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 إدارة املستند 1

 املستند   عن معلومات 1.1

 املعلومات  

  هوية املستند 

  مالك املستند 

  تاريخ االصدار 

  تاريخ اخر حفظ 

  اسم امللف 

 

 املستند  تاريخ  1.2

 التغييرات  تاريخ اإلصدار   النسخة 

   

   

   

 

   من: لكل املستند على  التصديقات 1.3

 التاريخ التوقيع  االسم   الوظيفة

 2021-09-08  سعد أ . الوابل  خبير استشاري 

 2021-09-08  كريج ب. ماكجوير  خبير استشاري  
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 صول إدارة األ  1

 قدمةم 1.1

 وصف الهدف   1.1.1

  مثالية، بتكلفة قيمة يوفر  استخدامها  أن من  للتأكد حياتها دورة خالل من  املعلومات والتكنولوجيا أصول  إدارة

  على القدرة  لدعم الضرورية  األصول  أن  من التأكد . مادًيا  وحمايتها  حسابها ويتم ،(للغرض مالئمة) تعمل تظل وأنها

  وتدشينه  وصيانته األمثل العدد على الحصول  لضمان  البرامج  تراخيص إدارة. ومتاحة موثوقة الخدمات تقديم

.الترخيص اتفاقيات مع   متوافق املثبت  البرنامج أن كما  ،الخاص باألعمال املطلوب باالستخدام يتعلق فيما  

 الغرض من الهدف  1.1.2

.استخدامها يوفرها التي القيمة وتحسين  والتكنولوجيااملعلومات   أصول  جميع حساب  

 األهداف  1.2

 يدعم كل هدف من أهداف الحوكمة أو اإلدارة تحقيق أهداف التوافق التي ترتبط باألهداف األكبر للمؤسسة. 

 :الجدول التالي أهداف املؤسسة الثالثة عشريصف 

  

 أهداف المنظمة  -1رسم توضيحي 
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  يصف الجدول التالي أهداف املحاذاة الثالثة عشر للمنظمة

الجانب األيمن يتم وضع قائمة أهداف املحاذاة التي لها صلة أساسية بهدف الحوكمة أو اإلدارة في متناول اليد على 

 من قسم التوجيه املفصل الذي يغطي األهداف.

 األهداف املدعومة 1.2.1

 يتم وصف هدف اإلدارة أدناه. يدعم هدف اإلدارة تحقيق مجموعة من أهداف املؤسسة واملحاذاة األساسية: 

 أهداف املحاذاة  أهداف املؤسسة

 EG04جودة املعلومات املالية     •

 EG07    جودة معلومات اإلدارة •

 EG09  األعمال عمليات تكاليف تحسين •

  املرتبطة  املالية  املعلومات جودة •

 AG04   بالتكنولوجيا

 

 يتضمن كل هدف من أهداف الحوكمة واإلدارة عدة ممارسات عملية. 

يمكن تحقيق اإلنجاز الناجح لهذه األنشطة من خالل تنفيذ اإلجراءات    أكثر.كل ممارسة عملية لها نشاط واحد أو  

 املوثقة ذات الصلة لكل هدف.

 أهداف املزامنة  -2رسم توضيحي 
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 املسئولية توزيع مصفوفة 1.3
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BAI09.01 Identify and record current assets.  A   R R    
BAI09.02 Manage critical assets.  A R R R R  R R 

BAI09.03 Manage the asset life cycle.  A   R R R   
BAI09.04 Optimize asset value. A R R R R R R   
BAI09.05 Manage licenses. A R  R R R    
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 املمارسات  1.4

 

 

 

Start

Maintain an up-to-date, accurate record of all I&T assets 
that are required to deliver services and that are owned 
or controlled by the organization with an expectation of 
future benefit (including resources with economic value, 

such as hardware or software). Ensure alignment with 
configuration management and financial management.

Manage assets from procurement to 
disposal. Ensure that assets are utilized as 

effectively and efficiently as possible and are 
accounted for and physically protected until 

appropriately retired.

Identify assets that are critical in providing service 
capability. Maximize their reliability and 
availability to support business needs.

Regularly review the overall asset base 
to identify ways to optimize value in 

alignment with business needs.

BAI09.01

Identify and record 
current assets.

BAI09.02

Manage critical assets.

BAI09.03

Manage the asset life 
cycle.

BAI09.04

Optimize asset value.

BAI09.05

Manage licenses.

End

Manage software licenses to maintain the optimal 
number of licenses and support business requirements. 

Ensure that the number of licenses owned is sufficient to 
cover the installed software in use.
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 وتسجيل األصول الحاليةتحديد  1.4.1

 الوصف  1.4.1.1

 أو  تملكها   والتي  الخدمات  لتقديم  املطلوبة  املعلومات والتكنولوجيا  أصول   لجميع  ودقيق  محّدث  بسجل  الحتفاظا

(.  البرامج  أو   األجهزة  مثل االقتصادية،  القيمة   ذات   املوارد   ذلك  في   بما)  مستقبلية  فوائد   توقع   مع   املؤسسة   بها   تتحكم

 . املالية واإلدارة التهيئة إدارة مع التوافق ضمان

 األنشطة  1.4.1.2

 

 مستوى القدرة  األنشطة  الرقم 

1 

 الحالة  يسجل  الذي   األصول   سجل  في  اململوكة  األصول   كافة  تحديد

  أو   شراؤها   ويتم  ،العمومية  امليزانية  في  األصول   عن   اإلبالغ  يتم.  الحالية

 على)  املؤسسة   عمليات  من   االستفادة  أو   الشركة   قيمة  لزيادة   إنشاؤها 

  اململوكة   األصول   كافة  تحديد(.  والبرامج   األجهزة  املثال،  سبيل

  التكوين   وإدارة  التغيير  إدارة  عمليات  مع  التوافق  على  واملحافظة

 . املالية املحاسبة وسجالت  التهيئة إدارة  ونظام

2 

2 
 يجب  التي  التعاقدية  أو  التنظيمية  أو  القانونية   املتطلبات  تحديد

 .األصل إدارة عند معالجتها

 (. مفيدة حالة في أي) للغرض  األصول  مالءمة من التحقق 3

 3 .األصول  لجميع املحاسبة ضمان 4

5 

  فحوصات   إجراء  طريق  عن  اململوكة  األصول   كافة  وجود  من  التحقق

  أدوات   استخدام  تضمين.  والتسوية  املنتظمة  واملنطقية  املادية  الجرد

 .البرامج اكتشاف 
4 

6 

.  منتظم  أساس  على  القيمة  توفير  في  يستمر  أصل  كل  كان  إذا  ما  تحديد

  لتقديم   املتوقع  املفيد  العمر  تقدير   فسيتم  كذلك،  األمر   كان   إذا

 .القيمة
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 خريطة أنشطة املمارسة 1.4.1.3

 

 

  

Start

Identify all owned assets in an asset register that records current status. Assets are reported on 
the balance sheet; they are bought or created to increase the value of a firm or benefit the 

enterprise's operations (e.g., hardware and software). Identify all owned assets and maintain 
alignment with the change management and configuration management processes, the 

configuration management system, and the financial accounting records.

Identify legal, regulatory or contractual requirements that need 
to be addressed when managing the asset.

Verify that the assets are fit for purpose (i.e., in a useful 
condition).

Ensure accounting for all assets.

Identify legal, regulatory 

or contractual 

requirements when 

managing the asset

BAI09.01.02

Ensure accounting for 

all assets

BAI09.01.04

BAI03.04

Procure solution 
components.

BAI10.02

Establish and maintain a 
configuration repository 

and baseline.

Updates to asset 
inventory

 Configuration 
repository 

BAI09.01.01

Maintain alignment 

with financial 

accounting records

BAI09.01.01.05

Align with change 

management and 

configuration 

management

BAI09.01.01.04

Report all assets on 

the balance sheet 

BAI09.01.01.03

Identify all owned 

assets

BAI09.01.01.02

Identify all owned 

assets in an asset 

register that records 

current status

BAI09.01.01.01

Verify the assets are fit 

for purpose

BAI09.01.03

End

BAI09.01.05

Include use of software 

discovery tools

BAI09.01.05.03

Perform regular 

physical and logical 

inventory checks and 

reconciliation

BAI09.01.05.02

Verify the existence of 

all owned assets

BAI09.01.05.01

Verify the existence of all owned assets by performing regular physical and logical 
inventory checks and reconciliation. Include the use of software discovery tools.

BAI09.01.06

Estimate the expected 

useful life for delivering 

value

BAI09.01.06.02

Determine if each 

asset continues to 

provide value

BAI09.01.06.01

Determine on a regular basis whether each asset continues to 
provide value. If so, estimate the expected useful life for 

delivering value.

Results of fit-for-
purpose reviews

Asset register
Results of physical 
inventory checks

Assess current capabilities, 
performance and digital 

maturity of the enterprise

APO02.02

Manage finance and 
accounting

APO06.01 BAI10.03

Maintain and control 
configuration items.

BAI10.04

Produce status and 
configuration reports.

DSS05.03

Manage endpoint 
security.

C2

C2

C2 C3

C4C4
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 همةإدارة األصول امل  1.4.2

 الوصف  1.4.2.1

 . األعمال احتياجات لدعم حد أقص ى إلى وتوافرها موثوقيتها زيادة . الخدمة إمكانية توفير في املهمة  األصول  حديدت

 األنشطة  1.4.2.2

 مستوى القدرة  الوصف  لرقم ا

1 
  في املتطلبات إلى الرجوع خالل من  الخدمة قدرة وفير لت املهمة  األصول  تحديد

 .التهيئة إدارة  ونظام واتفاقية مستوى الخدمة  الخدمة، تعريفات

2 2 
 أصل كل  استبدال إلى الحاجة أو التعطل مخاطر مراعاة  يجب منتظم،  أساس وعلى

 . مهم

3 
(  األداء قيود املثال، سبيل على )  املتوقع بالتأثير املتأثرين واملستخدمين العمالء إبالغ

 .الصيانة ألنشطة

4 
 الصيانة أنشطة بجدولة القيام. الكلي اإلنتاج جدول  في املخطط التوقف وقت  ادراج

 . األعمال عمليات على السلبي التأثير لتقليل

3 

5 

.  املنتظمة الوقائية الصيانة تطبيق  خالل املهمة من األصول  مرونة  على الحفاظ

  احتمال  لتقليل األمر،  لزم إذا  إضافية، أو / و بديلة  أصول  وتوفير األداء، مراقبة

 التعطل. 

6 

  تحليل االعتبار في األخذ مع األجهزة، لجميع وقائية  صيانة خطة اعداد

  والعوامل  املؤهلين واملوظفين االنقطاع ومخاطر  املورد وتوصيات الفوائد/ التكلفة

 .الصلة ذات األخرى 

7 

املعلومات   مرافق إلى جهة خارجية  وصول  تتضمن صيانة اتفاقات اعداد

  االستعانة مثل)  املوقع خارج واألنشطة املوقع في لألنشطة التنظيمية والتكنولوجيا

  الشروط جميع إلى تشير  أو تتضمن  رسمية خدمة عقود إنشاء(. خارجية بمصادر

  لضمان  بالوصول، السماح إجراءات  ذلك في بما الضرورية، والخصوصية األمنية

 .التنظيمية الخصوصية/ األمن ومعايير   بسياسات االلتزام

8 
  وسائل أو) املستخدمين  تعريف وملفات ُبعد عن الوصول  خدمات أن من التأكد

ستخدم أخرى 
ُ
 .الحاجة عند فقط نشطة( التشخيص أو للصيانة ت

9 
  اتخاذ الضرورة، عند . الحوادث توجهات فحص خالل من  املهمة األصول  أداء  مراقبة

 .االستبدال أو لإلصالح الالزم اإلجراء
4 
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 خريطة أنشطة املمارسة 1.4.2.3

 

 

 DSS02.02مدخالت ومخرجات املمارسة  -3رسم توضيحي 

  

Start

Incorporate planned downtime in an overall production 
schedule. Schedule the maintenance activities to 

minimize the adverse impact on business processes.

Identify assets that are critical in providing service 
capability by referencing requirements in service 

definitions, SLAs and the configuration management 
system.

Communicate to affected customers and 
users the expected impact (e.g., 

performance restrictions) of 
maintenance activities.

Maintain the resilience of critical assets by applying regular preventive 
maintenance. Monitor performance and, if required, provide alternative 

and/or additional assets to minimize the likelihood of failure.

BAI09.02.01

Reference requirements 

in service definitions, 

SLAs and configuration 

management system

BAI09.02.01.02

Identify critical assets 

in providing service 

capability

BAI09.02.01.01
Consider risk of failure 

or need for 

replacement of critical 

assets

BAI09.02.02

On a regular basis, consider the risk 
of failure or need for replacement of 

each critical asset.

Communicate 

expected impact of 

maintenance activities

BAI09.02.03

BAI09.02.04

Schedule maintenance 

activities to minimize 

adverse impact on 

business processes

BAI09.02.04.02

Incorporate planned 

downtime in a 

production schedule

BAI09.02.04.01

BAI09.02.05

Provide alternative 

and/or additional 

assets to minimize 

likelihood of failure

BAI09.02.05.03

Monitor performance of 

critical assets

BAI09.02.05.02

Maintain resilience of 

critical assets by 

preventive 

maintenance

BAI09.02.05.01

End

Communications of 
planned maintenance 

downtime

BAI09.02.06

Consider various 

relevant factors

BAI09.02.06.02

Establish a preventive 

maintenance plan for 

all hardware

BAI09.02.06.01

Establish a preventive maintenance plan for all hardware, considering 
cost/benefit analysis, vendor recommendations, risk of outage, qualified 

personnel and other relevant factors.

BAI09.02.07

Refer to security and 

privacy conditions

BAI09.02.07.03

Establish formal 

service contracts

BAI09.02.07.02

Establish maintenance 

agreements involving 

third-party access

BAI09.02.07.01

Establish maintenance agreements involving third-party access to organizational 
I&T facilities for on-site and off-site activities (e.g., outsourcing). Establish formal 

service contracts containing or referring to all necessary security and privacy 
conditions, including access authorization procedures, to ensure compliance 

with the organizational security/privacy policies and standards.

BAI09.02.08

Ensure user profiles 

are active only when 

required

BAI09.02.08.02

Ensure remote access 

services are active only 

when required

BAI09.02.08.01

Ensure that remote access services and user profiles (or other means 
used for maintenance or diagnosis) are active only when required.

BAI09.02.09

Where necessary, take 

action to repair or 

replace

BAI09.02.09.02

Monitor performance of 

critical assets by 

examining incident 

trends

BAI09.02.09.01

Monitor performance of critical assets by examining incident trends. 
Where necessary, take action to repair or replace.

Coordinate and 
communicate

APO08.04

Maintenance 
agreements

 

 

Internal 

Process Link

 

C2
C2C2

C3 C3

C3C3

C3 C4
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 إدارة دورة حياة األصول  1.4.3

 الوصف  1.4.3.1

االصول   إلى  الشراء   من  األصول   دارةإ في    الفعالية   من  ممكن  قدر  بأقص ى  األصول   استخدام  ضمان.  التصرف 

   وحمايتها األصول  مراعاة مع والكفاءة،
ً
 املناسب.  النحو على  االستغناء عنها يتم أن إلى ماديا

 األنشطة  1.4.3.2

 

 مستوى القدرة  الوصف  الرقم 

1 
 الشراء   وممارسات  لسياسات  ووفقا  عليها   املوافق  الطلبات  على  بناء   االصول   جميع   شراء

 . باملؤسسات الخاصة

2 
2 

 خاضعة  بطريقة  األصول   جميع  وتسجيل  واختبار  والتحقق،  وتلقي،  تحديد مصدر،

 .الحاجة حسب املادية العالمات وضع ذلك في بما للمراقبة،

 . عليها املتفق العقد لشروط وفًقا املوردين مع العملية وإكمال املدفوعات على املوافقة 3

4 
 واختبار  التغيير  إدارة   ذلك  في  بما  القياسية،  التنفيذ  حياة  دورة  يتبع  األصول   تدشين

 . القبول 

3 

5 
الخروج  املسؤوليات  قبول   مع  للمستخدمين،  االصول   تخصيص   حسب  ،وتسجيل 

 . االقتضاء

6 
  دور   تغيير  بسبب  مطلوبة  تكون   ال  عندما  األصول   تخصيص  إعادة  يتم  أمكن،  كلما

 .الخدمة االستغناء عن أو الخدمة تقديم فيسهاب اال  أو املستخدم

7 
وتنفيذ    تخطيط عنهاباال   املتعلقة  األنشطةواعتماد    واالحتفاظ  واعتمادها  ستغناء 

 . املستمرة واالحتياجات التنظيمية  األعمال احتياجات لتلبية مناسبة  بسجالت

8 
 الدائم   الحذف  املثال،  سبيل  على  االعتبار،  في  األخذ  مع  بأمان،  األصول   من  التخلص

 .للبيئة املحتمل والتلف  الوسائط أجهزة على مسجلة بيانات  ألي 

9 

   تخدم  ال  عندما  بمسؤولية  األصول   في  التصرف
ً
   غرضا

ً
  جميع  تقاعد  بسبب  مفيدا

  يتعلق   فيما  مستخدمين  وجود  عدم  أو   العتيقة  التكنولوجيا  أو  الصلة،  ذات   الخدمات

 .البيئي بالتأثير

4 

 



 
 

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

© 2021 IPSC وثيقة العملية           Page:  15 of 121 

التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 خريطة أنشطة املمارسة 1.4.3.3

 

 

 DSS02.03مدخالت ومخرجات  -4رسم توضيحي 

 

Start

Procure all assets based on approved requests and in accordance 
with the enterprise procurement policies and practices.

Source, receive, verify, test and record all assets in a controlled 
manner, including physical labeling as required.

Approve payments and complete the process with 
suppliers according to agreed contract conditions.

Deploy assets following the standard 
implementation life cycle, including change 

management and acceptance testing.

BAI09.03.04

Include change 

management and 

acceptance testing

BAI09.03.04.02

Deploy assets 

following standard 

implementation life 

cycle

BAI09.03.04.01

Whenever possible, reallocate assets when they are no 
longer required due to a change of user role, 

redundancy within a service, or retirement of a service.

End

Authorized asset 
retirements

 

 

Internal 

Process Link

 

Updated asset register

BAI09.03.01

Procure all assets in 

accordance with 

enterprise procurement 

policies

BAI09.03.01.02

Procure all assets 

based on approved 

requests

BAI09.03.01.01

BAI09.03.02

Include physical 

labeling as required

BAI09.03.02.02

Source, receive, verify, 

test and record assets 

in a controlled manner

BAI09.03.02.01

Approve payments for 

suppliers according to 

agreed contract 

conditions

BAI09.03.03

BAI09.03.05

Ensure acceptance of 

responsibilities and 

sign-off, as appropriate

BAI09.03.05.02

Allocate assets to 

users

BAI09.03.05.01

Allocate assets to users, with acceptance of 
responsibilities and sign-off, as appropriate.

Reallocate assets 

when they are no 

longer required

BAI09.03.06
BAI09.03.07

Retain appropriate 

records to meet 

ongoing business and 

regulatory needs

BAI09.03.07.02

Implement retirement-

related activities

BAI09.03.07.01

Plan, authorize and implement retirement-related 
activities, retaining appropriate records to meet 

ongoing business and regulatory needs.

BAI09.03.08

Consider permanent 

deletion of recorded data 

on media devices and 

potential damage to 

environment

BAI09.03.08.02

Dispose of assets 

securely

BAI09.03.08.01

Dispose of assets securely, considering, for 
example, the permanent deletion of any recorded 

data on media devices and potential damage to 
the environment.

Dispose of assets 

responsibly when they 

serve no useful 

purpose

BAI09.03.09

Dispose of assets responsibly when they serve no useful 
purpose due to retirement of all related services, 

obsolete technology or lack of users with regard to 
environmental impact.

BAI10.03

Maintain and control 
configuration items.

Approved asset 
procurement requests

C2C2

C2

C4

C3 C3

C3
C3C3
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

   تحسين قيمة األصول  1.4.4

 الوصف  1.4.4.1

 .العمل احتياجات مع يتماش ى بما  القيمة لتحسين طرق   لتحديد اإلجمالية  األصول  قاعدة بانتظام ملراجعةا

 األنشطة  1.4.4.2

 

 مستوى القدرة  االنشطة الرقم 

1 
 متوافقة  كانت  إذا  ما  مراعاة   مع  اإلجمالية،  األصول   قاعدة   منتظم، مراجعة  أساس  على

 األعمال.   متطلبات  مع
3 

2 
 يشمل .  تكلفة  األقل  الخيارات  وتحديد  املعقولية،  في  والتفكير  الصيانة،  تكاليف  تقييم

 .جديدة ببدائل االستبدال الضرورة، عند ذلك،
4 

3 
 واالستبدال   املال  مقابل  القيمة  الستراتيجيات  في االعتبار  واالخذ  الضمانات   مراجعة

 .تكلفة األقل الخيارات لتحديد

5 

4 
االمثل  السعة  إحصاءات  استخدام  أو   املستغلة  غير  األصول   لتحديد  واالستخدام 

 . التكاليف لتقليل استبدالها  أو منها التخلص في النظر يمكن التي الزائدة

5 
  الفردية،  املصادر  وتحديد  القياس ي،  التوحيد  فرص  لتحديد  العامة  القاعدة  مراجعة

 . والصيانة والدعم  الشراء  تكاليف من تقلل قد التي االستراتيجيات من  ذلك وغير

6 
  استراتيجيات  أو  الناشئة   التقنيات  من  االستفادة  فرص  لتحديد  العامة  الحالة  مراجعة

 . املال مقابل القيمة زيادة أو التكاليف لتقليل البديلة املصادر 
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 خريطة أنشطة املمارسة 1.4.4.3

 

 

 DSS02.04مدخالت ومخرجات املمارسة  - 5رسم توضيحي 

 

Start

On a regular basis, review the overall asset base, considering 
whether it is aligned with business requirements.

Assess maintenance costs, consider reasonableness, and identify 
lower-cost options. Include, where necessary, replacement with 

new alternatives.

BAI09.04.01

Consider whether it is 

aligned with business 

requirements

BAI09.04.01.02

Review the overall 

asset base

BAI09.04.01.01

BAI09.04.02

Include, where 

necessary, 

replacement with new 

alternatives

BAI09.04.02.02

Assess maintenance 

costs and identify 

lower-cost options

BAI09.04.02.01

Review warranties and consider value-for-money and 
replacement strategies to determine lowest-cost options.

BAI09.04.03

Consider value-for-money 

and replacement 

strategies to determine 

lowest-cost options

BAI09.04.03.02

Review warranties

BAI09.04.03.01

BAI09.04.04

Consider them for 

disposal or 

replacement to reduce 

costs

BAI09.04.04.02

Use capacity and 

utilization statistics to 

identify underutilized or 

redundant assets

BAI09.04.04.01

Use capacity and utilization statistics to identify underutilized or 
redundant assets that could be considered for disposal or 

replacement to reduce costs.

BAI09.04.05

Consider opportunities 

that will lower 

procurement, support 

and maintenance costs

BAI09.04.05.03

Identify opportunities 

for single sourcing

BAI09.04.05.02

Review overall base to 

identify opportunities 

for standardization

BAI09.04.05.01

Review the overall base to identify opportunities for standardization, 
single sourcing, and other strategies that may lower procurement, 

support and maintenance costs.

BAI09.04.06

Consider opportunities 

that will reduce costs 

or increase value-for-

money

BAI09.04.06.03

Identify opportunities 

for alternative sourcing 

strategies

BAI09.04.06.02

Review overall state to 

leverage emerging 

technologies

BAI09.04.06.01

Review the overall state to identify opportunities to leverage 
emerging technologies or alternative sourcing strategies to reduce 

costs or increase value-for-money.

Assess current capabilities, 
performance and digital 

maturity of the enterprise

APO02.02

Assess current capabilities, 
performance and digital 

maturity of the enterprise

APO02.02

End

Opportunities to 
reduce asset costs or 

increase value

Results of  cost-
optimization reviews

C3C4

C5 C5

C5C5
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 إدارة التراخيص  1.4.5

 الوصف  1.4.5.1

  التراخيص   عدد  أن   من   تأكد .  األعمال   متطلبات  ودعم  للتراخيص  األمثل  العدد   على  للحفاظ  البرامج   تراخيص   دارةإ

 . املستخدمة املثبتة البرامج لتغطية كاف   اململوكة

 األنشطة  1.4.5.2

 

 مستوى القدرة  االنشطة  الرقم

1 
  ذات الترخيص واتفاقيات  شراؤها تم التي البرامج تراخيص لكافة  بسجل االحتفاظ

 .الصلة
2 

 3 . املثبتة املرخصة البرامج مثيالت  جميع لتحديد تدقيق إجراء يتم منتظم،  أساس على 2

3 
 طريقة  أن من التأكد . اململوكة التراخيص وعدد املثبتة البرامج مثيالت عدد بين املقارنة 

 . التعاقدية واملتطلبات الترخيص متطلبات  مع  متوافقة بالترخيص  االلتزام قياس

4 
4 

  حاجة هناك كانت  إذا  ما يتم تحديد اململوك، العدد من أقل الحاالت تكون  عندما

  تكاليف في التوفير إمكانية االعتبار في األخذ مع إنهائها، أو بالتراخيص لالحتفاظ

 .الضرورية  غير  التكاليف من ذلك   وغير والتدريب  الصيانة

5 

  يجب اململوك، العدد من  أعلى املثيالت تكون  عندما
ً
  تثبيت  إلغاء فرصة مراعاة  أوال

 لاللتزام األمر لزم إذا إضافية  تراخيص شراء ثم مبّررة، أو  مطلوبة تعد لم التي املثيالت

 . الترخيص باتفاقية

6 
 أفضل قيمة على الحصول  املمكن من  كان إذا فيما  النظر ينبغي منتظم،  أساس وعلى

 بها  املرتبطة  والتراخيص  املنتجات تحديث طريق عن
5 

 

  



 
 

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

© 2021 IPSC وثيقة العملية           Page:  19 of 121 

التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 خريطة أنشطة املمارسة 1.4.5.3

 

 

 DSS02.05 -مدخالت ومخرجات املمارسة   6رسم توضيحي 

  

  

Start

Maintain a register of all purchased software licenses and 
associated license agreements.

On a regular basis, conduct an audit to identify 
all instances of installed licensed software.

Compare the number of installed software instances with the 
number of licenses owned. Ensure that the license compliance 

measurement method is compliant with the license and 
contractual requirements.

BAI09.05.03

Ensure the license 

compliance method is 

compliant

BAI09.05.03.02

Compare installed 

software instances with 

number of licenses 

owned

BAI09.05.03.01

BAI09.05.04

Decide need to retain 

or terminate licenses

BAI09.05.04.02

Determine if instances 

are lower than number 

owned

BAI09.05.04.01

When instances are lower than the number owned, decide 
whether there is a need to retain or terminate licenses, 

considering the potential to save on unnecessary maintenance, 
training and other costs.

BAI09.05.05

Purchase additional 

licenses to comply with 

the license agreement

BAI09.05.05.03

Uninstall instances that 

are no longer required 

or justified

BAI09.05.05.02

Determine if instances 

are higher than the 

number owned

BAI09.05.05.01

When instances are higher than the number owned, consider first the 
opportunity to uninstall instances that are no longer required or 

justified, and then, if necessary, purchase additional licenses to comply 
with the license agreement.

 On a regular basis, consider whether better value can be 
obtained by upgrading products and associated licenses.

End

Action plan to adjust 
license numbers and 

allocations

Register of software 
licenses

Maintain register of 

purchased software 

licenses and license 

agreements

BAI09.05.01

Conduct an audit to 

identify all instances of 

installed licensed 

software

BAI09.05.02

Consider if more value 

can be obtained by 

upgrading products and 

associated licenses

BAI09.05.06

Define the strategic plan 
and road map

APO02.05 BAI10.02

Establish and maintain a 
configuration repository 

and baseline.

MEA03.03

Confirm external 
compliance.

Results of installed 
license audits

C2C3

C4 C4

C4
C5
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 التهيئة إدارة  2

 مقدمة 2.1

 الوصف  2.1.1

نة  خدمات   لتقديم  املطلوبة   األساسية  والقدرات   املوارد  بين  والعالقات   األوصاف  تحديد ِّ
ّ
تكنولوجيا    الستخدام   ممك

  معلومات  من  والتحقق  القواعد املرجعية،  وإنشاء   ،التهيئة  معلومات  تجميع  ذلك  يشمل.  عليها  والحفاظ  املعلومات

 .التهيئة مستودع وتحديث  تجهيز املعاينة،

 الغرض  2.1.2

  حوادث مع والتعامل التغييرات  تأثير تقييم. بفعالية الخدمة إدارة لتمكين الخدمة أصول  عن كافية معلومات توفير

 .الخدمة

 األهداف  2.2

 . األكبر املؤسسة بأهداف املرتبطة املواءمة أهداف تحقيق اإلدارة أو لحوكمةا  أهداف من  هدف كل يدعم

 : للمؤسسة عشر الثالثة األهداف أدناه  الجدول  يصف

 

 :ما ملؤسسة  وائمةللم  عشر الثالثة األهداف أدناه  الجدول  يصف
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 

 

 األهداف المدعومة  2.2.1

 وأهداف  الرئيسية  املؤسسة   أهداف  من  مجموعة  تحقيق  اإلدارة  هدف  يدعم.  االدارة  لهدف   وصف  أدناه  ويرد

 : املواءمة

 هدف )أهداف( املوائمة هدف)أهداف( املؤسسة 

 EG02  التي تتم ادارتهامخاطر العمل  •

افر واستمرارية خدمة االعمال   •  EG06تو

 للمعالجة ساسيةاال  والبنية املعلومات، منأ •

 AG07    والخصوصية  والتطبيقات،

 

.  أكثر  أو  واحد  نشاط   عملية   ممارسة  لكل .  عملية  ممارسات  عدة   ةكمو والح  اإلدارة   أهداف  من  هدف   كل   ويشمل

 . هدف  لكل الصلة ذات املوثقة االجراءات تنفيذ خالل  من  االنشطة هذه  إنجاز في النجاح تحقيق ويمكن
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 املسئولية توزيع مصفوفة 2.3
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BAI10.01 Establish and maintain a configuration model.  A   R R R  
BAI10.02 Establish and maintain a configuration repository and baseline.  A  R R R R R 

BAI10.03 Maintain and control configuration items. A R  R R R   
BAI10.04 Produce status and configuration reports.  A   R R   
BAI10.05 Verify and review integrity of the configuration repository.  A R R R  R  
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 املمارسات  2.4

 

 

 

  

Start

Establish and maintain a logical model of the services, 
assets, infrastructure and recording of configuration items 
(CIs), including the relationships among them. Include the 
CIs considered necessary to manage services effectively 
and to provide a single, reliable description of the assets 

in a service.

Maintain an up-to-date repository of configuration items 
(CIs) by populating any configuration changes.

Establish and maintain a configuration management 
repository and create controlled configuration baselines.

Define and produce configuration reports on status 
changes of configuration items.

End

Periodically review the configuration 
repository and verify completeness and 
correctness against the desired target.

BAI10.01

Establish and maintain a 
configuration model.

BAI10.02

Establish and maintain a 
configuration repository 

and baseline.

BAI10.03

Maintain and control 
configuration items.

BAI10.04

Produce status and 
configuration reports.

BAI10.05

Verify and review 
integrity of the 
configuration 

repository.
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 التهيئة نموذج  صيانةاعداد و 2.4.1

 الوصف  2.4.1.1

 .للتحكم  الخاضعة  للتجهيز  مرجعيةقواعد   وإنشاء  وصيانته التهيئة إلدارة مستودع  عدادإ

 األنشطة  2.4.1.2

 

 مستوى القدرة  االنشطة الرقم 

 2 .املستودع وتجهيز وتصنيفها عناصر التهيئة تحديد 1

2 
  واملوافقة  ومراجعتها األساسية البنية أو  التطبيق أو للخدمة التهيئة  اساسيات إعداد

 . رسمًيا عليها

 

3 
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 خريطة أنشطة املمارسة 2.4.1.3

 

 

 

  

Start

Identify and classify CIs and populate the repository.

Identify and classify 

CIs and populate the 

repository

BAI10.02.01

Create and agree on 

configuration baselines of 

a service, application or 

infrastructure

BAI10.02.02

End

Configuration baseline

Create, review and formally agree on configuration 
baselines of a service, application or infrastructure.

BAI09.05

Manage licenses.

Register of software 
licenses

Configuration 
repository

BAI03.11

Define IT products and 
services and maintain 
the service portfolio.

BAI03.12

Design solutions based 
on the defined 
development 
methodology.

BAI09.01

Identify and record 
current assets.

DSS02.01

Define classification 
schemes for incidents 
and service requests.

C2C3
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 صيانة والتحكم في عناصر التهيئة  2.4.2

 الوصف  2.4.2.1

 .التهيئة في تغييرات أي   تجهيز طريق عن  التهيئة لعناصر محّدث  مستودع يانةص

 األنشطة  2.4.2.2

 

 مستوى القدرة  االنشطة  الرقم

 .بانتظام عناصر التهيئة على تطرأ التي التغييرات كل تحديد 1

2 2 
مراجعة  والدقة،  االكتمال  ولضمان    املقترحة  التغييرات  تتم 

ً
مقارنة التهيئة  عناصر 

 بالقاعدة املرجعية 

 .لعناصر التهيئة املعتمدة للتغييرات التهيئة تفاصيل تحديث 3

4 
 عند   رسمًيا  عليها  واملوافقة  ومراجعتها  القواعد املرجعية للتجهيز   على  التغييرات  إنشاء

 .الحاجة
3 
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 خريطة أنشطة املمارسة 2.4.2.3

 

 

  

Start

To ensure completeness and accuracy, review proposed 
changes to CIs against the baseline.

End

Approved changes to 
baselines

Review proposed 

changes to CIs against 

the baseline

BAI10.03.02

Updated repository 
with CIs

Regularly identify all 

changes to Cis

BAI10.03.01

BAI06.03

Track and report change 
status.

BAI09.01

Identify and record 
current assets.

BAI09.03

Manage the asset life 
cycle.

Change request status 
reports Asset register

Results of physical 
inventory checks

Updated asset register
Authorized asset 

retirements

Regularly identify all changes to CIs.

Update configuration 

details for approved 

changes to CIs

BAI10.03.03

Update configuration details for approved changes to CIs.

Create and formally 

agree on changes to 

configuration baselines 

whenever needed

BAI10.03.04

Create, review and formally agree on changes to 
configuration baselines whenever needed.

BAI03.11

Define IT products and 
services and maintain 
the service portfolio.

DSS02.01

Define classification 
schemes for incidents 
and service requests.

C2C2

C2 C3
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 التهيئة انتاج تقارير الحالة و  2.4.3

 الوصف  2.4.3.1

 .عنها تقارير وإنتاج  التهيئة عناصر على حالة  بالتغييرات  الخاصة التهيئة تقارير عريفت

 األنشطة  2.4.3.2

 

 مستوى القدرة  االنشطة  الرقم

1 
التهيئة  حالة  تغييرات  تحديد عنها    عناصر   واالبالغ 

ً
بالقاعدة    مقارنة

 . املرجعية
2 

2 

الخاصة  كافة  مطابقة   املعتمدة   التغيير  طلبات  مع  التهيئةب  تغييرات 

 املسموح  غير التغييرات عن اإلبالغ. مسموح بها  غير تغييرات أي  لتحديد

 3 .إلدارة التغيير بها

3 
  املحتوى   ذلك  في  بما  املساهمين،  جميع  من   اإلبالغ  متطلبات  تحديد

 .املحددة للمتطلبات وفًقا تقارير إعداد. والوسائط  التكرارومدى 
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 خريطة أنشطة املمارسة 2.4.3.3

 

 

 

Start

Identify status changes of CIs and report against the baseline.
Match all configuration changes with approved requests for change to 

identify any unauthorized changes. Report unauthorized changes to change 
management.

BAI10.04.01

Report against the 

baseline

BAI10.04.01.02

Identify status changes 

of CIs 

BAI10.04.01.01

Identify reporting requirements from all stakeholders, including content, 
frequency and media. Produce reports according to the identified 

requirements.

BAI10.04.02

Report unauthorized 

changes to change 

management

BAI10.04.02.03

Use this information to 

identify any 

unauthorized changes

BAI10.04.02.02

Match all configuration 

changes with approved 

requests for change

BAI10.04.02.01

End

BAI09.01

Identify and record 
current assets.

Results pf physical 
inventory checks

BAI10.04.03

Produce reports 

according to identified 

requirements

BAI10.04.03.03

Include content, 

frequency and media

BAI10.04.03.02

Identify reporting 

requirements from all 

stakeholders

BAI10.04.03.01

Configuration status 
reports

BAI03.11

Define IT products and 
services and maintain 
the service portfolio.

DSS02.01

Define classification 
schemes for incidents 
and service requests.

C2C3

C3
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 ومراجعته التهيئة مستودع سالمة من التحقق 2.4.4

 الوصف  2.4.4.1

   وصحته اكتماله من  والتحقق دوري بشكل التهيئة مستودع راجعةم
ً
 .املطلوب بالهدف مقارنة

 األنشطة  2.4.4.2

 

 مستوى القدرة  االنشطة  الرقم

1 

  من   التهيئة  مستودع  مقابل  الفعالة  التهيئة  عناصر  من   دوري  بشكل  التحقق

  االكتشاف   أدوات  واستخدام  واملنطقية  الفعلية  اتالتهيئة  مقارنة   خالل

 .الحاجة حسب املناسبة،

4 
2 

  أو   املعتمدة  بالتصحيحات  يتعلق  فيما  ومراجعتها  االنحرافات  جميع  عن  اإلبالغ

 . بها مسموح  غير أصول  أي إلزالة املعتمدة اإلجراءات

3 
 في  محدد   هو  كما  الفعلي،  التهيئة  عناصر  كافة  وجود  من  دوري  بشكل  التحقق

 .لإلدارة انحرافات  أي   عن اإلبالغ. فعلًيا املستودع،

4 
  احتياجات   على  بناءً   دورًيا  ومراجعته  التهيئة  مستودع  اكتمال  هدف  تحديد

 . العمل

5 
  إجراءات   واتخاذ  باألهداف  مقارنة  والدقة  االكتمال  ملدى   دورية  مقارنة  إجراء

 .املستودع بيانات نوعية لتحسين الضرورة، حسب عالجية،
5 
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 خريطة أنشطة املمارسة 2.4.4.3

 

 

 

 

Start

Periodically verify live configuration items against the configuration 
repository by comparing physical and logical configurations and using 

appropriate discovery tools, as required.

Report and review all deviations for approved corrections or 
action to remove any unauthorized assets.

Periodically verify that all physical configuration items, as defined 
in the repository, physically exist. Report any deviations to 

management.

BAI10.05.03

Report any deviations 

to management

BAI10.05.03.02

Verify that all defined 

physical configuration 

items physically exist

BAI10.05.03.01

Set and periodically review the target for completeness of the 
configuration repository based on business need.

Periodically compare the degree of completeness and accuracy 
against targets and take remedial action, as necessary, to improve 

the quality of the repository data.

End

Results of repository 
completeness reviews

Results of physical 
verification of CIs

MEA03.03

Confirm external 
compliance.

License deviations

BAI10.05.01

Use appropriate 

discovery tools, as 

required

BAI10.05.01.03

Compare physical and 

logical configurations

BAI10.05.01.02

Periodically verify live 

configuration items 

against configuration 

repository

BAI10.05.01.01

BAI10.05.02

Report and review 

action to remove any 

unauthorized assets

BAI10.05.02.02

Report and review 

deviations for approved 

corrections

BAI10.05.02.01

Review completeness 

of configuration 

repository based on 

business need

BAI10.05.04

BAI10.05.05

Take remedial action to 

improve quality of 

repository data

BAI10.05.05.02

Compare degree of 

completeness and 

accuracy against 

targets

BAI10.05.05.01

 

 

Internal 

Process Link

 

 

 

Internal 

Process Link

 

C5

C4C4

C4
C4
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 التهيئةاالجراء الرئيس ي إلدارة أصول الخدمة و  2.4.5

 

 

 

 التهيئة تدفق االجراء الرئيس ي إلدارة أصول الخدمة و  2.4.6

 

BAI10.PR

Service Asset and Configuration Management

CMDB

Configuration 
Identification

BAI10.PR.SACM.02

Configuration 
Control

BAI10.PR.SACM.03

Configuration 
Management and 

Planning

BAI10.PR.SACM.01

Status Accounting 
and Reporting

BAI10.PR.SACM.04

Configuration 
Management 

Policy

BAI10.PR.SACM.06

Verification and 
Audit

BAI10.PR.SACM.05

Configuration 
Management 
System (CMS)

BAI10.PR.SACM.07

(Fixed) Asset 
Management

BAI10.PR.SACM.08

CMS DML
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 

 

 

Start

End

Configuration 
Identification

BAI10.PR.SACM.02

Configuration 
Control

BAI10.PR.SACM.03

Configuration 
Management and 

Planning

BAI10.PR.SACM.01

Status Accounting 
and Reporting

BAI10.PR.SACM.04

Configuration 
Management 

Policy

BAI10.PR.SACM.06

Verification and 
Audit

BAI10.PR.SACM.05

Configuration 
Management 
System (CMS)

BAI10.PR.SACM.07

(Fixed) Asset 
Management

BAI10.PR.SACM.08
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غمال إلت   إلأ صول وأ 
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 التهيئةإدارة أصول الخدمة و  3

 املقدمة 3.1

 . املعلومات تكنولوجيا خدمة إدارة ضمن التهيئةو  الخدمة أصول  إدارة هدف  القسم هذا  يتناول 

  األصول   تلك   وخاصة   جيد،  بشكل  أصولها  تدير  لم  ما   بالكامل  فعالة   أو   ذات كفاءة   تكون   أن   مؤسسة  ألي  يمكن  ال

 . املؤسسة أو العميل أعمال إلدارة الحيوية

  إدارة  األخرى   هدافاأل   دعم  أجل  من  الخدمة  وأصول   األساسية  البنية  جهيز ت  عناصر   اإلداري   الهدف   هذا   ويدير

 . الخدمات

 الوصف 3.1.1

نة  خدمات  لتقديم  املطلوبة  األساسية  والقدرات  املوارد   بين  والعالقات  األوصاف   تحديد ِّ
ّ
التكنولوجيا    الستخدام  ممك

  معلومات  من  والتحقق  ،القواعد املرجعية  وإنشاء   ،التهيئة  معلومات  تجميع  ذلك  يشمل.  عليها  والحفاظ  واملعلومات

 .التهيئة مستودع وتحديث  ،تجهيز املعاينة

 واالهداف  الغرض 3.2

 الغرض 3.2.1

 لتقديم   املطلوبة   األصول   في  صحيح  بشكل  التحكم  ضمان  في   التهيئةأصول الخدمة و   إدارة  هدف   من   الغرض  يتمثل

 تتضمن.  إليها  الحاجة   دعت  وحيثما  إليها   الحاجة  عند   األصول   تلك  عن   بها   وموثوق   دقيقة  معلومات   وتوفير   الخدمات،

 . األصول  بين والعالقات األصول  تجهيز كيفية  حول  تفاصيل املعلومات هذه

 األهداف  3.2.2

 أهداف إدارة أصول الخدمة والتهيئة ما يلي:

  على بها  والعناية فيها  والتحكم  املعلومات تكنولوجيا مؤسسة لسيطرة الخاضعة األصول  تحديد من التأكد •

 .حياتها  دورة طوال  سليم نحو

  بما منها،  والتحقق ومعاينتها عنها واإلبالغ  وتسجيلها  فيها والتحكم  األخرى  هيئةالت وعناصر الخدمات تحديد  •

 . وعالقاتها وسماتها  لها املكونة واملكونات  والقواعد املرجعية  اإلصدارات ذلك في

  مع العمل خالل من الخدمة  حياة دورة خالل من  وحمايتها عناصر التهيئة سالمة  دارةاالخذ في االعتبار إل   •

 . فقط املسموح بها التغييرات وإجراء  فقط املعتمدة املكونات استخدام لضمان التغيير إدارة
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  التهيئة إدارة نظام إنشاء خالل  من بالخدمات  للتحكم  املطلوبة ات التهيئةو  عناصر التهيئة  تكامل ضمان •

 . وصيانته والكامل الدقيق

وعناصر   للخدمات والحالية املخططة الحالة ،البيانات الفعلية حول  دقيقة  تجهيز معلومات على الحفاظ  •

 .التهيئة االخرى 

  من   األشخاص   لتمكين  دقيقة   تجهيز  معلومات   توفير   خالل  من  ذات الكفاءة والفعالية   الخدمات  إدارة   عمليات   دعم 

 . والحوادث  املشاكل لحل أو واإلصدارات،  التغييرات العتماد املثال، سبيل على - املناسب  الوقت في القرارات اتخاذ

 

 النطاق  3.3

عرف
ُ
  الخدمة  أصول   تكون   قد.  هيئةالت  عناصر  باسم  الخدمات  تقديم  أجل  من  إدارتها  يجب  التي  الخدمة  أصول   ت

  هوعنصر تهيئة    كل.  هيئةت  عناصر  ليست  فإنها   فردي،  بشكل  إدارتها  تعذر  إذا  ولكن   الخدمة،  لتسليم  مطلوبة  األخرى 

 الخادم  سيكون   املثال،   سبيل  على.  عناصر التهيئة  من  ليست   الخدمة  أصول   من  العديد  ولكن   الخدمة،  أصول   أحد

 هي   الحوادث  إلدارة   متمرس  خدمة  مكتب  موظف  يستخدمها  التي  واملعرفة   عنصر تهيئة وأصل،  هو  في نفس الوقت

 التغيير إدارة  سيطرة  تحت  ليست  ولكنها   الخادم على املخزنة  املعلومات أن  كما عنصر تهيئة ت ليس  اولكنه  مهم أصل

   تكون   قد
ً
   أصال

ً
 مثل   االفتراضية،  األصول   من  العديد  أن  مالحظة  املهم  من.  تهيئة  عنصر  ليست  ولكنها  للغاية،  قيما

 األصول املادية.  مثل  اإلداري  التحكم نفس وتتطلب عناصر تهيئة  تكون  قد الشبكات، أو فتراضيةاال  الخوادم

 . لكل عنصر تهيئة كاملة حياة دورة  إدارة التهيئةإدارة أصول الخدمة و  نطاق  يتضمن

التهيئة  تحديد  التهيئةو   الخدمة   أصول   إدارة  تضمن  يتم   التي   التغييرات  في  والتحكم  هاوصيانت  تأسيسهاو   ،عناصر 

  اعتماد   أساس  على  التشغيلي  واالستخدام  للمراقبة  الخاضعة  البيئات  في  صداراتاإل   إجراء  يضمن  كما.  اعليه   إجراؤها

 ويجوز .  هيئةالت  عناصر  بين  العالقات  تسجيل  طريق  عن  الخدمة  وأصول   للخدمات  جهيزت  نموذج  يوفر  وهو.  رسمي

والتهيئة  شملت  أن الخدمة  أصول     إدارة 
ً
  لتطوير  تستخدم  عمل  ومنتجات  املعلومات،  تكنولوجيا  غير  أصوال

صَنف ال التي الخدمة  لدعم الالزمة وعناصر تهيئة الخدمات،
ُ
 . االعمال من  أخرى  أجزاءكأصول بواسطة  ت

  يجب   هيئةت  وعناصرأصول    توجد  حيث  والخارجية  الداخلية  الخدمات  ملوفري   نقاط صلة مشتركة  النطاق  يتضمن

 . املشتركة األصول  مثل فيها، التحكم
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 هذه  تسمى  ما  وعادة .  حياتها  دورة  طوال   وتقاريرها   وملكيتها   الثابتة   األصول   قيمة   تتبع   عملية  املؤسسات  معظم  لدى 

 يسجل   والذي  لألصول،  بسجل  الثابتة  األصول   إدارة   وتحتفظ.  املالية  األصول   إدارة  أو  الثابتة  األصول   إدارة  العملية

   الثابتة  األصول   إدارة  تخضع  ال.  ؤسسةامل  لدى   الثابتة  األصول   كل  عن   املالية  املعلومات 
ً
 وحدة  نفس   لسيطرة  عادة

و   أصول   إدارة  عملية  توفر  أن  يجب  ولكن  املعلومات،  تكنولوجيا  خدمات  لها  تخضع  التي  األعمال  التهيئةالخدمة 

 بشكل جيد   محددة   نقاط صلة مشتركة  هناك   تكون   أن   ويجب  لسيطرتها،  الخاضعة   الثابتة  لألصول   املناسبة  الرعاية 

 التهيئة  إدارة  نظام  مع  األصول   سجل  من  البيانات   دمج   يتم  قد.  الثابتة  األصول و   التهيئةأصول الخدمة و   إدارة  بين

  أكثر  رؤية لتوفير
ً
 . لعناصر التهيئة اكتماال

 لألعمال  املضافة القيمة 3.4

  عن   الناجمة  واملخاطر  التكاليف  وتحسين  للخدمة  الكلي  األداء  تحسين  إلى  التهيئةو   الخدمة  أصول   أداء  تحسين  يؤدي 

 . الفاشلة املعاينة وعمليات الصحيحة الترخيص ورسوم والغرامات الخدمة انقطاع مثل  األصول، إدارة سوء

 :يلي ما  تتيح التي البيئة أو اإلصدار أو للخدمة الدقيقة للتمثيالت رؤية إدارة أصول الخدمة والتهيئة توفر

 توفرها  التي هيئةالت وعناصر بينها والعالقات  الخدمات كيفية تجهيز لفهم املعلومات تكنولوجيا فريق •

 وتخطيطها  بالتغييرات التنبؤ تحسين  •

 واالصدارات  التغييرات وتنفيذ تخطيط ناجح، تقييم  •

 الخدمة  مستوى   أهداف ضمن والحوادث املشاكل حل  •

 والضمانات  الخدمة  مستويات  تسليم  •

 ( أقل توافق عدم) والتنظيمية القانونية  وااللتزامات باملعايير  االلتزام تحسين •

 والخدمات   األصول  في التحكم إظهار  من  الخدمة موفر يتمكن حيث العمل فرص من  املزيد  •

 املتطلبات  عن الناتجة راتيالتغي تتبع إمكانية  •

 الخدمة تكاليف تحديد على القدرة  •

 إليها  الحاجة عند  التهيئة معلومات   الكتشاف أقل ووقت تكلفة  •

 الخدمة وفر م لسيطرة الخاضعة الثابتة األصول  على ناسبامل  اإلشراف 
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 التعريفات  3.5

 .املستند لهذا املصطلحات مسرد  هو  أدناه الجدول 

 الوصف العنصر

  هيكل إلى طلب التغيير 

 التهيئة  إدارة نظام

  هذا   إرسال   يتم .  التهيئة  إدارة  نظام   بنية   لتغيير  الخدمات   إدارة   عملية   من   طلب 

الجديدة  تسجيل  يجب  كان  إذا  التهيئة  إدارة  إلى  الطلب التهيئة    سمات  أو  عناصر 

 .الجديدة البيانات لتخزين كافية ليست التهيئة  إدارة نظام بنية ولكن

قاعدة  / التهيئةنظام إدارة 

 التهيئة بيانات إدارة 

ستخدم  التي  والبيانات  األدوات  من  مجموعة  عن  عبارة  التهيئة  إدارة  نظام  إن
ُ
  ت

  وتخزينها  بها  الخاصة  والعالقات  هيئةالت  عناصر  بكافة  املتعلقة   البيانات  لتجميع

  قاعدة  من  أكثر  إدارة  التهيئة  إدارة  لنظام  يمكن.  وتقديمها  وتحليلها  وتحديثها  وإدارتها

  ، التهيئة  نموذج  بواسطة  األساس ي  هيكلها  تعريف  يتم.  الفعلي  التهيئة  دارةإل   بيانات 

 . املعلومات تكنولوجيا مؤسسة خدمة  ألصول  منطقي  نموذج وهو

املعلومات،  :  أيضا  انظر) لتكنولوجيا  األساسية  إدارة    تدقيق  قائمةالبنية  نظام 

 ( التهيئةقاعدة بيانات إدارة  – التهيئة

سياسة التغيير لنظام  

 التهيئة إدارة 

  نظام  ومحتويات  هيكل  تعديلب  مسموح له  هو  من  تحدد  التي  القواعد  من  مجموعة

 . التهيئة إدارة

 التهيئة  معاينة  تقرير
  عنها  الكشف  تم  التي  االختالفات  ويبرز  ،التهيئة  إدارة  نظام  عاينةم  نتائج  يلخص  تقرير

 . بالفعل تركيبه تم يتال وعناصر التهيئة  التهيئة إدارة نظام سجالت بين

 عنصر التهيئة 

  دائما  التهيئة  إدارة  نظام  يغطي:  مختلفة  أنواع  من  هيئةالت  عناصر  تكون   أن  يمكن

  أيضا  يغطي  قد  ولكنه  املعلومات،  لتكنولوجيا  ساسيةاال   والبنية  الخدمات  تقريبا

  واملوردين،  واملوظفين،  املشروع،  ووثائق  السياسات،  مثل  العناصر  من  أخرى   أنواع

  وعالقاتهما(  جهيز عناصر التهيئةت  سجل  في  املسجلة)  بسماتها  التهيئة   عناصر  تتميز...  

 . األخرى  عناصر التهيئة مع

مكتبة الوسائط  

 التعريفية 

  تخزين  فيها  يتم  التي  اآلمنة  املنطقية  املكتبة  هي  تعريفية ال  الوسائط  مكتبة

التهيئة    وسائط   كل   من   بها   ملسموحا  النهائية   اإلصدارات  تتكون .  وحمايتهاعناصر 

   تعريفيةال  الوسائط  مكتبة
ً
  أكثر،  أو  واحدة  برامج  ملفات  تخزين  منطقة  من  عادة

  على  رئيسية  بنسخ  املثال،  سبيل  على  تحتفظ،  التي  الفعلية  املتاجر  إلى  باإلضافة

 . CD/DVD أقراص

 أصول الخدمة 
 ورخصة  ،الفعلي  الخادم  مثل  خدمة،  تقديم  في  تسهم  أن  يمكن  قدرة  أو  مورد  أي 

 امللموسة  غير  واملعرفة البرامج،



 
 

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

© 2021 IPSC وثيقة العملية           Page:  38 of 121 

التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

نظام إدارة املعرفة  

 بالخدمة 

ستخدم  أداة  هو  الخدمةب   ةعرفامل  إدارة  نظام
ُ
 التي   والبيانات  املعلومات  لجمع  ت

  تكنولوجيا  خدمات  حياة   دورة  إلدارة  املعلومات   تكنولوجيا  خدمة  موفر  إليها   سيحتاج 

 وتقديمها  وتحليلها وتحديثها  وتخزينها الكاملة املعلومات

 

 العالقات  املخرجات، املدخالت،  املشغالت، 3.6

 المشغالت 3.6.1

 :خالل من  التهيئةو   الخدمة أصول  تحديث تشغيل ادارة يمكن

 التغيير  إدارة من  حديثاتت •

 التدشين و   اإلصدار إدارة من  تحديثات  •

 الشراء  طلبات  •

 الشراء  عمليات  •

 . الخدمة طلبات  •

 المدخالت 3.6.2

 الرئيسية  اإلدخاالت وهي ،التهيئةو  الخدمة  أصول  إدارة أهداف قبل من تلقيها يمكن مختلفة إدخاالت  هناك

ا  تنفيذها  تم التي عناصر التهيئة حول  معلومات  •
ً
 حديث

 ( التغيير إدارة)  التغيير معلومات طلب   •

 ( والعالقات  والوثائق والبرامج   األجهزة) الخدمة وصف  •

  وإدارة املشاكل وإدارة   التغيير وإدارة  الحوادث إدارة أهداف من عناصر التهيئة على الحالة تغييرات  •

 والتدشين. اإلصدار

 الوصف الرقم

 املتأثرة.  التهيئة بعناصر املرتبطة والتغييرات واإلصدارات  واملشاكل الحوادث 1

 التغيير  وجدول  التغييرات 2

 الخدمة انقطاع تفاصيل وتسجيل بالخدمات  الحوادث  لربط الخدمة بيان 3

4 
  وجهات   واالتفاقات  والعمالء  املساهمين  حول   معلومات  على  للحصول   والتطبيقات  العمالء  محافظ

 االتصال 



 
 

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

© 2021 IPSC وثيقة العملية           Page:  39 of 121 

التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 الوصف الرقم

5 
  تأثير   تقييم  لدعم  كافية  التهيئة  إدارة  نظام  في  املوجودة  واملعلومات  والعالقات  التهيئة  سجالت  تعتبر

 التغييرات 

6 
  التنفيذ   وجداول   التدشين  عمليات   عن  معلومات   على  للحصول   والبرامج  املشروعات  محافظ 

 الحوادث  إدارة ومسؤوليات

7 
  واألخطاء   اإلصدار  تدشين  وجدول   اإلصدار  محتوى   حول   معلومات  على  للحصول   إصدار  جدول 

 الحوادث  إدارة ومسؤوليات  املعروفة

8 
  واملسؤوليات   واألهداف  والعقود باملوردين  املتعلقة  للمعلومات  والعقود  املوردين  إدارة  معلومات  نظام

 إليها  الوصول  يمكنهم التي واألنظمة  الخدمات وتفاصيل  واالتصاالت

9 
  إدارة   عمليات  لجميع   الفعال  التشغيل  لدعم  التهيئة  إدارة  نظام  في  كافية   معلومات  تخزين  يتم

 األخرى  واألعمال املعلومات  تكنولوجيا الخدمات،

 نظام إدارة املعرفة بالخدمة  10

 التهيئة و   األصول  أنشطة بشأن املساهمين مالحظات 11

 املعلومات  تكنولوجيا  لخدمات املالية اإلدارة من  مالية معلومات  12

 األصول  وإدارة األصول  سجل 13

 

 المخرجات 3.6.3

 : يلي ما  التهيئةو   الخدمة أصول   ادارة  من  املخرجات تتضمن

 واملحدثة الجديدة التهيئة  سجالت •

 الثابتة  األصول   سجل تحديث في الستخدامها املحدثة األصول  معلومات  •

  الخدمات إدارة أهداف  جميع قبل من  الستخدامها ،التهيئة عناصر وعالقات سمات  حول  معلومات  •

 جمهور  لكل مناسبة  آراء في املعلومات هذه تقديم وينبغي.  األخرى 

 والقواعد املرجعية التهيئة لقطات  •

 األخرى  املدمجة التهيئة ومعلومات الحالة تقارير   •

 .عاينةامل تقارير   •
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 الوصف الرقم

 املوقع  خارج والسجالت التهيئة إدارة نظام 1

 التهيئة  عناصر تفاصيل على تحتوي  التي املحدثة التكوين  سجالت 2

 التهيئة و  الخدمة أصول  إدارة استراتيجية  3

 التهيئة و  الخدمة أصول  إلدارة مشتركة  وممارسات وسياسات  عام إطار  4

 التسجيل  ونقاط الحالة وقيم التهيئة عنصر حياة دورات من  مجموعة 5

 الوسائط التعريفية مكتبة  6

 مخزن األجهزة التعريفي  7

 اإللكترونية  والنسخ الرئيس ي الترخيص وثائق من  مجموعة 8

 الوثائق   إلدارة مركزي   نظام ضمن العمليات بوثائق االحتفاظ  يتم 9

 التهيئة  لعناصر تسمية واتفاقيات  التهيئة عناصر أنواع 10

 التهيئة  وعناصر   واألصول   التهيئة وسجالت التهيئة إدارة نظام حول  تقارير 11

 وتصحيحها  عنصر التهيئة تباينات تحديد يتم 12

13 
  التحسين  سجل  في  إلدراجها   لتحسينها  اقتراحات  وتقديم   بتحديد   التهيئةو   الخدمة   أصول   إدارة   تقوم

 املستمر للخدمة 

 األجهزة التعريفية وتقارير املعاينة مخازن  وسالمة التعريفية الوسائط ومكتبة التهيئة إدارة نظام 14

 

 العالقات/نقاط الصلة المشتركة 3.6.4

 دعم ت  املعلومات،  تكنولوجيا   خدمات  بإدارة  الخاصة  واملعلومات   التهيئة   لبيانات   واحد  افتراض ي  كمستودع   بطبيعته،

و  الخدمة  جهات    بعض.  ما  حد  إلى  معها  تفاعلتو   األخرى   الخدمات  إدارة   وأنشطة  أهداف  كل  التهيئةإدارة أصول 

 :هي أهمية األكثر الصلة املشتركة

 املقترحة  التغييرات  تأثير تحديد –  التغيير إدارة •

  التكلفة مثل  األساسية املالية املعلومات على الحصول  – املعلومات  تكنولوجيا لخدمات املالية اإلدارة  •

 واإلصالح   الصيانة تكاليف ،(التكلفة وتخصيص للموازنة)  واملستخدم املالكأيضا و  اإلهالك وأساليب

  األعمال، خدمات عليها تعتمد التي باألصول  الوعي – املعلومات  تكنولوجيا إدارة استمرارية خدمة  •

 الرئيسية  والبرامج  الخوادم االحتياطية في والتحكم
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  إلى وتوفيرها البيانات وصيانة ،عليها  والحفاظ  أساسية تشخيصية معلومات توفير –  خطأ/ مشكلة / حادث   •

 الخدمة  مكتب

 .لتعطال نقاط عن الكشف  في االتاحة إدارة  •

  كبيرة  استفادة  اإلدارية  األهداف  هذه  تستفيد  حيث  تعاونية،  عالقة  هي  والتدشين  االصدار  وإدارة  التغيير  مع  العالقة

  إجراؤها  يتم  التي  التحديثات  فهم  -  التغيير   في  للتحكم   مرادف  التهيئة   في  التحكم   إن.  واحد  منسق  تخطيط  نهج   من

 .التحديثات  هذه  والتقاط  والخدمات  األساسية البنية على

و   اصول   إلدارة  الثابتة  األصول   إدارة   وبخاصة  األعمال،  عمليات  بعض  مع   وثيقة   عالقات   اأيض   التهيئةالخدمة 

 .واملشتريات

 والتمكين  التحكم   ناصر ع 3.7

 عناصر التمكين  3.7.1

  العناصر  يلي  وفيما.  الناجحة  التهيئة و   الخدمة  أصول   إدارة  لتقديم  املطلوبة  والقدرات  املوارد  هي  التمكين  عناصر

 :االدارة هدف لتمكين أدنى كحد املطلوبة

 مستمر  أساس على املطلوبة املوارد بتوفير العليا  اإلدارة التزام •

 اإلدارة  هدف إدارة ب  الذي يتم تكليفه التهيئةو   الخدمة أصول  مدير  •

  والتكنولوجيا، اإلداري، بالهدف تتعلق جيدة  معلومات  لتوفير التقارير إعداد وأساليب   وآليات  أدوات  •

 . االدارة هدف  وكفاءة فعاليةو  واملعلومات والجودة،

  يتيح الذي  التهيئة إدارة  نظام ذلك في بما ،التهيئةو   الخدمة أصول  إدارة أدوات ومجموعة برنامج تطبيق  •

 عناصر التهيئة على  بالبيانات تحتفظ  التي البيانات وقواعد  األنظمة جميع إلى الوصول 

 النشطة واالصدار والتدشين  التغيير إدارة  بأهداف قوية روابط  •

 عناصر التحكم 3.7.2

َعد
ُ
 أن  ينبغي  االدارة،  هدف   تنفيذ   وبمجرد.  إداري   لهدف  املستمرة  الصحة  جوانب   من   هام   جانب   عناصر التحكم   ت

  أصول   إدارة  لهدف  املناسبة  عناصر التحكم.  الصحيح  النحو  على  االدارة  هدف  تنظيم  لضمان  آليات  هناك  تكون 

 : هي التهيئةو  الخدمة

 ومساءلته  اتجهو ون  اإلدارة هدف  ملكية لضمان إداري  هدف  مالك تعيين •
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  بما املهام إتمام وضمان  املوضوعية  اإلدارية األنشطة  لتنظيم العامة السياسة بيانات من  مجموعة  •

 اإلدارة  لهدف املحددة املتطلبات مع يتماش ى

 ساسية اال   النجاح بعوامل واضح بيان  •

 .بالجودة الخاصة واملقاييس الرئيسية األداء مؤشرات  أداء تفصل منتظمة  تقارير إنتاج  •

 محدد هو  كما واملهام  األنشطة إجراء لضمان املنتظمة لإلدارة موضوعية  معاينة  عمليات  •

 الرئيسية  األداء  ومؤشرات األساسية  األداء عوامل 3.8

  واتخاذ   عنه   غ بال اإل و   ،التهيئةالخدمة و إدارة أصول    أداء  رصد  ينبغي  اإلدارة،  أهداف  لجميع  بالنسبة   الحال  هو  وكما

 . لتحسينه إجراءات

 األخرى،   اإلدارة  أهداف  مع  املعلومات  تبادل  يسهل  الذي  املركزي   الدعم  إدارة  هدف هو  التهيئة إدارة أصول الخدمة و 

  دورة  في   أخرى   إدارية   ألهداف   أساس ي  كمحرك   ولكن،.  العمالء  تواجه   التي  التدابير  من   القليل  إال  يملك  ال فهو  ولذلك

  الرئيسية  األداء  ومؤشرات  الحياة  دورة  من  األجزاء  هذه  في  ملساهمته  التهيئةإدارة أصول الخدمة و   قياس  يجب  الحياة،

 .العميل على مباشر  بشكل تؤثر التي اإلجمالية

 أن  منظمة  لكل  وينبغي.  التهيئةو   الخدمة  أصول   إلدارةعوامل النجاح األساسية    نماذج  بعض  التالية  القائمة  تتضمن

 عدد نموذج من عوامل النجاح االساسية  كل  يتبع. للعملية أهدافها إلى استنادا  مالئمةعوامل نجاح أساسية   تحدد

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

 الرئيسية مؤشرات األداء  عوامل النجاح االساسية

التهيئة  سالمة  على  املحاسبة   وحمايتها   وإدارتها  عناصر 

 الخدمة  حياة دورة طوال

 التي  األصول   على  والرسوم  امليزانيات  في  الدقة  تحسين.  1

 أعمال  وحدة  أو عميل كل  يستخدمها

  املستغلة   غير  واألصول   املوارد  استخدام  إعادة   زيادة.  2

 توزيعها  وإعادة  كامال استغالال

  بها،املسموح    غير  والبرامج  األجهزة  استخدام  تقليل.  3

  من   تزيد  التي  تغيرةوامل  القياسية  غير  اإلصدارات  وبناء

  لها  تتعرض   التي  واملخاطر  الدعم  وتكاليف   التعقيد

 األعمال  خدمات
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 الرئيسية مؤشرات األداء  عوامل النجاح االساسية

  أثناء   عنها  اإلبالغ  تم  التي  االستثناءات  من  أقل  عدد.  4

 . التهيئةمعاينة   عمليات

  من  والفعالة   ذات الكفاءة الخدمات  إدارة عمليات دعم

 املناسب  الوقت في دقيقة  تجهيز معلومات توفير خالل

  مدار   على  الصيانة   جدولة  في  املئوية   النسبة   تحسين.  1

 ( جًدا متأخًرا ليس كثيًرا، ليس) األصل عمر

عناصر    لتحديد  الحوادث  إلدارة  محّسنة  سرعة.  2

 واستعادة الخدمة    املعيبة التهيئة

  الحوادث   لتشخيص  والتكلفة  الوقت  متوسط  تقليل.  3

 (النوع حسب) وحلها   واملشاكل

  مقابل   املستخدمة  التراخيص  نسبة  تحسين.  4

 املدفوعة  التراخيص

  وذات   األداء   الرديئة  األصول   لتحديد  الوقت  تحسين.  5

 الرديئة  الجودة

  غير   للتغيير  املبكر  التحديد  بسبب  املخاطر  من  الحد.  6

 املسموح به. 

  أو  بنجاح  تكتمل  لم  التي  التغييرات  نسبة  انخفاض .  7

  غير   البيانات  أو  التأثير  تقييم  سوء بسبب  أخطاء  تسبب

 في   التحكم  ضعف  أو  التهيئة  إدارة  نظام  في  الصحيحة

 ات. اإلصدار 

  والحوادث   الخدمة  انقطاع  حاالت  تأثير  تقليل.  1 وصيانته  وكامل دقيق جهيزت إدارة نظام إنشاء

 التهيئة و   الخدمة أصول  إدارة سوء عن الناتجة

 التهيئة  معلومات ودقة جودة زيادة . 2

 باملعاينة  املحّسن لتزاماال. 3

أقصر  بسهولة   الوصول   يمكن.  4 معاينة  عملية    الى 

 الجودة  جهيزت  معلومات إلى الوصول  يمكن حيثب

  استخدام   عن  الناتجة  األخطاء  من  أقل  عدد.  5

 . قديمة ملعلومات األشخاص
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

  شيوًعا  األكثر   هي  التالية  األمور   فإن  ذلك،  ومع   للمؤسسة،  خاصة  أهمية   ذي   مجال  ألي   الجودة   تدابير  إنشاء  يجب

 : التهيئةو   الخدمة أصول  بإدارة وصلة

 التهيئة و  األصول  معلومات ودقة  جودة  زيادة •

 قديمة  ملعلومات  األشخاص  استخدام عن الناجمة األخطاء من  أقل عدد  •

 التهيئةو   باألصول  الخاصة الجودة معلومات  إلى الوصول  يسهل حيث  أقصر  معاينة  عمليات  •

 الرديئة  الجودة وذات األداء الرديئة األصول  لتحديد الوقت تحسين  •

  غير البيانات أو التأثير تقييم سوء  بسبب أخطاء حدوث في تسبب أو بنجاح تكتمل لم التي التغييرات  •

 ات.اإلصدار  في التحكم سوء  أو التهيئة إدارة نظام في الصحيحة

 املعاينة للتجهيز.  عمليات أثناء عنها  اإلبالغ تم التي االستثناءات •

 املسموح. غير للتغيير  املبكر التحديد بسبب املخاطر من الحد  •

 واملسئوليات   األدوار  3.9

 مالك هدف إدارة أصول الخدمة والتهيئة  3.9.1

 املسئوليات واملسائالت الرئيسية  3.9.1.1

 :يلي ما  والتهيئة  الخدمة أصول  إدارة أهداف مالك  مسؤوليات تضمنت

  ن و كي •
ً
 التصميم نشاط وقيادة التهيئةو  الخدمة  أصول  إدارة  عملية  عن النهاية في مسؤوال

 عنه  املعلومات ونشر اإلدارة هدف  توثيق ضمان  •

 اإلدارة  هدف  وكفاءة فعالية لتقييم الرئيسية األداء مؤشرات تحديد  •

 التحليل بعد ةمطلوب إجراء أي  اتخاذو   الرئيسية  األداء مؤشرات  كل ةراجعم  •

 اإلدارة  هدف وكفاءة فعالية تحسين  •

 اإلدارة  هدف على مقترحة  تحسينات أي  ةراجعم •

 املستمرة  الخدمة تحسين لخطة مدخالت  توفير  •

 اإلدارة  هدف  بتشغيل تتعلق مشاكل أي  معالجة  •

 اإلدارة  هدف لتحقيق  وترأسها املطلوبة االجتماعات كل تنظيم  •
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

  مبدوره دراية  على واكون ي وأن  املطلوب التدريب على املعنيين املوظفين جميع حصول  من  التأكد  •

 م ومسؤولياته

 بانتظام ومراجعتها املوضوعية  اإلدارية والوثائق واملسؤوليات   األدوار مراجعة من التأكد •

 املوظفين  من  الالزمة املوارد على اإلدارة هدف  حصول  يضمن الذي  األمر  اإلنترنت، عبر  اإلدارة مع التفاعل  •

 املوضوعية اإلدارية األنشطة في املشاركين ألولئك الالزم للتدريب السليمة اإلدارة  توفير ضمان  •

 املهارات املحددة للدور  3.9.1.2

 للبنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات.  والتهيئة الخدمة أصول  األهداف إدارة تعريف في الخبرة •

 املؤسسات  اعتماد يتم أن ويفضل املعلومات، تكنولوجيا  خدمات إلدارة  قوي  فهم  •

  وأدوات الشبكات اكتشاف  خاصة وبصورة املختلفة، والبنيات   للتقنيات قوي  فهم إلى التوصل  •

 االستجواب 

 البيانات  قواعد كنولوجياتت فهم  •

 الرئيسيين  واملساهمين  وأهدافها ؤسسةبامل عالية معرفة •

 وتحليلها  شاكلامل  حل مهارات  •

 وتوثيقها  اإلدارة أهداف تصميم  •

 وإدارتها   وقياسها التهيئةو   الخدمة أصول   بإدارة الخاصة  الرئيسية األداء مؤشرات  تطوير في الفهم  •

 العالقات  بناء مهارات  •

 التهيئة مدير هدف إدارة أصول الخدمة و 3.9.2

 املسئوليات واملسائالت الرئيسية  3.9.2.1

 :يلي ما  التهيئةو   الخدمة أصول  إدارة أهداف مدير  مسؤوليات تتضمن

  ن و كي •
ً
 التهيئة و  الخدمة أصول  إدارة لهدف الصحيح بالتنفيذ املتعلقة الجوانب جميع عن  مسؤوال

  تشكل التي املستندات من  وغيرها  اإلدارةهدف  وثائق في عليها  املنصوص للمبادئ وفًقا اإلدارة هدف إدارة •

 الخدمات  إدارة عمل إطار من جزًءا

 التهيئة و   الخدمة أصول  إدارة  هدف في يشاركون  الذين األشخاص تدريب و  د ارشا •

 عليها  واملتفق االقتضاء  حسب  الرئيسية األداء مؤشرات  عن اإلبالغ •
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 املنتظمة  بالخدمة الخاصة التهيئةو الخدمة  صول أ إدارة أهداف مراجعة اجتماعات  في املشاركة •

 التهيئة و   الخدمة أصول  إدارة لتمثيل ،املجلس االستشاري للتغيير اجتماعات في ةشاركامل  الضرورة، عند •

 ذلك  أمكن حيثما  دعم معاينات الجودة •

 اإلدارية  األهداف ملراجعات نتيجة  التصحيح/ التحسين إجراءات تنفيذ  •

 لهدف االدارة  اليومي بالنشاط املتعلقة العامة املشاكل معالجة  •

 الضرورة  عند  الخدمات تحسين مبادرات واقتراح  دعم  •

  وتقديم املالحظاتتقديم  لتسهيل( اإلدارة هدف  مدير  عن  مختلًفا  كان إذا) اإلدارة هدف  مالك مع العمل •

 باستمرار  ومطور  محّسن  إدارة هدف

  اإلداريين املديرين مع املناسبة العالقات على الحفاظ خالل من  اإلدارة لهدف السلس التشغيل ضمان  •

 للهدف  اآلخرين

 املهارات املحددة للدور  3.9.2.2

 املؤسسة  اعتماد يتم أن ويفضل ،البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات خدمات  إلدارة قوي  فهم •

 واالستجواب، الشبكة، اكتشاف وخاصة  بها، املرتبطة واألدوات  التهيئةو  الخدمة أصول  إدارة في الخبرة  •

 اإلدارة  وأدوات

 كاملة وقواعد مرجعية جهيزاتت  إنشاء لكيفية القوي  الفهم  •

 تجهيزات النظم االتحادية  معرفة  مع   مثالي  بشكل البيانات، قواعد تكنولوجيات في الخبرة •

 األجهزة  وإدارة البرامج  ترخيصله خبرة في  •

 التحليل  وأدوات  للتكنولوجيا كبير  فهم في الفنية البراعة  •

 وعناصر التهيئة  األصول  إدارة مع  التعامل في اتساقو   منهجية  •

 سواء  حد على واإلدارية لفنيةا األهداف أساس على –  وتحليلها املشاكل حل مهارات  •

   اإلدارةوتوثيق  تصميم  •

 ومتسقة  واضحة  وكتابية شفهية تواصل مهارات  •

 األشخاص  إدارة مهارات  •
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 التهيئة محلل  3.9.3

  وفًقا  ،التهيئة  رشيفأ  دور   أو  ،التهيئة إدارة أصول الخدمة و   مدير هدف  دور   مع  التهيئة  محلل  دور   دمج  يتم  ما  اغالب

 . وثقافتها وهيكلها  املؤسسة  لحجم

 
ً
  :التالي التهيئة محلل  مسؤوليات  ما تتضمن  عادة

 التهيئة و  الخدمة أصول  إلدارة نطاق اقتراح •

 واإلجراءات   والعمليات  املبادئ  وضع في الهدف ديرمو  الهدف  املالك دعم  •

  السماتو  التسمية  واتفاقيات   عنصر التهيئة أنواع ذلك في بما ،التهيئة إدارة نظام هيكل تعريف  •

 واالختيارية املطلوبة  والعالقات

 وإجراءاتها   وأهدافها إدارة أصول الخدمة والتهيئة   مبادئ   على املوظفين تدريب  •

 .املعاينة للتجهيز عمليات إجراء  •

 المسئول المكتبي للتجهيز  3.9.4

 .التهيئة إدارة نظام في املسجلة الخدمة أصول  حارس هو  التهيئة مكتبة أمين

 
ً
 : يليما  التكوين مكتبة أمين  مسؤوليات  تتضمن ما  عادة

 وسحبها  وتخزينها بها والتعريف  املدعومة عناصر التهيئة كل  استالم في التحكم •

 الحاجة  حسب ذلك وتقديم بعناصر التهيئة الخاصة الحالة معلومات على الحفاظ  •

 امللغية التهيئةأرشفة عناصر   •

 املعاينة للتجهيز  عمليات إجراء في املساعدة  •

 .وتوزيعها وتخزينها  وتسجيلها  التهيئة وإدارة   الخدمة بأصول  املتعلقة املشاكل تحديد  •

 الكفاءة والمهارات إطار 3.9.5

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

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

 . املستوى املطلوب من الكفاءة على أنها على تحديدها
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 إدارة األصول  3.9.5.1

 إدارة االصول 

  بما (  إلخ  والضمانات،  والتراخيص  الفكرية  وامللكية  والبرامج  األجهزة)  التي تتم ادارتها  األصول   جميع  حياة   دورة   إدارة

 وتحسين  وتأمينها،  الشركة  أصول   محفظة  حماية   بهدف  والتصرف،   واالستخدام   وااللتزام  واملخزون  األمن   ذلك  في

  القرارات   تحسين   حد،  أدنى  إلى  التشغيل   تكاليف   تقليل  خالل   من   واالستدامة   للملكية  اإلجمالية   التكلفة

 والتكامل   واستخدامها  األصول   إلدارة  الدولية   باملعايير  املعرفة  إن.  املحتملة  الفرص  من  واالستفادة  االستثمارية

   األصول  إدارة تحسين تطوير على أمثلة  هي التهيئةو  والتغيير  األمن إدارة  مع الوثيق

 غير قابل للتطبيق  املستوى االول 

 املستوى الثاني  

 األنشطة   تنفيذ.  وصيانته  لألصول   دقيق  سجل  إلنشاء  عليها  املتفق  اإلجراءات  يستخدم

  واتخاذ   األصول   إدارة  أنشطة  في  للمساعدة   روتينية  تقارير  إعداد.  األصول   بإدارة  املتعلقة

 القرارات 

 املستوى الثالث 
 يقوم بإعداد.  وصيانته  لألصل  دقيق   سجل  إلنشاء  والعمليات  والتقنيات  األدوات  يطبق

 . القرارات اتخاذ على واملساعدة األصول  إدارة أنشطة  لدعم وتحليل  تقارير

 املستوى الرابع 

 يضمن  مما  الهامة،  املجاالت  من  أكثر  أو  مجال  في  املعلومات  تكنولوجيا  أصول   في  يتحكم

  وتاريخ   سجالت  ويحلل  ينتج.  فيها والتصرف  وتحركها  وتوزيعها  وتخزينها  األصول   حيازة  إدارة

  والبيانات   والوثائق  للبرامج  اآلمنة  الرئيسية  النسخ  ذلك  في  بما )  املعتمدة  األصول 

 هذه  كل  أن  من  ويتحقق  ،(والصيانة  والضمان  بالتوريد  املتعلقة  واالتفاقات  والتراخيص

 املحتملة  الحاالت  على  الضوء  تسليط  على  يعمل.  معروفين  وموقع   حالة   في  األصول 

 .وحلها البرامج من املرخصة  غير النسخ مثل  املعتمدة غير لألصول 

 املستوى الخامس 

  مع  يتماش ى  بما  واصول الخدمة بالخدمة  املعلومات  تكنولوجيا  التزام  على  ويحافظ  يدير

  واألدوات   بالعمليات   املعرفة  تتضمن  التي  التنظيمية  واملتطلبات  األعمال   متطلبات

  قيام  يضمن.  واإلبالغ عنها  ذات الصلة وتقييمها  املخاطر  حددي.  والفنية  املالية  والتقنيات

  وتحسينها   القيمة   مع بالتنسيق  والعمل  األساسية   البنية   وفرق   األصول   في  التحكم   وحدات

 .املناسب القانوني وااللتزام  التحكم على  والحفاظ

 املستوى السادس

 وتسجيل   التحكم في  ضمان   مع   والفعالة،  االقتصادية   الخدمات  توفير  مواصلة   على  يشجع

  يوفر.  ودقيق  مناسب  نحو  على  والخدمات  األصول   على  تطرأ   التي  التغييرات  جميع

  وحماية  البرمجيات،  وترخيص  األجهزة،  أصول   صيانة  مثل  مسائل  حول   ونصائح  معلومات

 يبدأ.  بها  وااللتزام  األصول   بمراقبة  الوعي  عزز ي.  القانونية  وااللتزامات  الفكرية،  امللكية
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غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 أو   خدمة  أو  نظام  أو  أصل  على  الحصول   قرارات  عن  الناشئة  واملخاطر  العواقب  تقييم

 . استخدامها أو حيازتها في االستمرار  أو تغييرها

 غير قابل للتطبيق  املستوى السابع 
 

 التهيئة إدارة  3.9.5.2

 

 التهيئة إدارة 

املشروعات  التنظيمية  واملنتجات  األصول   وإدارة  ومراقبة  وإدارة  تخطيط  وتصنيف  تحديد.  والخدمات  وأدوات 

 املصدر   البرمجية   التعليمات  وإصدار  التهيئة  على  التعرف.  بينها  املتبادلة  والعالقات  التهيئة   عناصر  ومواصفات

التهيئة   وخدمات  واملستندات  واألنظمة  والبرامج   التحكم.  املناسب  الوقت  في  محددة  نقاط  في  املعتمدة  عناصر 

  املشروع   حياة  دورة  طوال  تعّقبه  وإمكانية   التهيئة  سالمة  على  والحفاظ  التهيئة  على  تطرأ  التي  التغييرات  في  املنتظم

 التي  التغييرات  في  والتحكم  لعناصر التهيئة،  واملادية  الوظيفية  الخصائص  وتوثيق  تحديد.  الخدمة  أو/ و   والنظام

 من   التحقق.  التنفيذ  وحالة  التغييرات   ومعالجة  عنها،  واإلبالغ  التغييرات  وتسجيل  الخصائص،   تلك  على  تطرأ

 بها  وااللتزام   الداخلية والخارجية البيانات  جودة من  للتأكد ومراجعتها عناصر التهيئة

 غير قابل للتطبيق  املستوى االول 

 املستوى الثاني  

  والتغييرات  واملكونات  التهيئة  عناصر  إلدارة  والعمليات  والتقنيات  األدوات  يقوم بتطبيق

  دقة   من   للتحقق   التدقيق   عمليات  في  يساعد.  وتصحيحها  عنها  واإلبالغ   وتسجيلها  وتعقبها

 .التوجيه تحت ضروري  تصحيحي إجراء أي  ويتخذ  املعلومات

 املستوى الثالث 

  التهيئة  بعناصر   املتعلقة  املعلومات   لتعقب  والعمليات  والتقنيات   األدوات  يقوم بتطبيق

  األصول   حماية  لضمان  عليها  واملوافقة  التغييرات  من  تحققي.  وتصحيحها  وتسجيلها

 التزام  يضمن.  املالئم  غير  واالستخدام  واالنحراف  املعتمد  غير   التغيير  من  واملكونات

  الحياة  ودورات   والعمليات  والبيئات  الكائنات  بأنواع  الخاصة  التعريف   ملعايير  املستخدمين

  إجراء يقوم ب   .والقوالب  واإلصدارات  والقواعد املرجعية   والتنسيقات   واإلصدارات   والوثائق 

  االتجاه  في  ضروري   تصحيحي  إجراء  أي   واتخاذ  املعلومات  دقة  من  للتحقق  املعاينة  عمليات

 .املطلوب

 املستوى الرابع 

يقوم .  التسمية  باصطالحات  فريد  بشكل  تعريفها  ليتم  عليها  ويوافق   التهيئة  عناصر   يقترح

  واإلدارة  والتصنيف  اآلمن   التهيئة  على  للحفاظ   التشغيلية   العمليات   وجود   من   التأكد ب

  وتجهيزها   األدوات  طور ي.  ومراجعتها  التهيئة  سجالت  من  والتحقق  لعناصر التهيئة،  املتسقة
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االلي  ذلك   في  بما )  وصيانتها    والحالية  والكاملة  الدقيقة   املعلومات  لتحديد (  التشغيل 

 واملسائل  املشاكل  حددي.  التهيئة  إدارة  حالة  حول   تقاريريعد  .  وصيانتها  وتسجيلها  وتعقبها

 .تصحيحية بإجراءات والتوصية

 املستوى الخامس 

 سيتم   التي  الصلة  ذات  واملعلومات التهيئة  وعناصر  التهيئة  إدارة  عمليات  نطاق  على  يوافق

 ذلك  في  بما)  املناسبة  والعمليات   والتقنيات  األدوات   تبني  ويدير  ويقّيم  يحدد.  فيها  التحكم

 خططي.  ودقتها  وتجهيزها  املعلومات  اكتمال  لضمان  التهيئة  إلدارة(  التلقائي  التشغيل

التهيئة  وإدارة  التقاط   استراتيجيات  تطوير  في  يساهم.  الصلة  ذات  واملعلومات  عناصر 

 . التوجيهية ومبادئها   ومعاييرها وسياساتها  التهيئة إدارة

 املستوى السادس

  إدارة  وقيمة   أهمية   يهيأ.  والتوجيهات  واملعايير  والسياسات   التهيئة  إدارة  استراتيجيات   يطور 

. التهيئة  إلدارة(  التشغيل االلي  ذلك  في  بما)  جديدة  تنظيمية  وقدرات  أساليب  ويطور   التهيئة

 باملعايير االلتزام ويراقب يقيس. بها وااللتزام  واملعايير السياسات اعتماد لدفع موارد يوفر

 .املؤسسة عبر للعملية املستمر التنفيذ ويضمن

 غير قابل للتطبيق  املستوى السابع 
 

 شرح مستويات املسئولية  3.9.5.3

 

 األول املستوى  –مستوى املسئولية 

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

 املتوقعة  غير  املواقف في التوجيه على

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

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

 املعرفة 
ا  املكتسبة   املعرفة   بتطبيق  يقوم   .العمل  ملجال  مناسبة   أساسية   عامة   معرفة  لديه

ً
  حديث

 .جديدة مهارات لتطوير

 مهارات العمل 

 .اآلخرين مع فّعال حوار إلجراء كافية  تواصل بمهارات  يتمتع •

 .للعمل منظم نهج إظهار  •

 األساسية  والعمليات  والتطبيقات  واألدوات  األنظمة  يستخدم  •

 .الخاصة التنمية فرص تحديد في يساهم  •
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 بمشاكل دراية على.  التنظيمية واملعايير  واألخالقيات  السلوك قواعد تبعي  •

 . والسالمة الصحة

 .ويطبقها  األساسية الشخص ي األمن ممارسات يفهم  •

 

 الثاني املستوى  –مستوى املسئولية 

 االستقاللية 
. االستفسارات  أو  تاملشكال   لحل  محدود  تقدير  ستخدمي.  الروتيني  التوجيه  تحت  يعمل

 .اآلخرين إلى املتكرر  الرجوع بدون  يعمل

 التأثير 

 الخارجية   االتصاالت  بعض  هلدي  يكون   قد.  عليهم  يؤثر  وقد  املباشرين  الزمالء  مع  تفاعلي

 الحاجة   يدرك.  به  خاص  مجال  في  أكبر  تأثير  له  يكون   قد.  والشركاء  واملوردين  العمالء  مع

 .العمالء/ املستخدمين احتياجات وتمثيل الفريق مع التعاون  إلى

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

 املعرفة 

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

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

 . بفاعلية ويطبقها

 مهارات العمل 

 .والشركاء  واملوردين العمالء مع فعال حوار إلجراء كافية  تواصل بمهارات  يتمتع •

  وجدولته  الخاص العمل تخطيط  على القدرةله . فريق في العمل على  قادر  •

 . واملنظم  الرشيد العملنهج  وضحي. قصيرة زمنية  فترات  غضون  في ومراقبته

 . ويستخدمها املناسبة  والتطبيقات واألدوات ساليباال  يفهم  •

 . عليها والتفاوض  التنمية فرص  حددي  •

  الفرد من  املتوقعة األساسية التنظيمية األمنية باملمارسات تامة دراية على  •

 . ويلتزم بها
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 الثالث املستوى  –مستوى املسئولية 

 االستقاللية 

حرية.  العام  التوجيه  تحت  يعمل  املعقدة   والتعيينات  املشاكل  تحديد  في  التقدير  له 

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

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

 التأثير 

على  مع  تفاعلي   واملوردين  العمالء  مع   العمل  مستوى   على  اتصال  لديه.  الزمالء  ويؤثر 

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

 العميل/ املستخدم  احتياجات  تحليل  في  ويتعاون   يفهم.  روعاتاملش   مراحل  أو  لألفراد

 . عمله في ذلك ويمثل

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

 .وحلهاشكلة  امل تعريف في منهجي  اسلوب يطبق. البيئات من

 املعرفة 

  وعادة   ،املؤسسة  في  فعال  ألداء  ضرورية  ومتخصصة  جالفي املو  جيدة  عامة  معرفة  لديه

  التطبيق   يظهر.  بها  املعترف  التنظيمية  واملعلومات  املعرفة  هيئات  من  عليها  الحصول   يتم  ما

  املعرفة  لتطوير   إجراءات  تخذي .  األوسع  األعمال  لسياق  تقدير  لديه.  للمعرفة  لاالفع

 .هب الخاصة

 مهارات العمل 

 .لةا الفع التواصل مهارات ظهري •

  اآلخرين وعمل) الخاص به العمل يراقبو  الزمنية الجداول يضع و  خططي  •

  محددة نهائية مواعيد غضون  في بكفاءة ( ذلك  ينطبق حيثما
ً
  للتشريعات ووفقا

 .الصلة ذات  واإلجراءات  واملعايير

  بأدواربه  الخاص الدور  ارتباط مدى  يقدر. الفرق  عمل في كامل بشكل يساهم  •

 .العميل أو العمل صاحب وبأعمال أخرى 

 .شاكلامل لحل ومنهجي تحليلي نهج يظهر •

  والتفاوض  املناسبة  الشخصية التنمية فرص تحديد في املبادرة زمام يأخذ  •

 .بشأنها

الروتيني   االمن ويظهر ممارسة األمن  على به الخاص الدور  يؤثر  كيف يفهم  •

 . به الخاص للعمل املطلوبة واملعرفة 
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 الرابع املستوى  –مستوى املسئولية 

  شخصية  مسؤولية  يمارس .  للمساءلة  واضح  إطار  ضمن  العام  التوجيه  إطار  في  يعمل االستقاللية 

 . املحددة والعمليات األهداف لتلبية الخاصة العمل خططي. واستقاللية كبيرة

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

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

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

 .الوقت طوال  املستخدم احتياجات تلبية لضمان يعمل. والعمالء  واملستخدمين  الفريق

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

 . ويحلها ويعّرفها املعقدة املشاكل في يحقق. متنوعة

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

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

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

  بتطوير  الوعي  على  يحافظ.  بفاعلية  ويطبقها  بسرعة  الجديدة  املعلومات  يمتص

 .التنمية عجلة  دفع مسؤولية ويتحمل وتطبيقها املمارسات 

  إلى معقدة معلومات  وتقديم وكتابة،  وشفهية  بطالقة االتصالقادر على  • مهارات العمل 

 .املتخصصين وغير املتخصصين الجماهير

 . والجودة الوقت أهداف تلبية ويراقب الزمنية الجداول  يخطط ويضع  •

 . املشتركة األهداف في يشتركون  الذين املساهمين بين التعاون  يسري  •

 . والتطبيقات  األدوات بها، املعمول  واألساليب املعايير مناسب   بشكل ختاري  •

 يسعى. ؤسسةامل  وتشغيل العمل امتالك في  األمن أهمية بالكامل فهميت  •

  أو العمل لدعم الحاجة عند  متخصصة أمنية نصيحة أو معرفة على للحصول 

 . املباشرين بالزمالء الخاص العمل
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 الخامس املستوى  –مستوى املسئولية 

 االستقاللية 

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

االشرافي  األهداف   أو/ و  فنيةال  األهداف   تحقيق الطابع  املشروعات/ ذات   مراحل   ينش ئ.  أهداف 

 . املسؤوليات أو/ و  املهام تعيين في هام  دور  وله  رئيسية

 التأثير 

  يختص  .الخاصة  تخصصاتها  مساهمة  في  واألقران  والشركاء  واملوردين   والعمالء  التنظيم  على  يؤثر

على سبيل   ،كلف امل  العمل  نجاح  على  تؤثر  قرارات  اتخاذيقوم ب.  وفعالة  مناسبة  عمل  عالقات  بناءب

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

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

 .العمل مراحل  من مرحلة  كل خالل  باستمرار املستخدمين

 الصعوبة

  بأعمال  يضطلع.  املعقدة  املهنية  أو / و   التقنية  العمل  أنشطة  من   ومتنوعة  واسعة  مجموعة   يؤدي 

.  األحيان  من كثير  في  بها  التنبؤ  يمكن  ال  السياقات  من  واسع نطاق  في  أساسية  مبادئ تطبيق  تتطلب

 .املؤسسة/للعميل األوسع واملتطلبات التخصص  بين العالقة يفهم

 املعرفة 

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

  أوسع   نطاق  يطور .  لآلخرين  التدريب  أو  والتوجيه  الشخص ي  للتطوير  جديدة   معرفة  على   للحصول 

بتطبيق.  األعمال  أو  الصناعة  عبر  املعرفة  من  التي  املعايير  تحديد  في  للمساعدة  املعرفة  يقوم 

 . اآلخرون سيطبقها

مهارات  

 العمل 

 . سواء حد على رسمي وغير رسمي بشكل بفعالية، تواصلي. يظهر القيادة •

 .متنوعة  أهداف لديهم الذين املساهمين بين التعاون  ييسر  •

  وتنفيذها وتخطيطها وتصميماتها والجودة  والتكلفة  الوقت أهداف يقوم بتحليل •

  التشغيلي التحسين وخيارات   نطاق بشأن املشورة ويقدم املتطلبات يحلل. وتقييمها

  بتكارواال  اإلبداع يظهر. العروض تقديم عند االعتبار  في املتطلبات جميع يأخذ. املستمر

 املساهم   / العميل لصالح الحلول  تطبيق في األخالقي والتفكير

  الصلة ذات املتاحة والتطبيقات واألدوات  والطرق   املعايير بشأن املشورة يقدم •

 .البدائل من  املناسبة الخيارات اتخاذ يمكنهم كما معينة، بتخصصات 

. محّدثة املهارات إلبقاء املبادرة  زمام يأخذ. الصناعة في بالتطورات الوعي على يحافظ  •

 . يراقب الزمالء

 وتقديرها  املخاطر  يقوم بتقييم  •
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بنفسه أو عن  من املنطقة داخل مناسب  بشكل األمن معالجة استباقي بشكل يضمن  •

  األمن ثقافة في يساهم. الضرورة  حسب  األمن  متخصص ي  مع  يعمل أو يشارك. طريق غيره

 . املؤسسة في

 

 السادس املستوى  –مستوى املسئولية 

 هام،  عمل  مجال  في  يتم اتخاذها  التي  والقرارات  باإلجراءات  يتعلق  فيما  واملساءلة  السلطة  حددي االستقاللية 

 .املسؤوليات  ويعين التنظيمية  األهداف  يحدد .  وأيضا الجودة واملالية التقنية   الجوانب  ذلك  في  بما

  والشركاء  واملوردين  العمالء  مع  مؤثرة عالقات  ينش ئ.  واالستراتيجيات  السياسات   صياغة  على  يؤثر التأثير 

  تؤثر   قرارات  يتخذ .  الصناعة  قادة  ذلك  في  بما   العليا،  اإلدارة   مستوى   على  والخارجيين  الداخليين

 . املالي واألداء التنظيمية األهداف وتحقيق  املؤسسات توظيف عمل على

  شديدة  عمل  أنشطة  يؤدي .  خاصة(  تخصصات)  لتخصص  عميق  وفهم  واسع  أعمال  فهم  لديه الصعوبة

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

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

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

 .والعمالء  واملنافسين  والشركاء املوردين  وأنشطة   بها الخاصة املؤسسة  وممارسات

  وغير  املختص الجمهور   مع املستويات  جميع على بفعالية يتواصل. يظهر القيادة • مهارات العمل 

 .سواء حد على ملختصا

  ودور  بها ويتواصل الصناعة تطورات فهم تي. الجديدة التقنيات على املترتبة اآلثار فهمي  •

 . املعقدة املعلومات  يمتص. تستخدم التي املؤسسة  في وتأثيرها التكنولوجيا

  وممارسات واملنتجات الخدمات  إلى والحاجة  الصلة ذات لتشريعاتبا لتزاماال عزز ي  •

 . املتساوية والفرص املتنوعة القدرات ذوي  لألشخاص متكافئة   فرص لتوفير العمل

 .محّدثة بهم الخاصة  واملهارات الزمالء من كل  مهارات  على الحفاظ في املبادرة زمام أخذي  •

 . منها  خففيو   املخاطر يردي  •

  ؤسساتامل وفي املسؤولية، منطقة   أنحاء مختلف في األمن تعزيز  في رائد بدور يقوم   •

 .جماعي بشكل
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 السابع املستوى  –مستوى املسئولية 

 االستقاللية 

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

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

 .إليهم املسؤوليات  تعيين تم الذين اآلخرين  جانب من أو كانت ذاتية سواء

 التأثير 

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

  طور ي.  أكثر  أو  واحدة  منظمة  داخل  التكنولوجيا  استغالل   أو / و   املعرفة  طور ي.  املستويات  أعلى

 . والحكومة الصناعة  وقادة والشركاء  العمالء مع  املدى  طويلة استراتيجية  عالقات

 الصعوبة
  فهم  لديه.  القيادة  مهارات  من  مستوى   أعلى  تطبيقيقوم ب.  وتنفيذها  االستراتيجية  صياغة  إلى  يقود

 .األوسع األعمال بيئة على الناشئة التكنولوجيات وآثار   للصناعة عميق

 املعرفة 

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

  تشجيع   ثقافة  يقوم بتعزيز.  والعمالء  واملنافسين  والشركاء  املوردين  بأنشطة  النطاق  واسعة  ومعرفة

 . تأثيرها مجال  داخل والخاصة  العامة املعرفة لهيئات  االستراتيجي التطبيق

مهارات  

 العمل 

 . القيادية واملهارات  االستراتيجية اإلدارة من كامل بنطاق يتمتع •

 وتقييم  واألفراد املؤسسات على  الناشئة والتقنيات  للممارسات املحتمل بالتأثير يتواصل •

 . استخدامها عدم أو  كنولوجياتوالت املمارسات  هذه مثل  استخدام مخاطر

 .مقنعة  بطريقة املستويات  جميع  على  الجمهور  على املعقدة األفكار ويعرض  يشرح يفهم،  •

 . بنشاط والشمولية  لتزاماال وتعزيز التشريع تأثير  تقييميقوم ب  •

 . قدراتهاو  املطلوبة والقدرات  املهارات من  الكاملة للمجموعة املؤسسة تطوير ضمني  •

 .املؤسسة أنحاء جميع وفي العمل مجال  ضمن األمن يؤيد  •

 

 

  



 
 

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

© 2021 IPSC وثيقة العملية           Page:  57 of 121 

التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 واملخاطر  التحديات 3.10

 التحديات 3.10.1
 ما يلي:  التهيئةتحديات إدارة أصول الخدمة و تتمثل 

ر قد ـ والخروج الدخول  تسجيل سياسة بتبني الفني الدعم موظفي إقناع •
َ
  باعتباره هذا  إلى ُينظ

ً
  أمام عائقا

 الكافي، بالقدر النظام هذا  ملثل  اإليجابية النتائج نقل يتم لم وإذا  ،االستجابة وسريعة عاجلة دعم خدمة

  ــ قائمة املقاومة تزال  ال الوقت، ذلك في وحتى.  ومراوغته  عليه التحايل محاولة إلى املوظفون  يميل فقد

 . السياسة تطبيق فرض  في للمساعدة وسيلة  ُيَعد السنوي  التقييم في كهدف الهدف هذا فوضع

  وحدات  عن عادة  األنظار عن بعيد أنه حيث ،إلدارة أصول الخدمة والتهيئة  ضبطهو  التمويل اجتذاب •

  إلدارة" مرئي غير"  كعنصر  عادة تمويله يتم العملية، املمارسة وفي ،التمويل بمراقبة  تتمتع التي العمالء

 . األعمال جال مل  الرؤية من  مزيد  معلإلدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات   أخرى  وأهداف التغيير

  الالزم من  أكثر تحميل إلى ذلك يؤدي  ،"بذلك القيام املمكن من  ألنه البيانات  جمع مجرد "  من  موقف  اتخاذ •

  متناسب، غير  بشكل مكلف األقل على أو مستحيل، أمر وهو ،إدارة أصول الخدمة والتهيئة لبيانات

 . به الحتفاظل

  في تلعبه أن عليها يتعين الذي  الرئيس ي الدور  تدرك ال التي اإلدارة  جانب من  والدعم  االلتزام إلى االفتقار  •

 .األخرى  اإلدارة أهداف دعم

 المخاطر 3.10.2

 تتضمن املخاطر التي تواجه إدارة أصول الخدمة والتهيئة ما يلى:

 ) التكنولوجيا على  تركز التي املعلومات تكنولوجيا  في التفكير التشجيع على •
ً
  الخدمات على التركيز من  بدال

 . التسليم عملية  لنجاح أساسية ضرورة  تشكل الفنية الكفاءة ألن وذلك ،(واألعمال

 . تصحيحها ويصعب  مكلفة  أخطاء حدوث في يتسبب قد مما  الوقت، بمرور التهيئة معلومات دقة  تدهور   •

  لتحقيق كاف  غير وجهد  باهظة تكاليف إلى يؤدي  الذي  األمر  ،قدر ممكن أوسع على  النطاق ضبط  •

 . الفائدة

 . كبيرة فائدة بأقل إال اإلداري  الهدف يعود ال  بحيث للغاية، ضيق نطاق تحديد  •

 وينبغي ،معتمدين غير موظفين قبل من  األجهزة  أصول  حركة بسبب محّدث غير  التهيئة إدارة نظام يصبح •

  يريناملد إبالغ وينبغي ،فيها والتحقيق االختالف أوجه إبراز مع  منتظمة فعلية   معاينة  عمليات إجراء
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  األصول  من  املائة في 10 بين هذه  املعاينة عمليات تواتر يتراوح أن ويمكن. تأثيرهم مناطق  في تناقضات الب

  وعدد  ؤسسةامل حجم حسب وذلك  السنة، في مرات  أربع كاملة معاينة إلى  شهرين ملدة  معاينتها تم التي

 . املعاينة لك اش مل  التاريخي واملعدل وقيمتها، األصول 

 التهيئة و  الخدمة أصول   إدارة –  املراجعة قوائم 3.11

 

 الفحص  الوصف  الرقم 

  وتوثيقه  التهيئة عنصر تعريف  على االتفاق يتم 1
  التهيئة  إدارة نظام ضمن التهيئة  عناصر كافة تفاصيل تسجيل يتم 2
  املدعومة  التهيئة عناصر أنواع على االتفاق يتم 3
  املعتمد التهيئة عنصر  تسمية اصطالحات  على االتفاق يتم 4
  املدعومة  العالقات على االتفاق يتم 5
  والعالقات  التسمية واتفاقيات املدعومة التهيئة عناصر  أنواع توثيق يتم 6

7 
  إدارة  نظام ضمن  املسجلة املعلومات ومستوى  التهيئة عنصر  مستوى  إن

  الخدمة  وموفر الشركة  الحتياجات مناسبين التهيئة

  به  الخاص التهيئة سجل  من  فريد بشكل  تهيئة  عنصر كل تعريف يتم 8
  التهيئة  عناصر أنواع لكافة التهيئة عنصر  معلومات  مالكي   على االتفاق يتم 9

10 
  شامل نهج تحدد التي  التهيئةو   الخدمة أصول  إدارة باستراتيجية  االحتفاظ  يتم

  التهيئةو  الخدمة أصول  إلدارة

11 
  مع التغيير، إدارة عملية  مع  وثيق بشكل التهيئةو  الخدمة أصول  إدارة دمج يتم

  وموثقة  عليها ومتفق  محددة و  نقاط صلة مشتركة 

12 
  اإلصدار إدارة عملية  مع  وثيق بشكل التهيئةو  الخدمة أصول  إدارة دمج يتم

  وموثقة  عليها   ومتفق محددةو   نقاط صلة مشتركة مع  والتدشين،

13 
  التنظيمية املالية العمليات مع وموثقة  عليها  ومتفق  محددة  روابط هناك

  األصول  إدارة وعمليات

  املشروعات  مع وموثقة عليها ومتفق محددةو  نقاط صلة مشتركة توجد 14

15 
  عليه ومتفق محدد نطاق لها التهيئةو   الخدمة أصول  وإدارة التهيئة إدارة نظام

  ومتسق 
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16 
  ،التهيئةو   الخدمة أصول  إدارة نطاق في املوجودة  التهيئة عناصر  في التحكم يتم

  التغيير  إدارة  خالل من  التهيئة إدارة  ونظام

17 
إلدارة أصول   مشتركة وممارسات وسياسات عام إطار  على الحفاظ  ويجري 

  التهيئة الخدمة و 

18 

 جميع تغطي والتي  وتوثيقها الواحد التهيئة إدارة نظام بنية على االتفاق يتم

  معالجة  طبقة – التقديم طبقة: بالخدمة املعرفة إدارة لنظام األربع الطبقات

 البيانات  طبقة - املعلومات  تكامل طبقة  - املعرفة
 

19 
  املعرفة  إدارة  نظام بنية مع ومتناسقة  متوافقة  التهيئة إدارة نظام بنية إن

  بالخدمة 

  تهيئة  عنصر نوع لكل التهيئة  عنصر  حياة دورة على االتفاق يتم 20
  تهيئة  عنصر  نوع لكل التهيئة عنصر حالة قيم  على االتفاق يتم 21
  تهيئة  عنصر نوع  لكل السمات تعريف يتم 22
  تهيئة  عنصر نوع لكل التهيئة عنصر تسجيل نقطة  على االتفاق يتم 23

24 
 نوع لكل التسجيل ونقطة  الحالة وقيم التهيئة  عنصر حياة  دورة توثيق يتم

  تهيئة  عنصر

25 

 :ويشمل متناسق بشكل وتطبيقه  التهيئة عناصر سجالت إدارة إجراء إنشاء يتم

 وتقديمه  والتقاطه، واكتشافه، التهيئة، عنصر تحديد •

 وإدارته  التهيئة عنصر  إصدار في التحكم  •

   التهيئة عنصر تسجيل •

 التتبع  وإمكانية الحالة وتعقب وتحديثه التهيئة عنصر في التحكم  •

 وتحسينه  وصيانته   وإدارته  التهيئة  عنصر على املوافقة  •

 واألرشفة  الوصول  التهيئة، عنصر  سجل جاهزية  •

   واملعاينة التهيئة  عنصر مراجعة  •

 

  واحد  مركزي  تجهيز إدارة  نظام ضمن وإدارتها  التهيئة عناصر تسجيل يتم 26
  وموقعه   تهيئة عنصر كل وحالة  فريد، معرف  على التهيئة سجالت  تحتوي  27

28 
  الحوادث ذلك في بما أخرى  بسجالت عالقات  على التهيئة سجالت  تحتوي 

  والتغييرات  واإلصدارات  واملشاكل



 
 

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

© 2021 IPSC وثيقة العملية           Page:  60 of 121 

التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 الفحص  الوصف  الرقم 

29 

  ذات) منظمة  وغير  منظمة  ومعلومات بيانات  على التهيئة عناصر  تحتوي 

  وتحديد التهيئة عناصر  عن للبحث استخدامها يمكن والتي  ،(حر تنسيق

 موقعها 
 

  واختيارية   إلزامية سمات على التهيئة عناصر أنواع سجالت  تحتوي  30
  تدعمها  التي والخدمات املقترنة التهيئة عناصر لربط العالقات  استخدام يتم 31
  رئيس ي تغيير أو إصدار كل قبل التهيئة لسجالت  القواعد املرجعية اتخاذ يتم 32
  الرئيسية  القياسية  اإلصدارات لبنيات  املرجعيةالقواعد  يتم اتخاذ 33

34 
  اإلصدارات كل قبل  الوجهات  بيئات على والفحص املراجعات  إجراء يتم

  اإلصدار  احتياجات مع  توافقها لضمان الرئيسية

35 
  ضمن املالية القيمة ذات  الثابتة األصول  لكافة التهيئة سجالت تتم صيانة

  التهيئة  إدارة نظام

36 
  موجودة فريدة مراجع باستخدام ثابت  بشكل الثابتة األصول  كافة تسمية تمت

  تهيئةال عناصر تتبع إمكانية يتيح مما التهيئة سجالت ضمن

  الثابتة  األصول  جميعل تحديد مسئوليتهمو  األصول  أصحاب على االتفاق يتم 37
  االستغناء عنها  إلغاء  تم التي هيئةالت عناصر سجالت كافة أرشفة تتم 38

39 
  للنسخ اآلمن للتخزين وصيانتها آمنة تعريفية وسائط مكتبات  إنشاء يتم

  البرامج  تهيئة عناصر إصدارات لجميع  النهائية الرئيسية

40 
  الغيار قطع كافة لتخزين اآلمنة تعريفيةال األجهزة مخازن   استخدام يتم

  فيها والتحكم  باألجهزة الخاصة

41 
  الوسائط كتباتمل اآلمنة التخزين  ومناطق األجهزة مخازن  جميع إلى الوصول 

  وتعقبها  بدقة فيها التحكم ويتم ،تعريفية املقيدةال

42 
 التي البرامج لكافة  األخرى  األساسية واملستندات الرئيس ي الترخيص فحص يتم

  وتسجيلها  شراؤها تم
ً
  إلكترونيا

43 
 التي البرامج لكافة  األخرى  األساسية واملستندات الرئيس ي الترخيص تخزين يتم

  تعريفية ال الوسائط مكتبات  في شراؤها تم

44 
  ونظام التعريفي  األجهزة ومخزن  تعريفيةال الوسائط مكتبة نطاق  وائمة م تتم

  التهيئة  إدارة
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45 
  بما منها  والتخلص تدويرها إعادة أو استخدامها إعادة أو تدشين االصول  إعادة

  التنظيمية  البيئية املعايير  مع يتماش ى

46 
  أي  إكمال قبل عليها  والتوقيع   هيئةوالت  الخدمة أصول  إدارة اتفاقية إبرام يلزم

  إغالقه  أو شروعتغيير في امل

47 
  نهج مع يتماش ى بما التهيئة إدارة نظام تحديث إلى الوصول  في بدقة التحكم يتم

  املعلومات  أمن إدارة

48 
  عملية في املشاركين املوظفين لجميع التهيئة إدارة  نظام إلى الوصول  توفير يتم

  الحوادث  إدارة

49 
  هيئةالت عناصر يحدد  مما  ،التهيئة إدارة نظام من  التقارير استخراج يتم

  استبدالها  أو لتحسينها  عليها الضوء ويلقي  بها املوثوق  غير أو الضعيفة

50 
  إدارة نظام في املوجودة املعلومات  لتحميل التلقائي التشغيل استخدام يتم

  والتحقق   والتدقيق  االكتشاف أدوات ذلك في بما وصيانتها، وتحديثها التهيئة

51 
  بالتباينات املتعلقة التغييرات معالجة وتتم ئيةاالستثنا  تقاريرال إصدار يتم

  ( للتباين وفًقا قياس ي تغيير يكون  أن يمكن) التغيير في التحكم عبر

52 
  لعناصر الفعالين والتكامل التحكم لضمان كافي تشغيل الي استخدام يتم

  التهيئة  إدارة نظام في املضمنة املعلومات وسالمة  هيئةالت

  التهيئة  إدارة  نظام في املوجودة  للمعلومات متعددة عرض  طرق  دعم يتم 53

54 
  واألصول  واملعلومات  الخدمة  نماذج لهيكل  الطوبولوجيا طرق  دعم يتم

  التهيئة إدارة نظام في املوجودة

55 
  التي هيئةالت وعناصر   هيئة غير املعتمدةالت عناصر  عن للكشف إجراءات  توجد

  اعتماد  دون   إزالتها تمت

56 

  نظام ومحتوى   معلومات مع والتكامل  لالتساق منتظمة  فحوصات إجراء يتم

  إدارة ونظام  تعريفيال األجهزة  ومخزن  تعريفيةال الوسائط ومكتبة  التهيئة إدارة

 االختالفات  جميع تصحيح يتم  كما الخدمة،ب  ةعرفامل
 

57 

  في املوجودة واملعلومات البيانات  دقة حول  منتظمة  تدقيق عمليات إجراء يتم

  هيئةالت عناصر وتفاصيل التهيئة  إدارة نظام داخل  واتساقها التهيئة  سجالت

 لفعليةا
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58 

  الفحص وعمليات التهيئة إدارة نظام مراجعة  عمليات نتائج استخدام يتم

  نقاط الصلة املشتركة و  التهيئةو  الخدمة أصول  إدارة عملية لتحسين والتدقيق

 األخرى  للعمليات بها الخاصة
 

59 
  باستخدام بها املقترنة بالخدمات هيئةالت لعناصر التهيئة سجالت  ربط يتم

  العالقات

  للتتبع  قابلة التهيئة عناصر حالة في التغييرات  كافة 60

61 
  عاينةوامل للمراجعة شراؤها تم التي البرامج نسخ وعدد التراخيص تخضع

  الترخيص  وثائق  ضمن املفصلة األرقام مقابل  بانتظام

62 
  تراخيص شراء عند  أو اكتشافها عند املرخصة غير  البرامج كل إزالة تتم

  قانوني  بشكل الستخدامها 

63 
  تكامل على  التهيئةو  الخدمة أصول  إدارة وإجراءات التهيئة إدارة نظام يحافظ

  هيئة الت عناصر جميع

64 
  منها  التخلص  قبل ،االستغناء عنها تم التي األصول  من  املعلومات كل إزالة تتم

  املعلومات  أمن إدارة  سياسة  مع  يتماش ى بما منها، التخلص أثناء أو

65 
  بحيث ومحتوياته،  التهيئة إدارة نظام من  املوقع خارج بنسخ االحتفاظ  يتم

  العادية  املواقع  إلى الوصول  منع  عند متوفرة تكون 

66 
  بحيث ومحتوياتها، تعريفيةال الوسائط  ملكتبة املوقع خارج بنسخ االحتفاظ  يتم

  العادية  املواقع  إلى الوصول  منع  عند متوفرة تكون 

67 
  بشكل التهيئة إدارة نظام  في املوجودة للمعلومات احتياطي نسخ إجراء يتم

  منتظم 

 

 التهيئةو  الخدمة  أصول  إدارة تدقيق قائمة –  7 الجدول 
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 التهيئة مصفوفة توزيع المسئولية إلدارة أصول الخدمة و 3.11.1

 التهيئة مصفوفة توزيع املسئولية : إدارة أصول الخدمة و 

 التهيئةمدير أصول الخدمة و  الفرعية الدور/العملية 

 A[1] R[2] التهيئة تعريف 

 AR التهيئةالتحكم في 

 AR والتدقيق فيه   التهيئةالتحقق من 

 التهيئةمصفوفة توزيع املسئوليات إلدارة أصول الخدمة و  –  8الجدول 

 مالحظات :

: A[1 ]   : الخدمة أصول  إدارة هدف  إكمال عن النهاية في املسؤولية يتحملون  الذين أولئكمسئولة طبقا لنموذج مصفوفة توزيع املسئولية عن 

 .وشامل صحيح بشكل التهيئةو 

  :R[2]    :التهيئةإدارة أصول الخدمة و  ضمن مهمة إلنجاز  بالعمل يقومون  الذين األشخاص مسئولة طبقا لنموذج مصفوفة توزيع املسئولية عن 
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 BAI10.PR.SACM  اجراءات 3.12

 BAI10.PR.SACM  -تدفق إجراءات إدارة أصول الخدمة والتهيئة  3.12.1

 خريطة االجراء   3.13.1.1 3.12.1.1

 

 BAI10.PR.SACM - التهيئةو   الخدمة أصول  إدارة إجراءات تدفق – 19 الشكل

  

Start

End

Configuration 
Identification

BAI10.PR.SACM.02

Configuration 
Control

BAI10.PR.SACM.03

Configuration 
Management and 

Planning

BAI10.PR.SACM.01

Status Accounting 
and Reporting

BAI10.PR.SACM.04

Configuration 
Management 

Policy

BAI10.PR.SACM.06

Verification and 
Audit

BAI10.PR.SACM.05

Configuration 
Management 
System (CMS)

BAI10.PR.SACM.07

(Fixed) Asset 
Management

BAI10.PR.SACM.08
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 BAI10.PR.SACM.01 -والتخطيط  التهيئة إدارة 3.12.2

 

 

 BAI10.PR.SACM.01 -والتخطيط  التهيئة إدارة–  20 الشكل

Determine the applicable 
scope of configuration 

management

 BAI10.PR.SACM.01.01

Link configuration 
management to 

applicable standards and 
policies

 BAI10.PR.SACM.01.02

Document configuration 
management roles and 

responsibilities

 BAI10.PR.SACM.01.03

Document authorization 
for establishing 

baselines, changes and 
releases

 BAI10.PR.SACM.01.04

Document configuration 
management tools and 

systems to be used

 BAI10.PR.SACM.01.05

Document interfaces 
between configuration 
management and other 
management objectives

 BAI10.PR.SACM.01.06

Start

Produce Configuration 
Management Plan

 BAI10.PR.SACM.01.07

End

Configuration 
Management Plan

This could include:

Applicable services

Environments and infrastructure

Geographical locations.

Some service assets may be 
required to deliver the service, but if 

they cannot be individually 
managed then they are not 

configuration items.

These could include:

Industry standards, e.g. ISO/IEC 20000

Internal standards relevant to SACM, e.g. 
hardware standards, desktop standards.
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 اإلدارة والتخطيط  3.12.2.1

املستوى    اإلدارة  فريق  يحدد  أن  يجب .  التهيئةاألمثل إلدارة أصول الخدمة و   األسلوب  لتحديد  قياس ي  قالب   يوجد  ال

  وكيفية   التغييرات  بإجراء  يقوم  الذي   املحدد  املشروع  أو  للخدمة  املطلوب  التهيئةو   الخدمة  أصول   املناسب إلدارة

 .املستوى  هذا  تحقيق

إدارة أصول الخدمة    خطة  هناك  ستكون   األحيان،  من   كثير  في.  التهيئةإدارة أصول الخدمة و   خطة  في  ذلك   توثيق  تم

إدارة   أنشطة   الخطط  هذه   وتحدد.  الشبكة  خدمات  مثل  الخدمات،  من  مجموعات  أو   خدمة   أو  ملشروع  التهيئةو 

 . الشاملة التهيئة إدارة أصول الخدمة و  استراتيجية سياق في التهيئةو   الخدمة أصول 

التهيئة و  الخدمة أصول  محتويات خطة ادارة  على مثال  

 والغرض   السياق

 النطاق: 

 التي يتم تطبيقها  الخدمات •

 األساسية  والبنية  البيئات  •

 الجغرافية  املواقع  •

 املتطلبات :

 .واالستراتيجية  بالسياسة الربط •

 .التعاقدية واملتطلبات  الخدمة وإدارة العمل متطلباتب ربطال  •

 عاينة.امل  وإمكانية التتبع، وإمكانية املساءلة،  متطلبات  تلخيص  •

 .التهيئة إدارة  نظام بمتطلبات الربط  •

 بها  املعمول  واملعايير السياسات

 السياسات  •

 ISO/IEC 19770-1و ISO/IEC 20000 مثل  الصناعة، معايير  •
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

  ومعايير   األجهزة معايير  مثل ،التهيئةإدارة أصول الخدمة و  في التحكم بوحدة الصلة ذات الداخلية املعايير  •

 . املكتب سطح

   التهيئةتنظيم إدارة أصول الخدمة و 

 واملسؤوليات   األدوار •

 املجلس االستشاري للتغيير   •

 .واإلصدارات  والتغييرات القاعدة املرجعية إلنشاء   –عتماد اال   •

 وادواته   التهيئةنظام إدارة أصول الخدمة و 

 : املثال سبيل على التهيئةإدارة أصول الخدمة و  أنشطة لتنفيذ واإلجراءات العمليات  وتطبيق اختيار

 التهيئة  تعريف •

 اإلصدارات  إدارة  •

 واجهة امل  إدارة  •

 املوردين  إدارة  •

 التغيير  إدارة  •

 تدشينوال اإلصدار  إدارة  •

 البناء  إدارة  •

 القواعد املرجعية للتجهيز وصيانتها  إنشاء •

 التهيئة  إدارة نظام  صيانة  •

 عناصر التهيئة تقاعدو  شراء  •

 (. عاينةوامل  التحقق) التهيئةونظام إدارة  اتالتهيئة تكامل مراجعة  •

 .املعرفة نقل وخطة والتدريب وتحميلها،  البيانات ترحيل مثل املرجعية، التنفيذ خطة  •

 : املثال سبيل على األخرى، واملجموعات العمليات مع نقاط الصلة املشتركةو  العالقات

 الثابتة  األصول  إدارة مع •
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 روعات املش  مع  •

 واالختبار  التطوير مع  •

 العمالء  مع  •

   الخدمة وفرمل  نقاط الصلة املشتركة مع  •

 . الخدمة مكتب ذلك في بما  الخدمة تشغيل وظائف  مع  •

 .الباطن من  واملقاولين  املوردين في والتحكم العالقات إدارة  •
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 BAI10.PR.SACM.02  - التهيئةتعريف  3.12.3

 

 BAI10.PR.SACM.02 - التهيئة  تعريف– 21 الشكل

Start

End

Naming 
configuration 

items

BAI10.PR.SACM.02.02

Labelling 
configuration 

items

BAI10.PR.SACM.02.03

Configuration 
structures and the 

selection of 
configuration items

BAI10.PR.SACM.02.01

Configuration item 
attributes and 
relationships

BAI10.PR.SACM.02.04

Identification of 
media libraries

BAI10.PR.SACM.02.05

Configuration 
baselines

BAI10.PR.SACM.02.06
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 التهيئة تعريف  3.12.3.1

 : املهم من ،التهيئة  تعريف تخطيط عند

  حسب وتعريفها وتصنيفها، وتجميعها، ،التهيئة  وعناصر  األصول   وأنواع  فئات اختيار  كيفية تحديد •

بها إدارتها  إمكانية لضمان  ،(الخدمة ضمانات  مثل) املناسبة الخصائص
ّ
 . حياتها دورة طوال  وتعق

  حياة دورة عبر  فريد بشكل األهمية  ذات الخدمة  مكونات أو  األصول  كافة تسمية ،التعريف نهج تحديد  •

 . وتسميتها  بينها والعالقات الخدمة

 حياته، دورة  مراحل من مرحلة كل في  هيئةالت عنصر  نوععلى  الوص ي أو  املالك  ومسؤوليات أدوار  تحديد  •

 . الخدمة حياة  دورة مراحل من  مرحلة كل في  اإلصدار  أو  للخدمة الخدمة مالك املثال،  سبيل على

 :يلي بما التهيئة عريفت عملية أنشطة تقوم أن ينبغي

 . وتوثيقها بإنشائها تقوم التي  واملكونات هيئةالت عناصر  تحديد معايير  تعريف •

ا  ومكوناتها هيئةالت  عناصر  ديحدت  •
ً
 .موثقة ملعايير  وفق

 . التهيئة لعناصر  فريدة معّرفات تعيين  •

 . هيئةت  عنصر  لكل الصلة  ذات السمات ديحدت  •

 . التهيئةو  الخدمة أصول إدارة   في التحكم تحت وضعه يتم هيئةت عنصر  كل يكون  متى ديحدت  •

 . هيئةت عنصر  كل عن  املسؤول املالك ديحدت  •
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 BAI10.PR.SACM.02.01 - التهيئةعناصر  تحديدو التهيئةهياكل  3.12.4

 

 

 BAI10.PR.SACM.02.01 - التهيئة عناصر  وتحديد التهيئة  هياكل–  22 الشكل

  

Start

Determine the 
breakdown level of CI 
components within a 

service

 BAI10.PR.SACM.02.01.01

Determine the cost-to-
value ratio of each CI 

component level

 BAI10.PR.SACM.02.01.02

Identify each CI 
component within a 

service 

 BAI10.PR.SACM.02.01.03

Identify the relationships 
between each 

component CI in a 
service

 BAI10.PR.SACM.02.01.04

Determine a 
configuration model for 

each service

 BAI10.PR.SACM.02.01.05

Regularly review the CI 
level to confirm value of 

CI information

 BAI10.PR.SACM.02.01.06

Ensure configuration data 
permits forward and 

backward compatibility to 
other baselines 

configuration states

 BAI10.PR.SACM.02.01.10

Ensure CI identification 
can differentiate 

between successive 
versions

 BAI10.PR.SACM.02.01.09

Ensure each CI is 
uniquely identified

 BAI10.PR.SACM.02.01.08

Update CI level to meet 
new information 

requirements

 BAI10.PR.SACM.02.01.07

CI level requires 
modification?

End

Yes

No

If configuration information is 
collected at too low a level, or 
in too much detail, then the 
cost of collecting and 
maintaining this information 
may be greater than the value 
it provides. 

Choosing the right CI level is a 
matter of achieving a balance 
between information 
availability, the right level of 
control, and the resources and 
effort needed to support it.

Relationship links to re-usable 
and common components of the 
service should be also be defined

This should be done using a top-
down approach based on the 
level of CI component 
breakdown and the relationships 
between CIs

This should be done regardless 
whether the CI is generated inside 

or outside the organization.
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 التهيئة  عناصر  وتحديد التهيئة هياكل 3.12.4.1

هيكل  في  التهيئة  عناصر   وموضع  العالقة  التهيئة  نموذج  يصف  أن  يجب   تجهيز   هياكل  هناك  تكون   أن  يجب.  كل 

 في  املساعدة   برنامج   من  هام  جزء   وثمة (.  بالتجزئة  البيع   خدمة  مثل)   معينة  خدمة   في  املكونات  جميع  تحدد  للخدمة

 من   عناصر التهيئة  تقسيم  مع  التحكم،  فيه  يمارس  أن  ينبغي  الذي   املستوى   تحديد  في  التهيئة إدارة أصول الخدمة و 

 .ذلك إلى وما عناصر التهيئة، نفسها وهي مكونات،  إلى األعلى املستوى 

  املعقول   من  كان  إذا  ما  االعتبار  في  األخذ  مع  أسفل،  إلى  أعلى  من  نهج  تطبيق  خالل  من  عناصر التهيئة  اختيار  يجب

  مجموعات  من  عدد  أي   من  كجزء  عنصر التهيئة  يوجد  أن  يمكن.  ال  أم  عناصر التهيئة  مكون   إلى  التهيئةعنصر    تقسيم

  بيانات  قاعدة  منتج  استخدام  يتم  قد  املثال،  سبيل  على)  الوقت   نفس  في  عناصر التهيئة املختلفة  أو  عنصر التهيئة 

 (.التطبيقات من  العديد قبل من

 سبيل  على)  للخدمة   الشائعة  واملكونات  االستخدام  إلعادة  القابلة  املكونات   إلى  العالقات  ارتباطات   تعريف   يجب

  وبرامج   والشبكة   الخوادم   مثل  لعناصر التهيئة   األساسية  للبنية  بالتجزئة   البيع   خدمة   تجهيز  هيكل   سيستخدم  املثال، 

 تحسين   على  مختلفة  تجهيز   هياكل  خالل   من   متعددة   عرض  طرق   على  الحصول   على   القدرة  تعمل(.  عناصر التهيئة

   .التقارير وإعداد التأثير وتحليل الوصول  إمكانية

 عدة   على  الخدمة  حياة  دورة  من   الخدمة  ومكونات  العمل  ملنتجات  التهيئةو   الخدمة  أصول   إدارة  إجراء  يمكن

و   إدارة  تحت  املوضوعة  العناصر  وتتضمن.  الدقة  من  مستويات  الخدمة     التهيئةأصول 
ً
  ومكونات  الخدمات  عادة

  والخدمات   املعينة  الداخلية  العمل   ومنتجات  العميل  إلى  تسليمها  يتم  التي  واملنتجات  اإلصدار  وباقات  الخدمة

 لتصميم   املطلوبة   التكوينات  ووصف  إنشاء   في  املستخدمة   األخرى   والعناصر  واألنظمة  واألدوات واملنتجات املكتسبة

 . وتشغيلها إليها  واالنتقال الخدمة

 املستخدم   حوسبة  لخدمةعنصر التهيئة    بنية  تقسيم  لكيفية  التخطيطي   التمثيل  على  أمثلة  أدناه  الشكالن   يقدم

 .التي تتم ادارته االفتراض ي والنظام النهائي
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 

 النهائي  املستخدم  حوسبة لخدمة التهيئة أعمال تعطل على مثال - 23 الشكل

 

 

 ُمدار  افتراض ي لنظام  التهيئةأعمال  تعطل على مثال - 24 الشكل
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 

 هذه   جمع  تكلفة  تكون   فقد  ا،جد  كثيرة  بتفاصيل  أو  ا،جد   منخفض  بمستوى   التهيئة  معلومات  تجميع  تم  إذا

  بتحقيق   يتعلق  أمر  هو  الصحيح  عنصر التهيئة  مستوى   اختيار  إن.  توفرها  التي  القيمة  من  أكبر  وصيانتها  املعلومات

  املعلومات  تكون  ال قد. لدعمها الالزمة  والجهود واملوارد  التحكم، من  املناسب واملستوى   املعلومات، توافر بين توازن 

   املفاتيح  لوحة  ليتبد  أن  من  الرغم  على  املثال،  سبيل  على   -  قيمة  لعنصر التهيئة ذات  منخفض  مستوى   عند
ً
  عادة

  معلومات   تكون .  حولها  البيانات   بتخزين  تقوم  ال   بحيث  مستهلكة  أنها   ترى   املؤسسة  أن  إال  مستقل،  بشكليحدث  

 التي و  األصول  في التحكم أو واملشاكل الحوادث في التحكم أو التغيير إدارة سهلت إذا فقط قيمة ذات عنصر التهيئة

 . مستقل بشكل تغييرها أو نسخها أو  نقلها يمكن

 

التهيئة   مستوى   ملراجعة  تخطط  أن   املؤسسة  على  ينبغي ا  أو)  للتأكيد  -  منتظم  بشكل  عنصر 
ً
 أن   على(  لذلك   خالف

  األصول  وإدارة واملشاكل التغييرات معالجة وأن ومفيدة، قّيمة تزال ال منخفض مستوى  إلى تنخفض التي املعلومات

 . كاف   عمق  إلى صلت ال  التهيئةقاعدة بيانات إدارة  ألن ناقصة ليست

 

 التعريف   يميز  أن  ينبغي  كما.  خارجها  أو  املؤسسة  داخل  إنشاؤه  تم  سواء  فريد،  بشكل  عنصر تهيئة  كل  تحديد  يجب

 أو  مواصفاته   حسب   فيه  لبس  ال  بشكل   للمراقبة   الخاضعة  العناصر  تتبع  إمكانية   يتيح  وأن  املتتابعة   النسخ  بين

  املنتج   أو  الخدمة  معايير  مع  أمكن،  حيثما  وبياناته،  التهيئة  أوصاف  تتوافق  أن  يجب.  له  معادلة  موثقة  أوصاف  حسب

 األخرى،   األساسية  التهيئة  حاالت  إلى  وللخلف  لألمام  التتبع  بإمكانية   التهيئة  بيانات  تسمح  أن  يجب.  التقنيةاملعايير    أو

 .الحاجة عند

 التهيئة  عناصر تسجيل مستوى   على تؤثر التي العوامل

التهيئة  مستوى   أقل  اختيار  على  تؤثر  التي  العوامل  معظم   تقوم  ال  أعاله،  ذكر  كما.  فقط  مالية  ليست  لعنصر 

 عدم   عند  منها  التخلص  يتم  قابلة لالستهالك  مواد  أنها  تعتبر  ألنها  املفاتيح،  لوحات  على  البيانات  بتخزين  املؤسسات

 على   ببيانات االحتفاظ  املفيد من   أن املنظمات بعض تجد ذلك،  ومع.  املكسور  للقلم بالنسبة الحال هو كما العمل،

  املكتب،   مبنى  داخل  املختلفة  اللغات  من  العديد  دعمت  يوه  املتحدة،  األمم  في  املثال،  سبيل  على  -  املفاتيح  لوحات
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

   املستخدمة  باللغة  الخاصة  املفاتيح  لوحة   تسجيل  ويعتبر
ً
   عامال

ً
  لوحات  فشل  عند  السريعة  الحوادث  حل  في  مهما

 .معين  مستخدم أي  إلى إرسالها يجب التي البديلة املفاتيح لوحة نوع معرفة  املهم من  أنه أي  املفاتيح،

 BAI10.PR.SACM.02.02تسمية عناصر التهيئة  3.12.5

 

 BAI10.PR.SACM.02.02 -تسمية عناصر التهيئة – 25 الشكل

Start

Establish unique naming 
conventions for CIs

 BAI10.PR.SACM.02.02.01

Include version 
identifiers within CI 
naming conventions

 BAI10.PR.SACM.02.02.02

Include information 
identifying hierarchical 
relationships between 

CIs

 BAI10.PR.SACM.02.02.03

Include information 
identifying hierarchical or 
subordinate relationships 

in each CI

 BAI10.PR.SACM.02.02.04

Ensure CI naming 
convention can identify 

suppliers

 BAI10.PR.SACM.02.02.09

Use document templates 
to standardize 
configuration 

documentation

 BAI10.PR.SACM.02.02.08

Include information 
identifying relationships 
between CIs, incidents, 

problems and known errors

 BAI10.PR.SACM.02.02.07

End

Include information 
identifying relationships 
between CIs and their 

documents

 BAI10.PR.SACM.02.02.05

Include information 
identifying relationships 

between CIs and changes

 BAI10.PR.SACM.02.02.06

Naming conventions should also 
be applied to configuration 
documents and changes, as well as 
to baselines, builds, releases and 
assemblies.

It is very important that sufficient 
account is taken of possible future 
growth

The version identifies an updated 
instance of what can be regarded as 
the same CI. More than one version 
of a CI can coexist at any given time.
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 تسمية عناصر التهيئة  3.12.5.1

التهيئة،  لتحديد   التسمية  اصطالحات  وتطبيق   اعداد  ينبغي القواعد   وكذلك   والتغييرات،  التهيئة   ووثائق  عناصر 

   .والتجمعات واإلصدارات  والبناء املرجعية

   اإلصدار  يحدد.  واإلصدار  املعّرف  خالل  من  فريد  بشكل  معّرفة   الفردية  عناصر التهيئة  كون ت  أن  يجب
ً
   مثيال

ً
  محدثا

. معين  وقت  أي   فيعنصر التهيئة    من  واحد  إصدار  من  أكثر  يتواجد  أن  يمكن.  عنصر التهيئة  نفس  اعتباره  يمكن  ملا

  يجب.  الحالية  املورد  أو   الشركة  ترقيم/ تسمية  هياكل   االعتبار   في  تأخذ  وأن   فريدة  التسمية  اصطالحات  تكون   أن   يجب

 : إدارة املعلومات  إدارة  معلومات  أو التسمية اصطالحات تتضمن أن

 التهيئة  بنية داخل عناصر التهيئة بين الهرمية العالقات •

 عنصر تهيئة  كل في الثانوية أو الهرمية  العالقات  •

 بها  املرتبطة  واملستندات عناصر التهيئة بين العالقات  •

 والتغييرات  عناصر التهيئة بين العالقات  •

 . املعروفة واألخطاء  واملشاكل والحوادث عناصر التهيئة بين العالقات  •

.  طلبات التغيير  مثل  املستندات،  لكافة  تسمية  اصطالح  تأسيس  بترتيب  التهيئةأصول الخدمة و   إدارة  تقوم  أن  يجب

 من  الكثير  إنشاء  يتم  ما  اغالب  القوالب،   بدون .  التهيئة  وثائق  لتوحيد  جيدة  طريقة  املستندات  قوالب  استخدام  ُيَعد

  .الصعوبة بالغ  أمر التغييرات تنفيذ  يجعل مما  متراكب، محتوى   على تحتوي  التي املستندات

ا  والقالب  النماذج  من  نوع  كل  يكون   أن  يجب
ً
  النموذجية   الطريقة  .اإلصدار  رقم  باستخدام  فريد  بشكل  معروف

 .النموذج من جديد  مثيل لكل تسلسلي بشكل معين رقم_س حيث س هو   <النموذج نوع > هي للتعريف

 في   املحتمل  التطوير  من  يكفي  ما  االعتبار  في  يؤخذ  أن  جدا  املهم  من  التسمية،  التفاقية  التخطيط  يجري   وعندما

التهيئة   تسمية   اصطالحات  تكن  لم   إذا  لألجهزة،   بالنسبة.  املستقبل  والنماذج   األجهزة   أسماء   إلى  مستندة  عنصر 

 على  البعض،   ببعضها   واملوردين   التهيئة إدارة أصول الخدمة و   معرفات  لربط   آلية   إعداد  فيجب   باملوردين،  الخاصة

  القياسية  املصطلحات  استخدام  وينبغي.  األجهزة  ومهندس ي  املشتريات  موظفي   راحة  أجل  من  املثال،  سبيل

  الحوادث  مطابقة  على  القدرة   عدم   إلى  بذلك   القيام   عدم   سيؤدي .  االمكان  قدر   املنظمة   أنحاء   جميع   في   واالختصارات

 عنصر التهيئة  تسمية من  كجزء تتغير قد التي السمات  استخدام عدم  يجب. ذلك  إلى وما واملشاكل، الشائعة،
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 BAI10.PR.SACM.02.03 -عنونة عناصر التهيئة  3.12.6

 

 BAI10.PR.SACM.02.03 -عنونة عناصر التهيئة –  26الشكل 

Start

Label all physical device 
CIs with configuration 

identifiers

 BAI10.PR.SACM.02.03.01

Ensure label CIs are 
continually up-to-date 

and accurate

 BAI10.PR.SACM.02.03.02

Ensure label CIs use a 
standard format and 

color

 BAI10.PR.SACM.02.03.03

Document label CI 
standards for consistency

 BAI10.PR.SACM.02.03.04

End
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 عنونة عناصر التهيئة  3.12.6.1

 خطط  وضع يجب. بسهولة عليها التعرف يمكن بحيث التهيئة بمعّرف املادية لألجهزة كل عناصر التهيئة عنونة يجب

 . بها الخاصة التسميات دقة على والحفاظ  عناصر التهيئة لعنونة

 عند   الصلة  ذات  املعايير  تتبع  التي  العالمات  أو  امللصقات  مثل  ،قوي و   فريد  تحديد  طريق  عن  العناصر  تمييز  يجب

  ويجب  عناصر التهيئة،  أجهزة  بجميع(  امللصقات)  لإلزالة  القابلة   غير  املادية  األصل  عالمات  إرفاق  يجب.  االقتضاء

 قياسية   وألوان  تنسيق   باستخدام  وُينصح.  فحص  نقاط  أي   وفي  طرف  كل  في  بوضوح  الخطوط / الكابالت  تسمية

  بمكتب  االتصال   عند  املثال   سبيل  على  املشكلة  تحديد  املستخدمين  على  يسهل   ذلك  ألن  التسميات   هذه  لجميع

 (.عطل  عن لإلبالغ الخدمة

  يجب .  الفعليةعاينة  امل  عمليات  كفاءة  تحسين  على  كود األشرطة العمودية  بواسطة  للقراءة  القابلة  امللصقات  تعمل

 تسمية   تم  إذا  املثال،  سبيل  على  عنصر التهيئة،  أنواع  من  نوع  كل  تسمية  كيفية  تحدد  موثقة   معايير  هناك  تكون   أن

 على   العثور   مكان   شرح  واألسهل  األسرع  من  فسيكون   األيسر،  الجانب  من  اليسرى   السفلية  الزاوية  في  األجهزة  كافة

 .للمستخدم املطلوبة املعلومات

 

 عملية   من  كجزء  تنفيذها  يتم  التي  األخرى   األصول   على  العالمات  ووضع  النشاط  هذا  بين  الجمع  يكون   أن   املمكن  ومن

  األصول   أو   املكاتب  بأثاث  الخاصة  األصول   على  عالمات   وضع  املثال  سبيل  على  املنظمة،  في  الثابتة  األصول   إدارة

 . املعلومات تكنولوجيا  غير األخرى 

  عملية   من  كجزء   تنفيذها  يتم  التي   األخرى   األصول   على  العالمات  ووضع   النشاط   هذا  بين  الجمع  تمي  أن   املمكن  من

  األصول   أو   املكاتب   بأثاث   الخاصة  األصول   على  عالمات   وضع  املثال   سبيل  على  ، ؤسسةامل  في  الثابتة   األصول   إدارة

 . املعلومات تكنولوجيا  غير األخرى 
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 BAI10.PR.SACM.02.04  -سمات وعالقات عنصر التهيئة  3.12.7

 

 

 BAI10.PR.SACM.02.04 - هيئةالت عنصر وعالقات    سمات–  27 الشكل

Start

Ensure CI characteristics 
are captured and 
maintained in CI 
documentation 

 BAI10.PR.SACM.02.04.01

Determine appropriate 
attributes for each CI

 BAI10.PR.SACM.02.04.02

Determine relationship 
attributes for each CI

 BAI10.PR.SACM.02.04.03

Use service models to 
determine how service 

assets interact with 
customer assets

 BAI10.PR.SACM.02.04.04

Ensure components are 
classified into CI types

 BAI10.PR.SACM.02.04.09

Ensure automatically 
collected data is 

compared to desired 
configuration

 BAI10.PR.SACM.02.04.08

Wherever possible, 
identify relationships 

between CIs 
automatically

 BAI10.PR.SACM.02.04.07

End

Document dependency 
information between CIs 
based on relationships 

 BAI10.PR.SACM.02.04.05

Associate CIs to 
appropriate records

 BAI10.PR.SACM.02.04.06

Service Model

Service Design 
Package

The characteristics of a CI are often 
contained in documents. For 
example, the service definition, 
requirements specification and 
service level agreement for a 
service describe the characteristics 
of a service CI.

These attributes will define specific 
functional and physical characteristics 
of each type of CI.

In any particular CMS some of these 
relationships may actually be 
attributes, depending on 
implementation details.

Relationships may be one-to-one, 
one-to-many and many-to-one.

For example:

A CI is a part of another CI

A CI is connected to another CI

A CI uses another CI

A CI is installed on another

These could include change 
records, incident records, 

problem records, known errors 
and release records.

This reduces the effort needed 
to maintain the data, as well as 

increasing the accuracy

This should be done rather than 
simply recording the CI 

relationship data and accepting 
it as correct.

Typical CI types include service, 
hardware, software, 

documentation and staff.

Components should be classified 
into CI types because this helps 

to identify and document what is 
in use, the status of the items 

and where they are located. 
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 التهيئة وثائق تعريف 3.12.7.1

  ومواصفات  الخدمة  تعريف  وصف  املثال،  سبيل  على.  املستندات  في  عنصر التهيئة  خصائص  تضمين  يتم  ما  غالبا

  املؤسسات   من  العديد  تقوم.  للخدمة   عنصر التهيئة  تصف خصائص  لخدمة  الخدمة  مستوى   واتفاقية  املتطلبات 

وتستخدم  تصف  التي  واالختيارية  اإللزامية  املستندات   بتحديد التهيئة    إدخال  لضمان   املستندات  قوالب  عنصر 

 . متسقة معلومات 

)  هو  أدناه  الجدول  املسئولية  توزيع    أصول   وثائق  أنواع  يوضح  ،(مطلع   ،مستشار  ُمحاَسب،  مسؤول، مصفوفة 

 . النموذجية والوثائق املختلفة الخدمة حياة دورة مراحل مسؤولية  ضمن تقع التي هيئة الت عناصر أو الخدمة

 

حياة  
مرحلة دورة 

الخدمة
 

مثال
 

على
 

صول 
أ

  

دورة
 

حياة 
  

الخدمة
 

صر  
وعن

التهيئة
 

املتأثر 
 

جية  
ستراتي

ا
 

الخدمة 
 

صميم الخدمة  
ت

 

انتقال الخدمة
ل الخدمة  

شغي
ت

 

ن  
سي

ح
الت

ستمر للخدمة
امل

 

استراتيجية  

 الخدمة  

 الخدمة،   عقد  –  املحافظ

   العميل

 الخدمة  استراتيجية متطلبات

 الخدمة   حياة دورة نموذج

 

 

A 

 

 

C 

 

 

C 

 

 

R 

 

 

C 

تصميم  

 الخدمة  

 سبيل   على  الخدمة،  تصميم  باقة

 والعقد،   الخدمة،  نموذج  املثال

 الخاصة   الخدمة  إدارة   وخطة

 العملية،   واجهة   وتعريف  باملورد،

 العمالء إشراك  وخطة

 الخدمة  مستوى  اتفاقية

 اإلصدار   سياسة

 اإلصدار  باقة تعريف

 

 

 

I 

 

 

 

A 

 

 

 

C 

 

 

 

R 

 

 

 

C 

انتقال  

 الخدمة 

 الخدمة   انتقال نموذج

 االختبار  خطة

 فيها  التحكم يتم  التي   البيئات

 التثبيت /اإلنشاء خطة

 اإلصدار  مواصفات
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

حياة  
مرحلة دورة 

الخدمة
 

مثال
 

على
 

صول 
أ

  

دورة
 

حياة 
  

الخدمة
 

صر  
وعن

التهيئة
 

املتأثر 
 

جية  
ستراتي

ا
 

الخدمة 
 

صميم الخدمة  
ت

 

انتقال الخدمة
ل الخدمة  

شغي
ت

 

ن  
سي

ح
الت

ستمر للخدمة
امل

 

 خطة االصدار 

 التدشين  خطة

 التهيئة   إدارة نظام

 نظام إدارة املعرفة بالخدمة 

 اإلصدار  باقة

 القاعدة املرجعية لإلصدار 

 اإلصدار  وثائق

 التقييم  تقرير

 االختبار  تقرير

 

 

 

I 

 

 

 

C 

 

 

 

A 

 

 

 

R 

 

 

 

C 

تشغيل  

 الخدمة 

 الخدمة   تشغيل نموذج

 الخدمة   دعم نموذج

 الخدمة   مكتب

 املستخدم   أصول 

 املستخدم  وثائق

 العمليات وثائق

 الدعم  وثائق

 

 

 

I 

 

 

 

C 

 

 

 

C 

 

 

 

A/R 

 

 

 

R 

التحسين  

املستمر  

 للخدمة 

املستمر   تسجيل التحسين 

 للخدمة 

 الخدمة  تحسين  خطة

 الخدمات  عن  اإلبالغ أنشطة

 

 

R or C 

 

 

R or C 

 

 

R or C 

 

 

R or C 

 

 

A 

 

 الخدمة  حياة دورة خالل واملسؤوليات باألصول  الخاصة  التهيئة  وثائق - 9 الجدول 

 املستندات   إلى  الرجوع/ االستخدام  إعادة/ االستخدام   تسهيل  إلى  عنصر التهيئة   سمة   بيانات  ع يجمت  يؤدي  أن  يمكن

  ذلك  تنفيذ  على  املستخدمين  ذلك  وسيساعد.  ذلك  إلى  وما  املوجودة،  البيانات  وجداول   والسجالت  وامللفات   والبيانات 

 .البيانات لجمع جيد أسلوب لتحديد
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 

 سمات عناصر التهيئة  3.13.7.2

  وعمليات  التهيئةإدارة أصول الخدمة و   تدعم  والتي  للتسجيل  الذي له قيمة  عنصر التهيئة  خصائص  السمات  تصف

 . يدعمها التي نظام إدارة تكنولوجيا املعلومات 

 . التهيئة إدارة لنظام البنية وتوفر البعض ببعضهم عناصر التهيئة  ارتباط كيفية  العالقات توضح

 التي  والعالقات   السمات  ذلك  ويشمل .  البيانات  وبنية  التهيئة  معلومات  إلى  التهيئةإدارة أصول الخدمة و   خطة  تشير

 . عنصر التهيئة أنواع من نوع لكل تسجيلها يجب

 : التالية السمات عنصر تهيئة كل يتضمن  أن يجب

 فريد  معّرف •

 نوع عنصر التهيئة   •

 :يلي ما  النموذجية السمات  تتضمن . عنصر التهيئة نوع على األخرى  السمات  تعتمد

 الوصف / االسم •

 (إصدار ،مرجعيةقاعدة  إنشاء، ملف،  املثال، سبيل  على) اإلصدار  •

 اإلمداد  تاريخ  •

 الصالحية  انتهاء  تاريخ مثل  الترخيص، تفاصيل  •

  املؤسسة  خطط لدعم مطلوبة أخرى  معلومات   أي  أو الكربونية، البصمة أو لطاقة،ل االمثل ستخداماال  •

 االستدامة  أو املعلومات، تكنولوجيا أو للبيئة،

 الحالة  •

 عاينة امل سجل مثل ،فعليةال البيانات  •

  أو الحجم مثل ،عنصر التهيئة أنواع من نوع بكل الخاصة واملادية  الوظيفية  الخصائص السمات هذه  وستحدد

  عالقات الواقع  في التهيئةفي نظام إدارة  السمات هذه بعض تكون  وقد. مواصفات  أو وثائق أي  إلى باإلضافة السعة،

.التنفيذ تفاصيل حسب وذلك  
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 :يلي ما  النموذجية العالقات تتضمن

 املوقع  •

 وص يال/ املالك   •

 املصدر / املورد  •

 املدعومة( الخدمات ) الخدمة  •

 الصلة  ذات املستندات   •

 صلة  ذات  رئيسية برامج  •

 . لتي يتم تطبيقهاا الخدمة مستوى   اتفاقية  •

 . التنفيذ تفاصيل حسب  سمات،  الواقع، في العالقات، هذه بعض تكون  قد التهيئةفي أي نظام خاص إلدارة 

 العالقات   3.13.7.3

في نظام إدارة    عالقات  هذا .  الخدمات  لتقديم  مًعا  التهيئة   عناصر   عمل  كيفية   العالقات   تصف بها  يتم االحتفاظ 

 سجل األصول. في تم االحتفاظ به  وماذا  التهيئةما تم تسجيله في نظام إدارة  بين الرئيس ي الفرق  هذا هو   – التهيئة

 تصميم   باقة  من  جزء  هذا.  عناصر التهيئة  بين  العالقات  فهم  في  للمساعدة  جيدة  بداية  نقطة  الخدمة  نموذج  ُيعد

 . قيمة إلنشاء العميل أصول  مع  الخدمة أصول  تفاعل كيفية  ويوضح متغيرة  أو جديدة لخدمة الخدمة

 : املثال سبيل  على. التبعية معلومات  لتوفير عناصر التهيئة بين العالقات على الحفاظ يتم

  ،البرنامج من  جزء هي البرنامج  وحدة  املثال، سبيل  على - أخر عنصر تهيئة  من  جزء وه عنصر التهيئة  •

 ".تابع ب أصل" عالقة وهذه - للموقع األساسية  البنية من جزء هو الخادم

  املكتب  سطح  كمبيوتر توصيل يتم املثال، سبيل على  – آخر عنصر تهيئةبـ  عنصر التهيئة  توصيل يتم •

 .(  LANمحلية)  بشبكة

  من نمطية وحدة البرامج أحد يستخدم املثال، سبيل على  – عنصر تهيئة أخر  ستخدمعنصر تهيئة ي •

 . أساسية بنية خادم  العمالء تواجه التي الخدمة تستخدم ،آخر برنامج

  كمبيوتر على MS Project تثبيت يتم املثال، سبيل  على آخر، عنصر تهيئة  على عنصر تهيئة  تثبيت يتم •

 . املكتب سطح
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  استخدامه"  يمكن  أنه   إال  ،"صلاأل "عناصر التهيئة    أحد  قبل  من"  تابع "  عنصر تهيئة "  امتالك"  يجب  أنه  من   الرغم   على

التهيئة  من  عدد   أي "  قبل  من   أجهزة   كافة  على  وتثبيته  قياس ي  مكتب  سطح  إصدار  توفير  تم  إذا.  األخرى   عناصر 

 عن   عبارة  ،عناصر التهيئة  برامج  كل  ذلك   في  بما  اإلصدار،  هذا  فسيكون   موقع، أو  قسم  داخل الشخصية  الكمبيوتر

تهيئة   . اإلصدار"  من  جزًءا"  املضمن  البرنامج  يكون   سوف.  الشخصية  الكمبيوتر   بأجهزة  عالقةمع    مرتبطعنصر 

   كبير بشكل املطلوبة  العالقات عدد تقليل إلى ذلك يؤدي  أن يمكن
ً
 .برامج عنصر التهيئةلـ الفردية بالعالقات  مقارنة

  وسجالت   املعروفة   واألخطاء   املشاكل  وسجالت   الحوادث  وسجالت  التغيير   سجالت   إلقران  آلية  اأيض   هي  العالقات

  التغيير   طلبات   سجالت  تحدد  سوف.  إليها  تشير  التي  املعلومات   تكنولوجيا   وبنية   لخدمات عناصر التهيئة ل ب  اإلصدار

 هذه   السجالت  أنواع  من  أكثر  أو  واحد  نوع  تخزين  تم  إذا.  ة املتأثر   عناصر التهيئة  هويةصدار  واإل وسجالت التغيير  

التهيئة   الفريد  املعرف  أو   االسم  على  السجالت  تحتوي   أن  فيجب   ،التهيئة  إدارة  نظام  عن   منفصل  بشكل لعنصر 

 . السجالت عن والبحث الفعال املوقع لتمكين املقترن 

 

التهيئة  بين  بالعالقات   املتعلقة  املعلومات  تحديد  يجب  أمكن،  كلما  الالزم  الجهد  من  يقلل  وهذا  ، اتلقائي  عناصر 

 املطلوب،  التهيئة ب  اتلقائي  جمعها  يتم التي البيانات  مقارنة  املهم من . الدقة زيادة  إلى باإلضافة البيانات، على للحفاظ 

 .صحيحة أنها على وقبولها تسجيلها مجرد  منبدال 

نظام إدارة    داخل  املحافظ  إدارة.  واحد الى متعدد ومتعدد الى واحد  وعالقة   واحد الى واحد  عالقة   العالقات  تكون   قد

.  العمالء  اتفاقية  محفظة  إنشاء  على  العمالء  ومحافظ  الخدمات  محافظ  بين  الجمع  يعمل.  دجي  مثال  يوفر  التهيئة

 . األقل على واحد  وعميل األقل على واحدة خدمة إلى عميل اتفاقية كل تعيين يتم آخر، بمعنى

 أنواع عنصر التهيئة 3.13.7.4

 وحالة  االستخدام  قيد  هو  ما  وتوثيق  تحديد  على  يساعد  ذلك   ألن  عنصر التهيئة  أنواع  إلى  املكونات  تصنيف  يجب

 .واملوظفين والوثائق، والبرامج، واألجهزة، الخدمة، النموذجيةعنصر التهيئة  أنواع تشمل. تواجده ومكان العناصر
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 BAI10.PR.SACM.02.05 -الوسائط  اتتعريف مكتب 3.12.8

 تعريف مكتبات الوسائط   3.12.8.1

  إدارة  نظام  في  يتم تسجيلها   وأن  فريد  بشكل  محددة   اإلعالم  لوسائط  واإللكترونية  املادية  املكتبات   تكون   أن  ينبغي

 : التالية باملعلومات التهيئة

 ووسطها  وموقعها  مكتبة  كل محتوى  •

 املكتبة  محتويات مع  املتوافقة األدنى  الحالة ذلك في بما عنصر،  إدخال شروط  •

  إجراءات جانب إلى والتدهور، قصد غير  وعن  الضارة البرامج عن  الناتج الضرر  من  املكتبات حماية  كيفية  •

 الفعالة  االسترداد 

عناصر   بتسجيل  يقومون  الذين األشخاص أنواع أو ملجموعات الوصول  في التحكم وعناصر الشروط   •

 ا وحذفه  اوإزالته  اونسخه اوتحديثه  اوقراءته التهيئة

 ".التشغيل" إلى البيئي "النظام اختبار" من  قابل للتطبيق  املثال، سبيل  على التطبيق، نطاق  •
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 BAI10.PR.SACM.02.05 - الوسائط مكتبات تعريف - 28 الشكل

  

Start

Uniquely identify and 
record physical and 

electronic media libraries 
in CMS

 BAI10.PR.SACM.02.05.01

Include content, location 
and medium of each 

library

 BAI10.PR.SACM.02.05.02

Include conditions for 
entering an item

 BAI10.PR.SACM.02.05.03

Include protection 
measures from malicious 

or accidental harm

 BAI10.PR.SACM.02.05.04

End

Include recovery 
procedures, in case of 

loss or damage

 BAI10.PR.SACM.02.05.05

Include conditions and 
access control for 
persons or groups

 BAI10.PR.SACM.02.05.06

Include scope of 
applicability

 BAI10.PR.SACM.02.05.07

This will include registering, 
reading, updating, copying, 
removing and deleting CIs

e.g. applicable from environment 
 system test  through to 
 operation  
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 BAI10.PR.SACM.02.06 - القواعد المرجعية للتجهيز  3.12.9

 

 

 BAI10.PR.SACM.02.06 -جهيز لتل القواعد املرجعية –  29 الشكل

Start

Ensure configuration 
baselines are established

 BAI10.PR.SACM.02.01.01

Formally authorize 
configuration baselines 

as required

 BAI10.PR.SACM.02.01.02

Ensure all baselines are 
controlled through 

change management

 BAI10.PR.SACM.02.01.03

Create new baseline 
before every major 

change

 BAI10.PR.SACM.02.01.04

Ensure old baselines are 
archived

 BAI10.PR.SACM.02.01.10

Update and authorize 
baseline after normal 

changes

 BAI10.PR.SACM.02.01.09

Create new baseline 
after every successful 

major change

 BAI10.PR.SACM.02.01.08

Was change 
successful?

End

Use change remediation 
to roll back change to 
last approved baseline

 BAI10.PR.SACM.02.01.06

Ensure each baseline has 
a unique version number

 BAI10.PR.SACM.02.01.10

BAI06

Managed IT 

Changes

NoYes

Configuration baselines plus 
authorized changes to those 
baselines together constitute 
the currently approved 
configuration.

Baselines provide the basis for 
assessing progress and 
undertaking further work that 
is internally self-consistent and 
stable.

This is required because several 
baselines corresponding to 

different stages in the life of a 
 baselined item  can exist at any 

given time.
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 للتجهيز جعيةالقواعد املر  3.12.9.1

  انطالق  كنقاط  تستخدم  وأن  الزمن  من  محددة  نقاط  في   الرسمي  باالتفاق  القواعد املرجعية للتجهيز  توضع  أن  ينبغي

 ، القواعد املرجعية  في  املعتمدة  التغييرات  إلى  باإلضافة  القواعد املرجعية للتجهيز  تشكل.  التهيئة  على  الرسمية  للرقابة 

 .حاليا املعتمدة اتالتهيئة هذه

 : يلي ما  تحديدها يمكن التي للقواعد املرجعية املحددة األمثلة وتشمل

  املثال، سبيل على) النوع نفس من العناصر من العديد شراء  عند معين" قياس ي"عنصر تهيئة  وجود يلزم •

 سبيل  على) إضافية مكونات  يتضمن بعضها كان وإذا  طويلة؛ فترة  مدار على( املكتب سطح كمبيوتر

  أن يجب  كان إذا  ،"ة اإلضافي القاعدة املرجعية" مع ذلك يتوافق فقد ،(DVD أقراص مسجل  املثال،

 . قاعدة املرجعية إنشاء فيتم ميزات، على املستقبلية املكتب سطح  كمبيوتر أجهزة كافة تحتوي 

 . به املرتبطة والوثائق   التطبيق إصدار  •

 على   -  معين  وقت  أي   في"  األساس ي  العنصر"  حياة  في  املختلفة  للمراحل  مطابقة  قواعد مرجعية  عدة  توجد  أن  يمكن

 تم   قاعدة  آخر  يوه  ا،حالي  االستخدام  قيد  يكون   الذي   التطبيق  بإصدار  ةالخاص  املرجعيةالقاعدة    املثال،  سبيل

إدارة أصول    تحكم  تحت  للتغيير  خضعي)  ذلك  بعد  هاتثبيت  سيتم  لقاعدة التيا  ىوه  اآلن،  هاأرشفت  توتم  اإليه  الوصول 

 . أكثر أو واحد ختبارال  ويخضع( التهيئةالخدمة و 

 من   أكثر   فإن   اإلقليمي،  املستوى   على   تدريجي  بشكل   جديدة  برامج   إدخال (  املثال  سبيل  على )   تم  إذا   ذلك،  على  عالوة

  منها  كل  إلى  نشير  أن  األفضل  فمن  لذا.  الوقت  نفس  في"  فعلي"  يكون   أن  يمكن  القواعد املرجعية  من  واحد  إصدار

 ".قديمال"  أو" تاليال"  أو" الفعلي"  من بدال  فريد، إصدار برقم

 معينة،   أوقات   أو  نقاط  في  موثقة  قواعد مرجعية  لتكوين  التهيئة  لعناصر  املتطورة  التهيئة  حاالت   دمج  خالل   ومن

و   ستكون  الخدمة  عناصر    من  متناسقة  مجموعة  يه  قاعدة مرجعية  كل.  وكفاءة  فعالية  أكثر  التهيئةإدارة أصول 

 يتضمن  للخدمة   معتمد  وصف  املرجعيةالقواعد    أمثلة  ومن.  الرئيسية  املراحل  في  عنها  اإلعالن  يمكن  التهيئة

  املحددة   الخدمة   ومكونات   والتصميم  املطلوبة   التتبع   إمكانية   ومصفوفات  املتطلبات   من  ا داخلي  متسقة   إصدارات

 .املستخدم ووثائق

 التقدم   لتقييم  األساس  القواعد املرجعية  وتوفر .  ككل  الخدمة  حياة  لدورة   مرجعي  إطار   قاعدة مرجعية  كل  شكلت

  الخدمات  محفظة  تقدم  أن  يجب  املثال،  سبيل  على.  املستقرو   داخليا  املتسق  العمل  من  باملزيد  واالضطالع  املحرز 
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"  قاعدة مرجعية "  هذا  يشكل  وقد .  تقديمه  الخدمة  تنوي   ملا  وواضًحا  متسًقا  تعريًفا  بالخدمة  الخاصة  العمل  وحالة

  نقاطلل  مثال  يظهر.  الالحق  والتطوير  للتحليل  واضح  أساس  والخارجية   الداخلية  لألطراف  ويوفر(  الخدمات)  للخدمة

 . أدناه الشكل في ية األساس

 

 

 األساسية  والنقاط الخدمة حياة دورة تجهيز مستويات على مثال  - 30 الشكل

املرجعية   وتضاف  القواعد   على  تطرأ  التي  التغييرات  في   التحكم  يتم .  تطويرها  عند   التهيئة   إدارة   نظام  إلى  القواعد 

  عملية  خالل  من   منتظم  بشكل  ومراقبتها  التهيئة   إدارة  نظام  من  إنشاؤها  تم  التي  العمل  منتجات   صداروإ  املرجعية

 األساس   تعريف  يتم  ،التهيئة  تعريف  في.  البرامج  إدارة  نظام  في   التهيئة  ومراجعة  التهيئة  مراقبة  ووظائف  التغيير  إدارة

مرجعية  لكل  املنطقي للتجهيز   بيانات  على   للموافقة   املطلوبة  املرتبطةالعتمادات  وا   قاعدة  املرجعية   القواعد 

 . وتسجيلها

  فيما  اتدريجي  التفاصيل  من  أكبر  مستويات  قاعدة مرجعية  كل  وفرت  ،حياتها  دورة  خالل  الخدمةفي    تقدمتحقيق    ومع

ن  للقواعد املرجعية  الهرمي  التسلسل  هذا  فإن  ذلك،  على  وعالوة.  تسليمها  سيتم  التي  النهائية  بالنواتج  يتعلق ِّ
ّ
  من   ُيمك

 . األصلية املتطلبات إلى النهائية  النواتج تتبع
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

  فيما  أجريت  التي  بالتغييرات  تماما  مستكملة   تكون   ال  قد  السابقة  القواعد املرجعية   أن  ان نأخذ في االعتبار   ينبغي

 . اإلصدار وثائق في املتطلبات توثيق على  ر"املسا تصحيحات" تنعكس قد املثال، سبيل على: بعد

 BAI10.PR.SACM.03 -التحكم في التهيئة  3.12.10

 

 BAI10.PR.SACM.03 -التهيئة  أعمال التحكم في  – 31الشكل 

Ensure all CIs are under 
appropriate control 

mechanisms

 BAI10.PR.SACM.03.01

Document procedures 
for adding, modifying, 

replacing and removing 
CIs

 BAI10.PR.SACM.03.02

Ensure adequate 
compliance with 

configuration compliance 
procedures

 BAI10.PR.SACM.03.03

Ensure all licenses are 
controlled

 BAI10.PR.SACM.03.04

Ensure all changes to the 
approved configuration 
baseline are controlled 

through change 
management

 BAI10.PR.SACM.03.05

Ensure adequate version 
control of CIs

 BAI10.PR.SACM.03.06

Produce a configuration 
control model with all 

relevant controls 
documented

 BAI10.PR.SACM.03.12

Ensure appropriate 
deployment and 

installation controls 

 BAI10.PR.SACM.03.11

Ensure configuration 
baselines are produced 

and authorized

 BAI10.PR.SACM.03.10

Ensure controls for the 
promotion or migration 

of electronic data

 BAI10.PR.SACM.03.09

Ensure build control 
specifications are 

followed

 BAI10.PR.SACM.03.08

Ensure appropriate 
access control for 

relevant CIs

 BAI10.PR.SACM.03.07

xx

 BAI10.PR.SACM.03.14

Establish methods for 
ensuring configuration 
data is complete and 

consistent

 BAI10.PR.SACM.03.15

Ensure mechanism for 
passing project 

configuration to the 
service provider 

 BAI10.PR.SACM.03.13

Configuration 
Control Model

End

Ensure all suppliers 
comply with the service 
providers configuration 

control model

Start

APO10

Managed Vendors

Provisions for conducting 
SACM need to be 

established in supplier 
agreements.

This is to ensure that the 
correct number of people are 
using licences, that there is no 
unlicensed use and that 
unused licences are kept to a 
minimum

Version control an include 
service asset, software and 
hardware versions, images/
builds and releases

e.g. to facilities, storage areas 
and CMS

These may include 
baselining criteria, defined 

audit policies and audit 
intervals.
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 التهيئة  أعمال التحكم في  3.12.10.1

 على   تطرأ  التي  للتغييرات  بسجل  االحتفاظ  مع  عناصر التهيئة  على  كافية  مراقبة  آليات  وجود  التهيئة  في  التحكم  يضمن

 اإللكترونية،   أو  املادية   واملكونات   األصول   في   التحكم  وبدون .  امللكية/ والوصاية  واملوقع،  واإلصدارات،  عناصر التهيئة،

 . املادي  العالم مع   متطابقة غير  واملعلومات  التهيئة بيانات ستكون 

 .مناسبة تحكم إجراءات أو  مستندات  اتباع بدون  إزالته أو استبداله  أو تعديله أو  عنصر تهيئة  إضافة يجب ال

 :التالية السمات  لتغطية وإجراءات سياسات وضع ينبغي

  استخدام وعدم لتراخيص،تلك ال األشخاص  من الصحيح  العدد استخدام لضمان الترخيص، في التحكم •

صة، غير التراخيص
ّ
 املستخدمة  غير للتراخيص األدنى والحد املرخ

 التغيير  إدارة  •

   اإلصداراتالبناء، / والصور   واألجهزة،  البرامج وإصدارات الخدمة، أصول  إصدار في التحكم  •

 التهيئة نظام إدارة و   التخزين ومناطق  املرافق إلى املثال سبيل على الوصول، في التحكم •

 بناء  عملية لتنفيذ التهيئة إدارة نظام من  البناء مواصفات  استخدام ذلك في بما البناء، في التحكم •

 اإللكترونية  واملعلومات  البيانات وترحيل تعزيز  •

  القبول  واختبار  النظام في)  إصدار إجراء قبل  عناصر التهيئة أو  األصول  لتجهيز القاعدة املرجعية أخذ •

 الفعلي  النشر مقابل الحق  فحص  إلجراء  استخدامها  يمكن بطريقة( املباشر والبث

 التوزيع  ذلك في بما تدشينال في التحكم  •

 التركيب   •

 .مكتبة الوسائط التعريفية  سالمة على الحفاظ  •

التهيئة  تغير  أن  يمكن  التي  اإلجراءات   من   العديد  هناك   أنواع   مع  تها وموائم  اإلجراءات   هذه  مراجعة  ويجب  عنصر 

 نموذج  تصميم  املهم  من  التخطيط،  مرحلة   أثناء.  األخطاء  القياس ي  التوحيد  يمنع  حيث  ذلك  أمكن  كلما  عنصر التهيئة

 الصلة  ذات   واإلجراءات   التدريب  منتجات   أماكن   تحديد  للموظفين  تتيح   بطريقة   ذلك   وتنفيذ  التهيئة  في  للتحكم  فعال

 .بسهولة واستخدامها
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

  تتوافق   أداة  لكل  تحكم  خطة  هناك  تكون   ما  افغالب  ،التهيئةإدارة أصول الخدمة و   أدوات  من  العديد  استخدام  تم  إذا

  إجراء  التحديث  يستخدم  أن  املهم   فمن  ا،يدوي   التهيئة  بيانات  تحديث  تم  إذا .  العام  التهيئة  في  التحكم  نموذج   مع

 .ا مناسب ذلك يكون  حيثما راجعةامل  بقوائم مدعوم ،موثق

 

  والوثائق  الدقيقة  التهيئة  معلومات  مع  املجدول   الوقت  في  الخدمة  موفر  إلى  املورد  أو  املشروع  من  التحكم  تمرير  يجب

 املورد  ومعلومات   الخدمة   وفرم  معلومات   متطلبات   تغطي  شاملة   مراجعة   قائمة  إعداد   ويمكن .  والسجالت

بإدارة أصول   يتعلق فيما املوردين باتفاقات تتعلق أحكام وضع ويلزم. عليها والتوقيع املطلوبة التنظيمية واملعلومات

 .املوردين اتفاقات  تنفيذ على  التهيئةالخدمة و 

 قاعدة مرجعية   الطريقة   هذه  تشمل  أن   ويمكن.  سقمت بشكل  عليها   والحفاظ  التهيئة  بيانات  اكتمال   لضمان  أساليب

  وأسلوب  املعلومات هذه إلى الحاجة تنشأ أن املهم ومن. للمعاينة وفترات للمعاينة محددة وسياسات  االنتقال بشأن

 . متغيرة  أو  جديدة كخدمة دمجهما يتم  وأن  التطوير دورة خالل ممكن   وقت أقرب في التحكم
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 BAI10.PR.SACM.04 -التقارير  اعدادالحالة و تقدير 3.12.11

 

 BAI10.PR.SACM.04 - التقارير   وإعداد  الحالة  قدير ت – 32 الشكل

Identify relevant and 
discrete states for the 

lifecycle of each CI 

 BAI10.PR.SACM.04.01

Define method for 
moving between states

 BAI10.PR.SACM.04.02

Define type of reviews 
and authorizations to 

change states

 BAI10.PR.SACM.04.03

Define authority levels to 
authorize a change of 

states

 BAI10.PR.SACM.04.04

Maintain configuration 
records through the 

service lifecycle 

 BAI10.PR.SACM.04.05

For each state change 
document reason, date-

time and person 
responsible

 BAI10.PR.SACM.04.06

Start

Archive historical states 
according to relevant 

legislation or standards 
such as ISO 9001

 BAI10.PR.SACM.04.07

Provide reports on CIs 
within specific 

configuration baselines

 BAI10.PR.SACM.04.14

Ensure reporting 
capabilities for service 

CIs

 BAI10.PR.SACM.04.13

Ensure reporting 
capabilities for 
component CIs

 BAI10.PR.SACM.04.12

Ensure evolving service 
configuration information 

maintains relationships 
between CIs

 BAI10.PR.SACM.04.11

Ensure changes to 
baselines are 
documented

 BAI10.PR.SACM.04.10

Ensure the status of CIs is 
available through 

appropriate access 
controls

 BAI10.PR.SACM.04.09

Manage configuration 
status to confirm 

information correctness, 
timeliness, integrity and 

security

 BAI10.PR.SACM.04.08

Provide reports on 
current status and 

change history 

 BAI10.PR.SACM.04.15

Provide reports on 
unauthorized usage of 

CIs 

 BAI10.PR.SACM.04.16

Provide reports on 
unauthorized CI 

detection or removal 

 BAI10.PR.SACM.04.17

Provide reports on 
variations between 
(logical) CMS and 

physical audit reports 

 BAI10.PR.SACM.04.18

Provide reports on assets 
for budgeting, 

accounting or charging 
activities 

 BAI10.PR.SACM.04.19

End

APO06

Managed Budgets and 

Costs

The significance of each state 
should be defined in terms of 
what use can be made of the CI 
in that state.

e.g. an application release may 
be registered, accepted, 
installed or withdrawn.
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 الحالة واعداد التقارير قدير ت 3.12.11.1

 حالة   كل  أهمية   تحديد  يجب.  تقدم  خاللها تحقيق  من  يمكن  أكثر  أو  واحدة   منفصلة  عنصر تهيئة حالة لكل  سيكون 

 .  الحالة  تلك   من عناصر التهيئة في  استخدامه  يمكن  ما   حيث  من
ً
 الحاالت ذات صلة بمجموعة   هناك   تكون   ما   عادة

 . عناصر التهيئة من

 :يلي ما   الحياة دورة على البسيطة  األمثلة ومن

 قيد التطوير أو كمسودة   •

o  خاص  بشكل عليه االعتماد ينبغي ال وأنه التطوير قيدعنصر التهيئة   أن إلى شارةاال 

 تمت املوافقة عليه  •

o العمل من   ملزيد  كأساسعنصر التهيئة  استخدام يمكن أنه يعني 

 تم سحبه   •

o لم ألنه أو للغرض  ا مناسب  يعد لم ألنه إما االستخدام، من هسحب تم قدعنصر التهيئة  أن يعني  

 له آخر  استخدام أي  هناك يعد

التهيئة   بها  ينتقل  التي  الطريقة  تحديد  يجب  إصدار  تسجيل  يمكن   املثال،  سبيل  على:  أخرى   إلى  حالة  من  عنصر 

 . سحبه أو تثبيته  أو قبوله  أو التطبيق

  الذي  والشخص   للتاريخ   الزمني  والطابع  بالسبب  التهيئة  إدارة  نظام  تحديث  يجب   الحياة،  دورة  حاالت   من  حالة   كل  في

 . الحالة بتغيير قام

 وإعداد   التهيئة  حالةل  حاسبةامل  تهتم.  حالة  كل  في  استكمالها  ينبغي  سمات  أي   التخطيط  أنشطة   تحدد  أن  أيضا  ينبغي

  فهو.  حياته  دورة   خالل  عنصر تهيئة   كل  تقدم  تحقيق   أثناء   والوثائق  التهيئة   بيانات   كافة  تسجيل  بضمان   التقارير 

 . الخدمة حياة دورة  خالل التهيئة تطور  مع  وبيئتها  الخدمة جهيزت حالة يوفر

  تطرأ  التي  التغييرات  تعقب  بدورها  تتيح  والتي  عنصر تهيئة  بكل  املعنية  والتاريخية  الحالية  البيانات  الحالة   تقارير  توفر

 ، "اختبار "و"  تطوير"  مثل  أخرى،  إلى  حالة   منعنصر التهيئة    كتغير  الحالة  تعقب   أي )  وسجالتها  عناصر التهيئة   على

 "(. سحب "  أو" االنطالق"
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ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 من   الخدمة   حياة   دورة   طوال التهيئة  حالة   عن   اعداد التقارير و   تدوين الحالة   أنشطة  بتنفيذ  املؤسسة   تقوم  أن   يجب

 .وتمكينها الفعالة التهيئةإدارة أصول الخدمة و  عملية دعم أجل

 : يلي ما  النموذجية  األنشطة تشمل

  الصلة ذات والتشريعات  لالتفاقات وفًقا وأرشفتها  الخدمة حياة دورة خالل  التهيئة بسجالت  االحتفاظ •

 ISO 9001 مثل  املعايير أو  الصناعة ممارسات وأفضل

  صحة من  للتأكد السابقة  اتالتهيئة جميع وحالة الحالية التهيئة حالة ودمج واالسترداد  التسجيل إدارة  •

 واألمن  النزاهة وأيضا من   توقيتها وحسن  املعلومات

  املثال سبيل على الحياة، دورة طوال  التهيئةإدارة أصول الخدمة و  ضمنمتوفرة   العناصر حالة جعل  •

 ( اإلصدار مواصفات  مثل)  والتحرير والبناء  والتغيير  الوصول  في املناسبة التحكم عناصر  اتباع لضمان

 منه  التخلص إلى ستالماال  من التغيير في عناصر التهيئةتسجيل  •

  ذلك تحقيق ويمكن.  صحيح بشكل للتجهيز القواعد املرجعية على تطرأ التي  التغييرات توثيق من  التأكد  •

 في أو  معينة  أوقات في  موثقة  قواعد مرجعية لتكوين هيئةالت لعناصر املتطورة التهيئة حاالت دمج طريق عن

 محددة   ظروف

 السجالت  3.12.11.2

  وإمكانية الرؤية  بإمكانية السجالت هذه  وتسمح . التهيئة سجالت إنشاء سيتم التحكم، وأنشطة  التهيئة  تعريف أثناء 

  التتبع،
ً
 . املتطور  للتجهيز  الفعالة اإلدارة عن فضال

  تتضمن وهي
ً
 :حول   تفاصيل عادة

  ومحفوظات والحالة  واإلصدار  الفعالة والتواريخ   والعنوان التعريف رقم مثل) الخدمة جهيزت معلومات  •

 ( قاعدة مرجعية أي في وإدراجها التغيير

 (اإلنشاء  أو التصميم حالة مثل)  املنتج جهيزت أو الخدمة  •

 الجديدة التهيئة معلومات حالة  •

 التنفيذ  قيد غييراتوالت  تنفيذها تم التي التغييرات  •

 . التهيئة سجالت  لتحديث الجودة ضمان اختبارات من  النتائج تسجيل  •
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 الالزمة   املتبادلة  والعالقات  املتبادلة  ياتاملرجع  تحدد  بطريقة  الخدمةجهيز  لت  املتطورة  املعلومات  تسجيل  ينبغي

 . املطلوبة التقارير لتقديم

 التهيئةتقارير أصول الخدمة و  3.12.11.3

  التقارير   هذه  تشمل  وقد.  التهيئةو   الخدمة  أصول   إدارة  ألغراض  مختلفة  أنواع  من   تقارير  إلى  حاجة  هناك  ستكون 

 . الكاملة الخدمات  مجموعة   أو كاملة خدمة أو الفردية التهيئة عناصر

 : يلي ما  النموذجية  التقارير تتضمن

 معين  جهيزلت قاعدة مرجعية في املضمنة  املنتج جهيزت بمعلومات قائمة •

 بها  الخاصة جهيزلتل والقواعد املرجعية  هيئةالت بعناصر قائمة  •

 التغيير  وسجل الحالية املراجعة حالة تفاصيل  •

 املعتمدة غير التغييرات ذلك في بما واالنحرافات،  والتنازالت التغييرات حول  الحالة تقارير   •

 التتبع  وإمكانية  األجزاء بأرقام يتعلق فيما  بها  واالحتفاظ  تسليمها يتم التي  املنتجات حالة تفاصيل  •

 عناصر التهيئة  من غيرها  أو البرامج أو  لألجهزة بهاملسموح  غير االستخدام عن اإلبالغ •

 اعتماد  دون  هاإزالت تمت الذي  عناصر التهيئة الغير معتمدة والتي تم اكتشافها وعناصر التهيئة •

 .ة املاديعاينة امل تقارير إلى التهيئة إدارة نظام من  لتبايناتا  •

  البرامج   تراخيص  أو  االعمال  وحدات بحيازة  الخاصة  االصول   حالة  عن  تقارير  إلى  بحاجة  املالية  االدارة  تكون   ما  كثيرا

 . والشحن واملحاسبة اعداد امليزانية   أجل من
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 BAI10.PR.SACM.05- التحقق والمعاينة   3.12.12

 

 BAI10.PR.SACM.05 -عاينة وامل التحقق  - 33 الشكل

 

Take corrective action, if 
required, to address any 

issues caused

 BAI10.PR.SACM.05.09

Create exception report 
describing unauthorized 

CIs and issues caused

 BAI10.PR.SACM.05.08

If possible, determine 
when and who was 
responsible for the 
unauthorized CIs

 BAI10.PR.SACM.05.07

Remove unauthorized CIs 
via Change Management 

 BAI10.PR.SACM.05.06

Determine unauthorized 
CIs

 BAI10.PR.SACM.05.05

Ensure conformity 
between documented 
baselines and actual 

business environment

 BAI10.PR.SACM.05.01

Verify physical existence of 
CIs with logical 

representation in CMS via 
documented audit 

procedures

 BAI10.PR.SACM.05.02

Ensure interrogation 
facilities exist to check 
physical CIs with CMS

 BAI10.PR.SACM.05.03

Verify via auditing that 
only correct and 

authorized versions of 
CIs exist

 BAI10.PR.SACM.05.04

Before releases or major 
changes check that the 
customer environment 

matches the CMS

 BAI10.PR.SACM.05.11

Ensure test certificates 
are presented attesting 
functional requirements 

before releases

 BAI10.PR.SACM.05.12

Ensure release and 
configuration 

documentation exists 
before releases

 BAI10.PR.SACM.05.10

End

Before releases or major 
changes check that the 
customer environment 

matches the CMS

Start

Only authorized Cis 
exist?

BAI06

Managed IT 

Changes

Unauthorized CI 
exception report

DSS02

Managed Service 
Requests and 

Incidents

Perform configuration 
audits to ensure change 
and release records have 
been properly authorized

 BAI10.PR.SACM.05.13

Continually asses the 
integrity of the CMS

 BAI10.PR.SACM.05.14

Formally report on 
configuration audit 
results to relevant 

stakeholders

 BAI10.PR.SACM.05.15

Configuration audit 
report

NoYes This can be done 
by comparing the 
authorized 
configuration 
baseline with the 
 as-is  findings

This can be done 
prior to releases or 
major changes or 
at planned 
intervals or at 
random

This can be done 
through a manual 
process or using 
automated 
interrogation tools
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 التحقق واملعاينة  3.12.12.1

 لـكل من: املعاينات  أو املراجعات  من  سلسلة  األنشطة تشمل

  وبيئة( الواجهة في التحكم وثائق و  االتفاقيات مثل)  املوثقة القواعد املرجعية بين تطابق وجود من التأكد •

 إليها تشير التي الفعلية العمل

  الغيار، وقطع مكتبات الوسائط التعريفية في أو املؤسسة في عناصرلـ الفعلي الوجود من  التحقق  •

  تطابق التهيئة  إدارة نظام في السجالت أن  من والتحقق لعناصر التهيئة والتشغيلية  الوظيفية الخصائص

 املادية  األساسية البنية

 . املنتج إصدار قبل التهيئةو   اإلصدار مستندات وجود  من  تحققال  •

. التهيئة   إدارة  نظام  مع  العميل  بيئة  تطابق  لضمان  معين  جهيزت  مراجعة  األمر  يتطلب  قد  كبير،  تغيير  أو  إصدار  قبل

  املتطلبات   مقابل  واملعايير  واملعدات  والبناء،  الجديدة،  اإلصدارات  من  التحقق  يجب  ،لفعليةا  البيئة  في  تطبيقال  قبل

 ، (التغيير  سجل  مثل  –   صلة   ذي   آخر   مستند  أي  أو)  اختبار  شهادة   هناك  تكون   أن   يجب.  املحددة  أو  عليها  املتعاقد

 . محّدث  أو جديدعنصر تهيئة لـ الوظيفية املتطلبات من  التحقق تم أنه يثبت  مما

  التهيئة  ومعلومات  التهيئة قاعدة بيانات إدارة    أن  من  للتحقق  املنتظمة  التهيئة  معاينة  لعمليات  خطط  وضع  يجب

 لفعلي ا  للتجهيز  املعاينة  عمليات  إجراء  يجب.  صحيح  والعكس  ،عنصر تجهيز  لكل  املادية  الحالة  مع  تتسق  الصلة  ذات

  لوثائقوا  به  الخاص"  له  مخطط  هو  كما"  التهيئة  مع  يتوافقعنصر التهيئة  لـ"  ُمصنع  هو  كما"   التهيئة  أن  من  للتحقق

 لعناصر التهيئة   املادية   والحالة  التهيئة قاعدة بيانات    أن   من  تتحقق   أن   االستجواب  تسهيالت   على  ويتعين.  به  املرتبطة 

 . االقتضاء حسب مراجعة  بقوائم مدعومة  تكون  وأن موثق  إجراء املراجعة تتبع أن وينبغي. متسقة

عناصر   وأن)   لعناصر التهيئة املوجودة  معتمدة و   صحيحة   إصدارات  وجود  من  هذه  عاينةامل  عمليات  تتحقق   أن  يجب

  عناصر التهيئة  على  اأيض  ملعاينةا  عمليات  تنطبق.  املدعومة  البيئة  في  االستخدام  قيد  وهي(  املوجودة  فقط  التهيئة هي

 وأن  التهيئة  إدارة  نظام  في  تضمينها  لضمان  فحصها  يجب  ولكن  مادية  أصول   ليست  التي  االفتراضية،  الخوادم  مثل

 . دقيقة التهيئة بيانات 

 العناصر  من  غيرها  أو  شخصية  كمبيوتر  أجهزة  أو  اختبار  معدات  أو  مخصصة  أدوات  أي   إزالة  إما  ينبغي  البداية،  منذ

 طريق  عن  اإلزالة  أو  التسجيل  سيكون .  الرسمية  التهيئةو   الخدمة  أصول   إدارة  خالل  من  تسجيلها  أو   املسجلة  غير

  عمليات  تدعم  قد  التي  التهيئةعناصر    إزالة   أو  ةقبولامل  غير  لعناصر التهيئة  االعتماد  تمنع   أن   ويجب  التغيير  إدارة
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 التهيئةمعاينة    عمليات  أثناء  اكتشافها   يتم  التي  املعتمدة  وغير   املسجلة  غير  العناصر  في  التحقيق  ينبغي.  األعمال

  جميع  تسجيل  يتم.  املوظفين  وسلوك  باإلجراءات  املتعلقة  املحتملة   املشاكل  ملعالجة  تصحيحية   إجراءات  واتخاذ 

 .املستقبل في لتزام اال من  التحقق لدعم  املعاينة سجالت إنشاء ويجب عنها، غال واإلب  االستثناءات

  صحيح  بشكل اعتمادها تم قد  صدارواال  التغيير سجالت أن إلى باإلضافة التهيئة في املعاينة عمليات تحقق أن يجب

 . مسموح بها تغييرات هي  تنفيذها تم التي التغييرات وأن  التغيير إدارة خالل من

 :التالية األوقات في التهيئة في املعاينة عمليات في النظر ينبغي

 التهيئة  إدارة نظام على طرأت التي التغييرات من  وجيزة فترة بعد •

 األساسية  البنية أو املعلومات تكنولوجيا خدمات على طرأت التي التغييرات وبعد قبل  •

 متوقع  هو  كما البيئة من  للتأكد التركيب  أوصدار اإل  قبل  •

 ( الطوارئ  خطط في املراجعة  هذه إدراج ينبغي) الطبيعي الوضع  إلى التحول  وبعد الكوارث  من التعافي بعد  •

 مخططة  زمنية  فترات على  •

 عشوائية   فترات على  •

 . معتمد غير  عنصر تهيئة أي الكتشاف استجابة  •

 سبيل   على.  اأسبوعي  املثال  سبيل على  منتظمة،  فترات   على  منتظمة فحص  عمليات  إجراء  األلية  عاينةامل  أدوات   تتيح

 تم   الذي   الرئيس ي  اإلصدار  وبين  بالفرد  الخاص  املكتب  سطح  إنشاء  بين  املكتب  سطح  معاينة  أدوات  تقارن   املثال،

 .األصلية حالته  إلى البناء بإعادة  املؤسسات بعض  تقوم استثناءات، على العثور  تم إذا. تثبيته

. فعالية  أكثر   نحو   على  املوارد  استخدام   على   التهيئة ب  املتعلقة  املعاينة   لعمليات  املتداول   البرنامج  يشجع  أن  ويمكن

  البرامج   مثل  إليها،  انتباههم  لفت  تم  التي  عناصر التهيئة  أن  من  بالتحقق  الدعم  ومجموعات  الخدمة  مكتب  سيقوم

  أصول   إدارة  إلى  انحرافات   أي   عن   اإلبالغ   يتم .  التهيئة  إدارة  نظام   في  املسجلة   البرامج  هي  املتصل،  يستخدمها   التي

 .فيها  للتحقيق التهيئةو  الخدمة

  أو  التهيئة   معاينة  عمليات   وتيرة  زيادة   فيجب   ،املعتمدة  غير  عناصر التهيئة  اكتشاف   معدل  في  ارتفاع  هناك  كان  إذا

. املشكلة  بهذه  تتأثر  التي  املعلومات  لتكنولوجيا  ساسيةاأل   البنية  أو  الخدمات  ألجزاء  بالنسبة  وبالتأكيد  نطاقها،

 في   أنه   التهيئةأصول الخدمة و   اإلدارة   فريق  يرى   عندما  بها   املعتمدة   غير   التثبيت   عمليات  تثبيط  يتم  ال  أنه   ةالحظم
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التهيئة غير   جائحة  اكتشاف  حالة  وفي.  ومتكررة  منتظمة  معاينة  بعمليات  يقوم  وأن  عليه  السيطرة   وضع لعناصر 

  ومنع  يرام،  ما  على  االمور   ووضع  املشكلة،  نطاق  لتحديد  عامة  أو  انتقائية  معاينة  عمليات  في  البدء  ينبغي  ،املعتمدة

 تصميم   موظفي  إخطار  يجب.  االخرى   الحوادث  تقليل  على  االعالن  وسيساعد.  عناصر التهيئة غير املعتمدة  انتشار

 . الغير معتمدةفي عناصر التهيئة  التحقيق في وإبرامهم  وتشغيلها الخدمة
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 BAI10.PR.SACM.06  - التهيئةسياسة إدارة  3.12.13

 

 BAI10.PR.SACM.06 - التهيئة إدارة  سياسة - 34 الشكل

Ensure SACM costs and 
resources are based on 

potential value and risks 
to services

 BAI10.PR.SACM.06.01

Ensure SACM is 
performed to a level of 
regulatory compliance

 BAI10.PR.SACM.06.02

Ensure SACM can assist 
in delivering utility and 
warranty requirements 

of services

 BAI10.PR.SACM.06.03

Ensure SACM can 
provide clear economic 

criteria for CIs

 BAI10.PR.SACM.06.04

Ensure SACM can 
provide controls for 

traceability and 
auditability requirements

 BAI10.PR.SACM.06.05

Ensure SACM can provide 
accurate configuration 
information for service 
management objectives

 BAI10.PR.SACM.06.06

Document a 
Configuration 

Management Policy

 BAI10.PR.SACM.06.12

Provide a clear definition 
and description of the 

Service Knowledge 
Management System

 BAI10.PR.SACM.06.11

Provide a clear definition 
and description of a 
configuration record

 BAI10.PR.SACM.06.10

Provide a clear definition 
and description of a 

configuration item (CI)

 BAI10.PR.SACM.06.09

Provide clear definitions 
and description of 

service assets

 BAI10.PR.SACM.06.08

Ensure SACM tools can 
provide a level of 

automation to reduce 
errors and costs

 BAI10.PR.SACM.06.07

xx

 BAI10.PR.SACM.06.14

Document the definition 
of a CI

 BAI10.PR.SACM.06.15

Decide on the categories 
of CIs required 

 BAI10.PR.SACM.06.16

Formally define the 
difference between a 

configuration baseline and a 
configuration snapshot

 BAI10.PR.SACM.06.17

Define the scope and 
usage of a logical 

configuration model

 BAI10.PR.SACM.06.13

Configuration 
Management 

Policy

End

Define the relationships 
between CIs in the logical 

configuration model

Start

e.g. software asset 
management, Sarbanes-Oxley, 
ISO/IEC 20000, ISO/IEC 38500 
or COBIT.

The configuration items and 
related configuration 

information can be at varying 
levels of detail, e.g. an overview 

of all the services or a detailed 
level to view the specification for 

a service component.

e.g. service lifecycle 
CIs, service CIs, 

organizational CIs, 
internal or external 

CIs, interface CIs  and 
people CIs
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 السياسات واملبادئ  3.12.13.1

  التهيئة   وهياكل  الخدمات   من  العديد  ضمن   فردية  خدمة  مكونات   توجد  املشتركة،  والخدمات  املوّزعة  البيئات  في

 .املختلفة

 بتشغيل   يقوم  قد  ولكنه  ملبنى  الشبكة  على  موجود  مكتب  سطح  كمبيوتر  ما  شخص  يستخدم  قد  املثال،  سبيل  على

 على   املالي  النظام  أو  الشبكة  تغيير  يؤثر  قد.  العالم  من  اآلخر  الجانب  على  بيانات  بقاعدة  مرتبط  مركزي   مالي  نظام

تغذية بموجزات    هناك  كون ي  قد   الويب،  إلى   املستندة  الخدمات   في.  يدعمونها  التي  العمل  عملية   وعلى  الشخص  هذا

 . أخرى  مؤسسات تملكها التي الخدمات وإلى  من  نقاط الصلة املشتركةو  بياناتال

 مثل  نقاط الصلة املشتركة  تعريف  املهم  ومن   من خالل نقاط الصلة املشتركة هذه  تتم  التي  التغييرات  إدارة  يجب

  خالل  من واجهةال  عناصر  عنصر من  أي   على  تتم  التي  التغييرات  إدارة  يجب.  عليها  لوص يا/ واملالك البيانات  موجزات

 جميعا  استضافتها  تتم  مختلفة  افتراضية  خوادم  على  الخدمات  من  العديد  تشغيل  يتم  قد  وباملثل،.  التغيير  إدارة

 . الخدمات هذه  كل على  الفعلي الخادم على إجراؤها  يتم التي التغييرات  تؤثر قد. الفعلي حاسوبال نفس على

 التهيئة سياسات إدارة أصول الخدمة و  3.12.13.2

 وعوامل  واملبادئ   والنطاق   األهداف  تحدد   التي  التهيئةأصول الخدمة و   إدارة   سياسات   تطوير  في  األولى  الخطوة  تتمثل

 إدارة   سياسات  مع  السياسات  هذه  في  النظر  يتم   ما  وغالبا.  العملية   هذه  تحققه  أن  يمكن  ش يء  ألي  االساسية   النجاح

  املحركة  العوامل  إلى  السياسات  تستند  وسوف.  وثيق  بشكل  ببعضها   مرتبطة  ألنها  والتدشين  واإلصدار   التغيير

 .بها املعمول  واملعايير واألنظمة  بالقوانين االلتزام وإلى  الخدمات، وإدارة  التعاقدية واملتطلبات  املؤسسة، في لألعمال

 . املكتب سطح أنظمة مثل  األصول، من معينة  خدمات  أو  أنواع على األصول  سياسات تنطبق قد

  قرارات اتخاذ يلزم ولذلك ،التهيئةإدارة أصول الخدمة و  برنامج تنفيذ في واملوارد التكاليف على كبيرة  اتر يثتأ وهناك

 البداية   في  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  موفري   من  العديد  يركز.  معالجتها  يتعين  التي  االولويات  بشأن  استراتيجية

  األعمال   مجال في  مهمة  تعتبر  التي  واألصول   والخدمات( والبرامج  األجهزة)  األساسية  املعلومات   تكنولوجيا  أصول   على

 .البرامج  ترخيص ،Sarbanes-Oxley مثل والتنظيمي، القانوني بالتوافق مشمولة  أو

 التهيئة مبادئ إدارة أصول الخدمة و  3.12.13.3

 . عليها  والحفاظ   اتالتهيئةو   االصول   وضع   أساسها   على   يجري   التي  الرئيسية   واملبادئ  اإلطار   الرئيسية  السياسة   تحدد
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دإرة    إ 

 

 :يلي ما  النموذجية املبادئ  وتشمل

 قد التي املحتملة املخاطر مع متناسبة التهيئةو   الخدمة أصول  إدارة عمليات تكاليف تكون  أن ضمان •

 .الخدمات لها تتعرض

 ISO/IEC أو ،Sarbanes-Oxley أو البرامج، أصول  إدارة مثل الحوكمة، متطلبات توفير إلى الحاجة  •

 . COBIT أو ISO/IEC 38500 أو ،20000

 . الخدمة مستوى  وعقود  اتفاقيات في محدد هو  كما والضمانات  املوارد القدرة، توفير إلى الحاجة  •

 . التكلفة حيث من  والفعالية  يةواملوثوق متطلبات االتاحة •

  تحسين أو  التكاليف خفض على تعمل التي للتدخالت أداء ومعايير واضحة اقتصادية  معايير إلى الحاجة •

  خالله حاسوبال أجهزة استبدال يجب  الذي   العمر تحديد املثال، سبيل على .  الخدمات تقديم عملية

 . األقدم الطرازات صيانة  تكلفة  إلى ااستناد

 . بالكامل الحياة تكاليف تقييم أساليب  تطبيق  •

 . االستباقية باإلدارة" ثم املنع  التنبؤ"  إلى" اإلصالح ثم البحث" التفاعلية الصيانة من  التحول   •

 .الخارجيينو  ينلداخليللمساهمين ا كافية جهيزت بمعلومات  االحتفاظ  إلى الحاجة  •

 .عاينةامل وإمكانية   التتبع إمكانية ومتطلبات  التحكم مستوى  •

 . اتالتهيئةو  األصول  الخدمة، مستويات  لتحسين املستمر التحسين أساليب  تطبيق  •

 . األخرى  والخدمات  األعمال إدارة لعمليات دقيقة جهيزت معلومات توفير  •

 .األخرى  العمليات مع  التهيئةو   الخدمة أصول  إدارة تكامل  •

 .الشائعة التهيئة  إدارة نظام بنية  إلى االنتقال  •

 . والتكاليف  األخطاء من للحد التلقائي التشغيل مستوى   •

 

 األساسية املفاهيم   3.12.13.4

 ، نظام إدارة المعرفة بالخدمةالتهيئة، نظام إدارة التهيئةأصول الخدمة، عناصر التهيئة، سجالت  3.12.13.4.1

 :ملتبسة  تكون   ما  غالبا  املفاهيم  هذه  إن  حيث  ،التهيئة  وسجالت  التهيئة  وعناصر  الخدمة  أصول   بين  التمييز  املهم  من
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غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 . الخدمة تسليم في تساهم أن  يمكن قدرة أو مورد أي  هي الخدمة أصول  •

o من  جزء أو للبرامج  ترخيص أوفعلي  خادم أو افتراض ي خادم الخدمة أصول  أمثلة  تتضمن  

 . يريناملد كبار أحد رئيسعقل  في املعرفة بعض أو الخدمات إدارة نظام  في املخزنة املعلومات

 . املعلومات كنولوجيات خدمة توفير أجل من  إدارتها  يجب التي الخدمة أصول  أحد هو التهيئة  عنصر •

o من.  هيئةت عناصر ليست الخدمة أصول  من  العديد ولكن خدمة، أصول  هي عناصر التهيئة كل  

 . برنامج ترخيص  أو خادم هيئةالت عناصر أمثلة

o  التغيير إدارة سيطرة تحت عنصر تهيئة  كل يكون  أن يجب. 

 عنصر التهيئة.   حول  والعالقات  السمات من  مجموعة  هو التهيئة سجل •

o إدارة نظام  باستخدام إدارتها  وتتم  التهيئة إدارة  بيانات  قاعدة في التهيئة سجالت تخزين يتم  

 .التهيئة

o  تصف حيث التهيئة قاعدة بيانات إدارة  في تخزينها يتم ال  التهيئةعناصر  أن مالحظة املهم من  

 . التهيئةقاعدة بيانات إدارة  في املخزنة عناصر التهيئة التهيئة  سجالت

  املعرفة إلدارة  املستخدمة البيانات وقواعد األدوات من  مجموعة  عن عبارة   الخدمةب املعرفة  إدارة نظام •

 . والبيانات  واملعلومات

o تخزينها ويتم  معلومات، أو معرفة شكل في هيئةالت عناصر  من العديد تتوفر  
ً
نظام إدارة   في عادة

  وسائط مكتبة أو تقرير قالب أو الخدمة مستوى   اتفاقية املثال، سبيل على –  املعرفة بالخدمة

 تعريفية 

o  التهيئةإدارة أصول الخدمة و  هدف  يكون  ال   
ً
. املعرفة بالخدمةإدارة  نظام إدارة  عن مسؤوال

أصول   إدارة هدف  قبل من وتدار مملوكة  املعرفة بالخدمة إدارة نظام في العناصر بعض  ستكون 

ا سيكون   اآلخر البعض ولكن  التهيئةالخدمة و 
ً
  أو  أخرى  إدارية أهداف قبل من ويدار  مملوك

 . آخرين أشخاص

 التهيئةنموذج  3.12.13.4.2

 بين   العالقات   تسجيل  خالل  من   األساسية   والبنية   واألصول   للخدمات   نموذج   التهيئةو   الخدمة  أصول   إدارة  توفر

 . أدناه الشكل في موضح  هو كما  التهيئة عناصر
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 " املنطقي" التهيئة لنموذج مثال  - 35 الشكل

 : املثال سبيل على قيمة، معلومات  إلى الوصول  أخرى  إدارية ألهداف يتيح هذا

 واملشاكل   الحوادث وسبب تأثير تقييم •

 املقترحة التغييرات تأثير تقييم  •

 متغيرة  أو جديدة  خدمات وتصميم تخطيط  •

 البرامج  وترقيات  التقنية لتحديث تخطيط  •

 مختلفة   خدمة ومراكز مواقع إلى الخدمة أصول  وترحيل  اإلصدارات تخطيط  •

  استخدام وإعادة االختالفات، وتقليل البيانات، مراكز دمج   مثل والتكاليف،  األصول  استخدام تحسين  •

 .األصول 

  هي األساسية والبنية  للخدمات التهيئةو   الخدمة أصول  إلدارة  املنطقي النموذج بها يتمتع التي الحقيقية القوة إن

  هو  وما املعلومات، تكنولوجيا  خدمات إدارة أجزاء جميع تستخدمه واحد مشترك تمثيل  وهو  - النموذج هو أنه

.والعمالء واملوردين  واملالية  البشرية املوارد مثل ذلك، من أبعد  

 سبيل   على  التفاصيل،  من  مختلفة  مستويات  على  الصلة  ذات  التهيئة  ومعلومات  التهيئة  عناصر  تكون   أن  يمكن

 .الخدمة مكون  مواصفات  لعرض مفصل مستوى   أو الخدمات جميع على عامة نظرة املثال،
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غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

   أكثر  مستوى   على  التهيئةو   الخدمة  أصول   إدارة  تطبيق  يجب
ً
  ثابت   تحكم  إلى  الخدمة  موفر  يحتاج  حيث  تفصيال

 التفاصيل   ملستوى   العامة  القاعدة.  الخدمة  حياة  دورة  خالل   التهيئة  ملعلومات  محكم  اقترانو   تعقب  وإمكانية

 .بها  االحتفاظ  تكاليف  من  أكثر قيمة  السمات  هذه  تنش ئ  لم ما عالقات  أو  سمات  تضمين  عدم  يجب  أنه  هي  املطلوب

 عناصر التهيئة 3.12.13.4.3

 تختلف   قد.  املعلومات  تكنولوجيا   خدمة   تقديم  أجل  من   إدارتها   يجب   التي  الخدمة   أصول   أحد   هو  التهيئة  عنصر

  ذلك   في  بما  بأكمله  نظام  أو  خدمة  من  تتراوح  حيث  والنوع،  والحجم  التعقيد  حيث  من  كبير  حد  إلى  التهيئة  عناصر

 . ثانوي  جهاز  مكون  أو  واحدة  برنامج وحدة إلى الدعم وفريق والوثائق والبرامج  األجهزة جميع

  يجب.  إصدار  في  املكونات   من  مجموعة  تجميع   يمكن  املثال،  سبيل  على:  امع  وإدارتها  التهيئة   عناصر  تجميع   يمكن

 بطريقة   هويتها  وتحديد  وتصنيفها  تجميعها  يتم  حيث  املحددة،  التحديد  معايير  باستخدام  هيئةالت  عناصر   تحديد

 . الخدمة حياة دورة طوال  وتعّقبها إدارتها يمكن

  –  أمثلة  مجرد   هذه .  تحديدها  في  التالية   الفئات  تساعد  وقد  عناصر التهيئة،   من  متنوعة  مجموعة   هناك  سيكون 

 إلى   تحتاج  ال  ش يء  حتى  أو)  تهيئة  لعنصر  سمة   مجرد   أو  هيئةت  عنصر   منها  كل  كان  إذا  ما  مؤسسة   كل  تقرر   سوف

 (: إدارته

  باقة و   الخدمة  حياة  دورة  وخطط  الخدمة  إدارة  وخطط  العمل  حالة   مثل  الخدمة  حياة   دورة عناصر تهيئة   •

  يقدمها   التي  الخدمات  عن  صورة  تقدم  وهي.  االختبار  وخطط  والتغيير  اإلصدار  وخطط  الخدمة  تصميم

  سيتم   ومتى  التكاليف  هي  وما   املتوقعة،  والفوائد  الخدمات،  هذه  تسليم  سيتم  وكيف  الخدمة،  وفرم

 . تحقيقها

 عناصر تهيئة الخدمة   •

o  واألشخاص  واملعرفة  والعمليات  والتنظيم  اإلدارة: الخدمة قدرة أصول 

o   والبنية  والبيانات،  واملعلومات،   والتطبيقات،  واألنظمة،  ،النقدي   املال   رأس:  الخدمة  موارد   أصول  

 واألشخاص  ،النقدي  املال ورأس واملرافق،  ساسيةاال 

o  الخدمة نموذج 

o  الخدمة  باقة 

o  اإلصدار  باقة 

o  الخدمة قبول  معايير . 
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التهيئة  • التهيئة  خصائص  الوثائق  بعض  تحدد  سوف  –  باملؤسسة  الخاصة  عناصر    ستكون   بينما  عنصر 

التهيئة  بمثابة   األخرى   الوثائق   ستراتيجيةا  املثال،  سبيل  على  فيها،  التحكم   ويجب  ذاتها  حد  في  عناصر 

  املتطلبات  تشكل  كما.  الخدمة  موفر  عن  مستقلة  ولكنها   للمؤسسة  الداخلية  األخرى   السياسات  أو  ؤسسةامل

  من  أكثر  بين  املشتركة  املنتجات   مع   الحال   هي  كما   تعقب،  إلى   تحتاج  خارجية   منتجات   القانونية   أو  التنظيمية

 .واحدة  مجموعة

  األصول   ذلك  في  بما  فردية،  روعاتمش   خالل  من   تسليمها  يتم  التي  تلك   من  تتألف  الداخلية  عناصر التهيئة •

  األساسية   والبنية  الخدمة  لتقديم  املطلوبة   البرامج  مثل  امللموسة  غير  واألصول (  البيانات   مركز)   امللموسة

 . وصيانتها

التهيئة •   أو   املوردين  من  واإلصدارات  واتفاقياتهم،  الخارجيين  العمالء  متطلبات  مثل  الخارجية  عناصر 

 . الخارجية والخدمات الباطن  من  املقاولين

  الخدمة،  موفر  واجهة  عبر  طرف  إلى  طرف  من  الخدمة  لتسليم  املطلوبة  عناصر التهيئة املوجودة في الواجهة  •

 .خدمة موفري  بين الحوادث نقل كيفية حددت تصعيد وثيقة املثال، سبيل على
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 BAI10.PR.SACM.07 - التهيئةنظام إدارة  3.12.14

 

 BAI10.PR.SACM.07 - التهيئة إدارة  نظام– 36 الشكل

Start

Define and design the 
architectural layers of 

the CMS

 BAI10.PR.SACM.07.01

Ensure regular backups 
of the CMS are taken

 BAI10.PR.SACM.07.02

Ensure backups of the 
CMS are stored securely

 BAI10.PR.SACM.07.03

Determine the frequency 
of the CMS backups and 

retention policy

 BAI10.PR.SACM.07.04

Determine the level and 
amount of historical CI 

information is to be 
stored in the CMS 

 BAI10.PR.SACM.07.05

Determine how long 
historical CI information 

is to be stored in the 
CMS 

 BAI10.PR.SACM.07.06

Ensure the integrity of 
the CMS via 

configuration control 
procedures

 BAI10.PR.SACM.07.09

Maintain links to other 
data, information or 

knowledge repositories

 BAI10.PR.SACM.07.08

Perform regular 
housekeeping of the CMS to 

ensure only current 
baselined CIs are 

maintained

 BAI10.PR.SACM.07.07

End

Configuration 
Management System 

(CMS)

It is advisable for one copy to 
be kept at a remote location 
for use in the event of a 
disaster.

This will depend on the size and 
volatility of the IT infrastructure 
and the CMS.

This could be based on the cost 
of retaining information versus 
the value of its potential usage. 
It may also be based on 
regulations or legislation

This can include the service 
portfolio, service catalogue, known 

error database or SKMS

This will include the ability to 
systematically archive redundant or 

historical CIs
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التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 التهيئةنظرة حول نظام إدارة   3.12.14.1

 واحدة  بنسخة  االحتفاظ  وُينصح.  آمن  بشكل  وتخزينها  منتظم  بشكل  التهيئة  إدارة  نظام  من  احتياطية  نسخ  أخذ  يجب

  البنية   وتقلب  حجم  على  االحتفاظ  وسياسة  النسخ  تواتر  وسيعتمد.  كارثة  وقوع  حالة  في  الستخدامها  بعيد  موقع  في

 .التهيئة  إدارة نظام  وعلى املعلومات  لتكنولوجيا االساسية

 . تغييرها تم التي أو الجديدة عنصر التهيئة لسجالت انتقائي  نسخ بإجراء األدوات بعض تسمح قد

  سجالت   على  أيضا  سيحتوي   كما.  عناصر التهيئة  من  االحتياطية  النسخ  عن  معلومات  على  التهيئة  إدارة  نظام  يحتوي 

 أو  عناصر التهيئة  إلصدارات  أيضا   وربما  أرشفته،  تم  التي  وأيضا عنصر التهيئة  عناصر التهيئة  إلصدارات  تاريخية

  يجب.  للمؤسسة  فائدتها  على  بها  االحتفاظ   سيتم  التي  التاريخية  املعلومات   مقدار   ويعتمد.  عنصر التهيئة املحذوف

 تكلفة  كانت  إذا .  األمر  لزم  إذا  بانتظام  وتغييرها  الفعلية  بسجالت عنصر التهيئة  الخاصة  االستبقاء   سياسة  مراجعة

التهيئة  بمعلومات  االحتفاظ    املتطلبات   مراعاة   مع  -   بها  تحتفظ  فال  املحتملة،   أو  الحالية  القيمة  من  أكبر  عنصر 

 .بالسجالت  باالحتفاظ  يتعلق فيما الصلة ذات  والقانونية التنظيمية

،
ً
 بسهولة  إنشاؤها  يمكن  التي  أو  افعلي  املتوفرة  للعناصر  فقط  سجالت  على  التهيئة   إدارة  نظام   يحتوي   أن  يجب  عادة

و   السيطرة  وتحت  التهيئةو   الخدمة   أصول   إلدارة  معروفة  إجراءات  باستخدام الخدمة  أصول   عند  التهيئة إلدارة 

  بشكل  املتكررة  عنصر التهيئة  سجالت  أرشفة  لضمان  املنتظم  املنزلي  التدبير  تنفيذ  يجب  الوقت،  من  لفترةها  تشغيل

 .منتظم

 املهم   ومن  ،املعرفة بالخدمة  إدارة  نظام  في  املخزنة  واملعرفة املعلومات  أصول   إلى  مؤشرات  التهيئة  إدارة  نظام  يتضمن

 . املنتظمة عاينة امل عمليات من  كجزء صحتها من والتحقق  الروابط هذه  على الحفاظ

 نظام   داخل  واملعرفة  املعلومات  أصول   من  بالعديد  االحتفاظ   عن  املسؤولية  التهيئة أصول الخدمة و   إدارة   تتحمل

بالخدمة    إدارة  تقوم .  التهيئة  إدارة  نظام  مثل  التحكم   مستوى   بنفس  املستويات  هذه   على  الحفاظ  ويجباملعرفة 

  إدارة   نظام  تحديث  على  قادر  شخص  أي   قدرة  عدم  لضمان  الواجبات  بين  الفصل  بتطبيق  املؤسسات  من  العديد

  بشأن  الضمان  من  أعلى  مستوى   لتوفير  وذلك   ،املعرفة بالخدمة  إدارة   نظام   في  الفعلية  األصول   تحديث   على  التهيئة

 .أصوله سالمة
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   التهيئةنظام إدارة  3.12.14.2

  التهيئةو   الخدمة  أصول   إدارة  تتطلب   واملعقدة،  الكبيرة  االساسية  والبنيات  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  إلدارة

 . التهيئة إدارة نظام باسم يعرف دعم نظام استخدام

 هذه   لبعض   سيكون .  املحدد  النطاق  ضمن  بعناصر التهيئة  املتعلقة   املعلومات   جميع  على  التهيئة  إدارة   نظام  يحتوي 

 الصورة  أو  املستند  أو  البرنامج  مثل)   العنصر  محتويات  على  تحتوي   صلة  ذات  ملفات  أو  مواصفات  العناصر

 للخدمة   عناصر التهيئة  ستتضمن  املثال،  سبيل  على.  إدارة املعرفة بالخدمة  نظام  في  تخزينها  ويجب  ،(الفوتوغرافية

  ذات  الوثائق  وستكون   ،الصيانة  وعقود   للتراخيص   التجديد  وتاريخ   الشراء   وتاريخ   والتكلفة  املورد  مثل  التفاصيل

 .إدارة املعرفة بالخدمة نظام في امللزمة والعقود  مستوى الخدمة اتفاقيات مثل الصلة

 يمكن   والتي  الفعلية،وعناصر التهيئة    التهيئة  إدارة  نظام  في  املخزنة  التهيئة  سجالت  بين  العالقة  أدناه  الشكل  يبين

  تكون  قد  أو املعرفة بالخدمة إدارة نظام في تخزينها
ً
 املعرفة بالخدمة.  إدارة نظام خارج مادية   أصوال

 

 املعرفة بالخدمة إدارة  ونظام  التهيئة إدارة  نظام بين العالقات على مثال - 37 الشكل

  التحديثات  كافة   تتضمن   أن   ويجب  التغيير   إدارة   خالل  من  هيئة ت  عنصر  كل   على  تتم  التي   التغييرات  اعتماد   يجب

 نظام   داخل  عناصر التهيئة  تعديل  صالحية  تعيين  يتم  املؤسسات،  بعض   في.  الصلة  ذات  هيئةالت  لسجالت   تحديثات
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 نظام  في  التهيئة  سجالت  تعديل  مسؤولية  ا أيض  يتحملون   الذين  ، التهيئةللمختصين بمكتبة    إدارة املعرفة بالخدمة 

 من  كل  تحديث  من   شخص   أي   تمكن  عدم  لضمان   الواجبات  بين  فصل  هناك  أخرى،  مؤسسات  وفي.  التهيئة  إدارة

 . التهيئة إدارة نظام في الناتج  والسجل املعرفة بالخدمة إدارة نظام في األصل

  األصول   بيانات  توفير  يتم   قد  املثال،  سبيل  على :  األغراض  من  واسعة   ملجموعة  اأيض   التهيئةنظام إدارة    استخدام   يتم

إدارة    في  بها  املحتفظ   أصول إدارة    خارج  املالية  التقارير  ألداء  الخارجية  الثابتة  األصول   إدارة  ألنظمة  التهيئةنظام 

 . التهيئةو  الخدمة

 

 الصلة   ذات  للحوادث  سجالت  اأيض   يتضمن  وقد  الخدمة  مكونات  جميع  بين  العالقات  على  التهيئة  إدارة  نظام  حافظي

 عن   الشركة  ببيانات   التهيئةنظام إدارة    رتبطي   أن  يمكن  كما.  واإلصدارات  والتغييرات   املعروفة   واألخطاء  واملشاكل

 التهيئة  إدارة  لنظام  يمكن  ذلك،  عن  وكبديل  واملستخدمين؛  والعمالء  األعمال  ووحدات  واملواقع  واملوردين  املوظفين

 . املستخدمة األدوات قدرات على اعتمادا املعلومات، هذه من  بنسخ يحتفظ أن

قواعد   وحدات  من  العديد  في  املخزنة  التهيئة  سجالت  من  بيانات  التهيئةنظام إدارة    تتضمن  قد  البيانات،  مستوى   على

. ةتكامل امل التهيئةقاعدة بيانات إدارة  لتكوين املعلومات تكامل طبقة في ا مع  تجتمع والتي  املادية، التهيئة بيانات إدارة 

  بيانات   قاعدة   مثل  خارجية  بيانات  مصادر   من   معلومات   املدمج  التهيئة قاعدة بيانات إدارة    تضمن ت  أن   يمكن  كما

  يتطلب   األمر  فإن  أخرى،  أعمال  لوحدات  عادة  مملوكة  البيانات  هذه أن  وبما.  مالية  بيانات  قاعدة  أو  البشرية  املوارد 

 في  رسميا الترتيب هذا توثيق وينبغي. وصيانتها إليها الوصول  وكيفية توفيرها يتعين التي البيانات بشأن اتفاقات إبرام

 بدال أمكن حيثما الخارجية البيانات هذه  إلى الوصول  إمكانية التهيئة إدارة نظام وسيوفر. القانونية الشؤون مكتب

 . البيانات تكرار  من

  وسجالت املشاكل وسجالت الحوادث سجالت مثل الخدمة، إدارة عمليات لدعم املستخدمة السجالت إقران يجب

 من  العديد.  بها  ترتبط  التي  املحددة  التهيئة  بعناصر  املعروفة،  األخطاء  وسجالت  اإلصدار  وسجالت   السجالت  تغيير

  إدارة  نظام  في  تدرج   أن  أيضا  املقبول   من  فإنه  ،  ذلك   ومع  ،التهيئة  إدارة   نظام   داخل  السجالت  هذه تشمل  التطبيقات 

بالخدمة   هذه  كافة  موقع  تحديد  لتمكين  مناسبة  روابط   وجود   هو   املهمو .  التهيئة  إدارة   نظام  خارج  ولكن   املعرفة 

 . الخدمات تسليم لدعم الحاجة حسب عنها والبحث  السجالت

 . التهيئةالبنيوية لنظام إدارة  الطبقات أدناه الشكل يبين
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 التهيئة  إدارة لنظام  لبنيويةا الطبقات  تطبيق على مثال - 38 الشكل

 

إدارة  التقديم  العرض   طبقة   ستحتوي  لنظام   بواسطة   مطلوبة  معلومات   ولوحات  عرض   طرق   على  التهيئةية 

 : املثال سبيل على ،التهيئة معلومات إلى الوصول  إلى  يحتاجون  الذين األشخاص

 عرض التغيير واالصدار   •

o التدشين وإدارة واالصدار  التغيير إدارة  عن املسؤولين املوظفين قبل من  يستخدم 

 الفني التهيئة عرض  •

o والتطبيقات  فنيةال إدارة وظائف في املوظفين احتياجات لدعم تستخدم 

 عرض مكتب الخدمة   •

o الخدمة وطلبات  الحوادث تسجيل عند املثال، سبيل على الخدمة، مكتب  قبل من  لالستخدام  

 وإدارتها 

   التهيئة عرض دورة حياة  •
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o عناصر حياة دورة إدارة  عن املسؤولين التهيئةو  الخدمة أصول إدارة  موظفي  قبل من  يستخدم  

 .التهيئة

 مراحل   إلدارة  منفصلة  آليات  توجد  ما  اغالب.  الخدمة  حياة  دورة  خالل  الخدمة  تطوير  مع  التهيئة  معلومات  تتطور 

 . املختلفة األساسية  واألنظمة  التطبيقات إلدارة  مختلفة وسائل إلى باإلضافة  املختلفة الخدمة حياة دورة

   التهيئة  إدارة  نظام  يحتوي 
ً
 العرض   طرق  من متكاملة  مجموعة في  دمجها  يتم  التي  واملعلومات  التهيئة  بيانات  على  عادة

تكنولوجيا  و   اإلبالغالى  و   مالئمةشبكة    إلى   يستند  أن  ينبغي  ولذلك.  الخدمة  حياة   دورة   خالل  من  املساهمين  ملختلف

 .واإلبالغ لالستجواب تسهيالتو  الخرائط، ورسم للتصور  وقوية مرنة   أدوات توفر والتي  البيانات قاعدة

بالخدمة  نظام  من  جزء  هو   التهيئة   إدارة  نظام  إن  ومعالجة   املعلومات   ودمج   البيانات  يتضمن   الذي   إدارة املعرفة 

  موفر   يستخدم  قد  العملية،  املمارسة   وفي.  أعاله  الشكل  في   موضح  هو   كما  ،ةالتقديمي  العرض  وطبقات  املعرفة

 ومعالجة   املعلومات،  تكامل  توفر  ماغالبا    التهيئة  إدارة  نظام  أداة  أن  كما  مختلفة،  ألغراض  مختلفة  أدوات  الخدمة

 . املعرفة بالخدمة إدارة نظام في املستخدمة  األخرى  األدوات  عن مستقل بشكل وتقديم العرض املعارف،

 في   بسجالت   تحتفظ  ما  اوغالب   ،التهيئة إدارة أصول الخدمة و   عناصر   بعض  بالفعل  املؤسسات  من  العديد  ستخدمت

 إدارة   نظام  في  العناصر  هذه   بعض   استخدام  يتم   وقد  املحلية،  البيانات  قواعد  أو   البيانات  جداول   أو   املستندات 

 .العام التهيئة

  وذلك  أمكن  حيثما  وتحديثها  التهيئةقواعد البيانات إدارة    وحدات   لتحميل  التلقائي  التشغيل  عمليات  تطوير  يجب

  املؤسسات  وأنظمة  ملعاينةوا  الجرد  وأدوات   االكتشاف   أدوات   بين  التفاعل   يمكن.  التكاليف  وتحسين  األخطاء  لتقليل

 ،التهيئة   إدارة  بيانات  قاعدة  مللء  البداية  في  األدوات  هذه  استخدام  ويمكن.  التهيئة  إدارة  لنظام  الشبكة  إدارة  وأدوات

 .التهيئة  إدارة نظام في املخزنة والسجالت  باملعلومات الفعلي" املباشر"  التهيئة ملقارنة  ثم

 .التهيئة إلدارة البيانات املتعددة قواعد على مثال

  لبعض  خارجية  بمصادر  يستعان  سوف  ،االستعانة به كمصدر خارجي  تتم   الذي   الخدمات  وفرمل  العام   طاراإل   في

 دينملور   مختلفة  خارجية   بمصادر   يستعان   وقد  الداخل،  في  أخرى   عناصر   تبقى   بينما  الخدمات  إدارة   عناصر 

  من  واملرافق  البيئة  وإدارة  ،أ  املورد  قبل  من  واألجهزة  الشبكة  دعم  مع  التعامل  يتم  قد  املثال،   سبيل  على.  خارجيين

 .اداخلي  معها التعامل يتم التي الحوادث وإدارة التطبيقات  موردي   من والعديد  ،ب املورد قبل

 سيستمد   النظام   هذا ولكن  ،التهيئة  إدارة  نظام  من   ملساعدتهم  املعلومات  إلى  الوصول   من الخدمات  مكتب  سيتمكن

 عليها  وتحافظ  تملكها  التي  -    التهيئةقاعدة بيانات إدارة    منها  كل  -  املنفصلة  املستودعات  من  به  الخاصة  البيانات

 يمكن   املثالية،  الناحية   من.  متسقة  واحدة  معلومات  مجموعة  توفير  على  سويا  ون سيعمل  مولكنه  الثالثة،  األطراف 

 . ةواحد قاعدة بيانات إدارة تجهيز متحدة إلى الوصول  الخدمة ملكتب
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 للتجهيز القاعدة املرجعية  3.12.14.3

  ما  وهو   رسميا،   عليها   واملوافقة   مراجعتها  تمت   أساسية  بنية  أو  منتج  أو   خدمة   تجهيز   هي  القاعدة املرجعية للتجهيز

 .الرسمية التغيير إجراءات خالل من  إال تغييره يمكن  وال األنشطة  من  ملزيد  أساس ذلك بعد يشكل

 . البعض ببعضها املرتبطة التهيئة عناصر  من مجموعة  وتمثل وتفاصيله ومحتوياته التهيئة بنية تلتقط فهي

 :على القدرة القاعدة املرجعية إنشاء توفر

 الخدمة لتصميم قاعدة مرجعية املثال سبيل على خدمة،  تطوير في بارزة عالمة ديحدت •

 اإلدخاالت  من  محددة مجموعة  من خدمة  مكون   إنشاء  •

 الحق  تاريخ في بنائه إعادة  أو معين إصدار تغيير  •

 الصدارا أو للتغيير ااستعداد الصلة ذات  املكونات كل  تجميع  •

 .تغيير بعد املثال، سبيل على منه، احتياطية ولنسخ التهيئة ملراجعة  األسس توفير  •

 لقطة 3.12.14.4

 في   اللقطة  هذه  تسجيل  يتم.  اكتشاف  أداة  من  املثال  سبيل  على  بيئة،  أو  تهيئة  لعنصر  الحالية  الحالة  هي  اللقطة

 اللقطة   مراجعة  بالضرورة  يتم  ال .  البصمة  باسم  أحيانا  هذا  إلى  يشار.  ثابت  تاريخي  كسجل  وتبقى  التهيئة  إدارة  نظام

 على  األمثلة  ومن.  وعناصر تهيئة غير معتمدة    أخطاء  على  تحتوي   قد  لحالة  توثيق  مجرد  فهي  -  رسميا  عليها  واالتفاق

بالقاعدة   بعد  فيما   مقارنتها   ثم  اكتشاف،  أداة  باستخدام  وربما  التثبيت،  بعد  لقطة   إنشاء  فيه   يتم   الذي   املكان  ذلك

 . املرجعية األساسية للتجهيز

 :اللقطة

 بالفعل األحداث فيه  وقعت الذي  الوقت في  ما  موقف حول  األدلة تحليل من ت املشكال  إدارة تمكين •

 النظام  رجاعاست  لتسهيل  •

 . الفحص االمني برنامج يدعم  •



 
 

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

© 2021 IPSC وثيقة العملية           Page:  115 of 121 

التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
 
دإرة    إ 

 

 BAI10.PR.SACM.08 -إدارة األصول )الثابتة(  3.12.15

 

 BAI10.PR.SACM.08  -  (الثابتة)  األصول   إدارة - 39 الشكل

 

Start

Formally define  fixed 
assets 

 BAI10.PR.SACM.08.01

Identify and uniquely 
name each asset

 BAI10.PR.SACM.08.02

Identify and record asset 
ownership

 BAI10.PR.SACM.08.03

Maintain an asset 
register for all fixed 

assets

 BAI10.PR.SACM.08.04

Document the purchase 
cost and depreciation 

cost of each asset

 BAI10.PR.SACM.08.05

Ensure security and/or 
safety of each asset

 BAI10.PR.SACM.08.06

Perform regular audits of 
fixed assets to ensure 

their integrity

 BAI10.PR.SACM.08.07

Ensure software assets 
(and their licenses) are 

effectively managed

 BAI10.PR.SACM.08.08

Establish secure libraries 
as required

 BAI10.PR.SACM.08.09

Ensure only authorized 
media is accepted into 

the DML

 BAI10.PR.SACM.08.18

Provide physical DML 
storage capabilities to 

hold master copies

 BAI10.PR.SACM.08.17

Establish a definitive 
media library as required

 BAI10.PR.SACM.08.16

Ensure definitive 
hardware spares are 

maintained at the same 
level as live systems

 BAI10.PR.SACM.08.15

Establish secure storage 
of definitive hardware 

spares as required

 BAI10.PR.SACM.08.14

Record the contents of 
secure libraries and 

secure stores in the CMS

 BAI10.PR.SACM.08.13

Ensure access to the 
secure stores are 

controlled

 BAI10.PR.SACM.08.12

Establish secure stores as 
required

 BAI10.PR.SACM.08.11

Ensure access to the 
secure library is 

controlled

 BAI10.PR.SACM.08.10

Ensure procedures for 
decommissioning assets 

are documented and 
understood

 BAI10.PR.SACM.08.19

Ensure assets can be 
redeployed, reused or 
sold to maximize value

 BAI10.PR.SACM.08.20

Ensure assets are 
disposed of based on 

environmental 
regulations

 BAI10.PR.SACM.08.21

Ensure that data stored 
on decommissioned 
assets is managed 

securely

 BAI10.PR.SACM.08.22

Ensure leased equipment 
is returned once 
decommissioned

 BAI10.PR.SACM.08.23

Ensure maintenance 
contracts are cancelled 

once equipment is  
decommissioned

 BAI10.PR.SACM.08.24

Ensure the status of the 
decommissioned assets 
is updated in the CMS

 BAI10.PR.SACM.08.25

Update the status of the 
decommissioned assets 

in the fixed asset register

 BAI10.PR.SACM.08.26

APO06

Managed Budgets and 

Costs

Fixed Asset Register

Configuration 
Management System 

(CMS)

Definitive Media 
Library (DML)

End

Fixed assets of an 
organization are assets 
which have a financial value

For an IT service provider 
these may include data 
centres, power distribution 
and air-handling 
components, servers, 
software licences, network 
components, PCs, data, 
information etc.

For example by providing 
physical and logical security 
controls.

Ideally, these will be 
compliant with the 
international standard for 
Software Asset 
Management (SAM), ISO/
IEC 19770.

Libraries are used for controlling 
and releasing components 
throughout the service lifecycle, e.g. 
in design, building, testing, 
deployment and operation.

A secure store is a location 
that warehouses IT assets

The definitive media library 
(DML) is the secure library in 
which the definitive 
authorized versions of all 
media CIs are stored and 
protected.

E.g. a fireproof safe

e.g. detail of the steps to be taken when 
decommissioning assets should be 
documented in a service design package

Note that this must 
only be done in 

accordance with any 
policy or regulatory 

requirements with a 
full understanding of 

the implications for 
information security.

This means data is 
managed in a way 

that meets the 
requirements of the 
information security 

policy.
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 إدارة األصول   3.12.15.1

  منتجات  إنشاء في للمساعدة  املؤسسة تستخدمها  أن ويمكن مالية، قيمة  ذات   أصول  هي للمؤسسة الثابتة األصول 

  الخدمات   هذه  تتضمن  قد  املعلومات،  تكنولوجيا   خدمة  موفر   إلى  بالنسبة.  األجل  طويلة  خدمة   ولفترة  خدمات  أو

 وأجهزة   الشبكة،  ومكونات  البرامج،  وتراخيص  والخوادم،  الهواء،  معالجةو   الطاقة  توزيع  ومكونات  البيانات،  مراكز

 إلخ  واملعلومات،  والبيانات، الكمبيوتر،

  األصول   إدارة  أو  الثابتة   األصول   إدارة  العملية  هذه  تسمى  ما وعادة .  األصول   هذه  تدير  عملية  املؤسسات  معظم  لدى 

 :مثل  بأنشطة تضطلع وهي. املالية

 الفريدة والتسميات  التسمية ذلك  في بما ،اصل كل تحديد •

 وتسجيلها   األصول  مالكي على التعرف  •

 الثابتة  األصول  كافة تفاصيل يتضمن لألصول  بسجل االحتفاظ   •

 أصل لكل الدفترية القيمة وصافي واالستهالك  الشراء تكلفة فهم  •

 ذلك  إلى وما السرقة  األضرار، من  األصول  حماية في املساعدة  •

 . الثابتة األصول  سالمة لضمان منتظمة معاينة   عمليات إجراء  •

  الخدمة   موفر  ويكون   ،(للعميل  أو)  للمؤسسة  ثابتة  أصول   هي  الخدمة  موفر  يديرها  التي  هيئة الت  عناصر  من  العديد  إن

 
ً
 . الكلية التنظيمية السياسات مع يتماش ى بما األصول  هذه  حماية عن مسؤوال

 : عليه االتفاق  تم وما التنظيمية السياسة حسب وذلك كلها،  أو التالية  األنشطة ببعض الخدمة  موفر يقوم قد

  مورد  منعنصر تهيئة   استالم عند املثال سبيل على عنها، واإلبالغ  عنصر التهيئة حياة دورة تغييرات تعقب •

  الصيانة  عقود ملراجعة كفرصة التعقب هذا الخدمة موفر  يستخدم أن ينبغي كما. االستغناء عنه عند أو

 . املستخدمة األصول  مع تواؤمال لضمان

 .عاينةوامل   الهوية تحديد عملية لتمكين مناسبة  عناوين وتطبيق  لألصول  فريدة أسماء توفير  •

 . ومنطقية مادية نيةأم تحكم عناصر توفير خالل من  املثال، سبيل  على. سالمتها لضمان األصول  حماية  •

 . لسيطرتها الخاضعة الثابتة لألصول  منتظمة معاينة   عمليات إجراء  •
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  خدمة  أصول   ليست  التي  باألصول   الخاصة  األنشطة  هذه  ببعض  اأيض   الخدمة  موفر   يقوم  قد  املؤسسات،  بعض  في

 قد   ها،ل  ملعاينةا  أو  املكتبية  الحاسوب  أجهزة  على  عالمات  وضع  أثناء  املثال،  سبيل  على.  األم  املؤسسة  عن  بالنيابة

 . املكاتب أثاث أو الهواتف مثل  أخرى  ثابتة أصول  او معاينة بتسمية  اأيض تقوم

 مج اإدارة أصول البر 3.12.15.1.1

  األصول   أنواع  على  تنطبق  ال  التي  املخاطر  من  عدد   وبسبب  حياتها   دورة  تعقيد  بسبب  معقدة  البرامج  أصول   إدارة  إن

 : مخاطر  ذلك في بما األخرى،

 تراخيص  شراء  دون  من  البرنامج استخدام •

 شراؤها  تم التي التراخيص إثبات  فقدان  •

 علم  دون   والشروط  البنود انتهاك يتم  •

  بشكل مستخدمة  غير  التراخيص هذه أن إلى االنتباه وعدم املطلوب من أكبر التراخيص من  عدد شراء  •

 .تام

 على   مثبتة  كانت  سواء  -  البرامج   لتنشيط  والرموز   البرامج  وتراخيص   البرامج  إدارة  عن  مسؤولة   البرامج  أصول   إدارة

 والتحكم   البرامج أصول  إدارة إدارة أصول البرامج  تضمنت. تثبيتها يمكن كنسخ بها االحتفاظ تم أو  حاسوبال أنظمة

 . استخدامها عن الناجمة واملخاطر وحمايتها  فيها

 مثالي،   وبشكل.  إلدارة أصول البرامج  ملعاينةوا   املناسبة  اإلجراءات  تنفيذ  املعلومات  تكنولوجيا  خدمة  موفر  على  يجب

 . ISO/IEC 19770و إلدارة أصول البرامج  الدولي املعيار مع متوافقة  ستكون 

 وسائط   ومكتبة  التهيئة نظام إدارة    ذلك  في  بما  املناسبة،  األدوات  استخدام  على  الفعالة ألصول البرامجاإلدارة    عتمدت

 التعريفية. 

 المكتبات االمنة والمخازن االمنة  3.12.15.1.2

 يتم .  املعروفين  والحالة  النوع  من  مستنداتها  أو   اإللكترونية  أو عناصر التهيئة   البرامج  من  مجموعة  هي  اآلمنة   املكتبة

ستخدم.  آمنة  مكتبة  في  املوجودة  العناصر   إلى  الوصول   تقييد
ُ
  دورة  طوال  وتحريرها  املكونات  في  للتحكم  املكتبات  ت

 .والتشغيل  والتدشين  واالختبار  والبناء  التصميم في املثال سبيل  على الخدمة، حياة
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 على   –  التهيئة إدارة أصول الخدمة و   في  عليها   التعرف   يتم.  املعلومات   تكنولوجيا  أصول   يخزن   موقع  هو   اآلمن   املخزن 

  األمن  توفير   في  هاما  دورا  اآلمنة  املتاجر  وتؤدي .  املكتب  سطح   لنشر  املستخدمة  اآلمنة  املتاجر  املثال،  سبيل

 .املعروفة الجودة ذات املعدات إلى بها  املوثوق  الوصول  إمكانية على  الحفاظ مع  واالستمرارية،

  إدارة  موافقة  على  الحصول   يجب  كما  ،التهيئة  إدارة  نظام  في  اآلمنة  واملكتبات  اآلمنة  املتاجر  محتويات  تسجيل  يجب

 . خارجها  أو إليها األشياء لنقل التغيير

 قطع الغيار المحددة  3.12.15.1.3

 يتم   احتياطية  ومجموعات  مكونات  وهي.  لألجهزة  ملحددةا  الغيار  لقطع  اآلمن  للتخزين  مخصصة  منطقة  وضع  يجب

 أو  للمراقبة  الخاضع  االختبار  في  املوجودة  األنظمة  في  به  االحتفاظ  يتم  الذي   املراجعة  مستوى   نفس  في  بها  االحتفاظ

 نحو   على  ومحتويات   بنيات   من  تضمنه   وما   ومواقعها  املكونات  هذه   تفاصيل  تسجيل  وينبغي.  املباشر  التشغيل  بيئة

 إضافية   أنظمة  إلى  الحاجة  عند  للمراقبة  خاضعة  بطريقة  ذلك   بعد  استخدامها  ويمكن.  التهيئة  إدارة  نظام  في  شامل

التعافي    في  أو أو    قطع   مخزن   إلى  إعادتها  يتم  ،(املؤقت )  استخدامها  انتهاء   وبمجرد.  الحوادث  منحاالت االسترجاع 

 .بديلة قطع  على الحصول  أو الغيار

  بالسياسات  االلتزام  ذلك  في  بما  األخرى،  الثابتة  األصول   بها  تدار  التي  الطريقة  بنفس  حددةامل  الغيار  قطع  إدارة  وينبغي

 . منها والتخلص الحياة دورة وإدارة باملشتريات املتعلقة واإلجراءات

 مكتبة الوسائط التعريفية 3.12.15.1.4

 الوسائط   جميع  من  املعتمدة  النهائية   اإلصدارات   تخزين  فيها  يتم   التي  اآلمنة  املكتبة  هي  التعريفية   الوسائط   مكتبة

. الجودة  ضمان  فحوصات  اجتازت  التي  اإلصدارات  من  رئيسية  نسخ  بتخزين  يقوم  حيث.  وحمايتها  لعناصر التهيئة

 أو  التطوير مناطق   عن منفصلة امللفات، تخزين مناطق أو  أكثر  أو برامج مكتبة من الواقع في املكتبة هذه تتكون  قد

.  املؤسسة  في  للتحكم  الخاضعة  البرامج   لجميع  الرئيسية  النسخ  على  يحتوي   وهو .  املباشر  امللفات  مخزن   أو   االختبار

التعريفية  تتضمن  أن  يجب الوسائط    مستندات  إلى  باإلضافة)  شراؤها  تم  التي  البرامج  من  نهائية  نسخ  مكتبة 

  الوثائق  من  الرئيسية  النسخ  تخزين  يتم  اكم.  املوقع  في  تطويرها   تم  التي  البرامج  إلى  باإلضافة  ،(املعلومات  أو  الترخيص

 .إلكتروني شكل في مكتبة الوسائط التعريفية في بالنظام  الخاصة للمراقبة الخاضعة

التعريفية  ستتضمن  كما الوسائط  يتم .  للحريق  مقاومة  خزانة  مثل  رئيسية،  بنسخ  لالحتفاظ  فعلي  خزن م   مكتبة 

 . التهيئةالتحكم فيها فقط بواسطة إدارة أصول الخدمة و 



 
 

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

© 2021 IPSC وثيقة العملية           Page:  119 of 121 

التحول الرقمي والخدمات االلكترونية  مشروع حوكمة  –وزارة العدل 

 املرحلة األولى

 
 
ة ت  هت 

غمال إلت   إلأ صول وأ 
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التعريفية    عدت الوسائط   تدشينال  إدارة  عملية  حول   4.4  القسم  راجع)تدشين  وال  اإلصدار  إلدارة  أساًسامكتبة 

 (. صدارواإل 

 :يلي ما  التعريف ويشمل. التخطيط أنشطة أثناء ملكتبة الوسائط التعريفية الدقيق  التهيئة تحديد يتم

  تتضمن - اإلنترنت على  بها االحتفاظ حالة في استخدامها، يجب  وبرامج  وأجهزة متوسطة،  مادية مواقع •

  جزء  اعتبارها  يمكن التي برامج،ال أو الوثائق مكتبات مثل  التهيئةو   الخدمة أصول إدارة  دعم أدوات بعض

 مكتبة الوسائط التعريفية  من منطقي

 املادية   والوسائط امللفات تخزين  ملناطق  التسمية اصطالحات  •

 لفعليةا والبيئات  التجريبية البيئات مثل  املدعومة، البيئات  •

  االحتياطي  النسخ إجراءات  إلى باإلضافة والبرامج،  الوثائق وإصدار التغييرات إلرسال  يةاألمن  ترتيباتال  •

 جاعواالستر 

  من نموذج التعليمات البرمجية للكائن  ،النص املصدري  مثل ،مكتبة الوسائط التعريفية  نطاق •

 الصلة  ذات والوثائق للمراقبة الخاضعة اإلصدارات

 واالستبقاء   األرشفة فترات  •

 الحجم  في النمو بمراقبة الخاصة واإلجراءات مكتبة الوسائط التعريفية  بـ الخاصة القدرة خطط  •

 عاينة امل إجراءات  •

  سبيل على) املعتمد  غير أو الصحيح غير التغيير  من مكتبة الوسائط التعريفية  حماية  لضمان إجراءات  •

 ( بالعناصر الخاصة والخروج الدخول  معايير  املثال،

  في لالستخدام متوفرة املحتويات وأنمكتبة الوسائط التعريفية  لـ احتياطي نسخ إجراء لضمان إجراءات  •

 . االقتضاء حسب الخدمة استمرارية خطط

 وكل  ،املعرفة بالخدمة  إدارة  نظام  داخل  الوسائط التعريفيةمكتبة    في  املوجودة  اإللكترونية  باألصول   االحتفاظ  يتم

مكتبة الوسائط التعريفية   بين  العالقة  أدناه  الشكل  يوضح.  عنصر تهيئة  هومكتبة العناصر التعريفية    في  عنصر

 .التهيئةونظام إدارة املعرفة بالخدمة في نظام إدارة 
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 التهيئة إدارة  ونظام تعريفيةال الوسائط مكتبة بين العالقة - 40 الشكل

 األصول التي تم االستغناء عنها   3.12.15.2

 :املثال سبيل  على أسباب، لعدة الخدمة من  األصول  سحب يمكن

 مطلوبة  تكون  لن الخدمة هذه  لتسليم املستخدمة األصول  فإن  الخدمات إحدى  االستغناء عن يتم حين •

 استبدالها  تم قديمة أصول  إصدار إلى التكنولوجيا تحديث يؤدي  قد  •

  إخراجها يتم التي القديمة واألجهزة  كاملة، خوادم حتى أو املكونات،استبدال  إلى األجهزة تعطل يؤدي  قد  •

 الخدمة  من

 . املكونات إزالة إلى والحاجة  السعة زيادة  إلى الخدمة  طلب في التغييرات تؤدي  قد  •

  بنفس   الخدمات،  تصميم  باقة  في  الخدمة   من  األصول   سحب  عند  اتخاذها  يتعين  التي  الخطوات  تفاصيل  توثيق  ينبغي

 . للخدمات أخرى  انتقال  عملية  أي  في املتبعة  الطريقة

 
ً
 النحو  على الخدمة من األصول  سحب يتم أن بمكان األهمية فمن الخدمة، من األصول  سحب وراء السبب كان وأيا

 : هذا  يشمل أن والبد الالئق،
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 عليها تحصل التي القيمة لتعظيم الضرورة،  عند بيعها أو استخدامها إعادة أو األصول  تدشين إعادة •

  يجب ال  هذا أن إلى اإلشارة تجدر ولكن ــ البيئي والتأثير النفايات  من  والحد قيمة تلك األصول  من  املؤسسة

  إال يتم أن
ً
 . املعلومات أمن على  املترتبة تاير ثتألل كامل فهم مع تنظيمية أو سياسية  متطلبات ألي  وفقا

 قانونية  أو تنظيمية متطلبات  وأي  للمنظمة البيئية باملعايير تفي بطريقة  األصول  من التخلص من  التأكد  •

  أمن سياسة  بمتطلبات يفي نحو على  الخدمة من سحبها  تم التي األصول  على املخزنة البيانات إدارة ضمان •

  األقراص، محركات مثل   مادية أصول  تدمير حتى  أو مسحها  أو بيانات حذف  ذلك يتطلب قد. املعلومات

 . وتصنيفها البيانات  لحساسية وفًقا

 .امناسب   ذلك كان إذا املؤجرة  املعدات إعادة   •

 . إلغائها أو الصيانة  عقود تحديث  •

 .لألصل الجديدة الحالة لعرض التهيئة إدارة نظام تحديث  •

 . امناسب   ذلك كان إذا األصول  سجل  تحديث لضمان الثابتة، األصول  إدارة بعملية الجديدة الحالة إبالغ  •

 القيمة املناسبة لألصول التي تم االستغناء عنها  

 لتشكيل   د البال   داخل  بيانات   مركز  مائة   من  أكثر  لتوحيد  االجل  طويلة  خطة  لديها   الجنسيات  متعددة   مؤسسة   هناك 

 . إقليمية بيانات  مراكز ثالثة

 عن  االستخدام،  قيد  تعد  لم  التي  البيانات  مراكز  من  متبقية  قيمة  أي   السترداد  كامل  بدوام  واحد  شخص  تعيين  تم

الهواء  وحدات  بيع  طريق  في   يتلخصالذي    الشخص  هذا  دور   من  جزء  ذلك  إلى  وما  املباني  استئجار  وكان  ،تداول 

  التراخيص  هذه وجعل فقده،  لخطر ُعرضة وكان بيانات مركز كل في االستخدام قيد كان برمجي ترخيص كل تحديد

التي يتحملها    التكلفة   من   بكثير  أكثر  هذه   البرامج   تراخيص  قيمة  وكانت.  املؤسسة  داخل  استخدامها   إلعادة  متاحة

 .بالكاملاملوظف 

 


