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 مقدمة:   .1
 

ي عرص رقمي يطلب فيه افراد 
ز
ي قطاع تقنية المعلومات أدى اىل أن نعيش ف

ز
التغت ر الرسي    ع ف

، وباعتبار وزارة العدل قطاع حكومي 
ً
المجتمع خدمات رقمية متكاملة وبال أخطاء ومتوفرة دائما

فقد سعت الوزارة اىل تطوير  المستفيدينمن  الكثت  مهم يقدم خدمات متعددة يستفيد منها 

ي عن الحاجة لمراجعة الجهات بشكل تجربة  لصنعا الرقمية خدماته
ة تغتز ز مستخدم رقمية ممت 

ي السابق. 
ز
 شخصي كما ف

 

(. وهذا  عملية التحول من اإلجراءات التقليدية اىل إجراءات رقمية هي ما تعرف ب  )التحول الرقمي

ة  ي من فرق متعددة وللتأكد من عمل  وتطوير مستمر التحول يحتاج اىل جهود كبت 
ز
هذه الفرق ف

 عمليات الصحيحة فال بد من حوكمة واألنظمة وحسب السياسات ووفق الضوابطتزامن 

واعمال وهذا ما سعت الوزارة جاهدة اىل تحقيقه. يتطرق هذا المستند لمنهجية التحول الرقمي 

 الرقمية.  الحوكمة

 

 تعريف حوكمة تقنية المعلومات

ي تقنية المعلومات من حوكمة تقنية المعلومات، هي عملية واحدة أ
مكن موظفز

ُ
و عدة عمليات ت

اتيجية والعمل بأقص قدر من الكفاءة لصالح المنظمة  التطبيق الصحيح للسياسات واالستر
بشكٍل عام، وتساهم الحوكمة عىل توضيح األدوار والمسؤوليات وآلية اتخاذ القرار لحل 

ك ات، فهي تعتتر مجموعة من التحديات. تتناسب حوكمة تقنية المعلومات مع حوكمة الرس 
كات والُمصممة للحفاظ عىل فعالية وكفاءة  ي تندرج تحت مفهوم حوكمة الرس 

العمليات التر
كة بأكملها.   الرس 

يقوم مديرو نظم المعلومات عند تطبيق حوكمة تقنية المعلومات بالتعاون مع المديرين 
ز لضمان كفاءة أداء نظم تقنية المعلومات  ز واإلداريي  ي يمكن أن التنفيذيي 

وإدارة المخاطر التر
ي المنظمة. 

ز
 تحدث ف
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 هيكلة وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات
 

 

 

 النطاق

 
ز ضوابط حوكمة  يحدد إطار العمل المبادئ واألهداف لبدء وتنفيذ وصيانة ومراقبة وتحسي 

 . الفرق التقنية بوزارة العدلالمعلومات داخل  تقنية

 

ي تنطبق عىل أصول المعلومات 
يوفر إطار العمل متطلبات ضوابط حوكمة تقنية المعلومات التر

 بالوزارة. الخاصة 
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 منهجية الحوكمة الرقمية .2
 

 ألعضاء الفرق المعلومات واعتمادها وإبالغها  تقنيةوإجراءات  اتيجب تحديد سياس

ام ، ويجب وتنفيذها  ز ام، كما  الفرق وتبليغ القيادات بمستوىتحديد التر ز يجب مراجعة االلتر

ي االعتبار تطور المشهد  تقنيةوإجراءات ات سياس
ز
المعلومات بشكل دوري مع األخذ ف

ي 
 .التقتز

قياسي مكون  إلدارة عملية التحول الرقمي وهو عبارة عن إطار  COBITتقوم الوزارة بتطبيق إطار 

ز نظم المؤسسات عىل تقليل الفجوة وتقليل ال مديريمن عدة ادوات تساعد  مخاطر بي 

المعلومات واالحتياجات الفنية واحتياجات األعمال األساسية للمؤسسة. ويساعد هذا اإلطار 

ز نشاطات اقسام نظم المعلومات واالتصاالت  أيضا عىل توفت  خريطة طريق مسبقة للتواصل بي 

ز وأطراف أخرى يمكن ان يكون لها عالقة أو مصلحة من  مديريمع  المؤسسة والمساهمي 

 كمة نظم المعلومات. حو 

اإلطار عىل مجموعة من منظومات المراقبة ومتابعة ليس فقط للنقاط  يحتويوبشكل عام 

 التالية: 

  عىل معطيات  تحتويمنظومة أساسية لربط منظومات المراقبة حيت ان كل منظومة

 ومدخالت ومخرجات المنظومة

 النشاط أو النشاطات األساسية لكل منظومة 

 أهداف المنظومة 

 ات األداء لكل منظومة  مؤش 

 نموذج عام لقياس أداء المؤسسة 

 

ربط األهداف األساسية أو الرئيسية للمؤسسة مع منظومات العمل  COBIT إطار ويحاول 

: وأهداف قسم تكنولوجيا المعلومات. ويتم هذا من خالل   ما يىلي

 نمذجة قياسية متعلقة بنظم المعلومات لسهولة القراءة والتنفيذ 

  نماذج لقياس اإلنجاز واألداء. تقديم 

  ز  تالمسؤولياربط بالمؤسسة عىل جميع المستويات حتر مستوى  والمسؤولي 

 منظومات تكنولوجيا المعلومات. 

وحرص االعمال الخاصة بها  مع جميع الفرق التقنية باالجتماعتقوم إدارة الحوكمة وبشكل عام 

ويتم مراجعتها وتنقيحها واعتمادها وبعدها يقوم كل فريق بوضع السياسات الخاصة بمجالهم 

وتوافقها مع  يع جوانب االعمال الخاصة بالفريقمن إدارة الحوكمة والحرص عىل تغطيتها لجم

ي من الهيئات او 
ي تأئر

إطار الحوكمة المتبع كما يجب الحرص عىل تغطيتها لجميع السياسات التر
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ا عة إن وجدت )مثال: يجب عىل فريق االمن الستر ي اتباع سياسات هيئة االمن الجهات المرس 
ئز

 .) ي
ائز   الستر

باإلضافة للسياسات السابقة تم وضع سياسات وضوابط عامة يجب اتباعها من جميع الفرق 

ي التطوير فإن  Agileالتقنية وبما إن هذه الفرق تطور منتجاتها بمنهجية 
ز
وهي منهجية مرنة ف

 من ير الخاصة بالتطو إدارة الحوكمة سعت لجعل السياسات والضوابط 
ً
تعزز عمل الفرق بدال

معممة عىل جميع الفرق وتشمل ضوابط كما يوجد ضوابط أخرى دها قدر المستطاع،  تقيي

 Azureمنصة لبنية المؤسسية وامن المعلومات، تم إضافة جميع هذه الضوابط عىل تخص ا

حيث يجب عىل كل  ( https://dev.azure.com/dttmoj/Compliance )رابط الضوابط: 

ز مسؤول لتحديث هذه الضوابط واضافة األدلة و الشواهد عىل تطبيقها ويقوم  فريق تعيي 

المدقق )يوجد اكتر من مدقق حسب نوع الضابط والتخصص( بالتأكيد عىل صحة التقييم 

امواال للتصحيحالمرفوع من قبل ممثل الفريق او رده  ز   . لتر

 

 بوابة الحوكمة
( يمكن الوصول لها من  / https://dtg.moj.gov.saيوجد بوابة للحوكمة عىل الرابط التاىلي ) 

ي تحتوي عىل:   المستفيد الداخىلي او الخارجر

 مل السياسات الخاصة بجميع الفرق(سياسات الحوكمة )تش 

 حول الرقمي والتقنيات المستخدمة(لتأدلة الحوكمة )آلية ا 

  األدوار والمسؤوليات 

  لقوالب الهوية الرقمية )تفاصيل ومعايت  الهوية الرقمية الخاصة بوزارة العدل باإلضافة

 ستخدام(جاهزة لل 

 

 اللجان المسؤولة عن عمليات التحول الرقم   .3

 

ونية   لجنة التعامالت اإللكتر
 

ي وعضوية:  هي لجنة برئاسة معاىلي وزير العدل
 /وليد الصمعائز

 معاىلي نائب الوزير                                       نائب رئيس اللجنة 

  
ً
 فضيلة وكيل الوزارة لألنظمة والتعاون الدوىلي             عضوا

  
ً
كة                     عضوا  سعادة وكيل الوزارة للخدمات المشتر

  سعادة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير                     
ً
 عضوا

https://dev.azure.com/dttmoj/Compliance
https://dtg.moj.gov.sa/
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ً
 سعادة وكيل الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات   عضوا

  
ً
 وأمينا

ً
 سعادة وكيل الوزارة المساعد للتحول الرقمي والتطبيقات العدلية عضوا

  
ً
 سعادة وكيل الوزارة المساعد للبنية التقنية والتشغيل   عضوا

            سعادة قائد مكتب تحقيق الرؤية                     
ً
 عضوا

  
ً
ف العام   عىل إدارة االعالم واالتصال المؤسشي عضوا  سعادة المستشار والمرس 

  
ً
 سعادة مدير مركز أمن المعلومات                             عضوا

 مهام اللجنة ومسؤولياتها 

 ي جميع إج راءات
ز
ونية ف ز ودع م التح ول الكامل إىل التعامالت اإللكتر وخدمات الوزارة  تمكي 

ي تقديم خدمات عدلي ة ناجزة واالرتقاء بجودتها. 
ز
 لتحقيق رؤية الوزارة ف

  ي الوزارة عىل ضوء الخطة
ز
ونية وخطة التحول الرقمي ف اعتماد خطة التعامالت اإللكتر

ونية الحكومية  الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلوم ات والخطة التنفيذية للتعامالت اإللكتر

. بالمملكة وال  لجنة الوطنية للتحول الرقمي

  دراسة ومتابعة تطبيق وتنفيذ مبادرات وتوجيهات ومتطلبات اللجان الوطنية والجهات

ونية مع القطاعات المعنية داخل الوزارة.   المتعلقة بالتحول الرقمي والتعامالت اإللكتر

  اكات والتكامل الرقمي مع الجهات الحكومية األخرى لتحقي ق ت ح و ل رقمي متابعة الرس 

 شامل وبكفاءة عالية 

  ام بتطبيقها ز اف عىل سياسات وضوابط التحول الرقمي والتأك د م ن االلتر الموافقة واإلش 

 واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والنظامية الالزمة. 

  اتيجية ذات الحساسية العالية عىل مستوى الوزارة.  اعتماد اعتماد القرارات التقنية االستر

ي له ا أث ر ع اىلي عىل المستفيدين أو إطالق المبادرات 
ونية التر واألنظمة والخدمات اإللكتر

 .  صدى إعالمي كبت 

  ي تدخل
ز وتقديم الدعم الالزم لخطط ومبادرات التحول الرقمي وعالج التح ديات التر تمكي 

ي التقنيات والممارسات الحديثة وتشجيع اإلبداع واالبتكار الرقمي 
ي    ع تبتز  اإلدارة دعم وترس 

  
ً
التأكد من وجود إدارة تغيت  للمبادرات والخدمات المحورية وإبراز إنجازات الوزارة إعالميا

 .
ً
 ومجتمعيا

 ع ن أعماله ا يتضمن النتائج أشهر، 3اللجنة كل  تجتمع
ً
ز اللجنة تقريرا والمعوقات  ويعد أمي 

حات.  ي حسب ما يقرره رئيس كما يمكن أن تجتمع   والمقتر
 اللجنة. اللجنة بشكل استثنائ 

 

 المجلس االستشاري للتغيت  
 

ي 
ز
 فئات لبعض التغيت   سلطة هو  المجلس االستشاري للتغيت   يعتتر  المؤسسات، من العديد  ف

ي . التغيت  
ز
يمثل  قد . استشارية هيئة مجرد  المجلس االستشاري للتغت   يعتتر  األخرى، المنظمات ف
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 المحددة لبعض الفئات ةالجهات السلطوي أيضا  المجلس االستشاري للتغيت   أعضاء بعض

ي المجلس االستشاري  عضوا  العمليات مدير  يكون قد  المثال، سبيل عىل: التغيت   من األخرى
ز
ف

،  أي لحل الخدمة ساعات خارج خادم تشغيل بإعادة السماح سلطة أيضا  لديه يكون وقد  للتغيت 

 . حادث

 : المجلس االستشاري للتغيت  ما يىلي  عضو  مسؤوليات تشمل ما  عادة

ي  المشاركة •
ز
 المجلس االستشاري للتغيت   اجتماعات ف

 معينة وظيفة أو  مجموعة تمثيل سلطة •

 تمرير طلبات التغيت   خالل من المجلس االستشاري للتغيت   الجتماعات التحضت   •

 المالحظات عليها وتنسيق مجموعتهم داخل

ي  كان  إذا  بما  والتوصية التغيت   طلبات مراجعة •
 بها السماح ينبغز

ات مراجعة •  والفاشلة الناجحة التغيت 

ات مراجعة •  بها المسموح غت   التغيت 

ي  للمساعدة المعلومات وتوفت   التغيت   جدول مراجعة •
ز
المشاكل  أو  التضاربات تحديد  ف

ي 
ز
 الموارد ف

المخطط  االنقطاعات تأثت   حول مالحظات وتقديم المتوقع الخدمة انقطاع مراجعة •

 . لها 

 رئيس المجلس االستشاري للتغيت  
، مجلس استشاري هناك كان  إذا   دائما  المجلس االستشاري للتغيت   رئيس فسيكون واحد للتغيت 

، من العديد  هناك كان  إذا . التغيت   مدير   من العديد  هناك يكون فقد  المجالس االستشارية للتغيت 

، مديري  . مختلف للتغيت   مجلس استشاري منهم كل  يرأس التغيت 

 : المجلس االستشاري للتغيت  ما يىلي  رئيس عادة مسؤوليات تشمل

 المجلس االستشاري للتغيت   اجتماعات يحرصز  أن يجب من تحديد  •

 المجلس االستشاري للتغيت   اجتماعات ورئاسة وإدارة وجدولة تخطيط •

ي  للمراجعة طلب التغيت   اختيار  •
ز
، اجتماعات ف  عىل بناءً  المجلس االستشاري التغيت 

 التغيت   سياسة

ي  للسماح المجلس االستشاري للتغيت   اجتماعات قبل التغيت  طلبات  تمرير  •
ز
بأخذها ف

 االعتبار
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ي  للتغيت   االستشاري المجلس اجتماعات عقد  •
ز
ي  للنظر  الطوارئ حاالت  ف

ز
ات ف  التغيت 

ي حاالت الطوارئ
ز
 ف

ات اختيار  • ي  للمراجعة والفاشلة الناجحة التغيت 
ز
المجلس االستشاري  اجتماعات ف

 . للتغيت  

 اللجنة: أعضاء 

   ماجد السلوم             رئيس المجلس االستشاري للتغييت 

  رئيس المجلس االستشاري للتغيت  سعد الجروي               نائب 

                   ي محمد سليم
 مستشار تقتز

 الصغت              إدارة الحوكمة معبد الكري 

                  ي  ضابط اتصالهنوف العتيتر

 المانع                إدارة التكامل عبد هللا 

 تركي العثمان                    نظام التنفيذ 

 ي                     األنظمة التقنية  نمر المطت 

  ي                     مركز التشغيل الذكي
 أسماء طبيفر

 ي الموحد نعبد الرحم
ي            مركز الدعم الفتز

 الزهرائز

 محفظة القضاء          ال معيذر  ز عبد العزي 

 ي  نعبد الرحم
ائز  القنيبط            األمن السيتر

  ي
 عالء الحسن                       خبت  تقتز

 الوليد النصيان                      االستدامة الرقمية 

 لمياء الزكري                         إدارة البيانات 

 

كة لمتابعة المبادرات  كةاللجنة المشتر  والمشاري    ع المشتر
ز وزارة العدل  كة بي 

تقوم اللجنة بالمتابعة والتنسيق فيما يخص المبادرات والمشاري    ع المشتر

 والجهات األخرى. 

 أعضاء اللجنة: 

 رئيس(العدليةوالتطبيقات الوكيل المساعد للتحول الرقمي نع                       بندر الصا( 

 نائب(دير إدارة التكامل الرقمي ماطوق                      عثمان ب( 

 ي                    عبد هللا
 مدير الحسابات والمشاري    ع التكامليةالحارئر

 اتيجية والحوكمة الرقميةريم الصغت                 عبد الك  مدير إدارة االستر

 مدير إدارة التشاركيةع             بن زوب   نعبد الرحم 

ين حسب المبادرة  يمكن للرئيس ونائبهكما   . االحتياجإضافة أعضاء اخرين متغت 
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 ومراقبة أداء التحول الرقم  أساليب متابعة التنفيذ  .4
 

ام بضوابط  ز ونية إدارةتقارير االلتر  الخدمات االلكتر
 

ام الفرق بتحديث الضوابط  ز يتم ارسال تقرير شهري عتر االيميل للقيادات يقيس مدى التر

ونية عىل نظام الخاصة بإدارة الخدمات اإلل يوجد عدة ضوابط يجب تحديثها بشكل  azureكتر

ام الفرق المستمر بالضوابط التقنية ز ، تنقسم دوري واضافة األدلة والشواهد للتأكد من التر

 اقسام:  3الضوابط ل  

  :  ضوابط خاصة بالبنية المؤسسية وهي كالتاىلي

 إجراءات العمل.يجب توثيق إجراءات العمل و أن يكون ذلك حسب توجيهات مكتب 

 يجب توثيق رحالت جميع المستخدمين )المستفيدين/ المستخدم الداخلي / الُمشغل(.

 يجب توثيق خدمات األعمال والعمل على تحديثها بشكل مستمر.

 يجب توثيق معمارية البيانات )النموذج المنطقي( والعمل على تحديثها بشكل مستمر.

 التطبيق( والعمل على تحديثها بشكل مستمر. يجب توثيق معمارية الحل)النظام أو

يجب بناء وتفعيل وحدة المعمارية  في المحافظ أو الوكاالت، والتي بدورها تعمل على إدارة أي تغيير على معمارية 
 الحل.

 .هيكلية المتطلبات )الخدمات األساسية والخصائص( يجب ان تدار من قبل وحدة المعمارية  في المحافظ أو الوكاالت

 هيكلية المتطلبات )الخدمات األساسية والخصائص(  يجب أن تكون موثقة في المنصات الحالية لوزارة العدل .

دورة حياة تطوير األنظمة يجب أن تحتوي على مرحلة ألخذ موافقة وحدة المعمارية  قبل البدء في عملية تطوير 
 المتطلبات.

 قادم أو أكثر.يجب التخطيط لإلصدارات القادمة لمدة شهر 

 يجب تعريف وتوثيق إجراءات النشر .
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 .realese pipelineالتطبيق )وجميع محتوياته( يجب أن يتم  نشره على البيئة اإلنتاجية بطريقة مؤتمتة/ 

النظام يجب أن يمتلك صالحية الدخول على قاعدة البيانات الخاصة به فقط ويتكامل مع األنظمة األخرى عن طريق 
API  عن طريق مشاركة قواعد البيانات .وليس 

 الخاصة بوزارة العدل. APMالتطبيق يجب أن يتكامل مع أداة 

يجب أن تستضاف على منصة إدارة الخدمات اإللكترونية الخاصة بوزارة العدل. منصة  APIجميع خدمات 
(APIgee.) 

والمطلقة  على  منصة إدارة الخدمات )العامة( للتطبيق و المتعلقة باألعمال APIsيجب أن تعرف خدمات   
 اإللكترونية الخاصة بوزارة العدل.

 يجب توثيق جميع التطبيقات واألدوات المستخدمة في النموذج المرجعي التقني الخاص بوزارة العدل.

 .أي طلب لمنتج جديد غير مدرج في النموذج المرجعي التقني يجب أن يحصل على موافقة إدارة البنية المؤسسية

 .Kubernetes Clusterو/أو  Dockerجميع التطبيقات يجب أن تكون قابلة للنشر  في حاوية 

 التغيير المعماري الذي سيؤثر على أنظمة أخرى يجب أن يحصل على موافقة إدارة البنية المؤسسية.

 بعد اإلصدار يقوم الفريق بتحديث مستودع المعمارية وإضافة الحل المحّدث.

 بيئة اإلنتاج(. -بيئة ماقبل اإلنتاج  -بيئة االختبار  -لكل نظام أربع بيئات على األقل)بيئة التطوير  يجب ان يكون

 إضافة الوصف التفصيلي لقواعد البيانات و الجداول التي تحتوي عليها

 ( .User Storyاتباع دليل التوافقية والنماذج المعمارية المعتمدة في اعداد متطلبات األعمال   )

( بقدرات االعمال املستهدفة )من املستوى الثالث( وتحديد مستوى النضج الحالي واملستهدف للقدرة Sprintربط دورة العمل)

 حسب الدليل املرجعي.

 ( )more than one Sprints*)الوصول ملستوى النضج املستهدف  للقدرة يستلزم أكثر من دورة عمل )

 (.Sprintsبشكل مستمر بناء على دورات العمل ) لثالث تحديث تقييم قدرات األعمال للمستوى ا

 بالتطبيقات.  يجب ربط قدرات االعمال
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 توثيق/ تحديث التكامل بين األنظمة الداخلية والتكامل مع الجهات الخارجية بناء على دورات العمل.

 تقييم التطبيقات وتحديث التقييم سنويا.

 ضوابط  :  خاصة بتقنية المعلومات وهي كالتاىلي

Follow ""Software Development Process – Scrum"" Guide 

( في واجهات Resources URIs( أو معرفات الموارد )URLsيجب عدم إرسال بيانات حساسة في الروابط )

 (،Web APIsالويب البرمجية )

 

 (Apigeeبحسب السياسة المعتمدة في منصة التكامل )( Web APIsضبط إعدادات واجهات الويب البرمجية )

 

( الستخدامها من داخل النظام أو من خارجه على حد Web APIsيجب تصميم جميع واجهات الويب البرمجية )

 سواء

 

 ( لسحب الخوادم وإضافتها لموزع األحمالLoad Balancerااللتزام بتوفير وسيلة اتصال مع موزع األحمال )

 

 خصائص النظام الجديدة يمكن تفعيلها أو إلغاؤها حسب الحاجةجميع 

 

(  أثناء عمل النظام في السجالت Errors/Exceptions( وخاصة )Eventsيجب تسجيل كل ما يتم من أحداث )

(Logsلتسهيل فحص المشكالت  ) 

 

 وعدم تخصيصها بقدر اإلمكان" "يجب عدم بناء حلول التطبيقات األمنية من الصفر، واالستفادة من الحلول الجاهزة

 

( بغض النظر هل back-end(  في الواجهات الخلفية للنظام )business rulesيجب اضافة قواعد األعمال )

 ( لتحسين تجربة المستفيدين أم الfront-endهي موجودة في الواجهات األمامية )

 

 (Rollbackلتنفيذ عملية اإلطالق والتراجع عن اإلطالق )  Azure Devopsااللتزام باستخدام 

 

 االلتزام باختبار المنتج على البيئة االختبارية قبل اإلطالق

 

 ( على المنصة السحابيةTest Casesااللتزام بتسجيل سيناريوهات االختبارات )

 

Run Static Application Security Testing as a step in CI 

 



   عنوان التقرير

 

   

 وزارة العدل  الرقمي و تقنية المعلوماتوكالة التحول 
 
 

15 

 ( Link Code with Commitsبربط األكود بالمتطلبات أثناء عملية التطوير )االلتزام 

 

 Git( باستخدام  Azure DevOpsااللتزام بحفظ األكود علي البيئة السحابية )

 

 (  Azure Devopsااللتزام بتسجيل المتطلبات علي منصة مايكروسوفت السحابية )

 

 ( على آلية اإلطالق وااللتزام بهذه اآلليةChange Managerيجب االتفاق مع مدير التغيير )

 

 (Release Notesيجب إشعار أصحاب العالقة بالتغيرات التي حدثت في آخر نسخة )

 

 ( مع كل إطالقDisaster Recovery – DR،يجب تحديث بيئة التعافي من الكوارث )

 

 Serviceيتوافق مع سياسة اتفاقية مستوى الخدمة )يجب التنسيق مع الجهات المتأثرة قبل اإلطالق بوقت كاٍف بما 

Level Agreement – SLAمع الجهات الداخلية أو الخارجية ) 

 

 (work itemجميع التعديالت على الكود يجب أن تكون مرتبطة بمتطلب )

 

لكل طبقة من طبقات النظام في مركز المعلومات الرئيسية  High Availbilityيجب توفير خاصية التوافرية العالية 

 و االحتياطية 

 

( أو معرفات الموارد URLs( في الروابط )Row Idيجب عدم استخدام معرفات البيانات في قواعد البيانات )

(Resources URIs( في واجهات الويب البرمجية )Web APIs) 

 

 للعمل على أكثر المتصفحات شيوعاً باختالف إعداداتهايجب تصميم وتطوير النظام ليكون قابل 

 

 (Accessibleيجب أن يكون محتوى المنتج الرقمي متاح لجميع المستفيدين باختالف احتياجاتهم الخاصة )

 

يجب استخدام نظام التصميم االفتراضي أو بناء نظام تصميم خاص بالنظام مع االلتزام بسياسة الهوية الرقمية 

 للوزارة

 

 تكون البيئات متزامنة وخاصة بيئة ماقبل اإلنتاج واإلنتاج فيجب أن تكونا متزامنتان بشكل كامل.

 

 يجب ان يخصص مسؤول لإلصدارات في كل فريق وهو مسؤول عن إدارة اإلطالقات.

 

ذات يجب ان يخصص وحدة للجودة في كل فريق للتأكد من سالمة اإلصدارات وااللتزام بالسياسات والضوابط 

 العالقة.
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 يجب أن ال ينقل أي إصدار الى البيئة ماقبل اإلنتاج اال بموافقة مدير اإلصدارات ووحدة الجودة.

 

يجب أن ال ينقل أي إصدار الى البيئة اإلنتاجية اال بموافقة موثقة آلياً من وحدة الجودة للتأكد من تنفيذ المتطلبات بشكل 

 سليم ودقيق

 

إصدار الى البيئة اإلنتاجية اال بموافقة موثقة آلياً من مسؤول اإلصدارات للتأكد من المزامنة يجب أن ال ينقل أي 

 وتحقيق المتطلبات الفنية واألمنية واكتمال اختبارات األداء.

 

يجب أن ال ينقل أي إصدار الى البيئة اإلنتاجية اال بموافقة موثقة آلياً من معماري النظام والذي بدورة يتأكد من 

التفاصيل الفنية وعدم وجود تعارض أو تداخل في االعمال أو البيانات التي تمت في المسارات وبين الفرق وأيضا 

 عمل اختبارات األداء.

 

يجب أن ال ينقل أي إصدار الى البيئة اإلنتاجية اال بموافقة موثقة آلياً من مدير الفريق للتأكد من مناسبة التوقيت 

 والتنسيق مع المستفيدين من النظام لعمل عمليات حقيقية إدا تطلب االمر.واإلستعداد لإلطالق 

 

 

  :  ضوابط خاصة بأمن المعلومات وهي كالتاىلي

( للتطبيقات والبرامج؛ للعمل على الخوادم الخاصة Whitelistingالسماح فقط بقائمة محددة من ملفات التشغيل )

 باألنظمة الحساسة.

 

( المعتمدة End-point Protectionباألنظمة الحساسة بتقنيات حماية األجهزة الطرفية)حماية الخوادم الخاصة 

 لدى الجهة.

 

تطبيق حزم التحديثات، واإلصالحات األمنية، مرة واحدة شهرياً على األقل، لألنظمة الحساسة الخارجية، والمتصلة 

 ؛ مع اتباع آليات التغيير المعتمدة لدى الجهة.باإلنترنت؛ وكل ثالثة أشهر على األقل، لألنظمة الحساسة الداخلية

 

( ألي من المكونات التقنية Non-console Administrative Accessتشفير أي وصول إشرافي عبر الشبكة )

 لألنظمة الحساسة، باستخدام خوارزميات، وبروتوكوالت التشفير اآلمنة.

 

( كل ستة Secure Configuration and Hardeningمراجعة إعدادات األنظمة الحساسة وتحصيناتها  )

 أشهر على األقل. 

 

( وتعديلها والتأكد من عدم وجود كلمات مرور ثابتة، Default Configurationمراجعة اإلعدادات المصنعية )

 ( ما أمكن تطبيقه. Hard-Coded, Backdoor and Default Passwordsوخلفية، وإفتراضية )
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 المادي، أو المنطقي، لشبكات األنظمة الحساسة.العزل والتقسيم 

 

 ( وقوائمه؛ كل ستة أشهر، على األقل.Firewall rulesمراجعة إعدادات جدار الحماية )

 

منع التوصيل المباشر، ألي جهاز بالشبكة المحلية لألنظمة الحساسة؛ إال بعد الفحص، والتأكد من توافر عناصر 

 مقبولة لألنظمة الحساسة.الحماية المحققة، للمستويات ال

 

 منع األنظمة الحساسة من االتصال بالشبكة الالسلكية.

 

 (.Network APTالحماية من التهديدات المتقدمة المستمرة على مستوى الشبكة )

 

منع األنظمة الحساسة من االتصال باإلنترنت في حال أن كانت تقدم خدمة داخلية للجهة؛ وال توجد هناك حاجة 

 جداً، للدخول على الخدمة من خارج الجهة. ضرورية

 

تقديم خدمات األنظمة الحساسة، من خالل شبكات مستقلة عن اإلنترنت، في حال أن كانت خدمات تلك األنظمة، 

 موجهة لجهات محدودة؛ وليست لألفراد.   

 

للحد من ( Distrbuted Denial of Service Attack "DDoSالحماية من هجمات تعطيل الشبكات )"

 المخاطر الناتجة عن هجمات تعطيل الشبكات.

 

 ( فقط، لقوائم جدار الحماية، الخاصة باألنظمة الحساسة. Whitelistingالسماح بقائمة محددة )

 

عمل النسخ االحتياطي على فترات زمنية مخطط لها؛ بناًء على تقييم المخاطر للجهة. وتوصي الهيئة بأن يتم عمل 

 ، لألنظمة الحساسة، بشكل يومي. النسخ االحتياطي

 

تأمين الوصول، والتخزين، والنقل لمحتوى النسخ االحتياطية لألنظمة الحساسة ووسائطها، وحمايتها من اإلتالف، أو 

 التعديل، أو االطالع غير المصرح به.

 

االحتياطية، الخاصة يجب إجراء فحص دوري؛ كل ثالثة أشهر على األقل، لتحديد مدى فعالية استعادة النسخ 

 باألنظمة الحساسة.

 

 وضع مركز للتعافي من الكوارث لألنظمة الحساسة.

 

أن يكون موقع استضافة األنظمة الحساسة، أو أي جزء من مكوناتها التقنية، داخل الجهة، أو في خدمات الحوسبة 

وسبة السحابية الصادرة من الهيئة السحابية، المقدمة من قبل جهات حكومية، أو شركات وطنية محققة لضوابط الح

 مع مراعاة تصنيف البيانات المستضافة. 
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 : عىل التقرير  مثال
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 استقرار األنظمةتقرير 
يتم ارسال هذا التقرير بشكل شهري للقيادات من قبل مركز التشغيل الذكي والذي يقوم بمراقبة 

معدل استقرار بقياس ، يقوم dynatrace - (solarwinds)مثل األنظمة التقنية بوسائل مراقبة 

، كل ما 1اىل  0من  البرامج،وهو معيار قياس عالمي لقياس أداء تطبيقات  Apdexاألنظمة: 

ب من   دل ذلك عىل استقرار النظام.  1أقتر

 مثال على التقرير:
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 منصة اإلصدارات
ات  اإلصداراصدار جديد لنظام ويتم توضيح تفاصيل هذا  أيهي منصة يتم رفع فيها  ز من ممت 

لجهات المعنية يشمل هذه حلها، كما يرسل ايميل بعد كل اصدار ل ومشاكل تمالجديدة 

 التفاصيل، ويمكن الوصول للمنصة عتر البوابة الداخلية للوزارة. 

 : اإلصداراتصورة من منصة 

 

  



   عنوان التقرير

 

   

 وزارة العدل  الرقمي و تقنية المعلوماتوكالة التحول 
 
 

21 

 التشغيل الذكي مركز 
ي ستتم  األنشطةيل الذكي بإرسال ايميل اسبوعي يشمل جميع يقوم مركز التشغ

ات التر والتغيت 

بعد الموافقة عليها من المجلس االستشاري للتغيت  كما يمكن االطالع عىل هذه  أسبوعخالل 

 .ITSMالمعلومات من نظام داعم 
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ي 
 مركز التشغيل الذكي فتح تذكرة تلقائ 

وعند  dynatrace - (solarwindsاألنظمة التقنية عتر )يقوم مركز التشغيل الذكي بمراقبة 

ي نظام داعم 
ز
ي بفتح تذكرة ف

ي أي نظام تقوم أنظمة المراقبة وبشكل تلقائ 
ز
 ITSMاكتشاف مشكلة ف

بتفاصيل المشكلة كما يتم ارسال ايميل بالمشكلة للجهة المعنية مما يؤدي اىل االنتباه للمشكلة 

 والعمل عليها بشكل شي    ع، و 
ً
ي تم بها حلها  logsيتم حفظ فورا

بتفاصيل المشكلة والطريقة التر

واضحة للقيادات عن بعض المشاكل التقنية المتكررة إلتخاذ لضمان عدم تكرارها وإعطاء رؤية 

 إجراءات تصحيحية. 
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:  إدارة .5  التغيير
ات تحدث أن يمكن  عىل عادة تصنيفها  يمكن ولكن متنوعة، ألسباب المؤسسة داخل التغيت 

 :تفاعلية أو  استباقية هاأن

ز  التكاليف، خفض مثل تجارية فوائد عىل للحصول السغي  – استباقية •  / الخدمات وتحسي 

 .الدعم وفعالية سهولة زيادة أو  الجودة

ة الظروف مع والتكيف األخطاء لحل كوسيلة - تفاعلية •  .المتغت 

ي 
ز
ز  التغيت   إدارة يجب ألحوال، ا جميع ف  تأثت   أي حدة وتقليل للمخاطر، التعرض مستوى لتحسي 

ي  النجاح إىل والتطلع تعطيل، أو
ز
ة فائدة يحقق أن النهج هذا شأن ومن .األوىل المحاولة ف  مباش 

ي  الفوائد تحقيق خالل من للعمل
ز
 .والوقت المال توفت   مع ،) المخاطر إزالة أو (مبكر وقت ف

، طلبات لجميع مناسبة استجابة تقديم ويتبع ي  التفكت   نهج اتباع التغيت 
ز
 المخاطر تقييم ف

، وأثر  األعمال، واستمرارية ، والسماح الموارد، من واالحتياجات التغيت   لصالح سيما وال بالتغيت 

ز  المطلوب التوازن عىل للحفاظ أساسي  المتبع النهج وهذا .للتحقيق القابلة األعمال  الحاجة بي 

 .التغيت   وتأثت   التغيت   إىل

 

 الوصف
ات بطريقة  يدير هدف إدارة ي تتم ادارتها" جميع التغيت 

ي تقنية المعلومات التر
ز
ات ف "التغيت 

ي 
ز
ي حاالت الطوارئ المتعلقة بعمليات  خاضعة للمراقبة، بما ف

ز
ات القياسية والصيانة ف ذلك التغيت 

 األعمال والتطبيقات والبنية األساسية. 

، وتحديد ا ، وتقييم التأثت  ألولويات وإعطاء الصالحية، ويشمل ذلك معايت  وإجراءات التغيت 

ي حالة
ز
ات ف  . الطوارئ والتعقب، واإلبالغ، واإلغالق، والتوثيق والتغيت 

 

 الغرض
ات  ات، مما يتيح إجراء تغيت  ي دورة حياة كل التغيت 

ز
إن الغرض من تغيت  هدف اإلدارة هو التحكم ف

ي من التعطيل لخدمات تقنية المعلومات. كما أنه يخفف من  مفيدة بأقل قدر  خطر التأثت  السلتر

ة أو   سالمتها.  عىل استقرار البيئة المتغت 

 

 األهداف 
 :  تتضمن أهداف إدارة التغيت  ما يىلي
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ة للعميل مع زيادة القيمة والحد من الحوادث وتعطيل •  االستجابة لمتطلبات األعمال المتغت 

 وإعادة العمل. 

التغيت  الذي سيوائم الخدمات مع االستجابة لألعمال وطلبات تقنية المعلومات من أجل • 

 العمل.  احتياجات

ات المسموح بها يتم تحديد أولوياتها •  ات يتم تسجيلها وتقييمها، وأن التغيت  التأكد من أن التغيت 

 واختبارها وتنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بطريقة خاضعة للرقابة.  وتخطيطها 

ات عىل عنارص الته•  ي نظام إدارة التهيئة. التأكد من تسجيل جميع التغيت 
ز
 يئة ف

ي يتعرض لها العمل • 
ز المخاطر االجمالية التر غالبا ما يكون من الصواب الحد من  -تحسي 

ي بعض األحيان يكون من المناسب قبول المخاطرة عن قصد بسبب العمل، مخاطر 
ز
ولكن ف

 الفائدة المحتملة. 

ي تتم
ي تقنية المعلومات التر

ز
ات ف ات ثم  يجب أن يضمن هدف " التغيت  ادارتها " تسجيل التغيت 

ثم تحديد أولوياتها، ثم التخطيط لها، ثم اختبارها، ثم تنفيذها، ثم  ،ا تقييمها، ثم اعتماده

 توثيقها، ثم مراجعتها بطريقة خاضعة للرقابة. 

 

 النطاق
ء قد يكون له تأثت  عىل خدمة تقنية  ي

تعريف التغيت  هو "إضافة أو تعديل أو إزالة أ ي س 

ات عىل كافة البتز والعمليات واألدوات والمقاييس  مات". يجب أن يتضمنالمعلو  النطاق تغيت 

ي تطرأ عىل
ات التر خدمات تقنية المعلومات وعنارص التهيئة األخر  والوثائق، باإلضافة إىل التغيت 

 ى. 

 ، ات وإدارتها بطريقة خاضعة للمراقبة. يغطي نطاق إدارة التغيت  يجب تسجيل جميع التغيت 

ي يتمالت
ات التر إجراؤها عىل كافة عنارص ال تهيئة خالل دورة حياة الخدمة بأكملها، سواء  غيت 

اضية مثل  أصوال مادية كانت عنارص التهيئة هذه مثل الخوادم أو الشبكات أو األصول االفتر

اضية أو أنواع أخر ى من اضية أو المخازن ا الفتر  ود. األصول مثل االتفاقيات أو العق الخوادم االفتر

. وقد تشمل هذه  ي تقع خارج نطاق عملية إدارة التغيت 
ات التر ي لكل منظمة أن تحدد التغيت 

وينبغز

:  عادة ما  الحاالت   يىلي

ي الخدمات، مثل التنظيم اإلداري • 
ز
ات ف ات أوسع بكثت  من التغيت  ي لها تأثت 

ات التر التغيت 

ات طلبات للت –وعمليات ا ألعمال  والسياسات ي ستنتج هذه التغيت 
ز
ات ف غيت  لتوليد تغيت 

 الخدمات. 

ات عىل مستوى التشغيل مثل إصالح الطابعات أو مكونات الخدمة الروتينية األخرى. •   التغيت 
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ي مؤسسة تقنية المعلومات هو خط المواجهة 
ز
ي إلدارة التغيت  ف ي أن يكون النطاق النموذجر

ينبغز

اتيجية والتكتي مع األعمال والموردين نكية والتشغيلية. كما يجب أن عىل المستويات االستر  تكور

ز   كة وعنارص تهيئة  واجهة مع موفري الخدمات الداخليي  ز حيث توجد أصول مشتر والخارجيي 

 .  يجب أن تكون تحت إدارة التغيت 

وقد يكون  المورد. يجب أن تتواجه إدارة التغيت  مع إدارة التغيت  لألعمال ومع إدارة التغيت  لدى 

ي  وع تطوير ضمن نظ هذا مورد خارجر ي إطار مرس 
ز
وع ف ، أو آليات تغيت  المرس  ام إدارة التغيت  الرسمي

 .  داخىلي

 يوفر ملف حقيبة الخدمات تعريف واضح لجميع الخدمات الحالية والمخطط لها والمتقاعدة. 

ي انتقال الخدمة عىل فهم التأثت   يساعد فهم ملف
ز
حقيبة الخدمات جميع األطراف المشاركة ف

ةالمحتمل للخدمة  ة  الجديدة أو المتغت  عىل الخدمات الحالية والخدمات الجديدة أو المتغت 

اتيجية الخدمة وهدف "ملف حقيبة  األخرى.  اتيجية من خالل استر ات االستر ويتم إدخال التغيت 

ي شكل
ز
وعات " ف ات عىل الخدمة من خالل تصميم  المرس  . وسيتم إدخال تغيت  حات بالتغيت  مقتر

ز المست مستوى الخدمة وإدارة فهرس الخدمات. سيتم بدء  مر ل لخدمة وإدارةالخدمة والتحسي 

ي الخدمات
ز
ي تم اكتشافها ف

ي  التغيت  التصحيحي وحل األخطاء التر
من عملية تشغيل الخدمة والتر

 . ز إىل تقديم طلب رسمي للتغيت   قد يتم توجيهها عتر الدعم أو الموردين الخارجيي 

ق جميع عمليات إدارة الخدمات لضمان التنفيذ السلس ال تتحمل إدارة التغيت  مسؤولية تنسي

وعات.   للمرس 

 

 القيمة المضافة لألعمال
وري لنجاح أ ي مؤسسة وبقائها. يمكن أن يكون  تعد الموثوقية واستمرارية األعمال أمر رصز

ي الخدمة
ز
ات ف ي عىل األعمال من خالل تعطيل الخدمة وتأخت   للتغيت  والبنية األساسية تأثت  سلتر

مزود الخدمة من إضافة قيمة إىل العمل من التغيت  تمكن  ةإدار تحديد متطلبات العمل، ولكن 

 خالل: 

ات المطلوبة•   حماية العمل والخدمات األخر ى مع إجراء التغيت 

ي متطلبات الخ•  ي تلتر
ات التر ي تنفيذ التغيت 

ز
ز التكاليف ف دمة المتفق عليها للعمالء مع تحسي 

 الوقت نفسه

ي تلبية المتطلبات اإلدارية والقانونية والتعاقدية والتنظيمية من خالل تقديم أدلة • 
ز
المساهمة ف

.  قابلة  للمراجعة عىل نشاط إدارة التغيت 

ات الفاشلة وبالتاىلي تعطل الخدمة والعيوب وإعادة العمل•   الحد من التغيت 
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ات غت  المسموح بها، مما يؤد ي إىل الحد من انقطاع الخدمة وتقليل الوقت •  تقليل عدد التغيت 

 الحوادث المرتبطة بالتغيت   لحل

 إجراء التغيت  عىل الفور لتلبية متطلبات العمل• 

ات خالل دورة حياة الخدمة وأصول عمالئها•   تتبع التغيت 

ي • 
ز
ز تقديرات نوعية الت المساهمة ف  وقيته وتكلفتهغيت  وتتحسي 

 سواء كانت المقدمة أو اثناء التخلص منها ) الخدمات(تقييم المخاطر المرتبطة بانتقال • 

ز من خالل تقليل حاالت التعطل الناتجة عن المستويات العالية من •  ز إنتاجية الموظفي  تحسي 

  حدلتاىلي زيادة توفر الخدمة إىل أقص" وبائالطار المخطط له أو " التغيت  غت  

ات  تقليل متوسط الوقت الستعادة الخدمة، من خالل تنفيذ أشع وأكتر •  نجاحا للتغيت 

 التصحيحية

ز األعمال. التواصل مع عملية ال•  ي األعمال لتحديد فرص تحسي 
ز
 تغيت  ف

 

معقدا للغاية بحيث أصبح االعتماد عىل خدمات تقنية المعلومات وتقنية المعلومات األساسية 

:  تيمكن إنفاق وق  طويل عىل ما يىلي

ي األعمال عىل تقنية المعلومات• 
ز
 تقييم تأثت  التغيت  ف

 تحليل تأثت  الخدمة أو تغيت  تقنية المعلومات عىل ا ألعمال• 

احه وتخطيطه وتنفيذه)إخطار األطراف المتأثرة •   (بما يتم اقتر

ز •   تسجيل واالحتفاظ بسجالت دقيقة للتغيت  والتهيئة واإلصدار والتدشي 

 إدارة وحل الحوادث الناجمة عن التغيت   •

ي تتطلب المزيد من التغيت  • 
ي تنشأ باستمرار والتر

 تحديد المشاكل التر

 • . ي تسبب المزيد من التغيت 
 تقديم األفكار والتقنية الجديدة التر

ات واالصدارات  ي التكاليف وكفاءات يمكن اكتسابها من التغيت 
ز
ة ف ولذلك، هناك وفورات كبت 

 لها.  طلتنظيم والتخطياالجيدة 
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 األدوار والمسئوليات

 مالك عملية إدارة التغيت  
 ملخص الغرض من الدور

 المتفق للتصميم وفقا  تنفيذه تم قد  هدفهم يكون أن ضمان عن مسؤول الموضوعي  والمالك

ق عليه
ر
ي  وهو  والموث  . الموضوعي  التعريف أهداف يلتر

 المسئوليات والمسائالت الرئيسية

 أن تكون  
ً
ي  مسؤوال
ز
 التصميم نشاط وقيادة" التغيت   إدارة" هدف عن النهاية ف

  ه الهدف توثيق من تأكد  ونرس 

  ات تحديد  الهدف وكفاءة فعالية لتقييم الرئيسية األداء مؤش 

 ات جميع مراجعة  التحليل يتبع مطلوب إجراء أي واتخاذ  الرئيسية األداء مؤش 

  ز  الهدف وكفاءة فعالية تحسي 

 احها من أجل الوصول تحسينات أي مراجعة  للهدف تم اقتر

   ز  لخطة مدخالت توفت  المستمرة الخدمة تحسي 

 الهدف بتشغيل تتعلق مشاكل أي معالجة 

 لتحقيق هذا الهدف المطلوبة االجتماعات جميع وترأس تنظيم 

  ز  جميع حصول من التأكد ز  الموظفي   لدورهم وإدراكهم الالزم التدريب عىل المعنيي 

 ومسؤولياتهم

 ومعاينتها  بانتظام يتم مراجعتها  والوثائق والمسؤوليات واألدوار  التأكد من أن الهدف 

 ة اإلدارة مع التواجه ز  من الالزمة الموارد  يتلفر  الهدف أن من والتأكد  المباش   الموظفي 

  ز  ألولئك الالزم التدريب الخط إدارة التأكيد عىل أن توفر ي  المشاركي 
ز
 األنشطة ف

 الموضوعية

 

 ية إدارة التغيت  مدير عمل
 ملخص الغرض من الدور
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 واألنشطة بالممارسات االستيفاء وضمان الهدف تنفيذ  عن مسؤول الهدف المدير  ويكون

 . للهدف الرئيسية

 المسئوليات والمسائالت الرئيسية

 التغيت   إدارة لهدف الصحيح بالتنفيذ  المتعلقة الجوانب جميع عن المسؤولية تحمل 

 ي  عليها  المنصوص للمبادئ وفقا  العملية إدارة
ز
ها  الموضوعية الوثائق ف  من وغت 

ي  المستندات
 الخدمات إدارة عمل إطار  من جزء تشكل التر

 ز  األشخاص وتدريب مراقبة ي  المشاركي 
ز
.  ف  هدف إدارة التغيت 

 ات عن اإلبالغ  واالتفاق االقتضاء حسب الرئيسية األداء مؤش 

( التغيت    بادئ )منش  
ز  األشخاص من العديد  يقوم وقد  ي  المختلفي 

ز
 األشخاص عادة به يقوم وال  الدور، بهذا  المنظمة ف

ي  يعملون الذين
ز
 . فقط واحد  تغيت   بادئ تغيت   لكل. التغيت   إدارة ف

 : يىلي  ما  عادة التغيت   بادئ مسؤوليات وتشمل

 التغيت   متطلبات تحديد  •

اح وتقديم استكمال •  مناسبا ذلك كان  إذا  بالتغيت   االقتر

 طلب التغيت   وتقديم إكمال •

 حول المعلومات من مزيد  لتقديم المجلس االستشاري للتغيت   اجتماعات حضور  •

احه وذلك أو  طلب التغيت   تقديم  دعوته تمت إذا  التغيت  الذي تم اقتر

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

 

 ممارس التغيت  
 : التغيت  ما يىلي  ممارس مسؤوليات تشمل ما  عادة

 صحيح.  بشكل التغيت   طلبات اكتمال من التحقق •

 محددة معايت   أساس عىل المناسبة التغيت   توجيه طلبات التغيت  لسلطات •

 التغيت   تقييم عملية لبدء التقييم طلبات تقديم •

رة األطراف إىل رسميا  سلطات التغيت   قرارات إبالغ •  المترصز
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ي  ئفوالوظا الفرق أنشطة ومراجعة مراقبة •
ات واختبار  ببناء تقوم التر  لضمان التغيت 

 اإلصدار  إدارة هدف من كجزء  ذلك تنفيذ  سيتم. )صحيح بشكل العمل تنفيذ 

ز   .(اإلصدار  من جزء يشكل الذي التغيت   أجل من والتدشي 

 . الحاجة عند  توفرهما  من والتأكد  المتوقع الخدمة وانقطاع التغيت   جدول نرس   •

 

 سلطة التغيت  
 مسؤوليات تشمل ما  عادة. التغيت   فئات من فئة لكل مختلفة تغيت   سلطات عادة هناك سيكون

 : التغيت   سلطة

 طلبات التغيت   من محددة فئات مراجعة 

 ات رسمًيا  السماح ي  بالتغيت 
ز
ي  عليها  المتفق النقاط ف

ز
 التغيت   حياة دورة ف

 ي  المشاركة
ز
ات إغالق قبل التغيت   مراجعة ف  التغيت 

  ات ومراجعة لمناقشة االستشاري للتغيت   المجلس اجتماعات حضور  عند  التغيت 

 . االقتضاء 

 عضو المجلس االستشاري للتغيت  
ي 
ز
 فئات لبعض التغيت   سلطة هو  المجلس االستشاري للتغيت   يعتتر  المؤسسات، من العديد  ف

ي . التغيت  
ز
يمثل  قد . استشارية هيئة مجرد  المجلس االستشاري للتغت   يعتتر  األخرى، المنظمات ف

 المحددة لبعض الفئات الجهات السلطوية أيضا  المجلس االستشاري للتغيت   أعضاء عضب

ي المجلس االستشاري  عضوا  العمليات مدير  يكون قد  المثال، سبيل عىل: التغيت   من األخرى
ز
ف

،  أي لحل الخدمة ساعات خارج خادم تشغيل بإعادة السماح سلطة أيضا  لديه يكون وقد  للتغيت 

 . حادث

 : المجلس االستشاري للتغيت  ما يىلي  عضو  مسؤوليات تشمل ما  عادة

ي  المشاركة •
ز
 المجلس االستشاري للتغيت   اجتماعات ف

 معينة وظيفة أو  مجموعة تمثيل سلطة •

 تمرير طلبات التغيت   خالل من المجلس االستشاري للتغيت   الجتماعات التحضت   •

 المالحظات عليها وتنسيق مجموعتهم داخل

ي  كان  إذا  بما  والتوصية التغيت   طلبات مراجعة •
 بها السماح ينبغز

ات مراجعة •  والفاشلة الناجحة التغيت 

ات مراجعة •  بها المسموح غت   التغيت 
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ي  للمساعدة المعلومات وتوفت   التغيت   جدول مراجعة •
ز
المشاكل  أو  التضاربات تحديد  ف

ي 
ز
 الموارد ف

المخطط  االنقطاعات تأثت   حول مالحظات وتقديم المتوقع الخدمة انقطاع مراجعة •

 . لها 

 

  



   عنوان التقرير

 

   

 وزارة العدل  الرقمي و تقنية المعلوماتوكالة التحول 
 
 

31 

 رئيس المجلس االستشاري للتغيت  
، مجلس استشاري هناك كان  إذا   دائما  المجلس االستشاري للتغيت   رئيس فسيكون واحد للتغيت 

، من العديد  هناك كان  إذا . التغيت   مدير   من العديد  هناك يكون فقد  المجالس االستشارية للتغيت 

، مديري  . مختلف للتغيت   مجلس استشاري منهم كل  يرأس التغيت 

 : المجلس االستشاري للتغيت  ما يىلي  رئيس عادة مسؤوليات تشمل

 المجلس االستشاري للتغيت   اجتماعات يحرصز  أن يجب من تحديد  •

 المجلس االستشاري للتغيت   اجتماعات ورئاسة وإدارة وجدولة تخطيط •

ي  للمراجعة طلب التغيت   اختيار  •
ز
،المجلس االستشار  اجتماعات ف  عىل بناءً  ي التغيت 

 التغيت   سياسة

ي  للسماح المجلس االستشاري للتغيت   اجتماعات قبل طلبات التغيت   تمرير  •
ز
بأخذها ف

 االعتبار

ي  للتغيت   االستشاري المجلس اجتماعات عقد  •
ز
ي  للنظر  الطوارئ حاالت  ف

ز
ات ف  التغيت 

ي حاالت الطوارئ
ز
 ف

ات اختيار  • ي  للمراجعة والفاشلة الناجحة التغيت 
ز
المجلس االستشاري  اجتماعات ف

 . للتغيت  

 

 

 التحديات والمخاطر

 التحديات
ي  التغيت   إلدارة الرئيشي  التحدي ويتمثل

ز
 التواصل وسيساعد . وإدارته تغيت   كل  تسجيل ضمان ف

ي  التغيت   إدارة وقيمة مع نطاق المنتظم
ز
ي  فهم ضمان ف

 إدارة وقيمة لنطاق المعلومات تقنية موظفز

ز  ومن. العملية عىل التحايل محاولة وعدم التغيت   ي  للمساعدة للغاية المهمة الطرق بي 
ز
 هذا  إدارة ف

ز  من التغيت   إلدارة وواضحة نشطة رعاية وجود  ضمان التحدي ز  المسؤولي   وكبار  التنفيذيي 

ز  ز  المسؤولي   . اإلداريي 

ز  العمالء من الدعم عىل للحصول ي  والمستخدمي 
 إىل النظر  يجب المعلومات، تقنية وموظفز

، لتسهيل التغيت   إدارة هدف ات إحداث من بدال  التغيت   التغيت   إدارة هدف تقييم يتم ولن. تأخت 

وقراطيا  يعتتر  الذي ي  التغيت   إدارة يواجه الذي التحدي ويتمثل. للوقت واهدار  بت 
ز
 أنها  من التأكد  ف

ات حدوث عىل المساعدة خالل من قيمة تضيف  . أعىل نجاح وبمعدالت  أشع بشكل التغيت 
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ي 
ز
 أن يمكن. التشغيىلي  بالتغيت   يتم فيها السماح كعملية  التغيت   إدارة تنفيذ  تم المؤسسات، بعض ف

ي إلدارة الهدف إىل الهجرة التحديات هو  أحد  يكون
ي وقت  الذي التغيت   الحقيفر

ز
يتم تضمينه ف

ي  مبكر بما 
ي  يكفز

ز
ي  ويساعد  والتكاليف، الفوائد  تقييم ويشمل الخدمة، حياة دورة ف

ز
 تخطيط ف

ات  . وإدارتها  التغيت 

 

 المخاطر
 : يىلي  إدارة التغيت  ما  مخاطر  تشمل

ام عدم • ز  لألعمال تمويل وجود  وعدم العمل، قبل من التغيت   إدارة بهدف االلتر

ام عدم • ز  تقنية إدارة تمويل إىل واالفتقار  التغيت   إدارة المعلومات بهدف تقنية إدارة التر

 المعلومات

ي  عدم •
ام موظفز ز   التغيت   إدارة بهدف المعلومات تقنية التر

ات تنفيذ  •  التغيت   إدارة الرجوع اىل دون التغيت 

، ال  مستوى إىل التغيت   تقييم تقليل يتم • ي  بشكل التفكت   دون يتغت 
ي  حقيفر

ز
 المخاطر  ف

 والفوائد  والتكاليف

ات إدخال •  كافية   قيمة إضافة دون التنفيذ  لتغيت   تأخت 

ي  الوقت إتاحة عدم •
ز
ات الصحيح للتقييم الكاف وعات من والضغط للتغيت   أو  المرس 

 بالقرارات للتعجيل األعمال

ات ومحاوالت  لتنفيذ  المتاح الوقت كفاية  عدم • ات من الكثت   احتواء التغيت  ي  التغيت 
ز
 ف

 التغيت   نافذة

ات عدد  وتنفيذ  وتخطيط لتقييم كافية  غت   موارد  • كة بواسطة المطلوبة التغيت   الرس 

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

ز  اإلصدار   والتهيئة الخدمة أصول إدارة أو  والتدشي 

وع إدارة أنشطة مع التغيت   إدارة تفاعل كيفية  وضوح عدم •  الخدمة تصميم أو  المرس 

وقراطية التغيت   إدارة أهداف • ي  المفرطة البت 
ي  مفرط تأخت   إىل تؤدي التر

ز
ات ف  التغيت 

 . المطلوبة
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 قوائم التدقيق
 

 الفحص الوصف الرقم

 ☐ يتم االتفاق عىل تعريف التغيت  وتوثيقه 1

ي مراجعة العميل لفهرس الخدمات 2
ز
ز تعريف التغيت  ف  ☐ يتم تضمي 

 ☐ إن نطاق ما تغطيه إدارة التغيت  محدد وموثق بوضوح 3

ز التغيت  العادي وطلب التغيت   4  ☐ القياسي أو طلب الخدمة بوضوحيتم تحديد الفرق بي 

5 
يتم تحديد معايت  ما إذا كان يلزم إحالة طلب التغيت  إىل إدارة ملف حقيبة الخدمات 

 بشكل واضح
☐ 

 ☐ يوجد قالب قياسي يمكن إرسال طلبات التغيت  عليه 6

ز  7  ☐ يتم تحديد الحد األدئز لتقديم طلب التغيت  وإتاحته لجميع المساهمي 

ي قاعدة البيانات وسجالت الحاسوبيتم  8
ز
ات ف  ☐ تسجيل كل التغيت 

ات 9  ☐ ترتيب أولويات كل التغيت 

ها 10 ي يتم تغيت 
 ☐ تتضمن كافة سجالت التغيت  قائمة بعنارص التهيئة التر

 ☐ تتم تصفية جميع طلبات التغيت  من أجل االكتمال والمضاعفة وإمكانية االستمرار 11

12 
ات ومعالجتها بشكل منفصل عن الحوادث والمشاكل وطلبات يتم تسجيل  التغيت 

 الخدمة
☐ 

ات واإلبالغ عنها وتطبيقها بشكل متسق 13  ☐ يتم وضع إجراءات تسجيل التغيت 

14 
المعايت  الالزمة لتقرير ما إذا كان تقييم التغيت  الرسمي مطلوب أم ال، موثقة ومحددة 

 بشكل جيد
☐ 

 ☐ التغيت  إىل التأثت  واألهمية الشديدة والمخاطر والفوائد والتكلفةيستند تقييم  15
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 الفحص الوصف الرقم

16 
إن مستوى سلطة الذي يوافق عىل التغيت  محدد بوضوح ويستند إىل التأثت  واألهمية 

 والمخاطر والفوائد والتكلفة
☐ 

17 
هناك تعريف واضح لألدوار/األشخاص الذين يحتاجون إىل استشارة وإطالع عىل 

ات  التغيت 
☐ 

18 
ها عىل توفت  استمرارية الخدمة لضمان أن تظل خطة  ات لمعرفة تأثت  يتم تقييم التغيت 

 االستمرارية حديثة ومتوائمة مع البيئة الحية
☐ 

19 
ا )قد 

ً
فة مسبق  مع برامج نصية وست  عمل، معرر

يوجد نموذج تغيت  قياسي واحد أو أكتر

 تكون هذه نماذج طلب خدمة(
☐ 

ات العادية 20  ☐ ويعقد المجلس االستشاري للتغيت  بصفة منتظمة لتقييم وتقدير التغيت 

 ☐ يضم المجلس االستشاري للتغيت  دائما مستخدم/ممثل لألعمال 21

22 
ي ظروف محددة ومتفق عليها وال 

ز
ي حاالت الطوارئ إال ف

ز
رفع طلبات التغيت  ف

ُ
وال ت

ستخدم لتجاوز عملية التغيت  العادية
ُ
 ت

☐ 

23 
ي حاالت 

ز
ات ف ي حالة الطوارئ لتقييم وتقدير التغيت 

ز
ويوجد مجلس استشاري للتغيت  ف

 الطوارئ
☐ 

ي كل مرحلة ذات صلة من التغيت   24
ز
ها ف  ☐ يتم تحديث حالة عنارص التهيئة الجاري تغيت 

25 
ي طلباتهم من 

ز
ز لرصد التقدم المحرز ف وهناك مرفق "خدمة ذاتية" متاح للمستخدمي 

 التغيت  أجل 
☐ 

ز  26 ات العادية قبل السماح باإلصدار والتدشي   ☐ يتم اختبار كافة التغيت 

ات العادية 27  ☐ يتم إنشاء خطة احتياطية أو خطة إصالح لكافة التغيت 

ات رئيسية 28 حات بالتغيت  من أجل إجراء تغيت   ☐ تقدم المقتر

 ☐ بخطة اإلصالحيتم تعريف وتوثيق السلطة والمسؤولية من أجل التمسك  29

30 
ال تسمح إدارة التغيت  بتحرير التغيت  وتدشينه إال عند استيفاء معايت  قبول الخدمة 

 المتفق عليها
☐ 

ي العمل 31
ز
ز ف  ☐ يتم توثيق أهداف األداء إلدارة التغيت  واالتفاق عليها مع المساهمي 

 ☐ وإدارة التهيئةأداة إدارة التغيت  هي أداة متكاملة وتتضمن إدارة المشكالت  32
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 الفحص الوصف الرقم

33 
ات العادية وحاالت الطوارئ قبل مرحلة  ويجري مراجعة ما بعد التنفيذ لجميع التغيت 

 االغالق
☐ 

ال 34 ي تجاوزت هدف تنفيذها بشكل فعر
ات التر اكمة من التغيت 

 ☐ وتتم إدارة األعمال المتر

ي األعماليتم تنسيق إدارة التغيت  لتقنية المعلومات بشكل كامل مع إدارة  35
ز
 ☐ التغيت  ف
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ة   تقنية  اإلجراءات المتغير
 
  ف

 دارتهاإتتم  المعلومات الت 

ي تتم ادارتها
ي تقنية المعلومات التر

ز
ات ف  االجراء الرئيشي للتغيت 

 

 

 

ال داية

ال هاية

   يل ومراجعة 
 لب الت ي ر

BAI06.PR.02

تقييم وتن ي  
الت ي رات  ي حاالت 

ال وار  

BAI06.PR.03

تقييم الت ي ر 
بوا  ة مدير الت ي ر

BAI06.PR.04

جدولة الت ي ر وبناء 
االعتماد والسما  

بالت ي ر

BAI06.PR.06

اعتماد تد    

الت ي ر

BAI06.PR.07

مراجعة ما بعد 
التن ي  وا    

الت ي ر

BAI06.PR.08

تقييم االق راحات 
بالت ي ر

BAI06.PR.01

تقييم الت ي ر 
بوا  ة ا  ل  

اال  شار  للت ي ر

BAI06.PR.05

دعم  دارة الت ي ر

BAI06.PR.09

تقييم الت ي ر

BAI06.PR.10
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حاتال تقييم  التغيت  ب مقتر

 

 معلومات إضافية لتقييم التغيير بواسطة المجلس االستشاري للتغيير 

ات تبدأ  ما  وعادة ي  الرئيسية التغيت 
ة  تكلفة عىل تنطوي التر  كجزء  تنظيمي  تأثت   أو  مخاطر  أو  كبت 

 . الخدمات ملف حقيبة إدارة هدف من
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ة، أو  الجديدة الخدمة استئجار  قبل تب قد  لما  التغيت   مراجعة المهم من المتغت   تأثت   من عليه يتر

كة الموارد  وعىل األخرى الخدمات عىل  . التغيت   جدول وعىل المشتر

حات إرسال يمكن ة أو  جديدة خدمات استئجار  قبل إلدارة التغيت   بالتغيت   المقتر  لضمان متغت 

ملف  لهدف كمشغل  تقديمها  يمكن أو  األخرى المسائل أو  للموارد  المحتملة التضاربات تحديد 

 الخدمات حقيبة

اح تنفيذ  اعتماد  بحيث  الخدمةبتأجت   يسمح ببساطة لكنه ال يسمح بتنفيذ التغت   بالتغيت   االقتر

 . هذا  الخدمة تصميم نشاط يبدأ  أن يمكن

اح بالتغيت   ُيستخدم
  يتم. للتغيت   المستوى عاىلي  وصف لتوصيل االقتر

ً
اح إنشاء عادة  بالتغيت   االقتر

 عىل للحصول إلدارة التغيت   تمريره ويتم الخدمات ملف حقيبة إدارة لهدف كمدخل  هذا 

حات يمكن كما .  االعتماد  امج إدارة مكتب بواسطة بالتغيت   إعداد المقتر وعات بواسطة أو  التر  مرس 

 . فردية

ي 
اح يشمل أن وينبغز  : يىلي  ما  بالتغيت   االقتر

 ي  أو  الجديدة للخدمة المستوى رفيع وصف
ها  تم التر ي  بما  المتقاعدة، أو  تغيت 

ز
 ذلك ف

ي  األعمال نتائج
 والضمان الفائدة وتقديم دعمها  سيتم التر

 ي  بما  كاملة  عمل حالة
ز
انية وكذلك والمشاكل والبدائل المخاطر  ذلك ف ز  والتوقعات المت 

 المالية

 التغيت   وتنفيذ  لتصميم تفصيىلي  جدول . 

اح بمراجعة التغيت   إدارة تقوم  أو  تضاربات أي وتحديد  الحاىلي  التغيت   وجدول بالتغيت   االقتر

اح واالستجابة محتملة مشاكل ي  المشاكل توثيق أو  باعتماده إما  التغيت   للمبادر باقتر
 إىل تحتاج التر

 . حل

اح اعتماد  يتم عندما  ، االقتر  المخطط تنفيذ  تواري    خ ليتضمن التغيت   جدول تحديث يتم بالتغيت 

احه للتغيت   التفصيىلي   . الذي يتم اقتر

ة، أو  الجديدة الخدمة استئجار  وبعد  ي  المتغت 
 العادية طلبات التغيت  بالطريقة استخدام ينبغز

ات السماح بإجراء لطلب تبط. محددة تغيت  اح طلبات التغيت  هذه وستر  بحيث بالتغيت   باالقتر

ي  للهدف رؤية التغيت   إلدارة تكون اتيحر لطلبات التغيت   األولوية يتم تحديد  أن ويمكن العام االستر

 . مناسب نحو  يتم مراجعتها عىل وأن هذه
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 تسجيل ومراجعة طلبات التغيت  

 

 بواسطة المجلس االستشاري للتغيير معلومات إضافية لتقييم التغيير 

 انشاء وتسجيل طلب التغيير 

BA
I0

6.
PR

.0
2

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 لب الت ي ر ال   تم ار ال 

BAI06.PR.02.01

ال داية

 لب الت ي ر

تحديد م در  لب الت ي ر

BAI06.PR.02.03

   يل ا تق ال  لب   ي ر

BAI06.PR.02.04

ت  ي    ل الت ي ر كت ي ر 

 ار  

BAI06.PR.02.07

 ل   ا   ي ر  ار  

نعم

ال

نعم

  ي ر قيا    

تحديد ما   ا  ا    ل بيا ات 

 لب الت ي ر  املة

BAI06.PR.02.09

ال

ت  ي    ل الت ي ر كت ي ر 

قيا   

BAI06.PR.02.08

 ل  لب الت ي ر م تمل  

اع م امل ادر بتقديم  لب 

الت ي ر بالرف 

BAI06.PR.02.10

تحديد   ا  االعتماد ل لب 

الت ي ر

BAI06.PR.02.12

نعم

 ل  لب الت ي ر  ي   ا  

االق را  بالت ي ر  

نعم

تو ي  عملية ق ول  لب الت ي ر 

 ي   ل الت ي ر

BAI06.PR.02.13

ال

اع م امل ادر بتقديم  لب 

الت ي ر بق ول  لب الت ي ر

BAI06.PR.02.14

دعوة ا  ل  اال  شار  

للت ي ر  لى  جراء تقييم للت ي ر

BAI06.PR.02.15

(تم تحديث )  ل الت ي ر 

 لب امل ادر بتقديم  لب 

أو التعديل الت ي ر للتحديث و

BAI06.PR.02.11

ال

ا شاء   ل الت ي ر

BAI06.PR.02.05

  ل الت ي ر

تحديد  و  الت  ي 

BAI06.PR.02.06

تقييم وتن ي  الت ي رات 

ال ار ة

BAI06.PR.03

ال هاية

تقييم االق راحات بالت ي ر

BAI06.PR.01

 ل  لب الت ي ر   ا 

صالحا  

التحق  من  حة ما   ا  ا  

 لب الت ي ر قا و يا

BAI06.PR.02.02

نعم

ال

DSS02

 ل ات ال دمات والحواد  

املدارة

 الت ي ر  لى قا مة ال دمات امل لوبة

 الت ي ر  لى  دمة م لوبة

  الت ي ر  لى مشرو  م لو

  جراء   ي ر  ش يلي 
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ي  التنظيمية المجموعة أو  الفرد  – البادئ من بطلب التغيت   طرح ويتم
 عىل. التغيت   تتطلب التر

ي  أو  إضافية خدمة متطلبات تطلب أعمال وحدة هذه تكون قد  المثال، سبيل
 إدارة موظفز

 . األخطاء  حل عىل يشجعون الذين المشكالت

ه التغيت   حجم عىل وتفاصيلها  للتغيت   المسجلة المعلومات مستوى يعتمد   تسجيل يتم. وتأثت 

أثناء احراز مستند  المعلومات بعض تحديث يتم وقد  المستند  تشغيل بدء عند  المعلومات بعض

ة المعلومات بعض تسجيل يتم. حياته دورة خالل للتقدم التغيت   ، طلب نموذج عىل مباش   التغيت 

ي  واإلجراءات التغيت   تفاصيل تسجيل نويمك
ز
طلب  اليها من المرجعية وإحالة أخرى مستندات ف

،  . التأثت   أو  العمل حالة تقييم تقرير  مثل التغيت 

، الكامل بالتاري    خ التغيت   سجل ويحتفظ  يسجل ثم التغيت   طلب من معلومات ويتضمن للتغيت 

 . المراجعة ومعلومات والتنفيذ  واالعتماد  األولوية مثل عليها  متفق معايت  

 مثل) الصلة ذات والسجالت التغيت   مستند  تحديث يتم حياته، دورة خالل التغيت   استمرار  ومع

ي  الصلة ذات التهيئة وعنارص ( العمل أوامر 
ز
 عن رؤية هناك تكون بحيث المحتوى، إدارة نظام ف

 والنتائج والتكاليف الفعلية والموارد  التقديرات تسجيل ويتم. العملية مع توافقه ومدى حالته

ز ( الفشل أو  النجاح)  . التقارير  إعداد  من اإلدارة لتمكي 

 تسجيل التغيير 

ي 
ي  البت وينبغز

ز
 نماذج عىل التغيت   طلبات إرسال ويمكن. طلبات التغيت   وتوثيق تسجيل إجراءات ف

يد  طريق عن ورقية، ي  التر
وئز نت، شبكة عىل واجهة باستخدام أو  اإللكتر  . المثال سبيل عىل اإلنتر

ز  المستلمة التغيت   طلبات كافة  تسجيل يجب ي  بالتسلسل) تعريف رقم وتعيي 
ي (. الزمتز

ز
 حالة ف

 بالرقم االحتفاظ المهم من مشكلة، سجل حل مثل لمشغل استجابة التغيت   طلبات تقديم

 . التتبع إمكانية لتوفت   التشغيل لوثيقة المرجغي 

 

 أنواع طلبات التغيير 

. التهيئة عنارص  من أكتر  أو  واحد  عنرص  عىل تغيت   إجراء إىل يسغ رسمي  اتصال هو  التغيت   طلب

  ذلك يتخذ  وقد 
ً
 مستند  أو  الخدمة مكتب مكالمة أو " التغيت   طلب" مستند  مثل متعددة، أشكاال

وع بدء  سبيل عىل. التغيت   طلب من مختلفة أنواع التغيت   من مختلفة أنواع تتطلب قد . المرس 

اح الرئيشي  التغيت   يتطلب قد  المثال،   إنشاؤه يتم بالتغيت   اقتر
ً
ملف  إدارة عملية بواسطة عادة

وقراطي  نهج اتباع تجنب المهم ومن. الخدمات حقيبة  المثال سبيل عىل طفيف، تغيت   لتوثيق بت 

ي  الثقافية الحواجز  بعض إزالة
 . التغيت   إدارة عملية اعتماد  دون تحول التر

  الخدمة: هناك ثالثة أنواع مختلفة من تغيت  
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   ا  به مرصح تغيت   - القياسي  التغيت
ً
 أو  إجراء ويتبع نسبًيا  وشائع الخطورة منخفض مسبق

 العمل.  تعليمات

   ي  تنفيذه يجب تغيت   - الطارئ التغيت
ز
 لحل المثال، سبيل عىل ممكن، وقت أقرب ف

 ثغرة امنية أو  كبت    حادث

   ي  تغيت   أي - العادي التغيت
ز
ا  يعد  ال  الخدمة ف ً ا  أو  قياسًيا  تغيت  ً ي  تغيت 

ز
 الطوارئ حالة ف

ات تصنيف يتم ما  وغالبا  ات أنها  عىل التغيت  ا  ثانوية، أو  هامة أو  رئيسية تغيت 
ً
 التكلفة لمستوى وفق

ي  والمخاطر 
ات نطاق وعىل األمر، عليها  ينطوي التر  استخدام ويمكن. بها  وعالقتها  األخرى التغيت 

 . المناسبة التغيت   سلطة لتحديد  التصنيف هذا 

ات وطلبات التغيير وسجالت التغيير   التغيير

 غت   بشكل" طلبات التغيت  "و" سجالت التغيت  "و" التغيت  " مصطلحات استخدام يتم ما  وغالبا 

وط هذه استخدام يىلي  وفيما . التباس حدوث إىل يؤدي مما  متناسق  : الرس 

   ء أي إزالة أو  تعديل أو  إضافة - التغيت ي
 تقنية خدمات عىل تأثت   له يكون قد  س 

ات النطاق يتضمن أن يجب. المعلومات  واألدوات والعمليات البنيات كافة  عىل تغيت 

ات إىل باإلضافة والوثائق، والمقاييس ي  التغيت 
 المعلومات تقنية خدمات عىل تطرأ  التر

 . األخرى التهيئة وعنارص 

 اح – التغيت   طلب احه، التغيت   تفاصيل يتضمن وهو . تغيت   إلجراء رسمي  اقتر  الذي تم اقتر

ونيا  أو  الورق عىل تسجيله ويمكن  التغيت   طلب المصطلح استخدام يساء ما  غالبا . الكتر

ي 
، سجل ليعتز  . نفسه التغيت   أو  تغيت 

   للتغيت   حياة دورة تغيت   كل  ويوثق. التغيت   تفاصيل عىل يحتوي سجل - سجل التغيت 

ي  تلك حتر  تلقيه، يتم تغيت   طلب لكل تغيت   سجل إنشاء يتم. الواحد 
 بعد  رفضها  يتم التر

ي  التهيئة عنارص  إىل التغيت   سجالت تشت   أن يجب. ذلك
 تخزين يمكن. بالتغيت   تتأثر  التر

ي  التغيت   سجالت
ز
ي  أو  التهيئة إدارة نظام ف

ز
ي  آخر  مكان ف

ز
 . الخدمة معارف إدارة نظام ف

ستخدم
ُ
ستخدم وال  الطلبات، إلرسال فقط التغيت   طلبات ت

ُ
 أو  التغيت   إدارة قرارات عن للبالغ ت

، حول المطلوبة المعلومات كافة  عىل التغيت   سجل يحتوي. التغيت   تفاصيل توثيق ي  بما  التغيت 
ز
 ف

ي يتم طلبات التغيت   من الواردة المعلومات ذلك
 . التغيت   هذا  حياة دورة إلدارة استخدامها  والتر
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ات وتنفيذ  تقييم ي  التغيت 
ز
 الطوارئ حاالت  ف

 معلومات إضافية لتقييم التغيير بواسطة المجلس االستشاري للتغيير 

  حاالت الطوارئ
 
ات ف  التغيير

BA
I0

6.
PR

.0
3

  
  
  
   
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

تم ار ال الت ي ر ال ار  

BAI06.PR.03.01

ال داية

 لب الت ي ر ال ار  

تحديد أع اء منا     

للم ل  اال  شار  للت ي ر

BAI06.PR.03.02

تحديد ميعاد اجتما  ا  ل  

اال  شار  للت ي ر

BAI06.PR.03.04

Yes

تقييم ا  ا ر املرت  ة بالت ي ر 

املق ر   ي حاالت ال وار  

BAI06.PR.03.05

ا  شارة ال  راء ال ني  

BAI06.PR.03.06

 ل ي ب ا  شارة ال  راء 

ال ني   

نعم

ال

ال هاية

 ل  ل أع اء ا  ل  
تاح    اال  شار  للت ي ر م 

 ي الوق  املنا ب   
دعوة ممثل   بديل   للم ل  

اال  شار  للت ي ر

BAI06.PR.03.03No

 ل ي ب ا  شارة نعم
املسا م   املعني   

باألعمال 

تقييم الت   ر ا ا لم يتم تن ي  

الت ي رات ال ار ة

BAI06.PR.03.09

ال

ا  شارة املسا م   املعني   

باألعمال

BAI06.PR.03.07

 ل املوارد متاحة  
ال حث عن ال دا ل املتاحة 

BAI06.PR.03.12

تحديد الت   ر على ال دول 

الزم   للت ي ر

BAI06.PR.03.11

نعم

 ل ال دول الزم   للت ي ر 

تحديث ال دول الزم   للت ي را حد  م لو  

BAI06.PR.03.14

تم )جدول  م   للت ي ر 

(تحديث 

نعم

ا هاء التعدي ت ال   يتم 
 جرا  ا على الت ي ر ال ار   
ا  لى ا  ا ر وال دول  ا  ناد 

الزم      ا لزم األمر

BAI06.PR.03.15

ال

 ل التعدي ت م لوبة  

ات ا  قرار بش   اعتماد الت ي ر 

ال ار  

BAI06.PR.03.17

نعم

ال

 ل اعتمد ا  ل  
اال  شار  للت ي ر الت ي ر 

ال ار   

 ل الت ي ر ال ار  يحتا  الى ا  

يتم  عديل  و ار ال   

BAI06.PR.03.21

نعم

تو ي    ب الرف 

BAI06.PR.03.18

اع م امل ادر بتقديم الت ي ر 
ال ار  بس ب الرف  بشكل 

ر   

BAI06.PR.03.19

ال   تم )الت ي ر ال ار  

(اعتماد 

 عديل ال دول الزم   للت ي ر

BAI06.PR.03.22
ال

السما  للم ادر بتقديم الت ي ر 
ال ار  بتعديل  و عادة  ر ال   

  ا لزم األمر

BAI06.PR.03.20

 ال ار   الت ي ر يحتا   ل
 ر ال  و عادة  عديل  لى

نعم

تن ي  الت ي ر ال ار  

BAI06.PR.03.23

(تم تحديث )  ل الت ي ر 

ال

تقييم أ مية الت ي رات ال ار ة

BAI06.PR.03.08

تحديد توافر املوارد  ي الوق  
املنا ب لتن ي  الت ي ر  ي 

.حاالت ال وار  

BAI06.PR.03.10
ال

الت عيد الى  دارة تقنية  ل املوارد ال ديلة متاحة 

املعلومات لو  ا   ل  منا ب

BAI06.PR.03.13 ال نعم

تحديث   ل الت ي رات 

(ال ار ة)

BAI06.PR.03.16

ال   تم )الت ي ر ال ار  

(اعتماد 

فح  ما   ا  ا   مو   الت ي ر 

متا   

BAI06.PR.03.24

 ل  مو   الت ي ر متا   

تحديث   ل الت ي ر    ا  ا  

الوق  املنا ب متا 

BAI06.PR.03.26

ال

ا ت دام  مو   الت ي ر لتن ي  

الت ي ر ال ار  

BAI06.PR.03.25

نعم

 مو   الت ي ر

يوجد حل 

نعم
ال

 تقييم ا  ا ر املرت  ة ب 
عمليات األعمال ال اصة بالعميل - 
ال دمات  -
أجزاء  امة من ال  ية األ ا ية -

و  و  للم ل  اال  شار  للت ي ر ا  ي تم     ا 

اقت   ال روف  ل    ي  كل م تمر عن بعد
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ي 
ز
ي حاالت  تكون األحيان، بعض ف

ز
ات ف  واختبارها  بعناية تصميمها  ويجب مطلوبة الطوارئ التغيت 

ي  تأثت   يكون قد  أو  االستخدام، قبل اإلمكان قدر 
ز
 الحدث من أكتر  الطوارئ حاالت التغيت  ف

ي حاالت الطوارئ تفاصيل توثيق ويمكن. األصىلي 
ز
ات ف  . رجغي  بأثر  التغيت 

ات عدد  عىل اإلبقاء من البد  احها  التغيت  ي يتم اقتر
ي حاالت الطوارئ التر

ز
 ممكن، حد  أدئز  عند  ف

ا  عموما أكتر  ألنها  ،. للفشل ُعرضة وأكتر  تدمت  ي
ات جميع توقع عام، بوجه وينبغز ي  التغيت 

 التر

ات لبناء الالزمة الموارد  توافر  مراعاة مع لها، ويتم التخطيط مطلوبة تكون أن يحتمل  التغيت 

ات فيها  تكون مناسبات هناك فإن ذلك، ومع. واختبارها  ي حاالت الطوارئ التغيت 
ز
ورية ف  رصز

ي  ولذلك
ات هذه لمعالجة إجراءات وضع ينبغز  االدارية بالضوابط التضحية دون برسعة، التغت 

 . العادية

ي حاالت الطوارئ التغيت   إجراء حجز  يتم
ز
ات ف ي  للتغيت 

ي  خطأ  إصالح إىل تهدف التر
ز
 تقنية خدمة ف

كة عىل سلًبا  والذي يؤثر  المعلومات ات مع التعامل يتم. عالية بدرجة الرس  ي  التغيت 
 إىل تهدف التر

ات  الفور  عىل المطلوبة األعمال تحسينات إدخال  ذات أنها  عىل تقييمها  ويتم عادية، كتغيت 

 أو  التخطيط سوء بسبب) تغيت   إجراء إىل ماسة حاجة هناك كانت  وإذا . للغاية قصوى أهمية

ات ي  المفاجئة التغت 
ز
ي  ،(األعمال متطلبات ف

 طبيغي  تغيت   أنه عىل التغيت   هذا  مع التعامل فينبغز

 . أولوية أعىل لها  إعطاء مع ولكن

  حالة الطوارئ
 
 اعتماد التغيير ف

ي  االعتماد  من محددة مستويات ستوجد 
ز
 مستويات وفهم توثيق ويجب الطوارئ حاالت  للتغيت  ف

ي . واضحا  توثيقا  المفوضة السلطة
ز
كامل   اجتماع عقد  الممكن من يكون ال  قد  الطوارئ، حالة وف

، األمر  تطلب إذا . للمجلس االستشاري للتغيت    فسيتم اعتماد من المجلس االستشاري للتغيت 

ي حاالت  خالل من كذل توفت  
ز
 الطوارئ المجلس االستشاري للتغيت  ف

ي حاالت الطوارئ تغيت   إلجراء باالعتماد  قرار  أي توثيق يتم أن المهم من
ز
ي  لضمان ف

 اتفاق تلفر

 . العملية لمعاينة المناسبة السجالت وتوفت   المناسبة، اإلدارة من رسمي 

 

  حاالت الطوارئ وتنفيذ  واختبار  بناء
 
ات ف  التغيير

ات يتم تخصيص ي  للفريق بها  المسموح التغيت 
ي  التقتز

 زمنية، جداول تتطلب عندما . بالمبتز  المعتز

، إدارة فإن ي  المدير  مع بالتعاون التغيت 
ز  من كاف  عدد  توفت   تضمن المناسب، الفتز  الموظفي 

ي  - واالتفاقات اإلجراءات تكون أن ويجب. العمل بهذا  للقيام والموارد 
 اإلدارة عليها  توافق التر

 . بذلك حتر تسمح قائمة - وتدعمها 

 اإلصالح.  معالجة يجب كما 

ي حاالت الطوارئ التغيت   اختبار  يجب
ز
ي  وال . ممكن قدر  بأقص ف

ات نطبق أن لنا  ينبغز ي  التغيت 
 التر

ي  التغيت   كان  وإذا . اإلطالق عىل تجنبه الممكن من هذا  كان  إذا  بالكامل لالختبار  تخضع لم
ز
يست  ف
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ي . الكافية االختبارات تكلفة من أكتر  عادة تكون التكلفة فإن الخطأ،االتجاه 
ي  النظر  وينبغز

ز
 مقدار  ف

ات جميع اختبار  تكلفة ات تكلفة مقابل كامل  نحو  عىل التغيت   احتمال مراعاة مع الفاشلة، التغيت 

 . المتوقع فشله

 التغيت   مدير  بواسطة الذي يتم التغيت   تقييم

 

 التغيير بواسطة المجلس االستشاري للتغيير معلومات إضافية لتقييم 

BA
I0

6.
PR

.0
4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

تحديد ما   ا  ا  يم ن ت  ي  
 مو   الت ي ر املوجود على 

 لب الت ي ر

BAI06.PR.04.01

ال داية

 لب الت ي ر

تحديد مستوى االعتماد 

امل لو  

BAI06.PR.04.02

تحديد ما   ا  ا  تقييم الت ي ر 

م لو  

BAI06.PR.04.03

نعم

 ل يت لب   ا   لب 

الت ي ر تقييم الت ي ر 

نعم

ال

ال هاية 

ال

 ل   ا   لب الت ي ر نعم
يحتا  الى تقييم من ا  ل  

اال  شار  للت ي ر 

ال

تقييم مدى أ مية الت ي ر 

وت   ر 

BAI06.PR.04.08

تحديد األولو ة ا  نادا الى 

األ مية والت   ر

BAI06.PR.04.09

نعم

 ل املوارد متاحة  

الت عيد  دارة تقنية 

املعلومات    ا  ا   ل  منا  ا

BAI06.PR.04.22

تم )ال دول الزم   للت ي ر 

(تحديث 

نعم

ال

 ل تحديث ال دول الزم   

للت ي ر م لو   

تحديث ال دول الزم   للت ي ر

BAI06.PR.04.15

نعم

ا هاء التعدي ت ال   يتم  د ال ا 
ا  لى  على الت ي ر  ا  ناد 

ا  ا ر وال دول الزم  

BAI06.PR.04.12

(تم تحديث )  ل الت ي ر 

تحديد ما ا ا  ا  الت ي ر املق ر  
ال   تم ا ها   يت لب ت عيد 

الى ا  ل  اال  شار  للت ي ر 

BAI06.PR.04.14

ال

تحديث   ل الت ي ر

BAI06.PR.04.13

 ل التعدي ت م لوبة  

تم )ال دول الزم   للت ي ر

(تحديث 

تقييم ا  ا ر املرت  ة بالت ي ر 

املق ر 

BAI06.PR.04.05

تحديد مدى توافر املوارد 

لتن ي  الت ي ر

BAI06.PR.04.10

ال

نعم

تحديد الت   ر على ال دول 

الزم   للت ي ر

BAI06.PR.04.11

 ل املوارد ال ديلة متاحة  

ال

ال حث عن م ادر بديلة

BAI06.PR.04.18

 مو   الت ي ر

 ل يم ن ا  يتم ت  ي  
 مو   الت ي ر على  لب 

الت ي ر  

تقييم الت ي ر

BAI06.PR.10

تحديد ما ا ا  ا  الت ي ر يحتا  
الى تقييم  بوا  ة ا  ل  

اال  شار  للت ي ر

BAI06.PR.04.04

تقييم الت ي ر بوا  ة 

ا  ل  اال  شار  للت ي ر

BAI06.PR.05

 ل  نا  حاجة الى 

ا  شارة ال  راء ال ني     ا  شارة ال  راء ال ني   

BAI06.PR.04.06

 ل  نا  حاجة الى 
ا  شارة املسا م   املعني   

باألعمال   

ا  شارة املسا م   املعني   

باألعمال

BAI06.PR.04.07

نعم

نعم

ال

 ل الت ي ر يت لب اعتماد 
ا  ل  اال  شار  للت ي ر 

 Yes

السما  بتد    الت ي ر

BAI06.PR.04.16

No

تو ي  املوافقة على الت ي ر

BAI06.PR.04.17

 عديل ال دول الزم   للت ي ر

BAI06.PR.04.19

(ال   تم اعتماد )الت ي ر 

تم )ال دول الزم   للت ي ر 

(تحديث 

تو ي    ب الرف 

BAI06.PR.04.20

اع م امل ادر بتقديم الت ي ر 

بس ب الرف  بشكل ر   

BAI06.PR.04.21

السما  للم ادر بتقديم الت ي ر 
بتعديل  و عادة ار ال   ا ا لزم 

االمر

BAI06.PR.04.23

 ل تم  عديل الت ي ر و عادة 

ار ال  

ال
نعم

يوجد حل  

نعم

ال

ال

 مستوى ال  حية امل لو  
 
تحدد  ما   الت ي ر عادة

العتماد الت ي ر

مدير الت ي ر ال   يقوم بتقييم الت ي ر وتقييم ا  ا ر 
 املرت  ة   

عمليات االعمال ال اصة بالعميل  -
ال دمات  -
أجزاء  امة من ال  ية اال ا ية -
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 تقدير وتقييم التغيير 

ي 
ات تخضع أن وينبغز ي  التغيت 

، تقييم رسمي  لعملية هامة تعتتر  التر ي  للتغيت 
 هناك تكون أن وينبغز

 هذا، رسمي للتغيت   تقييم إىل حاجة هناك كانت  إذا  ما  لتحديد  جيدا  تحديدا  محددة معايت  

ي  ذلك وسيوثق
ز
ي . الصلة ذي التغيت   نموذج ف

 لبدء االقتضاء عند  للتقييم رسمي  طلب تقديم وينبغز

 بواسطة التغيت   تقييم فسيتم مطلوًبا، للتغيت   الرسمي  التقييم يكن لم إذا . التغيت   تقييم عملية

ي  موضح هو  كما   المناسبة التغيت   سلطة
ز
 . القسم هذا  ف

ي 
ي  النظر  وينبغز

ز
ات خدمات عىل المحتمل التأثت   ف ها  الفاشلة التغيت   الخدمة أصول عىل وتأثت 

ات ز ي " األسئلة توفر . والتجهت 
 . جيدة بداية نقطة" التغيت   إدارة عن طرحها  يتم التر

ات لكل التالية األسئلة عن اإلجابة يجب  تقييم إكمال يمكن ال  المعلومات، هذه وبدون. التغيت 

ز  التوازن فهم يتم ولن التأثت   ة للخدمة بالنسبة والفوائد  المخاطر  بي   إىل ذلك يؤدي قد . المباش 

ي  حتر  أو  لألعمال المتوقعة أو  المحتملة الفوائد  كل  التغيت   تقديم عدم
ز
 يؤثر  قد  مما  التغيت   هذا  ف

ة الخدمة عىل متوقع وغت   ضار  بشكل  . المباش 

 : هي  األسئلة

؟ أثار  الذي من. 1  التغيت 

؟ سبب ما . 2  التغيت 

؟ من المطلوب العائد  ما . 3  التغيت 

ي  المخاطر  هي  ما . 4
؟ عليها  ينطوي التر  التغيت 

؟ لتحقيق المطلوبة الموارد  هي  ما . 5  التغيت 

 وتنفيذه؟ واختباره التغيت   بناء عن المسؤول من. 6

ز  العالقة ما . 7 ات التغيت   هذا  بي   األخرى؟ والتغيت 

ات، تقييم ضمان عن مسؤولة التغيت   وإدارة  بعد  ومراجعتها  وتنفيذها  واختبارها  وتطويرها  التغيت 

 خدمة عن النهائية المسؤولية أن مالحظة المهم من ذلك، ومع. بذلك مسموح لها  كان  إذا  ذلك،

ي  بما  - المعلومات تقنية
ز
ات ذلك ف ي  التغيت 

 وهي . الخدمة مالك عاتق عىل تقع - عليها  تطرأ  التر

ي  تتحكم
ز
ي  وستشارك المتاح، التمويل ف

ز
ة العضوية خالل من التغيت   عملية ف  المفوضة أو  المباش 

 . أخرى تغيت   سلطة أو  للمجلس االستشاري للتغيت  

، والموارد  األثر  تقييم إجراء عند  ي  لطلبات التغيت 
المجلس  أو  التغيت   إدارة تنظر  أن ينبغز

ي حاالت الطوارئ أو  المجلس أو  االستشاري للتغيت  
ز
ي  أخرى تغيت   سلطة أي االستشاري للتغيت  ف

ز
 ف

ي  بما  الصلة، ذات البنود 
ز
 : ذلك ف

 التأثت  الذي يقوم به التغيت  عىل عملية ست  العمل الخاصة بالعميل 
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  اح بالتغيت  مرتبط به
 أي اقتر

   ي  محدد  هو  كما ) العمالء وخدمة األساسية البنية عىل التأثت
ز
 متطلبات أساس خطوط ف

 والموثوقية واألداء السعة وعىل( مستوى الخدمة ونموذج الخدمة واتفاقيات الخدمة

 واألمن الطوارئ والمرونة وخطط

   ي  األخرى الخدمات عىل التأثت
وعات أو ) األساسية البنية نفس عىل تعمل التر  (المرس 

   عىل – المؤسسة داخل المعلومات بتقنية المتعلقة غت   األساسية البنيات عىل التأثت 

 العمالء مساعدة ومكاتب والنقل المكاتب وخدمات األمن المثال، سبيل

  تنفيذ التغيت  تأثت  عدم 

 ها  األعمال الموارد  المعلومات، تقنية ، لتنفيذ  الالزمة الموارد  من وغت  ي  بما  التغيت 
ز
 ذلك ف

ز  األشخاص وعدد  المحتملة، التكاليف  الُمستغَرق والوقت جاهزيتهم ومدى المطلوبي 

 األساسية للبنية مطلوبة جديدة عنارص  وأي

  جدول الخدمة المتوقع 

  ي  مطلوبة إضافية مستمرة موارد
ز
 التغيت   تنفيذ  حالة ف

   امج األمن وخطة السعة وخطة االستمرارية خطة عىل التأثت  التدهور  الختبار  النصية والتر

 . الخدمة تشغيل وممارسات االختبار  وبيئة

 

 تخصيص األولويات

تيب لتحديد  االولويات تحديد  عملية وتستخدم ي  الذي التر
ي  فيه ينظر  أن ينبغز

ز
ات ف ي  التغيت 

 التر

 . قدمت

 . وأهميته التغيت   لتأثت   المنش    تقييم طلب تغيت   كل  يتضمن وسوف

   تغيير تصحيح   االولوية
 تغيير تحسيت 

 فوري 

ي حاالت 
ز
التعامل مع التغيت  ف

 الطوارئ

 للخطر الحياة تعريض

ي  التسبب
ز
ة  خسارة ف ي  كبت 

ز
 ف

 عىل القدرة عدم أو  اإليرادات

 هامة عامة خدمات تقديم

 فوري إجراء اتخاذ  يلزم

ات مناسب غت    لتغيت 

ز   التحسي 
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 مرتفع

 بناء لموارد  عليا  أولوية إيالء

 التغيت   وتنفيذ  واختبار 

 بعض عىل بشدة يؤثر 

ز  ، المستخدمي  ز  أو الرئيسيي 

 من كبت    عدد  عىل التأثت  

ز   المستخدمي 

ي 
يعية بالمتطلبات يفز  الترس 

 السوق لفرص يستجيب

ة  المتطلبات أو  األجل القصت 

 العامة

 األعمال مبادرات يدعم

ي  الجديدة
يد  التر ز  مكانة من ستر

كة ي  الرس 
ز
 السوق ف

 ال  ولكن شديد، تأثت   يوجد  ال  متوسط

 حتر  التصحيح تأجيل يمكن

 أو  التاىلي  المجدول اإلصدار 

قية  التر

 استمرارية عىل يحافظ

 األعمال

 األعمال مبادرات يدعم

 المخطط لها

ًرا  التغيت   يكون منخفض ورًيا  متر  ورصز

 حتر  االنتظار  يمكنه ولكنه

 أو  التاىلي  المجدول اإلصدار 

قية  التالية التر

ي  تحسينات
ز
 إمكانية ف

 الخدمة يضيف استخدام

 جديدة تسهيالت
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 بواسطة المجلس االستشاري للتغيت  يتم  الذيالتغيت  تقييم 

 

 معلومات إضافية لتقييم التغيير بواسطة المجلس االستشاري للتغيير 

 المجلس االستشاري للتغيير 
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تحديد ا ا ما  ا  تقييم الت  ر 

م لو 

BAI06.PR.05.01

ال داية

 يا ة الت ي ر

تقييم أع اء ا  ل  
اال  شار  للت ي ر املنا     

لتقييم الت ي ر

BAI06.PR.05.03

نعم

 ل  ل أع اء ا  ل  
اال  شار  للت ي ر موافق   

على الح ور  

نعم

ال

ال هاية

ال

تقييم أ مية وت   ر الت ي ر

BAI06.PR.05.14

نعم

 ل املوارد متاحة  

نعم

تقييم مدى ص حية جدول 

التن ي  املق ر 

BAI06.PR.05.17

(تم تحديث )  ل الت ي ر 

ا هاء التعدي ت ال   يتم  جرا  ا على 
ا  لى ا  ا ر وال دول  الت ي ر  ا  ناد 
الزم   وتقر ر التقييم للت ي ر    ا لزم 

األمر

BAI06.PR.05.20

ال

تحديث   ل الت ي ر  ا ا لزم 

االمر

BAI06.PR.05.21

 ل  نا  ت ار  م  
ال دول الزم   للت ي ر 

الحالي  

عقد اجتما  ا  ل  

اال  شار  للت ي ر

BAI06.PR.05.08

ال

تحديد األ مية ا  نادا الى 

األ مية والت   ر

BAI06.PR.05.15

تحديد مدى توافر املوارد من 

اجل تن ي  الت ي ر

BAI06.PR.05.16

 ي اد املوارد ال ديلة

BAI06.PR.05.18

 ل يت لب   ا   لب 

الت ي ر تقييم الت ي ر  

تحديد ميعاد اجتما  ا  ل  

اال  شار  للت ي ر

BAI06.PR.05.06

 ل تقر ر تقييم الت ي ر 

متا   

الت كد من أ  تقر ر تقييم 

الت ي ر م تمل و امل

BAI06.PR.05.11

تقييم م ا ر الت ي ر

BAI06.PR.05.10

النعم

الت عيد  دارة تقنية 

املعلومات  ا ا  ا   ل  منا  ا

BAI06.PR.05.19

ال

ار ال الت ي ر املق ر  الى تقييم 

الت ي ر

BAI06.PR.05.02

فر   تقييم الت ي ر يعد تقر ر 

لتقييم الت ي ر

BAI06.PR.05.04

تم )ال دول الزم   للت ي ر 

(تحديث 

تو    جدول أعمال تقييم 
م  الو ا   )الت ي ر املق ر  

على أع اء ا  ل  ( الداعمة

اال  شار  للت ي ر

BAI06.PR.05.07

تحديد ما ا ا تم اكتمال تقر ر 

تقييم الت ي ر

BAI06.PR.05.09

 ل  نا  حاجة الى 

ا  شارة ال  راء ال ني  ا  شارة ال  راء ال ني    

BAI06.PR.05.12

نعم

ال

ال

 ل  نا  حاجة الى 
ا  شارة املسا م   املعني   

باألعمال  

ا  شارة املسا م   املعني   

باألعمال

BAI06.PR.05.13

نعم

 ل املوارد ال ديلة متاحة  

نعم

 ل التعدي ت م لوبة 
تحديث الت ي ر املق ر 

BAI06.PR.05.22

نعم

تحديد   ا  االعتماد ال ها  

BAI06.PR.05.23

ال

 ل م لو  اعتماد ت عيد 

الت ي ر 

نعم

اعتماد الت ي ر

BAI06.PR.05.24

 ل تم اعتماد الت ي ر 
بوا  ة ا  ل  اال  شار  

للت ي ر

تو ي  املوافقة على الت ي ر

BAI06.PR.05.25

نعم

 عديل ال دول الزم   للت ي ر

BAI06.PR.05.26

  ل الت ي ر

(تم تحديث ) 

ال دول الزم   للت ي ر

(تم تحديث ) 

تو ي    ب الرف 

BAI06.PR.05.27

اع م امل ادر بتقديم الت ي ر 

بالرف  بشكل ر   

BAI06.PR.05.28

ال

السما  للم ادر بتقديم الت ي ر 
للتعديل و عادة االر ال   ا لزم 

االمر

BAI06.PR.05.29

 ل تم  عديل الت ي ر و عادة 

ار ال  

ال

نعم

ال

دعوة ممثل   بديل   للم ل  

اال  شار  للت ي ر

BAI06.PR.05.05

يوجد حل 

نعم

ال
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ات بإجراء االعتماد  لدعم قائمة هيئة هو  للتغيت   االستشاري المجلس  إدارة ومساعدة التغيت 

ي  التغيت  
ز
ات تقييم ف  المجلس االستشاري للتغيت   يكون ما  غالبا . وجدولتها  أولوياتها  وتحديد  التغيت 

، فئات من أكتر  أو  لفئة التغيت   سلطة هو  ستشاري المجلس اال  يؤدي أن الممكن من ولكن التغيت 

 . استشاري دور  للتغيت  

ي 
ز
ة، المؤسسات ف مع  المجالس االستشارية المختلفة للتغيت   من العديد  هناك تكون قد  الكبت 

ات أهم عن مسؤولة المجلس االستشاري العالمي للتغيت    وتدعم المجالس االستشارية التغيت 

 . المختلفة التقنيات أو  الجغرافية المناطق أو  األعمال وحدات األخرى للتغيت  

ات لجميع كاملة  رؤية مجلس من المجالس االستشارية للتغيت   لكل تكون أن المهم من ي  التغيت 
 التر

ي  الموجودة والتهيئة الخدمة عنارص  عىل تؤثر  قد 
ز
 من اجتماع كل  إىل بالنسبة. التحكم نطاق ف

، اجتماعات  جميع تقييم ضمان عىل القادرين األعضاء اختيار  يجب المجلس االستشاري للتغيت 

ات  . وتقنية مهنية نظر  وجهة من مناسب بشكل المجلس االستشاري للتغيت   نطاق داخل التغيت 

ي  النظر  المجلس االستشاري للتغيت   من ُيطلب قد 
ز
ي أو  ف

تز ات رفض تبر  لالعتماد  المناسبة التغيت 

 . المناسبة التغيت   هيئة إىل التوصيات تقديم يتم ثم بذلك، والتوصية مستوى األعىل

 تكوين المجلس االستشاري للتغيير 

 عتر  واضح فهم لديهم أشخاص المجلس االستشاري للتغيت   يتضمن أن يجب ذلك، ولتحقيق

ز  احتياجات من كاملة  مجموعة ز  أعضاء هؤالء بعض يكون وقد . المساهمي  ي  دائمي 
ز
المجلس  ف

،  بسبب ذلكإىل  حاجة هناك تكون عندما  المشاركة إىل آخرون وسيدع االستشاري للتغيت 

ات ي  الخاصة التغيت 
 مناقشتها.  تجري التر

أس   مدير  ست 
ً
، التغيت  عادة  : يىلي  ما  المحتملون األعضاء ويشمل المجلس االستشاري للتغيت 

 (العمالء) العميل 

 )المستخدم مدير)مديري 

 ) ز  مجموعة ممثل )ممثىلي  المستخدمي 

 العمل عالقات مديري 

  الخدمات مالكي 

 ز عىل التطبيقاتالمحاف / التطبيقات  مطوري  ظي 

  ز ز  أو /  و  المتخصصي  ز  االستشاريي   التقنيي 

  ي
 وإدارة االختبار  وإدارة الخدمة مكتب المثال سبيل عىل والعمليات، الخدمات موظفز

 السعة  وإدارة المعلومات أمن وإدارة المعلومات تقنية خدمة استمرارية
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  ات تؤثر  قد  حيث) المكاتب خدمات/ المرافق موظفو  اإلقامة/ التنقل عمليات عىل التغيت 

 (بالعكس والعكس

  ي حاالت االستعانة بمصادر
ز
المتعاقدين وممثىلي األطراف الخارجية، عىل سبيل المثال: ف

 خارجية 

 ي  االقتضاء، حسب أخرى، أطراف
ز
طة مثل) معينة ظروف ف  المحتمل من كان  إذا  الرس 

ي  اضطرابات حدوث
ز
 المنتجات تتأثر  أن الممكن من كان  إذا  التسويق أو  المرور، حركة ف

 (العامة

 

  حاالت الطوارئ
 
 المجلس االستشاري للتغيير ف

ي حاالت الطوارئ، التغيت   إىل الحاجة تنشأ  عندما 
ز
المجلس  لعقد  وقت هناك يكون ال  قد  أنه أي ف

وري فمن بالكامل، االستشاري للتغيت    قرارات اتخاذ  بسلطة تتمتع أصغر  منظمة تحديد  الرصز

ي حاالت  للتغيت   استشاري مجلس هي  الهيئة هذه. طارئة
ز
 إجراءات تحدد  أن يجب  . الطوارئ ف

ي حاالت الطوارئ تكوين تحديد  كيفية  التغيت  
ز
ي  المجلس االستشاري للتغيت  ف

ز
ا  حالة، كل  ف

ً
 استناد

 هو  ذلك من والغرض. لألعمال مناسبة تكون قد  أخرى معايت   وأي أعاله المذكورة المعايت   إىل

ا  المجلس االستشاري للتغيت   تكوين يكون أن ضمان
ً
 عند  صحيح بشكل العمل مصالح لتمثيل مرن

اح ات اقتر ة  تغيت  ي حاالت  المجلس تكوين يتيح أن أيضا  وسيكفل. كبت 
ز
االستشاري للتغيت  ف

ي  المناسبة القرارات اتخاذ  عىل التقنية، النظر  وجهة ومن االعمال منظور  من الطوارئ،
ز
 أي ف

 تصوره.  يمكن مجال

 م المجلس االستشاري للتغيير قائمة مها

 : يىلي يجب ان تتضمن قائمة مهام المجلس االستشاري للتغيت  ما 

   ات تغيت حات بالتغيت  ي  المقتر
 الخدمات ملف حقيبة إدارة من استالمها  تم التر

  ز تيب طلبات التغيت   تقييم المجلس االستشاري للتغيت   أعضاء عىل يتعي   منظم بتر

تيب  األولوية وبتر

  ي  التقييمطلبات
مها المجلس االستشاري للتغيت   التر  يقير

   مراجعات التغيت 

 ات ات التغيت  ي طريقها للتحقيق الموقوفة والتغيت 
ز
ي تكون ف

 التر

  التغيت   تقييم عملية من الواردة المؤقتة التقييم وتقارير  التقييم تقارير 

 ات جدولة   وانقطاع الخدمة المتوقع التغيت   جدول وتحديث التغيت 
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 ات مراجعة ي  المعتمدة غت   التغيت 
 الخدمة أصول إدارة خالل من اكتشافها  تم التر

 التصحيحي  اإلجراء واتخاذ  األساسية المشاكل لفهم والتهيئة،

 ات ات أو  الفاشلة التغيت  ي  أو  المعتمدة غت   التغيت 
 أو  لها  احتياطي  نسخ إجراء تم التر

ات ي  التغيت 
 إدارة من االستشاري للتغيت  المجلس  إىل الرجوع دون من تطبيقها  تم التر

 التغيت   إدارة أو  المشاكل إدارة أو  الحوادث

 ة اإلنجازات إدارة التغيت  تفوز ب/ تحقق األعمال  لفوائد  مراجعة أي المناقشة، قيد  للفتر

ي تحدث من
 التغيت   إدارة عملية خالل التر

 إدارة عملية ، ي  بما  التغيت 
ز
 المناقشة، قيد  ةالفتر  أثناء عليها  أجريت تعديالت أي ذلك ف

 
ً
ات عن فضل احها التغيت  ي تم اقتر

 التر

  ي  مسبق إشعار
ي  مراجعتها  المتوقع من بطلبات التغيت  التر

ز
الجلسة القادمة للمجلس  ف

 . االستشاري للتغيت  
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 التغيت  ولة وبناء دجاعتماد 

 

 المعلومات اإلضافية العتماد جدولة وبناء التغيير 

 اعتماد بناء واختبار التغيير 
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ي قد تكون منصبا أو شخصا أو يتم 
الحصول عىل اعتماد رسمي لكل تغيت  من سلطة التغيت  التر

ز من التغيت  من خالل  ي الحكم عىل مستويات االعتماد لنوع معي 
مجموعة من األشخاص. ينبغز

ه المحتمل عىل العمل، عىل سبيل المثال، قد  ي يسببها وتأثت 
نوع التغيت  وحجمه والمخاطر التر

ة تؤثر عىل العديد من المواقع الموزعة إىل اعتماد من قبل تحتاج التغ ي مؤسسة كبت 
ز
ات ف يت 

 سلطة تغيت  أعىل مستوى مثل المجلس االستشاري العالمي للتغيت  أو مجلس إدارة. 

ات. وقد تفرض الهياكل الهرمية  ي تعتمد بها التغيت 
، الطريقة التر وتمىلي ثقافة المنظمة، إىل حد كبت 

ز قد تسمح الهياكل المسطحة باتباع نهج أكتر تنظيما. العديد من مستوي ي حي 
ز
، ف  ات اعتماد التغيت 

قد توجد درجة من السلطة المفوضة ضمن مستوى االعتماد، عىل سبيل المثال تفويض السلطة 

 : ا المتعلقة بما يىلي
ً
ا للمعايت  المحددة مسبق

ً
 لمدير التغيت  وفق

 مخاطر العمل المتوقعة  •

ات الما •  ديةالتأثت 

ي إطار الخدمات المالية،  •
ز
ات الداخلية فقط، ف نطاق التغيت  )عىل سبيل المثال، التأثت 

 خدمات معينة استعانت بمصادر خارجية(. 

ي أن يكون المستوى المسموح به للتغيت  هو المستوى الذي تكون فيه المساءلة عن قبول 
ينبغز

 المخاطر والمعالجة قائمة. 

ي حالة نشوء منازعات بشأن
ز
ي  وف

ز
ي أن يكون هناك حق ف

االعتماد بالتغيت  أو الرفض، ينبغز

ي ُرفضت 
ات التر ي التغيت 

ز
ي إعادة النظر رسميا ف

االستئناف إىل مستوى أعىل من السلطة. وينبغز

 وإغالقها. 

 تنسيق بناء واختبار التغيت  

هذا  إذا كان هذا التغيت  جزء من إصدار، فإن عمل تعبئة التغيت  إىل إصدار وإنشاء واختبار 

ات البسيطة  ز واإلصدار. بالنسبة إىل التغيت  اإلصدار يتم تنسيقه من خالل هدف إدارة التدشي 

ي ليست جزء من اإلصدار، سينسق هدف إدارة التغيت  هذا العمل. 
 التر

ات.  ات المسموح بها إىل المجموعات التقنية ذات الصلة من أجل بناء التغيت  ي نقل التغيت 
وينبغز

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

ي يمكن إجراؤها بشكل شامل
ات التر ي لضمان اختبار جميع التغيت 

ز
اف . تقوم إدارة التغيت  بدور إش 

ات لم تختتر بالكامل، يلزم إيالء عناية خاصة أثناء  ي تنطوي عىل تغيت 
ي جميع الحاالت التر

ز
وف

 التنفيذ. 
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ز الاعتماد   التغيت   الذي يتضمن تدشي 

 

 

 المعلومات اإلضافية العتماد التدشير  الذي يتضمن التغيير 

 اعتماد التدشير  الذي يتضمن التغيير 

BA
I0

6.
PR

.0
7

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

تحديد   ا  التد   

BAI06.PR.07.01

ال داية

Change scheduling and 
build authorized

 ل تم اعتماد جدولة وبناء 

الت ي ر   
نعم

ال

التحق  من   شاء املكو ات 

امل لوبة للت ي ر

BAI06.PR.07.04

التحق  من أ   افة املكو ات 
امل لوبة للت ي ر قد تم ا ت ار ا 

بن ا 

BAI06.PR.07.06

التحق  من أ  الت ي ر  يل   
ا  لى  تا    األ داف ا  ناد 

اال ت ار

BAI06.PR.07.08

   ة التد      تقييم 

BAI06.PR.07.10

 ل الت ي ر يل   األ داف  

ال

نعم

نعم

ال

الت اربات م  ال دول 

تحديد مدى توافر املوارد الزم   املتواجد للت ي ر

امل لوبة من من ور الت ي ر

BAI06.PR.07.12
نعم

No

 ل املوارد ال ديلة متوفرة  

نعم

الت كيد على تحديث بيا ات 
عناصر التهي ة  ي   ام  دارة 

التهي ة

BAI06.PR.07.07

  ل الت ي ر ال   تم 

تحديث 

ل شر الكامل ملكو ات الت ي ر 

ال سيط

BAI06.PR.07.05

التحديث اليدو  ملعلومات 
عناصر التهي ة  ي   ام  دارة 

التهي ة 

BAI06.PR.07.09

 ل تم   شاء جمي  املكو ات 

  

ال

 ل تم ا ت ار  ل املكو ات 

بن ا   

ال

نعم

 عادة اال تقال  لى  دارة ا صدار 

والتد     عادة الت  يط

BAI06.PR.07.11

اعتماد تد    الت ي ر  ل املوارد متاحة  

(ا صدار)

BAI06.PR.07.13
نعم

 ل تم اعتماد تد    

 ( ا صدار)الت ي ر 
 ي اد موارد بديلة 

BAI06.PR.07.14

ال
تحديث   ل الت ي ر

BAI06.PR.07.20

نعم

تحديث ال دول الزم   للت ي ر

BAI06.PR.07.19

ال دول الزم   للت ي ر

الت عيد الى  دارة تقنية 

املعلومات  ا ا  ا   ل  منا ب

BAI06.PR.07.15

ال

التحق  من    يل  ط التهي ة 
األ ا    الحالي  ي   ام  دارة 

التهي ة كنق ة مرجعية

BAI06.PR.07.02

الت كد من وجود  افة 
املقت يات واملت ل ات ال  مة 

لعملية التد     ي مكا ها

BAI06.PR.07.03

 ل املت ل ات موجودة 

ال

نعم

 ل تم تحديث مكو ات 

عناصر التهي ة   ليا  

ال

Update CI 
components 

information in CMS 
manually

BAI06.PR.01.16

التحق  من التد    

BAI06.PR.07.16
نعم

 ل التد    قد تم بن ا   

نعم

ال

ال راج  بالت ي رات الى   ام 

 دارة ا حتوى اال ا   

BAI06.PR.07.17

BAI07

ق ول الت ي ر  ي تقنية املعلومات 
ال   تتم ادار ها واملرحلة 

اال تقالية

ال هاية 

يوجد حل  

نعم
ال
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 والفعىلي  المتوقع األداء وأن المخاطر  إدارة لضمان واختباره وبناؤه التغيت   تصميم تقييم يجب

 . العمل متطلبات يطابق

ات بالنسبة ي  الهامة، للتغيت 
، تقييم عملية من مؤقت تقييم تقرير  سيتم تلفر  إىل بالنسبة التغيت 

ات  . المناسبة الفحوصات بإجراء التغيت   إدارة عملية ستقوم األصغر، التغيت 

ي 
 . التغيت   لنرس   رسمي  اعتماد  عىل للحصول التغيت   سلطة إىل التقييم هذا  نتيجة نقل ينبغز

ي  منح يتم لم إذا 
ز
ات إجراء التغيت   هيئة تطلب فقد  المرحلة، هذه االعتماد ف  أو  التصميم عىل تغيت 

ز  جدول عىل  التغيت   خطوات تنفيذ  يتم حيث تكراري نهج اتباع إىل ذلك يؤدي أن يمكن. التدشي 

 . التغيت   سلطة تحقيق رضا  يتم حتر  مرات عدة واالعتماد  واالختبار 

 تنسيق التدشير  الذي يتضمن التغيير 

ز  عىل العمل يعتتر  ز  إدارة هدف من جزء إصدار  تدشي  ات إىل بالنسبة. واالصدار  التدشي   التغيت 

ي  البسيطة
 . النشاط هذا  التغيت   إدارة هدف سينسق اإلصدار، من جزء ليست التر

ز  مسؤولية التغيت   إدارة عاتق عىل تقع ات التأكيد عىل أن تتم تدشي   مقرر.  هو  كما   التغيت 

ي  دور  هذا 
ز  ألن كبت    حد  إىل تنسيفر  سبيل عىل) اآلخرين مسؤولية من سيكون الفعىلي  التدشي 

ات سينفذون الفنية اإلدارة بمهمة األشخاص المثال،  الدور  هذا  مشاركة تتم(. عىل األجهزة التغيت 

، اإلصدار  إدارة مع ز  المسؤولة واإلجراءات األشخاص بتحديد  خدمة موفر  كل  وسيقوم والتدشي 

ا  نشاط كل  عن
ً
 . وطبيعته التغيت   حجم إىل استناد

جاع إجراءات إعداد  يجب ا  وتوثيقها  االستر
ً
 هذه تنشيط يمكن بحيث به مسموح تغيت   لكل مسبق

ي  الخدمة جودة عىل تأثت   أقل مع برسعة اإلجراءات
ز
. بعده أو  التنفيذ  أثناء أخطاء حدوث حالة ف

ي 
جاع االحتجاج ومسؤولية سلطة ذكر  وينبغز ي  التحديد  وجه عىل باالستر

ز
 . التغيت   وثائق ف

ات جدولة يجب ز التغيت  ة الخدمات عىل األقل احتماال  التأثت   يكون عندما  تدشي  . مرجًحا  المباش 

ي 
 . تنشأ  قد  حوادث أي مع برسعة للتعامل مستعدين الدعم موظفو  يكون أن وينبغز

ات، بعض تكون قد  ي  تلك خاصة التغيت 
ز  اإلصدار  إلدارة تخضع التر  ولها مراحل متعددة والتدشي 

ز  ز  عملية من عمليات كل  يجب اعتماد . التدشي   . مناسبة تغيت   سلطة بواسطة التدشي 

 واحد  تغيت   طلب تستخدم المؤسسات بعض ولكن متعددة، تغيت   طلبات إرسال هذا  يتطلب قد 

ز  هذين من ُيعد أي. اعتماد متعددة مراحل مع ، النهجي  ز ز  عملية كل  أن طالما  مقبولي   تدشي 

 . للتكرار  قابلة موثقة عملية بعد  بها  مسموح

 

  



   عنوان التقرير

 

   

 وزارة العدل  الرقمي و تقنية المعلوماتوكالة التحول 
 
 

56 

 التغيت   وإغالق التنفيذ  بعد  ما  مراجعة
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تحديد ما   ا  ا  قد تم  كمال 

تو ي  الت ي ر ال ار  

BAI06.PR.08.01

ال داية

تحديد ما   ا  ا  تقييم الت ي ر 
ا  لى  ا  ا  ناد  الر    م لوب 

 يا ة الت ي ر

BAI06.PR.08.03

تقييم ما   ا  ا  الت ي ر يل   

اال داف

BAI06.PR.08.06

اكمال تقر ر ما بعد التن ي 

BAI06.PR.08.11

 ل  ت    ي ر عن أ  

حواد  أو مش  ت  

نعم

ال هاية

ال
 ل تم  كمال تو ي  الت ي ر 

ال ار   

 ل تقييم الت ي ر الر    

م لو  

 ل  ا  الت ي ر  ا    

نعم

(م ل )  ل الت ي ر 

  ط   ي ر ال  ل  لى م ل 

BAI06.PR.08.13

و ا   الت ي ر ال ار  الكاملة

BAI06.PR.08.02

نعم

ال

ال

 جراء تحليل الت   ر ل حواد  أو 

املشا ل النات ة

BAI06.PR.08.10

ار ال الت ي رات الى التقييم 

الر    

BAI06.PR.08.05
نعم

مراجعة تقر ر تقييم الت ي ر

BAI06.PR.08.07

 جراء ا ت يا  للمسا م   
العم ء ومو    تقنية )

حول أ داف الت ي ر( املعلومات

BAI06.PR.08.08

تحديد ما ا ا  ا  الت ي ر قد 

   ت  الحواد  او املش  ت 

BAI06.PR.08.09

تحديد  جراءات ت حيحية 
منا  ة ل    الت ي رات وك ل  

الت ي رات املستق لية 

BAI06.PR.08.12

ال

 ل  نا   لب   ي ر 
م لو  من اجل ت حي  

ا جراءات  

 ل  نا   ما     ي ر 

مم نة  

ال

ال

   يل ومراجعة  لب 

الت ي ر

BAI06.PR.02

نعم

دعم  دارة الت ي ر

BAI06.PR.09

نعم

تحديد ما   ا  ا  يم ن ت  ي  
ا   ما   الت ي ر ال ديدة ا  ناد 

 لى الت ي رات املت ررة ا حتملة

BAI06.PR.08.14
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 التغيير  وإغالق التنفيذ  اإلضافية لمراجعة ما بعد  المعلومات

 مراجعة واغالق سجل التغيير 

، باب إغالق وقبل  توجد  ال  وأنه مقبول الفعىلي  األداء أن من للتأكد  تقييم إجراء يجب التغيت 

ات وبالنسبة. مقبولة غت   مخاطر  ي  الهامة، للتغيت 
، تقييم إجراء من التقييم تقرير  سيتم تلفر  التغيت 

ات بالنسبة أما   مناسبة.  فحص عمليات التغيت   إدارة هدف فسيجري االصغر، للتغيت 

 التغيت   سلطة إبالغ فسيتم مقبولة، غت   مخاطر  إىل يؤدي الفعىلي  األداء أن إىل التقييم أشار  إذا 

ورة  . اإلجراءات من مزيد  اتخاذ  برصز

ي  مقبول، التغيت   أن التقييم أظهر  إذا 
ز  التفاق مكتمل كتغيت    عرضها  فينبغز ي  بما ) المساهمي 

ز
 ذلك ف

ي  المعروفة األخطاء أو  المشاكل أو  الحوادث إغالق
ها  التر

ّ
 (. التغيت   حل

ات بالنسبة أنه الواضح ومن  جانب من المدخالت من مزيد  هناك سيكون الرئيسية، للتغيت 

ز  العمالء  . بأكملها  العملية طوال والمساهمي 

ي 
ي  معروفة كانت  ا إذ (للتغيت   نتيجة تنشأ  حوادث أية أيضا  التقييم يشمل أن وينبغز

ز
 المرحلة هذه ف

، موفر  يديرها  خدمة من جزء التغيت   كان  إذا . ) ي أهداف  أي عن تفاصيل توفت   فسيلزم خارجر

 خالل من الدرجة االوىل أولوية ذات حوادث هناك تكون لن" المثال سبيل عىل) للخدمة تعاقدية

 "(التنفيذ بعد  األول األسبوع

ي 
، مراجعة إجراء ينبغز  أهدافه، تحقق قد  التغيت   أن من للتأكد  التنفيذ، بعد  ما  مراجعة مثل للتغيت 

ز سعداءو  المنش    وأن  . متوقعة غت   جانبية آثار  تحدث لم وأنه بالنتائج المساهمي 

ي 
ات عىل المستفادة الدروس تعود  أن وينبغز  . المقبلة التغت 

ي  أو  الجديدة الخدمات بمراجعة التغيت   إدارة تقوم أن يجب
ها  تم التر ة انقضاء بعد  تغيت   فتر

ا  محددة
ً
، المجلس االستشاري أعضاء العملية هذه وستشمل. مسبق  التغيت   مراجعات ألن للتغيت 

ي  قياسي  بند  هي 
ز
 . المجلس االستشاري للتغيت   أعمال جدول ف

، رسمي  اجراء تقييم وإذا تم ي  رئيشي  مدخل سيكون التقييم تقرير  فإن للتغيت 
ز
 . هذه المراجعة ف

 : يىلي  ما  إثبات هو  المراجعات هذه من والغرض

 أهدافه ويحقق المرغوب التأثت   للتغيت   كان 

 أوجه تحديد  تم إذا  ما  أو ) بالنتائج راضون اآلخرون والمساهمون والعمالء المستخدمون 

 (القصور
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 ات هناك  الخدمة ومستويات الوظائف عىل فيها  مرغوب غت   أو  متوقعة غت   جانبية تأثت 

 والتكاليف واألداء، واألمن، والسعة، التوفر، المثال، سبيل عىل والضمانات

 مخطط لها هو  كما   التغيت   لتنفيذ  المستخدمة الموارد  كانت 

  ز  خطة عملت لقد ز  قم لذا،) صحيح بشكل التدشي   (المنفذين من تعليقات بتضمي 

 ي  التغيت   تنفيذ  تم
ز
 وبالتكلفة المحددة المحدد  الوقت ف

 جاع خطة كانت  . األمر  لزم إذا  صحيح، بشكل تعمل االستر

ي 
 تم حيث) إىل اختالفات أو  مشاكل المجلس االستشاري للتغيت  بأي أعضاء إبالغ وينبغز

هي  التغيت   سلطة تكن لم إذا ) األخرى التغيت   وسلطات ،(لجنة عقد  تم حيث أو  استشارتهم

 من االصدار، وسلطات المنتجات وسلطات التأثت   ومستشاري ،(المجلس االستشاري للتغيت  

ز  أجل ي  العمليات تحسي 
ز
 . المستقبل ف

 المتابعة إجراءات( التغيت   سلطة أو ) التغيت   إدارة تحدد  أن يجب أهدافه، التغيت   يحقق ال  عندما 

ي  المطلوبة،
 عن التخىلي  تم أو  مرضية المراجعة كانت  إذا . تغيت  منقح طلب رفع تتضمن قد  والتر

ي  الظروف تعد  لم المثال، سبيل عىل) األصىلي  التغيت  
ي  قائمة التغيت   تتطلب التر

ط ويختفز  ،(الرس 

  التغيت   إغالق فيجب
ً
ي  رسميا
ز
 . التسجيل نظام ف
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 التغيت   إدارة دعم

 

 المعلومات اإلضافية لدعم إدارة التغيير 

 سياسة التغيير 

BA
I0

6.
PR

.0
9

  
  
  
  
  
  
  
  
 

تحديد  يا ة  دارة الت ي ر

BAI06.PR.09.01

ال داية

 يا ة  دارة الت ي ر

 ل تحتا   يا ة  دارة 

الت ي ر الى تحديث   تحديث  يا ة  دارة الت ي ر

BAI06.PR.09.02
نعم

ال

تحديد  ما   الت ي ر للت ي رات 

القيا ية

BAI06.PR.09.03

(القيا   ) مو   الت ي ر 

ا شاء قوالب  لب الت ي ر

BAI06.PR.09.04

قالب  لب الت ي ر

ا شاء قالب بر ام   جراءات 

ا  ل  اال  شار  للت ي ر

BAI06.PR.09.05

قالب بر ام   جراءات ا  ل  

اال  شار  للت ي ر

 ل قالب بر ام   جراءات 
ا  ل  اال  شار  للت ي ر 

يت لب التحديث 

نعم

تحديث قالب بر ام   جراءات 

ا  ل  اال  شار  للت ي ر

BAI06.PR.09.06

 دارة ال دول الزم   للت ي ر

BAI06.PR.09.07

ال

ال دول الزم   للت ي ر

تحديث ال دول الزم   للت ي ر

BAI06.PR.09.08

 ل ال دول الزم   للت  ر 

يت لب  التحديث 

نعم

الح ا  على جدول اال ق ا  

املتوق  ل  دمة 

BAI06.PR.09.09

جدول اال ق ا  املتوق  

ل  دمة 

تحديث جدول اال ق ا  املتوق  

ل  دمة

BAI06.PR.09.10
 ل جدول الت ي ر يت لب 

التحديث 

نعم

ال

ال هاية

ال
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ي  السياسات تتضمن
 : يىلي  ما  التغيت   إدارة تدعم التر

 ي  التغيت   إدارة ثقافة خلق
ز
 غت   تغيت   أي مع تتسامح ال  حيث المؤسسة أنحاء مختلف ف

 معتمد

 وعات تغيت   إدارة عمليات العمل، مع التغيت   إدارة عملية موائمة ز  المرس   والمساهمي 

  ات أن من التأكد ي  الفوائد  للعمل وأن قيمة تخلق التغيت 
 لكل نتيجة العمل عىل تعود  التر

 عنها واإلبالغ قياسها  يتم تغيت  

  أولويات تحديد ، ي  االبتكار  المثال، سبيل عىل التغيت 
ز
ي  الوقاية مقابل ف

ز
 التغيت   مقابل ف

 التصحيحي  التغيت   مقابل المحقق

 ات عن المسؤوليات والمساءلة ترسيخ  الخدمة حياة دورة خالل التغيت 

 ات واحد  تنسيق مركز  إنشاء ات حدوث احتماالت  من الحد  أجل من للتغيت   تغيت 

 المدعومة البيئات تعطل واحتمال متعارضة

 ات تغيت   بإجراء لهم المرصح غت   األشخاص منع  من القيام بتغيت 

 التغيت   واكتشاف التغيت   تتبع إمكانية لتحديد  األخرى الخدمات إدارة عمليات مع التكامل 

 بالتغيت   المرتبطة الحوادث وتحديد  المعتمد  غت  

  (  نوافذ التغيت )– واعتمادها االستثناءات فرض 

 ات لكل والمخاطر  األداء تقييم ي  التغيت 
 األداء وقياسات الخدمة سعة عىل تؤثر  التر

 . والفعالية الكفاءة مثل للعملية،

 نماذج التغيير 

ا  التغيت   نماذج تحديد  المفيد  من يكون قد 
ً
ات عىل وتطبيقها  مسبق . حدوثها  عند  المناسبة التغيت 

ي  الخطوات لتحديد  طريقة هو  التغيت   نموذج إن
ي  التر

ز  نوع لمعالجة اتخاذها  ينبغز  التغيت   من معي 

ا  عليها  متفق بطريقة
ً
. المطلوبة العملية إلدارة الدعم أدوات استخدام ذلك بعد  ويمكن. مسبق

ات هذه معالجة ذلك سيضمن ي  التغيت 
ز
ف مسار  ف ا  معرر

ً
ي  مسبق

ز
ا.  محددة زمنية جداول وف

ً
 مسبق

ات معالجة يمكن ي  التغيت 
 : مثل الطريقة، بهذه متخصصة معالجة تتطلب التر

  ي حاالت
ز
ات ف ي  الطوارئ التغيت 

 رجغي  بأثر  توثيقها  ويمكن مختلف اعتماد  لها  يكون قد  التر

  ات ي  التغيت 
ي  المركزي الحاسب برامج عىل تطرأ  التر

  تتطلب قد  والتر
ً
  تسلسل

ً
 من محددا

 والتنفيذ االختبارات

  ي  المكتب سطح تشغيل ألنظمة األمنية التصحيحات تطبيق
 معينة اختبارات تتطلب التر

ز  وضمان ة  ألعداد  التدشي    بعضها  يكون ال  قد  األهداف، من كبت 
ً
نت متصل  باإلنتر
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  ي  الخدمة طلبات
 إدارة من إضافية مشاركة أي دون وتنفيذها  اعتمادها  يتم قد  التر

 . التغيت  

 يتضمن نموذج التغيت  

 ي  الخطوات
، مع للتعامل اتخاذها  يجب التر ي  بما  التغيت 

ز
 المشاكل معالجة ذلك ف

 المتوقعة غت   واألحداث

 تيب ي  التر
 أي تحديد  مع الخطوات، هذه اتخاذ  خالله من يتم أن يجب الذي الزمتز

كة معالجة أو  اعتماد  عمليات  مشتر

 ي  من - المسؤوليات
ي  بما ) ماذا  يفعل أن له ينبغز

ز
ي  التغيت   سلطات تحديد  ذلك ف

 التر

ي  التغيت   ستعتمد 
 (الرسمي للتغيت   التقييم إىل حاجة هناك كانت  إذا  ما  ستقرر  والتر

 اإلجراءات إلكمال وحد أدئز  زمنية جداول 

 ي  من -التصعيد  إجراءات
 . ومتر  به االتصال ينبغز

ات القياسية )المعتمدة بشكل مسبق(  التغيير

ي  تغيت   هو  القياسي  التغيت  
ز
 اعتماد  تم الذي التهيئة عنارص  من آخر  عنرص  أي أو  الخدمة عنرص  ف

، إدارة خالل من مسبقا  الخاص به النهج  لتوفت   ومحدد  مقبول إجراء يتبع النهج وهذا  التغيت 

ط ي  بما  التالية، الخطوات يحدد  تغيت   نموذج قياسي  تغيت   لكل يكون أن يجب. محدد  تغيت   ش 
ز
 ف

 . تنفيذه وكيفية وإدارته التغيت   تسجيل كيفية  ذلك

 وبرامج محددة قياسية برامج استخدام أجل من الشخصي  الكمبيوتر  تحديث األمثلة تتضمن وقد 

انية محددة بشكل مسبق، ز  نقل أو  جديد، لموظف قياسية وخدمات معدات توفت   أو  ذات مت 

ي  التطبيقات تغيت   األخرى األمثلة وتشمل. واحد  لمستخدم المكتب سطح
 منخفض الروتيتز

 . الموسمي  التباين مع للتعامل التأثت  

 عىل) القياسي  التغيت   لهذا  المفوضة السلطة قبل من قياسي  تغيت   لحدوث كل اعتماد  وسيمنح

انية صاحب العميل قبل من المثال، سبيل ز امج لتثبيت المت   كمبيوتر   عىل معتمدة قائمة من التر

ي  مسجل
ز
 مكتب سطح طابعة الستبدال خارجية جهة مهندس بواسطة أو  التنظيمية، وحدته ف

 . (معيبة

 : القياسي  للتغيت   الحاسمة العنارص  يىلي  وفيما 

 لبدء محدد  مشغل هناك ،  إنشاؤه يتم استثناء أو  خدمة طلب المثال سبيل عىل التغيت 

 . األحداث إدارة بواسطة

 ومثبتة موثقة جيدا، معروفة المهام . 

 االعتماد  تقديم يتم  
ً
  فعليا

ً
 . مقدما
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 انية الموافقة عىل تكون سوف ز مة المت 
َ
ي  أو  عادة مقد

ز
 . التغيت   طالب سيطرة نطاق ف

 دوما  جيد  بشكل ومفهومة منخفضة عادة تكون المخاطر  إن . 

 إدارة الحوادث .6
 

ي جودة الخدمة "يتم تعريف "الحادث" عىل أنه: 
ز
ي خدمة ما أو خفض ف

ز
انقطاع غت  مخطط له ف

 أو فشل عنرص تهيئة لم يؤثر بعد عىل خدمة تكنولوجيا المعلومات". 

ادارة الحوادث هي عملية التعامل مع جميع الحوادث، يمكن أن يشمل ذلك حاالت الفشل أو 

 عتر مكا
ً
ي أبلغ عنها المستخدمون )عادة

يد األسئلة أو االستعالمات التر لمة هاتفية أو عتر التر

ز أو اكتشافها تلقائيا واإلبالغ عنها  ز الفنيي  ي إىل مكتب الخدمة( أو من قبل الموظفي 
وئز اإللكتر

 بواسطة أدوات مراقبة الفعالية. 

 قيمة األعمال
: تتضمن قيمة ادارة الحوادث ما   يىلي

ي تؤدي إىل انخفاض وقت التوقف عن •
العمل،  القدرة عىل اكتشاف وحل الحوادث التر

كة قادرة عىل استغالل وظائف الخدمة كما  ي أن الرس 
ي بدوره توفر أعىل للخدمة. هذا يعتز

مما يعتز

 تم تصميمها. 

•  . ي
ي الوقت الحقيفر

ز
القدرة عىل مواءمة نشاط تكنولوجيا المعلومات مع أولويات العمل ف

وارد بشكل وذلك ألن ادارة الحوادث تشمل القدرة عىل تحديد أولويات العمل وتخصيص الم

ورة.   حيوي حسب الرصز

القدرة عىل تحديد التحسينات المحتملة للخدمات. يحدث هذا نتيجة لفهم ما يشكل  •

ي العمليات التجارية. 
 حدث وأيضا من كونه عىل اتصال بأنشطة موظفز

يمكن لمكتب الخدمة، أثناء معالجته للحوادث، تحديد متطلبات الخدمة أو التدريب  •

ي تكنولوجيا المعلومات أو األعمال.  اإلضافية الموجودة
ز
 ف

 

 المشغالت، المدخالت، المخرجات، العالقات
 المشغالت

يمكن أن يتم تشغيل الحوادث بعدة طرق. المسار األكتر شيوعا هو عندما يرن المستخدم مكتب 

الخدمة أو يكمل شاشة تسجيل الحوادث المستندة إىل الويب، ولكن يتم رفع األحداث تلقائيا 

عتر أدوات إدارة الحوادث. قد يالحظ الموظفون الفنيون حاالت فشل محتملة ويقومون 

أو يطلبون من مكتب الخدمة القيام بذلك، بحيث يمكن معالجة الخطأ. قد بتسجيل الحدث، 
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ا عند بدء الموردين 
ً
 من أشكال اإلشعار  -تنشأ بعض الحوادث أيض

ً
الذين قد يرسلون شكل

 بصعوبة محتملة أو حقيقية تحتاج إىل عناية. 

 

 

 المدخالت

ي يمكن تلقيها من قبل إدارة الحو 
 ادث، أهمها: هناك العديد من المدخالت التر

  ي مكتب
ز
ز فيما يتعلق بقضايا الخدمة، يتم التقاطها عادة ف معلومات من المستخدمي 

 الخدمة

 الحلول والمشكالت واألخطاء المعروفة من إدارة المشكالت 

 معلومات السمة والعالقة لعنارص التهيئة من إدارة التهيئة 

 ة من كتالوج بيانات مستوى الخدمة المتفق عليها بخصوص الخدمات التشغيلي

 الخدمات واتفاقيات مستوى الخدمة

   جدول التغيت  من إدارة التغيت 

  ي ذلك
ز
ردود الفعل والمعلومات من الفرق الفنية األخرى حول الحوادث والتقدم، بما ف

ز  ز والموردين الخارجيي   الموردين الخارجيي 

 ي إدار  حوادث
ز
 ة الحوادث"استثنائية" من أدوات مراقبة النظام الداخلية المستخدمة ف

  ي تم تنفيذها أو المخطط
ات واإلصدارات التر التواصل والتعليقات حول طلب التغيت 

 تنفيذها

 

 المخرجات

 : ي يمكن توقعها من إدارة الحوادث ما يىلي
 تتضمن المخرجات التر

 ي تم حلها واإلجراءات المتخذة لتحقيق حلها
 الحوادث التر

  دقيقة والتاري    ختحديث سجالت إدارة الحوادث مع تفاصيل الحادث 

 ي الحوادث
ز
ز حول التقدم المحرز ف ز والعمالء المحتملي   التواصل مع المستخدمي 

 ز حول مشكالت ومبادرات الخدمة المستمرة  معلومات لمجتمع المستخدمي 

 ي حالة شكاوى المستخدم والوعي العام
ز
 التصعيد الهرمي للدارة ف
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 ز  تصعيدات وظيفية للفرق الفنية األخرى وربما إىل أطراف  خارجية والبائعي 

  ي دعم المستوى األول )للضافة إىل قاعدة المعرفة، إذا كان
ز
حلول الحوادث الموجودة ف

 ذلك مناسًبا(

 إدارة المعلومات والتقارير 

 ي ستستخدم لدعم أنشطة إدارة المشكالت االستباقية
 التصنيف المحدث للحوادث التر

 ي لم يتم فيها تحدي
 د السبب الكامن وراءهارفع سجالت المشاكل للحوادث التر

 ي تم حلها
 التحقق من عدم تكرار الحوادث للمشاكل التر

 ات واإلصدارات  ردود الفعل عىل الحوادث المتعلقة بالتغيت 

 تحديد عنارص التهيئة المرتبطة أو المتأثرة بالحوادث 

 تعليقات االرتياح من العمالء الذين عانوا من الحوادث 

  تقنيات المراقبة وأنشطة إدارة األحداثردود الفعل عىل مستوى وجودة 

 

 التحديات

 ستواجه التحديات التالية إلدارة الحوادث بنجاح: 

ي أقرب وقت ممكن. سيتطلب ذلك تهيئة أدوات إدارة  •
ز
القدرة عىل اكتشاف الحوادث ف

ز الذين يبلغون عن الحوادث، واستخدام مجموعات  األحداث وتعليم المستخدمي 

 مكتب الخدمة المتخصصة. 

ورة تسجيل جميع  • ( برصز ز ز )الفرق الفنية وكذلك المستخدمي  إقناع جميع الموظفي 

ي يمكن 
الحوادث، وتشجيع استخدام القدرات القائمة عىل الويب للمساعدة الذاتية )والتر

 أن ترسع المساعدة وتقلل من متطلبات الموارد(. 

ي  •
إدارة اتاحة المعلومات حول المشاكل واألخطاء المعروفة. سيمكن ذلك موظفز

ا تتبع حالة القرارات. 
ً
 الحوادث من التعلم من الحوادث السابقة وأيض

ز عنارص التهيئة والرجوع إىل  • ي نظام إدارة التهيئة لتحديد العالقات بي 
ز
التكامل ف

 محفوظات عنارص التهيئة عند إجراء دعم الخط األول. 

يم تأثت  تكامل هدف إدارة مستوى الخدمة. سيساعد ذلك إدارة الحوادث عىل تقي •

ي تحديد وتنفيذ إجراءات التصعيد. 
ز
الحوادث وأولوياتها بشكل صحيح ويساعد ف

ا من المعلومات المستفادة أثناء إدارة الحوادث، 
ً
ستستفيد إدارة مستوى الخدمة أيض
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ي تحديد ما إذا كانت أهداف أداء مستوى الخدمة واقعية وقابلة 
ز
عىل سبيل المثال ف

 للتحقيق. 

 المخاطر

ي الواقع بعض التحديات وعكس لبعض تشبه المخ
ز
ي تواجه اإلدارة الناجحة للحوادث ف

اطر التر

 عوامل النجاح األساسية المذكورة أعاله. يشملوا: 

ي نطاقات زمنية مقبولة بسبب نقص  •
ز
ي ال يمكن التعامل معها ف

ي الحوادث التر
ز
التورط ف

 الموارد المتاحة أو المدربة بشكل صحيح

الناتج عن عدم كفاية أدوات الدعم لرفع التنبيهات والتقدم  تراكم الحوادث غت  المقصود  •

 الفوري

ي الوقت المناسب بسبب عدم كفاية األدوات  •
ز
عدم وجود مصادر معلومات كافية و / أو ف

 أو عدم التكامل

ي األهداف أو اإلجراءات بسبب اتفاقات المستوى التشغيىلي غت  المتوازنة  •
ز
عدم التطابق ف

 العقود األساسية.  أو غت  الموجودة و / أو 

 قوائم المراجعة

 

 المراجعة الوصف الرقم

 ☐ يتم االتفاق عىل تعريف الحادث وتوثيقه 1

 ☐ يتم تسجيل جميع الحوادث 2

 ☐ يتم تصنيف جميع الحوادث 3

 ☐ يتم تحديد أولويات جميع الحوادث 4

5 
ي وعملية إدارتهما واالتفاق عليهما

 تم توثيق تعريف الحادث األمتز
☐ 

6 
كة / العميل  يتم توثيق تعريف الحادث الكبت  وعملية إدارتهما واالتفاق عليهما مع الرس 

☐ 

 ☐ يتم تسجيل الحوادث ومعالجتها بشكل منفصل عن المشكالت وطلبات الخدمة 7

 ☐ وضع إجراءات اإلبالغ عن الحوادث وتطبيقها باستمرار 8
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 المراجعة الوصف الرقم

ي تجاوزت  9
اكمة التر  ☐ هدفها بشكل نشطتتم إدارة األحداث المتر

ي تناسب الحوادث الحالية األخرى 10
 ☐ يتم فحص الحوادث التر

ي تتناسب ضد الحوادث السابقة 11
 ☐ يتم فحص الحوادث التر

ي تتناسب ضد المشاكل 12
 ☐ يتم فحص الحوادث التر

 ☐ يتم التحقق من الحوادث لمطابقتها مع األخطاء المعروفة لتحديد الحلول البديلة 13

 ☐ تستند أولوية الحادث إىل كل من التأثت  واألهمية 14

15 
ا )قد تكون داخلية، وليس 

ً
تخضع أولويات الحوادث إىل أوقات إصالح محددة مسبق

ورة ضمن اتفاقية مستوى الخدمة(  بالرصز
☐ 

 ☐ نقطة االتصال األوىل تبحث وتحاول تشخيص الحوادث وحلها 16

ز المتأثرينتتضمن سجالت الحوادث عدد  17  ☐ المستخدمي 

 ☐ تتضمن سجالت الحوادث وظائف العمل المتأثرة 18

 ☐ تستند أهداف االستجابة للحوادث وحلها إىل أولوية الحادث 19

20 
ي اتفاقية مستوى الخدمة ويتم االتفاق 

ز
يتم توثيق أهداف االستجابة للحوادث وحلها ف

 عليها مع العمل
☐ 

ز عندما تكون الحوادث  21 ي كال السجلي 
ز
 ☐ والسجالت ذات الصلة، يتم اإلشارة إىل ذلك ف

 ☐ يتم تطبيق اإلجراء إلدارة الحوادث بصورة متسقة 22

ى بشكل متسق 23  ☐ يتم تطبيق اإلجراء الخاص بإدارة الحوادث الكتر

ز مدير حادث كبت  لكل حادث كبت   24  ☐ يتم تعيي 

 ☐ الحوادثهناك نقطة اتصال واحدة للبالغ عن  25

 ☐ يتم التحقق من صحة معلومات التهيئة كجزء من أنشطة إدارة الحوادث 26

 ☐ يتم التحقق من صحة تصنيف جميع الحوادث عند اإلغالق 27
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 المراجعة الوصف الرقم

28 
تأكيد حل جميع الحوادث مع المنش   واألطراف المتأثرة األخرى )يمكن تحقيق ذلك 

) ي
وئز يد اإللكتر  باستخدام التر

☐ 

ز يتم بث  29 ى أو الهامة إىل مجتمع المستخدمي   ☐ المعلومات حول الحوادث الكتر

 ☐ يتم إخطار الشخص الذي أبلغ عن الحادث بهدف )أهداف( الحوادث ذات الصلة 30

 ☐ ترتبط الحوادث بواحد أو أكتر من عنارص التهيئة 31

32 

ي عملية إدارة الحوادث الوصول إىل 
ز
ز ف ز المشاركي  معلومات يمكن لجميع الموظفي 

ي ذلك سجالت المشاكل واألخطاء المعروفة ونظام إدارة التهيئة ونظام إدارة 
ز
الدعم، بما ف

 المعرفة بالخدمة وأدوات اإلدارة ذات الصلة
☐ 

33 
ي حوادثهم

ز
ز لتسجيل ومراقبة التقدم المحرز ف  تتوفر "الخدمة الذاتية" للمستخدمي 

☐ 

 ☐ إدارة النظام لألحداث المهمةيتم رفع الحوادث تلقائًيا بواسطة أدوات  34

35 
ي وتستخدم بشكل متسق

 توجد معايت  وإجراءات موثقة للتصعيد الهرمي والوظيفز
☐ 

36 
أداة إدارة الحوادث هي أداة متكاملة وتتضمن إدارة المشكالت وتنفيذ طلبات الخدمة 

 وإدارة التغيت  
☐ 

37 
 ، مع تسجيل الدروس المستفادة يتم االنتهاء من المراجعة عند إغالق كل حادث كبت 

 والتحسينات
☐ 

38 
معلومات الحوادث كاملة بما فيه الكفاية ويمكن الوصول إليها لدعم إدارة استباقية 

 للمشاكل
☐ 

امج النصية وست  العمل والحل المحدد مسبقا 39  ☐ توجد نماذج الحوادث مع التر

ي للحد من  40
 ☐ تأثت  الحادث والتوقفيتم الحفاظ عىل متجر قطع الغيار النهائ 

41 
ز معدالت الحل ودعم الخط األول  يتم استخدام معلومات حل الحوادث بنشاط لتحسي 

☐ 

42 
ي الحوادث ويتم تنبيههم مقدًما إذا 

ز
يتم إبقاء العمالء عىل اطالع دائم بالتقدم المحرز ف

 تعذر تحقيق األهداف واالتفاق عىل اإلجراءات
☐ 
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 المراجعة الوصف الرقم

43 
ي يتم توفت  قنوات 

وئز يد اإللكتر ي ذلك الهاتف والتر
ز
متعددة للبالغ عن الحوادث، بما ف

نت  ☐ وشبكة اإلنتر

44 
يستخدم موظفو إدارة الحوادث أدوات التحكم عن بعد واإلدارة لتشخيص الحوادث 

 وحلها
☐ 

45 
ا إىل التأثت  

ً
ا لتحديد أولويات الحوادث، استناد

ً
يتم توثيق المعايت  المحددة مسبق

 وتطبق بشكل متسقواألهمية 
☐ 
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 تسجيل الحوادث وتصنيفها

 خريطة االجراء
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 رصد الحوادث وتصعيدها

 خريطة االجراء
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 معلومات اضافية

 الجداول الزمنية للحادث
يجب االتفاق عىل الجداول الزمنية لجميع مراحل التعامل مع الحوادث )ستختلف هذه 

االستجابة للحادث وأهداف القرار ضمن اتفاقيات باختالف مستوى األولوية للحادث(، بناًء عىل 

 مستوى الخدمة، والتقاطها كأهداف ضمن اتفاقات المستوى التشغيىلي والعقود األساسية. 

يجب أن تكون جميع مجموعات الدعم عىل دراية تامة بهذه الجداول الزمنية. يجب استخدام 

ي للجداول الزمنية وتصع
ا أدوات إدارة الخدمة للتشغيل الذائر

ً
يد الحادث كما هو مطلوب وفق

ا. 
ً
 لقواعد محددة مسبق

 

 تتبع حالة الحادث
يجب تتبع الحوادث طوال دورة حياتها لدعم المعالجة المناسبة واإلبالغ عن حالة الحوادث. 

ضمن نظام إدارة الحوادث، قد يتم ربط شفرات الحالة بالحوادث للشارة إىل مكانها فيما يتعلق 

 بدورة الحياة. 

 شمل األمثلة عىل ذلك: قد ت

  تم التعرف عىل حادثة ولكن لم يتم تعيينها بعد لمورد دعم لحلها -مفتوح 

  الحادث قيد التحقيق والتحليل -قيد التنفيذ 

  تم وضع قرار للحادث ولكن لم يتم التحقق من صحة تشغيل خدمة الحالة  -تم الحل

ي 
كة أو المستخدم النهائ   العادية من قبل الرس 

  كة عىل حل الحادث واستعادة عمليات الحالة الطبيعية. واف -مغلق  ق المستخدم أو الرس 

 تصعيد الحادث
  
 التصعيد الوظيف 

بمجرد أن يصبح من الواضح أن مكتب الخدمة غت  قادر عىل حل الحادث نفسه )أو عندما يتم 

للحصول أيهما أقرب( ، يجب تصعيد الحادث فوًرا  -تجاوز أوقات استهداف قرار النقطة األوىل 

 عىل مزيد من الدعم. 

ي تتمتع بمزيد من الوقت أو المهارات 
إذا كان لدى المؤسسة تسلسل هرمي لمجموعات الدعم التر

ي يعتقد مكتب الخدمة أنها تستطيع حلها، فيجب عليها إحالة الحادث إىل 
المتخصصة التر

. إذا كان من ي هذا التسلسل الهرمي
ز
الواضح أن الحادث  مجموعة دعم المستوى التاىلي المناسبة ف

ي األوقات  -سيتطلب معرفة تقنية أعمق 
ز
أو لم تتمكن مجموعة الدعم من حل الحادث ف

( ، يجب تصعيد الحادث عىل الفور إىل مجموعة الدعم 
ً
ي أوال

المستهدفة المتفق عليها )أيهما يأئر
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.  يجب االتفاق عىل قواعد تصعيد الحوادث وم ي التسلسل الهرمي
ز
ي المناسبة التالية ف

ز
عالجتها ف

اتفاقيات المستوى التشغيىلي والعقود األساسية مع مجموعات الدعم الداخلية والخارجية، عىل 

 .  التواىلي

قد تتطلب بعض الحوادث مجموعات دعم متعددة لحلها. قد تكون مجموعات الدعم داخلية، 

كات المصنعة لألجهز  امج أو الرس  ا جهات خارجية مثل موردي التر
ً
ة. يجب لكنها قد تكون أيض

ز  ز مزودي الدعم التابعي  ا االتفاق عىل قواعد التعامل مع الحوادث عتر مجموعات الدعم وبي 
ً
أيض

ي اتفاقيات المستوى التشغيىلي والعقود األساسية مع كل مجموعة دعم، عىل 
ز
لجهات خارجية ف

 .  التواىلي

إلشارة فيه الحظ أن ملكية الحادث تبفر مع مكتب الخدمة! بغض النظر عن المكان الذي تتم ا

ي جميع 
ز
ي مكتب الخدمة ف

ز
ة وجوده، يجب أن تظل ملكية الحادث ف إىل الحادث خالل فتر

ز عىل اطالع،   عن تتبع التقدم المحرز، وإبقاء المستخدمي 
ً
األوقات. يظل مكتب الخدمة مسؤوال

ي النهاية إلغالق الحادث. 
ز
 وف

 التصعيد التسلسل  

ة )عىل سبي ل المثال، الحوادث ذات األولوية العالية( إذا كانت الحوادث ذات طبيعة خطت 

، ألغراض إعالمية عىل األقل. يتم  ز فيجب إخطار مديري تكنولوجيا المعلومات المناسبي 

ا إذا كانت خطوات "التحقيق والتشخيص" و "
ً
استعادة و  الحلاستخدام التصعيد الهرمي أيض

 أو تثبت صعوبة بالغة. الحالة االساسية
ً
ا طويل

ً
ي " تستغرق وقت

ز
يجب أن يستمر التصعيد الهرمي ف

وري،  سلسلة اإلدارة حتر يكون كبار المديرين عىل دراية ويمكن إعدادهم واتخاذ أي إجراء رصز

 . ز في  اك الموردين / المرس   مثل تخصيص موارد إضافية أو إش 

ي تم تخصيص الحادث 
ا عندما يكون هناك خالف حول الجهة التر

ً
يستخدم التصعيد الهرمي أيض

ز المتأثرين أو إدارة العمالء، لها. بطب يعة الحال، يمكن بدء التصعيد الهرمي بواسطة المستخدمي 

ولهذا السبب من المهم أن يكون مدراء تقنية المعلومات عىل دراية حتر  -حسب ما يرونه مناسًبا 

 يتمكنوا من توقع أي تصعيد من هذا القبيل واالستعداد له. 

ي والتسلسل يجب االتفاق عىل المستويات والجداو 
ل الزمنية الدقيقة لكل من التصعيد الوظيفز

ي يمكن بعد ذلك 
ي أدوات الدعم التر

ز
الهرمي مع مراعاة أهداف اتفاقية مستوى الخدمة، ودمجها ف

ي تدفق العملية ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها. 
ز
 استخدامها لمراقبة والتحكم ف

بأي تصعيد ذي صلة، والتأكد من تحديث يجب عىل مكتب الخدمة إبقاء المستخدم عىل اطالع 

ا لالحتفاظ بسجل كامل من اإلجراءات. 
ً
 سجل الحوادث وفق
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 الحادث الكبت  

 خريطة االجراء
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 معلومات إضافية

ى  الحوادث الكير

ي 
ز
، يجب أن تستخدم ف ات زمنية أقرص وأهمية أكتر يجب استخدام إجراء منفصل، مع فتر

 الحوادث 

ى".   "الكتر

ا وتحديده بشكل مثاىلي عىل المخطط العام يجب االتفا
ً ا كبت 

ً
ق عىل تعريف لما يشكل حادث

تيب أولويات الحوادث   بحيث يتم التعامل معه من خالل هذا اإلجراء المنفصل.  -لتر

ى  ورة، يجب أن يشمل إجراء الحادث الرئيشي إنشاء فريق منفصل للحوادث الكتر عند الرصز

ة لمدير الحاد ز عىل هذا الحادث وحده لضمان توفت  تحت القيادة المباش  كت 
ث، تم إعداده للتر

ا دور مدير 
ً
ز عىل إيجاد حل شي    ع. إذا كان مدير مكتب الخدمة يؤدي أيض كت 

الموارد الكافية والتر

ي الحوادث 
ز
ز شخص منفصل لقيادة فريق التحقيق ف  -الحوادث، فقد يحتاج األمر إىل تعيي 

ي النهاية تقديم تقرير إىل مدير الحادث. ولك -لتجنب تضارب الوقت أو األولويات 
ز
 ن يجب عليه ف

اك مدير المشكلة  ي نفس الوقت، فسيتم إش 
ز
ي سبب الحادث ف

ز
إذا كانت هناك حاجة للتحقيق ف

ا ولكن يجب أن يضمن مدير الحادث الحفاظ عىل استعادة الخدمة والسبب األساسي 
ً
أيض

. طوال ذلك، سيضمن مكتب الخدمة تسجيل جميع  ز ز منفصلي  األنشطة وإطالع المستخدمي 

 عن ضمان 
ً
بشكل كامل عىل التقدم المحرز. عىل الرغم من أن مكتب الخدمة قد يكون مسؤوال

ي مكان آخر )مثل 
ز
تحديث سجل الحوادث / الحوادث الرئيسية دائًما، فقد تقع المسؤولية ف

 الفرق الفنية األخرى(. 
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 األول حل الحادث الفوري عن طريق دعم المستوى

 خريطة االجراء
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 تشخيص أول  

إذا تم توجيه الحادث عتر مكتب الخدمة، فيجب عىل محلل مكتب الخدمة إجراء تشخيص 

 أثناء وجود المستخدم عىل الهاتف 
ً
، عادة لمحاولة  -إذا تم رفع المكالمة بهذه الطريقة  -أوىلي

ي اكتشاف األعراض الكاملة للحادث ولتحديد 
ز
الخطأ الذي حدث بالضبط وكيفية تصحيحه. ف

امج النصية التشخيصية ومعلومات الخطأ المعروفة ذات قيمة  هذه المرحلة يمكن أن تكون التر

ي السماح بالتشخيص المبكر والدقيق. 
ز
ة ف  كبت 

ي 
ز
إذا كان ذلك ممكن، يمكن لمحلل مكتب الخدمة حل أي حادث أثناء استمرار المستخدم ف

داد والقرار بنجاح. إذا لم يستطع  -ف االتصال بالهات وإغالق الحادث إذا تم االتفاق عىل االستر

محلل مكتب الخدمة حل الحادث أثناء وجود المستخدم عىل الهاتف، ولكن هناك احتمال بأن 

مكتب الخدمة قد يكون قادًرا عىل القيام بذلك خالل المهلة الزمنية المتفق عليها دون مساعدة 

ز إبالغ المستخدم بنواياهم، وإعطاء من مجموعات الد عم األخرى، يجب عىل المحللي 

 المستخدم الرقم المرجغي للحادث ومحاولة العثور عىل حل. 

 

 إجراء مطابقة الحادث

ا. ومع 
ً
العديد من الحوادث تتم تجربتها بشكل منتظم وإجراءات الحل المناسبة معروفة جيد

وري وجود إجراء لمطابقة بيانا ت تصنيف الحوادث مع تلك الخاصة بالمشكالت ذلك، من الرصز

 وشيًعا إىل إجراءات الحل المجربة، مما 
ً
 فعاال

ً
واألخطاء المعروفة. توفر المطابقة الناجحة وصوال

. تسمح عملية التصنيف والمطابقة  ز يقلل الوقت الذي تستغرقه استعادة الخدمة للمستخدمي 

ي الدعم اآلخرين. بتنفيذ إدارة الحوادث بشكل أشع وتقليل الحاج
 ة إىل التصعيد إىل موظفز

ي الحوادث بشكل متكرر من أجل 
ز
يضمن االستخدام الفعال لمطابقة الحوادث عدم التحقيق ف

ي 
ه من موظفز ي كل مرة. يمكن تطوير إجراء لمساعدة مكتب الخدمة وغت 

ز
حلها مراًرا وتكراًرا ف

ي مطابقة األحداث إليجاد الحلول برسعة حيثما أمكن
ز
 ذلك.  الدعم ف
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ي 
 حل الحادث الفوري عن طريق دعم المستوى الثائز

 خريطة االجراء
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 معلومات إضافية

 التحقيق والتشخيص

من المحتمل أن تتطلب الحادثة المبلغ عنها درجة من التحقيق والتشخيص. ستقوم كل 

ي 
ي األخطاء التر

ز
حدثت، مجموعة من مجموعات الدعم المعنية بالتعامل مع الحادث بالتحقيق ف

ي ذلك تفاصيل أي إجراءات اتخذت لمحاولة حل أو إعادة 
ز
وتشخيص جميع هذه األنشطة )بما ف

ي 
ي سجل الحوادث بحيث يتم االحتفاظ بسجل تاريحز

ز
إنشاء الحادث( يجب توثيقها بشكل كامل ف

ي جميع األوقات. 
ز
 كامل لجميع األنشطة ف

ز إذا تم إجراء التحق يق واإلجراءات التشخيصية )أو بالفعل الحظ أنه يمكن غالًبا ضياع وقت ثمي 

ا، يجب تنفيذ هذه األنشطة 
ً
. حيثما كان ذلك ممكن جاع( بشكل تسلسىلي

إجراءات الحل أو االستر

ي تصميم و / أو اختيار أدوات الدعم  -بشكل متواٍز لتخفيض النطاقات الزمنية اإلجمالية 
وينبغز

ي الحذر لتنسيق األنشط
ة، خاصة أنشطة الحل أو للسماح بذلك. ومع ذلك، يجب توجز

داد، وإال فإن ترصفات المجموعات المختلفة قد تتعارض أو تزيد من تعقيد الحل!   االستر

 من المحتمل أن يتضمن هذا التحقيق إجراءات مثل: 

 ي يبحث عنها المستخدم
 تحديد بالضبط ما حدث من خطأ أو التر

 ي لألحداث
تيب الزمتز  فهم التر

  ،ز المتأثرينتأكيد التأثت  الكامل للحادث ي ذلك عدد ونطاق المستخدمي 
ز
 بما ف

  تحديد أي أحداث يمكن أن تؤدي إىل وقوع الحادث )مثل تغيت  حديث، بعض إجراءات

 المستخدم؟(

  ي سجالت
ز
ي البحث عن األحداث السابقة من خالل البحث ف

ز
المعرفة المفصلة ف

الخاصة  الحوادث / و / أو قواعد بيانات األخطاء المعروفة أو سجالت األخطاء

ز / الموردين أو قواعد بيانات المعرفة. هذه التوافقات قد ال تكون واضحة  بالمصنعي 

 .  أثناء التشخيص األوىلي

جاع  الحل واالسي 

ي 
عندما يتم تحديد حل محتملة، يجب تطبيق ذلك واختباره. قد تختلف اإلجراءات المحددة التر

ي اتخاذ إجر 
ز
ز اتخاذها واألشخاص الذين سيشاركون ف ا عىل طبيعة يتعي 

ً
جاع، اعتماد اءات االستر

 الخطأ، ولكن قد تشمل: 

 مطالبة المستخدم بالقيام بأنشطة موجهة عىل سطح المكتب أو معداته عن بعد 
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  يقوم مكتب الخدمة بتنفيذ القرار إما مركزًيا )عىل سبيل المثال، إعادة تشغيل خادم( أو

ي سطح مكتب المستخ
ز
 دم لتشخيص القرار وتطبيقهعن ُبعد باستخدام برنامج للتحكم ف

  جاع محددة )مثل ي ُيطلب منها تنفيذ إجراءات استر
مجموعات الدعم المتخصصة التر

 دعم الشبكة إلعادة تكوين جهاز توجيه(

  .ُيطلب من مورد أو جهة صيانة تابعة لجهة خارجية حل الخطأ 

داد واستعادة حتر عند العثور عىل حل، يجب إجراء اختبار كاٍف لضمان اكتمال إجراء  االستر

ز  وري لمجموعتي  ي بعض الحاالت، قد يكون من الرصز
ز
تشغيل خدمة الحالة الطبيعية. الحظ أنه ف

ي مثل هذه 
ز
أو أكتر اتخاذ إجراءات منفصلة، عىل الرغم من تنسيقها، لتنفيذ قرار شامل. ف

 المعنية.  الحاالت، يجب أن تقوم إدارة الحوادث بتنسيق األنشطة واالتصال مع جميع األطراف

ا لجميع 
ً
بغض النظر عن اإلجراءات المتخذة، أو من يقوم بها، يجب تحديث سجل الحادث وفق

المعلومات والتفاصيل ذات الصلة حتر يتم االحتفاظ بسجل كامل. يجب عىل مجموعة الحل 

 تمرير الحادث مرة أخرى إىل مكتب الخدمة إلجراء اإلغالق. 
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 إغالق و تقييم الحادث

 الجراءخريطة ا
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 معلومات إضافية

 اغالق الحادث

ز راضون  يجب أن يتحقق مكتب الخدمة من أن الحادث قد تم حله تماًما وأن المستخدمي 

 ومستعدون للموافقة عىل إمكانية إغالق الحادث. 

 : ا التحقق مما يىلي
ً
 يجب عىل مكتب الخدمة أيض

  حيث  أو،تحقق وتأكد من أن تصنيف الحادث األوىلي كان صحيًحا  -تصنيف اإلغالق

ا غت  
ً
ز أن التصنيف الحق القيام بتحديث السجل بحيث يتم تسجيل  صحيح،تبي 

طلب المشورة أو التوجيه من المجموعة  -تصنيف اإلغالق الصحيح للحدث 

ي تم 
ورة.  حلها()المجموعات( التر  عند الرصز

 القيام بإجراء استدعاءات لرضا المستخدم أو االستقصاء عتر  -لمستخدم استبيان رضا ا

ي للنسبة المتفق عليها من الحوادث. 
وئز يد اإللكتر  التر

  القيام بمتابعة أي تفاصيل معلقة والتأكد من أن سجل الحادث موثق  –وثائق الحوادث

ي الكامل بمستوى كاٍف من التفاصيل. 
 بالكامل حتر يكتمل السجل التاريحز

  امن مع مجموعات التحليل( ما إذا كان قد تم  -مشكلة مستمرة أو متكررة؟ ز تحديد )بالتر

ي هذه الحالة، من المحتمل أن يتكرر 
ز
حل الحادث دون تحديد السبب الجذري. ف

ي جميع هذه الحاالت، 
ز
الحادث ويتطلب المزيد من اإلجراءات الوقائية لتجنب ذلك. ف

ل رفع سجل للمشاكل المتعلقة بالحادث. إذا لم يكن يتم تحديد ما إذا كان قد تم بالفع

ان مع عملية إدارة المشكلة حتر يتم  األمر كذلك، فقم برفع سجل مشكلة جديد باالقتر

 . ي
 بدء اإلجراء الوقائ 

  إغالق رسمي-  .  إغالق سجل الحادث رسمي

ي لحوادث معينة، أو 
ة إغالق تلقائ  حتر الحظ أن بعض المؤسسات قد تختار استخدام فتر

جميعها )عىل سبيل المثال، سيتم إغالق الحادث تلقائًيا بعد يومي عمل إذا لم يقم المستخدم 

 مناقشته بشكل كامل واالتفاق عليه 
ً
ي هذا النهج، يجب أوال

ز
بأي جهة اتصال أخرى(. عند النظر ف

ز  ي تقنية -مع المستخدمي 
ز وموظفز ه عىل نطاق واسع حتر يدرك جميع المستخدمي  ونرس 

ات هذا. قد يكون من غت  المناسب استخدام هذه الطريقة ألنواع معينة من الحوادث، المعلوم

ي تنطوي عىل شخصيات مهمة إلخ. 
ى أو تلك التر  مثل الحوادث الكتر

 احكام إعادة فتح الحوادث

عىل الرغم من كل الرعاية الكافية، ستكون هناك فرص عندما تتكرر الحوادث حتر لو تم إغالقها 

ه عىل جمع البيانات، بحيث يتم رسمًيا. يجب  ي االعتبار تأثت 
ز
أن يأخذ االختيار الذي تم اختياره ف
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تسجيل التكرار والعمل المرتبط به بوضوح واإلبالغ عنه بدقة. بسبب مثل هذه الحاالت، من 

ا حول كيف ومتر يمكن إعادة فتح الحادث. قد 
ً
الحكمة أن يكون لديك قواعد محددة مسبق

 ، ي
ي حالة تكرار الحادث خالل يوم عمل يكون من المنطفر

ز
عىل سبيل المثال، الموافقة عىل أنه ف

ولكن  جديدة،ولكن بعد هذه النقطة يجب اإلبالغ عن حادثة  -واحد، فيمكن إعادة فتحه 

 مرتبطة بالحادثة )الحوادث( السابقة. 

ز المنظمات  ي / القواعد بي 
واعد ولكن يجب االتفاق عىل ق الفردية،قد يختلف الحد الزمتز

ي مكتب الخدمة بحيث يتم تطبيق التوحيد. 
 واضحة وتوثيقها وتقديم التوجيه لجميع موظفز

 دعم إدارة الحوادث

 خريطة االجراء
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 معلومات إضافية

 سياسات إدارة الحوادث

 الوقت المناسب  
 
 يجب أن يتم اإلبالغ عن الحوادث وحالتها بفعالية و ف

  كة. يجب حل الحوادث خالل اإلطارات الزمنية  المقبولة لدى الشر

 كل األوقات  
 
 يجب تحقيق رضا العميل ف

  يجب أن تتوافق المعالجة والتعامل مع الحوادث مع مستويات وأهداف الخدمة

 الكلية

 نظام إدارة واحد  
 
 يجب تخزين جميع الحوادث وإدارتها ف

  مخطط تصنيف قياس  يتسق عير مؤسسة  
 
ك جميع الحوادث ف يجب أن تشي 

 األعمال. 

  مراجعة سجالت الحوادث بشكل منتظم للتأكد من إدخالها وتصنيفها بشكل يجب

 صحيح. 

  ا ومجموعة من حقول
ً
ك ا مشي 

ً
  أن تستخدم جميع سجالت الحوادث نسق

ينبغ 

ا. 
ً
 المعلومات كلما كان ذلك ممكن

  كة ومتفق عليها لتحديد أولويات الحوادث يجب وضع مجموعة معايير مشي 

 وتصاعدها حيثما أمكن ذلك. 

 

 نماذج الحادث

ز من  ي اتخاذها للتعامل مع نوع معي 
ي ينبغز

نموذج الحادث هو وسيلة لتحديد الخطوات التر

الحوادث بطريقة متفق عليها. يمكن بعد ذلك استخدام أدوات الدعم إلدارة هذا. سيضمن ذلك 

ا. 
ً
ي نطاقات زمنية محددة مسبق

ز
ا وف

ً
ي مسار محدد مسبق

ز
 معالجة الحوادث "القياسية" ف

: يجب   أن يتضمن نموذج الحادث ما يىلي

 ي يجب اتخاذها للتعامل مع الحادث
 الخطوات التر

 كة ي لهذه الخطوات، مع تحديد أي تبعيات أو معالجة مشتر
تيب الزمتز  يجب اتخاذ التر

 المسؤوليات؛ من يجب أن يفعل ما 

  االحتياطات الواجب اتخاذها قبل حل الحادث مثل النسخ االحتياطي للبيانات أو ملفات

 التهيئة أو خطوات لالمتثال إلرشادات الصحة والسالمة

 الجداول الزمنية والحد األدئز الستكمال اإلجراءات 

  ي االتصال بها ومتر
 إجراءات التصعيد الذي ينبغز
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  ورية للحفاظ عىل األدلة )خاصة فيما يتعلق باألمن والحوادث المتعلقة أي أنشطة رصز

 بالقدرات(. 

ي أدوات 
ز
ي أن تقوم يجب إدخال النماذج ف

دعم التعامل مع الحوادث قيد االستخدام، وينبغز

ي لمعالجة العملية وإدارتها وتصعيدها. 
 األدوات بعد ذلك بالتشغيل الذائر
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 تقارير إدارة الحوادث

 خريطة االجراء
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