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 ٣  دليل حوكمة تقنية املعلومات      

  



 

 ٤  دليل حوكمة تقنية املعلومات      

 مقدمة .١

 املعلومات و االتصاالتتقنية نظرة عامة ع�� حوكمة و�دارة  ١٫١

تقنية لضمان توافق أ�شطة  نور العراق االسالميمصرف ��  تقنية املعلومات و االتصاالتإطار حوكمة و�دارة وضع تم 

تحس�ن ا�خاطر وتحس�ن املوارد  املتمثلة ��مع أهداف العمل وتلبية احتياجات أ�حاب املص�حة  املعلومات و االتصاالت

 نور العراق االسالميمصرف  مجلس إدارة هدف تقنية املعلومات و االتصاالتحوكمة و�دارة �دليل هذا اليمثل وتحقيق الفوائد. 

 .COBIT استناًدا إ�� املمارسة الرائدة تقنية املعلومات و االتصاالتلتمك�ن إطار/نظام حوكمة  لالستثمار

 تقنية املعلومات و االتصاالتأهداف حوكمة و�دارة  ١٫٢

 إ�� تحقيق األهداف التالية: تقنية املعلومات و االتصاالت��دف إطار حوكمة و�دارة 

 كمرتكز يدعم آليات صنع القرار �� املصرف.  عاليةتوف�� معلومات ذات جودة  

 من تلك املوارد وتقلل الهدر م��ا.  لالستفادة تقنية املعلومات و االتصاالتادارة حصيفة ملوارد ومشاريع  

 توف�� بنية تحتية لتقنية متم��ة وداعمة تمكن املصرف من تحقيق اهدافه.  

 توظيف منظومة تقنية كفؤة وذات اعتمادية متم��ة.  خالل�عمليات املصرف ا�ختلفة من  االرتقاء 

 ملوجودات املصرف.  الالزمةتكفل ا�حماية  تقنية املعلومات و االتصاالتادارة حصيفة �خاطر  

              وسياسات ةاإلس��اتيجي لالمتثال باإلضافة والضوابطملتطلبات القوان�ن والتشريعات  االمتثالقيق املساعدة �� تح 

 العمل الداخلية.  واجراءات

 تحس�ن نظام الضبط والرقابة الداخ��.  

 . وفعاليةمن قبل مستخدم��ا بتلبية احتياجات العمل بكفاءة  تقنية املعلومات و االتصاالت�عظيم مستوى الرضا عن  

ومنتجات.ا�خارجية املو�ل ال��ا تنفيذ عمليات ومهام خدمات  ا�جهاتادارة خدمات   



 

 ٥  دليل حوكمة تقنية املعلومات      

 املؤسسية تقنية املعلومات و االتصاالتحوكمة و�دارة  .٢

، والذي يقوم بدور العنصر الرئي��ي   املعلومات و االتصاالتتقنية حوكمة و�دارة عمل حدد املصرف خمس عمليات إلطار 

 لتلبية احتياجات أ�حاب املص�حة:

 

 إدارة تقنية املعلومات

 املؤسسية و االتصاالت حوكمة و�دارة تقنية املعلومات

 املؤسسية و االتصاالت حوكمة تقنية املعلومات

  

 :الرئيسيةالتمك�ن عوامل 

 

��إدارة التدقيق الداخ 

إرشادات الضمان 
 

إطار  وصيانة ضمان ضبط

 ا�حوكمة

 :الرئيسيةالتمك�ن عوامل 

 

إطار إدارة ا�خاطر 

 مصفوفة تحمل وتقبل
 ا�خاطر

 ضمان تحس�ن ا�خاطر

 :الرئيسيةالتمك�ن عوامل 

 

 الرقابة ع�� موارد إدارة
  املشاريع املؤسسية

 ضمان تحس�ن املوارد

 :الرئيسيةالتمك�ن عوامل 

 

 بطاقات األداء املتوازن 

 للرقابةالتقييمات الذاتية 

مؤشرات األداء الرئيسية 

لوحات التحكم اإلدار�ة 

ضمان شفافية أ�حاب 
 املص�حة

 :الرئيسيةالتمك�ن عوامل 

 

إدارة املشاريع املؤسسية 

إدارة تحقيق الفوائد 

 ضمان تحقيق الفوائد

 نور العراق االسالميبمصرف واس��اتيجيات العمل  �ةرؤ 

 التخطيط اإل�شاء التشغيل الرقابة

 االمتثال التنظي�ي و�عداد التقار�ر

ل 
ام

عو
�ن

مك
لت

ا
 

 الهيا�ل التنظيمية:

 جنة حوكمة تقنية املعلومات� 

 جنة التوج��ية لتكنولوجيا املعلومات ال� 

 جنة إدارة ا�خاطر� 

 جنة التدقيق� 

ئ
اد

ملب
 ا



 

 ٦  دليل حوكمة تقنية املعلومات      

 املؤسسية تقنية املعلومات و االتصاالتحوكمة  ٢٫١

لضمان الرقابة واإلشراف املناسب�ن ع�� الر�ائز ا�خمس من�جية شاملة بتب�ي  نور العراق االسالميمصرف إدارة  يل��م مجلس

ية تقييم وتوجيه والرقابة اإلدارة مسؤولمجلس يتحمل  . )(COBIT �و�ت إلطار األساسيةاملذ�ورة من خالل تنفيذ املمارسة 

 ع�� الش�ل التا��: عمليات ا�حوكمة  ع��

 .إطار ا�حوكمة وصيانة ضمان إعداد 

 .تحقيق الفوائدضمان  

 .ضمان تحس�ن ا�خاطر 

 .ضمان تحس�ن املوارد 

 .شفافية أ�حاب املص�حةضمان  

 الهيا�ل التنظيمية:

 :تقنية املعلومات و االتصاالت�جنة حوكمة 

�� ان تضم �� عضو���ا ع من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة. تقنية املعلومات و االتصاالتتت�ون �جنة حوكمة  •

يمكن ل�جنة عند اللزوم االستعانة ,   ا�خاص من ذوي ا�خ��ة واملعرفة �� االس��اتيجية لتكنولوجيا املعلومات

لتعو�ض النقص با�خ��ة او لتعز�ز الرأي املوضو�� بخ��اء خارجي�ن بالتنسيق مع مجلس االدارة / رئيس ا�جلس 

 .من جهة اخرى كخب�� استشاري �� ال�جنة

ومواءم��ا مع  تقنية املعلومات و االتصاالتإدارة أ�شطة  �� تقنية املعلومات و االتصاالتنطاق وغرض �جنة حوكمة يتمثل 

�شمل تحقيق الذي ضمان تلبية احتياجات أ�حاب املص�حة و  ��الهدف ال��ائي  كما يتمثل .مصرفاالس��اتي�� للالتوجه 

 الفوائد، وتحس�ن ا�خاطر وتحس�ن املوارد.

 ر�ع سنوي أو حسب ا�حاجة. �ش�ل تقنية املعلومات و االتصاالتتجتمع �جنة حوكمة  :اتاالجتماععقد  ةوت�� 

 إ�� تحقيق األهداف التالية: تقنية املعلومات و االتصاالت��دف �جنة حوكمة 

  ؛تقنية املعلومات و االتصاالتضمان مواءمة ا�خطط االس��اتيجية لألعمال و 

  ؛باملصرف وأ�حاب املص�حة نور العراق االسالميمصرف رعاية و�دارة االبت�ار لصا�ح 

  ؛النظام البيئي والبنية التحتية لتمك�ن تقديم ا�خدمات املناسبة توافرالتأكد من 

 ؛الشفافية واإلشراف الفعال ع�� ال��امج واملشاريع ��جيع 

 تقنية املعلومات و االتصاالتضمان مستقل لعمليات  التأكد من وجود. 

 

 



 

 ٧  دليل حوكمة تقنية املعلومات      

 األدوار واملسؤوليات: 

 ؛مع األهداف االس��اتيجية لألعمالبما يتوافق  تقنية املعلومات و االتصاالتاعتماد األهداف االس��اتيجية ل 

  ؛تقنية املعلومات و االتصاالت وموارد مشاريع ورصد والرقابة ع��اعتماد إطار عام إلدارة 

 تقنية املعلومات و االتصاالتوتحقيق مشاريع  تقنية املعلومات و االتصاالتمراقبة تحقيق األهداف االس��اتيجية ل             

تقنية املعلومات و زمة (مثل نظام بطاقات األداء املتوازن لوفوائد االستثمار من خالل استخدام األدوات واملعاي�� الال 

 )؛راالستثماع�� عائد الوحساب  االتصاالت

 بما �� ذلك ال�جان التوج��ية لضمان تنفيذ املمارسات اإلدار�ة  ،حسب االقتضاء ،إ�شاء الهيا�ل التنظيمية اإلدار�ة

 ؛املناسبة

  و�ت؛ مثلا�حوكمة واملمارسات الرائدة ممارسات رعاية و��جيع اعتماد� 

 ؛مخططات األدوار واملسؤوليات (أي ا�حوكمة واإلدارة ممارسات تحديد أدوار ومسؤوليات( 

 مثل األ�شطة واألعمال  تقنية املعلومات و االتصاالتاعتماد ومراقبة م��انيات املشاريع/املبادرات االس��اتيجية ل

 ؛ملعتادةا

  لضمان التوافق مع األهداف االس��اتيجية لألعمال وتحقيق  تقنية املعلومات و االتصاالتمشاريع  محفظةمراقبة 

 ؛الفوائد املتوقعة

 ؛ضمان استقاللية جميع األطراف الرئيسية حسب الضرورة لتجنب تضارب املصا�ح 

  ؛الفجوات املبلغ ع��ا الالزمة لسد والتأكد من تنفيذ التداب�� تقنية املعلومات و االتصاالتمراجعة أ�شطة ضمان 

  تقنية املعلومات و االتصاالتوتحديد مخاطر  تقنية املعلومات و االتصاالتالتأكد من وضع إطار إدارة مخاطر 

 ؛وتقييمها ومعا�ج��ا �ش�ل مناسب

 و�دارة      تدقيق،الو�جنة إدارة ا�خاطر و�جنة  ،تقنية املعلومات و االتصاالتالتوج��ية لل�جنة إ�� ا تقديم املشورة  

 .وتوج��ات أمن املعلومات ،تقنية املعلومات و االتصاالتمخاطر 

  مجلس اإلدارةإ�� تقديم توصيات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف االس��اتيجية لتقنية

 املعلومات

 الهيا�ل التنظيمية لتقنية

املعلومات واألدوار واملسؤوليات 

 اإلدار�ة

 م��انية معتمدة (أي النفقات

الرأسمالية والتشغيلية، 

 واملشاريع االس��اتيجية)

 مالحظات تدقيق تقنية

 املعلومات قيد املتا�عة

 مؤشرات أداء رئيسية معتمدة

 لتقنية املعلومات

 خطط معتمدة ملعا�جة مخاطر

 تقنية املعلومات

 دليل مراجع �حوكمة و�دارة

ات ة املعل  تقن

 مجلس اإلدارة

 �جنة حوكمة تقنية املعلومات

 ا�خرجات املدخالت

لألعمال  األهداف االس��اتيجية

 وتقنية املعلومات

توج��ات مجلس اإلدارة 

 م��انيات تقنية املعلومات (النفقات

 الرأسمالية والتشغيلية)

و�دارة  إدارة ا�خاطر املؤسسية

 مخاطر تقنية املعلومات

 ��تقار�ر التدقيق الداخ�� وا�خار

 لتقنية املعلومات

 مؤشرات األداء الرئيسية لتقنية

 املعلومات

 ذات الصلة من ال�جنة ا�خرجات

 التوج��ية لتقنية املعلومات

 دليل حوكمة و�دارة تقنية املعلومات

 نور العراق االسالميمصرف �� 

 



 

 ٨  دليل حوكمة تقنية املعلومات      

 املرجعية إ�� �جان ا�حوكمة املؤسسية ا�حالية:

تقار�ر رفع الو  تقنية املعلومات و االتصاالت�جنة إدارة ا�خاطر: تتضمن مسؤوليات �جنة إدارة ا�خاطر إدارة مخاطر   

 .إ�� مجلس اإلدارة

رفع و  تقنية املعلومات و االتصاالتالضوابط الداخلية ل فاعلية: �شمل مسؤوليات �جنة التدقيق تقييم التدقيق�جنة   

 .تقار�ر مجلس اإلدارةال

 

 املؤسسية تقنية املعلومات و االتصاالتإدارة 

 مسؤولية تنفيذ رؤ�ة واس��اتيجية مجلس اإلدارة من خالل ما ي��: تقنية املعلومات و االتصاالتتتحمل اإلدارة التنفيذية ل

االس��اتي�� التوجه كما هو مو�ح ��  تقنية املعلومات و االتصاالتمواءمة وتخطيط وتنظيم أهداف ومبادرات   

 .تقنية املعلومات و االتصاالت�جلس اإلدارة ورؤ�ته لألعمال و 

 .بناء واكتساب وتنفيذ البنية التحتية والتطبيقات وا�خدمات الالزمة 

 .إدارة وصيانة خدمات األعمال القائمة 

حت مظلة املشار إل��ا ت تقنية املعلومات و االتصاالتمراقبة وتقييم أداء وامتثال جميع عمليات وممارسات وأ�شطة   

 .تقنية املعلومات و االتصاالتإدارة 

 الهيا�ل التنظيمية

 :تقنية املعلومات و االتصاالتال�جنة التوج��ية ل

 مما ي��: تقنية املعلومات و االتصاالتتتألف ال�جنة التوج��ية ل

 )؛(رئيس ال�جنة املدير املفوض 

 )؛ل�جنةالبديل (الرئيس املدير املفوض  معاون  

 ؛ا�خاطر مدير قسم 

 ؛واالتصاالت تقنية املعلومات و االتصاالت مدير قسم 

 .االدارة مجلسأعضاء  و احد  الشر�� الداخ�� مدير الرقابة والتدقيقاملراقب:  

تقديم التوصيات واتخاذ القرارات ودفع املبادرات  �� تقنية املعلومات و االتصاالتنطاق وغرض ال�جنة التوج��ية ليتمثل 

وتحس�ن القيمة من موارد  ،تقنية املعلومات و االتصاالتلضمان مواءمة األعمال و  تقنية املعلومات و االتصاالتاملتعلقة ب

 .تقنية املعلومات و االتصاالتوتقليل مخاطر  تقنية املعلومات و االتصاالت

 ،ر�ع سنوي أو حسب االقتضاء �ش�ل تقنية املعلومات و االتصاالت: تجتمع ال�جنة التوج��ية لوت��ة عقد االجتماعات

 .تقنية املعلومات و االتصاالت�جنة حوكمة عمل تحت إشراف و�



 

 ٩  دليل حوكمة تقنية املعلومات      

 :إ�� تحقيق األهداف التالية تقنية املعلومات و االتصاالت��دف ال�جنة التوج��ية ل

 ؛تقنية املعلومات و االتصاالتضمان تحقيق األهداف االس��اتيجية ل 

 وتنفيذها �ش�ل �حيح بما يتما��ى مع الغرض تقنية املعلومات و االتصاالتضمان تحديد أولو�ات برامج/مشاريع  

 ؛االس��اتيجية ألعمالهم )األغراض(

 ؛تقنية املعلومات و االتصاالتاالستخدام األمثل ملوارد  

 .تقنية املعلومات و االتصاالتا�خاطر �� بيئة  والرقابة ع�� تقليل 

 

 األدوار واملسؤوليات: 

  ��ع��  املستمرة الرقابةوضع ومراجعة ا�خطط السنو�ة لتحقيق األهداف اإلس��اتيجية �جلس اإلدارة. باإلضافة إ

 تلك األهداف. لعوامل الداخلية وا�خارجية ال�ي قد تؤثر ع�� تحقيقا

  باملراجعات املنتظمة لضمان تحقيق األهداف  تقنية املعلومات و االتصاالتأهداف و  العملر�ط أهداف

أن تحدد ال�جنة مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية لقياس ورصد تحقيق األهداف  يجب. مصرفاإلس��اتيجية لل

 .باستمرار

 املوضوعة املعلومات تكنولوجيا سياسات مراجعة. 

  تقنية املعلومات و االتصاالت حوكمةالتوصية باملوارد املالية وغ�� املالية الالزمة لتحقيق أهداف. 

  تقنية املعلومات و االتصاالتإعطاء األولو�ة ل��امج ومشاريع. 

  وتقديم توصيات لتحس�ن فعالي��ا وكفاء��ا تقنية املعلومات و االتصاالتمراقبة أداء خدمات. 

  شأن ما ي�� تقنية املعلومات و االتصاالترفع التوصيات الالزمة ل�جنة حوكمة�: 

 تقنية املعلومات و االتصاالت حوكمةوارد واآلليات الالزمة لتحقيق أهداف امل. 

 االنحرافات ال�ي قد تؤثر سلًبا ع�� تحقيق األهداف االس��اتيجية. 

  ونظم املعلومات غ�� املقبولة تقنية املعلومات و االتصاالتمخاطر. 

 تقنية املعلومات و االتصاالت وامتثال املوارد واملشاريع وأداء. 

  من خالل محضر اجتماع رس�ي تقنية املعلومات و االتصاالتإ�� �جنة حوكمة  التقار�ررفع. 

 

 

 

 

 



 

 ١٠  دليل حوكمة تقنية املعلومات      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 محفظة معتمدة للمشاريع

االس��اتيجية لتقنية املعلومات 

وخطة معتمدة ل�خدمات 

 االس��اتيجية

 توجيه لإلدارة �شأن تخصيص

 املوارد

 ا�خطة االس��اتيجية املق��حة

وامل��انية لتقنية املعلومات 

 اإلجمالية

 توصيات إ�� �جنة حوكمة تقنية
 املعلومات

 مجلس اإلدارة

ال�جنة التوج��ية لتقنية 
 املعلومات

 ا�خرجات املدخالت

 محفظة املشاريع االس��اتيجية لتقنية

 املعلومات وا�خدمات االس��اتيجية

 ا�خطة االس��اتيجية لتقنية املعلومات

 اإلجماليةوامل��انية 

 الرئيس التنفيذي/ املهام املتعلقة ب�جنة

 حوكمة تقنية املعاومات 

 



 

 ١١  دليل حوكمة تقنية املعلومات      

 املبادئ واملكونات .٣

 تقنية املعلومات و االتصاالتمبادئ حوكمة و�دارة  ٣٫١

 �و�ت باملصرف استناًدا إ�� مبادئ تقنية املعلومات و االتصاالتيتم وضع القيم األساسية ملبادئ نظام حوكمة و�دارة 

COBIT :��ع�� النحو التا 

وا�حفاظ ع�� التوازن ب�ن تحس�ن ا�خاطر واستخدام  القيمة لهمتلبية احتياجات أ�حاب املص�حة من خالل خلق  .١

 املوارد وتحقيق الفوائد.

 �ش�ل �امل، وذلك �شمل االل��ام: صرف�غطية امل .٢

o  ��دف وحيد هو  املعلومات و االتصاالتتقنية من خالل نظام ونطاق حوكمة قوي ل مجلس اإلدارةمستوى ع��

 خلق القيمة.

o  ��وتنفيذ األهداف  إدارةمن خالل اإلدارة مستوى اإلدارة من خالل تنفيذ التوج��ات ع�� مستوى مجلس ع

 .اإلدارة وأخ�ً�ا تقديم تقر�ر عن حالة العمليات وأ�شطة التنفيذ إ�� مجلس ،املتفق عل��ا

 .ذات الصلة مع املعاي�� الدولية وأفضل املمارسات متوافقمت�امل واحد تطبيق إطار  .٣

 من خالل امل�ونات السبعة ال�ي �شمل: تقنية املعلومات و االتصاالت�حوكمة و�دارة من�جية شاملة تمك�ن  .٤

o  وأطر العملاملبادئ والسياسات. 

o ؛العمليات 

o ؛الهيا�ل التنظيمية 

o ؛الثقافة واألخالق والسلوك 

o ؛املعلومات 

o  ؛التحتية والتطبيقاتا�خدمات والبنية 

o واملهارات والكفاءات األفراد. 

 .فصل ا�حوكمة عن اإلدارة من حيث التفر�ق ب�ن أدوار ومسؤوليات �ل مستوى وال�جان ذات الصلة .٥

 

 

 

 

 



 

 ١٢  دليل حوكمة تقنية املعلومات      

 املكونات ٣٫٢

 : املبادئ والسياسات واألطراألول  املكون 

ل��و�د املتوافرة من خالل "مبادئه" و "سياساته"  مصرفالقيم األساسية لل التعب�� عن مجلس اإلدارة يضمنيجب أن 

الكفاءة وأن بالفاعلية و السياسات  تتم��التنفيذ. يجب أن  ح��جمهوره باإلرشادات التفصيلية حول كيفية وضع املبادئ 

ل�ي يجب أن األطر (النا�عة من املبادئ والسياسات) وا وضعيجب ع�� ا�جلس التأكد من  ،تتضمن متطلبات االمتثال. وأخ�ً�ا

 ت�ون حديثة ومفتوحة ومرنة وشاملة.

 : العملياتالثا�ي املكون 

 وتحديد بحيث يتم وصف صرفعمليات ا�حوكمة ال�ي تتأثر �سياسات و�جراءات املمجلس اإلدارة وضع  يضمنيجب أن 

 النتيجة املرجوة من العملية.لتحقيق أهداف العملية 

 : الهيا�ل التنظيميةالثالثاملكون 

 ،تحديث الهيا�ل التنظيمية بما يتما��ى مع ال�جان واملبادئ والعمليات املتعلقة با�حوكمةمجلس اإلدارة  يضمنيجب أن 

 و�جراءات التصعيد وعملية صنع القرار. الصالحياتحيث يجب أن تو�ح الهيا�ل التنظيمية تفو�ض 

 : الثقافة واألخالق والسلوكالرا�عاملكون 

"الثقافة فيما يتعلق بمبادئ توسيع مفهومه �شر أو من خالل  صرفتمك�ن ا�حوكمة داخل املمجلس اإلدارة  يضمنيجب أن 

 حيث يجب وضع ما ي��: ،واألخالق والسلوك"

 ��القواعد واملعاي 

 تطبيق االتصاالت 

 ا�حوافز وامل�افآت 

  األعمال رواد�عي�ن 

  جلسات توعية دور�ة تتعلق با�حوكمةعقد 

 : املعلوماتا�خامساملكون 

يجب ع�� مجلس كما املعلومات إ�� قدرة ع�� تقديم ا�خدمات الداخلية وا�خارجية. يجب أن يضمن مجلس اإلدارة ترجمة 

مؤشرات األداء الرئيسية) إ�� "معرفة" وتحولها �� ال��اية و  ،املعلومات ال�ي تم جمعها (مثل التقار�ر تحو�لاإلدارة التأكد من 

 .مصرف�خلق "قيمة" لل

 

 



 

 ١٣  دليل حوكمة تقنية املعلومات      

 : ا�خدمات والبنية التحتية والتطبيقاتالسادساملكون 

 إ�شاء ا�خدمات والبنية التحتية والتطبيقات املناسبة لدعم ممارسات وعمليات ا�حوكمة.يجب أن يضمن مجلس اإلدارة 

 واملهارات والكفاءاتفراد : األ السا�ع املكون 

ودعم املمارسات  لتطبيقاأل�خاص املناسب�ن ذوي املهارات والكفاءات املطلو�ة يجب أن يضمن مجلس اإلدارة توافر 

 والعمليات املتعلقة با�حوكمة.

  



 

 ١٤  دليل حوكمة تقنية املعلومات      

 االمتثال التنظي�ي و�عداد التقار�ر .٤

 االمتثال التنظي�ي ٤٫١

 :باالمتثال التنظي�ي مجلس اإلدارةال��ام 

مع املؤسسية بالتوافق  تقنية املعلومات و االتصاالتوضع و�عداد حوكمة و�دارة ممارسات مجلس اإلدارة  أن يضمنيجب 

 .البنك املركزي العرا��الصادرة عن  تقنية املعلومات و االتصاالتلوائح حوكمة و�دارة 

تقنية املصرف بمتطلبات القوان�ن واللوائح والتعليمات ا�خارجية املتعلقة بمجلس اإلدارة من ال��ام  أن يتأكديجب  كما

من املستمدة السياسات واإلجراءات الداخلية  باإلضافة إ��) البنك املركزي العرا��(بما �� ذلك  صاالتاملعلومات و االت

 القوان�ن واللوائح ا�خارجية.

 إعداد التقار�ر ٤٫٢

خالل  تقنية املعلومات و االتصاالتبتقر�ر التدقيق الداخ�� السنوي ل البنك املركزي العرا��يجب ع�� �جنة التدقيق تزو�د 

 ت�و� بما �� ذلك( تقنية املعلومات و االتصاالتكما تجري إدارة التدقيق الداخ�� عمليات تدقيق لالر�ع األول من �ل عام. 

COBIT ( تقنية املعلومات و االتصاالت) استناًدا إ�� املعيار الدو�� إلطار ضمانITAFتقر�ر إ�� �جنة التدقيق حول  ) وتقديم

 .تقنية املعلومات و االتصاالتإطار حوكمة  فاعلية

تقنية املعلومات  و�دارة حوكمة �شمل عملياتالتدقيق الداخ��  بإدارةا�حا��  التدقيق�جنة التدقيق أن نطاق ميثاق تضمن 

 .البنك املركزي العرا��مع لوائح  بالتوافق و االتصاالت

البنك " واالمتثال له (مع املعلومات و االتصاالتتقنية و�دارة اإلفصاح عن وجود "دليل حوكمة  صرفيجب ع�� امل كما

 .مصرفاملركزي العرا��) ضمن التقر�ر السنوي لل

 :مشاركة التدقيق ا�خار��

ال�ي  تقنية املعلومات و االتصاالتإلجراءات حوكمة و�دارة  إجراء مراجعة مستقلة مصرفا�خار�� لل املدققيجب ع�� 

 .بذلك املركزي العرا�� البنك�بالغ رس�ي) و ت�ليف (عن طر�ق خطاب  التدقيق الداخ�� تطبقها إدارة


