
 

 

 

 

 

 وضردنية لضمان القرالشركة األ

 

 وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها دليل حاكمية 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 2 of 9 
 

 

 دليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها 

 ضبط الوثيقة

 ضبط الوثيقة

 الدائرة نوعها اسم الوثيقة

دليل حاكمية وإدارة المعلومات 

 والتكنولوجيا المصاحبة لها
 دائرة ادارة المخاطر ومراقبة االمتثال وثيقة عامة

 اإلقرار

اعداد: دائرة ادارة المخاطر ومراقبة 

 االمتثال
  

 

 ضبط االصدار

 اإلصدارضبط 

 أسباب التعديل تاريخه اإلصداررقم 

  15/8/2022 (1االصدار رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 3 of 9 
 

 

 

 

 المحتويات 
 

                                                                                                                                                   المقدمة .1

4 

 4 إطار عمل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها .2

 4 المصاحبة لهامفهوم حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا  .3

 4 الدوافع الرئيسية لتطبيق حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها: .4

 5 األهداف الرئيسية لحاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها: .5

 5 العناصر الرئيسية لحاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها: .6

 6 لحاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها:المهام واالدوار الرئيسية  .7

 7 عمليات حاكمية وإدارة تكنولوجيا المعلومات: .8

 

  



 

Page 4 of 9 
 

 المقدمة .1
 

االسااتراتيةية للمؤساا ااات   فور تكنولوجيا المعلومات من وحدة داعمة الى وحدة أساااسااية لت قيه ا  دادقد تطور مؤخرا ل 

وحيث ان  ذه المؤساا ااات ت ااتند يا عملياتها الرئي ااية على تكنولوجيا المعلومات كان العد من وضاام نماك م كم ومتكامل 

 بنا إطار حاكمية وإدارة تكنولوجيا المعلومات.يضمن االستخداك الفعال لموارد تكنولوجيا المعلومات من خالل ت

ن طريقة إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات أصب ت عامال" رئي يا" لنةاح المؤس ات ع بب االعتماد المتزايد على حلول ا 

 ااذه الطره  و تطبيه حاااكميااة تكنولوجيااا المعلومااات المؤساااااا اااااايااة ممثال عمعيااار  أعرز وإحااد  المعلومااات تكنولوجيااا 

COBIT2019 (Control Objective for Information and related Technology). 

عتبر حاكمية تكنولوجيا المعلومات المؤساااااا ااااااية احد  العمليات التا ت ااااااعى إدارة ال ااااااركة عبر ا الى ضاااااابط تنفيذ ت 

 إلدارةريقة المثلى و ا الط ا داء.تفويض الصااالحيات وقيا   ا  داف  ال ااياسااات االسااتراتيةيات المؤساا ااية من خالل 

من جميم ا طراف على ن و  وأصاااا اب المصااااال عمليات تكنولوجيا المعلومات لالسااااتمرار يا تلبية احتياجات االعمال 

 يعال.

ركز حاكمية تكنولوجيا المعلومات يا ال ااااركة ا ردنية لضاااامان القروع على العديد من العمليات ا ساااااسااااية مثل إدارة ت 

التنميمية الفعالة  وان اااااااء الهياكلإدارة امن المعلومات  المالية اإلدارة  التغيير إدارة  موارد التويير  الموظفين شااااااؤون 

وإدارة ومراقبة ا داء عاسااااااتخداك عطاقة ا داء المتوازن لمراقبة  ذه العمليات  والم ااااااؤوليات الوظيفية  ويصاااااال ا دوار

 الرئي ية. والعمليات ا خر 

لها من ا داف وساااااياساااااات ال اااااركة التا يتم ترجمتها الى عمليات  التكنولوجيا المصااااااحبةوالمعلومات  اكمية إدارةحبدأ ت 

 التنميمية.تنعكس على جميم م تويات ال ركة  وأن طة أخر  وإجراءات وضواعط

 

 ي الشركة األردنية لضمان القروض فلها  والتكنولوجيا المصاحبةعمل حاكمية وإدارة المعلومات  إطار .2
 

لها على  التكنولوجيا المصاااحبةو إدارة المعلوماتوردنية لضاامان القروع يا عمليات وضااواعط حاكمية  ااتند ال ااركة ا ت 

والمقاييس و و عبارة عن مةموعة من المعايير   ISACAإصاااداره من قبل جمعية  والذي تم COBIT2019عمل  إطار

للم اااعدة يا االسااتفادة من اسااتخداك تكنولوجيا المعلومات  وأيضاال الممارسااات وإجراءات ومؤشاارات  ( قبولها عالميا" )تم

 المعلومات.تكنولوجيا  حوكمة وضبطي هل ييها  عيئةالدرجات عاإلضاية الى الم اعدة يا ان اء  عأعلى
خله ووإدارة الم ااااريم  الخارجية و الت اااريعات الداخليةو االلتزاك عالقوانينويا ت قيه ا داف ال اااركة  إلطارا ااااعد  ذا ي 

ئد وت  ااااااين م ااااااتويات المخاطر  القيمة المثلى من تكنولوجيا المعلومات من خالل الم ايمة على التوازن وت قيه الفوا

 المعلومات.المتعلقة عتكنولوجيا  واستخداك الموارد

 

 لها  والتكنولوجيا المصاحبةمفهوم حاكمية وإدارة المعلومات  .3
 

وقيا   لقرارات اوت ديد ا ولويات واتخاذ  السااتراتيةا ا ا إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات من خالل عملية التخطيط   

وأصاا اب المصااال   والةهات المختلفةالعالقات عين ا طراف  والم ااؤوليات وتوصااي ا داء عاإلضاااية الى توزيم ا دوار 

حيث وتعتبر حاكمية تكنولوجيا المعلومات جزءا" متكامال من ال اكمية المؤسااا اااية  واإلدارة التنفيذية(.مةلس اإلدارة  )مثل

  المؤس ية. فا  داتركز عوجه خاص على مراقبة وإدارة تكنولوجيا المعلومات عما يضمن ت قيه 

 

 لها: والتكنولوجيا المصاحبة وإدارة المعلوماتالدوافع الرئيسية لتطبيق حاكمية  .4
 

 ذه المعلومات ع ااااكل يعال  دارةإلاالمر الذي حتم على إدارة ال ااااركة الى وضاااام اليه  لمعلومات التعامل مم كم  ائل من ا 

 عالية.للم اعدة على اتخاذ القرارات ع كل كفؤ وعموثوقية 

توائم  التا تتطلبو  الم اااااريم وال ااااياساااااتو" ال يتةزأ من العمليات ال اجة المتزايدة العتبار تكنولوجيا المعلومات جزءا 

  االعمال.ا داف تكنولوجيا المعلومات مم ا داف 
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االمر الذي يتطلب ساااال اااالة من  لمعلومات اطوير عرامج وخدمات جديدة يتطلب التركيز على مةال االعتكار يا تكنولوجيا ت 

د م تويات عالية من الكفاءة  ذه الخدمات / البرامج الى العمالء / جهات التمويل مم وجو والتوريد إليصالعمليات التطوير 

  وال رعة والةودة.

 لمعلومات.ايادة الضواعط الرقاعية على حلول وتطبيقات تكنولوجيا ز 

 .الخارجيةو القوانين الداخليةوالمتثال للت ريعات ا 

  ساسية.اإلدارة ال ليمة للم اريم االستراتيةية وكذلك الموردين الرئي ين الذين تعتمد عليهم ال ركة يا العمليات ا 

  تواير ا.و قيه مبادئ امن المعلومات لضمان سريتها وتكاملها ت 

 

 لها: والتكنولوجيا المصاحبة وإدارة المعلوماتاألهداف الرئيسية لحاكمية  .5
 

 لمعلومات.ا الموائمة عين االستراتيةية العامة لل ركة وعين الخطة االستراتيةية لتكنولوجيا 

 لمعلومات.اتخاذ القرارات المتعلقة عاستثمارات تكنولوجيا ا 

  لمعلومات.ال فايية يا ميزانيات عمليات وم اريم وخدمات تكنولوجيا ا 

 لمعلومات.ا أنممةعقليص المخاطر ذات العالقة ت 

 لمعلومات.امان وجود الية م تدامة لتطوير خدمات تكنولوجيا ض 

 لمعلومات.اتكنولوجيا  داء جود مراقبة و 

 الخارجية.و القانونية والتنميمية الداخليةومكين نهج متكامل لتلبية المتطلبات الرقاعية ت 

  ليه.ع قيه التميز الت غيلا من خالل تطبيه تكنولوجيا المعلومات ع كل يعال يمكن االعتماد ت 

 لمعلومات.ا اتكنولوجيل ديد الضواعط الرقاعية الهامة للبنية الت تية ت 

 الرقاعية.والتقارير المالية  عدادإلالمعلومات الالزمة ويير ت 

 لمعلومات.اامن تكنولوجيا  إجراءات ل مايةومان وجود ضواعط رقاعية ض 

  لطارئة.امان استدامة خطة استمرارية العمل التا تضمن تواير الوظائ  الهامة يا ال االت ض 

 

 لها: والتكنولوجيا المصاحبة وإدارة المعلومات الرئيسية لحاكميةالعناصر  .6
 

لها ع اااكل أسااااساااا على  التكنولوجيا المصااااحبةورتكز ال اااركة ا ردنية لضااامان القروع يا حاكمية وإدارة المعلومات ت 

  -عنصرين: 

  ت قيه قيمة االعمال(Business Value):  واالعمالمن خالل التوايه االستراتيةا عين تكنولوجيا المعلومات. 

  ال د من الخاطر المتعلقة عتكنولوجيا المعلومات(IT Risks Mitigation:)  من خالل تضاااااامين مبدأ الم ااااااائلة

  ال ركة.ضمن عمليات 

 

  - ا: ولتالية ل وكمة تكنولوجيا المعلومات الخمسة اذه العناصر انبثه عنها مةاالت التركيز الرئي ية   

  (IT Value Delivery)تحقيق المنفعة  (1

مما يقود الى عيئة تناي ااية عالية وك ااب رضااا وت اامل تقديم خدمات وعرامج عةودة عالية ضاامن الوقت المطلوب 

تكنولوجيا المعلومات  تاستثماراويا  ذا ال ياه تتم عملية إدارة ومراقبة  المختلفة وثقة العمالء وجهات التمويل 

  منها.لت قيه القيم المرجوة 

    IT Risk Management )لومات ) إدارة مخاطر تكنولوجيا المع (2

ترضا جميم الةهات ذات العالقة  و الم رك ا ساسا حاكمية وإدارة تكنولوجيا المعلومات  إلظهاران ال اجة 

الكوارث  والتعايا من حيث تتمثل ع ااااااكل رئي ااااااا يا حماية أصااااااول تكنولوجيا المعلومات المخاطر  إلدارة

وحيث ان المخاطر ال تقتصاااااار يقط على المخاطر المالية يهنالك المخاطر الت ااااااغيلية  االعمال واسااااااتمرارية 

  -خالل: تكنولوجيا المعلومات ولذلك تتم عملية إدارة المخاطر من  والنمامية ومخاطر
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  واالليات الالزمةالمخاطر ذات ا ثر العالا على ال اااركة ووضااام ال اااياساااات  ع اااأنوجود ال ااافايية 

  لمعالةتها.

 كد عاستمرار من ان نماك الرقاعة الداخلية الخاص عإدارة المخاطر يعمل ع كل كفؤ.التأ 

  ال ركة.جعل إدارة المخاطر جزء ال يتةزأ من عمليات 

  وقوعها.وضم استراتيةيات وم ؤوليات إدارة المخاطر وت ديد م تو  قبول المخاطر يا حال 

  (IT Strategic Alignment)التوافق االستراتيجي  (3

مم اسااااااتراتيةية  تتالءكسااااااتثمارات ال ااااااركة يا مةال تكنولوجيا المعلومات من حلول وتطبيقات وخدمات ان ا

تعمل إدارة ال اااركة على عناء البنية الت تية وتعزيز القدرات الالزمة لت قيه يهم االعمال وخدمة  ال اااركة عالتالا

 المصال .جميم أص اب 

 ( IT Resource Management)إدارة الموارد  (4

استخداك وتخصيص موارد تكنولوجيا  وعالتالا يتم ا مثل ان مفتاح نةاح أداء تكنولوجيا المعلومات  و االستثمار 

وت  اااااين التكالي   ال اااااركة يا خدمة احتياجات  والبيانات(التكنولوجيا  التطبيقات  )الم اااااتخدمين المعلومات 

 خارجية.ستعانة عخدمات مصادر المتعلقة عهذه ا صول عاإلضاية الى معرية كيفية إدارة اال

  (IT Performance Measurement)قياس األداء  (5

يتمثل عمتاععة تنفيذ الم ااااااريم ومراقبة خدمات تكنولوجيا المعلومات من خالل أنممة قيا  ا داء الم اااااتمدة من 

 .وقدراتهااستراتيةيات ال ركة 

الممارسااااااات المتبعة عالميا ذو أ مية عالية حيث يؤثر أداء  أيضاااااالان قيا  أداء تكنولوجيا المعلومات ح ااااااب 

 االعمال.تكنولوجيا المعلومات سلبا او إيةاعا على تنفيذ مهاك 

  -المعلومات: اعتمدت إدارة ال ركة استخداك ا ساليب التالية لقيا  أداء تكنولوجيا 

  المعلومات. والخارجية لتكنولوجياعمليات التدقيه الداخلية 

  المخاطر المتعلقة عتكنولوجيا المعلومات وعرنامج التقييم الذاتا تقييمCRSA  

   ت تويه على مؤشرات ا داء الرئي ية  عمااالستناد الى عطاقة ا داء المتوازن 

 

 لها: والتكنولوجيا المصاحبة وإدارة المعلومات الرئيسية لحاكميةالمهام واالدوار  .7
 

على راسها  ويأتالها  والتكنولوجيا المصاحبة وإدارة المعلوماتتلتزك ال ركة ا ردنية لضمان القروع عتطبيه تعليمات حاكمية 

منهم عما يكفل ت قيه  والم ااااؤوليات والمهاك والعمليات لكلويصاااال ا دوار  واإلدارة التنفيذيةت ديد العالقات عين مةلس اإلدارة 

 والعوائد المتوقعة المصاااال  عاإلضااااية الى الموازنة عين المخاطر  والفرعية واحتياجات أصااا اب اااية ا  داف المؤسااا اااية الرئي

 -والم ؤوليات التالية: ا دوار  عالمهاك  ذه العالقات  وتتلخص

 جلس اإلدارة م 

التوجيه العاك لم روع حاكمية تكنولوجيا المعلومات والموايقة على المهاك والم ؤوليات ضمن الم روع   تيتولى م ؤوليا

المناسبة  والهياكل التنميميةوالدعم وتقديم التمويل الالزك  عاإلضاية الى اعتماد ا  داف االستراتيةية لتكنولوجيا المعلومات 

 المعلومات.وارد وم اريم تكنولوجيا سير عمليات وم واالطالع على واالشراف العاك

 

 إلدارة التنفيذيةا 

يتولون م ااؤوليات ت اامية ا شااخاص المناساابين من ذوي الخبرة ععمليات ال ااركة لتمثيلهم يا الم ااروع وتوصااي  مهامهم 

بة لها عمصاافوية ا داف المعلومات والتكنولوجيا المصاااح ةوم ااؤولياتهم عاإلضاااية الى رعط ا  داف االسااتراتيةية لل اارك

وترتيب م اااريم وعرامج تكنولوجيا المعلومات ع  ااب ا ولوية ومراقبة م ااتو  الخدمات الفنية والتكنولوجية والعمل على 

  ريم كفاءتها وت  بنها ع كل م تمر.

  

 ائرة إدارة المخاطر ومراقبة االمتثال د 

كاية ا طراف المعنية المتخصااصااين وريم تتولى م ااؤوليات الم اااركة يا الم ااروع والتأكد من تمثيل الم ااروع من قبل 

 التقارير ذات العالقة الى لةنة المخاطر واالمتثال.
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 حدة التدقيق الداخلي و 

مباشاار  والم اااركة يا م ااروع حاكمية تكنولوجيا المعلومات عما تتولى الم ااؤوليات المناطة عها عموجب التعليمات ع ااكل 

 التنفيذية كم ت ار ومراقب م تقل لت هيل وإنةاح إتماك الم روع.يمثل دور التدقيه الداخلا يا ا مور 

 

 لتدقيق الخارجي ا 

يتولون مراجعة وتدقيه عمليات توظي  وإدارة موارد وم اااااريم تكنولوجيا وعمليات ال ااااركة لمرتكزة عليها مراجعة ينية 

 المعلومات.عاإلضاية الى تدقيه تكنولوجيا متخصصة 

 

 

 

 

 المعلومات:عمليات حاكمية وإدارة تكنولوجيا  .8
  التنظيموعمليات التخطيط   

  -التالية: تقم ت ت  ذه المةموعة العمليات الرئي ية 

 المعلومات:عمل وحاكمية تكنولوجيا  إطارإدارة  (1

 اإلجراءات  االليااات الخطط  الميزانيااات تهاادف  ااذه العمليااة الى ت قيه ا ااداف ال ااااااركااة من خالل وضاااااام 

والموارد الى إدارة الهياكل التنميمية  عاإلضااااااااية المعلومات موارد تكنولوجيا  إلدارة والصااااااالحيات الالزمة

 الالزمة. الب رية

 االتفاقيات:إدارة  (2

وتلبية  والم اااااتقبلية تكنولوجيا المعلومات وم اااااتوياتها مم احتياجات ال اااااركة ال الية  تموائمة خدماتتمثل يا 

 العمل  متطلبات

 لموردين:اإدارة  (3

إدارة خاادمااات تكنولوجيااا المعلومااات التا يتم تقااديمهااا من قباال الموردين الخااارجيين لت قيه متطلبااات وا ااداف 

يار  عا عمالال ااااااركة ييما يتعله  فاقيات ومراقبة كفاءة الموردين  العقود إدارة  الموردين عما يا ذلك اخت وات

 الخدمة. م تو 

 -البيانات: إدارة  (4

تهدف  ذه العملية الى ت قيه ا داف ال ااااركة من خالل ت قيه واسااااتدامة اإلدارة الفعالة أصااااول عيانات ال ااااركة 

 العمالء.تكنولوجيا المعلومات وعيانات  واإلدارية وعياناتوتبرز أ ميتها من خالل جودة البيانات المالية 

 لعمليات التنفيذية ا 

  -التالية: تقم ت ت  ذه المةموعة العمليات الرئي ية 

  والم اريمإدارة البرامج  (1

يا ذلك إدارة  والتنفيذ والمراقبة عماحيث التخطيط  والم اااااااريم منالبرامج  إلدارةتتبم ال ااااااركة منهةية م ددة 

المنفعااة من تنفيااذ ااا عاااإلضااااااااايااة الى ت قيه ا  ااداف  والموارد والمخاااطر والتكلفااة والةودة لت قيهالنطاااه 

  ها.عاالستراتيةية المتعلقة 

تلبا متطلبات االعمال  والمتطلبات والعمليات التاال لول  والم اااااااريم ت ديدكما يتضاااااامن نطاه إدارة البرامج 

 اإلدارة.المعتمدة من مةلس  ةاالستراتيةيعناءا" على الخطة 

  والقدراتإدارة التواير   (2

 الخططللموارد من خالل وضااااام  واإلدارة الفعالةعلى تويير الخدمات  المعلومات عاساااااتمرارق ااااام أنممة يعمل 

مم متطلبات  يتالءكالمثلى من إدارة االنممة عما  والقدرات ولالستفادةالم تقبلية المناسبة لت قيه متطلبات الكفاءة 

 االعمال.

 ة تغييرات تكنولوجيا المعلومات ادار (3

لك التغيرات الطاارئة ذات الصاااااالاة  منضاااااابطاة إدارة جميم التغييرات عطريقاة   االعماال  جراءاتعإعماا يا ذ

وعمل تقييم للمخاطر التا قد تنتج عن  واجراءاته و ذا ي اااااامل ت ديد معايير التغيير  والتطبيقات والبنية الت تية.

واعداد التقارير ومتاععتها من قبل  (Roll –Backالتغيير ) واليات الغاء والصااالحيات وت ديد ا ولويات  التغيير 

  الم ؤولة.الفره 

 إدارة ا صول  (4
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يعمل ق اااااام أنممة المعلومات على إدارة أصااااااول تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمة ا مثل ومراقبة كفاءتها 

ال صااااااول على العدد ا مثل من الرخص  والتأكد منعاإلضاااااااية الى إدارة التراخيص والبرمةيات  عاسااااااتمرار 

 التراخيص.يتوايه مم اتفاقيات  واستخدامها عما

 االعدادات:إدارة  (5

والتا  والتطبيقات وا صااول والبنية الت تية ا ساااسااية لةميم ا نممة  لإلعداداتل يا ان اااء نماذق قياسااية تتمث

لتفعيل اعدادات امنة على ا نممة وتكون مرجعا لد  ت ااااغيل أصااااول جديدة او إعادة ضاااابط ا نممة لد   ته 

كما يتم ت ديث االعدادات  دوري ويتم مراقبة مد  توايه البيئة ال ية مم االعدادات القياسااااااية ع ااااااكل  تعطلها.

 المعلومات.وم تةدات امن  لألعمالالقياسية ع كل م تمر للتوايه مم المتطلبات الةديدة 

 

 

 

 عمليات الدعم   

  -التالية: تقع تحت هذه المجموعة العمليات الرئيسية 

 إدارة العمليات  (1

يعمل ق اااااام أنممة المعلومات يا ال ااااااركة على تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات 

وكذلك تقديم الدعم  الخدمات المطلوعة لدعم جميم  وأن اااطة المراقبةالداخلية عما يا ذلك تنفيذ إجراءات الت اااغيل 

  ال ركة.االلكترونية المطروحة من قبل  القنواتلى كاية التقنا للعمالء ع

 

 المعلومات:بتكنولوجيا  والمشاكل المتعلقةإدارة الحوادث   (2

يعمل ق اااام أنممة المعلومات على تقديم اسااااتةاعة سااااريعة لةميم ال وادث او ا خطاء التا تطرأ على التطبيقات 

 وا نممة.

 -االعمال: إدارة استمرارية  (3

وا ق اك اقبة االمتثال عالتعاون مم ق م أنممة المعلومات ومندوعين من كاية الدوائر تعمل دائرة إدارة المخاطر مر

ت ااغيل عمليات ال ااركة الرئي ااية وخدمات تكنولوجيا  إلعادةال ااركة على وضاام خطط اسااتمرارية االعمال  يا

كما يقوك ق اااااام أنممة المعلومات  عنها المعلومات يا حال حدوث أي خلل مما يضاااااامن إدارة المخاطر الناجمة 

 إلدارةالمعلومات ال  ااااساااة لةدول زمنا م دد لتويير  وا نممة ويقاعتنفيذ إجراءات الن اااال االحتياطية للبرامج 

 وعصورة م تمرة.االعمال 

 

 

 المعلومات:إدارة امن  (4

 الك اااااافية والعالجية ل مايةوتعمل دائرة إدارة المخاطر ومراقبة االمتثال على تبنا حزمة من التداعير الوقائية 

أصااول ال ااركة سااواء المعلومات او ال اابكات او ا نممة او التطبيقات من كاية أنواع االختراقات او الممارسااات 

 غير المصرح عها التا قد تؤثر على امن البيانات وسريتها 

 

 مليات المراقبة ع 

لداخلية يتم يا  ذه المةموعة مراجعة جميم عمليات تكنولوجيا المعلومات  واالمتثال ع ااااااكل دوري وتقييم عيئة الرقاعة ا

لل ركة من خالل  وا  داف االستراتيةية والمتطلبات والقوانين واللوائ  والتعليمات الداخلية والت ريعات الخارجية للقوانين

قصاااور ا ووضااام اإلجراءات  أوجهاجراء مراجعات وان اااطة تأكيد م اااتقلة عاإلضااااية الى التقييم الذاتا للضاااواعط وت ديد 

  والتص ي ية الالزمة.العالجية 

 

 الهياكل التنظيمية  

ععين  وتأخذيقوك ق م الموارد الب رية عالتن يه مم الدوائر المختلفة عال ركة عبناء ومراجعة الهياكل التنميمية ع كل م تمر 

 -المعلومات: االعتبار العوامل التالية لل فاظ على ال اكمية المؤس ية وحاكمية تكنولوجيا 

  ا داف ال ركة قصيرة وطويلة االجل 

  سوه العمل 

  والت ريعاتالقوانين  
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  القدرات الب رية 

 

 -التنميمية: كما يتم االسناد الى المبادئ التالية عند عناء الهياكل 

  يات:والم ؤولا دوار 

والمهاك الهياكل التنميمية وت ديد الم ااااميات  والعالقات علىالمواقم  والم ااااؤوليات توزيمي اااامل مبدأ ا دوار 

 ال ركة.العامة ييما يتعله عاستخداك وحماية أصول  تالم ؤولياالتاععة عما يضمن  الوظيفية

  المهاك: الفصل يا- 

ويهدف مبدأ الفصل يا  والواجبات الفصل عين المهاك  إلدارة واليدوية والك فية االليةتم وضم الضواعط الوقائية 

المخاطر العالية عمفرده وعدال من ذلك ان يكون  واالعمال ذاتالمهاك اال يقوك أي م اااتخدك عتنفيذ االعمال ال رجة 

 المهاك. ذه   داء أكثر نالك طريين او 

 

 -ها: ل لمصاحبةاالتكنولوجيا والستثمار في حاكمية وإدارة المعلومات ا 

سوف يعمل على  م تقبال و ذا ينطله من ان إدارة  الرع ية زيادةان االستثمار يا حاكمية تكنولوجيا المعلومات المؤس ية 

 .والخارجيينالداخليين  ا طرافال ركة تقوك عاتخاذ قرارات استراتيةية مبنية على ا داف ال ركة وا داف جميم 

 

 

 -ها: ل التكنولوجيا المصاحبةوإلفصاح عن دليل حاكمية وإدارة المعلومات ا 

 لها على موقم  والتكنولوجيا المصااااااحبة وإدارة المعلومات ةتلتزك ال اااااركة عن ااااار ن اااااخة م دثة من دليل حاكمي

 االلكترونا.ال ركة 

  والتكنولوجيا المصاااحبةاإليصاااح يا التقرير ال اانوي لل ااركة عن وجود دليل خاص ل اكمية وإدارة المعلومات 

 ت تويه.وعن مد  االلتزاك عالمعلومات التا 

 


