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جمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات (الآيزاكا) ®ISACA
بوجود ما يزيد على  95,000ع�ضو من  160دولة ،ف�إن جمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات ( الآيزاكا ) ( )www.isaca.orgتعد من الرواد
العامليني يف تقدمي املعرفة ،والتعليم وامل�ساندة ومنح ال�شهادات االحرتافية ،و�أي�ضا ً رعاية البيئة املهنية للمحرتفني من �أجل �ضمان �أمن
نظم املعلومات ،وتطبيق احلوكمة امل�ؤ�س�سية لتقنيات املعلومات و�إدارتها ،و�أي�ضا ً لتحقيق التوافقية و�إدارة املخاطر ذات ال�صلة باملن�ش�أة.
ت�أ�س�ست جمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات (الآيزاكا) يف عام 1969م ،وتنظم هذه اجلمعية امل�ستقلة وغري الهادفة للربح م�ؤمترات
دولية ،وتقوم ب�إ�صدار جملة دورية متخ�ص�صة  ،ISACA® Journalوتعمل على تطوير معايري عاملية ل�ضبط نظم املعلومات وتدقيقها ،مما
يعزز الثقة بنظم املعلومات ويرتقي بقيمتها.
كما تقوم اجلمعية بتنمية املهارات واملعرفة املتعلقة بتقنية املعلومات ومنح ال�شهادات املعرتف بها عامليًا للخرباء املمار�سني مثل:
�شهادة« :مدقق نظم معلومات معتمد» ( ،)®CISAو�شهادة« :مدير �أمن معلومات معتمد» ( ،)®CISMو�شهادة« :معتمد يف حوكمة تقنية
املعلومات امل�ؤ�س�سية» ( ،)®CGEITو�شهادة« :معتمد يف خماطر نظم املعلومات و�ضبطها « (.)CRISCTM
تقوم اجلمعية بالتحديث امل�ستمر لإطار عمل كوبت  ،®COBITمما ي�ساعد حمرتيف تكنولوجيا املعلومات وقادة امل�ؤ�س�سات على الوفاء
مب�س�ؤوليات حوكمة و�إدارة تقنية املعلومات املنوطة بهم ،وخا�ص ًة يف جماالت التحقق ،والأمن ،و�إدارة املخاطر ،وال�ضبط ،وعلى تقدمي قيمة
للم�ؤ�س�سة من تقنية املعلومات.
�ضمان اجلودة
ترجمت هذه الن�سخة من كوبت ( 5عالمة جتارية م�سجلة) من
الن�سخة االجنليزية اال�صل بوا�سطة فرع اجلمعية بالريا�ض،
وبرتخي�ص من جمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات .ويتحمل
فرع اجلمعية بالريا�ض م�س�ؤولية دقة الرتجمة وم�صداقيتها.
حقوق الطبع والن�رش
جميع احلقوق حمفوظة جلمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات
 . 2012ولإر�شادات اال�ستخدام ،انظر .www.isaca.org/COBITuse
�إخالء م�س�ؤولية
قامت اجلمعية يف الأ�سا�س بت�صميم هذا اال�صدار من كوبت
(اال�صدار اخلام�س) والذي �سي�شار اليه الحقا ً بـ «العمل» ،ليكون �أحد
املوارد التعليمية ،وهو موجه للمحرتفني يف حوكمة تقنية املعلومات
امل�ؤ�س�سية ،والعاملني يف املراجعة  /التدقيق ،و�إدارة املخاطر والأمن.
ال تدعي اجلمعية �أن ا�ستخدام �أي جزء من هذا «العمل» �سي�ضمن
نتائج ناجحة ،كما ال ينبغي اعتباره �شامال جلميع املعلومات والإجراءات
واالختبارات املالئمة� ،أو مق�صورا ً على معلومات و�إجراءات واختبارات
�أخرى موجهة ب�شكل مقبول للح�صول على نف�س النتائج .وعند
حتديد مدى مالءمة اية معلومات �أو �إجراءات �أو اختبارات ،ينبغي على
القراء ا�ستخدام تقديراتهم املهنية فيما يتعلق بظروف حوكمة
تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية ،وعمليات التحقق ،والتعامل مع املخاطر
الأمنية ذات ال�صلة بالنظم �أو بيئات تقنية املعلومات املحددة.
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�شكر وتقدير
�شكر وتقدير
تود اجلمعية �أن تبدي تقديرها لكل من:
فريق عمل كوبت )2011 - 2009( 5
جون و .الينهارت ،IV, CISA, CISM, CGEIT ،خدمات الأعمال العاملية ب�رشكة  ،IBMالواليات املتحدة ،رئي�س م�شارك
د .ديريك ج� .أوليفر� ،DBA, CISA, CISM, CRISC, CITP, FBCS, FISM, MInstISP ,.رشكة رافن�سوود اال�ست�شاريون املحدودة ،اململكة
املتحدة ،رئي�س م�شارك
بيبا غ� .أندرو�س� ،CISA, ACA, CIA ،رشكة � ،KPMGأ�سرتاليا
ّ
�إليزابث جوديت �أنطون�سون ،CISM ،بنك نورديا ،ال�سويد
�ستيفن �أ .باب� ،CGEIT, CRISC ،رشكة  ،Betfairاململكة املتحدة
د� .ستيفن دي هاي�س ،جامعة �أنتورب لعلوم الإدارة ،بلجيكا
بيرت هاري�سون� ،CGEIT, FCPA ،رشكة � IBMأ�سرتاليا املحدودة� ،أ�سرتاليا
جيمي هي�شل� ،CISA, CISM, CGEIT, ITIL Expert ،رشكة  bwin.partyللمنوعات الرقمية� ،أ�سرتاليا
روبرت د .جون�سون ،CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CISSP ،بنك �أوف �أمريكا ،الواليات املتحدة الأمريكية
�إريك هـ .ج .م .بول�س� ، CISA, CISM ،رشكة �شل العاملية  ،ITCI -هولندا
فرمون ريت�شارد بول� ،CISM, CGEIT ،رشكة �سافاير ،اململكة املتحدة
عبد الرفيق� ،CISA, CGEIT, CIA, FCA ،رشكة عبد الرفيق و�رشكاه ،الهند
فريق التطوير
فلوري�س �آمبي� ،CISA, CGEIT, CIA, ISO 27000 ،رشكة  ،PwCبلجيكا
غريت دو بريز� ،CGEIT ،رشكة  ،PwCكندا
�ستيفاين غريجب� ،رشكة  ،PwCبلجيكا
غاري هاردي� ،CGEIT ،رشكة  ،IT Winnersجنوب �أفريقيا
بارت بيرتز� ،رشكة  ،PwCبلجيكا
غيريت بويل�س ،جامعة غينت ،بلجيكا
ديرك �ستوبريايرت� ،CISA, CGEIT, CRISC ،رشكة  ،IT In Balance BVBAبلجيكا
امل�شاركون يف ور�ش العمل
غاري بيكر ،CGEIT, CA ،كندا
بريان بارنري� ،CGEIT, CRISC ،رشكة فاليوبريدج �أدفايزرز ،الواليات املتحدة الأمريكية
يوهانِّ�س هندريك بوثا� ،MBCS-CITP, FSM ،رشكة  getITrightلتطوير املهارات ،جنوب �أفريقيا
كني بوت�شلر� ،CGEIT, CRISC, PMP ،رشكة  ،Great-West Lifeكندا
دون كانيغليا ،CISA, CISM, CGEIT, FLMI ،الواليات املتحدة الأمريكية
مارك �شابلني ،اململكة املتحدة
د .روغر دبر�سني ،CGEIT, FCPA ،جامعة هاواي يف مانوا ،الواليات املتحدة الأمريكية
مايك دوناهو ،CISA, CISM, CGEIT, CFE, CGFM, CICA ،جامعة طو�سون ،الواليات املتحدة الأمريكية
�أور�س في�رش� ،)CISA, CRISC, CPA (Swiss ،رشكة  Fischer IT GRCللتدريب واال�ست�شارات� ،سوي�رسا
بوب فريلينغر� ،CISA, CGEIT ،رشكة �أوراكل ،الواليات املتحدة الأمريكية
جيم�س غولدن� ،CISM, CGEIT, CRISC, CISSP ،رشكة  ،IBMالواليات املتحدة الأمريكية
مينو غوبتا� ،CISA, CISM, CBP, CIPP, CISSP ،رشكة  ،Mittal Technologiesالواليات املتحدة الأمريكية
غاري النغهام� ،CISA, CISM, CGEIT, CISSP, CPFA ،أ�سرتاليا
نيكول النزا� ،CGEIT ،رشكة  ،IBMالواليات املتحدة الأمريكية
فيليب يل جراند� ،PRINCE2 ،رشكة  ،Ideagen Plcاململكة املتحدة
دبرا ماليت� ،CISA, CGEIT, CSSBB ،رشكة  ،Kaiser Permanente ITالواليات املتحدة الأمريكية
�سيتوارت ماك غريغور� ،رشكة  ،.Real IRM Solutions (Pty) Ltdجنوب �أفريقيا
كري�ستيان ني�سن� ،CISM, CGEIT, FSM ،رشكة  ،CFN Peopleالدمنارك
جامي با�سفيلد� ،ITIL V3, MSP, PRINCE2 ،رشكة بفايزر ،اململكة املتحدة
�إدي ج� .شورمان�س� ،CGEIT ،رشكة  ،ESRAS bvbaبلجيكا
مايكل �سمراو� ،رشكة � ،RWE Germanyأملانيا
ماك�س �شاناهان� ،CISA, CGEIT, FCPA ،رشكة ماك�س �شاناهان و�رشكاه� ،أ�سرتاليا
�أالن �سيموند�س� ،TOGAF9, TCSA ،رشكة  ،PreterLexاململكة املتحدة
كاثي �سكوغ� ،CISM, CGEIT, CRISC ،رشكة  ،IBMالواليات املتحدة الأمريكية
ديجان �سلوكار� ،CISA, CGEIT, CISSP ،رشكة  ،Deloitte & Touche LLPكندا
روغر �ساوثغيت ،CISA, CISM ،اململكة املتحدة
نكي تي�سنغا� ،CISA, CISM, CGEIT, CRISC ،رشكة  ،IBMالواليات املتحدة الأمريكية
د .ومي فان غرمربغن ،جامعة �أنتورب لعلوم الإدارة ،بلجيكا
غريت فولدرز� ،CGEIT ،رشكة  ،.Voquals N.Vبلجيكا
كري�ستوفر ويلكن� ،CISA, CGEIT ،رشكة  ، PwCالواليات املتحدة الأمريكية
تيم م .رايت� ،CISA, CRISC, CBCI, GSEC, QSA ،رشكة كينغ�ستون �سميث اال�ست�شارية  ،LLPاململكة املتحدة
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اخلرباءاملراجعون
مارك �أدلر� ،CISA, CISM, CGEIT, CRISC ،رشكة كومر�شال ميتالز ،الواليات املتحدة الأمريكية
د .وول �أكبو�س  ،CGEIT, CISSPجامعة والية مورغان ،الواليات املتحدة الأمريكية
كرزي�ستوف باكزكيفيكز� ،CSAM, CSOX ،رشكة  ،Eracentبولندا
روالند باه� ،CISA ،رشكة  ،MTN Cameroonالكامريون
ديف بارنيت ،CISSP, CSSLP ،الواليات املتحدة الأمريكية
ماك�س بلي�رش� ،CGEIT ،رشكة فري�شوال �أليان�س ،جنوب �أفريقيا
ريكاردو بريا� ،CISA, CGEIT, CRISC ،رشكة  ،Meycor GRCالأرجنتني
ديرك برويندونك�س� ،CISA, CISM, CGEIT, CRISC, MCA ،رشكة  KPMGلال�ست�شارات ،بلجيكا
دونا كاردال ،اململكة املتحدة
دبرا ت�شيبلني� ،رشكة �إنف�ستورز جروب ،كندا
�سارا كوزنتينو� ،CA ،رشكة  ،Great-West Lifeكندا
كمال ن .ديف� ،CISA, CISM, CGEIT ،رشكة هيوليت باكارد ،الواليات املتحدة الأمريكية
فيليب دي بيكر ،CISA, MCA ،نا�شيونال بنك �أوف بلجيكا ،بلجيكا
�أبي ديليون� ،CISA ،رشكة  ،IBMالواليات املتحدة الأمريكية
�ستيفن دويل ،CISA, CGEIT ،دائرة اخلدمات الإن�سانية� ،أ�سرتاليا
هايدي ل� .إرت�شنغر� ،CISA, CRISC, CISSP ،رشكة حلول �أمن النظم ،الواليات املتحدة الأمريكية
رفائيل فابيو�س� ،CISA, CRISC ،أوروجواي
�أور�س في�رش� ،)CISA, CRISC, CPA (Swiss ،رشكة  Fischer IT GRCللتدريب واال�ست�شارات� ،سوي�رسا
بوب فريلينغر� ،CISA, CGEIT ،رشكة �أوراكل ،الواليات املتحدة الأمريكية
يال�سني غرييك ،CISA, CGEIT, CRISC, ITIL Expert, ITIL V3 Trainer, PRINCE2, ISO/IEC 20000 Consultant ،تركيا
�إد�سون جني ،CISA, CISM, CFE, CIPP, SSCP ،الواليات املتحدة الأمريكية
جيم�س غولدن� ،CISM, CGEIT, CRISC, CISSP ،رشكة  ،IBMالواليات املتحدة الأمريكية
مار�سيلو هكتور غونزال�س ،CISA, CRISC ،البنك املركزي ،الأرجنتني
�إريك غولدنتوب�س ،جامعة �أنتورب لعلوم الإدارة ،بلجيكا
مينو غوبتا� ،CISA, CISM, CBP, CIPP, CISSP ،رشكة  ،Mittal Technologiesالواليات املتحدة الأمريكية
�أجنليكا هافربالد� ،CGEIT, CRISC, ITIL ،رشكة فرييزون بزن�س ،ال�سويد
كيم هافربالد� ،CISM, CRISC, PCI QSA ،رشكة فرييزون بزن�س ،ال�سويد
ج .وين�ستون هايدن ،CISA, CISM, CGEIT, CRISC ،جنوب �أفريقيا
�إدواردو هرناندز� ،ITIL V3 ،رشكة  HEMEاال�ست�شاريون ،املك�سيك
جورج هيدالغو� ،CISA, CISM, CGEIT, ATC ،رشكة ليك �سي�ستما�س ،الأرجنتني
مي�شيل هوبن� ،رشكة ميديا  ،24جنوب �أفريقيا
ليندا هورو�سكو� ،رشكة  ،Great-West Lifeكندا
مايك هاغز� ،CISA, CGEIT, CRISC ،رشكة  123اال�ست�شاريون ،اململكة املتحدة
غرانت �إرفني� ،رشكة  ،Great-West Lifeكندا
مونيكا جاين� ،CGEIT, CSQA, CSSBB ،إدي�سون جنوب كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية
جون �إ .جا�سين�سكي ،CISA, CGEIT, SSBB, ITIL Expert ،الواليات املتحدة الأمريكية
ما�ساتو�شي كاجيموتو ،CISA, CRISC ،اليابان
جوانَّا كاركزيف�سكا ،CISA ،بولندا
كمال خان� ،CISA, CISSP, CITP ،رشكة �أرامكو ال�سعودية ،اململكة العربية ال�سعودية
�إدي خو �س .ك� ،.رشكة برودن�شال للخدمات � -آ�سيا ،ماليزيا
مارتي كينغ� ،CISA, CGEIT, CPA ،رشكة بلو كرو�س بلو �شيلد ،الواليات املتحدة الأمريكية
�أالن �س .كوت�ش� ، ITIL Expert, PMP ،رشكة �أ�سك برو�س�س ،الواليات املتحدة الأمريكية
غاري النغهام� ،CISA, CISM, CGEIT, CISSP, CPFA ،أ�سرتاليا
جا�سون د .النن� ، CISA, CISM ،رشكة  ،TurnKey IT Solutionsالواليات املتحدة الأمريكية
نيكول النزا� ،CGEIT ،رشكة  ،IBMالواليات املتحدة الأمريكية
فيليب يل غراند� ،PRINCE2 ،رشكة  ،Ideagen Plcاململكة املتحدة
كني يل ،CISA, CISM, CISSP ،بنك �أوف �أمرييكا ،الواليات املتحدة الأمريكية
بريان ليند� ،CISA, CISM, CRISC ،رشكة  ،Topdanmark Forsikring A/Sالدمنارك
بيارن لونربغ� ،CISSP, ITIL ،رشكة  ،A.P. Moller - Maerskالدمنارك
�سيتوارت ماك غريغور� ،رشكة  ،.Real IRM Solutions (Pty) Ltdجنوب �أفريقيا
دبرا ماليت� ،CISA, CGEIT, CSSBB ،رشكة  ،Kaiser Permanente ITالواليات املتحدة الأمريكية
ت�شارلز من�صور� ،CISA ،رشكة ت�شارلز من�صور خلدمات التدقيق واملخاطر ،اململكة املتحدة
�سندي مار�سيلو� ،CISA, CPA, FLMI ،رشكة  ،Great-West Life & Annuityالواليات املتحدة الأمريكية
نان�سي ماك كوايغ� ،CISSP ،رشكة  ،Great-West Lifeكندا
د .جون �أ .ميت�شل� ،CISA, CGEIT, CEng, CFE, CITP, FBCS, FCIIA, QiCA ،رشكة  ،LHS Business Controlاململكة املتحدة
ماكوتو ميازاكي ،CISA, CPA ،بنك �أوف طوكيو � -رشكة ميت�سوبي�شي  UFJاملحدودة ،اليابان
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اخلرباء املراجعون (تابع)
لو�سيو �أوغ�ستو مولينا فوكازيو ،CISA, CISM, CRISC, ITIL ،ا�ست�شاري م�ستقل ،كولومبيا
كري�ستيان ني�سن� ،CISM, CGEIT, FSM ،رشكة  ،CFN Peopleالدمنارك
توين نوبليت ،CISA, CISM, CGEIT, CISSP ،الواليات املتحدة الأمريكية
�إرن�ست بايج�س� ،CISA, CGEIT, MCSE, ITIL ،رشكة �ساين�س اال�ست�شارية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،الواليات املتحدة الأمريكية
جامي با�سفيلد� ،ITIL V3, MSP, PRINCE2 ،رشكة بفايزر ،اململكة املتحدة
توم باتر�سون� ،CISA, CGEIT, CRISC, CPA ،رشكة  ،IBMالواليات املتحدة الأمريكية
روبرت باين� ،CGEIT, MBL, MCSSA, PrM ،رشكة لود �ستار �سرتاتيجي لال�ست�شارات ،جنوب �أفريقيا
�أندي بيرب ،CISA, CISM, CRISC, PRINCE2, ITIL ،بنك باركليز  ،PLCاململكة املتحدة
�أندريه بيتكوف�سكي� ،CGEIT, CRISC, OCTAVE, ISO27000LA, ISO31000LA ،رشكة ،.APIT Consultoria de Informatica Ltd
الربازيل
ديرك رميرز� ،رشكة هيوليت باكارد� ،أملانيا
�ستيف رزنيك� ،CISA ،رشكة  ،ADPالواليات املتحدة الأمريكية
روبرت ريلي ،CISSP ،جامعة نوتردام ،الواليات املتحدة الأمريكية
د .مارتني روزنربغ� ،رشكة كالود غافرنان�س ،اململكة املتحدة
كالو�س روزنكوي�ست� ،CISA, CISSP ،رشكة نت�س القاب�ضة ،الدمنارك
جيفري روث� ،CISA, CGEIT, CISSP ،رشكة  ،L-3 Communicationsالواليات املتحدة الأمريكية
ت�شرييل �سانتور ،CISSP, CNA, CNE ،منطقة املياه املركزية ،الواليات املتحدة الأمريكية
�إدي ج� .شورمان�س� ،CGEIT ،رشكة  ،ESRAS bvbaبلجيكا
مايكل �سمراو� ،رشكة � ،RWE Germanyأملانيا
ماك�س �شاناهان� ،CISA, CGEIT, FCPA ،رشكة ماك�س �شاناهان و�رشكاه� ،أ�سرتاليا
�أالن �سيموند�س� ،TOGAF9, TCSA ،رشكة  ،PreterLexاململكة املتحدة
ديجان �سلوكار� ،CISA, CGEIT, CISSP ،رشكة  ،Deloitte & Touche LLPكندا
جينيفر �سميث ،CISA, CIA ،جمتمع  ،Salt River Pima Maricopa Indian Communityالواليات املتحدة الأمريكية
مار�سل �سوروين� ،CISA, CISM, CISSP, ITIL, CCNA, MCDBA, MCSE ،رشكة � Bupaأ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا
روغر �ساوثغيت ،CISA, CISM ،اململكة املتحدة
مارك �ستا�سي� ،CISA, FCA ،رشكة  ،BG Group Plcاململكة املتحدة
كارن �ستافورد غو�سنت� ،MLIS ،رشكة لندن لت�أمينات احلياة ،كندا
دلتون �سيلف�سرت� ،رشكة �سيلفر �ستار �أي تي غافرنان�س لال�ست�شارات ،جنوب �أفريقيا
كاتالني �سني�س ،CISA, CISM, CGEIT, CISSP ،جامعة �أوبودا ،املجر
هالينا تابا�سك� ،CGEIT ،رشكة �أوراكل �أمرييكاز ،الواليات املتحدة الأمريكية
نان�سي طوم�سون� ،CISA, CISM, CGEIT ،رشكة  ،IBMالواليات املتحدة الأمريكية
كازوهريو �أوهارا� ،CISA, CGEIT, CIA ،رشكة هيتات�شي اال�ست�شارية املحدودة ،اليابان
روب فان دير برغ� ،رشكة ميكرو�سوفت ،هولندا
يوهان فان غريكن� ،CISA, CGEIT, CRISC ،رشكة ديلويت ،بلجيكا
فليب فان �شالكفيك ،مركز الإبداع الإلكرتوين ،حكومة غرب كيب ،جنوب �أفريقيا
جينو فارغيز� ،CISA, CISSP, ITIL, OCA ،رشكة �إرن�ست & يانغ ،كندا
�أندريه فيفريز� ،+MCSE, IT Project ،رشكة ميديا  ،24جنوب �أفريقيا
غريت فولدرز� ،CGEIT ،رشكة  ،.Voquals N.Vبلجيكا
ديفيد ويليامز� ،CISA ،رشكة  ،Westpacنيوزيلندا
تيم م .رايت� ،CISA, CRISC, CBCI, GSEC, QSA ،رشكة كينغ�ستون �سميث اال�ست�شارية  ،LLPاململكة املتحدة
�أماندا زو� ،PMP ،إدي�سون جنوب كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية
تيت�شاونا زورورو ،CISA, CISM, CGEIT ،بنك �ستاندارد ،جنوب �أفريقيا
جمل�س �إدارة اجلمعية
كينيث ل .فاندر وال� ،CISA, CPA ،رشكة �إرن�ست & يونغ ( LLPمتقاعد) ،الواليات املتحدة الأمريكية ،الرئي�س الدويل
د .كري�ستو�س ك .دمييرتيادي�س� ،CISA, CISM, CRISC ,رشكة �إنرتالوت  ،.S.Aاليونان ،نائب الرئي�س
غريغوري ت .غروت�شول�سكي� ،CISA ،رشكة داو كيميكال ،الواليات املتحدة الأمريكية ،نائب الرئي�س
توين هاي�س ،CGEIT, AFCHSE, CHE, FACS, FCPA, FIIA ،حكومة كوينزالند� ،أ�سرتاليا ،نائب الرئي�س
نرياج كابا�سي� ،CISA ،رشكة كابا�سي بانغاد تك اال�ست�شارية  .Pvtاملحدودة ،الهند ،نائب الرئي�س
جيف �سبايفي� ،CRISC, CPP, PSP ،رشكة �إدارة املخاطر الأمنية ،الواليات املتحدة الأمريكية ،نائب الرئي�س
جو �ستيوارت  -راتراي� ،CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CSEPS ،رشكة � ،RSM Bird Cameronأ�سرتاليا ،نائب الرئي�س
�إمييل دي �أجنلو ،CISA, CISM ،بنك �أوف طوكيو � -رشكة ميت�سوبي�شي  UFJاملحدودة (متقاعد) ،الواليات املتحدة الأمريكية ،الرئي�س
الدويل ال�سابق
لني ك .لوتون� ،CISA, CRISC, FBCS CITP, FCA, FIIA ،رشكة  KPMGاملحدودة ،رو�سيا االحتادية ،الرئي�س الدويل ال�سابق
�أالن نيفيل بوردمان� ،CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CA (SA), CISSP ،رشكة مورجان �ستانلي ،اململكة املتحدة ،ع�ضو
مارك فائل� ،Ph.D., CISA, CISM, CGEIT, CISSP ،رشكة  ،Valuendoبلجيكا ،ع�ضو
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جمل�س املعرفة
مارك فائل� ،Ph.D., CISA, CISM, CGEIT, CISSP ،رشكة  ،Valuendoبلجيكا ،الرئي�س
مايكل �أ .برياردي جي �آر ،CISA, CGEIT ،بنك �أوف �أمرييكا ،الواليات املتحدة الأمريكية
جون هو ت�شي� ،CISA, CISM, CRISC, CBCP, CFE ،رشكة �إرن�ست & يانغ � ،LLPسنغافورة
فيليب ج .الج�شولت� ،CGEIT, CPA ،رشكة  ،KPMG LLPالواليات املتحدة الأمريكية
جون �سينجلتون ،CISA, FCA ،املدقق العام يف مانيتوبا (متقاعد) ،كندا
باتريك �ستات�شت�شنكو� ،CISA, CGEIT ،ستات�شت�شنكو و�رشكاه  ،SASفرن�سا
جلنة �إطار العمل
باتريك �ستات�شت�شنكو� ،CISA, CGEIT ،ستات�شت�شنكو و�رشكاه  ،SASفرن�سا ،الرئي�س
جورج�س �أطايا ،CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CISSP ،مدر�سة �سولفاي بربوك�سل لالقت�صاد والإدارة ،بلجيكا ،نائب رئي�س �سابق
�ستيفن �أ .باب� ،CGEIT, CRISC ،رشكة  ،Betfairاململكة املتحدة
�سو�شيل ت�شاترجي� ،CGEIT ،رشكة �إديوتك �إنرتبرايز�س� ،سنغافورة
�رسجيو فليجين�سكي� ،CISA ،رشكة �أكزو نوبل� ،أوروجواي
جون و .الينهارت ،IV, CISA, CISM, CGEIT ،خدمات الأعمال العاملية ب�رشكة  ،IBMالواليات املتحدة ،رئي�س م�شارك
ماريو ك .ميكالف ،CGEIT, CPAA, FIA ،مالطا
�أنطوين ب .نوبل� ،CISA, CCP ،رشكة فياكوم ،الواليات املتحدة الأمريكية
ديريك ج� .أوليفر� ،Ph.D., DBA, CISA, CISM, CRISC, CITP, FBCS, FISM, MInstISP ،رشكة رافن�سوود اال�ست�شاريون املحدودة ،اململكة
املتحدة
روبرت غ .باركر� ،CISA, CA, CMC, FCA ،رشكة ( Deloitte & Touche LLPمتقاعد) ،كندا
رولف م .فون روي�سينج� ،CISA, CISM, CGEIT, CISSP, FBCI ،رشكة � ،Forfa AGسوي�رسا
جو �ستيوارت  -راتراي� ،CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CSEPS ،رشكة � ،RSM Bird Cameronأ�سرتاليا
روبرت �إ� .سرتاود� ،CGEIT ،رشكة  ،CAالواليات املتحدة الأمريكية
تقدير خا�ص
فرع اجلمعية يف لو�س �أجنلو�س لدعمهم املايل
الرعاة واجلهات التابعة لآيزاكا ومعهد حوكمة تكنولوجيا املعلومات ()®ITGI
املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني
�رشكة احتاد الكومونولث حلوكمة ال�رشكات
جمعية احلا�سبات االيطالية FIDA Inform
منتدى �أمن املعلومات
معهد املحا�سبني الإداريني
فروع جمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات
معهد حوكمة نظم املعلومات  -فرع فرن�سا
معهد حوكمة نظم املعلومات  -فرع اليابان
جامعة نورويت�ش
مدر�سة �سولفاي يف بروك�سل لالقت�صاد والإدارة
معهد �إدارة التقنية اال�سرتاتيجية باجلامعة الوطنية ب�سنغافورة
جامعة �أنتورب لعلوم الإدارة
�رشكة حلول � - GRCأ�سرتاليا
�رشكة هيولت باكارد HP
�رشكة �آي بي �أم IBM
�رشكة �سيمانتك
فريق الرتجمة للغة العربية

قائد الفريق وكبير المراجعين  :عقل محمد عقل ،م�ست�شار في الإدراة وتقنية المعلومات ،ع�ضو الجمعية بالريا�ض  /ال�سعودية
المترجمون
دارين مخيمر ،التعريب الإلكتروني لخدمات التعريب والترجمة ،عمان  /الأردن
م .رانيا المغربي ،ا�ست�شاري �إداري� ،شركة وان واي فورورد ،القاهرة  /م�صر
�شارك في المراجعة

محمد عمر ال�شوبكي ،ع�ضو الجمعية بالريا�ض  /ال�سعودية ،مدير �إ�ست�شارات ،ديلويت ،الريا�ض  /ال�سعودية
م .عمر الأع�سم ،ع�ضو الجمعية بدولة قطر ،م�ست�شار خا�ص ،تدقيق �أمن نظم المعلومات ،الدوحة /قطر
الت�صميم والإخراج الفني  :محمد يا�سين ،م�ست�شار �إعالمي وم�صمم ،عمان /الأردن
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كوبت � :5إطار عمل حلوكمة
تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية و�إدارتها

كوبت � :5إطار عمل حلوكمة
تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية و�إدارتها

يحتوي الإ�صدار اخلام�س من كوبت على �إطار عمل حلوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية و�إدارتها .وهذا الإ�صدار هو جزء من عائلة
منتجات كوبت  5كما هو مبني يف ال�شكل .1
51

5
5
5


5





5
5

5


5


5





5

بني �إطار عمل كوبت  5على خم�سة مباديء �أ�سا�سية يغطيها هذا الكتيب بالتف�صيل ،وت�شمل �إر�شادات �شاملة حول العنا�رص
التمكينية حلوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية و�سبل �إدارتها.
ت�شمل عائلة كوبت  5املنتجات التالية:
• كوبت �( 5إطار العمل)
• الأدلة التمكينية لكوبت  ،5والتي تتم فيها مناق�شة العنا�رص التمكينية للحوكمة والإدارة بالتف�صيل ،وت�شمل:

•

•

كوبت :5العمليات التمكينية
o
 oكوبت  :5املعلومات التمكينية (قيد التطوير)
 oالأدلة التمكينية الأخرى (راجع )www.isaca.org/cobit
الأدلة االحرتافية لكوبت  ،5وت�شمل:

 oتطبيق كوبت 5
 oكوبت  5لأمن املعلومات (قيد التطوير)
 oكوبت  5للتحقق واملراجعة (قيد التطوير)
 oكوبت  5للمخاطر (قيد التطوير)
 oالأدلة االحرتافية الأخرى (راجع )www.isaca.org/cobit
بيئة تفاعلية على الإنرتنت ،والتي �ستكون متاحة لدعم ا�ستخدام كوبت 5
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امللخ�ص التنفيذي

امللخ�ص التنفيذي

تعد املعلومات من املوارد الرئي�سية جلميع امل�ؤ�س�سات ،ومن حلظة �إن�شاء املعلومات وحتى حلظة التخل�ص منها ،ف�إن التقنية تلعب دورًا
ها ًما ،تقدمت تقنية املعلومات ب�شكل مطرد ،و�أ�صبحت متغلغلة يف امل�ؤ�س�سات ويف البيئات االجتماعية وبيئات الأعمال اخلا�صة
والعامة.

ونتيجة لذلك ،تكافح امل�ؤ�س�سات ومدرا�ؤها التنفيذيون اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى من �أجل:
املحافظة على معلومات عالية اجلودة لدعم قرارات الأعمال.
توليد قيمة للأعمال من اال�ستثمارات املدعومة بوا�سطة تقنية املعلومات� ،أي حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية وحتقيق فوائد م�ؤ�س�سية
من خالل اال�ستخدام الفعال واملبتكر لتقنية املعلومات.
حتقيق التميز الت�شغيلي من خالل تطبيق تقنية املعلومات ب�شكل فعال ميكن االعتماد عليه.
الإبقاء على املخاطر املتعلقة بتقنية املعلومات عند م�ستوى مقبول.
حت�سني تكاليف خدمات وتقنيات املعلومات.
االمتثال للقوانني والت�رشيعات واالتفاقيات التعاقدية وال�سيا�سات املتزايدة با�ستمرار.
على مدى �سنوات العقد ال�سابق ،انتقل م�صطلح «احلوكمة» �إىل ال�صدارة يف فكر الأعمال وذلك ا�ستجابة للأمثلة التي تو�ضح �أهمية
احلوكمة اجليدة ،ومن جانب �آخر ا�ستجاب ًة للظروف امل�ؤ�سفة للأعمال على ال�صعيد العاملي.
وقد �أدركت امل�ؤ�س�سات الناجحة �أن جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني بحاجة �إىل تبني تطبيق تقنية املعلومات مثل �أي جزء هام �آخر يف
ممار�سة الأعمال� .إن جمال�س الإدارة واملديرين – �سواء يف وظائف الأعمال �أو وظائف تقنية املعلومات – يجب �أن يتعاونوا ويعملوا م ًعا
بحيث تكون تقنية املعلومات م�ضمنة يف �أ�سلوب احلوكمة والإدارة .وبالإ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يتم اعتماد مزيد من الإجراءات التنظيمية
وتطبيق الت�رشيعات ملعاجلة هذه االحتياجات.
يقدم كوبت � 5إطارا ً �شامال ً ي�ساعد امل�ؤ�س�سات يف حتقيق �أهدافها يف جماالت حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية و�إدارتها .بب�ساطة،
ف�إنه ي�ساعد امل�ؤ�س�سات على �إيجاد القيمة الق�صوى من تقنية املعلومات من خالل املحافظة على االتزان بني حتقيق الفوائد ،وتقليل
م�ستويات املخاطر ،وا�ستخدام املوارد للقيم الق�صوىِّ .
ميكن كوبت  5امل�ؤ�س�سات من حوكمة تقنية املعلومات و�إدارتها ب�أ�سلوب �شمويل
على م�ستوى .ال مل�ؤ�س�سة ب�أكملها ،مع الأخذ يف احل�سبان كافة جوانب امل�س�ؤوليات الوظيفية املتعلقة بتقنية املعلومات والأعمال،
ومراعاة امل�صالح املتعلقة بتقنية املعلومات لدى �أ�صحاب امل�صلحة داخل املن�ش�أة وخارجها .يت�صف كوبت  5بالعمومية وهو مفيد
للم�ؤ�س�سات من جميع الأحجام� ،سوا ًءا كانت جتارية� ،أو غري ربحية� ،أو من القطاع العام.
52
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بُني كوبت  5على خم�سة مباديء رئي�سة حلوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية و�إدارتها (انظر ال�شكل :)2
املبد�أ  :1تلبية احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة
الغر�ض من وجود امل�ؤ�س�سات هو �إيجاد قيمة للأطراف ذات ال�صلة من خالل املوازنة بني حتقيق الفوائد وتقليل م�ستويات املخاطر وا�ستخدام
املوارد للقيم الق�صوى .يوفر كوبت  5جميع العمليات الالزمة وغريها من عنا�رص التمكني لدعم �إيجاد قيمة م�ؤ�س�سية من خالل ا�ستخدام
تقنية املعلومات .وحيث �إن لكل م�ؤ�س�سة �أهدافٌ خمتلفة ،فيمكن مل�ؤ�س�سة ما تكييف كوبت لينا�سب �سياقها اخلا�ص من خالل تو�ضيح
تتابع الأهداف و�أولوياتها وترجمة الغايات امل�ؤ�س�سية عالية امل�ستوى �إىل �أهداف حمددة متعلقة بتقنية املعلومات وقابلة للإدارة ،ومن ثم
ربط تلك الأهداف بعمليات وممار�سات حمددة.
املبد�أ  :2تغطية امل�ؤ�س�سة من بدايتها �إىل نهايتها – يعمل كوبت  5على خلق تكامل بني حوكمة تقنية املعلومات واحلوكمة امل�ؤ�س�سية
يغطي جميع الوظائف والعمليات داخل امل�ؤ�س�سة؛ �إن كوبت  5ال يركز فقط على «وظيفة تقنية املعلومات» ،ولكنه يحول املن�ش�أة للتعامل
مع املعلومات والتقنيات ذات ال�صلة ك�أ�صول يجب على كل فرد يف امل�ؤ�س�سة التعامل معها متا ًما مثل �أية �أ�صول �أخرى.
تراعي جميع عنا�رص متكني احلوكمة والإدارة املتعلقة بتقنية املعلومات �أن تكون على امتداد امل�ؤ�س�سة من بدايتها �إىل نهايتها؛ �أي �أنها
�شاملة لكل �شيء وكل فرد ـ داخليًا وخارجيًا ـ ذو �صلة بحوكمة املعلومات امل�ؤ�س�سية والتقنيات ذات ال�صلة و�إدارتها.
املبد�أ  :3تطبيق �إطار عمل واحد متكامل
هناك الكثري من املعايري واملمار�سات املثلى املتعلقة بتقنية املعلومات ،كل منها يقدم �إر�شادات حول جمموعة فرعية من �أن�شطة تقنية
املعلومات� .إن كوبت  5يتما�شى على م�ستوى عا ٍل مع املعايري و�أطر العمل الأخرى ذات ال�صلة ،وبذلك ميكنه �أن يكون �إطارا ً جامعا ً حلوكمة
تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية وما يتعلق ب�إدارتها من م�سائل.
املبد�أ  :4متكني �أ�سلوب كلي
تتطلب حوكمةتقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية و�إدارتها بفعالية وكفاءة �أ�سلوبًا �شموليا ،مع الأخذ يف احل�سبان املكونات العديدة املت�شابكة
يعرف كوبت  5جمموعة من عنا�رص التمكني لدعم تطبيق نظام �شامل للحوكمة امل�ؤ�س�سية و�إدارة تقنية املعلومات.
واملتداخلة معاًّ .
تعرف عنا�رص التمكني ب�شكل عام على �أنها �أي �شيء ميكن �أن ي�ساعد يف حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة .ويعرف �إطار عمل كوبت � 5سبع فئات
من عنا�رص التمكني ،هي:
 املباديء ،وال�سيا�سات ،و�أطر العمل الإجراءات الهياكل التنظيمية الثقافة ،والأخالق ،وال�سلوكيات املعلومات اخلدمات ،والبنية التحتية ،والتطبيقات الأفراد  ،واملهارات ،والكفاءاتاملبد�أ  :5ف�صل احلوكمة عن الإدارة
�إطار عمل كوبت  5مييز بو�ضوح بني احلوكمة والإدارة .هذان املجاالن يت�ضمنان �أنوا ًعا خمتلفة من الأن�شطة ،ويتطلبان هياكل تنظيمية
أغرا�ضا خمتلفة .وتتمثل ر�ؤية كوبت  5حول هذا التمييز الهام بني احلوكمة والإدارة يف:
خمتلفة ،ويخدمان �
ً
 احلوكمةت�سعى احلوكمة لأن يتم تقييم احتياجات و�رشوط واختيارات �أ�صحاب امل�صلحة من �أجل حتديد �أهداف م�ؤ�س�سية متزنة
ومتفق عليها ليتم حتقيقها؛ وحتديد التوجهات من خالل ترتيب الأولويات واتخاذ القرار؛ ومراقبة الأداء واالمتثال يف مقابل
الأهداف واالجتاهات املتفق عليها
يف معظم امل�ؤ�س�سات تكون احلوكمة ال�شاملة م�س�ؤولية جمل�س الإدارة بقيادة رئي�سه .وقد يتم تفوي�ض جزء من م�س�ؤوليات احلوكمة �إىل
هياكل تنظيمية فرعية �ضمن م�ستويات مالئمة ،خ�صو�صا ً يف امل�ؤ�س�سات الكربى املعقدة.
 الإدارةتقوم الإدارة بالتخطيط ،والبناء ،والت�شغيل ،وتراقب الأن�شطة بالتن�سيق مع التوجهات املحددة من قبل الكيان امل�س�ؤول
عن احلوكمة وذلك لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة
يف معظم امل�ؤ�س�سات تكون الإدارة هي م�س�ؤولية الإدارة التنفيذية حتت قيادة الرئي�س التنفيذي (.)CEO
ح�سن من ا�ستخدام املعلومات واال�ستثمارات
تعمل هذه املباديء اخلم�سة معا لتمكني امل�ؤ�س�سة من بناء �إطار عمل فعال للحوكمة والإدارة ي ُ ّ
يف التقنيات بال�شكل الأمثل وذلك لفائدة �أ�صحاب امل�صلحة.
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قدم كوبت  5اجليل التايل من �إر�شادات �آيزاكا حول احلوكمة والإدارة امل�ؤ�س�سية لتقنية املعلومات ،وهو ح�صيلة ما يربو على  15عا ًما من
اال�ستخدام والتطبيق العملي بوا�سطة الكثري من امل�ؤ�س�سات وامل�ستخدمني من جمتمعات الأعمال ،وحمرتيف تقنية املعلومات ،واملخاطر،
والأمن� ،إ�ضافة �إىل املخت�صني باملراجعة والتدقيق.
تت�ضمن الدوافع الرئي�سية وراء تطوير كوبت  5حتقيق عدد من االحتياجات ،من �أبرزها:
�إتاحة املجال للمزيد من �أ�صحاب امل�صلحة يف حتديد ما الذي يتوقعونه من املعلومات والتقنيات ذات ال�صلة (ما هي املنافع ،وعلى �أي
م�ستوى مقبول من املخاطر ،وب�أية تكاليف) ،وما هي �أولوياتهم يف �ضمان �أن القيمة املتوقعة يتم احل�صول عليها فعالً .فقد يرغب
البع�ض يف عائدات ق�صرية املدى ،و�آخرون يف ا�ستدامة طويلة املدى .والبع�ض �سيكون م�ستع ًدا لأخذ خماطرة كبرية ال يكون الآخرون
م�ستعدين لها .تلك التوقعات املتنوعة واملتعار�ضة �أحيانًا حتتاج �إىل �أن يتم التعامل معها بفعالية .عالوةً على ذلك ،ف�إن �أ�صحاب
امل�صلحة �أولئك ال ي�سعون للمزيد من امل�شاركة فقط ،ولكنهم يريدون املزيد من ال�شفافية حول كيف �سيتم ذلك والنتائج الفعلية
املتحققة.
معاجلة اعتماد النجاحات امل�ؤ�س�سية املتزايد على اجلهات اخلارجية من �رشكاء الأعمال وتقنيات املعلومات ،مثل املقاولني ،واملوردين،
أي�ضا على جمموعة متنوعة من
واال�ست�شاريني ،والعمالء ،ومقدمي خدمات احلو�سبة ال�سحابية وغريها من اخلدمات ،واالعتماد � ً
الو�سائل والآليات الداخلية لتو�صيل القيمة املتوقعة.
التعامل مع كمية املعلومات التي ازدادت ب�شكل كبري .كيف تختار امل�ؤ�س�سات املعلومات ذات ال�صلة واملوثوقية التي �ست�ؤدي �إىل
أي�ضا �إىل �أن تدار بفعالية ،وميكن لنموذج معلومات فعال �أن ي�ساعد
قرارات ذات كفاءة وفعالية تتعلق ب�أعمالها ؟ حتتاج املعلومات � ً
يف ذلك.
التعامل مع تقنية معلومات باتت �أكرث تغلغال يف �أعمال املن�ش�أة؛ وت�شكل جزءا ً متكامال منه وتنمو با�ستمرار .ويف كثري من الأحيان
مل يعد ف�صل تقنية املعلومات �شيئًا مر�ضيًا حتى لو كانت مت�سقة مع الأعمال� .إنها حتتاج �أن تكون جز ًءا متكامال ً من م�شاريع
الأعمال ،والهياكل التنظيمية ،و�إدارة املخاطر ،وال�سيا�سات ،واملهارات ،والإجراءات� ،إلخ� .إن �أدوار كبري املديرين للمعلوماتية ( )CIOومهام
فريق تقنية املعلومات تتطور ب�شكل م�ستمر .كما ان املزيد من العاملني يف الوظائف املختلفة لديهم مهارات يف تقنية املعلومات،
وهم �إما م�شاركون يف قرارات تقنية املعلومات وعمليات ت�شغيلها �أو �سي�شاركون قريباً .،لذا فالأعمال وتقنية املعلومات �سيحتاجان
�إىل �أن يكونا متكاملني ب�شكل �أف�ضل.
تقدمي املزيد من الإر�شادات يف جمال الإبتكار والتقنيات النا�شئة؛ �إن ذلك يتعلق بالإبداع واالخرتاع ،وتطوير منتجات جديدة ،وجعل
أي�ضا على ان�سيابية عمليات تطوير
املنتجات احلالية �أكرث جاذبية للعمالء احلاليني والو�صول �إىل فئات جديدة منهم .وينطوي االبتكار � ً
املنتجات ،والت�صنيع ،و�سل�سلة الإمداد لتو�صيل املنتجات لل�سوق مب�ستويات متزايدة من الكفاءة وال�رسعة واجلودة.
�شمول كافة جوانب امل�س�ؤوليات الوظيفية املتعلقة بتقنية املعلومات والأعمال ،وتغطية جميع اجلوانب التي ت�ؤدي �إىل فعالية
حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية والتميز يف �إدارتها ،با�ستخدام الهياكل التنظيمية ،وال�سيا�سات ،وحتى الثقافة امل�ؤ�س�سية ،ومن
قبلها �إجراءات االعمال.
احل�صول على �سيطرة �أف�ضل على حلول تقنية املعلومات التي �أ�صبحت ب�شكل متزايد ت�صدر من امل�ستخدمني ويتم التحكم فيها
من قبلهم.
حتقيق ما ي�أتي للم�ؤ�س�سة:
خلق قيمة من خالل اال�ستخدام الفعال واملبتكر لتقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية
ر�ضا م�ستخدمي الأعمال عن خدمات وم�شاريع تقنية املعلومات
االلتزام بالقوانني ،والت�رشيعات ،واالتفاقات التعاقدية ،ال�سيا�سات الداخلية ذات ال�صلة
حت�سن العالقات بني احتياجات الأعمال و�أهداف تقنية املعلومات
مالئما  -مثل معايري مكتبة
الربط مع �أطر العمل واملعايري الرئي�سية الأخرى املتوفرة يف ال�سوق والتما�شي معها  -كلما كان ذلك
ً
البنية التحتية لتقنية املعلومات( ( ،)®ITILومنتدى معمارية املجموعة املفتوحة ( ،)®TOGAFوالهيكل املعريف لإدارة امل�رشوعات (P M
 ،)®BOKوامل�شاريع يف بيئات من�ضبطة ( 2برن�س ،)®PRINCE2 - 2وجلنة املنظمات الراعية لبعثة تريدواي ( ،)COSOواملنظمة العاملية
للمقايي�س (الأيزو  .)ISOو�سي�ساعد ذلك �أ�صحاب امل�صلحة على فهم مواقع �أطر العمل واملمار�سات اجليدة واملعايري املتنوعة بالن�سبة
لبع�ضها البع�ض وكيف ميكن ا�ستخدامها م ًعا.
دمج جميع �أطر العمل والإر�شادات الرئي�سية ال�صادرة عن اجلمعية (�آيزاكا) ،بحيث يكون الرتكيز الأ�سا�سي حم�صورا ً ب�إطار كوبت،
أي�ضا منوذج الأعمال اخلا�ص ب�أمن املعلومات ( ،)BMISو�إطار عمل
ودليل قيمة التقنية املعلوماتية ( ،) Val ITودليل املخاطر ( ،)Risk ITو� ً
مراجعة تقنية املعلومات ( ،)ITAFوي�ضاف �إىل ذلك الإ�صدار املوجه للقياديني يف املن�ش�آت بعنوان موجز «جمل�س الإدارة حول حوكمة
تقنية املعلومات» ،ودليل «امل�ضي قدما ً باحلوكمة» ( ،)TGFحتى يغطي كوبت  5جميع جوانب املن�ش�آة ،ويوفر الأ�سا�س لدمج �أطر
العمل واملعايري واملمار�سات الأخرى ك�إطار عمل واحد.
�سيتم بناء املنتجات املختلفة الأخرى وغريها من الأدلة التي تغطي االحتياجات املتنوعة لدى خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة ا�ستنادا ً �إىل
القاعدة املعرفية الرئي�سية لكوبت  .5و�سيتم ذلك مبرور الوقت ،مما يجعل معمارية منتجات كوبت  5وثيقة حية متطورة با�ستمرار .وميكن
احل�صول على �أحدث معمارية ملنتجات كوبت  5من ال�صفحات االلكرتونية املخ�ص�صة لكوبت على املوقع الإلكرتوين للجمعيةwww.( .
.)isaca.org/cobit
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نظرة عامة على هذه املطبوع
يحتوي �إطار عمل كوبت  5على �سبعة �أبواب �أخرى:
ي�ستفي�ض الباب الثاين يف �رشح املبد�أ االول :تلبية احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة .ويف هذا الباب تقدمي لرتتيب �أهداف كوبت  .5وت�ستخدم
الأهداف امل�ؤ�س�سية لتقنية املعلومات ل�صياغة احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة وهيكلتها .وميكن ربط الأهداف امل�ؤ�س�سية ب�أهداف ذات
�صلة بتقنية املعلومات ،وتلك الأهداف ذات ال�صلة بتقنية املعلومات ميكن �أن يتم حتقيقها من خالل اال�ستخدام والتنفيذ الأمثل
جلميع عنا�رص التمكني ،مبا يف ذلك الإجراءات .هذه املجموعة من الأهداف املرتابطة بع�ضها ببع�ض ت�سمى تتابع �أهداف كوبت .يقدم
أي�ضا �أمثلة لأ�سئلة منوذجية حول احلوكمة والإدارة التي قد توجد لدى �أ�صحاب امل�صلحة حول تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية.
هذا الباب � ً
الباب الثالث يتو�سع يف تقدمي املبد أ� الثاين ،تغطية امل�ؤ�س�سة من بدايتها �إىل نهايتها .هذا الباب ي�رشح كيف يقوم كوبت  5بدمج
حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية يف احلوكمة امل�ؤ�س�سية من خالل تغطية جميع الوظائف والعمليات داخل امل�ؤ�س�سة.
ي�ستعر�ض الباب الرابع املبد أ� الثالث :تطبيق �إطار عمل واحد متكامل ،ويبني باخت�صار معمارية كوبت  5التي حتقق هذا التكامل.
ي�ستعر�ض الباب اخلام�س املبد�أ الرابع :متكني �أ�سلوب كلي (�شمويل)� .إن حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية هي �أمر منهجي ،وتكون
مدعومة بوا�سطة جمموعة من عنا�رص التمكني .يف هذا الباب يتم تقدمي عنا�رص التمكني ،وعر�ض طريقة موحدة للنظر �إليها والتي
ت�سمى :النموذج العام لعن�رص التمكني.
الباب ال�ساد�س ي�ستفي�ض حول املبد�أ اخلام�س من مبادئ احلوكمة :ف�صل احلوكمة عن الإدارة ،ويناق�ش الفرق بني الإدارة واحلوكمة،
والعالقة املتبادلة بينهما .وقد ادرج النموذج املرجعي لعملية كوبت  5عالية امل�ستوي كمثال.
الباب ال�سابع يحتوي على مقدمة لـ دليل التطبيق الذي ي�رشح كيفية �إن�شاء البيئة امل�ؤ�س�سية املالئمة للتطبيق ،وعنا�رص التمكني
الالزمة لها ،ومعوقاتها النمطية ،والأحداث التي ت�ستحث عملية التطبيق .كما ي�ستعر�ض دورة حياة التطبيق والتح�سني امل�ستمر.
ي�ستند هذا الباب �إىل الإ�صدار ذو العنوان «تطبيق كوبت  ،»5حيث ميكن الرجوع �إليه للتعرف على كامل التفا�صيل حول تطبيق
حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية بنا ًءا على كوبت .5
الباب الثامن ي�ستعر�ض ب�شيء من التف�صيل منوذج قدرة العمليات يف كوبت  5املوجود يف خمطط منهجية برنامج تقييم كوبت
( ،)www.isaca.org/cobit-assessment-programmeوالفروقات بينه وبني تقيمات ن�ضج العمليات يف الإ�صدار ال�سابق من كوبت (
 ،)2007 / 4.1وكيف ميكن للم�ستخدمني االنتقال �إىل الطريقة اجلديدة.
املالحق حتتوي على معلومات مرجعية ،وجداول ربط ،واملزيد من املعلومات التف�صيلية عن مو�ضوعات معينة:
امللحق �أ .ي�رسد املراجع امل�ستخدمة يف �أثناء تطوير كوبت .5
امللحق ب .يقدم املقابلة بني الأهداف امل�ؤ�س�سية والأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات بالتف�صيل ،ويبني كيف تكون الأهداف
امل�ؤ�س�سية عادةً مدعومة بوا�سطة واحد �أو �أكرث من الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات.
امللحق ج .جدول الربط التف�صيلي بني الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات والإجراءات املتعلقة بها ،ويبني كيف تدعم �أهدافها
عمليات كوبت.
امللحق د .مقابلة احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة مع الأهداف امل�ؤ�س�سية ،ويبني كيف ترتبط االحتياجات التقليدية لأ�صحاب امل�صلحة
بالأهداف امل�ؤ�س�سية يف كوبت .5
امللحق هـ .جدول ربط بني كوبت  5واملعايري و�أطر العمل ذات ال�صلة املبا�رشة.
امللحق و .مقارنة بني منوذج املعلومات يف كوبت  5ومعايري املعلومات يف كوبت 4.1
امللحق ز� .رشح تف�صيلي لعنا�رص التمكني يف كوبت  5ا�ستنادا ً �إىل ما ورد يف الباب اخلام�س ،وي�شتمل على املزيد من التفا�صيل حول
عنا�رص التمكني املختلفة ،مبا يف ذلك منوذج تف�صيلي لعنا�رص التمكني يبني بع�ض املكونات ،ومو�ضح من خالل عدد من الأمثلة.
امللحق ح .معجم امل�صطلحات
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الباب :2
املبد�أ  :1تلبية احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة

الباب :2
املبد�أ  :1تلبية احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة
مقدمة

الغر�ض من وجود امل�ؤ�س�سات هو �إيجاد قيمة للأطراف ذات ال�صلة .وبالتايل ،ف�إن �أي م�ؤ�س�سة ـ جتارية �أو غريها ـ �ستجعل من «�إن�شاء
القيمة» �أحد �أهداف احلوكمة لديها� .إن �إن�شاء القيمة يعني حتقيق الفوائد بالتكلفة املثلى للموارد ،مع تقلي�ص املخاطر (انظر ال�شكل
 .)3وقد ت�أخذ الفوائد �أ�شكال عدة؛ على �سبيل املثال عوائد مالية بالن�سبة للم�ؤ�س�سات التجارية� ،أو تقدمي خدمة عامة بالن�سبة
للم�ؤ�س�سات احلكومية.

3










لدى امل�ؤ�س�سات الكثري من �أ�صحاب امل�صلحة ،و’�إن�شاء القيمة’ يعني �أ�شياء خمتلفة ـ و�أحيانًا متعار�ضة ـ لكل منهم .تتعلق احلوكمة
بالتفاو�ض واتخاذ القرارات والتوفيق بني اهتمامات �أ�صحاب امل�صلحة نحو هذه القيمة .وبالتايل ،ف�إن نظام احلوكمة ينبغي �أن يراعي
جميع �أ�صحاب امل�صلحة عند اتخاذ قرارات تقييم الفوائد ،واملخاطر ،واملوارد .وعند اتخاذ كل قرار ،ميكن بل وينبغي �أن تثار الأ�سئلة التالية:
ملن هذه الفوائد؟ من يتحمل املخاطر؟ ما هي املوارد الالزمة؟

تتابع الأهداف يف �إطار كوبت 5

تعمل كل م�ؤ�س�سة يف �سياق خمتلف عن الأخرى ،ويتم حتديد هذا ال�سياق بوا�سطة عوامل خارجية و�أخرى داخلية .فالعوامل اخلارجية
تت�ضمن ال�سوق ،ال�صناعة ،ال�سيا�سات اجلغرافية� ،إلخ� .أما العوامل الداخلية فت�شمل الثقافة ،التنظيم ،القابلية للمخاطرة�..إلخ.
ويتطلب هذا ال�سياق امل�ؤ�س�سي نظاما ً للحوكمة والإدارة يتنا�سب معه.
يجب �أن يتم حتويل احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة �إىل ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سية قابلة للتنفيذ .ت�شكل �أهداف كوبت  5املتكاملة �آلية لرتجمة
احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة �إىل �أهداف م�ؤ�س�سية حمددة قابلة للتنفيذ يتم تخ�صي�صها وفقا ً للمطلوب ،وي�ستنبط منها �أهداف
متعلقة بتقنية املعلومات ،و�أهداف عنا�رص التمكني لإطار احلوكمة املذكور� .إن هذه الرتجمة فيما بني الأهداف تتيح و�ضع �أهداف حمددة
على كل م�ستوى ويف كل جمال يف امل�ؤ�س�سة لدعم الأهداف ال�شاملة ومتطلبات �أ�صحاب امل�صلحة ،وبذلك يتم املواءمة بني احتياجات
امل�ؤ�س�سة وحلول وخدمات تقنية املعلومات ودعمها ب�شكل فاعل.
يبني ال�شكل � 4سل�سلة الأهداف يف كوبت .5
اخلطوة  .1دوافع �أ�صحاب امل�صلحة ت�ؤثر يف احتياجاتهم
تت�أثر احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة بعدد من الدوافع ،على �سبيل املثال التغريات يف الإ�سرتاتيجية ،وتغري بيئة الأعمال والقواعد التنظيمية،
والتقنيات اجلديدة.
اخلطوة  .2احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة تتتابع �إىل �أهداف امل�ؤ�س�سة
ميكن الربط بني احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة وجمموعة من الأهداف امل�ؤ�س�سية العامة .تلك الأهداف امل�ؤ�س�سية قد مت تطويرها
با�ستخدام �أبعاد بطاقة الأداء املتوازن ( ) BSC 1وهي متثل قائمة من الأهداف كثرية اال�ستخدام التي قد ت�ضعها م�ؤ�س�سة ما لنف�سها.
على الرغم من �أن هذه القائمة لي�ست ح�رصية� ،إال �أن معظم الأهداف اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة ميكن مناظرتها ب�سهولة لواحد �أو �أكرث من
الأهداف امل�ؤ�س�سية العامة .امللحق «د» يعر�ض جدوال ً الحتياجات �أ�صحاب امل�صلحة والأهداف امل�ؤ�س�سية.

 1كابالن ،روبرت �س.؛ ديفيد ب .نورتون؛ بطاقة الأداء املتوازن :ترجمة اال�سرتاتيجية �إىل �أفعال ،مطبعة جامعة هارفارد ،الواليات املتحدة الأمريكية.1996 ،
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يعرِّف كوبت � 5سبعة ع�رش هدفًا عا ًما ،كما هو مبني يف ال�شكل  ،5والتي ت�شمل املعلومات التالية:
• �أبعاد بطاقة الأداء املتوازن ( )BSCالتي تندرج حتتها �أهداف امل�ؤ�س�سة
• �أهداف امل�ؤ�س�سة
• العالقة مع �أهداف احلوكمة الثالثة الرئي�سية ـ حتقيق الفوائد ،وتقلي�ص املخاطر ،وحت�سني املوارد( .الرمز «ر» ي�شري �إىل عالقة رئي�سية ،بينما
ي�شري الرمز «ث» �إىل عالقة ثانوية� ،أي عالقة �أقل قوة).
اخلطوة � .3أهداف امل�ؤ�س�سة تت�سل�سل �إىل �أهداف لتقنية املعلومات
يتطلب حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية عددًا من النتائج املتعلقة بتقنية املعلومات ،2والتي يعرب عنها بالأهداف امل�ؤ�س�سية املعلوماتية �أو
املتعلقة بتقنية املعلومات .واملق�صود بكونها متعلقة بتقنية املعلومات هو �أن يتم هيكلة املعلومات والتقنيات ذات ال�صلة و�أهدافهما
باملوائمة مع �أبعاد بطاقة الأداء املتوازن لتقنية املعلومات ( )IT BSCحيث يعرِّف كوبت � 5سبعة ع�رش هدفًا متعلقً ا بتقنية املعلومات ،وقد
مت �رسدها يف ال�شكل .6
ويت�ضمن امللحق ب جدول املناظرة بني الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات والأهداف امل�ؤ�س�سية ،وهو يبني كيف يكون كل هدف من الأهداف
امل�ؤ�س�سية مدعو ًما بعدد من الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات.
اخلطوة  .4الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات تتتابع �إىل �أهداف عنا�رص التمكني
يتطلب حتقيق الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات تطبيق عدد من عنا�رص التمكني وا�ستخدامها بنجاح� .سيتم �رشح مفهوم عن�رص
التمكني بالتف�صيل يف الباب اخلام�س .ت�شمل عنا�رص التمكني الإجراءات ،والهياكل التنظيمية ،واملعلومات ،وميكن تعريف جمموعة من
الأهداف املحددة ذات ال�صلة لدعم الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات لكل عن�رص متكني.
الإجراءات هي �أحدى عنا�رص التمكني ،ويحتوي امللحق ج على مناظرة بني الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات و�إجراءات كوبت  5ذات ال�صلة،
والتي بدورها حتتوي على �أهداف العمليات ذات ال�صلة.
 2من الوا�ضح �أن النتائج املتعلقة بتقنية املعلومات لي�ست الفوائد املبا�رشة الوحيدة الالزمة لتحقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية� .إن جميع املجاالت الوظيفية الأخرى يف امل�ؤ�س�سة ،مثل
أي�ضا يف حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية ،ولكن يف �سياق كوبت  5نعنى فقط بالأن�شطة والأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات.
املالية والت�سويق ،ت�ساهم � ً
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الباب :2
املبد�أ  :1تلبية احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة
ال�شكل � : 5أهداف امل�ؤ�س�سة يف كوبت 5
�أبعاد بطاقة
الأداء املتوزان

املالية

الهدف امل�ؤ�س�سي

العالقة مع �أهداف احلوكمة
حتقيق الفوائد

 .1القيمة املتحققة لأ�صحاب امل�صلحة من ا�ستثمارات الأعمال

ر

 .2حمفظة من املنتجات واخلدمات التناف�سية

ر

حت�سني املخاطر

داخليا ً

ر

� .3إدارة خماطر العمل (وقاية الأ�صول)

ر

ث

 .4التوافق مع القوانني والقواعد التنظيمية اخلارجية

ر

 .5ال�شفافية املالية

ر

 .6ثقافة خدمية موجهة نحو العمالء

ر

ث

ث
ث

ر

 .8مرونة اال�ستجابة للتغريات يف بيئة العمل

ر

 .9اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية ا�ستنادا ً �إىل املعلومات

ر

 .10حت�سني تكاليف تقدمي اخلدمات

ر

ر

 .11حت�سني وظائف العمليات الت�شغيلية

ر

ر

 .12حت�سني تكاليف العمليات الت�شغيلية

ر

ر

� .13إدارة برامج التغيري يف بيئة العمل

ر

 .14الإنتاجية الت�شغيلية و�إنتاجية طاقم العمل

ر

ث
ر

ر

ر

ث
ر

ر

 .15التوافق مع ال�سيا�سات الداخلية
التعلم والنمو

ث
ث

 .7ا�ستمرارية خدمات الأعمال و�إتاحتها
العمالء

حت�سني املوارد

� .16أفراد ذوو مهارة ومتحم�سون

ث

 .17ثقافة االبتكار يف املنتجات والأعمال

ر

ر

ر

ال�شكل  : 6لأهداف املتعلقة بتقنية
�أبعاد بطاقة الأداء املتوزان
املالية

العمالء

داخليا ً

التعلم والنمو

هدف املعلومات والتقنيات ذات ال�صلة
01

املواءمة بني ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة وا�سرتاتيجية تقنية املعلومات

02

توافق تقنية املعلومات ودعمها لتتوافق مع القوانني والقواعد التنظيمية اخلارجية

03

التزام الإدارة التنفيذية باتخاذ قرارات متعلقة بتقنية املعلومات

04

�إدارة خماطر العمل املتعلقة بتقنية املعلومات

05

حتقيق فوائد من اال�ستثمارات وحمفظة اخلدمات املدعومة بتقنية املعلومات

06

ال�شفافية يف تكاليف تقنية املعلومات وفوائدها وخماطرها

07

تقدمي خدمات تقنية املعلومات مبا يتوافق مع متطلبات العمل

08

اال�ستخدام املنا�سب لتطبيقات الأعمال واملعلومات واحللول التقنية

09

مرونة تقنية املعلومات

10

�أمن املعلومات والبنية التحتية التي تعاجلها والتطبيقات

11

حت�سني �أ�صول تقنية املعلومات ومواردها وقدراتها

12

متكني �إجراءات االعمال ودعمها من خالل دجمها بالتطبيقات والتقنيات

13

		
ت�سليم الربامج ذات الفائدة للأعمال يف الوقت املحدد ،ويف حدود امليزانية ،مع تلبية املتطلبات

14

�إتاحة معلومات مفيدة ميكن االعتماد عليها التخاذ القرار

15

توافق تقنية املعلومات مع ال�سيا�سات الداخلية

16

�أفراد �أكفاء ومتحفزون يف �إدارات الأعمال وتقنية املعلومات

17

معرفة وخربة ومبادرات تدعم االبتكارات يف العمل
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ا�ستخدام تتابع الأهداف يف كوبت 5
فوائد تتابع الأهداف يف كوبت 5
تتابع الأهداف 3يعد ها ًما لأنه يتيح حتديد �أولويات تطبيق وحت�سني و�ضمان حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية بنا ًءا على الأهداف
(اال�سرتاتيجية) للم�ؤ�س�سة واملخاطر ذات ال�صلة .عمليًا ،ف�إن تتابع الأهداف:
• يعرِّف غايات و�أهدافًا ملوم�سة ذات �صلة على خمتلف م�ستويات امل�س�ؤوليات
• ينقح القاعدة املعرفية يف كوبت  5بنا ًءا على الأهداف امل�ؤ�س�سية ال�ستخال�ص الإر�شادات ذات ال�صلة لإدراجها يف م�شاريع حمددة
للتطبيق والتح�سني وال�ضمان
• يحدد بو�ضوح كيف �أن عنا�رص التمكني (والتي تكون يف بع�ض الأحيان ت�شغيلية ج ًدا) هامة لتحقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية ،ويقوم ب�إ�شهار
ذلك
اال�ستخدام احلري�ص لتتابعية الأهداف يف كوبت 5
�إن تتابعية الأهداف وامل�شتملة على جداول املناظرة بني الأهداف امل�ؤ�س�سية والأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات من جهة وبني الأهداف
املتعلقة بتقنية املعلومات وعنا�رص التمكني يف كوبت ( 5مبا فيها العمليات) من جهة �أخرى – ال يحتوي على احلقيقة املطلقة ،وينبغي
على امل�ستخدمني �أال يحاولوا ا�ستخدامه بطريقة ميكانيكية بحتة ،ولكن ينبغي ا�ستخدامه كو�سيلة ا�سرت�شادية .وهناك العديد من
الأ�سباب وراء ذلك ،منها:
• لكل م�ؤ�س�سة �أولويات خمتلفة يف �أهدافها ،والأولويات قد تتغري مبرور الوقت.
• جداول املناظرة ال متيز بني حجم و�/أو جمال �صناعة امل�ؤ�س�سة ،فهي متثل نو ًعا من القا�سم امل�شرتك لكيفية ترابط امل�ستويات املختلفة
من الأهداف ب�شكل عام.
• امل�ؤ�رشات امل�ستخدمة يف املناظرة ت�ستخدم م�ستويني من الأهمية �أو ال�صلة باملو�ضوع ،مما يوحي بوجود م�ستويات �أخرى منف�صلة من
العالقات ،بينما يف الواقع �ستكون املناظرة بني الأهداف قريبة من �سل�سلة متوا�صلة لدرجات متنوعة من املقابلة.
ا�ستخدام تتابع الأهداف يف كوبت  5عمليًا
دائما على �أي م�ؤ�س�سة البدء بها عند تطبيق تتابع الأهداف هي
من التو�ضيح (الإبراء) ال�سابق يت�ضح �أن اخلطوة الأوىل التي ينبغي
ً
تكييف التناظر ،مع الأخذ يف احل�سبان االو�ضاع املحددة يف امل�ؤ�س�سة؛ وبعبارة �أخرى ،كل م�ؤ�س�سة ينبغي �أن تقوم ببناء تتابع الأهداف
اخلا�ص بها ،ومقارنته مع كوبت ثم تنقيحه.
على �سبيل املثال ،قد ترغب امل�ؤ�س�سة يف:
• ترجمة الأولويات اال�سرتاتيجية �إىل ’�أوزان’ حمددة �أو درجات من الأهمية لكل هدف من الأهداف امل�ؤ�س�سية.
• التحقق من مناظرة تتابع الأهداف ،مع مراعاة بيئتها اخلا�صة وجمال �صناعتها� ،إلخ.

 3تتابع الأهداف مبني على بحث قام به معهد مواءمة وحوكمة تقنية املعلومات يف جامعة �أنتورب لعلوم الإدارة يف بلجيكا.
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الباب :2
املبد�أ  :1تلبية احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة
مثال  - 1تتابع الأهداف
قامت �إحدى امل�ؤ�س�سات بتعريف عدد من الأهداف اال�سرتاتيجية لنف�سها ،من بينها كان حت�سني ر�ضا العمالء هو الأكرث �أهمية .من هنا
تريد امل�ؤ�س�سة �أن تعرف جميع فر�ص التح�سني ذات ال�صلة بتقنية املعلومات.
قررت امل�ؤ�س�سة �أن و�ضع ر�ضا العمالء ك�أولوية �أ�سا�سية يكايفء زيادة �أولوية الأهداف امل�ؤ�س�سية التالية (من ال�شكل :)5
 .6ثقافة خدمية موجهة نحو العمالء
 .7ا�ستمرارية خدمات الأعمال و�إتاحتها
 .8مرونة اال�ستجابة للتغريات يف بيئة العمل
الآن ت�أخذ امل�ؤ�س�سة اخلطوة التالية يف تتابع الأهداف :حتليل �أي من الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات يناظر تلك الأهداف امل�ؤ�س�سية.
امللحق ب يحتوي على مناظرة مقرتحة بينهم.
ومن هناك ،مت اقرتاح الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات التالية على �أنها الأكرث �أهمية (جميع العالقات من نوع «ر» �أي «رئي�سة»):
 01املواءمة بني ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة وا�سرتاتيجية تقنية املعلومات
� 04إدارة خماطر العمل املتعلقة بتقنية املعلومات
 07تقدمي خدمات تقنية املعلومات مبا يتوافق مع متطلبات العمل
 09مرونة تقنية املعلومات
� 10أمن املعلومات والبنية التحتية التي تعاجلها والتطبيقات
� 14إتاحة معلومات مفيدة ميكن االعتماد عليها التخاذ القرار
 17معرفة وخربة ومبادرات تدعم االبتكارات يف العمل
قامت امل�ؤ�س�سة بالتحقق من هذه القائمة وقررت االحتفاظ ب�أهداف الأربعة الأوىل على �سبيل الأولوية.
يف اخلطوة التالية من عملية التعرف على تتابع الأهداف با�ستخدام مفهوم عن�رص التمكني (انظر الباب  ،)5ف�إن تلك الأهداف املتعلقة
بتقنية املعلومات �ستقود �إىل عدد من �أهداف عنا�رص التمكني ،والتي ت�شمل �أهداف العمليات .ويت�ضمن امللحق «ج» مناظرة مقرتحة
بني الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات وعمليات كوبت  .5ويتيح هذا اجلدول حتديد العمليات املتعلقة بتقنية املعلومات الأكرث �أهمية
التي تدعم الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات ،ولكن العمليات وحدها ال تكفي فعنا�رص التمكني الأخرى كالثقافة ،وال�سلوكيات،
والأخالقيات ،والهياكل التنظيمية� ،أو املهارات واخلربات ال تقل �أهمية ،وتتطلب جمموعة من الأهداف الوا�ضحة.
بعد اكتمال هذا التمرين ،يكون لدى امل�ؤ�س�سة جمموعة من الأهداف املتنا�سقة جلميع عنا�رص التمكني التي تتيح لها الو�صول �إىل
الأهداف اال�سرتاتيجية املو�ضوعة ،م�صحوبة مبجموعة من املقايي�س لقيا�س الأداء.

مثال  – 2احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة :اال�ستدامة
بعد �إجراء حتليل الحتياجات �أ�صحاب امل�صلحة ،قررت امل�ؤ�س�سة �أن اال�ستدامة تعد �أولوية �إ�سرتاتيجية؛ فاال�ستدامة Sustainability
لي�ست فقط تعنى باجلوانب البيئية ،ولكنها تت�ضمن جميع الأ�شياء التي ت�ساهم يف جناح امل�ؤ�س�سة على املدى الطويل.
بنا ًءا على نتائج حتليل احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة ،قررت امل�ؤ�س�سة الرتكيز على الأهداف اخلم�سة الآتية مع مزيد من التحديد
للأهداف امل�ضافة:
 01القيمة املتحققة لأ�صحاب امل�صلحة من ا�ستثمارات الأعمال
 04التوافق مع القوانني والقواعد التنظيمية اخلارجية
 08مرونة اال�ستجابة للتغريات يف بيئة العمل
� .16أفراد ذوو مهارة ومتحم�سون
 .17ثقافة االبتكار يف املنتجات والأعمال
بنا ًءا على تلك الأولويات ،ميكن تطبيق تتابع الأهداف كما �شرُ ح �أعاله.
ت�سا�ؤالت احلوكمة والإدارة حول تقنية املعلومات
�إن تلبية احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة يف �أي م�ؤ�س�سة ـ مع االعتماد املتزايد على تقنية املعلومات ـ �سيثري عددًا من الت�سا�ؤالت حول
حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية و�إدارتها .وال�شكل  7يلخ�ص بع�ضا ً من هذه الت�سا�ؤالت.
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ال�شكل  : 7ت�سا�ؤالت احلوكمة والإدارة حول تقنية املعلومات
�أ�صحاب امل�صلحة الداخليون
• جمل�س الإدارة
• الرئي�س التنفيذي ()CEO
• الرئي�س املايل ()CFO
• رئي�س املعلوماتية ()CIO
• رئي�س املخاطر ()CRO
• املديرون التنفيذيون
القيمون على �أجراءات الأعمال
•
ّ
• مديرو االعمال
• مديرو املخاطر
• مديرو الأمن
• مديرو اخلدمات
• مديرو املوارد الب�رشية
• التدقيق الداخلي
• م�سئولو اخل�صو�صية
• م�ستخدمو تقنية املعلومات
• مدراء تقنية املعلومات
• غريهم.

�أ�سئلة �أ�صحاب امل�صلحة الداخليني
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�أ�صحاب امل�صلحة اخلارجيون
• �رشكاء العمل
• املوردون
• امل�ساهمون
• احلكومة  /اجلهات التنظيمية
• امل�ستخدمون اخلارجيون
• العمالء
• منظمات املعايري القيا�سية
• املدققون واملراجعون اخلارجيون
• اال�ست�شاريون
• غريهم.

كيف �أح�صل على قيمة من ا�ستخدام تقنية املعلومات؟ هل امل�ستخدمون را�ضون عن جودة خدمة تقنية
املعلومات؟
كيف ميكنني �إدارة �أداء تقنية املعلومات؟
كيف ميكنني اال�ستفادة ب�أكرب قدر ممكن من التقنيات اجلديدة خلدمة فر�ص ا�سرتاتيجية جديدة؟
كيف ميكنني بناء ق�سم تقنية املعلومات وهيكلته ب�أف�ضل تنظيم ممكن؟
�إىل �أي مدى نعتمد على موردين خارجيني؟ و�إىل �أي مدى تتم �إدارة اتفاقيات التعهيد ب�شكل جيد؟ كيف يل
�ضمان �أداء املوردين اخلارجيني؟
ما هي متطلبات (ال�ضبط) اخلا�صة باملعلومات؟
هل قمنا بتناول جميع املخاطر املتعلقة بتقنية املعلومات؟
هل �أقوم بت�شغيل عمليات تقنية املعلومات بفعالية وثبات؟
كيف يل �أن �أ�ضبط تكاليف تقنية املعلومات؟ كيف �أقوم با�ستخدام موارد تقنية املعلومات بالأ�سلوب الأكرث
فعالية وكفاءة؟ ما هي اخليارات والبدائل الأكرث فعالية وكفاءة للتوريد؟
هل لدي �أفراد مبا يكفي لتقنية املعلومات؟ كيف يل �أن �أطور مهاراتهم و�أحافظ عليها ،وكيف يل �إدارة �أداءهم؟
كيف نقوم مبراجعة/تدقيق تقنية املعلومات؟
هل املعلومات التي �أقوم مبعاجلتها م�ؤمنة ب�شكل جيد؟
كيف يل �أن �أقوم بتح�سني مرونة العمل من خالل بيئة تقنية معلومات �أكرث مرونة؟
هل ف�شلت م�شاريع تقنية املعلومات يف حتقيق �أهدافها؟  -و�إذا كان ذلك �صحيحاً ،فلماذا؟ هل تقف تقنية
املعلومات عائقا ً �أمام تنفيذ ا�سرتاتيجية العمل؟
�إىل �أي مدى تُعد تقنية املعلومات هامة ال�ستدامة امل�ؤ�س�سة؟ ماذا على �أن �أفعل �إذا كانت تقنية املعلومات
غري متاحة؟
ما هي �إجراءات الأعمال الهامة التي تعتمد على تقنية املعلومات ،وما هي متطلباتها؟
ماذا كان متو�سط زيادة الإنفاق عن امليزانيات الت�شغيلية لتقنية املعلومات؟ بكم تتجاوز م�شاريع تقنية
املعلومات امليزانية وما معدل تكرار ذلك؟
كم من جهود تقنية املعلومات يوجه ملجابهة ما ين�شب من م�شاكل بدال ً من االلتفات لتح�سني بيئات العمل؟
هل يتاح ما يكفي من املوارد والبنية التحتية لتقنية املعلومات من �أجل تلبية الأهداف اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة؟
كم من الوقت ي�ستغرق اتخاذ القرارات الكربى املتعلقة بتقنية املعلومات؟
هل �إجمايل جهود تقنية املعلومات وا�ستثماراتها وا�ضحة ب�شفافية؟
هل تدعم تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سة يف التوافق مع القواعد التنظيمية وم�ستويات تقدمي اخلدمات؟ كيف يل
�أن �أعرف ما �إذا كنت ملتزما ً بجميع التنظيمات املطلوبة؟
�أ�سئلة �أ�صحاب امل�صلحة اخلارجيني

•
•
•
•

كيف يل �أن �أعرف �أن عمليات الت�شغيل لدى �رشكاء االعمال �آمنة وميكن االعتماد عليها؟
كيف يل �أن �أعرف �أن امل�ؤ�س�سة متوافقة مع القواعد والتنظيمات امللزمة للم�ؤ�س�سة؟
كيف يل �أن �أعرف �أن امل�ؤ�س�سة حتافظ على نظام فعال للتحكم الداخلي؟
هل �سل�سلة املعلومات املتبادلة فيما بني �رشكاء الأعمال خا�ضعة لل�سيطرة؟

كيف جتد �إجابة على هذه الأ�سئلة
جميع الأ�سئلة يف ال�شكل  7ميكن ربطها بالأهداف امل�ؤ�س�سية ،وهي متثل �أحدى املدخالت يف تتابع الأهداف ،الذي بنا ًءا عليه ميكن تناولها
ب�شكل فعال .امللحق «د» يحتوي على مثال ملناظرة بني �أ�سئلة �أ�صحاب امل�صلحة الداخليني املذكورة يف ال�شكل  7والأهداف امل�ؤ�س�سية.
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الباب :3
املبد أ�  :2تغطية امل�ؤ�س�سة من بدايتها �إىل نهايتها

الباب : 3
املبد�أ  :2تغطية امل�ؤ�س�سة من بدايتها �إىل نهايتها
يتناول كوبت  5حوكمة املعلومات والتقنيات ذات ال�صلة و�إدارتها من منظور ي�شمل امل�ؤ�س�سة من طرفها �إىل طرفها الآخر .ومعنى ذلك
�أن كوبت :5
• يدمج حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية يف احلوكمة امل�ؤ�س�سية� .أي �أن نظام حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية املقرتح يف كوبت 5
يتكامل ب�سال�سة مع �أي نظام حوكمة .كما يتناغم كوبت  5مع �أحدث الآراء حول احلوكمة.
• يغطي جميع الوظائف والعمليات الالزمة حلوكمة و�إدارة املعلومات امل�ؤ�س�سية والتقنيات ذات ال�صلة يف كل مكان تعالج فيه تلك
املعلومات .ويف �ضوء هذا النطاق امل�ؤ�س�سي املت�سع ،يتناول كوبت  5جميع خدمات تقنية املعلومات الداخلية واخلارجية ذات ال�صلة،
وكذلك �إجراءات العمل الداخلية واخلارجية.
يقدم كوبت  5ر�ؤية منهجية �شاملة حلوكمة و�إدارة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية (انظر املبد�أ  ،)4بنا ًءا على عدد من عنا�رص التمكني .وتنت�رش
عنا�رص التمكني هذه على امتداد امل�ؤ�س�سة من بدايتها �إىل نهايتها� ،أي �شاملة لكل �شيء وجلميع العاملني داخليًا وخارجيًا من ذوي ال�صلة
بحوكمة و�إدارة املعلومات امل�ؤ�س�سية والتقنيات ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك الأن�شطة وامل�س�ؤوليات لكل من وظائف تقنية املعلومات ووظائف
الأعمال غري املتعلقة بتقنية املعلومات.
املعلومات هي �إحدى فئات عنا�رص التمكني يف كوبت .ويتيح النموذج الذي من خالله يعرِّف كوبت  5عنا�رص التمكني لكل من �أ�صحاب
امل�صلحة حتديد متطلبات كاملة و�شاملة للمعلومات ،ودورات حياة ملعاجلتها ،وبذلك يربط بني الأعمال من جهة وبني احتياجاتها من
املعلومات املالئمة لها ووظائف تقنية املعلومات املنا�سبة من جهة �أخرى ،كما يدعم املن�ش�أة للرتكيز على �سياق �أعمالها

�أ�سلوب احلوكمة
ميثل �أ�سلوب احلوكمة ال�شامل قاعدة الأ�سا�س يف كوبت  .5ويبني ال�شكل  ،8املكونات الرئي�سية يف هذا النظام.4
58



 4نظام احلوكمة هذا هو تو�ضيح ملبادرة "التقدم باحلوكمة" ( )Taking Governance Forwardاخلا�صة بجمعية �ضبط نظم املعلومات؛ ميكن احل�صول على املزيد من املعلومات
حول هذه املبادرة على الرابط.www.takinggovernanceforward.org :
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و باال�ضافة لل�سعي لتحقيق احلوكمة ،ف�إن العنا�رص الأ�سا�سية الأخرى يف �أ�سلوب احلوكمة ت�شمل :عنا�رص التمكني؛ والنطاق؛ والأدوار،
والأن�شطة ،والعالقات.
عنا�رص متكني احلوكمة
متثل عنا�رص التمكني املوارد امل�ؤ�س�سية للحوكمة ،مثل� :أطر العمل ،واملباديء ،والهياكل ،والعمليات ،واملمار�سات ،التي من خاللها �أو
أي�ضا موارد امل�ؤ�س�سة ،مثال :قدرات اخلدمات مت�ضمنة
لأجلها يتم توجيه الأفعال وال�سعي لتحقيق الأهداف .ت�شمل عنا�رص التمكني � ً
البنية التحتية لتقنية املعلومات ،التطبيقات� ،إلخ .كما ت�شمل العنا�رص الب�رشية ،واملعلومات .ومن امل�ؤكد �أن نق�ص بع�ض املوارد �أو عنا�رص
التمكني قد ي�ؤثر على قدرة امل�ؤ�س�سة لإن�شاء القيمة امل�ؤ�س�سية.
ويف �ضوء �أهمية عنا�رص متكني احلوكمة ،ف�إن كوبت  5يت�ضمن طريقة وحيدة للنظر �إىل عنا�رص التمكني والتعامل معها (انظر الف�صل
.)5
نطاق احلوكمة
ميكن تطبيق احلوكمة على امل�ؤ�س�سة ب�أكملها� ،أو على كيان ما� ،أو على �أحد الأ�صول امللمو�سة �أو غري امللمو�سة� ،إلخ� .أي �أنه من املمكن
و�ضع منظورات خمتلفة للم�ؤ�س�سة التي يتم تطبيق احلوكمة عليها ،ومن املهم تعريف هذا النطاق بالن�سبة لنظام احلوكمة كذلك.
وبرغم �أن نطاق كوبت  5هو امل�ؤ�س�سة �إال �أنه يف جوهره ميكن �أن يتعامل مع �أي من النطاقات املختلفة.
الأدوار ،والأن�شطة ،والعالقات
متثل الأدوار ،والأن�شطة ،والعالقات عنا�رص �ضمن �إطار احلوكمة كوبت  .5وهذه العنا�رص جمتمعة حتدد من ي�شاركون يف احلوكمة ،وكيف
يتم �إ�رشاكهم ،وماذا يفعلون وكيف يتفاعلون �ضمن �أي نظام للحوكمة .ومييز �إطار كوبت  5بو�ضوح بني احلوكمة و�أن�شطة الإدارة يف
نطاقي احلوكمة والإدارة ،وكذلك مييز بني التوا�صل بينها وبني �أ�صحاب الأدوار امل�شاركني .ويو�ضح ال�شكل  9بالتف�صيل اجلزء ال�سفلي من
ال�شكل  ،8وي�رسد التفاعالت بني الأدوار املختلفة.
ملزيد من املعلومات حول هذا العر�ض العام عن احلوكمة انظر «التقدم باحلوكمة» على .www.takinggovernanceforward.org
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الباب :4
املبد�أ  :3تطبيق �إطار عمل واحد متكامل

الباب :4
املبد�أ  :3تطبيق �إطار عمل واحد متكامل

كوبت  5هو �إطار عمل واحد متكامل لأنه:
• يتما�شى مع �أحدث املعايري و�أطر العمل الأخرى ذات ال�صلة ،وبذلك يتيح للم�ؤ�س�سة ا�ستخدامه ك�إطار عمل للحوكمة والإدارة جامع
وموحد.
ِّ
أ�سا�سا لدمج �أطر العمل واملعايري واملمار�سات امل�ستخدمة الأخرى بفعالية .ف�إطار العمل
�
يقدم
بحيث
ؤ�س�سة،
�
للم
تغطيته
يف
• �شامل
ً
الواحد اجلامع يكون م�صدرًا متنا�سقًا ومتكامال ً للتوجيه بلغة م�شرتكة �سل�سة ولي�ست بالتقنية املبهمة.
• يقدم معمارية ب�سيطة لهيكلة املواد االر�شادية و�إ�صدار جمموعة منتجات متنا�سقة.
• يدمج كل املعارف ال�سابقة التي كانت موزعة بني �أطر عمل اجلمعية املختلفة ،فقد قامت اجلمعية ببحث امل�سائل املهمة املتعلقة
بحوكمة امل�ؤ�س�سات على مدى �أعوام عديدة ،وقامت بتطوير �أطر عمل مثل كوبت  ،COBITومنوذج قيمة تقنية املعلومات ،Val IT
ومنوذج �إدارة املخاطر  ،Risk ITومنوذج الأعمال اخلا�ص ب�أمن املعلومات  ،Business Model For Information Securityوكذلك موجز
حوكمة تقنية املعلومات املوجه لأع�ضاء جمل�س االدارة ،و�إطار تدقيق تقنية املعلوما ت Information Technology Audit Fram e
 workوذلك لتقدمي �إر�شادات للم�ؤ�س�سات وم�ساعدتها� .إن كوبت  5يف احلقيقة يدمج كل هذه املعارف �ضمن �إطار متكامل.

كوبت  5جامع �أطر العمل

ال�شكل  10يقدم و�صفًا تخطيطيا ً حول كيف يحقق كوبت  5دوره ك�إطار عمل متكامل ومتوافق مع غريه من النماذج.
ال�شكل � :10إطار العمل الواحد املتكامل يف كوبت 5


,COBIT, Val IT
… ,Risk IT, BMIS



ISACA 




5

• 
• 


5



5
5
5
5
5
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يقدم �إطار عمل كوبت  5لأ�صحاب امل�صلحة املرتبطني به الإر�شادات الأحدث والأكرث اكتماال ً حول حوكمة و�إدارة تقنية املعلومات
امل�ؤ�س�سية (انظر ال�شكل  ،)11وذلك من خالل:
• بحث ا�ستخدام جمموعة من امل�صادر التي قادت �إىل تطوير املحتوى اجلديد ،مبا يف ذلك:
 oجمع �إر�شادات كوبت احلالية (كوبت  ،4.1فال �أي تي  ،Val IT 2.0ري�سك �أي تي  )Risk IT، BMISم ًعا يف �إطار العمل الواحد هذا
 oتكملة هذا املحتوى باملناطق التي حتتاج املزيد من اال�ستفا�ضة والتحديث.
التوافق مع املعايري و�أطر العمل الأخرى ذات ال�صلة ،مثل  ،ITILو ،TOGAFومعايري الأيزو .وميكن احل�صول على قائمة كاملة
o
للمراجع يف امللحق «�أ».
• تعريف جمموعة من عنا�رص متكني احلوكمة والإدارة ،والتي توفر هيكال ً جلميع املواد الإر�شادية
ً
ً
أي�ضا هيكال ملزيد من املحتوى
• �إثراء قاعدة كوبت  5املعرفية لتحتوي على جميع الإر�شادات واملحتويات التي يتم �إنتاجها حاليا ،كما �ستوفر � ً
امل�ستقبلي.
• توفري قاعدة مرجعية �سليمة و�شاملة للممار�سات اجليدة.
511

5
5
5


5





5
5

5


5


5


5
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الباب :5
املبد�أ  :4متكني �أ�سلوب كلي

الباب : 5
املبد�أ  :4متكني �أ�سلوب كلي

عنا�رص متكني كوبت 5

عنا�رص التمكني هي العوامل التي ،مبفردها �أو مبجملها ت�ؤثر على جناح �أمر ما ،والذي هو يف حالتنا هذه حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية
و�إدارتها .يقود تتابع الأهداف عنا�رص التمكني؛ �أي �أن الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات يف م�ستوياتها العليا حتدد ما الذي ينبغي �أن
حتققه عنا�رص التمكني املختلفة.
ي�صنف �إطار عمل كوبت � 5سبعة فئات لعنا�رص التمكني (انظر ال�شكل :)12
 .1املبادئ وال�سيا�سات ،و�أطر العمل هي و�سائل لرتجمة ال�سلوكيات املرغوبة �إىل �إر�شادات عملية للإدارة اليومية.
 .2العمليات متثل جمموعة منظمة من املمار�سات والأن�شطة لتحقيق �أهداف معينة و�إنتاج جمموعة من املخرجات لدعم حتقيق
الأهداف ال�شاملة املتعلقة بتقنية املعلومات.
 .3الهياكل التنظيمية هي الكيانات الرئي�سية التخاذ القرار يف امل�ؤ�س�سة.
 .4ثقافة ،و�أخالقيات ،و�سلوكيات الأفراد وامل�ؤ�س�سة ب�شكل عام والتي عادةً ما يتم التقليل من �ش�أنها ك�أحد عوامل جناح �أن�شطة احلوكمة
والإدارة.
 .5املعلومات املتخللة عرب �أية م�ؤ�س�سة ،وهي جميع املعلومات التي تنتجها وت�ستخدمها امل�ؤ�س�سة .وهذه املعلومات �رضورية لت�شغيل
امل�ؤ�س�سة وحوكمتها ب�شكل جيد ،ولكن على امل�ستوى الت�شغيلي ف�إن املعلومات تكون يف كثري من الأحيان هي املنتج الرئي�سي
للم�ؤ�س�سة نف�سها.
 .6اخلدمات ،والبنية التحتية ،والتطبيقات ت�شمل البنية التحتية ،والتقنيات ،والتطبيقات التي توفر للم�ؤ�س�سة معاجلة تقنية املعلومات
وتي�رس تقدميا خدماتها.
 .7العنا�رص الب�رشية ،واملهارات ،والكفاءات تتعلق بالعنا�رص الب�رشية ،وتكون الزمة لنجاح اكتمال جميع الأن�شطة ،واتخاذ قرارات �صحيحة،
و�إجراءات ت�صحيحية.
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أي�ضا موارد م�ؤ�س�سية حتتاج �إىل �إدارة وحوكمة كذلك .ينطبق هذا على:
بع�ض عنا�رص التمكني املعرفة �سابقًا هي � ً
• املعلومات ،والتي حتتاج �إىل �أن تدار ك�أحد املوارد .وتعد بع�ض املعلومات ،مثل التقارير الإدارية ومعلومات ذكاء الأعمال عنا�رص متكني هامة
حلوكمة امل�ؤ�س�سة و�إدارتها.
• اخلدمات ،والبنية التحتية ،والتطبيقات.
• الب�رش ،واملهارات ،والكفاءات.
احلوكمة املنهجية والإدارة من خالل عنا�رص التمكني املت�صلة بع�ضها ببع�ض
أي�ضا عن العقلية التي ينبغي تبنيها حلوكمة امل�ؤ�س�سات ،مبا يف ذلك حوكمة تقنية املعلومات ،من �أجل حتقيق الأهداف
يعرب ال�شكل ً � 12
دائما جمموعة من عنا�رص التمكني املت�صلة ببع�ضها البع�ض� .أي �أن
الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة .ويجب �أن ت�أخذ �أية م�ؤ�س�سة يف االعتبار
ً
كل عن�رص متكني:
• يحتاج �إىل مدخالت من عنا�رص التمكني الأخرى حتى يكون فعاال ً ب�شكل كامل ،ك�أن حتتاج العمليات �إىل معلومات ،والهياكل التنظيمية
�إىل مهارات و�سلوكيات.
• يقدم خمرجات ل�صالح عنا�رص التمكني الأخرى ،مثل �أن العمليات تنتج معلومات ،وكذلك جتعل املهارات وال�سلوكيات العمليات �أكرث
كفاءة.
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لذلك ،فعند التعامل مع حوكمة و�إدارة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية ميكن فقط اتخاذ قرارات جيدة عندما تراعى تلك الطبيعة املنهجية
لرتتيبات احلوكمة والإدارة .وهذا يعني �أنه حتى يتم التعامل مع �أي من احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة ،ف�إن جميع عنا�رص التمكني املرتبطة
بع�ضها ببع�ض يجب �أن يتم حتليل مدى مالءمتها ،واتخاذ تدابري ب�ش�أنها �إذا لزم الأمر .وهذه العقلية يجب �أن تكون مدفوعة بوا�سطة
قمة امل�ؤ�س�سة ،كما هو مبني يف الأمثلة التالية.

مثال  – 3حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية و�إدارتها
طلب توفري خدمات تقنية املعلومات الت�شغيلية جلميع امل�ستخدمني قدرات خدمية (بنية حتتية ،وتطبيقات) ،والتي تتطلب �أفراد
يتمتعون مبجموعة من املهارات وال�سلوكيات املالئمة .ويلزم كذلك تطبيق عدد من الإجراءات لتقدمي اخلدمات ،مدعوم ًة بالهياكل
التنظيمية املنا�سبة ،التي تبني كيف تكون جميع عنا�رص التمكني الزمة لنجاح تو�صيل اخلدمات.

مثال  – 4حوكمة و�إدارة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية
احلاجة �إىل �أمن املعلومات تتطلب �إن�شاء وتفعيل عدد من ال�سيا�سات والإجراءات .وتلك ال�سيا�سات بدورها تتطلب تطبيق عدد من
املمار�سات املتعلقة بالأمن؛ ولكن� ،إذا كانت ثقافة و�أخالق امل�ؤ�س�سة والأفراد غري مالئمة ،ف�إن عمليات و�إجراءات �أمن املعلومات لن تكون
فاعلة.
�أبعاد عنا�رص التمكني يف كوبت 5
هناك جمموعة من الأبعاد امل�شرتكة جلميع عنا�رص التمكني .وتقوم جمموعة الأبعاد امل�شرتكة هذه بعدد من املهام نوجزها فيما ي�أتي
(انظر ال�شكل :)13
• توفري طريقة م�شرتكة وب�سيطة وهيكلية للتعامل مع عنا�رص التمكني.
• متكني امل�ؤ�س�سة من �إدارة تفاعالتها املعقدة.
• تي�سري نتائج ناجحة من تطبيق عنا�رص التمكني.
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�أبعاد عنا�رص التمكني
الأبعاد الأربعة امل�شرتكة لعنا�رص التمكني هي:
ً
ن�شطا و � /أو لديهم اهتمام
� .1أ�صحاب امل�صلحة – لكل عن�رص متكني جمموعة من �أ�صحاب امل�صلحة (الأطراف التي تلعب دورًا
بهذا العن�رص) .على �سبيل املثال ،العمليات التي ينفذ �أن�شطتها �أطراف خمتلفة ،و � /أو لديهم اهتمام بنتائجها .ويرتبط بالهياكل
تكون جزءا ً من هذه الهياكل .وميكن لأ�صحاب امل�صلحة �أن يكونوا من
التنظيمية �أ�صحاب م�صلحة ،لكل منهم �أدوار واهتمامات
ّ
داخل امل�ؤ�س�سة �أو خارجها ،وجميعهم لديهم اهتماماتهم واحتياجاتهم اخلا�صة والتي �أحيانًا تكون متعار�ضة .وترتجم احتياجات
�أ�صحاب امل�صلحة �إىل �أهداف م�ؤ�س�سية ،والتي بدورها ترتجم �إىل �أهداف متعلقة بتقنية املعلومات يف امل�ؤ�س�سة .ويبني ال�شكل 7
قائمة ب�أ�صحاب امل�صلحة.
 .2الأهداف – لكل عن�رص متكني عدد من الأهداف ،وت�ؤدي عنا�رص التمكني �إىل احل�صول على قيمة ما من خالل حتقيق تلك الأهداف .وميكن
تعريف الأهداف بداللة:
 النتائج املتوقعة من عن�رص التمكني. -تطبيق عن�رص التمكني نف�سه �أو ت�شغيله.
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الباب :5
املبد�أ  :4متكني �أ�سلوب كلي
ت�شكل �أهداف عنا�رص التمكني اخلطوة النهائية يف تتابع الأهداف اخلا�ص بنموذج كوبت  .5وميكن تق�سيم الأهداف �إىل فئات خمتلفة،
كما ي�أتي:
 اجلودة الذاتية – مدى دقة عمل عنا�رص التمكني  ،ومو�ضوعيتها ،وتوفريها لنتائج دقيقة وموثوقة. اجلودة ال�سياقية – مدى مالءمة عنا�رص التمكني ونتائجها للغر�ض يف �ضوء ال�سياق الذي تعمل فيه .على �سبيل املثال ،ينبغي�أن تكون النتائج مالئمة ،وكاملة ،و�سارية املفعول ،ومت�سقة ،ومفهومة ،و�سهلة اال�ستخدام.
 الأمن و�إمكانية الو�صول – مدى �أمن عنا�رص التمكني ونتائجها وقابلية الو�صول �إليها ،مثل:� oإتاحة عنا�رص التمكني عند احلاجة اليها.
		
 oت�أمني الو�صول لنتائجها� ،أي ح�رصه بامل�رصح لهم من �أ�صحاب امل�صلحة وعندما يحتاجون �إليها.
		
 .3دورة احلياة – لكل عن�رص متكني دورة حياة ،ابتداء باطالقه ،مرورا ً بفرتة حياته الت�شغيلية وانتهاء بالتخل�ص منه .وينطبق هذا على
املعلومات ،والهياكل ،والعمليات ،وال�سيا�سات� ،إلخ .وتتكون مراحل دورة احلياة من املراحل الآتية:
 oالتخطيط
 oالت�صميم
 oالبناء /اال�ستحواذ  /االن�شاء /التنفيذ
 oاال�ستخدام  /الت�شغيل
 oالتقييم  /املراقبة
 oالتحديث  /التخل�ص
 .4املمار�سات اجليدة – لكل من عنا�رص التمكني ،ميكن تعريف ممار�سات جيدة .املمار�سات اجليدة تدعم حتقيق �أهداف عنا�رص التمكني،
وتقدم �أمثلة �أو اقرتاحات لكيفية تطبيق عن�رص التمكني بال�شكل الأف�ضل ،وما هي املنتجات املطلوبة لعمله وكذلك املدخالت
واملخرجات الالزمة له .يوفر كوبت � 5أمثلة للممار�سات اجليدة لبع�ض عنا�رص التمكني التي يت�ضمنها( ،مثال :الإجراءات) .وبالن�سبة
لعنا�رص التمكني الأخرى ،ميكن ا�ستخدام �إر�شادات من املعايري و�أطر العمل امل�شهورة الأخرى.
�إدارة �أداء عنا�رص التمكني
تتوقع امل�ؤ�س�سات نتائج �إيجابية من تطبيق عنا�رص التمكني وا�ستخدامها .و لإدارة �أداء عنا�رص التمكني ،يلزم مراقبة الأ�سئلة االتية ومن
ثم �إجابتها الحقًا ب�شكل منتظم وبنا ًء على ما توفر من مقايي�س:
• هل مت تناول احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة؟
• هل مت حتقيق �أهداف عنا�رص التمكني؟
• هل تتم �إدارة دورة احلياة؟
• هل يتم تطبيق املمار�سات اجليدة؟
ال�س�ؤاالن الأول والثاين يتناوالن النتائج الفعلية من عن�رص التمكني .وت�سمى املقايي�س امل�ستخدمة لقيا�س مدى حتقق الأهداف "بامل�ؤ�رشات
البَعدية" �أي ما بعد التطبيق� ،أما ال�س�ؤاالن الأخريان فيتناوالن الوظيفية الفعلية لعن�رص التمكني نف�سه ،وت�سمى املقايي�س امل�ستخدمة
لهذا الغر�ض "بامل�ؤ�رشات القبلية".
�أمثلة عنا�رص التمكني عمليًا
املثال  5يو�ضح عنا�رص التمكني ،والروابط املتبادلة بينها ،و�أبعاد عنا�رص التمكني ،وكيف يتم ا�ستخدامها من �أجل الفائدة العملية.

مثال  – 5عنا�رص التمكني
�ضمن �سياق حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية قامت �إحدى امل�ؤ�س�سات بتحديد "مدراء لإجراءات الأعمال" ،وذلك للإجراءات املتعلقة
بتقنية املعلومات ،وكلفتهم بتعريف عمليات تقنية املعلومات بفعالية وكفاءة.
بدايةً� ،سريكز مدراء العمليات على عنا�رص متكني العمليات� ،آخذين يف احل�سبان �أبعاد عنا�رص التمكني:
• �أ�صحاب امل�صلحة :ي�شمل �أ�صحاب امل�صلحة جميع القائمني ب�أدوار يف االجراءات �أو ذوي �صله بها؛ �أي كل الأطراف امل�س�ؤولة
(� )Responsibleأو امل�ساءلة (� )Accountableأو امل�ست�شارة (� )Consultedأو املحاطة علما ً ( ،)RACI( - )Informedوذلك يف �أثناء
تنفيذ �أن�شطة االجراء .وميكن لأجل ذلك ا�ستخدام خارطة  RACIكما هو مبني يف "كوبت  :5العمليات التمكينية ".
• الأهداف :لكل �إجراء ،يلزم تعريف �أهداف مالئمة ومقايي�س متعلقة به .على �سبيل املثال ،بالن�سبة للإجراء "قم ب�إدارة العالقات"
(الإجراء  APO08يف "كوبت  5وهي �ضمن "الإجراءات التمكينية") ميكن �أن جند جمموعة من الأهداف العملية واملقايي�س مثل:
 oالهدف :ا�سرتاتيجيات وخطط ومتطلبات العمل مفهومة جي ًدا وموثقة ومعتمدة.
* املقيا�س :الن�سبة املئوية للربامج املتوافقة مع متطلبات العمل يف امل�ؤ�س�سة �أو �أولوياتها.
 oالهدف :وجود عالقات جيدة بني امل�ؤ�س�سة وق�سم تقنية املعلومات.
* املقيا�س :درجات ر�ضا امل�ستخدمني و�أفراد تقنية املعلومات من واقع اال�ستبيانات.
• دورة احلياة :لكل عملية دورة حياة� ،أي يلزم �أن يتم �إن�شا�ؤها ،وتنفيذها ،ومراقبتها ،و�ضبطها عند اللزوم .ويف نهاية الأمر ،توقف
العمليات عن اال�ستخدام .يف هذه احلالة ،ف�إن مدراء العمليات �سيحتاجون لت�صميم وتعريف العملية �أوالً ،وميكنهم �أن ي�ستخدموا
عنا�رص عديدة من العمليات التمكينية يف �إطار كوبت  5لت�صميم االجراءات؛ �أي لتحديد امل�س�ؤوليات وتق�سيم االجراء �إىل ممار�سات
و�أن�شطة ،وحتديد منتجات العمل من مدخالت وخمرجات .ويف مرحلة الحقة� ،سيحتاج الإجراء لي�صبح �أكرث ثباتًا وكفاءة ،ولهذا
الغر�ض ميكن �أن يزيد مدراء االجراء من م�ستوى قدرته .وميكن �أن ي�ستخدم مدراء الإجراء لهذا الغر�ض "منوذج قدرة العمليات
وخ�صائ�صها يف كوبت  "5وامل�ستوحى من الأيزو ISO/IEC 15504
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مثال  – 5عنا�رص التمكني (تابع)
•

املمار�سات اجليدة :يو�ضح كوبت  5بتف�صيل و�إ�سهاب املمار�سات اجليدة للعمليات يف الكتيب" :كوبت  :5العمليات التمكينية"،
كما متت الإ�شارة �إليه يف البند ال�سابق .وميكن ا�ستلهام بع�ض الأفكار واحل�صول على �أمثلة للإجراءات يف هذا الكتيب ،حيث يغطي
طيفا ً متكامال ً من الأن�شطة الالزمة لأجل حوكمة جيدة و�إدارة فاعلة لتقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية.

�إ�ضاف ًة �إىل الإر�شادات حول عنا�رص متكني العمليات ،ميكن ملدراء العمليات �أن يقرروا النظر �إىل عدد من عنا�رص التمكني الأخرى مثل:
• خرائط حتديد امل�س�ؤوليات ال�شهرية بـ  ،RACIوالتي تبني الأدوار وامل�س�ؤوليات .وتتيح عنا�رص التمكني الأخرى لنا التنقيب �أكرث حول هذا
البُعد ،مثل:
 يف عن�رص التمكني املتعلق باملهارات والكفاءات ،ميكن تعريف املهارات والكفاءات الالزمة لكل دور ،وحتديد الأهداف املالئمة (مثلم�ستويات املهارة التقنية وال�سلوكية) واملقايي�س امل�صاحبة لها.
أي�ضا على عدد من الهياكل التنظيمية .وميكن اال�ستفا�ضة بتو�صيف هذه الهياكل يف عن�رص التمكني
 حتتوي خرائط ً � RACIاملتعلق بالهياكل التنظيمية ،حيث ميكن تقدمي بيان �أكرث تف�صيال ً للهياكل ،وتعريف النتائج املتوقعة واملقايي�س املتعلقة بها (مثل
القرارات) ،وتعريف املمار�سات اجليدة (مثل نطاق ال�سلطة ،واملباديء الت�شغيلية يف الهيكل ،وم�ستوى ال�سلطة).
• �ست�سهم املبادئ وال�سيا�سات ب�صياغة االجراءات وحتدد �أ�سباب وجودها ،وحمل تطبيقها ،وكيف يتم ا�ستخدامها .ويف احلقيقة هذا هو
جمال تركيز عن�رص التمكني املتعلق باملبادئ وال�سيا�سات.
يف امللحق "ز" ا�ستعرا�ض مبزيد من التف�صيل لعنا�رص التمكني بفئاتها ال�سبع .وين�صح بقراءة هذا امللحق للو�صول �إىل فهم �أف�ضل
لعنا�رص التمكني ،و�إىل �أي مدى ميكن �أن تكون داعمة لتنظيم عملية حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية.
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الباب :6
املبد�أ  :5ف�صل احلوكمة عن الإدارة
احلوكمة والإدارة

مييز �إطار عمل كوبت  5بو�ضوح بني احلوكمة والإدارة؛ فهذان املجاالن يت�ضمنان �أنوا ًعا خمتلفة من الأن�شطة ،ويتطلبان هياكل تنظيمية
أغرا�ضا خمتلفة يف امل�ؤ�س�سة .وتتلخ�ص ر�ؤية كوبت  5حول هذا التمييز الهام بني احلوكمة والإدارة يف:
خمتلفة ،ويلبيان �
ً
• احلوكمة
ت�ضمن احلوكمة �أن يتم تقييم احتياجات و�رشوط واختيارات �أ�صحاب امل�صلحة لتحديد �أهداف م�ؤ�س�سية متزنة ومتفق عليها
لتحقيقها ،وحتديد التوجهات من خالل ترتيب الأولويات واتخاذ القرار ،ومن ثم مراقبة الأداء وم�ستوى التوافقية يف مقابل
الأهداف واالجتاهات املتفق عليها.
ويف معظم امل�ؤ�س�سات تكون احلوكمة م�س�ؤولية جمل�س �ألإدارة وحتت قيادة رئي�س املجل�س.
• الإدارة
تقوم الإدارة بالتخطيط ،والبناء ،والت�شغيل ،ومراقبة الأن�شطة مبا يتما�شى مع التوجهات املحددة بوا�سطة كيان احلوكمة وذلك
�سعيا ً لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة.
ويف معظم امل�ؤ�س�سات ،تقع الإدارة حتت م�س�ؤولية الإدارة التنفيذية بقيادة كبري املدراء التنفيذيني (� )CEOأو من يف حكمه.

التفاعالت بني احلوكمة والإدارة

يت�ضح من تعريف احلوكمة والإدارة �أنهما يت�ضمنان �أنوا ًعا متباينة من الأن�شطة ،والتي تن�ضوي على م�س�ؤوليات خمتلفة ،ويف �ضوء دور
احلوكمة (التقييم والتوجيه واملراقبة) ف�إنه تلزم جمموعة من التفاعالت بني احلوكمة والإدارة حتى ينتج عنها نظام حوكمة ذو فعالية
وكفاءة .وتلك التفاعالت ،با�ستخدام هيكل عنا�رص التمكني ،مبينة على م�ستوى عا ٍل يف ال�شكل .14
ال�شكل  : 14تفاعالت احلوكمة والإدارة يف كوبت 5
عن�رص التمكني

تفاعل احلوكمة  -الإدارة

االجراءات

يف النموذج التو�ضيحي للعمليات يف كوبت « 5دليل كوبت  :5العمليات التمكينية» ،مت التمييز بني عمليات احلوكمة
أي�ضا على خرائط
والإدارة ،مبا يف ذلك جمموعات حمددة من املمار�سات والأن�شطة لكليهما .منوذج العمليات ي�شتمل � ً
امل�س�ؤولية  RACIتبني امل�س�ؤوليات يف الهياكل التنظيمية املختلفة والأدوار يف امل�ؤ�س�سة.

املعلومات

يبني منوذج العمليات مدخالت ممار�سات العمليات املختلفة �إىل العمليات الأخرى وخمرجاتها مبا يف ذلك تبادل املعلومات بني
عمليات احلوكمة والإدارة .يتم تبادل املعلومات امل�ستخدمة لتقييم تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية وتوجيهها ومراقبتها فيما
بني احلوكمة والإدارة وفقا ً ملا هو مو�ضح يف مدخالت وخمرجات منوذج العمليات.

الهياكل التنظيمية

هناك عدد من الهياكل التنظيمية يف كل م�ؤ�س�سة؛ وقد توجد الهياكل يف نطاق احلوكمة �أو يف الإدارة ا�ستنادا ً اىل
تكوينها ونطاق قراراتها .وحيث �إن احلوكمة تعنى بتحديد التوجهات ،فيكون هناك تفاعالت بني القرارات املتخذة بوا�سطة
هياكل احلوكمة وقرارات وعمليات تطبيقها (مثال :القرار ب�ش�أن احلقيبة اال�ستثمارية لتقنية املعلومات ،وحتديد القابلية
للمخاطرة).

املباديء وال�سيا�سات
و�أطر العمل

متثل املباديء وال�سيا�سات و�أطر العمل الو�سائل التي يتم بها توطني قرارات احلوكمة يف امل�ؤ�س�سة ،ولهذا ال�سبب تُعد
تفاعال ً بني قرارات احلوكمة (حتديد التوجهات) وقرارات الإدارة (تنفيذ القرارات).

الثقافة والأخالق
وال�سلوكيات

أي�ضا عن�رص متكني رئي�سي للحوكمة والإدارة اجليدة يف امل�ؤ�س�سة ،وهي تنبع من القمة تطبيقا ً ملفهوم
ال�سلوكيات هي � ً
القيادة بتقدمي القدوة ،وهي لذلك تعد تفاعال ً مهما ً بني احلوكمة والإدارة.

الب�رش واملهارات
والكفاءات

تتطلب �أن�شطة احلوكمة والإدارة جمموعة من املهارات املختلفة ،ولكن �إحدى املهارات اجلوهرية لكل من �أع�ضاء كيان
احلوكمة والإدارة هي فهم مهام كلٍ منهما وطبيعة االختالف بينها.

اخلدمات والبنية
التحتية والتطبيقات

اخلدمات هي بيت الق�صيد ،وتكون مدعومة بوا�سطة التطبيقات والبنية التحتية لتزويد كيان احلوكمة باملعلومات املالئمة
التي تدعم �أن�شطة احلوكمة املتمثلة يف التقييم ،ور�سم التوجهات ،واملراقبة.
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النموذج املرجعي للعمليات يف كوبت 5
كوبت  5لي�س �إلزامياً ،ولكنه ينادي ب�أن تقوم امل�ؤ�س�سات بتطبيق عمليات احلوكمة والإدارة حتى يتم تغطية املجاالت الرئي�سية ،كما هو
مبني يف ال�شكل 15
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مالئما ،طاملا يتم تغطية جميع الأهداف ال�رضورية للحوكمة والإدارة وامل�ؤ�س�سات ال�صغرى
ميكن مل�ؤ�س�سة ما �أن تنظم �إجراءاتها كما تراه
ً
قد يكون لديها عدد �أقل من االجراءات ،بينما امل�ؤ�س�سات الكربى والأكرث تعقي ًدا قد يكون لديها الكثري منها ت�سعى مبجملها لتحقيق
نف�س الأهداف.
ي�شتمل كوبت  5على منوذج مرجعي للإجراءات  ،وهو يعرِّف بالتف�صل عددًا من عمليات احلوكمة والإدارة ويبينها؛ �إنه ميثل جميع االجراءات
ً
م�شرتكا ومفهو ًما ملدراء تقنية
منوذجا مرجعيًا
املوجودة ب�شكل طبيعي يف م�ؤ�س�سة ما واملتعلقة ب�أن�شطة تقنية املعلومات ،مما يقدم
ً
املعلومات الت�شغيليني ومدراء االعمال .ومنوذج االجراء املقرتح هو منوذج كامل و�شامل ،ولكنه لي�س النموذج الوحيد املمكن ،وعلى كل
م�ؤ�س�سة حتديد جمموعة الإجراءات اخلا�صة بها ،مع االخذ يف احل�سبان ما ينا�سبها.
�إن توظيف منوذج ت�شغيلي ولغة م�شرتكة جلميع �أجزاء امل�ؤ�س�سة ذات ال�صلة ب�أن�شطة تقنية املعلومات هو �أحد �أكرث اخلطوات �أهمي ًة
أي�ضا �إطار عمل لقيا�س ومراقبة �أداء تقنية املعلومات ،مما يتيح �ضمان تقنية املعلومات ،والتوا�صل
وح�سما جتاه حوكمة جيدة؛ فهو يوفر � ً
ً
مع مقدمي اخلدمات ،ودمج �أف�ضل املمار�سات الإدارية.
يق�سم النموذج املرجعي للإجراءات يف كوبت  5عمليات حوكمة و�إدارة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية �إىل نطاقي عمليات رئي�سيني ،هما:
• احلوكمة ،ويحتوي على خم�س عمليات حوكمة ،ويف كل عملية يتم تعريف ممار�سات التقييم  Evaluateوالتوجيه  Directواملراقبة
 ،Monitorواملعروفة اخت�صارا ً بـ()EDM5
• الإدارة ،ويحتوي على �أربعة جماالت ،متما�شية مع مناطق م�س�ؤوليات التخطيط  ، Planوالبناء  ، Buildوالت�شغيل  ، Operateواملراقبة
 Monitorواملعروفة اخت�صارا ً بـ ( ،)PBRMوتوفر هذه النطاقات تغطية �شاملة مل�سائل تقنية املعلومات ،وهي يف احلقيقة مطورة
من هيكل نطاقات واجراءات كوبت با�صداره الرابع ( .)4.1وقد مت اختيار �أ�سماء النطاقات مبا يتما�شى مع داللتها الرئي�سة ،ولكنها
ت�ستخدم يف �سياقها �صيغة الفعل من مثل:
 oقم باملوائمة  ، Allignوالتخطيط  ، Planوالتنظيم  ،Organizeواملعروفة اخت�صارا ً بـ ()APO
 oقم بالبناء  ، Buildواال�ستحواذ  ، Acquireوالتنفيذ  ، Implementواملعروفة اخت�صارا ً بـ ()BAI
 oقم بتقدمي اخلدمة  Deliverو�صيانتها  Serviceودعمها  ، Supportواملعروفة اخت�صارا ً بـ ()DSS
 oقم باملراقبة  ، Monitorوالتقييم  ، Evaluateوالتقدير  ،Assessواملعروفة اخت�صارا ً بـ ()MEA

 5يف �سياق نطاق احلوكمة ،ف�إن ’املراقبة’ تعني تلك الأن�شطة التي يقوم فيها كيان احلوكمة للتحقق �إىل �أي مدى يتم فعليًا تطبيق التوجهات الذي تبنتها الإدارة.
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:6 الباب
 ف�صل احلوكمة عن الإدارة:5 املبد�أ
،’ويحتوي كل نطاق على عدد من العمليات وبالرغم من ذلك وكما �سبق بيانه ف�إن معظم العمليات تتطلب �أن�شطة لـ ’التخطيط
 ويتم،) �أو الأمن، اجلودة، (على �سبيل املثال. و’املراقبة’ يف داخل �أي �إجراء �أو يف داخل امل�س�ألة املحددة التي يتم تناولها،’ و’التنفيذ،’و’التطبيق
 وذلك عند النظر �إىل تقنية املعلومات على م�ستوى،و�ضعها �ضمن النطاقات املن�سجمة مع ما هو عادة �أكرث املناطق �صلة بالن�شاط
. امل�ؤ�س�سة
 كذلك منوذج قيمة، Risk IT  مع دمج منوذج �إدارة املخاطر،4.1  منوذج العمليات يف كوبت5 يخلف النموذج املرجعي للعمليات يف كوبت
.Val IT تقنية املعلومات
، وتفا�صيل هذه االجراءات بح�سب النموذج املبني �سابقًا.5  �إجراءا ً للحوكمة والإدارة يف كوبت37  املجموعة الكاملة من16 يبني ال�شكل
" العمليات التمكينية:5  "كوبت: من�شورة يف الكتيب
516



EDM05





MEA01



EDM04



EDM03



EDM01




EDM02




APO07



APO06



APO05



APO04



APO03



APO02



APO01




APO13



APO12



APO11



APO10



APO09



APO08




MEA02




MEA03




BAI07



BAI06



BAI05



BAI04



BAI03



BAI02



BAI10



BAI09



BAI08




DSS06



DSS05



DSS04



DSS03





33

BAI01



Personalized Copy for: Mr. Aladdin Taysir Dandis

DSS02



DSS01



Personalized Copy for: Mr. Aladdin Taysir Dandis

34

الباب : 7
�إر�شادات التطبيق

الباب : 7
�إر�شادات التطبيق
مقدمة

ميكن حتقيق قيمة مثالية من خالل تعزيز �أهداف �ضوابط تقنيات املعلومات ( )COBITفقط �إذا مت تبنيها وتهيئتها بحيث تالئم الظروف
اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة .ولكل مبادرة للتطبيق حتدياتها مبا يف ذلك �إدارة التغيري يف الثقافة وال�سلوك داخل امل�ؤ�س�سة.
تقدم � ISACAإر�شادات عملية ومكثفة للتطبيق يف �إ�صدارها اخلام�س لدليل التطبيق  ،" Implementation 5 COBIT " 6ترتكز على
التطوير امل�ستمر يف دورة حياة مبادرة التطبيق ،ولي�س الهدف من هذا الدليل �أن ي�شكل منهجا متفردا ً �أو حال كامال ،بل �صمم لي�شكل
دليال لتجنب امل�آزق ال�شائعة يف التطبيق ،ولتعزيز املمار�سات الر�شيدة ،وامل�ساعدة يف حتقيق نتائج طيبة .وتدعم الدليل جمموعة من �أدوات
التطبيق التي ت�شتمل على تنوع من املوارد التي �سيتم تعزيزها با�ستمرار .ويت�ضمن حمتواها:
• �أدوات التقييم الذاتي والقيا�س والت�شخي�ص.
• العرو�ض التقدميية التي ت�ستهدف خمتلف اجلماهري.
• املقاالت ذات ال�صلة والإي�ضاحات الإ�ضافية.
يهدف هذا الف�صل �إىل التعريف بعملية التطبيق والتح�سني امل�ستمر املرافق لدورتها احلياتية ب�شكل عام ،ولإلقاء ال�ضوء على عدد من
املوا�ضيع املهمة يف "تطبيق  ،"COBIT 5منها:
• تقدمي حالة �أعمال  Business Caseلتطبيق احلوكمة ،وحت�سينها ،و�إدارة تقنية املعلومات.
• حتديد النقاط احلرجة املتكررة والأحداث امل�سببة لها.
• بناء البيئة املالئمة للتطبيق داخل امل�ؤ�س�سة.
• اال�ستفادة من كوبت  5لتحديد الثغرات وقيادة تطوير �أدوات التمكني مثل ال�سيا�سات ،والإجراءات ،واملبادئ ،والهياكل التنظيمية ،والأدوار،
وامل�س�ؤوليات.

نظرة على ال�سياق امل�ؤ�س�سي
�إن حوكمة و�إدارة تقنية املعلومات يف امل�ؤ�س�سات ال ي�أتي من فراغ .وعلى كل م�ؤ�س�سة �أن ت�صمم خطة التطبيق اخلا�صة بها �أو خارطة
طريق ،بناء على عوامل موجودة يف البيئة الداخلية واخلارجية للم�ؤ�س�سة ،وي�شمل ذلك:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الأخالقيات والثقافة.
القوانني والأنظمة وال�سيا�سات املعمول بها.
الر�سالة والر�ؤية والقيم.
�سيا�سات وممار�سات احلوكمة.
خطة العمل والأهداف اال�سرتاتيجية.
منوذج الت�شغيل وم�ستوى الن�ضوج.
�أ�سلوب الإدارة.
الرغبة يف املخاطرة.
الإمكانيات واملوارد املتاحة للم�ؤ�س�سة.
ممار�سات القطاع الذي تنتمي له امل�ؤ�س�سة.

يكت�سب دعم �أدوات متكني احلوكمة امل�ؤ�س�سية القائمة �أهمية مت�ساوية جنبا ً اىل جنب مع البناء عليها وتطويرها .وتختلف الطريقة
املثالية حلوكمة و�إدارة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية يف كل م�ؤ�س�سة ،ويجب فهم ال�سياق و�أخذه باحل�سبان من �أجل تبني وتهيئة كوبت
ب�شكل فعال عند تطبيق حوكمة �أدوات متكني تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية و�إدارتها .ويف كثري من الأحيان ،يتم دعم كوبت ب�أطر عمل
�أخرى وممار�سات معيارية جمربة ،وهذه بدورها حتتاج �إىل تهيئة كي تالئم املتطلبات املحددة.
تت�ضمن عوامل النجاح الأ�سا�سية للتطبيق الناجح:
• �أن توفر الإدارة العليا التوجيه والتفوي�ض للمبادرة� ،إ�ضافة �إىل التزام ودعم وا�ضح متوا�صل.
• فهم جميع الأطراف الداعمني لعمليات احلوكمة والإدارة امل�ؤ�س�سية و�أهداف وتقنية املعلومات.
• �ضمان التوا�صل والتمكني الفعال للتغيريات ال�رضورية.
• تف�صيل COBITواملمار�سات واملعايري الر�شيدة الداعمة الأخرى كي تالئم ال�سياق الفريد للم�ؤ�س�سة.
• الرتكيز على املكا�سب ال�رسيعة ومنح الأولوية للتح�سينات الأكرث نفعا التي تعد الأ�سهل تطبيقا.
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�إيجاد البيئة املالئمة
من املهم �أن تكون مبادرات التطبيق املعززة لكوبت حمكومة على نحو مالئم ويتم �إدارتها بدقة .وغالبا ما تف�شل املبادرات الكربى
املرتبطة بتقنية املعلومات ب�سبب التوجيه والدعم والإ�رشاف غري الكايف من قبل فئات �أ�صحاب امل�صلحة الواجب �إ�رشاكهم ،ولي�س
تطبيق حوكمة تقنية املعلومات �أو �إدارة �أدوات متكينها املعززة لإطار كوبت بالأمر املختلف .يعترب الدعم والتوجيه الذي يقدمه �أ�صحاب
امل�صلحة الأ�سا�سيني حرجا لكي يتم تبني التح�سينات و�إدامتها .ويف بيئة م�ؤ�س�سية �ضعيفة يعد هذا الدعم وامل�شاركة �أكرث �أهمية.
(مثل تبني امل�ؤ�س�سة لنموذج �شمويل غري وا�ضح لإدارة العمل� ،أو غياب �أدوات متكني احلوكمة يف امل�ؤ�س�سة).
يجب �أن توفر �أدوات التمكني املعززة لكوبت حال ً يعالج حاجات وم�سائل العمل احلقيقية ،بدال من �أن تكر�س هذه االدوات كغايات بحد
ذاتها .ويتعني حتديد املتطلبات املبنية على النقاط احلرجة واملحركات احلالية وقبولها من قبل الإدارة ،كمجاالت يجب التطرق �إليها.
أدوات ممتازة لرفع الوعي لدى
وتعد الفحو�صات ال�صحية عالية امل�ستوى� ،أو الت�شخي�صات �أو تقييمات القدرة امل�ستندة �إىل �إطار كوبت �
ٌ
امل�شاركني ،واجتماع ر�أيهم ،واحل�صول على التزامهم .ويجب التما�س االلتزام وامل�شاركة من �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني منذ البداية .وحتى
يت�سنى حتقيق ذلك ،يتعني تو�ضيح �أهداف وفوائد التطبيق بلغة الأعمال الدارجة يف املن�ش�أة وتلخي�صها كم�سائل م�ؤ�س�سية واقعية.
عند احل�صول على التزام ذوي ال�صلة ،يجب توفري املوارد الكافية لدعم الربنامج .كما يجب حتديد وتعيني الأدوات وامل�س�ؤوليات الرئي�سية
لربنامج التطبيق .ولنجاحه يجب دائما املحافظة على ا�ستمرارية التزام كافة �أ�صحاب امل�صلحة املت�أثرين.
يجب و�ضع الهياكل والعمليات املالئمة للإ�رشاف والتوجيه واملحافظة عليها .ويتعني على هذه الهياكل والعمليات �ضمان املوائمة
امل�ستمرة مع طرق حوكمة امل�ؤ�س�سية و�إدارة املخاطر.
يجب توفري الدعم وااللتزام الوا�ضح من �أ�صحاب امل�صلحة الأ�سا�سيني مثل جمل�س الإدارة واملدراء ’لرفع الوترية‘ و�ضمان االلتزام بدعم
الربنامج على كافة امل�ستويات.

حتديد النقاط احلرجة والأحداث امل�سببة
هناك عدة عوامل قد ت�شري �إىل حاجة امل�ؤ�س�سة لل�سعي نحو م�ستوى �أف�ضل من حوكمة و�إدارة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية.
ومن خالل ا�ستخدام نقاط االختناق امل�ؤ�س�سية احلرجة �أو الأحداث امل�سببة لها كنقطة انطالق لتطبيق مبادرات احلوكمة ،وميكن ربط
احلالة امل�ؤ�س�سية حلوكمة و�إدارة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية بامل�سائل العملية اليومية التي تتم مواجهتها.
امللحة يف البيئة امل�ؤ�س�سية ،وهو �أمر �رضوري لبدء التطبيق� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن
ومن �ش�أن ذلك حت�سني امل�شاركة و�إيجاد ح�س باحلاجة
ّ
حتديد املكا�سب ال�رسيعة وبيان القيمة امل�ضافة يف املجاالت وا�ضحة املعامل �أو ميكن ادراكها بجهد قليل يف امل�ؤ�س�سة .وهذا بدوره يوفر
منربا ال�ستحداث مزيد من التغيريات وميكن �أن ي�ساعد يف ك�سب التزام ودعم وا�سع من الإدارة العليا نحو مزيد من التغيريات ال�شاملة.
�أمثلة على بع�ض النقاط احلرجة النموذجية التي من �أجلها ميكن �أن ت�شكل احلوكمة �أو الإدارة املنقحة لأدوات تقنية املعلومات حال (�أو
جزء من احلل) ،كما هو مو�ضح يف تطبيق كوبت :5
• الإحباط يف بيئة العمل الناجم عن ف�شل املبادرات ،وارتفاع تكاليف تقنية املعلومات واالعتقاد بتدين قيمة ما تقدمه لبيئة العمل.
• احلوادث البارزة املتعلقة مبخاطر تقنية املعلومات ،مثل فقدان البيانات �أو ف�شل امل�رشوع.
• امل�شاكل املتعلقة باخلدمات التي يُ�ستعان يف تقدميها مب�صادر خارجية ،مثل الف�شل امل�ستمر يف تلبية م�ستويات اخلدمة املتفق عليها.
• الف�شل يف الوفاء باملتطلبات التنظيمية �أو التعاقدية.
• تقنية املعلومات التي حتد من قدرة امل�ؤ�س�سة على االبتكار و�رسعة العمل.
• نتائج التدقيق الدورية حول الكفاءة ال�ضعيفة لتقنية املعلومات �أو م�شاكل تتعلق بجودة خدماتها.
• الإنفاق اخلفي �أو الفا�سد على تقنية املعلومات.
• التكرار �أو التداخل بني مبادرات تقنية املعلومات �أو الهدر يف مواردها ،مثل �إنهاء امل�شاريع قبل اكتمالها.
• املوارد غري الكافية لتقنية املعلومات ،افتقار املوظفني للمهارات الكافية �أو حتميلهم فوق طاقتهم �أو عدم ر�ضاهم.
• ف�شل التغيريات املدعمة بتقنية املعلومات يف تلبية حاجات امل�ؤ�س�سة� ،أو الت�أخر يف تقدميها� ،أو ارتفاع تكلفتها.
• تردد قياديي امل�ؤ�س�سة ك�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملديرين التنفيذيني يف دعم تقنية املعلومات �أو االنخراط يف ق�ضاياها� ،أو عدم ر�ضاهم
عنها.
• تبني هيكلية معقدة لإدارة تقنية املعلومات
�إ�ضافة �إىل هذه النقاط احلرجة ،ميكن �أن ت�ؤدي �أحداث �أخرى يف البيئة الداخلية واخلارجية للم�ؤ�س�سة اىل الرتكيز على حوكمة تقنية
املعلومات .ومن �أمثلة ذلك ما ورد يف الف�صل الثالث �ضمن دليل "تطبيق كوبت  ،"5ومنها:
• االندماج �أو اال�ستحواذ �أو التخل�ص.
• حدوث حتول يف ال�سوق �أو االقت�صاد �أو املركز التناف�سي.
• تغري يف النموذج الت�شغيلي يف امل�ؤ�س�سة �أو البدء برتتيبات لال�ستعانة مب�صادر جديدة.
• وجود متطلبات تنظيمية او ت�رشيعية ملزمة للم�ؤ�س�سة.
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الباب : 7
�إر�شادات التطبيق
•
•
•
•
•

حدوث تغيريات جذرية يف التكنولوجيا.
الرتكيز على حوكمة كافة القطاعات معاً.
ان�ضمام مدير تنفيذي �أو مايل �أو معلوماتي جديد..الخ.
نتائج عمليات التدقيق اخلارجي �أو الدرا�سات اال�ست�شارية.
تبني ا�سرتاتيجية �أو �أولويات عمل جديدة.

متكني التغيري
يعتمد التطبيق الناجح على تطبيق التغيري املنا�سب (�أدوات التمكني املالئمة للحوكمة �أو الإدارة) بالطريقة املالئمة .وت�شهد العديد من
ٍ
كاف على �إدارة النواحي الب�رشية،
امل�ؤ�س�سات تركيزا كبريا على الناحية الأوىل  -احلوكمة �أو الإدارة الأ�سا�سية لتقنية املعلومات  -دون ت�شديد
وال�سلوكية ،والأخالقية للتغيري وحتفيز �أ�صحاب امل�صلحة للم�شاركة.
ال يجوز االفرتا�ض ب�أن �أ�صحاب امل�صلحة امل�شاركني �أو املت�أثرين ب�أدوات التمكني اجلديدة �أو املنقحة �سيتقبلون التغيري �أو يتبنونه .يجب بحث
احتمالية اجلهل بالتغيري و�/أو مقاومته عرب طريقة منظمة وا�ستباقية .وبالإ�ضافة �إىل وجوب حتقيق الوعي املثايل بربنامج التطبيق عرب خطة
ات�صال حتدد ما �سيتم تداوله ،وب�أية طريقة ،ومن قبل من ،طوال مراحل الربنامج.
ميكن حتقيق التح�سني امل�ستدام �إما بك�سب التزام �أ�صحاب امل�صلحة (اال�ستثمار يف ك�سب القلوب والعقول ،والوقت الذي يخ�ص�صه
قياديني امل�ؤ�س�سة ،و�أي�ضا ً يف التوا�صل واال�ستجابة لتطلعات القوى العاملة) �أو� ،إذا لزم الأمر ،بفر�ض االمتثال (من خالل اال�ستثمار يف
�إجراءات للرقابة واملتابعة) .مبعنى �آخر ،يجب التغلب على العوائق الب�رشية وال�سلوكية والثقافية بحيث يكون هناك اهتمام م�شرتك بتبني
التغيري ب�شكل �صحيح ،وغر�س الإرادة لتبنيه ،و�ضمان القدرة علىذلك

�أ�سلوب دورة احلياة
تزود دورة حياة التطبيق امل�ؤ�س�سات بطريقة ال�ستخدام كوبت من �أجل معاجلة التعقيدات والتحديات التي قد تواجهها يف م�شاريع
التطبيق� .أما املكونات الثالثة املتداخلة لدورة احلياة فهي:
 .1التح�سني الأ�سا�سي امل�ستمر لدورة احلياة  -وهو لي�س م�رشوع واحد منف�صل.
 .2متكني التغيري  -التطرق للجوانب ال�سلوكية والثقافية.
� .3إدارة الربنامج.
كما ناق�شنا �سابقا ،يجب �إيجاد احتياجات البيئة املالئمة ل�ضمان جناح مبادرة التطبيق �أو التح�سني .ويو�ضح ال�شكل  17دورة احلياة مبراحلها
ال�سبعة.
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تبد�أ املرحلة  1بالإقرار واالتفاق على احلاجة ملبادرة تطبيق �أو حت�سني .وهي تعرف النقاط احلرجة احلالية وتخلق الرغبة بالتغيري على
م�ستويات الإدارة التنفيذية.
تن�صب املرحلة  2على حتديد نطاق مبادرة التطبيق �أو التح�سني من خالل مقابلة �أهداف كوبت مع �أهداف امل�ؤ�س�سة ومن ثم الأهداف
املرتبطة بتقنية املعلومات والعمليات املرافقة لها ،وبحث كيف ميكن �أن تُربز �سيناريوهات اخلطر العمليات الأ�سا�سية التي يجب الرتكيز
عليها .وميكن �أن تكون الت�شخي�صات عالية امل�ستوى مفيدة لتحديد النطاق وفهم املجاالت ذات الأولوية العليا التي يجب الرتكيز عليها.
ومن ثم يتم �إجراء تقييم للو�ضع القائم ،وحتدد امل�سائل العالقة �أو العيوب من خالل تقييم قدرة االجراءات .ويف املبادرات وا�سعة النطاق
�إعادة تنفيذ اخلطوات الرئي�سة لدورة احلياة ،ففي �أيه مبادرة تطبيق تتعدى �ستة �أ�شهر ،هناك خطر بت�ضا�ؤل زخم امل�رشوع وفقدان �أ�صحاب
امل�صلحة لرتكيزهم وبالتايل م�شاركتهم الفاعلة.
تهدف املرحلة  4للتخطيط حللول عملية من خالل حتديد امل�شاريع املدعومة بحاالت مدرو�سة ومربرة .ويتم كذلك تطوير خطة تغيري
تدعم عملية التطبيق .ومن �ش�أن احلالة امل�ؤ�س�سية املدرو�سة ب�شكل متكامل �أن ت�ساعد على حتديد فوائد امل�رشوع وقيا�س نتائجه.
تطبق احللول املقرتحة على �شكل ممار�سات يومية يف املرحلة  .5وميكن حتديد الإجراءات وت�أ�سي�س الرقابة ،با�ستخدام �أهداف ومعايري كوبت
ل�ضمان التوائم مع بيئة العمل ومتكني قيا�س الكفاءة .ويتطلب النجاح امل�شاركة الوا�ضحة من الإدارة العليا والتزامها بامل�رشوع� ،إ�ضافة
�إىل التبني الكايف من قبل �إدارات الأعمال ذات ال�صلة بالتوازي مع الأطراف املعنية يف فريق تقنية املعلومات.
تركز املرحلة  6على الت�شغيل امل�ستدام لأدوات التمكني اجلديدة �أو املح�سنة ومراقبة حتقق الفوائد املتوقعة.
�أثناء املرحلة  ،7تتم مراجعة جناح املبادرة ب�شكل عام ،ومن ثم حتديد املتطلبات الإ�ضافية حلوكمة تقنية املعلومات �أو �إدارتها ،وتعزيز
اال�ستمرار بتنفيذ التح�سينات.
مع مرور الوقت ،يجب اتباع دورة احلياة ب�شكل متوا�صل �أثناء بناء مقاربة م�ستدامة حلوكمة و�إدارة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية.

البداية :درا�سة الق�ضايا امل�ؤ�س�سية
ل�ضمان جناح تطبيق املبادرات املعززة لكوبت ،يجب التوعية باحلاجة �إىل اتخاذ �إجراء  .وميكن �أن ي�أتي ذلك على طريقة "قرع جر�س االنذار"
(ا�ستجابة مل�شكلة ما تعاين منها امل�ؤ�س�سة ،كما �رشحنا �سابقا) �أو التعبري عن فر�صة التح�سني التي يجب ال�سعي �إليها والفوائد
التي �ستتحقق من خاللها ،الأمر الذي �سيك�سبها �أهمية كربى .ويجب تر�سيخ م�ستوى مالئم من الإحلاح ،كما يجب �أن يدرك �أ�صحاب
امل�صلحة الأ�سا�سيني خطورة عدم اتخاذ �إجراء يف مقابل الفوائد املت�أتية من تنفيذ الربنامج.
يجب �أن يقوم �أحد القياديني بامل�ؤ�س�سة برعاية املبادرة و�أن ت�ضم جميع �أ�صحاب امل�صلحة الأ�سا�سيني ،و�أن ترتكز على ق�ضايا وم�سائل
واقعية بامل�ؤ�س�سية .ويف البداية ،ميكن �أن يكون ذلك مب�ستوى عايل من منظور ا�سرتاتيجي  -من االعلى نحو اال�سفل  -يبد�أ بفهم وا�ضح
للنتائج امل�ؤ�س�سية املن�شودة ،ومن ثم التقدم نحو و�صف مف�صل للمهام واملعامل احلرجة ،وحتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات الرئي�سية الالزمة
للتطبيق .وتعد درا�سة احلالة امل�ؤ�س�سية �أداة قيمة متاحة �أمام الإدارة �أثناء بناء القيمة امل�ؤ�س�سية وتوجيهها .وباحلد الأدنى ،يجب �أن
ت�شمل درا�سة احلالة امل�ؤ�س�سية ما يلي:
• ح�رص الفوائد امل�ؤ�س�سية امل�ستهدفة ،وبيان توائمها مع اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية واالطراف امل�ستفيدة والذين �سيكونون م�س�ؤولني عن
ت�أمينها يف امل�ؤ�س�سة.
• من املفرو�ض �أن تعمل التغريات امل�ؤ�س�سية على خلق القيمة التي متثل ر�ؤية امل�ؤ�س�سة ،والتي ت�ستند �إىل االختبارات ال�صحية وحتليالت
ثغرات القدرات امل�ؤ�س�سية التي يقدمها فريق الدرا�سة للحاالت احلرجة و�أ�سبابها،مع �رضورة حتديد ما ي�شتمل عليه نطاق العمل
املن�شود بو�ضوح.
• اال�ستثمارات الالزمة لتنفيذ التغريات الالزمة لإجراء حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية وامل�سائل االدارية املرتبطة بها ،وذلك بناء على
تقديرات امل�شاريع واملبادرات املطلوبة.
• التكاليف الت�شغيلية لتقنية املعلومات.
• الفوائد املتوقعة من تطبيق التغريات املن�شودة.
• �إدراك املخاطر املالزمة ملا �سبق ذكره ،مبا يف ذلك �أية قيود �أو تبعات (بناء على التحديات وعوامل النجاح).
• الأدوار وامل�س�ؤوليات وامل�ساءالت املرتبطة باملبادرة.
• كيف �ستتم مراقبة القيمة التي �سيتو�صل اليها امل�رشوع طوال دورة حياته االقت�صادية كم�رشوع ا�ستثماري واملعايري التي �ست�ستخدم
(بناء على الأهداف واملعايري).
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الباب : 7
�إر�شادات التطبيق
�إن وثيقة "درا�سة الواقع امل�ؤ�س�سي" لي�ست وثيقة ثابتة ت�صدر ملرة واحدة ،بل �أداة عملية ديناميكية يتعني حتديثها با�ستمرار كي تعك�س
النظرة احلالية للم�ستقبل بحيث تبقي االعتقاد بقابلية تطبيق الربنامج.
رمبا ي�صعب ح�رص فوائد التطبيق �أو مبادرات التح�سني ،ويجب االنتباه بااللتزام بالفوائد الواقعية والقابلة للتحقيق فقط .ولعل يف
الدرا�سات امل�شابهة يف م�ؤ�س�سات اخرى معلومات مفيدة حول املنافع املتحققة فعلياً.

مثال � – 6إح�صائيات حوكمة تقنية املعلومات
قام معهد حوكمة تقنية املعلومات بتنفيذ م�رشوع لبحوث ال�سوق يتعلق بحوكمة تقنية املعلومات  7بوا�سطة �رشكة براي�س وترهاو�س
 ،PwCومب�شاركة �أكرث من  800م�ستجيب يف جمال تقنية املعلومات والعاملني يف امل�ؤ�س�سات يف  21دولة .وقد عرب  38%من امل�شاركني
عن عنايتهم مب�س�ألة تر�شيد تكاليف تقنية املعلومات نتيجة ملمار�سات حوكمتها ،وذكر  28.1باملائة منهم حت�سني تناف�سية امل�ؤ�س�سة،
و�أ�شار � 27.1%إىل فر�صة حتقيق عوائد �أف�ضل على ا�ستثماراتها� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ذكر امل�ستجيبون قدرا �أقل من الفوائد امللمو�سة مثل
حت�سني �إدارة خماطر تقنية املعلومات ( ،)42.2%وحت�سن التوا�صل والعالقات بني امل�ؤ�س�سات وتقنية املعلومات (.)39.6%
كما �أجرت جمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات بحثا  8ي�ستك�شف ويو�ضح القيمة امل�ؤ�س�سية لإطار كوبت .وقدمت البيانات الناجتة
عن البحث العديد من فر�ص التحليل وبيان العالقة بني احلوكمة امل�ؤ�س�سية لتقنية املعلومات والكفاءة امل�ؤ�س�سية.
وتو�صلت درا�سة �أخرى �أجريت عرب  250م�ؤ�س�سة حول العامل �إىل �أن امل�ؤ�س�سات التي تطبق حوكمة فائقة لتقنية املعلومات حققت
على الأقل ربحية � 20%أكرث من امل�ؤ�س�سات ذات احلوكمة ال�ضعيفة� ،ضمن الأهداف نف�سها 9 .وتزعم الدرا�سة �أن القيمة امل�ؤ�س�سية
لتقنية املعلومات ت�أتي مبا�رشة من حوكمتها بفاعلية.
�أخريا� ،أفادت درا�سة بحثية �أخرى يف قطاع الطريان �أن التطبيق احلوكمة امل�ؤ�س�سية لتقنية املعلومات ومراجعتها  /تدقيقها با�ستمرار
�أعاد الثقة بني امل�ؤ�س�سة وتقنية املعلومات ،و�أدت �إىل مزيد من املوائمة بني اال�ستثمارات والأهداف اال�سرتاتيجية .كما تو�صلت الدرا�سة
اىل حتقيق امل�ؤ�س�سات لفوائد ملمو�سة �أكرث ،مبا يت�ضمن انخفا�ض يف تكاليف ا�ستدامة تقنية املعلومات يف الوحدات الإنتاجية
بامل�ؤ�س�سة ،وتخ�صي�ص مزيد من الأموال لالبتكار .وقد �أظهرت درا�سة بحثية �آخرى يف القطاع املايل �أن امل�ؤ�س�سات التي متكنت يف
تطبيق حوكمة �أف�ضل لتقنية املعلومات قد حققت نتائج �أف�ضل يف م�ستوى ن�ضوج العالقات واملوائمة بني �إدارات الأعمال وجهاز
تقنية املعلومات . 10

 ،ITGI 7تقرير احلالة العاملية حلوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية ( ،GEIT) – 2011الواليات املتحدةwww.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeli v ،2011 ،
erables/ Pages/Global-Status-Report-on-the-Governance-of-Enterprise-IT-GEIT-2011.aspx
 8جمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات ،بناء احلالة امل�ؤ�س�سية لكوبت ،وقيمة تقنية املعلومات ، ™Val ITاملوجز التنفيذي ،الواليات املتحدةwww.isaca.org/Know l ،2009 ،
edge-Center/Research/ ResearchDeliverables/Pages/Building-the-Business-Case-for-COBIT-and-Val-IT-Executive-Briefing.aspx
 9ويل ،بيرت ،جني دبليو رو�س؛ حوكمة تقنية املعلومات ،كيف يدير �أ�صحاب الكفاءة العالية �صالحيات قرارات تقنية املعلومات من �أجل نتائج فائقة ،مطبعة هارفرد بزن�س �سكول،
الواليات املتحدة2004 ،
 10دي هاي�س� ،ستيفن ،ديرك جمكي ،جون ثورب ،ومي فان غرميبريغن؛ ’ حتليل �إدارة قيمة تقنية املعلومات يف  KLMبعد�سات  ،‘Val ITجملة  ،ISACA ، 2011العدد  ،4فان غرميبريغن،
ومي� ،ستيفن دي هاي�س؛ احلوكمة امل�ؤ�س�سية لتقنية املعلومات؛ حتقيق املوائمة والقيمة� ،سربنغر ،الواليات املتحدة2009 ،
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الباب :8
منوذج قدرة �إجراءات كوبت 5
الباب :8
منوذج قدرة �إجراءات كوبت 5
مقدمة
�إن م�ستخدمي اال�صدار ال�سابق من كوبت  ،COBIT 4.1ومنوذجي خماطر تقنية املعلومات Risk ITوقيمة تقنية املعلومات Val IT
�أ�صبحوا معتادين على مناذج ن�ضوج العملية امل�ضمنة يف �أطر العمل هذه .وتُ�ستخدم هذه النماذج لقيا�س الن�ضوج احلايل ("كما هو"
 � )As isأو للعمليات املرتبطة بتقنية املعلومات يف م�ؤ�س�سة معينة ،وذلك لتحديد احلالة املن�شودة للن�ضوج ( ،)To Beوالتعرف علىالفجوة بينهما ،وكيف ميكن حت�سني االجراءات �سعيا ً للو�صول مل�ستوى الن�ضوج املرغوب.
تت�ضمن جمموعة منتجات كوبت  5منوذجا لقيا�س قدرات الإجراءات مبني على معايري تقييم العملية �ضمن املعايري القيا�سية لهند�سة
الربجميات واملقرة دوليا ً  .ISO/IEC 15504و�سيحقق هذا النموذج نف�س الأهداف الكلية لتقييم الإجراءات ودعم حت�سينها� ،أي �أنه �سيوفر
الو�سيلة لقيا�س كفاءة �أي عملية حوكمة وتعريف جماالت لتح�سينها وذلك ا�ستنادا ً �إىل ثالثية التقييم والتوجيه واملراقبة وامل�شهورة
اخت�صارا ً بـ (� )EDMأو عمليات الإدارة امل�ستندة �إىل م�س�ؤوليات التخطيط  ،والبناء  ،والت�شغيل  ،واملراقبة واملعروفة اخت�صارا ً بـ (.)PBRM
�إال �أن اال�صدار اخلام�س من كوبت خمتلف عن منوذج الن�ضوج يف اال�صدار ال�سابق COBIT 4.1من ناحيتي ت�صميمه وا�ستخدامه،
ولهذا ال�سبب� ،ستتم مناق�شة املوا�ضيع التالية:
• االختالفات بني منوذجي كوبت الرابع واخلام�س.
• فوائد منوذج كوبت اخلام�س.
• ملخ�ص باالختالفات العملية التي �سيواجهها م�ستخدمو الإ�صدار اخلام�س.
• �إجراء تقييم للقدرات با�ستخدام كوبت .5
وملزيد من التفا�صيل حول طريقة تقييم كوبت  5للقدرات ميكن االطالع على الن�رشة التي ا�صدرتها اجلمعية بعنوان "منوذج تقييم
11
�إجراءات كوبت با�ستخدام الإ�صدار ®.4.1
ورغم �أن هذه الطريقة �ستوفر معلومات قيمة عن حالة االجراءات� ،إال �أن االجراءات تعترب واحدة من �سبعة �أدوات متكني للحوكمة والإدارة.
من حيث الت�سل�سل ،لن توفر تقييمات االجراءات ال�صورة الكاملة حلالة حوكمة امل�ؤ�س�سة .لذا ف�إن �أدوات التمكني الأخرى يجب �أن تقيم
�أي�ضا.

االختالفات بني منوذج الن�ضوج كوبت  4.1ومنوذج قدرة �إجراءات كوبت 5
يو�ضح ال�شكل  18عنا�رص منوذج الن�ضوج يف كوبت . 4.1
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�إن ا�ستخدام منوذج الن�ضوج يف كوبت  4.1لغايات حت�سني االجراءات  -تقييم ن�ضوج العملية ،حتديد م�ستوى الن�ضوج امل�ستهدف وتعريف
الثغرات  -يتم با�ستخدام مكونات كوبت 4.1التالية:
• �أوالً ،يجب �إجراء تقييم حول ما �إذا مت حتقيق �أهداف �ضوابط االجراء.
• بعد ذلك ،ميكن ا�ستخدام منوذج الن�ضوج املت�ضمن يف �إر�شادات الإدارة لكل �إجراء بغية احل�صول على ملف تعريفي لن�ضوج العملية.
• بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وفر منوذج الن�ضوج العام يف كوبت � 4.1ستة خ�صائ�ص مميزة كانت قابلة للتطبيق لكل �إجراء و�ساعد ذلك يف احل�صول
على نظرة �أكرث تف�صيال حول م�ستوى ن�ضوج االجراءات.
• �ضوابط االجراء هي �أهداف �ضبط عامة  -حتتاج للمراجعة �أي�ضا عند �إجراء التقييم .وتتداخل �ضوابط الإجراءات جزئيا مع خ�صائ�ص
منوذج الن�ضوج العام.
ويلخ�ص ال�شكل  19منهجية قدرة �إجراءات كوبت .5
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هناك �ستة م�ستويات للقدرة ميكن لأي �إجراء بلوغها ،مبا يف ذلك امل�ستوى "العملية غري مكتملة" �إذا كانت ممار�ستها ال حتقق الغاية
املن�شودة منها:
(�صفر) االجراء غري مكتمل  - Incomplete processاالجراء مل ينفذ �أو �أخفق يف حتقيق غاياته املر�سومة له .عند هذا امل�ستوى ،هناك
دليل �ضئيل �أو معدوم على حتقق �أية �إجنازات منهجية من الإجراء.
 1االجراء منفذ ( Performed processخا�صية واحدة) – حقق االجراء املنفذ الغاية املن�شودة منه.
 2االجراء خا�ضع للإدارة ( Managed processخا�صيتني)  -االجراء املنفذ املذكور �سابقا ينفذ الآن ب�صورة خا�ضعة للإدارة �أي (التخطيط،
واملراقبة ،والتح�سني) وتكون نتائجه را�سخة وم�ضبوطة وم�ستدامة.
 3االجراء الرا�سخ ( Established processخا�صيتني) – االجراء املدار املذكور �سابقا ينفذ الآن با�ستخدام �إجراء حمدد قادر على حتقيق
نتائجه اخلا�صة به.
 4االجراء قابل للتنب�أ (خا�صيتني)  -االجراء الرا�سخ املذكور �سابقا يعمل الآن �ضمن حدود وا�ضحة لتحقيق نتائجه اخلا�صة به.
املح�سن (خا�صيتني)  -االجراء القابل للتنب ؤ� املذكور �سابقا يح�سن با�ستمرار لتحقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية احلالية واملتوقعة.
 5االجراء
ّ
وميكن االنتقال مل�ستوى قدرة �أعلى بعد ا�ستكمال متطلبات امل�ستوى ال�سابق له ب�شكل كامل .على �سبيل املثال ،يتطلب م�ستوى
قدرة االجراءات ( 3االجراء الرا�سخ) �إجناز خ�صائ�ص تعريف الإجراء ون�رشه �إىل حد كبري ،عالوة على الإجناز الكامل خل�صائ�ص م�ستوى قدرة
العمليات ( 2االجراء اخلا�ضع للإدارة).
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الباب :8
منوذج قدرة �إجراءات كوبت 5
هناك فارق كبري بني م�ستوى القدرة االول وم�ستويات القدرة الأعلى .ويتطلب �إجناز م�ستوى قدرة العمليات  1حتقيق خا�صية كفاءة االجراء
�إىل حد كبري ،الأمر الذي يعني فعليا �أن العملية تنفذ بنجاح ،و�أن النتائج املطلوبة قد حتققت للم�ؤ�س�سة .وعندها ت�ضيف م�ستويات القدرة
الأعلى خ�صائ�ص خمتلفة �إليها .و�ضمن خمطط التقييم هذا ،ف�إن بلوغ م�ستوى القدرة  ،1حتى على مقيا�س من  5م�ستويات ،يعد �إجنازا
هاما مل�ؤ�س�سة ما .الحظ ب�أن على كل م�ؤ�س�سة بعينها (بناء على م�سوغات التكلفة مقابل الفائدة واجلدوى) �أن تختار م�ستواها امل�ستهدف
�أو املرغوب ،الذي نادرا ما �سيكون يف �أعلى امل�ستويات.
ميكن تلخي�ص �أهم االختالفات بني تقييم قدرة العمليات املبنى على النموذج املعياري  ISO/IEC 15504ومنوذج ن�ضوج كوبت  4.1ومناذج
ن�ضوج قيمة تقنية املعلومات Val ITومنوذج �إدارة املخاطر Risk ITاملماثلة كما يلي:
• �إن ت�سمية م�ستويات الن�ضوج يف  ISO/IEC 15504ومعانيها خمتلفة متاما عن م�ستويات ن�ضوج �إجراءات كوبت.4.1
• يف منوذج  ،ISO/IEC 15504تعرف م�ستويات القدرة مبجموعة من ت�سع خ�صائ�ص اجرائية .وتغطي هذه اخل�صائ�ص جماالت معينة م�شمولة
بخ�صائ�ص ن�ضوج كوبت  4.1احلالية و�/أو �ضوابط الإجراءات ،ولكن تغطيها �إىل مدى معني وبطريقة خمتلفة.
يقت�ضي النموذج املرجعي للإجراءات املتوافق مع  ISO/IEC 15504:2عند و�صف �أي �إجراء من �إجراءات احلوكمة من و�/أو الإدارة �سيخ�ضع
للتقييم ،االلتزام بعدد من املتطلبات منها:
• �أن يو�صف االجراء من حيث غايته ونتائجه.
• �أن ال يت�ضمن و�صف الإجراء �أية نواحي من �إطار عمل القيا�س مبا يتعدى امل�ستوى  ،1مبا يعني �أن �أية خوا�ص تتعدى امل�ستوى  1ال ميكن �أن تذكر
يف و�صف هذا االجراء .و�سواء خ�ضع االجراء للقيا�س واملراقبة� ،أو و�صف ب�شكل ر�سمي� ،أو نحوه ،ال ميكن �أن يت�ضمن تو�صيفه ممار�سات/
�أن�شطة من م�ستوى اعلى .وهذا يعني �أن �أو�صاف العملية  -كما هو مدرج يف الدليل "كوبت  :5عمليات التمكني"  -حتتوي فقط على
اخلطوات الالزمة لتحقيق غاية و�أهداف الإجراء الفعلية.
• ا�ستكماال ً ملا مت ذكره ،فقد مت حتديد اخل�صائ�ص امل�شرتكة املطبقة على جميع االجراءات امل�ؤ�س�سية ،التي �أنتجت �أهداف �ضبط مزدوجة يف
الإ�صدار الثالث من كوبت والتي مت جتميعها يف �أهداف �ضبط االجراء يف اال�صدار الرابع ( ،)4.1وهي الآن معرفة يف امل�ستويات  2وحتى
 5من منوذج التقييم يف اال�صدار اخلام�س.

االختالفات يف املمار�سة

12

يت�ضح مما �سبق بيانه وجود اختالفات عملية م�صاحبة للتغيري يف مناذج تقييم االجراءات .وعلى امل�ستخدمني �أن يدركوا ان هذه التغيريات
و�أن ي�ستعدوا لأخذها باحل�سبان يف خطط العمل اخلا�صة بهم.
ت�شمل التغيريات الرئي�سية التي يجب �أخذها باالعتبار ما ي�أتي:
• رغم �أنه من املغري مقارنة نتائج التقييم بني الإ�صدار الرابع من كوبت( )4.1واال�صدار اخلام�س منه ب�سبب نقاط الت�شابه الوا�ضحة يف
الكمية والكلمات امل�ستخدمة لو�صفها ،وتغدو هذه املقارنة ع�سرية ب�سبب االختالفات يف النطاق والرتكيز والتوجهات ،كما
املقايي�س
ّ
يو�ضح ذلك ال�شكل .20
• ب�شكل عام� ،ستكون الدرجات امل�سجلة �أقل يف منوذج قدرة �إجراءات كوبت  ، 5كما هو مو�ضح يف �شكل  .20ويف منوذج ن�ضوج كوبت 4.1ميكن
لإجراء ما �أن ي�صل مل�ستوى � 1أو  2دون حتقيق كافة �أهداف العملية ب�شكل كامل؛ �أما يف م�ستوى قدرة العمليات كوبت  ،5ف�ستكون
النتيجة املر�صودة �أقل من ذلك وتتمثل يف الدرجتني � 0أو .1
ميكن مقابلة مقايي�س القدرة يف كوبت  4.1و كوبت  5تقريبيا ً كما هو مو�ضح بال�شكل .20
•

مل يعد هناك منوذج ن�ضوج لكل �إجراء م�شمول مع حمتويات كل اجراء مف�صل يف كوبت  5لأن طريقة تقييم قدرة الإجراء وفقا ً للنموذج
املعياري ISO/IEC 15504ال تتطلب ذلك ،بل حتظره �أي�ضاً .وعو�ضا عن ذلك ،حتدد املنهجية املعلومات املطلوبة يف "النموذج املرجعي
للإجراء" والذي �سي�ستخدم يف التقييم:
 ت�ضمني و�صف االجراء يف الفقرة اخلا�صة ببيان الغاية منه. املمار�سات الأ�سا�سية تكافئ حوكمة االجراء �أو ممار�سات الإدارة يف بنود كوبت .5 -منتجات العمل ،التي تكافئ املدخالت واملخرجات يف بنود كوبت .5

•

يقدم منوذج الن�ضوج اخلا�ص بكوبت  4.1حمفظة ملعايري الن�ضوج بامل�ؤ�س�سة .وكانت الغاية الرئي�سية منها حتديد الأبعاد �أو اخل�صائ�ص التي
تنتمي لها نقاط �ضعف معينة وت�ستوجب مبادرات لتح�سينها .ا�ستخدمت هذه الطريقة من قبل امل�ؤ�س�سات يف حالة الرتكيز على
التح�سني ف�ضال ً عن جمرد احلاجة �إىل ك�سب قراءة مل�ستوى ن�ضوج حمدد من �أجل �إعداد التقارير .ويقدم منوذج التقييم يف كوبت ،5
مقيا�سا ً لكل خا�صية قدرة ،و�إر�شادا حول طريقة تطبيقه ،لذا ميكن تقييم كل �إجراء بت�سعة معايري خمتلفة من خ�صائ�ص القدرة.

•

�إن خ�صائ�ص الن�ضوج يف كوبت  4.1وخ�صائ�ص قدرة االجراءات يف كوبت  5لي�ست متطابقة .بل تتداخل �إىل حد معني ،كما يظهر �شكل
 .21ب�إمكان امل�ؤ�س�سات التي ا�ستخدمت طريقة خ�صائ�ص منوذج الن�ضوج �أن ت�ستخدم من جديد بيانات التقييم احلالية اخلا�صة بها
وتعيد ت�صنيفها �ضمن تقييمات خ�صائ�ص كوبت  5وذلك ا�ستنادا ً �إىل ما ورد يف ال�شكل .21

 12ملزيد من املعلومات حول برنامج تقييم كوبت امل�ستند �إىل املعيار  ISO/IEC 15504انظر ال�صفحةwww.isaca.org/cobit-assessment-programme :
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�شكل  : 20مقارنة م�ستويات الن�ضوج يف كوبت( )4.1وم�ستويات قدرة االجراء يف كوبت ()5
منوذج م�ستويات الن�ضوج يف الإ�صدار الرابع

م�ستويات قدرة االجراء ا�ستنادا ً �إىل
املعيار ISO/IEC 15504

 5حم�سنة  -مت تنقيح االجراءات لت�صل مل�ستوى املمار�سة الر�شيدة ،وذلك بناء
على نتائج التح�سني امل�ستمر ،و�إعداد مناذج الن�ضوج عرب امل�شاركة مع امل�ؤ�س�سات
الأخرى .وهنا ت�ستخدم تقنية املعلومات بطريقة متكاملة لأمتتتة تدفق العمل،
فتوفر الأدوات لتح�سني اجلودة والفعالية ،ومتكن امل�ؤ�س�سة من التكيف ب�رسعة.

امل�ستوى  :5عملية التح�سني  -يتم
حت�سني امل�ستوى  4من العملية املتوقعة
با�ستمرار لتحقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية احلالية
وامل�ستقبلية.

 4حتت الإدارة وقابلة للقيا�س  -تعمل الإدارة على مراقبة وقيا�س م�ستوى
االمتثال لل�سيا�سات وتتخذ �إجراءات حيث تبدو العمليات ال تعمل ب�شكل فعال.
وتكون االجراءات خا�ضعة للتح�سني امل�ستمر وتقدم جتربة نا�ضجة للآخرين ،كما
ت�ستخدم الأمتتة والأدوات بطريقة حمدودة �أو جمز�أة.

امل�ستوى  :4العملية القابلة للتنب�ؤ -
تعمل العلمية الرا�سخة من امل�ستوى � 3ضمن
حدود حمددة لتحقيق نتائج

 3العملية املحددة  -مت توثيق الإجراءات وحتديدها لتكون ك�إجراءات قيا�سية،
ومن ثم ن�رشها يف امل�ؤ�س�سة عرب التدريب .وين�ص التوثيق على وجوب اتباع هذه
االجراءات؛ لكن من غري املرجح �أن يتم ك�شف االنحرافات� .إن الإجراءات نف�سها
لي�ست معقدة ،لكنها ت�ضفي ال�صفة الر�سمية على املمار�سات احلالية.

امل�ستوى  : 3العملية الرا�سخة  -يجري الآن
تطبيق عملية امل�ستوى  2املدارة با�ستخدام
عملية حمددة قادرة على حتقيق نتائجها.

 2قابلة للتكرار لكن بديهية  -تطورت العمليات �إىل املرحلة حيث يتم اتباع
�إجراءات مماثلة من قبل خمتلف الأفراد الذين يقومون بنف�س املهمة .لي�س هناك
تدريب ر�سمي �أو ن�رش للإجراءات القيا�سية ،وترتك امل�س�ؤولية للفرد .هناك درجة
عالية من االعتماد على معرفة الأفراد ولهذا ال�سبب ف�إن الأخطاء حمتملة.
� 1أولية �أو اعتباطية  -هناك �أدلة ب�أن امل�ؤ�س�سة �أدركت ب�أن امل�شاكل قائمة
ويجب معاجلتها .رغم ذلك ،لي�س هناك �إجراءات قيا�سية؛ بل �إن هنالك مقاربات
مرتبطة بغر�ض معني يتم تطبيقها على �أ�سا�س فردي �أو على �أ�سا�س كل حالة
بعينها� .إن توجه امل�ؤ�س�سة نحو االدارة ب�شكل عام غري منظم.
 0غري قائمة  -انعدام تام لأية عمليات وا�ضحة .مل تدرك امل�ؤ�س�سة حتى �أن
هناك م�شكلة يجب معاجلتها.

ال�سياق

نظرة امل�ؤ�س�سة
— املعرفة
امل�شرتكة

امل�ستوى  :2العملية املدارة  -عملية
امل�ستوى  1املنفذة تطبق بطريقة مدارة
(خمططة ،ومراقبة ،ومعدلة) ومنتجات
عملها م�ؤ�س�سة وم�ضبوطة وم�ستدامة
ب�شكل مالئم.

امل�ستوى  :1العملية املنفذة  -العملية
املنفذة حتقق الغر�ض منها.

مالحظة :من املحتمل �أن النماذج
امل�صنفة �ضمن م�ستوى الن�ضوج ()1
�ست�صنف �ضمن يف امل�ستوى (� )0ضمن
معيار االيزو � ،15504إذا مل يتم حتقيق نتائج
العملية.

نظرة احلدث—
املعرفة الفردية

امل�ستوى  :0العملية غري مكتملة  -مل
يتم تطبيق العملية �أو �أنها �أخفقت يف حتقيق
غايتها.

�شكل  : 21جدول مقارنة خ�صائ�ص الن�ضوج يف كوبت ( )4.1مقابل خ�صائ�ص االجراء يف كوبت 5

امل�س�ؤولية وامل�ساءلة

فوائد التغيريات

حتديد الأهداف وقيا�سها

يت�ضمن كوبت  5مزيدا ً من الفوائد يف منوذج قدرة الإجراءات باملقارنة مع كوبت  4.1تتلخ�ص فيما ي�أتي:
• الرتكيز الأعلى على االجراء قيد التنفيذ ،للت�أكد على �أنه يحقق غايته فعليا ويقدم النتائج املروجة منه.
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تطبيق االجراء

كفاءة االجراء
املهارات واخلربة

�إدارة االجراء

�إدارة االجراء

الأدوات والأمتتة

�ضبط االجراء

�إدارة منتجات
االجراء

ال�سيا�سات ،اخلطط والإجراءات

ابتكار االجراء

تعريف االجراء

الوعي والتوا�صل

حت�سني االجراء

خوا�ص قدرة الإجراء يف كوبت 5

الباب :8
منوذج قدرة �إجراءات كوبت 5
•
•
•
•

املحتوى املب�سط عرب التخل�ص من التكرار ،لأن تقييم منوذج ن�ضوج كوبت  4.1قد تطلب ا�ستخدام عدد من املكونات املحددة ،مبا يف ذلك
منوذج الن�ضوج العام ،ومناذج ن�ضوج االجراءات ،و�أهداف ال�ضبط و�ضوابط الإجراء من �أجل دعم تقييمه.
قدم م�ستوى �أعلى من املوثوقية والقابلية لتكرار الأن�شطة وتقييمات قدرة االجراءات ،مبا يقلل اجلدال واالختالفات بني �أ�صحاب امل�صلحة
حول نتائج التقييم.
�سهولة اال�ستخدام املتزايدة لنتائج تقييم القدرة ،لأن النموذج اجلديد ي�ؤ�س�س قاعدة لتنفيذ تقييمات تتمتع مبزيد من الر�سمية والدقة،
وذلك لكل من الغايات الداخلية واخلارجية املحتملة.
التوافق مع معيار تقييم االجراءات املو�صى بها ب�شكل عام ،ومن ثم الدعم القوي ملنهجيات تقييمها الدارجة يف ال�سوق.

�إجراء تقييمات قدرة االجراءات يف كوبت 5
ين�ص معيار  ISO/IEC 15504على �أن تقييمات قدرة االجراءات ميكن تنفيذها لغايات خمتلفة وبدرجات متفاوتة من الدقة .وميكن �أن تكون
الغايات داخلية� ،أي تركيز على املقارنات بني املجاالت امل�ؤ�س�سية و�/أو حت�سني الإجراءات للمنفعة الداخلية ،كما ميكن �أن تكون خارجية ،فرتكز
على التقييم والتقارير واالعتمادات الر�سمية.
ت�ستمر طريقة التقييم امل�ستندة اىل كوبت  ISO/IEC 15504 5بت�سهيل حتقيق الأهداف التالية والتي كانت وما زالت �إحدى منهجيات
كوبت منذ العام  ،2000وهذه الأهداف هي:
•
•
•
•

متكني هيئة احلوكمة والإدارة من �إجراء فح�ص مرجعي لقدرة االجراءات.
متكني االختبارات ال�صحية عالية امل�ستوى ’احلالية‘ منها و’امل�ستقبلية‘ من دعم اتخاذ قرارات اال�ستثمار يف هيئة احلوكمة والإدارة وذلك
فيما يخ�ص حت�سني االجراءات.
توفري معلومات لتحليل الثغرات والتخطيط للتح�سينات لدعم حتديد م�شاريع التح�سني املربرة وتو�صيفها.
تزويد هيئة و�إدارة احلوكمة بت�صنيفات التقييم لقيا�س ومراقبة القدرات احلالية.

ي�صف هذا الق�سم كيف ميكن �إجراء تقييم عايل امل�ستوى بوا�سطة منوذج قدرة االجراءات كوبت  5لتحقيق هذه الأهداف.
ومييز النموذج بني تقييم م�ستوى القدرة  1وامل�ستويات الأعلى .ويف حقيقة الأمر ،كما �رشحنا �سابقاً ،يخت�ص امل�ستوى  1يف قدرة العمليات
مبا �إذا ما كانت عملية ما حتقق غايتها املن�شودة �أم ال؛ لذا فهو م�ستوى هام جدا يجب بلوغه ،وبذلك يكت�سب �صفة �أ�سا�سية يف متكني
بلوغ م�ستويات القدرة الأعلى.
ميكن تقييم حتقيق االجراء لأهدافه � -أو مبعنى �آخر حتقق م�ستوى القدرة  1من خالل ثالثة ا�ساليب نوجزها فيما ي�أتي:
 .1مراجعة نتائج االجراء كما هي مو�صوفة لكل اجراء يف تو�صيفاته املف�صلة ،وذلك با�ستخدام مقيا�س ت�صنيف  ISO/IEC 15504لتعيني
درجات معيارية (ت�صنيفات) مل�ستوى حتقق كل هدف .ويت�ألف هذا املقيا�س من الت�صنيفات التالية:
•
•
•
•

ل (مل ينجز)  -هناك دليل �ضئيل �أو معدوم على �إجناز اخلا�صية املذكورة يف العملية املقيمة (م�ستوى الإجناز من � 0إىل .)15%
ج (منجز جزئيا)  -هناك بع�ض الدالئل على مقاربة اخلا�صية املذكورة يف العملية املقيمة و�إجناز بع�ضا ً من �سماتها .وقد تكون بع�ض
نواحي اخلا�صية غري متوقعة ومل تنجز( .م�ستوى الإجناز من � 15%إىل .)50%
ك (منجز �إىل حد كبري)  -هناك �أدلة على مقاربة منتظمة للخا�صية املذكورة يف العملية املقيمة و�إجناز ملحوظ لها .وقد تظهر
بع�ض �أوجه ال�ضعف املرتبطة بهذه اخلا�صية يف العملية املقيمة (�إجناز � 50إىل .)% 85
ت (منجز متاما)  -هناك �أدلة على مقاربة منتظمة وكاملة للخا�صية املذكورة يف العملية املقيمة و�إجناز تام لعنا�رصها .وال يثبت
وجود �أوجه �ضعف كبرية مرتبطة بهذه اخلا�صية يف االجراء قيد التقييم (م�ستوى الإجناز من � 85%إىل .)100%

� .2إ�ضافة �إىل ما ذكر يف ( ،)1ميكن تقييم ممار�سات االجراء (احلوكمة �أو الإدارة) بوا�سطة مقيا�س الت�صنيف نف�سه ،وذلك من خالل التعبري عن
مدى تطبيق املمار�سات الأ�سا�سية.
 .3لتنقيح التقييم �أكرث ،ميكن �أخذ منتجات العمل باحل�سبان لتحديد مدى �إجناز خا�صية تقييم معينة.
رغم �أن قرار حتديد م�ستويات القدرة امل�ستهدفة يعود لكل م�ؤ�س�سة ،تطمح العديد من امل�ؤ�س�سات اىل �أن تبلغ كافة عملياتها م�ستوى
القدرة ( .1و�إال ،ما فائدة تطبيق هذه العمليات؟) .و�إذا مل يتم بلوغ هذا امل�ستوى ،تكون �أ�سباب عدم حتقه وا�ضحة متاما من الطريقة
املو�ضحة �أعاله ،وميكن و�ضع خطة للتح�سني:
� .1إذا مل يتم حتقيق النتيجة املطلوبة من االجراء ب�صورة جيدة ومتما�سكة ،فلن يفي االجراء بهدفه و�سيحتاج للتح�سني.
� .2سيو�ضح تقييم ممار�سات االجراء �أي من املمار�سات كانت ناق�صة �أو فا�شلة ،و�سي�ؤدي متكني تلك املمار�سات ب�صورة اف�ضل لتحقيق هذه
االهداف.
ويف امل�ستويات االعلى ت�ستخدم املمار�سات العامة لقدرات االجراء امل�ستمدة من ISO/IEC 15504:2؛ فهي توفر تو�صيفات عامة لكل
م�ستوى من م�ستويات القدرة.
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امللحق �أ
املراجع
امللحق �أ
املراجع
تعترب �أطر العمل واملقايي�س التالية �إر�شادات �إ�ضافية مت ا�ستخدامها كمواد ومدخالت مرجعية لتطوير �إطار كوبت .5
جمعية �إدارة امل�شاريع ()APM
 ،APMمقدمة يف �إدارة الربامج ،التيمر ،ترند و�رشكاه ،اململكة املتحدة2007 ،
املعهد الربيطاين ملعايري ( ، BSI)،BS25999:2007معيار �إدارة ا�ستمرارية االعمال ،اململكة املتحدة2007 ،
جمل�س ، CIOهيئة امل�ؤ�س�سات الفدرالية ( ،)FEAالإ�صدار  ،1.0الواليات املتحدة2005 ،
املفو�ضية الأوروبية� ،إطار بنية تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية ( ،)CEAFبلجيكا2006 ،
كوتر ،جون؛ قيادة التغيري ،مطبعة هارفرد بزن�س �سكول ،الواليات املتحدة1996 ،
حكومة جاللة امللكة ،حمفظة �أف�ضل املمار�سات الإدارية� ،إدارة الربامج الناجحة ،اململكة املتحدة2009 ،
حكومة جاللة امللكة ،حمفظة �أف�ضل املمار�سات الإدارية ،®PRINCE2 ،اململكة املتحدة2009 ،
حكومة جاللة امللكة ،حمفظة �أف�ضل املمار�سات الإدارية ،مكتبة البنية التحتية لتقنية املعلومات )ITIL( 2011
املنظمة الدولية للمعايري ( ،)ISOمعيار �إدارة اجلودة � ، 9001:2008سوي�رسا2008 ،
املنظمة العاملية للمقايي�س /ISOالهيئة الكهروتقنية الدولية ( ، IEC)،20000:2006معيار �إدارة خدمات تقنية املعلومات� ،سوي�رسا2006 ،
 ،ISO/IEC، 27005:2008معيار �إدارة خماطر �أمن املعلومات� ،سوي�رسا2008 ،
 ،ISO/IEC، 38500:2008معيار احلوكمة امل�ؤ�س�سية لتقنية املعلومات� ،سوي�رسا2008 ،
املدونة الرئي�سية ملبادئ احلوكمة ( ،)King IIIجنوب �أفريقيا2009 ،
منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ( ،)OECDمبادئ OECDللحوكمة امل�ؤ�س�سية ،فرن�سا2004 ،
�إطار الهيكلية امل�ؤ�س�سية  ،توغاف  ، ®TOGAF - 9 -اململكة املتحدة2009 ،
معهد �إدارة امل�شاريع ،املحتوى املعريف لإدارة امل�شاريع ( ،)®PMBOK2الواليات املتحدة2008 ،
املجل�س الربيطاين للتقارير املالية’ ،املدونة املوحدة للحوكمة امل�ؤ�س�سية‘ ،اململكة املتحدة2009 ،
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امللحق ب
مقابلة الأهداف امل�ؤ�س�سية مع �أهداف تقنية املعلومات بالتف�صيل
امللحق ب
مقابلة الأهداف امل�ؤ�س�سية مع �أهداف تقنية املعلومات بالتف�صيل
تقدم يف الف�صل الثاين بيان تتابعية �أهداف كوبت  ، 5وملزيد من املعلومات ميكن الرجوع للف�صل املذكور.
�إن الغر�ض من جدول التخطيط يف �شكل  22هو تو�ضيح كيفية دعم الأهداف امل�ؤ�س�سية (�أو ترجمتها) �إىل �أهداف مرتبطة بتقنية
املعلومات ،ولذلك ف�إن اجلدول يت�ضمن املعلومات الآتية:
• وزعت جميع الأهداف امل�ؤ�س�سية العامة ال�سبعة ع�رش واملحددة يف كوبت � 5ضمن �أعمدة اجلدول م�صنفة ح�سب بطاقة االداء املتوازن.
• وزعت كافة الأهداف الـ  17املرتبطة بتقنية املعلومات يف ال�صفوف �ضمن �أبعاد بطاقة �أداء تقنية املعلومات املتوازنة.
• ت�ضمن اجلدول بيان كيف تدعم �أهداف تقنية املعلومات كل هدف م�ؤ�س�سي .ويعرب عن ذلك بوا�سطة املقيا�س التايل:
 ترمز ’ر‘ �إىل رئي�سي ،يف حال وجود عالقة قوية� ،أي� ،أن الهدف املرتبط بتقنية املعلومات هو داعم رئي�سي للهدف امل�ؤ�س�سي. ترمز ’ث‘ �إىل ثانوي ،يف حال وجود عالقة قوية لكن �أقل �أهمية� ،أي� ،أن الهدف املرتبط بتقنية املعلومات هو داعم ثانوي للهدفامل�ؤ�س�سي.

مثال  – 7جدول املقابلة
يقرتح جدول املقابلة �أن يتوقع املرء ما ي�أتي:
• فيما يتعلق بالهدف امل�ؤ�س�سي ال�سابع" .توافر خدمات الأعمال وا�ستمراريتها" ف�إنه:
 باالعتماد �أ�سا�سا ً على حتقيق �أهداف تقنية املعلومات:• � 04إدارة خماطر العمل املتعلقة بتقنية املعلومات
• � 10أمن املعلومات والبنية التحتية التي تعاجلها والتطبيقات
• � 14إتاحة معلومات مفيدة ميكن االعتماد عليها التخاذ القرار
 وكذلك ا�ستنادا ً �إىل الآتية ولكن بدرجة �أقل يف االعتماد على حتقيق �أهداف تقنية املعلومات:•  01املواءمة بني ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة وا�سرتاتيجية تقنية املعلومات
•  07تقدمي خدمات تقنية املعلومات مبا يتوافق مع متطلبات العمل
•  08اال�ستخدام املنا�سب لتطبيقات الأعمال واملعلومات واحللول التقنية
• وبا�ستخدام اجلدول باالجتاه املعاك�س ،وحتقيقا ً للهدف التقني التا�سع "تقدمي خدمات تقنية املعلومات متا�شيا مع متطلبات العمل" ،ف�إن
ذلك �سي�ؤدي لتحقيق عدد من الأهداف امل�ؤ�س�سية من �أبرزها:
 و�أ�سا�ساً� ،أهداف املن�ش�أة الآتية:•  .2حمفظة من املنتجات واخلدمات التناف�سية
•  .8مرونة اال�ستجابة للتغريات يف بيئة العمل
•  .11حت�سني وظائف العمليات الت�شغيلية
•  .17ثقافة االبتكار يف املنتجات والأعمال
 وكذلك بدرجة �أقل الأهداف امل�ؤ�س�سية الآتية:•  .1القيمة املتحققة لأ�صحاب امل�صلحة من ا�ستثمارات الأعمال
• � .3إدارة خماطر العمل (وقاية الأ�صول)
• � .6إدارة خماطر العمل (وقاية الأ�صول)
• � .13إدارة برامج التغيري يف بيئة العمل
•  .14الإنتاجية الت�شغيلية و�إنتاجية طاقم العمل
• � .16أفراد ذوو مهارة ومتحم�سون
�إن�شاء اجلدول بناء على املدخالت التالية:
• البحوث التي �أجراها معهد بحوث املوائمة واحلوكمة بكلية الإدارة يف جامعة �أنتويرب (بلجيكا).
• املراجعات الإ�ضافية و�آراء اخلرباء املكت�سبة خالل م�رشوع تطوير �إطار كوبت  5ومراجعته.
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عند ا�ستخدام اجلدول يف �شكل  ،22يرجى مراعاة املالحظات املقدمة يف الف�صل  2عن طريقة ا�ستخدام ت�سل�سل �أهداف كوبت .5

ال�شكل  - 22تخطيط الأهداف امل�ؤ�س�سية كوبت  5وفق الأهداف املرتبطة بتقنية املعلومات
�أهداف تقنية املعلومات

تقيييم �أ�صحاب امل�صلحة لال�ستثمارات امل�ؤ�سة

حمفظة املنتجات واخلدمات التناف�سية

اخلطورة امل�ؤ�س�سية املدارة (حماية الأ�صول)

االمتثال للقنوانني والأنظمة اخلارجية

ال�شفافية املالية

ثقافة اخلدمة املوجهة للعميل

ا�ستمرارية وتوفر اخلدمات امل�ؤ�س�سية

اال�ستجابات ال�رسيعة للبيئة امل�ؤ�س�سية املتغرية

�صنع القرارات اال�سرتاتيجية بناء على املعلومات

املالية
العمالء
داخليًا
التعلم والنمو

07

تقدمي خدمات تقنية املعلومات متا�شيا مع متطلبات
العمل

08

اال�ستخدام املالئم للتطبيقات واملعلومات وحلول
التقنية

09

�رسعة تقنية املعلومات

10

�أمن املعلومات ،البنية التحتية للمعاجلة وتطبيقاتها

11

حت�سني �أ�صول تقنية املعلومات ومواردها وقدراتها

12

متكني ودعم العمليات امل�ؤ�س�سية بدمج التطبيقات
والتكنولوجيا يف العمليات امل�ؤ�س�سية

13

تنفيذ الربامج التي تولد الفوائد يف الوقت وامليزانية
املقررين والوفاء باملتطلبات ومعايري اجلودة

14

توفر املعلومات املوثوقة واملفيدة ل�صنع القرارات

15

امتثال تقنية املعلومات لل�سيا�سات الداخلية

16

كادر تقنية املعلومات والكادر امل�ؤ�س�سي الكفء
واملتحم�س

17

اخلربة واملعرفة واملبادرات لالبتكار امل�ؤ�س�سي
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خف�ض تكاليف قدمي اخلدمة

06

�شفافية تكاليف تقنية املعلومات وفوائدها
وخطورتها

داخليًا

ر

ر

ث

حت�سني وظائف العملية امل�ؤ�س�سية

05

الفوائد املتحققة من حمفظة اال�ستثمارات
واخلدمات بتمكني من تقنية املعلومات

ر

التعلم
والنمو

ر

ث
ر

خف�ض تكاليف العملية امل�ؤ�س�سية

04

اخلطورة امل�ؤ�س�سية املرتبطة بتقنية املعلومات حتت
الإدارة

ر

ث

برامج التغيري امل�ؤ�س�سي املدارة

03

التزام الإدارة التنفيذية يف �صنع القرارات املرتبطة
بتقنية املعلومات

ث

�إنتاجية العمليات واملوظفني

02

االمتثال لتقنية املعلومات ودعمها المتثال امل�ؤ�س�سة
مع القنوانني والأنظمة اخلارجية

ث

االمتثال لل�سيا�سات اخلارجية
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01

موائمة ا�سرتاتيجية تقنية املعلومات وامل�ؤ�س�سة

ر

ر

ر

ث

ر

ر

ث

ر

ث

الأفراد املاهرون واملتحم�سون

الهدف املرتبط بتقنية املعلومات

املالية

العمالء

ثقافة االبتكار الإنتاجي وامل�ؤ�س�سي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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امللحق ج
مقابلة �أهداف تقية املعلومات مع �إجراءاتها بالتف�صيل
امللحق ج
مقابلة �أهداف تقية املعلومات مع �إجراءاتها بالتف�صيل
يحتوي هذا امللحق على مقابلة �أهداف تقنية املعلومات بعملياتها ويو�ضح كيف تدعمها وفقا ً لتتابعية الأهداف املو�ضح يف الف�صل .2
وفيما ي�أتي تو�ضيح ملكونات ال�شكل : 23
• تت�ضمن �أعمدة اجلدول �أهداف تقنية املعلومات ال�سبعة ع�رش املحددة يف الف�صل  2م�صنفة �ضمن �أبعاد بطاقة االداء املتوازن.
• تت�ضمن ال�صفوف ،توزيع كافة �إجراءات كوبت  5والتي يبلغ عددها �سبع وثالثني م�صنفة ح�سب املجال.
• يبني اجلدول كيف يقوم كل �إجراء من كوبت بدعم هدف ما من �أهداف تقنية املعلومات .يعرب عن ذلك بوا�سطة املقيا�س التايل:
 ترمز ’ر‘ �إىل رئي�سي ،يف حال وجود عالقة قوية� ،أي� ،أن الإجراء هو داعم رئي�سي لتحقيق هدف مرتبط بتقنية املعلومات. -ترمز ’ث‘ �إىل ثانوي ،يف حال وجود عالقة قوية لكن �أقل �أهمية� ،أي� ،أن االجراء هو داعم ثانوي للهدف املرتبط بتقنية املعلومات

مثال  - 8الإجراء � - APO13إدارة الأمن
�سي�سهم �إجراء "�إدارة الأمن"  APO13مبا ي�أتي:
• ب�صورة رئي�سية �سيعمل الإجراء على �إجناز �أهداف تقنية املعلومات االتية:
  02توافق تقنية املعلومات ودعمها لتتوافق مع القوانني والقواعد التنظيمية اخلارجية. � 04إدارة خماطر العمل املتعلقة بتقنية املعلومات.  06ال�شفافية يف تكاليف تقنية املعلومات وفوائدها وخماطرها. � 10أمن املعلومات والبنية التحتية التي تعاجلها والتطبيقات. � 14إتاحة معلومات مفيدة ميكن االعتماد عليها التخاذ القرار.• بدرجة �أقل ن�سبيا ً �سيعمل االجراء املذكور على �إجناز �أهداف تقنية املعلومات الآتية:
  07تقدمي خدمات تقنية املعلومات مبا يتوافق مع متطلبات العمل.  08اال�ستخدام املنا�سب لتطبيقات الأعمال واملعلومات واحللول التقنية.مت �إن�شاء اجلدول بناء على املدخالت التالية:
• البحوث التي �أجراها معهد بحوث املوائمة واحلوكمة بكلية الإدارة يف جامعة �أنتويرب (بلجيكا).
• املراجعات الإ�ضافية و�آراء اخلرباء املكت�سبة خالل م�رشوع تطوير �إطار كوبت  5ومراجعته.
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عند ا�ستخدام اجلدول يف �شكل  ،23يرجى مراعاة املالحظات املقدمة يف الف�صل  2عن طريقة ا�ستخدام تتابعية �أهداف كوبت ..5

ال�شكل  : 23مقابلة �أهداف كوبت  5مع �إجراءاته
�أهداف تقنية املعلومات

املواءمة بني ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة وا�سرتاتيجية تقنية
املعلومات

توافق تقنية املعلومات ودعمها لتتوافق مع القوانني والقواعد
التنظيمية اخلارجية

التزام الإدارة التنفيذية باتخاذ قرارات متعلقة بتقنية
املعلومات

�إدارة خماطر العمل املتعلقة بتقنية املعلومات

حتقيق فوائد من اال�ستثمارات وحمفظة اخلدمات املدعومة
بتقنية املعلومات

ال�شفافية يف تكاليف تقنية املعلومات وفوائدها وخماطرها

تقدمي خدمات تقنية املعلومات مبا يتوافق مع متطلبات العمل

اال�ستخدام املنا�سب لتطبيقات الأعمال واملعلومات واحللول
التقنية

مرونة تقنية املعلومات

�أمن املعلومات والبنية التحتية التي تعاجلها والتطبيقات

حت�سني �أ�صول تقنية املعلومات ومواردها وقدراتها

تقييم ،توجيه  ،مراقبة

EDM04

ت�أكد من حت�سني املوارد

ث

متكني �إجراءات االعمال ودعمها من خالل دجمها بالتطبيقات
والتقنيات

EDM03

ت�أكد من حت�سني املخاطر

ث

ث

ت�سليم الربامج ذات الفائدة للأعمال يف الوقت املحدد ،ويف
حدود امليزانية ،مع تلبية املتطلبات ومعايري اجلودة

EDM02

ت�أكد من حتقيق املنافع
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مواءمة  ،تخطيط و تنظيم

EDM05

ت�أكد من �شفافية
�أ�صحاب امل�صلحة

ث

ث

ر

APO01

قم ب�إدارة �إطار عمل �إدارة
تقنية املعلومات

ر

ر
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ث

APO02

قم ب�إدارة اال�سرتاتيجية

ر

ث

ث

ث

APO03

قم ب�إدارة املعمارية
امل�ؤ�س�سية

ر

ث

ث

ث

APO04

قم ب�إدارة االبتكار
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قم ب�إدارة حمافظ
امل�شاريع

ر
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APO06

قم ب�إدارة امليزانية
والتكاليف

ث
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APO07

قم ب�إدارة املوارد الب�رشية
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ث
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APO08

قم ب�إدارة العالقات

ر

ث

APO09

قم ب�إدارة اتفاقيات
اخلدمة

ث

APO10

قم ب�إدارة املوردين

APO11

قم ب�إدارة اجلودة

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

التعلم
والنمو

ث

ث

ث

ث

ث

�إتاحة معلومات مفيدة ميكن االعتماد عليها التخاذ القرار

EDM01

ت�أكد من و�ضع و�صيانة
�إطار عمل احلوكمة

ر

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

توافق تقنية املعلومات مع ال�سيا�سات الداخلية
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املالية

�أفراد �أكفاء ومتحفزون يف �إدارات الأعمال وتقنية املعلومات

�إجراءات كوبت 5

العمالء

داخليًا

معرفة وخربة ومبادرات تدعم االبتكارات يف العمل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ث

ث

ر

ث

ر

ث

ر

ر

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ر

ث

ث

ر

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ر

ث

ث

ث

APO12

قم ب�إدارة املخاطر

ر

ر

ر

ث

ث

ث

APO13

قم ب�إدارة الأمن

ر

ر

ر

ث

ث

ث

ر
ر
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ث

ر

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ر

امللحق ج
مقابلة �أهداف تقية املعلومات مع �إجراءاتها بالتف�صيل
ال�شكل  : 23مقابلة �أهداف كوبت  5مع �إجراءاته (تابع)
�أهداف تقنية املعلومات

املواءمة بني ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة وا�سرتاتيجية تقنية
املعلومات

توافق تقنية املعلومات ودعمها لتتوافق مع القوانني والقواعد
التنظيمية اخلارجية

التزام الإدارة التنفيذية باتخاذ قرارات متعلقة بتقنية
املعلومات

�إدارة خماطر العمل املتعلقة بتقنية املعلومات

حتقيق فوائد من اال�ستثمارات وحمفظة اخلدمات املدعومة
بتقنية املعلومات

ال�شفافية يف تكاليف تقنية املعلومات وفوائدها وخماطرها

بناء ،ا�ستحواذ وتنفيذ

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ر

ث

ر

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ر

داخليًا

ث

ث

ث

التعلم
والنمو
ث

ر

ث

ث

ث

ر

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

تقدمي اخلدمة ،ال�صيانة و الدعم
املراقبة ،التقييم و التقدير

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ر

ث

ر

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ر

ث

ث

ر

ث

ر

ث

ث

ث

ر

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ر

ر

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ر

ث

ث

ث

BAI09

قم ب�إدارة الأ�صول

ث

ث

ر

BAI10

قم ب�إدارة التهيئة

ر

ث

ث

DSS01

قم ب�إدارة عمليات الت�شغيل

DSS02

قم ب�إدارة طلبات وحوادث
اخلدمة

ث

ر

DSS03

قم ب�إدارة امل�شاكل

DSS04

قم ب�إدارة اال�ستمرارية

ث

DSS05

قم ب�إدارة اخلدمات الأمنية

ث

DSS06

قم ب�إدارة �ضوابط عمليات
العمل

MEA01

قم مبراقبة وتقييم وتقدير
الأداء والتوافق

ث

ر

ث

تقدمي خدمات تقنية املعلومات مبا يتوافق مع متطلبات العمل

BAI08

قم ب�إدارة املعرفة

اال�ستخدام املنا�سب لتطبيقات الأعمال واملعلومات واحللول
التقنية

BAI07

قم ب�إدارة قبول وانتقال
التغيري

مرونة تقنية املعلومات

BAI06

قم ب�إدارة التغيريات

ث

ث

ث

ر

ث

�أمن املعلومات والبنية التحتية التي تعاجلها والتطبيقات

BAI05

قم ب�إدارة متكني التغيري
التنظيمي

ث

حت�سني �أ�صول تقنية املعلومات ومواردها وقدراتها

BAI04

قم ب�إدارة الإتاحة وال�سعة

متكني �إجراءات االعمال ودعمها من خالل دجمها بالتطبيقات
والتقنيات

BAI03

قم ب�إدارة تعريف وبناء
احللول

ث

ت�سليم الربامج ذات الفائدة للأعمال يف الوقت املحدد ،ويف
حدود امليزانية ،مع تلبية املتطلبات ومعايري اجلودة

BAI02

قم ب�إدارة حتديد املتطلبات

ر

ث

ث

ر

ر

�إتاحة معلومات مفيدة ميكن االعتماد عليها التخاذ القرار

BAI01

قم ب�إدارة الربامج وامل�شاريع

ر

ث

ث

ث

ث

توافق تقنية املعلومات مع ال�سيا�سات الداخلية

املالية

�أفراد �أكفاء ومتحفزون يف �إدارات الأعمال وتقنية املعلومات

�إجراءات كوبت 5

العمالء

معرفة وخربة ومبادرات تدعم االبتكارات يف العمل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ث

ث

ر

MEA02

قم مبراقبة وتقييم وتقدير
نظام التحكم الداخلي

ر

ر

MEA03

قم مبراقبة وتقييم وتقدير
التوافق مع املتطلبات
اخلارجية

ر

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث
ث
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ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ث
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امللحق د
احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة والأهداف امل�ؤ�س�سية
امللحق د
احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة والأهداف امل�ؤ�س�سية
�أظهر الف�صل  4اخلطوات املتعلقة بتتابعية الأهداف ،بدءا ً من احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة هبوطا �إىل �أهداف �أدوات التمكني.
وت�ضمن الف�صل  2جدوال لأ�سئلة تتعلق باحلوكمة والإدارة النموذجيتان لتقنية املعلومات .ومن وجهة نظر �أ�صحاب امل�صلحة ،من املثري
لالهتمام معرفة كيف ترتبط هذه الأ�سئلة بالأهداف امل�ؤ�س�سية .ولهذا ال�سبب ،مت �إدراج �شكل 24؛ وهو يو�ضح كيف ميكن ربط االحتياجات
الداخلية لأ�صحاب امل�صلحة بالأهداف امل�ؤ�س�سية.
ميكن ا�ستخدام هذا اجلدول للم�ساعدة يف و�ضع �أولويات الأهداف امل�ؤ�س�سية وحتديدها ،والأهداف املرتبطة بتقنية املعلومات وذلك بناء على
االحتياجات املحددة لأ�صحاب امل�صلحة .ويجب ا�ستخدام نف�س التدابري عند ا�ستخدام هذه اجلداول ،فحالها كحال جداول تتابعية الأهداف
الأخرى؛ �أي �أن موقف كل م�ؤ�س�سة بعينها يختلف ،وال يجب ا�ستخدام هذه اجلداول بطريقة ميكانيكية ،بل كمجموعة عامة مقرتحة من
العالقات .ويف ال�شكل  ،24مت الت�أ�شري بلون مميز عند تقاطع حاجة �صاحب امل�صلحة مع هدف امل�ؤ�س�سة �إذا يتعني مراعاة هذه احلاجة من
�أجل ذلك الهدف.

ال�شكل  : 24مقابلة �أهداف كوبت  5مع ت�سا�ؤالت احلوكمة والإدارة
املواءمة بني ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة وا�سرتاتيجية تقنية
املعلومات

توافق تقنية املعلومات ودعمها لتتوافق مع القوانني
والقواعد التنظيمية اخلارجية

التزام الإدارة التنفيذية باتخاذ قرارات متعلقة بتقنية
املعلومات

�إدارة خماطر العمل املتعلقة بتقنية املعلومات

حتقيق فوائد من اال�ستثمارات وحمفظة اخلدمات
املدعومة بتقنية املعلومات

ال�شفافية يف تكاليف تقنية املعلومات وفوائدها
وخماطرها

تقدمي خدمات تقنية املعلومات مبا يتوافق مع متطلبات
العمل

اال�ستخدام املنا�سب لتطبيقات الأعمال واملعلومات
واحللول التقنية

مرونة تقنية املعلومات

�أمن املعلومات والبنية التحتية التي تعاجلها والتطبيقات

حت�سني �أ�صول تقنية املعلومات ومواردها وقدراتها

متكني �إجراءات االعمال ودعمها من خالل دجمها
بالتطبيقات والتقنيات

ت�سليم الربامج ذات الفائدة للأعمال يف الوقت املحدد،
ويف حدود امليزانية ،مع تلبية املتطلبات ومعايري اجلودة

�إتاحة معلومات مفيدة ميكن االعتماد عليها التخاذ القرار

توافق تقنية املعلومات مع ال�سيا�سات الداخلية

�أفراد �أكفاء ومتحفزون يف �إدارات الأعمال وتقنية
املعلومات

معرفة وخربة ومبادرات تدعم االبتكارات يف العمل

احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

كيف �أح�صل على قيمة من ا�ستخدام
تقنية املعلومات؟ هل امل�ستخدمون
النهائيون را�ضون عن جودة خدمة تقنية
املعلومات؟
كيف �أدير كفاءة تقنية املعلومات؟
كيف ميكنني ا�ستغالل الفر�ص التقنية
واال�سرتاتيجية اجلديدة ب�أف�ضل �صورة
ممكنة؟
كيف ميكنني بناء وهيكلة ق�سم تقنية
املعلومات اخلا�ص بي؟
ما مدى اعتمادي على املزودين اخلارجيني؟ ما
مدى جودة �إدارة اتفاقيات اال�ستعانة مب�صادر
خارجية لتقنية املعلومات؟ كيف ميكنني
ت�أمني ت�أكيد ب�ش�أن املزودين اخلارجيني؟
ما هي متطلبات (ال�ضبط) للمعلومات؟
هل عاجلت جميع املخاطر املتعلقة بتقنية
املعلومات؟
هل �أدير عملية تقنية معلومات فعالة
ومرنة؟
كيف ميكنني �ضبط تكلفة تقنية
املعلومات؟ هل �أ�ستخدم موارد تقنية
املعلومات ب�أكرث الطرق فعالية وفاعلية؟ ما
هي �أكرث خيارات امل�صادر فاعلية وفعالية؟
هل لدي ما يكفي من الأفراد لتقنية
املعلومات؟ كيف ميكنني تطوير وا�ستدامة
مهاراتهم ،وكيف ميكنني �إدارة كفاءتهم؟
كيف �أح�صل على ت�أكيد ب�ش�أن تقنية
املعلومات؟
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ال�شكل  : 24مقابلة �أهداف كوبت  5مع ت�سا�ؤالت احلوكمة والإدارة (تابع)
املواءمة بني ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة وا�سرتاتيجية تقنية
املعلومات

توافق تقنية املعلومات ودعمها لتتوافق مع القوانني
والقواعد التنظيمية اخلارجية

التزام الإدارة التنفيذية باتخاذ قرارات متعلقة بتقنية
املعلومات

�إدارة خماطر العمل املتعلقة بتقنية املعلومات

حتقيق فوائد من اال�ستثمارات وحمفظة اخلدمات
املدعومة بتقنية املعلومات

ال�شفافية يف تكاليف تقنية املعلومات وفوائدها
وخماطرها

تقدمي خدمات تقنية املعلومات مبا يتوافق مع متطلبات
العمل

اال�ستخدام املنا�سب لتطبيقات الأعمال واملعلومات
واحللول التقنية

مرونة تقنية املعلومات

�أمن املعلومات والبنية التحتية التي تعاجلها والتطبيقات

حت�سني �أ�صول تقنية املعلومات ومواردها وقدراتها

متكني �إجراءات االعمال ودعمها من خالل دجمها
بالتطبيقات والتقنيات

ما هي �إجراءات العمل الأ�سا�سية
امل�ستندة �إىل تقنية املعلومات؟ وما هي
متطلباتها؟
ما متو�سط قيمة جتاوزات امليزانية
املخ�ص�صة لتقنية املعلومات؟ وعدددها؟
كم من اجلهود يف تقنية املعلومات توجه
ملعاجلة امل�شاكل يف مقابل ما يخ�ص�ص
لتطوير العمل؟
هل تخ�ص�ص موارد وكفاءات وبنية حتتية
منا�سبة حلجم العمل يف ادارة تقنية
املعلومات؟
كم ي�ستغرق اتخاذ القرارات الهامة ب�ش�أن
تقنية املعلومات؟
هل تقدم معلومات �شفافة حول حجم
اجلهود املبذولة يف تقنية املعلومات وما
ي�ستثمر من االموال فيها؟
هل تدعم تقنية املعلومات االمتثال
للنظم والت�رشيعات وم�ستويات اخلدمة؟
وكيف اعرف ان كانت امل�ؤ�س�سة متوافقة
مع هذه الت�رشيعات؟
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ت�سليم الربامج ذات الفائدة للأعمال يف الوقت املحدد،
ويف حدود امليزانية ،مع تلبية املتطلبات ومعايري اجلودة

ما مدى اهمية تقنية املعلومات
ال�ستمرارية امل�ؤ�س�سة؟ ما �أفعل عندما ال
تتوفر تقنية املعلومات؟

�إتاحة معلومات مفيدة ميكن االعتماد عليها التخاذ القرار

هل تخفق تقنية املعلومات يف حتقيق
وعودها؟ وملاذا؟ وهل تقف تقنية املعلومات
يف طريق تنفيذ �إ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة؟

توافق تقنية املعلومات مع ال�سيا�سات الداخلية

كيف نعزز ذكاء الأعمال ببيئة تقنية
معلومات مرنة؟

�أفراد �أكفاء ومتحفزون يف �إدارات الأعمال وتقنية
املعلومات

هل املعلومات التي �أعاجلها حممية متاماً؟

معرفة وخربة ومبادرات تدعم االبتكارات يف العمل

احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

15
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17

امللحق هـ
مقابلة كوبت  5مع املعايري و�أطر العمل الأكرث �صلة وارتباطا ً
امللحق هـ
مقابلة كوبت  5مع املعايري و�أطر العمل الأكرث �صلة وارتباطا ً
مقدمة
يقارن هذا امللحق كوبت  5مع �أكرث املعايري و�أطر العمل ذات ال�صلة واالرتباط الوثيق يف جمال احلوكمة .وفيما يخ�ص ،ISO/IEC 38500
�سيتم ذلك عرب مقارنة مبنية على مبادئ ISO/IEC 38500؛ �أما بالن�سبة للمقارنات الأخرى ،ف�سوف ت�ستخدم جداول للمقابلة تت�ضمن
عمليات كوبت  5من جهة واملحتويات املكافئة يف النموذج املعياري �أو �إطار العمل امل�شار �إليه.

كوبت  5و ISO/IEC 38500
يلخ�ص الآتي كيف تدعم كوبت  5تبني مبادئ هذا املعيار و�أ�سلوب تطبيقه .ي�ستند املعيار  ISO/IEC 38500:2008-احلوكمة امل�ؤ�س�سية
لتقنية املعلومات  Corporate governance of information technologyاىل �ستة مبادئ �أ�سا�سية .وفيما ي�أتي بيان بالدالالت العملية
لكل مبد�أ� ،إىل جانب كيف تدعم �إر�شادات كوبت  5املمار�سة الر�شيدة لهذا املعيار.

مبادئ ISO/IEC 38500

املبد�أ  - 1امل�س�ؤولية
ماذا يعني هذا عمليا:
يجب �أن تتعاون امل�ؤ�س�سة (العميل) مع تقنية املعلومات (املقاول) �ضمن منوذج �رشاكة ي�ستثمر االت�صاالت الفاعلة لبناء عالقة �إيجابية
وموثوقة يو�ضح فيها كل ما يتعلق بامل�س�ؤولية وامل�ساءلة .وبالن�سبة للم�ؤ�س�سات الأكرب حجما ،تعترب اللجنة التنفيذية لتقنية املعلومات
(ي�شار �إليها كذلك باللجنة التوجيهية لتقنية املعلومات) والتي تعمل بالنيابة عن جمل�س االدارة وير�أ�سها �أحد �أع�ضائه �آلية فعالة جدا
لتقييم ا�ستخدامات تقنية املعلومات يف امل�ؤ�س�سة وتوجيهها ومراقبتها ،وكذلك تقدم الن�صح للمجل�س ب�ش�أن م�سائل تقنية املعلومات
احلرجة .ويتعني على مدراء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ذات الهيكل القيادي الأب�سط وطرق التوا�صل الأق�رص اتخاذ �أ�سلوب مبا�رش
�أكرث عند الإ�رشاف على �أن�شطة تقنية املعلومات.
ويف جميع الأحوال ،هناك حاجة لتفوي�ض هياكل و�أدوار وم�س�ؤوليات تنظيمية مالئمة للحوكمة من قبل اجلهة احلاكمة ،مما يعزز تبني
القرارات وحتديد امل�سئولني عن تنفيذها واملهام الرئي�سة التي تت�ضمنها .ويجب �أن ي�شمل ذلك اية عالقات مع مزودي خدمة تقنية
املعلومات الأ�سا�سيني او �أطراف اخرى منبثقة عنهم (الطرف الثالث).
كيف توجه جمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات ( )ISACAاملمار�سات املثلى:
 .1يحدد �إطار عمل كوبت  5عددا من �أدوات التمكني حلوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية .ويف هذا ال�سياق ،تتكامل "الإجراءات" مع
"الهياكل التنظيمية" �إىل جانب خرائط امل�س�ؤولية  RACIك�أدوات متكني .13وهي ت�ؤيد ب�شدة حتديد امل�س�ؤوليات  ،وتقدم مثاال على الأدوار
وامل�س�ؤوليات اخلا�صة ب�أع�ضاء املجل�س والإدارة فيما يتعلق بكافة االجراءات والأن�شطة الأ�سا�سية ذات ال�صلة.
 .2ي�رشح دليل تطبيق كوبت  5م�س�ؤوليات �أ�صحاب امل�صلحة والأطراف املعنية الأخرى عند تطبيق اتفاقات حوكمة تقنية املعلومات �أو
تعزيزها.
 .3يت�ضمن كوبت  5م�ستويني للرقابة .يت�صل امل�ستوى الأول ب�سياق احلوكمة .وتف�رس العملية "  EDM05كيفية الت�أكد  /كيفية التحقق
من �شفافية �أ�صحاب امل�صلحة .مثال :دور املدير العام يف مراقبة وتقييم حوكمة تقنية املعلومات وكفاءة تقنياتها من خالل �أ�سلوب
عام لو�ضع الغايات والأهداف واملعايري القيا�سية ذات ال�صلة.
املبد�أ  - 2اال�سرتاتيجية
ماذا يعني هذا عمليا:
يعترب التخطيط اال�سرتاتيجي لتقنية املعلومات مهمة حرجة تتطلب التن�سيق الوثيق بني اخلطط على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ككل واخلطط
اال�سرتاتيجية لتقنية املعلومات .من املهم كذلك حتديد �أولوية اخلطط التي يرجح �أن حتقق الفوائد املرغوبة وتخ�ص�ص املوارد ب�شكل
فعال .ويتعني ترجمة الأهداف عالية امل�ستوى �إىل خطط تكتيكية قابلة للإجناز ،مبا ي�ضمن �أقل قدر من املفاج�آت والإخفاقات � .أما الهدف
فهو توليد القيمة دعما للأهداف اال�سرتاتيجية �أثناء مراعاة اخلطر امل�صاحب فيما يخ�ص رغبة جمل�س االدارة يف املخاطرة ب�شكل عام.
ويف حني تتجلى �أهمية ت�سل�سل اخلطط من الأعلى �إىل الأ�سفل ،ويجب �أن تكون اخلطط مرنة وقابلة للتعديل لتلبية متطلبات العمل
وا�ستثمار فر�ص تقنية املعلومات �رسيعة التغري.
عالوة على ذلك ،ف�إن وجود قدرات تقنية املعلومات �أو غيابها �سي�سهم يف متكني ا�سرتاتيجيات العمل �أو اعاقة تطبيقها؛ لذا ف�إن
التخطيط اال�سرتاتيجي لتقنية املعلومات يجب �أن يت�ضمن التخطيط ال�شفاف واملالئم لقدرات تقنية املعلومات .وهذا بدوره يجب
�أن ي�شمل تقييم قدرة املوارد احلالية للبنية التحتية لتقنية املعلومات واملوارد الب�رشية لدعم متطلبات العمل امل�ستقبلية ،ومراعاة
امل�ستجدات التقنية امل�ستقبلية التي قد تتيح امليزة التناف�سية و�/أو تقلل التكاليف .تت�ضمن موارد تقنية املعلومات العالقات مع بائعي
املنتجات اخلارجيني ومقدمي اخلدمة ،الذين يلعب بع�ضهم دورا حيويا ً رمبا يف دعم �أعمال امل�ؤ�س�سة .وهكذا ف�إن حوكمة م�شاركة م�صادر
ا�سرتاتيجية واال�ستعانه بها يعترب ن�شاطا هاما جدا يف التخطيط اال�سرتاتيجي ،ويتطلب توجيها و�إ�رشافا على امل�ستوى التنفيذي.

 13تو�ضح خرائط امل�س�ؤولية  RACIمن امل�س�ؤول عن املهمة ،ومن يخ�ضع للم�ساءلة ،ومن يتم ا�ست�شارتهه ،ومن يجب احاطته علما ً ب�ش�أنها.
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كيف ميكن توجيه  ISACAاملمار�سة الر�شيدة:
 .1توفر كوبت  5توجيها حمددا حول �إدارة ا�ستثمارات تقنية املعلومات و(حتديدا ،يف االجراء  " EDM02ت�أكد من حتقق املنافع" يف جمال
احلوكمة) وكيف يجب دعم الأهداف اال�سرتاتيجية بوا�سطة درا�سات احلاالت املنا�سبة.
 .2يو�ضح جمال كوبت  APO 5العمليات املطلوبة للتخطيط والتنظيم الفعال ملوارد تقنية املعلومات الداخلية واخلارجية ،مبا ي�شمل
التخطيط اال�سرتاتيجي ،تخطيط التقنية والبنية ،التخطيط التنظيمي ،التخطيط االبتكاري� ،إدارة املحافظ� ،إدارة اال�ستثمارات� ،إدارة
املخاطر� ،إدارة العالقات و�إدارة اجلودة .ويو�ضح كذلك موائمة �أهداف العمل وتقنية املعلومات ،مع �أمثلة عامة تظهر كيف تدعم
الأهداف اال�سرتاتيجية لكافة االجراءات املرتبطة بتقنية املعلومات بناء على بحث ي�شمل قطاع تقنية املعلومات ككل.
 .3ت�شكل ممار�سة حتديد الأهداف امل�ؤ�س�سية وموائمتها مع الأهداف املرتبطة بتقنية املعلومات فهما �أف�ضل لت�سل�سل العالقة بني الأهداف
امل�ؤ�س�سية والأهداف املرتبطة بتقنية املعلومات و�أدوات التمكني التي تت�ضمن عمليات تقنية املعلومات .وتتمثل يف قائمة متينة وقوية
من  17هدفا م�ؤ�س�سيا عاما و 17هدفا عاما مرتبطا بتقنية املعلومات اتفقت على اولوياتها وم�سوغاتها خمتلف القطاعات .و�إىل
جانب ربط املعلومات فيما بني جموعات الأهداف �آنفة الذكر ،ف�إن هذه القائمة متنح �أ�سا�سا جيدا ميكن �أن يبنى عليه تتابعية هرمية
من الأهداف امل�ؤ�س�سية املرتبطة ب�أهداف تقنية املعلومات.
املبد�أ  – 3االكت�ساب
ماذا يعني ذلك عملياً:
وجدت حلول تقنية املعلومات من اجل دعم �إجراءات االعمال وم�ساندتها .ولذا يجب احلذر كي ال يتم بحث م�سائل حلول تقنية املعلومات
مبعزل عن بيئة االعمال� ،أو كمجرد خدمة �أو م�رشوع ’تقني‘ .ومن ناحية �أخرى ،ميكن �أن ي�ؤدي االختيار غري املنا�سب لهيكلية التقنية� ،أو
الإخفاق يف املحافظة على بنية حتتية منا�سبة� ،أو انعدام موارد العمالة املاهرة �إىل ف�شل امل�رشوع� ،أو العجز على حتقيق ا�ستدامة �أن�شطة
االعمال �أو خف�ض قيمتها .ويجب النظر �إىل عملية امتالك موارد تقنية املعلومات من خالل ال�رشاء �أو نحوه هي كجزء من التغيري الأو�سع
يف البيئة امل�ؤ�س�سية عرب متكني تقنية املعلومات .كما يتعني �أن تدعم التقنية املكت�سبة �إجراءات العمل امل�ستهدفة بالتناغم مع البنى
التحتية� .إن التطبيق لي�س جمرد م�س�ألة تقنية ،بل مزيج من التغيري التنظيمي وعمليات العمل املنقحة ،والتدريب ومتكني التغيري .لذا،
يجب تنفيذ م�شاريع تقنية املعلومات كجزء من برامج تغيري �أو�سع ت�شمل امل�ؤ�س�سة ككل ،وتت�ضمن م�شاريع �أخرى تفي بالنطاق الكامل
من الأن�شطة املطلوبة للم�ساعدة على �ضمان النتيجة الناجحة.
كيف تقوم توجيهات جمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات بتمكني املمار�سات الر�شيدة:
 .1توفر ثالثية ممار�سات التقييم  Evaluateوالتوجيه  Directواملراقبة  ،Monitorيف كوبت  5واملعروفة اخت�صارا ً بـ ( )EDMتوجيها ً حول حوكمة
ا�ستثمارات الأعمال و�إدارتها من خالل دورة حياتها الكاملة (االكت�ساب ،التطبيق ،الت�شغيل والإخراج من اخلدمة) .وتتطرق العملية
�"APO05إدارة حمافظ امل�شاريع" طريقة لإدارة هذه اال�ستثمارات والربامج بفاعلية من �أجل �ضمان حتقيق الفوائد وتقلي�ص التكاليف.
 .2يوفر جمال املوائمة  ، Allignوالتخطيط  ، Planوالتنظيم  ،Organizeواملعروفة اخت�صارا ً بـ ( )APOيف كوبت  5توجيهات للتخطيط
لعمليات االقتناء (ال�رشاء) ،مبا يت�ضمن التخطيط لال�ستثمار ،و�إدارة املخاطر ،والتخطيط للربامج وامل�شاريع والتخطيط للجودة.
 .3يوفر جمال البناء  ، Buildواالكت�ساب  ، Acquireوالتنفيذ  ، Implementواملعروفة اخت�صارا ً بـ ( )BAIيف كوبت  5توجيهات حول العمليات
املطلوبة لإقتناء حلول تقنية املعلومات وتطبيقها يف امل�ؤ�س�سة ،ويغطي متطلبات تعريفها وو�ضع موا�صفاتها ،وحتديد احللول املالئمة،
وتوثيقها ،وتدريب م�ستخدميها ،ومن ثم ت�شغيل هذه الأنظمة اجلديدة .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يتم توفري التوجيات للم�ساعدة على �ضمان
فح�ص و�ضبط احللول ب�شكل �صحيح مع تطبيق التغيري على البيئة الت�شغيلية للعمل وتقنية املعلومات.
 .4يت�ضمن جمال املراقبة  ، Monitorوالتقييم  ، Evaluateوالتقدير  ،Assessواملعروفة اخت�صارا ً بـ ( ، )MEAبالإ�ضافة �إىل الإجراء " EDM05
ت�أكد من �شفافية �أ�صحاب امل�صلحة " توجيات حول كيف ميكن للمدراء مراقبة وتقييم عملية االكت�ساب (ال�رشاء..الخ) ،وال�ضوابط
الداخلية للم�ساعدة على �ضمان �إدارتها وتنفيذها ب�شكل �صحيح.
املبد�أ  - 4الكفاءة
ما املق�صود بالكفاءة؟
يعتمد القيا�س الفعال للكفاءة على جانبني �أ�سا�سيني قيد البحث ،وهما :التحديد الوا�ضح لأهداف الكفاءة ،وو�ضع معايري القيا�س
الفعالة ملراقبة �إجناز الأهداف .وهناك حاجة لتبني �أجراء حمدد لقيا�س الكفاءة من �أجل مراقبتها بات�ساق وموثوقية.
يتم حتقيق احلوكمة بفاعلية عند و�ضع الأهداف تنازليا من االعلى للأ�سفل ،وموائمتها مع الأهداف امل�ؤ�س�سية العليا املعتمدة ،وت�أ�سي�س
معايري القيا�س ت�صاعديا وموائمتها بطريقة تتيح مراقبة حتقيق هذه الأهداف على كافة امل�ستويات بوا�سطة جميع ال�رشائح الإدارية.
وهناك عاملني حرجني لنجاح احلوكمة هما اعتماد الأهداف بوا�سطة �أ�صحاب امل�صلحة ،وقبول امل�س�ؤولية عن �إجناز الأهداف بوا�سطة
الإداريني واملدراء .وتعترب تقنية املعلومات مو�ضوعا فنيا ً متخ�ص�صا ً ومعقدا؛ لذا ف�إن من املهم بلوغ ال�شفافية بالتعبري عن الأهداف،
ومعايري القيا�س ،والكفاءة بو�ضوح وبلغة يفهمها �أ�صحاب امل�صلحة حتى يت�سنى اتخاذ لهم الإجراءات املنا�سبة.
كيف تقوم توجيهات جمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات بتمكني املمار�سات الر�شيدة:
 .1يوفر �إطار كوبت � 5أمثلة عامة على الأهداف ومعايري القيا�س للنطاق الكامل للعمليات املرتبطة بتقنية املعلومات و�أدوات التمكني الأخرى،
ويو�ضح كيف ترتبط ب�أهداف العمل ،مبا ي�سمح للم�ؤ�س�سات تهيئتها ال�ستخدامها اخلا�ص.
 .2يزود كوبت  5فريق الإدارة بالتوجيهات حول و�ضع �أهداف تقنية املعلومات مبا يتنا�سب مع �أهداف امل�ؤ�س�سة وي�صف كيفية مراقبة كفاءة
هذه الأهداف العامة بوا�سطة الغايات ومعايري القيا�س.
وميكن قيا�س قدرة االجراء با�ستخدام منوذج تقييم قدرة االمتثال املعتمد من االيزو Compliance Capability Assessment Model
. )(ISO/IEC 15504
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امللحق هـ
مقابلة كوبت  5مع املعايري و�أطر العمل الأكرث �صلة وارتباطا ً
 .3يوفر اجراءان من عمليات كوبت 5توجيها حمددا:
 �إدارة اال�سرتاتيجية  APO02تركز على و�ضع الأهداف. �إدارة اتفاقيات اخلدمة  APO09تركز على حتديد اخلدمات و�أهداف اخلدمة املالئمة وتوثيقها يف اتفاقيات م�ستوى اخلدمة. .4يوفر االجراء " MEA01مراقبة وتقييم الأداء والتوافق" ،توجيهات ب�ش�أن م�س�ؤوليات الإدارة التنفيذية لهذا الن�شاط.
 .5ي�رشح الدليل "كوبت  5للمراجعة" كيف ميكن ملحرتيف املراجعة والتدقيق تقدمي ر�أي م�ستقل للمديرين فيما يخ�ص كفاءة تقنية املعلومات.
 .4يوفر االجراء " MEA01مراقبة وتقييم الأداء والتوافق" ،توجيهات ب�ش�أن م�س�ؤوليات الإدارة التنفيذية لهذا الن�شاط.
 .5ي�رشح الدليل" :كوبت  5للمراجعة" كيف ميكن ملحرتيف املراجعة والتدقيق تقدمي ر�أي م�ستقل للمديرين فيما يخ�ص كفاءة تقنية املعلومات.
املبد�أ  - 5التطابق
ماذا يعني هذا عمليا:
يف ال�سوق العاملية اليوم ،وبتمكني من الإنرتنت والتقنيات احلديثة ،يتعني على امل�ؤ�س�سات االمتثال للعدد املتنامي من املتطلبات القانونية
والتنظيمية .وب�سبب ف�ضائح ال�رشكات والإخفاقات املالية يف ال�سنوات الأخرية� ،أ�صبح هناك وعي متزايد يف جمال�س االدارات ب�أهمية وجود
قوانني ونظم رقابية �أ�شد �رصامة .ويدعو �أ�صحاب امل�صلحة �إىل مزيد من املراجعة والتدقيق بامتثال امل�ؤ�س�سات للقوانني والأنظمة ومدى
توافقها مع املمار�سات الر�شيدة للحوكمة امل�ؤ�س�سية يف بيئة عملها� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ونظرا لأن تقنية املعلومات ي�رست �إجراءات الأعمال
بني امل�ؤ�س�سات ،هناك حاجة متنامية �أي�ضا للم�ساعدة على �ضمان ا�شتمال العقود على متطلبات هامة مرتبطة بتقنية املعلومات يف
جماالت مثل اخل�صو�صية وال�رسية وامللكية الفكرية والأمن.
يتوجب على املديرين �ضمان االمتثال للمتطلبات اخلارجية كجزء من التخطيط اال�سرتاتيجي ولي�س كردود فعل مكلفة .كما يتعني
عليهم �ضبط �إيقاع احلوكمة يف القمة وو�ضع �سيا�سات و�إجراءات ملزمة لإداراتهم وموظفيهم ،من �أجل �ضمان حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة،
وتقلي�ص املخاطر والتوافق مع جميع املتطلبات الت�رشيعية والتنظيمية .وعلى الإدارة العليا بلوغ توازن مالئم بني الكفاءة والتوافق مع هذه
املتطلبات ،مبا ي�ضمن عدم االنتقا�ص من التوافق ب�سبب �أهداف الكفاءة ،و�أن نظام التوافق مالئم وال يقيد عمليات امل�ؤ�س�سة الت�شغيلية
ب�شكل مفرط.
كيف تقوم توجيهات جمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات بتمكني املمار�سات الر�شيدة:
 .1توفر ممار�سات كوبت  5للحوكمة والإدارة الأ�سا�س لإقامة بيئة �ضبط مالئمة يف امل�ؤ�س�سة .ومتكن تقييمات قدرة االجراء الطاقم الإداري
من تقييم قدرة عملية تقنية املعلومات وفح�صها مرجعياً.
 .2ي�ساعد االجراء «�إدارة اال�سرتاتيجية « APO02على �ضمان وجود موائمة بني خطة تقنية املعلومات والأهداف الكلية للعمل ،مبا ي�شمل
متطلبات احلوكمة.
 .3يعمل الإجراء «مراقبة وتقييم نظام ال�ضبط الداخلي « MEA02على متكني املديرين من تقييم مدى مالئمة ال�ضوابط للوفاء مبتطلبات
التوافق.
 .4ي�ساعد الإجراء «مراقبة وتقييم االمتثال للمتطلبات اخلارجية « MEA03على �ضمان حتديد متطلبات االمتثال اخلارجية ،وي�ساند املديرين
لو�ضع التوجهات للتوافق ،و�أن عملية امتثال تقنية املعلومات نف�سها خا�ضعة للتقييم واملراقبة الدورية كجزء من منظومة التوافق
الكلي يف امل�ؤ�س�سة.
 .5ي�رشح الدليل «كوبت  5للمراجعة « كيف ميكن للمدققني توفري مراجعة م�ستقلة حول واقع التوافق باملن�ش�أة ومدى التقيد بال�سيا�سات
الداخلية امل�ستمدة من التوجيهات الداخلية �أو املتطلبات القانونية �أو التنظيمية �أو التعاقدية الداخلية ،مبا ي�ضمن ب�صورة مقبولة �أن
�أية �إجراءات ت�صحيحية ملعاجلة �أية ثغرات قد اتخذت من قبل امل�س�ؤول عن الإجراء ب�رسعة كافية
ما املبد�أ  - 6ال�سلوك الب�رشي
ما املق�صود بذلك عمليا ً
�إن تطبيق �أية تغيريات م�ؤ�س�سية ترتبط بتقنية املعلومات ،مبا يف ذلك حوكمة تقنية املعلومات ذاتها ،يتطلب عادة تغريا ً ثقافيا ً و�سلوكيا ً
كبريا ً يف امل�ؤ�س�سات ،بالإ�ضافة اىل العمالء و�رشكاء الأعمال .وميكن �أن يخلق ذلك خوفا و�سوء فهم بني املوظفني ،لذا ف�إن التطبيق يجب
�أن يدار بحذر وحكمة من �أجل احلفاظ على امل�شاركة الإيجابية للعاملني .وعلى الإداريني تو�ضيح الأهداف للعاملني ب�شكل جلي ،و�أن ينظر
�إليهم كداعمني �إيجابيني للتغيريات املقرتحة .ويعد تدريب العاملني وتعزيز مهاراتهم جوانبا �أ�سا�سية للتغيري  -خا�صة يف ظل الطبيعة
�رسيعة التطور للتقنية.
يت�أثر الأفراد بتقنية املعلومات يف كافة امل�ستويات الوظيفية داخل امل�ؤ�س�سة ،ف�أ�صحاب امل�صلحة ي�شملون املديرين وامل�ستخدمني ،واملخت�صني
الذين يقدمون خدمات وحلول تقنية املعلومات بامل�ؤ�س�سة .ومبا يتعدى امل�ؤ�س�سة ،ت�ؤثر تقنية املعلومات على العمالء ،و�رشكاء الأعمال،
وتتيح ب�شكل متزايد اخلدمات االلكرتونية �إجناز املعامالت بني ال�رشكات �ضمن الدول وعرب احلدود .ويف حني جتلب العمليات املرتبطة بتقنية
املعلومات فوائدا ً وفر�صا ً جديدة� ،إال �أنها حتمل �أنواعا ً متزايدة من املخاطر� .إن م�سائل مثل اخل�صو�صية واالحتيال تعد خماوف متنامية لدى
أ�لأفراد ،ويتعني �إدارة هذه الأنواع من املخاطر وغريها �إذا �أريد للنا�س و�ضع ثقتهم يف �أنظمة تقنية املعلومات التي ي�ستخدمونها .وميكن �أن
ت�ؤثر �أنظمة املعلومات كذلك على ممار�سات العمل �إىل حد كبري بعد حتويل الإجراءات اليدوية اىل تعامالت الكرتونية.
كيف تقوم توجيهات جمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات بتمكني املمار�سات الر�شيدة:
توفر �أدوات متكني كوبت  5الآتية (التي ت�شمل الإجراءات) التوجيه ب�ش�أن املتطلبات ذات ال�صلة بال�سلوك الب�رشي:
 .1تت�ضمن �أدوات متكني كوبت  5الأفراد ،املهارات والقدرات ،والثقافة ،الأخالقيات وال�سلوك .وقد مت عر�ض منوذج لكل �أداة متكني حول كيفية
التعامل مع �أداة التمكني مع تو�ضيح بالأمثلة.
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 .2ي�رشح الإجراء "�إدارة املوارد الب�رشية"  APO07كيف يجب موائمة كفاءة الأفراد مع الأهداف امل�ؤ�س�سية ،وكيف يجب املحافظة على مهارات
العاملني بتقنية املعلومات ،وكيف يجب حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات.
 .3ي�ساعد الإجراء "�إدارة حتديد املتطلبات " BAI02على �ضمان ت�صميم التطبيقات للوفاء مبتطلبات الت�شغيل واال�ستخدام الب�رشي.
 .4ي�ساعد الإجراء "�إدارة متكني التغيري التنظيمي" BAI05و "�إدارة املعرفة" BAI08على �ضمان متكني امل�ستخدمني من ا�ستخدام الأنظمة
ب�شكل فعال.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،توفر اجلمعية �أربع �شهادات للمخت�صني الذين ي�ؤدون �أدوارا �أ�سا�سية مرتبطة بحوكمة تقنية املعلومات ،التي من �أجلها
ت�ضمنها �إطار كوبت  5املعريف ويغطيها �إىل حد كبري:
• �شهادة حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية ()®CGEIT
• �شهادة مدقق �أنظمة املعلومات ()®CISA
• �شهادة مدير �أمن املعلومات ()®CISM
• �شهادة �ضبط �أنظمة املخاطر واملعلومات ()CRISCTM
�أظهر حاملو هذه ال�شهادات القدرة واخلربة يف ت�أدية هذه الأدوار
منوذج االيزو املعياري  ISO/IEC 38500للتقييم والتوجيه والرقابة
كيف تقوم توجيهات جمعية �ضبط وتدقيق نظم املعلومات بتمكني املمار�سات الر�شيدة:
ي�شتمل جمال احلوكمة يف منوذج �إجراءات كوبت  5على خم�س �إجراءات ولكل من هذه العمليات ممار�سات  EDMحمددة .وهذا هو املكان
الرئي�سي يف  COBIT 5الذي حتدد فيه الأن�شطة املرتبطة باحلوكمة.

املقارنة مع املعايري القيا�سية الأخرى
مت تطوير كوبت  5مع مراعاة عدد من املعايري القيا�سية و�أطر العمل الأخرى؛ ويف املحلق �أ قائمة بهذه املعايري القيا�سية.
يحتوي الدليل "كوبت  :5عمليات التمكني" على مقابلة عالية امل�ستوى بني كل عملية من عمليات كوبت  5والأجزاء أ�لأكرث �صلة باملعايري
القيا�سية و�أطر العمل املرتبطة بها ومبزيد من التفا�صيل والإر�شادات الإ�ضافية.
يف هذا الق�سم ،مت �إدراج مناق�شة موجزة لكل �إطار عمل �أو معيار قيا�سي ،مع الإ�شارة �إىل �أي جماالت ذات �صلة بكوبت .5
كوبت  5يف مقابل الإ�صدار الثالث من مكتبة البنية التحتية للمعلومات ( ) ITIL® V3 2011ومعيار االيزو ISO/IEC 20000
ي�شرتك كوبت ومكتبة تقنية املعلومات املجاالت ومعيار االيزو املذكور يف تغطية املجاالت التالية:
• جمموعة فرعية من �إجراءات النطاق (تقدمي اخلدمة  Deliverو�صيانتها  Serviceودعمها  ، Supportواملعروفة اخت�صارا ً بـ (. )DSS
• جمموعة فرعية من �إجراءات النطاق البناء  ، Buildوالتملك  ، Acquireوالتنفيذ  ، Implementواملعروفة اخت�صارا ً بـ (.)BAI
• جمموعة فرعية من �إجراءات النطاق املوائمة  ، Allignوالتخطيط  ، Planوالتنظيم  ،Organizeواملعروفة اخت�صارا ً بـ (.)APO
�سل�سلة ISO/IEC 27000
متت تغطية جماالت  COBIT 5التالية بوا�سطة :ISO/IEC 27000
• العمليات املرتبطة بالأمن واملخاطر يف جماالت  EDMو APOوDSS
• الأن�شطة املتعددة املرتبطة بالأمن �ضمن عمليات يف جماالت �أخرى
• �أن�شطة املراقبة والتقييم من جمال MEA
�سل�سلة ISO/IEC 31000
يغطي منوذج االيزو املذكور عدد من جماالت كوبت تتمثل يف
• العمليات املرتبطة ب�إدارة املخاطر يف جماالت  EDMو. APO
منوذج املعمارية امل�ؤ�س�سية ®TOGAF
يتقاطع منوذج املعمارية امل�ؤ�س�سية مع عدد من جماالت كوبت  ،5وهي:
• االجراءات املرتبطة باملوارد يف جمال ( EDMاحلوكمة) �شاملة مكونات املعمارية امل�ؤ�س�سية ملجل�س (اللجنة العليا) للمعمارية يف
امل�ؤ�س�سة ،وكذلك حوكمة املعمارية ،وخارطة مناذج ن�ضوج املعمارية الهادفة لتعظيم املوارد.
• �إجراءات املعمارية امل�ؤ�س�سية يف جمال . APOتقع دورة منوذج تطوير املعمارية املعروفة بـ Architecture Development Methodology
( )ADMيف جوهر منوذج املعمارية امل�ؤ�س�سية توغاف .وهي املنهجية املتبعة لتخطيط ممار�سات كوبت  5يف تطوير ر�ؤية معمارية (مرحلة
�ضمن � ADMأ) ،مع حتديد املعماريات املرجعية (مراحل ADMب ،ت ،ث) ،واختيار الفر�ص واحللول (مرحلة ADMج) ،وتعريف تطبيقات
املعمارية (مرحلتي ADMح ،خ) .ويف �أثناء تقدمي خدمات املعمارية امل�ؤ�س�سية يقابل عدد من مكونات  TOGAFممار�سات حمددة يف
كوبت  .5من �أبرزها:
 �إدارة متطلبات منهجية تطوير املعمارية امل�ؤ�س�سية ()ADM -مبادئ املعمارية
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امللحق هـ
مقابلة كوبت  5مع املعايري و�أطر العمل الأكرث �صلة وارتباطا ً
-

�إدارة �أ�صحاب امل�صلحة
تقييم جاهزية التحول امل�ؤ�س�سي
�إدارة املخاطر
التخطيط بناء على القدرات
امتثال للمعمارية
عقود املعمارية

التكامل مع منوذج ن�ضوج القدرة (( )CMMIحتت التطوير)
متت تغطية جماالت كوبت  5التالية بوا�سطة :CMMI
االجراءات املرتبطة بالتطبيقات والبناء واال�ستحواذ (التملك) يف جمال BAI
•
بع�ض االجراءات املرتبطة بالتنظيم واجلودة �ضمن جمال. APO
•
منهجية �إدارة امل�شاريع يف بيئة خا�ضعة لل�سيطرة ®PRINCE2
متت تغطية جماالت كوبت  5التالية بوا�سطة منهجية :PRINCE2
• االجراءات ذات ال�صلة مبحافظ امل�شاريع يف جمال. APO
• �إجراءات �إدارة الربامج وامل�شاريع يف جمال. BAI
يو�ضح ال�شكل  25التغطية الن�سبية بني  COBIT 5واملعايري القيا�سية و�أطر العمل الأخرى.

525

ISO/IEC 38500



ISO/IEC 31000
ISO/IEC 27000

TOGAF
PRINCE2/PMBOK

CMMI



ITIL V3 2011 and ISO/IEC 20000
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امللحق و
مقارنة بني منوذج املعلومات كوبت  5ومعايري املعلومات يف اال�صدار 4.1
امللحق و
مقارنة بني منوذج املعلومات كوبت  5ومعايري املعلومات يف اال�صدار 4.1
ترتبط معايري املعلومات ال�سبعة ال�شهرية يف اال�صدار الرابع من كوبت ( ( ، COBIT 4.1وهي :الفاعلية  ،اجلودة ،ال�صحة/النزاهة،
االعتمادية  ،التوفر ،ال�رسية ،االمتثال  -بفئات جودة املعلومات و�أبعادها لأدوات متكني املعلومات يف كوبت  .5وكما هو مو�ضح يف ملحق
ز� ،شكل 32
يحتوي اجلدول التايل على عمودين:
• ي�رسد العمود الأول كل معيار من معايري معلومات ال�سبعة يف اال�صدار الرابع من كوبت . COBIT 4.1
• ي�رسد العمود الثاين البدائل التي يقدمها كوبت  ،5واملتمثلة يف الأهداف املطابقة لأدوات متكني املعلومات.
�شكل  : 26مقابلة معايري جودة املعلومات يف اال�صدارين الرابع واخلام�س من كوبت
معايري جودة املعلومات COBIT
4.1

املكافئ يف كوبت 5

الفاعلية Effectiveness

تكون املعلومات فعالة �إذا كانت تلبي حاجات م�ستهلكها الذي ي�ستخدمها لغاية معينة .ف�إذا
كان با�ستطاعة م�ستهلك املعلومات ت�أدية املهمة باملعلومات املتاحة ،عندها تكون املعلومات
فعالة .وهذا يتطابق مع �أهداف جودة املعلومات التالية :املقدار املالئم ،ال�صلة� ،سهولة الفهم،
�سهولة التف�سري ،املو�ضوعية.

اجلدوى Efficiency

يف حني تنظر الفاعلية للمعلومات كمنتج ،ترتبط الفاعلية �أكرث باالجراءات ذات ال�صلة
باملعلومات من ناحية ر�صدها وت�صنيفها وحفظها وا�ستخدامها ،لذا فهي تتواءم مع
‘املعلومات كخدمة’� .إذا مت احل�صول على املعلومات التي تلبي حاجة م�ستهلكها وا�ستخدمت
بطريقة �سهلة (�أي �أنها تتطلب قليال من املوارد  -جهد بدين ،جهد ذهني ،وقت ،مال) ،عندها
يكون ا�ستخدام املعلومات جمدياً .وهذا يتطابق مع �أهداف جودة املعلومات التالية :امل�صداقية،
�سهولة اال�ستخدام� ،سهولة الت�شغيل ،ال�سمعة.

النزاهة/ال�صحة Integrity

�إذا كانت املعلومات تتمتع بالنزاهة وال�صحة ،تكون خالية من اخلط�أ ومكتملة .وهذا يتطابق
مع �أهداف جودة املعلومات التالية :الكمال ،والدقة.

االعتمادية Reliability

ينظر �إىل االعتمادية عادة كرديف للدقة؛ لكن ميكن و�صف املعلومات بذلك �إذا اعتربت حقيقية
وذات م�صداقية .مقارنة مع ال�صحة ،تعترب االعتمادية �أكرث ذاتية و �أكرث ارتباطا بالت�صور،
ولي�س واقعية فقط .وهذا يتطابق مع �أهداف جودة املعلومات التالية :امل�صداقية ،ال�سمعة،
املو�ضوعية.

التوفر Availability

يعترب التوفر �أحد �أهداف جودة املعلومات حتت عنوان �سهولة اال�ستخدام والأمن.

ال�رسية Confidentiality

تتمثل ال�رسية مع اتاحة املعلومات ال�ستخدام امل�رصح لهم فقط وهي حتقق هدف اجلودة
املتعلق مبحدودية اال�ستخدام.

االمتثال Compliance

هو الإدراك ب�أن على املعلومات �أن تتوافق مع املوا�صفات التي تتطلبها �أهداف جودتها ،بناء على
املتطلبات� .إن االمتثال للأنظمة هو يف الغالب متطلب يتعلق با�ستخدام املعلومات ،ولي�س
عن�رص جودة مت�أ�صل باملعلومات يف غالب الأحيان.

يظهر هذا اجلدول �أن جميع معايري املعلومات من الإ�صدار الرابع قد مت تغطيتها يف الإ�صدار اخلام�س؛ �إال �أن منوذج معلومات الإ�صدار
اخلام�س يتيح تعريف جمموعة �إ�ضافية من املعايري ،وهكذا ي�ضيف قيمة �إىل معايري الإ�صدار ال�سابق.
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امللحق ز
ال�رشح التف�صيلي لعنا�رص التمكني يف كوبت 5
امللحق ز
ال�رشح التف�صيلي لعنا�رص التمكني يف كوبت 5
مقدمة
ي�شتمل هذا الف�صل على مناق�شة �أكرث تف�صيال ً للفئات ال�سبع من ممكنات الإ�صدار اخلام�س من �إطار كوبت والتي تقدم و�صفها ب�إيجاز
يف الف�صل اخلام�س ،وهي مكررة يف ال�شكل .27






527

• 

• 





• 
• 
• 





• 
• 
• 
• 
• 
• 




• 
• 







�أبعاد عنا�رص التمكني
تتلخ�ص عنا�رص التمكني املتعارف عليها يف �أربع ٍة هي:
• �أ�صحاب امل�صلحة :يرتبط كل عن�رص متكني بعدد من �أ�صحاب امل�صلحة ،وهم �أطراف ذوو �أدوار حمددة ،و� /أو لهم اهتمامات ما
مبخرجات .والهياكل التنظيمية ترتبط
بالعن�رص .ومثل ذلك �إجراءات الأعمال؛ فلكل �إجراء �أطراف تقوم بتنفيذ مهامه� ،أو لهم عناية
ٌ
ب�أ�صحاب م�صلحة لكل منهم �أهتمامات و�أدوار والتي ت�شكل جزءا ً من التنظيم .وقد يكون �أ�صحاب امل�صلحة من داخل املن�ش�أة �أو من
خارجها ،ولديهم م�صالح واحتياجات قد تكون يف بع�ض الأحيان مت�ضاربة .وترتجم احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة �إىل غايات م�ؤ�س�سية،
والتي بالتايل ترتجم �إىل غايات و�أهداف لتقنية املعلومات يف املن�ش�أة .ويبني ال�شكل  7قائمة ب�أ�صحاب امل�صلحة.
• الغايات :لكل عن�رص متكني عدد من الأهداف التي حتقق قيمة معينة للمن�ش�أة لدى حتققها .وميكن تعريف الغايات من خالل:
 النتائج املتوقعة من العن�رص. تطبيقات العن�رص وعملياته.وتقع غايات عنا�رص التمكني يف نهاية هرم غايات �إطار كوبت .وميكن ت�صنيف الغايات لفئات �أكرث تف�صيال ً من مثل:
 اجلودة الفطرية :وهي درجة اجلودة التي يعمل فيها عن�رص التمكني ويقدم من خاللها نتائج دقيقة ومو�ضوعية ومقبولة. اجلودة ال�ضمنية :هي درجة اجلودة التي تتحقق لعنا�رص التمكني ونتائجها والتي جتعلها منا�سبة للأغرا�ض التي و�ضعت لأجلها.مثال :ان تكون منا�سبة ،م�ستوفية ،ع�رصية ،مفهومة� ،سهلة اال�ستخدام.
 �إمكانية الو�صول والأمن :مدى االنت�شار والأمن الذي تتمتع به عنا�رص التمكني ونتائجها ،ومظاهر ذلك:• عنا�رص التمكني متوفرة عند احلاجة �إليها.
• النتائج �آمنة �أي انها متاحة فقط للذين يحتاجونها وي�رصح لهم باالطالع عليها.
• الدورة احلياتية :لكل عن�رص متكني دورة حياة ت�ستهل بالتح�ضريات مرورا ً مبرحلة الت�شغيل واالنتفاع حتى االنتهاء منه .وينطبق ذلك
على املعلومات ،والهياكل ،والإجراءات ،وكذلك ال�سيا�سات..الخ .وتتكون دورة احلياة من املراحل الآتية:
 oالتخطيط (وتت�ضمن تطوير املفاهيم ،وانتخابها)
 oالت�صميم
 oالبناء فاحليازة ومن ثم التطبيق
 oاال�ستخدام والت�شغيل
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 oاملراقبة والتقومي
 oالتح�سني ومن ثم اال�ستغناء عن اخلدمة
• املمار�سات اجليدة :ميكننا تعريف عدد من املمار�سات اجليدة لكل عن�رص .وتدعم املمار�سات اجليدة حتقيق الأهداف امل�أمولة من عن�رص
التمكني .وتقدم املمار�سات اجليدة �أمثلة تدعم عملية التطبيق ،كما حتدد املدخالت واملخرجات واملنتجات الالزمة له .ويقدم كوبت يف
�إ�صداره اخلام�س �أمثلة على ممار�سات ُمثلى (مثال :الإجراءات) خا�صة به .كما ميكن ا�ستخدام املمار�سات املثلى التي تو�صلت لها املعايري
القيا�سية الأخرى.
�إدارة �أداء عنا�رص التمكني
تتوقع املن�ش�آت نتائج ايجابية عند تطبيقها لعنا�رص التمكني .ولإدارة �أداء هذه العنا�رص .ويجب التحقق من االجابة عن الأ�سئلة الآتية
ا�ستنادا ً �إىل معايري الأداء التي يتم ر�صدها وقيا�سها دورياً:
• هل ا�ستهدفت احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة؟
• هل حتققت �أهداف عنا�رص التمكني؟
• هل تتم �إدارة دورة حياة العنا�رص؟
• هل طبقت املمار�سات اجليدة؟
وي�ستهدف ال�س�ؤال الأول والثاين النتائج احلقيقية لتطبيق عن�رص التمكني ،وميكن ت�سمية القيا�سات امل�ستخدمة يف قيا�س مدى حتقق
الأهداف "بامل�ؤ�رشات املت�أخرة".
اما ال�س�ؤالني الأخريين فيتعلقان باالداء الفعلي لعن�رص التمكني نف�سه ،وبالتايل ميكننا ت�سميتهما "بامل�ؤ�رشات املبكرة" .ولكل عن�رص متكني
هناك ف�صل خا�ص يبد أ� بر�سم م�شابه متاما ً لل�شكل  ،27ولكن يت�ضمن عددا ً من العنا�رص لعن�رص التمكني قيد النظر ،وهو مو�ضح باللون
االحمر.
وتالياً ،يتم ا�ستعرا�ض املكونات الأربعة بالتف�صيل وبيان عالقاتها مع عنا�رص التمكني الأخرى.
وهناك عدد من الأمثلة لتو�ضيح معاين عنا�رص التمكني وكيفية ا�ستخدامها.
والهدف من هذا الف�صل �إلقاء مزيد من ال�ضوء على الإ�صدار اخلام�س من �إطار كوبت ،وكيف ميكن تطبيق مفهوم عنا�رص التمكني
بغية دعم تطبيق حوكمة تقنية املعلومات و�إدارتها يف املن�ش�أة واالرتقاء بها.
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ال�رشح التف�صيلي لعنا�رص التمكني يف كوبت 5
متكني كوبت  :5املبادئ ،وال�سيا�سات والأطر
متثل املبادئ وال�سيا�سات �أ�ساليب التي ت�ستخدم يف التوا�صل لإبالغ ر�سالة القيادة وتوجهات فريق الإدارة وتوجيهاتها .ويو�ضح ال�شكل 28
م�ضامني املبادئ وال�سيا�سات والأطر مقارنة بالنموذج العام لها.
ويبني النموذج العام للمبادئ وال�سيا�سات والأطر ما يلي:
• �أ�صحاب امل�صلحة :ميكن �أن يكون للمبادئ وال�سيا�سات �أ�صحاب م�صلحة من داخل املن�ش�أة �أو خارجها .وي�شمل ذلك �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ،والتنفيذيني ،ومدراء املخاطر ،و�ضباط االمتثال ،واملراجعني الداخليني واخلارجيني ،كما ميكن �أن ي�شمل مزودي اخلدمات ذوي ال�صلة،
وبع�ض امل�ستفيدين من اخلدمات كالعمالء بالإ�ضافة �إىل بع�ض اجلهات الت�رشيعية .والعالقة من طرفني ،فبع�ض �أ�صحاب امل�صلحة
يقرون ال�سيا�سات ويكون على الطرف االخر االلتزام ،واالمتثال ملا جاء فيها.
• الغايات واملعايري القيا�سية :تعرف املبادئ وال�سيا�سات والأطر من قبل جمل�س الإدارة والتنفيذيني ،وتعد �أدوات للتوا�صل بخ�صو�ص
التعليميات وال�ضوابط يف املن�ش�أة ،وتدعم حتقيق �أهداف احلوكمة ،وقيم املن�ش�أة .ويجب ان تكون املبادئ:
 حمدودة العدد مكتوبة بلغة تعزز القيم امل�ؤ�س�سية بقدر االمكان.تو�ضح ال�سيا�سات كيفية و�ضع املبادئ قيد التنفيذ ،وتوجه عملية اتخاذ القرار مبا ين�سجم معها .وتتمتع ال�سيا�سات اجليدة مبوا�صفات
من �أبرزها:
• الفاعلية� :أي حتقيق الهدف املن�شود منها.
• اجلدوى� :أي التحقق من �أن املبادئ تطبق ب�صورة جمدية.
• غري تداخلية� ،أي تبدو منطقية للذين يطلب منهم االمتثال لها ،فتتجنب خلق مقاومة ال لزوم لها.
�سيا�سات الو�صول :هل هناك �آلية مطبقة تي�رس ح�صول �أ�صحاب امل�صحلة على املعلومات ،وبب�ساطة ،هل يدركون وجود هذه ال�سيا�سات؟
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يجب �أن تزود �أطر احلوكمة ومنهجيات �إدارتها فريق القيادة باملن�ش�أة بالهياكل التنظيمية والتوجيهات والأ�ساليب�..إلخ ،التي تدعم
حتقيق حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية و�إدارتها بكفاءة .وينبغي لهذه االطر �أن تكون:
 متكاملة ،وتغطي كافة اجلوانب املطلوبة. مفتوحة ومرنة ،وتتكيف مع �إحتياجات املن�ش�أة اخلا�صة. معا�رصة� :أي تعك�س توجهات الإدارة و�أهدافها التي ت�سعى لتحقيقها من تطبيقها للحوكمة. -من�شورة ومتوفرة لإطالع �أ�صحاب امل�صلحة.
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• دورة احلياة :تتمتع ال�سيا�سات بدورة حياة تدعم حتقيقيها للغايات املحددة .والأطر مهمة لأنها تقدم هيكلية متما�سكة للتوجيه.
ومثال ذلك� ،أن �إطار ميكن ان يكون منطلقا ً ل�صياغة عدد من ال�سيا�سات املتكاملة ورعايتها ،و�أن متثل نقطة مرجعية للتحرك بني
ال�سيا�سات ب�سهولة.
وا�ستنادا �إىل البيئة اخلارجية التي تعمل فيها املن�ش�أة ،يكون هناك متطلبات ت�رشيعية خمتلفة لل�ضوابط ذات الفاعلية الداخلية منها
واخلارجية ،ونتيجة لذلك ي�صبح لدى املن�ش�أة �سيا�سة فاعلة .ومن امل�سائل التي يجب �أخذها يف احل�سبان حيال الأطر وال�سيا�سات �أن
تكون حديثة وع�رصية ،وبالتايل متى يتم مراجعتها وحتديثها ،وهل هناك �آليات تتبناها املن�ش�أة ت�ضمن وعي ذوي ال�صلة بهذه التحديثات؟
وهل ي�سهل الو�صول لإ�صداراتها الأخرية؟ (انظر البند ال�سابق) ،وهل يتم التخل�ص من املعلومات منتهية ال�صالحية �أو �أر�شفتها ب�صورة
منا�سبة.
• املمار�سات اجليدة:
 تتطلب املمار�سات اجليدة �أن تكون ال�سيا�سات جزءا ً من �إطار احلوكمة والإدارة ال�شاملني ،ويقدمان هيكلية هرمية ترتبط فيهاال�سيا�سات باملبادئ ب�صورة منا�سبة ووا�ضحة.
 وكجزء من الإطار العامل لل�سيا�سات هناك عنا�رص مهمة يجب تو�صيفها لك �سيا�سة هي:• نطاقها ومعايري �صحتها.
• بيان النتائج املرتتبة على التفريط يف االلتزام بها.
• كيفية التعامل مع اال�ستثناءات (احلاالت ال�شاذة).
• كيفية قيا�س مدى االلتزام بال�سيا�سات والتوافق معها.
 ميكن لأطر احلوكمة والإدارة العامة املتعارف عليها تقدمي توجيهات قيمة على ما يجب �أن ت�شتمل عليه ال�سيا�سات. يجب �أن تتنا�سب ال�سيا�سات مع م�ستوى رغبة املن�شاة يف املغامرة ،وال�سيا�سات مكونات رئي�سة من منظومة ال�ضوابط الداخلية،والتي تهدف لإدارة املخاطر واحتوائها .وحتديد توجهات الإدارة نحو املخاطر هو جزء من مهام حوكمتها ،ويجب �أن تنعك�س يف ال�سيا�سات
التي تتبناها املن�ش�أة .وبع�ض املن�ش�آت لديها ح�سا�سية عالية جتاه املخاطر وتتجنبها با�ستمرار ،يف حني �أن بع�ضها تتبنى �سيا�سات �أكرث
انفتاحا ً وجر�أة.
 ينبغي �إعادة تقييم املخاطروحتديثها دورياً.• العالقات مع عنا�رص التمكني الأخرى :وتت�ضمن ما ي�أتي:
 يجب �أن تعك�س املبادئ ،وال�سيا�سات و�أطر العمل ثقافة املن�ش�أة وقيمها الأخالقية ،و�أن ت�شجع املمار�سات املرغوبة ،ولذلك هناك روابطقوية مع الثقاقة امل�ؤ�س�سية واملحفزات ال�سلوكية فيها.
 املمار�سات العملية واملهام املقننة من �أهم و�سائل تنفيذ ال�سيا�سات. ميكن للهياكل التنظيمية دعم تطبيق ال�سيا�سات �ضمن نطاقات �صالحياتها ،كما ميكن تعريف �إجراءاتها من خالل ال�سيا�سات. -ال�سيا�سات هي بب�ساطة معلومات ،لذا فممار�سات احلوكمة تنطبق عليها �أي�ضا ً

املثال  - 9و�سائل الإعالم االجتماعية
تنظر �إحدى املن�ش�آت يف م�س�ألة ا�ستخدام و�سائل الإعالم االجتماعية الع�رصية ،وتواجه �ضغوطا ً من موظفيها لتمكينهم من
الو�صول لهذه الو�سائل يف �أثناء عملهم يف حني لديها حتفظات حيال هذه الو�سائل ومتنع موظفيها من الو�صول �إليها لأ�سباب �أمنية.
وتواجه هذه املن�ش�أة �ضغوطات خمتلفة التخاذ موقف خمالف من هذه الو�سائل ،ويطالب العاملون ب�سماحيات ت�شابه متاما ً ما
يح�صلون عليه يف منازلهم ،يف حني ترغب املن�ش�آة بتفعيل ا�ستخدام هذه الو�سائل يف �أعمالها كالت�سويق ،ون�رش الوعي.
وقد �صدر قرار بتبني �سيا�سات تقنن ا�ستخدامات هذه الو�سائل يف �أثناء العمل الر�سمي وبا�ستخدام �أجهزة املن�ش�أة و�شبكاتها ،وكذلك
با�ستخدام الأجهزة املحمولة التي توفرها ال�رشكة ملوظفيها .تندرج ال�سيا�سة اجلديدة يف �إطار ال�سيا�سة العامة القائمة �ضمن الفئة
"�سيا�سات اال�ستخدام املقبول" ،وتت�ضمن حريات �أو�سع من ال�سيا�سات ال�سابقة .ونتيجة لذلك ،مت تطوير حملة تثقيفية ل�رشح �أ�سباب
هذه ال�سيا�سة اجلديدة .ويف الوقت نف�سه ،هناك �أي�ضا ت�أثري على بع�ض عنا�رص التمكني امل�ساعدة الأخرى:
• على العاملني التعرف على هذه الو�سائل االعالمية وكيفية ا�ستخدامها بدون جلب �أية متاعب �أو �إحراج للمن�ش�أة .وعليهم تعلم
ال�سلوكيات املنا�سبة والعمل على تعزيز مهاراتهم جنبا ً �إىل جنب مع التوجهات التي تتبناها املن�ش�أة.
• هناك عدد من الإجراءات الأمنية التي ينبغي تعديلها كي تتنا�سب مع هذه التوجهات ،فتم �إتاحة الو�صول لهذه املواقع االجتماعية،
والغيت الإجراءات الأمنية� ،إال �أن ينبغي ا�ستخدام بع�ض ال�ضوابط الأمنية التعوي�ضية.
مالحظة :يعد كوبت  5مثاال ً كما هو مو�ضح يف هذا ال�سياق.
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امللحق ز
ال�رشح التف�صيلي لعنا�رص التمكني يف كوبت 5
عن�رص متكني كوبت اخلام�س :الإجراءات
يبني ال�شكل  29خ�صو�صيات عن�رص التمكني املتمثل يف الإجراءات مع مقارنتها بالو�صف العام لعنا�رص التمكني.

تعرَّف العملية �أو االجراء  Processعلى �أنه ’جمموعة من املمار�سات التي تت�أثر ب�سيا�سات و�إجراءات امل�ؤ�س�سة والتي ت�أخذ مدخالت من
عدد من امل�صادر (مبا يف ذلك الإجراءات الأخرى) ،وتتعامل مع تلك املدخالت ومن ثم تنتج خمرجات (مثل املنتجات �أو اخلدمات).
يبني منوذج الإجراءات ما ي�أتي:
• �أ�صحاب امل�صلحة – الإجراءات لديها �أ�صحاب م�صلحة من داخل املن�ش�أة وخارجها ،لكل منهم جمموعة من الأدوار اخلا�صة به؛
ويتم توثيق �أ�صحاب امل�صلحة وم�ستويات م�س�ؤولياتهم يف خرائط امل�س�ؤولية املعروفة اخت�صارا ً بـ " ."RACIوي�شمل �أ�صحاب امل�صلحة
اخلارجيني (�أي من خارج املن�ش�أة) العمالء ،و�رشكاء العمل ،وامل�ساهمني ،واجلهات التنظيمية� .أما �أ�صحاب امل�صلحة الداخليني في�شملون
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،واملدراء ،وطواقم العمل ،واملتطوعني.
و�صف للنتائج املرغوبة من االجراء .والنتائج ميكن �أن تكون نتاجات �صناعية � ،Artifactأو
• الأهداف – تعرَّف �أهداف الإجراءات على �أنها
ٌ
تغيريات ذات �أثر ن�سبي يف و�ضع ما� ،أو حت�سني كبري يف قدرات �إجراءات �أخرى ،وهي متثل جز ًءا من �سل�سلة تتابع الأهداف� ،أي �أن �أهداف
الإجراءات تدعم الأهداف املتعلقة بتقنية املعلومات ،والتي بدورها تدعم الأهداف امل�ؤ�س�سية.
ميكن ت�صنيف �أهداف الإجراءات كما يلي:
 �أهداف ذاتية (جوهرية)  – Intrinsicهل العملية لديها جودة ذاتية؟ وهل هي دقيقة ومتما�شية مع املمار�سات اجليدة؟ وما مدىتوافقها مع القواعد الداخلية واخلارجية؟
 �أهداف �سياقية  – Contextualهل مت تكييف وتوفيق العملية بح�سب موقف امل�ؤ�س�سة اخلا�ص؟ هل العملية مالئمة ومفهومةو�سهلة التطبيق؟
 �أهداف الأمن و�إمكانية الو�صول  – Accessibilityتبقى الإجراءات �رسية ،عند اللزوم ،وتكون معروفة وميكن الو�صول �إليها من قبل�أولئك الذين يحتاجونها.
أي�ضا بالن�سبة للإجراءات ،يتم حتديد مقايي�س معيارية (م�ؤ�رشات) لقيا�س �إىل �أي مدى
يف كل م�ستوى يف �سل�سلة تتابع الأهداف ،وبالتايل � ً
حتققت الأهداف .وميكن تعريف املقايي�س املعيارية على �أنها ’كيانات قابلة للقيا�س الكمي تتيح قيا�س حتقق �أحد �أهداف االجراء .وينبغي
�أن تتمتع املقايي�س بخ�صائ�ص ذكية SMART؛ وقد ا�صطلح اخلرباء على املوا�صفات االتية :حمددة  ،Specificوقابلة للقيا�سMeasurable
 ،وقابلة للتنفيذ  ، Actionableومالئمة  ، Relevantوم�ضبوطة زمنيًا .Timely
ولكي يتم �إدارة عنا�رص التمكني بفعالية وكفاءة ،يلزم حتديد مقايي�س معيارية لقيا�س �إىل �أي مدى مت حتقيق النتائج املتوقعة� .إ�ضاف ًة �إىل
أي�ضا ميكن حتديد مقايي�س معيارية
ذلك ،هناك جانب ثا ٍن يف �إدارة �أداء عنا�رص التمكني يبني �إىل �أي مدى يتم تطبيق املمار�سات اجليدة ،وهنا � ً
م�صاحبة للم�ساعدة يف �إدارة عن�رص التمكني.
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• دورة احلياة – كل عملية لها دورة حياة ،حيث يتم تعريفها ،و�إن�شا�ؤها ،وت�شغيلها ،ومراقبتها ،و�ضبطها  /حتديثها �أو ايقافها عن
العمل .واملمار�سات العامة للإجراءات كتلك املعرَّفة يف منوذج تقييم �إجراءات كوبت بناءا ً على الأيزو  ISO/IEC 15504ميكن �أن ت�ساعد
يف تعريف الإجراءات ،وت�شغيلها ،ومراقبتها وحت�سينها.
• املمار�سات اجليدة – يحتوي الكتيب "كوبت  :5الإجراءات التمكينية" على منوذج مرجعي للإجراءات ،حيث يوجد و�صف للممار�سات
اجليدة الداخلية يف العملية مب�ستويات متدرجة من التف�صيل :املمار�سات ،والأن�شطة ،والأن�شطة التف�صيلية14:
املمار�سات:
• لكل عملية يف كوبت  ،5توفر ممار�سات احلوكمة  /الإدارة جمموعة كاملة من املتطلبات عالية امل�ستوى من �أجل تنفيذ عملي وفعال
حلوكمة و�إدارة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية ،وهي:
 oمتطلبات تقدمي املنافع والفوائد ،وحت�سني م�ستوى املخاطر ،وحت�سني ا�ستخدام املوارد.
 oمتطلبات التوافق مع املعايري واملمار�سات اجليدة املالئمة واملقبولة ب�شكل عام.
 oمتطلبات عامة ،وبالتايل �ستحتاج �إىل تكييف لتتنا�سب مع احتياجات كل م�ؤ�س�سة.
 oمتطلبات تغطي �أدوار امل�شاركني يف الإجراء �سواء من جانب �إدارات الأعمال �أو من جانب تقنية املعلومات (�أي ت�شمل املن�ش�أة كاملةً).
• �إن كيان احلوكمة يف امل�ؤ�س�سة و�إدارتها يحتاجان �إىل تقرير اختيارات تتنا�سب مع ممار�سات احلوكمة والإدارة تلك ،وذلك من خالل:
 oانتقاء تلك املمار�سات التي هي حمل تطبيق واتخاذ قرار ب�ش�أن تلك الأخرى التي �سيتم تنفيذها.
 oتبني ممار�سات ا�ضافية عند اللزوم وتكييفها مع حاجة امل�ؤ�س�سة.
 oتعريف املمار�سات غري املتعلقة بتقنية املعلومات وتبنيها من �أجل دجمها يف �إجراءات العمل.
 oاختيار كيفية تطبيق املمار�سات� ،أي تكرارها ،ونطاقاتها ،وميكنتها�..إلخ.
 oقبول املخاطر املتعلقة بعدم تطبيق تلك املمار�سات التي قد تكون حمل تطبيق.
الأن�شطة – فيما ي�أتي الإجراءات الأ�سا�سية التي يتم اتخاذها لت�شغيل العملية وذلك �ضمن �إطار كوبت :5
• بدايةً؛ تعريفها على �أنها "�إر�شادات لتحقيق املمار�سات الإدارية من �أجل جناح حوكمة و�إدارة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية" .وتقدم �أن�شطة
كوبت  5اجاب ًة على اال�سئلة التقليدية (كيف ،وماذا ،وملاذا) يتم تطبيق كل ممار�سة للحوكمة �أو الإدارة بهدف حت�سني �أداء تقنية
املعلومات ،و � /أو معاجلة خماطر ت�سليم خدمات وحلول تقنية املعلومات .وتكون هذه املواد قيد ا�ستخدام لكل من:
 oالإدارة ،ومقدمي اخلدمات ،وامل�ستخدمني النهائيني ،وحمرتيف تقنية املعلومات الذين يحتاجون �إليها من �أجل التخطيط لتقنية
املعلومات امل�ؤ�س�سية� ،أو بنائها� ،أو ت�شغيلها� ،أو مراقبتها.
 oحمرتيف التدقيق واملراجعة الذين قد يُ�س�ألون عن �آرائهم بخ�صو�ص ما يتم تطبيقه حالي أ� �أو يقرتحونه للتطبيق م�ستقبال،كتح�سينات
�رضورية.
• جمموعة كاملة من الأن�شطة العامة واخلا�صة التي توفر �أ�سلوبًا واح ًدا يتكون من جميع اخلطوات ال�رضورية والكافية لتحقيق ممار�سات
احلوكمة والإدارة الأ�سا�سية .وتقدم هذه االن�شطة �إر�شادات عالية امل�ستوى لتقييم الأداء الفعلي ،ومن ثم التو�صية بالتح�سينات
املحتملة .وهذه الأن�شطة:
 oت�صف جمموعة من خطوات التنفيذ ال�رضورية والكافية لتحقيق ممار�سات احلوكمة والإدارة.
 oتراعي مدخالت وخمرجات االجراءات.
 oمبنية على معايري وممار�سات جيدة مقبولة ب�شكل عام.
 oتدعم ت�أ�سي�س �أدوار وم�س�ؤوليات وا�ضحة.
� oأخريا ً هذه االن�شطة لي�ست و�صفة نهائية ،وحتتاج �إىل تكييف وتطوير لت�صبح �إجراءات حمددة مالئمة للم�ؤ�س�سة.
ٍ
كاف من التف�صيل لتنفيذها ،وقد توجد حاجة �إىل مزيد من الإر�شادات
الأن�شطة التف�صيلية –قد ال تكون الأن�شطة على م�ستوى
يتم �أما:
 احل�صول عليها من معايري وممار�سات جيدة تخ�ص�صية مثل  ،ITILو�سل�سلة الأيزو  ،ISO/IEC 27000وبرن�س PRINCE 2 �أو تطويرها ك�أن�شطة خا�صة �أكرث تف�صيال ً كتطويرات ت�ضاف لعائلة منتجات كوبت  5نف�سها.املدخالت واملخرجات – �إن املدخالت واملخرجات يف كوبت  5هي منتجات االجراء املادية امللمو�سة �أو اخلدمية والتي تعترب �رضورية لدعم
ت�شغيل العمليات فهي ِّ
متكن من اتخاذ القرارات الرئي�سية ب�ش�أنها ،وتوفر �سجال ً وم�سارا ً للتدقيق يف �أن�شطتها ،وتتيح املتابعة يف
حاالت احلوادث .ويتم تعريف املدخالت واملخرجات على امل�ستوى الرئي�سي ملمار�سات احلوكمة  /الإدارة ،وقد ت�شمل بع�ض منتجات العمل
امل�ستخدمة فقط يف داخل العملية ،وهي عادةً ما تكون مدخالت جوهرية لإجراءات �أخرى15 .

املمار�سات اجليدة اخلارجية ميكن �أن توجد يف �أي �شكل �أو على �أي م�ستوى من التفا�صيل ،وهي على الأغلب ت�شري �إىل معايري
قيا�سية و�أطر عمل �أخرى .وميكن للم�ستخدمني الرجوع �إىل تلك املمار�سات اخلارجية يف جميع الأوقات ،مع العلم �أن كوبت متوافق
مع تلك املعايري حيثما كان ذلك منا�سبًا ،و�ستتاح �أية معلومات عن مقابلة كوبت مع هذه املعايري مبجرد احل�صول عليها.

�إدارة �أداء عنا�رص التمكني
تتوقع امل�ؤ�س�سات نتائج �إيجابية من تطبيق وا�ستخدام عنا�رص التمكني .حتى تتم �إدارة �أداء عنا�رص التمكني ،ف�إنه �ستلزم مراقبة الأ�سئلة
التالية وبالتايل �إجابتها الحقًا ـ بنا ًءا على املقايي�س ـ ب�شكل منتظم:
• هل مت تناول احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة؟
• هل مت حتقيق �أهداف عنا�رص التمكني؟
• هل تتم �إدارة دورة احلياة؟
• هل يتم تطبيق املمار�سات اجليدة؟

 14يجري يف �إطار امل�رشوع احلايل تطوير املمار�سات والأن�شطة فقط� .أما امل�ستويات الأكرث تف�صيال ً فهي قابلة ملزيد من التطويرات ،على �سبيل املثال ،الأدلة االحرتافية املتنوعة قد
أي�ضا ،وميكن احل�صول على املزيد من الإر�شادات من خالل املعايري و�أطر العمل ذات ال�صلة ،كما متت الإ�شارة �إىل ذلك يف
تقدم �إر�شادات �أكرث تف�صيال ً يف املجاالت اخلا�صة بهاً � .
ال�رشوحات التف�صيلية للإجراءات.
 15ال ينبغي �أن ينظر للمدخالت واملخرجات التو�ضيحية يف كوبت  5على �أنها قائمة �شاملة لأنه قد ت�ستجد معلوماتية �إ�ضافية ،بح�سب البيئة و�إطار عمل الإجراءات اخلا�ص يف
كل م�ؤ�س�سة بعينها.
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امللحق ز
ال�رشح التف�صيلي لعنا�رص التمكني يف كوبت 5
يف حالة عن�رص التمكني اخلا�ص بالإجراءات ،ف�إن ما ذكر يف النقطتني الأوىل والثانية يتناول النتائج الفعلية من العملية .وميكننا ت�سمية
املقايي�س امل�ستخدمة لقيا�س �إىل �أي مدى مت حتقيق الأهداف بامل�ؤ�رشات البعدية �أو الالحقة  .Lagging Indicatorsويت�ضمن الكتيب "كوبت
 :5الإجراءات التمكينية" ،تعريف بعدد من املقايي�س لكل هدف من �أهداف الإجراء.
�أما ما ذكر يف النقطتني الأخريتني فيتناول الوظيفية الفعلية لعن�رص التمكني نف�سه ،وميكن �أن ت�سمى املقايي�س امل�ستخدمة لهذا
الغر�ض بامل�ؤ�رشات القبلية �أو ال�سابقة . Leading Indicators
م�ستوى قدرة االجراء – ي�شتمل كوبت  5على خمطط لتقييم قدرات الإجراءات بناءا ً على الأيزو  .ISO/IEC 15504وقد نوق�ش ذلك يف
الباب  8من كوبت  ،5وهناك مزيد من الإر�شادات من مطبوعات منف�صلة حول كوبت � 5صادرة عن اجلمعية .وباخت�صار ،ف�إن م�ستوى قدرة
العملية يقي�س كال ً من حتقيق الأهداف وتطبيق املمار�سات اجليدة.
ش� الروابط بني الإجراءات والفئات الأخرى من عنا�رص التمكني من خالل العالقات التالية:
العالقات مع عنا�رص التمكني الأخرى – تن� أ
• حتتاج الإجراءات �إىل معلومات (ك�أحد �أنواع املدخالت) وميكن �أن تنتج معلومات (كنتائج عمل).
• حتتاج الإجراءات هياكل تنظيمية و�أدوار حمددة كي تعمل؛ وكما هو مبني بوا�سطة خرائط امل�س�ؤوليات  ،RACIمثل اللجنة التوجيهية
لتقنية املعلومات ،وجلنة املخاطر امل�ؤ�س�سية ،وجمل�س الإدارة ،وجلان املراجعة والتدقيق ،ورئي�س املعلوماتية ،والرئي�س التنفيذي.
أي�ضا من متطلباتها (البنية التحتية ،والتطبيقات� ،إلخ).
• تنتج الإجراءات قدرات خدمية للم�ؤ�س�سة ،وتعد هذه القدرات � ً
• ميكن �أن تعتمد الإجراءات على �إجراءات �أخرى �سابقة لها ،كما �ست�ؤدي لإطالق اجراءات الحقة.
• تنتج الإجراءات احلاجة املتجددة ل�سيا�سات و�إجراءات كي ت�ضمن ات�ساق التطبيق والتنفيذ ،كما حتتاج ل�سيا�سات تدعم تطبيقها.
• حتدد اجلوانب الثقافية وال�سلوكية مدى جودة تنفيذ الإجراءات.

مثال لأجراء متكيني يف املمار�سة العملية
يو�ضح املثال  10عن�رص متكيني �إجرائي (�أي عن�رص متكني من نوع �إجراء ( ،))Processوارتباطاته املتبادلة و�أبعاده .وقد بُني هذا املثال على
املثال  7املذكور �سابقًا يف هذا الكتيب.
النموذج املرجعي للإجراءات يف كوبت 5
�إجراءات احلوكمة والإدارة
�إن �أحد املبادئ اال�سرت�شادية يف كوبت  5هو التمييز القائم بني احلوكمة والإدارة .وتوافقًا مع هذا املبد�أ ،ف�إن كل م�ؤ�س�سة من املنتظر �أن
تنفذ عددًا من �إجراءات احلوكمة وعددًا من �إجراءات الإدارة لتقدم حوكمة و�إدارة �شاملة لتقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية.
عند تناول عمليات احلوكمة والإدارة يف �سياق امل�ؤ�س�سة ،ف�إن الفرق بني �أنواع العمليات يكمن يف �أهداف العمليات:
• عمليات احلوكمة – ت�سعى �إجراءات احلوكمة لتحقيق �أهدافها لدى �أ�صحاب امل�صلحة – كتقدمي القيمة ،وحت�سني املخاطر ،وحت�سني
املوارد – وهي ت�شمل املمار�سات والأن�شطة املوجهة نحو تقييم اخليارات اال�سرتاتيجية ،و�صياغة توجيهات لتقنية املعلومات ،ومراقبة
وجه  ،Directراقب  )Monitorومبا يتفق مع مباديء معيار الأيزو
(قيم ّ ، Evaluate
النتائج وذلك با�ستخدام نطاق كوبت ذو املفهوم الثالثي ّ
.ISO/IEC 38500
• �إجراءات الإدارة – متا�شيًا مع تعريف الإدارة ،ف�إن املمار�سات والأن�شطة املوجودة يف �إجراءات الإدارة تغطي جماالت امل�س�ؤولية املتعلقة
بتقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية وفقا ً للمنظور خطط  ،Planطور � ، Buildشغل  ، Runراقب  Monitorاملعروف اخت�صارا ً بـ  ،PBRMويجب
على هذه االجراءات �أن ت�شمل جميع جوانب تقنية املعلومات يف امل�ؤ�س�سة.
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مثال  - 10الروابط املتبادلة بني عنا�رص التمكني من نوع �إجراءات
�ضمن �سياق حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية قامت �إحدى امل�ؤ�س�سات بتحديد "مدراء لإجراءات الأعمال" ،وذلك للإجراءات املتعلقة
بتقنية املعلومات ،وكلفتهم بتعريف عمليات تقنية املعلومات وت�شغيلها بفعالية وكفاءة.
بدايةً� ،سريكز مدراء العمليات على عنا�رص متكني العمليات� ،آخذين يف احل�سبان �أبعاد عنا�رص التمكني:
• �أ�صحاب امل�صلحة :ي�شمل �أ�صحاب امل�صلحة جميع القائمني ب�أدوار يف االجراءات �أو ذوي �صله بها؛ �أي كل الأطراف امل�س�ؤولة
(� )Responsibleأو امل�ساءلة (� )Accountableأو امل�ست�شارة (� )Consultedأو املحاطة علما ً ( )RACI) (Informedوذلك يف �أثناء �أن�شطة
االجراء .وميكن لأجل ذلك ا�ستخدام خارطة  RACIكما هو مبني يف "كوبت  :5العمليات التمكينية ".
• الأهداف :لكل �إجراء ،يلزم تعريف �أهداف مالئمة ومقايي�س متعلقة به .على �سبيل املثال ،بالن�سبة للإجراء "قم ب�إدارة العالقات"
(العملية  APO08يف "كوبت  5وهي �ضمن "العمليات التمكينية") ميكن �أن جند جمموعة من �أهداف العملية واملقايي�س مثل:
 الهدف :ا�سرتاتيجيات وخطط ومتطلبات العمل مفهومة جي ًدا وموثقة ومعتمدة.* املقيا�س :الن�سبة املئوية للربامج املتوافقة مع متطلبات العمل يف امل�ؤ�س�سة �أو �أولوياته.
 الهدف :وجود عالقات جيدة بني امل�ؤ�س�سة وق�سم تقنية املعلومات.* املقيا�س :درجات ر�ضا امل�ستخدمني و�أفراد تقنية املعلومات من واقع اال�ستبيانات.
• دورة احلياة :لكل عملية دورة حياة� ،أي يلزم �أن يتم �إن�شا�ؤها ،وتنفيذها ،ومراقبتها ،و�ضبطها عند اللزوم .ويف نهاية الأمر ،توقف
العمليات عن اال�ستخدام .يف هذه احلالة ،ف�إن مدراء العمليات �سيحتاجون لت�صميم وتعريف العملية �أوالً ،وميكنهم �أن ي�ستخدموا
عنا�رص عديدة من العمليات التمكينية يف �إطار كوبت  5لت�صميم االجراءات؛ �أي لتحديد امل�س�ؤوليات وتق�سيم االجراء �إىل ممار�سات
و�أن�شطة ،وحتديد منتجات العمل من مدخالت وخمرجات .ويف مرحلة الحقة� ،سيحتاج الإجراء لي�صبح �أكرث ثباتًا وكفاءة ،ولهذا
الغر�ض ميكن �أن يزيد مدراء االجراء من م�ستوى قدرته .وميكن �أن ي�ستخدم مدراء الإجراء لهذا الغر�ض "منوذج قدرة العمليات
وخ�صائ�صها يف كوبت  "5وامل�ستوحى من الأيزو ISO/IEC 15504
• املمار�سات اجليدة :يو�ضح كوبت  5بتف�صيل و�إ�سهاب املمار�سات اجليدة للعمليات يف الكتيب" :كوبت  :5العمليات التمكينية"،
كما متت الإ�شارة �إليه يف البند ال�سابق .وميكن ا�ستلهام بع�ض الأفكار واحل�صول على �أمثلة للإجراءات يف هذا الكتيب ،حيث يغطي
طيفا ً متكامال ً من الأن�شطة الالزمة لأجل حوكمة جيدة و�إدارة فاعلة لتقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية.
�إ�ضاف ًة �إىل الإر�شادات حول عنا�رص متكني العمليات ،ميكن ملدراء العمليات �أن يقرروا النظر �إىل عدد من عنا�رص التمكني الأخرى مثل:
• خرائط حتديد امل�س�ؤوليات ال�شهرية بـ  ،RACIوالتي تبني الأدوار وامل�س�ؤوليات .وتتيح عنا�رص التمكني الأخرى لنا التنقيب �أكرث حول
هذا البُعد ،مثل:
 يف عن�رص التمكني املتعلق اخلا�ص باملهارات والكفاءات ،ميكن تعريف املهارات والكفاءات الالزمة لكل دور ،وحتديد الأهدافاملالئمة (مثل م�ستويات املهارة التقنية وال�سلوكية) واملقايي�س امل�صاحبة لها.
أي�ضا على عدد من الهياكل التنظيمية .وميكن اال�ستفا�ضة بتو�صيف هذه الهياكل يف عن�رص
 حتتوي خرائط ً � RACIالتمكني املتعلق بالهياكل التنظيمية ،حيث ميكن تقدمي بيان �أكرث تف�صيال ً للهياكل ،وتعريف النتائج املتوقعة واملقايي�س
املتعلقة بها (مثل القرارات) ،وتعريف املمار�سات اجليدة (مثل نطاق ال�سلطة ،واملباديء الت�شغيلية يف الهيكل ،وم�ستوى
ال�سلطة).
• �ست�سهم املبادئ وال�سيا�سات ب�صياغة االجراءات وحتدد �أ�سباب وجودها ،وحمل تطبيقها ،وكيف يتم ا�ستخدامها .ويف احلقيقة هذا
هو جمال تركيز عن�رص التمكني املتعلق باملبادئ وال�سيا�سات.
�صلب العملية نف�سها
على الرغم من تباين نتائج كال نوعي االجراءات حيث �أنها موجهة جلمهور خمتلف� ،إال �أن جميع العمليات ويف ُ
تتطلب �أن�شطة ’تخطيط’ ،و’بناء �أو تطبيق’ ،و’تنفيذ’ ،و’مراقبة’.
النموذج املرجعي للعمليات يف كوبت 5
كوبت  5لي�س و�صفيًا ،ولكنه ينادي ب�أن تقوم امل�ؤ�س�سات بتطبيق عمليات احلوكمة والإدارة حتى تتم تغطية املجاالت الرئي�سية ،كما هو
مبني يف ال�شكل .30
مالئما ،طاملا تتم تغطية جميع الأهداف الأ�سا�سية للحوكمة والإدارة،
نظريًا ،ميكن مل�ؤ�س�سة ما �أن تنظم العمليات فيها كما تراه
ً
�إما امل�ؤ�س�سات ال�صغرى فقد يكون لديها عدد �أقل من الإجراءات ،بينما امل�ؤ�س�سات الكربى والأكرث تعقي ًدا قد يكون لديها الكثري من
العمليات ،وجميع هذه العمليات عليها �أن تغطي نف�س الأهداف.
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ا�ضافة ملا ذكر ،ف�إن كوبت  5ي�شتمل على منوذج مرجعي للإجراءات ،وهو يعرِّف عددًا من عمليات احلوكمة والإدارة ويبينها بالتف�صل .ويقدم
منوذجا
منوذجا مرجعيًا للإجراءات ميثل تلك املوجودة ب�شكل طبيعي يف م�ؤ�س�سة ما واملتعلقة ب�أن�شطة تقنية املعلومات ،مما يقدم
كوبت 5
ً
ً
ً
م�شرتكا مفهو ًما ملدراء تقنية املعلومات ومدراء �إدارات االعمال� .إن منوذج العمليات املقرتح هو منوذج كامل و�شامل ،ولكنه لي�س
مرجعيًا
منوذج العمليات الوحيد املمكن فكل م�ؤ�س�سة يجب �أن حتدد جمموعة العمليات اخلا�صة بها ،مع مراعاة متطلباتها اخلا�صة.
�إن توظيف منوذج ت�شغيلي ولغة م�شرتكة جلميع �أجزاء امل�ؤ�س�سة ذات ال�صلة ب�أن�شطة تقنية املعلومات هو �أحد �أكرث اخلطوات �أهمي ًة
أي�ضا �إطار عمل لقيا�س ومراقبة �أداء تقنية املعلومات ،والتوا�صل مع مقدمي اخلدمات ،ودمج �أف�ضل
وح�سما جتاه حوكمة جيدة؛ فهو يوفر � ً
ً
املمار�سات الإدارية وتطبيقها.
يق�سم النموذج املرجعي للعمليات يف كوبت  5عمليات حوكمة و�إدارة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية �إىل منطقتني رئي�سيتني من الأن�شطة
ـ احلوكمة والإدارة ـ مق�سمة �إىل جماالت عمليات:
وجه ،راقب
با�سلوب
ممار�سات
تعريف
يتم
عملية
كل
داخل
يف
حوكمة؛
عمليات
• احلوكمة – هذا املجال يحتوي على خم�س
(قيمّ ،
ّ
 � )EDMآنف الذكر.طور� ،شغل ،راقب  PBRM( -وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا اال�سلوب
• الإدارة – هذه املجاالت الأربعة متما�شية مع ممار�سات ا�سلوب (خططّ ،
قد تطور عن الإ�صدار ال�سابق لكوبت  .4.1وتوفر هذه املمار�سات تغطية لتقنية املعلومات من بدايتها �إىل نهايتها؛ فكل جمال يحتوي
على عدد من العمليات ،كما كان يف الإ�صدار  4.1وما �سبقه من �إ�صدارات .وعلى الرغم من �أن معظم العمليات تتطلب �أن�شطة لـ
’التخطيط’ ،و’التطبيق’ ،و’التنفيذ’ ،و’املراقبة’ يف داخل العملية ـ كما �سبق بيانه � -أو يف داخل الق�ضية املحددة التي يتم تناولها (على
�سبيل املثال ،اجلودة� ،أو الأمن)� ،إال �أنها تو�ضع يف جماالت متما�شية مع �أي من مناطق الن�شاط هي الأكرث مالءمة ب�شكل عام عند النظر
�إىل تقنية املعلومات على م�ستوى م�ؤ�س�سي.
أي�ضا كامل نطاق �أن�شطة العمل و�أن�شطة تقنية املعلومات املتعلقة بحوكمة و�إدارة تقنية املعلومات
يف كوبت  ،5تغطي العمليات � ً
امل�ؤ�س�سية ،مما يجعل منوذج العمليات ممت ًدا حقًا عرب امل�ؤ�س�سة بات�ساعها.
�إن النموذج املرجعي للإجراءات يف كوبت  5هو البديل الذي يخلف منوذج الإجراءات يف كوبت  ، 1.مع دمج مناذج �إجراءات �إدارة املخاطر Risk
 ، ITو قيمة تقنية املعلومات  Val ITكذلك .ويبني ال�شكل  31املجموعة الكاملة واملكونة من � 37إجراءا ً للحوكمة والإدارة يف كوبت .5
وي�شتمل الكتيب "كوبت  :5العمليات التمكينية" على تفا�صيل كل العمليات ،بح�سب منوذج العمليات املبني �سابقًا.
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امللحق ز
ال�رشح التف�صيلي لعنا�رص التمكني يف كوبت 5
عن�رص التمكني :الهياكل التنظيمية
يو�ضح ال�شكل  32تفا�صيل عن�رص التمكني املتمثل يف الهياكل التنظيمية وذلك وفقا ً للو�صف العام لعنا�رص متكني كوبت .5
يبني منوذج الهياكل التنظيمية ما ي�أتي:
• �أ�صحاب امل�صلحة  -ميكن �أن يكون ذوي ال�صلة بالهياكل التنظيمية من داخل امل�ؤ�س�سة �أو خارجها ،ومن بينهم الأفراد العاملني يف
الوحدات امل�ضمنة بالهيكل التنظيمي� ،أو هياكل �أخرى� ،أو �أية كيانات تنظيمية ،كذلك العمالء ،واملقاولون مقدموا اخلدمات ،واجلهات
الت�رشيعية .وتتباين �أدوار ه�ؤالء وت�شمل �صنع القرارات ،الت�أثري وتقدمي الن�صح .كما تتباين م�صاحلهم� ،أي ،ما هي م�صلحتهم يف القرارات
املتخذة بوا�سطة هذه الهيكليات؟
• الأهداف  -تت�ضمن �أداة متكني �أهداف الهياكل التنظيمية ذاتها امتالك ال�سلطات وال�صالحيات الكافية ،ا�ضافة �إىل مبادئ ت�شغيل
وا�ضحة ،وتطبيقا للممار�سات املثلى الأخرى.
• دورة احلياة  -للهيكلية التنظيمية دورة حياة يتم �إن�شا�ؤها �أوال ثم تبقى ومن ثم يتم تعديلها ،ويف نهاية املطاف تتبدد .ويف �أثناء
ا�ستهالل املهمة ،يجب �إ�صدار تفوي�ض ر�سمي الجنازها يحدد الأ�سباب والغاية من وجودها.
• املمار�سات الر�شيدة  -ميكن متييز عدد من املمار�سات الر�شيدة للهيكليات التنظيمية مثل:
 مبادئ الت�شغيل  -الرتتيبات العملية املتعلقة بطريقة عمل الهيكلية ،مثل قواعد تكرار االجتماعات ،والتوثيق ،وقواعد التعاملمع امل�سائل الداخلية.
 الرتكيبة  -فالهيكليات لها �أع�ضاء ،وهم �إما م�ساهمني داخليني �أو خارجيني. نطاق ال�سيطرة – وهو حدود �صالحيات اتخاذ القرار املمنوح للهيكلية التنظيمية. م�ستوى حقوق ال�سلطة/القرار – وهي القرارات املخولة الهيكلية باتخاذها. تفوي�ض ال�سلطة – هل ميكن للهيكلية تفوي�ض بع�ض �صالحياتها ملجموعة فرعية �أو هيكليات �أخرى خا�ضعة لها.�	-إجراءات الت�صعيد – تبني �إجراءات الت�صعيد وم�ساراتها يف الهيكلية واملطلوب تنفيذها يف حالة وجود م�شاكل يف �صنع القرارات.
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العالقات مع �أدوات التمكني الأخرى  -تت�ضمن ال�صالت مع �أدوات التمكني الأخرى:
• تربط خرائط حتديد امل�س�ؤوليات املعروفة بـ (  )RACIاالجراءات بالهياكل التنظيمية و�/أو الأدوار الفردية يف امل�ؤ�س�سة .وتبني م�ستوى
م�شاركة كل طرف يف كل مهمة من مهان االجراء :م�س�ؤول  ، Responsibleم�ساءل  ، Accountableم�ست�شار � Consultedأو حماط
علما ً .Informed
• حتدد الثقافة والأخالقيات وال�سلوك فاعلية الهياكل التنظيمية وكفاءة قراراتها.
• يجب �أن تراعي تركيبة الهياكل التنظيمية جمموعة املهارات املالئمة لأفرادها.
• يتم توجيه مبادىء تفوي�ض �صالحيات الهياكل التنظيمية وت�شغيلها بوا�سطة �إطار عمل ين�سجم مع ال�سيا�سات املطبقة.
• املدخالت واملخرجات  -تتطلب الهيكلية مدخالت تتمثل عادةً يف املعلومات متهيدا ً التخاذ قرارات مدرو�سة ،وتنتج بدورها خمرجات ،تتمثل
يف القرارات ،واملعلومات الأخرى �أو طلبات ملدخالت �إ�ضافية.
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الهياكل التنظيمية التو�ضيحية يف كوبت 5
كما ذكرنا يف مناق�شة منوذج �إجراء كوبت  ،5فقد �أن�ش�أ منوذج مرجعي م�صور لإجراء كوبت  ،5وهو مو�ضح بالتف�صيل يف الدليل "كوبت
 :5الإجراءات التمكينية" .يت�ضمن النموذج خرائط حتديد امل�س�ؤوليات  ،RACIوالتي ت�ستخد ُم عدة �أدوار وهيكليات منطية نوعا ً ما ،وهي
مو�ضحة بال�شكل .33
مالحظات:
• ال يجب �أن تتطابق هذه مع الوظائف الفعلية التي تطبقها امل�ؤ�س�سات� ،إال �أنها توفر قيمة من حيث �أن الغاية املذكورة للهيكلية �أو الدور
تبقى �صاحلة ملعظم امل�ؤ�س�سات.
• لي�س الغر�ض من هذا اجلدول تزكية خريطة تنظيمية �شاملة لكل م�ؤ�س�سة .بل يجب النظر �إليه كتو�ضيح.
�شكل  : 33الأدوار والهياكل التنظيمية يف كوبت 5
التعريف/الو�صف

الدور/الهيكلية
جمل�س الإدارة Board

جمموعة ت�ضم �أبرز الإداريني التنفيذيني و�/أو غري التنفيذيني بامل�ؤ�س�سة وهم م�س�ؤولني عن حوكمة امل�ؤ�س�سة وميلكون
ال�ضبط الكلي ملواردها.

كبري املديرين التنفيذيني CEO

�أعلى املوظفني مرتبة يف امل�ؤ�س�سة ،وهو م�س�ؤول م�س�ؤولية كاملة عن �إدارتها.

املدير املايل CFO

امل�س�ؤول الأول عن كافة نواحي الإدارة املالية ،مبا يف ذلك اخلطورة وال�ضوابط املالية واحل�سابات املوثوقة والدقيقة.

كبري موظفي العمليات( Chief Operating Officer (COO

امل�س�ؤول الأول عن العمليات الت�شغيلية بامل�ؤ�س�سة.

مدير املخاطر
(Chief Risks Officer (CRO

امل�س�ؤول الأول عن كافة نواحي �إدارة املخاطر عرب امل�ؤ�س�سة ككل .وميكن ا�ستحداث م�سمى وظيفي "م�س�ؤول خماطر
تقنية املعلومات" من �أجل الإ�رشاف على املخاطر املرتبطة بتقنية املعلومات.

مدير املعلومات
(Chief Information Officer (CIO

امل�س�ؤول الأول عن موائمة ا�سرتاتيجيات تقنية املعلومات وامل�ؤ�س�سة وهو م�س�ؤول عن تخطيط وموارد و�إدارة تقدمي خدمات
وحلول تقنية املعلومات لدعم الأهداف امل�ؤ�س�سية

كبري مدراء �أمن املعلومات
)Chief Information Security Officer (CISO

امل�س�ؤول الأول يف امل�ؤ�س�سة عن �أمن املعلومات امل�ؤ�س�سية بكافة �أ�شكالها.

مدير �أعمال Business Executive

موظف يف الإدارة العليا م�س�ؤول عن ت�شغيل وحدة م�ؤ�س�سية معينة �أو م�ؤ�س�سة فرعية

م�س�ؤول عن �إجراء
Business Process Owner

موظف م�س�ؤول عن كفاءة �إجراء معني من ناحية حتقيق �أهدافه ،وهو ي�سعى لتح�سينه ويقر �أية تغيريات حياله.

جلنة اال�سرتاتيجية (اللجنة التنفيذية لتقنية املعلومات)
Strategy (IT Executive) Committee

جمموعة من امل�س�ؤولني التنفيذيني البارزين يعينهم املجل�س ل�ضمان م�شاركة املجل�س و�إطالعه على امل�سائل والقرارات
الكربى املرتبطة بتقنية املعلومات .وهذه اللجنة م�س�ؤولة عن �إدارة حمافظ اال�ستثمارات املرتبطة بتقنية املعلومات،
وخدماتها ،والأ�صول املعلوماتية ،مبا ي�ضمن �إنتاج القيمة و�إدارة املخاطر .وعادة ما يرت�أ�س اللجنة ع�ضو يف جمل�س االدارة
ولي�س مدير تقنية املعلومات.

اللجنة العليا مل�شاريع وحمافظ التقنية
Project and Programme Steering Committees

جلنة ت�ضم عدد من �أ�صحاب امل�صلحة واخلرباء م�س�ؤولة عن توجيه الربامج وامل�شاريع و�إدارة خماطرها واعتماد خططها
وتخ�صي�ص مواردها ونتائجها ،وقيمتها للمن�ش�أة ب�شكل عام.

جمل�س املعمارية امل�ؤ�س�سية
Architecture Board

جمموعة من �أ�صحاب امل�صلحة واخلرباء م�س�ؤولني عن تقدمي الن�صح حول امل�سائل والقرارات امل�ؤ�س�سية املرتبطة
بالهيكلية وعن و�ضع ال�سيا�سات واملعايري اخلا�صة بها.

جلنة املخاطر امل�ؤ�س�سية
Enterprise Risk Committee

جمموعة من امل�س�ؤولني التنفيذيني يف امل�ؤ�س�سة م�س�ؤولني عن التعاون والإجماع على م�ستوى الدعم املطلوب لأن�شطة
وقرارات �إدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية .وميكن ت�أ�سي�س جمل�س خا�ص مبخاطر تقنية املعلومات لبحث خماطرها مبزيد من
التف�صيل و�إ�سداء الن�صح للجنة املخاطر امل�ؤ�س�سية.

رئي�س املوارد الب�رشية Head of Human Resources

امل�س�ؤول الأول يف امل�ؤ�س�سة عن التخطيط وال�سيا�سات فيما يخ�ص جميع املوارد الب�رشية يف امل�ؤ�س�سة.

االمتثال Compliance

ق�سم يف امل�ؤ�س�سة م�س�ؤول عن التوجيه واملتابعة فيما كل ما يتعلق باالمتثال بالنظم والت�رشيعات والتعاقدات عموماً.

التدقيق Audit

ق�سم يف امل�ؤ�س�سة م�س�ؤول عن توفري التدقيقات الداخلية.

رئي�س الهيكلية head of Accheticture

م�س�ؤول عن عملية الهيكلية امل�ؤ�س�سية . Enterprise Architecture

رئي�س التطوير head of development

م�س�ؤول عن عمليات تطوير احللول املرتبطة بتقنية املعلومات.

رئي�س عمليات تقنية املعلومات head of IT Operations

م�س�ؤول عن البيئات الت�شغيلية لتقنية املعلومات وبنيتها التحتية.

رئي�س �إدارة تقنية املعلومات Head of IT Administration

م�س�ؤول عن ال�سجالت وامل�سائل االدارية املرتبطة بتقنية املعلومات.

مكتب �إدارة الربامج وامل�شاريع
Programs and Project Management Office

ق�سم م�س�ؤول عن دعم مدراء الربامج وامل�شاريع ،وجمع وتقييم ون�رش املعلومات حول �إدارة براجمهم وم�شاريعهم
الأ�سا�سية

مكتب �إدارة القيمة
Value Management Office
()VMO

ق�سم يعمل ك�سكرتارية لإدارة حمافظ اال�ستثمار واخلدمات ،مبا ي�شمل توفري التقييم والإر�شاد فيما يخ�ص الفر�ص
اال�ستثمارية واحلاالت امل�ؤ�س�سية ،حيث يو�صي بطرق و�ضوابط حوكمة�/إدارة القيم و�إعداد التقرير عن التقدم ب�ش�أن
ا�ستدامة وتوليد القيمة من اال�ستثمارات واخلدمات

مدير اخلدمات Service Manager

موظف يدير تطوير ،وتنفيذ ،وتقييم و�إدارة املنتجات واخلدمات اجلديدة والقائمة لعميل معني (امل�ستخدم) �أو جمموعة من
العمالء (امل�ستخدمني)
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امللحق ز
ال�رشح التف�صيلي لعنا�رص التمكني يف كوبت 5
�شكل  : 33الأدوار والهياكل التنظيمية يف كوبت ( 5تابع)
الدور/الهيكلية

التعريف/الو�صف

مدير �أمن املعلومات
Information Security Manager

موظف يدير وي�صمم وي�رشف و�/أو يقيم �أمن املعلومات يف م�ؤ�س�سة ما.

مدير اال�ستمرارية امل�ؤ�س�سية Business Continuity
Manager

موظف يدير وي�صمم ويقيم وي�رشف على قدرة امل�ؤ�س�سة على الإ�ستمرار ب�أعمالها ،ل�ضمان ا�ستمرار الأق�سام احلرجة
بامل�ؤ�س�سة يف العمل يف حاالت الظروف غري العادية (الكوارث..الخ).

م�س�ؤول اخل�صو�صية Privacy Officer

موظف م�س�ؤول عن مراقبة املخاطر والت�أثريات امل�ؤ�س�سية املتعلقة بخ�صو�صية االفراد واال�شخا�ص االعتباريني (ك�رشكاء
االعمال) وعن توجيه وتن�سيق تطبيق ال�سيا�سات والأن�شطة التي �ست�ضمن الوفاء بتعليمات اخل�صو�صية .ي�سمى كذلك
م�س�ؤول حماية البيانات.

Personalized Copy for: Mr. Aladdin Taysir Dandis

77

Personalized Copy for: Mr. Aladdin Taysir Dandis

78

امللحق ز
ال�رشح التف�صيلي لعنا�رص التمكني يف كوبت 5
�أداة متكني كوبت  :5الثقافة ،الأخالقيات وال�سلوك
ت�شري الثقافة والأخالقيات وال�سلوك �إىل جمموعة ال�سلوكيات الفردية واجلماعية �ضمن م�ؤ�س�سة ما .ويو�ضح �شكل  34تفا�صيل �أداة
متكني الثقافة والأخالقيات وال�سلوك مقارنة مع و�صف �أداة التمكني العامة.
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يظهر منوذج الثقافة والأخالقيات وال�سلوك:
• �أ�صحاب امل�صلحة  -ميكن �أن يكون �أ�صحاب امل�صلحة يف هذا اجلانب من داخل امل�ؤ�س�سة �أو خارجها .وي�شمل �أ�صحاب امل�صلحة
الداخليني امل�ؤ�س�سة ككل ،وي�شمل �أ�صحاب امل�صلحة اخلارجيني اجلهات املرجعية ،مثال ،املدققني اخلارجيني �أو الهيئات الإ�رشافية .وا�صحاب
امل�صلحة على فئتني االوىل:تتعامل ت�ضع املعايري وحتدد ال�سلوكيات املرغوبة مثل اجلهات الت�رشيعية ،وجمال�س االدارة  ،ومديري املخاطر،
واملوارد الب�رشية واللجان املتعلقة بها كلجان العوي�ضات واملكاف�آت ،ويف اجلانب االخر فئات ا�صحاب امل�صلحة التي يتعني عليهم التوافق
مع القواعد واملعايري املحددة.
• الأهداف  -ترتبط �أهداف عن�رص التمكني املتمثل بالثقافة والأخالقيات وال�سلوك مع:
الأخالقيات التنظيمية ،وهي تنبثق من القيم التي تود امل�ؤ�س�سة �أن مت�ضي وفقها.الأخالقيات الفردية ،حتددها القيم ال�شخ�صية لكل فرد يف امل�ؤ�س�سة وتعتمد �إىل حد كبري على العوامل اخلارجية مثل الديانة،العرق ،اخللفية االجتماعية و االقت�صادية ،بالإ�ضافة للعوامل اجلغرافية ،والتجارب ال�شخ�صية.
ال�سلوكيات الفردية ،وهي مبجملها ت�شكل ثقافة امل�ؤ�س�سة ،وهي ت�ستند اىل العديد من العوامل التي توجه ال�سلوكيات ،مثلالعوامل اخلارجية املذكورة �أعاله ،والعالقات بني الأفراد يف امل�ؤ�س�سة ،ناهيك عن الأهداف واملطامح ال�شخ�صية .ويف ما ي�أتي بع�ض
�أنواع ال�سلوكيات التي قد تكون ذات �صلة يف هذا ال�سياق:
• ال�سلوك �إزاء املخاطرة  -ما مقدار املخاطر التي ت�شعر امل�ؤ�س�سة �أن ب�إمكانها ا�ستيعابها؟ و�أية خماطر تعترب م�ستعدة خلو�ضها؟
• ال�سلوك �إزاء االلتزام بال�سيا�سات � -إىل �أي مدى �سيتبنى و�/أو ميتثل الأفراد لل�سيا�سات يف امل�ؤ�س�سة؟
• ال�سلوك �إزاء النتائج ال�سلبية  -كيف تتعامل امل�ؤ�س�سة مع النتائج ال�سلبية؟ �أي حاالت اخل�سائر �أو الفر�ص ال�ضائعة؟ هل �ستتعلم
منها وحتاول التكيف� ،أم هل �سيتم �إلقاء اللوم دون معاجلة ال�سبب اجلذري؟
• دورة احلياة � -إن للثقافة التنظيمية واملواقف الأخالقية وال�سلوكيات الفردية ،الخ دوراتها احلياتية .بد ًءا من ثقافة قائمة ،ميكن
للم�ؤ�س�سة حتديد التغيريات املطلوبة يف ثقافتها ومن ثم ت�سعى لتطبيقها .وميكن ا�ستخدام عدة �أدوات  -مو�ضحة يف املمار�سات
الر�شيدة.
• املمار�سات املثلى (الر�شيدة)  -تت�ضمن تبني ال�سلوكيات املرغوبة وت�شجيعها واحلفاظ عليها يف كافة �أق�سام امل�ؤ�س�سة:
 التعريف بال�سلوكيات املرغوبة يف كافة �أق�سام امل�ؤ�س�سة ون�رشها جنبا ً �إىل جنب مع القيم امل�ؤ�س�سية اجلوهرية. -التوعية بال�سلوك املرغوب ،يعززه القدوة التي يقدمها التزام الإدارة العليا والتنفيذيني بال�سلوك النموذجي الذي ميار�سونه.
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 و�ضع بع�ض احلوافز امل�شجعة والروادع لفر�ض ال�سلوك املرغوب .فمثالً :ربط ال�سلوك الفردي مع برنامج مكاف�آت املوارد الب�رشية الذيتطبقه امل�ؤ�س�سة.
 القواعد واملعايري ،والتي توفر املزيد من التوجيهات ب�ش�أن ال�سلوك التنظيمي املطلوب .ويرتبط ذلك بو�ضوح باملبادئ وال�سيا�ساتالتي تتبناها امل�ؤ�س�سة.
•
-

العالقات مع �أدوات التمكني الأخرى  -تت�ضمن ال�صالت مع �أدوات التمكني الأخرى:
ميكن ت�صميم الإجراءات حتى ت�صل مل�ستوى الإتقان ،لكن �إذا كان �أ�صحاب امل�صلحة ال يرغبون بتنفيذ �أن�شطة الإجراء كما هو
مقرر� -أي �إذا كان �سلوكهم يت�سم بعدم االمتثال  -لن يتم الو�صول للنتائج املرغوبة.
وباملثل ،ميكن ت�صميم الهياكل التنظيمية وبنا�ؤها طبقا للنظريات البحتة ،لكن �إذا مل يتم تنفيذ قراراتها  -لأ�سباب تتعلق بالأجندات
ال�شخ�صية املختلفة ،وانعدام احلوافز ،الخ  -فلن ت�ؤدي �إىل حوكمة و�إدارة متميزة لتقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية.
تعترب املبادئ وال�سيا�سات �آلية ات�صال هامة لن�رش القيم امل�ؤ�س�سية وال�سلوكيات املرغوبة.

املثال  - 11حت�سني اجلودة
تواجه �إحدى امل�ؤ�س�سات م�شاكل كبرية متكررة بالتطبيقات اجلديدة فيما يتعلق باجلودة .ورغم تطبيق منهجية جمربة لتطوير
م�شاريع الربجميات� ،إال انه كثريا ما تت�سبب الربجميات مب�شاكل ت�شغيلية يف الأعمال اليومية.
وقد �أظهر التحقيق �أن �أع�ضاء فريق التطوير والإدارة يقيمون ويكافئون بناء على الإجناز يف الوقت املقرر ،و�ضمن ميزانية م�شاريعهم.
وال يقا�س �أدائهم وفقا ً ملعايري اجلودة �أو مدى اال�سهام يف املنافع امل�ؤ�س�سية .نتيجة لذلك ،ف�إنهم يركزون بجهد كبري على زمن الإجناز
وخف�ض التكاليف �أثناء التطوير ،مثال؛ �أظهر التحقيق كذلك انعدام االلتزام باملنهجية والإجراءات املطبقة لأن ذلك �سي�ستغرق وقتا
�أطول من ميزانية التطوير (طبعا ً على ح�ساب اجلودة)� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الهيكل التنظيمي من حيث امل�س�ؤولية الر�سمية عن
م�رشوع التطوير تنتهي عند ت�سليم املنتج املطور لفريق العمليات الت�شغيلية مبركز املعلومات؛ عندها ،ت�صبح م�شاركة فريق التطوير
غري مبا�رشة وتنح�رص من خالل عمليات �إدارة احلوادث وامل�شاكل.
�إن الدر�س امل�ستفاد هنا هو �أن علينا ا�ستخدام حوافز �أعلى لإدارة تطوير النظم واحللول والفرق التابعة لها لت�شجيعهم على العمل
بجودة �أف�ضل.

املثال  - 12املخاطر املرتبطة بتقنية املعلومات
فيما ي�أتي بع�ض الأعرا�ض للثقافة امل�ؤ�س�سية غري النا�ضجة �أو التي تعاين من بع�ض اال�شكاالت فيما يتعلق باملخاطر املرتبطة بتقنية
املعلومات:
• �سوء املوائمة بني الرغبة احلقيقية يف املخاطرة وترجمتها �إىل �سيا�سات� .إن القيم احلقيقية للإدارة �إزاء اخلطورة ميكن �أن تكون جريئة
وجمازفة ،يف حني �أن ال�سيا�سات التي تن�ش�أ تتبنى موقفا ً �أكرث حتفظا بكثري .فهناك عدم تطابق بني القيم وو�سائل حتقيقها ،مما
ي�ؤدي �إىل نزاع حتما .وقد تظهر النزاعات ،مثال ،بني احلوافز املعدة للإدارة وتطبيق ال�سيا�سات غري املتوائمة.
• انت�شار ثقافة "القاء اللوم" .يجب جتنب هذا النوع من الثقافة ب�شتى الو�سائل؛ فهو املعوق الأكرب يف وجه التوا�صل الفعال بني
ذوي ال�صلة .و�شيوع هذه الثقافة يجعل الوحدات امل�ؤ�س�سية متيل لتوجيه االتهام لتقنية املعلومات عندما ال يتم �إجناز امل�شاريع
يف الوقت املحدد �أو ال عندما ال تلبي هذه امل�شاريع التوقعات امل�أمولة منها� .إنهم بذلك يخفقون يف �إدراك كيف ت�ؤثر م�شاركة
الوحدات امل�ؤ�س�سية على جناح امل�رشوع .ويف حاالت متطرفة ،قد تتحمل الوحدة امل�ؤ�س�سية اللوم عن الإخفاق يف تلبية التوقعات
التي مل تو�ضحها امل�ؤ�س�سة متاما .وب�شكل عام تنتق�ص ’لعبة اللوم‘ من التوا�صل الفعال عرب الوحدات فقط ،م�ؤدية اىل مزيد
من الت�أخري .وعلى القيادة التنفيذية تعريف ثقافة اللوم و�ضبطها ب�أ�رسع وقت �إذا �أرادت تعزيز التعاون يف كافة �أق�سام امل�ؤ�س�سة.
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امللحق ز
5 ال�رشح التف�صيلي لعنا�رص التمكني يف كوبت
 املعلومات:5 عنا�رص متكني كوبت

مقدمة – دورة املعلومات

 واملعلومات ميكن �أن. ولي�س فقط املعلومات الآلية،يتعامل عن�رص التمكني املتمثل يف املعلومات مع جميع املعلومات املتعلقة بامل�ؤ�س�سة
. �أو غري ر�سمية، كما ميكن �أن تكون ر�سمية، �أو غري ع�شوائية،تكون ذات منطية هيكلية
 تقوم �إجراءات العمل بتوليد،)35  ويف دورة املعلومات (�أنظر ال�شكل.ميكن اعتبار املعلومات �إحدى مراحل "دورة املعلومات" يف امل�ؤ�س�سة
 �إن نطاق عن�رص التمكني املتمثل يف. مما ي�ؤدي يف النهاية �إىل �إن�شاء قيمة للم�ؤ�س�سة،ومعاجلة البيانات وحتويلها �إىل معلومات ومعرفة
 يغطي �أي�ضا ً اجلوانب اخلا�صة بالبيانات5  �إال �أن �إطار كوبت،أ�سا�سا مبرحلة ’املعلومات’ يف دورة املعلومات داخل امل�ؤ�س�سة
� املعلومات يتعلق
ً
واملعرفة
 –535













n



5 عن�رص متكني املعلومات يف كوبت
. خ�صو�صيات عن�رص التمكني املتمثل يف املعلومات مع مقارنتها بالو�صف العام لعنا�رص التمكني36 يبني ال�شكل
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يبني منوذج املعلومات (:)Information Model
• �أ�صحاب امل�صلحة – ميكن �أن يكونوا من داخل املن�ش�أة �أو خارجها .ويقرتح النموذج العام �أي�ضا ً �أنه يف جميع الأحوال يلزم حتديد مهام
�أ�صحاب امل�صلحة� ،أي �أنه ملاذا هم مهتمون �أو حري�صون على هذه املعلومات.
وفيما يتعلق بارتباط �أ�صحاب امل�صلحة مبعلومات حمددة ،فلكل فئة منهم �أدوارا ً حمددة لتمكني التعامل مع املعلومات ،بد ًءا من
املقرتحات التف�صيلية – مثل اقرتاح �أدوار حمددة تتعلق بالبيانات �أو املعلومات مثل م�صمم معمارية البيانات وهياكلها ،مالك البيانات،
املتعهد ،الأمني ،املورد ،املنتفع ،القائم ببناء النماذج ،مدير اجلودة ،مدير الأمن ـ وحتى الأدوار عامة الغر�ض ـ على �سبيل املثال ،التمييز بني
منتجي املعلومات ،والقيمني عليها ،وم�ستهلكيها ،ويقوم كل منهم باٌلأدوار التالية:
 منتج املعلومات ،م�س�ؤول عن �إن�شاء املعلومات. القيم على املعلومات ،م�س�ؤول عن تخزين املعلومات واحلفاظ عليها. م�ستهلك املعلومات ،يقوم با�ستخدام املعلومات.وت�ستند هذه الفئات �إىل الأن�شطة املحددة املتعلقة مبوارد املعلومات ،والتي بدورها ت�ستند اىل املرحلة املحددة من دورة حياتها؛ وبالتايل،
ف�إنه لتحديد فئة من الأدوار مب�ستوى منا�سب من الدقة  ،ميكننا ا�ستخدام منظور دورة حياة املعلومات من �ضمن عملية �إدارتها .ولهذا
ف�أن �أدوار �أ�صحاب امل�صلحة فيما يتعلق باملعلومات ميكن �أن يتم تعريفها بداللة مراحل دورة احلياة ،مثل خمططو املعلومات�،أي وا�ضعي
اخلطط ،وجالبو املعلومات ،اي الذين ير�صدوها ويجلبونها من م�صادرها ،و�أخريا ً م�ستخدمو املعلومات :الذين ينتفعون بها ب�شكل من
اال�شكال .ويف ذات الوقت ،ف�إن هذا يعني �أن بُعد �أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة باملعلومات لي�س بُع ًدا م�ستقالً؛ فلكل مرحلة من دورة
احلياة املختلفة لها �أ�صحاب م�صلحة خمتلفون.
وحيث �أن الأدوار املنا�سبة تعتمد على املرحلة املحددة يف دورة حياة املعلومات� ،إال �أن �أ�صحاب امل�صلحة قد يرتبطون ب�أهدافها.
• الأهداف – تق�سم �أهداف املعلومات �إىل ثالثة �أبعاد فرعية من حيث اجلودة:
اجلودة الذاتية (اجلوهرية  –)Intrinsicمدى كون قيم البيانات متوافقة مع القيم الفعلية �أو ال�صحيحة .هذا ي�شمل:
 الدقة – �إىل �أي مدى املعلومات �صحيحة وميكن االعتماد عليها املو�ضوعية – م�ستوى النزاهة :املعلومات غري متحيزة ،وغري متحاملة ،وحمايدة. املوثوقية – �إىل �أي مدى ينظر �إىل املعلومات على �أنها �صحيحة وذات م�صداقية. ال�سمعة – م�ستوى ال�سمعة التي حتظى بها املعلومات من حيث م�صدرها وحمتواها.اجلودة ال�سياقية التمثيلية – تتعلق مبدى م�ساندة املعلومات للم�ستخدمني يف تنفيذ املهام املوكلة اليهم ،من ناحية عر�ضها
ب�أ�سلوب وا�ضح وقابل للفهم والإدراك ،مع مراعاة �أن جودة املعلومات تعتمد على �سياق اال�ستخدام .وي�شمل ذلك:
 املالئمة – مدى كون املعلومات قابلة للتطبيق ومفيدة بالن�سبة للمهمة امل�سندة. االكتمال – تتعلق بعدم �إغفال �أية معلومات مهمة للم�ستخدم ،و�أي�ضا ً مدى عمق و�شمولية هذه املعلومات بالن�سبة للمهمةامل�سندة للم�ستخدم.
 املعا�رصة – مدى كون املعلومات حديثة بالقدر الكايف مل�ساندة املهام والأعمال. القدر املالئم من املعلومات – مدى مالءمة حجم املعلومات بالن�سبة للمهمة امل�سندة للم�ستخدم. التمثيل املوجز – مدى عر�ض املعلومات ب�شكل مدمج. التمثيل املتنا�سق – مدى عر�ض املعلومات ب�شكل منطي �أو موحد للتي�سري على امل�ستخدم يف �أداء مهمته. قابلية التف�سري – مدى كون املعلومات ت�ستخدم لغات ورموز ووحدات داللية وا�ضحة ومتعارف عليها. �إمكانية الفهم – مدى �سهولة ا�ستيعاب املعلومات. �سهولة املعاجلة – مدى �سهولة التعامل مع املعلومات ومعاجلتها عند تنفيذ املهام املختلفة.جودة الأمن � /إمكانية الو�صول – مدى كون املعلومات متاحة �أو ميكن احل�صول عليها .هذا ي�شمل:
 الإتاحة  /االلتزام بالوقت – �إىل �أي مدى تكون املعلومات متاحة عند احلاجة �إليها� ،أو ميكن ا�سرتجاعها ب�رسعة و�سهولة. حظر الو�صول للمعلومات – �إىل �أي مدى يُحظر الو�صول للمعلومات الأ للأطراف امل�رصح لها فقط.�رشحا تف�صيليًا ملقارنة معايري جودة املعلومات يف كوبت  5مبعايري املعلومات يف كوبت  .4.1على �سبيل املثال ،ال�سالمة
يقدم امللحق ’و’
ً
�أو ال�صحة (( )Integrityكما هي معرفة يف كوبت � )4.1أ�صبحت م�شمولة يف �أهداف املعلومات املتعلقة باالكتمال Completeness
والدقة .Accuracy
• دورة احلياة – تلزم مراعاة كامل دورة حياة املعلومات ،وقد تلزم �أ�ساليب خمتلفة للمعلومات يف �أطوار دورة حياتها املتعددة .ومييز عن�رص
التمكني املتمثل يف املعلومات �ضمن �إطار كوبت  5املراحل الآتية :
 التخطيط – وهي املرحلة التي يتم فيها الإعداد لإن�شاء وا�ستخدامها موارد املعلومات ،وميكن �أن تت�ضمن الأن�شطة يف هذه املرحلةمهاما ً كتحديد الأهداف ،وتخطيط معمارية املعلومات ،وتطوير املعايري والتعريفات ،مثل تعريفات البيانات ،و�إجراءات جتميع البيانات.
 الت�صميم البناء  /اال�ستحواذ – يتم يف هذه املرحلة حتديد موارد املعلومات .وتت�ضمن الأن�شطة يف هذه املرحلة �إن�شاء �سجالت البيانات،و�رشاء البيانات ،وحتميل امللفات اخلارجية.
 اال�ستخدام  /الت�شغيل ،وي�شمل:• التخزين – وهي املرحلة التي يتم فيها االحتفاظ املعلومات �إلكرتونيًا �أو يف �صورة مطبوعة (�أو حتى جمرد الذاكرة الب�رشية).
وتت�ضمن الن�شاطات يف هذه املرحلة تخزين املعلومات يف �صورة �إلكرتونية (مثل امللفات الإلكرتونية ،قواعد البيانات ،Databases
م�ستودعات البيانات � ) Data warehousesأو يف �صورة مطبوعة (مثل امل�ستندات الورقية).
• امل�شاركة – ومتثل املرحلة التي تتم قيها �إتاحة املعلومات لال�ستخدام من خالل ن�رشها وتوزيعها .وتت�ضمن الأن�شطة يف هذه
املرحلة العمليات املتعلقة بو�ضع املعلومات يف �أماكن بحيث ميكن الو�صول �إليها وا�ستخدامها ،مثل ن�رش الوثائق عن طريق الربيد
الإلكرتوين .بالن�سبة للمعلومات املحفوظة يف �صورة �إلكرتونية ،وتتداخل هذه املرحلة يف دورة احلياة ب�صورة كبرية مع مرحلة التخزين،
على �سبيل املثال ،م�شاركة املعلومات من خالل الو�صول �إىل قواعد البيانات� ،أو خوادم امللفات  /امل�ستندات.
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امللحق ز
ال�رشح التف�صيلي لعنا�رص التمكني يف كوبت 5
• اال�ستخدام – املرحلة التي فيها يتم ا�ستخدام املعلومات لإجناز الأهداف .وتت�ضمن الأن�شطة يف هذه املرحلة جميع �أ�شكال ا�ستخدام
أي�ضا ا�سرتجاع املعلومات ،وحتويلها من �صورة �إىل �أخرى.
املعلومات (مثل اتخاذ القرارات الإدارية ،ت�شغيل العمليات الآلية)  ،وقد ت�شمل � ً
بنا ًءا على الر�ؤية التي مفادها «امل�ضي قدما ً باحلوكمة» ،ف�إن املعلومات هي عن�رص متكني حلوكمة امل�ؤ�س�سة؛ وبذلك ف�إن ا�ستخدام املعلومات
كما مت تعريفه فيمكن النظر �إليه على �أنها الأغرا�ض التي من �أجلها يحتاج �أ�صحاب امل�صلحة املتعلقون بحوكمة امل�ؤ�س�سة املعلومات
عند قيامهم ب�أدوارهم وت�أدية الأن�شطة املنوطة بهم وتفاعلهم مع بع�ضهم بع�ضاً.
ويبني ال�شكل  .8الأدوار والأن�شطة والعالقات التفاعالت فيما بني �أ�صحاب امل�صلحة التي تتطلب تدفقات معلوماتية �أغرا�ضها مو�ضحة
يف ال�شكل ،وهي  :املحا�سبية ،والتفوي�ض ،واملراقبة ،وحتديد الوجهات ،واملوائمة ،والتنفيذ وال�سيطرة.
 املراقبة – ويتم يف هذه املرحلة امن ا�ستمرار موارد املعلومات يف العمل ب�شكل منا�سب� ،أي �أنها تكون ذات قيمة .وتت�ضمن الأن�شطةيف هذه املرحلة اال�ستمرار يف حتديث املعلومات ،كما تت�ضمن مهاما ً �أخرى من �أن�شطة �إدارة املعلومات ،مثل التح�سني ،والتنقية من
ال�شوائب ،والدمج ،وحذف البيانات املكررة من م�ستودعات البيانات.
 التخل�ص /االفناء – يف هذه املرحلة يتم التخل�ص من موارد املعلومات عندما ال تبقى للم�ؤ�س�سة حاجة بها .والأن�شطة يف هذه املرحلةتت�ضمن �أر�شفة املعلومات �أو تدمريها.
• املمار�سات املثلى – �إن مفهوم املعلومات ذو دالالت وا�ستخدامات تختلف باختالف التخ�ص�صات التي تتناولها من مناظري خمتلفة،
كاملجاالت االقت�صادية ،واالت�صاالت ،والعلوم املعلوماتية ،و�إدارة املعرفة ،ونظم املعلومات؛ ولذلك ال يوجد تعريف �شامل متفق عليه
حول ما هي املعلومات .ولكن طبيعة املعلومات ميكن �أن تت�ضح من خالل تعريفها وو�صف خ�صائ�صها.
مت اقرتاح خمطط لهيكلة اخل�صائ�ص املختلفة للمعلومات يتكون من �ستة م�ستويات �أو طبقات لتعريف وو�صف خ�صائ�صها .وهذه
امل�ستويات ال�ستة متثل �سل�سلة من اخل�صائ�ص متتد من ال�سمات املادية للمعلومات التي ترتبط بالتقنيات الفنية كو�سائط االحتفاظ
باملعلومات ،وتخزينها ،ومعاجلتها ،وتوزيعها وعر�ضها ،وحتى اخل�صائ�ص االجتماعية ال�ستخداماتها كفهمها واتخاذ قرارات بنا ًءا عليها.
ميكن و�صف الطبقات وخ�صائ�ص املعلومات كما يلي:
• الطبقة املادية (امللمو�سة)  – Physical world layerالعامل الذي حتدث فيه جميع املظاهر التي ميكن مالحظتها جتريبيًا.
 و�سائط نقل املعلومات – وهي ال�صفات التي تبني الناقل املادي للمعلومات ،مثل الورق ،والإ�شارات الإلكرتونية ،واملوجات ال�صوتية• الطبقة العملية (التجريبية)  – Empiric layerوت�شمل املالحظات العملية للإ�شارات امل�ستخدمة لت�شفري املعلومات ومتييزها عن
بع�ضها بع�ضا وعن ال�ضو�ضاء التي قد توجد يف الو�سط الناقل.
 قناة الو�صول �إىل املعلومات – اخل�صي�صة التي تبني قناة الو�صول �إىل املعلومات ،مثل واجهات امل�ستخدم.• الطبقة الرتكيبية  – Syntactic layerومتثل قواعد ومباديء تركيب اجلمل يف اللغات الطبيعية �أو ال�صناعية .ويق�صد بالرتكيب
 Syntaxال�صورة التي تكون عليها املعلومات.
 الكود  /اللغة – اخل�صي�صة التي تبني ال�شكل التمثيلي لت�شفري املعلومات وقواعد جتميع رموز اللغة لتكوين الهياكل الرتكيبية.• الطبقة الداللية  – Semantic layerوتت�ضمن قواعد ومباديء تكوين معاين من الهياكل الرتكيبية .ويق�صد بالدالالت معانى
املعلومات.
 نوع املعلومات – اخل�صي�صة التي تبني نوع املعلومات ،مثل املعلومات املالية يف مقابل غري املالية ،واملعلومات الداخلية امل�صدر يفمقابل اخلارجية امل�صدر ،والقيم املتب�أ بها  /املتوقعة للمعلومة يف مقابل القيم امل�شاهدة عملياً ،وكذلك القيم امل�ستهدفة يف مقابل
القيم احلقيقة للمعلومات.
 حالية املعلومات – اخل�صي�صة التي تبني الأفق الزمني الذي ت�شري �إليه املعلومات� ،أي معلومات عن املا�ضي� ،أو احلا�رض� ،أو امل�ستقبل. م�ستوى املعلومات – اخل�صي�صة التي تبني درجة التفا�صيل يف املعلومات ،مثل املبيعات كل �سنة� ،أو ربع �سنة� ،أو �شهر.• الطبقة النفعية  – Pragmatic layerتلبي قواعد ومباديء تكوين هياكل لغوية �أكرب للأغرا�ض املحددة لالت�صاالت الب�رشية؛ فالنفعية
تت�ضمن ا�ستخدام املعلومات.
 فرتة االحتفاظ – اخل�صي�صة التي تبني لأي فرتة من الوقت ميكن االحتفاظ باملعلومات قبل �أن يتم التخل�ص منها. حالة املعلومات – اخل�صي�صة التي تبني ما �إذا كانت املعلومات ت�شغيلية �أو تاريخية. احلداثة – اخل�صي�صة التي تبني ما �إذا كانت املعلومات تن�شيء معرفة جديدة �أو ت�ؤكد معرفة موجودة� ،أي املعلومات يف مقابلالت�أكيدات.
 االحتياط – اخل�صي�صة التي حتدد املعلومات التي يلزم �أن ت�سبق هذه املعلومات (حتى ميكن اعتبارها معلومات).• الطبقة االجتماعية  – Social world layerالعامل الذي تتم هيكلته اجتماعيًا من خالل ا�ستخدام الهياكل اللغوية على امل�ستوى
النفعي لعلم املعاين ،مثل العقود ،والقوانني ،والثقافة.
 ال�سياق – ميثل ال�سمات التي تبني ال�سياق الذي فيه يكون للمعلومات مغزى ويتم ا�ستخدامها وتكون لها قيمة� ،إلخ ،مثل ال�سياقالثقايف ،وجمال املو�ضوع.
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اعتبارات ا�ضافية حول املعلومات – تنطلق اال�ستثمارات يف املعلومات والتقنيات املتعلقة بها من م�سائل تتعلق بالأعمال ،والتي ت�شمل
أي�ضا تراعي العوامل غري
حتليل التكلفة مقابل الفائدة .التكاليف ال يق�صد بالفوائد العوامل امللمو�سة القابلة للقيا�س فقط ،ولكنها � ً
امللمو�سة مثل امليزة التناف�سية ،ور�ضا العمالء ،وامل�سائل التقنية امل�شكوك ب�أمرها .وعندما ت�ستخدم امل�ؤ�س�سة املوارد املعلوماتية ف�إنها
حت�صل على فوائد منها ،ولذلك يتم حتديد قيمة املعلومات فقط من خالل ا�ستخداماتها (داخليًا �أو عن طريق بيعها) ،واملعلومات يف ذاتها
لي�ست ذات قيمة ،ولكن قيمتها تتحقق عند و�ضعها مو�ضع التنفيذ.
�إن منوذج املعلومات هو منوذج جديد وغني ج ًدا من حيث املكونات املختلفة .و�سيتم تطويره �أكرث وتقدميه يف �إ�صدار م�ستقل وذلك كي
و�ضوحا يف �سياق الإطار ال�شامل لكوبت ،وتقدم الأمثلة ،14 ،13
ملمو�سا �أكرث بالن�سبة مل�ستخدمي كوبت  ،5وت�صبح عالقته �أكرث
ي�صبح
ً
ً
 15بيانا ً باال�ستخدامات املمكنة لهذا النموذج املعلوماتي.

مثال  – 13ا�ستخدام منوذج املعلومات يف تو�صيف املعلومات

عند تطوير تطبيق جديد ،ف�إنه ميكن ا�ستخدام النموذج املعلوماتي للم�ساعدة يف تو�صيف التطبيق ومناذج املعلومات �أو البيانات
امل�صاحبة له.
ميكن �أن ت�ستخدم خ�صائ�ص املعلومات يف النموذج املذكور لتحديد موا�صفات التطبيق و�إجراءات العمل التي �ست�ستخدمها.
على �سبيل املثال ،ف�إن ت�صميم وتو�صيف نظام جديد �سيحتاج �إىل حتديد:
• الطبقة املادية – �أين �سيتم تخزين املعلومات؟
• الطبقة العملية – كيف ميكن الو�صول �إىل املعلومات؟
• الطبقة الرتكيبية – كيف �ستتم هيكلة وت�شفري املعلومات؟
• الطبقة الداللية – �أي نوع من املعلومات هي؟ وما هو م�ستواها؟
• الطبقة النفعية – ما هي متطلبات االحتفاظ باملعلومات؟ وما هي املعلومات الأخرى الالزمة حتى تكون هذه املعلومات مفيدة
وقابلة لال�ستخدام؟

و�ضمن منظوري �أ�صحاب امل�صلحة ودورة حياة املعلومات ،ميكن التعرف اىل اال�ساليب التي �سيحتاجها ا�صحاب امل�صلحة بفئاتهم
املختلفة للو�صول للبيانات يف �أثناء مراحل دورة حياتها املختلفة.

وعند اختبار التطبيق ،ميكن للقائمني باالختبار النظر �إىل معايري جودة املعلومات لتطوير جمموعة �شاملة من حاالت االختبار.

مثال  – 14ا�ستخدام منوذج املعلومات لتحديد احلماية الالزمة
ميكن ملجموعات الأمن يف امل�ؤ�س�سة �أن ت�ستفيد من اخل�صائ�ص يف النموذج املعلوماتي .ويف احلقيقة ،عند تكليفهم بحماية
املعلومات ،ف�إنهم يحتاجون النظر �إىل:
• الطبقة املادية – كيف و�أين يتم تخزين املعلومات فعليًا؟
• الطبقة العملية – ما هي قنوات الو�صول للمعلومات؟
• الطبقة الداللية – �أي نوع من املعلومات هي؟ هل املعلومات حالية �أم تتعلق باملا�ضي �أو امل�ستقبل؟
• الطبقة النفعية – ما هي متطلبات االحتفاظ باملعلومات؟ هل املعلومات تاريخية �أم ت�شغيلية؟
يتيح ا�ستخدام تلك اخل�صائ�ص للم�ستخدم حتديد م�ستوى احلماية و�آلآليات الالزمة لها.
أي�ضا مراعاة مراحل دورة حياة املعلومات ،لأن املعلومات حتتاج
بالنظر �إىل بُعد �آخر يف النموذج املعلوماتي ،ميكن لفريق �أمن املعلومات � ً
�إىل حماية خالل جميع مراحل دورة حياتها .ويف احلقيقة ،تبد�أ العناية بالأمن يف مرحلة التخطيط للمعلومات ،وت�ستوجب �آليات حماية
خمتلفة حلفظ املعلومات (تخزينها) وم�شاركتها ،وحتى التخل�ص منها .ي�ضمن النموذج املعلوماتي �أن املعلومات �ستكون حممية خالل
مراحل دورة حياتها.

مثال  – 15ا�ستخدام منوذج املعلومات لتحديد �سهولة ا�ستخدام البيانات
عند تنفيذ مراجعة لإجراءات العمل (�أو تطبيق ما) ،ميكن ا�ستخدام النموذج املعلوماتي للم�ساعدة يف مراجعة عامة للمعلومات التي
يعاجلها االجراء �أو ينتجها �أو نظم املعلومات الكامنة ورائه .وميكن ا�ستخدام معايري اجلودة لتقييم مدى �إتاحة املعلومات ،وما �إذا كانت
أي�ضا
املعلومات كاملة ومتاحة يف الوقت املنا�سب ،ومدى �صحتها كحقائق ،ومدى مالئمتها ،واتاحتها بالقدر املنا�سب .ميكن �أن ننظر � ً
ٍ
كاف.
يف معايري �إمكانية الو�صول للمعلومات من حيث �إمكانية الو�صول �إليها عند اللزوم ،وهل هي حممية ب�شكل
ميكن تو�سيع نطاق املراجعة لت�شمل معايري التمثيل ،مثل �سهولة فهم املعلومات ،وتف�سريها ،وا�ستخدامها ،والتعامل معها.
توفر املراجعة التي ت�ستند اىل معايري جودة املعلومات يف النموذج املعلوماتي للم�ؤ�س�سة ر�ؤية �شاملة وكاملة عن اجلودة احلالية
للمعلومات يف �إجراءات العمل.
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امللحق ز
ال�رشح التف�صيلي لعنا�رص التمكني يف كوبت 5
عنا�رص متكني كوبت  :5اخلدمات ،والبنية التحتية ،والتطبيقات
يت�ضمن مفهوم قدرات اخلدمة املوارد التي ت�ستغل لتو�صيل اخلدمات املتعلقة بتقنية املعلومات كالتطبيقات والبنية التحتية.
يبني ال�شكل  37خ�صو�صيات عن�رص التمكني املتمثل يف قدرات اخلدمة مع مقارنتها بالو�صف العام لعنا�رص التمكني.
يبني منوذج اخلدمات ،والبنية التحتية ،والتطبيقات ما ي�أتي:
• �أ�صحاب امل�صلحة – ميكن لأ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة بقدرات اخلدمة (�ست�شمل اخلدمة اخلدمات ،والبنية التحتية ،والتطبيقات)
�أن يكونوا من داخل امل�ؤ�س�سة �أو خارجها ،كما ميكن �أن يتم تو�صيل اخلدمات بوا�سطة �أطراف خارجية �أو داخلية ـ الأق�سام الداخلية
أي�ضا �أن يكونوا من داخل املن�ش�أة
لتقنية املعلومات ،ومدراء عمليات الت�شغيل ،ومقاولو تقدمي اخلدمات � .إما م�ستخدمو اخلدمات فيمكن � ً
كامل�ستخدمني يف الإدارات املختلفةـ �أو من خارج امل�ؤ�س�سة كال�رشكاء ،والعمالء ،واملوردين .ويلزم حتديد مدى �صلة كل من �أ�صحاب
امل�صلحة والتي �ستكون �إما مركزة على احل�صول على خدمات الئقة �أو على ا�ستالم اخلدمات املطلوبة من مقدميها.
• الأهداف – يتم التعبري عن �أهداف م�ستويات قدرة اخلدمة بداللة اخلدمات ( التطبيقات ،والبنية التحتية ،والتقنية) ،وم�ستوياتها ،مع
مراعاة �أي من اخلدمات وم�ستوياتها هي الأكرث اقت�صادية بالن�سبة للم�ؤ�س�سة .مرةً �أخرى� ،ستكون الأهداف مرتبطة باخلدمات وكيفية
تقدميها ،وكذلك بنتائجها� ،أي امل�ساهمة يف جناح دعم اجراءات العمل.
• دورة احلياة – هناك دورات حياة لقدرات اخلدمة .فقدرات اخلدمة امل�ستقبلية �أو امل�ستهدفة تكون عادةً مو�صوفة �ضمن معمارية
أي�ضا الروابط
م�ستهدفة ،وهي تغطي اللبنات الأ�سا�سية مثل التطبيقات امل�ستقبلية والنموذج امل�ستهدف للبنية التحتية ،وتبني � ً
والعالقات بني تلك اللبنات الأ�سا�سية.
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تتخذ قدرات اخلدمة امل�ستخدمة لتقدمي خدمات تقنية املعلومات احلالية و�صفا ً معماريا ً مرجعياً ،وبح�سب الإطار الزمني للمعمارية
أي�ضا تعريف معمارية انتقالية متثل مراحل تطويرية متدرجة بني املعمارية احلالية واملعمارية امل�ستهدفة.
امل�ستهدفة ،ف�إنه قد يتم � ً
• املمار�سات اجليدة – ت�شمل املمار�سات اجليدة لقدرات اخلدمة:
 تعريف مباديء املعمارية – املباديء املعمارية هي الإر�شادات العامة التي حتكم تطبيق وا�ستخدام املوارد املتعلقة بتقنية املعلوماتيف امل�ؤ�س�سة .ومن �أمثلة مباديء املعمارية ما ي�أتي:
• �إعادة اال�ستخدام – ينبغي �أن يتم ا�ستخدام املكونات امل�شرتكة يف املعمارية عند ت�صميم وتنفيذ احللول كجزء من املعمارية
امل�ستهدفة �أو املعمارية االنتقالية.
• ال�رشاء يف مقابل البناء – ينبغي �أن يتم �رشاء احللول كمنتجات جاهزة ما مل يوجد تربير منطقي معتمد لتطويرها داخليًا.
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• الب�ساطة – ينبغي ت�صميم معمارية امل�ؤ�س�سة وتطويرها بحيث تكون يف �أب�سط �صورة ممكنة مع الوفاء مبتطلبات امل�ؤ�س�سة.
• املرونة –ينبغي �أن تتمتع معمارية امل�ؤ�س�سة مبرونة تلبي االحتياجات املتغرية للعمل بفعالية وكفاءة.
• االنفتاح – ينبغي �أن ت�ستغل معمارية امل�ؤ�س�سة املعايري ال�صناعية املو�صى بها.
 على امل�ؤ�س�سة تعريف �أن�سب وجهات النظر املتعلقة باملعمارية التي تلبي احتياحات خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة ،واملق�صود بذلكالنماذج ،والقوائم ،واملقايي�س امل�ستخدمة لو�صف املعمارية املرجعية �أو املعمارية امل�ستهدفة �أو املعمارية االنتقالية؛ على �سبيل
املثال ،قد يتم و�صف معمارية تطبيق ما بوا�سطة ر�سوم واجهة التطبيق التي تبني التطبيقات عند اال�ستخدام (�أو كما هو
خمطط له) وبيان العالقات فيما بينها.
 ا�ستخدام �أر�شيف للمعماريات ،والذي ميكن �أن ي�ستخدم لتخزين الأنواع املختلفة من خمرجات املعمارية ،مبا يف ذلك مباديء ومعايريأي�ضا اللبنات الأ�سا�سية للخدمات مثل:
املعمارية ،والنماذج املرجعية للمعمارية ،وغريها من خمرجات املعمارية ،والذي يحدد � ً
• التطبيقات ،والتي تبني وظائف االعمال.
• البنية التحتية للتقنية ،مبا يف ذلك املكونات ال�صلبة ،ونظم الربجميات ،والبنية التحتية لل�شبكات.
• البينة التحتية املادية.
 م�ستويات اخلدمة التي يلزم على مقدمي اخلدمات تعريفها وااللتزام بتحقيقها.وهناك ممار�سات جيدة �أ�صدرتها �إطراف خمتلفة متثل �أطر عمل لبناء املعماريات وقدرات اخلدمة تت�ضمن معايري قيا�سية وار�شادارت
وقوالب ميكن �أن ت�ستخدم للإ�رساع يف �إن�شاء خمرجات املعمارية .من �أمثلة ذلك:
منوذجا تقنيًا مرجعيًا متكامال ً للبنية التحتية للمعلومات.
 التوجاف  TOGAF 16يقدمً
  ITILيقدم �إر�شادات �شاملة عن كيفية ت�صميم وت�شغيل اخلدمات.• العالقات مع عنا�رص التمكني الأخرى – ت�شمل الروابط مع عنا�رص التمكني الأخرى ما ي�أتي:
 املعلومات هي �أحد قدرات اخلدمة ،ويتم ا�ستغالل قدرات اخلدمة من خالل عمليات تقدمي اخلدمات الداخلية واخلارجية.أي�ضا ذات �صلة عندما يلزم بناء ثقافة موجهة نحو اخلدمات.
 تكون اجلوانب الثقافية وال�سلوكية � ً ميكن �أن ت�شمل مدخالت وخمرجات قدرات اخلدمة يف كوبت  5ممار�سات و�أن�شطة الإدارة التي تكون الزمة كمدخالت �أو يتم تقدميهاكمخرجات (منتجات).

www.opengroup.org/togaf 16
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امللحق ز
ال�رشح التف�صيلي لعنا�رص التمكني يف كوبت 5
عن�رص متكني كوبت  :5الأفراد ،املهارات والقدرات
يو�ضح ال�شكل  38تفا�صيل عن�رص التمكني املتمثل يف الأفراد واملهارات والقدرات وفقا ً للنموذج العام لعنا�رص التمكني.
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يظهر منوذج الأفراد واملهارات والقدرات ما ي�أتي:
• �أ�صحاب امل�صلحة  -قد يكون �أ�صحاب امل�صلحة يف هذا العن�رص من داخل امل�ؤ�س�سة �أو خارجها .ويتوىل كل منهم �أدوارا خمتلفة -
مدراء �أعمال ،مدراء م�شاريع� ،رشكاء ،مناف�سني ،م�شغلني ،مدربني ،مطورين ،خمت�صني يف تقنية املعلومات الفنية ،الخ - .ويتطلب كل
دور جمموعة مهارات مميزة.
الأهداف  -ترتبط �أهداف املهارات والقدرات مب�ستويات التعليم وامل�ؤهالت ،واملهارات الفنية ،وم�ستويات اخلربة ،واملعرفة واملهارات
•
ال�سلوكية املطلوبة لتوفري وتنفيذ �أن�شطة العمليات والأدوار التنظيمية..الخ بنجاح .وت�شمل �أهداف الأفراد امل�ستويات املقبولة من توفر
هذه الكوادر ومعدل تقلبها.
• دورة احلياة:
 للمهارات والقدرات دورة حياة خا�صة بها .وعلى امل�ؤ�س�سة معرفة ماهية قاعدة املهارات احلالية ،والتخطيط ملا تود �أن تكون .وهذامرهون با�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة و�أهدافها (من بني م�سائل �أخرى) .يجب تطوير املهارات (عرب التدريب مثال) �أو اكت�سابها (عرب التوظيف
مثال) وتطبيقها على خمتلف الأدوار �ضمن الهيكل التنظيمي .وقد يتعني التخل�ص من املهارات �إذا متت �أمتتة ن�شاط معني �أو توكيله
مل�صادر خارجية.
 �إن على امل�ؤ�س�سة �أن تقوم ،ب�شكل دوري ،على �أ�سا�س �سنوي مثال ،بتقيم قاعدة املهارات كي تفهم التطور الذي حدث ،الذي �سيفيدعملية التخطيط يف الفرتة القادمة.
 ميكن �أن يفيد هذا التقييم كذلك يف �أجراءات تقييم �أداء املوارد الب�رشية ومكاف�أتها.• املمار�سات الر�شيدة:
 تت�ضمن املمار�سة الر�شيدة للمهارات والقدرات حتديد ما تتطلبه امل�ؤ�س�سة من مهارات ب�صورة مو�ضوعية وذلك لكل دور ميار�س منقبل �أ�صحاب امل�صلحة .وميكن و�صف ذلك من خالل عدة م�ستويات للمهارات بعد ت�صنيفها اىل فئات مهارية .ويجب تو�صيف كل
م�ستوى مهاري وتعريفه بدقة .وقد تتطابق فئات املهارات مع الأن�شطة املرتبطة بتقنية املعلومات التي يتم تنفيذها ،مثل �إدارة
املعلومات وحتليل الأعمال.
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 ممار�سة ر�شيدة �أخرى:• هناك م�صادر خارجية للممار�سة الر�شيدة ،مثل �إطار عمل املهارات لع�رص املعلومات Skills Framework for the Information Age
( )SFIAوالذي يقدم تو�صيفا ً �شامال ً وعاما ً للمهارات.
• ويت�ضمن ال�شكل  39مقابلة بني اجراءات كوبت  5وحزمة من املهارات اال�سا�سية املطلوبة.
�شكل  : 39فئات مهارات كوبت 5
نطاقات االجراءات
التقييم ،والتوجيه ،واملراقبة ()EDM

�أمثلة على فئات املهارات
• حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية

املواءمة ،والتخطيط ،والتنظيم ()APO

•
•
•
•
•

�صياغة �سيا�سة تقنية املعلومات
ا�سرتاتيجية تقنية املعلومات
املعمارية امل�ؤ�س�سية
الإدارة املالية
�إدارة املحافظ اال�ستثمارية

البناء ،والتملك ،والتطبيق ()BAI

•
•
•
•
•
•
•
•

حتليل االعمال
�إدارة امل�شاريع
تقييم �سيناريوهات اال�ستخدام
تعريف املتطلبات و�إدارتها
الربجمة
هند�سة النظم
�إخراج النظم من اخلدمة
�إدارة القدرات

التنفيذ ،واخلدمة والدعم ()DSS

•
•
•
•
•
•

�إدارة الإتاحة (التوفر)
�إدارة امل�شاكل
�إدارة مكتب اخلدمة واحلوادث
�إدارة الأمن
عمليات تقنية املعلومات
�إدارة قاعدة البيانات

املراقبة ،والتقييم والتقومي ()MEA

• مراجعة االمتثال (التوافق)
• مراقبة الكفاءة
• تدقيق �أدوات ال�ضبط

• العالقات مع �أدوات التمكني الأخرى  -تت�ضمن ال�صالت مع �أدوات التمكني الأخرى ما ي�أتي:
 هناك حاجة للمهارات والقدرات لتنفيذ مهام االجراءات واتخاذ القرارات يف الهياكل التنظيمية .والعك�س بالعك�س ،تهدف بع�ضالإجراءات �إىل دعم دورة حياة املهارات والقدرات.
 هناك �أي�ضا �صلة للثقافة امل�ؤ�س�سية والأخالقيات وال�سلوكيات من خالل املهارات ال�سلوكية ،التي توجه ال�سلوك الفردي وتت�أثربالأخالقيات الفردية وامل�ؤ�س�سية.
 -متثل تعريفات املهارات يف جوهرها معلومات ذات قيمة ،والتي من �أجلها يجب مراعاة �أف�ضل املمار�سات لتمكينها وحمايتها.
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التعريف

الطرف امل�س�ؤول

الفرد �أو املجموعة �أو اجلهة امل�س�ؤولة يف نهاية املطاف عن مو�ضوع �أو عملية �أو مدى.
يف خارطة امل�س�ؤوليات  ، RACIهناك �إجابة لل�س�ؤال :من امل�س�ؤول عن جناح املهمة؟

م�س�ؤولية احلوكمة

ت�ضمن احلوكمة حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية عرب تقييم احتياجات وظروف وخيارات �أ�صحاب امل�صلحة؛ تعيني
االجتاه عرب حتديد الأولويات و�صنع القرارات؛ ومراقبة الكفاءة واالمتثال والتقدم وفق اخلطط� .إن احلوكمة يف
معظم امل�ؤ�س�سات م�س�ؤولية جمل�س املديرين ،حتت قيادة رئي�س املجل�س.

الن�شاط

هو املكون الرئي�س للإجراء يف كوبت .وت�ضمن توجيهات تطبيق احلوكمة املمار�سات الإدارية من �أجل
احلوكمة والإدارة الناجحة لتقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية .وتت�ضمن ما ي�أتي:
• و�صف جمموعة من خطوات التنفيذ ال�رضورية واملوجهة نحو الإجراء مبا يكفي لتحقيق ممار�سة احلوكمة
�أو الإدارة.
• االخذ باحل�سبان مدخالت وخمرجات االجراء.
• اال�ستناد للممار�سات املثلى التي تو�صي بها املعايري القيا�سية امل�شهورة.
• دعم ت�أ�سي�س �أدوار وم�س�ؤوليات وا�ضحة.
• ت�ستوجب هذ املهام تكيفا ً قبل تطبيقها مبا يتنا�سب مع �أو�ضاع امل�ؤ�س�سة.

املوائمة

حالة تدعم فيها �أدوات متكني حوكمة تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية و�إدارتها �أهداف امل�ؤ�س�سة وا�سرتاتيجياتها.

هيكلية التطبيق

و�صف للتجميع املنطقي للقدرات التي توجه الأهداف ال�رضورية ملعاجلة املعلومات مبا يدعم �أهداف
امل�ؤ�س�سة.

جمل�س الهيكلية

جمموعة من �أ�صحاب امل�صلحة واخلرباء الذين هم م�س�ؤولون وم�ساءلون عن تقدمي الإر�شاد حول امل�سائل
والقرارات املتعلقة بالهيكلية امل�ؤ�س�سية ،وعن و�ضع �سيا�ساتها ومعايريها.

التحقق من ال�شخ�صية

التحقق من هوية امل�ستخدم و�أحقيته يف الو�صول �إىل املعلومات املحو�سبة.
مالحظة نطاقية حول التدقيق :ت�صمم �أدوات التحقق من ال�شخ�صية للوقاية من ن�شاط ت�سجيل الدخول
االحتيايل .وميكن �أن ت�شري كذلك �إىل التحقق من �صحة جزء من البيانات.

هيكلية اخلط الأ�سا�سي

تو�صيف الت�صميم الأ�سا�سي اجلوهري ملكونات نظام الأعمال قبل الدخول يف حلقة مراجعة الهيكلية
و�إعادة ت�صميمها.

حتقيق املنافع

�أحد �أهداف احلوكمة يف امل�ؤ�س�سة .ويجلب مزيدا من املنافع لها� ،أو يدعم ا�ستدامة �أمناط املنافع القائمة
ويو�سعها ،و�أي�ضا ً التخل�ص من املبادرات والأ�صول التي ال تنتج قيمة كافية.

ا�ستمرارية العمل

منع م�سببات توقف االعمال وتخفيفها �أو التعايف منها .وميكن كذلك ا�ستخدام م�صطلحات تخطيط
ا�ستئناف العمل ،تخطيط التعايف من الكوارث ،و�ضع اخلطط البديلة يف هذا ال�سياق؛ فهي تركز على
نواحي التعايف يف اال�ستمرارية ،ولهذا ال�سبب يجب �أخذ جانب ’املرونة‘ يف االعتبار.

الهدف امل�ؤ�س�سي

ترجمة ر�سالة امل�ؤ�س�سة من بيان نوايا �إىل �أهداف ونتائج ذات كفاءة.

�ضبط العملية
امل�ؤ�س�سية

ال�سيا�سات ،الإجراءات ،املمار�سات والهياكل التنظيمية امل�صممة لتوفري ت�أكيد معقول ب�أن العملية
امل�ؤ�س�سية �ستحقق �أهدافها.

�إعادة التخ�صي�ص

�إعادة توزيع النفقات على وحدات ال�رشكة التي �رصفت لأجلها.
مالحظة نطاقية :لإعادة التخ�صي�ص �أهميتها؛ فبدون هذه ال�سيا�سة ،ميكن �أن تن�ش�أ �آراء م�ضللة حول
الربحية احلقيقية ملنتج �أو خدمة ما� ،إذ قد يتم جتاهل نفقات �أ�سا�سية معينة �أو احت�سابها طبقا ملعادلة
ع�شوائية.
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امل�صطلح
�أهداف �ضوابط تقنيات
املعلومات (كوبت)

التعريف
 .1كوبت  : 5عرفت �سابقا ب�أهداف �ضوابط املعلومات والتقنيات ذات ال�صلة؛ وت�ستخدم الآن كت�سمية
خمت�رصة يف �إ�صدارها اخلام�س .وهي �إطار عمل كامل ومقبول دوليا حلوكمة املعلومات والتقنيات امل�ؤ�س�سية
و�إدارتها التي تدعم تنفيذيي امل�ؤ�س�سة وطاقم االدارة يف تعريفهم و�إجنازهم للأهداف امل�ؤ�س�سية والأهداف
املرتبطة بتقنية املعلومات .ي�صف كوبت خم�سة مبادئ و�سبعة عنا�رص متكني تدعم بدورها امل�ؤ�س�سات يف
تطوير وتطبيق وحت�سني ومراقبة املمار�سات الر�شيدة للحوكمة والإدارة املرتبطة بتقنية املعلومات ب�شكل
م�ستمر.
مالحظة نطاقية :ركزت الن�سخ ال�سابقة من كوبت على �أهداف ال�ضوابط املرتبطة بعمليات تقنية
املعلومات و�إدارة و�ضبط عملياتها وجوانب حوكمة تقنية املعلومات� .إن تبني وا�ستخدام �إطار عمل
كوبت املدعوم ب�إر�شادات �ضمن عائلة متنامية من املنتجات الداعمة (انظر  www.isaca.org/cobitملزيد
من املعلومات).
 .2كوبت (الإ�صدار  )4.1و�أية ا�صدارات �سابقة :عرفت �سابقا ب�أهداف �ضوابط املعلومات والتقنيات ذات
ال�صلة .وهي �إطار عمل كامل ومقبول لتقنية املعلومات التي تدعم امل�ؤ�س�سة وطواقمها التنفيذية للإفادة
من تقنية املعلومات و�إدارتها على خري ما يرام ،وذلك عند تعريفهم للأهداف امل�ؤ�س�سية وخالل العمل
لتنفيذها عرب موائمة و توفري منوذج �شامل حلوكمة تقنية املعلومات و�إدارتها و�ضبطها وتدقيقها .ي�صف
كوبت عمليات تقنية املعلومات و�أهداف �ضوابطها ،و�إر�شاداتها الإدارية (معايري الأن�شطة ،امل�س�ؤوليات،
والأدوار ،والكفاءة) وكذلك مناذج ن�ضوجها .ويدعم كوبت �إدارة امل�ؤ�س�سة يف تطوير املمار�سات الر�شيدة
املرتبطة بتقنية املعلومات وتطبيقها ،وحت�سينها ومراقبتها ب�شكل م�ستمر.
مالحظة نطاقية� :إن تبني �إطار عمل كوبت وا�ستخدامه �سري�شد التنفيذيني والإداريني� .أنظر كتيب
موجز حوكمة تقنية املعلومات املوجه ملجال�س الإدارات  -الطبعة الثانية ،وكتيب تطبيق حوكمة تقنية
املعلومات  -البداية ال�رسيعة  -الطبعة الثانية ،ودليل تطبيق حوكمة تقنية املعلومات با�ستخدام كوبت
ومنوذج قيمة تقنية املعلومات  - Val ITالطبعة الثانية؛ وممار�سات �ضوابط كوبت :دليل حتقيق �أهداف
ال�ضوابط حلوكمة تقنية املعلومات الناجحة .يوجد كذلك بع�ض الكتب االر�شادية لدعم تطبيقه من
�أجل متطلبات ت�رشيعية وتنظيمية معينة (مثال� ،أهداف �ضوابط تقنيات املعلومات ل�ساربينز �أوك�سلي
� ، Sarbanes-Oxleyأهداف �ضوابط تقنيات املعلومات ملعايري بازل الثاين  Basel IIوعالقتها ب�أمن املعلومات
(احلد الأ�سا�سي لأمن املعلومات ا�ستنادا لكوبت .ويتم العمل لتطوير �أطر عمل ومعايري �أخرى يف �سبيل
تو�ضيح التغطية الكاملة لدورة حياة تقنية املعلومات ودعم ا�ستخدامها يف امل�ؤ�س�سات باعتماد �إطار
عمل ومعايري متعددة مرتبطة بتقنية املعلومات.

امليثاق الأخالقي

وثيقة معدة للت�أثري على ال�سلوك الفردي والتنظيمي للموظفني من خالل تعريفهم بالقيم والقواعد
التنظيمية امل�ؤ�س�سية كي يعملوا على تطبيقها يف مواقف معينة .ويتم تبني هذه ال�سلوكيات مل�ساعدة
متخذي القرارات يف امل�ؤ�س�سة على تفهم الفرق بني ’ال�صواب‘ و’اخلط�أ – من وجهة نظر امل�ؤ�س�سة – ومن ثم
تطبيق هذا الفهم عند اتخاذ القرار.

الكفاءة

القدرة على ت�أدية مهمة �أو عمل �أو وظيفة حمددة بنجاح.

الطرف امل�ست�شار (منوذج
خارطة امل�س�ؤوليات
)RACI

ت�شري �إىل الأ�شخا�ص الذين يجب احل�صول على �آرا�ؤهم حول ن�شاط معني (التوا�صل باجتاهني).

ال�سياق

يف خارطة امل�س�ؤوليات راكي � ،RACIإجابة على ال�س�ؤال :من يزود املعلومات؟
والأدوار الأ�سا�سية ملزودي املدخالت.
الحظ �أن الأمر يعود �إىل الأدوار امل�س�ؤولة يف حت�صيل املعلومات من الوحدات الأخرى �أو ال�رشكاء اخلارجيني
�أي�ضا؛ ورغم ذلك ،يجب مراعاة املدخالت امل�ستقاة من الأدوار املذكورة .و�إذا تطلب الأمر ،اتخاذ �إجراءات
للت�صعيد ،مبا يف ذلك معلومات امل�س�ؤول عن االجراء و�/أو اللجنة التوجيهية.
املجموعة الكلية من العوامل الداخلية واخلارجية التي قد ت�ؤثر على م�ؤ�س�سة �أو جهة �أو �إجراء �أو فرد �أو قد
حتدد كيفية ت�رصفه حيال �أمر ما.
مالحظة نطاقية :يت�ضمن ال�سياق:
• �سياق التقنية  -العوامل التقنية التي ت�ؤثر على قدرة امل�ؤ�س�سة على ا�ستخال�ص القيمة من البيانات.
• �سياق البيانات  -دقة املعلومات ،توفرها ،وحداثتها ،وجودتها.
• املهارات واملعرفة  -اخلربة العامة ،واملهارات التحليلية والفنية وامل�ؤ�س�سية.
• ال�سياق التنظيمي والثقايف  -العوامل ال�سيا�سية ،وما �إذا كانت امل�ؤ�س�سة تف�ضل الت�رصف بناء ً على بيانات
و�أرقام ف�ضال ً عن احلد�س.
• ال�سياق اال�سرتاتيجي  -الأهداف اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة .
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امل�صطلح
ال�ضبط

و�سائل �إدارة املخاطر ،وت�شمل ال�سيا�سات ،والإجراءات ،والإر�شادات ،واملمار�سات �أو الهياكل التنظيمية ،التي
قد تكون طبيعتها �إدارية�،أو فنية� ،أو �إدارية �أو قانونية .وت�ستخدم �أي�ضا ً كرديف للحماية �أو الإجراء امل�ضاد.

الثقافة

منوذج لل�سلوكيات ،واالعتقادات ،واالفرتا�ضات للتعامل مع املواقف وطرق معاجلتها.

املحرك  /احلافز

العوامل الداخلية واخلارجية التي ت�ؤثر على طريقة ت�رصف �أو تغيري يف امل�ؤ�س�سة �أو الأفراد �أو ت�ؤدي لإطالق
ت�رصفاتهم.

هدف امل�ؤ�س�سة

انظر الهدف امل�ؤ�س�سي

احلوكمة امل�ؤ�س�سية

جمموعة من امل�س�ؤوليات واملمار�سات ت�ؤدى بوا�سطة جمل�س االدارة والإدارة التنفيذية بهدف تقدمي التوجيه
اال�سرتاتيجي ،مبا ي�ضمن حتقيق الأهداف ،والت�أكد من �أن املخاطر حتت ال�سيطرة ب�شكل �سليم ،والتحقق من
�أن موارد امل�ؤ�س�سة ت�ستخدم ب�شكل م�س�ؤول .وقد تعني �أي�ضا نظرة حوكمية تركز على امل�ؤ�س�سة ككل؛
وتتكامل مع النظرة االعلى املتمثلة باحلوكمة امل�ؤ�س�سية التي يجب �أن يتواءم معها اجلميع.

دورة احلياة االقت�صادية
الكاملة

الفرتة الزمنية التي يتوقع خاللها �أن تزيد املنافع املادية للم�ؤ�س�سة ،و�/أو التي خاللها يتوقع �أن ترتتب على
امل�ؤ�س�سة نفقات مادية بفعل برنامج ا�ستثماري (مبا يف ذلك اال�ستثمارات ،تكاليف الت�شغيل والتقاعد).

املمار�سة الر�شيدة

ن�شاط �أو عملية برهنت على قيمتها بعد �أن ا�ستخدمت بنجاح من قبل عدة م�ؤ�س�سات وثبت �أنها ت�ؤدي
لنتائج موثوقة.

احلوكمة

ت�ضمن احلوكمة تقييم احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة �آخذة باحل�سبان ظروفهم وخياراتهم من اجل �إقرار
�أهداف م�ؤ�س�سية متوازنة ومتفق عليها ميكن حتقيقها؛ وكذلك ت�ضع التوجهات عرب حتديد الأولويات ودعم
�صنع القرارات ال�صائبة؛ ومن ثم مراقبة الكفاءة واالمتثال طبقا الجتاه و�أهداف متفق عليها.

ممار�سة الإدارة/احلوكمة

لكل عملية من عمليات كوبت ،توفر ممار�سات احلوكمة والإدارة جمموعة كاملة من املتطلبات العليا
للحوكمة والإدارة الفعالة واجراءات تقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية .فهي بيانات �أفعال من هيئات احلوكمة
و�إدارتها.

عنا�رص متكني احلوكمة

�شيء (ملمو�س �أو غري ملمو�س) ي�ساعد يف �إجناز احلوكمة بفاعلية.

�إطار عمل احلوكمة

�إطار العمل هو هيكل مفاهيمي �أ�سا�سيي ي�ستخدم حلل امل�سائل املعقدة �أو معاجلتها؛ وعنا�رص لتمكني
احلوكمة؛ وجمموعة املفاهيم واالفرتا�ضات واملمار�سات التي حتدد كيف ميكن مقاربة �شيء ما �أو فهمه،
وبيان بالعالقات فيما بني اجلهات امل�شاركة و�أدوار كل منها وحدودها (ما هو مدرج وغري مدرج يف نظام
احلوكمة).
�أمثلة :كوبت  COBITو�إطار ال�ضبط COSO

حوكمة تقنية املعلومات جانب من احلوكمة ي�ضمن �أن تعمل املعلومات والتقنيات ذات ال�صلة على دعم ومتكني ا�سرتاتيجية
امل�ؤ�س�سة وحتقيق �أهدافها .كما ي�شمل احلوكمة الوظيفية لتقنية املعلومات� ،أي� ،ضمان توفري قدرات
امل�ؤ�س�سية
تقنية املعلومات ب�شكل فعال وكفء.
املعلومات

�أ�صل ،مثله كمثل الأ�صول امل�ؤ�س�سية الهامة الأحرى .ويعترب �أ�سا�سيا لعمل امل�ؤ�س�سة ،حيث قد يوجد
ب�أ�شكال عديدة :مطبوع �أو مكتوب على الورق ،حمفوظ �إلكرتونيا� ،أو مر�سل بالربيد �أو �إلكرتونيا ،يظهر يف
الأفالم� ،أو يحكى �أثناء املحادثات...الخ.

الطرف املحاط علما ً
(املطلع) (خارطة
امل�س�ؤوليات )RACI

ت�شري �إىل الأ�شخا�ص الذين يتم �إبقا�ؤهم على اطالع على تقدم ن�شاط معني (التوا�صل باجتاه واحد).
يف خارطة امل�س�ؤوليات راكي � ،RACIإجابة على ال�س�ؤال :من يتلقى املعلومات؟
�أ�صحاب الأدوار الذين يبلغون ب�إجنازات املهمة وما هو مطلوب منها .يجب على الطرف املنوط به الدور
’م�س�ؤول‘ �ضمن خارطة امل�س�ؤولية رباعية االركان �أن يتلقى بطبيعة احلال معلومات مالئمة للإ�رشاف على
املهمة ،كما تفعل الأدوار امل�س�ؤولة االخرى ك ٌ
ل يف جماله.

املدخالت واملخرجات

منتجات/منجزات العملية التي تعترب �رضورية لدعم ت�شغيلها .فهي متكن اتخاذ القرارات الأ�سا�سية ،وتوفر
م�سارا ل�سجالت وتدقيقات �أن�شطة العملية ،وتتيح املتابعة يف حال وقوع حادث .وتعرف عند امل�ستوى
الأ�سا�سي ملمار�سة الإدارة ،وقد تت�ضمن بع�ض منتجات العمل امل�ستخدمة �ضمن العملية فقط وغالبا ما
تكون مدخالت �أ�سا�سية لعمليات �أخرى .وال يجب النظر �إىل املدخالت واملخرجات التو�ضيحية لـ COBIT
على �أنها قائمة � /شاملة نظرا لأنه ميكن حتديد تدفقات من املعلومات الإ�ضافية اعتمادا على بيئة
امل�ؤ�س�سة و�إطار عملها.

املحفظة اال�ستثمارية

جمموع اال�ستثمارات التي تتم درا�ستها �أو تنفيذها
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امل�صطلح

التعريف

تطبيق تقنية املعلومات

الوظائف الإلكرتونية التي ت�شكل �أجزاء العمليات امل�ؤ�س�سية التي تنفذها تقنية املعلومات �أو تتم مب�ساعدتها

هدف تقنية املعلومات

بيان ي�صف النتيجة املرغوبة لتقنية املعلومات امل�ؤ�س�سية دعما للأهداف امل�ؤ�س�سية .وقد تكون النتيجة عبارة
عن مردود �أو تغري كبري باحلالة �أو حت�سن ملحوظ يف القدرات.

خدمة تقنية املعلومات

تقدمي اخلدمات يوميا لعمالء هيكلية تقنية املعلومات وتطبيقاتها ودعم ا�ستخدامها .ت�شمل الأمثلة مكتبة
اخلدمة ،توفري املعدات والتنقالت والت�صاريح الأمنية.

الإدارة

تخطط الإدارة الأن�شطة وتبنيها وتديرها وتراقبها بان�سجام مع االجتاه املحدد من قبل هيئة احلوكمة لتحقيق
�أهداف امل�ؤ�س�سة.

النموذج

طريقة ت�صف جمموعة معينة من املكونات وكيف ترتبط هذه املكونات ببع�ضها لو�صف الأعمال الرئي�سية
جل�سم �أو نظام �أو مفهوم.

معيار القيا�س

كيان قابل للقيا�س ي�سمح بقيا�س حتقيق هدف من �أهداف العملية .يجب �أن تكون معايري القيا�س SMART
 �أي حمدد ،قابلة للقيا�س ،ميكن تطبيقها ،ذات �صلة ويف وقتها املحددة .يحدد الإر�شاد الكامل ملعيار القيا�سالوحدة امل�ستخدمة ،تكرار القيا�س ،قيمة الهدف املثالية (ح�سب املالءمة)� ،إ�ضافة للإجراء املطلوب لتنفيذ
القيا�س و�إجراء التف�سري والتقييم.

الهدف

بيان النتيجة املرغوبة

الهيكل التنظيمي

�أداة متكني للحوكمة والإدارة .تت�ضمن امل�ؤ�س�سة وهياكلها وهرمياتها وتبعياتها.
مثال :اللجنة التوجيهية

املخرجات

انظر املدخالت واملخرجات

املالك

فرد �أو جمموعة من الأفراد متلك احلقوق وامل�س�ؤوليات يف م�ؤ�س�سة �أو كيان �أو �أ�صل ،مثال مالك العملية ،مالك
النظام

ال�سيا�سة

املق�صد والتوجه الكلي كما هو مو�ضح ر�سميا من قبل الإدارة

املبد�أ

�أداة متكني للحوكمة والإدارة ،تت�ألف من القيم واالفرتا�ضات اجلوهرية التي حتافظ عليها امل�ؤ�س�سة ،املعتقدات
التي توجه وت�ضع احلدود ب�ش�أن �صنع قرارات امل�ؤ�س�سة ،والتوا�صل داخل امل�ؤ�س�سة وخارجها والإ�رشاف -
االهتمام بالأ�صول اململوكة من امل�ؤ�س�سات الأخرى.
مثال :ميثاق الأخالق ،ميثاق امل�س�ؤولية االجتماعية

العملية

هي ب�شكل عام جمموعة من املمار�سات التي تت�أثر ب�سيا�سات و�إجراءات امل�ؤ�س�سة وت�ستمد املدخالت من عدة
م�صادر (منها العمليات الأخرى) ،ثم تعالج املدخالت وتنتج املخرجات (مثال ،املنتجات ،اخلدمات)
مالحظة نطاقية :للعمليات مربرات م�ؤ�س�سية وا�ضحة لوجودها ،ومالكني م�س�ؤولني ،و�أدوار وم�س�ؤوليات
وا�ضحة ب�ش�أن تنفيذ العملية ،وو�سائل لقيا�س الكفاءة.

معيار (قدرة) العملية

 :ISO/IEC 15504خا�صية قابلة للقيا�س لقدرة العمليات تطبق على �أي عملية

قدرة العملية

 :ISO/IEC 15504ت�شخ�ص قدرة عملية على حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية احلالية �أو املتوقعة

هدف العملية

بيان ي�صف النتيجة املرغوبة من عملية معينة .وميكن �أن تكون النتيجة �شيء ملمو�س ،تغري ملحوظ حلالة
�أو حت�سني كبري لقدرة عمليات �أخرى.

مكتب �إدارة الربامج
وامل�شاريع

الق�سم امل�س�ؤول عن دعم مديري الربامج وامل�شاريع ،وجمع ،تقييم ون�رش املعلومات عن �سري الربامج وامل�شاريع
الأ�سا�سية.

اجلودة

مالءمة غاية معينة (حتقيق الهدف املن�شود)

خارطة امل�س�ؤوليات راكي
RACI

تو�ضح من امل�س�ؤول ومن تتم ا�ست�شارته و�إبالغه �ضمن �إطار عمل تنظيم

املورد

�أ�صل من �أ�صول امل�ؤ�س�سة ميكن �أن ي�ساعد امل�ؤ�س�سة على حتقيق �أهدافها
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امللحق ح
م�رسد امل�صطلحات
التعريف

امل�صطلح
حت�سني املوارد

�أحد �أهداف احلوكمة ،وي�شمل اال�ستخدام الفعال والفاعل وامل�س�ؤول لكافة املوارد  -الب�رشية ،املالية ،املعدات،
املرافق ،الخ.

الطرف امل�س�ؤول (راكي)

ت�شري �إىل �شخ�ص يتعني عليه �ضمان �إمتام الأن�شطة بنجاح
يف خارطة امل�س�ؤوليات راكي� ،إجابة على ال�س�ؤال :من ينجز املهمة؟
الأدوار التي تتوىل املجازفة العملياتية الرئي�سية يف ت�أدية الن�شاط املدرج و�إحداث النتيجة املرغوبة.

اخلطر

مزيج من احتمالية حدث ذو �أثر ما وتبعاته (بح�سب معيار االيزو )ISO/IEC 73 -

�إدارة املخاطر

�أحد �أهداف احلوكمة ،ويقت�ضي الإقرار باخلطر؛ وتقييم �أثاره واحتمالية حدوثها؛ ومن ثم تطوير
اال�سرتاتيجيات املنا�سبة ،مثل جتنب اخلطر� ،أو خف�ض الت�أثري ال�سلبي للخطر و�/أو حتويل اخلطر لطرف �آخر
ليتحمل تبعاته� ،أو �إدارته وذلك �ضمن �سياق رغبة امل�ؤ�س�سة يف املخاطرة.

دليل اخلدمات

معلومات منظمة حول كافة خدمات تقنية املعلومات املتاحة للم�ستفيدين منها.

اخلدمات

انظر خدمة تقنية املعلومات .

املهارة

القدرة املتعلمة لتحقيق النتائج املقرر �سلفا.

�صاحب امل�صلحة

�أي �شخ�ص يتوىل م�س�ؤولية �أمر ما يف امل�ؤ�س�سة� ،أو يتوقع منها �شيئاً� ،أو له �صله بها ،مثال لأ�صحاب
امل�صلحة :امل�ستخدمني ،اجلهات احلكومية ،املوردين ،العمالء ،اجلمهور.

نظام ال�ضبط الداخلي

يت�ضمن ال�سيا�سات ،واملعايري ،واخلطط ،والإجراءات ،والهياكل التنظيمية امل�صممة لتوفري الت�أكيد املنطقي
ب�أن �أهداف امل�ؤ�س�سة �سوف تتحقق ،و�سيتم منع الأحداث غري املرغوبة �أو اكت�شافها وت�صحيحها

�إن�شاء القيمة

الهدف الرئي�سي للحوكمة بامل�ؤ�س�سة ،والذي يتحقق عندما تكون جميع الأهداف الأ�سا�سية الثالثة
متوازنة (حتقيق الفوائد ،وتخفيف املخاطر ،وحت�سني املوارد).
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