعد  ومراجعتها  وتنفيذها   واختبارها  وتطويرها  التغييرات،  تقييم  ضمان  عن  مسؤولة  التغيير  وإدارة

لها   ذلك   في  بما  -  املعلومات  تقنية  خدمة  عن  النهائية  املسؤولية  أن  مالحظة  املهم  من  ذلك،  ومع.  بذلك  مسموح 

 التغيير   عملية   في  وستشارك  املتاح،  التمويل  في  تتحكم  وهي.  الخدمة  مالك  عاتق   على   تقع  -  عليها  تطرأ  التي  التغييرات

 .أخرى  تغيير سلطة  أو للمجلس االستشاري للتغيير  املفوضة أو  املباشرة العضوية خالل من

التغيير  واملوارد  األثر  تقييم  إجراء  عند للتغيير ا   أو  التغيير  إدارة  تنظر  أن  ينبغي  ،لطلبات  االستشاري   أو  ملجلس 

 : ذلك في بما الصلة، ذات البنود في أخرى  تغيير سلطة أي  أواالستشاري للتغيير في حاالت الطوارئ  املجلس

 التأثير الذي يقوم به التغيير على عملية سير العمل الخاصة بالعميل •

 تغيير مرتبط به بال اقتراحأي  •

  ونموذج الخدمة متطلبات  أساس خطوط في محدد هو  كما) العمالء وخدمة  األساسية البنية  على لتأثيرا •

 واألمن  الطوارئ  خططو  واملرونة   واملوثوقية  واألداء  سعةال  وعلى( مستوى الخدمة الخدمة واتفاقيات

 ( روعاتاملش  أو) األساسية  البنية نفس على تعمل التي األخرى  الخدمات على التأثير •

  األمن املثال، سبيل  على –  املؤسسة داخل املعلومات  تقنية ب املتعلقة  غير األساسية البنيات على التأثير •

 العمالء  مساعدة  ومكاتب والنقل  املكاتب وخدمات 

 عدم تنفيذ التغيير تأثير  •

  املحتملة، التكاليف  ذلك في بما  التغيير، لتنفيذ الالزمة املوارد من  وغيرها األعمال املوارد املعلومات، تقنية •

ستغَرق  والوقت   جاهزيتهم ومدى  املطلوبين األشخاص وعدد
ُ
  للبنية مطلوبة جديدة عناصر وأي  امل

 األساسية 

 جدول الخدمة املتوقع   •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغيير  تنفيذ حالة في مطلوبة إضافية مستمرة موارد •

  االختبار وبيئة التدهور  الختبار النصية والبرامج ن األم وخطة السعة وخطة االستمرارية خطة على التأثير •

 .الخدمة تشغيل وممارسات

 

 تقدير وتقييم التغيير بناًء على تقييم املخاطر  1.23.5.1.2

 على   التغييرات،   من   مجموعة   أو   تغيير   تقييم  أثناء   املخاطر  تحديد  على  قائم  تقييم  استخدام  املمارسات  أفضل   من

 :خطر املثال، سبيل

 تغيير فردي •

 التغيير إطار نفس في تنفيذها يتم التي التغييرات من  مجموعة •

 واالصدار   التغيير جداول  على املسموح بها للتغييرات الزمنية الفترات على التأثير •

ع  أو  العمل،  تعطل  قد  التي  العوامل  تحديد  على  التركيز  يكون   أن  يجب
ُ
 على   التأثير  أو  الخدمة  ضمانات  تقديم  يقت

  إدارة  في  أو  الشركات  مخاطر  إدارة  في  املستخدمة   التخصصات  نفس  اعتماد  ويمكن.  وسياساتها  الشركة  أهداف

 . وتبنيها روعاتاملش 

 شامل   تقييم  إجراء  التغييرات  وتتطلب.  األعمال  خدمة  لها  تتعرض  التي  املخاطر  هي  مراعاتها   يجب  التي  املخاطر

 يمكن .  عمالاأل   خدمة  هذه  عن  املسؤولين   األشخاص   أو   الشخص  جانب  من  مناسب   وتفويض  النطاق   واسع  واتصال

 اختياره   سيتم  كان  الذي   املسار  عن  اتمام  يختلف  صحيح  عمل مسار  إلى  األعمال   منظور  من   املخاطر  تقييم  يؤدي   أن

 . املخاطر عالية الصناعات في وبخاصة املعلومات، تقنية منظور  من

 الولويات تخصيص   1.23.5.1.3

 . قدمت التي التغييرات في فيه ينظر أن ينبغي  الذي  الترتيب  لتحديد االولويات تحديد عملية وتستخدم

 . وأهميته التغيير لتأثير املنش ئ تقييم طلب تغيير كل يتضمن  وسوف
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 والضرورة   األولي  التأثير   التغيير  بادئ  سيقترح.  إليه  امللحة   والحاجة  عليه   املتفق   التأثير   من  مستمدة   التغيير   أولوية  إن

 بالتغيير  التفويض عملية في تعديله يمكن ولكن امللحة،

  من  األعمال  عواقب  حول   معلومات   إلى  التغيير   سلطة  تحتاج.  املرحلة  هذه  في  حاسمة   بأهمية  املخاطر   تقييم   ويتسم

 . فعال  بشكل رفضه  أو التغيير تنفيذ مخاطر  تقييم أجل

 التي   والتكلفة  الضرر   درجة  على  أو  للتغيير،  الناجح  التنفيذ  على  سيترتب  الذي   املفيد  التغيير  على  التأثير  يعتمد

 قد   ولكنه  مطلقة، بمصطلحات  التأثير  عن  التعبير  يتم  ال  قد.  التغيير  سيصححه الذي   للخطأ  نتيجة  عملبال  ستلحق

 اإلنتاجية   مستويات  عند  مقبولة  الخدمة  تكون   قد  املثال،  سبيل  على  ،ظرف  أو  حدث  وقوع  احتمال  على  يعتمد

 .متوقعة غير  خارجية عناصر  بسبب تشغيله يتم قد والذي  العالي االستخدام عند تتدهور  قد ولكنها العادية

 . التنفيذ فيها يتأخر أن يمكن التي املدة إلى للتغيير امللحة الضرورة  وتستند

( عملبال  تضر  التي  املحددة  األخطاء  إصالح)  التصحيحية  للتغييرات  التغيير   أولويات  على  أمثلة  أدناه  الجدول   يقدم

 (. إضافية فوائد  ستحقق  التي)  والتحسينات

 

 تغيير تحسيني  تغيير تصحيحي  االولوية 

 فوري  

التعامل مع التغيير في حاالت 

 الطوارئ 

 للخطر  الحياة  تعريض

  في  كبيرة  خسارة  في  التسبب

 تقديم  على  القدرة   عدم   أو  اإليرادات

 هامة  عامة خدمات

 فوري إجراء  اتخاذ  يلزم

 التحسين لتغييرات  مناسب غير
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ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 مرتفع 

  واختبار  بناء ملوارد  عليا أولوية إيالء

 التغيير  وتنفيذ

 املستخدمين  بعض   على  بشدة   يؤثر

 أو  الرئيسيين،

  من  كبير عدد على التأثير

 املستخدمين

 التشريعية  باملتطلبات يفي

  القصيرة  السوق   لفرص  يستجيب

 العامة  املتطلبات أو األجل

 الجديدة   األعمال   مبادرات   يدعم

  في  الشركة  مكانة  من  ستزيد  التي

 السوق 

  يمكن  ال  ولكن   شديد،  تأثير  يوجد  ال متوسط 

  اإلصدار  حتى  التصحيح  تأجيل

 الترقية  أو التالي املجدول 

 األعمال  استمرارية على يحافظ

 املخطط لها  األعمال مبادرات يدعم

ا  التغيير  يكون  منخفض  ا  مبرر    ولكنه   وضروري 

  اإلصدار  حتى  االنتظار  يمكنه

 التالية الترقية  أو التالي املجدول 

  استخدام  إمكانية  في  تحسينات

 جديدة تسهيالت الخدمة يضيف

 

 أولويات التغيير  -1جدول  

 

 تخطيط وجدولة التغيير  1.23.5.1.4

  واملهام   التغيير  إدارة   هدف  في  املدرجة  املهام  بشأن  غموض  أي   وجود  عدم  للتغييرات  الدقيق  التخطيط  وسيضمن

 . إصدار تغيير أو توفر مشروعات  أو موردين  أي  مع اإلدارة  أهداف  تفاعل وكيفية األخرى  األهداف  في املدرجة

 من   كان   إذا   امع   تدشينها و   واختبارها  وتصنيعها  تصميمها   يتم  وقد  واحد   إصدار   في  التغييرات  من  العديد  تجميع   يمكن

 إذا  ذلك،  ومع.  وعمالئها  الخدمة  وموفر  األعمال  قبل  من  ذلك  عليها  ينطوي   التي  التغييرات  عدد  مع  التعامل  املمكن

. إدارتها  يصعب   ضرورية   غير   تبعيات  إنشاء   إلى  ذلك   يؤدي  فقد   إصدار،  في  املستقلة   التغييرات  من  العديد  تجميع   تم
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ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 مضيعة   اإلصدارات  من  املزيد  إلدارة   العامة  النفقات  تكون   فقد  ما،  إصدار  في  الكافية  غير   التغييرات  تجميع  تم  إذا

 . لمواردل مبددةو  للوقت

ا  التغيير  إدارة   جدول   أولويات  بتحديد  بشدة  يوص ى   تقنية  احتياجات  إلى  وليس  العمل  احتياجات  إلى  استناد 

 . املناسب الوقت في املطلوبة التغييرات تنفيذ إمكانية ضمان ولكن الحرجة، العمل  فترات  تجنب مع  املعلومات،

ا  عليها  املتفق  والتحرير  التغيير  نوافذ  تساعد انشاؤها  مسبق  يتم    التغييرات  تخطيط  تحسين  على  املؤسسة  والتي 

 .واإلصدارات  التغييرات هذهل نتاجيةالطاقة اإل و  واإلصدارات 

  لتثبيت   كافية  أسبوع  كل  واحدة  ساعة  تبلغ  التي  الصيانة  فترة  في  اإلصدار  نافذة  تكون   قد  املثال،  سبيل  على

ا  محدد  وقت  في  واملساهمين  الشركة  مع  الرئيسية  اإلصدارات  جدولة  يلزم  قد.  فقط  الثانوية  اإلصدارات  ويعتبر.  مسبق 

  الخدمات   في  أو   الزجاجة  عنق   اإلصدار يمثل   فيها   يكون   التي الكبير  التغير   ذات   البيئات   في  خاصة   أهمية   ذا  النهج   هذا

 الحاالت،   من  العديد  في.  مقيد  اإلصدار  عمليات  لتنفيذ  الفعالة  األنظمة  إلى  الوصول   يكون   حيث  ةالعالي   االتاحة  ذات

 :التغيير لنوافذ الفعال االستخدام يتطلب كما ،"بسرعة " االصدار أو  التغيير ضبط يلزم قد

 متوقع   غير بشكل الشاغرة خانة ال من  لالستفادة مكنةامل بالبدائل قائمة •

 اإلصدار  قرارات وتنفيذ اتخاذ  من التمكين •

 اإلصدار  نوافذو   تغييرال( استخدامعلى أفضل  وتشجع وتعكس)  تراقب التي  الداخلية املقاييس تقوم •

 .املستخدمين على وتأثيرها متسلسلة  تبعيات ألي  واضح فهم •

 إنتاج   عن  مسؤولة  التغيير  إدارة.  اإلصدارات  في  تدشينهاو   واختبارها  وتصنيعها   التغييرات  تصميم  أمكن،  كلما  وينبغي،

  بها  سموحامل   التغييرات  جميع  عن   تفاصيل  التغيير   جدول   ويتضمن .  املتوقع  الخدمة  وانقطاع  تغيير  جدول   وتوزيع

درة  تواريخ   أيضا  ويتضمن.  املحتملة  تنفيذها  وتواريخ  للتنفيذ
َ
  يتم اعتمادها   التي  االجل  الطويلة  الرئيسية  للتغييرات  ُمق

  مستوى   اتفاقيات   على   إجراؤها   تم  التي  التغييرات   تفاصيل  على   املتوقع   الخدمة  انقطاع  يحتوي .  للتغيير  كمقترحات

له   املخطط  التوقف   وقت  إلى  باإلضافة   ا،له حالي   املخطط  التغيير   جدول   بسبب   الخدمة  اتاحةو   عليها  املتفق   الخدمة
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 داخل   الصلة  ذوي   العمالء   مع  االتفاق   يتم.  للبيانات  االحتياطي   والنسخ   لها   املخطط  الصيانة   مثل   أخرى   ألسباب 

 الخدمة  مستوى  على اإلدارة مع ،العمل

 : ذلك في بما  أخرى، إدارية أهداف مع باالشتراك لالنقطاع املتوقع للخدمة ان يتم التنسيق أن ويمكن

  املخطط واالنقطاعات  اإلتاحة أهداف على واملوافقة التفاوض عن املسؤولة وهي الخدمة، مستوى  إدارة •

 لها 

 للعميل العليا اإلدارة مع  التواصل تدير والتي العمل، عالقات إدارة •

  املتفق األهداف ضمن  لها  املخطط وغير املقررة وقفالت فترة تكون  أن ضمان  عن  املسؤولة ،تاحةاال إدارة •

 عليها

  ترتيبات في تساهم وقد لالختبار مخطط له توقف تتطلب  قد والتي املعلومات تقنية خدمة استمرارية  إدارة •

 . املقررة التوقف  فترات  لتجنب بديلة

 توقف الخدمة املتوقع ما يلى: إلى املدخالت تشمل أن ينبغي

 جدول التغيير  •

 جداول اإلصدار  •

 والوقائية  املخطط لها الصيانة  مواعيد •

 حدود التوقف املخطط له من إدارة االتاحة   •

 جداول اختبار مدى االتاحة  •

  إدارة من  املعلومات األعمال  استمرارية  وإدارة تقنيةخدمات املعلومات وال استمرارية إدارة اختبار يحدد •

 .له املخطط التوقف وقت قبول  على العميل قدرة حول  الخدمة مستوى  إدارة وعمليات العمل عالقات

  له، مخطط إضافي توقف وقت بأي  ككل املستخدمين مجتمع  إبالغ الخدمة موفر  على يجب املوافقة، بمجرد

. املتاحة فعالية الطرق  أكثر باستخدام  

  إنترانت أو إنترنت  خادم ضمن يكون  أن يفضل املؤسسة، داخل للمساهمين الوثائق هذه إصدارات أحدث حيوستت

بالخدمة  املعرفة  إدارة نظام  من  كجزء عام بشكل متوفر  
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ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 . محدد  ريأثت اكتشاف فيه يمكن للتوعية استباقي برنامج  خالل من  مفيد  نحو  على ذلك تعزيز ويمكن

 يم اإلصالح تقي 1.23.5.1.5

اإلصالح  :  التعريف  

 إلى  الرجوع  اإلصالح  يتضمن  وقد .  صداراال   أو  التغيير  فشل  بعد  النشاط   الستعادة  اتخاذها   تم  التي  اإلجراءات"

 من  األعمال  عملية  لتمكين  املصممة  اإلجراءات  من  ذلك  غير   أو  الخدمة،  استمرارية  خطط  استدعاء  أو  الخارج،

 ". االستمرار

 املثالية،   الناحية  ومن.  ناجحا  يكن  لم  إذا  عمله  ينبغي  ما  سألةمل  صراحة  تناول يتم ال  أن  دون   تغيير  أي اعتماد    ينبغي  وال

 مجموعة   تحميل  إعادة  خالل  من  ذلك  يتم  ما  وكثيرا  االولية،  حالتها  إلى  املنظمة  تعيد  ، تراجع  خطة  هناك  ستكون 

 .والبيانات  البرامج سيما وال ، عناصر التهيئة من أساسية

  اإلصالح   هذا  يتطلب  وقد.  لإلصالح  بديل  نهج  اتباع  يلزم  الحالة  هذه  وفي  عكسها،  يمكن  ال  التغييرات  جميع  فإنمع هذا  

 بخطة   االستعانة  يتطلب  قد   الذي   الحد  إلى  بدرجة بالغة   يكون   قد  أو   الفشل،  حالة  في  نفسه  التغيير  في  النظر  إعادة 

 من  إال  املناسبة  القرارات  واتخاذ  الذي تم اقتراحه  التغيير  مخاطر  تحديد  يمكن  وال.  املؤسسة  في  العمل  استمرارية

 سبيل   على)   للتطبيق  قابل  اإلصالح  أن  وبإثبات  التغيير،  على  شجيعالت  قبل  املتاحة  اإلصالح  خيارات  في  النظر  خالل

 (. اختباره تم إذا  املثال،

  الوقت  توفر  ضمانمن اجل    اإلصالح  لتنفيذ  أخرى   مشغالت و   رئيسية   مراحل  التغيير  تنفيذ  خطط  تتضمن  أن  ينبغي

 .الضرورة عند  أخرى  معالجة  أي  أو تراجعلل عليها املتفق التغيير نافذة في الكافي
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غ  إلت 
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 بواسطة املجلس االستشاري للتغييرالذي يتم   تقييم التغيير  1.23.6

 

 

 قييم التغيير من قبل املجلس االستشاري ت - 6رسم توضيحي 

ير
غي
لت
 ل
ي
ار
ش
ست

ال
 ا
س

جل
لم
 ا
بل
 ق
ن
 م
ير
غي
لت
 ا
يم
قي
ت

تحديد اذا ما كان تقييم التغير 

مطلوب

BAI06.PR.05.01

البداية

سياسة التغيير

تقييم أعضاء املجلس 
االستشاري للتغيير املناسبين 

لتقييم التغيير

BAI06.PR.05.03

   

هل كل أعضاء املجلس 
االستشاري للتغيير موافقين 

على الحضور  

   

 

النهاية

 

تقييم أهمية وتأثير التغيير

BAI06.PR.05.14

   

هل املوارد متاحة  

   

تقييم مدى صالحية جدول 

التنفيذ املقترح

BAI06.PR.05.17

(تم تحديثه)سجل التغيير 

انهاء التعديالت التي يتم إجراؤها على 
ا إلى املخاطر والجدول  التغيير، استناد 
الزمني وتقرير التقييم للتغيير، إذا لزم 

األمر

BAI06.PR.05.20

 

تحديث سجل التغيير، اذا لزم 

االمر

BAI06.PR.05.21

هل هناك تضارب مع 
الجدول الزمنى للتغيير 

الحالي  

عقد اجتماع املجلس 

االستشاري للتغيير

BAI06.PR.05.08

 

تحديد األهمية استنادا الى 

األهمية والتأثير

BAI06.PR.05.15

تحديد مدى توافر املوارد من 

اجل تنفيذ التغيير

BAI06.PR.05.16

إيجاد املوارد البديلة

BAI06.PR.05.18

هل يتطلب نطاق طلب 

التغيير تقييم التغيير  

تحديد ميعاد اجتماع املجلس 

االستشاري للتغيير

BAI06.PR.05.06

هل تقرير تقييم التغيير 

متاح  

التأكد من أن تقرير تقييم 

التغيير مكتمل وشامل

BAI06.PR.05.11

تقييم مخاطر التغيير

BAI06.PR.05.10

    

التصعيد إلدارة تقنية 

املعلومات، اذا كان ذلك مناسبا

BAI06.PR.05.19

 

ارسال التغيير املقترح الى تقييم 

التغيير

BAI06.PR.05.02

فريق تقييم التغيير يعد تقرير 

لتقييم التغيير

BAI06.PR.05.04

تم )الجدول الزمني للتغيير 

(تحديثه

توزيع جدول أعمال تقييم 
مع الوثائق )التغيير املقترح 

على أعضاء املجلس ( الداعمة

االستشاري للتغيير

BAI06.PR.05.07

تحديد ما اذا تم اكتمال تقرير 

تقييم التغيير

BAI06.PR.05.09

هل هناك حاجة الى 

استشارة الخبراء الفنييناستشارة الخبراء الفنيين  

BAI06.PR.05.12

   

 

 

هل هناك حاجة الى 
استشارة املساهمين املعنيين 

باألعمال  

استشارة املساهمين املعنيين 

باألعمال

BAI06.PR.05.13

   

هل املوارد البديلة متاحة  

   

هل التعديالت مطلوبة 
تحديث التغيير املقترح

BAI06.PR.05.22

   

تحديد نطاق االعتماد النهائي

BAI06.PR.05.23

 

هل مطلوب اعتماد تصعيد 

التغيير 

   

اعتماد التغيير

BAI06.PR.05.24

هل تم اعتماد التغيير 
بواسطة املجلس االستشاري 

للتغيير

توثيق املوافقة على التغيير

BAI06.PR.05.25

   

تعديل الجدول الزمني للتغيير

BAI06.PR.05.26

سجل التغيير

(تم تحديثه) 

الجدول الزمني للتغيير

(تم تحديثه) 

توثيق سبب الرفض

BAI06.PR.05.27

اعالم املبادر بتقديم التغيير 

بالرفض بشكل رسمي

BAI06.PR.05.28

 

السماح للمبادر بتقديم التغيير 
للتعديل وإعادة االرسال إذا لزم 

االمر

BAI06.PR.05.29

هل تم تعديل التغيير وإعادة 

ارساله 

 

   

 

دعوة ممثلين بديلين للمجلس 

االستشاري للتغيير

BAI06.PR.05.05

يوجد حل 
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 

 معلومات إضافية لتقييم التغيير بواسطة املجلس االستشاري للتغيير  1.23.6.1

 املجلس االستشاري للتغيير 1.23.6.1.1

 تقييم   في  التغيير  إدارة  ساعدةمو   التغييرات  بإجراء  عتماداال   لدعم  قائمة  هيئة  هو  للتغيير   االستشاري   املجلس

  من  أكثر  أو  لفئة  التغيير  سلطة  وه  جلس االستشاري للتغييرامل  كون ي  ما  اغالب.  وجدولتها  أولوياتها  وتحديد  التغييرات

 .استشاري  دور  جلس االستشاري للتغيير امل ؤدي ي أن املمكن من  ولكن  التغيير، فئات

للتغييرامل  من  العديد  هناك  تكون   قد  الكبيرة،  املؤسسات  في املختلفة  االستشارية  االستشاري    جالس  املجلس  مع 

  املناطق  أو  األعمال  وحدات  للتغيير  األخرى   تدعم املجالس االستشاريةو   التغييرات  أهم  عن  سؤولةم   العاملي للتغيير

 .املختلفة التقنيات  أو الجغرافية

 عناصر   على  تؤثر  قد  التي  التغييرات  لجميع  كاملة  رؤية  االستشارية للتغييرمجلس من املجالس    لكل  تكون   أن  املهم   من

  يجب  ،املجلس االستشاري للتغيير  اجتماعات   من  اجتماع  كل  إلى  بالنسبة .  التحكم  نطاق  في  املوجودة   والتهيئة  الخدمة

  مناسب   بشكل  االستشاري للتغيير املجلس    نطاق  داخل  التغييرات  جميع  تقييم   ضمان  على  القادرين  األعضاء   اختيار

 . وتقنية مهنية  نظر وجهة من

للتغيير   من  ُيطلب  قد االستشاري    مستوى   األعلى  عتمادلال   املناسبة  التغييرات   رفض   أو  تّبني  في  النظر   املجلس 

 .املناسبة التغيير هيئة  إلى التوصيات تقديم يتم ثم بذلك، والتوصية

 االستشاري للتغييرتكوين املجلس  1.23.6.1.2

 من   كاملة  جموعة م  عبر   واضح  فهم  لديهم   أشخاص  جلس االستشاري للتغييرامل  تضمني  أن   يجب  ذلك،  ولتحقيق 

 إلى   آخرون   وسيدعى  ،جلس االستشاري للتغييرامل  في  دائمين  أعضاء  هؤالء  بعض  يكون   وقد.  املساهمين  احتياجات

 .  مناقشتها تجري  التي الخاصة التغييرات بسبب إلى ذلك حاجة  هناك  تكون  عندما  املشاركة
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

  مدير  سيرأس
 
 : يلي ما  املحتملون  األعضاء ويشمل ،املجلس االستشاري للتغيير التغيير عادة

 (العمالء) العميل •

 املستخدم  )مديري(مدير •

 يناملستخدم مجموعة )ممثلي( ممثل •

 العمل عالقات مديري  •

 ات الخدم  مالكي •

 التطبيقات املحافظين على  /التطبيقات  مطوري  •

 التقنيين االستشاريين أو/   و املتخصصين •

  خدمة استمرارية  وإدارة   االختبار وإدارة الخدمة مكتب  املثال سبيل على والعمليات،  الخدمات يموظف •

 السعة   وإدارة  املعلومات أمن  وإدارة  املعلومات تقنية

 ( بالعكس والعكس اإلقامة/ نقلتال عمليات على التغييرات تؤثر قد  حيث) املكاتب خدمات/ املرافق موظفو •

 املتعاقدين وممثلي األطراف الخارجية، على سبيل املثال: في حاالت االستعانة بمصادر خارجية   •

  في اضطرابات حدوث املحتمل  من كان إذا  الشرطة  مثل) معينة ظروف في االقتضاء، حسب أخرى، أطراف  •

 ( العامة  املنتجات تتأثر أن املمكن من كان إذا التسويق أو املرور، حركة

 من الضروري ان يتم التأكيد على ان املجلس االستشاري للتغيير:

  مختلفين مساهمين  من تألف ي سوف •
 
 االعتبار  في وضعها يتم التي التغييرات على اعتمادا

 واحد  اجتماع نطاق في حتى ،املضمون  في كبير اختالف يختلف قد •

ا،  ذلك يكون  عندما املوردين تضمني أن ينبغي •  : املثال سبيل  على مفيد 

o الخدمة  من  كبير لجزء خارجية بمصادر االستعانة اذا تم الخارجية الخدمة موفر 

o الرئيسية  الثابتة  البرامج ترقيات في النظر عند األجهزة خدمة  موفر 

 والعمالء   املستخدمين نظر وجهات تعكس أن ينبغي •

  لجزء  العمالء مع العالقات عمل وفريق  الخدمة  مستوى  ومدير   املشاكل مدير على يشتمل أن املرجح من •

 .األقل على الوقت  من
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 املجلس االستشاري للتغيير في حاالت الطوارئ  1.23.6.1.3

 املجلس االستشاري للتغيير  لعقد وقت هناك يكون  ال قد أنه أي  في حاالت الطوارئ، التغيير إلى الحاجة تنشأ  عندما

  استشاري   مجلس   هي  الهيئة  هذه.  طارئة  قرارات   اتخاذ  بسلطة  تتمتع  أصغر  منظمة   تحديد  الضروري   فمن  بالكامل،

في   تكوين  تحديد  كيفية  التغيير  إجراءات  تحدد  أن  يجب    .الطوارئ   في حاالت  للتغيير للتغيير  املجلس االستشاري 

ا  حالة،  كل  في  حاالت الطوارئ   والغرض .  لألعمال  مناسبة   تكون   قد  أخرى   معايير  وأي   أعاله  املذكورة   املعايير  إلى  استناد 

ا   املجلس االستشاري للتغيير  تكوين  يكون   أن   ضمان  هو  ذلك  من  اقتراح   عند   صحيح  بشكل  العمل  مصالح   لتمثيل  مرن 

  العمال ا   منظور   من   االستشاري للتغيير في حاالت الطوارئ،   املجلس   تكوين   يتيح   أن   أيضا  وسيكفل .  كبيرة  تغييرات

 تصوره.  يمكن مجال  أي  في املناسبة القرارات  اتخاذ على التقنية، النظر وجهة  ومن

 اجتماعات املجلس االستشاري للتغيير  1.23.6.1.4

   اجتماعات املجلس االستشاري للتغيير  املؤسسات  من  العديد  تدير
 
   اجتماعات  عقد  دون   من  إلكترونيا

 
 لوجه   وجها

 .النهج تنتج من اتباع هذا  وتحديات  فوائد وهناك.  متكرر  بشكل

 في .  اإللكتروني  البريد  أو  الدعم  أدوات   خالل  من  إلكترونيا  واإلحالة   التقييم  أنشطة   من  الكثير  مع   التعامل  يمكن

  املجلس االستشاري للتغيير   داخل  رسمية  اجتماعات   عقد  يلزم   قد  التأثير،  عالية  أو  الخطورة  عالية  املعقدة  الحاالت

 . عند الضرورة

  اأيض  ولكنها  ،جلس االستشاري للتغييرامل  ألعضاء  بالنسبة   الوقت  حيث  من  مالءمة  أكثر  اإللكترونية   االتصاالت   تعتبر

 االجتماع   يتسم.  اوإياب  اذهاب  املناقشات  من  العديد  تنتقل  بحيث  املخاوف  أو  األسئلة  طرح عند  كبير  بشكل  فعالة  غير

ملجلس االستشاري  ا   أعضاء  بين  زمنية  وتضاربات  زمنية  مواعيد  يفرض  ولكنه  الكفاءة  من   بمزيد  عام  بوجه  املباشر

 .واسع   نطاق   على  املتفرقة   ؤسساتملالخاصة با   للموظفين  وتكاليف  كبيرة  سفر  تكاليف اأيض   عنه  ينتج   وقد  ،للتغيير
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 بالنسبة   للتطبيق  قابل  نهج  وه  اإللكتروني  اآللي  بالتشغيل  املنتظمة  االجتماعاتاقتران    أن  العملية  الخبرة  وتبين

 الصعبة  القرارات  فهم  على  التركيز  للتغيير  املباشرةاملجلس االستشاري    الجتماعات  يتيح  مما  ،ؤسساتامل  من  للعديد

 . وتقييمها

 من  يكون   عندما  خاصة  ،للمجلس االستشاري للتغيير  لوجه  اوجه   منتظمة  اجتماعات  جدولة  املفيد  من  يكون   قد

  مراجعات  لتقديم  االجتماعات  هذه  استخدام  ذلك  بعد  ويمكن    .لإلصدار  الرئيسية  اتع و املشر   عدادإ  يتم  أن  املقرر 

  رئيسية  تغييرات  أية  مناقشة  وبالطبع  ،وقوفةامل  التغييرات  ومراجعة  عليها،  والتوقيع  بها  سموحامل   للتغييرات  ةرسمي

 .موحد أعمال جدول  لها يكون  أن ينبغي مناسبة، االجتماعات تكون  وحيثما. وشيكة

 قائمة مهام املجلس االستشاري للتغيير  1.23.6.1.5

 يجب ان تتضمن قائمة مهام املجلس االستشاري للتغيير ما يلى: 

 الخدمات  ملف حقيبة  إدارة من  استالمها تم التي بالتغييرات املقترحات  تغيير •

 األولوية  وبترتيب منظم  بترتيب طلبات التغيير  تقييم  املجلس االستشاري للتغيير أعضاء على يتعين •

 املجلس االستشاري للتغيير  يقّيمها التي طلبات التقييم •

 مراجعات التغيير  •

 التي تكون في طريقها للتحقيق  والتغييراتاملوقوفة  التغييرات •

 التغيير  تقييم عملية   من الواردة  املؤقتة التقييم وتقارير  التقييم تقارير •

   وانقطاع الخدمة املتوقع التغيير جدول   وتحديث  التغييرات جدولة •

  املشاكل لفهم ،تهيئةوال  الخدمة أصول  إدارة خالل من  اكتشافها تم التي املعتمدة غير التغييرات  مراجعة •

 التصحيحي اإلجراء واتخاذ األساسية 

 تم التي التغييرات أو لها  احتياطي  نسخ إجراء تم التي أو عتمدة امل غير التغييرات أو  الفاشلة التغييرات •

  إدارة أو املشاكل إدارة أو الحوادث  إدارة من  جلس االستشاري للتغييرامل إلى الرجوع دون  من  تطبيقها

 التغيير
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 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

  منالتي تحدث   األعمال لفوائد مراجعة أي املناقشة، قيد  للفترة اإلنجازات  إدارة التغيير تفوز ب/ تحقق  •

 التغيير  إدارة  عملية خالل

  املناقشة، قيد  الفترة أثناء  عليها  أجريت تعديالت أي  ذلك في بما التغيير، إدارة  عملية •
 
  التغييرات عن فضال

 التي تم اقتراحها

 . الجلسة القادمة للمجلس االستشاري للتغيير في مراجعتها  املتوقع من طلبات التغيير التيب مسبق  إشعار •

للتغييراملجلس    اجتماعات   تمثل   قترحات امل  جميع  تعميم  ينبغي  ولذلك،.  األعضاء  وقت  على  كبير  عبئ  االستشاري 

التغيير  التغييرب املتوقع  وجدول   التقييم،  تقارير  جانب  إلى  ،وطلبات  الخدمة  وانقطاع   والسماح   مسبقا  التغيير 

 . تعليقات أي  إرسال أو نائب  إرسال أو شخصيا، بالحضور  يتعلق  فيما باملرونة اللجنة ألعضاء

  إدارة  إليها   حتاجت  ممن  وغيرهم)  املجلس االستشاري للتغيير  ألعضاء   للسماح  مقدما  الصلة  ذات  وراقاأل   تمرير  وينبغي

 . واملواردللتأثير   تقييمات بإجراء( املجلس االستشاري للتغيير أعضاء أو التغيير

االستشاري    داخل  واحد  اجتماع  في  التغيير  طلبات  مناقشة  املستحسن  من  سيكون   الظروف،  بعض  في  املجلس 

   أكثر  توضيح  أو  شرح  على  للحصول   للتغيير
 
 بعين   األوراق  املجلس االستشاري للتغيير  أعضاء  يأخذ  أن  قبل )  تفصيال

 في   الرئيسية   للتغييرات "  التفصيلية  اإلرشادات"  تضمين  يمكن.  الحقة  جلسة  لعقد  املناسب  الوقت  في(  االعتبار

 . لطلب التغيير الرسمي اإلرسال قبل ري للتغييراملجلس االستشا  اجتماع

 

  القرارات  واتخاذ   اآلراء   عن  للتعبير  وممكنة  معدة   اجتماعات   إلى  املجلس االستشاري للتغيير   أعضاء  يأتي  أن  وينبغي

 . التغييرلطلبات  مسبق تقييم إلى استنادا املقدمة، بطلبات التغيير يتعلق فيما يمثلونه الذي  املجال عن بالنيابة 

  منحها  ويجب  للحوادث  بديل  كحل  تنفيذها  تم  طارئة   تغييرات  أو   تغييرات  بأي  املجلس االستشاري للتغيير  إعالم  يجب

 املتابعة   بإجراءات للتوصية الفرصة



 

كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدل.وز استخدامها أو مشاركتها بشكل هذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر وال يج  

© 2021 IPSC ICT Governance Objective Documentation          Page:  91 of 105 

  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 سلطة   بتعيين  املؤسسة  قيام  كيفية  تعتمد على  فقط،  استشارية  هيئة  تكون   قد  جلس االستشاري للتغييرامل  أن  الحظ

  يجب  كان  إذا  ما  بشأن  النهائي  القرار  فإن  توصية،  على  املوافقة  من  املجلس االستشاري للتغيير  مكنيت  لم  إذا.  التغيير

 أو   املعلومات  تقنية  مدير  عادة)   اإلدارة  مسؤولية  هو  األمر  عليها  ينطوي   التي  بالنفقات  وااللتزام  التغييرات  اعتماد

 (.لهم املفوض املمثل بصفته  التغيير  مدير  أو الخدمة مالك  أو الخدمات مدير
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ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغييرولة وبناء د جاعتماد  1.23.7

 

 

 عتماد جدول التغيير ايجازة وا - 7رسم توضيحي 

ير
غي
لت
 ا
ء
نا
وب
ة 
ول
جد

د 
ما
عت
وا
ة 
ا 
ج
اي

تحديد أولوية التغييرات التي 

تمت املوافقة عليها

BAI06.PR.06.01

البداية

الجدول الزمني التغيير

تحديد ما اذا كان الجدول 

الزمني للتغيير يتطلب تعديل

BAI06.PR.06.02

االنتقال إلى إدارة اإلصدار 
والتدشين للحصول على 

تخطيط تفصيلي لإلصدار

BAI06.PR.06.04

تحديد مدى توافر املوارد 

املطلوبة من منظور التغيير

BAI06.PR.06.06

(اإلصدار)اعتماد بناء التغيير 

BAI06.PR.06.08

هل املوارد متاحة  

   

النهاية

 

 

موارد بديلة هل يوجد 

سجل التغيير الذي تم 

تحديثه

هل الجدول الزمني للتغيير 

يتطلب تعديل 

التضاربات مع الجدول 

الزمنى للتغيير املوجود
   

هل تم اعتماد بناء 

(اإلصدار)التغيير

   
تحديث سجل التغيير

BAI06.PR.06.09

تحديث الجدول الزمني للتغيير

BAI06.PR.06.11

الجدول  الزمني للتغيير

التصعيد الى إدارة تقنية 

املعلومات، اذا كان ذلك مناسب

BAI06.PR.06.10

 

تعديل الجدول الزمنى للتغيير 

BAI06.PR.06.03
   

 

"خطة اإلصدار"تقييم 

BAI06.PR.06.05

 

إيجاد موارد بديلة 

BAI06.PR.06.07

   

يوجد حل 
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغيير   وبناء جدولةعتماد املعلومات اإلضافية ال  1.23.7.1

 اختبار التغيير اعتماد بناء و  1.23.7.1.1

 من  مجموعة  أو  شخصا   أو  منصبا  تكون   قد  التي  التغيير  سلطة  من  تغيير  لكل  رسمي  اعتماد  على  الحصول   يتم

واملخاطر التي   وحجمه  التغيير  نوع  خالل   من  التغيير   من  معين  لنوع  االعتماد   مستويات   على  الحكم  ينبغي.  األشخاص

  من  العديد  على  تؤثر  كبيرة   مؤسسة  في  التغييرات   تحتاج   قد  املثال،  سبيل  على  العمل،  على  املحتمل  وتأثيره  يسببها 

 . إدارة  مجلس   أو   املجلس االستشاري العاملي للتغيير   مثل  مستوى   أعلى  تغيير  سلطة   قبل  اعتماد من   إلى  املوزعة   املواقع

  من   العديد  الهرمية   الهياكل   تفرض  وقد .  التغييرات  بها   تعتمد  التي  الطريقة   كبير،  حد  إلى   املنظمة،  ثقافة  وتملي

 .تنظيما  أكثر نهج باتباع املسطحة الهياكل تسمح قد حين في التغيير، اعتماد مستويات

ا  التغيير  ملدير  السلطة  تفويض  املثال  سبيل  على  ،عتماداال   مستوى   ضمن  املفوضة  السلطة  من  درجة  توجد  قد   وفق 

ا املحددة للمعايير  : يلي بما املتعلقة مسبق 

 مخاطر العمل املتوقعة   •

 التأثيرات املادية  •

  معينة خدمات املالية، الخدمات إطار في فقط، الداخلية لتأثيراتانطاق التغيير )على سبيل املثال،  •

 (. خارجية بمصادر استعانت 

 .قائمة  واملعالجة  املخاطر  قبول   عن  املساءلة  فيه  تكون   الذي   املستوى   هو  للتغيير  به  سموحامل  املستوى   يكون   أن  ينبغي

  مستوى   إلى  االستئناف   في  حق  هناك  يكون   أن  ينبغي  الرفض،  أو   التغييرب   عتماداال   بشأن   منازعات  نشوء   حالة  وفي

 .وإغالقها  ُرفضت التي التغييرات في رسميا النظر إعادة وينبغي. السلطة من أعلى
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 تنسيق بناء واختبار التغيير  1.23.7.1.2

 تنسيقه   يتم  اإلصدار  هذا  واختبار  وإنشاء  إصدار  إلى  التغيير  تعبئة  عمل  فإن   إصدار،  من   جزء  التغيير  هذا   كان   إذا

  سينسق   اإلصدار،  من  جزء  ليست  التي  البسيطة  التغييرات  إلى  بالنسبة.  واإلصدار  التدشين  إدارة  هدف  خالل  من

 .العمل هذا  التغيير إدارة هدف

  املمارسات   أفضل  من.  التغييرات  بناء  أجل  من  الصلة  ذات التقنية  املجموعات  إلى  بها  املسموح  التغييرات  نقل  وينبغي

  .العمل أوامر استخدام  مثل تتبعها، يمكن  رسمية بطريقة بذلك القيام

  الحاالت  جميع  وفي.  شامل  بشكل  إجراؤها   يمكن   التي  التغييرات  جميع  اختبار  لضمان  إشرافي  بدور   التغيير  إدارة   تقوم

 . التنفيذ أثناء خاصة عناية إيالء يلزم بالكامل، تختبر  لم تغييرات  على تنطوي  التي
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغيير  الذي يتضمن  تدشينالاعتماد  1.23.8

 

 

 اعتماد تدشين التغيير  - 8رسم توضيحي 

ير
غي
لت
 ا
ن
شي

تد
د 
ما
عت
وا
ة 
ا 
ج
اي

تحديد نطاق التدشين

BAI06.PR.07.01

البداية

Change scheduling and 
build authorized

هل تم اعتماد جدولة وبناء 

التغيير   
   

 

التحقق من إنشاء املكونات 

املطلوبة للتغيير

BAI06.PR.07.04

التحقق من أن كافة املكونات 
املطلوبة للتغيير قد تم اختبارها 

بنجاح

BAI06.PR.07.06

التحقق من أن التغيير سيلبي 
ا إلى نتائج  األهداف استناد 

االختبار

BAI06.PR.07.08

"خطة التدشين " تقييم 

BAI06.PR.07.10

هل التغيير يلبي األهداف  

 

   

   

 

التضاربات مع الجدول 

تحديد مدى توافر املوارد الزمنى املتواجد للتغيير

املطلوبة من منظور التغيير

BAI06.PR.07.12
   

No

هل املوارد البديلة متوفرة  

   

التأكيد على تحديث بيانات 
عناصر التهيئة في نظام إدارة 

التهيئة

BAI06.PR.07.07

سجل التغيير الذي تم 

تحديثه

لنشر الكامل ملكونات التغيير 

البسيط

BAI06.PR.07.05

التحديث اليدوي ملعلومات 
عناصر التهيئة في نظام إدارة 

التهيئة 

BAI06.PR.07.09

هل تم إنشاء جميع املكونات 

  

 

هل تم اختبار كل املكونات 

بنجاح  

 

   

إعادة االنتقال إلى إدارة اإلصدار 

والتدشين إلعادة التخطيط

BAI06.PR.07.11

هل املوارد متاحة   اعتماد تدشين التغيير 

(اإلصدار)

BAI06.PR.07.13
   

هل تم اعتماد تدشين 

 ( اإلصدار)التغيير 
إيجاد موارد بديلة 

BAI06.PR.07.14

 
تحديث سجل التغيير

BAI06.PR.07.20

   

تحديث الجدول الزمنى للتغيير

BAI06.PR.07.19

الجدول الزمنى للتغيير

التصعيد الى إدارة تقنية 

املعلومات، اذا كان ذلك مناسب

BAI06.PR.07.15

 

التحقق من تسجيل خط التهيئة 
األساس ي الحالي في نظام إدارة 

التهيئة كنقطة مرجعية

BAI06.PR.07.02

التأكد من وجود كافة 
املقتضيات واملتطلبات الالزمة 

لعملية التدشين في مكانها

BAI06.PR.07.03

هل املتطلبات موجودة 

 

   

هل تم تحديث مكونات 

عناصر التهيئة  آليا  

 

Update CI 
components 

information in CMS 
manually

BAI06.PR.01.16

التحقق من التدشين 

BAI06.PR.07.16
   

هل التدشين قد تم بنجاح  

   

 

التراجع بالتغييرات الى نظام 

إدارة املحتوى االساس ي

BAI06.PR.07.17

BAI07

قبول التغيير في تقنية املعلومات 
التي تتم ادارتها واملرحلة 

االنتقالية

النهاية 

يوجد حل  
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغييرالذي يتضمن  تدشين الاملعلومات اإلضافية العتماد  1.23.8.1

 التغيير  الذي يتضمن  تدشينالاعتماد  1.23.8.1.1

 . العمل   متطلبات  يطابق  والفعلي  املتوقع   األداء  وأن  املخاطر  إدارة   لضمان  واختباره   بناؤه و   التغيير  تصميم  تقييم  يجب

 األصغر،  التغييرات  إلى  بالنسبة ، التغيير تقييم عملية من  مؤقت تقييم  تقرير  م تلقيسيت  ، الهامة للتغييرات  بالنسبة 

 . املناسبة الفحوصات بإجراء التغيير  إدارة عملية ستقوم

 .التغيير لنشر رسمي اعتماد على للحصول  التغيير سلطة إلى التقييم هذا نتيجة نقل ينبغي

  جدول   على  أو  التصميم  على  تغييرات   إجراء   التغيير   هيئة   تطلب   فقد   املرحلة،  هذه   فياالعتماد    منح   يتم   لم  إذا

  مرات  عدة  واالعتماد  واالختبار  التغيير خطوات  تنفيذ يتم  حيث تكراري  نهج اتباع إلى ذلك يؤدي أن يمكن. التدشين

 .التغيير  سلطة  تحقيق رضا يتم حتى

 التغيير  الذي يتضمن تدشينالتنسيق   1.23.8.1.2

  ليست  التي  البسيطة  التغييرات  إلى  بالنسبة.  واالصدار  التدشين  إدارة  هدف  من  جزء  إصدار  تدشين  على  العمل  يعتبر

 . النشاط هذا  التغيير إدارة هدف  سينسق اإلصدار، من جزء

 .مقرر   هو كما التغييرات التأكيد على أن تتم تدشين مسؤولية  التغيير  إدارة عاتق على تقع

 بمهمة  األشخاص  املثال،  سبيل  على)  اآلخرين  مسؤولية  من  سيكون   الفعلي  تدشينال  ألن  كبير  حد  إلى  تنسيقي  دور   هذا

 كل   وسيقوم   والتدشين،  اإلصدار  إدارة  مع  الدور   هذا  مشاركة  تتم(.  األجهزة على    تغييراتال  سينفذون   الفنية  اإلدارة

ا  نشاط كل عن  املسؤولة واإلجراءات األشخاص بتحديد خدمة  موفر  .وطبيعته التغيير حجم إلى استناد 
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

ا  وتوثيقها سترجاعاال  إجراءات إعداد يجب  بسرعة اإلجراءات هذه تنشيط يمكن بحيث به سموحم  تغيير لكل مسبق 

 االحتجاج   سؤوليةمو   سلطة  ذكر  وينبغي.  بعده  أو  التنفيذ  أثناء  أخطاء  حدوث  حالة  في  الخدمة  جودة  على  تأثير  أقل  مع

 . التغيير وثائق في التحديد وجه  على سترجاعباال 

ا  املباشرة  الخدمات  على  األقل احتماال  تأثيرال  يكون   عندما  التغييراتتدشين    جدولة   يجب  يكون   أن  وينبغي.  مرجح 

 . تنشأ قد  حوادث  أي مع  بسرعة للتعامل مستعدين  الدعم موظفو

  يجب .  تدشينال  متعددةولها مراحل    والتدشين  اإلصدار  إلدارة  تخضع  التي  تلك  خاصة  التغييرات،  بعض  تكون   قد

 . مناسبة تغيير  سلطة  بواسطة تدشينال من عمليات  عملية  كل اعتماد

اعتماد    مراحل  مع  واحد  تغيير  طلب  تستخدم  املؤسسات  بعض  ولكن  متعددة،  تغيير  طلبات  إرسال  هذا  يتطلب  قد

 . للتكرار   قابلة  موثقة  عملية  بعد  بها  مسموح  تدشين  عملية  كل   أن  طاملا  ،مقبولين  النهجين  هذين  من  أي   ُيعد.  متعددة
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغيير  وإغالق  التنفيذ بعد ما مراجعة 1.23.9

 

 

 مراجعة ما بعد التطبيق  -9رسم توضيحي 

ير
غي
لت
 ا
ق
ال
غ
وا
ق 

بي
ط
لت
 ا
عد
 ب
ما
ة 
جع

را
م

تحديد ما إذا كان قد تم إكمال 

توثيق التغيير الطارئ 

BAI06.PR.08.01

البداية

تحديد ما إذا كان تقييم التغيير 
ا إلى  ا، استناد  الرسمي مطلوب 

سياسة التغيير

BAI06.PR.08.03

تقييم ما إذا كان التغيير يلبي 

االهداف

BAI06.PR.08.06

اكمال تقرير ما بعد التنفيذ

BAI06.PR.08.11

هل نتج تغيير عن أي 

حوادث أو مشكالت  

   

النهاية

 
هل تم إكمال توثيق التغيير 

الطارئ  

هل تقييم التغيير الرسمي 

مطلوب 

هل كان التغيير ناجح  

   

(مغلق)سجل التغيير 

ضبط تغيير السجل إلى مغلق

BAI06.PR.08.13

وثائق التغيير الطارئ الكاملة

BAI06.PR.08.02

   

 

 

إجراء تحليل التأثير للحوادث أو 

املشاكل الناتجة

BAI06.PR.08.10

ارسال التغييرات الى التقييم 

الرسمي 

BAI06.PR.08.05
   

مراجعة تقرير تقييم التغيير

BAI06.PR.08.07

إجراء استبيان للمساهمين 
العمالء وموظفي تقنية )

حول أهداف التغيير( املعلومات

BAI06.PR.08.08

تحديد ما اذا كان التغيير قد 

سببته الحوادث او املشكالت 

BAI06.PR.08.09

تحديد إجراءات تصحيحية 
مناسبة لهذه التغييرات وكذلك 

التغييرات املستقبلية 

BAI06.PR.08.12

 

هل هناك طلب تغيير 
مطلوب من اجل تصحيح 

اإلجراءات  

هل هناك نماذج تغيير 

ممكنة  

 

 

تسجيل ومراجعة طلب 

التغيير

BAI06.PR.02

   

دعم إدارة التغيير

BAI06.PR.09

   

تحديد ما إذا كان يمكن تطبيق 
ا  نماذج التغيير الجديدة استناد 

إلى التغييرات املتكررة املحتملة

BAI06.PR.08.14
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغيير وإغالق  التنفيذ اإلضافية ملراجعة ما بعد  املعلومات 1.23.9.1

 مراجعة واغالق سجل التغيير 1.23.9.1.1

. مقبولة غير  مخاطر توجد ال  وأنه مقبول   الفعلي األداء أن من للتأكد تقييم إجراء  يجب التغيير، باب إغالق وقبل

 االصغر، للتغييرات بالنسبة أما التغيير، تقييم إجراء من  التقييم تقرير سيتم تلقي  الهامة، للتغييرات وبالنسبة 

مناسبة.  فحص عمليات التغيير إدارة هدف فسيجري   

 مزيد  اتخاذ بضرورة التغيير سلطة إبالغ فسيتم مقبولة، غير  مخاطر  إلى يؤدي  الفعلي األداء أن إلى التقييم أشار  إذا

 . اإلجراءات من

  الحوادث  إغالق  ذلك  في  بما)  املساهمين  التفاق  مكتمل  كتغيير  عرضها  ينبغيف  مقبول،  التغيير  أن  التقييم  أظهر  إذا

ها التي املعروفة األخطاء أو املشاكل أو
ّ
 (. التغيير حل

  طوال  واملساهمين  العمالء  جانب  من  املدخالت  من  مزيد  هناك  سيكون   الرئيسية،  للتغييرات  بالنسبة  أنه   الواضح  ومن

 .بأكملها العملية

  التغيير  كان   إذا.  )املرحلة  هذه  في  معروفة  كانت  إذا(للتغيير  نتيجة  تنشأ  حوادث  أية   أيضا  التقييم  يشمل  أن  وينبغي

  لن" املثال   سبيل   على)  خدمةلل  تعاقدية  أهداف   أي   عن  تفاصيل  توفير   فسيلزم  خارجي،  موفر  يديرها  خدمة  من جزء

 "( التنفيذ  بعد األول  األسبوع  خالل من الدرجة االولى أولوية ذات  حوادث هناك تكون 

 املنش ئ   وأن   أهدافه،  تحقق   قد  التغيير   أن   من   للتأكد   التنفيذ،  بعد   ما  مراجعة   مثل  للتغيير،  مراجعة   إجراء  ينبغي

 . متوقعة غير جانبية آثار  تحدث  لم وأنه  بالنتائج سعداءواملساهمين 

 .املقبلة التغيرات على املستفادة الدروس تعود أن وينبغي
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

ا  محددة   فترة   انقضاء   بعد  تغييرها   تم  التي  أو   الجديدة  الخدمات  بمراجعة  التغيير  إدارة   تقوم  أن   يجب . مسبق 

  أعمال  جدول   في  قياس ي  بند  هي  التغيير  مراجعات  ألن  ،املجلس االستشاري للتغيير  أعضاء  العملية  هذه  وستشمل

 .املجلس االستشاري للتغيير

 .هذه املراجعة في رئيس ي مدخل سيكون   التقييم تقرير فإن للتغيير، رسمي  تقييماء جر ا تم وإذا

 : يلي ما إثبات هو  املراجعات هذه  من  والغرض

 أهدافه  قيحقو   املرغوب التأثير  للتغيير كان •

 ( القصور  أوجه تحديد تم إذا ما أو ) بالنتائج راضون  اآلخرون واملساهمون  والعمالء  املستخدمون  •

  على والضمانات الخدمة ومستويات الوظائف على فيها مرغوب   غير أو متوقعة  غير جانبية تأثيرات  هناك •

 والتكاليف  واألداء، واألمن، والسعة، التوفر، املثال، سبيل

 لها  مخطط  هو  كما التغيير لتنفيذ املستخدمة املوارد  كانت •

 ( املنفذين من تعليقات بتضمين قم لذا،) صحيح  بشكل تدشينال خطة عملت لقد •

 املحددة  وبالتكلفة املحدد الوقت في التغيير تنفيذ تم •

 .األمر لزم إذا  صحيح، بشكل  تعمل االسترجاع خطة كانت •

 عقد   تم  حيث  أو  استشارتهم  تم  حيث)  إلى  اختالفات  أو  مشاكل  أي املجلس االستشاري للتغيير ب  أعضاء  إبالغ  وينبغي

للتغيير  التغيير  سلطة   تكن   لم  إذا)  األخرى   التغيير  وسلطات   ،(لجنة   التأثير   ومستشاري   ،(هي املجلس االستشاري 

 . املستقبل في العمليات تحسين أجل من ،صداراال  وسلطات   املنتجات وسلطات 

 والتي   املطلوبة،  املتابعة  إجراءات(  التغيير  سلطة  أو)  التغيير  إدارة  تحدد  أن  يجب  أهدافه،  التغيير  يحقق  ال  عندما

 لم   املثال،  سبيل  على)  األصلي  التغيير  عن  التخلي  تم  أو  مرضية  املراجعة  كانت  إذا.  منقحتغيير    طلب  رفع  تتضمن  قد

   التغيير إغالق فيجب ،( الشرط ويختفي قائمة التغيير تتطلب التي الظروف تعد
 
 .التسجيل نظام في رسميا
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 التغيير   إدارة دعم 1.23.10

 

 

 لتغيير دعم ا - 10رسم توضيحي 

ير
غي
لت
 ا
رة
دا
 إ
عم

د

تحديد سياسة إدارة التغيير

BAI06.PR.09.01

البداية

سياسة إدارة التغيير

هل تحتاج سياسة إدارة 

التغيير الى تحديث   تحديث سياسة إدارة التغيير

BAI06.PR.09.02
   

 

تحديد نماذج التغيير للتغييرات 

القياسية

BAI06.PR.09.03

(القياس ي)نموذج التغيير 

انشاء قوالب طلب التغيير

BAI06.PR.09.04

قالب طلب التغيير

انشاء قالب برنامج إجراءات 

املجلس االستشاري للتغيير

BAI06.PR.09.05

قالب برنامج إجراءات املجلس 

االستشاري للتغيير

هل قالب برنامج إجراءات 
املجلس االستشاري للتغيير 

يتطلب التحديث 

   

تحديث قالب برنامج إجراءات 

املجلس االستشاري للتغيير

BAI06.PR.09.06

إدارة الجدول الزمنى للتغيير

BAI06.PR.09.07

 

الجدول الزمنى للتغيير

تحديث الجدول الزمنى للتغيير

BAI06.PR.09.08

هل الجدول الزمنى للتغير 

يتطلب  التحديث 

   

الحفاظ على جدول االنقطاع 

املتوقع للخدمة 

BAI06.PR.09.09

جدول االنقطاع املتوقع 

للخدمة 

تحديث جدول االنقطاع املتوقع 

للخدمة

BAI06.PR.09.10
هل جدول التغيير يتطلب 

التحديث 

   

 

النهاية
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 املعلومات اإلضافية لدعم إدارة التغيير 1.23.10.1

 سياسة التغيير 1.23.10.1.1

  بشأن املساهمين توقعات نش ئت ثقافة  لتنفيذ  تنفيذيا دعما  واإلصدارات التغييرات نجاح معدل  زيادة وتتطلب

له. املخطط غير العمل من وتقلل  واإلصدارات التغييرات  

 وتكاليف   امليزانيات  وخفض  النهائية  باملواعيد   والوفاء  الزمنية  الفترات   خفض   أجل  من  الضغوط   فرض  يتم   وسوف

قو   التشغيل
ُ
واف

َ
  فريق  استدعاء  سيتم.  واملخاطر  بالحوكمة  الواجبة  العناية  بدون   ذلك  يتم  أال  ويجب.  االختبار  ت

 . املطلوب التغيير تنفيذ وعدم"  البدء عدمب" قرار التخاذ   آلخر  وقت  من املعلومات  تقنية في العليا اإلدارة

  نتائج هي وما به القيام يجب ما والخارجية الداخلية للجهات توضح محددة ومعايير سياسات  هناك  تكون  أن ويجب

 . بالسياسة التقيد عدم

 :يلي ما   التغيير إدارة تدعم التي السياسات تتضمن

 معتمد  غير تغيير أي  مع تتسامح  ال حيث  املؤسسة  أنحاء مختلف في التغيير  إدارة ثقافة خلق •

 واملساهمين   املشروعات تغيير إدارة  عمليات العمل، مع  التغيير إدارة عملية  موائمة •

  قياسها  يتم   تغيير  لكل  نتيجة  عملال  على  تعود  التي  الفوائد   وأنللعمل    قيمة   تخلق  التغييرات   أن  من   التأكد •

 عنها  غال واإلب

  التغيير   مقابل  املحقق  التغيير  مقابل  في  الوقاية  مقابل  في  االبتكار  املثال،  سبيل  على   التغيير،  أولويات  تحديد •

 التصحيحي

 الخدمة  حياة  دورة خالل التغييرات عن املساءلةو   املسؤوليات ترسيخ  •

  تعطل  واحتمال متعارضة تغييرات  حدوث احتماالت  من الحد أجل من  للتغييرات واحد  تنسيق مركز إنشاء •

 املدعومة  البيئات

 من القيام بتغييرات  تغيير بإجراء لهم املصرح غير األشخاص منع •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

  املعتمد غير التغيير واكتشاف   التغيير تتبع إمكانية لتحديد األخرى  الخدمات إدارة  عمليات  مع  التكامل •

 بالتغيير املرتبطة الحوادث وتحديد

 واعتمادها   االستثناءات فرض –( نوافذ التغيير)  •

  الكفاءة  مثل  للعملية،  األداء  قياساتو   الخدمة  سعة  على  تؤثر  التي  التغييرات  لكل  واملخاطر  األداء  تقييم •

 . والفعالية

 نماذج التغيير 1.23.10.1.2

ا  التغيير نماذج تحديد املفيد من  يكون  قد   التغيير نموذج إن. حدوثها عند املناسبة التغييرات على وتطبيقها مسبق 

ا  عليها متفق بطريقة التغيير من معين نوع ملعالجة اتخاذها  ينبغي التي الخطوات لتحديد طريقة هو  ويمكن. مسبق 

  معّرف مسار في التغييرات هذه   معالجة ذلك  سيضمن. املطلوبة العملية إلدارة الدعم أدوات  استخدام ذلك بعد

ا ا.  محددة  زمنية جداول  وفي مسبق  مسبق   

 : مثل الطريقة، بهذه  متخصصة معالجة تتطلب التي التغييرات  معالجة يمكن

 رجعي  بأثر توثيقها  ويمكن مختلف اعتماد  لها يكون  قد التي الطوارئ  في حاالت  تغييراتال •

  تتطلب قد والتي املركزي  الحاسب برامج على تطرأ التي التغييرات  •
 
   تسلسال

 
 والتنفيذ  االختبارات من  محددا

 التدشين  وضمان   معينة  اختبارات  تتطلب   التي  املكتب  سطح  تشغيل   ألنظمة   يةاألمن  تصحيحات ال   تطبيق  •

   بعضها يكون  ال قد األهداف، من  كبيرة عدادأل 
 
 باإلنترنت  متصال

 .التغيير إدارة من إضافية  مشاركة   أي  دون  وتنفيذها اعتمادها  يتم قد التي الخدمة طلبات  •

 يتضمن نموذج التغيير 

 املتوقعة غير واألحداث  املشاكل معالجة ذلك في بما التغيير، مع للتعامل اتخاذها  يجب التي الخطوات •

  أو اعتماد عمليات  أي  تحديد مع الخطوات،  هذه  اتخاذ خالله من يتم أن يجب  الذي  الزمني الترتيب •

 مشتركة  معالجة

 والتي التغيير عتمدست  التي التغيير  سلطات تحديد ذلك في بما) ماذا يفعل أن له ينبغي من - املسؤوليات  •

 (لتغييرالرسمي ل تقييمال إلى حاجة هناك  كانت إذا ما ستقرر 
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 اإلجراءات  إلكمال حد أدنىو   زمنية جداول  •

 .ومتى به  االتصال ينبغي من - التصعيد إجراءات •

 عالجة مل  التشغيل االليب   ذلك  بعد   األدوات  تقوم  ثم  ،التغيير  إدارة   دعم   أدوات  في  النماذج  هذه  إدخال  يتم  ما  وعادة 

 . وتصعيده عنه واإلبالغ   وإدارته اإلدارة هدف

 التغييرات القياسية )املعتمدة بشكل مسبق(  1.23.10.1.3

 الخاص به  النهج اعتماد تم الذي  التهيئة عناصر  من آخر عنصر  أي  أو الخدمة عنصر  في تغيير هو القياس ي التغيير

 لكل يكون  أن يجب. محدد تغيير شرط  لتوفير ومحدد مقبول  إجراء يتبع النهج وهذا التغيير، إدارة خالل من مسبقا

 . تنفيذه وكيفية وإدارته التغيير تسجيل كيفية  ذلك في بما التالية، الخطوات يحدد تغيير نموذج قياس ي تغيير

م  وبرامج  محددة   قياسية  برامج  استخدام  أجل  من  الشخص ي  الكمبيوتر  حديث ت  األمثلة   تتضمن  وقد   يزانيةذات 

بشكل مسبق . واحد  ملستخدم  املكتب  سطح  نقل   أو  جديد،  ملوظف  قياسية  وخدمات  معدات  توفير  أو  ،محددة 

 .املوسمي التباين مع   للتعامل التأثير  منخفض  الروتيني التطبيقات  تغيير األخرى  األمثلة وتشمل

  من  املثال، سبيل على) القياس ي التغيير لهذا املفوضة السلطة قبل من قياس ي تغيير  كل حدوثل اعتماد  وسيمنح

  أو التنظيمية، وحدته في مسجل كمبيوتر على معتمدة قائمة من  البرامج لتثبيت امليزانية  صاحب العميل قبل

. (معيبة مكتب سطح  طابعة الستبدال خارجية جهة  مهندس  بواسطة  

 :القياس ي للتغيير الحاسمة  العناصر يلي وفيما

  إدارة بواسطة إنشاؤه يتم استثناء أو خدمة طلب   املثال سبيل على التغيير، لبدء محدد مشغل  هناك •

 .األحداث

 . ومثبتة  ةموثق ا،جيد معروفة  املهام •

  االعتماد تقديم يتم •
 
   فعليا

 
 . مقدما

 . التغيير طالب  سيطرة نطاق في أو عادة مقَدمة   امليزانية على وافقةامل تكون  سوف •
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  الرقمي والخدمات االلكترونيةالتحول مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 ولىال  املرحلة

ر  ت  ت 
 
غ  إلت 

 
دإرة  إ 

 . دوما  جيد بشكل ومفهومة منخفضة عادة  تكون  املخاطر إن •

 التغييرات   عمل  وسير  القياسية  التغيير  عمليات  تطوير  ينبغي  القياسية،  التغييرات  إدارة  نهج  على  االتفاق  وبمجرد

 . النهج اتساق لضمان قياس ي تغيير بكل التغيير نموذج يرتبط ما  وعادة. والتواصل بشأنها بها املرتبطة

  التغيير  تنفيذ  فإن  وإال،.  الكفاءة  لتعزيز  التغيير   إدارة   هدف  بناء   عند  مبكر  وقت   في  القياسية   التغييرات   تحديد  وينبغي

 . للتغيير اإلداري  الهدف مقاومة  وإلى داع بال اإلدارة من  عالية مستويات ينش ئ أن يمكن اإلدارة في

 يختلف   قد  القياسية،  التغييرات  لبعض  بالنسبة.  القياسية  التغييرات  ذلك  في  بما  التغييرات،  تفاصيل  تسجيل  سيتم

 .العادية التغيير سجالت  عن  طبيعته حيث من  األمر هذا

 حالة   في  خاصة  ،هيئةالت  عنصر أو   ل و األص  حياة  دورةفي    هيئةالت  عناصر   على  القياسية   التغييرات  بعض  تعقب   يتم  قد

  وحالة  الصلة  ذات  التهيئة   وعناصر  الحالية  وحالتها  التغييرات   عن  تقارير  يوفر  الذي   التهيئة  إدارة  نظام   وجود

 ،التهيئة  وإدارة   الخدمة  وأصول   التغيير  إدارة   تقارير   دمج  يتم  الحاالت،  هذه   في.  الصلة  ذات  عنصر التهيئة  إصدارات

 . لعناصر التهيئة صدارواإل  التهيئة عناصر   خدمة في التغييرات جميع على" إشراف " التغيير إلدارة يكون  أن ويمكن

 يتخذ  لكي   مباشرة  ها ير مر تو   تسجيلها  وسيتم  الطلب  لبيةت  عملية   بواسطة  القياسية   التغييرات  بعض  إجراء   سيتم

 .الالزم  اإلجراء  الخدمة  مكتب


