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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 المقدمة  :أولً 

 التطبيق واألطراف المعنية آليةنطاق و  : اثانيً 

 ً  العامة تقنيةوال المعلومات إدارةوحوكمة ضوابط  أهداف  :اثالث

 ذات الصلة تقنيةالمعلومات وال وإدارةحوكمة  ضوابطنشر   :ارابعً 

 اللجان  : اسً خام

  التدقيق الداخلي والخارجي  :اسادسً 

  تقنية المعلومات والتصالتالعام إلدارة مخاطر  اإلطار  : اسابعً 

 الصلة ذات تقنيةوال المعلومات وإدارة حوكمة ضوابط  :اثامنً 

  والتصالت وتطوير نظم المعلومات اقتناء  :اتاسعً 

 تقنية المعلومات والتصالتإدارة مشاريع              :اشرً اع

 لتصالتتقنية المعلومات واإدارة خدمات  :عشرالحادي 

 هااسترجاعة وتوافرها ونظمموثوقية األ :عشر الثاني

 إدارة أمن البنية التحتية التشغيلية :عشر الثالث

 رقابة عليهاحماية مراكز البيانات وال :عشر الرابع

  لمواردل الرقابة على الوصول :عشر الخامس

 عبر اإلنترنت اليةالخدمات الم :عشر السادس

 والمدينون( دائنون)ماكينات الصرف اآللي، بطاقات الي لكترونلدفع اإلمن خدمات اأ :عشر السابع
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 المصطلحات

ي وشركات الصرافة لكتروندي خدمات الدفع اإلالمصارف وشركات مزو   أي من   ماليةالالمؤسسة 

لها بمزاولة خدمات الدفع الُمرخَّص  المساهمة الخاصةأو  الشركات المساهمة العامةو

 يلكترونالدفع اإل ةأنظميل أوإدارة وتشغ

 وما في حكمه المؤسسةمجلس إدارة  المجلس 

نائب المدير أو  ائب المدير العامندير اإلقليمي ومالأو  المؤسسةتشمل مدير عام  ذية العليا لتفياإلدارة ا

مساعد المدير اإلقليمي والمدير المالي ومدير أو  اإلقليمي ومساعد المدير العام

فضًلا ، متثال( ومدير االستثمارإدارة المخاطر ومدير الخزينة )اال العمليات ومدير

من  :أي ،من السلطات له سلطة تنفيذية موازية ألي    المؤسسةموظف في  أي   عن

 مباشرة بالمدير العام.يًّا ويرتبط وظيف ،المذكورين

لشبكات الداخلية والشبكات الخارجية هي مجموعة التجهيزات الحاسوبية الخاصة با  تقنية المعلومات واالتصاالتبيئة 

ة والبرمجيات العاملة عليها وجميع األجهزة المساندة لها في الموقع رئيسوالخوادم ال

 والبديل. رئيسال

أو  مصورةأو  وثائق مكتوبةأو  إحصاءاتأو  سجًلتأو  مكتوبةأو  بيانات شفوية ةأي   (Informationالمعلومات )

 .مؤسسةذات قيمة للتُعدُّ طريقة أخرى  ةبأي  أو  ،يًّاإلكترونمخزنة أو  مسجلة

تمثل أن  الحقائق الخام ويمكن توضيحها بالحروف واألرقام التي من الممكن (Dataالبيانات )

 األحداث.أو  األشياءأو  األشخاص

أو  وسائط تخزينأو  زةأجهأو  يةإلكترونغير أو  يةإلكترونملفات أو  ة معلوماتأي   (Information Assetsالمعلومات ) أُصول
 أعمالب ُمتعل  قةال تقنية المعلومات واالتصاالتمن مكونات بيئة  ي   أأو  برامج

 .المؤسسة

 نقطستغًلل امحاولة أو  سرقةأو  تعطيلأو  تغييرأو  كشفأو  محاولة تدمير ةأي   (Cyber Attackالهجوم السيبراني )
 ضمن الفضاء السيبراني المؤسسةمعلومات  صولنفاذ غير مشروع ألُ أو  ضعف

 مؤسسةالمعلومات التابعة لل أُصولالحفاظ على سرية وتكاملية وتوافرية المعلومات و (Cyber Securityاألمن السيبراني )
عن طريق مجموعة من الوسائل  ،برانييتهديد س ضمن الفضاء السيبراني من أي  

 .الشأن وأفضل الممارسات بهذا الضوابطو والسياسات

 نقطكثر من أو أ غير قصد( واحدةأو  يستغل )عن قصدأن  لحتم  حدث يُ أو  ظرف Cyber Threat)السيبراني ) التهديد

في يؤثر  ا، مم  مؤسسةلل تقنية المعلومات واالتصاالتالضعف الموجودة في بيئة 

 السيبراني. هاأمن

 تقنية المعلومات واالتصاالتى بيئة على وجود تهديد سيبراني عل واقعة تدل   ةأي   (Cyber eventالحدث السيبراني )
 .مؤسسةلل

المعلومات  أُصولق طاوقوع حدث سيبراني في ن احتمالناتج عن  رجيحمقدار ت (Cyber Riskالمخاطر السيبرانية )

 .المؤسسةفي ، وأثر ذلك الحدث مؤسسةلل

 هجها إلدارة المخاطر السيبرانية لوضع وتنفيذ ومراجعة ن المؤسسةترتيبات  (Cyber Governanceالحوكمة السيبرانية )

 Cyber Security) المخاطر السيبرانية إدارة
Management) 

 عمليات تحديد وقياس وضبط ومراقبة المخاطر السيبرانية.

، وسهولة ها، وأمنالمؤسسةالبيانات المستخدمة في  هي عملية إدارة توافرية (Data Governanceحوكمة البيانات )

 .تهام، وسًلهااستخدام

سواء بشكل  ،ملفات ضارة تتضمن وظائف لها قدرات تؤثر بشكل سلبيأو  برمجيات (Malicious Codeالشيفرات الخبيثة )

  تقنية المعلومات واالتصاالتبيئة في  ،غير مباشرأم  مباشر
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 مؤسسةال أعمالتوظيف اإلجراءات والضوابط والتدابير المًلئمة لتقديم خدمات و ((Protection الحماية
 بصورة موثوقة

 افورا  توظيف الضوابط واإلجراءات المناسبة من أجل العلم بوقوع الحدث السيبراني (Detection) الكشف

 توظيف الضوابط واإلجراءات المناسبة الحتواء الحدث السيبراني عند كشفه (Response) االستجابة

أو  عند تلف ،ة على وسائط النسخ االحتياطيةنخزَّ المعلومات المُ  استرجاععملية  (Restore) االستعادة

ا بعد مدة من الزمن إلعادة سير عمل إليه الحاجةأو  ،فقدان المعلومات األصلية
 المؤسسة

إلى  المؤسسةفي  عمالها واتباعها إلعادة األاتخاذيتم   مجموعة اإلجراءات التي (Recovery) التعافي

 المؤسسةفي تشغيل عمليات  ةالمعتمد ةتقنيال وإعادة تشغيل موارد ،وضعها الطبيعي

 ما كانت عليه قبل وقوع الحدثإلى 

تقنية المعلومات من مكونات بيئة  نقص في ضوابط الحماية المستخدمة في أي   أو  خلل (Vulnerabilities) الضعف نقط

الممكن استغًللها في عمليات االختراق  المؤسسة أعمالب ُمتعل  قةال واالتصاالت

 لسيبرانيوالهجوم ا

ونفاذ األشخاص  ،المعلومات أُصول استخدامالقواعد واآلليات المستخدمة للسماح ب (Access Control) ضوابط الوصول/النفاذ

 المؤسسةوبما يتوافق وطبيعة مسؤولياتهم في يها، لين فقط إلالمخو  

من  أي    استخدامتخدمين للوصول للنفاذ ومنحها للمسيتم   مستوى الصًلحيات التي (Privileges)  والصًلحيات االمتيازات

 المؤسسةفي  تقنية المعلومات واالتصاالتمكونات بيئة 

تقنية المعلومات بيئة من مكونات  إجراؤه على أي   يتم   رتغيي إدارة وضبط وتوثيق أي   (Change Management) إدارة التغيير
من  المؤسسةمول بها في تغيير في اإلجراءات المع أي  أو  ،المؤسسةفي  واالتصاالت

 قبل األطراف المخولة بالموافقة

أو  نقلهاأو  تغييرهاأو  إنشاؤهايتم   ية المناسب للمعلومات التيحس استحديد مستوى ال تصنيف المعلومات

المخاطر إلى  اادا نتساحفظها على أية وسائل كانت وبأية تقنيات ممكنة، أو  تعديلها

 غير المشروع لتلك المعلومات امستخدالمترتبة على االطًلع واال

 غير المشروع ستخدامحماية المعلومات من عمليات االطًلع والنشر واإلفصاح واال (Confidentiality)  السرية

ها استرجاعو المؤسسةة في نظمالمعلومات واألإلى  النفاذ والوصول/ استخداممكانية إ (Availability) التوافرية
 عند الطلب

ه ق من أن  جزء منها والتحق   أي  أو  ،نظم المعلوماتأو  دقة واكتمال وسًلمة المعلومات (Integrity) التكاملية

 تغيير غير مشروعأو  نقصانأو  زيادة ةطرأ عليها أي  تلم 

ة الرقابة أفر الحد األدنى من المتطلبات ألعضاء مجلس إدارة المصرف، وهياتو Appropriate)المًلءمة )

 اإلسًلمي وأعضاء اإلدارة التنفيذيةالشرعية في المصرف 

 Executive)اإلدارة التنفيذية 
Management) 

من قانون المصارف رقم  (1)رفيعو المستوى كما ورد ذلك في المادة الالموظفون 
مع تعليمات البنك المركزي العراقي والهيكل التنظيمي  اوتوافقا  ،2004لسنة  (94)

 للمصرف

أفضل الممارسات في القطاع المصرفي التي من المتوقع أن بعبارة عن قائمة  (Guidelinesالمبادئ التوجيهية )

 تعتمدها المؤسسة.
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 Recovery Time)زمن التعافي المستهدف
Objective) RTO  

العملية بعد حدوث االنقطاع أو  قصى وقت مسموح به إلعادة تشغيل الخدمةأ

 تقنية المعلومات واالتصاالتالخدمات 

 Recovery Point) المستهدفة ترجاعسنقطة اال

Objective) RPO 

بعد حدوث  ،الخدمة د عند استعادةفق  يانات التي قد تُ قصى المسموح للبهو العمر األ
 انقطاع.

 (Critical Operations) العمليات الحرجة

 

زمنية طويلة بحسب دراسات تحليل األثر  مددل توقفها لالعمليات التي ال يمكن تحمُّ 

 مؤسسةذات المخاطر واألهمية النسبية لل ، وتلك العملياتالمؤسسةفي  عمالعلى األ

لخدمة التي يمكن توفيرها للمستخدمين من إنشاء وإرسال واستقبال وتخزين الرسائل ا (E-mail) يلكترونالبريد اإل

 يةلكترونة االتصاالت اإلأنظم استخدامية بلكتروناإل

 مفهوم.أو  شكل غير مقروءإلى  لمعلوماتعملية تحويل ا (Encryption) التشفير

 ؛جزئيأو  الفنية والتقنية  بشكل كلي عمالتولي األ المؤسسةا إليه الجهة التي تعهد (Third Party) الطرف الثالث
أحكام التشريعات وبما ال يتعارض  ،هابصة رخَّ المُ  عماللقيام باألعلى المساعدتها 

 النافذة

جزء من أو  المؤسسة أعماللتسيير  ؛توظيف مواردهأو  عانة بطرف ثالثالستا (Outsourcing) االسناد الخارجي
 ها التي تقع ضمن مسؤوليتهاأعمال

المؤس سة،  من مرافق أي   إلى  تحدد الدخولأو  إجراءات الحماية التي تراقبو معايير (Physical Security) األمن المادي

إلى  لمنع الوصول على وسائط : فيزيائيةنة خزَّ المُ  المؤسسةمعلومات أو  ،هامواردأو 
مثل المباني وخزائن الملفات واألجهزة المكتبية  ة،نظمالموارد المعلوماتية واأل

 اتعدَّ والمحمولة والخوادم والمُ 

أو  الزبائنأو  الدائنينأو  الموظفينأو  مثل المساهمين ،المؤسسةأي ذي مصلحة في  (Stakeholders) أصحاب المصالح
 المعنية الجهات الرقابيةأو  دين الخارجيينالمزو   

ملفات بيانات األحداث األمنية والتشغيلية التي تنتج عن مكونات  النظام لفهم نشاط  (Event log) سجًلت األحداث

 عليه النظام وتشخيص المشاكل التي قد تحصل

العمليات الوظائفية واإلدارية التي تحدث على تسلسل  مستنديةملفات بيانات تقدم أدلة  (Audit Trail) سجًلت التدقيق

 ةنظمعلى األ

  المؤسسة فيحدوث المخاطر وشدتها وتوقع مقدار تأثيرها  يةاحتمالقياس وتحديد  (Risk Assessment) تقييم المخاطر

ل على الخصائص األمنية والتحاي اختبار يحاول فيه المختصون البحث عن الثغرات (Penetration Testing) اختبارات االختراق
ة نظمة المعلومات والضوابط األمنية واستغًللها لمحاولة اختراق تلك األنظماألمنية أل

الضوابط األمنية  المستخدمة من  اليةلمعرفة مدى فع ؛المؤسسةداخل أو  خارج من

 تهاأنظملحماية  المؤسسةقبل 
سواء كان  ،ة بهامن خارج الشبكة الداخلية الخاص   المؤسسةة أنظمتمكين االتصال مع  (Remote Access) الوصول عن بعد

أو  ،تأمين االتصال مع شركاء العملل مأ ،ذلك التمكين لغايات عمل موظفيها عن بعد

 من قبل طرف ثالث.

DAS 
DIRECT ATTACHED STORAGE 

محركات األقراص  مثل المتصلة مباشر بالكومبيوتر هي وسيلة التخزين الرقمي

 .محركات األقراص الضوئيةو األقراص الثابتةو الصلبة

NAS 
NETWORK ATTACHED 

STORAGE 

الكمبيوتر على الشبكة لتوفير  بياناتالشبكي لتخزين  هو وحدة التخزين

 الزبائنأو األُخرى، المستخدمين أجهزة عدد ممكن من  كبرا ألإليه الوصول

 هانفس المتصلة بالشبكة

SAN 
STORAGE AREA NETWORK 

هي نظام تخزين مخصص عالي األداء يقوم بنقل بيانات مستوى الكتلة بين الخوادم 

ا ما ،وأجهزة التخزين أو  المؤسساتأو  في مراكز البيانات SAN استخداميتم   عادة
 بيئات الحوسبة االفتراضية

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7_%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%B0%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7_%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%B0%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

  المقدمة :أولً 

 القطاعات في والعمليات عمالاأل بها تتم التي الطريقة في سريعة تغييراتإلى  تقنية المعلومات واالتصاالت تطور دىأ

 أساس تمكين عامل أصبحت بل ،فقطمالية المؤسسات ال داخل دعم وظيفة تقنية المعلومات واالتصاالت د  تعُ  ولم ،ةالمصرفي

الخدمات التقنية  إدامةتوفير ومن خًلل  .احتياجاتهم وتلبية الزبائن احتياجاتإلى  الوصول ذلك في بما ،عمالاأل اتستراتيجيال

مواكبة التطورات التقنية وتنمية  خًللمن  ،الممارسات للحفاظ على جودة المعلومات وأفضل ،نسب المعايير الدوليةأل اوفقا 

 .افذالنالواردة في قانون البنك المركزي  البنك المركزي أهدافتحقيق إلى  قدرات ومهارات الموارد البشرية، وبشكل يؤدي

 مر   على والتعقيد النطاق حيث من للمؤسسات التجارية العمليات تدعم التي والشبكات ةالمصرفية نظماأل تطورتوكذلك فقد 

 متعددة مواقع في ليةاالم تهاأنظمب تعمل أن والخدمات المنتجات من متنوعة مجموعة تقدم التي ليةاالم للمؤسسات يمكنو ،السنين

 .دماتالخ مقدمي مختلف من وبدعم

 الخبرة من مزيداا يكتسبون الذين المستهلكين وتفضيًلت احتياجات مواكبة في المتمثل التحدي اأيضا الية المؤسسات الم تواجهو

 ليةااإلنترنت واألجهزة المحمولة للحصول على الخدمات الم استخدامسرعة وسهولة إلى  انظرا  تقنية المعلومات واالتصاالت جالم في

 ةالمصرفي ةنظماأل ذلك في بما ،اإلنترنت عبر ةنظمواأل المتقدمة تقنيةال من المزيد بنشر متزايد بشكل اليةلمالمؤسسات ا وتقوم

 التأمين وبوابات ،اإلنترنت عبر التداول ومنصات ،الدفع ةأنظمو ،المحمول الهاتف عبر ةالمصرفي والخدمات اإلنترنت عبر

. ةنظماأل هذه من تقنيةال مخاطر وكثافة حجم كامل بشكلالية المؤسسات الم متفه أن يجب الصدد هذا فيو. ازبائنهإلى  للوصول

 .المخاطر هذه مثل إلدارة تشغيل عمليات فضًلا عن ،وقوية كافية مخاطر إدارة ةأنظم تضع أن يجب كما

 ُ   ISO 31000 الدوليالمعيار و COBITالواردة في ( التوجيهية المبادئ) تقنيةال مخاطرال دارةإل التوجيهية المبادئ دحد  ت

 :يأتي ما فيالية المؤسسات الم لتوجيه الممارسات أفضلو المخاطر إدارة مبادئ

 .قنيةالت مخاطر إلدارة ومتين قوي إطار إنشاء .1

 .لًلسترداد والقابلية والمرونة والموثوقية الحماية ةأنظم تعزيز .2

       .ةنظمواأل والعمليات الزبائن بيانات لحماية مةحك  مُ  توثيق عمليات تطبيق .3

 .المؤسسةهذه  مخاطر تقييمل امعيارا  البنك المركزي قبل من دعتم  يُ س ما مؤسسة قبل من المبادئ هذبه التقيد درجة إن  
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 المعنية واألطراف التطبيق آليةو نطاق: اثانيً 

 بالقدر الضوابط بهذه زاملتاال ي وفروع المصارف األجنبية العاملة في العراقلكترونجميع المصارف وشركات الدفع اإل على

ة عن الصادرة ذات الصلة تقنية المعلومات واالتصاالت دارةإو الحوكمة وسياسات بدليلأو  ،عليها ينطبق الذي أو  ،اإلدارة العام 

 على فإن ،اتحقيقا  األكثر هي األخيرة هذه كانت حال وفي ،ضوابطنا هدافأل تحقيقا أكثر أيهما ،الدولة في الرقابية السلطة

 فعلى تعارض وجود حال وفي التشريعات، مع التعارض عدمة مراعا مع ،البنك المركزيإلى  ذلك يؤيد ما تقديم لمؤسساتا

ة إعًلم المؤسسات البنك  موافقة على والحصول التعارض لهذا الًلزم التوضيح وتقديم بذلك ،لبنك المركزيل اإلدارة العام 

ُ  على المركزي  .التعارض هذا معالجة سلوبأ

 والبنى والخدمات البشرية الموارد لتوفيرمصادر الخارجية ال مع( outsourcing) إسناد اتفاقيات عقدالمصارف  علىو

 هذه بنود المصادر الخارجية بتطبيق التزاموالتأكد من  المؤسسة عمليات تسيير بهدف تقنية المعلومات واالتصاالتل التحتية

 التحتية والبنية ،والبرامج ،والخدمات ،المؤسسة عمليات وطبيعة أهميةو ناسبيت الذي بالقدر جزئيأو  كلي بشكل الضوابط

 بما الضوابط متطلبات لتحقيق النهائية ليةوالمسؤ من العليا التفيذية واإلدارة المجلس يعفي ال وبما التعاقد، ةمد   وأثناء قبل مةقدَّ المُ 

ُ  ،(7) المادة في الواردة التدقيق متطلبات ذلك في  توفيق خًللها الواجب الزمنية المدة التعاقد ةمد  أو  الضوابط نفاذ ةد  مدُّ عوت

 .أسبق أيهما، وال سي ما احاليا  معها المتعاقد الشركات أوضاع

 واإلدارات، الفروع بمختلف تقنية المعلومات واالتصاالت على المرتكزةسسة المؤ عمليات كاف ةا  الضوابط تطبيق نطاق يشمل

 ُ  البدءيتم   التطبيق عملية ولتسهيل وموقعه، وظيفته بحسبكُل   الضوابط بتطبيق ةمعني   المصالح أصحاب األطراف جميعدُّ عوت

 متطلبات وتحقيق الًلزمة البيئة وتوفير إليجاد المؤسسة قبل من داريُ ( صلة ذات مشاريع مجموعة) برنامج /مشروع خًلل من

 :الشأن بهذا ةرئيسال ليتهاوومسؤ اآلتية األطراف التحديد وجه على ونذكر ،هذه الضوابط

 البرنامج /للمشروع العام التوجيه لياتومسؤ يتول   بهم: ستعانالمُ  الخارجين والخبراء المجلس وأعضاء رئيس .1

 .الًلزم التمويل وتقديم والدعم المشروع، ضمن والمسؤوليات المهام على والموافقة

 ذوي من المناسبين األشخاص تسمية مسؤليات يتول   :عرولفوا العمليات يروومدر ،هوومساعد ابهونو   العام المدير .2

 .ومسؤلياتهم مهامهم وتوصيف المشروع في لتمثيلهم المؤسسة بعمليات الخبرة

 البرنامج /المشروع إدارة مسؤليات يتول  : المشاريع وريومد التوجيهية تقنية المعلومات واالتصاالت ولجان مدير .3

 قبل من الصحيح الفهم من والتأكد إلتمامه، الًلزمة الموارد بتوفير والتوصية ،مباشر بشكل عليه واإلشراف وتوجيهه

 .المحددة في هذا الدليل الضوابط أهدافو بمتطلبات كاف ةا  األطراف

 الًلزمة المعلومات بتوفير والتوصية مباشر بشكل الضوابط هذه بموجب به المناطة مسؤلياته يتول  : الداخلي التدقيق .4

 .دة في هذا الدليلحدَّ المُ  الضوابط أهدافو بمتطلبات كاف ةا  األطراف قبل من الصحيح الفهم من كدوالتأ إلتمامه،

 يمثل بما البرنامج /المشروع في المشاركة مسؤليات يتول  : والقانونية ،متثالواال ،المعلومات وأمن ،خاطرمال إدارة .5

 .كاف ةا  المعنية األطراف لقب من البرنامج /المشروع تمثيل من تأكدوال اإلدارات، تلك دور

   ,COBIT Assessor) بأفضل الممارسات الخاصة والمهنية الفنية داتاالشه وحملة ونالمتخصص .6

Implementation, COBIT Foundation, CGEIT ُاخارجه ومن المؤسسة داخل من بهم ستعان( الم :

ة يتول   هم   . التطبيق عملية وتسهيل بالمعيار المعرفة لنشر المرشد م 

لهذه الضوابط على أن تتضمن هذه الخطة الموازنات  اوفقا خًلل ستة أشهر تحديد إطار زمني وخطة عمل  على المصارف

 :Deployment maturity level 3.2)( 3.2) نضوج مستوىإلى  الوصولو ،الًلحقة التي تضمن تطبيق هذه الضوابط

Established )تقنية المعلومات واالتصاالتب ُمتعل  قةالساسية األلعمليات ل تاريخها من أقصى بحد شهرا عشر ةثماني بعد، 

 منأقصى  احدًّ  ،اخًلل ستة وثًلثين شهرا  (maturity level 5.2: Optimization( )5.2) نضوج لمستوى والوصول

 عمالالنضوج لأل مراجعة مستوىتم  ت على أن ،تقنية المعلومات واالتصاالتب ُمتعل  قةال عمالاأل جميعل كامل وبشكل ،تاريخها

 ال ةمد  ( ب5.2نضوج )إلى  والوصول ،المؤسسةها تعتمدالخطة العمل التي  اوفقا  تقنية المعلومات واالتصاالتب ُمتعل  قةالغير 

 .تقنية المعلومات واالتصاالتب ُمتعل  قةوغير ال ُمتعل  قةال عمالاأل جميعتتجاوز خمس سنوات ل

 المعلومات لحوكمة المستمرين والتحسين التطوير تجاهبا بدايةشروع و ونقطة أولى ةخطو تطبيق متطلبات التعليمات دُّ ع  يُ 

 فيما وتحديثاتها المستقبلية الناشئة اإلصدارات مواكبة المصارف إدارات على يتوجب وعليه لها، المصاحبة قنيةوالت تها،وإدار
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 لها ةمساند أخرى دولية معايير نم يحتويه وما ،(COBIT) الضوابط هذه صياغة عند هيلإ ستناداال تم   الذي عامال اإلطار يخص

 .اإلطار هذا ضمن

 المصارف تقوم أن ،الفرعية هدافواأل ،والعمليات ،الدعامات( السبعة) الركائز تفاصيل في والدخول التطبيق عند د  بُ  الو

 الضوابط ومتطلبات أهداف خدمة سبيل في ،ةد  ح   على مصرفكُل   ومعطيات ينسجم بما ذلككُل   (Tailoring) بتطويع

          .للتطبيق الًلزمة البيئة وتهيئة لتوفير المطلوب التغيير إيجاد على والعمل ،(COBIT) والمعيار

 اتمهيدا والمعيار الضوابط متطلبات مع والمقارنة ،الحالي الوضع بين( GAP Analysis) نحرافاال تحليل اسلوب تباعوا

 .التطبيق لعملية

 من أشهر ستةكُل   البنك المركزي العراقي ضوابط متطلبات لتحقيق متثالباال ُمتعل  قةال جازإلا تقارير إرسال فالمصار علىو

تقنية المعلومات ب ُمتعل  قةغير الو ُمتعل  قةاللعمليات ل الضوابط بنود من بند لكل جازاإل مستوى افيه ةا موضح ،الضوابط تاريخ

 .االتصاالت واالتصاالت

      

 ً  العراقي المصرفيفي القطاع  تقنية المعلومات والتصالتحوكمة ضوابط  أهداف :اثالث

 ُ  احدًّ  ومعطياتها رتيب،الت على (3( و)2) المرفقين بحسب تقنية المعلومات واالتصاالتدليل حوكمة  وعمليات هدافاألدُّ عوت

ُ  ،مستمر بشكل وتحقيقها لها متثالاال العليا المؤسسة إدارة على يتوجب دنىأ  تقنية المعلومات واالتصاالتل التوجيهية اللجنةدُّ عوت

ل  المسؤول بصورة كُلية، هي  والمجلس تقنية المعلومات واالتصاالتحوكمة  ولجنة ،متطلباتها بتحقيق متثالاال ضمان عناألو 

 إدارةو علومات واالتصاالتتقنية الم دائرة بصورة خاصةو ،كاف ةا  المؤسسة دوائر على ويتوجب ،الشأن بهذا النهائي المسؤول

تقنية حوكمة  عمليات جميع متطلبات وتغطي تحاكي بحيث ،صياغتها إعادةو عملياتها تحديد المشاريع إدارةو المعلومات أمن

 .(3) رقم المرفق في الواردة المعلومات واالتصاالت

مسؤوليته المباشرة عن عملية ضمان إدارة   عنفضًلا ، والرقابة والتوجيه التقييم لعمليات المباشرة المسؤوليات المجلس ىيتول  

بالتعاون مع رتيب، ( على الت3مخاطر تقنية المعلومات واالتصاالت وعملية إدارة المخاطر الواردة في المرفق رقم )ل حصيفة

 Stakeholder’s)) المصالح صحابأ تلبية احتياجاتإلى  الضوابط تهدف هذه إذ، دائرة إدارة المخاطر في المؤسسة

Needs يضمن ، وبماتقنية المعلومات واالتصاالت أهداف تحقيق خًلل من المؤسسة أهدافو توجيهات وتحقيق : 

 .المؤسسة في القرار صنع آليات يدعم امرتكزا تكون  اليةع جودة ذات معلومات توفير. 1

 .هافي الهدر ليوتقل ،الموارد تلك من فادةلإل تقنية المعلومات واالتصاالت ومشاريع لموارد حصيفة إدارة. 2

ُ  وداعمة متميزة ةقنيتل تحتية بنية توفير .3  .اهأهداف تحقيق من المؤسسة نمك   ت

 .متميزة اعتمادية وذات ةوءكف قنيةت منظومة توظيف خًلل من المختلفة المؤسسة بعمليات االرتقاء .4

 .المؤسسة لموجودات الًلزمة الحماية تكفل تقنية المعلومات واالتصاالت لمخاطر حصيفة إدارة .5

 وسياسات ةستراتيجيال متثالالفضًلا عن ا ،الضوابطو والتشريعات القوانين لمتطلبات متثالاال تحقيق في المساعدة .6

 الداخلية. العمل جراءاتإو

 .الداخلي الرقابة نظام تحسين .7

 .اليةوفع بكفاءة العمل احتياجات بتلبية مستخدميها قبل من تقنية المعلومات واالتصاالت عن الرضا مستوىحسين ت .8

بتقنية المعلومات  ُمتعل  قةالخدمات والمنتجات ال ومهام عمليات تنفيذ اإليه لوك  المُ  الخارجية طرافاأل خدمات إدارة .9

 .واالتصاالت



 

8 
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مكتبة ، ISO 27000 ،COBIT BASEL : ]مثل ،والتنظيم العمل وقواعد ممارساتأفضل المعايير الدولية وال يتبن  
 مجالي في عليها والبناء االرتكازيتم   انطًلق نقطة   ،](ISO20000) (ITIL) تقنية المعلومات واالتصاالتلبنية التحتية لا

 .تقنية المعلومات واالتصاالت وموارد ومشاريع عمليات إدارةوحوكمة 

 شأنب التنفيذية دارةاإل يةمسؤول حدود ضمن تقع التي تلك عن الحوكمة مجال في المجلس ومسسؤوليات ومهام عمليات فصل

 .الصلة ذات تقنيةالو المعلومات

 وبما ،الصلة ذات تقنيةالو المعلومات إدارةوحوكمة  مجالي في متثالاال وفحص المستقلة والرقابة الذاتية الرقابة لياتآ تعزيز

 . مستمر بشكل داءاأل وتطوير تحسين في يسهم

 

  ذات الصلة تقنيةالو المعلومات وإدارة حوكمة ضوابط نشر :ارابعً 

  

 مناسبة أخرى طريقة يةوبأ ،تقنية المعلومات واالتصاالتدليل حوكمة فيما يخص مصرف نشر إجراءاته المتخذة كُل   على

 قنيةوالت المعلومات وإدارة لحوكمة خاص دليل وجود عن السنوي اتقريره في اإلفصاح المؤسسة وعلى الجمهور، إلطًلع

 . فيه جاء ما بتطبيق هالتزام مدى وعن، لديه المؤسسية الحوكمة لدليل متضمنأو  ،لها المصاحبة

 

  اللجان: اسً خام

 تقنية المعلومات والتصالت حوكمة لجنة .أ

 تضم  أن  لفضَّ ويُ  قل،األفي  أعضاء ثًلثة من اللجنة هذه لوتتشكَّ  تقنية المعلومات واالتصاالتحوكمة  لجنة تشكيل المجلس على

 اللزوم عند االستعانة وللجنة تقنية المعلومات واالتصاالت في ةستراتيجياال المعرفةأو  الخبرة ذوي من ااصا شخأ تهاعضوي   في

 ،جهة من المجال هذافي  النقص تعويض غرضل ،المجلس رئيس مع بالتنسيق وذلك خارجيين بخبراء المؤسسة نفقة وعلى

 يهمأبر لًلستعانة ؛اجتماعاتها لحضور المؤسسة دارييإ من أي    دعوة وللجنة ،أخرى جهة من الموضوعي الرأي ولتعزيز

 في المعنيينأو  (تقنية المعلومات واالتصاالت مدير مثل) العليا التنفيذية دارةاإل أعضاءو الداخلي التدقيق في المعنيين بمافيهم

 برفع تقوم أن على ذلك، يوضح ميثاق وفق وذلك قبله، من بصًلحيات ضهاويفو   هاأهداف المجلس دحد   ويُ  الخارجي، التدقيق

 مسؤولياته لتحمُّ  منبصورة كلية  يعفيه ال أخرى لجنة ةأي  أو  للجنة صًلحيات المجلس تفويض ن  أ اعلما  للمجلس، دورية تقارير

 :اآلتية المهام وتتولى موثقة، اجتماعات بمحاضر وتحتفظ ،(في األقل ثًلثة أشهردوري ) بشكل اللجنة وتجتمع ،الشأن بهذا

 اللجان ذلكبما في  المناسبة التنظيمية والهياكل تقنية المعلومات واالتصاالتل ةستراتيجياال الخطط اعتماد. .1

 ،(تقنية المعلومات واالتصاالتل التوجيهية اللجنة) بصورة خاصةو العليا التنفيذية دارةاإل مستوى على التوجيهية

 مشاريع من مضافة قيمةأفضل  وتحقيق ها،توتلبي للمؤسسة ةستراتيجياال هدافاأل تحقيق يضمن وبما

 مدى من تأكدوال لمراقبة الًلزمة والمعايير دواتألا استخدامو ،تقنية المعلومات واالتصاالت موارد واستثمارات

 IT Balanced) تقنية المعلومات واالتصاالتل المتوازن داءاأل بطاقات نظام استخدام مثل ذلك، تحقق

Scorecards )االستثمار على العائد لعدَّ مُ  واحتساب (ROI)، اليةالم الكفاءة زيادة في المساهمة أثر وقياس 

 .والتشغيلية

أفضل  يحاكي تقنية المعلومات واالتصاالت ومشاريع موارد ومراقبة وضبط دارةإل العام اإلطار اعتماد .2

 Control Objective for)( COBIT) التحديد وجه وعلى الشأن بهذا المقبولة الدولية الممارسات

Information and Related Technology )هذه الضوابط ومتطلبات أهداف تحقيقلتها اع إصداريمبج 

 أهداف مصفوفة وتحقيق مستدام، بشكل( 1) رقم المرفق في الواردة ،المؤسسية هدافاأل تحقيق خًلل من

تقنية المعلومات حوكمة  عمليات ويغطي (،2) رقم المرفق في الواردة ،لها المصاحبة ولوجيانوالتك المعلومات

  (.3)رقم  المرفق في الواردة واالتصاالت

 ،ذات الصلة تقنيةالو المعلومات أهدافو (،1) رقم المرفق في الواردة ،ةيالمؤسس هدافاأل مصفوفة اعتماد .3

 .التحقيقه الًلزمة الفرعية األهداف وتوصيف أدنى، احدًّ  معطياتها د  وع   ،(2) رقم المرفق في الواردة
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 في تقنية المعلومات واالتصاالت لحوكمة ةرئيسال العمليات تجاه( RACI Chart) للمسؤوليات مصفوفة اعتماد .4

ة المسؤول طرافاألأو  الشخصأو  هاتالجأو  الجهة: حيث من عنها المنبثقة الفرعية والعمليات ،(3) رقم المرفق

 االستشارية طرافواأل، Accountableة بشكل نهائي ، وتلك المسؤولResponsibleبشكل أولي 

Consultantالعمليات كُل   طًلعها تجاهإيتم   ، وتلك التيInformed  الشأنفي المرفق المذكور بهذا. 

 دارةإل الكلي العام طاراإلو يتوافق تقنية المعلومات واالتصاالت مخاطر دارةإل طارعامإ وجود من دالتأك .5

 بالحسبان يأخذو( ISO 73، ISO 31000معايير الدولية مثل )لل اوفقا معه،  ويتكامل المؤسسة في المخاطر

 .يهاويلب  ، (3) رقم المرفق في الواردة تقنية المعلومات واالتصاالتحوكمة  عمليات جميع

 .للمؤسسة ةستراتيجياال هدافواأل يتوافق بما تقنية المعلومات واالتصاالت ومشاريع موارد موازنة اعتماد .6

 كفايتها من للتأكد تقنية المعلومات واالتصاالت ومشاريع وموارد عمليات سير على واالطًلع العام شرافاإل .7

 .هاأعمالو المؤسسة متطلبات تحقيق في الفاعلة ومساهمتها

ات نحرافاال لمعالجة اتإجراء من يلزم ما اتخاذو ،تقنية المعلومات واالتصاالتل التدقيق تقارير على عطًلاال .8

 .ات الًلزمة لتصحيحهاءجرااإل اتخاذورفع التوصيات ب

 

_ -أولى لمدة سنة  تدمج مهام لجنة حوكمة تقنية المعلومات والتصالت مع مهام لجنة حوكمة المصارف مرحلةً ة: ملحوظ

 .ثالث سنوات بعد ذلك تنفصل اللجنة وتصبح لجنة حوكمة تقنية المعلومات والتصالت منفصلة عن لجنة حوكمة المصارف

 

 :تقنية المعلومات والتصالتل التوجيهية اللجنة. ب

 للمؤسسة ةستراتيجياال هدافاأل لتحقيق تقنية المعلومات واالتصاالتل التوجيهية اللجنة تشكيل العليا التنفيذية دارةاإل على

 ينريلمدوا العام المدير برئاسة ،تقنية المعلومات واالتصاالتل التوجيهية باللجنة تسمى لجنة تشكيليتم   وعليه مستدام، وبشكل

 أحد المجلس وينتخب المعلومات، أمن ومدير المخاطر دارةإ ومدير تقنية المعلومات واالتصاالت مدير ذلك في بما ،الفرعيين

في  اوليس عضوا  ا،مراقبا الذي تكون مهمته  الداخلي التدقيق مديرفضًلا عن  ،اللجنة هذه في امراقبا  اعضوا  ليكون عضائهأ

 الحاجة لدى الغير دعوة ويمكنها ،مناقشة تقريره لتحقيق مبدأ االستقًللية والموضوعيةأو  ين تقديمحضوره فقط ح ويتم   ،اللجنة

في ربع سنوي كُل   مرةيًّا وتجتمع اللجنة التوجيهية دور ية،أُصول بمحاضر اجتماعاتها اللجنة وتوثيق ،اجتماعاتها لحضور

 : اآلتية بالمهام القيام بصورة خاصة وتتولى ،األقل

 ةرالمقر ةستراتيجياال هدافألالى ا بالوصول الكفيلة ة والتشغيلية إلدارة المخاطرستراتيجيالا الخطط إعداد .1

 هافي المؤثرة والخارجية الداخلية العوامل ومراقبة تحقيقها لضمان تنفيذها على شرافواإل المجلس، قبل من

 مستمر. بشكل

 المرفق في وردت كما ،ات الصلةة ذتقنيالو المعلومات أهداف بمصفوفة المؤسسية هدافاأل مصفوفة ربط . 2

 أهدافو للمؤسسة ةستراتيجياال هدافاأل تحقيق يضمن وبما ،مستمر بشكل ومراجعتها واعتمادها ،(2) رقم

 التنفيذية دارةاإل من المعنيين وتكليف ومراجعتها للقياس معايير مجموعة تعريف ومراعاة الضوابط،

 .ذلك على اللجنة طًلعإو مستمر بشكل بمراقبتها

تقنية المعلومات حوكمة  وعمليات هدافاأل لتحقيق الًلزمة اليةالم وغير اليةالم الموارد بتخصيص التوصية . 3

 الكفوء البشري بالعنصر واالستعانة ،حدًّا أدنى ،الترتيب على( 3)و( 2) المرفقين في الواردة ،واالتصاالت

التي  هدافاأل لدعم الًلزمة العملياتكُل   تشمل تنظيمية هياكل خًلل من المناسب المكان في والمناسب

 بها ُمتعل  قةالاألُخرى  والخدمات يةقنالت التحتية البنية وتطويع المصالح تضارب وعدم ،المهام فصل تراعي

 تقنية المعلومات واالتصاالتحوكمة  مشاريع تنفيذ سير على شرافاإل عمليات وتولي ،هدافلأل خدمةا 

 . هاوعمليات

 .ةولوياأل بحسب تقنية المعلومات واالتصاالت وبرامج مشاريع ترتيب . 4

 . مستمر بشكل وتحسينها كفاءتها رفع على والعمل يةقنوالت الفنية الخدمات مستوى مراقبة  .5

 :اآلتية موراألُ  شأنب تقنية المعلومات واالتصاالتحوكمة  للجنة الًلزمة التوصيات رفع . 6
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

o تقنية المعلومات واالتصاالتحوكمة  لجنة مهام بتحقيق الكفيلة لياتواآل الًلزمة الموارد تخصيص. 

o   ةستراتيجياال هدافاأل تحقيق في اسلبا  تؤثر قد اتانحراف ةأي. 

o   اوحمايته هاأمنو المعلومات تقنيةب ُمتعل  قة غيرمقبولة مخاطر ةأي. 

o تقنية المعلومات  ومشاريع موارد ومراقبة بطوض دارةإل العام اإلطار بمتطلبات متثالواال داءاأل تقارير

  .واالتصاالت

 يفيد ما على والحصول ،بأول الا أو   اجتماعاتها بمحاضر تقنية المعلومات واالتصاالتحوكمة  لجنة تزويد .7

 .عليها االطًلع

 

  والخارجي الداخلي التدقيق :اسادسً 

 .قنيةالت مخاطرال إلدارة الةفع   داخلية رقابة نظم لتطوير متزايدة حاجة هناك تقنية المعلومات واالتصاالت مخاطر تعقيد زيادة مع

 مخاطرال إلدارةيًّا وموضوع مستقًلا  اتقييما  العليا واإلدارة اإلدارة لمجلس تقنية المعلومات واالتصاالت في التدقيق عمليات فراوت

 .قنيةالت

 على تحافظ بطريقة تقنية المعلومات واالتصاالت يف التدقيق لعمليات وتقارير تنظيمي هيكل إنشاء المؤسسة على يجبو

 .تقنية المعلومات واالتصاالت في التدقيق عمليات وموضوعية ليةاستقًل

 من لالمؤهَّ  البشري العنصر ذلكبما في  ،الًلزمة والموارد دواتاأل وتخصيص الكافية الموازنات رصد المجلس على -أ

 في الداخلي التدقيق دائرة من كًُلًّ  أن من والتأكد ،ومات واالتصاالتتقنية المعل لىع بالتدقيق متخصصة قسامأ خًلل

 تهاإدارو تقنية المعلومات واالتصاالت ومشاريع موارد توظيف عمليات مراجعة على ناقادر الخارجي قدق   والمُ  المؤسسة

 من ،المادة هذه من( د) دالبن بحسب ها،وتدقيق ،(IT Audit) متخصصة فنية مراجعة ،عليها المرتكزة المؤسسة وعمليات

 من( CISA) مثل سارية مهنية اعتماد شهادات على حاصلين المجال، هذافي يًّا دول ومعتمدة لةمؤهَّ  مهنية دراكو خًلل

 أو/و( ISO/IEC 17024) المهنية للشهادات المانحة للمؤسسات الدولي االعتماد معايير بموجب لةمؤه    دولية جمعيات

 .زيةموا أُخرى معايير أية

 بتقرير العراقي البنك المركزي تزويد ،أُخرى جهة من الخارجي قوالمدق    ،جهة من المجلس عن المنبثقة التدقيق لجنة على -ب

 المجلس وتوصيات واطًلع التنفيذية دارةاإل رد   يتضمن الترتيب على الخارجي للتدقيق خرآو ،الداخلي للتدقيق سنوي

 المعلومات( ضوابط -مخاطر) تدقيق تقرير نموذجألُ  اووفقا  المادة هذه من( 2/د) البند في ورد ما بحسب وذلك ه،شأنب

ل  الربع خًلل وذلك (،4) رقم المرفق في ات الصلةة ذتقنيالو  التيأو  يرتهانظ محل التقارير هذه وتحل عام،كُل   مناألو 

 .سابقة ضوابط بموجب المطلوبة التقارير من تشملها

 التدقيق ميثاق ضمن ه،ونطاق ه،وصًلحيات تقنية المعلومات واالتصاالت تدقيق عمل مسؤوليات تضمين التدقيق لجنة على -ج

(Audit charter )الضوابط هذهو يتوافق وبما ،أُخرى جهة من الخارجي الُمدق  ق مع عليها متفق اتإجراء وضمن ،جهة من 

 .هايويغط  

 تنفيذ لدى ،للمؤسسة الخارجي الُمدق  قو الداخلي الُمدق  قالتزام  من ،هعن المنبثقة التدقيق لجنة خًلل من ،تأكدال المجلس على  -د

 : يأتي بما ،ات الصلةة ذتقنيالو للمعلومات صتالمخ التدقيق عمليات

 Information Technology) الدولي للمعيار تحديث خرآ بحسب تقنية المعلومات واالتصاالت تدقيق معايير -1

Assurance Framework( )ITAF )المعلومات نظم على والرقابة التدقيق جمعية عن صادرال (ISACA )ومنها: 

o المخاطر ومستوى للعمليات النسبية هميةاأل بالحسبان تأخذ الشأن بهذا مدةتمع خطة ضمن التدقيق مهمات تنفيذ 

 .المؤسسة ومصالح أهداففي  ثيرأالت ودرجة

o الصدد بهذا المتخصص الكادر قبل من المستمر والتعليم التدريب بخطط لتزامواال توفير. 

o والمستقبلية اليةالح المصالح تضارب عدم وضمان ةداريواإل المهنية ليةاالستقًل بمعايير لتزاماال. 

o المعارف والمهنية من التنافسية مستوى على المستمر المهنية والحفاظ العناية وبذل الموضوعية بمعايير لتزاماال 

تقنية  على المرتكزة المختلفة المؤسسة وعمليات آليات في عميقة فةومعر بها، التمتع الواجب والمهارات

 تقييم على والقدرة (،والقانونية والتشغيلية الية)الماألُخرى  والتدقيق المراجعة وتقارير المعلومات واالتصاالت
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 ةنظمواأل قوانينال حكامأل والمخالفة المقبولة غير الممارسات كشف في العام وضعوال الحالة مع المتناسب الدليل

 .والضوابط

 المؤسسة عملياتكذلك وتها، ومراجع هاوتقييم، تقنية المعلومات واالتصاالت موارد إدارةو توظيف عمليات فحص -2

 الكلي المخاطر مستوى حيال( Reasonable overall Audit Assurance) عام رأي ءبداإو ،عليها المرتكزة

 يكونأن  على( 5) رقم المرفق في ةنيالمب المحاور في األقل يشمل تدقيق جبرنام ضمن ات الصلةة ذتقنيالو للمعلومات

( 4وأ 5) بدرجة المخاطر تقييمتمَّ  حال في في األقليًّا سنو واحدة مرة حدًّا أدنى ،منها جزءأو  كاف ةا  للمحاور التدقيق تكرار

 بدرجة المخاطر تقييمتمَّ  حال في في األقل سنتين كُل   واحدة ةا ومر   ،(4) رقم المرفق في الموضح المخاطر تقييم ملَّ سُ  بحسب

 في المستمر رالتغيُّ  مراعاة مع  ،(1وأ 2) بدرجة المخاطر تقييمتمَّ  حال في في األقل سنوات ثًلثكُل   واحدة ةا ومر   ،(3)

ُمدد  خًلل الصلةات ة ذتقنيالو المعلومات بيئة على تطرأ التي الجوهرية راتالتغيُّ  بالحسبان خذواأل المخاطر مستوى

ل  التدقيق بتقارير تزويدنايتم   أن على المذكورة، التدقيق  تشملأن  وعلى المخاطر، تقييم درجة عن النظر بغض مرةألو 

 والمبادئ ،السياسات ورسم ستراتيجياال التخطيط حيث من ،المتبعة المؤسسة لياتآ المذكورة للمحاور التقييم عمليات

 تقنية المعلومات واالتصاالت موارد فيها بما ،المختلفة الموارد توظيف لياتآو والمعتمدة، المكتوبة العمل اتإجراءو

إلى  اادا نتسا وتقييمها التدقيق نتائج توثيق على والعمل والتطوير، والتحسين المراقبة وأدوات وآليات البشري، والعنصر

 بكل ُمتعل  قةوال المتبقية المخاطر مستوى وتقييم لةمفع  ال لضوابطا ، فضًلا عن(اتملحوظال) الضعف نقطو االختًلفات يةهم  أ

 من اتباعها نوي  والم   ،عليها قف  تَّ المُ  التصحيحية اتجراءاإل انا متضم   المخاطر، وقياس لتحليل منهجي معيار استخدامب منها

 المؤسسة في ؤوليةالمس صاحب رتبةإلى  خاص جدول ضمن شارةاإل مع للتصحيح، دةحدَّ مُ  بتواريخ المؤسسة إدارة قبل

 المسؤول عن مًلحظاته.

 بالمواعيد الُمدق  ق تقارير في الواردة واالختًلفات اتملحوظال معالجة من تأكدلل التدقيق نتائج لمتابعة منتظمة اتإجراء -3

 كلما ذلكب المجلسإعًلم و ،االستجابة عدم حال فييًّا تدريج اتصعيدا  والمخاطر هميةاأل مستوى رفع على والعمل دة،المحدَّ 

 . مراأل بتطل  

 بمعايير تقنية المعلومات واالتصاالت تدقيق لكوادر( Performance Evaluation) السنوي التقييم آليات تضمين -4

 دارياإل التسلسل وبحسب ،عنه المنبثقة التدقيق بلجنة ممثًلا  المجلس قبل من التقييم عمليات تتمَّ أن  على موضوعية، قياس

 .ةجنبياألالمصارف  في محلها يحلُّ  نم  أو  قيق،التد لدوائر التنظيمي

ة سناد إ الممكن من  - هـ هم   خارجية جهةإلى ( Internal IT Audit) ذات الصلة تقنيةالو للمعلومات الداخلي الُمدق  قم 

 ،الضوابط هذه متطلبات جميع تلبية شريطة ،(Outsourcing) الشأن بهذا المعتمد الخارجي الُمدق  ق عن اتماما  مستقلة ةص  تمخ

 بفحص يتعلق فيما ،هماوظيفتب نفسه والمجلس ،المجلس عن المنبثقة التدقيق لجنة واحتفاظ ،صلة ذات أُخرى ضوابط ةوأي  

 .ىأدن احدًّ  ،المتطلبات هذه تلبية من كدأوالت متثالاال

 

 تقنية المعلومات والتصالت مخاطر إلدارة العام اإلطار :اسابعً 

 ُ المركزي البنك  عنالصادر  دليل الحوكمة المؤسسيةبحسب  المؤسسة إدارةمنبثقة عن مجلس المخاطر  ل لجنة إلدارةشكَّ ت

جانب وجود قسم إدارة إلى  ،هاوتوزيع، دوار والمسؤوليات في عملية إدارة المخاطرإدارة األو ،ةاستراتيجيوضع مهامها 

 ثًلثة من اللجنة هذه لوتتشكَّ  ،واالتصاالتلتقنية المعلومات  ريتولى جميع مهام وفعاليات إدارة المخاط مؤسسةكُل   المخاطر في

 اللجنة الخبرة أعضاءويجب أن يمتلك  ،غير التنفيذيين على أن يكون رئيس اللجنة عضو مستقل عضاءمن األ في األقل أعضاء

 إدارة مفاهيمل إطار إنشاء ينبغيو ،تقنية المعلومات واالتصاالتب في إدراة المخاطر والممارسات والقضايا المرتبطة المعرفةأو 

 :اآلتية الصفات يشمل وأن. ومنسقة منتظمة بطريقة تقنية المعلومات واالتصاالت مخاطر

 .والمسؤوليات القواعد .1

 .المعلومات نظام أُصول أولويات وترتيب تحديد .2

 .والناشئة اليةالح الضعف نقطو المحتملة والمخاطر التهديدات وتقييم تحديد  .3

 ISO 31000،NIST ،COBIT for RISK ،ISO/IEC 27005:2018،IT) ة ايير الدوليتطبيق المع .4

GXM). 

 .المخاطر من للتخفيف المناسبة والرقابة الممارسات تطبيق .5
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 تحليل في تؤثر قد التي التشغيلية الظروفأو  البيئية النظم في التغييرات يشمل بما للمخاطر وتقييم دوري تحديث .6

 .المخاطر

 

 ،والمرونة ،والموثوقية ،النظام وأمن البيانات، سرية لتحقيق الداخلية والرقابة المخاطر إلدارة الةفع   رساتمما وضع ينبغي

 .المؤسسة للتعافي في والقابلية

 تقنية المعلومات والتصالتة أنظم)موجودات(  أُصولحماية 

 

 ستبدالاالو الحذفو اإلدراجو حتيالاالو ستخداماال سوءو المخول غير الوصول من النظام صولألُ  والمناسبة الكافية الحماية

 أجل من صحته من والتحقق أهميته وتحديد النظام أُصول لحماية واضحة سياسات وضع المؤسسة على يجب واإللغاء، الكشفو

 .لحمايته مناسبة خطط وضع

 عملية إدارة المخاطر 

قط ضعف محتملة، يترتب عليها أثر سلبي في المنظمة بشكل المخاطر هي دالة على احتمال وجود مصادر تهديد ُمعي نة نتيجة ن

ض لها نظم تقنية المعلومات، باالقتران مع  عام ، ولتحديد احتمال وقوع حدث سلبي مستقبلي يجب تحليل التهديدات التي تتعر 

ن عملية إدارة المخاطر البدء بتحليل بيئة ال خطر، وتحديد المخاطر، نقط الضعف المحتملة والضوابط المعمول بها، إذ تتضم 

ا لمعيار   المعتمدة، على النحو الُمبيَّن فيما يأتي: ISO:31000وتحليلها، وتقييمها، ومعالجتها، من خًلل عملية مستمرة وفقا

 تحليل بيئة تقنية المعلومات  -1

لقة بتقنية لومات المتعلذلك يجب جمع المع ؛يتطلب تحديد المخاطر لتقنية المعلومات الفهم الدقيق لبيئة النظم

 المعلومات، والتي عادةا ما تُصنَّف على النحو اآلتي:

 أجهزة ملموسة.

 البرامجيات.

 البيانات والمعلومات.

 األشخاص الذين يدعمون ويستخدمون تقنية المعلومات.

 مهمة النظام.

 مستوى حرجية النظام والبيانات، على سبيل المثال قيمة النظام أو أهمي ته للمؤسسة.

 لنظام والبيانات، ومستوى الحماية المطلوبة للحفاظ على النظام وسًلمة البيانات، والسرية وتوافرها.حساسية ا

 

 تقدير المخاطر -2

 

 المخاطر تحديد -أ

 

 ف على التهديداتالتعر   -

 ليةالداخ الشبكات تشمل التي ،ليةاالم للمؤسسات تقنية المعلومات واالتصاالت بيئة في الضعف وأوجه التهديدات تحديد يجب

 .البشرية والعناصر ،والعمليات ،األنظمةب المرتبطة والتطبيقات والبرامج واألجهزة ،والخارجية

 استغًلل خًلل من أضرار في بيتسب   أن احتمال مع أشخاص أو حوادث أو حاالت أو عوامل شكل على التهديدات تكون قد

ُ . البيئية العوامل أو البشرية العوامل أو عيةالطبي العوامل من التهديد مصدر يكون أن ويمكن. النظام في الضعف  العوامل دُّ ع  وت

ُ  أن يمكن التي دةتعم  المُ  غير أو دةتعم  المُ  األخطاء خًلل من التهديدات مصادر هم  أ من البشرية  ،المؤسسةب شديداا  ضرراا  قلح  ت

 عند إدارتها من قبل أشخاص غير أكفاء. ا،به الخاصة المعلومات ونظم

 أن يمكن ،الخبيثة البرمجيات وهجمات ،الداخلي والتخريب ،الخدمة من المنع هجمات في ىتتجل   التي كتلك منيةاأل التهديدات

 المؤسسة تكون أن ويجب. المتضررة األطراف لجميع الًلحقة والخسائر ،المؤسسة لعمليات وتعطيل ،شديد ضرر في بسبَّ ت  ت  

 .المخاطر هذه احتواء ممارسة في مهمة خطوة هاألنَّ  ؛والمتنامية رةالمتغي   المخاطر من النوع هذا مثل مراقبة في يقظة
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 

 ض للتهديداتلتعر  اف على قابلية التعر   -

 

ف على والهدف هو التعرُّ  ،ن تحليل التهديدات لتقنية المعلومات تحليًلا لنقط الضعف المرتبطة مع بيئة النظاميجب أن يتضم  

 لها من مصادر التهديد المحتملة.)العيوب أو نقاط الضعف( التي يمكن استغًل

 

 المخاطر تقييم -ب

 

 تحديد الحتمالية -

ض لتهديد محتمل ألنظمة تقنية المعلومات يجب مراعاة العوامل اآلتية:  لتحديد احتمالية إمكانية التعرُّ

 الدافع لمصدر التهديد ومقدرة ذلك المصدر. 

 طبيعة الضعف. 

 وفاعليتها. وجود الضوابط الرقابية الحالية 

ض الثغرات المحتملة لمصدر تهديد ُمعي ن بأن ها عالية، أو متوسطة، أو منخفضة.و  يمكن وصف احتمالية تعرُّ

 تحليل األثر -

هي عملية تحديد األثر السلبي الناشئ عن تحقُّق تهديد ناجح لثغرات، أو نقط الضعف في نظم تقنية المعلومات، وقبل البدء 

 ل على المعلومات اآلتية:بعملية تحليل األثر من الضروري الحصو

 مهمة النظام. 

 أهمية النظام والبيانات. 

 والبيانات محساسية النظا. 

 

 تحديد مستوى المخاطر -

ض لها نظم تقنية المعلومات، ويمكن التعبيرعنه دالةا لـ:  تحديد مستوى المخاطر التي تتعرَّ

  ُنةعي  ن نتيجة نقطة ضعف مُ عي  احتمال وجود مصدر تهديد أو خطر م. 

 م وممارسة مصدر التهديد بنجاحافي النظ ،منيةوى التأثير الناتج عن الثغرات األمست. 

  ُلتقليل المخاطر أو القضاء عليها ،أو القائمة لها، طخطَّ مدى كفاية الضوابط األمنية الم. 

 

 المخاطر معالجة -ج

 

ُ  عم تتفق التي والرقابة التخفيف استراتيجيات تنفيذ يجب المخاطر أنواع من نوع لكل -  لتحمُّ  ومستوى النظام صولأ

 .المخاطر

ُ  اتباعو المخاطر تخفيف يستلزم  -  ومن. المخاطر من للحد   المناسبة الضوابط أولويات وتحديد لتقييم منهجي نموذجأ

 .المخاطر لتقليل الةفع   طريقة يرتوف شأنها من التي والوظيفية والتشغيلية واإلجرائية الفنية الضوابط من مجموعة

 عطيت أن يجب ه،نفس الزمني اإلطار في أو ه،نفس الوقت في المكتشفة المخاطر جميع معالجة العملي من كوني ال قد  -

 عمليات كبيرااعلى ضرراا  بتسب   أن يمكن والتي ،ليةاع مخاطرة نسب على تحتوي التي للتهديدات األولوية المؤسسة

، نعيَّ مُ  حدث وقوع حالة في والخسائر واألضرار المخاطر لتحمُّ  على اقدرته تقييم المؤسسة على ويجب. المؤسسة

ا وينبغي  .منها المتأتية الفوائد وبين المخاطر على الرقابة تكاليف بين موازنة هناك كونت نأ أيضا
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

ُ  بطريقة ومراقبتها المخاطر إدارة على ةقادر المؤسسة كونت أن الضروري من  -  واستقرار سًلمة على بها حافظت

 لتكاليف ةا مدرك كونت أن المؤسسة على يجب جديدة أمنية وتدابير البديلة الرقابة يوعند تبن  . ليوالتشغي المالي الوضع

 .تخفيفها يتمُّ  التي بالمخاطر قةالمتعل   الرقابة ليةاعوف

 بشكل ومراقبتها النظام مخاطر مواجهة فيه يمكن ال أو ،ضعيف نظام أي   تشغيل أو ،تطبيق عدم المؤسسة على يجب -

 .كاف  

 ،للتأمين القابلة المخاطر مختلف لتغطية مينأت بوليصة على الحصول للمؤسسة يمكن للمخاطر فخف  مُ  إجراء بصفة -

 .والتعويض اإلصًلح تكاليف ذلك في بما

 التقارير وإعداد المخاطر رصد 

 

 طاءإع وينبغي. عنها واإلبًلغ المخاطر على الرقابة عملية يسهل مما للمخاطر بسجل المؤسسة حتفظت أن يجب -

. منها للتخفيف اتخذت التي اإلجراءات عن المنتظم اإلبًلغ مع ،كثب عن ورصدها الشديدة للمخاطر القصوى األولوية

 تقييمل والمراجعة الرقابة عمليات تتم وأن دوري، بشكل المخاطر سجًلت بتحديث قومت أن للمؤسسة ينبغي كما

 .مستمر بشكل ومعالجتها المخاطر

أو  ،ةنظماأل حسبب تقنيةال لمخاطر قياس وحدات تطوير المؤسسة على يجب لإلدارة المخاطرة تقارير إعداد لتسهيل -

ا يجب كما. للمخاطر تعرض نسب أعلى لديها التي التحتية والبنية العمليات  في تقنيةال لمخاطر كامل ملف توفير أيضا

 حدوث في النظر المؤسسة على يجب اطرالمخ قياس وحدات تحديد وعند. العليا واإلدارة اإلدارة مجلسإلى  المؤسسة

 .التدقيق اتملحوظو التنظيمية والمتطلبات المخاطر

 على يجبمن ث مَّ و. التوزيع وقنوات تقنية المعلومات واالتصاالت بيئة تغير مع المخاطر قياس عوامل تتغير قد -

 مع السابقة المخاطر مراقبة ألساليب تقييم إعادة وإجراء لذلك وفقاا المخاطر إدارة عمليات وتحديث مراجعة المؤسسة

 .المخاطر إدارة عمليات اليةوفع كفاية مدى وتقييم ،دمتجد   اختبار

 مع منه، والتخفيف تقنية المعلومات واالتصاالت مخاطر في مالتحكُّ  نهج وتحديث بمراجعة تقنيةال إدارة تقوم أن يجب  -

 .المؤسسةب ل  قةُمتعال المخاطر في راتوالتغي   رةالمتغي   الظروف مراعاة

 

 العليا واإلدارة اإلدارة مجلس قبل من تقنية المعلومات والتصالت مخاطر على اإلشراف
 

-  ُ  وال ةحس اسال ةنظماأل تفشل عندماف. ةالمصرفي المؤسسات من كثيرل األساس ظيفةالو تقنية المعلومات واالتصاالت دُّ ع  ت

 يكون سوف إذركود.  حالة في ةالمصرفي العمليات تصبح دق ة،المصرفي حساباتهمإلى  الوصول الزبائن يستطيع

 الناجمة األضرار :األضرار هذه ومن ة،المصرفي المؤسسات على وخيمة عواقب وجود مع ،الزبائنفي يًّا فور التأثير

 .التجارية والخسائر اإليرادات وخسائر التنظيمية والمخالفات السمعة عن

 مجلس اإلدارة على يجب ،ةالمصرفي المؤسسات أعمال دعم في واالتصاالتتقنية المعلومات  أهميةإلى  اونظرا   -

 قادرة المؤسسة في تقنية المعلومات واالتصاالت وظائف أن   من والتأكد تقنيةال مخاطر على اإلشراف ،العليا واإلدارة

  .هاأعمال أهدافو اتاستراتيجي دعم على

 

 والمسؤوليات القواعد (1
 

ا  ويجب. تقنيةال مخاطر إلدارة ومتين قوي إطار العليا إنشاء دارةواإل اإلدارة مجلس على يجب -  مشاركة تتم   أنأيضا

 .بينهم فيما تقنية المعلومات واالتصاالتل ةهم  مُ وال ةستراتيجياال القرارات

 لتحقيق المخاطر إدارة وممارسات الداخلية الرقابة فاعلية عن كامل بشكل مسؤوالا  يكون أن اإلدارة مجلس على يجب -

 .التعافي وقابلية والمرونة والموثوقية األمن

 واآلثار المترتب واألثر الزبائن وثقة السمعة مثل عوامل ذلك في بما والفوائد، التكاليف قضايا بالحسبان األخذ يجب -

 توالشبكا الحاسوب ةأنظم من الخاصة لكل الحماية وإجراءات الرقابة عمليات في باالستثمار ُمتعل  قةال القانونية،

 . االحتياطي النسخ وتسهيًلت وعمليات"( DC)“ البيانات ومراكز
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 واإلجراءات والمعايير تقنية المعلومات والتصالت سياسات (2

 

ُ  والتي ،تقنية المعلومات واالتصاالتب الخاصة والمعايير وضع السياسات ةالمصرفي المؤسسات على يجب -  من دُّ ع  ت

 .المؤسسة في النظام أُصول وحماية تقنيةال مخاطر إدارة إلطار األساس المكونات

والمعايير  السياسات مراجعة بجتوبيئة الحماية،  تقنية المعلومات واالتصاالت عمليات في السريعة التغيرات بسبب -

 .ستمراراب وتحديثها منتظم بشكل

 تنفيذ وينبغي. االتتقنية المعلومات واالتص أمن وإجراءات معايير تطبيق من للتحقق متثالاال عمليات تنفيذ يجب -

 .المناسب الوقت في ومعالجتها متثالاال عن اتنحرافاال معالجةيتم   بحيث المتابعة عمليات

 

 األشخاص اختيار عمليات (3

 

دوال للموظفين الدقيق ختياراال -  النظام فشل في المتمثلة تقنيةال مخاطر لتقليل ؛األهمية بالغ أمر ،والمتعاقدين ينمزو  

تقنية  ببيئة ُمتعل  قةال والعمليات ةنظماأل إدارة في اهمًّ مُ  ادورا  يلعبون األشخاص أنَّ  وبما. واالحتيال والتخريب الداخلي

 .وفعالة شاملة فحص عمليات تنفيذ ةالمصرفي المؤسسات على يجبف ،المعلومات واالتصاالت

دوال الموظفين من بيُطل   أن اأيضا  ينبغي -  المؤسسات في ةنظماألإلى  لبالوصو لينالمخوَّ  والمتعاقدين ينمزو  

 .والسرية ةحس اسال المعلومات حماية ،ةالمصرفي

 

 تقنية المعلومات والتصالت أمن وعي    (4

 

 في الوعي مستوى لتعزيز تقنية المعلومات واالتصاالت أمن وعي جلأ من شامل تدريبي برنامج إنشاء يجب -

ا  ينبغيو ،المؤسسة تقنية المعلومات  أمن ومعايير سياسات عن ماتمعلو التدريبي البرنامج يتضمن أنأيضا

كُل   يكون أن يجب. النظام أُصول لحماية هااتخاذ يجب التي والتدابير الفردية المسؤوليات فضًلا عن ،واالتصاالت

 .اإليه والوصول ونشرها بها المعمول التوجيهية والمبادئ واللوائح بالقوانين دراية على المؤسسة في موظف

 والحاليين الجدد الموظفين جميع ليشمل وتوسيعه سنوي بشكل في األقل وتحديثه التدريب برنامج إجراء ينبغي -

دوال والمتعاقدين  .المؤسسة في تقنية المعلومات واالتصاالت ةأنظمو مواردإلى  الوصول يستطيعون الذين ينمزو  

 محتويات أن   من للتأكد بإستمرار تحديثهو مراجعته وينبغي. العليا اإلدارة قبل من التدريب برنامج اعتماد ينبغي -

 .الناشئة المخاطر فضًلا عن، تقنيةلل المتطورة البيئة بالحسبان المراجعة تأخذ وأن ،ومناسبة ثةحدَّ مُ  البرنامج

 

 تقنية المعلومات والتصالتل  (outsourcing)مصادر خارجيةإلى  اإلسناد مخاطر إدارة

 

إلى  اإلسناد فيمن األشكال. بعض األنواع األكثر شيوًعا  كثيرأتي في ت  (outsourcing)مصادر خارجيةإلى  اإلسناد

ة وصيانتها ودعم عمليات مركز البيانات نظمهي تطوير األ تقنية المعلومات واالتصاالتل  (outsourcing)مصادر خارجية

إلى  اإلسناد عمليات قد تنطويوية. التطبيقات والحوسبة السحاب ضافةإو ،بعد الكوارث التعافيوخدمات  ،وإدارة الشبكات

دين متعد   موردينأو  من قبل طرف ثالث تقنيةالعلى توفير إمكانات وتسهيالت عمليات   (outsourcing)مصادر خارجية

 في الخارج.أو  العراقموجودين في 

  

 المتطلبات رضاءإل اإلجراءات 

 

مصادر إلى  إلسنادبا المرتبطة لةالكام المخاطر فهم العليا واإلدارة اإلدارة مجلس على ينبغي -

دال تعيين قبل. تقنية المعلومات واالتصاالتل  (outsourcing)خارجية  المتطلبات إلرضاء اإلجراءاتو ين،مزو  

 .المالي والمركز التتبع وسجل والموثوقية ةءوالكفا البقاء على قدرتها مدى لتحديد بها القيام يجب

 لجميع والمسؤوليات اتلتزامواال العًلقاتو المهام تحكم التي والشروط اقديةالتع الشروط ضمني أن للمؤسسة ينبغي -

ُ  التي والشروط المتطلبات تشمل ما وعادةا  ،خطية اتفاقيات في كامل بشكل المتعاقدة طرافاأل  االتفاقيات، في ىغطَّ ت
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 وتخطيط ،واألمن ،والتدقيق ،متثالواال ،للتطوير والقابلية ،والموثوقية ،والتوافرية ،الخدمة ومستويات ،األداء أهدافو

 .االحتياطية النسخ معالجة وتسهيل ،الكوارث من التعافي وقدرة ،الطوارئ

د أن   من التأكد المؤسسة على يجب  -  المؤسسة هاترشح التي األجزاء جميعإلى  الوصول حق يمنح الخدمات مزو  

 .متثالاالأو  التدقيقأو  التنظيم ألغراض تقييمأو  اجعةمر ةأي   إجراء أجل من بها الخاصة والوثائق والعمليات ةنظملأل

 الداخلية الرقابة وتدهور إضعافإلى  ، (outsourcing)مصادر خارجيةإلى  اإلسناد عمليات يتؤد   أن ينبغي ال -

د من طلبي أن المؤسسة على يجب. للمؤسسة  السياسات في واإلجتهاد العناية من عال   مستوى توظيف الخدمة مزو  

 والسجًلت ،الحواسيب وملفات ،الزبائن بيانات مثل ،هاوأمن المعلومات سرية لحماية والرقابة واإلجراءات نيةماأل

 .(Source Code)المصدر كودو ،والبرامج

ديجب على المؤسسة و - ية المحافظة على اتفاق( توقيع External Service Providerالخدمة الخارجي ) مزو  

ية عدم تعيين موظفي اتفاق فضًلا عن ،NDA(Non-Disclosur Agreement)سرية المعلومات والبيانات 

دالمؤسسة لدى  المعايير  اعتمادو ،ات في المؤسسةجراءلما في ذلك من خطورة على سرية البيانات واإل ؛الخدمة مزو  

 الدولية عند صياغة هذه االتفاقيات.

د من طلبت أن المؤسسة على يجب  -  اإلجراءات تكونأن  ويجب الرقابة وإجراءات منيةاأل تالسياسا تنفيذ الخدمة مزو  

دال بقهايط   كما محكمة  .به الخاصة اتطاللنش مزو  

دل الرقابة وإجراءات منيةاأل السياسات ومراجعة مراقبة المؤسسة على يجب  -  في بما منتظم، أساس على الخدمة مزو  

 التي والخدمات بالعمليات يتعلق فيما لتزامواال ،الحماية نشاطات كفاية مدى عن دورية تقارير على الحصول ذلك

د مهايقد     .الخدمة مزو  

د من طلبت أن المؤسسة على يجب  - يتم   أن يجب، والطارئة الكوارث من للتعافي إطار وإنشاء تطوير الخدمة يمزو  

 .الكوارث من والتعافي الطوارئ خطط ختباراو وحماية توثيق في والمسؤولياتالمهام  تحديد

 وتنفيذ الطوارئ خطة تفعيل على امنتظما  اتدريبا  الخدمات، يمقد   مُ  ذلك في بما المعنية طرافاأل جميع تتلقى أن جبي -

 .التعافي إجراءات

 .التشغيلية والمتطلبات المتغيرة للظروف اوفقا  بانتظام واختبارها وتحديثها الكوارث من التعافي خطة مراجعة يجب -

 عدم حتمالال للتحضير ؛الخدمة تعطل سيناريوهات سوءأإلى  تستند طوارئ طةخ وضع اأيضا  المؤسسة على يجب -

د قدرة  بدائل تحديد الخطة تتضمن أن يجبو. المطلوبة الخدمات وتقديم العمليات مواصلة على الحاليين الخدمة يمزو  

 .أخرى أماكن في تقنية المعلومات واالتصاالت مجال في عملياتها الستئناف لًلستمرار قابلة

 

 (Cloud Computing)  السحابيةالحوسبة  

 

ُ  هي السحابية الحوسبة -  مشتركة لمجموعة الطلببحسب  الشبكةإلى  الوصول لتمكين معلومات ونقل خدمات نموذجأ

 المواقع الخدمات هذه مثل مستخدمو يعرف ال قدو(. والخدمات والتخزين الخوادم) للتكوين القابلة الحوسبة موارد من

 وتخزينها المعلومات الستضافة الخدمة مقد   لمُ  للحوسبة األساسية البنية داخل والبيانات والتطبيقات وادمللخ الدقيقة

 .ومعالجتها

 ،(outsourcing) مصادر خارجيةإلى  اإلسناد عمليات ترتيبات لجميع المتطلبات إلرضاء باإلجراءات القيام عند -

 تكامل مجاالت في ماسي   الو السحابية، للحوسبة المميزة روالمخاط بالخصائص دراية على المؤسسة كونت أن يجب

 ،والتدقيق ،التنظيمي متثالواال ،والسرية ،واالسترداد ،للمنصة دةالمتعد   ستئجاراتواال ،والنزاهة ،والسيادة ،البيانات

 .الخارجإلى  البيانات ونقل

 معالجة أجل من المتعددة واإليجارات ةالممزوج األساليب يعتمدون قد السحابية الحوسبة خدمات موردي أن   بما -

د قدراتإلى  االنتباه المؤسسة على يجبف ،الزبائن بيانات  النظام وموجودات الزبائن بيانات وتحديد الخدمة يمزو  

 .حمايتها جلأ من واضح بشكل

د مع العقد نتهاءا حالة في  -  المؤسسة متلكت أن بيج المحددة، المدة قبل مأ الصًلحية انتهاء عند سواء الخدمة، مزو  

د ةأنظم في الفور على نةخزَّ المُ  البيانات إلزالة الًلزمة والوسائل التعاقدية السلطة  .االحتياطية والنسخ الخدمة مزو  

د قدرة من قالتحقُّ  المؤسسة على يجب  - تقنية المعلومات  وخدمات ،الخارجية ةنظماأل تعافي على الخدمة مزو  

د مع التعاقد قبل دحدَّ المُ  للتعافي منيالز الهدف ضمن ،واالتصاالت  .الخدمة مزو  
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 - الحوسبة السحابية، وذلك من خًلل: استخدامعند  األمانفر عناصر االتأكد من تو -
 

 هوية المستخدم. إدارةنظام  (1

 الحماية التامة للبيانات. (2

 خصوصية حفظ حقوق المستفيد. (3

 من وحماية تمنع االختراق.أالتزود  بنظم  (4

 

 الحوسبة السحابية المحتملة: استخداملبيات تفادي س -
 

 بيعها.أو  االختراق غير المسموح به، وسرقة البيانات (1

 نترنت.انقطاع الخدمة بسبب انقطاع اإل (2

 تطبيقات دون المستوى المطلوب من الكفاية. (3

 

  الصلة ذات تقنيةالو المعلومات وإدارة حوكمة ضوابط: اثامنً 

 

 الحوكمة دليل من اجزءا  يكون وقد ،ذات الصلة تقنيةالو المعلومات وإدارة لحوكمة خاص لدلي بتطوير القيام المؤسسة على

 من الدليل اعتماديتم   وأن ،وسياساته حتياجاتهوا ينسجم وبشكل ،حدًّا أدنى الضوابط هذه الحسبانب الدليل خذأي بحيث المؤسسية،

 نظرة عن الدليل هذا رعب   يُ  وبحيث ،الضوابط هذه تاريخ من (أشهر 6) اقصاها ةمد   خًلل به البنك المركزي وتزويد المجلس،

 يراعي وبشكل ،األساسية ومبادئها وأهميتها مفهومها حيث من ات الصلةة ذتقنيالو المعلومات وإدارة لحوكمة الخاصة المؤسسة

 المنبثقة معلومات واالتصاالتتقنية الحوكمة  لجنة خًلل من المؤسسة وعلى ،نأالش بهذا الدولية الممارسات فضلأو التشريعات

 .الحاجة قتضتا كلما وتحديثه الدليل هذا مراجعة المجلس عن

 العمل وأطر والسياسات المبادئ  

 

ن  يُفو  ض أو  ،المجلس على -  الًلزمة( Framework) العمل وأطر والسياسات المبادئ منظومة اعتماد ،لجانه منم 

 متطلبات يلبي وبما تها،ومراقب هاوضبط، تقنية المعلومات واالتصاالت يعومشار موارد إلدارة العام اإلطار لتحقيق

 .الترتيب على( 3)و (2) المرفقين في الواردة ،تقنية المعلومات واالتصاالتحوكمة  وعمليات هدافاأل

ن  يُفو  ض أو  ،المجلس على - ُ  والسياسات المبادئ اعتماد ،لجانه منم   بإدارة تعل  قةمُ ال تلك بصورة خاصةو ،العمل طروأ

 عمليات متطلبات تلبي التي البشرية الموارد وإدارة المعلومات، منأ وإدارة ،تقنية المعلومات واالتصاالت مخاطر

 (. 3) رقم المرفق في الواردة ،تقنية المعلومات واالتصاالتحوكمة 

ن  يُفو  ض أو  ،المجلس على - تقنية  حوكمة  وعمليات موارد ارةإلد الًلزمة السياسات منظومة اعتماد ،لجانه منم 

 الجمع إمكانية مع ،أدنى احدا  هذه السياسات منظومة د  ع  و ،(6) رقم المرفق في الواردة ،المعلومات واالتصاالت

 لتطور مواكبة ناظمة أُخرى سياسات تطويريتم   أن على العمل، طبيعة تقتضيه مابحسب  السياسات لتلك والدمج

 المراجعة ودورية ،التطبيق ونطاق ،المالكة الجهة سياسةكُل   تحددأن  وعلى لعمل،ا وا ليات المؤسسة أهداف

 في والعقوبات ،بها ُمتعل  قةال العمل وإجراءات لياتووالمسؤ ،هدافواأل ،والتوزيع ،طًلعاال وصًلحيات ،والتحديث

 .متثالاال فحص وا ليات ،متثالاال عدم حال

 الدولية الممارساتأفضل  اعتمادو والخارجيين الداخليين الشركاء جميع مساهمة السياسات إنشاء لدى ىراع  يُ  -

 ,COBIT, ISO/IEC 27001/2,ISO 31000) مثل السياسات تللك لصياغة مراجعصفها وب وتحديثاتها

ISO/IEC 9126, ISO/IEC 15504, ISO 22301, PCI DSS, ITIL,...etc.) 

 
 

  التنظيمية الهياكل
 

 وعمليات موارد بإدارة ُمتعل  قةال تلك بصورة خاصةو( واللجان الهرمية) التنظيمية لهياكلا اعتماد المجلس على -

 عمليات متطلبات تلبي التي البشرية الموارد وإدارة المعلومات، امن وإدارة ،تقنية المعلومات واالتصاالت ومشاريع

 .اليةوفع اليةع ةءبكفا المؤسسة أهداف وتحقيق تقنية المعلومات واالتصاالتحوكمة 



 

18 
 

  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 وكفاية حدًّا أدنى الثنائية بالرقابة ُمتعل  قةال التنظيمية الحماية ومتطلبات بطبيعتها المتعارضة المهام فصل ضمان ىراع  يُ  -

 .هاوتعديل للمؤسسة التنظيمية الهياكل اعتماد لدى الوظيفي الوصف وتحديث

 

 والتقارير المعلومات 

 والتقارير المعلومات لتوفير الًلزمة المعلومات ونظم التحتية البنية تطوير ياالعل التنفيذية دارةواإل المجلس على -

 المعلومات جودة متطلبات فراتتوأن  يجب وعليه ،المؤسسة في القرار اتخاذ لعمليات امرتكزا بصفته  لمستخدميها

 Integrity, Completeness, Accuracy and) والتوافرية الدقةو والتكامل النزاهةو بالمصداقية والمتمثلة

Validity)، فضًلا عن  ،والتقارير المعلومات تلكل متثالالاو البيانات تصنيف سياسة بحسب السرية ومتطلبات

 ،لموضوعيةاب والمتمثلة (COBIT – Enabling Information) المعيار في الواردةاألُخرى  لمتطلباتا

 ،الفهمو ،التفسيرو ،والتمثيل المتناسق ،المختصر مثيلالتو ،المبلغ المناسبو ،والمًلءمة ،السمعةو ،المصداقيةو

 ,objectivity, believability, Reputation, Relevancy) دالوصول المقي  و ،وسهولة التًلعب

Appropriate Amount, Concise Representation, Consistent Representation, 

Interpretability, understandability, Ease of manipulation, Restricted Access ) 

ن  يُفو  ض أو  المجلس على -  تلك د  وع   ،(7) رقم المرفق في لواردةا والتقارير المعلومات منظومة اعتماد لجانه منم 

ُ  والتقارير المعلومات لتلك مالكين تحديد مراعاة مع ىأدن احدًّ  المنظومة ُ  ،خًللهم من دحدَّ ت  االطًلع صًلحيات ضفو  وت

 تطوير لمواكبة مستمر بشكل وتطويرها مراجعتهاتم  ت أن على المعنيين، والشركاء للعمل الحاجة بحسب دامستخواال

 .الشأن بهذا المقبولة الدولية الممارسات أفضل فقواي وبما المؤسسة وعمليات أهداف

 :تقنية المعلومات والتصالتل التحتية والبنية والبرامج الخدمات 

ن  أو  المجلس على - تقنية ل التحتية والبنية والبرامج الخدمات منظومة اعتماد العليا التنفيذية دارةواإل لجانه منيُفو  ض  م 

 وتطويرها توفيرهايتم   أن على ،دنىأ احدًّ  المنظومة تلكوع د   ،(8) رقم المرفق في الواردة ،المعلومات واالتصاالت

 .الشأن بهذا المقبولة الدولية الممارسات فضلأ فقواي وبما ها،وعمليات المؤسسة أهداف تطور لمواكبة مستمر بشكل

  

ن  يُفو  ض أو  المجلس على  - تقنية ل التحتية والبنية والبرامج الخدمات منظومة اعتماد العليا التنفيذية دارةواإل لجانه منم 

 أهداف من ث مَّ و ،صاالتتقنية المعلومات واالتحوكمة  عمليات لتحقيق والمساعدة الداعمة المعلومات واالتصاالت

 .المؤسسية هدافواأل لها، حبةاالمص التقنيةو المعلومات
 

 :والخبرات والمهارات المعارف

ن  يُفو  ض أو  المجلس على -  الموارد إدارة وسياسات( HC Competences) المؤهًلت مصفوفة اعتماد لجانه منم 

 ،(3) رقم المرفق في الواردة ،معلومات واالتصاالتتقنية الحوكمة  عمليات متطلبات لتحقيق الًلزمة البشرية

 المناسب. المكان في المناسب الشخص وضع وضمان عام، بشكل الضوابط هذه ومتطلبات

 موارد إدارة مجاالت في الخبرة ذوي االشخاص من والمدرب المؤهل البشري العنصر توظيف المؤسسة إدارة على -

 تقنية المعلومات واالتصاالت تدقيق إدارةو المعلومات منأ إدارةو مخاطرال إدارةو تقنية المعلومات واالتصاالت

تم  ت أن على ،الخبرات األكاديمية والفنية والمهني ة من خًلل تأشيرها من جهات ذات اختصاص معاييرإلى  اادا نتسا

 .الضوابط هذه اريخت من سنتين خًلل المذكورة المتطلبات لتلبيةيًّا حال الموظفة الكوادر وتدريب تأهيل إعادة

 من مستوى على للحفاظ المستمر والتعليم التدريب ببرامج موظفيها برفد االستمرار المؤسسة في التنفيذية دارةاإل على -

 (.3) رقم المرفق في الواردة ،تقنية المعلومات واالتصاالتحوكمة  عمليات ويحقق يلبي والمهارات المعارف

 بالحسبان خذأت موضوعية قياس بمعايير للكوادر السنوي التقييم آليات تضمين سسةالمؤ في التنفيذية دارةاإل على -

 .المؤسسة أهداف بتحقيق الوظيفي المركز خًلل من المساهمة
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 والتصالت المعلومات نظم وتطوير اقتناء :اتاسعً 

 

 على يجب لكذلو ؛اتختباراال كفاية عدم عن فضًلا  ،النظام وتنفيذ تصميم في ضعف بسبب ةنظماأل من كثير تفشل قد  -

 .النظام رواختبا وتطوير تصميم مراحل في والعيوب النظام في القصور أوجه تحديد المؤسسة

 من ،المساهمين من وغيرهم التطوير وفريق الشركات أصحاب من تتألف توجيهية ةلجن المؤسسة نشئت أن ينبغي  -

 من مرحلةكُل   في تحقيقها يجب التي هدافاأل ذلك في بما ،المشروع متقدُّ  ومراقبة اإلشراف عمليات توفير أجل

وخطة تنفيذ المشروع  للمشروع الزمني للجدول وفقاا اإليه الوصول سيتم التي ةهم  مال حداثواأل المشروع مراحل

(Project Plan)، مشروعكُل   تحديد الهيكلية الهرمية لتنفيذ للمؤسسةو. 

 

 وتوثيق عملية التغيير التغيير إدارة

 

 وتنفيذها عليها والموافقة اإلنتاج ةأنظم في التغييرات تقييم لضمان التغيير إدارة عملية المؤسسة نشئت أن جبي  -

 .للرقابة خاضعة بطريقة ومراجعتها

 الخاصة واإلصًلحات ،الحماية نظام ناتومكو   ،بالنظام ُمتعل  قةال التغييرات على التغيير إدارة عملية تطبيق يجب  -

 .البرامج يثاتوتحد ،باألجهزة

 يتعلق فيما التغيير لطلب ثارواآل للمخاطر تحليل إجراء المؤسسة على يجب اإلنتاج بيئات في التغييرات نشر قبل  -

ا المؤسسة على ويجب. والشبكات القائمة التحتية بالبنية إلى  سيؤدي إدخالهتمَّ  الذي التغيير كان إذا ما تحديد أيضا

 .المتأثرة التطبيقاتأو  ةنظماأل مع البرامج توافق في مشاكلأو  أمنية مشاكل حدوث

تمَّ  التي النماذج نقل قبل المستخدمين قبل من قبوله وضمان كاف   بشكل الوشيكة التغيرات اختبار المؤسسة على يجب  -

 سةالمؤس تحصل وأن الوشيك للتغيير المناسبة االختبار خطط وتوثيق تطوير اأيضا  ويجب. اإلنتاج نظامإلى  تغييرها

 .الترحيل قبل المستخدم دخول تسجيل مع اختبار نتائج على

 على للموافقة المخولين الموظفين قبل من اإلنتاج بيئات على تطرأ التي التغييرات جميع على الموافقة تتم أن يجب  -

 .التغيير طلبات

 ويجب التغيير قبل المتأثرة اتالتطبيقأو  ةنظماأل من احتياطية نسخ عمل يجب بالتغييرات، المرتبطة المخاطر لتقليل  -

أو  النشر أثناء مشكلة مواجهة حالة في التطبيقأو  النظام من السابق اإلصدارإلى  للعودة التراجع خطة وضع اأيضا 

إلى  بالعودة للمؤسسة التغيير فيها يسمح ال التي الحاالت لمعالجة البديلة التعافي خيارات المؤسسة ضعت وأن ،بعده

 .السابقة الحالة

 المؤسسة على يجب لذلك. المشكًلت وكشف اإلستجواب عملية لتسهيل مفيدة معلومات هي والحماية التدقيق سجًلت  -

 .الترحيل عملية أثناء تنفيذهايتم   التي النشاطات لتسجيل الدخول عملية من تسهيل التأكد

 

 واإلختبارات الحماية متطلبات

 

ُ  أن يجب  -  ،المعامًلت وترخيص ،والتوثيق ،النظامإلى  لالوصو في ُمتعل  قةال مايةالح متطلبات بوضوح المؤسسة دحد   ت

 في االستثناءات ومعالجة ،منيةاأل األحداث عوتتبُّ  ،الحسابات ومراجعة ،النظام نشاط وتسجيل ،البيانات وسًلمة

 الحماية لمعايير متثالاال فحص اءإجر اأيضا  المؤسسة على ويجب. قتنائهاأو  النظام تطوير من المبكرة احلالمر

 .الصلة ذات القانونية المتطلبات ضد صارفبالم الخاصة

 النظام وأداء األمان وضوابط عمالاأل منطق االختبارات نطاق يغطي أن ويجب. النظام الختبار منهجية وضع يجب  -

 .التعافي وظروف المختلفة الضغط سيناريوهات ظل في

 المستخدمين على ويجب. النظام تحسينأو  تصحيح قبل الكامل نحداراال اختبار إجراء من التأكد المؤسسة على يجب -

 .عليها والموافقة االختبارات نتائج مراجعة النظام تغييراتب التشغيلية وأنشطتهم تهمأنظم تتأثر الذين

إلى  الوصول إمكانية لتوفير الجديد النظام تشغيل بدء قبل االختراق على القدرة اختبار إجراء المؤسسة على يجب  -

ا المؤسسة على يجبو. المفتوحة الشبكة وواجهات اإلنترنت  الخارجية الشبكة ناتلمكو   الضعف فحص إجراء أيضا

 .الجديد النظام تدعم التي والداخلية
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 قبول واختبار النظام فضًلا عن ،والتكامل للوحدات منفصلة ماديةأو  منطقية ببيئات المؤسسة حتفظت أن يجب  -

دال وصول كثب عن تراقب وأن"( User Acceptance Testing "UAT) المستخدم رين ينمزو   إلى  والمطو 

  "(.UAT)" المستخدم قبول ختبارا بيئة

 المصدر رموز مراجعة

. عمدةتم غير مأ متعمدة كانت سواء والثغرات منيةاأل التهديدات تخفي قد التي التشفير لبرامج مختلفة قائطر هناك -

 اختبار إن  ف ،فايروسات ،الضارة الرموز اكتشاف في الةفع   غير والمستخدم النظام قبول اختبارات تكون ما عادةا 

 .الضعف نقطو منيةاأل التهديدات هذه كشفأو  تحديد في الةفع   أداة ليس األسود الصندوق

 التشفير في أخطاء عن ناجمة عيوب إيجاد بهدف اتللتطبيق المصدر لرمز منهجي فحص هي المصدر رموز مراجعة -

 واألخطاء منيةاأل القصور وأوجه الضعف مواطن لتحديد مةصمَّ مُ  وهي. خبيثة هجماتأو  ضعيفة ترميز ممارساتأو 

 األخطاء ومعالجة المدخًلت صحة من والتحقق الرقابة هيكلية مثل بمجاالت ُمتعل  قةال وظائفهأو  النظام تصميم في

 .النظام تطبيق بلق الوظيفية المتغيرة العوامل من والتحقق الملفات حديثوت

 المؤسسة مارست أن يجبو. كاف ةا  ةنظملأل والبيانات النظام تكامل من اليةع درجة وجود المؤسسة ضمنت أن يجب -

 التي الخدمة وتعقيد نوع مراعاة مع ،مناسب رقابة نظام لديها تطبيقاتها أن من للتأكد المتطلبات إلرضاء اإلجراءات

 ُ  .التطبيقات هذه مهاقد   ت

 مع أمنية إجراءات دةحد  مُ  تطبيق وحدات صارم بشكل النظام يختبر أن يجب المؤسسة في المخاطر تحليل لىع بناءا  -

 ونقط الخاطئة الترميز ممارسات لتحديد متثالاال ومراجعة االستثناء واختبار المصدر رموز مراجعة من مجموعة

 .حوادثالو نتهاكاتاالو أمنية مشاكل حدوثإلى  تؤدي قد التي ةنظماأل ضعف

 

 النهائيالمستخدم  تطوير

 البيانات تحليل وإجراء عملياتهم ألتمتة بسيطة تطبيقات بتطوير للمستخدمين تسمح شائعة تجارية وبرامج أدوات هناك -

 .الزبائنو للمؤسسة تقارير وإصدار

 .عماللأل التطبيقات هذه أهمية من للتأكد تقييمال إجراء المؤسسة على يجب -

 في األقل ،البيانات وضوابط حماية المستخدم وصول ،الكوارث من التعافي حجم مثل اإلجراءات نمكثير  تنفيذ ينبغي -

 .التطبيقات هذه تثبيت أجل من

 هااستخدام قبل الماكرو ووحدات النصية البرامجو األخير المستخدم تطوير برامج رموز اختبارو مراجعة جبت -

 . تهاوموثوقي التطبيقات سًلمة لضمان

 

 تقنية المعلومات والتصالت مشاريع دارةإ :اشرً اع

 

أو  بتطوير الخاصة والعمليات المهام أن   من التأكد المؤسسة على يجب المشروع، إلدارة العام اإلطار إعداد عند -

 مراحل من مرحلة لكل الحاسمة النجاح وعوامل المشروع مخاطر وتصنيف تقييم تشمل جديدة ةأنظم على الحصول

ُ  أن اأيضا  ويجب والنواتج، للمشروع ةرئيسال معالمال وتحديد المشروع  ومسؤولياتمهام  واضح بشكل المؤسسة دحد   ت

 .المشروع في المشاركين الموظفين

 أن المؤسسة على ويجب تقنية المعلومات واالتصاالت مشاريع لجميع واضح بشكل الخطط توثيق المؤسسة على يجب -

 ُ  التي ساسيةاأل المعالم فضًلا عن ،المشروع مراحل من مرحلةكُل   في تحقيقها يجب التي المخرجات بوضوح دحد   ت

 .اإليه الوصول يمكن

 وتصميم المنفعة مقابل التكلفة وتحليل العمل وحاالت الوظيفية المستخدم متطلبات أن من التأكد المؤسسة على يجب  -

تقنية  وإدارة المناسبة اإلدارة قبل من مادهااعتيتم   ،الخدمة أداء وتوقعات ختباراال وخطط الفنية والمواصفات ةنظماأل

 .المعلومات واالتصاالت

 وتحقيق األساسية هدافاألإلى  الوصول لضمان المشروع على اإلداري باإلشراف قومت أن المؤسسة على يجب -

 ارةاإلدإلى  المشروع لجنة مستوى على حلها يمكن ال التي المشكًلت تصعد أن ويجب. المناسب الوقت في النتائج

 . والتدخل لًلهتمام العليا
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إلى  وعدم التراجع والعودة ،لتجن ب األخطاء ؛يجب أن تكون هنالك بيئة تجريبية قبل تنفيذ المشروع في البيئة الفعلي ة -

 اإلصدار السابق.

 

 تقنية المعلومات والتصالت خدمات إدارة:عشر حاديال

 

 وخدماتها تقنية المعلومات واالتصاالت ةأنظم لدعميًّا ضرور تصاالتتقنية المعلومات واال خدمة ةدارإل طاراإل دُّ ع  يُ  

 ينبغيو تقنية المعلومات واالتصاالت بيئة في اإلنتاج على الحفاظ فضًلا عن ،والمشكًلت التغييرات وإدارة وعملياتها

 وإدارة البرامج إصدار وإدارة التغيير بإدارة الخاصة واإلجراءات والعمليات اإلدارة هيكلية على اإلطار يشتمل أن

 .القدرات إدارة فضًلا عن ،الحوادثو المشكًلت

 

  البرامج ترحيل

 واإلنتاج. ويمكن أن ختباراال بيئاتإلى  بيئة البرمجة من النصية والبرامج الرموز نقل البرامج ترحيل يتضمن   -

 ةنظمواأل البيانات ضذُ تعر في ،حيلالتر عملية أثناء حقنهايتم   التي الضارةأو  بها حصرَّ المُ  غير الرموز تتسبب

 تي:اآلالقيام بلذا يجب  ؛اإلنتاج بيئة في للخطر والعمليات

 .وإنتاجها وتنظيمها هااختبارو ةنظماأل لتطوير منفصلة ماديةأو  منطقية بيئات إنشاء  -

 اإلنتاجية غير بيئةال توصيل قبل والعًلجية الوقائية الرقابة من يكفي ما تنفيذ وضمان للمخاطر تقييم إجراء يجب  -

 باإلنترنت

 الرموزالموضوعة ونقل وتجميع تطوير على القدرة لديه واحد فرد يوجد ال بحيث المهام بين الفصل مبدأ فرض يجب  -

 .أخرىإلى  بيئة من

ا يجب ،اإلنتاج بيئة في بنجاح التغيير ذتنفييتم   أن بعد  -  من التعافي ةأنظمإلى  وترحيله التغيير تكراريتم   أن أيضا

 .لتوافقا لعمليات تطبيقاتأو  الكوارث

 

 الحوادث إدارة

 طبيعي بشكل تقنية المعلومات واالتصاالت خدمات استعادة بهدف الحوادث إلدارة إطار إنشاء المؤسسة على يجب  -

مهام  تحديد اأيضا  ويجب ،المؤسسة عمليات في التأثير من األدنى الحد مع ،الحادث وقوع بعد يمكن ما بأسرع

 ومعالجتها وتحليلها الحوادث تسجيل تشمل التي ،الحوادث إدارة عملية في المشاركين الموظفين ؤولياتومس

 .ورصدها

تحصل الحوادث في تقنية المعلومات واالتصاالت عندما يكون هناك خلل غير متوقع في موعد التسليم القياسي  -

حاالت  ةمثل هذه الحوادث بشكل مناسب لتفادي أي  يجب على المؤسسة إدارة ، ودمات تقنية المعلومات واالتصاالتلخ

 مزيد من التفاقم.أو  تعطيل طويل األمد لخدمات تقنية المعلومات واالتصاالتإلى  سوء معالجة تؤدي

 يجوزو ،الحوادث تحليل من اجزءا بوصفه . المناسب الخطورة مستوىبحسب  الحوادث معالجة مءتتًل أن المهم من  -

. رئيسال الفني المساعدة مكتب وظيفةإلى  ثالحواد خطورة مستوى وتعيين لتحديد وظيفة نتدابا اأيضا  للمؤسسة

 فضًلا عن. المرتفع الخطورة مستوى ذات الحوادث تمييز على عدةالمسا مكتب موظفي تدريب المؤسسة على يجبو

 .الحوادث خطورة مستويات لتقييم المستخدمة المعايير وتوثيق تحديد يجب ذلك

 خطورة مستوى مع للقرار الزمني اإلطار يتناسب إذ المقابلة والقرار التصعيد إجراءات وضع مؤسسةال على يجب  -

 .منتظم أساس على منيةاأل للحوادث امسبقا  المحددة واالستجابة التصعيد خطة اختبار يجبو الحادث

 الًلزمة والتشغيلية فنيةال المهارات مع المؤسسة داخل موظفين يضم ،لحواسيبل طوارئ استجابة فريق تشكيل يجب  -

 .الكبرى الحوادث مع للتعامل

 على العليا اإلدارة إبقاء يجبو، الحرجة المواقف في سلبي بشكل األساسية الحوادث تتطور قد ،الحاالت بعض يف  -

 أن ويجب ،ناسبالم الوقت في الكوارث من التعافي خطة تفعيل قرار اتخاذ يمكن بحيث الحوادث هذه بتطور تام علم

 على القدرة استعادة في النظام فشل حالة في ممكن وقت بأسرع البنك المركزي بإبًلغ ةالمصرفيالمؤسسات  قومت

 .الحوادث هذه عن البنك المركزي العراقي إلبًلغ إجراءات إنشاءيتم   وأن الكوارث بعد العمل
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 سمعةفيما يخص  كبيرة أهمية لها طوارئال حاالتأو  األزمات خًلل الزبائن ثقة على الحفاظ على المؤسسة قدرة  -

 لمعالجة مسبقة محددة عمل وخطة للحوادث تجابةاالس إجراءات ؤسساتالم تضمن أن ويجب. تهاسًلمو المؤسسة

 .العامة العًلقات قضايا

 في بما تصال،اال قائطر اليةفع تقييم يجبو. تحصل قد مهمة حوادث ةبأي   علم على الزبائن إبقاء المؤسسة على يجب  -

 .الضرورة عند ،الجمهور إعًلم ذلك

إلى  تؤدي التي الهامة واألحداث لألسباب جذري تحليل إجراء فيجب العوامل، منكثير  من تنبع قد الحوادث أن   وبما -

 .مماثلة حوادث تكرار لمنع عًلجية إجراءات اتخاذو. خدماتلل شديد تعطيل

 باسبلأل وتحليًلا  للحدث، تنفيذي ملخص عن فضًلا  ،بها الخاص الحوادث تقرير ضمنتأن  المؤسسة على يجب  -

 ما يغطي أن يجب الذي  للحدث الجذرية األسباب لمعالجة المتخذة التدابير فضًلا عن الحوادث، وتأثيرات ةالجذري

 :يأتي

 الجذري السبب تحليل -أ

 ذلك؟ حدث متى -

 حدث؟ أين -

 الحادث؟ وقع وكيف لماذا -

 الماضية؟ ثًلثال السنوات خًلل مماثلة حادثة وقعت مرة كم -

 الحادث؟ هذا من المستفادة الدروس هي ما -

 

 التأثيرات تحليل -ب

 .المتأثرين الزبائنو والموارد بالنظم ُمتعل  قةال المعلومات ذلك في بما نطاقهو ومدتهمدى تأثير الحادث  -

 على المترتبة واآلثار نالمتأثري الزبائن وعدد واالستثمارات والتكاليف والخسائر اإليرادات ذلك في بما الحادث حجم -

 .والثقة السمعة

 .للحادث نتيجةا  التنظيمية واإلجراءات الشروط خرق -

 

 والوقائية التصحيحية التدابير -ج

 

 .دثالحوا عواقب ةمعالجل فوري تصحيحي إجراء اتخاذ يجب -

 .تعويضهمأو  الزبائن اهتمامات لمعالجة ويةاألول إعطاء ينبغي -

 .للحادث ةالجذري األسباب لمعالجة وضع -

 .صلة ذاتأو  مماثلة حوادث وقوع لمنع وضع -

 الحوادث جميع ومراقبة المتماثلة للحلول الزمني اإلطار منض كاف   بشكل الحوادث جميع معالجة المؤسسة على يجب -

 .لحلها

 

 المشكلة إدارة 

 

 فإن   ،ممكن وقت ربأق في تقنية المعلومات واالتصاالت خدمة استعادة هو الحوادث إدارة من الهدف أن   حين في  -

 .المتكررة المشاكل مثل هذه حدوث لمنع للمشكلة والقضاء عليه الجذري تحديد السبب هو المشاكل إدارة من الهدف

ُ  أن يجب -  تحديدو. المشكًلت إدارة عملية في المشاركين للموظفين واضح بشكل والمسؤولياتالمهام  المؤسسة دحد   ت

 .المناسب الوقت في المشاكل ميعج ومعالجة وإعطاء األولويات وتصنيف

ُ  أن يجب -  منالتصنيف  عملية لتسهيل ،الخطورة مستوىبحسب  المشاكل تصنيف معايير واضح بشكل المؤسسة دحد   ت

فضًلا  ،تهدفالمس القرار وقت من الهدف تحديد المؤسسة على يجبو ،بفاعلية وتخفيفها شكًلتالم على الرقابة أجل

 .خطورةال مستويات لكل المناسبة التصعيد عمليات عن

 .منها والوقاية المماثلة المشاكل تحديد لتسهيل السابقة للحوادث االتجاهات تحليل إجراء ينبغي -
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 القدرات إدارة

 

 للمؤسسة ينبغي ،العمل وظائف دعم على بها الخاصة التحتية والبنية تقنية المعلومات واالتصاالت ةأنظم قدرة لضمان -

 .للموارد الكامل واالستغًلل والقدرة األداء مثل مؤشرات ومراجعة مراقبة

 من للمؤسسة الكافي الوقت واألعلى لتوفير األدنى والحد النسب واحتساب مراقبة عمليات المؤسسة نشئت أن يجب  -

 .اليةبفع التجاريةو التشغيلية لمتطلباتا لتلبية ضافيةاإل مواردال وتحديد لتخطيطا عمليات جلأ

  

 هااسترجاعو وتوافرها ةنظماأل ةموثوقي :عشر ثانيال

 

-  ُ  سمةحا التحتية والبنى والشبكات تقنية المعلومات واالتصاالت ةأنظمب الخاصة سترجاعواال يةوالتوافر الموثوقية دُّ عت

 ما عادةا  ة،حس اسال ةنظماأل تفشل عندما .للمؤسسة والوظيفية التشغيلية القدرات في ئتماناالو الثقة على الحفاظ في

 على وخيمة لعواقب المؤسسة تتعرض وقد ،نتشاراال وواسع شديداا الموظفينأو  المؤسسة عملياتفي  ثراأل يكون

 .لكذ اءرَّ ج   سمعتها

 تقليليتم   حتى الطوارئ إجراءات وممارسة اختبارو عمالاأل واستئناف االسترداد أولويات تحديد المؤسسة على يجب -

 .خطيرةال حوادثال عن الناشئة المشكًلت

 

 النظام يةافرتو

 

 مصداقية يذ واألداء الكافية القدرات في مرتفع بشكل النظام توافر على بالحفاظ المرتبطة ةرئيسال العوامل لوتتمث   -

 .السريع التعافي على والقدرة التوسع وقابلية السريع ستجابةاال ووقت

 تقنية المعلومات واالتصاالت معالجةل المترابطة دةوالشبكات المعق   ةنظماأل مكونات من عدد توظيف للمؤسسة يجوز -

 سببتت أن يمكن التي الفردية األخطاء لتقليل حدها عن زيادة رقابة عمليات تطوير المؤسسة على يجبو، بها الخاصة

 من الضرورية االحتياطية والشبكات والبرمجيات األجهزة كوناتبم المؤسسة تحتفظ وأن ،بالكامل الشبكة سقوط في

 .عالسري التعافي أجل

 .ةحس اسال ةنظملأل يةالتوافر من عال   مستوى تحقيق المؤسسة على يجب -

 

 الكوارث من التعافي خطة

 

 أنواع مختلف معالجةو للسيناريوهات تحليلب المؤسسة قومت أن يجب ،هائوبنا السريع التعافي خطة صياغة عند -

 رئيسال النظام عن الخدمة انقطاع تحاال مثل سيناريوهات في المؤسسة نظرت وأن ،األخرى الطوارئ سيناريوهات

 .أمنية حوادثأو  تشغيلية أخطاءأو  ،األجهزة في خللأو  ،النظام في أخطاء عن تنتج قد التي

 عندما وتحديثها ،في األقل سنةكُل   مرة للحوادث االستجابة وإجراءات التعافي خطة بتقييم المؤسسة قومت أن يجب  -

  .عمالاأل وشبكات ةنظماألو عملياتال في تغييرات تحدث

 علىأو  الفردي النظام مستوى على السريع التعافي على والقدرة االحتياطي النسخ عمليات تنفيذ المؤسسة على ينبغي -

 اتاختبار وإجراء التعافي خطة رسم في ةحس اسال ةنظماأل بين الترابط بالحسبان ذاألخ ويجب. المجموعات مستوى

 .الطوارئ

 ذلك في بما ،دةحد  مُ  استرداد أهداف ووضع ،عمالاأل واستئناف ،النظام تعافي أولويات تحديد المؤسسة على يجب  -

( RTO) المستهدفة التعافي نقطة .هاوتطبيقات ،تقنية المعلومات واالتصاالت ةنظمأل( RTO) التعافي نقطة موضوعية

إلى  (RPO) المستهدفة التعافي طةنق تشير. خًللها النظام استعادة يجب والتي االنقطاع نقطة من الزمنية المدة هي

 .كارثة حدوث حالة في تقنية المعلومات واالتصاالت لنظام المفقودة البيانات من مقبول مقدار
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 استعادة من تمكني حتى ساألسا الموقع عنيًّا جغراف منفصل موقع في التعافي عمليات إجراء المؤسسة على يجب -

 .األساس الموقع في عطل حدوث حالة في ريةالتجا العمليات واستئناف ةحس اسال ةنظماأل

د مشاركة مثل أخرى اتاستراتيجي مع ،للحدود العابرة الشبكة ياتعمل تركيز من التأكد المؤسسة على يجب -  يمزو  

 .تأسيسهايتم   التي البديلة الشبكة ومسارات المختلفة الشبكة خدمة

 

 الكوارث من التعافي اتاختبار

 

 بةجرَّ المُ  وغير المجدية غير التعافي تدابير اعتماد عن االمتناع المؤسسة على يجب ،النظام عن الخدمةانقطاع  أثناء -

 التعافي تدابير تنطويو. اإلدارة قبل من عليها والموافقة عليها التدربتمَّ  والتي ،مسبقاا دةحدَّ المُ  التعافي إجراءات على

 من والتحقق الصارمة اتختباراال خًلل من فعاليتها من التحققيتم   لم إذ اليةع تشغيلية مخاطر على المخصصة

 .صحتها

 إجراءات تنفيذ على الموظفين وقدرة التعافي متطلبات اليةفع منيًّا سنو في األقل والتحقق ختباراال المؤسسة على يجب -

 .الضرورية والتعافي الطوارئ

 مكونات فشل فضًلا عن ،رئيسال الموقع لتعطأو  الكلي التشغيل إيقاف ذلك في بما ،مختلفة سيناريوهات تغطية يجب -

 الكوارث بعد التعافي اتاختبار في ،المجموعات مستوى أوعلى الفردي النظام

 الثنائي التعافي اختبار إجراء وينبغي. المختلفة ةنظماأل عتمادا خًلل من التعافي عمليات اختبار المؤسسة على يجب -

دو خدمات ميقد   بمُ  ةمنظواأل الشبكات ترتبط إذ طرافاأل دالمتعد  أو   .دينمحد   ينمزو  

 ةنظماأل أن   من للتحقق شاملة اختبار حاالت وتنفيذ تصميم في عمالاأل مستخدمي إشراك المؤسسة على يجب  -

 ذلك في بما ،الخدمة موقد   مُ  يجريها التي الكوارث بعد التعافي اتاختبار في شراكهمإو. صحيح بشكل تعمل المتعافية

 .الخارج في وجودةالم ةنظماأل تلك

 للبيانات يةحتياطال النسخ إدارة 

 ساليبأ طبيقت من خًلل ةهم  مال المعلومات لتخزين للبيانات يحتياطاال النسخ ةاستراتيجي تطوير على المؤسسة يجب  -

 ،(NAS) بالشبكة المتصلة التخزين ةأنظمأو  ،(DAS) المباشرة المتصلة التخزين ةأنظم مثل ،دةحدَّ مُ  بيانات تخزين

 (.SAN) اإلنتاج بخوادم المتصلة الفرعية المحلية التخزين ةأنظمأو 

 كانت إذا ما وتقييم يةحتياطاال النسخ استرداد من التحقق اتاختبارو دورية اتاختبار إجراء المؤسسة على يجب -

 .المؤسسة في تعافيال عمليات لدعم الكفاية فيه ابم الةوفع   كافية يحتياطاال النسخ وسائط

وحدات الخزن المتنقلة  ذلك في بما ،يةحتياطاال بالنسخ الخاصة واألقراص األشرطة تشفير المؤسسة على يجب -

USB، للتخزين الموقع خارج نقلها وسرية قبل ةحس اس معلومات على تحتوي التي.  

 

 التشغيلية التحتية البنية أمن إدارة :عشر ثالثال

 

 الهجمات وتكرار وتزايد ية،لكتروناإل الهجمات من مختلفة ألشكال عرضة تقنية المعلومات واالتصاالت نظام إن    -

 البيانات وقواعد والتطبيقات البيانات في أمنية حلول بتنفيذ ةالمصرفيالمؤسسات  تقوم أن الضروري من؛ لذا الخبيثة

 .مًلئم بشكل واحتواؤها التهديدات هذه لمعالجة الشبكة وطبقات التشغيل ةأنظمو

 اتوالحساب الشخصية العميل بيانات والسرية مثل ةحس اسال المعلومات لحماية اسبةالمن ابيرالتد تنفيذ يجبو -

 صحيح بشكل الزبائن على قيصدتال عملية تتم   أن اأيضا  يجبو، ةنظماأل في ومعالجتها تخزينهايتم   التي والمعامًلت

 تأمين يجبو. ةحس اسال ت الحساباتومعلوما شخصية المعلوماتو اإلنترنت من خًلل المعامًلتإلى  الوصول قبل

 الشخصية التعريف وأرقام ،المرور وكلمات ،الدخول تسجيل اعتماد بيانات ذلك في بما ةحس اسال الزبائن معلومات

(PINs)، دوالتصيُّ  والقرصنة، ،البطاقات واستنساخ ية،ئتماناال البطاقات احتيال: مثل االستغًلل عمليات ضد، 

 .الضارة والبرامج
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 :البيانات فقدان نعم 

 

 نوالمتعاقدو نوموظفال بها يقوم التي العنيفة الهجماتأو  السري سالتجسُّ أو  الداخلي خريبالت يكون أن المحتمل ومن  -

دالو  معلومات تقنية بيئة في ةالمصرفي المؤسسات تواجهها أن يمكن التي المخاطر أخطر بين من بهم الموثوق نومزو  

دوال نووالمتعاقد نووالسابق نوالحالي نوالموظف زيتمي   ،متزايد بشكل دةومعق   ديناميكية  لديهم الذين وأولئك نومزو  

ضيُ  الو. الخارجيين المهاجمين على الداخلية والرقابة ،والعمليات ،المؤسسة ةنظمأل الداخلية عمالباأل معرفة  عر 

ا يتسبب بل ،فحسب سسةللمؤ الداخلية الرقابة وعمليات ةأنظم في الزبائن ثقة الناجح الهجوم  اليةم خسارة في أيضا

ُ  أن يجب. المؤسسةب الخاصة والمعلومات جاريةالت األسرار عن الكشفيتم   عندما حقيقية  البيانات المؤسسة دحد   ت

 .السرية المعلومات نقلأو  ،النسخأو  ،لخوَّ المُ  غير الوصول ومنع كتشافال مناسبة تدابير تعتمد وأن المهمة

 مراعاة مع ،السريةو ةحس اسال المعلومات لحماية اناتالبي فقدان لمنع شاملة ةاستراتيجي تطوير مؤسسةال على يجب  -

 - :اآلتية نقطال

 وأجهزة الشخصية الكمبيوتر وأجهزة المحمولة الكمبيوتر أجهزة في الموجودة البيانات :النهاية نقطة عند البيانات  .1

 .المحمولة واألجهزة المحمولة زينالتخ

 .المواقع بين نقلهايتم   أو بكةشال التي تمر عبر البيانات :الحركة قيد اتيانالب  .2

 ووسائل البيانات وقواعد الخوادم على نةخزَّ المُ  الملفات تشمل التي نةخز  المُ  الحواسيب في البيانات :األخرى البيانات  .3

 .التخزين ومنصات يةحتياطاال اإلعًلم

 

 وفقدان البيانات سرقة مخاطر لمعالجة المناسبة التدابير تنفيذ للمؤسسة ينبغي ة،النهاي نقط في البيانات أمن لتحقيق -

 نةخزَّ المُ  السرية المعلومات وحماية االتصال ومراكز الزبائن خدمة ومواقع النهاية نقطة أجهزة من وتسربها البيانات

 .المتين التشفير مع النهاية نقط زةأجه أنواع جميع في

 نترنتاإل عبر تخزين ومواقع االجتماعي التواصل مواقع مثل اآلمنة غير اإلنترنت خدمات ؤسسةالم ستخدمت أالَّ  يجب -

 هذه استخدام منع نهاأش من التي التدابير وتنفيذ السرية المعلومات تخزينو للتواصل يلكتروناإل البريد ورسائل

 .هاوكشف المؤسسة داخل الخدمات

 على الحفاظ على الحرص المؤسسة على يجب ،الخارجية اهأطرافو سةالمؤس بين السرية المعلومات تبادل جلأ من -

 خًلل من المعلومات إرسال ذلك في بما األوقات جميع في المناسبة التدابير اتخاذو ، ةحس اسال المعلومات يعجم سرية

 استخدامب المحتوياتو يلكتروناإل البريد تشفيرأو  (المشفر البريد بروتوكول عبر المثال سبيل على) رةالمشف   القنوات

. المستهدفين مينل  سمتالإلى  منفصلة إرسال قناة عبر التشفير مفتاح إرسالو الكافية المفتاح قوةبحسب  المتين التشفير

  .المستهدفين المستلمين مع السرية المعلومات لتبادل أخرى آمنة وسائل المؤسسة تختار قد ذلك من بدالا 

 قوية ضوابط خًلل من البيانات وقواعد والخوادم تقنيةال ةأنظم على نةخزَّ المُ  يةالسر المعلومات وحماية تشفير يجب -

ا األقل" مبدأ الحسبانب األخذ مع ،للوصول  ."امتيازا

 وتنفيذ التخزين وسائط من بأمان البيانات إزالة خًللها من يمكن التي المختلفة قائالطر تقييم المؤسسة على يجب -

 الموجودة للبيانات منيةاأل المتطلبات بالحسبان أخذت أن المؤسسة على يجبو. السرية اتالمعلوم فقدان لمنع التدابير

 .اإلعًلم وسائل في

 

 تقنية المعلومات والتصالت تحديث إدارة

 

 البرامج ناتمكو   من ثةحدَّ مُ  بقائمة االحتفاظ المؤسسة على يجب ،تقنية المعلومات واالتصاالت موارد عتتب   لتسهيل -

 وعقود بها المرتبطة الضمانات جميع تشمل والتي ،الكوارث من والتعافي اإلنتاج بيئات في المستخدمة واألجهزة

 .واألجهزة البرامج ناتبمكو   الصلة ذات األخرى الدعم

 القديمة ةنظماأل استبداليتم   بحيث ،الفع   بشكل وبرامجها تقنية المعلومات واالتصاالت نظم إدارة المؤسسة على يجب -

 أن اأيضا  المؤسسة على يجبو. المناسب الوقت في منيةاأل للمخاطر ضهاثتعر   يةاحتمال تزيد التي لمدعومةا غيرو

دال فيتوق   أن الشائع من ن  إ إذعنايةا فائقةا، "( EOS)" المنتج دعم انتهاء تاريخ تولي  ،التصحيحات تقديم عن نومزو  

 "(.EOS)" المنتج دعم انتهاء تاريخ بعد اكتشافها يتم   التي الثغرات بمواطن ُمتعل  قةال تلك ذلك في بما
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 تقييم إجراءو. المناسب الوقت في والبرامج ةنظماأل استبدال لضمان تقنيةلل تحديث خطة وضع المؤسسة على يجب -

 وإنشاء ستخداماال استمرارية مخاطر لتقييم"( EOS)" المنتج دعم انتهاء تواريخ من تقترب التي للنظم للمخاطر

 .الضرورة عند المخاطر من للتخفيف ةع الف ضوابط

 

 والشبكات الحماية تكوين إدارة 

 

 مستوى فقوات التي األمان إعدادات مع واألجهزة تقنية المعلومات واالتصاالت ةأنظم تكوين المؤسسة على يجب  -

 التشغيل ةأنظم على األمان لتكوينات الثابت التطبيقات في التناسق لتسهيل أساسية معايير ووضع. المتوقع الحماية

 .تقنية المعلومات واالتصاالت بيئة في للمؤسسات المحمولة واألجهزة الشبكة وأجهزة البيانات وقواعد

ُ  أن ينبغي - ُ  األساسية معاييرال أن   من للتأكد منتظمة فحوصات المؤسسة جريت  عن الكشف ويتم   ،موحد بشكل قطبَّ ت

 .ةنظماأل مخاطر مستوىو يتناسب التقوية مراجعات رارتك إن  . للتحقيق ورفعها متثالاال عدم حاالت

 برامج ملفات وتحديث. العمل ومحطات أمكن إن الخوادم على الفيروسات مكافحة برامج تثبيت المؤسسة على يجب -

 بشكل العمل ومحطات الخوادم على للفيروسات التلقائي الفحص وإنشاء جداول منتظم بشكل الفيروسات مكافحة

 .منتظم

التي من المفضل أن تكون مزدوجة ومن  ،النارية الجدران مثل ،الشبكات حماية أجهزة بتثبيت المؤسسة قومت أن ينبغي -

 المراحل في ،هومنع التسلل كشف ةأنظم وكذلك، أكبرمجهزين مختلفين كي تزيد من صعوبة االختراق بدرجة 

 الجدران نشر المؤسسة على يجب. الشبكة يطمح لحماية تقنية المعلومات واالتصاالتل التحتية البنية من الحاسمة

 من وكذلك ،خارجية ةأنظم من ناشئةال منيةاأل تأثيرات لتقليل الداخلية تالشبكا داخل مماثلة أخرى إجراءاتأو  النارية

 أساس الشبكات حماية بأجهزة الخاصة القواعد بمراجعة على مقوت أن المؤسسة على يجب. الموثوقة الداخلية الشبكة

 .ومًلئمة مناسبة القواعد ما إذا كانت هذه لتحديد ممنتظ

على  تكون أنعليها  ن  إف المؤسسة داخل( WLAN) الًلسلكية المحلية المناطق شبكات نشر مؤسسةعندما تختار ال -

 بروتوكوالت مثلختراق الوقائية من اال جراءاتجملة من اإل تنفيذ ويجب. البيئة بهذه المرتبطة بالمخاطر دراية

وعليها  ،به حصرَّ المُ  غير الوصول الشبكة من لتأمين ،االسلكيا  المتصلين الزبائنو الوصول نقط بين اآلمنة لاالتصا

شخاص الخارجيين واأل المؤسسة زبائنمن جانب وتلك التي يتمكن  المؤسسةقسام أن تنشأ شبكات محلية منفصلة أل

 ا من جانب آخر.إليه من الوصول

 

 ختراقال اتاختبارو الضعف تقييم  

 

 للكشف بانتظام اتختبارباال والقيام. النظام في الضعف نقط واكتشاف قييموت تحديد عملية هو( VA) الضعف تقييم  -

  .تقنية المعلومات واالتصاالت بيئة في منيةاأل الثغرات عن

 بشكل( VA) الضعف تقييم عمليات ألداء اليدوية والتقنيات ليةاآل األدوات من مجموعة نشر المؤسسة على يجب  -

 الثغرات(VA) الضعف تقييم نطاق يشمل أن يجب الخارجية الواجهة ةأنظم على المعتمد لويبفيما يخص ا شامل

 .(SQL) ع المواق عبر النصوص حقن مثل للويب المشتركة

 نم قالتحقُّ  جرييو ،(VA) الضعف تقييم في تحديدهاتمَّ  التي المشكًلت لمعالجة بعمليات المؤسسة تقوم أن يجب -

 .بالكامل معالجتها تتمُّ  الفجوات أن   على للتحقيق ذلك بعد الصحة

 محاكاة خًلل من النظام في األمن لوضع قمتعم   تقييم إجراء أجل من االختراق اتاختبار إجراء المؤسسة على يجب -

  .سنوي بشكل لفي األق اإلنترنتب المتصلة ةنظماأل على االختراق اتاختبار إجراءو ،النظام على عليةالف الهجمات
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 :التصحيح إدارة

 

 لتنفيذ التصحيح. أولويات وترتيب وتصنيف تحديد لكذ في بما التصحيح إدارة بإجراءات المؤسسة قومت أن يجب -

 إجراءات من فئة لكل للتنفيذ الزمني اإلطار تحديد المؤسسة على يجب ،المناسب الوقت في الحماية تصحيحات

 .التصحيح

 يجبو. األخرى الفرعية ةنظماأل على لكذ ريؤث   أن يمكن مناسب بشكل تنفيذهايتم   لم إذا ح،التصحي تطبيق أجل من -

 .اإلنتاج بيئة في النشر قبل التصحيح لعمليات صارم اختبار إجراء اأيضا  المؤسسة على

  منيةاأل المراقبة 

 

تقنية  ةأنظم على الضارة الهجمات عن للكشف تقنية المعلومات واالتصاالت بيئة في مهمة وظيفة هي منيةاأل المراقبة -

 طرافاأل قبل من الخبيثةأو  بها حصرَّ المُ  غير نشاطاتال عن الفوري الكشف ولتسهيل ،المعلومات واالتصاالت

 .مناسبة أمنية مراقبة وعمليات ةأنظم إنشاء يجب ،والخارجية الداخلية

 كشف ةأنظم مثل ،الشبكات أمن أجهزة استخدامب تالشبكا على واإلشراف المراقبة إجراءات تنفيذ المؤسسة على يجب -

 .تدخل أي   حدوث عند اراتذناإل استخدام وكذلك الشبكة تسلسل هجمات من المؤسسة لحماية التسلل ومنع

 البيانات قواعد مثل األساسية تقنيةال موارد في التغييرات اكتشاف من نمراقبة تمك   أدوات استخدام المؤسسة على يجب -

 .بها حصرَّ المُ  غير التغييرات على فالتعر   لتسهيل ،البياناتأو  ظامالن ملفاتأو 

 لتسهيل ،الحيوية والتطبيقات ةنظملأل منيةاأل لألحداث الحقيقي للوقت مراقبة عمليات إجراء المؤسسة على يجب -

 .والتطبيقات ةنظماأل هذه على الضارة نشاطاتال عن الفوري الكشف

 الحاالت أجل من نتظمم بشكل الشبكة وأجهزة والتطبيقات ةنظملأل الحماية تسجًل مراجعة المؤسسة على يجب  -

 .ةذالشا

 عندو. المستقبل في التحقيق عمليات لتسهيل مًلئم بشكل بها االحتفاظو النظام سجًلت حماية المؤسسة على يجب -

 .وحمايتها بالوثائق حتفاظلًل القانونية المتطلباتبالحسبان  المؤسسة أخذت أن يجب ،تالسجًل االحتفاظ مدة تحديد

 عليها والرقابة البيانات مراكز حماية :عشر لرابعا

 

ا -  البيانات مراكز تكون أن المهم فمن البيانات، مراكز في ومحفوظة زةمرك  و ةحس اس والبيانات ةنظماأل أن  إلى  نظرا

 .والخارجية الداخلية التهديدات منيًّا ماد ومحمية مرنة

 

  يةحّساسوال التهديد مخاطر تقييم 

 في التشغيلية الضعف نقطو منيةاأل التهديدات تحديد هو"( TVRA)" والضعف التهديد مخاطر تقييم من الغرض إن   -

 .طراخمال هذا من حمايةلل وضعها ينبغي التي الحماية ونوع مستوى لتحديد وذلك البيانات مراكز

 البيانات مراكز أهمية مثل العوامل، من عدد على بناءا  اناتالبي بمراكز ُمتعل  قةال الضعفو التهديد مخاطر تقييم يختلف -

 الطبيعية الكوارث وتأثير البيانات مراكز شغلوني   الذين المستأجرين ونوع المتعددة جاراتئستواال الجغرافي والموقع

 أنو ،فيه يقيم يالذ للبلد واالقتصادي السياسي والمناخ الطبيعية الكوارث وأثر .واالجتماعية االقتصادية والسياسات

 المحتملة السيناريوهات مختلف على بها الخاص"( TVRA)" والضعف التهديد مخاطر تقييم على المؤسسة رتكزت

 ،الخارجية والهجمات ،به حصرَّ المُ  غير والدخول المتعمد والحرق نفجاراتواال السرقة لتشم التي للتهديدات

 .الداخل من والتخريب

 البيانات مراكز محيط مراجعة"( TVRA)" والضعف التهديد مخاطر تقييم نطاق يف ضمنت أن المؤسسة على يجب -

 الميكانيكية نظموال ،اليومية منيةاأل اإلجراءات مراجعةو البيانات مراكز فقاومر المبنى فضًلا عن ،المحيطة والبيئة

 .والمنطقية شغيليةوالت المادية الوصول ضوابط وكذلك الهيكلية والعناصر والبناء ،ةحس اسال والهندسية

د اختيار عند -  والضعف التهديد مخاطر تقييم تقرير على الحصول المؤسسة على يجب البيانات، مراكز يمزو  

"(TVRA )"التهديد مخاطر تقييم تقارير أن   من المؤسسة تحققت أن يجب. البيانات مركز مرافق على وتقييمه 

د وأن ،ثةمحد  "( TVRA)" والضعف . دةالمحد   المادية الضعف نقط جميع بمعالجة نوملتزم اناتالبي مراكز يمزو  
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 الضعف نقطو للتهديدات تقييم إجراء يجب ،ابه الخاصة البيانات مراكز وتطوير بناء ختاري التي لمؤسسةفيما يخص ا

 .الجدوى دراسة مرحلة في

 المادية الحماية 

 

 مراكزإلى  الوصول منحيتم   نأو ،فقط لينخوَّ المُ  للموظفين البيانات مراكزإلى  الوصول تقييد المؤسسة على يجب -

 حاجة هناك د  تعُ  لم إذا افورا  البيانات مراكزإلى  الموظفين وصول إلغاء اأيضا  ويجب ،اإليه الحاجة على بناءا  البيانات

 .مإليه

دال مثل البيانات بمراكز نلمرتبطيا غير لموظفينفيما يخص ا -  يحتاجون قد لذينا المهندسينو النظام ومسؤولي ينمزو  

 إشعار وجود ضمان المؤسسة على يجب ،وإصًلح صيانة أعمالب للقيام البيانات مراكزإلى  مؤقت وصولإلى 

 قبل من قاتاألو جميع في قونراف  يُ  الزوار أن   من التأكدو. الزيارات هذه جلأ من الموظفين لهؤالء مناسبة وموافقة

 .البيانات مراكز من معتمد موظف

 استخدام ويجب. اماديًّ  ومراقبتها تأمينهاتمَّ  اتعد  المُ  وغرفة والمباني البيانات لمراكز الخارجي المحيطن  أ ضمان يجب -

 .الحاجة عند والحواجز البطاقاتإلى  الوصول ةأنظمو األمن حراس استخدام مثل وإجراءات وبشرية مادية رقابة نظم

. البيانات مراكز داخل تجري التي نشاطاتال وتسجيل لمراقبة الحاجة عند المراقبة وأدوات الحماية ةأنظم نشر يجب -

ح به الوصول لمنع أمنية تدابير تضع وأن  .واألشرطة اتعد  المُ  ورفوف ةنظماألإلى  غير الُمصرَّ

 البيانات مركز مرونة 

 هربائيةالك الطاقة مثل دةمحد   مجاالت في األخطاء بعض عن التغاضي عدم يجب مراكزالبيانات في مرونة لتحقيق -

 .البيانات واتصاالت الحريق إخماد أدواتو الهواء وتكييف

ُ . البيانات مراكز داخل وصارم منتظم بشكل البيئة على الرقابةفرض  المؤسسة على يجب -  ،البيئية الظروف مراقبةدُّ عت

ا البيانات مراكز داخل والرطوبة الحرارة درجة مثل  وتصعيد النظام قيةوموثو التشغيل وقت لضمان األهمية بالغ أمرا

 .المناسب الوقت في المشكلة وحل   اإلدارةإلى  اكتشافهيتم   خلل أي  

، نشوبها حالة في كاملةا  الحرائق على للسيطرة البيانات مراكز في لحرائقاآللي ل خماداإلو حمايةال ةأنظم تنفيذ يجب -

  البيانات كزمرا في المحمولة الحريق إخماد وأدوات الدخان كاشفات تثبيت اأيضا  يجبو

 متقطعة غير طاقة مصادر لىع تحتوي يةاحتياط طاقة مصادر تثبيت يجب ،كافية يةاحتياط ةقطا وجود من للتأكد -

 .الديزل ومولدات ة البطارياتأنظمو

الواردة في المرفق رقم  .(DATA CENTERالمعايير والمواصفات القياسية العالمية لمراكز البيانات ) اعتماد -

(8). 

 للموارد الوصول على الرقابة :رعش خامسال

 

 :هيو الداخلية ةنظملأل الحماية مبادئ أهم من ثًلثةهناك 

 على يجب بحيث وحرجة ةحس اس طبيعة ذات وإجراءاتها ةنظماأل وظائف بعض - المنفرد العمل عدم مبدأ.  -

 شخص قبل من تنفيذها أو ،هنفس الوقت في واحد شخص من أكثر قبل من تنفيذها من التأكد ةالمصرفيالمؤسسات 

 مفاتيح وإنشاء وتكوينها، ةحس اسال ةنظماأل تهيئة الوظائف هذه تتضمن قدو. آخر شخص قبل من وفحصها واحد

 .اإلدارية الحسابات استخدامو التشفير

 أن   ؤسسةالم ضمنت أن يجب. الداخلية الرقابة فييًّا أساس اعنصرا  المهام بين الفصل دُّ ع  يُ  - المهام بين الفصل مبدأ -

 الرقابة وإدارة التطبيقات صيانة وبرامج ةنظماأل وتطوير وتصميم التشغيل ةأنظمب الخاصة والواجبات المسؤوليات

 مختلفة مجموعات قبل من وتنفيذها فصلهايتم   يةحتياطاال النسخ وملفات وأمناء البيانات وأمنللموارد  الوصول على

 على يجبو. منيةاأل اإلدارة وعمليات التدريب لوظائف الوظائف ناوبت تنظيميتم   أن يجب هأن  و .الموظفين من

 ويدخلها وينفذها عليها ويوافق بالمعامًلت يقوم أن شخص ألي   يجوز ال بحيث المعامًلت عمليات تصميم المؤسسة

 .العملية تفاصيل تخفي بطريقةأو  يالاالحت ستمرارا لغرض النظامإلى 

 وليةؤالمس أساس على لنظامل متيازاتاالو الوصول منح فقط المؤسسة على يجب -واردللم الوصول على الرقابة مبدأ -

 منصبهأو  رتبته بحكم شخص ألي   يجوز ال هأن   من المؤسسة تحققت أن يجبو. الواجباتب لتزامالا وضرورة الوظيفية
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 للموظفين فقط تسمح أنو. فقوالمرا والتطبيقات وموارد النظام السرية البياناتإلى  الوصول في حق أي له يكون أن

 .مشروعة ألغراض فقط النظام موارد استخدامو السرية المعلوماتإلى  للوصول لينخوَّ المُ 

 

 المستخدمين وصول إدارة

 

 التي ةمد  ال وخًلل ستخداماالإلى  الحاجة أساس على فقط والشبكات ةنظماألإلى  الوصول منح المؤسسة على يجب -

إلى  الوصول طلبات جميع على والموافقة اإلذن الموارد أصحاب إعطاء من والتأكد مطلوباا الوصول فيها يكون

 .الموارد

دال إن - ميو ينمزو    وموارد ةحس اسال المؤسسة ةأنظمإلى  بالوصول التخويل صًلحيات يمتلكون الذين دماتالخ ُمقد  

ُ  أن يجب. مؤسسةلل الداخليين نالموظفيب ُمتعل  قةالمخاطرال مثل مماثلة مخاطر لونشك  يُ  ،األخرى بحواسيال  خضعت

  للموظفين. هاذتنفييتم   التي لتلك المماثلة الوصول وقيود والرقابة الإلشراف لعمليات الخارجيين الموظفين المؤسسة

 منفرد بشكل تحديدهاتمَّ  المستخدم وصول سجًلت أن   من التأكد بغيرالمخول، يج الوصول وتحديد للمساءلة -

 .والمراجعة لتدقيقا ألغراض وتسجيلها

 مناسب بشكل االمتيازات منح من للتحقق للمستخدم الوصول المتيازات منتظمة مراجعات إجراء المؤسسة على يجب  -

 عن الكشف فضًلا عن، الحاجة عن والزائدة الساكنة الحسابات تحديد العملية تسهل قد". امتيازا ا األقل" مبدأبحسب 

 .الخاطئ الوصول

-   ُ ل  الحماية خط ورالمر كلمات لمث  ت  في األضعف الحلقة تكون أن فيمكن مناسب بشكل تنفيذهايتم   لم وإذااألو 

 التطبيقاتإلى  نالمستخدمي لوصول المرور كلمات على قوية رقابة المؤسسات تفرض أن يجبمن ث مَّ و. المؤسسة

 والحد مرة ألول الدخول تسجيل عند رورالم كلمة تغيير المرور كلمات على الرقابة عمليات تتضمن وأن ةنظمواأل

وقات في اليوم وكذلك تحديد األ الصًلحية ةمد  ، فضًلا عن المرور كلمة وتعقيد والتاريخ المرور كلمة لطول دنىاأل

 .اكون خًللها الدخول مسموحا التي ي

وال  ،امنمتز بشكل النسخ ةأنظمو اإلنتاج ةأنظم منكُل   إلى شخص يأل الوصول عدم من المؤسسة تأكدت أن يجب -

 مواردأو  يحتياطاال النسخ ملفاتإلى  الوصولإلى  يحتاج شخص أي   أن  و. الحواسيب ومرافق البيانات ملفات سي ما

 ةولمد   ةدحد  مُ  ضاألغر فقط الوصول المؤسسة منحت أنو ،صولاألُ بحسب  الا مخو   يكونأن يجب  النظام استرداد

 .دةحد  مُ 

التقنية في مجال التعرف على المستخدمين ومنحهم صًلحيات الوصول  متابعة آخر المستجدات المؤسسةيجب على  -

 صبع وبصمة العين.ومنها تقنيات بصمة األ ،أساليب بديلة عن كلمات المروربصفى دخالها إوالعمل على 

 

 اتمتيازال وصول إداراة

 

 يخضعوا أن يجب لذينا المهرة الموظفين من صغيرة بمجموعة الثقة ،المطاف نهاية في ،المعلومات أمن يعتمد -

 معايير وضع ويجب ،دقيق تدقيق تحت النظام مواردإلى  الوصول واجباتهم من كوني وأن ،مناسبة ورقابة ضوابطل

 .األمن ووظائف الحرجة العمليات في الموظفين تعيين عند شامل وفحص صارمة اختيار

 صوصن وتركيب ،منطقية قنابل زرع تشمل تالعمليا تخريب في الخبراء قبل من المستخدمة الشائعة التكتيكات بعض -

 النظام ومسؤولي ها،وتخريب رالمرو كلمات كتشافاو لخوَّ المُ  غير لوصولا على للحصول خلفي نظام وإنشاء ،خفية

 إلحاق على القدرة يمتلكونو حرجة بعمليات يقومون ينذال والمبرمجين تقنية المعلومات واالتصاالت أمن وموظفي

إلى  الوصول على القدرةو المميزة وظائفهم بحكم يعملونأو  بها يحتفظون التي ةحس اسلا بالنظم شديد ضرر

  .اتمتيازاال

ُ  أن ينبغي - يتم   وأن النظامإلى  للوصول مرتفعة تخويل صًلحيات لديهم الذين الموظفين على كثب عن المؤسسة شرفت

 ةأنظم على لتحايلا لتسه   أو  مستخد  التي قد تُ  ًلزمةال والموارد المعرفة لديهم ألن   ؛ومراجعتها نشاطاتهم جميع تسجيل

 : اآلتية منيةاأل والممارسات الرقابة إجرءات تطبيق ومن خًلل ،منيةاأل واإلجراءات الرقابة

o اتمتيازاال ذوي للمستخدمين الثنائية العوامل يذ قيصدتال مثل ،ق قويةيصدت آليات تنفيذ. 

o اتمتيازاال ذوي المستخدمين طةابوس بعد عن الوصول على قوية رقابة إجراءات إنشاء. 
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o اتمتيازاال ذوي المستخدمين عدد تقييد. 

o الحاجة" مبدأبحسب  اتمتيازاالإلى  الوصول منح." 

o اتمتيازاال وذو المستخدمون بها يقوم التي النظام نشاطاتل التدقيق سجًلت على الحفاظ. 

o تهاطانش التقاط فيهايتم   التي النظام ًلتسجإلى  الوصولب اتمتيازاال ذوي للمستخدمين السماح عدم. 

o المناسب الوقت في اتمتيازاال ذوي المستخدمين نشاطات مراجعة. 

o اتمتيازاال حسابات مشاركة حظر. 

o دال منع  رقابةالو شرافاإل عمليات دونمن  ةنظماألإلى  الوصول اتامتياز على الحصول من والمتعاقدين ينمزو  

 .كثب عن

o ح به الوصول من يةحتياطاال النسخ بيانات حماية  .غير الُمصرَّ

 

 اإلنترنت عبر ليةاالم الخدمات :عشر سادسال

ا اإلنترنت مقد   يُ  في حين -  شبكة كونهل ،وخدماتها منتجاتها نطاق وتوسيع جديدة أسواقإلى  للوصول للمؤسسة فرصا

ا جلبي هفإن   ،مفتوحة  لكذل ؛الخاصة التوصيل وقنوات المغلقة الشبكات من وديناميكية اتطورا  أكثر أمنية مخاطر أيضا

 .اإلنترنت عبر اليةالم الخدمات تقديم نتيجة تنشأ التي بالمخاطر دراية على المؤسسة كونت أن يجب

 الخدمات تصنيف يمكن عادةا . اإلنترنت عبر ُمقدَّمةال ماتالخد بأنواع المرتبطة المخاطر من متفاوتة درجات هناك -

 ترتبطو. المعامًلت وخدمة التفاعلية المعلومات تبادل وخدمة المعلومات خدماتإلى  نترنتاإل عبر ُمقدَّمةال اليةالم

 لإللغاء قابلة غير تكون ما عادةا  اإلنترنت عبر المعامًلت ألنَّ  ؛المعامًلت خدمة مع المرتفعة المخاطر مستويات

 .تنفيذهايتم   أن بمجرد

ُ  أن يجب -  على يجبو. المخاطر إدارة عملية في ُمقدَّمةال الخدمات بأنواع المرتبطة المخاطر بوضوح المؤسسة دحد   ت

ا المؤسسة  مستوى مع تتناسب التي ،التعافي عمليات وقدرات ،النظام يةتوافر عملياتو ،أمنية ضوابط وضع أيضا

 .اإلنترنت عمليات لجميع للمخاطر، ضالتعرُّ 

 

 باإلنترنت المرتبطة ةنظماأل حماية

 اإلنترنت عبر متزايد بشكل اليةالم الخدمات تقديميتم   إذ باإلنترنت، المرتبطة المؤسسة ةمأنظ الهجمات تستهدف قد  -

 إجراءات ووضع ،أمنية ةاستراتيجي وضع المؤسسة على يجب ،مضاد إجراءوفي  ،المتعاملينو الزبائن زيادةو

 .هاوتوافر هاوتكامل ةنظماألو البيانات سرية لضمان

 عبرتتم   التي ًلتوالمعام اإلنترنتإلى  الوصول أن  ب بالتأكيدات اإلنترنت لخدمات ينوالمستخدم الزبائن تزويد يجب -

 .كاف   بشكل وموثوقة محمية يلكتروناإل المؤسسة موقع على اإلنترنت

 خوارزميات وتبني صحيح بشكل اإلنترنت ةأنظمب المرتبطة منيةاأل المتطلبات المؤسسات بتقييم تقومأن  يجب  -

 من معتمدةأو  التشفير لكاتبي الدولي المجتمع قبل من الدقيق للفحص وتخضع الدولية المعاييربحسب  ةعدَّ المُ  التشفير

 .حكومية وكاالتأو  معتمدة مهنية هيئات قبل

 اإلنترنت اتصال معو. ودقيق وموثوق كامل بشكل الزبائنو المؤسسة بين المعلومات ونقل ومعالجة تخزين يجب -

 إجراءات ذتنفي يجب. واألجهزة ةنظماألإلى  الوصول وقت أي وفي مكان أي   من شخص ي  أل يمكن الداخلية بالشبكات

 .ةنظماألإلى  بالوصول فقط لينخوَّ المُ  للسماح للموظفين والمنطقية المادية الحماية

 في اءأخطأو  ،النظام في طبيعية غير نشاطات أي  لى ع تنبيههايتم   بحيث المراقبة ةأنظم تثبيت المؤسسة على يجب -

أو  القضايا هذه أن   من للتحقق متابعة عملية إنشاء المؤسسة على يجبو. اإلنترنت عبر ستثنائيةا معامًلتأو  ،النقل

 .الحق وقت في مناسب بشكل تناولهايتم   األخطاء

ُ  أن يجب -  ةنظمأو الواجهة ةأنظم مثل) الدعم ةأنظمو اإلنترنت عبر ةنظملأل وتوافر اليةع مرونة على المؤسسة حافظت

 ضد الحماية، فضًلا عن هعوتتبُّ  نتفاعاال لتخطيط تدابير المؤسسة ضعت أن يجبو(. الشبكة وأجهزة الخلفية ستضافةاال

 الحرمان من الخدمة وهجمات( DoS)الحرمان من الخدمة  الهجمات، هذه تتضمن قد. اإلنترنت عبر الهجمات

 .(DDoS) ةالموزع
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 أنواع لجميع الدخول تسجيل عند الثنائية العوامل اتذ قيصدتال عمليات ذبتنفي ةالمصرفيالمؤسسات  تقوم أن يجب -

 يذ تصديقلل ةرئيسال هدافاأل تتمثلو. التخويل عمليات أجل من المعاملة وتوقيع ،تاإلنترن خًلل من اليةالم ةنظماأل

 وتفاصيل العميل حساب تبيانا سًلمة وحماية ،الزبائن تصديق عملية تأمينإلى  المعاملة وتوقيع الثنائية العوامل

المؤسسات  تستهدف التي يةلكترونالإل الهجمات مكافحة خًلل نم ةنظماأل في الثقة يزلتعز وكذلك ،المعامًلت

  .ازبائنهو ةالمصرفي

ُ  التي اليةالم لمؤسساتفيما يخص ا -  المستثمرينو لمؤسسيينا المستثمرين تخدمل اإلنترنت عبر اليةمال تهاأنظم مقد   ت

 إجراء المؤسسة على يجب ،التفويض عمليات أجل من البديلة الرقابة عمليات ذتنفييتم   إذ ،الشركاتأو  ضينالمفو  

 .والعمليات الضوابط لهذه األمان مستوى لضمان ةنظماأل هذه على للمخاطر تقييم

 الذي الوسيط مهجوال مثل ،يةلكتروناإل الهجمات من أخرى ألنواع التعرض لتقليل المناسبة اإلجراءات اتخاذ يجب -

 .التطبيق في الرجل هجومأو  ،المتصفح في الرجل هجومأو  ،(MITM)الوسيط  باسم هجوم أكثر يُعرف

 من واسعة مجموعة وإجراء حساباتهمإلى  للوصول للمؤسسات يةلكتروناإل المواقعإلى  الزبائن من المزيد دخول مع -

 الذين الزبائن لحماية إجراءات وضع المؤسسة لىع يجب ،تجارية غراضألو شخصية ألغراض اليةالم المعامًلت

 اإلجراءات بشأن الزبائن بتثقيف التعليمية المؤسسات ستقومف ذلك، فضًلا عن إلنترنتبا الموصولة ةنظماأل يستخدمون

 على ازبائنه حصول ضمان اتالمؤسس على يجب. اإلنترنت بيئات في الزبائن لحماية المؤسسة اتضعه التي منيةاأل

 .زبائنلل األمني الوعي لزيادة المستمر فالتثقي

 الالنقّ  الهاتف عبر اإلنترنت وخدمات يلكترونأمن خدمات الدفع اإل

أو  الةالنق   الهواتف مثل المحمولة زةاألجه عبر اليةالم الخدمات توفيرإلى  الالنق   الهاتف عبر اإلنترنت خدمات تشير  -

أو  الجوالة الهواتف على الويب متصفحات عبر اليةالم الخدمات هذه إلى الوصول الزبائن يختار قد. اللوحية األجهزة

 Google Androidو iOS Apple تشغيل ةأنظم مثل ةنق الال الهواتف منصات علىيًّا ذات رةالمطوَّ  تطبيقاتال

 .Microsoft Windowsو

 استخدامب العمليات هذه إجراء مكنيو. الدفع عمليات إلجراء األجهزة استخدامإلى  نق الال الهاتف وساطةب الدفع يشير  -

 (.NFC) النطاق مستوى على االتصال مثل مختلفة تقنيات

ُ  التي اإلنترنت خًلل من الدفع وخدمات اليةالم للخدمات امتداد هي اإلنترنت عبر الدفع وعمليات الخدمات -  مهاقد   ت

 يجبو. المحمولة الكمبيوتر أجهزةأو  الكمبيوتر أجهزة عبر اإلنترنت من اإليه الوصول ويمكن ةالمصرفيالمؤسسات 

ُ  التي لتلك مماثلة أمنية إجراءات تطبيق اأيضا  المؤسسة على  على اإلنترنت من والدفع ،المالي الدفع ةأنظم على قطبَّ ت

ا يجبو الدفع، ةأنظمو اإلنترنت عبر محمولال خدمات  االحتيال سيناريوهات لتحديد للمخاطر تقييم إجراء أيضا

 .المحمولة األجهزة عبر الدفع بطاقات احتيال عمليات لمواجهة المناسبة التدابير عوضو المحتملة

ا  -  إجراءات وجود من التأكد المؤسسة على فيجب ،والسرقة للفقدان ضةمعر   الهاتف المحمول أجهزة أن  إلى  نظرا

 أن ويجب اإلنترنت خًلل نم وعمليات الدفع الخدمات في المستخدمة والسرية ةحس اسال للمعلومات الكافية الحماية

. والنقل التخزين في المعلومات هذه وسًلمة سرية لضمان مشفرة سريةأو  ةحس اس معلومات المؤسسة لدى يكون

 .آمنة بيئة في وبمعالجتها

 التي الخبيثة البرامج من وغيرها الفيروسات من المحمولة أجهزتهم لحماية منيةاأل التدابير بشأن الزبائن تثقيف يجب  -

 .يةذمؤ عواقب ولها شديدة اأضرارا  سببت

( STP) ـاألجهزة الخاصة بنقل ملفات ال ةوخاص (ACH,RTGS)المدفوعات ة أنظميجب حماية األجهزة المرتبطة ب -

 ة المدفوعات.أنظمبين النظام المحاسبي الشامل و

 

 (والمدينون الدائنون بطاقات ،اآللي الصرف ماكينات) يلكترونأمن خدمات الدفع اإل :عشر سابعال

 عمليات إجراء البطاقات حاملو يختار قد. كانوا أينما الشراء عمليات إلجراء المرونة هالحاملي الدفع بطاقات تتيح -

 ،اإلنترنت طريق عن حاجياتهم شراء اختيار يمكنهمأو  ،المتاجر لدى للدفعيًّا فعل البطاقات هذه تقديم طريق عن الشراء

 اآللي الصرف أجهزة في النقود سحب سهولة لحامليها الدفع بطاقات فراتوو. الهاتفأو  خًلل البريدمن أو 

"(ATM)"  المتاجر فيأو. 
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وحاالت ”( CNR)" البطاقة تسلُّم عدم وحاالت والسرقة والضياع التزييف على البطاقات في االحتيال أنواع وتشمل -

 "(.CNP)" البطاقة عرض عدم

 الدفع ببطاقات ُمتعلِّّقةال تحتيالال

م الذي المؤسسة على بيج - ُ  أن الدفع بطاقات خدمات يُقد   . الدفع لبطاقات ةحس اسال البيانات لحماية كافية ضمانات مقد   ت

 معالجة وتتمُّ  ،والنقل التخزين في البيانات هذه وسًلمة سرية لضمان للبطاقة ةحس اسال البيانات تشفير من التأكد وينبغي

 .آمنة بيئة في السرية المعلومات

ا ويجب. للبطاقة ةحس اسال البيانات لتخزين آمنة رقائق نشر المؤسسة على بيج -  قوية تصديق أساليب تنفيذ أيضا

"( CDA)" المدمجة البيانات تصديق أساليبأو  ،"(DDA)" الديناميكية البيانات تصديق أساليب مثل ،للبطاقات

 الصراف ببطاقات الزبائن ذهانف  يُ  التي معامًلتلفيما يخص او. إنترنت دون منأو  اإلنترنت عبر البطاقات لعمليات

 البطاقة إصدار جهة على ويجب اإلنترنت، عبر المعامًلت بتصريح فقط المؤسسة سمحت أن يجب ،بهم الخاصة اآللي

 زبائنلل ةحس اسال الثابتة المعلومات على تصديقال وإجراء الخارجية للجهات الدفع عمليات معالجة الخدمة مقد   مُ  وليس

 التي والعمليات التحتية للبنية منتظمة أمنية مراجعات إجراء وينبغي. المرور كلماتأو  الشخصية التعريف أرقام ثلم

مي زبائن يستخدمها  .الخدمة هذه ُمقد  

 .الدفع بطاقات وشبكات ةأنظم في األمان ضوابط تنفيذيتم   أن يجب  -

تسليمها أو  الضوابط على بناءا  فقط البريد عبر العميلإلى  الجديدة ةفع الال الدفع بطاقات إرسال المؤسسة على يجب  -

 بعد التأكد من هوية العميل. ،كل شخصيشباليد وب

 اإلنترنت عبر (CNP البطاقة عرض عدم (لمعامًلت"( OTP)" واحدة لمرة ديناميكية مرور كلمة تنفيذ يجب  -

 .(CNP  البطاقة عرض عدم)بـ المرتبطة االحتيال مخاطر لتقليل

 تتجاوز عندما التنبيهات خًلل من البطاقات حاملي إبًلغ افورا  المؤسسة لىع يجب الدفع بطاقات حماية زيزلتع  -

 .المعاملة وقيمة المصدر مثل معلومات هذه التنبيهات نتتضم   وأن .للعميل دةحدَّ المُ  الرسوم /السحوبات

 لتحديد الترابط وقدرات يعادلها؛ ماأو  لوكيةالس هدافاأل ذات المتينة االحتيال كشف ةأنظم وضع المؤسسة على يجب  -

د أن ويجب. اليةاالحتي نشاطاتال ومنع أو  البطاقات حاملو لها يتعرض التي للمخاطر وفقاا المخاطر إدارة مقاييس تُحد  

 .االحتيال كشف قدرات لتعزيز األخرى الخطر عواملأو  المعامًلت طبيعة

. البطاقة لحامل المعتاد البطاقة استخدام سلوك عن اكبيرا  اانحرافا  تُظهر التي العمليات ابعةمت المؤسسة على يجب  -

 .المعاملة إكمال قبل البطاقة حامل موافقة على والحصول المعامًلت هذه في التحقيق ويجب

 

 الدفع وأكشاك لياآل الصراف أجهزة حماية 

 البطاقات لحاملي ،(AXSو SAM زةأجه المثال، سبيل على) الدفع وأكشاك اآللي الصراف أجهزة وجود فراوي -

 التزوير هجمات تنفيذيتم   إذ أهداف هي ةنظماأل هذه فإن   ذلك ومع ،الفواتير سداد وعمليات النقود سحب سهولة

 .للبطاقات

 أجهزة على حتيالاال لهجمات للتصدي اآلتية التدابير وضع ينبغي ةنظماأل هذه استخدام في المستخدم ثقة ولضمان -

 .الدفع وأكشاك لياآل الصراف

أو  فوق الموضوعة الغريبة األجهزة وجود عن للكشف واألكشاك األجهزة هذه على التزوير لمكافحة حلول تثبيت -

 . البطاقة إدخال فتحة من بالقرب

 .المناسب بالتصرف القيامو االستجابة لمتابعة المؤسسة المناسبين الموظفين ارذوإن الكشف آليات تثبيت -

 .العملية أثناء الزبائنب الخاصة PIN رموز تشفير لضمان للتزوير مقاومة مفاتيح اتلوح تنفيذ -

 .للعميل PIN السري الرمز تصفح لمنع المناسبة التدابير تنفيذ -

 التسجيًلت. جودة على والحفاظ واألكشاك األجهزة هذه فيتتم   التي نشاطاتلل بالفيديو المراقبة إجراء -

 التي األخرى بالشركات الخاصة الدفع أكشاك في المناسبة المادية األمان إجراءات تنفيذ من المؤسسة تحققت أن يجب  

 .وتعالجها المؤسسة دفع بطاقات تقبل
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 رفقاتالم

 
 (1مرفق رقم )

 (Enterprise goalsالمؤسسية ) هدافمصفوفة األ 

 

ات استثمارالمضافة من موجودات و تحقيق القيمة 01

  المؤسسة
 القيمة المضافة شأنبحققت توقعات ذوي المصلحة  واالستثمارات التيت نسبة الموجودا 
 نسبة المنتجات والخدمات التي حققت المنافع المرجوة منها 
 نسبة االستثمارات التي حققت المنافع المرجوة منها 

والعوائد والحصة في  هدافقع من األتجاوزت المتوأو  نسبة المنتجات والخدمات التي حققت  نتجات التنافسية ممحفظة من الخدمات وال 02
 السوق

  الزبائنحققت رضا  والخدمات التينسبة المنتجات 

 نسبة المنتجات والخدمات التي حققت ميزة تنافسية في السوق 
 

إدارة المخاطر الكلية المؤسسية )حماية  03

 الموجودات( 
 رة المشمولة بعمليات تقييم المخاطرئيسوالخدمات ال هدافنسبة األ 
 ة غير المحددة ضمن عمليات تقييم المخاطر من مجموع الحوادث الكليرئيسالحوادث ال دعد 

  ملف المخاطرل دوريتحديث 

 بما يشمل الغرامات والتسويات الضوابط،وللقوانين  متثالكلفة عدم اال   الضوابطو للقوانين متثالاال 04

 سمعة سيئة أو  المؤسسةتجاه  اسلبي   اعام   اسببت رأيً  التيالضوابط والمخالفة للقوانين  موضوعاتعدد ال 

 المخالفة لشروط التعاقد مع الغير موضوعاتعدد ال 

 والموافقة على موازناتها وعوائدها المتوقعة هاتحديدتمَّ  نسبة الموجودات واالستثمارات التي   اليةاإلفصاح والشفافية الم 05

 نسبة تكاليف الخدمات الممكن توزيعها على المستخدمين 
  ُوالدقة والفهم اليةع من قبل ذوي المصلحة فيما يخص الشفافية المتوقَّ نسبة الرضا التي حققت الم ،

 اليةللبيانات الم

تقنية المعلومات ب ُمتعل  قةبسبب حوادث  اليةة والمالمصرفيعدد حوادث االنقطاع للخدمات   زبائنهة للثقافة مؤسسية خدمية موج   06

 واالتصاالت

 ُمقدَّمةلمصلحة على الخدمات والمنتجات النسبة رضا ذوي ا 

  الزبائنعدد شكاوى 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (1مرفق رقم )

 (Enterprise goalsالمؤسسية ) هدافمصفوفة األ 

 

 والحرجةة رئيسعدد حوادث توقف الخدمات ال  هاوافراستمرارية الخدمات وت 07

 تكاليف حوادث توقف العمليات والخدمات 
 دد ساعات توقف العمليات والخدماتع 

 بتوقف الخدمات والعمليات ُمتعل ِّقةسبة الشكاوى الن 

 سرعة االستجابة للمتطلبات الجديدة نمستوى رضا المجلس ع  سرعة التغيير استجابة لمتطلبات بيئة العمل 08

 من عمليات جديدة مستحدثة ُمقدَّمةلعدد الخدمات والمنتجات ا 

 افق عليهاة مواستراتيجي أهدافتوسط الزمن المستغرق للبدء بتحقيق م 

  درجة رضا المجلس واإلدارة التنفيذية العليا على عمليات صنع القرار  مبني على المعلومات قرارمنهجية لصنع  09

 عدد الحوادث الناتجة عن قرارات خاطئة بسبب االرتكاز على معلومات غير دقيقة 
 الزمن المستغرق لتوفير المعلومات الالزمة لصنع القرار 

 االتجاه الزمني للتكاليف بالمقارنة مع مستوى الخدمات  الخدمات والمنتجات تقليل تكاليف 10

  ُمقدَّمةالخدمات التكاليف ل وريدتقييم 
 ُمقدَّمةستوى رضا المجلس واإلدارة التنفيذية العليا تجاه تكاليف الخدمات الم 

  مةُمقدَّ مستوى النضوج للخدمات الل وريدقييم ت  ُمقدَّمةخدمات الال تحسين مستوى  11
  لمستوى النضوجنتائج واتجاه التقييم 

  المؤسسةعمليات كفاءة رضا المجلس واإلدارة التنفيذية العليا على 

 لعملياتاتقليل تكاليف ل وريدتقييم   المؤسسةعمليات  تقليل تكاليف 12

 االتجاه الزمني للتكاليف بالمقارنة مع مستوى الخدمات 

 عليا على تكاليف العمليات مستوى رضا مجلس واإلدارة التنفيذية ال 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 ( 1مرفق رقم )

 (Enterprise goalsالمؤسسية ) هدافمصفوفة األ

  

 امسبقا  رةقدًّ والموازنات المُ الوقت المخطط له فيعدد البرامج المنجزة   عمالإدارة برامج التغيير لأل 13

  عن البرامج المنجزة المصالحذوي رضا نسبة 

 تقنية المعلومات واالتصاالتمبادرات ل نتيجةا  عمالألنسبة المعرفة والوعي بتغييرات ا 

 المشاريع المنجزة بالوقت وبالموازنات المرصودة /عدد البرامج   اليةإنتاجية تشغيلية وعم 14

 ستويات التكاليف والعمالة المشغلة مقارنة بالمستهدفاتم 

 للسياسات الداخلية ثالمتعدد الحوادث الناتجة بسبب عدم اال  للسياسات الداخلية  متثالاال 15
  ذوي المعرفة والوعي بالسياسات الداخليةونسبة ذوي المصلحة 
  ُالمؤسسةلة في فعَّ نسبة السياسات الم 

 مستوى رضا ذوي المصلحة عن خبرات ومهارات الموظفين  مهارة وذون وموظف 16
 نسبة الوظائف المشغولة بأقل من المهارات والخبرات والمعارف المطلوبة 
 يلرضا الوظيفمستوى ا 

 مستوى المعرفة والوعي بفرص اإلبداع والتميز  ز وإبداعثقافة تميُّ  17
 رضا ذوي المصلحة تجاه مستوى التميز واإلبداع واألفكار المطروحة 

 عدد المنتجات والخدمات المطروحة والموافق عليها والناتجة عن مبادرات ومقترحات إبداعية 

 



 

36 
 

  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (2مرفق رقم )

 information and related technology goals)المصاحبة لها ) تقنيةلومات والالمع أهدافمصفوفة 

 

 هدافمعايير قياس مدى تحقق األ هدافاأل رمز الهدف

 هدافأرقام األ

المؤسسية ذات الصلة 

 المباشرة

تقنيقققة لة سقققتراتيجيتوافقققق الخطقققة اال 01

مققع الخطققة  المعلومقات واالتصققاالت
 مققن خققًلل ،للمؤسسققةة سققتراتيجياال

منهجيققققققة لصققققققنع القققققققرار  ات بققققققاع

ة وتلبي وءكف ،للمؤسسة ستراتيجياال
متطلبقققققات بيئقققققة العمقققققل الداخليقققققة 

 والخارجية

 ةستراتيجياال تقنية المعلومات واالتصاالت أهدافة المدعومة بستراتيجياال المؤسسة أهدافسبة ن 

  تنفيذها ومدى ل طخطَّ والخدمات المُ على محفظة المشاريع  المؤسسةمستوى الرضا من قبل وحدات
أسلوب االستبيان على سبيل المثال ال  ات باع، ويمكن قياسه من خًلل يةفع الوتحقيقها للمتطلبات بكفاءة 

 الحصر

01,03,05,07,11,13 

تقنيااة المعلومااات ممارسااات  امتثااال 02
 امتثاالفاي  ومسااهمتها واالتصااالت
 ةنظمااااااااللقاااااااوانين واأل المؤسساااااااة

 المرعية الضوابطو

  مدى فضاًل عن كاليف التصحيح المطلوبة، ذلك ت بما في تقنية المعلومات واالتصاالت متثالاتكلفة عدم
 الشأنبهذا  المؤسسةسمعة  فيالتأثير 

  تلك أو  المرفوعة لمجلس اإلدارة تقنية المعلومات واالتصاالتلمتطلبات  متثالات عدم االملحوظعدد

 ها شأنالتي تثير الرأي العام ب

01,05,07,09,12,17 

 اتخققققاذمققققن قبققققل اإلدارة ب لتققققزاماال 03

تقنيققة قققرارات مبنيققة علققى معطيققات 
 المعلومات واالتصاالت

 من إجمالي المهام والواجبات للوصف  تقنية المعلومات واالتصاالتب ُمتعل  قةنسبة المهام والواجبات ال

  المؤسسةالوظيفي لوظائف 

 ات مجلس اجتماعفي  تقنية المعلومات واالتصاالتب ُمتعل  قة موضوعاتفيها مناقشة يتم   عدد المرات التي

 اإلدارة 

 تقنية ، واللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات واالتصاالت حوكمةجنة منتظمة للدورية وات اجتماع
  المعلومات واالتصاالت

04,10,16 

تقنيققققققة المعلومققققققات إدارة مخققققققاطر  04

 المؤسسةلعمليات  واالتصاالت
  تقنية المعلومات واالتصاالتلة المرتكزة على الموارد والبنية التحتية اسحس  ال المؤسسةنسبة عمليات 

 والمشمولة ضمن عمليات تقييم المخاطر 

  لدى تقييم المخاطر بالحسبان ة التي لم تؤخذ رئيسال تقنية المعلومات واالتصاالتعدد حوادث 

  ت المشمولة ضمن تقييم المخاطر مجموع العملياإلى  علوماتمال تقنيةمخاطر التي تحتوي نسبة العمليات 

 ( دورية تحديث ملف المخاطرRisk profile) 

02,10 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (2مرفق رقم )

 information and related technology goals)المصاحبة لها ) تقنيةالمعلومات وال أهدافمصفوفة 

 

ضققققمان تحقيققققق المنفعققققة والقيمققققة  05

المضقققققافة مقققققن محفظقققققة مقققققوارد 

 التتقنيقققققة المعلومقققققات واالتصقققققا

 هاوخدمات هاومشاريع

  ةمد  فيها مراقبة وقياس المنافع والقيمة المضافة خًلل تمَّ  التي تقنية المعلومات واالتصاالتنسبة مشاريع 
 عمر المشروع 

  والخدمات التي حققت المنافع والنتائج المستهدفة وتلك التي  تقنية المعلومات واالتصاالتنسبة مشاريع

 تجاوزت المستهدفات 

06 

الشققققققفافية فققققققي اإلفصققققققاح عققققققن  06

تقنيققققققققققة المعلومققققققققققات تكققققققققققاليف 

 هقققققققققققققققاومنافع  واالتصقققققققققققققققاالت

 هاومخاطر

  المتوقعة هاونتائج تقنية المعلومات واالتصاالتفيها تحديد مصاريف تمَّ  التي المؤسسةنسبة المشاريع في، 

 والموافقة عليها.

  تقنية للمشاريع وخدمات  اليةالم عن مستوى اإلفصاح والفهم والدقة للمخصصاتالمسموح به الرضا مستوى
  المعلومات واالتصاالت

01,07 

تقنيققققة المعلومققققات تققققديم خققققدمات  07

التقققققققققققي تلبقققققققققققي  واالتصقققققققققققاالت

 المؤسسةمتطلبات عمليات 

  تقنية المعلومات واالتصاالتنقطاع خدمات ابسبب حوادث و المؤسسةعدد مرات توقف عمليات  

  بتحقيق متطلبات العمل  تقنية المعلومات واالتصاالتام إدارة على قي المؤسسةقسام أمستوى الرضا من قبل

 يات مستوى الخدمات الخارجية والداخلية اتفاقالوقت والمواصفات المتفق عليها ضمن في 

04,10,14 

المناسققققب للبرمجيققققات  سققققتخداماال 08

تقنيققققققققققة المعلومققققققققققات وحلقققققققققول 

  واالتصاالت

  تقنية المعلومات واالتصاالت وخدمات الراضين عن منتجات المؤسسةنسبة مسؤولي عمليات  

  على دعم  تقنية المعلومات واالتصاالتوحلول  خصائص البرمجياتل المؤسسةمستوى فهم مسؤولي عمليات

 عملياتهم

  ُاستخدام، وعن مدى كفاية دليل تقنية المعلومات واالتصاالتم لمستخدمي قدَّ مستوى الرضا عن التدريب الم 

 فةوالحلول المختل البرمجيات

01, 07, 09, 17 

تقنيقققققققققققققة رشقققققققققققققاقة عمليقققققققققققققات  09

وإدارة  المعلومقققققات واالتصقققققاالت

 هاموارد

  تقنية المعلومات واالتصاالتمتطلباتهم من ل على مستوى االستجابة المؤسسةمستوى رضا مسؤولي 

  تقنية المعلومات واالتصاالتالمخدومة من قبل موارد حديثة ل المؤسسةعدد عمليات 

 واالتصاالت معلوماتال تقنيةبادرة م لمفردات ستراتيجيتغرق لترجمة الهدف االالوقت المتوسط المس 

14 ,01 

أمققققققققققن المعلومققققققققققات، تشققققققققققغيل  10

 البرمجيققققققققات والبنيققققققققة التحتيققققققققة

 تقنية المعلومات واالتصاالتل

 السمعة فيالتأثير أو  إنقطاع في العملياتأو  اليةعدد حوادث أمن المعلومات التي تسببت بخسائر م 

 تقنية المعلومات واالتصاالتل منيةفيها المتطلبات األ ةدحدَّ المُ  تقنية المعلومات واالتصاالتات عدد خدم 

   ات النفاذ للمستخدمينامتيازمستوى  الزمنية الًلزمة إلجراءات التعديًلت المطلوبة على ةالمد 

  معطيات أمن المعلومات بحسب أحدث المعايير الدولية المقبولةل وريدتقييم 

04,06,11 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (2مرفق رقم )

 information and related technology goals)المصاحبة لها ) تقنيةالمعلومات وال أهدافمصفوفة 
 

االسققتغًلل األمثققل لمققوارد وقققدرات  11

  تقنية المعلومات واالتصاالت
  تقنية المعلومات واالتصاالتدرجة النضوج وتكاليف موارد ل وريدتقييم 

 عًلهنتائج واتجاه التقييم أ 

  على حجمو تقنية المعلومات واالتصاالتككل على قدرات  المؤسسةمستوى الرضا من قبل إدارة 

 التكاليف 

01,07,08,09,12 

دعقم آليققات العمققل مققن خققًلل تكامققل  12

 تقنيقةالتطبيقية ومقوارد ال البرمجيات

 المؤسسةضمن عمليات 

 عدد الحوادث الناتجة بسبب أخطاء تكامل البرمجيات  

 تقنية المعلومات واالتصاالتو بسبب تعطل برمجيات المؤسسةدث تعطل عمليات عدد حوا  

 تقنية المعلومات واالتصاالتتأخرها بسبب البنية التحتية ومشاكل أو  عدد مرات تعطل مشاريع  

 والتي تعمل بمعزل عن باقي البرمجيات والحلول ،عدد البرمجيات والحلول غير المتكاملة 

05,06,11 

لمشققققققاريع ضققققققمن الققققققزمن تنفيققققققذ ا 13

 ادة مسققبقا حققدَّ المُ  اليققةوالموازنققات الم

 ضمن إطار إدارة محفظة للمشقاريع

تتوافققق والقواعققد والمعققايير الدوليققة 

  الشأنبهذا  المتبعة

  ُالمرصودة  ذة ضمن حدود الزمن والموازنةنفَّ عدد المشاريع الم 

 نسبة الرضا من قبل ذوي المصلحة عن جودة إدارة المشاريع 

 هداففي األداء وتحقيق األ بسبب ضعف الجودة إعادةب لمشاريع التي تتطل  عدد ا  

 تقنية المعلومات واالتصاالتإجمالي تكاليف إلى  نسبة تكاليف الصيانة   

01,03,13 

توافريققققة معلومققققات معتمققققد عليهققققا  14

 اتخققققاذومفيققققدة مرتكققققز عليهققققا فققققي 

 القرار 

  توافريتها على جودة المعلومات و المؤسسةمستوى رضا دوائر 

  تقنيةبسبب قلة توافرية المعلومات وال المؤسسةعدد حوادث عمليات 

  تقنيةالخاطئة بسبب قلة توافرية المعلومات وال المؤسسةنسبة أهمية قرارات 

 

تقنيققة المعلومققات ممارسققات  امتثققال 15

للسياسقققققات الداخليقققققة  واالتصققققاالت

  مؤسسةلل

  للسياسات  متثالجة عدم االنتي تقنية المعلومات واالتصاالتعدد حوادث 

 فهم الصحيح للسياسات لنسبة األفراد ذوي ا 

 الممارسات الدولية أفضل  نسبة السياسات التي تحاكي 

  دورية مراجعة وتحديث السياسات 

 

مستوى المهارات والتنافسية لكوادر  16

تقنيققة بشققكل عققام وكققوادر  المؤسسققة

  المعلومات واالتصاالت

 معلومات كافية لمتطلبات العمل  تقنيةديهم مهارات نسبة الموظفين الذين ل 

 المنوطة بهم  تقنية المعلومات واالتصاالتب ُمتعل  قةنسبة رضا الموظفين للمهام ال 

  ُّم للموظف عدد ساعات التدريب والتعل 

 

مقققققققتًلك المعرفقققققققة والخبقققققققرة فقققققققي ا 17

هقققا رالممكقققن توفي التقنيقققةبتكقققارات اال

  المؤسسةلتطوير عمليات 

  الممكن توفيرها لدعم تلك العمليات التقنيةبتكارات واال المؤسسةالمعرفة في عمليات مستوى   
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (3مرفق )

 تقنية المعلومات والتصالت حوكمةعمليات 

رمز 

 العملية
 هدف العملية وصف العملية عنوان العملية

 أهدافأرقام و

 تقنيةوالالمعلومات 

المصاحبة لها ذات 

 الصلة المباشرة

 تقييم والتوجيه والرقابةعمليات ال

EDM 
01 

ضققققققققمان إعققققققققداد 

اإلطققققققققار العقققققققققام 

تقنيقققققققة  لحوكمقققققققة

المعلومققققققققققققققققققققات 

 واالتصققققققققققققققققاالت

  ثهوتحدي

تقنيققققققة  حوكمققققققةحليققققققل وتوضققققققيح متطلبققققققات ت

سياسققات عمققل ووضقع   المعلومقات واالتصققاالت

 هومبادئقققققققق تقنيققققققققة المعلومققققققققات واالتصققققققققاالت

 ذات العًلقققققة، الهياكققققل التنظيميققققةوه، وإجراءاتقققق

مع تحديد واضح  هاوتحديث هاار بتطويرواالستمر

 أهقدافالكفيلة بتحقيق   للمسؤوليات والصًلحيات

  المؤسسة

المؤسسية، كمة لحولإيجاد منهجية متكاملة تتوافق واإلطار العام 

تحقيق مع تتماشى  تقنية المعلومات واالتصاالتخذ قرارات ألضمان 

المعلومات تقنية عمليات  وإن   ،للمؤسسةة ستراتيجياال هدافاأل

 متثالة وشفافية عاليتين ضمن إطار االءمراقبة بكفا واالتصاالت

ة والقوانين نظمواأل الضوابطوها وسياسات المؤسسةة ستراتيجيال

  الشأنة بهذا اعاالمر

01,03,07 

EDM 
02 

ضققققققققمان تحقققققققققق 

 هاوتوصيلالمنافع 

تعظققققيم القيمققققة المضققققافة مققققن خققققًلل عمليققققات 

 ات واالتصققاالتتقنيققة المعلومقومقوارد  المؤسسقة

 فة بكلف مقبولة وظَّ المُ 

تقنية المعلومات مثل وتعظيم حجم المنافع من موارد األ لستغًلاال

 قل التكاليف الممكنة بما يلبي ويحقق متطلبات العمل أب واالتصاالت

01,05,06,07,17 

EDM 
03 

ضققققققققققققققققمان إدارة 

لمخققاطر  ةحيحصقق

تقنيققققة المعلومققققات 

  واالتصاالت

ل حم  تعلى  القابليةر من حيث الفهم السليم للمخاط

ل ودرجة تحم   (Risk appetiteالمخاطر )

، وتبرير القيمة (Risk toleranceالمخاطر )

والمنافع من وراء قبول تلك المخاطر،  ،المضافة

توضيح وتوثيق وتوصيل تلك القواعد فضاًل عن 

 لذوي العًلقة 

ث من حي تقنية المعلومات واالتصاالتضمان عدم تجاوز مخاطر 

دتين، وضمان تحديد حدَّ ل المخاطر المُ ودرجة تحم  لها تحم  ية قابل

مخالفة  يةاحتمالوتقليل  تقنية المعلومات واالتصاالتوإدارة مخاطر 

  الضوابطو ةنظمالقوانين واأل

04,06,10,15 

EDM 
04 

سققتغًلل ضققمان اال

األمثققققققل لمققققققوارد 

تقنيققققة المعلومققققات 

  واالتصاالت

تقنية العمليات وة وتوافر موارد ءمن مًلاضم

)العنصر البشري،  المعلومات واالتصاالت

 أهداف( لتلبية قنيةوإجراءات العمل، والت

 ل الكلف الممكنة  قبأ ،ةءبكفا المؤسسة

تقنية المعلومات األمثل للموارد بما في ذلك موارد  ستغًللضمان اال

 هناك زيادة محتملة في المنافع المحققة  ن  أ، وواالتصاالت

09,11,16 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (3مرفق )

 تقنية المعلومات والتصالتحوكمة عمليات 

 هدف العملية وصف العملية عنوان العملية رمز العملية

 أهدافأرقام و

 تقنيةالمعلومات وال

المصاحبة لها ذات 

 الصلة المباشرة

05EDM   ضقققققققمان الشقققققققفافية

واإلفصقققققاح لققققققذوي 

 المصلحة 

ضمان الشفافية في العمليات والتقارير الخاصة 

، تقنية المعلومات واالتصاالتقييم أداء إدارة بت

 هدافوالتأكد من تحديد والموافقة على األ

ية بهذا حوالمعايير الخاصة باإلجراءات التصحي
  الشأن

تقنية المعلومات داء لموارد ل تقارير قياس األالتأكد من وصو

بهدف تحسين مستوى  ؛الوقت الًلزمفي لذوي العًلقة  واالتصاالت

تحسين وعناية، إلى  بحاجةتكون التي  لمواضعوتحديد ااألداء، 

تتماشى  تقنية المعلومات واالتصاالت أهداف أن  التأكد من و

 للمؤسسةة ستراتيجياال هدافواأل

03,06,07 

 Align,plan and Orgnize (APO)عمليات التوافق والتخطيط والتنظيم 

APO 01  تفعيققل اإلطققار العققام

تقنيقققققققققققققققققققققققة إلدارة 

المعلومقققققققققققققققققققققققققات 

  واالتصاالت

بتحققديث الرؤيققة والرسققالة  سققتمرارتوضققيح واالال

، تقنيقققة المعلومقققات واالتصقققاالتحوكمقققة  شقققأنب

ليققات العمققل وتفققويض آتوظيققف فققي  سققتمرارواال

 اسقتخدامالصًلحيات الًلزمة إلدارة المعلومقات ب

ضقققمن إطقققار  المؤسسقققة أهقققدافتحقيقققق ات لتقنيققق

 بالمبادئ والسياسات  لتزاماال

تقنيقققة حوكمقققة ة متناسققققة لتحقيقققق متطلبقققات إداريققق منهجيقققة اسقققتخدام

مقن الهياكقل التنظيميقة المطلوبقة، كُقل   تشمل المعلومات واالتصاالت

ليات والنشقققققققاطات والعمليقققققققات، والمهقققققققارات وواألدوار والمسقققققققؤ

 والخبرات 

01,02,09,11, 
15,16,17 

APO  
02 

  ةستراتيجياال إدارة
Manage 
strategy 

 للمؤسسقققةلحقققالي تققققديم وصقققف شقققامل للوضقققع ا

 حديقققدوت تقنيقققة المعلومقققات واالتصقققاالتولبيئقققة 

المبققادرات المطلوبققة  امتضققمنا توجققه المسققتقبلي ال

لًلنتقال لبيئة العمقل المسقتقبلية، وتوظيقف مقوارد 

والمسقتعان  ُمقدَّمقةوالخدمات ال المؤسسةوقدرات 

واعتماديقققة عقققاليتين  يقققةفع البهقققا مقققن قبقققل الغيقققر ب

 للمؤسسةة تيجيسترااال هدافلتحقيق األ

لتلبيقة  تقنيقة المعلومقات واالتصقاالتلة سقتراتيجياال هدافاأل مةءموا

 هقدافوتحديقد المسقؤوليات تجقاه تحقيقق األ ،المؤسسقة أهدافتحقيق 

 من الفهم الصحيح لها من قبل ذوي المصلحة تأكدوال ،بوضوح

01,07,17 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (3مرفق )

 تقنية المعلومات والتصالتحوكمة عمليات 

 هدف العملية وصف العملية عنوان العملية العمليةرمز 

 أهدافأرقام و

 تقنيةالمعلومات وال

المصاحبة لها ذات 

 الصلة المباشرة

APO 
03 

 

تقنية  هيكلية إدارة

المعلومات 

 واالتصاالت

Manage 
Enterprise 

Architecture 

تقنيققققة المعلومققققات  دارةنشققققاء الهيكققققل العققققام إلإ

 المؤسسقققةليقققات بمقققا فقققي ذلقققك عم واالتصقققاالت

والمعلومققات والبيانققات والبققرامج والبنيققة التحتيققة 

بغقققرض تحقيقققق  تقنيققة المعلومقققات واالتصقققاالتل

ة سققتراتيجياال المؤسسققة أهققدافو تقنيققةال أهققداف

نشقققققاء نمقققققاذج إمقققققن خقققققًلل  ،يقققققةفع البكفقققققاءة و

وتحديقققد المتطلبقققات  ،ةرئيسقققوممارسقققات عمقققل 

الًلزمقققققققة اليجقققققققاد مجموعقققققققة مقققققققن المبقققققققادئ 

 المترابطقققة مقققع بعضقققها دواتت واألاجقققراءواإل

تحسققين مسققتوى التوافققق  ىوالعمققل علقق ،الققبعض

وزيققادة  ،المؤسسققةومتطلبققات عمققل  تقنيققةبققين ال

 ،تقنيققة المعلومققات واالتصققاالترشققاقة خققدمات 

المعتمقد عليهقا  تقنيةوتحسين جودة المعلومات وال

 المؤسسةفي تسيير عمليات 

تقنيقققة المعلومقققات  إدارةتحديقققد المعطيقققات المختلفقققة الًلزمقققة لبنقققاء 

ات المسقققتخدمة فقققي ذلقققك جقققراءوتحديقققد المبقققادئ واإل ،واالتصقققاالت

التشققققغيلية  هققققدافاألإلققققى  وتوصققققيف العًلقققققات بينهمققققا للوصققققول

 للمؤسسةة ستراتيجيواال

01,09,11 

APO 
04 

  االبتكارات إدارة
Manage 

Innovation 

زيققادة الققوعي بمققا هققو معققروض مققن جديققد فققي 

لدراسققققة  مققققات واالتصقققاالتتقنيقققة المعلوسقققوق 

 المؤسسقققةذلققك لققدعم عمليققات  اسققتغًللمكانيققة إ

 المؤسسقة أهقدافوالمبتكرة لخدمة تحقيق  اليةالح

 ةستراتيجياال

مققن خققًلل تطققوير وزيققادة كفققاءة  للمؤسسققةتحقيققق الميققزة التنافسققية 

تقنيقققة المعلومقققات جديقققد إلقققى  اادا نتسقققا المؤسسقققةعمليقققات  يقققةفع الو

 واالتصاالت

05,08,09,11.17 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (3مرفق )

 تقنية المعلومات والتصالتحوكمة عمليات 

 هدف العملية وصف العملية عنوان العملية رمز العملية

 أهدافأرقام و

 تقنيةالمعلومات وال

المصاحبة لها ذات 

 الصلة المباشرة

APO 
05 

محفظة  إدارة

  المشاريع
Manage 
Project 

portfolio  

 ت واالتصققققاالتتقنيققققة المعلومققققاتنفيقققذ مشققققاريع 

والتوجقققققققه  هقققققققدافالمختلفقققققققة التقققققققي تلبقققققققي األ

 بالحسققققبان خققققذمقققع األ ،للمؤسسققققة سقققتراتيجياال

 ،مثقل لهقااأل سقتغًللاالمن ث مَّ ومحدودية الموارد 

وفقاقا ة المشقاريع أولويوالعمل على تقييم وترتيب 

ة سقققتراتيجياال هقققدافمسقققاهمتها فقققي تحقيقققق األل

 ،لقذلكوعلى مستوى الفقرص والمخقاطر المقابلقة 

إلقققى  علقققى توظيقققف منتجقققات المشقققاريع والعمقققل

، المؤسسقققققققةتخقققققققدم عمليقققققققات  أدواتليقققققققات وآ

بمراقبقققة المنقققافع ومسقققتوى القيمقققة  سقققتمرارواال

التعققديًلت  إجققراءالمضققافة لمحفظققة المشققاريع و

التغذية الراجعقة مقن إلى  اادا نتسالًلزمة في حينه ا

وعلى التغييرات فقي خطقة  ،عمليات المراقبة تلك

 مؤسسةالعمل 

شققاملة  إدارةمثققل للمققوارد مققن خققًلل األ سققتغًللتعظققيم الفائققدة واال

 المؤسسةجامعة لمحفظة مشاريع 

01,05,13 

APO 
06 

ة نالمواز إدارة

 الكلفةو

Manage 
budget and 

cost 

تقنيقققة المعلومقققات  لمقققوارد اليقققةالشققؤون الم إدارة

مقققن كُقققل   مقققن خقققًلل آليقققات عمقققل واالتصقققاالت

تقنيققققققققققة المعلومققققققققققات  دارةإو اليققققققققققةالم دارةاإل

عققداد إفققي ذلققك  بمققا ،المؤسسققةفققي  واالتصققاالت

الكلقققف والمنقققافع وترتيقققب  الموازنقققات ودراسقققة

ُ  اسقققتخداممقققن خققققًلل  أولويقققات سقققس ومعققققايير أ

بهقققذا  المؤسسقققةموضققوعية موحقققدة معتمقققدة فقققي 

والعمققققل بالتشققققاور مققققع ذوي المصققققلحة  ،الشققققأن

بتعققققديل المخصصققققات المرصققققودة وبمققققا يخققققدم 

 للمؤسسةة والتكتيكية ستراتيجيالا هدافاأل

 تقنيققة المعلومققات واالتصققاالت إدارةبققين المشققتركة توطيققد العًلقققة 

مثققل لمققوارد األ سققتغًلللضققمان اال المؤسسققةوذوي  المصققلحة فققي 

ل عمليققات تسققه   اليققةوتقققديم المعلومققات بهققذا الشققأن بشققفافية ع قنيققةالت

 اتخقاذسقهيل آليقات وت المساءلة وتقدير حجم المنافع والقيمة المضافة،

 تقنية المعلومات واالتصاالتالقرار في توظيف موارد 

05,06 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (3مرفق )

 تقنية المعلومات والتصالتحوكمة عمليات 

 

 هدف العملية وصف العملية عنوان العملية رمز العملية

 أهدافأرقام و

 تقنيةالمعلومات وال

المصاحبة لها ذات 

 الصلة المباشرة

APO 
07 

ارد المو إدارة

  البشرية
Manage 
human 

resources 

توظيف منهجيقة تضقمن ايجقاد الهياكقل التنظيميقة 

وخطقققققققققوط االتصقققققققققال المؤسسقققققققققي االفققققققققققي 

وتوظيقققف العنصقققر البشقققري المقققاهر ،والعمودي

والكفققوء وتوزيققع الصققًلحيات والمهققام واألدوار 

وايجاد خطققققط التققققدريب والققققتعلم ،والمسققققؤوليات

ئقم للحصقول المستمر،وتحفيز المقوظفين بشقكل دا

 على االداء المطلوب

 01,11,13,16,17 المؤسسة أهدافمثل للموارد البشرية لخدمة األ ستغًللاال

APO 
08 

  العًلقات إدارة
Manage 

relationship 

تقنيققققة المعلومققققات العًلقققققات بققققين دائققققرة  إدارة

لضقققمان  المؤسسقققةوبقققاقي ادارات  واالتصقققاالت

اتصققال مؤسسقققي دائقققم وشققفاف يقققدعم المصقققلحة 

ضقققمن  المؤسسقققة أهقققدافالمشقققتركة فقققي تحقيقققق 

حقققققققققدود الموازنقققققققققات والمخقققققققققاطر المقبولقققققققققة 

ومد جسور الثقة مقن خقًلل لغقة تفقاهم ،والمعتمدة

 اتخقاذمشتركة تعزز روح االيجابية في المبادرة ب

 القرارات وتحمل المسؤوليات حيالها

تقنيقة مقوارد لتحسين النتقائج وزيقادة مسقتوى الثققة واالعتمقاد الكفقوء 

 علومات واالتصاالتالم

01,07,12,17 

APO 
09 

اتفاقيات  إدارة

  الخدمات
Manage 
service 

agreements 

تقنيقققة ب ُمتعل  ققققةتوافققق مسقققتوى جقققودة الخققدمات ال

مقع توقعقات واحتياجقات  المعلومات واالتصاالت

ذلقققك آليقققات تعريقققف وتحديقققد بمقققا فقققي  المؤسسقققة

وتصميم وطلب تلقك الخقدمات وتوثيقق التعاققدات 

ووضقققع المعقققايير للمراقبقققة  ها،شقققأنبلغيقققر مقققع ا

 المستمرة لجودة ومستوى تلك الخدمات

علققى  ُمقدَّمققةال تقنيققة المعلومققات واالتصققاالتخققدمات أن   مققن تأكققدال

 والمستقبلية اليةالح المؤسسةمستوى من الجودة وتلبي احتياجات 

07,14 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (3مرفق )

 تقنية المعلومات والتصالتحوكمة عمليات 

  

 هدف العملية وصف العملية عنوان العملية لعمليةرمز ا

 أهدافأرقام و

ة تقنيالمعلومات وال

صاحبة لها ذات الم

 الصلة المباشرة

APO 
10 

دال إدارة ينمزو    

Manage 
suppliers 

 تقنيققققة المعلومققققات واالتصققققاالتخققققدمات  إدارة

 أهقققدافمقققن قبقققل الغيرلقققدعم عمليقققات و ُمقدَّمقققةال

دال اختيققارت فققي ذلققك آليققا بمققا ،المؤسسققة ين مققزو  

ومراقبققة  التعاقققدات معهققم إدارةواالتصققال بهققم و

 متثقالواال يةفع الهم لفحص مدى الكفاءة والئاأدوتقييم 

 للشروط التعاقدية معهم

بالخقققدمات  ةًلسققتعانلققققدر اإلمكققان نتيجقققة تقليققل مسقققتوى المخققاطر 

 ققلأالخقدمات ب مقن الحصقول علقى تلقك تأكقدمن قبل الغيقر وال ُمقدَّمةال

 سعار الممكنةاأل

04,07,09 

APO 
11 

 الجودة إدارة

Manage 
quality 

عمليقققات  جميقققعتعريقققف متطلبقققات الجقققودة فقققي 

ذلققققك بمققققا فقققي  ،هقققااتإجراءو هققققاوآليات المؤسسقققة

 اسقتخدامالضوابط وعمليات المراقبقة المسقتمرة و

الًلزمققة  العالميقة المعتمققدةالممارسقات والمعققايير 

 للتطوير المستمر

تلبقققي احتياجقققات العمقققل وتلققققى رضقققا  تقنيقققةدمات تققققديم حلقققول وخققق

 مستخدميها

05,07,13 

APO 
12 

  المخاطر إدارة
Manage risk 

تقنيققققة المعلومققققات بتحديققققد مخققققاطر  سققققتمراراال

 تهقققققا،ومراقب هاوضقققققبط هقققققاوتقييم واالتصققققاالت

ات يللحفققاظ عليهققا ضققمن المسققتهدف مققن مسققتو

 المؤسسةالمخاطر المقبولة والمعتمدة في 

الكليقة  دارةمقع اإل تقنية المعلومات واالتصقاالتمخاطر  رةإداتكامل 

والحفاظ على التقوازن المطلقوب بقين المنقافع  ،المؤسسةللمخاطر في 

 والتكاليف

02,04,06,10,13 

APO 
13 

امن  إدارة

  المعلومات
Manage 
security 

مقققققن أ إدارةتعريقققققف وتشقققققغيل ومراقبقققققة نظقققققام 

 المعلومات

تقنيقققة حقققدوث متوقعقققة لحقققوادث  يقققةلاحتماالحفقققاظ علقققى حجقققم تأثيرو

 المؤسسة لمدى تقبلضمن مستويات مقبولة  المعلومات واالتصاالت

 حمل المخاطرتعلى 

02,04,06,10,14 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (3مرفق )

 تقنية المعلومات والتصالتحوكمة عمليات 

  

 هدف العملية وصف العملية عنوان العملية رمز العملية

 أهدافأرقام و

ة تقنيالمعلومات وال

صاحبة لها ذات الم

 الصلة المباشرة

 Build, acquire and implement (BAI)عملية البناء )التطوير( والشراء والتشغيل 

BAI 
01 

البرامج  إدارة

 والمشاريع 
Manage 

programmes 
and projects 

 هققدافلتحقيققق األ المؤسسققةمشققاريع  جميققع إدارة

تقنيققققة  إدارةة بشققققكل تعققققاوني بققققين سققققتراتيجياال

 ة،دارات المعني  وباقي اإل معلومات واالتصاالتال

مقققن خققققًلل آليقققات التخطققققيط والضقققبط والتنفيققققذ 

بتقييم المشاريع في مراحل  ستمرارللمشاريع واال

 بعد التنفيذ ما

المشقاريع وتقليقل مسقتوى المخققاطر  إدارةضقمان تحقيقق المنقافع مققن 

وتكققاليف التقققأخير مقققن خقققًلل التواصقققل الصقققحيح بقققين المسقققتخدمين 

 تقنية المعلومات واالتصاالت دارةإو

01,04,05,13 

BAI 
02 

تعريف  إدارة

المتطلبات 

 واالحتياجات 
Manage 

requirements 
definition 

تقنيققة اجققات والمتطلبققات مققن حلققول يتحليققل االحت

قبقققل الشقققروع بشقققراء  المعلومقققات واالتصقققاالت

وتطقققوير تلقققك الحلقققول بمقققا يشقققمل آليقققات العمقققل 

المعلومققات والبنيققة التحتيققة  والبققرامج والبيانققات/

 هقققققدافمقققققن تماشقققققيها واأل تأكقققققدلل ،والخقققققدمات

والتنسققيق لققدى دراسققة  ،للمؤسسققةة سققتراتيجياال

 بمققا، تقنيقةالخيقارات المطروحقة مققع مسقتخدمي ال

فققققي ذلققققك دراسققققة الجققققدوى وتحليققققل المخققققاطر 

 والتكاليف والمنافع والموافقات المطلوبة

 01,07,12 ل بأقل المخاطرتوفير حلول مجدية تلبي احتياجات العم
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (3مرفق )

 تقنية المعلومات والتصالتحوكمة عمليات 

 

 هدف العملية وصف العملية عنوان العملية رمز العملية

 أهدافأرقام و

ة تقنيالمعلومات وال

صاحبة لها ذات الم

 الصلة المباشرة

BAI 
03 

تحديد الحلول  إدارة

 والبناء
Manage 

solutions 
identification 

and build 

تقنيققققققة المعلومققققققات وتطققققققوير حلققققققول  اختيققققققار

 ه،واحتياجاتققتلبققي متطلبققات العمققل  واالتصققاالت

تشمل آليات تصقميم وتطقوير وشقراء واالسقتعانة 

التعريفقققققققققققققققققات  إدارةبقققققققققققققققققالغير. تشقققققققققققققققققمل 

(configuration management) 
االحتياجقققققات  إدارةوآليقققققات فحقققققص الحلقققققول، و

ير المسقتمر وعمليات الصيانة والتطقو ،وتحديدها

المعلومققات  للبرمجيقات وآليققات العمقل والبيانققات/

 والبنية التحتية والخدمات

بالوققت المطلقوب وبأققل  تقنيقة المعلومقات واالتصقاالتتوفير حلول 

 المؤسسة أهدافالتكاليف لخدمة 

07 

BAI 
04 

التوافرية  إدارة

والطاقة االستيعابية 

manage 
availability 

and capacity 

تقنيقققة ازن المطلقققوب بتقققوفير خقققدمات عمقققل التقققو

بقين الحاضقر والمسقتقبل  المعلومات واالتصاالت

 بمققا ،داءالكلقف ومسقتوى األبالحسقبان خقذ مقع األ

والمسقققتقبلية  اليقققةفقققي ذلقققك تحديقققد الققققدرات الح

مقققن  ،المؤسسقققةاحتياجقققات وخطقققط إلقققى  اادا نتسقققا

 وتقييم المخاطر عمالاأل فيثر خًلل تحليل األ

ة فع الققققال دارةاإل يققققة المعلومققققات واالتصققققاالتتقنريققققة خققققدمات فتوا

ة مققن خققًلل توقققع الطاقققة االسققتيعابية نظمققأداء األ وتحسققينللمققوارد 

 المستقبلية

07,11,14 

BAI 
05 

التغيير تمكين  إدارة

 المؤسسي 
Manage 

organizational 
change 

enablement 

نجاح عمليات التغييقر المؤسسقي  يةاحتمال حسينت

خقاطر بمقا يشقمل آليقات التغييقر بسرعة وبأقل الم

تقنيققققققققة المعلومققققققققات و المؤسسققققققققةوعمليققققققققات 

 فرادواأل واالتصاالت

االفقققراد بقققالتغيير المؤسسققي بنجقققاح وبأققققل  لتققزامعققداد وضقققمان االإ

 المخاطر

08,13,17 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (3مرفق )

 تقنية المعلومات والتصالتحوكمة عمليات 

 ةهدف العملي وصف العملية عنوان العملية رمز العملية

 أهدافأرقام و

ة تقنيالمعلومات وال

صاحبة لها ذات الم

 الصلة المباشرة

BAI  
06 

 غييراتالت إدارة
Manage 
changes 

مقن خقًلل تقوفير الضقوابط  كاف قةا  غييقراتالت إدارة

تشقققمل  غييقققرالًلزمقققة مقققن مبقققادئ وسياسقققات الت

علقققى  غييقققرالطارئقققة والمسقققتعجلة والت غييقققراتالت

ت والبنيققة التحتيققة والبرامجيققا المؤسسققةعمليققات 

ات إجقققراءتقققوفير معقققايير وفضقققًلا عقققن  ،تقنيقققةلل

 ،العمليققات فقيغييقر ثقر التأتتضقمن قيقاس  غييقرللت

والموافقققات المطلوبقققة  ،غييقققرفققي الت واألولويققات

 ،الطارئقققققققة غييقققققققراتات التإجقققققققراءو غييقققققققرللت

غقققًلق اإل ،غييقققراتواسقققتخراج تققققارير التتبقققع للت

 والتوثيق

المخققققاطر بالسققققرعة الممكنققققة وبأقققققل  المطلوبققققة غييققققراتالت إجققققراء

 غييراتمصداقية الت فيسلبية  آثار المحتملة ألي

04,07,10 

BAI 
07 

 غييرقبول الت إدارة

 واالنتقال 
Manage 
change 

acceptance 
and 

transitioning 

بعقد  تقنيقة المعلومقات واالتصقاالتتشقغيل حلقول 

 إدارةخققققققذ موافقققققققات القبققققققول الرسققققققمية مققققققن أ

بمققا يشققمل عمليققات التخطققيط قبققل  ،المسققتخدمين

وقبقول نجقاح  ،وترحيل البيانقات ،الشروع بالتنفيذ

 ستخدامفحوصات اال

 08,12 التوقعاتوفق وابأمان وبما يت تقنيةتشغيل حلول ال

BAI 08 المعرفة  إدارة 
Manage 

knowledge 

ثقققة ومعتمققد عليهقققا تققوفير منظومقققة معققارف محد  

 المؤسسققققققةلققققققدعم عمليققققققات  يهققققققا؛والحفققققققاظ عل

دورة  إدارةسققليمة. ت قققرارا اتخققاذوالمسققاعدة فققي 

التخطققيط وجمققع المعققارف وتبويبهققا )حيققاة المعققارف 
  (ها وحذفهااستخداموتنظيمها وتحديثها و

داء واجبقاتهم ورفقع مسقتوى أنهم مقن تققديم المعقارف للمقوظفين لتمك ق

 نتاجيةاإل

09,17 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (3مرفق )

 تقنية المعلومات والتصالتحوكمة عمليات 

 هدف العملية وصف العملية عنوان العملية رمز العملية

 أهدافأرقام و

ة تقنيالمعلومات وال

صاحبة لها ذات الم

 الصلة المباشرة

BAI 
09 

 الموجودات  إدارة
Manage 

assets 

 تقنيققة المعلومققات واالتصقققاالتموجققودات  إدارة

لمنقافع اعلى مدار دورة حياتها للتأكد من تحقيقهقا 

وبأنهققا تتناسققب  ،تكققاليف الممكنققةالمرجققوة بأقققل ال

وبأنهققققا معققققدودة  والعمليققققات المشققققغلة ضققققمنها،

الموجودات المهمة لقدعم العمليقات  ن  أو ،ومحمية

فرة بشققققكل مسققققتمر اة متققققوحس اسققققة الالمصققققرفي

تققققراخيص البرامجيققققات  إدارةو ،ومعتمققققد عليهققققا

 وبققأن   المؤسسققةللتأكققد مققن كفايتهققا لققدعم عمليققات 

بهذا المعتمدة لقوانين ها هو ضمن حدود ااستخدام
 الشأن

 06,11 مثل لهااأل ستخدامواال تقنية المعلومات واالتصاالتموجودات  إدارة

BAI 
10 

 التكوين إدارة
Manage 

configuration 

مققن  للمؤسسققةة رئيسققمققن المققوارد الكُققل   وصققف

 تقنيقققة المعلومقققات واالتصقققاالتجهقققة وققققدرات 

ُ هققة جمققن  تقنيققةالمطلوبققة لتقققديم خققدمات ال  خققرىأ

يشقققققمل جمقققققع  بمققققا ،وتعريققققف العًلققققققة بينهمقققققا

 سقققس المعياريقققة،معلومققات المختلفقققة ووضقققع األُ 

خضاعها لعمليقات المراجعقة الدوريقة والتقدقيق إو

 المستمر

تقنيقققة تققوفير معلومقققات كافيققة عقققن خققدمات وخصقققائص موجققودات 

ثقر أتلك الموجودات بكفاءة، ومعرفقة  دارةإل المعلومات واالتصاالت

 قنيةالعمل من ناحية أمن المعلومات والت فيائص الخص تلكتغيير 

02,11,14 

 Delivery, service and Support (DSS)عمليات توصيل الخدمات والدعم 

DSS 
01 

عمليات ال إدارة

Manage 
operations 

تقنية المعلومقات نشاطات وعمليات وتنفيذ تنسيق 

بمقا  الداخلية المعتمد فيها على الغيقر واالتصاالت

ك وضققققع معققققايير وسياسققققات التشققققغيل ذلققققفققققي 

  والمراقبة

بحسققققب الخطققققط  تقنيققققة المعلومقققات واالتصققققاالتتشقققغيل عمليققققات 

 بهذا الصددالموضوعة 

04,07,11 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 

 (3مرفق )

 تقنية المعلومات والتصالتحوكمة عمليات 

 هدف العملية وصف العملية عنوان العملية رمز العملية

 أهدافأرقام و

ة تقنيالمعلومات وال

صاحبة لها ذات الم

 الصلة المباشرة

DSS 
02 

طلبات الخدمة  إدارة

 والحوادث
Manage 
Service 

Requests and 
Incidents 

لطلبقات المسقتخدمين  ُمحدَّداالستجابة في الوقت ال

تقنيقققققققة المعلومقققققققات نقققققققواع حقققققققوادث أ كقققققققلول

بعقد قنيقة عمليقات التالتشقغيل  إعقادة ،واالتصاالت

المسقققققتخدمين، وتوثيقققققق طلبقققققات  ،االنقطاعقققققات

 تقنيقققةالتحقيققققات الًلزمقققة الختراققققات ال إجقققراءو

ها شقققققأنبالمعنيقققققة  دارةعقققققًلم اإلإوتشخيصقققققها و

 ومعالجتها

نتاجية وتقليل معدل االنقطاعات من خًلل االسقتجابة رفع مستوى اإل

تقنيققة المعلومقققات السققريعة لطلبققات المسققتخدمين ومعالجققة حققوادث 

 واالتصاالت

04,07 

DSS 
03 

 اكلالمش إدارة
Manage 

problems 

تقنيقققققة المعلومقققققات عطقققققال أتحديقققققد وتصقققققنيف 

ة رئيسققققبمقققا فققققي ذلقققك مسقققبباتها ال واالتصقققاالت

وتقققققققديم التوصققققققيات  ،للوقايقققققة مققققققن الحقققققوادث

 والتحسينات المطلوبة

تقنيقققققة المعلومقققققات ريقققققة ومسقققققتوى خقققققدمات زيقققققادة معقققققدل التواف

وخفققض التكققاليف وتحسققين مسققتوى الرضققا مققن قبققل  واالتصققاالت

 لطاعمن خًلل خفض عدد األ قنيةمي التمستخد

04,07,11,14 

DSS 
04 

 يةستمراراال إدارة
Manage 

continuity 

 المؤسسقةية عمليقات اسقتمرار دارةنشاء خطة إلإ

 هقققققا؛وتطوير تقنيققققة المعلومققققات واالتصققققاالتو

ة حس اسققال المؤسسققةعمليققات  يةاسققتمرارلضققمان 

 هوحوادثقققسقققباب االنقطقققاع أوالحرجقققة لمواجهقققة 

 الشأنفة بهذا حدود المستهد  ضمن ال

تقنيقة الحرجقة وعمليقات  المؤسسقةية تشغيل عمليات استمرارضمان 

الداعمقققة لهقققا لمواجهقققة حقققوادث االنقطقققاع  المعلومقققات واالتصقققاالت

 ضمن الحدود المستهدفة

04,07,14 

DSS 
05 

من أ ةخدم إدارة

 المعلومات 
Manage 
security 
service 

اء عليهقققققا بققققققواإل المؤسسقققققةحمايقققققة معلومقققققات 

طققار سياسققات إبمسققتوى مخققاطر مقبققول ضققمن 

نشقققاء إو ،للمؤسسقققة اوحمايتهققق أمقققن المعلومقققات

أمن  إدارةومسؤوليات  مهامبتحديث  ستمرارواال

 سقققققتخدامات للنفقققققاذ واالمتيقققققازواال ،المعلومقققققات

 قنيةلموارد الت ستخدامومراقبة اال

ققق المؤسسققةعمليقققات فققي ثققر السقققلبي تقليققل األ  طنققققاء الحققوادث ورَّ ج 

 الضعف ألمن المعلومات

02,04,10 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 

 (3مرفق ) 

 تقنية المعلومات والتصالتحوكمة عمليات 

 هدف العملية وصف العملية عنوان العملية رمز العملية

 أهدافأرقام و

ة تقنيالمعلومات وال

صاحبة لها ذات الم

 الصلة المباشرة

DSS 
06 

ضوابط  إدارة

 المؤسسةعمليات 

manage 
business 
process 
control 

 هاوتحديققد ،للمؤسسققةتعريققف ضققوابط العمليققات 

الكفيلقققققة بتحقيقققققق  هقققققا،توظيففقققققي  سقققققتمرارواال

 تقنيققةة للمعلومققات والُمحققدَّدال منيققةالمتطلبققات األ

 يًّقاذة داخلنفَّقتلك العمليات سواء المُ  المصاحبة لها،

 المعتمد فيها على الغيرأو 

المعالجققة مققن قبققل الحفقاظ علققى سققًلمة ومصققداقية وأمقن المعلومققات 

 عمليات الغير المستعان بهاأو  المؤسسةعمليات 

04,07 

 Monitor, Evaluate and Assess (MEA) عمليات الرقابة والتقييم والقياس

MEA 
01 

مراقبة وتقييم 

داء وتقدير األ

 والمطابقة
Monitor, 

Evaluate and 
assess 

performance 
and 

conformance 

داء أومعقايير قيقاس  أهقدافجمع والتحققق وتقيقيم 

تقنيقققققة فيهققققا عمليققققات  بمقققققا المؤسسققققةعمليققققات 

 ،ات العمقققققلإجققققراءو المعلومققققات واالتصقققققاالت

مقققققن تحققققققق  تأكقققققدومراقبقققققة تلقققققك العمليقققققات لل

ها ورفقع التقققارير الًلزمقة بهققذا شققأنبالمسقتهدفات 

 االشأن دوريًّ 

 04,07,11,15 هدافداء تجاه تحقيق األمستوى األ شأنبالشفافية 

MEA 
02 

مراقبة نظام الضبط 

 ةوالرقابة الداخلي

 هوتقييم للمؤسسة

 هوتقدير
Monitor 

evaluate  and 
asses the 
system of 

internal 
control 

المراقبقققققة المسقققققتمرة والتقيقققققيم لبيئقققققة الضقققققوابط 

مققن التقيققيم الققذاتي والتقيققيم كُققل   وسققاطةالداخليققة ب

مقن تحديققد االخققتًلالت  دارةوتمكققين اإل ،المسقتقل

التحسققققققينات  تخققققققاذلققققققة الي الضققققققوابط المفع  فقققققق

والتصققققحيحات المطلوبققققة، التخطققققيط والتنظقققققيم 

لمبقادئ وقواعقد التقيقيم لنظقام الضقبط   والتحقديث

 للمؤسسةوالرقابة الداخلي 

مقة ءمدى سًلمة ومًل شأنبتقديم المعلومات بشفافية لذوي المصلحة 

 همةفققي المسققا ،المؤسسققةنظققام الضققبط والرقابققة الققداخلي لعمليققات 

مقققن خقققًلل الفهقققم الصقققحيح لمسقققتويات  المؤسسقققة أهقققدافبتحقيقققق 

 (residual risk) المؤسسةالمخاطر المتبقية في 

02,04,15 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 

 (3مرفق )

 تقنية المعلومات والتصالتحوكمة عمليات 

 هدف العملية وصف العملية عنوان العملية رمز العملية

 أهدافأرقام و

 تقنيةالمعلومات وال

ات المصاحبة لها ذ

 الصلة المباشرة

MEA 
03 

مراقبة وتقييم 

وتقدير مستوى 

للقوانين  متثالاال

ة نظمواأل

 الضوابطو

 الخارجية
Monitor 

,evaluate and 
assess 

compliance 
with external 
requirements 

للممارسقققات لكققققل مققققن  متثققققالتقيقققيم مسققققتوى اال

المرتكقققققزة علقققققى عمليقققققات  المؤسسقققققةعمليقققققات 

للقققققققققوانين  التصققققققققاالتتقنيققققققققة المعلومققققققققات وا

ولشقققققققروط  المعتمقققققققدة الضقققققققوابطو ةنظمقققققققواأل

تعاققققققققدات مقققققققع الغيقققققققر، والحصقققققققول علقققققققى ال

كيقققققققققدات بتحديققققققققققد المتطلبققققققققققات القانونيققققققققققة أت

وع ققققققد   ،لهققققققا متثققققققالوالتعاقديققققققة ومسققققققتوى اال

 قنيةلمتطلبات الت متثالموضوع اال

 02,04 الضوابطو ةنظمللقوانين واأل المؤسسة امتثالمن  تأكدال
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 

 صاحبة لهاة المتقنينموذج تقرير تدقيق المعلومات والأُ (: 4المرفق رقم )

 

 التدقيق( مؤسسةأو  الُمدقِّّق)اسم 

 

 ضوابط( المعلومات  –تقرير تقييم )مخاطر 

 ..........مصرفل /للمؤسسةصاحبة لها ة المتقنيوال

 

 العراق )أو بلد الفرع( /بغداد – (أو اإلقليمية)اإلدارة العامة 

 

 التدقيق  ةمدّ 

 تاريخ إلى  –من تاريخ 

 عدد أيام العمل 

 ايوما  (   )
  

مع إرفاق ملحق عن المؤهًلت والخبرات وصور  المسؤول  الُمدق  قسم ا

 والزماالت السارية منيةعن الشهادات األ

مع إرفاق ملحق عن المؤهًلت والخبرات وصور  فريق التدقيق  أعضاءأسماء 

 ماالت الساريةعن الشهادات المهنية والز
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 صاحبة لهاة المتقنيتقرير تدقيق المعلومات وال نموذجأُ  (:4المرفق رقم )

ُ  :لً أوّ   إطالع وتوصيات المجلس على التقرير: نموذجأ

 اللغة اإلنجليزية في كتابة التقرير( استخدامموح س: )لعتبارات فنية من المُمقدَّمةا: الثانيً 

 -:صاحبة لهاة المتقنيالمعلومات وال: تقييم (ضوابط -(: تقييم )مخاطر Composite Risk Ratingنتائج التقييم الكلي ) .1

درجات  بأن   ا، علما اآلتيةمحاور التقييم إلى  ااستنادا ( )بدرجة  المؤسسةالمصاحبة لها لدى  تقنيةضوابط( المعلومات وال -تقييم )مخاطر  تمَّ 

 غير مرضي : -5حدي  -4عادل  -3مرضي   -2قوي   -1 (:م التقييم الكلي للمخاطرلَّ بارة عن سُ ع)لى خمس مستويات عيًّا م تنازلقسَّ التقييم تُ 

 

دارة المعلومات والحوكمة  -أ  .)(تقييمها بدرجة وتمَّ  صاحبة لها،ة المتقنيوا 
 .)(تقييمها بدرجة وتمَّ  البرامج التطبيقية، -ب
 البيانات  إدارة -ت
دارتها،رئيسالكمبيوتر ال أجهزة -ث  .)(قييمها بدرجة توتمَّ  ة وا 
 .)(تقييمها بدرجة وتمَّ  الشبكات، -ج
 ( )تقييمها بدرجة  وتمَّ  ية العمل، والحماية المادية والبيئية،استمرار خطط الطوارئ و  -ح

 

 منهجية الفحص والتقييم :  .2

 عًله:في أالضعف الواردة في المحاور المذكورة  نقط شأنب منهجية التقييم اآلتية ات باعتمَّ 

 

 ر:كمية المخاط .أ

 ساس المعادلة اآلتية:أها وتقديرها على باحتسا تم  

 الضوابط المفعلة -األهمية ×  (ةملحوظ)ال (التهديد x نقطة الضعف)=  اليةالمخاطر الح

 
ة( مع ملحوظله )الشك  الذي تُ على أهمية نقطة الضعف والتهديد  بناءا تمَّ  Current Risk)) اليةتقدير كمية المخاطر الح : إن  أي

عالي، : )ثًلثة مستوياتلى ع يًّاتقسيم درجات كمية المخاطر تنازلتمَّ  إذلة. المخففات المتمثلة بالضوابط المفع   بالحسباناألخذ 

 Inherentتقسيم األهمية )المقصود بها المخاطر الموروثة وتمَّ  (،م تقييم أكثر تفصيًلا لَّ سُ  اختيارمتوسط، منخفض( )من الممكن 

Riskأربعة مستويات لى ع يًّاتقسيم قوة الضوابط تنازلوتمَّ  بعة مستويات )حرج، جوهري، متوسط، قليل(،أرى عل يًّا( تنازل

من حيث االهتمام بتقييم الجوانب ذات  أسلوب التدقيق المبني على المخاطر ات باعتمَّ  )ممتاز، جيد، مًلئم، ضعيف(. علما بأنه

 .المؤسسةعمليات  فيالمخاطر واألثر السلبي األعلى 

 (:Quality of Risk Managementنوعية إدارة المخاطر ) .ب

ة من المجلس قرَّ سياسة مخاطر مُ أو  ةاستراتيجيفر المخاطر التشغيل من حيث تو المؤسسةنوعية إدارة إلى  اادا نتستقديرها اتمَّ  

 ُ وجود هيكل إداري مؤسسي  إلى ادنتساالفضًلا عن (، Risk Appetite)ومقدار الرغبة في تحمل المخاطر ،كد رؤية البنجس   ت

درجة االستجابة  بالحسبانة المذكورة وآليات تحديد وتعريف وقياس وضبط ومراقبة المخاطر، مع األخذ ستراتيجيلتطبيق اال

نقل المخاطر أو  (،Mitigateوالتعاون ومدى وجود خطط مستقبلية للتصحيح ونوعية إدارة المخاطر من حيث تقليل المخاطر )

(Transfer،) أو ( قبول المخاطرAccept،)  تجنُّ أو( ب المخاطرAvoid،)  أو( رفض المخاطرRejectوقد .)  َّتقسيم نوعية تم

 .(تقييم أكثر تفصيًلا م لَّ سُ  اختيارمن الممكن ) (ضعيفقوي، مقبول، )ثًلثة مستويات لى ع يًّاإدارة المخاطر تنازل
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 

 صاحبة لهاة المتقنيلتقرير تدقيق المعلومات وا نموذجأُ  (:4المرفق رقم )
 

 د المسؤولية:حّدِّ ات الواردة في متن التقرير، ويُ ملحوظجدول يلخص تقييم ال يأتيوفيما 

 

نوعية وإدارة  كمية المخاطر المسؤولية  الملحوظة ة ملحوظرمز ال

 المخاطر

رقم تسلسل المحور: 

 التسلسل في المحور

 هنفس

عنوان 

  الملحوظة

أو  رتبة الشخص

 الجهات /الجهة

 المسؤولة 

لون  اختيارمع 

 درجة المخاطر 

لون  اختيارمع 

 درجة المخاطر 

 

 

 مناقشة التقارير: .3

مع  جتماعبتاريخ // االتمَّ  ة لمناقشة محتوياته، هذا وقدالمعني   طرافمع األ اجتماعا لعقد تمهيدا  المؤسسةإدارة إلى بتاريخ // إرسال التقرير  تمَّ 

 :ه من حيثأهداف جتماعاال ق  .........، وقد حق  .لة بكل منمثَّ مُ  المؤسسةإدارة 

 

 .التأكد من مصداقية محتويات تقرير التدقيق .أ

 .المؤسسةالتأكد من الفهم الصحيح لمحتويات تقرير التدقيق من قبل إدارة  .ب

 ر التدقيقالضعف الواردة في تقري نقطبها لتصحيح الثغرات و لتزاماال المؤسسةاالتفاق على التواريخ الواجب على إدارة 

 ات التدقيق:ُمحدَّد .4

نتائج مهمة التدقيق بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر عدم التزود بالبيانات والمعلومات أو  مجرياتفي ا رت سلبا ات أث  ُمحدَّدذكر أية  يتمُّ 

 .ات أخرىُمحدَّدأو  ، وأية معيقاتوتسهيل مهمته الُمدق  قمع  المؤسسةالمطلوبة بالشكل الصحيح وبالموعد المطلوب، ومدى تعاون إدارة 
 

 فريق التحقيق: أعضاءمؤهالت وخبرات المحقق المسؤول و .5

 .ذكرها( )يتمُّ 

 أعاله:في تفاصيل التقييم  يأتيمتن التقرير: ونعرض فيما ثالثا: 

( ُ  صاحبة لها( الم ةتقنيوإدارة المعلومات وال حوكمة ضوابطاألدنى متطلبات  ي بالحد  غط  وفيها محاور تقييم ستة يجب أن ت

 .(IT Governance & Mgtصاحبة لها )ة المتقنيوإدارة المعلومات والحوكمة  .1

 Composite Riskأعاله )في المذكور  Component Risk Ratingتقييم المخاطر سُلَّم  استخداميتّم  - تقييمها بدرجة تمَّ 

Rating-  تياآل على النحووذلك: 

 في المحور( الملحوظاتتوصيف باقي  ت على سبيل المثال، ويتم  ر  ك  صاحبة لها: )ذ  ة المتقنيت والالمعلوماحوكمة (: ۱:  ۱) الملحوظة

 

 (1:1) الملحوظةتقييم 

  قليل  متوسط  جوهري x حرج مدى األهمية

 x ضعيف  مًلئم  جيد  ممتاز تقييم الضوابط
    منخفض  متوسط x عالي  كمية المخاطر

إدارة ونوعية 

 المخاطر

   x ضعيف  مقبول  قوي
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 

 صاحبة لهاة المتقنيتقرير تدقيق المعلومات وال نموذجأُ  (:4مرفق رقم )

 

ُ  (Vulnerabilities) توصيف الثغرات يتمُّ   (Threats) توصيف التهديدات فضًلا عنة واإلجراءات، نظمضعف في الضوابط واأل نقطل شك   التي ت

 .لخإ.. .أثر السمعةأو  القانونيأو  التشغيليأو  سواء األثر المالي (Impact) ف األثرتوصييتم   ض لها، وبالمحصلةمكن التعرُّ تي يال

 :التوصية

 .المقبول لحد  إلى اللوصول بالمخاطر  المؤسسةها من قبل إدارة اتخاذيتم توصيف اإلجراءات المطلوب 

 :المؤسسةرد إدارة 

 المؤسسةإدارة  ذكر رد   يتمُّ 

 -(:Applications. البرامج التطبيقية ) .2

 

 :تياآلعلى النحو  ، وذلك)(تقييمها بدرجة  تمَّ 

 (:Data Managementإدارة البيانات ) .3

 :تياآلعلى النحو (، وذلك )تقييمها بدرجة تمَّ 

 

 :Servers) ى )ة التشغيل والبرمجيات األخرأنظمة بما فيها رئيسأجهزة الكمبيوتر ال .4

  :اآلتيوذلك على النحو ، ()تقييمها بدرجة تمَّ 

 

 :(Networks) ة المساندةنظمواإلنترنت واإلنترانت واأل الواسعةشبكات الكمبيوتر المحلية و .5

 :اآلتيوذلك على النحو ، )(تقديمها بدرجة تمَّ 

  
 Business Continuity and disaster recovery ية العمل، والحماية المادية والبيئيةاستمرارخطط الطوارئ وخطط  .6

plans, physical and environmental security 

 :اآلتيوذلك على النحو ، ()تقييمها بدرجة تمَّ 

 عالج من سنوات سابقة:العالقة ولم ت   الملحوظاترابعا: جدول ب

نوعية إدارة  كمية المخاطر الملحوظةوصف   الملحوظات

 المخاطر

اإلجراء المتخذ 

من قبل إدارة 

 وتاريخه المؤسسة

 التوصية
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (5مرفق )
 صاحبة لهة المتقنيور تدقيق المعلومات والمحا

  IT Governance تقنية المعلومات والتصالتحوكمة 

البنك  وضوابط ،(۳الواردة في المرفق رقم ) ،تقنية المعلومات واالتصاالت حوكمة كفاءة تحقيق عمليات و مدى كفاية

المرفق في ( الواردة MEAالرقابة والتقييم والقياس ) من خًلل تطبيق عمليات  الشأن بهذا  ُمتعل  قةال عراقيالمركزي ال

 آنفاا المذكور

 تقنية المعلومات واالتصاالت أهدافبين  ستراتيجيمستوى التوافق اال

 اوحمايته أمن المعلوماتالسياسات الخاصة ب يةفع المدى كفاية و

 مقدَّ والمنتجات والدعم الفني المُ والخدمات  تقنية المعلومات واالتصاالتمستوى رضا المستخدمين على إدارة 

 من حيث المهام ونطاق العمل والنشاط تقنية المعلومات واالتصاالتمدى كفاية لجان 

 رضة بطبيعتهاامدى كفاية الهياكل التنظيمية وضمان عدم تضارب المصالح وفصل المهام المتع

تقنية المعلومات لتدقيق الخارجي والمستشارين في مجال مدى كفاية وكفاءة ومهارات ومؤهًلت المعنيين بالتدقيق الداخلي وا

 واالتصاالت

 تقنية المعلومات واالتصاالتوالتدقيق الداخلي ل تقنية المعلومات واالتصاالتكوادر لمدى كفاية وشمولية الوصف الوظيفي 

 من المعلوماتألو

القرار  اتخاذ، والممارسات العملية في آليات يةمخاطر التشغيلالو تقنية المعلومات واالتصاالتمدى كفاية إدارة مخاطر 

 ةستراتيجيوالمخاطر اال تقنية المعلومات واالتصاالتالمبني على المخاطر بما فيها مخاطر 

 دى كفاية وتنظيم إدارة أمن المعلومات من حيث الهياكل التنظيمية وتوظيف الموارد المختلفة بما في ذلك العنصر البشريم

 Project Portfolio Managementة وتنظيم إدارة محفظة المشاريع كفايفر واتومدى 

 ة ذات العًلقةنظموالقوانين والتشريعات واأل عراقيالبنك المركزي ال لضوابط متثالمدى اال

 تقنية المعلومات واالتصاالت حوكمة  لضوابطمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  امتثالدى م

 ( من قبل التدقيق ACL,IDEA( مثل )CAATS) كشف االحتيالبرامج لو أدوات استخداممدى 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (5مرفق )
 صاحبة لهة المتقنيمحاور تدقيق المعلومات وال

 (Outsourcingاالسناد( )أو  )التعهيد تهاوكفايمدى وجود سياسات االستعانة بالغير 

 والمسؤوليات حيالها ُمقدَّمةدمات المن حيث تفصيل الخ مدى كفاية التوثيق للتعاقدات الخارجية والداخلية ومًلحقها

 لكل من ،اوحمايته من المعلوماتلزيادة ونشر مستوى الوعي بالممارسات السليمة أل ها؛وتنظيمتدريبية البرامج المدى كفاية 

 على شكل قواعد السلوك المهني الشأنفر معايير بهذا ا، ومدى توزبائنهو المؤسسةموظفي 

  

 البرامج التطبيقية وإدارتها

ُ التي  تها،وكفاء مطبقة والمعتمدة الجراءات اإلمدى كفاية   ى بآليات تطوير وشراء وفحص وتشغيل البرامجعن ت

  ات الموظفين على البرامج المستخدمة بحسب طبيعة العملامتيازمدى كفاية وسًلمة اإلجراءات الخاصة بتعريف 

(Role based access privileges) 

 يهاوالموافقة المسبقة عل ، ةحس اسلبرامج الل ستخداملمعلومات بمنح صًلحيات النفاذ واالمدى انخراط إدارة أمن ا

 (Maker,checkerمثل وجود ) ةحس اسفحص ضوابط إدخال البيانات على البرامج ال

 ة المستخرجة من البرامج المختلفةحس اسللوثائق ال نمضوابط المخرجات والحفظ اآل فحص

 ومدى مصداقية المدخًلت والمخرجات Data Processingج في عمليات المعالجة فحص مدى سًلمة البرام

 ي لكترونية ونظم الدفع اإللكترونتشغيل القنوات اإلفحص ضوابط 

 في عمليات التوثيق والمتابعة  Computer Aided System Engineeringبرامج  استخداممدى 

  (Accreditationمؤسسات تصنيف دولية معروفة ) ة على شهادات تأهيل منرئيسمدى حصول البرامج ال

 التصنيف اآللي للتسهيًلت شأنب عراقيالبنك المركزي ال لضوابط متثالمدى اال
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (5مرفق )
 صاحبة لهة المتقنيمحاور تدقيق المعلومات وال

 إدارة قواعد البيانات

 اتبيانات، وإدارة قواعد البيانللى كفاءة وتفعيل سياسات اإلزاحة مد

 مدى كفاءة وكفاية موظفين متخصصين في إدارة قواعد البيانات

 قواعد البيانات والبيانات بشكل عاملداء األدى كفاءة وكفاية إجراءات مطبقة لمراقبة وتحسين م

يل فصل صًلحيات إدارة قواعد البيانات عن البيانات نفسها للحماية من مخاطر االختراق والتعد شأنبفحص ضوابط الحماية 

ح به  من قبل ضابط قواعد البيانات غير الُمصرَّ

 ىحتياطمدى كفاءة وتفعيل إجراءات النسخ اال

 ( من قبل إدارة منفصلة مثل أمن المعلوماتDBA) ستخداموتفعيل عمليات مراقبة اال دى كفاءةم

 إدارة البياناتلمعالجة أخطاء ومشاكل  Error Dictionary آليات مثل إلى  ادنتستفعيل واالدى كفاءة وم

 

 ةرئيسإدارة أجهزة الكمبيوتر ال

 (Systems Configurationsة )نظماأللتكوينات ي حتياطمدى كفاءة وتفعيل إجراءات النسخ اال

 مدى كفاءة وتفعيل إجراءات مراقبة أداء األجهزة

 (ترقية، تطوير)تغيير كُل   ة لدىنظممدى كفاءة وتفعيل إجراءات فحص األ

ُ Administrators Logsة )نظماأل مديريل ستخداماال متابعةوتفعيل إجراءات مراجعة تقارير مدى كفاءة  ع راج  (، وهل ت

 (Security Administratorمن قبل جهة منفصلة مثل )

  مدى كفاءة وتفعيل إجراءات موثقة لمعالجة أخطاء التشغيل

ات متيازوي االذوالمستخدمين  Administratorsة )نظماأل يريمدة وتفعيل إجراءات تغيير كلمات السر لنفاذ ءمدى كفا

 العليا
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (5مرفق )

 صاحبة لهتقنية الممحاور تدقيق المعلومات وال

 vulnerability assessment and) تهاوكفاي ،مدى كفاءة إجراءات فحوصات االختراق وتحديد الثغرات
penetration test) 

 ةرئيسيوتر المستوى التوافرية ألجهزة الكمبص فح

 مدى كفاية عمليات فصل بيئة التطوير والفحص عن بيئة التشغيل

 (Networksإدارة الشبكات )

 هاوتفعيل تهاوكفاء، مدى وجود سياسات تعريف وإدارة الشبكات

 تهوزياد، المؤسسة زبائنلموظفي و ،اوحمايته أمن المعلوماتالشبكات لنشر الوعي بممارسات  استخداممدى 

 تهوكفاء Help Desk مكتب المساعدةجود مدى و

 تهموكفاء Network Administratorsصين في إدارة الشبكات تمدى كفاية موظفين مخ

 تهاوكفاء Change Managementمدى كفاية إجراءات إدارة التغيير 

 بالتراخيص للبرمجيات وحقوق الملكية الفكرية لتزاممدى اال

 تهافع اليو، الشبكات واألدوات المستخدمة في المراقبة مدى كفاية إجراءات مراقبة أداء

 ية العملاستمرارمتها لخطط ءمدى مًلو كاتبرية لعناصر الشفحص مستوى التواف

من يفوضه، ومراقبة أو  مراقبة إشرافية من قبل مدير الشبكات) تهافع اليو، لشبكاتل ستخداممدى كفاية إجراءات مراقبة اال

 أمن المعلومات(مستقلة من قبل إدارة 

 وتلك المفتوحة مع الغير WAN ذات النطاق الواسعقوة التشفير المستخدم لدى تراسل البيانات عبر الشبكات 

التي تعمل عليه )مثال على المستوى  OSI/ ISO  ـوتحديد المستوى من ال Firewalls الجدران الناريةفحص مواصفات 

ومدى كفاية معايير األمن والحماية لسرية  (Application Layer المستوى السابعأو  ،Network Layerالثالث 

 بصورة خاصة تهاومصداقيوخصوصية البيانات 

 Firewall securityمثل أمن المعلومات بمراجعة التعديًلت الحاصلة على ) تها،فع اليو مدى كفاية إجراءات إدارة منفصلة
policy ACL) من ق ستخداموعلى تتبع االتها، ومراقب( بل مدير الشبكةAdministrator) 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

                              

 

 

 (5مرفق )
 صاحبة لهتقنية الممحاور تدقيق المعلومات وال

 

 تهافع اليو ،هاشأنبعلى الشبكات، ومدى كفاية اإلجراءات حيال عمليات المراجعة  IDS/ IPSأجهزة  استخداممدى 

 ((Remote Access and Useد لة لعمليات النفاذ عن بعمدى كفاية ضوابط الحماية المفع  

 ية العمل واألمن المادي والبيئياستمرارإدارة خطط 

والعنصر البشري  تقنية المعلومات واالتصاالتبما في ذلك من توافرية لموارد تها، وكفاءية العمل  استمرارمدى كفاية خطط 

 الشأن  بهذا عراقيالبنك المركزي ال لضوابط متثالوإجراءات وتنظيم الخطط ضمن إطار اال

 تهافع اليدى كفاية إجراءات جرد الموجودات من أجهزة وبرامج ونظم المعلومات وم

ح بهبحماية األجهزة المختلفة من النفاذ  تها،فع اليمدى كفاية اإلجراءات الخاصة  و ومن الفيروسات، مثل النفاذ  ،غير الُمصرَّ

 (CD Rom,USB…etc) عبر الشبكات من خًلل أجهزة كمبيوتر مجهزة بمنافذ

ح بهنات الشبكات من النفاذ مدى كفاية اإلجراءات الخاصة بالحماية المادية لعناصر ومكو    ، مثل وجودغير الُمصرَّ

 (Open Portsلعناصر الشبكات غير الفاعلة ) 

 ( Switches,Routers,…etc) تمدى كفاية اإلجراءات الخاصة بالحماية المادية لعناصر الشبكا

ح بهغير من الوصول   الُمصرَّ

على معايير تقييم مثل  والبديلة، بناءا الرئيسة فحص متطلبات األمن المادي والبيئي لغرف تشغيل مراكز البيانات واالتصاالت 

وجود أجهزة ومكان وجود الغرفة في البداية، وأرضية مرفوعة، ومة الموقع، ودرجة حرارة ورطوبة مناسبة، ءمدى مًل

أجهزة ووالعالمية(،  عراقيةه بموجب المواصفة الاستخداموع الغاز المستخدم إذا كان مسموح بن)إطفاء حريق آلي ونوعها 

سجل دخول الزوار، وحصر الدخول فقط لألشخاص وتسجيل، المراقبة والميرات اكوإنذار وكشف الحريق وتسريب المياه، 

 والضوابط المستخدمة في ذلك ،ح لهمصرَّ المُ 

 ولغرفة تشغيل مراكز البيانات واالتصاالت للمؤسسةالدورية لملف الزوار  مدى كفاية إجراءات المراجعة
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (6مرفق رقم )

 منظومة السياسات )حد أدنى(

 النطاق الغرض اسم السياسة

 

تقنية تنظيم حوكمة 

 المعلومات واالتصاالت

 داريبما في ذلك الشكل اإل ،معلومات واالتصاالتتقنية الموارد  دارةوضع القواعد والمعايير الًلزمة إل 

 ،تلك الموارد دارةوالهياكل التنظيمية بما في ذلك النشاطات والمهام والمسؤوليات إل ،(المركزيأو  )مركزي

 .اليةبما في ذلك الموارد الم

تقنية عمليات وخدمات ومشاريع 

 المعلومات واالتصاالت

 

 أمن المعلومات

  اوحمايته

 

 متثالواال ،والتوافرية ،المصداقيةو ،والسرية ،واعد والمعايير الًلزمة لضمان متطلبات الحماية وضع  الق 

-ISO) مثل الشأنير الدولية المقبولة بهذا بحسب المعاي تقنية المعلومات واالتصاالتموارد  دارةإل
IEC2/27001). 

المصاحبة  تقنيةالمعلومات وال جميع

 .لها

 

أمن بيانات بطاقات 

 اوحمايته عالدف

 متثالواال ،والتوافرية ،والمصداقية ،والسرية ،القواعد والمعايير الًلزمة لضمان متطلبات الحماية اعتماد

 ،بما في ذلك التجار ،إلدارة أمن البيانات من قبل جميع الكيانات المشاركة في معالجة وإدارة بطاقات الدفع

دو ،والمؤسسات المالية ،زينوالمجه    عن جميع الكيانات األخرى التي ي، فضًلا لكترونالدفع اإلي خدمات مزو  

ة بحسب المعايير الدولية حس اسال تصديقبيانات الأو  /و نقل بيانات حامل البطاقةأو  معالجة،وتقوم بتخزين، 

 لتلك المعايير. ا( وفقا PCI DSSات الفعلية للحصول على شهادة )جراءاإلجميع  اتخاذو الشأنالمعتمدة بهذا 

 يلكترونات الدفع اإلبطاق

ية العمل استمرارخطط 

وخطط التعافي من 

 الكوارث

  ية استمراروخطط  الموظفينوضع القواعد والمعايير الًلزمة لبناء خطط التعافي من الكوارث وحماية

الخطط لضمان توافرية  علىتحديث الفحص والتدريب والتشغيل والبناء والبما في ذلك أليات  عمالاأل

 الحرجة سسةالمؤعمليات 

وحماية  الحرجة؛ المؤسسةعمليات 

 البشر.

 

تقنية مخاطر  إدارة

 المعلومات واالتصاالت

 من المخاطر اها جزءا بوصف تقنية المعلومات واالتصاالتوالمعايير الًلزمة لبناء مخاطر  وضع القواعد 

ليات آو ،المختلفة طرافاألالمخاطر والمسؤوليات والمهام المناطة ب تلك حوكمةبما في ذلك  ،للمؤسسةالكلية 

 أهدافالقرار المبني على المخاطر وتحقيق  اتخاذتقييم وضبط ومراقبة المخاطر بهدف تعزيز عمليات 

 .المؤسسة

ومدخًلتها  المؤسسةعمليات  جميع

 .تقنية المعلومات واالتصاالتالخاصة ب

تقنية المعلومات  امتثال

 IT) واالتصاالت
Compliance) 

وللقوانين  ،البنك المركزي والجهات الرقابية األخرى لضوابط متثالمعايير الًلزمة لضمان االوضع القواعد وال

 .المؤسسةولسياسات  ،ة الساريةنظمواأل

المعنية  المؤسسةعمليات  جميع

تقنية المعلومات  موضوعاتب

 .واالتصاالت
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (6مرفق رقم )

 منظومة السياسات )حد أدنى(

 

 النطاق الغرض اسم السياسة

 Dataصوصية البيانات )خ
Privacy) 

من  معنويينالأو  طبيعيينال باألشخاصوضع القواعد والمعايير الًلزمة لحماية البيانات الخاصة 

ح به ستخدامفصاح واالعمليات اإل  .غير الُمصرَّ

 .كاف ةا البيانات الخاصة 

 االستعانة بخبرات خارجية

((Outsourcing 
بشكل  تقنية المعلومات واالتصاالتموارد بشكل عام وبموارد اعتماد سياسة عامة لًلستعانة بال

المملوكة للغير أو In-sourcing)    ) للمؤسسةتلك الموارد سواء المملوكة  ؛خاص

((Outsourcing  الممارسات الدولية أفضل  ة والقوانين وتحاكي نظمألوا الضوابطتراعي

 On-site Near-site Off-shore)نتاجية اإلة يلمكان العم بالحسبانذ ؛ وتأخالشأنالمقبولة بهذا 
Off-site) يات الخدمة ووتراعي متطلبات مراقبة مست بالحسبان؛ وتاخذ(Service Levels )

وتحقيق متطلبات  ،ثالثة محايدة موثوقة أطراف( من قبل Audit Right) التدقيق وتفعيل حق

متطلبات ، فضًلا عن لسرية والمصداقيةوضوابط الحماية الًلزمة لتلبية متطلبات ا ،ية العملاستمرار

 الموارد استغًللفي  يةفع الالكفاءة وال

  كاف ةا  المؤسسةعمليات 

 محفظة المشروع إدارة

(project 
Portfolio 

Management) 

الًلزمة  الحوكمةبما في ذلك مراحل المشروع و ،دارة المشاريعوضع القواعد والمعايير الًلزمة إل

بالحماية  ُمتعل  قةوتلك ال ،(Quality Requirementsبالجودة ) ُمتعل  قةلتحقيق المتطلبات ال

 هدافا ألتحقيقا  متثالباال ُمتعل  قةوتلك ال ،(Confidentiality Requirementsوالسرية )

 .اوعملياته المؤسسة

تقنية ب ُمتعل  قةال المؤسسةمشاريع  جميع

 المعلومات واالتصاالت
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 

 (6مرفق رقم )

 اسات )حد أدنى(منظومة السي

 Assetالموجودات ) إدارة
Management) 

 اة المختلفة وتحديد مالكيهنظموضع القواعد والمعايير الًلزمة لتصنيف درجة مخاطر البيانات واأل

 وضوابط حمايتها خًلل مراحل دورة حياتها المختلفة.

والبرامج واألدوات  جهزةالبيانات واأل

 المصاحبة لها.

تقنية لموارد  المقبول ستخداماال

  المعلومات واالتصاالت

تقنية المعلومات وضع القواعد والمعايير الًلزمة لتحديد السلوك المقبول وغير المقبول لموارد 

 .واالتصاالت

يقات والشبكات األجهزة والبرمجيات والتطب

 يلكترونبما في ذلك االنترنت والبريد اإل

  Changeير )يالتغ إدارة
Management) 

قواعد والمعايير الًلزمة لضمان مصداقية التغيير من حيث توثيق الموافقات الًلزمة من وضع ال

 .الخاضعة للتغيير صولمالكي األُ 

 تقنية المعلومات واالتصاالتعمليات  جميع

 ةرئيسالحواسيب الأجهزة 

Servers  

في ذلك ضوابط  غير المشروع لألجهزة بما ستخداموضع قواعد ومعايير لتقليل عمليات النفاذ واال

فضًلا عن  ،ات العليا لبيئات التشغيلمتيازوذوي اال تقنية المعلومات واالتصاالتنفاذ موظفي دائرة 

البرمجيات المختلفة بما في ذلك ضوابط الحماية و عمليات التشغيل اليومي لألجهزة إدارةمعايير 

 ة لتلك األجهزة يات المراقبة والصيانة الدورلي  آو

أو  المملوكة ةرئيسالالحواسيب جميع 

بيئات كل ل المؤسسةالمدارة من قبل 

التطوير والفحص والتشغيل  بما في ذلك 

األخرى المصاحبة  دواتنظم التشغيل واأل

 لها.

 لطرفية المرتبطة بالشبكات أواألجهزة ا كُل   األجهزة  نة علىخزَّ ة المُ حس اساية البيانات الية لضمان حمنتقو يةوضع قواعد ومعايير سلوك أجهزة الكمبيوتر الطرفية

 القائمة بحد ذاتها

نة ة حس اساية البيانات التقنية لضمان حمو يةوضع قواعد ومعايير سلوك األجهزة المحمولة  ، Smartاألجهزة المحمولة مثل ) كُل   جهزة.األ علىالُمخزَّ

PDA  ،Laptop 
Memory  ،USB  ،phone 

Etc)......Cards 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (6مرفق رقم )

 السياسات )حد أدنى( منظومة

ات امتيازصًلحيات و إدارة

 Access  Userالنفاذ )
Management) 

 ةات النفاذ للبيانات والبرامج واألجهزامتيازوضع قواعد ومعايير لضمان منح صًلحيات و

لموارد  ،والتوافرية ،والمصداقية ،لمستخدميها بحسب الحاجة للعمل وبالحد األدنى بما يكفل السرية

 .معلومات واالتصاالتتقنية ال

البرامج واألجهزة وقواعد البيانات وما  كُل  

 حكمها.هو في 

ة نظماأل اقتناء /تطوير

  system)والبرمجيات 
Development Life 

Cycle) 

ختلفة لضمان مالبرمجيات الة ونظماأل اقتناء /وضع القواعد والمعايير الًلزمة لتنفيذ مراحل تطوير

 .أهدافهو من خًلل منهجيات التطوير المختلفة المتناسبة مع متطلبات العملطلبات العمل لمتتلبيتها 

ات مع لتزاماالتفاقيات والتعاقدات واال كُل  

من داخل  طرافواأل الخارجية طرافاأل

 .المؤسسة

  لخدمةامستوى  إدارة

Service Level 
Management) 

ها، وتوثيقها، وقياسها، ومراقبتها، لوقبو ،ُمقدَّمةوضع قواعد ومعايير لتحديد مستوى الخدمات ال

األمثل للموارد ودعم  ستغًللخارجية لضمان اال أطراف مأ داخلية أطرافسواء من وتحسينها، 

 .المختلفة المؤسسةعمليات 

مع  اتلتزاماالاالتفاقيات والتعاقدات و كُل  

من داخل  طرافواأل الخارجية طرافاأل

 .المؤسسة

 سترجاعي واالحتياطالنسخ اال

(up-Back 
and Restore) 

لضمان توافرية البيانات ومصداقيتها  سترجاعي واالحتياطوضع قواعد ومعايير ألليات النسخ اال

 وسريتها.

 .البيانات في بيئات التشغيل وحيثما يلزم

 بالبيانات  االحتفاظ

(Retention Data) 

تلك المتواجدة أو  ل ورقيها سواء بشكرفاوضع قواعد ومعايير الخاصة بحجم البيانات الواجب تو

لة بين حجم بها والمفاض االحتفاظة الواجب ينوالمدة الزموالتطبيقات المختلفة لحواسيب على أجهزة ا

 البيانات.إلى  فرة وسرعة األداء في الوصولاالبيانات المتو

األجهزة والبرمجيات ووسائل وأدوات  كُل  

 بالبيانات. االحتفاظ

 زاتية والتجهنظمشراء األ

(Purchasing Systems) 

دضلة بين الوضع قواعد ومعايير للمفا  ُمتعل  قةالتجهيزات التقنية والبرامج ال كُل   .ين الخارجينمزو  

 بها.
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (6مرفق رقم )

 منظومة السياسات )حد أدنى(

 Remote) النفاذ عن بعد
Access) 

لتقليل مخاطر  مؤسسةالالخاصة ب الحواسيبوضع قواعد ومعايير للربط الشبكي عن بعد بشبكات 

ة الضبط والرقابة الداخلية المعنية نظمة وألحس اسال المؤسسةصادر ملبيانات و ستخداماالطًلع واال

 .وللحماية من مخاطر السمعة ؛المؤسسةبحماية موجودات 

والشركاء الدخليين والخارجيين  طرافاأل

دمثل  بيئات  جميعالخدمات؛ ولي مزو  

ألجهزة التطوير والفحص والتشغيل ل

سبيل المثال ال  على والشبكات؛ ومنها

والشبكات  ،االنترنتالحصر شبكات 

وخطوط االتصال المختلفة مثل  ،رةشفَّ المُ 

(ISDB ،Frame relay 
VPN DSL MPLS) 

 عناصر الشبكات استغًللفى  يةفع الوضع قواعد ومعايير لضمان  تحقيق متطلبات الكفاءة وال (Networksالشبكات )

 أهدافا لتحقيق تحقيق متطلبات األمن والحماية من جهة أخرى دعما ومن جهة  تاإلتصاالو

 .المؤسسة

 البيئات  جميععناصر الشبكات ب كُل  

 الشبكات الًلسكلية

(Wireless Networks) 

ة المتناقلة عبر الشبكات الًلسكلية من حس اسوضع قواعد ومعايير بغرض حماية البيانات ال

 ير المشروع.غ ستخداماالعتراض واال

الشبكات الًلسكلية الفعلية منها  كُل  

 واالفتراضية

 الجدران النارية

(Firewalls) 

 تهاحمايآلية و ،الجدران الناريةعمل أجهزة  ليةظمة آلمناألدنى من القواعد والمعايير ال وضع الحد  

((Firewalls نات وعمليات الكفيل بحماية وضمان سرية ومصداقية بياوشكل المطلوب اللتفعيلها ب

 .وتوافريتها المؤسسة

( العاملة Firewalls)ـأجهزة ال كُل  

 مثل كاف ةا، بالبيئات 

External)،proxy ،DNS 
DNS VPN Routers 

Switches servers…etc.) 

االختراق وتحليل  صفح

 penetrating)الثغرات 
Testing and 

Vulnerability 
Assessment) 

ُ  أمنيةزة وعناصر الشبكات لضمان عدم وجود ثغرات معايير لفحص األجهووضع قواعد  ن من مك   ت

  .للمؤسسةة حس اسة والعمليات النظماختراق البيانات واأل

التقنية من أجهزة  المؤسسةموجودات  كُل  

شبكات الحماية عناصر و ةرئيسحواسيب 

 برمجيات.الو

Pravit(  الخاص م الهاتفمقس   
Branch Exchange( 

م لضمان الحماية والسرية لبيانات قس   ة المُ نظممن قواعد ومعايير الحماية أل وضع الحد األدنى

 غير المشروع ستخداممن اال المؤسسةوعمليات 

المملوكة وغير المملوكة م قس   المُ أجهزة  كُل  

 للمؤسسة



 

66 
 

  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (7مرفق رقم )

 المعلومات والتقارير )حد أدنى(

 همحتويات اسم التقرير

مصفوفة الصًلحيات 

ات ازمتيواال

(Authority 
(Matrix 

دمصفوفة  البرامج وقواعد البيانات وعناصر  جميع علىات الممنوحة متيازالصًلحيات واال تُحد  

 تهامتيازأو  ووظيفته وصًلحياته تفاصيل اسم المستخدممثل ال الشبكات؛

 

تقنية  مخاطرعوامل  تحليل

 المعلومات واالتصاالت

(IT 
Risk Factors 

Analysis) 

 الداخلية.ات التهديد -1
 الخارجية.التهديدات  -2
 .تقنية المعلومات واالتصاالتدارة موارد إمواطن الضعف في  -3
 .المؤسسةتمكين عمليات  على تقنية المعلومات واالتصاالتمواطن الضعف في قدرة  -4
 . تقنية المعلومات واالتصاالتمخاطر  إدارةمواطن الضعف في  -5

 مخاطرسيناريو  تحليل

تقنية المعلومات 

 IT) التصاالتوا
Risk Scenario 

Analysis) 

 خارجي أو  ا داخليم  إمصدر التهديد  -1
 أحداث خارجية.أو فيروس، اختراق أو  ،اءخطمثل األ (Threat Typeنوع التهديد ) -2
غير  لتعديأو تعطل؛  أو ،سريةمعلومات عن فصاح اإلمثل (: Eventالحادث) -3

غير  ستخداماالأو ة؛ نظماألوانين قولل فع التصميم غير أو تدمير؛ و سرقةأو مشروع؛ 

 مقبول.ال
تنظيمة  لهياكأو بشر؛ مثل (: Asset or Resource Affected) المتأثرة صولاألُ  -4

 .برامج معلوماتأو معلومات؛  تقنيةل تحتيةالبنية العمليات ل
 .همدة الحادث عمر الحادث قبل اكتشاف، الوقت : وقت الحدوث -5

تقنية سجل مخاطر 

 تصاالتالمعلومات واال

(IT Risk 
Register) 

 إدارةوخيار  ،ص تقييم المخاطرلخ  مُ  ،تاريخ التقييم الًلحق ،فريق التقييم ،: مالك األصلمةُمقد   -1

 المخاطر.
 أعًله.في  تقنية المعلومات واالتصاالتسيناريو تحليل مخاطر  -2
 يةاحتمالبمن حيث احتساب محوري المخاطر متمثلة  تقنية المعلومات واالتصاالتتقييم مخاطر -3

مقياس  استخداموبفضل  ،(Impact or Severity) ثروحجم األ ،(potentialityالحادث )

 المؤسسةوعمليات  أهدافإلى  اادا نتساحجم األثر  ظهارإو ،التقييممعياري زوجي لمحاور 

 على اآلتية ليةامحاور التقييم ألحد النماذج الع استخدامب تقنية المعلومات واالتصاالتالمتضمنة 

 سبيل المثال: 
 COBIT Information Criteria .أ
 COBIT for Risk .ب
 Balanced Scorecard(BSC) .ت
 Extended BSC .ج
 Westerman .د
 COSO ERM .ه
        FAIR   (Factor Analysis of Information Risk)  .و

                                                                
 (Risk Appetite) لمخاطرل اقابلية تحمُّ   - 4
ل قابلية تحمُّ قل من أمحسوبة لكمية المخاطر اكانت قبول )في حال مالمخاطر ) إدارةخيار  -5

 .(تحويل ،بتجنُّ  ،تخفيف ،لمخاطر(ا

 الخطة(يد التنفيذ بحسب قأو  ،تذ  ف   المخاطر ومتابعتها )نُ  إدارةبنود خطة  -6
من عدم  تأكدلل (Key Risk Indicators)ة لمراقبة مستوى المخاطر رئيسمعايير أداء  -7

لقابلية تجاوز  للمخاطر ودرجة ا تحمُّ لقابلية الموجب لل نحرافالمخاطر )نسبة اال تحمُّ  تحمُّ

 لمخاطر(.ا
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (7مرفق رقم )

 المعلومات والتقارير )حد أدنى(

RACI Chart   المسؤولة بشكل أولى  طرافاألأو  الشخصأو  الجهاتأو  الجهة يديتحقوائم تتضمن

(Responsible( وتلك المسؤولة بشكل نهائي )Accountable)،  وتلك المستشارة

(Consulted)، إيتم   وتلك التي( طًلعهاInformedل ) تقنية المعلومات دارة موارد إعمليات كل

 .وأمن المعلومات والرقابة  مستقلةمخاطر  إدارةو ؛واالتصاالت

 IT Riskملف المخاطر )
Profile) 

 سجل المخاطر. -1
 ليل عوامل المخاطر.تح -2
 (Losses and Near-Missesالخسائر المتحققة وغير المحققة ) -3
 .تدقيقق جهات مستقلة -4

 IT Risk)المخاطر تقارير 
Report) 

 ؛المؤسسةالمتضمنة  في عمليات  اليةالح تقنية المعلومات واالتصاالتيوضح كمية مخاطر 
تصميم شكل وطريقة عرض هذه  ويتمُّ  ؛ك المخاطردارة تلها إلاتخاذالتي سيتم أو  ات المتخذةجراءواإل

 العمليات التي تقع ضمن مسؤوليته بحسب طلبه. خذ القرار مالك العميلة/التقارير بحيث تخدم مت  

 IT Risk (خريطة المخاطر

Map or Heat map) 

ولة واألثر( ومناطق المخاطر المقبولة وغير المقب يةحتمالي المخاطر )االرسم بياني يوضح محور  

لقابلية بحسب  تقنية مخاطر  هوشر عليتو ،توضيح ذلك ىلوان تساعد علألمخاطر بموجب ا تحمُّ
 .المحسوبة والموجودة في عمليات ذلك المعلومات واالتصاالت

Risk   Universe 
Appetite and 

Tolerance 

 ،واالتصاالت تقنية المعلوماتالمخاطر المتضمنة في العملية بما فيها مخاطر  جميعتقرير يوضح 
لقابلية الموجب على  نحراف( ونسبة االRisk Appetiteيوضح كمية المخاطر المخطط قبولها )  تحمُّ

 (.Risk Tolerance)لمخاطر ا

 الرئيسةمؤشرات قياس المخاطر 

(key Risk    

Indicators 

من  تأكدلل اليةح( لمراقبة المخاطر الBenchmark)ـتحديدها ومقارنتها بيتم   عبارة عن معايير قياس

لقابلية على عدم تجاوزها لل إلى  اادا نتساة سقياس رئيتحديدها لتكون موشرات  ويتمُّ  ،لمخاطرا تحمُّ

 اآلتية:لمعايير ا

 وحجم الموشر في قياس أثر المخاطر. األثر: حصة -أ
 للقياس.القابلية  -ب
 االعتمادية. -ج
 .يةحس اسال -د

Risk Taxonomy  معايير ، فضًلا عن ومراقبة المخاطر إدارةفي تعريف وقياس وتوضح معاني المصطلحات المستخدمة

لدى جميع هما يذاتتلك المصطلحات بالمعنى والمفهوم  استخداميتم   بحيثوالتعبير عنها، قياس المخاطر 
 .الشأنبهذا  وضوابطناوبما يتفق  ،الشركاء

Risk   and   Control 
Activity Matrix(RCAM) 

 تلك المخاطر دارةات والضوابط المقابلة المتخذة إلجراءاطر المحسوبة واإلن كمية المخبي  مصفوفة تُ 

 .عليها السيطرة، ومدى كفايتهاو
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (7مرفق رقم )

 المعلومات والتقارير )حد أدنى(

 موازنة أمن المعلومات

 اوحمايته

 للمؤسسةة العامة نفاقها على أمن المعلومات للعام القادم ضمن الموازنالُمخطَّط إلتحديد المصاريف يتمُّ 

القائم لمصاريف العام الحالي مقارنة  نحرافمتضمنة تحليل اال ،ذهايتنفالُمخطَّط لوبما يتوافق والمشاريع 

 .سهنف للعام ةُمحدَّدمع الموازنة ال

MIS Report   نتاجهإودورية  ته،ووظيف ،أنواع التقارير المنتجة بحيث تظهر اسم مالك التقرير جميعن مصفوفة تبي، 
 .تجاههالمتخذ  جراءواإل

منهجية تدقيق أو  استراتيجة

 واالتصاالتتقنية المعلومات 

(Audit 
Strategy) 

ونطاق التدقيق وبرامج التدقيق المستخدمة في  تقنية المعلومات واالتصاالتتدقيق  أهدافتحديد يتمُّ 

 عمليات المراجعة.

تقنية المعلومات ميثاق تدقيق 

 IT Audit) واالتصاالت
charter)          

(Engagement Letter) 
 

تقنية المعلومات تحديد صًلحيات عمل تدقيق  فيهيتمُّ  ضمن الميثاق العام للتدقيق الداخليأو  ميثاق مستقل

تضمين يتمُّ و الشأنبهذا  وضوابطناوبما يتفق  ه،ونطاق ومسؤولياته، وطبيعته، ،واالتصاالت

 .أيضااالخارجي بذلك  لُمدق  قاعة مع ( الموق  Engagement Letter)ـال

 

تقنية المعلومات خطة تدقيق 

 IT Audit) واالتصاالت
plan)  

 المخاطر. ىرسم خطة مستقبلية للتدقيق تكون مرتكزة ومبنية عليتمُّ 

 HRًلت )مصفوفة المؤه  
Competencies) 

 إدارةزم امتًلكها لكوادر رات والمهارات الًلبتتضمن الشهادات األكاديمية والمهنية والفنية ومجموع الخ
تقنية وتدقيق  ،والتشغيل ،تقنية المعلومات واالتصاالتمخاطر  إدارةو، تقنية المعلومات واالتصاالت

 .وحمايتها وأمن المعلومات ،المعلومات واالتصاالت

تقنية المعلومات سجل تدقيق 

 Assurance) واالتصاالت
Findings Register) 

 ات والمتابعات المتخذة حيالها.جراءالتدقيق واإلظات ووملح نقط جميعيحتوي 

تقنية المعلومات ملف تدقيق 

 Assurance) واالتصاالت
Report Repository) 

  تقنية المعلومات واالتصاالتتقارير تدقيق ُكل   يحتوي

دارة افضل المعايير الدولية إل

تقنيقققققققة مقققققققوارد ومشقققققققاريع 

 المعلومققققققققات واالتصققققققققاالت

تقنيقققققققققققققة مخققققققققققققاطر  إدارةو

 المعلومققققققققات واالتصققققققققاالت

وأمققن وحمايققة والتققدقيق علققى 

  تقنية المعلومات واالتصاالت

 المؤسسةها لكادر استخدامالممارسات الدولية وتوفير أفضل  طلوبة بحسبمنشاء مكتبة بالمراجع الإيتمُّ 

 .ةاعاالمر الضوابطو ةنظممنظومة القوانين واأل، فضًلا عن بحسب طبيعة العمل

 



 

69 
 

  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (8مرفق رقم )

 تقنية المعلومات والتصالتالخدمات والبرامج والبنية التحتية ل

 

سم الخدمة، ا

 البرنامج، األداء
 وصف

الحوادث  إدارةخدمات 

(Incident 
Management 

Services) 

لحوادث اواحتواء  ها،وتقييمداوت المستخدمة في اكتشاف مخاطر ات والبرامج واألجراءفراد واإلمجموع األ

واستخًلص الدروس والعبر من خًلل  ،غًلقهاإو ها،ورفعوكتابة التقارير حيالها لها،  تصديوال ومعالجتها،

 ليات المراجعة الناقدة لها.آ

IT Assets 
Inventory 

تقنية المعلومات ات والبرامج واألداوت المستخدمة في عمليات جرد موجودات جراءمجموع األفراد واإل

 مثل:حلول  استخدامب واالتصاالت
 

.Configuration management database(CMDB)  
Assetmangement systems 
Simple Network Management Protocol (SNMP). 
Reporting agents. 

التوعية بالممارسات 

السليمة ألمن 

 اتمالمعلو

ات والبرامج واألدوات المستخدمة في تصميم رسائل دورية لكل من الشركاء جراءمجموع األفراد واإل

لكيفية التعامل السيلم لضمان الحد  المؤسسة زبائنوللشركاء الخارجيين مثل  ،المؤسسةلداخلين من كادر ا

  مثل: ،أداوت استخداممن متطلبات أمن المعلومات و ىاألدن

 

 Training courses (internal and external) 

 News feeds 

 Knowledge bases (KBs) 

 Training tools 

 Social media  

 Email 

 Collaboration tools 

 Vendor and industry advisories 
 CERT advisories 
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  المعلومات واالتصاالت في القطاع المصرفيضوابط الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية 

 (8مرفق رقم )

 تقنية المعلومات والتصالتالخدمات والبرامج والبنية التحتية ل
 

سم الخدمة، ا

 البرنامج، األداء
 وصف

أمن وحماية البيانات 

 والمعلومات المنطقي

، سرية البيانات والمعلومات ىاألداوات المستخدمة في الحفاظ علات والبرامج وجراءمجموع األفراد واإل

 مثل: ،أداوت استخدامو تها،وتوافري تهاومصداقي

  

 PKI sniffers DPI 

 Encryption services 

 Firewalls 

 Packet analyzer sensors  

 IPS \IDS 

 Data loss prevention (DLP) 

 System and device management solutions 

 Software distribution solutions 

 Remote management systems 

 Virtualization and cloud management solutions 

 Document management  

 Data classification systems 

 Application-centric data management solutions 

 Data obfuscation solutions 

 Vendor information security advisories and KBs 

 Honeypots tarpits 

 Antimalware antirootkit antispyware antiphishing 
 

ع األفراد واإلجراءات والبرامج واألدوات المستخدمة لضمان توفير وسائل المراقبة المستمرة ومجم مراقبة أمن المعلومات

 ، مثل:اوحمايته أمن المعلومات أهدافلتحقيق 

 

 Logs 

 SNMP 

 Alternting system 

 SIEM (Security Information and Event Management) 

 Management dashboards 

 Network operations centers (NOCs) 

تقنية تدقيق  برمجيات

المعلومات 

 واالتصاالت

والبرمجيات  وكشف االحتيال، تقنية المعلومات واالتصاالتالبرمجيات المساعدة في تدقيق 

 . مثل:إليها والنفاذ ها،وتوثيق ،وكتابة تقارير التحقيق ،وتقييم المخاطر ،المستخدمة في التخطيط

 

 CAATs (Computer Assisted Audit Techniques) 

 Document management systems 

 Planning tool 

 Tracking issues system 

 Data analytics/sampling techniques 

 Workflow systems 
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 ذات الصلةتقنيةوال المعلومات وإدارةحوكمة  ضوابط

 المؤسسة عملياتالتوجيهية إلدارة مخاطر والمبادئ و

 (8مرفق رقم )

 تقنية المعلومات والتصالتلبرامج والبنية التحتية لالخدمات وا

 

سم الخدمة، ا

 البرنامج، األداء
 وصف

االستضقققافة وضقققوابط 

األمققن المققادي والبيئققي 

 ةرئيسلغرف الخوادم ال

غقققققرف االتصقققققاالت و

 د بالكهرباءوالتزو  

 :يأتيما بحسب  ىتوفير ضوابط األمن المادي والبيئي بالحد األدن

  ُومحمية عن في تصميمها،  كون البنية التحتية للبناية بعيدةترف وأن ى تواجد الغراع  ي

في أو  ،تهديدات فيضانات وتسربات المياه والصرف الصحي المحتملة، سواء أسفل البناء

مساحة الغرف يجب أن تكون وض لذلك. عرَّ خر مُ آأي مكان أو  ،نهايته بالقرب من األسطح

 المحتمل التوسع المستقبلي بالحسبانوتأخذ  اليةالح المؤسسةكافية وتلبي احتياجات 

 طبيعة في سواء  (يجب أن يكون مكان الغرف والبناية بشكل عام غير محدود الوصول

من قبل شركات االتصاالت  بموجب االتفاقيات التعاقدية الحصرية( مأ ،الموقع الجغرافي

دومن  كاف ةا   ين متنوعينمزو  

 رف االتصاالت ة وغرئيسيجب أن تتمتع غرف الخوادم ال 
غرف تزويد الكهرباء بالحماية المادية والبيئية  (Routers, switches,…etcل: )مث

ومعزولة من حيث التأثيرات  ،دون شبابيكمن بحيث تكون محاطة بجدران مسلحة 

ي احتياطبيانات أجهزة الكمبيوتر، ومخدومة بمدخل في ا ر سلبا الكهرومغناطيسية التي تؤث  

عند الطوارئ، ويجب أن تكون الغرفة من حيث التصميم  ن قبل األفراده مستخداممحكم ال

 ،ويجب أن تحتوي على كواشف للدخان ،مخدومة بمداخل الكهرباء وأجهزة مكافحة الحريق

ايجب و، اليةبدرجة حماية ع ،والرطوبة ،والحرارة ،والمياه توفير المراقبة التلفزيونية  أيضا

لحماية األجهزة من  ؛مساحة الغرفة بشكل عادل جميعى ع علوزَّ والتبريد المُ  ،لةالمسج  

الحرارة والرطوبة المرتفعة، مع توفير أجهزة لسحب الغبار من الغرفة، وأن يكون الدخول 

 إشارات تدل   ةلين من ذلك، مع مراعاة عدم وضع أي  خوَّ ع غير المُ من بحيث يُ  اومراقبا  اما كمح

 .لينخوَّ دون مرافقين مُ من  المؤسسةفي  ةحس اسالغير على مكان تواجد تلك الغرف ال

   دة المصادر وأن يكون يجب تزويد غرف الخوادم وغرف االتصاالت بمداخل كهرباء متعد

مولدات كهرباء عن فضًلا  ،(UPSتوفير بطاريات ) :التحويل بينها بشكل أوتوماتيكي، أي

في حال انقطاع  ،(في األقلة حس اس)ال المؤسسةبالقدرة الكافية لتشغيل أجهزة وعمليات 

 .رئيسمصدر الكهرباء ال

 والمقاييس )حيثما تطلب  متطلبات الدفاع المدني ودائرة المواصفات بالحسبان يجب األخذ

 .األمر ذلك(

  ُالبديلة  ا على غرف الخوادم واالتصاالت والكهرباءأيضا  طبقينآنفاا،  ر  ك  كل ما ذ

(Disaster Recovery Sites.) 
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 ذات الصلةتقنيةوال المعلومات وإدارةحوكمة  ضوابط

 المؤسسة عملياتالتوجيهية إلدارة مخاطر والمبادئ و

 (8مرفق رقم )

 تقنية المعلومات والتصالتالخدمات والبرامج والبنية التحتية ل

سم الخدمة، ا

 البرنامج، األداء
 وصف

 

 

المعايير والمواصفات 

القياسية العالمية 

المعتمدة في إنشاء 

مراكز البيانات 

(DATA 

CENTER) 

 
 
 Uptime institute, TUI Tier Standard: Operational Sustainability  

 ANSI/TIA-942-A Infrastructure Standard for Data Centers  

 ANSI/BICSI 002 Data Center Design and Implementation Best 

Practices  

 CENELEC EN 50600 Information technology — Data centre 

facilities and infrastructures 

 CENELEC EN 50173-5 Information Technology - Generic Cabling 

Systems  

 ISO/IEC 24764 Information technology - Generic Cabling Systems 

for Data Centres  

 ASHRAE 90.4-2016 - Environmental Conditions  

 ISO 9000 - Quality System  

 ISO14000 - Environmental Management System  

 IS0 27001 - Information Security 

 PCI – Payment Card Industry security standard  

 AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange, Data Centre business 

continuity standard  

 

 


