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1

مقدمة

تقدم هذه الوثيقة للجهات الحكومية القطرية إطار عمل إلدارة الخدمات كجزء من مجموعة النماذج المرجعية للبنية المؤسسية للحكومة
القطرية ( .)GEAإنها تناقش نهج إدارة الخدمات ،ومقومات عنصر إدارة الخدمات ،وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا
المعلومات الموصى بها للجهات الحكومية القطرية.
وتُعنى هذه الوثيقة بوظائف إدارة الخدمات في أقسام تكنولوجيا المعلومات التي تدعم العمالء (المستخدمين النهائيين) ومستخدمي
خدمات تكنولوجيا المعلومات داخل الجهات الحكومية في قطر .يتطلب تنفيذ الخدمات الحكومية وجود نهج منظم وشامل إلدارة خدمات
تكنولوجيا المعلومات من أجل تحقيق فوائد متكاملة للعمالء والمستخدمين.
وتقدم المعلومات الواردة في هذه الوثيقة إطار عمل ونظرة عامة على المجاالت الوظيفية إلدارة الخدمات .ويمكن االطالع على مزيد
من المعلومات التفصيلية المتعلقة بإطار إدارة خدمات مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على الموقع
 http://www.ITIL.co.uk/والموقع .www.ogc.gov.uk
عند التفكير في تنفيذ إد ارة الخدمات يجب على القارئ اإلشارة إلى المواد التفصيلية الخاصة بالتنفيذ في مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات على الموقع اإللكتروني لمنتدى إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ( .http://www.itsmf.org/ :)itSMFموقع
 https://COBIT online.isaca.org/ COBITيمكن االطالع على مزيد من المعلومات المتعلقة بإطار COBITومنتدى itSMF
في الملحق.
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 2هيكل الوثيقة
يتم تنظيم وثيقة إطار إدارة الخدمات على النحو الموضح أدناه.


نظرة عامة على إدارة الخدمات – تقدم نظرة عامة على إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ،ومبادئ توجيهية الختيار إطار إدارة
الخدمات ،ونظرة عامة على األطر القياسية للمجال.



إطار إدارة خدمات قطر – يوضح إطار إدارة خدمات قطر والمجاالت األساسية للعمليات الخاصة بها.



عمليات إدارة دورة حياة الخدمات – تصف مختلف عمليات حوكمة دورة حياة الخدمات المتعلقة بإطار الخدمات وتقدم توصيات محددة
للجهات الحكومية القطرية.



العمليات التشغيلية لدورة حياة الخدمات – تصف مختلف عمليات اإلدارة التشغيلية لدورة حياة الخدمات المتعلقة بإطار الخدمات وتقدم
توصيات محددة للجهات الحكومية القطرية.



مكتب الخدمات – يصف إمكانيات مكتب الخدمات المطلوبة ويقدم توصيات وفقًا للحالة القطرية



أدوات الدعم – تصف إمكانيات األدوات والتوصيات



الملحق أ :الخلفية والحالة الراهنة لإلصدار الثالث من معيار مكتبة  – ITILتصف اإلطار والعمليات التفصيلية لإلصدار الثالث من
معيار مكتبة .ITIL



الملحق ب :مثال عمليات تشغيل الخدمة – يتناول مخططات العملية فيما يتعلق بالعمليات الرئيسية لمكتبة .ITIL



الملحق ج :أدوات إدارة الخدمات – تقدم مقارنة بين مختلف أدوات إدارة الخدمات مقابل اإلعداد لعملية إدارة الخدمات.



الملحق د – COBIT 5 :يصف اإلطار والعمليات التفصيلية لمعيار.COBIT 5



الملحق ه :اتفاقيات مستوى الخدمة – توفر نموذ ًجا للحصول على اتفاقيات مستوى الخدمة من أجل الخدمات.



مسرد المصطلحات – يسرد كل االختصارات المستخدمة في الوثيقة وتوسعاتها.
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 3نظرة عامة على إدارة الخدمات
إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ( ) ITSMهي مجموعة من األنظمة اإلدارية التي تهدف إلى تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات
بجودة عالية وتكلفة مثلى والحفاظ على ذلك.
وتحتاج كل مؤسسة إلى تكييف استخدام المعايير والممارسات بحيث يتالءم مع متطلباتها الفردية .تركز إدارة خدمات تكنولوجيا
المعلومات على العمليات ،ومن هذا المنطلق يكون لها روابط ومصالح مشتركة مع حركة تحسين العمليات (مثل إدارة الجودة الشاملة)،
ونهج الحيود السداسي ،وإدارة العمليات التجارية ،وتكامل نموذج نضج القدرات (.)CMMI
ومثلما تكون خدمات تكنولوجيا المعلومات أكثر توافقًا وتكامالً مع األعمال التجارية ،فإن أهميتها تتزايد فيما يتعلق بوضع نهج إلدارة
األعمال ونظام إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ،مع التأكيد على الجوانب التكميلية إلدارة تكنولوجيا المعلومات مثل األعمال
التجارية .وتتكون إدارة الخدمات من مجموعة من اإلمكانيات التنظيمية المتخصصة لتوفير قيمة للعمالء في شكل خدمات .ويكمن
جوهر إدارة الخدمات في تحويل الموارد إلى خدمات ذات قيمة وإطار إدارة فعال للسياسات والضوابط الداخلية والممارسات المحددة،
وهو األمر الذي يحتاج إليه كل من يعرف ما يجب القيام به.
و يتلخص الهدف من عنصر إدارة الخدمات في إطار البنية المؤسسية للحكومة في وضع مبادئ توجيهية ووظائف قياسية تدعم تقديم
خدمات تكنولوجيا المعلومات بفعالية وكفاءة داخل الجهات الحكومية في قطر.
ومن خالل اعتماد معيار مشترك لدعم تقديم الخدمات الحكومية ،سوف تتمكن الجهات الحكومية القطرية من تقديم خدمات ذات قيمة
وجودة عالية بشكل موحد لقاعدة عمالئها ومستخدميها.

 1-3المبادئ التوجيهية لعنصر إدارة الخدمات
يهدف عنصر إدارة الخدمات في البنية المؤسسية للحكومة إلى تحقيق ما يلي:


تقديم مجموعة من العمليات المتكاملة والمستمرة والمتسقة التي تدعم إدارة الخدمات  -أي الجمع بين األفراد والعمليات والتكنولوجيا التي
تستخدم لتطوير وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات القابلة للتطوير بطريقة شاملة



قابلية التطوير  -بحيث يمكن تطبيقها على جميع أحجام وتعقيدات مؤسسة معينة أو مجموعات من المؤسسات



تحسين جودة إدارة الخدمات وخفض تكلفتها



التركيز على العمالء  -لضمان اعتماد إدارة الخدمات على العمالء بدالً من الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات
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وينبغي استخالص إطار إدارة الخدمات الذي يلبي هذه المبادئ من أفضل الممارسات المتاحة وأفضل مجموعة محددة ومناسبة من
صا من أجل تلبية احتياجات الجهات الحكومية القطرية.
الوظائف المصممة خصي ً

 2-3خيارات إطار العمل وتحديده
هناك عدد من نماذج إدارة الخدمات الخاصة بالمورد والتي لها أصول في نموذج مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (،)ITIL
على سبيل المثال:


إطار عمليات مايكروسوفت ()MOF



إطار إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدم من HP



إطار عمليات األعمال ()tom



FitSM



ISO/IEC 20000

المورد ،على الرغم من أنها تستند إلى إطار مكتبة .ITIL
وهناك عناصر ملكية لمعايير
ِّ
ويجب على الجهات الحكومية تجنب أطر أو مجموعة أدوات إدارة خدمات الملكية ألنها تميل إلى ربط المنفذ بالحل/النموذج الذي ال
يتناسب مع احتياجاتها الخاصة .وعالوة على ذلك ،فإن هذه النماذج لم تحصل بالضرورة على نفس اتساع وعمق المدخالت والمراجعة
المشابهة مثل مكتبة .ITIL
وباإلضافة إلى نماذج الملكية هذه ،فهناك أيضًا عدد من النماذج المستندة إلى معايير مستقلة للموردين تم تطويرها أو يجري تطويرها،
على سبيل المثال:


COBIT



)ISO20000 / (BS15000



ASL

إدارة الخدمات

8

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

ومن بين جميع النماذج الموجودة في السوق العالمية اليوم ،تتميز مكتبة  ITILبأنها األكثر قبوالً على نطاق واسع .إنها اإلطار الوحيد
المتسق والشامل المقبول دوليًا ألفضل الممارسات في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وقد استخدمت العديد من المؤسسات إطار إدارة خدمات مكتبة  ITILونشأت الفلسفة الكاملة لمكتبة  ITILحول التوجيه منذ ظهورها للوجود.
قد أكدت أبحاث أفضل الممارسات العالمية التي أجرتها فرق البنية المؤسسية للحكومة خالل هذا المشروع الوضع السوقي لمكتبة :ITIL
استخدمت كل من الواليات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة نموذج إدارة خدمات مكتبة  ITILلتحسين الحد األساسي لعمالئها.
وبعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والرجوع إلى نماذج إدارة الخدمات التي تعتمدها الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم،
وجدنا أن التطبيق األكثر شيوعًا إلدارة الخدمات يعتمد على نموذج إدارة خدمات اإلصدار الثالث من مكتبة  .ITILوعالوة على ذلك،
إطارا أكثر قوة لتكنولوجيا المعلومات
فإنه يصبح أكثر قوة إذا قمنا بمواءمته مع إطار  COBITوهو األمر الذي يمكن أن يوفر
ً
والتحكم وأفضل الممارسات في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.
ومن خالل خبرتنا وتحليلنا إلمكانيات إدارة الخدمات الالزمة لدعم تقديم الخدمات الحكومية القطرية ،يتضح أن اإلطار الناضج المنظم
إطارا شامالً للرقابة اعتمادًا على
بشكل جيد المتمثل في مكتبة  ITILوإطار COBITيجب استخدامه على أعلى مستوى ،مما يوفر
ً
نموذج عملية إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وتستند الوظائف القياسية لعمليات الخدمة المبينة في هذه الوثيقة إلى إطار إدارة خدمات اإلصدار الثالث من مكتبة  ،ITILالذي يتواءم
مع إطار  .COBITتم ذكر فوائد تطبيق مكتبة  ITILعلى الجهات الحكومية القطرية ومناقشتها في سياق القسم  .3-2ويفترض أن
تستمر خدمة الجهات الحكومية من قبل إدارة/فريق/فرد محلي متخصص في خدمات تكنولوجيا المعلومات .وهناك فرص وفوائد من
تعزيز إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتغطية العديد من الجهات؛ غير أن هذه الوثيقة ال تغطي هذا الخيار بأي تفاصيل.

 3-3أُطر  COBITومكتبة ITIL
استخدم المتخصصون في مجال تكنولوجيا المعلومات أُطر  COBITومكتبة  ITILلعدة سنوات .وباستخدامهما معًا ،تقدم أُطر
 COBITومكتبة  ITILتوجيهات لحوكمة وإدارة الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات من قبل المؤسسات ،سواء كانت تلك
الخدمات متوفرة داخليًا أو يتم الحصول عليها من أطراف ثالثة مثل مقدمي الخدمات أو شركاء األعمال.

إدارة الخدمات
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وتحتاج الجهات الحكومية القطرية إلى ضبط وإدارة معلوماتها وأصولها ومواردها التكنولوجية ذات الصلة ،وتشمل تلك الترتيبات
الخدمات الداخلية والخارجية عادة ً لتلبية االحتياجات المحددة لألطراف المعنية .ويهدف إطار  COBIT 5في المقام األول إلى توجيه
المؤسسات بشأن تنفيذ ترتيباتها الشاملة المتعلقة بحوكمة وإدارة تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة ( )GEITوتشغيل تلك الترتيبات
وتحسينها عند الضرورة .وتقدم مكتبة  ITILالتوجيه والممارسات الجيدة لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات من أجل تنفيذ إدارة
خدمات تكنولوجيا المعلومات من منظور تمكين قيمة األعمال.
ويتسم إطار  COBITبأن نطاق تغطيته (حوكمة وإدارة تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة) أوسع من نطاق  .ITILإنه يعتمد على
خمسة مبادئ (تلبية احتياجات األطراف المعنية؛ وتغطية المؤسسة بشكل شامل؛ وتطبيق إطار واحد متكامل؛ وتمكين نهج شامل؛
وفصل الحوكمة عن اإلدارة) وسبعة عناصر تمكينية (المبادئ والسياسات واألطر؛ والعمليات؛ والهياكل التنظيمية؛ والثقافة واألخالق
والسلوك؛ والمعلومات؛ والخدمات والبنية األساسية والتطبيقات؛ واألفراد والمهارات والكفاءات).
ركز مكتبة  ITILعلى إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وتقدم توجي ًها أكثر عمقًا في هذا المجال ،مع معالجة المراحل الخمس لدورة
حياة الخدمة :إستراتيجية الخدمة ،وتصميم الخدمة ،ونقل الخدمة ،وتشغيل الخدمة والتحسين المستمر للخدمة.
ويتماشى نهج كل من  COBITو ITILبشكل جيد مع إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات .ويتم توضيح الفرق بين االثنين أحيانًا بأن
إطار  COBITيقدم "السبب"؛ بينما تقدم مكتبة " ITILالكيفية" .وفي حين أن هذه الرؤية تبدو جذابة ،إال أنها بسيطة ويبدو أنها
خيارا زائفًا أو نحو ذلك .ومن األکثر دقة أن نقول أن احتياجات الجهات الحكومية الحکومية القطرية لتلبية احتياجات األعمال
تفرض
ً
في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ستتم خدمتها بشکل جيد بحيث تتم مراعاة استخدام توجيهات  COBITو .ITILكما أن
االستفادة من نقاط القوة في كل من اإلطارين وتكييفها بحيث يتم استخدامها بالشكل المناسب ،سوف يساعد في حل المشاكل التجارية
ويدعم تحقيق األهداف التجارية.

إدارة الخدمات
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الشكل  - 1عالقة  COBITباإلصدار الثالث من مكتبة ITIL

ويمكن النظر إلى  ITILعلى أنها طريقة إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات عبر دورة حياتها في حين أن  COBITتتمحور حول
كيفية التحكم في تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة لتحقيق الحد األقصى من القيمة من األعمال التجارية ،والتي تم تمكينها عن طريق
استثمارات تكنولوجيا المعلومات في حين تقليل المخاطر وتحسين الموارد.

الشكل  - 2عمليات تكنولوجيا المعلومات في COBIT

إدارة الخدمات
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 4-3الجمع بين  COBITواإلصدار الثالث من مكتبة ITIL
يتكون إطار  COBITمن مجموعة مثبتة من الممارسات الجيدة والعمليات التي يمكن للشركات استخدامها لضمان أن تكنولوجيا
المعلومات تعمل بأقصى قدر ممكن من الفعالية لتقليل المخاطر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتحقيق أقصى قدر من فوائد االستثمار
في التكنولوجيا .إنه نهج استباقي وشامل بشكل مميز لإلدارة يضمن تلبية تكنولوجيا المعلومات الحتياجات األعمال .ويساعد هذا اإلطار
على توثيق الممارسات المثالية للجهات الحكومية بطريقة شاملة ومتكاملة ويوفر أدوات لقياس األداء ورصده ومقارنته بنا ًء على نماذج
األهداف والمقاييس والنضج .وعالوة على ذلك فإنه يساعد تكنولوجيا المعلومات على إظهار قيمتها للمؤسسة ويتكامل بسهولة مع،
ويعتمد على ،األطر التجارية وأطر تكنولوجيا المعلومات األخرى ،في حين تحسين تأثيرها.
تقدم مكتبة  ITILمجموعة شاملة ومفصلة جدًا من الممارسات الجيدة للنطاق المحدد إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والعمليات
ذات الصلة ،وتعزيز نهج الجودة لتحقيق فعالية وكفاءة األعمال في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات.

إدارة الخدمات
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وعند استخدامهما معًا ،يقدم كل من  COBITو ITILنه ًجا تنازليًا لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الخدمات .ويوجه إطار
 COBITأولويات اإلدارة وأهدافها ضمن نهج شامل ومتكامل لمجموعة كاملة من أنشطة تكنولوجيا المعلومات .وهذا يمكن أن يجعل
جميع األطراف المعنية (إدارة األعمال وتكنولوجيا المعلومات ،والمدققين ،ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات) تركز على نهج متكامل
ومشترك .كما تدعم مكتبة  ITILذلك بأفضل ممارسات إدارة الخدمات .وتزداد قوة كال النهجين عند استخدامهما معًا ،إضافة إلى
ازدياد احتمالية دعم اإلدارة وتوجيهها ،واالستخدام األقل تكلفة لموارد التنفيذ.

إدارة الخدمات
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 4إطار إدارة خدمات قطر
 1-4اإلطار الهيكلي إلدارة الخدمات
يتناول إطار إدارة الخدمات وظائف األفراد والعمليات والتكنولوجيا.
وجدير بالذكر أن دور إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في إطار البنية المؤسسية للحكومة يتلخص في تقديم ودعم خدمات تكنولوجيا
المعلومات المحددة للعمالء والمستخدمين الداخليين والخارجيين .وتشترك وظائف تكنولوجيا المعلومات في جميع إدارات الحكومة
القطرية في هذا المفهوم المشترك إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ،أي أنها جميعًا تلبي احتياجات العميل لتكنولوجيا المعلومات
بطريقة أو بأخرى.
وبالتالي ،فمن المفيد أن يتم تقاسم بنية مشتركة ومجموعة مشتركة من "أفضل الممارسات" من أجل تقديم إدارة خدمات تكنولوجيا
المعلومات ،بمعنى إطار ومجموعة معايير وظيفية ونهج مشترك.
وتشمل الفوائد الناتجة عن هذا النهج ما يلي:


إمكانية تحديد مجموعة مشتركة من مستويات الخدمة الموثوقة والمتسقة مع العمالء .مستويات الخدمة تصبح "محددة" وبالتالي يمكن
توقع الحد األدنى من معايير جودة الخدمة بغض النظر عن نوع العميل.



إمكانية قياس جودة الخدمة وإبالغ مجتمع العمالء عنها .تركز إدارة الخدمات على العمالء



يمكن رصد تكلفة وجودة خدمات تكنولوجيا المعلومات وتحسينهما بشكل مستمر



يمكن أن يشترك العمالء وتكنولوجيا المعلومات في لغة مشتركة لـ "إدارة الخدمة"

تعتمد إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات على إطار جيد التنظيم ،مع سياسات وإجراءات موثقة لتغطية جميع المتطلبات التشغيلية.

إدارة الخدمات
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 2-4نظرة عامة على إطار إدارة خدمات البنية المؤسسية للحكومة
بإلقاء نظرة أوسع على جميع وظائف إدارة الخدمات ،يمكن تصنيف اإلطار العام إلدارة خدمات البنية المؤسسية للحكومة بحسب
العناصر المبينة في الشكل الوارد أدناه.

الشكل  - 3إطار مبسط إلدارة الخدمات

إدارة الخدمات
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يتم تلخيص هذه العناصر أدناه:

العنصر
عمليات حوكمة دورة حياة الخدمة

الوصف
عمليات الحوكمة واإلدارة لجهود تكنولوجيا المعلومات داخل شركة معينة ،مع األخذ بعين
االعتبار عوامل مثل الرؤية والقيم والغايات واألهداف العامة للشركة  --ووضع مبادئ
توجيهية (أو "فلسفة إدارة") بنا ًء على تلك العوامل

عمليات تحسين الخدمات المستمرة

سوف تدعم المعلومات المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات المتفق عليها متطلبات العمل
في حالة تعطل األعمال ،بنا ًء على جدول االسترداد الملتزم به

قياس الخدمات

رصد قياسات العمليات األخرى في نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات وأيضًا قياسات نظام
اإلدارة الشامل لضمان أن النظام يعمل بشكل صحيح.

تقارير الخدمة

معلومات حول التطبيقات الموجودة وسلوك الخدمة وما إذا كانت تعمل أم ال

تحسين الخدمة

معلومات حول األداء واستثناءات خدمة تطبيق معين

عمليات إستراتيجية الخدمات

يتلخص الغرض من عمليات إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات في تحديد االتجاه من أجل
تحقيق النتائج من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات ،وضمان أنها تدعم األعمال
وإستراتيجية األعمال إلى المستوى المطلوب والممول

إدارة الطلب

عمليات لفهم أنماط السلوكيات التجارية للعمالء وربط تلك األنماط بالتأثير على عرض
خدمات تكنولوجيا المعلومات

إنشاء إستراتيجية

المعلومات المرتبطة بوضع إستراتيجية لخدمات تكنولوجيا المعلومات

إدارة حافظة الخدمات

مجموعة من استثمارات تكنولوجيا المعلومات تتضمن الفرص طويلة المدى وواسعة النطاق
وكذلك قصيرة المدى ومحدودة النطاق ،بنا ًء على الهدف اإلستراتيجي وأولويات األعمال

إدارة الخدمات
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عمليات تشغيل دورة حياة الخدمات

تشمل تصميم الخدمات الجديدة أو المتغيرة من أجل إدخالها في البيئة النشطة ،ونقل
الخدمات ،والعمليات المتعلقة بعمليات تشغيل الخدمات.

عمليات تصميم الخدمات

المعلومات المتعلقة بإنشاء تصميم موثق بالكامل من متطلبات الحل المتفق عليها ،والتي
تصف سلوك عناصر الحل ومعايير القبول والقياسات المتفق عليها.

إدارة كتالوج الخدمات

عمليات لتقديم مصدر موثوق من المعلومات المتسقة حول جميع الخدمات المتفق عليها
وضمان إمكانية الوصول إليها إلى ح ٍد كبير من قبل هؤالء الذين تمت الموافقة عليهم
لعرض هذه المعلومات.

إدارة مستوى الخدمة

عمليات لضمان أن الخدمة المقدمة للعمالء تطابق خصائص جودة الخدمة المتفق عليها
والملتزم بها أو تتجاوزها.

إدارة القدرة

المعلومات المتعلقة بقدرة خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لها من أجل
االحتياجات الحالية والمستقبلية المحددة للشركة.

إدارة التوافر

المعلومات المتعلقة بتوافر -أو بتجاوز -خدمات تكنولوجيا المعلومات مقابل االحتياجات
الحالية والمستقبلية المحددة لألعمال

إدارة أمن الخدمات

عمليات إنشاء وتشغيل الضوابط األمنية ووسائل الحماية مع جميع أصول وخدمات
تكنولوجيا المعلومات من أجل التوافق مع األمن العام للشركة والمتطلبات الخاصة
بتكنولوجيا المعلومات أيضًا.

إدارة الموردين

عمليات إدارة التفاعالت مع الموردين والشركاء بشكل رسمي عن طريق اختيارهم على
أساس قدرتهم على تلبية المتطلبات المحددة ،وإدارة األداء مقابل االلتزامات المتفق عليها.

عمليات نقل الخدمات

تركز على الدور األوسع نطاقًا طويل المدى إلدارة التغيير وممارسات اإلصدار لكي يتم
النظر في المخاطر والفوائد وآليات التسليم وسهولة العمليات الجارية المتعلقة بالخدمة .إنها
ترکز علی نقل الخدمات إلی البيئة "النشطة".

تخطيط ودعم االنتقال

عمليات لتوجيه أي منتج من منتجات تكنولوجيا المعلومات (مثل التطبيق ،أو عنصر البنية
التحتية ،أو خدمة تكنولوجيا المعلومات ،أو الوثائق ،أو مزيج منها) طوال دورة حياته من
البداية إلى النهاية وأن تكون المالك النهائي لهذا المنتج.

إدارة الخدمات
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إدارة التغيير

العمليات التي تتحكم في التغييرات الجزئية/المفصلة في بيئة تشغيلية معينة.

إدارة أصول وتكوين الخدمات

تحديد مكونات تكنولوجيا المعلومات وفهم كيفية عملها معًا داخل بيئة تكنولوجيا المعلومات
وضمان توثيق وتتبع جميع التغييرات في البيئة.

إدارة اإلصدار والنشر

العمليات التي تدير التغييرات الكلية/الشاملة في بيئة خدمات تكنولوجيا المعلومات ،وعادة ً
ما تطلق مبادرات تطوير متحكم بها.

التحقق من الخدمة واختبارها

عمليات التحقق قبل النشر من أن الحل وميزاته مطابقين لمواصفات ومتطلبات التصميم.

التقييم

تقييم تنفيذ وتطبيق نظام حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارتها وتحديد التحسينات
المحتملة عليه.

إدارة المعرفة

الغرض من عملية إدارة المعرفة هو التركيز على الحصول على المعلومات والمعارف
التي يحتاجها الموظفون للعمل بفعالية واالستفادة منها.

عمليات تشغيل الخدمات

المجاالت والعمليات التي تركز على التخطيط طويل المدى وتحسين خدمات تكنولوجيا
المعلومات.

إدارة األحداث

عمليات تحديد وترتيب أولويات البنية التحتية والخدمات والعمليات التجارية واألحداث
األمنية ،واالستجابة المناسبة لتلك األحداث ،وخاصة االستجابة للحاالت التي يمكن أن تؤدي
إلى أخطاء أو حوادث محتملة.

إدارة الحوادث

إدارة الحوادث التشغيلية غير المتوقعة بهدف أساسي يتمثل في إعادة الخدمة للعمالء بأسرع
وقت ممكن.

استيفاء الطلب

عمليات تلقي طلبات الخدمة من المستخدمين وتوجيه كل طلب إلى العملية المناسبة من أجل
معالجته.

إدارة المشکالت

عمليات لحل المشاكل التي تؤثر على خدمات تكنولوجيا المعلومات ،بشكل تفاعلي واستباقي
على حد سواء.

إدارة الخدمات
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إدارة الوصول

عمليات إنشاء سجل لهويات مستخدمي تكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بهم من حقوق
الوصول لكل خدمة والحفاظ على هذا السجل.

إدارة العمليات

المعلومات المتعلقة بنظام اإلدارة والتي بموجبها تؤدي وظيفة تكنولوجيا المعلومات عملها
بشكل عام لتلبية احتياجات العمل.

إدارة الخدمات
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 5عمليات حوكمة دورة حياة الخدمة
دورا رئيسيًا في مواءمة كيان تكنولوجيا المعلومات مع النهج العام للمؤسسة .ولكي يكون نظام إدارة
يؤدي إطار إدارة الخدمات ً
تكنولوجيا المعلومات فعاالً ،يجب أن يركز على الجوانب الثقافية وكذلك على الجوانب التجارية .وتستخدم هذه البنود التي تعتبر
مندرجة ضمن نطاق "الحوكمة" لتحديد الركائز التأسيسية الرئيسية .وال تحدد هذه العملية أولويات المؤسسة ،بل إنها نهج لتشغيل

مختلف مشاريع وعمليات تكنولوجيا المعلومات بطريقة منسقة وإدارة تقدمها وصحتها.

 1-5عمليات تحسين الخدمات المستمرة
الغرض من عمليات تحسين الخدمات المستمرة هو ضمان أن خدمات تكنولوجيا المعلومات المتفق عليها ستدعم متطلبات العمل في
حالة تعطل األعمال ،بنا ًء على جدول االسترداد الملتزم به.
خطيرا على خدمات تكنولوجيا
تأثيرا
وتتحمل عمليات تحسين الخدمات المستمرة المسؤولية عن إدارة المخاطر التي يمكن أن تؤثر
ً
ً
المعلومات .وهذا يضمن قدرة الجهات الحكومية المقدمة للخدمات على توفير الحد األدنى من مستويات الخدمة المتفق عليها دائ ًما عن
طريق تقليل المخاطر إلى مستوى مقبول والتخطيط الستعادة خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وينبغي تصميم إدارة استمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات ( )ITSCMبحيث تدعم استمرارية األعمال وتنشئ إطا ًرا الستمرارية خدمات
تكنولوجيا المعلومات من خالل تحديد متطلبات استمرارية خدمات األعمال التجارية .وتكون العوامل التالية مهمة الستمرارية الخدمة.
أمرا حيويًا في ضمان أن تكون
قياس الخدمة  -يرتبط قياس الخدمة بتقارير الخدمة بشكل وثيق وواضح جدًا .ويعتبر تحديد القاعدة ً

التقارير الناتجة ذات مغزى بالنسبة ألولئك الذين يتلقونها وأنها تقدم قيمة.
تقارير الخدمة  -تركز تقارير الخدمة على التقارير المستندة إلى النتائج المحققة على الصعيدين التشغيلي واإلستراتيجي .كما تقدم أيضًا
تقارير عن أي تطورات تتعلق باتفاقيات مستوى الخدمة مثل إصابة أهداف مختلفة مثل توافر النظام
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تحسين الخدمة  -تؤدي عمليات تحسين الخدمات المستمرة إلى تحسين فعالية الخدمات والعمليات وكفاءتها باستمرار وال يمكن القيام

بذلك إال بإجراء مراجعات منتظمة لخدمات األعمال التجارية وخدمات البنية التحتية.
1-1-5
.1

الممارسات الموصى بها
يجب أن تحدد الجهات الحكومية النظام وعناصر التكوين التي ينبغي رصدها بشكل دوري .ويمكن إجراء ذلك عن طريق تحديد العوامل
الحاسمة لكل خدمة تجارية.

.2

ويجب على الجهات الحكومية إعداد نظام إدارة التكوين الخاص بها (قاعدة بيانات إدارة التكوين) لتخزين مثل عناصر التكوين هذه،
ويمكن إضافة القواعد واإلجراءات وجميع معلومات نظام معرفة االستمرارية إلى قاعدة بيانات إدارة التكوين بحيث يمكن أن يكون
بمثابة مصدر واحد لمستودع السجالت.

2-5

عمليات إستراتيجية الخدمات

يتلخص الغرض من إستراتيجية الخدمات في تحديد االتجاه من أجل تحقيق النتائج من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات ،وضمان
أنها تدعم األعمال وإستراتيجية األعمال إلى المستوى المطلوب والممول وقد تم إنشاؤها من أجل "تحديد األهداف واتخاذ قرار بشأن

مجاالت التغيير" 1،ومن أجل أن تدعم إمكانيات تكنولوجيا المعلومات إستراتيجية األعمال.
تعريف إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات :مجموعة األهداف والسياسات والخطط التي تحدد كيف تعمل منظومة تكنولوجيا المعلومات

خالل فترة محددة.

1-2-5

إدارة الطلب

يكمن الغرض من عملية إدارة الطلب في فهم أنماط السلوكيات التجارية للعمالء وربط تلك األنماط بالتأثير على عرض خدمات
تكنولوجيا المعلومات .وتهدف هذه العملية إلى مزامنة االستهالك (الطلب) مع القدرة (العرض) فيما يتعلق بموارد تكنولوجيا

المعلومات.

 1المصدر :أكاديمية آي بي إم لدراسة التكنولوجيا )" ،AR221 (2004البنية المؤسسية في عصر الطلب" .تعريف اإلستراتيجية.
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وتتمثل فائدة إدارة الطلب في تعظيم قيمة األعمال التجارية (تحدد القيمة بطرح تكلفة الخدمة التجارية من المنفعة) من االستثمار في
موارد تكنولوجيا المعلومات( .تركز إدارة القدرة على سلوك موارد تكنولوجيا المعلومات هذه؛ وتفهم إدارة الطلب سلوك مستهلكي

موارد تكنولوجيا المعلومات وتؤثر عليه).
وسوف تساعد إدارة الطلب الحكومة القطرية على النمو واالستفادة من التحديات الجديدة ومساعدة عمالئها من خالل تقديم معلومات
مفيدة لتطوير إستراتيجية خدمة لهيئاتها .ولهذا الغرض ،يجب وضع إطار إلدارة الطلب لتقييم متطلبات األعمال وتصنيفها وتوقع

الطلب على الخدمات.
 1-1-2-5الممارسات الموصى بها

.1

2-2-5

يجب على الجهات الحكومية في قطر وضع إطار إلدارة الطلب من أجل تقييم نتائج إدارة الطلب وتقديم تقارير بشأنها من المعلومات
والتقارير التي يتم جمعها من عمليات مثل إدارة مستوى الخدمة وإدارة القدرة وإدارة الحافظات .وهذا سوف يساعد الجهات الحكومية
على تحسين التخطيط للخدمات الجديدة وتحديث الحالية استجابة لمالحظات العمالء واتجاهات المجال.

إنشاء إستراتيجية

عند صياغة إستراتيجية للخدمات ،ينبغي أن تقوم الجهات الحكومية بتحليل حافظات خدماتها الحالية مقابل النموذج المرجعي لألداء

لضمان توافق الخدمات مع األهداف اإلستراتيجية للهيئات.




أي من خدماتنا أو أنواع الخدمات يتماشى مع األهداف اإلستراتيجية للجهة الحكومية؟
ً
وتميزا في سلسلة القيمة أو شبكة القيمة في الجهة الحكومية؟
أي أنشطتنا أكثر فعالية
أي من عمالئنا واألطراف المعنية لدينا أكثر رضا ًء؟

لكي تعمل الجهات الحكومية وتنمو بنجاح على المدى الطويل ،يجب أن يكون لديها القدرة على التفكير والعمل بطريقة إستراتيجية.
ويتطلب تحقيق األهداف والغايات اإلستراتيجية استخدام األصول اإلستراتيجية .ويلزم إجراء تحليل مفصل لتحويل إدارة الخدمات إلى
أصل إستراتيجي .وينبغي أن يركز على تحليل العالقة بين مختلف خدمات األعمال والتطبيقات واألنظمة الداعمة لها ونماذج األعمال

واألهداف اإلستراتيجية أو مؤشرات األداء الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها.
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 1-2-2-5الممارسات الموصى بها
.1

إطارا لعمليات إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات تركز على العمالء تتماشى مع األهداف
ينبغي أن تضع الجهات الحكومية
ً
اإلستراتيجية للجهة الحكومية ورسالتها .ويجب االستفادة بشكل كبير من النماذج المرجعية ألداء البنية المؤسسية للحكومة والنماذج
المرجعية لألعمال التجارية إلنشاء هذا اإلطار.

3-2-5

إدارة حافظة الخدمات

يكمن الغرض من إدارة حافظة الخدمات في المساعدة في تحديد مجموعة استثمارات تكنولوجيا المعلومات التي تتضمن الفرص طويلة
المدى وواسعة النطاق وكذلك قصيرة المدى ومحدودة النطاق ،بنا ًء على الهدف اإلستراتيجي وأولويات األعمال .ويشمل ذلك تقييم جميع

التطبيقات والخدمات ومشاريع تكنولوجيا المعلومات التي تستهلك الموارد من أجل فهم قيمتها لمؤسسة تكنولوجيا المعلومات.
وسوف ينشئ إطار إدارة حافظة الخدمات عالقات بين ك ٍل من خدمات األعمال والنتائج المرجوة منها .ويحمل إطار إدارة حافظة
الخدمات قائمة جرد لجميع المشاريع وخدمات األعمال .ويمكن إنشاؤها من خالل االستفادة من النماذج المرجعية ألداء البنية المؤسسية

للحكومة والنماذج المرجعية لألعمال التجارية.
 1-3-2-5الممارسات الموصى بها
.1

إطارا إلدارة حافظة الخدمات لتخزين جميع خدمات األعمال ومؤشرات األداء الرئيسية المرجوة منها.
ينبغي أن تنشئ الجهات الحكومية
ً
وسوف تجري الجهات الحكومية مراجعة دورية لهذا اإلطار بشكل ربع سنوي.
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 6عمليات تشغيل دورة حياة الخدمات
تشمل عمليات تشغيل دورة حياة الخدمات تصميم الخدمات الجديدة أو المتغيرة من أجل إدخالها في البيئة الحية ،ونقل الخدمات،
والعمليات المتعلقة بعمليات تشغيل الخدمات.

 1-6عمليات تصميم الخدمات

 1-1-6إدارة كتالوج الخدمات
يتلخص الغرض من إدارة كتالوج الخدمات في تقديم مصدر موثوق من المعلومات المتسقة حول جميع الخدمات المتفق عليها وضمان

إمكانية الوصول إليها إلى ح ٍد كبير من قبل هؤالء الذين تمت الموافقة عليهم لعرض هذه المعلومات.
وتشكل إدارة كتالوج الخدمات جز ًءا مه ًما من تصميم الخدمة .ويقدم كتالوج الخدمات قيمة تجارية كمصدر مركزي للمعلومات المتعلقة
بخدمات تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها الجهات الحكومية .وهذا يضمن أن جميع مجاالت األعمال يمكنها االطالع على عرض دقيق

ومتسق لخدمات تكنولوجيا المعلومات وتفاصيلها وحالتها.
ويجب أن تشمل أنشطة إدارة كتالوج الخدمات ما يلي:






تعريف الخدمة.
إنتاج كتالوج خدمات دقيق والحفاظ عليه.
الترابط واالعتمادية واالتساق بين كتالوج الخدمات وحافظة الخدمات.
الترابط واالعتمادية واالتساق بين جميع الخدمات والخدمات الداعمة ضمن كتالوج الخدمات.
الترابط واالعتمادية واالتساق بين جميع الخدمات والمكونات الداعمة وعناصر التكوين ( )Cisضمن كتالوج الخدمات ونظام
إدارة التكوين.

 1-1-1-6الممارسات الموصى بها


إطارا إلدارة كتالوج الخدمات .ويمكنها استخدام كتالوجات النموذج المرجعي لألعمال التجارية للبنية
ينبغي أن تضع الجهات الحكومية
ً
المؤسسية للحكومة لهذا الغرض.
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 2-1-6إدارة مستوى الخدمة
يكمن الغرض من عملية إدارة مستوى الخدمة في ضمان أن الخدمة المقدمة للعمالء تطابق خصائص جودة الخدمة المتفق عليها

والملتزم بها أو تتجاوزها.
تعريف اتفاقية مستوى الخدمة (" :)SLAهي اتفاقية بين جهة حكومية وعميل .توضح اتفاقية مستوى الخدمة خدمات تكنولوجيا
المعلومات وتوثق أهداف مستوى الخدمة وتحدد مسؤوليات مقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والعميل .وقد تشمل اتفاقية واحدة من

اتفاقيات مستوى الخدمة العديد من خدمات تكنولوجيا المعلومات أو العديد من العمالء".
وبصفة عامة ،تتفاوض إدارة مستوى الخدمة بشأن أهداف خدمات تكنولوجيا المعلومات المناسبة وتتفق عليها وتوثقها مع ممثلي
األعمال التجارية ،ثم تراقب وتصدر تقارير عن اتفاقيات مستوى الخدمة .ويرد في الملحق هــ "اتفاقيات مستوى الخدمة" نموذج

لتوثيق اتفاقيات مستوى الخدمة.
وتتمثل أهداف إدارة مستوى الخدمة فيما يلي:







تحديد مستوى خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة وتوثيقه والموافقة عليه ورصده وقياسه وإعداد تقرير عنه ومراجعته.
توفير وتحسين العالقة والتواصل مع الجهة الحكومية والعمالء.
ضمان وضع أهداف محددة وقابلة للقياس لجميع خدمات تكنولوجيا المعلومات.
مراقبة رضا العمالء عن جودة الخدمة المقدمة وتحسينه.
التأكد من أن تكنولوجيا المعلومات والعمالء لديهم توقعات واضحة ال لبس فيها لمستوى الخدمة التي سيتم تقديمها.
مبررا من حيث التكلفة.
ضمان تنفيذ التدابير االستباقية لتحسين مستويات الخدمة المقدمة حيثما يكون إجراء ذلك
ً

 1-2-1-6الممارسات الموصى بها
 .1يجب علی الجهات الحكومية تحديد متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة والتفاوض بشأنها وتوثيقها والموافقة عليها من أجل تجديدها أو
تغييرها
أو إدارتها أو مراجعتها طوال دورة حياة الخدمة.
 .2ينبغي أن يكون إلطار إدارة مستوى الخدمة لدى الجهات الحكومية إمكانيات للرصد والقياس من أجل تتبع إنجازات أداء الخدمات في
جميع الخدمات التشغيلية مقابل األهداف الواردة في اتفاقيات مستوى الخدمة.
 .3ينبغي أن تقوم الجهات الحكومية بصفة دورية بإجراء مراجعات للخدمة وتشجع التحسينات في إطار تحسين الخدمات بشکل عام ،وأن
تقوم أيضًا بمراجعة وتنقيح اتفاقيات مستوى الخدمة ونطاق الخدمة والعقود وأي اتفاقيات أساسية أخرى .كما ينبغي أن توفر وثيقة
ومعايير إدارة مستوى الخدمة وتبقيها محدثة.

 3-1-6إدارة القدرة
يكمن الغرض من إدارة القدرة في تماشي خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لها مع االحتياجات الحالية والمستقبلية المحددة

لألعمال .وتركز إدارة القدرة على المشهد الكامل لتصميم قدرات الخدمات وتخطيطها وحتى الجوانب التشغيلية لقدرات الخدمات.
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تعريف القدرة " :الحد األقصى لإلنتاجية الذي يمكن أن يوفره عنصر تكوين أو خدمة من خدمات تكنولوجيا المعلومات أثناء تحقيق
أهداف مستوى الخدمة المتفق عليها .وبالنسبة لبعض أنواع عناصر التكوين ،يمكن أن تكون القدرة هي السعة أو الحجم ،كمحرك

أقراص على سبيل المثال.
وتركز إدارة القدرة على االتفاق على -ومراقبة وتوقع -األداء والقدرة الشاملة الستخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات النشطة
والتشغيلية وأعباء العمل .إنها تضمن أن يتم رصد وقياس أداء جميع الخدمات ،على النحو المفصل في أهداف الخدمة ضمن اتفاقيات
مستوى الخدمة ومتطلبات مستوى الموردين ،وأن يتم تسجيل البيانات التي يتم جمعها وتحليلها وإعداد تقارير عنها .وحيثما كان ذلك

ضروريًا ،ينبغي اتخاذ إجراءات استباقية وتفاعلية لضمان تحقيق أداء جميع الخدمات ألهداف العمل المتفق عليها.
 1-3-1-6الممارسات الموصى بها
.1

يوصى بأن يكون لدى الجهات الحكومية إطار إلدارة القدرات يمكنه إدارة -ومراقبة وتوقع -أداء المكونات الفردية لتكنولوجيا المعلومات
واستخدامها وقدرتها .وسوف يضمن هذا اإلطار أن يتم رصد جميع المكونات داخل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي لديها موارد
محدودة وقياسها ،وأن يتم تسجيل البيانات التي يتم جمعها وتحليلها وإعداد تقارير عنها.

 4-1-6إدارة التوافر
يكمن الغرض من إدارة التوافر في مطابقة -أو تجاوز -توافر خدمات تكنولوجيا المعلومات مقابل االحتياجات الحالية والمستقبلية
المحددة لألعمال .وتعمل إدارة التوافر على تعزيز توافر الخدمات من خالل التخطيط لتوافر الخدمات على المدى الطويل ،وقياس

ورصد توافر الخدمات ،وصياغة معايير تصميم توافر الخدمات تلبي المتطلبات.
تعريف التوافر" :قدرة أحد عناصر التكوين أو خدمة من خدمات تكنولوجيا المعلومات على أداء وظيفتها المتفق عليها عند الحاجة.
ويتم تحديد التوافر من خالل الموثوقية وقابلية الصيانة وقابلية الخدمة واألداء واألمن .ويتم حساب التوافر كنسبة مئوية عادة ً .وغالبًا ما
يعتمد هذا الحساب على وقت الخدمة ووقت التوقف المتفق عليهما .ومن أفضل الممارسات أن يتم حساب التوافر باستخدام قياسات ناتج

األعمال لخدمات تكنولوجيا المعلومات".
وتعتبر إدارة التوافر بمثابة نافذة لجودة الخدمة لعمالء األعمال .وبالتالي فإن مقدم الخدمة الذي ال يطبق ممارسات صارمة إلدارة
التوافر وال يستطيع تقديم خدمة موثوقة ومستقرة لن يحصل على والء العمالء أبدًا .كما أن السهولة التي يمكن بها اإلصالح

نظام ما تؤثر على توافر الخدمة.
أو االستبدال المباشر ألجزاء حدث بها قصور في
ٍ
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وتتمثل أهداف إدارة التوافر فيما يلي:


إنشاء خطة توافر مناسبة ومحدثة تعكس االحتياجات الحالية والمستقبلية لألعمال والحفاظ عليها.



تقديم المشورة والتوجيه لجميع المجاالت األخرى لألعمال وتكنولوجيا المعلومات حول جميع األمور المتعلقة بالتوافر.



التأكد من أن إنجازات توافر الخدمات تلبي أو تتجاوز جميع أهدافها المتفق عليها من خالل إدارة أداء التوافر فيما يتعلق بالخدمات
والموارد.



تقييم أثر جميع التغييرات على خطة التوافر واألداء وقدرة جميع الخدمات والموارد.

 1-4-1-6الممارسات الموصى بها
.1

ينبغي أن تخطط الجهات الحكومية لمتطلبات توافر الخدمات من خالل مراعاة التكنولوجيات عالية التوافر في حين نشر أوقات تشغيل
الخدمات وكذلك قابلية خدمة مكونات الخدمة .وال تتوقف قابلية الخدمة على خصائص النظام واإلمكانيات الفنية لمقدم الخدمة فحسب ،بل
تتوقف أيضًا على إمكانيات أي طرف ثالث مقدم للخدمة والعالقات التعاقدية معه.

.2

ويوصى أن تخطط الجهات الحكومية لبناء القدرات الفنية لموظفيها ،وتتحقق من القدرات الفنية لألطراف الثالثة المقدمة للخدمات.

 5-1-6إدارة استمرارية الخدمات
يكمن الغرض من عملية إدارة استمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات ( )ITSCMفي ضمان أن خدمات تكنولوجيا المعلومات

المتفق عليها ستدعم متطلبات العمل في حالة تعطل األعمال ،بنا ًء على جدول االسترداد الملتزم به.
خطيرا
تأثيرا
تعريف إدارة استمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات" :هي العملية المسؤولة عن إدارة المخاطر التي يمكن أن تؤثر
ً
ً
على خدمات تكنولوجيا المعلومات .وتضمن إدارة استمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات قدرة مقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات
على توفير الحد األدنى من مستويات الخدمة المتفق عليها دائ ًما عن طريق تقليل المخاطر إلى مستوى مقبول والتخطيط الستعادة

خدمات تكنولوجيا المعلومات .وينبغي تصميم إدارة استمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات لدعم إدارة استمرارية األعمال.
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وذلك ألن التعطل الشديد للخدمة شيء ال تريد أي شركة أو مقدم خدمة التعرض له .وتهدف إدارة استمرارية خدمات تكنولوجيا
المعلومات إلى دعم العملية الشاملة إلدارة استمرارية األعمال من خالل ضمان أن المرافق الفنية ومرافق الخدمات المطلوبة
لتكنولوجيا المعلومات (بما في ذلك أنظمة الكمبيوتر والشبكات والتطبيقات والبيانات واالتصاالت والبيئة والدعم الفني ومكتب

الخدمات) يمكن أن تستأنف في إطار الجداول الزمنية المطلوبة والمتفق عليها لألعمال.
 1-5-1-6الممارسات الموصى بها
.1

ينبغي أن يكون لدى الجهات الحكومية خطة الستمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات وأن تضمن وضع آليات مناسبة لالستمرارية
واالسترداد من أجل تحقيق أهداف استمرارية األعمال المتفق عليها أو تجاوزها.

 6-1-6إدارة أمن المعلومات
يكمن الغرض من عملية إدارة أمن المعلومات في إنشاء وتشغيل الضوابط األمنية ووسائل الحماية مع جميع أصول وخدمات تكنولوجيا
المعلومات من أجل التوافق مع األمن العام للشركة والمتطلبات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات أيضًا .إنها تشمل أنشطة للحد من
المخاطر التي تشكلها العناصر الخبيثة من الغرباء والعاملين في الداخل ،فضالً عن تقليل نقاط الضعف في خدمات تكنولوجيا

المعلومات والنظم والعمليات التي قد تسهل نجاح هذه العناصر الخبيثة.
وسوف توفر عمليات إدارة األمن الفوائد التالية للهيئات


توافر المعلومات وقابليتها لالستخدام عند الحاجة ،وقدرة النظم التي توفرها على مقاومة الهجمات بشكل مناسب والتعافي من األعطال أو
تالفيها (التوافر)



عدم مراقبة المعلومات أو الكشف عنها إال لمن لهم الحق في المعرفة فقط (السرية).



كمال المعلومات ودقتها وحمايتها من التعديل غير المصرح به (النزاهة).



الثقة في المعامالت التجارية ،وكذلك في تبادل المعلومات بين المؤسسات أو مع الشركاء (الموثوقية وعدم اإلنكار).

 1-6-1-6الممارسات الموصى بها
.1

يجب على الجهات الحكومية االلتزام بسياسات وضوابط ضمان المعلومات المنصوص عليها في وثيقة إدارة أمن قطر.
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 7-1-6إدارة الموردين
يتلخص الغرض من عملية إدارة الموردين في إدارة التفاعالت مع الموردين والشركاء بشكل رسمي عن طريق اختيارهم على أساس

قدرتهم على تلبية المتطلبات المحددة ،وإدارة األداء مقابل االلتزامات المتفق عليها.
وتهدف عملية إدارة الموردين داخل مكتبة  ITILإلى ضمان ما يلي:


حصول المؤسسة على قيمة مقابل المال من الموردين والعقود.



تماشي العقود المبرمة مع الموردين مع احتياجات المؤسسة بشكل تام.



أن تدعم جميع العقود األهداف الواردة في متطلبات مستوى الموردين ( )SLRsواتفاقيات مستوى الخدمة ( )SLAsوتتماشى معها،

وينبغي إدارتها باالقتران مع إدارة مستوى الخدمة.


أن تتم إدارة عالقات الموردين.



أن يتم التفاوض على عقود الموردين وإدارتها بشكل صحيح من خالل دورة حياة العقد الكاملة.



أن تكون لدى المؤسسة سياسة للموردين ونظام معلومات داعم إلدارة الموردين والعقود (.)SCMIS

 1-7-1-6الممارسات الموصى بها
.1

يوصى بأن يكون لدى المؤسسات القدرة (مثل :نظام إدارة الموردين والعقود) لفحص وإدارة قائمة موردي/بائعي الطرف الثالث .وينبغي
أن يوفر النظام هذه اإلمكانيات التالية:
أ.

تقديم التوجيه والمعايير لشراء الخدمات والمنتجات .ويشمل ذلك تقديم إستراتيجية الموردين وإعداد الشروط واألحكام القياسية.

ب .تقييم الموردين المحتملين وفقًا إلستراتيجية الموردين ،واختيار المورد األنسب.
ج.

التفاوض حول عقد ملزم مع المورد والتوقيع عليه .وتطبق هذه العملية في األساس على االستثمارات الكبيرة ،سواء في
الخدمات المقدمة خارجيًا أو في مجال التكنولوجيا.

د.

معالجة الطلبات أو المنتجات والخدمات السلعية ،وطلب العناصر المحددة مسبقًا ضمن حدود أطر العقود القائمة.

ه.

التحقق مما إذا كان األداء المتفق عليه تعاقديًا يتم تقديمه بالفعل ،وتحديد تدابير التحسين إذا لزم األمر.

و.

إجراء تجديدات دورية للعقود ،وتقييم ما إذا كانت تلك العقود ال تزال مناسبة أم ال ،وإنهاء العقود التي لم تعد هناك
حاجة إليها.
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 2-6عمليات نقل الخدمات
 1-2-6التخطيط لعمليات نقل الخدمات ( )STودعمها
تركز عمليات نقل الخدمات على الدور األوسع نطاقًا طويل المدى إلدارة التغيير وممارسات اإلصدار لكي يتم النظر في المخاطر

والفوائد وآليات التسليم وسهولة العمليات الجارية المتعلقة بالخدمة .إنها ترکز علی نقل الخدمات إلی البيئة "النشطة".
وفي هذه المرحلة من دورة حياة إدارة الخدمات ،سيكون التركيز الرئيسي إلدارات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية
القطرية على االنتقال السلس للخدمات المصممة إلى عمليات نشطة .ويضمن اإلصدار الثالث من مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا
القيمة المكتسبة خالل مراحل التصميم والتنفيذ على الرغم من ضغوط
المعلومات ( )ITILعدم ضياع المعارف والخبرات ِّ
الوقت/الموارد الموجودة داخل الجهات الحكومية .وتسعى قاعدة معرفة إدارة الخدمات إلى اقتناء "المعرفة" والخبرة ونقلهما لالستفادة
دورا مه ًما في تجنب الحوادث والمشاكل أو
من تشغيل الخدمة المستقبلية النشطة لخدمات تكنولوجيا المعلومات .وتؤدي المعرفة
ً
التصحيح السريع للمشاكل واسترداد الخدمات .ومن خالل تطبيق نظام قاعدة المعرفة ،ستثري إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

فهمها ومراقبتها لبيئة الخدمات.
وتتم مراعاة التغيرات الثقافية الداخلية والخارجية المحتملة الناشئة عن خدمات تكنولوجيا المعلومات الجديدة ،وهو األمر الذي لم يتم
تناوله صراحة في اإلصدار الثاني من مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات .وقد يتطلب تقديم خدمة جديدة أساليب عمل جديدة،
وأدوارا/مسؤوليات جديدة منتظرة من العمالء .ولضمان االنتقال السلس إلی نموذج التشغيل الجديد،
وممارسات جديدة إلشراك العمالء
ً

أمرا بالغ األهمية لنجاح خدمات تکنولوجيا المعلومات.
يكون تنفيذ هذه العمليات الجديدة واعتمادها بشکل سلس ً
وسوف يكون االنتقال السلس من "الحالة القديمة" إلى "الحالة الجديدة" موضع اهتمام لدى إدارات خدمات تكنولوجيا المعلومات
التابعة للهيئات .وتركز إدارة اإلصدار والتغيير في اإلصدار الثاني من مكتبة  ITILعلى التغيير لخدمة نشطة قائمة ،وليس على إدخال
خدمة جديدة .ويوفر اإلصدار الثالث من مكتبة  ITILللجهات الحكومية القطرية منهجية لنقل نماذج الخدمة الجديدة إلى عملية نشطة

قائمة بأقل تأثير.
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 1-1-2-6الممارسات الموصى بها
.1

ينبغي أن تقوم الجهات الحكومية برصد وقياس نجاح عملية النقل .ومن األهمية بمكان أن يتم ضمان تحقيق عملية النقل ألهدافها بشكل
واضح ،واألهم من ذلك أن الدروس المستفادة يمكن استيعابها واستخدامها مرة أخرى في عمليات تصميم ونقل الخدمات في المستقبل.

 2-2-6إدارة التغيير
يكمن الغرض من عملية إدارة التغيير في تحقيق النجاح في إدخال تغييرات على نظام أو بيئة تكنولوجيا المعلومات .ويقاس النجاح

على أنه التوازن في الجداول الزمنية واكتمال تنفيذ التغيير ،وتكلفة التنفيذ وتقليل االضطراب الذي يحدث في النظام أو البيئة المستهدفة.
وتضمن العملية أيضًا تسجيل التفاصيل ذات الصلة للتغييرات التي تطرأ على موارد تكنولوجيا المعلومات (األصول ،عناصر التكوين)
وتقييم جميع التغييرات والموافقة عليها وتنفيذها ومراجعتها بطريقة خاضعة للرقابة.
أهداف إدارة التغيير في المؤسسة هي:


توحيد مصدر معلومات سجل التغيير على مستوى المؤسسة.



تسجيل الدخول على سجل التغيير وتتبعه بشكل آلي ومتكامل.



الحصول على موافقة واحدة على مستوى إدارة التغيير المناسب



توثيق أنشطة تقييم المخاطر واألثر وأنشطة التنفيذ وربطها كجزء من سجل التغيير



تغيير الوعي بالحالة طوال دورة الحياة



الحصول على تقارير إدارة قياسية قابلة إلعادة االستخدام

 1-2-2-6الممارسات الموصى بها
.1

يجب على الجهات الحكومية اتباع عمليات دورة حياة إدارة التغيير .ويجب أن تخضع جميع طلبات التغيير في المشروع لعملية إدارة
التغيير وتتم الموافقة عليها على المستوى الصحيح.

 3-2-6إدارة أصول وتكوين الخدمات
عادة ً ما تتكون خدمات تكنولوجيا المعلومات من مجموعة من المكونات الفردية  -أشياء مثل الخوادم ،والبرمجيات ،والبرمجيات الوسيطة،
ومعلومات التكوين الفريدة من نوعها .وفي مكتبة  ،ITILتتمحور إدارة أصول وتكوين الخدمات ( )SACMحول تخطيط وإدارة (وحتى

إمكانية إعداد تقارير عن وتدقيق) عالقات وسمات جميع هذه المكونات على مستوى كل خدمة في البنية التحتية الخاصة بكم.
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وتسعى إدارة التكوين ( )CMإلى تقديم نموذج مع عمليات داعمة لتحديد المعلومات المتعلقة بجميع عناصر التكوين ( )CIsبما في

ذلك السمات والتكوينات والملكية والعالقات ومراقبة هذه المعلومات وإدارتها والحفاظ عليها.
ومن خالل تنفيذ نظام إلدارة الخدمات والتكوين ،فسوف يساعد ذلك الجهات الحكومية على ما يلي:


التأكد من أن األصول الخاضعة لسيطرة مؤسسة تكنولوجيا المعلومات يتم تحديدها ومراقبتها ورعايتها بشكل صحيح طوال دورة حياتها.



تحديد الخدمات وعناصر التكوين ( )CIsاألخرى ومراقبتها وتسجيلها وإعداد تقارير عنها وتدقيقها والتحقق منها ،بما في ذلك

اإلصدارات واألسس والمكونات األساسية وخصائصها وعالقاتها.


توضيح عناصر التكوين وإدارتها وحمايتها خالل دورة حياة الخدمة عن طريق العمل مع إدارة التغيير لضمان استخدام المكونات

المصرح بها فقط وإجراء التغييرات المصرح بها فقط.


ضمان سالمة عناصر التكوين والتكوينات المطلوبة لمراقبة الخدمات من خالل إنشاء نظام دقيق وكامل إلدارة التكوين (.)CMS



الحفاظ على معلومات تكوين دقيقة عن الحالة التاريخية والمخطط لها والحالية للخدمات وعناصر التكوين األخرى.



دعم عمليات إدارة الخدمات ذات الكفاءة والفعالية من خالل توفير معلومات تكوين دقيقة لتمكين األفراد من اتخاذ القرارات في الوقت

المناسب — على سبيل المثال ،للتصريح بالتغييرات واإلصدارات ،أو لمواجهة الحوادث والمشاكل.
 1-3-2-6الممارسات الموصى بها
.1

عند تنفيذ إدارة التكوين ( ،)CMيكون من المهم تحديد العمليات المناسبة لكل من إدارة التكوين نفسها وللمجال المرتبط بإدارة التغيير،
وهو األمر الذي يجب تنفيذه في نفس وقت إدارة التكوين .ويجب ربط كال العمليتين بدورات حياة التطبيق والمشروع.

.2

ينبغي مراعاة مستوى التفاصيل التي يتم االحتفاظ بها في قاعدة بيانات إدارة التكوين؛ فالتفاصيل الكثيرة جدًا أو القليلة جدًا سوف تضعف
فوائد إدارة التكوين.

.3

ينبغي أن تكون أدوات الدعم مرنة بما يكفي لتلبية تغير التطبيقات والبنية التحتية .ويوصى بأن يكون لدى الجهات الحكومية منتج من
منتجات إدارة التكوين التي تتضمن آلية تلقائية للكشف عن عناصر التكوين والتسجيل .وينبغي الحرص على االحتفاظ بالمعلومات
التاريخية لعناصر التكوين.
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 4-2-6إدارة اإلصدار والنشر
إطارا إلصدار تغييرات واسعة النطاق ،سوا ًء للبنية التحتية الكاملة لتكنولوجيا المعلومات أو لخدمة
تقدم عملية إدارة اإلصدار ()RM
ً
تطبيق معينة .ويمكن أن تتضمن أمثلة هذه التغييرات إدخال نظام التشغيل  Windows Vistaأو نشر نظام موارد بشرية جديد أو تنفيذ
بنية تحتية جديدة لشبكة المنطقة المحلية .وتحدد إدارة اإلصدار الخطوات التي يجب اتباعها قبل اإلصدار .وتشمل هذه الخطوات الموافقة

على المحتوى الدقيق وخطة التنفيذ عن طريق االتصال بإدارة التغيير ،وتوصيل وإدارة توقعات العمالء خالل مرحلتي التخطيط والتنفيذ.
ويشمل نطاق إدارة اإلصدار والنشر العمليات واألنظمة والوظائف المتعلقة بإعداد إصدار معين وإنشائه واختباره ونشره وجعله قيد
التشغيل .وتبدأ عملية اإلصدار باستالم طلب تغيير موافق عليه لنشر حزمة إنتاج جاهزة لإلصدار .ويبدأ النشر باستالم طلب تغيير

موافق عليه لنشر حزمة إصدار.
وتضيف إدارة اإلصدار والنشر الفعالة قيمة للمؤسسة من خالل ما يلي:


تحقيق التغيير بشكل أسرع وبتكلفة مثلى وبمخاطر أقل



التأكد من أن العمالء والمستخدمين يمكنهم استخدام الخدمة الجديدة أو التي تم تغييرها بطريقة تدعم العمل التجاري وتظهر نتيجة القيمة
التي تم تحقيقها



تحسين االتساق في نهج التنفيذ



المساهمة في تلبية المتطلبات القابلة للتدقيق من أجل التتبع خالل نقل الخدمة



اإلصدار والنشر المخططين والمنفذين بشكل جيد من شأنهما إحداث فرق كبير في تكاليف خدمات المؤسسة

 1-4-2-6الممارسات الموصى بها
.1

ينبغي أن تخطط الجهات الحكومية وتنفذ عمليات إدارة اإلصدار کإمكانية أساسية عند إنشاء وظائف دعم الخدمات.

.2

ويوصى بأن تخطط الجهات الحكومية من أجل التكامل المستمر وإمكانيات النشر.
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 5-2-6التحقق من الخدمة واختبارها
تم إنشاء عملية اختبار الحل للتحقق قبل النشر من أن الحل وميزاته مطابقان لمواصفات ومتطلبات التصميم .كما تتحقق العملية أيضًا من

وجود منتجات العمل المرحلية وتوافقها مع المعايير .ويتم إجراء االختبار طوال دورة حياة الحل بالكامل ،بما في ذلك ما بعد النشر.
وذلك ألن التوافق مع األعمال التجارية وااللتزام بها هو الهدف العام للتحقق من الخدمات واختبارها ،وتقديم توعية صريحة بمتطلبات

األعمال والتنسيق معها.
وتشمل النقاط الرئيسية في هذا التنسيق ما يلي:


التعاون في أدوار تجارية وفنية محددة.



توثيق المتطلبات على مختلف مستويات الخدمة وما يقابلها



توثيق خطة التحقق



تتبع عمليات التحقق مقابل المتطلبات

وستكون الممارسات الرئيسية للتحقق من الخدمة واختبارها


نموذ ًجا لتحديد التوافق مع األعمال



مجموعة متكاملة من خطط االختبار



التدريب ونقل المعرفة واالتصاالت



التحقق من النتائج من خالل التتبع المسبق واإلبالغ

ويتم تمثيل هذه الممارسات في الجدول التالي ،الذي يوضح دمج االختبار ضمن إطار عمل أوسع (المدخالت واألنشطة والنتائج

النهائية) لتحديد قيمة األعمال من ضمان الجودة.
وتخلق نتائج هذه المقارنات وعيًا يدعم ترتيب أولويات تقديم الخدمات؛ وتبلغ بالتحليالت لتحسين إجراءات إدارة الجودة.
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الشكل  - 4ضمان الجودة

 1-5-2-6توصية:
.1

يجب إنشاء فريق "ضمان الجودة ومراقبتها" يقوم بالتحقق من اإلصدارات وإجراء اختبار على كل تكرار في كل جهة حكومية.

.2

يجب تسجيل تقارير حاالت االختبار ونتيجته في قاعدة بيانات مركزية حتى يمكن مراجعتها.

 6-2-6التقييم
يتمثل الغرض من هذه العملية في تقييم تنفيذ نظام حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارتها وتحديد التحسينات المحتملة له .وترصد هذه
العملية قياسات العمليات األخرى في نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات فضالً عن قياسات نظام اإلدارة الشامل لضمان أن النظام يعمل

بشكل صحيح .إنها توفر إمكانية مراجعة جميع (أو أي جزء) من نظام حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارتها.
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وتتمثل أهداف عملية تقييم التغيير فيما يلي:





تقييم التغيير الرئيسي المقترح قبل اإلذن بمرحلة التخطيط للتغيير.
تقييم التغيير الرئيسي المقترح قبل اإلذن بمرحلة إجراء التغيير.
تقييم التغيير الرئيسي المقترح قبل اإلذن بمرحلة نشر التغيير.
تقييم التغيير الرئيسي بعد تنفيذه ،للتحقق مما إذا كان التغيير قد حقق أهدافه أم ال وتحديد أي دروس ينبغي تعلمها.

 1-6-2-6الممارسات الموصى بها
.1

يوصى بأن تقوم الجهات الحكومية بجمع قياسات عمليات نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات وتحليل حوكمة تكنولوجيا المعلومات ونتائج

النظام واألداء إضافة إلى مراجعة التغييرات المطلوبة.

 7-2-6إدارة المعرفة
الغرض من عملية إدارة المعرفة هو التركيز على الحصول على المعلومات والمعارف التي يحتاجها الموظفون للعمل بفعالية واالستفادة منها.
من أجل تقديم الخدمة بنجاح ،فمن الضروري أن يتم الحصول على المعرفة وتنظيمها وإتاحتها لكل من يحتاج إلى المعرفة .ويحتوي

نظام إدارة المعرفة على معلومات من مخازن بيانات أخرى تستخدمها إدارة الخدمة ،بما في ذلك:


حافظة الخدمات



نظام إدارة التكوين



نظام معلومات إدارة الموردين والعقود ()SCMIS



أنظمة القدرة ،والتوافر ،وإدارة أمن المعلومات ( ،CMISو ،AMISو)ISMIS



سجل التحسين المستمر للخدمات

يمكن تصنيف المعرفة وفقًا لبنية البيانات-المعلومات-المعرفة-الحكمة على النحو التالي:


تمثل البيانات (التي غالبًا ما تسمى "البيانات األولية") حقائق أو أرقام منفصلة .ويكون لعناصر البيانات في حد ذاتها معنى محدود.
وتتمثل مسؤولية إدارة المعرفة فيما يتعلق بالبيانات في الحصول على البيانات وتحديد البيانات ذات الصلة والحفاظ على سالمتها وأرشفة

البيانات أو التخلص منها عندما ال تكون هناك حاجة إليها.


يتم إنشاء المعلومات عند عرض البيانات في سياق .وينطوي ذلك عادة ً على استخدام إحصاءات مثل المتوسطات أو القيم القصوى والقيم

الدنيا .وتتمثل مسؤولية إدارة المعرفة فيما يتعلق بالمعلومات في إدارة المحتوى بطريقة تتيح للمستخدمين االستعالم عنها وتحليلها.
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تجمع المعرفة بين المعلومات والخبرة .ويمكن استخدام المعرفة كأساس التخاذ القرارات أو اتخاذ اإلجراءات .وتتمثل مسؤولية إدارة

المعرفة فيما يتعلق بالمعارف في دعم األدوات التي تتيح للمستخدمين االطالع على االتجاهات أو تحدد تجاوز الحد المسموح.


مؤخرا في أداء الخدمة بالتزامن مع
ويمكن تكوين الحكمة من خالل االستفادة من كل المعارف المتاحة ،مثل المعرفة بحدوث تدهور
ً

اعتماد إجراء جديد .وتتمثل مسؤولية إدارة المعرفة فيما يتعلق بالحكمة في توفير األدوات الالزمة لتحديد هذه األمور ذات الصلة.
 1-7-2-6الممارسات الموصى بها
.1

يوصى أن تنشئ الجهات الحكومية نظا ًما إلدارة معلومات الخدمات (.)SKMS

.2

يجب على الجهات الحكومية توثيق خدماتها واتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بها في نظام إدارة معلومات الخدمات لتتبع نتائج أداء
الخدمات مقابل األهداف المحددة.

 3-6عمليات تشغيل الخدمات
 1-3-6إدارة األحداث
يكمن الهدف من إدارة األحداث في الكشف عن األحداث وتحليلها وتحديد إجراءات الرقابة الصحيحة (إن وجدت) .وإضافة إلى إجراء
سا قويًا لضمان الخدمة وإعداد التقارير عنها وتحسينها.
ذلك ،توفر عملية إدارة األحداث أيضًا أسا ً
ومع ذلك ،ينبغي معرفة أن المراقبة وإدارة األحداث ليستا نفس الشيء .فالمراقبة -بال شك -هي أحد عناصر إدارة األحداث ،وبذلك
فإنها وسيلة مفيدة للكشف عن األحداث عند وقوعها .على الجانب اآلخر ،تركز إدارة األحداث على استخراج مضمون األحداث،
لمساعدة تكنولوجيا المعلومات على اتخاذ اإلجراءات المناسبة (عند اللزوم).
ويمكن تطبيق إدارة األحداث على أي جانب من جوانب إدارة الخدمة التي تحتاج إلى المراقبة والتي يمكن أتمتتها — من الشبكات
والخوادم والتطبيقات وحتى الظروف البيئية مثل الكشف عن الحريق والدخان واألمن وكشف التسلل.
وبما أن إدارة األحداث يمكن تطبيقها على كل جانب من جوانب إدارة الخدمات في منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بكم ،تكون
الفوائد واسعة االنتشار .وبصفة عامة ،يمكن للممارسات الفعالة إلدارة األحداث:


توفير أساس قوي ألتمتة المكونات الرئيسية لعملية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بكم.



تحسين أوقات الكشف عن الحوادث والتغييرات واالستثناءات وما إلى ذلك واالستجابة لها.



تقليل وقت التعطل نتيجة لما سبق.
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 1-1-3-6الممارسات الموصى بها
.1

ينبغي أن تحتفظ الجهات الحكومية بسجالت األنشطة وتقارير األحداث االستثناءية کجزء من إدارة األحداث.

.2

ينبغي أن تحتفظ الجهات الحكومية بقائمة لألحداث والعالجات في نظام إدارة معلومات الخدمات.

.3

ينبغي أن تقوم الجهات الحكومية بتدريب فريق مكتب الخدمات لتمكينه من التعرف على جميع رسائل اإلنذار والمعلومات والتحذير
وإجراء بعض التحقيقات األولية بشأنها.

 2-3-6إدارة الحوادث
ي تلخص الغرض من عمليات إدارة الحوادث في التركيز على استعادة الخدمات التي تتأثر بأي تعطل حقيقي أو محتمل يؤثر على جودة
تلك الخدمة" .انقطاع غير مخطط له في إحدى خدمات تكنولوجيا المعلومات أو انخفاض في جودة هذه الخدمة .كما أن تعطل أحد
عناصر التكوين والذي لم يؤثر على الخدمة بعد يعتبر حادثًا أيضًا .على سبيل المثال ،تعطل أحد أقراص مجموعة المرآة".
ويكمن الهدف من إدارة الحوادث في استعادة عمليات الخدمة العادية ،ضمن حدود اتفاقية مستوى الخدمة ،في أسرع وقت ممكن ،بعد
وقوع حادث (أي حدث يتسبب أو قد يتسبب في انقطاع خدمة معينة أو انخفاض جودة تلك الخدمة) لتلك الخدمة ،وتقليل التأثير السلبي
على العمليات التجارية.
وعندما يفكر معظم الناس في تكنولوجيا المعلومات ،تكون إدارة الحوادث هي العملية التي تتبادر إلى الذهن عادةً .إنها تركز فقط على
التعامل مع الحوادث عند وقوعها وتصعيدها الستعادة مستويات الخدمة المحددة .وال تتعامل إدارة الحوادث مع تحليل السبب الجذري
أو حل المشكلة .فالهدف الرئيسي منها هو أخذ حوادث المستخدم من مرحلة الحوادث المبلغ عنها إلى مرحلة الحوادث المغلقة.
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وبمجرد إنشاء إدارة الحوادث الفعالة ،فإنها تقدم قيمة متكررة لألعمال .إنها تتيح حل الحوادث في أطر زمنية لم ت ُ َر من قبل .وبالنسبة
لمعظم المؤسسات ،تنقل العملية الدعم من إرسال واستقبال رسائل البريد اإللكتروني إلى نظام التذاكر الرسمي مع متطلبات
تحديد األولويات والتصنيف واتفاقية مستوى الخدمة .وتستغرق الهياكل الرسمية وقتًا للتطوير ،ولكنها تؤدي إلى نتائج أفضل
للمستخدمين وموظفي الدعم واألعمال التجارية .وتتيح البيانات التي يتم جمعها من تتبع الحوادث إدارة المشاكل واتخاذ
القرارات التجارية بشكل أفضل .وتشتمل إدارة الحوادث أيضًا على إنشاء نماذج للحوادث تتيح لموظفي الدعم حل المشكالت
ال متكررة بفعالية .وتسمح النماذج لموظفي الدعم بحل الحوادث بسرعة باستخدام عمليات محددة للتعامل مع الحوادث .وفي بعض
المؤسسات ،يقوم موظفون متخصصون بإدارة الحوادث باعتبارها دورهم الوحيد .وفي معظم الشركات ،يتم نقل المهمة إلى مكتب
الخدمات وأصحابها ومديريها واألطراف المعنية لديها .ويؤدي وضوح إدارة الحوادث إلى سهولة التنفيذ وإتمام عملية الشراء،
ألن قيمتها تكون واضحة للمستخدمين على جميع مستويات المؤسسة .كما أن كل شخص يواجه مشكالت يحتاج إلى الدعم أو حل هذه
المشكالت من قبل موظفي المرافق والتعامل معها بسرعة بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين على جميع المستويات.

تتطلب إدارة الحوادث التشغيلية عدة عوامل رئيسية:


اتفاقية مستوى الخدمة بين مقدم الخدمة والعميل التي تحدد أولويات الحوادث ومسارات التصعيد واألطر الزمنية لالستجابة/الحل



نماذج ،أو قوالب ،الحوادث التي تسمح بحل الحوادث بكفاءة



تصنيف أنواع الحوادث لتحسين جمع البيانات وإدارة المشكالت



االتفاق على حاالت الحوادث والفئات واألولويات



إنشاء عملية رئيسية للتصدي للحوادث



االتفاق على تعيين دور إلدارة الحوادث

أمرا مه ًما لاللتزام باالستجابة التفاقية مستوى الخدمة .ويتم تحديد أولوية الحادث من خالل تأثيره على
ويُعد تحديد أولويات الحوادث ً
المستخدمين وعلى األعمال ومدى إلحاحه .ويشير اإللحاح إلى السرعة التي ينبغي بها اتخاذ قرار؛ فالتأثير هو قياس مدى الضرر
المحتمل الذي قد يسببه الحادث.


الحوادث ذات األولوية المنخفضة هي تلك التي ال تؤدي إلى تعطل المستخدمين أو األعمال التجارية ويمكن حلها .ويمكن الحفاظ على
وصول الخدمات إلى المستخدمين والعمالء



تؤثر الحوادث ذات األولوية المتوسطة على عدد قليل من الموظفين و تؤدي إلى تعطل العمل إلى ح ٍد ما .وقد يتأثر العمالء أو يشعرون
بعدم الراحة قليالً،



تؤثر الحوادث ذات األولوية العالية على عدد كبير من المستخدمين أو العمالء ،وتؤدي إلى تعطل األعمال ،وتؤثر على تقديم الخدمات.
وغالبًا ما يكون لهذه الحوادث تأثير مالي.
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وتشمل فوائد تنفيذ إدارة الحوادث ما يلي:


االستجابة للحوادث في الوقت المناسب وعلى نحو خاضع للسيطرة ،مما يقلل من تأثيرها على العمالء



مراقبة أداء تكنولوجيا المعلومات مقابل االلتزام بمستوى الخدمة



توافر معلومات مستوى الخدمة للعمالء



تحسين استخدام الموظفين/الموارد



التأکد من عدم إغفال أي حوادث



تدفق المعلومات من خالل إدارة المشکالت التي ستؤدي إلی القضاء علی السبب األصلي للحادث.

وبمجرد تحديد الحادث وتصنيفه وتحديد أولوياته وتسجيله ،يمكن لمكتب الخدمات التعامل معه وحله .يتضمن حل الحوادث خمس خطوات:


التشخيص األولي :يحدث ذلك عندما يصف المستخدم مشكلته أو يجيب عن أسئلة استكشاف األخطاء وإصالحها.



تصعيد الحوادث :يحدث ذلك عندما يتطلب الحادث دع ًما متقد ًما ،مثل إرسال أخصائي فني في الموقع أو مساعدة من موظفي الدعم المعتمدين.
وكما ذُكر آنفًا ،ينبغي أن يقوم معظم موظفي الدعم من الدرجة األولى بحل معظم الحوادث ،وينبغي عدم تركها إلى خطوة التصعيد.



التحقيق والتشخيص :تتم هذه العمليات أثناء استكشاف األخطاء وإصالحها عندما يتم تأكيد فرضية الحادث األولي على أنها صحيحة .بمجرد

تشخيص الحادث ،يمكن للموظفين تطبيق الحل ،مثل تغيير إعدادات البرامج ،وتطبيق التصحيح البرمجيات ،أو طلب األجهزة الجديدة.


الحل واالسترداد :يحدث ذلك عندما يؤكد مكتب الخدمات استعادة خدمة المستخدم إلى المستوى المطلوب في اتفاقية مستوى الخدمة.



عند هذه النقطة ،يعتبر الحادث مغلقًا وتنتهي العمليات المتعلقة بالحادث.

 1-2-3-6الممارسات الموصى بها
.1

يوصى بأن تقوم الجهات الحكومية بتنفيذ إدارة الحوادث باعتبارها أول عملية تشغيل للخدمة ،إلى جانب مكتب خدمات منظم إلدارة
الحوادث والتعامل معها نيابة عن العمالء.

 3-3-6إدارة المشکالت
يكمن الغرض من عملية إدارة المشکالت في حل المشکالت التي تؤثر على خدمات الحكومة القطرية ،سوا ًء بشكل تفاعلي أو استباقي.
وتكتشف إدارة المشکالت توجهات الحوادث ،وتصنف تلك الحوادث إلی مشکالت ،وتحدد األسباب الجذرية للمشکالت ،وتقدم طلبات
التغيير ( )RFCsلمواجهة تلك المشکالت.
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تعريف المشكلة" :هي سبب حادث أو عدة حوادث .وال يكون السبب معروفًا عادة ً عندما يتم إنشاء سجل المشكلة ،وتكون عملية إدارة
المشكالت هي المسؤولة عن إجراء مزيد من التحقيق".
وتهدف إدارة المش كالت إلى تحديد العالقة بين مجموعة من الحوادث المشتركة ،ومن ثم حلها بسرعة وفعالية ،سواء عن طريق تغيير
البنية التحتية  /التطبيق أو تغيير العملية أو تقديم حل بديل .وينبغي إدارة أنشطة إدارة المشكالت بطريقة مماثلة إلدارة للحوادث ،أي أنه
ينبغي تسجيلها وتصنيفها وتتبعها وإدارتها طوال دورة حياتها .وتقدم إدارة المشكالت معلومات قيمة للمكونات الفرعية األخرى إلدارة
الخدمة ،مثل إدارة الحوادث وإدارة التغيير وعمليات مكتب الخدمات.
 1-3-3-6الممارسات الموصى بها
.1

يجب على الجهات الحكومية إنشاء قاعدة بيانات إلدارة الحوادث والمشكالت ونظام للتذاكر.

.2

ينبغي تدريب موظفي مكتب الخدمات بشكل كافٍ لتحديد المشكلة من خالل تصفح قاعدة بيانات إدارة الحوادث والمشكالت .وتعد هذه
العملية جز ًءا ال يتجزأ من نجاح تقديم الخدمات على المدى الطويل ،وبالتالي ال ينبغي تجاهلها عند تصميم خدمة تكنولوجيا معلومات
قوية ،سواء كانت تواجه داخليًا أم خارجيًا.

 4-3-6إدارة الوصول
تعرف إدارة الوصول باسم إدارة الهوية أو إدارة الحقوق .ويتمثل دورها في التأكد من أن األفراد في مؤسسة ما قادرون على استخدام
األنظمة التي تساعدهم على القيام بعملهم ،وأن لديهم إمكانية الوصول إليها بقدر حاجتهم الفعلية فقط .وتعمل هذه العملية على مبدأ أمن
قادرا على
المعلومات "الحد األدنى من االمتياز" (أو "الحد األدنى من الصالحية") ،الذي ينص على أن كل مستخدم يجب أن يكون ً
الوصول إلى المعلومات أو الموارد الالزمة لعمله فقط .وعلى الرغم من أن رفض وصول هؤالء المستخدمين الذين يريدون ذلك قد
يبدو أنه يشكل عبئًا ،إال أنه من المهم أن يتبع الجميع هذه العملية .وتمكن إدارة الوصول المؤسسة من الحفاظ على بيئة آمنة ال تمنع
االستخدام غير المصرح به فحسب ،بل تتفادى أيضًا المخالفات المتعلقة بالبيانات التي يمكن أن تضعف ثقة العمالء وتتسبب في تكبد
عقوبات مالية.
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الوصول هو مستوى أو مدى األداء الوظيفي للتطبيق الذي يسمح للمستخدم باستخدامه .فعلى سبيل المثال ،في خادم الملفات أو نظام

إدارة المحتوى ،يتمثل الوصول في ما إذا كان يمكن للمستخدم قراءة ملفٍ ما أو قراءة الملف وكتابته أو تحرير الملف أو حذف الملف.


طلب الوصول هو الطريقة التي يطلب بها المستخدم أن يتمكن من الوصول إلى إحدى الخدمات .وعادة ً ما يكون هذا الطلب طلبًا لتسجيل

الدخول عبر طلب خدمة من مكتب الخدمات.


سياسة أمن المعلومات هي الوثيقة التي تقدم القواعد التي تنفذها إدارة الوصول بعد ذلك .وتقوم عملية إدارة أمن المعلومات بإنشاء هذه
السياسة والحفاظ عليها .الهوية هي المعلومات المطلوبة لتعريفكم بالمستخدم .ويتم استخدامها للتحقق من حالة المستخدمين داخل

المؤسسة وتحديد مستويات وصولهم .وتكون الهوية مميزة للمستخدم.


تتمثل الحقوق ،التي تعرف أيضًا باسم االمتيازات ،في اإلعدادات التي تقدم للمستخدم جنبًا إلى جنب مع الوصول الخاص به .فعلى سبيل
المثال ،قد يكون لدى المستخدم إمكانية الوصول لالطالع على برنامج ويكي داخلي ولكن قد ال يسمح له بتعديل أي شيء أو حذفه في هذا

البرنامج.


تتكون مجموعات الخدمات من مجموعات متماثلة من الخدمات .وقد تؤدي هذه الخدمات وظائف متماثلة أو مترابطة ،مثل نظام التذاكر

ونظام مركز االتصال .ويتم تنفيذ ذلك عند إضافة مستخدمين إلى مجموعة معينة تمنح بعد ذلك إمكانية وصول مماثلة عبر أنظمة متعددة.
وتشمل عمليات إدارة الوصول ما يلي:


االحتفاظ بقائمة ألدوار المستخدمين وملفات التعريف الخاصة بالوصول :تشمل هذه العملية إنشاء مستودع نشط لجميع أدوار
المستخدمين وملفات التعريف الخاصة بالوصول داخل المؤسسة والحفاظ على هذا المستودع .وتتكون أدوار المستخدمين من قوائم
وتسلسالت هرمية محددة لكل األدوار في المؤسسة ،بما في ذلك أنواع المستخدمين ،مثل وكالء مكتب الخدمات ،ومستخدمي األعمال،
وأفراد المبيعات ،وما إلى ذلك .ومن المهم أن تتم مراجعة هذه األدوار بشكل دوري ،ال سيما عندما تأتي طلبات للتغيير في الوصول ال
تبدو مطابقة للدور .وينبغي أيضًا تقييم إمكانية الوصول إلى األدوار عند شراء برامج جديدة أو إيقاف تشغيلها .ويتيح هذا األمر منح

إمكانية الوصول وإلغاءها بنا ًء على العملية بدالً من الطلبات التي تتم لمرة واحدة.


تقديم طلبات وصول المستخدمين :توجد هذه العملية الفرعية حيثما تدخل أنشطة إدارة الوصول حيز التنفيذ .وتعمل إدارة الوصول على
التحقق من المستخدمين ،ومنح حقوق الوصول ،ومراقبة حالة الهوية ،وإلغاء الوصول أو استعادته ،وتسجيل الوصول وتتبعه .ويعتمد

نجاح هذه العملية الفرعية على االحتفاظ بمستودع دقيق لملفات التعريف الخاصة بالمستخدمين ووصولهم.
 1-4-3-6الممارسات الموصى بها
.1

ينبغي علی الجهات الحكومية تنفيذ برنامج إدارة هوية المستخدم ومراقبة الوصول .كما ينبغي الحفاظ على قائمة الوصول الداخلي
ومراجعتها لكل مستخدم .وإدارة الوصول هي العملية الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ السياسات األمنية.

.2

يجب على الجهات الحكومية االلتزام بالسياسات األمنية المحددة في وثيقة سياسة تأمين المعلومات الوطنية لدولة قطر.
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 5-3-6إدارة العمليات
تركز عمليات الخدمات ( )SOعلى عمليات التسليم والدعم/المراقبة .وتحافظ عمليات الخدمات على المكونات األساسية لدعم الخدمات
وعناصر تقديم الخدمات من اإلصدار  2من مكتبة  ITILوتُستخدم كمصطلح جماعي لوصف هذه الخدمات في إطار إدارة خدمات
البنية المؤسسية الحكومية.
وفي إطار اإلصدار  2من مكتبة  ،ITILتم تقسيم عمليات الخدمة إلى دعم الخدمات وتقديمها .ولم تتغير هذه العمليات بشكل ملحوظ في
اإلصدار  3من  ITILالذي تم تعزيزه وتحسينه نتيجة للتطورات الجارية في تنفيذ عمليات الخدمات .وتبقى جميع عمليات التحكم
المعتادة مما يضمن حماية أي استثمار يتم إجراؤه بالفعل في عمليات اإلصدار  2من  ITILوتؤدي إلى االنتقال السلس من نموذج دورة
حياة خدمة اإلصدار  2إلى اإلصدار  3من  . ITILويتم االهتمام بمراعاة عمليات الخدمة القابلة للتوسع والتطوير بما يتوافق مع النمو
المتزايد والنضج الالحق للخدمات الحكومية في قطر.
 1-5-3-6الممارسات الموصى بها
.1

إن تنفيذ جميع عمليات الخدمة هو عمل هام يتطلب الترکيز واالهتمام ،والوقت والموارد ،والتخطيط والتصميم ،واألهم من ذلك التزام
اإلدارة والتزام العمالء .كما أن حجم عمليات الخدمات كبير ويمكن أن يبدو كمهمة شاقة .ولذلك ،يلزم تقسيم إطار العمليات إلى مراحل؛
فهذا النهج أکثر فعالية للحفاظ علی مستوى ثابت من التغيير علی مدى فترة من الزمن بدالً من تجربة نهج "االنطالق الکبير".

.2

ينبغي أن تتفق الجهات الحكومية على نهج مشترك وأن تركز على تنفيذ مهام دعم الخدمات قبل تنفيذ أي عنصر من عناصر تقديم
الخدمات  -وبعبارة أخرى ينبغي أن تعالج مشكالت "العمل كالمعتاد" قبل المشكالت "اإلستراتيجية".

.3

وفي إطار مهام دعم الخدمات ،تكون كل من إدارة الحوادث وإدارة التكوين وإدارة التغيير هي العناصر التي يتعين معالجتها أوالً.
وسوف يوفر هذا التأسيس المستوى األساسي من الرقابة الالزمة لتقديم وظيفة دعم الخدمات األولية التي من شأنها أن تحسن بشكل كبير
تقديم الخدمات للعمالء من جانب الجهات الحكومية القطرية.
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.4

بالنسبة لمکتب الخدمات الخارجي ،ينبغي علی الجهات الحكومية االستفادة من مرکز االتصال الحکومي لدولة قطر .وبالنسبة لخدمات
تكنولوجيا المعلومات الداخلية ،يجب عليها إنشاء مكتب خدمات إلدارة وظائف دعم الخدمات.

.5

بمجرد وضع األساس ،ينبغي أن تتناول "الموجة" التالية للتنفيذ إدارة المشكالت وإدارة اإلصدار .وتقدم هاتان العمليتان "القيمة المضافة"
إلى مجال دعم الخدمات.

.6

ومع تنفيذ مهام دعم الخدمات الجارية ،يمكن أن يتحول التركيز إلى تقديم الخدمات أو الوظائف "اإلستراتيجية" .وستوفر إدارة مستوى
الخدمة فرصة إلجراء حوار إستراتيجي مع العمالء .وفي عملية تحديد مستويات الخدمة ،يكون العنصر الرئيسي هو التكلفة ،ولذلك
ينبغي تنفيذ اإلدارة المالية بالتوازي .وتكون إدارة القدرات وإدارة االستمرارية وإدارة التوافر آخر العمليات اإلستراتيجية التي سيتم
تنفيذها ،وسوف تقدم القيمة المضافة مرة أخرى فيما يتعلق بوظيفة تقديم الخدمات.

وتسعى المشورة المقدمة في هذه الوثيقة إلى توفير بنية مؤسسية ونهج تنفيذ رفيع المستوى .وينبغي تحديد أي أنشطة تنفيذية

مفصلة كجزء من تخطيط التنفيذ ضمن مشروع/برنامج إدارة خدمات قطر.
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 7مكتب الخدمة
هناك حاجة متزايدة لدى الحكومة القطرية إلى ضمان تركيز الخدمات المقدمة على العميل وتقديم القيمة المرجوة .وبما أن مكتب الخدمات

يكون في الصدارة أمام العمالء وواجهة للخدمات ،فمن الضروري أن تكون لديه العمليات واإلجراءات المناسبة إلفادة مستهلكي الخدمة.
ويوفر مكتب الخدمات نقطة تواصل واحدة بين العميل والخدمة .ويكون األمر نفسه بالنسبة لكل من خدمات الدعم الداخلي لدينا وتلك

الخدمات التي نقدمها للشركاء اإلستراتيجيين  /العمالء الخارجيين.
ويكون مكتب الخدمات في مركز غالبية أنشطة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ( )ITSMالموضحة في أفضل ممارسات .ITIL
ويصف الرسم البياني الوارد أدناه الدور الذي يلعبه مكتب الخدمات في الدعم المتدرج للخدمات.

الشكل  - 5مستويات الدعم

وتوفر وزارة المواصالت واالتصاالت مركز االتصال الحكومي القطري ( )QGCCحاليًا كمكتب خدمات مشترك لجميع الجهات
الحكومية ،أي دعم المستوى األول .ومن المتوقع أن تستفيد جميع الجهات الحكومية من مركز االتصال الحكومي القطري باعتباره
نقطة التواصل الموحدة مع الجمهور لتلقي جميع االستفسارات والمشكالت المتعلقة بالخدمات الحكومية في قطر .ويمكن التعامل مع

المستوى  2والمستوى  3من قبل فرق الدعم لدى الجهات الحكومية أو الفنيين البائعين.

 1-7الممارسات الموصى بها:
.1

من المتوقع أن تستفيد جميع الجهات الحكومية من مركز االتصال الحكومي القطري باعتباره مكتب مساعدة من المستوى األول -
نقطة التواصل الموحدة مع الجمهور لتلقي جميع االستفسارات والمشكالت المتعلقة بالخدمات الحكومية في قطر.
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.2

يجب أن يكون لدى وزارة المواصالت واالتصاالت (التي تواجه العمالء الخارجيين) أو مكاتب الخدمة المدارة من قبل الجهات
الحكومية (التي تواجه مكاتب خدمات تكنولوجيا المعلومات الداخلية) اإلمكانيات التكنولوجية التالية كحد أدنى.


يتم توجيه المكالمات الهاتفية لموزع اآللي للمكالمات ( )ACDالتي يتم تلقيها من مكتب المساعدة تلقائيًا إلى مشغل مناسب
بنا ًء على محتوى االستفسار وتحميل المكالمة لتحقيق اإلدارة الفعالة للمكالمات.



إدماج الحاسوب والهاتف ( :)CTIتتم إدارة مكالمات العمالء من خالل نظام حاسوبي .ومن خالل عرض الملف الشخصي
للعميل والتاريخ السابق ،يكون المشغل أكثر قدرة على التعامل بسالسة مع االستفسار.



قاعدة بيانات إدارة التكوين :تستخدم قاعدة بيانات إدارة التكوين ( )CMDBإلدارة موارد تكنولوجيا المعلومات مثل أجهزة
الكمبيوتر والخوادم بشكل مركزي .ويجب نشر هذه األداة إلدارة التذاكر من أجل إدارة الحوادث المتوافقة مع  .ITILويمكن
هذا األمر من توحيد مكتب المساعدة وإنجاز إجراءات عمل متسقة.



قاعدة بيانات المعرفة ( :)KDBتخزن قاعدة البيانات هذه أسباب الحوادث والمشكالت التي حدثت وحلولها .وعندما يقع
حادث مماثل ،يمكن لوكيل مكتب الخدمات أن يعرف بسرعة الكيفية التي تم حل الحادث بها من قبل .وهذا يرفع مستوى
الرضا بين المستخدمين ويشجع التحسين المستمر لجودة مكتب الخدمات.

.3

يجب على وزارة المواصالت واالتصاالت والجهات الحكومية استخدام مكتبة  ITILكوسيلة لمراجعة عمليات إدارة خدمات
تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وتحديدها وتحسينها .وترد أدناه قائمة بالعمليات األساسية لمتطلبات عملية  ITILالتي سيتم
تنفيذها باستخدام أداة مكتب الخدمات ومستوى أهميتها.

إدارة الخدمات
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 = Mإلزامي؛  = Rموصى به؛  = Nيفضل وجوده
الوصف

المتطلب

األهمية

عمليات ITIL
إدارة الحوادث

التعامل مع تذاكر الحادث من تسجيل الدخول إلى الحل

M

التعامل مع تذاكر المشكلة — األسباب األساسية لألخطاء —

إدارة المشكالت (بما في ذلك قاعدة بيانات األخطاء
المعروفة)

وسجالتها في قاعدة بيانات األخطاء المعروفة

إدارة التغيير

التعامل مع تذاكر التغيير وآلية الموافقة وخطط التنفيذ

M

M

أداة تتميز بوظيفة نظام إدارة المعرفة القابل لالستخدام من أجل
قاعدة-البيانات

الدعم المرجعي

M

إمكانية مضمنة إلدارة  /تتبع األصول وربطها بالحوادث
قاعدة بيانات إدارة التكوين  /تتبع عناصر التكوين

والمستخدمين

M

نظام يعالج طلبات المعدات القياسية وشراء التراخيص وما إلى
استيفاء الطلب

ذلك (أي طلبات المعلومات والمشورة والتغييرات القياسية)

R

إدارة كتالوج  /حافظة الخدمات

القدرة على إدارة كتالوج الخدمات أو االحتفاظ به من داخل األداة

R

نظام إلدارة المعرفة له تواريخ انتهاء  /مراجعة لجميع بنود قاعدة
مراجعة بنود قاعدة المعرفة  /تواريخ انتهاء الصالحية المعرفة من أجل طلب المراجعة

N

معالجة التذاكر  /الطلبات
آلية الموافقة على طلبات التغيير على مستوى المدير
المباشر

موافقة على مستوى إدارة المستخدمين من قبل مديرهم
M
اإلذن المتعلق بالتغيير داخل الجهات الحكومية (مستخدمي

الموافقة الفنية على طلبات التغيير

الصالحية)

M

إشعارات البريد اإللكتروني للمراحل الرئيسية في دورة حياة
رسائل البريد اإللكتروني التلقائية لتحديثات حالة التذاكر التذاكر ،بمعنى أي تحديثات رئيسية

M

إشعارات في التطبيق و  /أو البريد اإللكتروني للتنبيه عند تلقي
اإلشعارات المعتمدة على األحداث لساعات اتفاقية
مستوى الخدمة وتحديثات التذاكر

التحديثات للتذاكر أو في أوقات محددة مسبقًا في الجدول الزمني

M

التفاقية مستوى الخدمة
مجموعات  /حزم تذاكر متعددة لمجموعات محللة مختلفة

مجموعات حل التذاكر المتعددة

إدارة الخدمات
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مرفق لتحميل  /إرفاق لقطات شاشة أو معلومات إضافية
وما إلى ذلك

أداة تتطلب قدرة أي مستخدم على إرفاق الوثائق عند تسجيل /
تحديث تذاكر للقطات الشاشة وما إلى ذلك

M

وظائف النظام التي تسمح بنقل التذاكر بين مجموعات المحللين
القدرة على المرور بين فرق المحلل

القدرة متعددة العمالء التي تسمح بالتمييز بين التذاكر من
مختلف األعمال  /وحدة األعمال
ربط التذاكر (بما في ذلك األنواع المختلفة ،مثل التغيير،
والمشكالت ،والحوادث)

لمزيد من العمل وما إلى ذلك.

M

القدرة على تسجيل التذاكر على النظاملعمالء طرف ثالث ،أو
مؤسسة شريكة أو وحدة أعمال مختلفة

M

القدرة على ربط التذاكر في النظام بحيث يمكن ربط التذاكر ذات
الصلة مع بعضها البعض (أي التغيير المتعلق بإصالح حادث)

M

إدخال البريد اإللكتروني إلى النظام تلقائيًا عند وقوع حادث عندما
التسجيل التلقائي للحادث من البريد اإللكتروني

نماذج "التذاكر السريعة" لتسجيل المشكالت األكثر
تكرارا
ً

يكون في التنسيق المحدد مسبقًا

N

أداة لها القدرة على التسجيل السريع للتذاكر أو األنواع المعينة التي
يتم تسجيلها بشكل متكرر باستخدام النماذج المكملة مسبقًا

N

بعد مدة محددة مسبقًا (أي  6أشهر) يتم الحذف التلقائي ألي
انتهاء الصالحية  /الحذف التلقائي للمرفقات

مرفقات خاصة بالتذاكر التي تم حلها لتوفير مساحة

N

أداة تأتي مع نماذج تسجيل التذاكر المعدة مسبقًا لتوفير وقت  /جهد
النماذج المبرمجة مسبقًا لتسجيل التذاكر

التكوين

N

قدرة ممنوحة للمستخدمين إلعادة تعيين  /تغيير كلمات مرور
إعادة التعيين التلقائي لكلمة المرور

الدليل النشط الخاصة بهم باستخدام أشكال إعادة التعيين —

N

التسجيل التلقائي للحوادث

إدارة الخدمات
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التوجيه التلقائي  /الذكي للتذاكر ،اعتمادًا على أنواع
عناصر التكوين واألولوية

يتم جمع التذاكر تلقائيًا مع مجموعات القائمين على الحلول
المقترحة استنادًا إلى تفاصيل التسجيل

R

قابلية الوصول  /التقرير
البوابة اإللكترونية للمستخدمين للتسجيل والتحقق من
التقدم على التذاكر

القدرة على الوصول من اإلنترنت إلى بوابة عبر شبكة اإلنترنت
يمكن استخدامها لتسجيل التذاكر والتحقق من التقدم

M

يمكن لشركاء توصيل الجهة الحكومية الدخول إلى البوابة

وظائف بوابة الويب للسماح ألي طرف خارجي بدعم
وصول الشركاء

اإللكترونية لتحديث التذاكر وما إلى ذلك.

M

في إنشاء التقارير  /تصدير الوظائف

يتم تضمين القدرة على إنشاء التقارير وتصدير البيانات

M

إمكانية الوصول على أجهزة الهاتف الجوال ،مثل
iPhone / Android / Blackberry

تطبيقات  /واجهات الهاتف الذكي للسماح بالوصول إلى النظام
R
تقارير رسومية تعطي في لمح-البصر-طريقة عرض على الخدمة

طرق عرض لوحة التحكم

معلومات المستخدمين النشطة المعروضة على بوابة /
شريط  /إنترانت

وغيرها.

R

القدرة على إخراج المعلومات المتعلقة بالحوادث  /عمليات
االنقطاع وغيرها على صفحة ويب أو بوابة اإلنترنت لألداة

R

استخدام  Active Directoryلمصادقة المستخدمين على
مصادقة المستخدم عبر Active Directory

األداة ،إذا تم تثبيت أداة محليًا

R

استبيان رضاء العمالء

آلية مضمنة للتجميع وإنشاء التقارير على CustSat

N

التكامل  /التوافق
الدمج التام مع البريد اإللكتروني ،مما يسمح بإرسال إشعارات
دمج البريد اإللكتروني

إدارة الخدمات
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يجب أن يعمل البرنامج  /أداة العميل للمستخدمين على نظام
التوافق مع نظام Windows

التشغيل Windows

M

أداة يدمج تماما مع تطبيق رصد ويمكن تسجيل التذاكر المتعلقة
تكامل مراقبة النظام

بأحداث النظام تلقائيًا

R

إدارة اتفاقية مستوى الخدمة  /اتفاقية المستوى التشغيلي
مستويات اتفاقية مستوى الخدمة المخصصة ،لكل خدمة
أو عميل

القدرة على تكوين اتفاقية مستوى الخدمة مخصصة لمختلف
الخدمات  /العمالء

M

وظيفة لوضع عالمة على عدد كمستخدمين مهمين للغاية وبالتالي
التخصيص كشخص مهم جدًا لعدد محدود من
المستخدمين

رفع ملف تعريف التذاكر أو تنفيذ اتفاقية مستوى الخدمة بشكل

R

مختلف
تذكيرات قابلة للتكوين لتنبيه وظيفة إدارة الخدمة عندما تكون

تواريخ مراجعة معلومات مستوى الخدمة

اتفاقية مستوى الخدمة الزمة للمراجعة مع العميل

N

تفاصيل العقود المسجلة في األداة واتفاقية مستوى الخدمة
إدارة العقود وإدارة مستوى الخدمة

المرتبطة بها لتخصيصها لخدمة  /منتج في كتالوج الخدمة

N

متنوع
التمديد للسماح باالستخدام كمكتب خدمة األعمال

أداة مناسبة لالستخدام من قبل وحدة عمل أخرى لتسجيل  /تتبع
طلبات العمالء وغيرها.

R

هي أداة لديها القدرة على احتواء المعلومات المالية لألصول ،أي
المعلومات المالية حول إدارة األصول

قيمة الشراء ،واالستهالك ،وقيمة األصول المركبة (بما في ذلك

R

الوظائف-اإلضافية مثل ذاكرة الوصول العشوائي  /األقراص)
سيؤثر فهم مدى تأثير التغيير في عناصر التكوين على الخدمة
عالقات عناصر التكوين بتأثير االنقطاع  /التغيير

وغيرها من أنظمة عناصر التكوين إذا تم إجراء تغيير أو فشل

N

عناصر التكوين أو خدمة معينة

إدارة الخدمات
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تحمل أداة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات شعار  /العالمة
العالمات التجارية ألداة الجهة الحكومية

الدردشة في الوقت-الحقيقي  /المراسلة الفورية مع محلل
دعم

التجارية لهيئة وغيرها.

N

نظام مستخدم-نهائي  /منفذ ويب لديه إمكانية الدردشة في
الوقت-الحقيقي مع محلل مكتب الخدمة

N

المنتج لديه القدرة على تشغيل أداة (أدوات) االكتشاف على
إمكانيات تدقيق البرامج  /الترخيص

األصول الستجواب تقارير عن اإلصدارات المثبتة من البرامج

N

وتقديمها

إدارة الخدمات

51

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

 8أدوات الدعم
أدوات دعم تشغيل الخدمات هي مجموعة من التطبيقات/األدوات المساعدة التي تستخدم لتشغيل وإدارة وصيانة البيانات المتعلقة بجميع
المكونات الفرعية لوظيفة تشغيل الخدمات في إطار إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات .وبما أن برامج إدارة الخدمات تعتبر سوقًا
ناضجة ،فهناك عدد من األدوات المتكاملة التي توفر منصة فردية لجميع مهام الحصول على البيانات وتخزينها ومعالجتها والمرتبطة
بالمكونات الفرعية لتشغيل الخدمات .ويجب أن تكون أدوات تشغيل الخدمات مرنة بما يكفي للتوافق مع التغييرات سواء في
االختصاص أو في النطاق.
وبما أن وظائف إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات داخل الحكومة في قطر تتطور وتأخذ اختصاصات جديدة ويمكن دمجها ،فيلزم أن
تتطور التطبيقات وقاعدة البيانات التي تدعم العمليات األساسية وفقًا لذلك .ولذلك ،ينبغي السعي إلى تقديم حلول تشغيل مرنة للخدمات
ذات التزام طويل األجل بإطار  .ITILويرجى الرجوع إلى الملحق (ج) لالطالع على مقارنة إمكانيات األدوات الرائدة إلدارة
الخدمات.
إن الحل الذي يحافظ على الفصل اآلمن للمعلومات المتعلقة بالجهات الحكومية الفردية ،والذي يستخدم في الوقت نفسه منصة مشتركة
أو مستودع مشترك يعد حالً مثاليًا .وباستخدام هذا النوع من الحلول ،ستستفيد الجهات الحكومية من وجود واجهة قياسية واحدة إلدارة
الخدمات ،مع الحفاظ على سيطرتها على بيئتها الخاصة .هذا باإلضافة إلى أن وجود رؤية موحدة للتكنولوجيا على مستوى الجهات
الحكومية بأكملها ستزيد من فوائد إدارة التكوين والتغيير.

 1-8الممارسات الموصى بها:
.1

يوصى بأن يكون لدى وزارة المواصالت واالتصاالت مستودع مشترك لجميع المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها جميع الجهات
الحكومية ،حيث إنه سوف يفيد ويساعد المستوى  1من الدعم في معرفة المشكلة وتحديدها مبدئيًا وفي بعض األحيان في حلها على الفور
قبل تصعيدها إلى المستوى  2من دعم الجهة الحكومية.

.2

يوصى بأن يكون لدى وزارة المواصالت واالتصاالت أداة إلدارة الخدمات يتم دمجها مع جميع الجهات الحكومية حتى إذا ظهر أي
حادث أو مشكلة ،يكون النظام ذكيًا بما يكفي لتوجيه المشكلة إلى الجهة الحكومية المختصة.

.3

يجب على الجهات الحكومية تجنب أطر أو مجموعة أدوات إدارة خدمات الملكية ألنها قد تميل إلى ربط المشترين بالحل/النموذج الذي ال
يتناسب مع احتياجاتها الخاصة .يجب أن تتماشى عروض المنتجات المختارة من السوق مع أطر إدارة خدمة اإلصدار  3من .ITIL

إدارة الخدمات
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ملحق أ.

الخلفية و الحالة الراهنة لمعيار اإلصدار  3من ITIL

لقد أنشأت الجهة الحكومية المركزية للكمبيوتر و االتصاالت ( )CCTAبالمملكة المتحدة ،وهي السابقة لمكتب االتصاالت الحكومية
في المملكة المتحدة ( ،)OGCفي أواخر الثمانينيات عندما كان اعتماد الحكومة البريطانية على تكنولوجيا المعلومات آخذ في االزدياد،
ويجري البحث عن كفاءات "القيمة مقابل المال".
وقد قام فريق من الجهة الحكومية المركزية للكمبيوتر واالتصاالت بتوثيق نهج المنطق السليم إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات بهدف
تحسين الموثوقية مع الحفاظ على كفاءة التكاليف داخل مؤسسته .وأصبح واض ًحا أن هيئات الحكومة البريطانية ليست فريدة من نوعها في
حاجتها إلى إطار إدارة الخدمات .وقد أدركت الجهة الحكومية المركزية للكمبيوتر واالتصاالت بأن مكتبة  ITILيمكن أن تكون بمثابة
إطار لجمهور أوسع بكثير ،سواء على المستوى التجاري أو الحكومي .ومن هذا المنطلق تم إنشاء أول مكتبة لبنية تكنولوجيا المعلومات
(.)ITIL
وتم مراجعة إطار  ITILاألصلي وتحديثه في أوائل عام  .2000عمل مكتب االتصاالت الحكومية في المملكة المتحدة بشكل وثيق مع
معهد المعايير البريطانية ( )BSIومنتدى إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ( )itSMFفي مراجعة كتب  ITILحتى تشكل مواصفات
 BSIإلدارة الخدمات وسلسلة  ITILجز ًءا من نفس البنية المنطقية.
وجدير بالذكر أن مكتبة  ITILتعد بمثابة إطار عام (تشغيلي) يصف أفضل الممارسات في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات .إنها توفر
صا للخدمات ،وتركز على القياس والتحسين المستمر لجودة تكنولوجيا المعلومات المقدمة ،من
إطارا إلدارة تكنولوجيا المعلومات؛ وملخ ً
ً
منظور كل من األعمال التجارية والعميل .ويعد هذا التركيز عامالً رئيسيًا في نجاح  ITILفي جميع أنحاء العالم ،وقد أسهم في استخدامها
المثمر والفوائد الرئيسية التي حصلت عليها تلك المؤسسات التي تقوم بنشر التقنيات والعمليات في جميع أنحاء مؤسساتها.
ومن بين هذه الفوائد:


زيادة رضا المستخدم والعميل عن خدمات تكنولوجيا المعلومات



تحسين توافر الخدمة ،التي تؤدي مباشرة إلى زيادة الفوائد واإليرادات لألعمال



المدخرات المالية من تخفيض إعادة أداء العمل والوقت الضائع واإلدارة المحسنة للموارد واالستخدام



وقت أقل في تسويق المنتجات والخدمات الجديدة



تحسين اتخاذ القرار والحد من المخاطر.
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يغطي اإلصدار األولي من مكتبة  ITILالمكون من مكتبة تضم  31كتابًا مرتب ً
طا جميع أوجه توفير خدمة تكنولوجيا المعلومات .وقد
تمت مراجعة هذا اإلصدار األولي واستبداله بسبعة كتب متصلة ومتسقة بشكل أكبر ( )ITIL V2تم دمجها داخل إطار شامل .وقد
أصبحت هذه النسخة الثانية مقبولة عالميًا وتستخد م اآلن في العديد من البلدان من قبل اآلالف من المنظمات كأساس لتوفير خدمات
تكنولوجيا المعلومات الفعالة .وفي عام  ،2007حل محل  ITIL V2نسخة ثالثة معززة وموحدة من  ،ITILوتتألف من خمسة كتب
أساسية تغطي دورة حياة الخدمة.
وتغطي الكتب األساسية الخمسة كل مرحلة من مراحل دورة حياة خدمة  ITILمن التعريف األولي وتحليل متطلبات األعمال في
إستراتيجية الخدمة وتصميم الخدمة ،من خالل االنتقال إلى البيئة الحية داخل خدمة النقل ،من أجل العملية وتحسين خدمة التشغيل
والتحسين المستمر للخدمة.

خلفية اإلصدار الثالث من مكتبة ITIL
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تستند اإلصدارات السابقة من  ITILإلى المبادئ التي تأسست قبل  20عا ًما في الثمانينات .وقد حدثت تغيرات مهمة خالل هذه الفترة
في مجال تكنولوجيا المعلومات والطريقة التي يتم بها تنفيذ إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات .في أوائل عام  ،2005قام مكتب
االتصاالت الحكومية في المملكة المتحدة ،بمساعدة من العديد من المنظمات واألفراد ،بإجراء مشاورات عامة واسعة النطاق في جميع
أنحاء العالم للحصول على آراء مستخدمي  ITILوالموزعين والمعلمين فيما يتعلق بالشكل المستقبلي لنموذج إدارة خدمة .ITIL
وكانت النسخة المعدلة من  – ITILاإلصدار  3من  – ITILهي نتيجة هذه المشاورات وتقرر إصدارها في مايو  .2007يسعى
اإلصدار  3من  ITILلتحديث المبادئ األساسية واإلضافة إليها في ضوء التغيرات والتطورات التي حدثت في السنوات العشرين
الماضية.
ويستند عنصر إدارة الخدمة في البنية المؤسسية للحكومة القطرية حول نموذج اإلصدار  2الحالي من  ،ITILومع ذلك فإنه أيضًا
ينسجم بقوة مع نموذج اإلصدار  3من  - ITILكما هو مبين في الرسم البياني المرجعي أدناه من :ITIL

الشكل  - 6نموذج اإلصدار الثالث من مكتبة ITIL

المصدر :مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتwww.itil.org (http://www.itil.org/osMedia/pic/22gr-the- :
)core-framework_2142_or.jpg
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دورة حياة الخدمة
يتم تنظيم  ITILحول دورة حياة الخدمة التي تشمل إستراتيجية الخدمة وتصميمها ونقلها وتشغيلها وتحسينها بشكل مستمر.

الشكل  - 7عمليات مكتبة ITIL

 )1إستراتيجية الخدمات
هدف العملية :تحديد إستراتيجية لخدمة العمالء .بد ًءا من تقييم احتياجات العمالء والسوق ،تحدد عملية إستراتيجية الخدمة الخدمات التي
تقدمها منظمة تكنولوجيا المعلومات وماهية القدرات التي يجب تطويرها .ويكمن هدفها النهائي في جعل منظمة تكنولوجيا المعلومات
تفكر وتتصرف بطريقة إستراتيجية.
فهم من هم عمالء تكنولوجيا المعلومات ،وعروض الخدمات المطلوبة لتلبية احتياجات العمالء ،وقدرات تكنولوجيا المعلومات
والموارد الالزمة لتطوير هذه العروض ،ومتطلبات تنفيذها بنجاح .ويجب على مقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات ،الذي تحركه
اإلستراتيجية طوال فترة تقديم ودعم الخدمة ،أن يحاول التأكد دائ ًما من أن تكلفة التسليم تتفق مع القيمة التي يتم تقديمها للعميل.
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أ -إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
هدف العملية :تقييم عروض مقدم الخدمة ،وقدراته ،والمنافسين وكذلك مساحات السوق الحالية والمحتملة من أجل وضع إستراتيجية
لخدمة العمالء .وبمجرد تحديد اإلستراتيجية ،تكون إدارة اإلستراتيجية لخدمات تكنولوجيا المعلومات مسؤولة أيضًا عن ضمان تنفيذ
اإلستراتيجية.
ب -إدارة حافظة الخدمات
تضمن إدارة حافظة ا لخدمات أن مقدم الخدمة لديه المزيج الصحيح من الخدمات لتلبية نتائج األعمال المطلوبة على مستوى مناسب من
االستثمار.
ج -اإلدارة المالية لخدمات تكنولوجيا المعلومات
هدف العملية هو إدارة متطلبات مقدم الخدمة والمحاسبة والشحن.
د -إدارة الطلب
تعمل إدارة الطلب مع إدارة القدرات لضمان أن مقدم الخدمة لديه القدرة الكافية لتلبية الطلب المطلوب.
هـ -إدارة عالقة األعمال اإللكترونية
تحدد إدارة العالقات التجارية احتياجات العمالء الحاليين والمحتملين وتضمن تطوير الخدمات المناسبة لتلبية تلك االحتياجات.
 )2تصميم الخدمة
هدف العملية :تصميم خدمات تكنولوجيا معلومات جديدة .ويشمل نطاق العملية تصميم الخدمات الجديدة ،فضالً عن التغييرات
والتحسينات على الخدمات القائمة .يضمن تصميم الخدمة تصميم الخدمات الجديدة والمتغيرة بشكل فعال لتلبية توقعات العمالء .تعتبر
التكنولوجيا والبنية المطلوبة لتلبية احتياجات العمالء من حيث التكلفة جز ًءا ال يتجزأ من تصميم الخدمة ،وكذلك العمليات المطلوبة
إلدارة الخدمات .وينبغي النظر في نظم وأدوات إدارة الخدمات من أجل رصد ودعم الخدمات المعدلة الجديدة على نحو مالئم ،فضالً
عن آليات قياس مستويات الخدمات والتكنولوجيا وكفاءة العمليات وفعاليتها.
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تنسيق التصميم
هدف العملية :تنسيق جميع أنشطة تصميم الخدمات والعمليات والموارد .ويضمن تنسيق التصميم عمل تصميم متسق وفعال لخدمات
تكنولوجيا المعلومات الجديدة أو المتغيرة ،ونظم معلومات إدارة الخدمات ،والهياكل ،والتكنولوجيا ،والعمليات ،والمعلومات والمقاييس.
إدارة كتالوج الخدمات
هدف العملية :التأكد من إنتاج كتالوج الخدمة والحفاظ عليه ،ومن أنه يحتوي على معلومات دقيقة عن جميع الخدمات التشغيلية وتلك
التي يتم إعدادها للعمل بكفاءة تشغيلية .وتوفر خدمة كتالوج الخدمات معلومات حيوية لجميع عمليات إدارة الخدمات األخرى :تفاصيل
الخدمة ،والوضع الحالي وترابط الخدمات.
إدارة مستوى الخدمة
هدف العملية :التفاوض على اتفاقيات مستوى الخدمة مع العمالء وتصميم الخدمات وفقًا ألهداف مستوى الخدمة المتفق عليها .كما أن
إدارة مستوى الخدمة مسؤولة أيضًا عن ضمان أن تكون جميع اتفاقيات المستوى التشغيلي والعقود الداعمة مناسبة ،وأن ترصد
مستويات الخدمة وأن تبلغ عنها.
إدارة المخاطر
هدف العملية :تحديد المخاطر وتقييمها والسيطرة عليها .ويشمل ذلك تحليل قيمة األصول لألعمال ،وتحديد التهديدات التي تتعرض لها
تلك األصول ،وتقييم مدى تعرض كل من تلك األصول للخطر.
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إدارة القدرة
هدف العملية :التأكد من قدرة خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على تحقيق أهداف مستوى الخدمة
المتفق عليها بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب .وتنظر إدارة القدرات في جميع الموارد المطلوبة لتقديم خدمات
تكنولوجيا المعلومات ،وخطط متطلبات األعمال قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل.
إدارة التوافر
هدف العملية :تحديد جميع جوانب توافر خدمات تكنولوجيا المعلومات وتحليلها وتخطيطها وقياسها وتحسينها .إدارة التوفر هي المسؤولة عن
ضمان أن تكون جميع البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعمليات واألدوات واألدوار وما إلى ذلك مناسبة ألهداف التوافر المتفق عليها.
إدارة استمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات
هدف العملية :إدارة المخاطر التي يمكن أن تؤثر تأثيرا خطيرا على خدمات تكنولوجيا المعلومات .وتضمن إدارة استمرارية خدمات
تكنولوجيا المعلومات قدرة مقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات على توفير الحد األدنى من مستويات الخدمة المتفق عليها دائ ًما عن
طريق تقليل المخاطر الواردة من األحداث الكارثية إلى مستوى مقبول والتخطيط الستعادة خدمات تكنولوجيا المعلومات .وينبغي
تصميم إدارة استمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات لدعم إدارة استمرارية األعمال.
إدارة أمن المعلومات
هدف العملية :ضمان سرية معلومات المنظمة والبيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وسالمتها وتوافرها .تشكل إدارة أمن
المعلومات عادة جز ًءا من نهج تنظيمي إلدارة األمن الذي يضم نطاقًا أوسع من مقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات.
إدارة االمتثال
هدف العملية :ضمان توافق خدمات تكنولوجيا المعلومات والعمليات واألنظمة مع سياسات المؤسسة والمتطلبات القانونية.
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إدارة البنى المعمارية
هدف العملية :تحديد مخطط للتنمية المستقبلية للمشهد التكنولوجي ،مع أخذ إستراتيجية الخدمة والتكنولوجيات الموفرة حديثًا في
االعتبار.
إدارة الموردين
هدف العملية :التأكد من أن جميع العقود مع الموردين تدعم احتياجات الشركة ،ومن وفاء جميع الموردين بالتزاماتهم التعاقدية.
 )3نقل الخدمة
هدف العملية :إنشاء خدمات تكنو لوجيا المعلومات ونشرها .كما يضمن انتقال الخدمة إجراء تغييرات على الخدمات وعمليات إدارة
الخدمات بطريقة منسقة .يتم إنشاء تصميم مرحلة انتقال الخدمة لدورة الحياة واختباره ونقله إلى اإلنتاج لتمكين العميل التجاري من
تحقيق القيمة المطلوبة .وتتناول هذه المرحلة إدارة التغييرات :التحكم في األصول وعناصر التكوين (المكونات األساسية مثل األجهزة
والبرامج وما إلى ذلك) المرتبطة بالنظم الجديدة والمتغيرة؛ والتحقق من صحة الخدمة؛ والتخطيط لالختبار واالنتقال لضمان إعداد
المستخدمين وموظفي الدعم والبيئة اإلنتاجية إلصدارها لإلنتاج.
إدارة التغيير
هدف العملية :التحكم في دورة حياة جميع التغييرات .ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة التغيير في تمكين التغييرات المفيدة ،مع الحد
األدنى من تعطل خدمات تكنولوجيا المعلومات.
تغيير التقييم
هدف العملية :تقييم التغييرات الرئيسية ،مثل إدخال خدمة جديدة أو تغيير جوهري في خدمة موجودة ،قبل السماح لهذه التغييرات
باالنتقال إلى المرحلة التالية في دورة حياتها.
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إدارة المشروع (التخطيط والدعم االنتقالي)
هدف العملية :تخطيط الموارد وتنسيقها لنشر إصدار رئيسي ضمن تقديرات التكلفة والوقت والجودة.
تطوير التطبيقات
هدف العملية :توفير التطبيقات واألنظمة التي توفر الوظائف المطلوبة لخدمات تكنولوجيا المعلومات .وتشمل هذه العملية تطوير
التطبيقات المخصصة وصيانتها فضالً عن تخصيص المنتجات من بائعي البرامج.
إدارة اإلصدار والنشر
هدف العملية :التخطيط لحركة عمليات اإلصدار لبيئات االختبار والبيئات النشطة ووضع جدول زمني لهذه العمليات ومراقبتها .ويتمثل
الهدف الرئيسي إلدارة اإلصدار في ضمان حماية سالمة البيئة النشطة وإصدار المكونات الصحيحة.
التحقق من الخدمة واختبارها
هدف العملية :التأكد أن النشرات المنتشرة والخدمات الناتجة تلبي توقعات العمالء ،والتحقق من أن عمليات تكنولوجيا المعلومات قادرة
على دعم الخدمة الجديدة.
إدارة أصول وتكوين الخدمات
هدف العملية :الحفاظ على معلومات حول عناصر التكوين المطلوبة لتقديم خدمة تكنولوجيا المعلومات ،بما في ذلك عالقاتها.
إدارة المعرفة
هدف العملية :جمع المعرفة والمعلومات داخل المؤسسة وتحليلها وتخزينها وتبادلها .والغرض الرئيسي من إدارة المعرفة هو تحسين
الكفاءة عن طريق تقليل الحاجة إلى إعادة اكتشاف المعرفة.
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 )4تشغيل الخدمات
إدارة األحداث
هدف العملية :التأكد من مراقبة المؤسسات التعليمية والخدمات باستمرار ،وتصفية األحداث وتصنيفها من أجل اتخاذ قرار بشأن
اإلجراءات المناسبة.
إدارة الحوادث
هدف العملية :إدارة دورة حياة جميع األحداث .والهدف الرئيسي إلدارة الحوادث هو إعادة خدمة تكنولوجيا المعلومات للمستخدمين في
أسرع وقت ممكن.
استيفاء الطلب
هدف العملية :الوفاء بطلبات الخدمة ،والتي تكون في معظم الحاالت تغييرات طفيفة (قياسية) (مثل طلبات تغيير كلمة المرور)
أو طلبات الحصول على معلومات.
إدارة الوصول
هدف العملية :منح المستخدمين المرخص لهم الحق في استخدام الخدمة ،مع منع وصول المستخدمين غير المصرح لهم .تقوم عمليات
سا بتنفيذ السياسات المحددة في إدارة أمن المعلومات .ويشار أحيانًا إلى إدارة الوصول على أنها إدارة الحقوق
إدارة الوصول أسا ً
أو إدارة الهوية.
إدارة المشکالت
هدف العملية :إدارة دورة حياة جميع المشكالت .وتتمثل األهداف الرئيسية إلدارة المشكالت في منع وقوع الحوادث ،والتقليل من تأثير
الحوادث التي ال يمكن منعها .وتقوم إدارة المشكالت االستباقية بتحليل سجالت الحوادث ،واستخدام البيانات التي تجمعها عمليات إدارة
خدمات تكنولوجيا المعلومات األخرى لتحديد االتجاهات أو المشكالت المهمة.
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مراقبة عمليات تكنولوجيا المعلومات
هدف ا لعملية :رصد ومراقبة خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية األساسية .تقوم عملية التحكم في عمليات تكنولوجيا
المعلومات بتنفيذ المهام اليومية الروتينية المتعلقة بتشغيل مكونات البنية التحتية والتطبيقات .ويشمل ذلك جدولة الوظائف ،وأنشطة
النسخ االحتياطي واالستعادة ،وإدارة الطباعة والمخرجات ،والصيانة الروتينية.
إدارة المرافق
هدف العملية :إدارة البيئة المادية حيث توجد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات .وتشمل إدارة المرافق جميع جوانب إدارة البيئة
المادية ،مثل الطاقة والتبريد ،وإدارة الوصول إلى المباني ،والرصد البيئي.
إدارة التطبيقات
إدارة التطبيقات هي المسؤولة عن إدارة التطبيقات طوال دورة حياتها.
اإلدارة الفنية
وتوفر اإلدارة الفنية الخبرة الفنية والدعم إلدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات .هدف العملية :التأكد أن خدمات تكنولوجيا
المعلومات يتم تسليمها بكفاءة وفعالية .تتضمن عملية تشغيل الخدمات تلبية طلبات المستخدمين ،وحل إخفاقات الخدمة ،وتحديد
المشكالت ،فضالً عن تنفيذ المهام التشغيلية الروتينية.
وتقدم عملية تشغيل الخدمات الخدمة بشكل مستمر ،باإلضافة إلى اإلشراف على الصحة العامة اليومية للخدمة .ويشمل ذلك إدارة تعطل
الخدمة من خالل عملية االستعادة السريعة بعد الحوادث؛ وتحديد األسباب الجذرية للمشكالت واكتشاف االتجاهات المرتبطة بالقضايا
المتكررة؛ ومعالجة الطلبات اليومية الروتينية للمستخدم النهائي؛ وإدارة الوصول إلى الخدمة.

 )5التحسين المستمر للخدمة (.)CSI
هدف العملية :استخدام أساليب إدارة الجودة من أجل التعلم من النجاح والفشل فيما مضى .وتهدف عملية التحسين المستمر للخدمة إلى
التحسين المستمر لفعالية وكفاءة عمليات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ،وذلك تماشيًا مع مفهوم التحسين المستمر الذي تم اعتماده في
معيار  ،ISO 20000حيث تقدم عملية التحسين المستمر للخدمة آلية لمؤسسة تكنولوجيا المعلومات لقياس مستويات الخدمة
والتكنولوجيا وكفاءة وفعالية العمليات المستخدمة في اإلدارة الشاملة للخدمات وتحسينها.
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مراجعة الخدمة
هدف العملية :مراجعة خدمات األعمال وخدمات البنية التحتية على أساس منتظم .والهدف من هذه العملية هو تحسين نوعية الخدمات
عند الضرورة ،وتحديد الطرق األكثر اقتصادًا لتوفير الخدمة حيثما أمكن.
تقييم العملية
هدف العملية :تقييم العمليات على أساس منتظم .ويشمل ذلك تحديد المجاالت التي ال يتم الوصول من خاللها إلى مقاييس العملية
المستهدفة ،وإجراء عمليات قياس منتظمة ،ومراجعة الحسابات ،وتقييمات النضج ،والمراجعات.
تعريف مبادرات التحسين المستمر للخدمة
هدف العملية :تحديد مبادرات محددة تهدف إلى تحسين الخدمات والعمليات ،استنادًا إلى نتائج مراجعات الخدمات وعمليات التقييم.
والمبادرات الناتجة هي مبادرات داخلية يتابعها مقدم الخدمة نيابة عنه ،أو مبادرات تتطلب تعاون العميل.
رصد مبادرات التحسين المستمر للخدمة
هدف العملية :التحقق من تنفيذ مبادرات التحسين وفقًا للخطة ،وإدخال إجراءات تصحيحية عند الضرورة.

ما هي إدارة الخدمة؟
لفهم إدارة الخدمة ،فنحن بحاجة إلى فهم معنى الخدمة.
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ينص التعريف العام على أن:

" الخدمة هي وسيلة لتقديم القيمة للعمالء من خالل تسهيل النتائج التي يرغب العمالء في تحقيقها دون ملكية تكاليف ومخاطر محددة".
وإذا شرحنا بشكل أبسط ،فقد تم تعريف تكنولوجيا المعلومات في الماضي عن طريق المنتجات .لكن هذا القدر ال يكفي حاليًا .يريد
عمالء اليوم التركيز على أعمالهم ويجب عليهم ذلك ،وال يجب عليهم االنشغال بتفاصيل تقديم الخدمة .وتمثل وظيفة مقدم الخدمات في
التعامل مع المخاطر وتكاليف إنشاء الخدمات وتقديمها.

الشكل  - 8عرض الخدمة

وتتكون إدارة الخدمات من مجموعة من اإلمكانيات المتخصصة لتقديم قيمة للعمالء في شكل خدمات .ولكلخدمة أو عملية أو عنصر
مرورا بالتصميم والنقل وانتها ًء بالتشغيل
بنية تحتية دورة حياة ،وتعتبر إدارة الخدمة دورة الحياة بأكملها بد ًءا من اإلستراتيجية
ً
والتحسين المستمر.
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وأغراض إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات هي:
 مواءمة خدمات تكنولوجيا المعلومات مع االحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة وعمالئها. تحسين جودة خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة. تحسين جودة خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة.وهناك بعض العناصر الرئيسية إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات على النحو التالي:
األشخاص :المهارات والتدريب واالتصاالت
العمليات :اإلجراءات واألنشطة والتغييرات واألهداف
المنتجات :األدوات والرصد والقياس والتحسين
الشركاء :األخصائيون والموردون

مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ()ITIL
وإطارا عا ًما يصف أفضل الممارسات في إدارة
تمثل مكتبة  ITILنه ًجا منظ ًما لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات عالية الجودة
ً
خدمات تكنولوجيا المعلومات .لكن ماذا تعني أفضل الممارسات؟
 الممارسات المقبولة والمعتمدة على نطاق واسع، المختبرة عدة المرات، -ربما تأتي من عدد من المصادر بما في ذلك :المعايير واألطر العامة ،والبحوث األكاديمية ،ومعرفة الملكية.

"انظر إلى  ITILليس كوجهة ،ولكن كوسيلة يمكنك استخدامها لمساعدتك على السفر بسرعة وكفاءة أكبر في رحلتك الحالية من
التحسين المستمر لمستويات الخدمة"
لقد تم تطوير  ITILفي الثمانينيات من القرن الماضي استجابة لالعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات من قبل حكومة المملكة
المتحدة الجهة الحكومية المركزية للكمبيوتر واالتصاالت ( .)CCTAفي البداية ،كان هناك  40نشرة .وفي التسعينيات ،بدأ استخدام
 ITILفي هولند ا .كما تمت إعادة تطوير كتب دعم الخدمات وتقديم الخدمات ،وتم إطالق النسخة  2من مكتبة  ITILفي عام .2001
حظيت  ITILبعد ذلك بشعبية كبيرة وبدأ استخدامها في بقية العالم .وفي عام  ،2007تم إطالق اإلصدار  3من مكتبة  ITILمبسطة
ضا متوافقة مع معيار  ISO20000الخاص بإدارة الخدمة.
جدًا ومرشدة في  5كتب .وقد كانت أي ً
دورة حياة خدمة ITIL
يجب أن يتبع كل تطبيق وكل خدمة سيتم تصميمها بعض المراحل التي تعرف بدورة حياة الخدمة.
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الشكل  - 9مراحل إدارة الخدمة

هناك خمس مراحل رئيسية:
إستراتيجية الخدمة
تصميم الخدمة
نقل الخدمة
تشغيل الخدمة
التحسين المستمر للخدمة

 )1إستراتيجية الخدمة:
تشمل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات كيفية تحديد اإلستراتيجيات العامة .والغرض الرئيسي من إنشاء إستراتيجيات العمالء هو
الوصول إلى المكانة األفضل في الخدمات المقدمة .ويجب أن تقدم هذه المرحلة إجابات لألسئلة التالية:
– ما الذي سنقدمه؟
– هل يمكننا تقديمه؟
– هل يمكننا تقديم ما يكفي منه؟
– كيف يمكننا الحصول على ميزة تنافسية؟
وهناك بعض العمليات واألنشطة الرئيسية:
اإلدارة المالية :تهدف إلى توفير مساهمات مالية لجميع العمليات .ويتم توفير مراقبة االستثمارات ورصدها.
إدارة حافظة الخدمات :تهدف إلى إدارة المخاطر من خالل زيادة اإليرادات.
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إدارة الطلب :تستخدم لتحديد احتياجات الشركة من خالل العمل بشكل وثيق مع وحدات األعمال .لقد تم إعدادها لتكلفة حزمة الخدمات
الحتياجات العمالء من حيث الجودة والقدرة مما يضمن التحسين.

 )2تصميم الخدمة:
تتعلق هذه المرحلة بتصميم الخدمة .ويجب أن تقدم هذه المرحلة إجابات لألسئلة التالية:
– كيف سنقدمها؟
– كيف سنقوم بإنشائها؟
– كيف سنقوم باختبارها؟
– كيف سنقوم بنشرها؟
وهناك بعض العمليات واألنشطة الرئيسية:
إدارة كتالوج الخدمات :الهدف من إدارة كتالوج الخدمات هو ضمان إنشاء كتالوج للخدمات والحفاظ عليه وأن جميع المعلومات دقيقة وحديثة
فيما يتعلق بالحالة والواجهات والتبعيات من أجل توفير الخدمة .وتحتوي حافظة الخدمات على جميع المتطلبات المستقبلية للخدمات،
ومعلومات عن الخدمات المتاحة حاليًا .وتسجل العملية أيضًا حالة جميع الخدمات التي قيد التشغيل أو الخدمات التي في طور اإلعداد.
إدارة مستوى الخدمة :يتم فهم احتياجات وحدات األعمال بوضوح من قبل مقدم الخدمة ويكون لدى مقدم الخدمة القدرة على االستجابة
لهذه االحتياجات التي توفر الرقابة من خالل العمل عن كثب مع وحدات األعمال.
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الشكل  - 10اتفاقيات مستوى الخدمة واتفاقيات المستوى التشغيلي والعقد األساسي

إدارة القدرة :تتناول إدارة القدرة االستخدام األمثل واالقتصادي للموارد الحالية وتوفر متطلبات القدرات المستقبلية في الوقت المناسب.

وينبغي أن تتعامل إدارة القدرة مع المسائل التالية :التكلفة مقابل القدرة ،والعرض مقابل الطلب.
إدارة القدرة :يكمن الغرض من إدارة التوافر في توفير نقطة تركيز وإدارة لجميع المسائل المتعلقة بالتوافر ،والمتعلقة بالخدمات
والمكونات والموارد .وتضمن عملية إدارة التوافر تلبية جميع الخدمات التي قيد التشغيل ألهداف التوافر المتفق عليها وأن يتم إنشاء
جميع الخدمات الجديدة أو المتغيرة بشكل مناسب من أجل تحقيق األهداف المتوقعة دون التأثير على الخدمات الحالية .وينبغي أن تأخذ
أنشطة إدارة التوافر في االعتبار التوافر والموثوقية وقابلية الصيانة وقابلية الخدمة على مستوى الخدمات والمكونات.
إدارة استمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات :يتلخص الغرض من إدارة استمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على
قدرة االسترداد الحالية المناسبة ضمن خدمات تكنولوجيا المعلومات للتوافق مع االحتياجات والمتطلبات والجداول الزمنية المتفق عليها
لألعمال.ولذلك يجب على المؤسسات أن تستعد للحاالت التي تتعطل فيها الخدمات بشكل كبير وربما تكون غير متاحة لفترة طويلة.
وتركز إدارة استمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات الحديثة على الوقاية.
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إدارة أمن المعلومات :تتمثل إدارة أمن المعلومات في مواءمة أمن تكنولوجيا المعلومات مع أمن األعمال وضمان إدارة أمن المعلومات
بشكل فعال في جميع الخدمات .إنها تركز على حماية خمس صفات أساسية من أصول المعلومات وهي :السرية والنزاهة والتوافر
والموثوقية وعدم التنصل.

الشكل  - 11إدارة األمن

إدارة الموردين :يجب أن تغطي إدارة الموردين جميع الموردين والعقود المطلوبة لتقديم خدمة لألعمال .ويجب تحديد العالقة بين
المورد ومقدم الخدمة بشكل رسمي .ومع ذلك ،واعتمادًا على األهمية اإلستراتيجية للمورد ،ال بد من توفير قدر أكبر من التكامل بين
المورد في التخطيط اإلستراتيجي أو تصميم الخدمات.

 )3نقل الخدمة:
هذ ه هي مرحلة من مراحل الخدمة تم تصميمها كمبدأ توجيهي لضمان تفعيل الخدمة .وتكون جميع العناصر مطلوبة للخدمات ،الفنية
وغير الفنية ،وتقع في إطار نقل الخدمات .إنها أهم مرحلة من دورة حياة الخدمة .ففي هذه المرحلة ،يتم تطوير حزم تصميم الخدمة
وتحميلها في النظام بعد االختبار .وتهدف مرحلة نقل الخدمة إلى إبقاء المخاطر عند أدنى مستوى .كما يتم االستجابة لمطالب التغيير.
وهناك بعض العمليات واألنشطة الرئيسية:
إدارة أصول وتكوين الخدمات :يتم االحتفاظ بالسجالت في إدارة الخدمة .وتتم مراقبة سالمة النظام عن طريق إجراء نمذجة منطقية
لمكونات تكنولوجيا المعلومات .وتتاح أيضًا معلومات حديثة ومدققة عن حالة أصول الخدمات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
لعمليات إدارة الخدمات األخرى .ويحتوي نظام إدارة المحتوى على واحدة أو أكثر من قواعد بيانات إدارة التكوين الفعلي.
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إدارة التغيير :االستجابة لمتطلبات األعمال المتغيرة للعمالء وطلبات التغيير المتعلقة باألعمال/تكنولوجيا المعلومات التي من شأنها
مواءمة الخدمات مع احتياجات العمل .وهناك ثالثة أنواع من التغيير .العادي ،والقياسي ،والطارئ.

الشكل  - 12إدارة التغيير

إدارة اإلصدار والنشر :بناء القدرات (أو المهارات) واختبارها وتسليمها وفقًا لمواصفات تصميم الخدمة بطريقة تجعل الخدمة تلبي
المتطلبات التي تطلبها األطراف المعنية.
إدارة المعرفة :الهدف منها جعل هذه الدراية الفنية في متناول جميع موظفي الخدمة المشاركين عن طريق مساعدة نظام إدارة معرفة
الخدمة ( .)SKMSويتكون نظام إدارة المعرفة من أربع طبقات؛ البيانات ،وتكامل المعلومات ،ومعالجة المعرفة ،والعرض.
تخطيط ودعم النقل :تضمن عملية تخطيط ودعم نقل الخدمة النقل المنظم لخدمة جديدة أو معدلة إلى اإلنتاج ،إلى جانب التعديالت
الالزمة لعمليات إدارة الخدمات .ويجب أن تتضمن هذه العملية تصميم الخدمة واالحتياجات التشغيلية في إطار التخطيط للنقل .وينطوي
سا على إدارة خطة النقل ومراقبتها .ويمكن أن يعمل التخطيط والدعم بفاعلية للتحول على تحسين قدرة مقدم الخدمة على
ذلك أسا ً
التعامل مع كميات كبيرة من عمليات التغيير واإلصدار عبر قاعدة عمالئه.
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التحقق من الخدمة واختبارها :يعتمد االختبار الناجح على فهم الخدمة بشكل كلي .والغرض الرئيسي من التحقق منالخدمة واختبارها
هو تقديم دليل موضوعي على أن الخدمة الجديدة/المتغيرة تدعم متطلبات العمل .ويتم اختبار الخدمة بشكل واضح مقابل المرافق
والضمانات المنصوص عليها في حزمة تصميم الخدمة ،بما في ذلك وظائف األعمال ،والتوافر ،واالستمرارية ،واألمن ،وسهولة
االستخدام واختبار التراجع.
التقييم :التقييم هو عملية عام ة مصممة للتحقق مما إذا كانت خدمة معينة مقبولة أم ال.يأخذ التقييم في االعتبار مدخالت نقل الخدمة،
ومعالجة مدى مالءمة تصميم الخدمة ،ونهج النقل نفسه ،ومدى مالءمة الخدمة الجديدة أو المتغيرة للبيئات التشغيلية الفعلية التي تتم
مواجهتها وتوقعها.

 )4تشغيل الخدمة:
يهدف إلى استخدام الخدمة المقدمة بصورة أكثر كفاءة وفعالية .ويُعنى بضمان عمل الخدمات في إطار المعلمات القياسية المتفق عليها.
ويكون هذا التشغيل مسؤوالً عن استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن مع الحد األدنى من التأثير على األعمال التجارية.
وهناك بعض العمليات واألنشطة الرئيسية:
إدارة األحداث :يمكن تعريف الحدث بأنه حدث قابل للقياس أو قابل للتحديد وثيق الصلة بإدارة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات
وبالتالي بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات .وتتمثل األحداث عادة ً في الرسائل أو العروض التي تنتجها الخدمات ،أو عناصر التكوين
أو أدوات الرصد.

الشكل  - 13إدارة األحداث

إدارة الحوادث :ضمان االستجابة بشكل صحيح لمشكالت الخدمات التي يتم تشغيلها .أما إدارة الحوادث فهي العملية المسؤولة عن
إدارة دورة حياة جميع الحوادث .والهدف الرئيسي إلدارة الحوادث هو إعادة خدمة تكنولوجيا المعلومات للمستخدم في أسرع وقت
ممكن .وإذا تعذر حل الحادث بسرعة ،فقد يتم تصعيده.

إدارة الخدمات
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الشكل  - 14إدارة الحوادث

إدارة المشکالت :تُعنى بتحديد العيوب أو األخطاء وتصحيحها في البيئة التي تسبب الحوادث .تهدف إلى تقليل تأثير الحوادث التي ال يمكن
تجنبها وتقلل من تكرار الحوادث .تضم عملية إدارة المشكالت خطوتين رئيسيتين؛ إدارة المشكالت التفاعلية ،وإدارة المشكالت االستباقية.
استيفاء الطلب :الغرض من استيفاء الطلبات هو تمكين المستخدمين من طلب الخدمات القياسية واستالمها ،وعرض هذه الخدمات
وتقديمها إلى المستخدمين والعمالء فيما يتعلق بالخدمات واإلجراءات الالزمة للحصول عليها ،والمساعدة في المعلومات والشكاوى
والتعليقات العامة.
إدارة الوصول :تهدف إلى توفير األشياء المناسبة للمستخدمين المناسبين في الوقت المناسب .مسؤولة عن تزويد األطراف المرخص
لها بالوصول المناسب إلى الخدمة والمعلومات كما هو محدد في سياسة أمن المعلومات .تنفذ سياسة أمن المعلومات على النحو المحدد
في عملية إدارة أمن المعلومات.

 )5التحسين المستمر للخدمة:
يُعنى بمواءمة الخدمات والعمليات والوظائف وإعادة تنظيمها ،وما إلى ذلك مع االحتياجات التجارية المتغيرة .يتعامل مع التطبيق
المتسق ألساليب إدارة الجودة لجهود إدارة الخدمات الشاملة .يركز على أصحاب العمليات وأصحاب الخدمات .يضمن استمرار
عمليات إدارة الخدمات لدعم األعمال التجارية .يرصد اإلنجازات على مستوى الخدمات ويحسنها.
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الشكل  - 15التحسين المستمر للخدمات

وهناك بعض العمليات واألنشطة الرئيسية:
تقارير الخدمات :يتم جمع كمية كبيرة من البيانات المتعلقة بجودة الخدمة كجزء من تقديم الخدمات ورصدها .وتُستخدم معظم هذه
المعلومات داخليًا من قبل تكنولوجيا المعلومات .ال يتعلق باألعمال سوى جزء صغير .يتطلب العمل من مقدم الخدمة إجراء مقارنة مع
فترات التقارير السابقة وحوداث إعادة العمل.

الشكل  - 16تحسين الخدمات
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عملية التحسين المكونة من  7مراحل :توفر وسائل قياس االستخدام لتوجيه تحسين أداء الخدمة وتصحيحه.

الشكل  - 17التحسين المكون من  7مراحل

ملحق ب .مثال عمليات تشغيل الخدمة
عملية إدارة الحوادث
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start

incident reported

service
request
process

service request or
incident

service request

yes

total application/
service failure

priority 1

failure

incident record

critical or key
application/service

yes

no

No

Yes

reputation loss

business impact

little or no
loss

severe loss
priority 1
No
priority 2
Yes

minor
loss

priority 4

reputation loss

priority 1

priority 3

No

business impact

little or no loss

sever loss
minor loss
priority 3

no

priority 2

acceptable
workaround
available

priority 4

yes

priority 3
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start

major incident or
recurring incident

match with
known error?
No
create problem
record

Yes

inform user of
work round

update count on
known error

update Incident
classify & prioritise
problem

allocate problem
to support team

investigate
problem

Yes

investigation
still valid?

No

root cause
established?

No

Yes

obtain sign off from
authorised staff

create known error

update and close
problem record

update problem
record

workaround
available?

publish
workaround

incident
management

update problem
record
update and close
problem record

obtain sign off from
authorised staff

solution
available?

update and close
problem record

obtain sign off from
authorised staff

decision to
proceed?

raise RFC

update problem
record

change
management

confirm resolution
with end user

update problem
record

update and close
problem record

incident
management
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start

change initiators

reject
change manager

configuration manager

filters requests

initial logging of RFC

change manager

configuration manager

allocates initial
priority

updates log

yes

urgent?

to diagram 2

change manager
implement change using
appropriate
Standard Change model

decide category
(initial impact / resource
estimate and / or use of
standard model
minor

significant

major

change manager

change manager

change manager

approves / rejects and
schedules changes,
reports action to CAB

circulates RFCs to
CAB members

circulates RFCs to
boardmembers

CAB members

senior management /
board level

may be
iterative

no

confirm impact / resource
estimate and priority.
Approve / reject changes
Schedule changes

approve / reject changes
(financial / technical /
business)

may be iterative

configuration manager
approved?
yes

updates log, issues
forward schedule
to diagram 3
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2 الرسم البياني لعملية التحكم في التغيير
from diagram 1

change builder

configuration manager

builds change, devises
back out and testing
plans

updates log with
progress reports

independent tester
tests changes

no

configuration manager
success?
updates log

yes
change manager

configuration manager

co-ordinates change
implementation

informs users,
updates log

working?

no

change builder
back out plans
implemented
configuration manager

yes

updates log
elapsed
time

change manager
change review

success?

no

configuration manager
to start, diagram 1
updates log, associates
any new RFC
with old one

yes

configuration manager
closed
closes RFC in log
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3 الرسم البياني لعملية التحكم في التغيير

configuration manager

elapsed time

from diagram 1

initial logging of RFC
change manager

elapsed time

calls CAB or CAB / EC
meeting

CAB or CAB / EC
approved?

no

to start, diagram 1

quickly assesses impact
resources and urgency
yes
no

configuration builder
time for
test?

urgently prepares
change

configuration manager
updates log
progresses report

no

yes
independent tester

success?
urgent testing

elapsed
time

yes

change manager

no

change manager
co-ordinates change
implementation

configuration manager
updates log

configuration manager
elapsed
time

co-ordinates change
implementation

working?

elapsed
time

updates log
informs users

elapsed
time

change manager

configuration manager

ensures records are
brought up to date

updates log with all
details to date. Sets
documentation in
order

elapsed time
change manager
review change

success?

yes

configuration manager
close
closes RFC in log

no

to start, diagram 1
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CUSTOMER

RELEASE
MANAGEMENT

DEVELOPMENT

SYSTEMS GROUP

start

change request

bug report

send
confirmation of
completion
changes/fixed
made to code

prepare release

issue release
notes

unit test

sign off migration

No

extricate from CM
tool

pass?

rollback changes
to system

No

migration
successful?

yes

code logged and
placed in CMDB

CM code
database

system testing

migrate programs
from test to
production

pass?

Yes

raise release
request
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إدارة مستوى الخدمة
start

business and IT
organisations

goals & vision of
business

customer service
requirements

business
objectives
nature of services

IT characteristics
for each service

agree to adopt
SLA

skeleton SLAs

define service
measures

draft SLAs

define KPIs

define current IT
services and
capability

define business
requirements and
volumes

define cost of
service

incident and
problem
management

introduce SLAs
and service
management
regime

document SLAs

monitor service
levels

report on SLAs
and achievements

financial
management

statistics
report formats
IT monitoring tools
3rd party
maintenance and
service delivery
records
assess
compliance levels

statistics from:
- incidents
- problems
- user queries
- volumes and usage
- service achievements
- expected trends

identify trends

review service
with customers

Make changes to
SLAs

new business
requirements
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start

inputs
Configuration of each
environment,
technical specification
of components etc

Contracts,
procedures for
detecting faults etc

define
requirements for
each environment

list critical
components

make availability
improvements

report on
availability

create availability
database

publish availability
plan

SLAs, technical
architecture etc

inputs
- Service
downtime and
incident reports
- Environment and
component failure
- Recovery reports
- Availability
measures

assess availability
inputs
Availability
requirements of
new service
specification of
new service
component
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إدارة القدرة
start

SLAs
strategic and
annual plans

applications and
technical
architecture

trends in resource
usage

business forecasts

workload model
forecasts

size all
environments

forecast capacity
requirements

SLAs
current capacity
used

develop/maintain
capacity
management
database

manage
performance of
response times

request to optimise
performance

management
reporting

specification of
new service
component

identify capacity
requirement of
new service

capacity and
performance
models
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إدارة الشؤون المالية

start

Business
requirements of IT
Service Level
Management

Financial Management
IT PLANS
(including
Budgets)

ACCOUNTING

CHARGING
a

b

c

 عملية إدارة الشؤون المالية- 27 الشكل

85

إدارة الخدمات

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

ملحق ج .أدوات إدارة الخدمة
صا لدعم عمليات ITIL
يوضح هذا الجدول توافر مجموعات البرامج والمجموعات المميزة التي تم تطويرها خصي ً

الميزات الرئيسية

اسم المنتج

تقديم الخدمة

دعم الخدمة
مكتب الخدمة

إدارة الحوادث

إدارة المشكالت

إدارة Confit

إدارة التغيير

إدارة اإلصدار

إدارة مستوى
الخدمة

إدارة القدرة

إدارة استمرارية
خدمات تكنولوجيا
Confit

إدارة التوافر

المعلومات

إدارة الشؤون

المالية لتكنولوجيا

يستخدم ( BMC Remedyعالج
 ،)BMCفي التكرار التاسع حاليًا ،أول
تصميم محمول لمنح أقسام تكنولوجيا
المعلومات الوصول إلى تدفقات العمل من

إدارة خدمات

أي جهاز .ويكون هذا المنتج مفيدًا بشكل
خاص لفرق تكنولوجيا المعلومات التي

تكنولوجيا

تخدم مواقع متعددة .إنه يستخدم واحدًا من

المعلومات لعالج

تقريرا مدمجًا لرصد المشكالت
90
ً

BMC

X

X

X

X

X

X

والتواصل مع الموظفين .العالج هو
مجموعة كاملة من إدارة خدمات تكنولوجيا
المعلومات تشمل منتجات  BMCاألخرى
مثل مكتب مساعدة الخدمة الذاتية Myatt
والتخطيط لدورة حياة Atrium
.CMBD
تعمل  ServiceNowعلى تسويق
منتجاتها على أساس سهولة االستخدام فيما
يتعلق باإلعداد ،وإنشاء العمليات،
واستخدام العمالء .يقدم المنتج عمليات
 ITILمضمنة لمساعدتك على البدء،
وتتيح "لوحات المهام المرئية" لفريقك

Now Service

االستمرار في اإلنتاج دون الكثير من إعادة

X

X

X

X

X

X

X

X

X

تنظيم سير العمل .وتساعد ميزات األتمتة
فريقك على االنتقال حول المهام المتكررة
وإلى المشاكل األكثر صعوبة .وتتيح بوابة
المستخدم على اإلنترنت للعمالء االتصال
وطلب الخدمة بسهولة وإيصال المعلومات
التي تحتاج إليها على الواجهة األمامية.
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يمنح  Samanageالفرق بجميع أحجامها
أدوات لبناء نظام إدارة خدمة تكنولوجيا
معلومات ،مع وضع أسعار جيدة لألعمال
والمقاييس الصغيرة على مستوى
المؤسسة .ويساعد  Samangeأقسام

Samanage

تكنولوجيا المعلومات على اكتساب نظرة
ثاقبة للمشكالت ومستويات الخدمة لزيادة

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

الكفاءة عبر بيئتهم الشاملة .وبنا ًء على
منصة الخدمات السحابية لـ ،Salesforce
يربط البرنامج خدمات متعددة من جميع
أنحاء األعمال التجارية مع زيادة الوضوح
لجميع المستخدمين.
يقدم تطبيق  Cherwellخيارات مرنة
إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ،بما
في ذلك على المستوى المحلي وخدمة
البرنامج كخدمة .ويعني التكامل بدون
أكواد أنه يمكن لبرنامجك االتصال مع
التطبيقات األخرى والترقية تلقائيًا دون
تحويل الموارد من قسم تكنولوجيا

Cherwell

المعلومات الخاصة بك .ويشمل

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Cherwellإدارة أصول تكنولوجيا
المعلومات حتى يمكن للفرق تتبع العمليات
المتعلقة بإدارة األصول والترقيات
وتحسينها .يستخدم النظام نفس الكود بين
السحابة واإلصدارات االفتراضية ،مما

يسهل التبديل بين التكوينات.
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تم تصميم برنامج  SysAidالمتكامل في
مجال الخدمات والمساعدة لمنح
المستخدمين والعمالء إمكانية الوصول إلى
الخدمات مع تقليل عقبات الوصول .وتوفر
أداة مكتب المساعدة للعمالء بوابة خدمة
ذاتية ذات قاعدة معرفية ،في حين أن

Sysaid

ميزات التذاكر والتشغيل اآللي تدفع مقدمي
الخدمات بسرعة أكبر نحو الحل .يتم إنشاء

X

X

X

X

X

إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات هذه
على أساليب  ITILوتشمل إمكانيات إدارة
المشكالت ،وإدارة الجهاز المحمول ،وسير
العمل .وتشمل الخطة األساسية ثالثة
مديرين و 120أصالً؛ ويمكن إضافة
ميزات إضافية حسب الطلب.
يدعم مكتب خدمة  Aegisمعيار ITIL

مكتب خدمة
Aegis

ضمن بيئة خدمات تكنولوجيا المعلومات.
ويتم دمج عمليات إدارة الخدمات الشاملة

X

X

X

X

X

X

بشكل كامل في تطبيق واحد ،مع ضمان
سالسة سير العمل بين العمليات.
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ملحق د.

COBIT 5

يستند إطار  COBIT 5إلى خمسة مبادئ أساسية ،يتم تناولها بالتفصيل ،ويتضمن إرشادات واسعة النطاق بشأن العوامل التمكينية
للحوكمة وإدارة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة.
تشمل عائلة منتجات  COBIT 5المنتجات التالية:
–  :COBIT 5تمكين العمليات–  :COBIT 5تمكين المعلومات (قيد التطوير)  -أدلة عناصر التمكين األخرى (تحقق من
)www.isaca.org/COBIT
– تنفيذ  COBIT 5 – COBIT 5ألمان المعلومات (قيد التطوير) –  COBIT 5للتأمين (قيد التطوير) –  COBIT 5للمخاطر (قيد
التطوير) – األدلة االحترافية األخرى (تحقق من )www.isaca.org/COBIT

أهداف COBIT 5
توجد الشركات لخلق قيمة لألطراف المعنية .ونتيجة لذلك ،فإن أي مؤسسة  -تجارية أو غيرها  -ستقوم بإنشاء قيمة كهدف إدارة.
ويعني خلق القيمة تحقيق فوائد بتكلفة الموارد المثلى مع الحد من المخاطر( .راجع الشكل أدناه ).ويمكن أن تتخذ المنافع أشكاالً عديدة،
مثل األموال المالية للمؤسسات التجارية أو الخدمات العامة للجهات الحكومية.

الشكل  - 28هدف إدارة :إنشاء قيمة
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تضم الشركات العديد من األطراف المعنية ،و"خلق القيمة" يعني أشياء مختلفة ،وأحيانًا مريحة – لكل منها .وتتعلق اإلدارة بالتفاوض
واتخاذ القرارات بين االهتمامات المختلفة لألطراف المعنية .ونتيجة لذلك ،ينبغي لنظام اإلدارة أن يأخذ في االعتبار جميع األطراف
المعنية عند اتخاذ القرارات المتعلقة باالستفادة والمخاطر والموارد .وبالنسبة لكل قرار ،يمكن طرح األسئلة التالية :على من ستعود
الفوائد؟ من الذي يتحمل المخاطر؟ ما الموارد المطلوبة؟
ويتعين تحويل احتياجات األطراف المعنية إلى إستراتيجية مؤسسية قابلة للتنفيذ .وتمثل سلسلة أهداف  COBIT 5آلية لترجمة
احتياجات األطراف المعنية إلى أهداف محددة وقابلة للتنفيذ ومخصصة للمشروع ،وأهداف تتعلق بتكنولوجيا المعلومات وأهداف
تمكينية .وتسمح هذه الترجمة بوضع أهداف محددة على كل مستوى وفي كل مجال من مجاالت المؤسسة لدعم األهداف العامة
ومتطلبات األطراف المعنية.
الخطوة  .1تأثير دوافع األطراف المعنية على احتياجات األطراف المعنية
وتتأثر احتياجات األطراف المعنية بعدد من الدوافع ،مثل تغييرات اإلستراتيجية ،وتغيير بيئة األعمال والتنظيم ،والتكنولوجيات الجديدة.
الخطوة  .2احتياجات األطراف المعنية تلي أهداف المؤسسة
ويمكن ربط احتياجات أصحاب المصلحة بمجموعة من أهداف المشروعات العامة .وقد تم تطوير هذه األهداف المؤسسية باستخدام
أبعاد بطاقة األداء المتوازن ( ،) BSCوهي تمثل قائمة باألهداف شائعة االستخدام التي قد تحددها المؤسسة لنفسها .وعلى الرغم من أن
هذه القائمة ليست شاملة ،إال أنه يمكن تعيين معظم األهداف الخاصة بالمؤسسة بسهولة فيما يتعلق بواحد أو أكثر من أهداف المؤسسة
العامة.
ويحدد  COBIT 5أهدافًا تبلغ  17هدفًا عا ًما ،كما هو مبين في الشكل أدناه ،والذي يتضمن المعلومات التالية:

التحسين ( -ترمز ' 'Pإلى العالقة األساسية و' 'Sللعالقة الثانوية ،أي العالقة األقل قوة).
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الشكل  - 29األهداف السبعة عشر

الخطوة  .3تتالي أهداف المؤسسة لألهداف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات
يتطلب تحقيق أهداف المؤسسة عددًا من النتائج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ،والتي تمثلها األهداف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
ويرمز تعبير "المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات" إلى المعلومات والتكنولوجيا ذات الصلة ،ويتم تنظيم األهداف المتعلقة بتكنولوجيا
المعلومات على طول أبعاد بطاقة األداء المتوازن لتكنولوجيا المعلومات ( .)IT BSCويحدد  COBIT 5أهدافًا تبلغ  17هدفًا يتعلق
بتكنولوجيا المعلومات ،كما هو مبين أدناه.

الشكل  - 30أهداف التكنولوجيا
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الخطوة  .4تتالي األهداف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ألهداف العنصر التمكيني
يتطلب تحقيق األهداف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات التطبيق الناجح واستخدام عدد من العناصر التمكينية .وتشمل العناصر التمكينية
ما يلي:
نموذج عملية COBIT 5
تشكل العمليات إحدى الفئات السبعة التمكينية لحوكمة وإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة ،ويوضح الشكل الوارد أدناه
تفاصيل عن العناصر التمكينية للعمليات مقارنة بوصف العناصر التمكينية العامة

الشكل  - 31نموذج عملية COBIT

يوضح نموذج العملية ما يلي:
األطراف المعنية— هناك أطراف معنية داخلية وخارجية في العمليات لها أدوارها الخاصة؛ يتم توثيق األطراف المعنية ومستويات
مسؤولياتها في رسوم بيانية تبين من هو المسؤول أو الخاضع للمساءلة أو المستشار أو المطلع ( .)RACIوتشمل األطراف المعنية
الخارجي ة العمالء وشركاء األعمال والمساهمين والمنظمين .وتشمل األطراف المعنية الداخلية المجلس واإلدارة والموظفين
والمتطوعين.
عنصرا أساسيًا لعمليات
األهداف— تعرف أهداف العملية بأنها "بيان يصف النتيجة المرجوة من العملية .ويمكن أن تكون النتيجة
ً
كبيرا في قدرتها .كما أنها تمثل جز ًءا من األهداف المتتالية ،أي أن أهداف العملية تدعم
كبيرا في حالتها أو تحسنًا
تغييرا
أخرى أو
ً
ً
ً
األهداف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ،والتي تدعم بدورها أهداف المؤسسة.
ويمكن تصنيف أهداف العملية على النحو التالي:
األهداف الجوهرية— هل لهذه العملية جودة جوهرية؟ هل هي دقيقة ومتماشية مع الممارسات الجيدة؟ هل تتماشى مع القواعد الداخلية
والخارجية؟
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األهداف السياقية— هل يتم تخصيص العملية وتكييفها مع الوضع الخاص بالمؤسسة؟ هل العملية مناسبة ومفهومة وسهلة التطبيق؟
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أهداف الوصول واألمن— تظل العملية سرية ،عند اللزوم ،وتكون معروفة ويمكن الوصول إليها من قبل من يحتاجونها.
وفي كل مستوى من مستويات تتالي األهداف ،والعمليات أيضًا بالتالي ،يتم تعريف المقاييس لقياس مدى تحقيق األهداف .ويمكن
تعريف المقاييس على أنها 'كيان قابل للقياس الكمي يتيح قياس تحقيق أهداف العمليات .ويجب أن تحقق المقاييس معيار  SMARTبأن
تكون :محددة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ ووثيقة الصلة وفي الوقت المناسب'.
وإلدارة العناصر التمكينية بفعالية وكفاءة ،يلزم تعريف المقاييس لقياس مدى تحقيق النتائج المتوقعة .وباإلضافة إلى ذلك ،هناك جانب
آخر من جوانب إدارة أداء العناصر التمكينية يصف مدى تطبيق الممارسات الجيدة .ويمكن تعريف المقاييس المرتبطة هنا أيضًا
للمساعدة في إدارة العناصر التمكينية.
دورة الحياة— لكل عملية دورة حياة .ويتم تعريفها أو إنشاؤها أو تشغيلها أو رصدها أو تعديلها/تحديثها أو عزلها .ويمكن أن تساعد
ممارسات العمليات العامة -مثل تلك المحددة في نموذج تقييم عملية  COBITبنا ًء على المعيار  -ISO/IEC 15504في تحديد
العمليات وتشغيلها ومراقبتها وتحسينها.
الممارسات الجيدة—  :COBIT 5تمكين العمليات تمكين العمليات يحتوي على نموذج مرجعي للعملية ،حيث يتم وصف الممارسات
الجيدة الداخلية للعملية بمستويات متزايدة من التفاصيل :الممارسات واألنشطة واألنشطة التفصيلية.
الممارسات— لكل عملية من عمليات  ،COBIT 5تقدم ممارسات الحوكمة/اإلدارة مجموعة كاملة من المتطلبات عالية المستوى
لحوكمة وإدارة تكنولوجيا المعلومات الفعالة والعملية الخاصة بالمؤسسة .إنها تكون:
 بيانات لإلجراءات الرامية إلى تحقيق الفوائد ،والحد من مستوى المخاطر ،وتحقيق االستفادة المثلى من الموارد تستند إلى المعايير المقبولة عمو ًما والممارسات الجيدة -متوافقة مع المعايير المقبولة عمو ًما والممارسات الجيدة -عامة وبالتالي يلزم تكييفها لكل مؤسسة -شاملة لالعبي دور األعمال وتكنولوجيا المعلومات في هذه العملية (من البداية إلى النهاية)
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ويتعين على هيئة حوكمة المؤسسة وإدارتها اتخاذ خيارات وثيقة الصلة بممارسات الحوكمة واإلدارة هذه من خالل ما يلي:
 اختيار القابلة للتطبيق واتخاذ قرار بشأن تلك التي سيتم تنفيذها  -إضافة الممارسات و/أو تكييفها عند اللزوم-تحديد وإضافة الممارساتغير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لدمجها في العمليات التجارية -اختيار كيفية تنفيذها (التكرار ،المدى ،األتمتة ،وما إلى ذلك)
 قبول الخطر الناجم عن عدم تنفيذ تلك التي قد تنطبقاألنشطة— هي اإلجراءات الرئيسية في  COBITلتشغيل العملية .وتعرف بأنها 'التوجيهات المتعلقة بتحقيق ممارسات اإلدارة من
أجل الحوكمة واإلدارة الناجحة لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة' .تقدم أنشطة  COBIT 5كيفية تنفيذ كل ممارسة من
ممارسات الح وكمة أو اإلدارة وسبب هذا التنفيذ وما الذي سيتم تنفيذه من أجل تحسين أداء تكنولوجيا المعلومات و/أو معالجة المخاطر
المتعلقة بتقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات .وتكون هذه المادة مفيدة لكل من:
 اإلدارة ومقدمي الخدمات والمستخدمين النهائيين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات الذين يحتاجون إلى تخطيط تكنولوجياالمعلومات في المؤسسة أو إنشائها أو تشغيلها أو مراقبتها ()PBRM
 المتخصصون في مجال التأمين الذين قد يطلب منهم إبداء آرائهم بشأن عمليات التنفيذ الحالية أو المقترحة أو التحسينات الالزمةإنها مجموعة كاملة من األنشطة العامة والمحددة التي توفر نه ًجا واحدًا يتكون من جميع الخطوات الضرورية والكافية لتحقيق ممارسة
الحوكمة (/)GPممارسة اإلدارة ( )MPالرئيسية .كما أنها توفر توجيهات عالية المستوى ،على مستوى أدنى من ممارسة
الحوكمة/ممارسة اإلدارة ،لتقييم األداء الفعلي ودراسة التحسينات المحتملة .وعالوة على ذلك فإن هذه األنشطة:
– تصف مجموعة من خطوات التنفيذ الالزمة والكافية والعملية لتحقيق ممارسة الحوكمة/ممارسة اإلدارة
– تدرس مدخالت ومخرجات العملية
– تستند إلى المعايير المقبولة عمو ًما والممارسات الجيدة
– تدعم إنشاء أدوار ومسؤوليات واضحة
– غير إلزامية وتحتاج إلى تكييفها وتطويرها بحيث تكون إجراءات محددة مناسبة للمؤسسة
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األنشطة التفصيلية —قد ال تکون األنشطة علی مستوى کافٍ من التفصيل من أجل التنفيذ ،وقد يحتاج األمر إلی –:الحصول على
مزيد من التوجيهات من المعايير المحددة ذات الصلة والممارسات الجيدة مثل مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (،)ITIL
وسلسلة  (ISO/IEC) 27000للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهروتقنية الدولية ،وطريقة ( PRINCE2المشاريع في
البيئات الخاضعة للرقابة  – )2وضع مزيد من التوجيهات باعتبارها أنشطة أكثر تفصيالً وتحديدًا مثل التطورات اإلضافية في عائلة
منتج  COBIT 5نفسه
المدخالت والمخرجات— مدخالت ومخرجات  COBIT 5هي المنتجات/العناصر األساسية الخاصة بإجراءات العملية والتي تعتبر
مسارا لتسجيل وتدقيق أنشطة العملية ،كما تمكن المتابعة في حال وقوع
ضرورية لدعم تشغيل العملية .إنها تمكن القرارات الرئيسية ،وتقدم
ً
حادث .وإضافة إلى ذلك فإنها تكون محددة على مستوى الممارسات الرئيسية للحوكمة/اإلدارة ،وقد تشمل بعض منتجات العمل المستخدمة

في العملية فقط ،وغالبًا ما تشكل المدخالت األساسية لعمليات أخرى .ويمكن أن توجد الممارسات الجيدة الخارجية بأي شكل أو مستوى من
التفصيل ،وغالبًا ما تشير إلى معايير وأطر أخرى .ويمكن للمستخدمين الرجوع إلى هذه الممارسات الجيدة الخارجية في جميع األوقات،
مع العلم أن إطار  COBITيتماشى مع هذه المعايير حيثما كان ذلك مناسبًا ،وسيتم توفير معلومات التخطيط.

عمليات الحوكمة واإلدارة
ويشكل التمييز بين الحوكمة واإلدارة أحد المبادئ التوجيهية في  .COBITوتمشيًا مع هذا المبدأ ،يتوقع أن تنفذ كل مؤسسة عددًا من
عمليات الحوكمة وعددًا من عمليات اإلدارة لتقديم حوكمة وإدارة شاملة لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات.
وبالنظر إلى عمليات الحوكمة واإلدارة في سياق المؤسسة ،تجد أن الفرق بين نوعي العمليتين يكمن في أهداف ك ٍل منهما:
عمليات الحوكمة— تتعامل عمليات الحوكمة مع أهداف حوكمة األطراف المعنية — تقديم القيمة والحد من المخاطر وتحسين الموارد
— وتشمل الممارسات واألنشطة الت ي تهدف إلى تقييم الخيارات اإلستراتيجية وتقديم التوجيه المتعلق بتكنولوجيا المعلومات ورصد
النتائج (التقييم والتوجيه والرصد [ — ]EDMتمشيًا مع مفاهيم المعيار .)ISO/IEC 38500
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عمليات اإلدارة— تمشيًا مع تعريف اإلدارة (ارجع إلى  ،COBIT 5الملخص التنفيذي) ،تغطي ممارسات وأنشطة عمليات اإلدارة
مجاالت المسؤولية المتمثلة في تخطيط تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة وإنشائها وتشغيلها ومراقبتها ،وينبغي أن توفر تغطية شاملة
لتكنولوجيا المعلومات.
جمهورا مختلفًا ،إال أن جميع العمليات ،على المستوى الداخلي،
وعلى الرغم من أن نتائج كال النوعين من العمليات مختلفة وتستهدف
ً
من سياق العمليات نفسها ،تتطلب أنشطة "التخطيط" و"اإلنشاء أو التطبيق" و"التنفيذ" و"الرصد" ضمن إطار العملية.
النموذج
ال يكون إطار  COBIT 5إلزاميًا ،ولكن من النص السابق يتضح أنه يدعو الشركات لتنفيذ عمليات الحوكمة واإلدارة بحيث تتم تغطية
المجاالت الرئيسية ،كما هو مبين في الشكل أدناه.

الشكل  - 32حوكمة وإدارة COBIT

يقسم النموذج المرجعي لعملية  COBIT 5عمليات حوكمة وإدارة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات إلى مجالين رئيسيين من
مجاالت النشاط -الحوكمة واإلدارة -ينقسمان إلى مجاالت عمليات:
الحوكمة— يحتوي هذا المجال على خمس عمليات حوكمة؛ يتم تعريف ممارسات التقييم والتوجيه والرصد في كل عملية.

إدارة الخدمات

97

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

اإلدارة— تتماشى هذه المجاالت األربعة مع مجاالت المسؤولية أ (تطور مجاالت  ،)COBIT 4.1وتوفر تغطية شاملة لتكنولوجيا
المعلومات .يحتوي كل مجال على عدد من العمليات ،كما في  COBIT 4.1واإلصدارات السابقة .وعلى الرغم من أن معظم العمليات
تتطلب ،مثلما تم توضيحه سابقًا ،أنشطة "التخطيط" و"التطبيق" و"التنفيذ" و"الرصد" ضمن إطار العملية أو ضمن المسألة المحددة
التي تجري معالجتها  -مثل الجودة واألمن  -إال أنها يتم وضعها في مجاالت تتماشى مع مجال النشاط األكثر مالءمة بصفة عامة عندما
يتعلق األمر بتكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسة.
ويمثل النموذج المرجعي لعملية  COBIT 5خلفًا لنموذج عملية  ،COBIT 4.1مع دمج نماذج عملية مخاطر تكنولوجيا المعلومات
( )Risk ITوالقيمة من تكنولوجيا المعلومات ( )Val ITأيضًا.

الشكل  - 33النموذج المرجعي للعملية
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ملحق ه .اتفاقيات مستوى الخدمة ()SLA
تمثل هذه الوثيقة نموذ ًجا إلنشاء اتفاقيات مستوى الخدمة (.)SLA
التعليقات و إرشادات االستخدام


يقدم هذا النموذج بنية عامة يمكن استخدامها لتحديد اتفاقية مستوى الخدمة وتوثيقها.



ويفترض النموذج التالي أن اتفاقية مستوى الخدمة سيتم االتفاق عليها من أجل خدمة واحدة ،إال أنها يمكن تكييفها بسهولة
لتشمل خدمات متعددة.
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اتفاقية مستوى خدمة بخصوص [لخدمة]
(نموذج)
بنود عامة
تم إبرام هذه االتفاقية بين [اسم العميل] ،ويمثله [ممثل العميل] وبين [اسم مقدم الخدمة] ،ويمثله [ممثل مقدم الخدمة] لتغطية تقديم الخدمة
ودعمها على النحو الموضح فيما يلي.
وتسري اتفاقية مستوى الخدمة هذه من [التاريخ] إلى [التاريخ].
نطاق الخدمة وصفها
تنطبق اتفاقية مستوى الخدمة هذه على الخدمة التالية:
[اسم الخدمة باإلضافة إلى مراجع لكتالوج الخدمة]
[وصف موجز للخدمة التي تخضع لنطاق اتفاقية مستوى الخدمة هذه ،على سبيل المثال :بنا ًء على معلومات كتالوج الخدمة]
ساعات واستثناءات الخدمة
تعمل الخدمة خالل الساعات التالية:
[ساعات الخدمة]
تنطبق االستثناءات التالية:
[أي استثناءات من ساعات الخدمة المعتادة مثل فترات الصيانة أو غيرها من فترات التوقف المخطط لها]
مكونات وتبعيات الخدمة
تتألف الخدمة التي تغطيها اتفاقية مستوى الخدمة هذه من مكونات الخدمة (الفنية والمنطقية) التالية:
[قائمة بمكونات الخدمة ذات الصلة ووصفها بمستوى مناسب من التفصيل]
الدعم
يتم تقديم مستوى الدعم التالي للخدمات التي يغطيها نطاق اتفاقية مستوى الخدمة هذه:
[تفاصيل عن نقاط االتصال المقدمة للدعم وساعات عملها]
التعامل مع الحوادث
سيتم التعامل مع اإلخالل بوظائف أو جودة الخدمة المتفق عليها وفقًا لألولوية المناسبة بنا ًء على تأثير الحادث ومدى إلحاحه .وفي هذا
السياق ،تنطبق توجيهات األولوية التالية:
[توجيهات محددة لترتيب األولويات]
وتقدم أوقات االستجابة والحل كأهداف لمستوى الخدمة (انظر القسم .)5
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تلبية طلبات الخدمة
باإلضافة إلى حل الحوادث ،يتم تحديد طلبات الخدمة القياسية التالية وسيتم تلبيتها من خالل قنوات الدعم المحددة:
[قائمة طلبات الخدمة القياسية المحددة]
وتقدم أوقات االستجابة للطلبات وتلبيتها كأهداف لمستوى الخدمة (انظر القسم .)5
أهداف مستوى الخدمة
فيما يلي أهداف مستوى الخدمة المتفق عليها لخدمة [اسم الخدمة]:
عامل مستوى الخدمة

المستهدف

التوافر العام للخدمة

[هدف التوافر العام]

[العامل]

[الهدف]

التحديدات والقيود

يخضع تقديم الخدمة في إطار أهداف مستوى الخدمة المتفق عليها للتحديدات والقيود التالية:


[حدود عبء العمل]



[تحديدات أخرى]

االتصاالت واإلبالغ و التصعيد
االتصاالت العامة
سيتم استخدام جهات االتصال التالية بصفة عامة لالتصاالت المتعلقة بالخدمة في نطاق اتفاقية مستوى الخدمة هذه:
جهة اتصال العميل لمقدم الخدمة

[تفاصيل جهة االتصال]

جهة اتصال مقدم الخدمة للعميل

[تفاصيل جهة االتصال]

جهة اتصال مقدم الخدمة لمستخدمي الخدمة

وفقًا لقنوات الدعم المحددة

التقارير الدورية

سيتم تقديم التقارير التالية كجزء من تنفيذ اتفاقية مستوى الخدمة هذه وتقديم الخدمات:

إدارة الخدمات

101

البنية المؤسسية للحكومة القطرية

عنوان التقرير

المحتويات

التكرار

التسليم

[العنوان]

[مواصفات موجزة للمحتويات]

[التكرار]

[المرسل إليه وطريقة التسليم]

انتهاكات اتفاقية مستوى الخدمة
يلتزم مقدم الخدمة بإبالغ العميل ،إذا تم انتهاك اتفاقية مستوى الخدمة هذه أو كان يتوقع حدوث انتهاك لها .ويتم االتفاق على القواعد
التالية للتواصل في حالة انتهاك اتفاقية مستوى الخدمة:
[قواعد التعامل مع انتهاكات اتفاقية مستوى الخدمة]
التصعيد والشكاوى

بالنسبة للتصعيد والشكاوى ،يجب استخدام نقطة االتصال المحددة لمقدم الخدمة ،ويتم تطبيق القواعد التالية:
[قواعد التصعيد والشكاوى]
أمن المعلومات وحماية البيانات
تنطبق القواعد التالية المتعلقة بأمن المعلومات وحماية البيانات:
[قواعد أمن المعلومات وحماية البيانات]
المسؤوليات اإلضافية لمقدم الخدمة
[قائمة ومواصفات أي مسؤوليات أو التزامات إضافية لمقدم الخدمة]
مسؤوليات العميل
[قائمة ومواصفات أي مسؤوليات محددة للعميل]
المراجعة
سوف تكون هناك مراجعات ألداء الخدمة مقابل أهداف مستوى الخدمة واتفاقية مستوى الخدمة هذه على فترات محددة مع العميل وفقًا
للقواعد التالية:
[قواعد (بما في ذلك التكرار) مراجعات الخدمة مع العميل]
مسرد المصطلحات
لغرض اتفاقية مستوى الخدمة هذه ،تستخدم المصطلحات والتعريفات التالية:
[قائمة المصطلحات والتعريفات و  /أو مرجع لمسرد خارجي]
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مراقبة الوثيقة
معرف الوثيقة

[معرف الوثيقة المميز]

عنوان الوثيقة

اتفاقية مستوى خدمة بخصوص [الخدمة]

موقع التخزين النهائي

[موقع التخزين ،مثل عنوان  URLللملف على خادم أو نظام إدارة الوثائق]

مسؤول الوثيقة

[اسم الشخص المسؤول بشكل أساسي عن الحفاظ على هذه الوثيقة ومراجعتها]

اإلصدار

[اإلصدار]

تاريخ آخر تغيير

[التاريخ]

تاريخ استحقاق المراجعة التالية

[التاريخ]

اإلصدار وتتبع التغيير

[تاريخ اإلصدار وسجل التغيير البسيط]
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 9مسرد


 :ACDالموزع اآللي للمكالمات



 :AMISأنظمة معلومات إدارة التوافر



 :APOالمواءمة والتخطيط والتنظيم



 :BAIاإلنشاء واالقتناء والتطبيق



 :BSCبطاقة األداء المتوازن



 :BSIمعهد المعايير البريطانية



 :CABتغيير المجلس االستشاري



 :CCTAالجهة الحكومية المركزية للكمبيوتر واالتصاالت (المملكة المتحدة)



 :CIعناصر التكوين



 :CMإدارة التكوين



 :CMDBنظام إدارة التكوين



 :cMFمنتدى إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات



 :CMISأنظمة معلومات إدارة القدرة



 :CMMIتكامل نموذج نضج القدرات



 :CMSنظام إدارة التكوين



 :COBITأهداف مراقبة المعلومات والتكنولوجيات المتصلة بها



 :CSIالتحسين المستمر للخدمات



 :CTIإدماج الحاسوب والهاتف



 :DBقاعدة البيانات



 :DIKWالبيانات-المعلومات-المعرفة-الحكمة



 :DSSالتسليم والخدمات والدعم



 :EAعدم وجود بنية مؤسسية



 :EDMالتقييم والتوجيه والرصد



 :GEAالبنية المؤسسية للحكومة (القطرية)



 :GEITحوكمة وإدارة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات



 :GPممارسة الحوكمة



 :HPهوليت باكارد



 :HRالموارد البشرية



:HWاألجهزة



 :IBMالشركة الدولية للحاسبات اآللية



 :ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



 :IECاللجنة الكهروتقنية الدولية



 :INFRAالبنية التحتية
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 :ISMISأنظمة معلومات إدارة األمن



 :ISMSنظام إدارة أمن المعلومات



 :ISOالمنظمة الدولية للمعايير



 :ITتكنولوجيا المعلومات



 :ITILمكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات



 :ITSCMإدارة استمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات



 :ITSMإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات



 :KDBقاعدة بيانات المعرفة



 :KEDBقاعدة بيانات األخطاء المعروفة



 :KMSنظام إدارة المعرفة



 :KPIمؤشرات األداء الرئيسية



 :LANشبكة المنطقة المحلية



:MEAالرصد والتقدير والتقييم



 :MOFإطار عمليات مايكروسوفت



 :MoTCوزارة المواصالت واالتصاالت و(القطرية)



 :MPالممارسة اإلدارية



 :NWالشبكة



 :OGCمكتب االتصاالت الحكومية (المملكة المتحدة)



 :OLAاتفاقيات المستوى التشغيلي



 :OSنظام التشغيل



 :PBRMالتخطيط واإلنشاء والتشغيل والمراقبة



 :PCالكمبيوتر الشخصي



 :PRINCE2المشاريع في البيئات الخاضعة للرقابة 2



 :QGCCمركز اتصال الحكومة القطرية



 :RACIالمسؤول أو الخاضع للمساءلة أو المستشار أو المطلع



 :RAMذاكرة الوصول العشوائي



 :RFCطلب التغيير



 :RMإدارة إصدار البرمجيات



 :SACMإدارة أصول وتكوين الخدمات



 :SCMISالنظام الداعم لمعلومات إدارة الموردين والعقود



 :SKMSنظام إدارة معرفة الخدمات



 :SLAاتفاقية مستوى الخدمة



 :SLMإدارة مستوى الخدمة



 :SLRمتطلبات مستوى الخدمة
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 :SMARTمحدد وقابل للقياس وقابل للتنفيذ ووثيق الصلة وفي الوقت المناسب



 :SOعمليات التشغيل



 :STنقل الخدمة



 :SWالبرنامج



 :TQMإدارة الجودة الشاملة



 :UCالعقد األساسي



 :URLمحدد مواقع الموارد الموحد
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