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هذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 
ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدل
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مشروع الحوكمة املرحلة االولى –التحول الرقمي  –وزارة العدل 

Process BAI10 Flow
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 

نسخة نهائية
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البداية

النهاية

تحديد متطلبات أعمال 

التهيئة

BAI10.PR.SACM.02

تحديد متطلبات أعمال 

التهيئة

BAI10.PR.SACM.02

ضبط أعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.03

ضبط أعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.03

إدارة وتخطيط أعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.01

إدارة وتخطيط أعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.01

تقدير الحالة التي تم 

الوصول اليها واالبالغ عنها

BAI10.PR.SACM.04

تقدير الحالة التي تم 

الوصول اليها واالبالغ عنها

BAI10.PR.SACM.04

إدارة أعمال التهيئة سياسات

BAI10.PR.SACM.06

إدارة أعمال التهيئة سياسات

BAI10.PR.SACM.06

اجراءات التحقق واملراجعة

BAI10.PR.SACM.05

اجراءات التحقق واملراجعة

BAI10.PR.SACM.05

نظام إدارة أعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.07

نظام إدارة أعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.07

)الثابتة(إدارة األصول 

BAI10.PR.SACM.08

)الثابتة(إدارة األصول 

BAI10.PR.SACM.08
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مشروع الحوكمة املرحلة االولى –التحول الرقمي  –وزارة العدل 

Sub-Process BAI10.PR.SACM.01
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 

نسخة نهائية
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حدد النطاق القابل للتطبيق 

إلدارة أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.01.01

حدد النطاق القابل للتطبيق 

إلدارة أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.01.01

أربط إدارة أعمال التهيئة 
بمعايير وسياسات قابلة 

للتطبيق

 BAI10.PR.SACM.01.02

أربط إدارة أعمال التهيئة 
بمعايير وسياسات قابلة 

للتطبيق

 BAI10.PR.SACM.01.02

وثق أدوار ومسؤوليات إدارة 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.01.03

وثق أدوار ومسؤوليات إدارة 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.01.03

وثق اعتماد انشاء قاعدة 

مرجعية والتغييرات واالصدارات

 BAI10.PR.SACM.01.04

وثق اعتماد انشاء قاعدة 

مرجعية والتغييرات واالصدارات

 BAI10.PR.SACM.01.04

وثق أدوات إدارة أعمال التهيئة 

وأنظمته التي سيتم استخدامها

 BAI10.PR.SACM.01.05

وثق أدوات إدارة أعمال التهيئة 

وأنظمته التي سيتم استخدامها

 BAI10.PR.SACM.01.05

وثق نقاط الصلة املششركة بيي 
إدارة أعمال التهيئة واألأداا 

األخرى لإلدارة 

 BAI10.PR.SACM.01.06

وثق نقاط الصلة املششركة بيي 
إدارة أعمال التهيئة واألأداا 

األخرى لإلدارة 

 BAI10.PR.SACM.01.06

البداية

أعد خطة إدارة أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.01.07

أعد خطة إدارة أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.01.07

النهاية

خطة إدارة أعمال التهيئة

:ويمكن أي يشمل ذلك ما يلي
.الخدمات القابلة للتطبيق• 
.البيئات والبنية االساسية• 
.املواقع الجغرافية• 

قد تكوي بعض أصول الخدمة مطلوبة حتى يمكن تقديم 
الخدمة، ولكن إذا  تعذر إدارتها بشكل فردي، فإنها ليست 

.عناصر لألعمال التهيئة

:ويمكن أي تشمل أذه التدابير ما يلي
ISO/IEC 20000معايير الصناعة، مثل 

املعايير الداخلية ذات الصلة بإدارة أصول الخدمة 
وأعمال التهيئة، مثل معايير األجههة، ومعايير الحواسيي 

.املكتبية
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مشروع الحوكمة املرحلة االولى –التحول الرقمي  –وزارة العدل 

Sub-Process BAI10.PR.SACM.02
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 

نسخة نهائية
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البداية

النهاية

تسمية عناصر أعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.02.02

تسمية عناصر أعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.02.02

عنونة عناصر أعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.02.03

عنونة عناصر أعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.02.03

إعداد أياكل أعمال التهيئة 
واختيار عناصر أعمال 

التهيئة

BAI10.PR.SACM.02.01

إعداد أياكل أعمال التهيئة 
واختيار عناصر أعمال 

التهيئة

BAI10.PR.SACM.02.01

سمات وعالقات عناصر 

أعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.02.04

سمات وعالقات عناصر 

أعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.02.04

تعريف مكتبات الوسائط

BAI10.PR.SACM.02.05

تعريف مكتبات الوسائط

BAI10.PR.SACM.02.05

القاعدة املرجعية األساسية 

ألعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.02.06

القاعدة املرجعية األساسية 

ألعمال التهيئة

BAI10.PR.SACM.02.06
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مشروع الحوكمة املرحلة االولى –التحول الرقمي  –وزارة العدل 

Sub-Process BAI10.PR.SACM.02.01
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 

نسخة نهائية

وى2 وى2مسي  مسي 
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البداية 

حدد مستوى تعطل مكونات 
عنصر أعمال التهيئة داخل 

الخدمة

 BAI10.PR.SACM.02.01.01

حدد مستوى تعطل مكونات 
عنصر أعمال التهيئة داخل 

الخدمة

 BAI10.PR.SACM.02.01.01

حدد نسبة التكلفة إلى القيمة 
لكل مستوى مكوي لعنصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.01.02

حدد نسبة التكلفة إلى القيمة 
لكل مستوى مكوي لعنصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.01.02

حدد كل مكوي من مكونات 
عنصر أعمال التهيئة الخاص 

بأي خدمة من الخدمات 

 BAI10.PR.SACM.02.01.03

حدد كل مكوي من مكونات 
عنصر أعمال التهيئة الخاص 

بأي خدمة من الخدمات 

 BAI10.PR.SACM.02.01.03

حدد العالقات بيي كل مكوي من 
مكونات عنصر أعمال التهيئة 

داخل أي خدمة من الخدمات

 BAI10.PR.SACM.02.01.04

حدد العالقات بيي كل مكوي من 
مكونات عنصر أعمال التهيئة 

داخل أي خدمة من الخدمات

 BAI10.PR.SACM.02.01.04

حدد نموذج أعمال التهيئة لكل 

خدمة

 BAI10.PR.SACM.02.01.05

حدد نموذج أعمال التهيئة لكل 

خدمة

 BAI10.PR.SACM.02.01.05

راجع مستوى عنصر أعمال 
التهيئة بانتظام لتأكيد قيمة 

معلومات عنصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.01.06

راجع مستوى عنصر أعمال 
التهيئة بانتظام لتأكيد قيمة 

معلومات عنصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.01.06

قم بالتأكد من أي بيانات أعمال 
التهيئة تسمح بالتوافق مع إصدارات 
سابقة ومستقبلية لحاالت أعمال 

التهيئة القواعد املرجعية األخرى 

 BAI10.PR.SACM.02.01.10

قم بالتأكد من أي بيانات أعمال 
التهيئة تسمح بالتوافق مع إصدارات 
سابقة ومستقبلية لحاالت أعمال 

التهيئة القواعد املرجعية األخرى 

 BAI10.PR.SACM.02.01.10

قم بالتأكد من أي تعريف 
عنصر أعمال التهيئة يمكن أي 

يميز بيي اإلصدارات املتتالية

 BAI10.PR.SACM.02.01.09

قم بالتأكد من أي تعريف 
عنصر أعمال التهيئة يمكن أي 

يميز بيي اإلصدارات املتتالية

 BAI10.PR.SACM.02.01.09

قم بالتأكد من أي كل عنصر 
أعمال التهيئة يتم تعريفه بشكل 

متفرد

 BAI10.PR.SACM.02.01.08

قم بالتأكد من أي كل عنصر 
أعمال التهيئة يتم تعريفه بشكل 

متفرد

 BAI10.PR.SACM.02.01.08

قم بتحديث مستوى عنصر 
أعمال التهيئة لتلبية متطلبات 

املعلومات الجديدة 

 BAI10.PR.SACM.02.01.07

قم بتحديث مستوى عنصر 
أعمال التهيئة لتلبية متطلبات 

املعلومات الجديدة 

 BAI10.PR.SACM.02.01.07

أل يتطلي مستوى عنصر 

أعمال التهيئة أي تعديل؟

النهاية

نعم

ال

إذا تم تجميع معلومات أعمال التهيئة 
بمستوى منخفض جدا، أو بتفاصيل 
كثيرة جدا، فقد تكوي تكلفة جمع أذه 

القيمة التي املعلومات وصيانتها أككر من 

توفرأا

إي اختيار مستوى عنصر أعمال التهيئة 
الصحيح أو أمر يتعلق بتحقيق توازي 

بيي توافر املعلومات، واملستوى 
املناسي من التحكم، واملوارد والجهود 

.الالزمة لدعمها

حدد ارتباط العالقة باملكونات القابلة 
إلعادة االستخدام واملكونات املششركة 

للخدمة

يجي القيام بذلك باستخدام نهج شامل 
يستند إلى مستوى تعطل مكوي عنصر 
أعمال التهيئة والعالقات بيي عناصر 

. أعمال التهيئة

يجي القيام بذلك بغض النظر عما إذا كاي 
تم إنشاء عنصر أعمال التهيئة داخل 

.املؤسسة أو خارجها
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مشروع الحوكمة املرحلة االولى –التحول الرقمي  –وزارة العدل 

Sub-Process BAI10.PR.SACM.02.02
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 

نسخة نهائية
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البداية

إنشئ  اصطالحات تسمية 

متفردةلـعناصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.02.01

إنشئ  اصطالحات تسمية 

متفردةلـعناصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.02.01

قم بتضميي محددات اإلصدار 
في اصطالحات تسمية عنصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.02.02

قم بتضميي محددات اإلصدار 
في اصطالحات تسمية عنصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.02.02

قم بتضميي معلومات تحدد 
العالقات الهرمية بيي عناصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.02.03

قم بتضميي معلومات تحدد 
العالقات الهرمية بيي عناصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.02.03

قم بتضميي معلومات تحدد 
العالقات الهرمية أو الفرعية في 
كل عنصر من عناصر أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.02.04

قم بتضميي معلومات تحدد 
العالقات الهرمية أو الفرعية في 
كل عنصر من عناصر أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.02.04

قم بالتأكد من أي اصطالا 
تسمية عنصر أعمال التهيئة 

يمكن أي يحدد املوردين

 BAI10.PR.SACM.02.02.09

قم بالتأكد من أي اصطالا 
تسمية عنصر أعمال التهيئة 

يمكن أي يحدد املوردين

 BAI10.PR.SACM.02.02.09

استخدم قوالي الوثائق لتوحيد 

وثائق أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.02.08

استخدم قوالي الوثائق لتوحيد 

وثائق أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.02.08

قم بتضميي معلومات تحدد 
العالقات بيي عناصر التهيئة  
والحوادث واملشاكل واألخطاء 

املعروفة

 BAI10.PR.SACM.02.02.07

قم بتضميي معلومات تحدد 
العالقات بيي عناصر التهيئة  
والحوادث واملشاكل واألخطاء 

املعروفة

 BAI10.PR.SACM.02.02.07

النهاية

قم بتضميي معلومات تحدد 
العالقات بيي عناصر التهيئة  

ووثائقهم

 BAI10.PR.SACM.02.02.05

قم بتضميي معلومات تحدد 
العالقات بيي عناصر التهيئة  

ووثائقهم

 BAI10.PR.SACM.02.02.05

قم بتضميي معلومات تحدد 
العالقات بيي عناصر التهيئة  

والتغييرات

 BAI10.PR.SACM.02.02.06

قم بتضميي معلومات تحدد 
العالقات بيي عناصر التهيئة  

والتغييرات

 BAI10.PR.SACM.02.02.06

ينبغي تطبيق اصطالحات التسمية على 
مستندات أعمال التهيئة وتغييراته، وكذلك 
على القواعد املرجعية، والبناء، واإلصدارات 

.ووحدات التجميع

من املهم جدا أي يؤخذ في االعتبار ما يكفك 

للنمو املحتمل في املستقبل

 ملا يمكن اعتباره 
ل
 محدثا

ل
يحدد االصدار مثيال

يمكن أي يتواجد . مماثال لعنصر أعمال التهيئة
أكثر من اصدار واحد من عنصر أعمال التهيئة 

.في أي وقت معيي
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مشروع الحوكمة املرحلة االولى –التحول الرقمي  –وزارة العدل 

Sub-Process BAI10.PR.SACM.02.03
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 

نسخة نهائية
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البداية

تسمية كافة أجههة عناصر 
التهيئة  املادية بمحددات أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.03.01

تسمية كافة أجههة عناصر 
التهيئة  املادية بمحددات أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.03.01

التأكد من أي عناوين عناصر 
التهيئة  محّدثة ودقيقة 

باستمرار

 BAI10.PR.SACM.02.03.02

التأكد من أي عناوين عناصر 
التهيئة  محّدثة ودقيقة 

باستمرار

 BAI10.PR.SACM.02.03.02

التأكد من استخدام التسمية 
لعناصر التهيئة  بتنسيق وألواي 

قياسية

 BAI10.PR.SACM.02.03.03

التأكد من استخدام التسمية 
لعناصر التهيئة  بتنسيق وألواي 

قياسية

 BAI10.PR.SACM.02.03.03

توثيق معايير تسمية عناصر 
التهيئة  القياسية حتى تكوي 

متسقة

 BAI10.PR.SACM.02.03.04

توثيق معايير تسمية عناصر 
التهيئة  القياسية حتى تكوي 

متسقة

 BAI10.PR.SACM.02.03.04

النهاية
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Sub-Process BAI10.PR.SACM.02.04
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 

نسخة نهائية

وى2 وى2مسي  مسي 
BA

I1
0.

PR
.S

AC
M

.0
2.

04
ة  
ت  ت 
ه
لت 
ر ا
ص
عت 
 
 

ت
ا
اق 
عل
 و
ص

ات 
ص

خ 

البداية

قم بالتأكد من التقاط 
خصائص عنصر أعمال التهيئة 
واالحتفاا  ها في وثائق عناصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.04.01

قم بالتأكد من التقاط 
خصائص عنصر أعمال التهيئة 
واالحتفاا  ها في وثائق عناصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.04.01

حدد خصائص مناسبة لكل 

عنصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.04.02

حدد خصائص مناسبة لكل 

عنصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.04.02

حدد سمات العالقة لكل عنصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.04.03

حدد سمات العالقة لكل عنصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.04.03

استخدم نماذج الخدمة 
لتحديد كيف تتفاعل األصول 
الخاصة بالخدمة مع األصول 

الخاصة بالعميل 

 BAI10.PR.SACM.02.04.04

استخدم نماذج الخدمة 
لتحديد كيف تتفاعل األصول 
الخاصة بالخدمة مع األصول 

الخاصة بالعميل 

 BAI10.PR.SACM.02.04.04

قم بالتأكد من تصنيف 
املكونات داخل أنواع عنصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.04.09

قم بالتأكد من تصنيف 
املكونات داخل أنواع عنصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.04.09

قم بالتأكد من مقارنة البيانات 
التي يتم جمعها تلقائيا بأعمال 

التهيئة املطلوب

 BAI10.PR.SACM.02.04.08

قم بالتأكد من مقارنة البيانات 
التي يتم جمعها تلقائيا بأعمال 

التهيئة املطلوب

 BAI10.PR.SACM.02.04.08

حدد العالقات بيي عناصر 

التهيئة  تلقائيا كلما أمكن ذلك

 BAI10.PR.SACM.02.04.07

حدد العالقات بيي عناصر 

التهيئة  تلقائيا كلما أمكن ذلك

 BAI10.PR.SACM.02.04.07

النهاية

قم بتوثيق معلومات التبعية بيي 
ا إلى  عناصر التهيئة  استنادل

العالقات

 BAI10.PR.SACM.02.04.05

قم بتوثيق معلومات التبعية بيي 
ا إلى  عناصر التهيئة  استنادل

العالقات

 BAI10.PR.SACM.02.04.05

قم بربط عناصر التهيئة  

بالسجالت املناسبة

 BAI10.PR.SACM.02.04.06

قم بربط عناصر التهيئة  

بالسجالت املناسبة

 BAI10.PR.SACM.02.04.06

نموذج الخدمة

باقة تصميم الخدمة

غالبا ما يتم تضميي خصائص عنصر أعمال 
على سبيل املثال، . التهيئة في املستندات

تعريف الخدمة ومواصفات املتطلبات 
واتفاقية مستوى الخدمة للخدمة التي 
تصف خصائص عنصر أعمال التهيئة 

.للخدمة

ستحدد أذه السمات الخصائص الوظيفية 
واملادية الخاصة بكل نوع من أنواع عنصر 

.أعمال التهيئة

في أي نظام محدد إلدارة أعمال التهيئة، بعض 
أذه العالقات تكوي سمات تعتمد على تفاصيل 

التنفيذ

واحد الى واحد، واحد : العالقات يمكن اي تكوي 

الى كثير، كثير الى واحد

:على سبيل املثال

عنصر أعمال التهيئة جهء من عنصر  •
أعمال التهيئة اخر

عنصر أعمال التهيئة متصل بعنصر  •
أعمال التهيئة اخر

عنصر أعمال التهيئة يستخدم  •
عنصر أعمال التهيئة اخر

عنصر أعمال التهيئة يتم تركيبه على  •

عنصر أعمال التهيئة اخر

وقد تتضمن أذه السجالت  جالت 
التغيير و جالت الحوادث و جالت 
املشاكل واألخطاء املعروفة و جالت 

.اإلصدار

وأذا يقلل من الجهد الالزم للحفاا على 

 عن زيادة الدقة
ل
البيانات، فضال

يجي القيام بذلك بدال من مجرد تسجيل 
بيانات عالقة عنصر أعمال التهيئة 

.وقبولها على أنها صحيحة

تشمل أنواع عنصر أعمال التهيئة 
النموذجية الخدمة، واألجههة، والكرامم، 

.والوثائق، واملوظفيي

يجي تصنيف املكونات إلى أنواع عنصر 
أعمال التهيئة ألي ذلك يساعد على تحديد 

وتوثيق ما أو قيد االستخدام وحالة 

العناصر ومكاي تواجدأا
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 

نسخة نهائية

وى2 وى2مسي  مسي 
BA

I1
0.
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M

.0
2.

05
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en
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البداية

حدد مكتبات الوسائط املادية 
واإللكشرونية وقم بتسجيلها 
بشكل متفرد في نظام إدارة 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.05.01

حدد مكتبات الوسائط املادية 
واإللكشرونية وقم بتسجيلها 
بشكل متفرد في نظام إدارة 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.05.01

قم بتضميي محتوى وموقع 

ومتوسط كل مكتبة

 BAI10.PR.SACM.02.05.02

قم بتضميي محتوى وموقع 

ومتوسط كل مكتبة

 BAI10.PR.SACM.02.05.02

قم بتضميي الشروط إلدخال 

عنصر

 BAI10.PR.SACM.02.05.03

قم بتضميي الشروط إلدخال 

عنصر

 BAI10.PR.SACM.02.05.03

قم بتضميي تدابير الحماية من 

الضرر املتعمد أو العرضئي

 BAI10.PR.SACM.02.05.04

قم بتضميي تدابير الحماية من 

الضرر املتعمد أو العرضئي

 BAI10.PR.SACM.02.05.04

النهاية

يشمل ذلك إجراءات االصالا، 

في حال الفقداي أو التلف

 BAI10.PR.SACM.02.05.05

يشمل ذلك إجراءات االصالا، 

في حال الفقداي أو التلف

 BAI10.PR.SACM.02.05.05

قم بتضميي الشروط والتحكم 
في الوصول لألأخاص أو 

املجموعات

 BAI10.PR.SACM.02.05.06

قم بتضميي الشروط والتحكم 
في الوصول لألأخاص أو 

املجموعات

 BAI10.PR.SACM.02.05.06

قم بتضميي نطاق التطبيق

 BAI10.PR.SACM.02.05.07

قم بتضميي نطاق التطبيق

 BAI10.PR.SACM.02.05.07

سيشمل ذلك التسجيل، والقراءة، 
والتحديث، والنسخ، واإلزالة، وحذا 

عناصر أعمال التهيئة

اختبار "على سبيل املثال، قابل للتطبيق من 

البيئي حتى التشغيل" النظام
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 

نسخة نهائية

وى2 وى2مسي  مسي 
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لت 
 ا
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خ 
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البداية

قم بالتأكد من انشاء القواعد 
املرجعية األساسية ألعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.01.01

قم بالتأكد من انشاء القواعد 
املرجعية األساسية ألعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.02.01.01

قم بإعتماد القواعد املرجعية 
األساسية بشكل رسمي كما أو 

مطلوب

 BAI10.PR.SACM.02.01.02

قم بإعتماد القواعد املرجعية 
األساسية بشكل رسمي كما أو 

مطلوب

 BAI10.PR.SACM.02.01.02

قم بالتأكد من التحكم في كافة 
القواعد املرجعية األساسية من 

.خالل إدارة التغيير

 BAI10.PR.SACM.02.01.03

قم بالتأكد من التحكم في كافة 
القواعد املرجعية األساسية من 

.خالل إدارة التغيير

 BAI10.PR.SACM.02.01.03

إنشئ  قاعدة مرجعية جديدة 

قبل كل تغيير رئيسئي

 BAI10.PR.SACM.02.01.04

إنشئ  قاعدة مرجعية جديدة 

قبل كل تغيير رئيسئي

 BAI10.PR.SACM.02.01.04

قم بالتأكد من انه قد تمت 
ارشفة القواعد املرجعية 

األساسية القديمة

 BAI10.PR.SACM.02.01.10

قم بالتأكد من انه قد تمت 
ارشفة القواعد املرجعية 

األساسية القديمة

 BAI10.PR.SACM.02.01.10

قم بتحديث واعتماد القاعدة 
املرجعية األساسية بعد كل 

تغيير معتاد

 BAI10.PR.SACM.02.01.09

قم بتحديث واعتماد القاعدة 
املرجعية األساسية بعد كل 

تغيير معتاد

 BAI10.PR.SACM.02.01.09

إنشئ  قاعدة مرجعية أساسية 

جديدة بعد كل تغيير كبير ناجح

 BAI10.PR.SACM.02.01.08

إنشئ  قاعدة مرجعية أساسية 

جديدة بعد كل تغيير كبير ناجح

 BAI10.PR.SACM.02.01.08

أل كاي التغيير ناجحا؟

النهاية

استخدم معالجة التغيير إلعادة 
التغيير إلى آخر أساس تمت 

املوافقة عليه

 BAI10.PR.SACM.02.01.06

استخدم معالجة التغيير إلعادة 
التغيير إلى آخر أساس تمت 

املوافقة عليه

 BAI10.PR.SACM.02.01.06

قم بالتأكد من أي كل قاعدة 

مرجعية لها رقم إصدار متفرد

 BAI10.PR.SACM.02.01.11

قم بالتأكد من أي كل قاعدة 

مرجعية لها رقم إصدار متفرد

 BAI10.PR.SACM.02.01.11

BAI06

إدارة التغيير

BAI06

إدارة التغيير

نعمال

تشكل كل من القواعد املرجعية ألعمال 
التهيئة باإلضافة إلى التغييرات املعتمدة 
على أذه القواعد املرجعية األساسية 

، أعمال التهيئة املعتمد حاليا
ل
.معا

توفر القواعد املرجعية األساس لتقييم 
التقدم املحرز والقيام باملهيد من العمل 

.املتسق داخليا واملستقر

أذا األمر مطلوب ألي العديد من القواعد 
املرجعية  األساسية املطابقة للمراحل 

العنصر الذي يتم "املختلفة في حياة 
" استخدامه كقاعدة مرجعية أساسية 

.يمكن أي توجد في أي وقت معيي
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 

نسخة نهائية

وى2 وى2مسي  مسي 
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قم بالتأكد من أي كل عناصر 
التهيئة  تخضع لليات التحكم 

املناسبة

 BAI10.PR.SACM.03.01

قم بالتأكد من أي كل عناصر 
التهيئة  تخضع لليات التحكم 

املناسبة

 BAI10.PR.SACM.03.01

قم بتوثيق إجراءات إلضافة 
عناصر التهيئة  وتعديلها 

واستبدالها وإزالتها

 BAI10.PR.SACM.03.02

قم بتوثيق إجراءات إلضافة 
عناصر التهيئة  وتعديلها 

واستبدالها وإزالتها

 BAI10.PR.SACM.03.02

قم بالتأكد من االلشزام الكافي 
بإجراءات التوافق مع أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.03.03

قم بالتأكد من االلشزام الكافي 
بإجراءات التوافق مع أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.03.03

قم بالتأكد من التحكم في جميع 

الشراخيص

 BAI10.PR.SACM.03.04

قم بالتأكد من التحكم في جميع 

الشراخيص

 BAI10.PR.SACM.03.04

قم بالتأكد من التحكم في جميع 
التغييرات التي يتم إجراؤأا على 
قاعدة أعمال التهيئة األساسية 

املعتمدة من خالل إدارة التغيير

 BAI10.PR.SACM.03.05

قم بالتأكد من التحكم في جميع 
التغييرات التي يتم إجراؤأا على 
قاعدة أعمال التهيئة األساسية 

املعتمدة من خالل إدارة التغيير

 BAI10.PR.SACM.03.05

حافظ على ضماي التحكم 
الكافي في إصدار عناصر أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.03.06

حافظ على ضماي التحكم 
الكافي في إصدار عناصر أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.03.06

قم بإنتاج نموذج التحكم في 
أعمال التهيئة مع توثيق كافة 

عناصر التحكم ذات الصلة

 BAI10.PR.SACM.03.12

قم بإنتاج نموذج التحكم في 
أعمال التهيئة مع توثيق كافة 

عناصر التحكم ذات الصلة

 BAI10.PR.SACM.03.12

قم بالتأكد من عناصر التحكم 

املناسبة للتثبيت والتدشيي

 BAI10.PR.SACM.03.11

قم بالتأكد من عناصر التحكم 

املناسبة للتثبيت والتدشيي

 BAI10.PR.SACM.03.11

قم بالتأكد من انتاج واعتماد 

القاعدة املرجعية ألعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.03.10

قم بالتأكد من انتاج واعتماد 

القاعدة املرجعية ألعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.03.10

قم بضماي ضوابط لتعهيه أو 

هجرة البيانات اإللكشرونية

 BAI10.PR.SACM.03.09

قم بضماي ضوابط لتعهيه أو 

هجرة البيانات اإللكشرونية

 BAI10.PR.SACM.03.09

قم بالتأكد من اتباع مواصفات 

التحكم في البناء

 BAI10.PR.SACM.03.08

قم بالتأكد من اتباع مواصفات 

التحكم في البناء

 BAI10.PR.SACM.03.08

قم بالتأكد من التحكم املناسي 
في الوصول لعناصر أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.03.07

قم بالتأكد من التحكم املناسي 
في الوصول لعناصر أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.03.07

xx

 BAI10.PR.SACM.03.14

xx

 BAI10.PR.SACM.03.14

قم تأسيس أساليي لضماي 
اكتمال بيانات أعمال التهيئة 

وتناسقها

 BAI10.PR.SACM.03.15

قم تأسيس أساليي لضماي 
اكتمال بيانات أعمال التهيئة 

وتناسقها

 BAI10.PR.SACM.03.15

قم بالتأكد من آلية تمرير أعمال 
التهيئة املشروع إلى موفر 

الخدمة

 BAI10.PR.SACM.03.13

قم بالتأكد من آلية تمرير أعمال 
التهيئة املشروع إلى موفر 

الخدمة

 BAI10.PR.SACM.03.13

نموذج التحكم في أعمال 

التهيئة

النهاية

قم بالتأكد من الشزام جميع 
املوردين بنموذج تحكم موفري 

الخدمة في أعمال التهيئة 

البداية

APO10

املوردين الذين يتم التعامل 

معهم وادارتهم

APO10

املوردين الذين يتم التعامل 

معهم وادارتهم

يلهم وضع أحكام تتعلق بإدارة أصول 

الخدمة وأعمال التهيئة في اتفاق املوردين

أذا للتأكيد على استخدام العدد 
الصحيح من األأخاص يستخدموي 

الشراخيص، وأنه ال يوجد استخدام غير 
مرخص وأي الشراخيص غير املستخدمة 

يتم االحتفاا  ها إلى الحد األدنى

قم بالتحكم في اإلصدار يتضمن أصول 
الخدمة، وإصدارات الكرامم واألجههة، 

الشركيبات واإلصدارات/والصور 

على سبيل املثال إلى املرافق ومنانق 

التخهين ونظام إدارة أعمال التهيئة

وقد تشمل أذه املعايير معايير أساسية، 
وسياسات محددة للمعاينة، وفشرات 

املعاينة
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 
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حدد الحاالت ذات الصلة 
واملتقطعة لدورة حياة كل 

عنصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.04.01

حدد الحاالت ذات الصلة 
واملتقطعة لدورة حياة كل 

عنصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.04.01

حدد نريقة التنقل بيي الحاالت

 BAI10.PR.SACM.04.02

حدد نريقة التنقل بيي الحاالت

 BAI10.PR.SACM.04.02

حدد نوع املراجعات وإعطاء 
الصالحيات الخاصة بحاالت 

التغيير

 BAI10.PR.SACM.04.03

حدد نوع املراجعات وإعطاء 
الصالحيات الخاصة بحاالت 

التغيير

 BAI10.PR.SACM.04.03

حدد مستويات إعطاء 
الصالحية العتماد تغيير 

الحاالت

 BAI10.PR.SACM.04.04

حدد مستويات إعطاء 
الصالحية العتماد تغيير 

الحاالت

 BAI10.PR.SACM.04.04

احتفظ بسجالت أعمال التهيئة 

خالل دورة حياة الخدمة

 BAI10.PR.SACM.04.05

احتفظ بسجالت أعمال التهيئة 

خالل دورة حياة الخدمة

 BAI10.PR.SACM.04.05

لكل تغيير في الحالة، قم  بتوثيق 
السبي والتاريخ والوقت 

والشخص املسؤول

 BAI10.PR.SACM.04.06

لكل تغيير في الحالة، قم  بتوثيق 
السبي والتاريخ والوقت 

والشخص املسؤول

 BAI10.PR.SACM.04.06

البداية

قم بأرشفة الحاالت الفعلية 
ا للتشريعات أو املعايير ذات  وفقل

ISO 9001الصلة مثل 

 BAI10.PR.SACM.04.07

قم بأرشفة الحاالت الفعلية 
ا للتشريعات أو املعايير ذات  وفقل

ISO 9001الصلة مثل 

 BAI10.PR.SACM.04.07

وفر التقارير عن عناصر التهيئة  
خالل قواعد مرجعية ألعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.04.14

وفر التقارير عن عناصر التهيئة  
خالل قواعد مرجعية ألعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.04.14

قم بالتأكد من قدرات إعداد 
التقارير لعناصر التهيئة  

كخدمة

 BAI10.PR.SACM.04.13

قم بالتأكد من قدرات إعداد 
التقارير لعناصر التهيئة  

كخدمة

 BAI10.PR.SACM.04.13

قم بالتأكد من قدرات إعداد 

التقارير لعناصر التهيئة  كمكوي 

 BAI10.PR.SACM.04.12

قم بالتأكد من قدرات إعداد 

التقارير لعناصر التهيئة  كمكوي 

 BAI10.PR.SACM.04.12

قم بالتأكد من أي معلومات 
أعمال التهيئة الخدمة املتطورة 
تحافظ على العالقات بيي 

عناصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.04.11

قم بالتأكد من أي معلومات 
أعمال التهيئة الخدمة املتطورة 
تحافظ على العالقات بيي 

عناصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.04.11

قم بالتأكد من توثيق التغييرات 

على القواعد املرجعية

 BAI10.PR.SACM.04.10

قم بالتأكد من توثيق التغييرات 

على القواعد املرجعية

 BAI10.PR.SACM.04.10

قم بالتأكد من أي حالة عناصر 
التهيئة  متاحة من خالل 
العناصر املناسبة للتحكم في 

الوصول 

 BAI10.PR.SACM.04.09

قم بالتأكد من أي حالة عناصر 
التهيئة  متاحة من خالل 
العناصر املناسبة للتحكم في 

الوصول 

 BAI10.PR.SACM.04.09

قم بإدارة حالة أعمال التهيئة 
لتأكيد صحة املعلومات وتوقيتها 

وسالمتها وأمنها

 BAI10.PR.SACM.04.08

قم بإدارة حالة أعمال التهيئة 
لتأكيد صحة املعلومات وتوقيتها 

وسالمتها وأمنها

 BAI10.PR.SACM.04.08

وفر التقارير عن الحالة الحالية 

وتاريخ التغيير

 BAI10.PR.SACM.04.15

وفر التقارير عن الحالة الحالية 

وتاريخ التغيير

 BAI10.PR.SACM.04.15

قم بتقديم تقارير حول 
االستخدام غير املعتمد لعناصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.04.16

قم بتقديم تقارير حول 
االستخدام غير املعتمد لعناصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.04.16

وفر التقارير حول الكشف عن 
عنصر أعمال التهيئة الغير 

معتمد أو إزالته 

 BAI10.PR.SACM.04.17

وفر التقارير حول الكشف عن 
عنصر أعمال التهيئة الغير 

معتمد أو إزالته 

 BAI10.PR.SACM.04.17

قم بتقديم تقارير عن 
االختالفات بيي نظام إدارة 

وتقارير ) املنطقك(أعمال التهيئة 

املعاينة املادية

 BAI10.PR.SACM.04.18

قم بتقديم تقارير عن 
االختالفات بيي نظام إدارة 

وتقارير ) املنطقك(أعمال التهيئة 

املعاينة املادية

 BAI10.PR.SACM.04.18

قم بتقديم تقارير عن أصول 
أنشطة اعداد امليزانية أو 

املحاسبة أو الشحن

 BAI10.PR.SACM.04.19

قم بتقديم تقارير عن أصول 
أنشطة اعداد امليزانية أو 

املحاسبة أو الشحن

 BAI10.PR.SACM.04.19

النهاية

APO06

إدارة امليزانية والتكلفة

APO06

إدارة امليزانية والتكلفة

يجي تحديد أأمية كل حالة من حيث 
مايمكن استخدامه من عناصر التهيئة  في 

تلك الحالة

على سبيل املثال، يمكن تسجيل إصدار 

.التطبيق أو قبوله أو تثبيته أو  حبه
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ال يجوز استخدامها أو مشاركتها بشكل كامل أو جزئي خارج إدارة تقنية املعلومات بوزارة العدلوهذه وثيقة محفوظة بحقوق التأليف والنشر 
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اتخذ إجراء تصحيحي، إذا لهم 

األمر، ملعالجة أي مشكالت

 BAI10.PR.SACM.05.09

اتخذ إجراء تصحيحي، إذا لهم 

األمر، ملعالجة أي مشكالت

 BAI10.PR.SACM.05.09

إنشئ  تقرير استننايك يصف 
عناصر التهيئة  غير املعتمدة 

واملشاكل التي حدثت

 BAI10.PR.SACM.05.08

إنشئ  تقرير استننايك يصف 
عناصر التهيئة  غير املعتمدة 

واملشاكل التي حدثت

 BAI10.PR.SACM.05.08

 عن 
ل
حدد متى ومن كاي مسؤوال

عناصر التهيئة  غير املعتمدة، 

إي أمكن ذلك

 BAI10.PR.SACM.05.07

 عن 
ل
حدد متى ومن كاي مسؤوال

عناصر التهيئة  غير املعتمدة، 

إي أمكن ذلك

 BAI10.PR.SACM.05.07

إحذا عناصر التهيئة  غير 

املعتمدة عكر إدارة التغيير

 BAI10.PR.SACM.05.06

إحذا عناصر التهيئة  غير 

املعتمدة عكر إدارة التغيير

 BAI10.PR.SACM.05.06

حدد عناصر التهيئة  الغير 

معتمدة 

 BAI10.PR.SACM.05.05

حدد عناصر التهيئة  الغير 

معتمدة 

 BAI10.PR.SACM.05.05

قم بالتأكد من التوافق بيي 
القواعد املرجعية األساسية 

املوثقة وبيئة العمل الفعلية

 BAI10.PR.SACM.05.01

قم بالتأكد من التوافق بيي 
القواعد املرجعية األساسية 

املوثقة وبيئة العمل الفعلية

 BAI10.PR.SACM.05.01

تحقق من الوجود الفعلي لعناصر 
التهيئة  ذات التمثيل املنطقك في نظام 
إدارة أعمال التهيئة من خالل إجراءات 

التدقيق املوثقة

 BAI10.PR.SACM.05.02

تحقق من الوجود الفعلي لعناصر 
التهيئة  ذات التمثيل املنطقك في نظام 
إدارة أعمال التهيئة من خالل إجراءات 

التدقيق املوثقة

 BAI10.PR.SACM.05.02

قم بالتأكد من وجود تيسير 
استجواب لفحص عناصر 
التهيئة  املادية مع نظام إدارة 

أعمال التهيئة 

 BAI10.PR.SACM.05.03

قم بالتأكد من وجود تيسير 
استجواب لفحص عناصر 
التهيئة  املادية مع نظام إدارة 

أعمال التهيئة 

 BAI10.PR.SACM.05.03

تحقق من خالل املعاينة من 
وجود إصدارات صحيحة 
ومعتمدة فقط من عناصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.05.04

تحقق من خالل املعاينة من 
وجود إصدارات صحيحة 
ومعتمدة فقط من عناصر 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.05.04

Before releases or major 
changes check that the 
customer environment 

matches the CMS

 BAI10.PR.SACM.05.11

Before releases or major 
changes check that the 
customer environment 

matches the CMS

 BAI10.PR.SACM.05.11

قم بالتأكد من تقديم شهادات 
االختبار والتي تصدق على 
املتطلبات الوظيفية قبل 

اإلصدارات

 BAI10.PR.SACM.05.12

قم بالتأكد من تقديم شهادات 
االختبار والتي تصدق على 
املتطلبات الوظيفية قبل 

اإلصدارات

 BAI10.PR.SACM.05.12

قم بالتأكد من وجود توثيق 
اإلصدار وأعمال التهيئة قبل 

الحصول على االصدارات

 BAI10.PR.SACM.05.10

قم بالتأكد من وجود توثيق 
اإلصدار وأعمال التهيئة قبل 

الحصول على االصدارات

 BAI10.PR.SACM.05.10

النهاية

قبل اإلصدارات أو التغييرات 
الكبيرة، قم  بالتأكد من أي بيئة 
العميل تتوافق نظام إدارة 

أعمال التهيئة

البداية

أل عناصر التهيئة  املعتمدة 
متواجدة فقط هي العناصر 

املتواجدة؟

BAI06

إدارة التغييرات في تكنولوجيا 

املعلومات

BAI06

إدارة التغييرات في تكنولوجيا 

املعلومات

التقرير االستننايك لعنصر 

أعمال التهيئة غير املعتمد

DSS02

نلبات الخدمة  والحوادث التي 

تتم ادارتهما 

DSS02

نلبات الخدمة  والحوادث التي 

تتم ادارتهما 

قم بمعاينة أعمال التهيئة 
للتأكيد على أي  جالت التغيير 
واالصدار قد تم اعتمادأم 

بشكل صحيح

 BAI10.PR.SACM.05.13

قم بمعاينة أعمال التهيئة 
للتأكيد على أي  جالت التغيير 
واالصدار قد تم اعتمادأم 

بشكل صحيح

 BAI10.PR.SACM.05.13

استمر في تقييم سالمة نظام 

إدارة أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.05.14

استمر في تقييم سالمة نظام 

إدارة أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.05.14

قم بتقديم تقرير رسمي عن 
نتائم معاينة أعمال التهيئة إلى 

املساأميي ذوي الصلة

 BAI10.PR.SACM.05.15

قم بتقديم تقرير رسمي عن 
نتائم معاينة أعمال التهيئة إلى 

املساأميي ذوي الصلة

 BAI10.PR.SACM.05.15

تقرير معاينة أعمال التهيئة

نعمال يمكن القيام بذلك عن 
نريق مقارنة القاعدة 
املرجعية املعتمدة 

ألعمال التهيئة بالنتائم 

".كما هي"

ويمكن القيام بذلك قبل 
اإلصدارات أو التغييرات 
الرئيسية أو على فواصل 
زمنية مخططة أو بشكل 

عشوايك

يمكن القيام بذلك من 
خالل عملية يدوية أو 
باستخدام أدوات 

استجواب آلية
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قم بالتأكد من أي تكاليف وموارد ادارة 
أصول الخدمة وأعمال التهيئة يتم 
تقديرأا نبقا للقيمة واملخانر 

املحتملة التي تتعرض لها الخدمات

 BAI10.PR.SACM.06.01

قم بالتأكد من أي تكاليف وموارد ادارة 
أصول الخدمة وأعمال التهيئة يتم 
تقديرأا نبقا للقيمة واملخانر 

املحتملة التي تتعرض لها الخدمات

 BAI10.PR.SACM.06.01

قم بالتأكد من وصول إدارة 
أصول الخدمة وأعمال التهيئة 
الى املستوى املطلوب من االلشزام 

التنظيمي

 BAI10.PR.SACM.06.02

قم بالتأكد من وصول إدارة 
أصول الخدمة وأعمال التهيئة 
الى املستوى املطلوب من االلشزام 

التنظيمي

 BAI10.PR.SACM.06.02

قم بالتأكد من إدارة أصول الخدمة 
وأعمال التهيئة تساعد في توفير 
االستفادة القصوى من الخدمة 
ومتطلبات الضماي الخاصة 

بالخدمات

 BAI10.PR.SACM.06.03

قم بالتأكد من إدارة أصول الخدمة 
وأعمال التهيئة تساعد في توفير 
االستفادة القصوى من الخدمة 
ومتطلبات الضماي الخاصة 

بالخدمات

 BAI10.PR.SACM.06.03

قم بالتأكد من إدارة أصول 
الخدمة وأعمال التهيئة توفر 
معايير اقتصادية واضحة 

لعناصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.04

قم بالتأكد من إدارة أصول 
الخدمة وأعمال التهيئة توفر 
معايير اقتصادية واضحة 

لعناصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.04

قم بالتأكد من أي إدارة أصول 
الخدمة وأعمال التهيئة توفر 
ضوابط ملتطلبات قابلية التتبع 

واملعاينة

 BAI10.PR.SACM.06.05

قم بالتأكد من أي إدارة أصول 
الخدمة وأعمال التهيئة توفر 
ضوابط ملتطلبات قابلية التتبع 

واملعاينة

 BAI10.PR.SACM.06.05

قم بالتأكد من أي إدارة أصول الخدمة 
وأعمال التهيئة توفر معلومات أعمال 
التهيئة دقيقة من اجل تحقيق اأداا 

إدارة الخدمة 

 BAI10.PR.SACM.06.06

قم بالتأكد من أي إدارة أصول الخدمة 
وأعمال التهيئة توفر معلومات أعمال 
التهيئة دقيقة من اجل تحقيق اأداا 

إدارة الخدمة 

 BAI10.PR.SACM.06.06

قم بتوثيق سياسة إدارة أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.12

قم بتوثيق سياسة إدارة أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.12

قم بتوفير تعريف ووصف 
واضح لنظام إدارة املعرفة 

بالخدمة

 BAI10.PR.SACM.06.11

قم بتوفير تعريف ووصف 
واضح لنظام إدارة املعرفة 

بالخدمة

 BAI10.PR.SACM.06.11

قم بتوفير تعريف ووصف 

واضح لسجل أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.10

قم بتوفير تعريف ووصف 

واضح لسجل أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.10

قم بتوفير تعريف ووصف 

واضحيي لعنصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.09

قم بتوفير تعريف ووصف 

واضحيي لعنصر أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.09

قم بتوفير تعريفات واضحة 

ووصف ألصول الخدمة

 BAI10.PR.SACM.06.08

قم بتوفير تعريفات واضحة 

ووصف ألصول الخدمة

 BAI10.PR.SACM.06.08

قم بالتأكد من أي أدوات إدارة أصول 
الخدمة وأعمال التهيئة يمكن أي توفر 
مستوى من التشغيل األلي لتقليل 

األخطاء والتكاليف

 BAI10.PR.SACM.06.07

قم بالتأكد من أي أدوات إدارة أصول 
الخدمة وأعمال التهيئة يمكن أي توفر 
مستوى من التشغيل األلي لتقليل 

األخطاء والتكاليف

 BAI10.PR.SACM.06.07

حدد العالقات بيي عناصر 
التهيئة   في النموذج املنطقك 

ألعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.14

حدد العالقات بيي عناصر 
التهيئة   في النموذج املنطقك 

ألعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.14

قم بتوثيق تعريف عنصر أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.15

قم بتوثيق تعريف عنصر أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.15

اتخذ القرار بشأي تصنيف 

عناصر التهيئة   املطلوبة

 BAI10.PR.SACM.06.16

اتخذ القرار بشأي تصنيف 

عناصر التهيئة   املطلوبة

 BAI10.PR.SACM.06.16

حدد بشكل رسمي الفارق بيي 
أعمال التهيئة األساائي وصورة 

.أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.17

حدد بشكل رسمي الفارق بيي 
أعمال التهيئة األساائي وصورة 

.أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.06.17

حدد نطاق واستخدم لنموذج 

أعمال التهيئة املنطقك

 BAI10.PR.SACM.06.13

حدد نطاق واستخدم لنموذج 

أعمال التهيئة املنطقك

 BAI10.PR.SACM.06.13

سياسة إدارة أعمال التهيئة

النهاية

حدد العالقات بيي عناصر 
التهيئة   في النموذج املنطقك 

ألعمال التهيئة

البداية

على سبيل املثال، إدارة أصول الكرامم 
 ISO/IECأو  Sarbanes-Oxleyأو 

.COBITأو  ISO/IEC 38500أو  20000

يمكن أي تكوي عناصر التهيئة  ومعلومات 
أعمال التهيئة ذات الصلة على مستويات 
مختلفة من التفاصيل، على سبيل املثال، 

نظرة عامة على جميع الخدمات أو 
مواصفات مستوى مفصل من أجل عرض 

مكوي الخدمة

على سبيل املثال، عناصر 
التهيئة  لدورة حياة الخدمة، 
عناصر التهيئة   للخدمة، 
عناصر التهيئة  التنظيمية، 
عناصر التهيئة   الداخلية 
والخارجية، عناصر التهيئة  
  املواجهة، عناصر التهيئة 

الخاصة باألأخاص
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البداية

قم بتحديد وتصميم الطبقات 
البنيوية لـنظام إدارة أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.07.01

قم بتحديد وتصميم الطبقات 
البنيوية لـنظام إدارة أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.07.01

قم بالتأكد من الحصول على 
النسخ االحتيانك بصورة 
منتظمة لنظام إدارة أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.07.02

قم بالتأكد من الحصول على 
النسخ االحتيانك بصورة 
منتظمة لنظام إدارة أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.07.02

قم بالتأكد من تخهين النسخ 
االحتيانية لنظام إدارة أعمال 

.التهيئة بصورة آمنة

 BAI10.PR.SACM.07.03

قم بالتأكد من تخهين النسخ 
االحتيانية لنظام إدارة أعمال 

.التهيئة بصورة آمنة

 BAI10.PR.SACM.07.03

حدد معدل تكرار النسخ 
االحتيانك لنظام إدارة أعمال 

التهيئة وسياسة االستبقاء

 BAI10.PR.SACM.07.04

حدد معدل تكرار النسخ 
االحتيانك لنظام إدارة أعمال 

التهيئة وسياسة االستبقاء

 BAI10.PR.SACM.07.04

حدد مستوى ومقدار معلومات 
عنصر أعمال التهيئة الفعلية 
املطلوب تخهينها في نظام إدارة 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.07.05

حدد مستوى ومقدار معلومات 
عنصر أعمال التهيئة الفعلية 
املطلوب تخهينها في نظام إدارة 

أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.07.05

حدد مدة تخهين معلومات 
عناصر التهيئة   الفعلية في نظام 

إدارة أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.07.06

حدد مدة تخهين معلومات 
عناصر التهيئة   الفعلية في نظام 

إدارة أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.07.06

قم بالتأكد من سالمة نظام 
إدارة أعمال التهيئة من خالل 
إجراءات التحكم في أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.07.09

قم بالتأكد من سالمة نظام 
إدارة أعمال التهيئة من خالل 
إجراءات التحكم في أعمال 

التهيئة

 BAI10.PR.SACM.07.09

احتفظ بارتبانات ملستودعات 

البيانات أو املعلومات األخرى 

 BAI10.PR.SACM.07.08

احتفظ بارتبانات ملستودعات 

البيانات أو املعلومات األخرى 

 BAI10.PR.SACM.07.08

قم بإجراء الصيانة املمزلية املنتظمة 
لنظام إدارة أعمال التهيئة لضماي 
الحفاا على عناصر التهيئة   

األساسية الحالية فقط

 BAI10.PR.SACM.07.07

قم بإجراء الصيانة املمزلية املنتظمة 
لنظام إدارة أعمال التهيئة لضماي 
الحفاا على عناصر التهيئة   

األساسية الحالية فقط

 BAI10.PR.SACM.07.07

النهاية

نظام إدارة أعمال التهيئةنظام إدارة أعمال التهيئة

ُينصح االحتفاا بنسخة واحدة في 
موقع بعيد الستخدامها في حالة وقوع 

كارثة

سيعتمد ذلك على حجم وتقلي البنية 
االساسية لتكنولوجيا املعلومات وعلى 

.نظام إدارة أعمال التهيئة

ويمكن أي يستند ذلك إلى تكلفة االحتفاا 
باملعلومات مقابل قيمة استخدامها 

وقد يستند أيضا إلى لوائح أو  .املحتمل
قوانيي

تستطيع أذه اي تحتوى على محفظة 
الخدمات، بياي الخدمة، قاعدة األخطاء 

املعروفة أو نظام إدارة املعرفة بالخدمة

وسيشمل ذلك القدرة على أرشفة عناصر 

التهيئة   املتكررة أو الفعلية بشكل منتظم
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بشكل " األصول الثابتة " حدد 

رسمي

 BAI10.PR.SACM.08.01

بشكل " األصول الثابتة " حدد 

رسمي

 BAI10.PR.SACM.08.01

حدد كل أصل من األصول 

وتسميته بشكل فريد

 BAI10.PR.SACM.08.02

حدد كل أصل من األصول 

وتسميته بشكل فريد

 BAI10.PR.SACM.08.02

حدد ملكية األصول وتسجيلها

 BAI10.PR.SACM.08.03

حدد ملكية األصول وتسجيلها

 BAI10.PR.SACM.08.03

احتفظ بسجل لألصول لجميع 

األصول الثابتة

 BAI10.PR.SACM.08.04

احتفظ بسجل لألصول لجميع 

األصول الثابتة

 BAI10.PR.SACM.08.04

قم بتوثيق تكلفة الشراء وتكلفة 

اإلأالك لكل أصل من االصول 

 BAI10.PR.SACM.08.05

قم بتوثيق تكلفة الشراء وتكلفة 

اإلأالك لكل أصل من االصول 

 BAI10.PR.SACM.08.05

أو سالمة /قم بالتأكد من أماي و

كل أصل

 BAI10.PR.SACM.08.06

أو سالمة /قم بالتأكد من أماي و

كل أصل

 BAI10.PR.SACM.08.06

قم إجراء عمليات معاينة 
منتظمة لألصول الثابتة لضماي 

سالمتها

 BAI10.PR.SACM.08.07

قم إجراء عمليات معاينة 
منتظمة لألصول الثابتة لضماي 

سالمتها

 BAI10.PR.SACM.08.07

قم بالتأكد من اي أصول الكرامم 
تتم ) والشراخيص الخاصة  ها(

إدارتها بفاعلية

 BAI10.PR.SACM.08.08

قم بالتأكد من اي أصول الكرامم 
تتم ) والشراخيص الخاصة  ها(

إدارتها بفاعلية

 BAI10.PR.SACM.08.08

إنشئ  مكتبات آمنة حسي 

الحاجة

 BAI10.PR.SACM.08.09

إنشئ  مكتبات آمنة حسي 

الحاجة

 BAI10.PR.SACM.08.09

قم بالتأكد من قبول الوسائط 
املعتمدة فقط في مكتبة 

الوسائط التعريفية

 BAI10.PR.SACM.08.18

قم بالتأكد من قبول الوسائط 
املعتمدة فقط في مكتبة 

الوسائط التعريفية

 BAI10.PR.SACM.08.18

قم بتوفير إمكانيات لتخهين 
مكتبة الوسائط التعريفية 
الفعلية لالحتفاا بالنسخ 

الرئيسية

 BAI10.PR.SACM.08.17

قم بتوفير إمكانيات لتخهين 
مكتبة الوسائط التعريفية 
الفعلية لالحتفاا بالنسخ 

الرئيسية

 BAI10.PR.SACM.08.17

قم بتأسيس مكتبة الوسائط 

التعريفية كما أو مطلوب

 BAI10.PR.SACM.08.16

قم بتأسيس مكتبة الوسائط 

التعريفية كما أو مطلوب

 BAI10.PR.SACM.08.16

قم بالتأكد من اي قطع الغيار 
لألجههة املعّرفة، يتم االحتفاا 
 ها عند نفس املستوى كاألنظمة 

الفّعالة

 BAI10.PR.SACM.08.15

قم بالتأكد من اي قطع الغيار 
لألجههة املعّرفة، يتم االحتفاا 
 ها عند نفس املستوى كاألنظمة 

الفّعالة

 BAI10.PR.SACM.08.15

قم بإعداد التخهين المن لقطع 
الغيار لألجههة املعّرفة حسي 

الحاجة

 BAI10.PR.SACM.08.14

قم بإعداد التخهين المن لقطع 
الغيار لألجههة املعّرفة حسي 

الحاجة

 BAI10.PR.SACM.08.14

قم تسجيل محتويات املكتبات 
المنة واملخازي المنة في نظام 

إدارة أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.08.13

قم تسجيل محتويات املكتبات 
المنة واملخازي المنة في نظام 

إدارة أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.08.13

قم بالتأكد من التحكم في 

الوصول إلى املخازي المنة

 BAI10.PR.SACM.08.12

قم بالتأكد من التحكم في 

الوصول إلى املخازي المنة

 BAI10.PR.SACM.08.12

إنشئ  مخازي آمنة حسي 

الحاجة

 BAI10.PR.SACM.08.11

إنشئ  مخازي آمنة حسي 

الحاجة

 BAI10.PR.SACM.08.11

قم بالتأكد من التحكم في 

الوصول إلى املكتبة المنة

 BAI10.PR.SACM.08.10

قم بالتأكد من التحكم في 

الوصول إلى املكتبة المنة

 BAI10.PR.SACM.08.10

قم بالتأكد من توثيق وفهم 
إجراءات  حي األصول من 

الخدمة

 BAI10.PR.SACM.08.19

قم بالتأكد من توثيق وفهم 
إجراءات  حي األصول من 

الخدمة

 BAI10.PR.SACM.08.19

قم بالتأكد من إمكانية إعادة 
توزيع األصول أو إعادة 
استخدامها أو بيعها لهيادة 

القيمة إلى أقصئى حد

 BAI10.PR.SACM.08.20

قم بالتأكد من إمكانية إعادة 
توزيع األصول أو إعادة 
استخدامها أو بيعها لهيادة 

القيمة إلى أقصئى حد

 BAI10.PR.SACM.08.20

قم بالتأكد من  أي التخلص من 

ا للوائح البيئية األصول يتم وفقل

 BAI10.PR.SACM.08.21

قم بالتأكد من  أي التخلص من 

ا للوائح البيئية األصول يتم وفقل

 BAI10.PR.SACM.08.21

قم بالتأكد من أي إدارة البيانات 
املخهنة على األصول التي تم 

االستغناء عنها تتم بشكل أمني

 BAI10.PR.SACM.08.22

قم بالتأكد من أي إدارة البيانات 
املخهنة على األصول التي تم 

االستغناء عنها تتم بشكل أمني

 BAI10.PR.SACM.08.22

التأكد من إعادة املعدات 

املؤجرة بمجرد االستغناء عنها

 BAI10.PR.SACM.08.23

التأكد من إعادة املعدات 

املؤجرة بمجرد االستغناء عنها

 BAI10.PR.SACM.08.23

قم بالتأكد من إلغاء عقود 
الصيانة بمجرد إيقاا تشغيل 

املعدات

 BAI10.PR.SACM.08.24

قم بالتأكد من إلغاء عقود 
الصيانة بمجرد إيقاا تشغيل 

املعدات

 BAI10.PR.SACM.08.24

قم التأكد من تحديث حالة 
األصول التي تم االستغناء عنها 

في نظام إدارة أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.08.25

قم التأكد من تحديث حالة 
األصول التي تم االستغناء عنها 

في نظام إدارة أعمال التهيئة

 BAI10.PR.SACM.08.25

قم بتحديث حالة األصول التي 
تم االستغناء عنها  في  جل 

األصول الثابتة

 BAI10.PR.SACM.08.26

قم بتحديث حالة األصول التي 
تم االستغناء عنها  في  جل 

األصول الثابتة

 BAI10.PR.SACM.08.26

APO06

إدارة امليزانيات والتكاليف 

APO06

إدارة امليزانيات والتكاليف 

 جل األصول الثابتة جل األصول الثابتة

نظام إدارة أعمال التهيئةنظام إدارة أعمال التهيئة

مكتبة الوسائط التعريفيةمكتبة الوسائط التعريفية

النهاية

األصول الثابتة للمؤسسة هي أصول 

ذات قيمة مالية

بالنسبة إلى موفر خدمة تكنولوجيا 
املعلومات، قد تتضمن أذه 

الخدمات مراكه البيانات، ومكونات 
توزيع الطاقة وتداول الهواء، 
والخوادم، وتراخيص الكرامم، 
ومكونات الشبكة، وأجههة 

الكمبيوتر، والبيانات، واملعلومات، 

إلخ

على سبيل املثال، من خالل 
توفير عناصر التحكم األمنية 

.املادية واملنطقية

ومن الناحية املثالية، ستكوي 
متوافقة مع املعيار الدولي إلدارة 

 ISO/IECأصول الكرامم و 

19770.

ستخدم املكتبات للتحكم في املكونات 
ُ
ت

وتحريرأا نوال دورة حياة الخدمة، على سبيل 
املثال في التصميم والبناء واالختبار والتدشيي 

.والتشغيل

مخازي آمنة حسي الحاجة لتخهين 

معدات الحاسي االلي

مكتبة الوسائط التعريفية   هي 
املكتبة المنة التي تم فيها الشرخيص 

املحدد املعتمد إلصدارات كل 

.وسائط عناصر التهيئة   وحمايتها

على سبيل املثال، خهنة مقاومة 

للحريق

على سبيل املثال، يجي توثيق تفاصيل الخطوات التي 
يجي اتخاذأا عند  حي األصول من الخدمة في باقة 

تصميم الخدمات

مالحظة أنه يجي القيام 
ا ألي  بذلك فقط وفقل
متطلبات سياسية أو 
تنظيمية مع فهم كامل 
للثار املشرتبة على أمن 

.املعلومات

أذا يعني أنه تتم إدارة 
البيانات بطريقة تفك 
بمتطلبات سياسة أمن 

.املعلومات
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