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  الفصل االول 

  مقدمة

ان مؤسسة التدقیق العلیا مستقلة في قابلیتھا ألستخدام التقنیة لتمكین ) ISSAI 1(یبین اعالن االنتوساي لیما 
الى تكنولوجیا ) ICT(و تشیر تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت  . التوصیل الكفوء لخدماتھا و مخرجاتھا

 أجھزةو یكون كل من . الخزن و استرجاع و التالعب و  ارسال او استالم المعلومات الكترونیًا او رقمیًا
و البنى التحتیة لوسائل االتصاالت األخرى مثل الفیدیو او الھاتف و من ضمنھا تقنیة  والبرمجیات الكمبیوتر

خرى جمیعھا جزء من تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت الھاتف النقال و تقنیات االتصاالت الناشئة اال
)ICT.(  

) ICT(یساعد ھذا الدلیل في تحدید المجاالت الرئیسیة التي تشكل قدرة تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت 
سنوات عدیدة لتحقیق المستوى االمثل لفھم ) SAIs(مع التسلیم بأنھ یمكن ان تستغرق اجھزة  الرقابة العلیا 

)ICT .(وھذا الفھم المرجو سیتأثر بعوامل مختلفة من .  من المھم السعي للفھم المناسب لجھاز الرقابة العالي
وعلى نحو مماثل فأن . الموارد رصد وقیود الوطنیة التحتیة البنیةضمنھا مستویات االستثمار المحلي و 

)ICT (قدمھات التي والنظم لخدماتلسواء  - و تعد المراجعة المنتظمة . ھو نظام فعال و مستمر في التطور  
اساسیة لمنع  –دائرة تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت التابعة ألجھزة الرقابة العلیا والتي تعتبر ھي االصح 

  . ليالمتماشیة مع منظور االدراك الخارجي و الداخ) ICT(فقدان خدمات 

و . بشكل متبادل في ھذا الكتیب) ICT(ستستخدم تكنولوجیا المعلومات و تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت 
و تشیر الى استخدام الحواسیب و الشبكات و البرمجیات و . لذلك فمن الضروري توضیح ھذه المصطلحات

تجھیز و (مع تكنولوجیا االتصاالت المعدات األخرى ألدارة المعلومات بینما ستدمج تكنولوجیا المعلومات 
من استخدام تكنولوجیا المعلومات ألدارة ) ICT(لھذا تزید ). مرئي  و اتصاالت ھاتفیة  / سمعي نقل

  .متد لتكنولوجیا المعلوماتم اختصار باعتباره إلیھ ینظر أن یمكنالمعلومات و 

  ):ICT(یغطي الكتیب المجاالت الرئیسة التالیة للقدرات الحدیثة ل

 ).ICT(اعداد عمل   - ٢الفصل  •
 .و اطار عملھا االستراتیجي) ICT(تطویر استراتیجیة  – ٣الفصل  •
 ).ICT(و تأسیس و الحفاظ على قدرات و مھارات ) ICT(تطویر اطار عمل كفوء ل  - ٤الفصل  •
تاسیس الھندسة المعماریة لتكنولوجیا المعلومات كجزء من الھندسة المعماریة ألجھزة  - ٥الفصل  •

 الرقابة العلیا
 ).و االدارة(و ملف تطبیق  ) ICT(تصمیم و تنفیذ بنیة   - ٦الفصل  •
 )ICT(ضمان سالمة  - ٦الفصل  •
و مراقبة و الحفاظ على نموذج عمل ) ICT(و اجراءات االداء ل) ICT(ادارة خدمات  – ٨الفصل  •

 .فعال
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و التي یمكن ان ترغب  في نھایة بعض الفصول ھناك مؤشرات لبعض الموارد االخرى ذات العالقة
  .اجھزة الرقابة العلیا دخولھا و تبنیھا

  

  الفصل الثاني
  )ICT(اعداد عمل 

ان  .  لتحقیق االھداف التنظیمیة) ICT(یتطلب جھاز الرقابة الفاعل و الكفوء توظیف و ادارة جیدة ل
)ICT ( تقنیات الحوسبة لیست خیار بما ان المنظمات في انحاء العالم قد اصبحت اكثر استقاللیة في

  :في منظمة ما لثالثة اسباب) ICT(یوجد قسم مختص ب . و تتوقع تبعات اكثر في المستقبل
  .ذات الخبرة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت جھاز الرقابة العالي قدرات لتوفیر •
 .لتنظیم تلك القدرات •
 .إیصال مھام اجھزة الرقابة العلیا االخرىللمساعدة في تشكیل و توجیھ االعمال المطلوبة ل و اتاحة  •
  

الذي یناسب و ) ICT(كیف یمكن لجھاز الرقابة ان یبتدع و یطور و یحافظ على عمل 
  الغرض؟

اداة لتحقیق او تمكین الغرض التنظیمي، و لذلك  –كوسیلة الى نھایة ) ICT(یجب ان ینظر الى 
بینما تأتي اھداف ). ICT(المنظمة لل ینبغي ان تؤدي اھداف المنظمة الى كیفیة نشر وتسخیر 

تتطور لتوازي االھداف التي تساعد في ضمان التوظیف ) ICT(المنظمة في البدایة فأن استراتیجیة  
  .في تحقیق االھداف) ICT(الفاعل و الدقیق لل

  
  

  
 القیادة  

 

 

   )ICT(استراتیجیة  اھداف تنظیمیة

                 الدعم    

  

  

  

  

  

 الترتیب
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تسیر مع االھداف التنظیمیة ، ینبغي على اجھزة الرقابة العلیا ان تقسم اھدافھا ) ICT(لجعل استراتیجیة 
و االكثر . العامة الى عدد من االھداف المفصلة ، و التي تعطي جھاز الرقابة العالي ثقافتھ و شخصیتھ الممیزة

)  ICT(ھدافھ، و االسھل ھو الحكم كیف تستطیع وضوحًا، یمكن لجھاز الرقابة العالي ان یكون حول ماھي ا
  .ان تناسب بشكل افضل لتحقیق تلك االھداف

ایضًا  االھداف ) ICT(و ینبغي ان تضمن . ُتفھم االھداف التنظیمیة بسھولة عندما توضح بمفردات غیر تقنیة
ت ذات العالقة التنظیمیة الواسعة تقسم الى اھداف من قبل الناس الذین یستطیعون ضمان كل المجاال

  .   للنشاطات التنظیمیة توضح و تشرح بطرق كافیة و فاعلة

  ماھي  اعمال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ؟ 

  : سیكون لعمل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت النموذجي 

 او المجلس /اوموظف رئیسي للمعلومات او الموظف الفني الرئیسي ُیبلغ المدیر االقدم وIT مدیر  •
المشاریع /ومدیر التنمیة ومدیر البرامج  مباشرةمدیر الخدمات ال: سیتم دعمھ من قبل  ITمدیر  •

  ITواداري IT ومدیر حمایة 
  . ناه مسؤولیات كل من ھوالء المدیریناد ١یوضح المخطط في الشكل 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١الشكل 

  الھیكل النموذجي لعمل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
  

  النموذجیة IT منظمة  
  ITمدیر                                           

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

واالحجام ، ومن غیر المحتمل واالتصاالت مختلف االشكال تكنولوجیا المعلومات في الواقع ، تاخذ ھیاكل 
ان تكون النسخة مضبوطة لشكال الھیكل النموذجي اعاله ، على سبیل المثال ، في بعض المنظمات ، قد 

عموما ، سیكون الجھزة الرقابة العلیا . تنحدر االعمال الرئیسیة اعتمادا على حاجة المنظمة ومالئمتھا 
صاالت اكثر تنظیما ومحددا بینما قد یكون  قسم تكنولوجیا واالتبتكنولوجیا المعلومات  الكبیرة وضع خاص

  الخدمات المباشرة

  عملیات الكمبیوتر

Help desk   

Desktop support   

Server support   

Database support 
  network support  

 

  التطویر 

  االنظمة الجدیدة 

 التطبیقات الساندة 

  ITاداري 

  ITتمویل 

  ITموظفي 

دعم الموظف الرئیسي  
 للمعلومات 

  ادارة االداء 

  بیانات 

  التخطیط االستراتیجي 

  ادارة المخاطر 

  منھجیات التطویر 

  مراجعة ادخال البرامج 

  ITحمایة 

  السیاسات االمنیة 

  اعتماد االنظمة 

  المراقبة االمنیة 

  الضمان االمني 
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المعلومات واالتصاالت لجھاز الرقابة العالي الصغیر او متوسط الحجم اقل من ذلك مع تفكك االعمال 
  . الخاصة  بالفعالیة من حیث التكلفة ولتعكس مدى توفر الموارد 

او اللجنة التوجیھیة في مكانھا المناسب ، و  وماتالمعل تكنولوجیا تضع اجھزة الرقابة العلیا مجموعة عمل
تقدم اللجنة . السیما تطور اجھزة الرقابة العلیا باقل الوظائف الخاصة بتكنولوجیا المعلومات المحددة 

وعلى نحو فعال وتسد الفجوة ما بین  ITالتوجیھیة مصادر غنیة بالمعرفة والدعم االستراتیجي الى مدیر 
ادارة جھاز الرقابة العالي وقسم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتضمن االنتظام المستمر بین اھداف 

  .واالتصاالت   عمل جھاز الرقابة العالي واستراتیجیة تكنولوجیا المعلومات

ل خاصة بتكنولوجیا المعلومات ومن االعتبارات االخرى من اجھزة الرقابة العلیا في وضع اعما
  : واالتصاالت تتضمن 

سواء تم التعبیر عن االھداف الواسعة  لجھاز الرقابة العالي باھداف واضحة ومحددة وتفصیلیة ،  •
وان ھذه االھداف تكون على مستوى صحیح من التفصیل والتناسب الغراض استراتیجیة تكنولوجیا 

 المعلومات واالتصاالت 
 

مستوى وضوح تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت داخل جھاز الرقابة العالي ، فیما اذا ھناك  •
 . عرض كبیر  لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 
فیما اذا كان ھناك ھیكل في مكانھ المناسب لضمان ومراقبة باستمرار التوفیق بین االھداف  •

التصال، ومن ھو المسؤول عن العمل الفعال لھذا التنظیمیة وإستراتیجیة تكنولوجیا المعلومات وا
 الھیكل ؟ 

 
مدى یستطیع انشاء فرق  أيما ھو مستوى المصادر التي یمتلكھا مدیر تكنولوجیا المعلومات والى  •

  یمكنھا ان تغطي المسؤولیات والمھام التي تحتاج الى ان تنفذ ؟ 
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  الفصل الثالث   

  ICT لاالستراتیجي  إطار العملو  ICT وضع إستراتیجیة

بغیة المساعدة لضمان اتساق ) والذي یعرف أیضًا بالخطة التكنولوجیة( ICTعلى الجھاز الرقابي تطویر
المؤسسة لالستدامة في الوقت االستثمار في التكنولوجیا واستخدامھا بنحٍو رصین لتحقیق أھداف ومبادئ 

الباعث  ھو) ISF(والذي یطلق علیھ  ICT تراتیجي للذا یعد اإلطار االس. الحاضر وإدارة التوجھات الناشئة
لیتم إدارتھا بنحٍو على تحدید العناصر األساسیة التي تكون مطلوبة  ISFالرئیسي لتنفیذ ھذا األمر حیث یعمل 

 معلومات عن الشركة وعلى أنظمة على والمحافظة  ضمان الخصوصیة والحمایة والسیطرة فعال من اجل 
ICT ، ٢الحظ الشكل.   

   ٢الشكل 

  ICT الخاص ب يستراتیجاإل إلطار العمل العناصر األساسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إطار عمل إستراتیجیة المعلومات - وزارة الحكومة المحلیة - حكومة استرالیا الغربیة:المصدر

  

  ICT االستراتیجي لإطار العمل 

   ITتقنیة المعلومات  إلطار عمل ) العناصر الرئیسیة(
  الحوكمة -١
  االتجاھات والتكنولوجیات الناشئة-٢
  أنظمة األعمال والتطبیقات-٣
  البنیة التحتیة والتكنولوجیا -٤
   ITاستمراریة أعمال  -٥
  األمن -٦
  المشروعأدارة  -٧

   IMأدارة المعلومات إلطار عمل ) العناصر الرئیسیة(
  إلدارة المعلومات) العناصر الثانویة(
  حوكمة المعلومات -١
  أدارة المعرفة -٢
  أدارة أصول المعلومات-٣
  المعلومات والوصول الیھااستخدام  -٤
  حفظ السجالت -٥
   أدارة البیانات -٦
 

   ICT إطار العمل االستراتیجي ل -التوثیق الساند 

  السیاسات -١
  االستراتیجیات  -٢
  الخطط -٣
  االجراءات -٤
 

 ICTالنموذج المستحق ل 

 خطط العمل
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سیظھر التنفیذ الفاعل إلطار العمل بنحٍو بارز في عملیة تطویر السیاسات واالستراتیجیات والخطط 
وبھذا الصدد، ینبغي على األجھزة الرقابیة أیالء . واإلجراءات بغیة توجیھ المؤسسة لبلوغ األھداف المرجوة

  :وكما ھو مبین في أدناه IM و ITفي عناصر الدعم الخاصة بأطر عمل الرئیسیة  لألسئلةاھتمامًا خاصًا 

  العناصر
  )IT(إطار عمل تقنیة المعلومات 

  الحوكمة

  التفاصیل 
  

إن االستراتیجیات والمبادئ والممارسات التوجیھیة تعمل 
وإرشاد ICT على تعزیز جمیع القرارات الخاصة ب

وھذا یشمل مجموعة من . ICT اإلیصال السلیم والفعال ل
إبالغ كادر الجھاز الرقابي حول التوجیھات التي تعمل على 

السلوكیات المتوقع قبولھا من خالل استخدام التكنولوجیا 
  ).سیاسة االستخدام المقبولة(

ھل عمل الجھاز الرقابي على تطویر استراتیجیات ومبادئ 
وممارسات التوجیھ المالئمة من اجل دعم اإلیصال الفعال 

  ؟ ICT لخدمات
االتجاھات والتكنولوجیات الناشئة كوسائل التواصل   الناشئةاالتجاھات والتكنولوجیات 

االجتماعي واألجھزة والھواتف الذكیة والحوسبة السحابیة 
والخدمات عبر االنترنت والبیانات المفتوحة التي تتیح 

وإیصال   ICTالتحدیات والفرص في أدارة أنظمة وموارد 
  .في المستقبل ICTخدمات 

ي للتحدیات المترتبة عن كیف استجاب جھازكم الرقاب
االتجاھات والتكنولوجیات الناشئة وما ھو مدى استفادة 
جھازكم الرقابي من تلك االتجاھات والتكنولوجیات الناشئة 

    في عملیة إیصال خدماتھ ؟
و الحصول على  تتضمن أنظمة البرمجیات والتطبیقات  أنظمة األعمال والتطبیقات

ً  عن إ دارة البرمجیات البرمجیات وتصمیمھا فضال
والمحافظة علیھا وتحلیل عملیات وتحلیل العملیات 

  .وتوحید األنظمة وتطبیق وفحص البرمجیات
ھل یمتع جھازكم الرقابي بموارد كافیة لدعم أو الحصول 

    على القرارات؟
البنیة التحتیة لشبكة االنترنت وأجھزة الحاسوب الخاصة   البنیة التحتیة والتكنولوجیا

األجزاء (حیث تشمل البني التحتیة .  ICTبتسلیم خدمات 
المادیة ألجھزة تقنیة المعلومات كخدمات الحاسوب ومعدات 

تصمیم بیئة البنیة التحتیة ( والتصمیم البنائي للحاسوب ) الشبكة
) نالحاسوب والمستخدمی أجھزةالمستخدمة لربط 
 من بدًال فتراضیةا عملیة إنشاء(والتصور البرمجي 

وأجھزة الخزن ومصادر شبكة  األجھزة الفعلیة برامج
  .والمقدرة واالتصاالت وإدارة الشبكة) االنترنت

ھل یمتع جھازكم الرقابي بموارد كافیة لدعم أو الحصول 
    على القرارات؟

  ITاستمراریة أعمال 
  
  
  
  
  
  

األنشطة المنجزة بغیة ضمان اإلتاحة المستمرة لألنظمة 
لدعم عملیات تشغیل المؤسسة وتغطیة تلك المجاالت، 
كالتعافي من الكوارث والتخطیط لحاالت الطوارئ 

  . والنسخ االحتیاطیة واستعادة البیانات
ھل توجد ترتیبات كافیة لمعالجة النظام وبیانات القضایا 

  المتاحة؟
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غیر  واالستخدام ألنظمة والبیانات من الوصولحمایة ا  األمن
والكشف أو إتالف التعدیل وتخطیة المرخص بھ 

المجاالت بما فیھا إدارة الوصول وإدارة الحوادث وإدارة 
  .التغییر واألمن البیئي والمادي

ھل ستكون ترتیبات األمن المخطط لھا من قبل الجھاز 
خاصة بالجھاز الرقابي كافیة لحمایة األنظمة والبیانات ال

  الرقابي وفعالة من حیث التكلفة؟
  

  یتبع اطار عمل تكنولوجیا المعلومات 

                                                                                                                                                                   ادارة المشروع  

وتخطیط   ابتداء :الرئیسیةوتتضمن العناصر  .محددة لتحقیق أھدافمصادر ال ومراقبة إدارةتخطیط وتنظیم  
  .المشروع   إنھاءوتنفیذ ورصد ومراقبة و 

  تحقیق النتائج المطلوبة  ؟ل مناسبة  ادارة مشروعمنھجیات  ھل وضع الجھاز الرقابي  

                                                                                       اطار ادارة المعلومات 

  المعلومات  حوكمة

استراتیجیة : المعلومات حوكمة  تتضمن عناصر. لمعلومات االستخدام الحالي والمستقبلي ل مراقبة ادارة  و 
ادارة مخاطر المعلومات :   والھیكلیةو سیاسة ادارة  المعلومات و المبادئ    والتخطیط لھا ادارة المعلومات

  .والمراقبة واالمتثال 

متاحة  فقط  الى  تاكید بان  المعلومات تقدیم ل دارة المعلومات الى الحاجة ال الجھاز الرقابيتصدى ھل  
  . ووفقا لحاجاتھم  المخولین  المستخدمین

  المعرفة  ادارة  

 الذكاء التجاري:وتتضمن العناصر . داخل المؤسسة  للحصول على افضل  النتائج   المعرفةواستخدام  امتالك
  .واالحتفاظ بالمعرفةواستخراج وتحلیل البیانات نقل المعرفة   التشارك المعرفي

  ؟التعلیم المؤسساتيعبر  واالحتفاظ بھا المعلومات  اكتساب القدرة والقابلیة علىالجھاز الرقابي  لدىھل  

 المعلومات   اصول ادارة 

التسجیل وتصنیف : المعلومات الخاصة بالجھاز الرقابي وتتضمن العناصر الرئیسیة اصولتحدید وإدارة  
  .الحفظالمعلومات و اصول

 ذلك في بما اإلستراتیجیة ظ  االصولوحف ومراقبة ھل ھنالك اجراءات وضعھا الجھاز الرقابي لتحدید  
  ؟المعلوماتاصول 
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   واستخدامھا المعلومات الوصول الى 

الملكیة  : والتي  تتضمن العناصر االساسیة   ونقلھا  ھاوخزن ھااستخدامالمعلومات و  الوصول الى قواعد   
  .وامكانیة الوصول والتشارك والتبادل   حق الوصول الفكریة  

 الوصول  الى االساس الذي وفقا لھ یتم  حول وواضحة  ھل ستكون ھنالك تعلیمات وسیاسات رصینة 
  ؟ تھاومشارك ھااستخدام المعلومات و

  حفظ السجالت  

 وومسك  إنشاء :الرئیسیة  عناصروتتضمن ال المؤسسةلنشاطات   والموثوقة  الكاملة والدقیقةحفظ  السجالت 
  . والتصرف بھا  السجالتب االحتفاظ و لھا  والوصول ارشفتھا واسترجاعھا و إدارة السجالت

( حول ادارة السجالت  القائمةسیاسات ال ان  الرقابي فھلالجھاز  من قبل  اتكنولوجیال استخدام من خالل تزاید
  .لغرضلمناسبة او ھل یلزم ان تكون  التحدیثات   مالئمة )  صرف بھااالنشاء و االحتفاظ والت

 ادارة البیانات  

وتتضمن . تكامل البیانات ادامة استراتیجي  على وجھ الخصوص  من اجل   كاصل م وإدارة البیانات یتقی 
  .لرئیسیة مسك وتكامل ونقل وتحویل وتخزین البیاناتالعناصر ا

  ة البیانات ؟یوإتاح تكامللضمان الحصول على  نظام متین الجھاز  ھل لدى الجھاز  

 الخاصة بالشركة  قویة  لمبادرات تكنولوجیا المعلومات  حوكمة  الحاجة الى ال یمكن المغاالة في تاكید  
 عملتمن  المھم جدا ان . جھاز الرقابيالخصوص الدعم الواضح من قیادة المن على وجھ والتي تتض

االھداف االستراتیجیة الخاصة بالجھاز الرقابي  باالتساق مع االجھزة الرقابیة العلیا  معلومات  تكنولوجیا
ید فان  قادة وعلى وجھ التحد.  الداخلیة والقوانین والتعلیمات الخارجیة ذات الصلة  ھسیاساتباالمتثال الى و

مع   ICTاستراتیجیة  اتساق مراقبةتحقیق  االمتثال و منن الى انشاء بیئة تمك بحاجةاجھزة الرقابة العلیا 
الموضوعة تنص بوضوح على بیئة ستراتیجیة الا ان  ضمانتحقیق ذلك ویتضمن جزء من . المؤسسة اھداف

نجاح الجھاز الرقابي العالي  تحقیقفي  ستسھم  تكنولوجیا المعلومات وكیف ان وظیفة  عمل الجھاز الرقابي 
.  
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    الفصل الرابع

لوجیا المعلومات واالتصاالت و خلق مھارات وتكن یر أطار عمل كفاءةتطو
المحافظة و  لوجیا المعلومات و االتصاالتوتكنالموظفین العاملین بوقدرات 

    على استمراریتھا 
المعلومات واالتصاالت ھو شيء أساسي  تكنولوجیاالمحافظة على المستوى الصحیح للموارد البشریة  ل

المعلومات و  تكنولوجیاتوفیر قیمة عالیة و دعم قدرات ان . تحقق الھدرللحیلولة دون انعدام الكفاءة و تجنب 
 التأكد من أن قسموان  مسؤولیة .  ھو احد عوامل النجاح الھامة االتصاالت بصورة فاعلة على نطاق المنظمة

في جھاز الرقابة العالي لدیھ موظفین مناسبین ویتم توظیفھم بصورة فاعلة  لوجیا المعلومات واالتصاالتوتكن
  .      مدیر تقنیة المعلومات تقع على عاتق

       لوجیا المعلوماتومدیر تكن

والدعم والتوجیھ للمختصین لجمیع المسائل  لوجیا المعلومات ھو جھة تنسیق تقدم النصیحةوان مدیر تكن
ینبغي ان یكون الشخص المعین من قبل جھاز الرقابة العالي . المعلومات واالتصاالت تكنولوجیاالمتعلقة ب

قیمة كبیرة حول عمل كمدیر تقنیة المعلومات شخص یشارك رؤیة جھاز الرقابة العالي و یمكن ان یضیف 
  . تكنولوجیال بمساعدة الجھاز الرقابة العالي بصورة أفض

 تكنولوجیاجھاز الرقابة العالي، ینبغي على مدیر تقنیة المعلومات مواءمة وظائف  في العمل مع قیادة
ان یكون   المعلومات واالتصاالت مع متطلبات عمل أجھزة الرقابة العلیا ، من الضروري ان یكون لدیھ او

بذلك یتمكن توافقة مع التطورات األخیرة لتقنیة المعلومات ولدیھا الخبرة الكافیة في دعم منظمات مشابھة وم
  .  ة و أفضل الممارساتیخبرة الصناعالالوصول إلى جھاز الرقابة العالي و  من

  المعلومات واالتصاالت   تكنولوجیاقدرة الموارد البشریة ل

یحدد متطلب قدرة الموارد  ان البحث عن مصادر نموذج تقدیم الخدمة الذي یتبناه الجھاز الرقابي ھو من 
  .        من قبل جھاز الرقابة العالي ھاستخدامالبشریة و

     كالھماالبیع والبناء أو تقدیم الخدمة و نموذج  مصادر

بما یخص الطریقة األكثر كفاءة لتقدیم خدمات  استراتیجياتخاذ قرار  على جھاز الرقابة العاليیتعین 
المعلومات  تكنولوجیاالمعلومات واالتصاالت و شراءھا واستخدام المصادر الداخلیة لبناء قدرات  تكنولوجیا

  .   في الصفحة التالیة ٣انظر الشكل . واالتصاالت أو كالھما 
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   ٣شكل رقم 

   نموذج تقدیم الخدمات

  

    

  

   

  

  

   

   

  

  

ê                                            ê                                ê          

  

  

وان كان في درجات مختلفة ،حیث ان الحصة الكبیرة لمھام " مزیج" اغلب المنظمات نموذج  تعتمد
  . تمیل متطلبات الموارد البشریة الى عكس طلب العمل. المعلومات واالتصاالت تنجز داخلیًا  تكنولوجیال

   إنشاء فریق تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 ٢اإلشارة إلى القسم (قدرة الموارد البشریة لتقنیة المعلومات  جھاز الرقابة العالي من  یتم تحدید حاجة حالما
مل مدیر تقنیة المعلومات مع قسم الموارد البشریة في توظیف الموظفین مع یع ،) لما یمكن ان یتضمن

ین یو خصوصًا المرشحین الخارج توظیفھم عند و. من داخل و خارج جھاز الرقابة العاليین المناسببراء الخ

  البیع

  :الرئیسیة  االعتبارات

توافر األسواق المعدة    •
بشكل جید التي تقدم 

البضائع بأسعار مناسبة 
 ومعقولة   

وجود اإلطار لمراقبة األداء  •
      من شركاء تسلیم الخدمة 

   البناء

   :االعتبارات الرئیسیة

الحاجة في استمراریة    •
الرقابة على  البیانات 

 واألنظمة
یمكن تقدیم الخدمات  •

بصورة أكثر كفاءة وعلى 
 .النطاق الداخلي

العمل على ( اتاحیة او •
القدرة او االمكانیة  )توفیر 

    .الداخلیة
      

  المزیج

  : االعتبارات الرئیسیة 

تقسیم النشاطات  الى  یمكن •
مكونات ومن الكفوء شراء 

بعض المكونات بینما 
تم تطویر للشراء بینما 

  .وادامة  المتبقي  داخلیًا
وجود القدرة إلصدار أحكام  •

سدیدة حول تطویر او 
 . شراء المكونات

     

 

 قابیلة التشغیل البیني والمقدرة االقتنائیة و ألدامةواالمھنیة و قابلیة القیاس   
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تقییم  العمل و إدارة الموارد البشریة ل یندرجون ضمن ن جزء من القوى العاملة للجھاز وون اآلشكل،سی
 الرقابة اجھزةدلیل  - إدارة الموارد البشریة:أنظر (و االحتیاجات األخرى للموارد البشریة التدریب و الترقیة 

  .)العلیا

  الثالث خدمات الطرف إدارة

المجھزین و البائعین (تضمن أجھزة الرقابة العلیا ان الخدمات التي تم شراؤھا من اإلطراف األخرى  
لتحقیق ھذا فان ھذا یتطلب تحدید واضح لألدوار . تستخدم لتقدیم القیمة وتلبیة المتطلبات التجاریة) والشركاء

اتفاقیات على مستوى  (االجھزة الرقابیة ذات الصلة في اتفاقیات الطرف الثالث و ھدافوالمسؤولیات واال
ح لتقدیم الخدمات والمراجعة التي قامت بتحدید األھداف بوضو) اتفاقیات مستوى الخدمة(الخدمة المتعلقة 

    .فاقیات لضمان الفاعلیة واالمتثالالمنتظمة والرقابة على مثل ھذه االت

  

           المعلومات واالتصاالت تكنولوجیاعمل  كفاءة وإطار الحفاظ على

توفیر   ھوالمعلومات واالتصاالت لجھاز الرقابة العالي  تكنولوجیافي الحفاظ على كفاءة   األساسالعنصر إن 
على النحو المنصوص علیھ في كتیب االنتوساي .  برامج التدریب الفاعل ومستوى التعلیم وبرامج التنمیة

المعلومات  تكنولوجیادلیل مؤسسات الرقابة العلیا ومع تطبیق خاص لموظفي  –إلدارة الموارد البشریة 
  . واالتصاالت

للفرق ذات الصلة  حتیاجات التدریبیة المؤسساتیةاال للتدریب والتطویر سیاسة جھاز الرقابة العاليتحدد   •
للموظفین  تقدیم االرشاد تكون شفافة في فقة مع األھداف المؤسساتیة و ینبغي ان المتوا كل على حدة و

 .لتطویر حیاتھم المھنیة
 ةالمستقبلیاألداء السابق لألشخاص و مھام العمل  مناقشة  المدیر والموظفینعلى ابلة التقییم ،من خالل مق •

  .اھتم والتعامل معتمت تلبیتھا و احتیاجات التدریب د ذلك یتأكد المدیر من أنبع. و الطموحات المھنیة
 

تي ستكون بصورة عامة مبنیة على المعلومات واالتصاالت وال تكنولوجیاوضع خطة التدریب لقسم  •
جات التدریب واالستبیانات وثائق اإلستراتیجیة واالحتیاجات الفردیة من مراجعات األداء واحتیا

 .  والتقییمات
  

تمتلك جمعیة الكومبیوتر البریطانیة والمعھد القانوني البریطاني لتقنیة المعلومات إطار عمل شامل 
 ذي یغطيوال) إطار المھارات الخاصة بعصر المعلومات( المعلومات واالتصاالت  تكنولوجیالمھارات 

وتغییر األعمال و تطویر ) متضمنة حوكمة  المعلومات واإلدارة واألمن( والھیكلیة واالستراتیجیة 
  ).الحلول وتنفیذھا وإدارة الخدمات و واجھة الزبون والمشتریات
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   ٥الفصل  

  تأسیس ھیكلیة تقنیة المعلومات كجزء من الھیكلیة المؤسسیة ألجھزة الرقابة العلیا 

  المقدمة 

التي تتضمن عناصر اخرى مثل ) .  EA ( تشكل التكنولوجیا احد عناصر ھیكلیة شركة الھندسة المعماریة  
تفاعل ھذه العناصر بدرجات ت والنظم وتدفق المعلومات ؛ و، والعملیات التجاریة ، استراتیجیات االعمال : 

  . مؤسسات المعنیة الروح التنافسیة والثقافیة البارزة للادامة و االتساقلخلق  متفاوتة

وتحدید )  ITA( ان عنصر تقنیة المعلومات لھیكلیة الشركة المعروفة ایضًا بتصامیم تكنولوجیا المعلومات 
لغرض تسلیم وحوكمة   البائع منتجاتو ،  و أدلة العملوالمعاییر ، والخدمات ، والمبادئ ، السیاسات 

 األساسيوان ھیئة تقنیة المعلومات ھي العنصر  . عبر المؤسسة بكاملھا  خدمات تكنولوجیا المعلومات
وان العدید من المؤسسات بما في ذلك اجھزة .  لھیكلیة الشركة السیما المؤسسات العاملة بالتكنولوجیا 

  . الرقابة العلیا اصبحت تعتمد وبشكل متزاید على تقنیة المعلومات لتحقیق اھداف اعمالھم 

. علیا من الطرق التقلیدیة الى العمل ونقلھم الى بیئة دینامیكیة دائمة التغییر انتقل العدید من اجھزة الرقابة ال 
، وقابلة ، مرنة  یتوجب لتكنولوجیا المعلومات الداعمة لھا ان تكون  ، ھزة لھذا الغرض لكي تكون جا

قنیة وینبغي على ھیكلیة ت. سواء من حیث التكلفة والجودة ، وان تتسم بالكفاءة ،  قیاس والتكیف لل
مع العملیات التجاریة  IT  /IS قدرات  المعلومات ان تساعد في تقدیم ھذه الصفات ومواءمة تصمیم وتنفیذ

فأنھ من الضروري لھیئة ، من خالل وضع االطار المناسب . االفضل لتنفیذ االھداف التنظیمیة المطلوبة 
التكیف مع احتیاجات العمل والبیئة  على اوقدراتھ،  اقیمتھ عرض صل بفعالیة بأن تو، تقنیة المعلومات 

 و.االضافیة لتقدیم قدرات تكنولوجیا المعلومات الحوكمة  ترتیبات لمتضمنة التكنولوجیا الناشئة و المتغیرة ا
  : ما یلي  االعتبارات الرئیسیة بین  من

 حد ذاتھا لیست غایة بادراك بأن ھیئة تقنیة المعلومات  •

لذلك من الضروري النظر اوًال لتقییم احتیاجات . المساعدة في تنفیذ االعمال  –ھي الوسیلة لتحقیق غایة  
احتیاجات العمل  مع  الحل الذي یتسق  –مجتمع االعمال من اجل تطویر حلول تقنیة المعلومات الناجحة 

  .  التجاریة 

 الحاجة لبساطة التصمیم والقدرة على التكیف للنظام  •

 ر التكلفة على المدى الطویل وان یكون بسیطا لفھمھبسیطًا لتوفی حیة العملیة من الناینبغي ان یكون النظام 
 مع االبقاء على االستجابة للظروف المتغیرة  بالقدرة بساطة وینبغي استكمال ال. قبل المساھمین وخاصةً من 

  . من حیث التكلفة  على كونھا مجدیة
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  )موحدة (ھل یمكن للتقنیة ان تكون معیاریة •

و تسمح ، النظمة البیني ل تشغیلالبین منافع اخرى بسھولة االندماج ومن  تقنیة المعیاریة التسمح  
وتقلل من تعقیدھا وتسمح بالمزید من خیارات ، الى توفیر التكالیف  بالتالي  تؤدي التي ، الحجم بأقتصادیات 

 ھل  یتوجب علیھا استخدام  لعلیا ااجھزة الرقابة  التي تجنیھا  فوائدال لھذهونظرًا . الدعم وتحسین الكفاءة 
على سبیل .    یكلیة تقنیة المعلومات الخاصة بھاضمن ھ، التكنولوجیا المعیاریة حین یكون ذلك ممكنًا 

من لغات البرمجة و  لكل( لمعیاریة لتطویر البرمجیات توظیف التقنیة ایمكن للجھاز الرقابي ، المثال 
ادارة قواعد البیانات ؛ واجھزة سطح المكتب والتسھیالت االخرى وانظمة ، ) ممارسات تطویر البرمجیات 

  .  محطات العمل  –بیئات المستخدم داخل 

 وجعلھا مركزیة موارد التكنولوجیا امكانیة دمج  •

 ازالة مخازن موارد التكنولوجیا تؤدي ایضَا الى تحسین الكفاءة وتقلیل التعقیدات من خالل  مركزیةدمج و
  : مركزیة دمج  الموارد وجعلھا  المجاالت المحتملة حولوتشمل . مواردال

o  مواردلتوفیر دلیل عام الخدمات من اجل المصادقة او تطبیق خدمة الدخول المفرد للمستخدمین 
االعتبار االھم ھو مدى مالئمتھا لألعمال ؛ وما اذا كانت موجودات ان ومن الواضح .  النظم 

 تزال أمنة ومحمیة ؛  المنظمات المعلوماتیة والمعلومات ال
o  مثًال شبكة منطقة التخزین ( استخدام حلول التخزین المركزي– SAN  ( الملفات  خوادم بدًال عن

واستخدام اجھزة الرقابة العلیا  الواحدة  واجھ خطر نقطة الفشلالمركزیة  ت  SANوان الــ . المتعددة 
المعدات  عطل  للتعامل مع التجھیز  المناسبوجود  یضمن لھذا النظام لتخزین البیانات یجب ان 

 لخدمات ؛ و فیر المستمر دون انقطاع لوالتو
o  االدارة التشغیلیة لموظفي تقنیة المعلومات التي تعمل بشكل مركزي 

وألجل استكشاف ھذا األختیار .  في المنظمة  اتساقلكن بأستجابة وببطيء و لتقدیم خدمات تقنیة المعلومات 
في بیئة متعددة اللغات ومتنوعة اقلیمیًا ستحتاج للنظر في تلك  التي تعمل  ة العلیایجھزة الرقابالا فان ، 

  .من اجل تمكین الغرض المالئم والمناسب  المحددات 

 التشغیل نظام  التمتة صیانة فرصة •

االداریة وتقدیم النفقات  من خالل تخفیضتكالیف ھیكلیة تقنیة المعلومات توفر ال ان اتمتة صیانة النظم   في
ولذلك من مصلحة اجھزة الرقابة العلیا  تصمیم انظمة تقنیة المعلومات الخاصة بھم والنظر في . الدعم 
واجراء المسح ؛ التطبیق تحدیثات  و، التحدیثات / تصحیحات النظام في نظام التشغیل وخصوصًا  اتمتة 

  .  وادامتھ لتحسین االمن  برمجیات الخبیثة للكشف عن ال
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 خدمات تقنیة المعلومات جھزيمع مرسمیة  ستراتیجیة باالمكان عقد  شراكات  اھل  •

تقنیة المعلومات ذات  في شراكات  استراتیجیة رسمیة مع مجھزيالدخول ان  قد تجد اجھزة الرقابة العلیا
تیبات القدرات في جوانب معینة ضمن تروالمھارات  نقص  لحد من اخطارامرا مناسبا  ل السمعة الطیبة

استخدام مقدمي خدمات تقنیة المعلومات  وفي الوقت الذي یسھم فیھ .  تقنیة المعلومات الخاصة بھ
یجب وضع اجراءات الرقابة المناسبة ، ضمان توفیر افضل الموارد ألجھزة الرقابة العلیا بالمتخصصین 

مقدمي خدمات تقنیة المعلومات ولكن ایضًا  من قبل  خدمةلالفعال ل تجھیزضمان الو لیس فقط ألدارة 
لترتیبات األمنیة ألجھزة الرقابة العلیا نتیجًة ألستخدام مقدمي خدمات تقنیة وااالنشطة عدم تقویض  لضمان 

 . ھذه المعلومات

  الفصل السادس 

واإلدارة (لمعلومات واالتصاالت تكنولوجیا اتصمیم وتنفیذ محفظة التطبیقات والبنى التحتیة ل
(  

  المقدمة 

جمیع اجھزة الحاسوب واالتصاالت وبالبرمجیات  لمعلومات واالتصاالتتكنولوجیا ایقصد  بالبنى التحتیة ل
نى التحتیة ومن المھم عند تصمیم الب.المستخدمة من قبل االجھزة الرقابیة العلیا لدعم وتحقیق اھدافھا 

یة العلیا منذ البدایة ان تكون خدمات تكنولوجیا ان تضمن االجھزة الرقابلتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
عمل لع احتیاجات ایة من حیث الكلفة وقابلة للتكیف مالمعلومات موثوقة وممتثلة للسیاسة ومجد

 لمعلومات واالتصاالت تكنولوجیا اولتحقیق ذلك على االجھزة الرقابیة العلیا تصمیم بنى تحتیة ل.المتغیرة
 ات جودة عالیة وكفوءة اقتصادیا وقادرة على التغیر استجابة لمتطلبات الزبون بالشكل الذي یجعل خدماتھا ذ

 وینبغي  للجودة العالیة للخدمات ان تضمن توفیر الخدمات للمستخدمین عند الحاجة لھا ومعالجة اإلخفاقات.
  .فور حدوثھا في النظم وبشكل فاعل لضمان التوفیر المستمر والمتواصل للخدمات

طبیقات فیقصد بھا مجموعة التطبیقات البرمجیة لالجھزة الرقابیة والخدمات المستندة الى اما محفظة الت
وتتالف المحفظة .البرمجیات والتي یستخدمھا الجھاز الرقابي العالي لتحقیق االھداف قصیرة او بعیدة االمد 

  .النظم والتطبیقات –من فئتین رئیسیتین من البرمجیات 

تتالف برمجیات النظم من برامج مستوى ادنى والتي تتفاعل مع حاسوب على مستوى ابتدائي جدا وتتضمن 
مثل تطبیقات الموبایل المستخدمة في اجھزة (نظم التشغیل ومحوالت اللغة ووسائل ادارة موارد الحاسوب 

رمجیات التطبیقات على  وتتصدر ب).الموظفین المحمولة لتمكین الوصول االصولي الى البیانات والخدمات
اضافة الى ذلك ،واعتمادا .برمجیات النظم وتتضمن برامج قاعدة البیانات ومعالج النصوص ومتصفح الشبكة

وبرمجیات  ERPعلى حجم الجھاز الرقابي ،فقد تشتمل التطبیقات المستخدمة على التخطیط لموارد الشركة 
ان .التدقیق والنقطة المشتركة ومجموعة اخرى من التطبیقات الالزمة للجھاز الرقابي لكي یحقق قیمة العمل 
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ھذا العدد من التطبیقات و الذي الحصر لھ بحاجة الن یدار لغرض توصیل الخدمة بالشكل الفاعل ولتخفیف 
  .ة التطبیقات المناسبة الخطر المتمثل باخفاق التطبیق عبر تنفیذ حلول ادارة محفظ

  

  

لمعلومات واالتصاالت مناسبة للغرض، على االجھزة الرقابیة اخذ تكنولوجیا اولغرض تصمیم بنى تحتیة ل
  :ما یلي بنظر االعتبار 

 الشبكة  - أ

لمجموعة مكونة من وسیلتین ) الخ..كالموجھ مثال وموجھات التوصیل والمبدل (تتیح معدات الشبكات 
او /ر التفاعل عبر شكل من اشكال تكنولوجیا االتصاالت النشاء ارتباط بشبكة محلیة وحوسبیتین او اكث

  :وفیما یلي االعتبارات االساسیة التي یتوجب مراعاتھا عند تصمیم الشبكة.شبكة موسعة 

ان االجھزة الرقابیة العلیا ذات العملیات متعددة المواقع بحاجة الى :عدد وحجم المواقع الثابتة •
العتبار حجم النشاطات في كل موقع بما یضمن تخصیص مزید من القدرة الى المواقع االخذ با

ویتیح ذلك تخصیص الموارد  واستخدامھا على نحو   .ذات االعداد الكبیرة من المستخدمین
فاعل وكفء ویجنب االفراط في القدرة في مراكز الحجم المنخفض وفي الوقت ذاتھ ضمان 

 .لخدمات في المواقع ذات الحجم العاليالتوفیر المتواصل والسلس ل
ان طرق العمل للقوة : متحركة او ثابتة او كالھما–طبیعة القوة العاملة في الجھاز الرقابي  •

العاملة في االجھزة الرقابیة تلعب دورا ھاما في تصمیم نظام شبكة دعم  المعلومات 
ملة اساسیة تعمل في مواقع ویكون لالجھزة الرقابیة عادة قوة عا.واالتصاالت والتكنولوجیا

الزبائن وعلى اساس منتظم وینبغي لقدرة شبكة المنظمة ان تكون مرنة وقویة بما یكفي لدعم 
 .ھذه المجموعةمن الموظفین في مواقع التدقیق المختلفة لھم وفي المقر عند عودتھم للدائرة 

یتعین على : وسعةالمطلوب لخطوط ربط الشبكة الم) امكانیة تصحیح الخلل(مستوى المرونة •
بضمنھا الروابط بمراكز البیانات (االجھزة الرقابیة العلیا العاملة في بیئات متعددة المواقع 

قطع في  أيان تضمن توفر المرونة المناسبة في النظام لمنع حدوث )وامكانیات العمل عن بعد
جة الى المرونة عملیات المنظمة في حال حصول خلل في المعدات  وفي الوقت ذاتھ موازنة الحا

 .مع الكلفة المجدیة لمنع حدوث ھدر وضمان االستخدام الفاعل للموارد

    الخوادم) ب

وھي اما ان .تتولى الخوادم ادارة موارد الشبكة وتكون عادة في مركز واحد او اكثر من مراكز البیانات   
ي مركز بیانات مسخر لھذا او خارج الموقع ، اما ف)وعادة في مقر الجھاز الرقابي (تكون في الموقع 

وفیما یلي ).او السحابة(الغرض ویدیره مجھز طرف ثالث او باستخدام مجھز مستند الى االنترنیت 
  :االعتبارات الرئیسیة ذات الصلة بالخوادم
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خدمات تجھز عن بعد (او افتراضیة)حواسیب مخصصة الدارة موارد الشبكة(كون الخوادم مادیة  •
ان مستوى االستثمار في معدات الخادم یعتمد :ن المادي واالفتراضياو مزیج بی)من طرف ثالث 

ینبغي ،وحیثما كان ذلك ممكنا، للخدمات ان تقدم . على مسالة ھل ان الخدمات ستقدم من الموقع 
وبھذا الشكل ،یمكن صیاغة معیار الدارة ھذه .بشكل كامل في الموقع او ان تكون افتراضیة تماما

 .ومجدیة من حیث الكلفة  الخدمات بطریقة  فاعلة
على االجھزة الرقابیة وقدر المستطاع ان تختار :نوع االجھزة التي تقدم مثل ھذه الخدمات •

االجھزة المعروفة السیما وان ادارتھا ستكون في الموقع الن ذلك سیسھل مسالة الحصول علیھا 
 .وتوظیف الموارد النشاء ھذه الخوادم وادارتھا 

  

تتضمن وظائف الشبكات :  ادم ادوار متخصصة او تكون ذات ادوار متعددةفیما اذا سیكون للخو •
التي تنفذھا الخوادم خزن الملفات وادارة الطابعات ومسارھا ومعالجة استفسارات قاعدة البیانات 

وباالعتماد على حجم  وكمیة نشاطات اجھزة .وادارة نشاطات البرید والرابط والتطبیقات والخ  
ف الخوادم  في حال قد لفذ من قبل مختالرقابة العلیا فان كل واحدة من ھذه الوظائف من الممكن ان تن

من الممكن ایضا وخصوصا في . خصصت ادوار للخوادم او تؤدي فقط وظیفة الخادم المحددة لھا  
االحجام القلیلة ، ان یقوم الجھاز الرقابي العالي الصغیر  وبحاسوب واحد من تنفیذ جمیع وظائف 

الرقابة العلیا ان تقرر اي الخیارات  یوظف  ینبغي على اجھزة. الخادم او ان یكون متعدد االدوار
 .بفاعلیة وكفاءة  ICTلتقدیم قدرات 

خزن البیانات )  ت  

عند تصمیم  البنى التحتیة لتقنیة المعلومات واالتصاالت  ، تتضمن االعتبارات الرئیسیة فیما یخص 
:خزن البیانات مایلي   

یتطلب من اجھزة الرقابة العلیا ان :  ستخزناعداد الزبائن وحجم بیانات الشركة او الزبون التي  •
وعلى نفس المنوال ، یؤدي . تتخذ الشروط المناسبة عندما یتوقع االحتفاظ بكمیات كبیرة من البیانات 

یتوقع االستخدام االكثر فاعلیة  للموارد حجم  السعة .فائض خزن البیانات   الى المتطلبات الى الھدر 
ع الحجم عند ضمان بقاء النظام قابل للقیاس من اجل استیعاب النمو و یدیرھا من اجل ان  تناسب م

 .في المستقبل
ان حجم البیانات المخزونة ستحدد ایضا من خالل المدة الذي :  وجود سیاسة االحتفاظ بالبیانات •

 ترغب بھا اجھزة الرقابة العلیا في االحتفاظ  بالوثائق والملفات وكما مبین في سیاسة استبقاء بیانات
یحتفظ بالمراجعة الدوریة وتحدیث السیاسة فقط بما یتماشي مع متطلبات .  الجھاز الرقابي العالي

 .االعمال الناتجة عن االستخدام الفاعل والكفوء لموارد الجھاز الرقابي العالي 
یعد توفر البیانات اساسا في التشغیل السلس في اجھزة :مستوى المرونة المطلوبة لخزن البیانات  •

قابة العلیا وفي تصمیم خزن البیانات تحتاج اجھزة الرقابة العلیا الى ضمان ان الشروط المالئمة الر
 .تعد مناسبة لضمان التوافر المستمر للبیانات عند الحفاظ على فائض البیانات الى الحد االدنى
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اجھزة الزبون)ث  

عادة ما تتكون من الحواسیب المحمولة و   pcs خالل الشبكات المحلیة والتي  والطابعات المربوطة من 
ومع ذلك ، یمكن ان تجھز ھذه من خالل خوادیم . تعمل من خالل اماكن العمل  المحددة من قبل المنظمة 

خدمات الوصول عن بعد  من اجل دعم الوصول عبر االنترنت ذو النطاق العریض المفضل او عبر 
او الوصول الالسلكي في داخل االماكن ) الطلب الھاتفي و العمل المنزلي او المستند على الزبون 

)wifi للھواتف ( عن بعد من اجل دعم العمل المرن والترتیبات المكتبیة السریعة و الھواتف المحمولة )
وتتضمن االعتبارات الرئیسیة ) الذكیة و القرص المستند على اتمتة الكادر الذي یتنقل او لدى الزبائن 

:فیما یخص اجھزة الزبون ما یلي   

 تكنولوجیانتیجة توحید ال:  مدى استیعاب الكثیر من االجھزة للوصول الى البیانات والخدمات •
والحاجة الى المزید من المرونة واالنتاجیة ، فھناك تحرك عام من قبل المنظمات من اجل 
الوصول بسالسة الى الخدمات والبیانات من االجھزة المتعددة والحفاظ على امن المؤسسة 

البدیلة االخرى  تكنولوجیاباالضافة الى نموذج حوسبة الزبون التقلیدیة ، وال. لف فاعلةوابقاء الك
بضمنھا االقراص واالجھزة المحمولة ، فحالیا ھناك خاصیة كجزء من االدوات تستخدم بشكل 

ولھذا فعند اعداد البنى التحتیة الخاصة بھم ، . دوري من قبل مجموعة عمل اجھزة الرقابة العلیا
ي على اجھزة الرقابة العلیا االخذ بعین االعتبار نطاق الحاجة لتوحد وتستوعب االجھزة ینبغ

 .المتعددة في تقدیم اھداف االعمال الخاصة بھم 
ان اجھزة الرقابة العلیا التي تنوي تشغیل اجھزة  :قابلیة التشغیل البیني لالجھزة المرتبطة  •

رة ھذه االجھزة المتعددة على العمل مع او كجزء متعددة وتحتاج ایضا ان تاخذ بنظر االعتبار قد
من النظام من اجل ضمان الجودة الجیدة للخدمات التي تضمن ان المستخدمون قد وصلوا الى 

 .الخدمات والبیانات عند یكونوا بحاجة الیھا

وسائل االتصال ) ج  

توحد البنى التحتیة ل  ict ایضا مرافق وسائل االتصال و الخطوط النقالة و الثابتھ والفاكس و  
ویتضمن االعتبارات الرئیسیة فیما یخص مرافق . المراسلة الفوریة والمؤتمر الفدیو والخ

:االتصاالت  

ینبغي  على استراتیجیة الجھاز : لدعم وسائل االتصال الخارجیة والداخلیة itمدى استخدام  •
 –ا یخص وسائل االتصال الخارجیة والداخلیة ان تقود بنیتھا التحتیة الرقابي العالي فیم

( بروتكول االنترنت او وسائل االتصال الموحد  IP شبكة الھواتف المتحولة العامة و مھاتفة
) بضمنھا مھاتفة بروتوكول االنترنت ( توحید خدمات االتصال الحقیقیة مثل المھاتفة 

) . مراسلة الفوریة والمؤتمر الفدیوي و وجود الوعي والخ والتبادل المكتبي والبیانات وال
التخاذ ھذه القرارات، تحتاج اجھزة الرقابة العلیا ان تتخذ القرار في كیفیة التوظیف االفضل 

 .للبنى التحتیة الخاصة بوسائل االتصال في تحقیق اھدافھا 
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باالعتماد : الخارجین فیما اذا كانت الخدمات قد قدمت داخلیا او تدار من قبل المجھزین •
على توفر السعة والقدرات مع اعتبارات فاعلیة الكلف ، فقد تقرر اجھزة الرقابة العلیا 
بوضع او الحفاظ على البنى التحتیة لوسائل االتصال داخلیا او التعاقد على ذلك  من ادارة  

 .مجھزي الخدمات 
 

ن االم) ح  

 

التقاریر ( تستضیف خدمات االنترنت ستحتاج الخوادیم التي تواجھ الروابط والتي  •
ستنشر برامج . الى ان تكون محمیة من خالل برامج حمایة مخصصة ) المنشورة 

الحمایة ایضا لحمایة الخوادیم الداخلیة بضمنھا تلك التي تستضیف اي خدمات 
 .لالنترانت مستخدمة ضمن المنظمة 

الكادر الذي یعمل عند ان الوصول عن بعد الى النظم الداخلیة للمنظمة من خالل  •
الزبائن او من خالل المنزل ینبغي ان یكون بواسطة شبكة خاصة افتراضیة من اجل 

 ضمان ان الوصول الیھ موثق و الجلسات محمیة من االعتراض 
ینبغي ان یكون اي موصل السلكي مقدم في اماكن عمل المنظمة مھیئ  ولھذا یكون  •

ائرون و المارة من التجسس على الجلسات المسار الالسلكي مشفر و ال یستطیع الز
 الداخلیة و اعتراض  المسار الداخلي او الوصول الى النظم الداخلیة 

غي ان تكون وسائل االزالة وجمیع الحواسیب بان تكون معدات المكتب مشفرة وین ینبغي •
 .مھیئة لمنع االستخدام لوسائل االزالة غیر المشفرة 

ة ان تضع یستضافة السحابالا التي تستخدم خیارات ایتطلب من اجھزة الرقابة العلی •
المزید من التوازنات والتحققات فیما یتعلق بمتطلبات امن البیانات و الخصوصیة 

 .وموقع خزن البیانات وسیطرة الوصول الى مواقع تلك البیانات 

  

التعافي من الكوارث واستمراریة العمل) خ  

المنظمة باالعتبار الترتیبات التي ستكون مطلوبة للمحافظة على ینبغي ان تأخذ : التعافي من الكوارث •
 :خدمات اتصاالت تقنیة المعلومات في حالة فشل االنظمة الرئیسیة أو الكوارث

 مركز بیانات خارج الموقع الجراء احتیاطي بارد أو دافئ أو حار؟
كوارث، لكن االنظمة ستكون ویعني إن ھنالك معدات في مركز خارجي للتعافي من ال: االحتیاطي البارد

المحملة قبل  أحدث النسخ االحتیاطیةتشكل ویمكن البدء بالبیانات المستحصلة من / بحاجة الى ان تبنى 
علمًا إن أي معامالت تنفذ بعد النسخ االحتیاطیة االخیرة التي تم اخذھا . البدء بعملیة تجاوز الفشل

  .دة ادخالھاستتعرض على االغلب الى الفقدان لذلك سیتم إعا
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ویعني إن انظمة التعافي من الكوارث محفوظة لتظھر البیانات التي ال زالت قائمة : االحتیاطي الدافئ
لكن البیانات ما زالت بحاجة الى ان تسترد وتحّمل من طبع النسخ االحیاطیة االخیرة قبل البدء بعملیة 

أي معاملة منفذة بعد عملیات النسخ  تجاوز الفشل وإستعادة الخدمات و، كما في اعاله، سیتم ادخال
  .االخیرة التي تم اخذھا

استخدام برنامج نسخ لنسخ تغییرات النظام (ویعني اظھار االنظمة والبیانات كلیھما : االحتیاطي الحار
النظمة مركز التعافي من الكوارث االحتیاطي لذلك یمكن تنفیذ عملیة ) والبیانات بشكل تلقائي ومتزامن

مع تأخیر طفیف كما یمكن ان تستأنف الخدمات مع فقدان بسیط للبیانات أو عدم فقدانھا أو   تجاوز الفشل
  .أي حاجة العادة ادخال المعامالت المنفذة منذ تنفیذ النسخ االحتیاطي االخیر

بمركز التعافي من الكوارث، وبذلك یمكن للموظفین الوصول  كما ستضمن المنظمة توفیر اتصال كافي
  .ھناك في حال اللجوء الى عملیة الى تجاوز الفشل الى الخدمات

ولغرض الترجیح عندما یصبح باالمكان استئناف المعالجة في (ینبغي وضع خطط لعملیة تجاوز الفشل 
  .واختبارھا على اساس منظم) مركز الیانات االولي

وصول الى ینبغي ان یكون لدى المنظمة ترتیبات جاھزة في حال اصبح ال :خطة استمراریة العمل •
ینبغي ان یكون لدى الموظفین قانون یمكنھم من الذھاب الى المرافق االحتیاطیة . المرافق غیر ممكن

في  تعاني إذا كانت، التي فیھا بنى اساسیة مكتبیة كافیة جاھزة واتصال كاف بمركز البیانات االولي أو
) تنفذ خارج الموقع(الخطط ینبغي وضع . بیرة، مركز التعافي من الكوارثنفس الوقت من كارثة ك

 .لالعتماد على ھذه الترتیبات كما ینبغي ان تجرب بشكل منظم
  :تتضمن االعتبارات الرئیسیة إلدارة وحقیبة التطبیقات التالي

  :واالدارة التطبیق لملف الرئیسیة تشمل االعتبارات

سیر (تبعیات المنبع  فیما اذا كان ملف التطبیق للجھاز الرقابي یاخذ بنظر وبشكل وافي االعتبار •
وذلك لضمان استمرار تقدیم الخدمات بما یتفق مع ) البنیة التحتیة(وتبعیات المصب ) الوظیفة، العمل

 .اھداف العمل
فیما اذا كان الجھاز قد نصب حلول ادارة محفظة تطبیق مالئمة وذلك للتعرف والقضاء على  •

لتطبیقات وارتباطھا مع قدرة اعمال الجھاز التطبیقات الزائدة وتوفیر شفافیة في الدلیل الحالي ل
 .واستراتیجیتھ واھدافھ

 

  تقییم كلفة ومنفعة استخدام ادارة تقنیة المعلومات

من المھم ان تكون خدمات تقنیة المعلومات فاعالة بالنسبة الى الجھاز من حیث الكلفة وتقدیم فائدة صافیة 
قادة االجھزة تقدیم مستوى مالئم من التحدي لمدراء  یتوجب على، ولتحقیق ذلك. الى المنظمة ذات العالقة

یجب ان یكون مدراء ادارة تقنیة المعلومات . ادارة تقنیة المعلومات فیما یتعلق في ادارة تقنیة المعلومات
محفظة التطبیق وعناصر تسلیم تقنیة المعلومات ، البنى التحتیة(على قدرة على اظھار خیارات التسلیم 

  . زكاة وتاخذ بنظر الحسبان احتیاجات العمل وتقدیم افضل خدمة للجھاز الرقابيبانھا م) االخرى
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  الفصل السابع 

  ضمان أمن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

والحكومیة ألمن البیانات التي یتحتم ) حمایة البیانات، مكافحة غسل االموال(عالوة على المتطلبات القانونیة 
تقید بھا، تواجھ أجھزة الرقابة العلیا عوامل إضافیة تتعلق بثقة العمالء وأصحاب على المنظمات العامة ال

قد یحتاج . المصلحة في قدرتھم على تأمین البیانات التي یحتاجونھا من أجل تنفیذ أعمالھم المناطة بھم قانونًا
شبكات و االنظمة الجھاز الرقابي العالي الى تحدید االمن المطلوب للحصول على تخویل بالدخول الى ال

الحكومیة وقد یرغب بالتمعن في الحصول على التخویل بما یتفق مع المعاییر االمنیة الدولیة مثل آیزو 
  . كما قد تكون ھنالك معاییر تجاریة وصناعیة یتحتم على المؤسسة تلبیتھا. ٢٧٠٠١

  : ویجب أخذ جوانب أمن تكنولوجیا المعلومات التالیة في االعتبار

یجب على المؤسسة أن یكون لدیھا ما یكفي من السیاسات التي  :تكنولوجیا المعلومات سیاسات أمن  -  أ
تبین للكادر ماھیة األنظمة والبیانات التي یجب تأمینھا وما ھو السلوك المقبول وغیر المقبول حین 

 . إستخدام أنظمة وبیانات المؤسسة
یجب على المؤسسة أن یكون لدیھا أنظمة مطبقة لتتبع أصول  :إدارة أصول تكنولوجیا المعلومات  -  ب

تكنولوجیا المعلومات التي إكتسبتھا وعلى وجھ الخصوص أن تمكنھا من ضمان أن عملیات 
 . التخلص منھا مخول بھا وال تتیح فقدان البیانات أو سرقتھا

ملیات مطبقة تحدد یجب أن یكون لدى المؤسسة إجراءات وع :إدارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات  -  ت
وعلى ھذه أن تدخل في عملیة . وتراقب مخاطر تكنولوجیا المعلومات وتدیر المشاكل التي تظھر

إدارة المخاطر الشاملة للمؤسسة ككلوأن تتصاعد إعتمادًا على طبیعة التھدیدات ومدیاتھا التي تتھدد 
 . المؤسسة

بقة لمراقبة وضمان االمتثال إلجراءات على المؤسسة أن تضمن االجراءات والعملیات مط :االمتثال  -  ث
 . وسیاسات تكنولوجیا المعلومات

ویسري ھذا على أي مكان یوجد فیھ دخول الى االنظمة والبیانات ویتضمن االقفال  :االمن المادي  -  ج
على االبواب والنوافذ، الحراس االمنیین، مرافقي الزوار والمتعاقدین وكامرات المراقبة، أجھزة 

لتعریف على االبواب عند االقتراب، االبواب المیكانیكیة الدوارة واالقفال المرمزة قراءة بطاقات ا
 . على الحاسبات وغرف االتصاالت
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غرف االتصاالت ویتضمن /ویسري ھذا إبتداًء على مراكز البیانات والحواسیب :االمن البیئي  -  ح
، )UPS(القدرة المستمرة أنظمة االستشعار، مجھزات /تكییف الھواء، الوقایة من الحرائق والفیضان

 . الخزائن المضادة للحرائق المخصصة لإلحتیاطیات وارشفة الوسائط، إلخ
التي یشغلھا أو یستخدمھا جھاز الرقابة  LAN /WANیسري ھذا على شبكات  :أمن الشبكات  -  خ

إضافة الى الجوانب االمنیة المطروقة في الفصل السادس، فإنھا تتضمن االمن المادي . العالي
 . والمنطقي لمعدات الشبكات، وللجدران الناریة والخوادم، ونطاق الدخول الى الشبكات

وقواع  د البیان  ات وإدارتھ  ا بحی  ث   یج  ب ض  بط االنظم  ة  :أم  ن أنظم  ة التش  غیل وأم  ن قواع  د البیان  ات    -  د
یقتصر ال دخول عل ى م دیري االنظم ة ال ذین یتمث ل عملھ م ب دعم التطبیق ات الت ي تس تخدمھا المؤسس ة             

یجب قصر الدخول المباشر ال ى قواع د البیان ات عل ى م دیري قواع د       . ومنع الدخول غیر المصرح بھ
 . اعدة بیانات بدیلة لمعلومات االدارةالبیانات فقط؛ وأي عملیة إعداد لتقریر یجب تنفیذھا على ق

كلم  ة الس  ر، حق  وق ال  دخول ال  ى   /إدام  ة حس  اب المس  تخدم، ض  بط أم  ن ال  دخول   :أم  ن س  طح المكت  ب   -  ذ
 . النظام

كلمة السر، حقوق ال دخول ال ى وظ ائف    /إدامة حساب المستخدم، ضبط أمن الدخول : :أمن التطبیقات  -  ر
 . النظام وفصل الواجبات

عملی  ات االس  تعادة، الترمی  ز، التحق  ق ثن  ائي  /ن البیان  ات، النس  خ االحتیاطی  ةتص  نیف أم   :أم  ن البیان  ات  -  ز
 . المعامل، حقوق دخول المستخدم

عل  ى المؤسس  ة أن تح  دد ترتیب  ات إس  تعادة البیان  ات وإس  تمراریة   :أم  ن خ  دمات تكنولوجی  ا المعلوم  ات  -  س
 . العمل التجاري المطلوبة لضمان إستمرار تقدیم الخدمات

االمتثال لمعاییر االمن في كل م ن المج االت الم ذكورة آنف ًا، یتع ین عل ى المؤسس ة الرج وع         من أجل : المعاییر
  : الى أحد أطر العمل التالیة أو تبنیھا إلدارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات وأمنھا

 ) معیار أمن المعلومات الصادر عن منظمة المعاییر الدولیة( ٢٧٠٠١آیزو  •
منظم  ة رقاب  ة وت  دقیق أنظم  ة ( ISACAم  ن إیس  اكا  )وجی  ا المعلوم  اتاألھ  داف الرقابی  ة لتكنول( كوب ت  •

 ) المعلومات
• ISF )معاییر الممارسات الجیدة ألمن المعلومات ):منتدى أمن المعلومات . 

• COSO ) دلی ل ح ول الرقاب ة الداخلی ة، إط ار العم ل المتكام ل         ):لجنة مؤسسات رعایة لجنة تری دواي
   ٢٠١٣لعام 

  الفصل الثامن

المحافظة على تقنیة المعلومات و خدمة  ادارة
نموذج تشغیلي فاعل وقیاس اداء ادارة تقنیة 

  المعلومات
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یجب اعتماد مزودي لضمان استمراریة دعم خدمات تقنیة المعلومات والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة 
الخروقات االمنیة نیة المعلومات على حمایة اصول المعلومات ومنع تكرار االضرار الناجمة عن خدمات تق
ًا تنفیذ ویجب ایض. مات باالضافة الى تلبیة توقعات اصحاب المصلحة الداخلیین والخارجینولتقنیة المعل

كنولوجیا ولوجیا المعلومات بشكل فاعل وبشكل محكم وذلك الدارة موارد توتشغیل عملیات ادارة تكن
  .لتوصیل المادة القیمة المعلومات وتقدیم الضمان

یجب النظر وبعنایة الى ، تطویر نظام فاعل الدارة تقنیة المعلومات من قبل االجھزة الرقابیةفیما یخص 
  :القضایا الناجمة حول االمور الرئیسیة التالیة

  خدمات الدعم

وھي خدمات دعم فاعلة تضمن لمستخدمي خدمات تكنولوجیا المعلومات الوصول الى الخدمات في دعم 
ذلك یجب ان یضمن النظام الموضوع معالجة ومتابعة القضایا الناجمة من  اضافة الى. اعمالھم الوظیفیة

  .خالل استخدام المستخدمین للنظام مع تطویر النظام وتحسین استخدام المستخدم المستمر

  :على االجھزة الرقابیة توجیھ االسئلة الرئیسیة التالیھ، عند تصمیم وتنفیذ تنظیم خدمات الدعم، وبھذا الشأن

ایة نقطة اتصال یستعین بھا المستخدم النھائي للنظام في حال مواجھتھ الي  ھل ھنالك •
 مشكلة وھل ھذه النقطة معممة في جمیع المنظمة؟

كیفیة تعامل مكتب الدعم مع القضایا الناجمة ومرورھا الى المكتب االداري وتعاملھ مع  •
 القضیة؟

وضمان كشف جمیع  ھل یوجد نظام فاعل موضوع لمنع تسرب البیانات خالل النظام •
 الحوادث واالبالغ عنھا ومتابعتھا؟

ھل ھنالك سیاسة تتعلق بمعاودة الحوادث الناجمة وھل یوجد خط اتصال نشط مع المستخدم  •
 النھائي اثناء حدوث الحدث؟

ادارة المشكلة (ھل ھنالك اجراءات وتدابیر معدة تتعلق بتحدید ومعاملة لتحسین النظام  •
؟ وھل ان ھذه التدابیر نشطة كفایة )ادارة االعدادات(ادات النظام وتغییرات اعد) والتغییر

لضمان استمراریة بنود الخدمة وتحد من المخاطر للنظام نتیجة للتغییرات الخاطئة او غیر 
  المخولة؟

  تقدیم الخدمة

ولوجیا في یضمن تقدیم الخدمة بان ادارة تقنیة المعلومات في الجھاز تقدم الدعم الوافي لمستخدمي ھذه التكن
ادارة درجة الخدمة وادارة القدرات وادارة الوفرة : یتضمن تقدیم خدمة ادارة تكنولوجیا المعلومات. الجھاز

  .واالدارة المالیة وادارة استمراریة خدمة تكنولوجیا المعلومات

  :لرئیسیة التالیةعلى االجھزة الرقابیة النظر الى االسئلة ا، فیما یتعلق بتنفیذ تدابیر تقدیم الخدمة الفاعلى
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لمستوى الخدمة  وھل یوجد اتفاقیات متینة، ھل ان الخدمة مقدمة داخلیا او من قبل طرف ثالث •
واتفاقیات المستوى التشغیلي یبین من خاللھا مستویات الخدمة المطلوبة في دعم االعمال وھل ھناك 

 اھداف وانجازات واظحة یمكن قیاسھا واالبالغ عنھا؟
كفایة لتوقع وتدرج اعمال متطلبات تقنیة  متینللنمو بالبنیة التحتیة؟ وھل ھو  ھل یوجد خطة سنویة •

 المعلومات وضمان القدرة المناسبة الموجودة لتلبیة موارد تكنولوجیا المعلومات في المنظمة؟
ما ھي االجراءات المتخذة لمراقبة وتوفیر ضمان اتاحة النظام وفقا لشروط الجھاز الرقابي ذو  •

ھل تتم الرقابة عن طریق حل مركزي او لوحة تحكم او من خالل استخدام انظمة خاصة العالقة؟ و
 مدمجة او كالھما؟ 

ھل تم مراجعة تكالیف خدمات تكنولوجیا المعلومات من خالل فاعلیة الكلفة وثبوتیة القیمة مقابل  •
 المال؟

وذلك . الخ...یانات ما مدى نشاط مستوى عقد صیانة معدات الدعم الرئیسیة والخوادم وخزن الب  •
لضمان استجابة سریعة وفاعلة ازاء فشل في المعدات والتمكن من اعادة ھذه المعدات الى الحیاة 

 وباقل قدة من انقطاع الخدمة؟
حصول  حال في المعلومات تكنولوجیا خدمات استمراریة لضمان بھا المعمول الترتیبات ھي ما •

  التكلفة؟ حیث من فعالة ھل ان ھذه الترتیبات المعدات؟ عطل جدي في

على الجھاز الرقابي ان یقرر أي جزء من ادارة خدمات تقنیة المعلومات یجب ان ، وفقًا للحجم واالمكانیات
الغراض الشراء او االخذ  ٤یراجع الفصل (یجرى داخلیًا واي منھا یجب یستعان بھ من مصادر خارجیة 

على الجھاز معالجة االمور المذكورة اعاله مع ، ارجیةفي حال كانت االستعانة بمصادر خ. )بنظر االعتبار
  .المعلومات تقنیة خدمات إدارة في الثغرات لتجنبالجھة الخارجیة الشریكة ذات الصلة 

  :المعلومات تكنولوجیا خدمات للتسلیم التالیة المعاییر إلى الرجوع في المنظمة ترغب قد: معاییر

• ITIL )مكتبة البنیة التحتي لتكنولوجیا المعلومات:(  OFFICIALSITE.COM-WWW.ITIL 

• ITSMF )منتدى ادارة خدمات تكنولوجیا المعلومات:(  WWW.ITSMF.CO.UK 

• COBIT )اتاھداف رقابة تكنولوجیا المعلوم(  منISACA ) تدقیق انظمة المعلومات وتكنولوجیا
      WWW.ISACA.ORG/COBIT/PAGES/DEFAULT.ASPX ):المعلومات
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