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الرقابة على ”البرنامج التدرٌبً
“تقنٌة المعلومات
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الجلسة نظرة عامة عن

3

مقدمة عن الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1

الرقابة على تقنٌة المعلومات عملٌة 1-2



هدف الجلسة

سٌتمكن المشاركون من إدراك عملٌة الرقابة على 

تقنٌة المعلومات ، والعملٌات المصاحبة للرقابة 

على تقنٌة المعلومات

4



الجلسة نظرة عامة عن
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مقدمة عن الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1

عملٌة الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-2



مقدمة عن الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1
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.تعرٌف الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1-1

.المعلوماتأهمٌة الرقابة على تقنٌة  1-1-2

.أهداف الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1-3

.تقنٌة المعلوماتالرقابة على مجال  1-1-4

.المعلوماتالتفوٌض على عملٌات الرقابة على تقنٌة  1-1-5

الضوابط العامة و ضوابط )تقنٌة المعلومات ضوابط  1-1-6

(.التطبٌقات



تعرٌف الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1-1

ما هو تعرٌف الرقابة على تقنٌة المعلومات ؟◦

أنظمة  وصٌانة وتنفٌذ وضععملٌة التأكٌد على ما إذا كان ◦

أصول  وتحمًأهداف العمل،  تحققتقنٌة المعلومات 

.البٌاناتعلى نزاهة  وتحافظالمعلومات 

7



أهمٌة الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1-2

الداخلٌة فً بٌئة تقنٌة ضمانات بشأن نظم الرقابة تقدٌم ◦

.المعمول بها فً الجهةالمعلومات 

.نزاهة األنظمة المعلوماتٌة بالجهة◦

.لتقنٌة المعلومات إستخدامهاتحقٌق أهداف الجهة من ◦
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.أهداف الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1-3
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.أهداف الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1-3
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اٌزأو١ذ ػٍٝ أْ ِظبدس رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد رؤدٞ إٌٝ رؾم١ك ◦
.ثىفبءحاأل٘ذاف اٌزٕظ١ّ١خ ثفؼب١ٌخ ٚاعزخذاَ اٌّظبدس 

أِضٍخ ؟◦
.ػٛاثؾ ٔظُ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٌٍزأو١ذ ػٍٝ دلزٙب ٚفؼب١ٌزٙبِشاعؼخ •

اٌشٚارت، ػ١ٍّبد اٌّؼبٌغخ اٌّشرجطخ ثؼ١ٍّبد ِغبي ِؼ١ٓ ِضً ٔظبَ رم١١ُ •
اٌخ

أداء إٌظبَ ٚإِٔٗ، ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، ٔظُ اٌؾغض فٟ اٌغىه رم١١ُ •
.اٌؾذ٠ذ٠خ

.ػ١ٍّخ رط٠ٛش إٌظبَ ٚاإلعشاءادفؾض •



1-1-1تمرٌن 

:الهدف◦

تمكٌن المشاركٌن من تحدٌد أهداف الرقابة على نظام تقنٌة  ◦
.المعلومات

:المطلوب◦

.قراءة الحالة وتحدٌد أهداف الرقابة على نظام تقنٌة المعلومات◦

:الوقت◦

.د مناقشة بٌن أعضاء الفرٌق 10◦

.د مناقشة جماعٌة 20◦
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.مجال الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1-4

  عملٌات (SAIs) العلٌا الرقابة أجهزة تؤدي◦

:باالرتباط المعلومات تقنٌة على الرقابة

.(للجهة المالٌة البٌانات صحة لتقٌٌم) المالً التدقٌق◦

 الضوابط تقٌٌم) التشغٌلً والتدقٌق االلتزام تدقٌق◦

.(الداخلٌة

.(المعلومات نظم مواضٌع ذلك فً بما) األداء تدقٌق◦
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2-1-1تمرٌن 

:الهدف◦

تمكٌن المشاركٌن من تحدٌد مجاالت الرقابة على تقنٌة المعلومات  ◦
(الرقابة المالٌة، االلتزام، األداء)الثالثة للرقابة  لالنواع

:المطلوب◦

الرقابة )قراءة الحالة وتحدٌد مجاالت الرقابة على األنواع الثالثة ◦
(.المالٌة، االلتزام، األداء

:الوقت◦

.د مناقشة بٌن أعضاء الفرٌق 10◦

.د مناقشة جماعٌة 20◦
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التفوٌض على عملٌات الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1-5

 لنظم تدقٌق إلجراء األعلى الرقابة لجهاز الممنوح التفوٌض◦

  العلٌا الرقابة ألجهزة الدولً المعٌار فً المعلومات تقنٌة

ISSAI .لٌما إعالن فً 1

 للقٌام محددة تفوٌضات العلٌا الرقابة أجهزة لبعض ٌكون وقد◦

:المثال سبٌل على .المعلومات تقنٌة على بالرقابة

 على بالتدقٌق تفوٌض على األعلى الرقابة جهاز حصول حال فً◦

 من اآللً الجزء تدقٌق علٌه ٌجب فأنه الضرٌبٌة، اإلٌرادات وظٌفة

 من ٌستمد تفوٌض على بناء وذلك الضرٌبٌة اإلٌرادات وظٌفة

األصلً التفوٌض
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(.الضوابط العامة و ضوابط التطبٌقات)ضوابط تقنٌة المعلومات  1-1-6

؟ بالضوابط المقصود ما◦
 أصول حماٌة تكفل التً واإلجراءات والسٌاسات األسالٌب من مزٌج◦

.اإلدارة بمعاٌٌر التشغٌلً وااللتزام سجالتها، وموثوقٌة ودقة الجهة،

15

الضوابط العامة

الحوكمة واإلدارة

إلخ.... االستراتٌجٌة ، واألفراد ، والموارد ، وأمن المعلومات والتطوٌر واالقتنا والعملٌات

 

ضوابط التطبٌق

المخرجات    المعالجة    المدخالت



3-1-1تمرٌن 

:الهدف◦

تمكٌن المشاركٌن من التفرٌق بٌن الضوابط العامة و ضوابط  ◦
.  التطبٌقات

:المطلوب◦
قراءة األمثلة المبٌنة بالتمرٌن وتحدٌد نوع الضوابط◦

:الوقت◦

.د مناقشة بٌن أعضاء الفرٌق 10◦

.د مناقشة جماعٌة 20◦
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الضوابط العامة و )ضوابط تقنٌة المعلومات  1-1-6
(.ضوابط التطبٌقات

العامة؟ الضوابط هً ما◦
 المناسب التطوٌر وجود ضمان هً المعلومات لتقنٌة العامة الضوابط◦

 .الكمبٌوتر وعملٌات البٌانات وملفات والبرامج، التطبٌقات وتنفٌذ

؟ أمثلة◦

.والبٌانات والتطبٌقات التحتٌة البنٌة على المنطقً الدخول ضوابط◦

  .النظام تطوٌر حٌاة دورة ضوابط◦

.البرنامج تغٌٌر إدارة ضوابط◦

 .البٌانات مركز على المادي الدخول ضوابط◦

  .واالسترجاع والبٌانات بالنظام الخاصة االحتٌاطات ضوابط◦
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(.الضوابط العامة و ضوابط التطبٌقات)ضوابط تقنٌة المعلومات  1-1-6

التطبٌقات؟ ضوابط هً ما◦
 إدخالها صحة وضمان الفردٌة المعامالت تشغٌل◦

 .وخروجها ومعالجتها

؟ أمثلة◦

.المدخالت ضوابط◦

 .المعالجة ضوابط◦

.المخرجات ضوابط◦
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الخالصة
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مقدمة عن الرقابة على تقنٌة  1-1

المعلومات

عملٌة الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-2



مقدمة عن الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1
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.تعرٌف الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1-1

.المعلوماتأهمٌة الرقابة على تقنٌة  1-1-2

.أهداف الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-1-3

.تقنٌة المعلوماتالرقابة على مجال  1-1-4

التفوٌض على عملٌات الرقابة على تقنٌة  1-1-5

.المعلومات

الضوابط العامة و )تقنٌة المعلومات ضوابط  1-1-6

(.ضوابط التطبٌقات



الجلسة نظرة عامة عن

2

1

المعلوماتمقدمة عن الرقابة على تقنٌة  1-1

عملٌة الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-2



هدف الجلسة

سٌتمكن المشاركون من إدراك عملٌة الرقابة 

على تقنٌة المعلومات ، والعملٌات المصاحبة 

للرقابة على تقنٌة المعلومات
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عملٌة الرقابة على تقنٌة المعلومات 1-2      

٠ؼزجش اٌزخط١ؾ ٌؼ١ٍّبد اٌزذل١ك اٌغضء األعبعٟ ◦
ألٞ ػ١ٍّخ رذل١ك، ثّب فٟ رٌه اٌشلبثخ ػٍٝ رم١ٕخ 

.اٌّؼٍِٛبد

.اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ 1-2-1◦

.اٌزخط١ؾ اٌىٍٟ 1-2-2◦

.اٌزخط١ؾ اٌغضئٟ 1-2-3◦
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التخطٌط االستراتٌجً 1-2-1

إْ اٌخطخ االعزشار١غ١خ ٌغٙبص اٌشلبثخ األػٍٝ ػجبسح ◦
أل٘ذاف ( عٕٛاد 5-3)ػٓ رٛلؼبد ؽ٠ٍٛخ األعً 

ٚغب٠بد اٌزذل١ك، ثّب فٟ رٌه ٔظُ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد 
.ٚاٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ اٌخبػؼخ ٌغٍطخ اٌغٙبص اٌشلبثٟ

:ِضبي◦
.اٌخطخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍؾىِٛخ اٌزو١خ◦
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التخطٌط الكلً 1-2-2

 ٌزخط١ؾ اٌىٍٟ ثبٌّغزٜٛ اٌم١بَ ٠زُ ِب ٚػبدح◦
 ػٍٝ ع٠ٕٛخ دٚسح أعبط ػٍٝ اٌزذل١ك
 ِغبالد الخز١بس األػٍٝ اٌشلبثخ عٙبص ِغزٜٛ
.اٌزذل١ك

 ٌزؾذ٠ذ اٌّخبؽش أعبط ػٍٝ اٌمبئُ إٌٙظ فئْ◦
 ٠ىْٛ إٌّبعجخ اٌّٛاػ١غ ٚاخز١بس األ٠ٌٛٚبد
.ِالئّب  
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التخطٌط الكلً 1-2-2

1-2-1ضًشٍٚ 

خطٕجش جنُٓؽ جنمحتى ػهٗ أعحط جنًخحغش 

جنطؼهًٛحش◦

كم فشٚك يطحند ذطشضٛد خطٕجش جنُٓؽ جنمحتى ػهٗ أعحط ◦

:جنًطهٕخ.جنًخحغش

.6جنٗ  1ضشضٛد جنخطٕجش يٍ ◦

:جنٕلص◦

.د ػًم ؾًحػٙ 10◦

.د يُحلشس ؾًحػٛس 10◦
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التخطٌط الكلً 1-2-2

1-2-1اٌؾً اٌّمزشػ ٌٍزّش٠ٓ 

 لبئّخ ٠شًّ اٌزٞ اٌزذل١ك ػبٌُ ػٍٝ اٌزؼشف1.
 اٌزٟ اٌٛؽذاد أٚ ٌٍزذل١ك اٌمبثٍخ اٌغٙبد ثغ١ّغ
   .األػٍٝ اٌشلبثخ عٙبص ٌغٍطخ رخؼغ

 اٌّؼٍِٛبد ٔظُ رشًّ لبئّخ إػذاد2.
 اٌمبثٍخ اٌٛؽذح / اٌغٙخ فٟ اٌّغزخذِخ

.ٌٍزذل١ك

 أ١ّ٘خ ِذٜ ػٍٝ رؤصش اٌزٟ اٌؼٛاًِ رؾذ٠ذ3.
 ٚرمذ٠ُ ثّٙبِٙب ٌٍم١بَ ٌٍغٙخ ثبٌٕغجخ إٌظبَ

.اٌخذِبد
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التخطٌط الكلً 1-2-2

1-2-1اٌؾً اٌّمزشػ ٌٍزّش٠ٓ :  ربثغ

 رٌه ٠زُ أْ ٠ّىٓ .اٌؾغبعخ اٌؼٛاًِ أ١ّ٘خ دسعخ رؾذ٠ذ4.
  .ٌٍزذل١ك اٌخبػؼخ اٌغٙخ ِغ ثبٌزشبٚس

 ػٍٝ ثٕبء اٌغٙبد ع١ّغ فٟ إٌظُ، ٌغ١ّغ اٌّؼٍِٛبد رغ١ّغ5.
 األ٠ٌٛٚبد ٚفك اٌغٙبد/إٌظُ ٚرشر١ت اٌزشاوّٟ، اٌّغّٛع
.ٌٍزذل١ك

 األ٠ٌٛٚبد رؾذد أْ ٠ٕجغٟ اٌزٟ ع٠ٕٛخ رذل١ك خطخ إػذاد6.
 .اٌّؼٍِٛبد رم١ٕخ ػٍٝ اٌشلبثخ ٌؼ١ٍّبد اٌضِٕٟ ٚاٌغذٚي ٚإٌٙظ
 ٠ّىٓ ٚثبٌزبٌٟ ع٠ٕٛخ، فزشاد ػٍٝ اٌزّش٠ٓ ٘زا ٠زُ أْ ٠ّٚىٓ

.اٌّزىشسح خطخ ٕ٘بن رىْٛ أْ
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فهم الجهة. 1

29

التخطٌط الجزئً أو على مستوى الجهة 1-2-3



فهم الجهة. 1

2-2-1رّش٠ٓ 

فُٙ اٌغٙخ

اٌزؼ١ٍّبد◦

.وً فشد ِطبٌت ثمشاءح اٌؾبٌخ◦

:اٌّطٍٛة◦

.اٌؾبٌخإٌّبرط اٌّشفمخ ثؼذ لشاءح رؼجئخ ◦

:اٌٛلذ◦

.د لشاءح فشد٠خ 10◦

.د ػًّ عّبػٟ 10◦

.د ِٕبلشخ اٌؾٍٛي 30◦
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( Materiality)األهمٌة النسبٌة . 2

٠غت أْ ٠زُ رؾذ٠ذ األ١ّ٘خ إٌغج١خ ، ٌّٛػٛػبد ◦
.اٌّؼٍِٛبداٌشلبثخ ػٍٝ رم١ٕخ 
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تخصٌص المصادر. 3

٠زطٍت اٌشلبثخ ػٍٝ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد رخظ١ض ◦
:ٌٍّٛاسد ِضًِؾذد 

.اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اٚ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ◦

.ا١ٌّضا١ٔخ اٌّب١ٌخ إٌّبعجخ◦

.اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٚ ا٠خ ِزطٍجبد أخشٜ◦
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االلتزام مع الجهة الخاضعة للتدقٌق. 4

:ٌٍزذل١ك٠غت أْ ٠زُ رض٠ٚذ اٌغٙخ اٌخبػؼخ ◦
.اٌزذل١كؽٛي ِؼب١٠ش ِغبي ِٛعض ◦

.أ٘ذاف اٌّّٙخ◦

.  آ١ٌخ اٌزٕف١ز اٌزٟ عزٕفز ثبٌغٙخ اٌخبػؼخ◦
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جمع أدلة التدقٌق. 5

٠غت اْ ٠زُ رٕف١زٖ رم١١ُ أٌٟٚ ٌشلبثخ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ◦
ِٓ لجً اٌّذلك، 

؟ ٌالدٌخعؤاي و١ف رظً ◦

:ِٓ خالي◦

.االعزج١بٔبد◦

.اٌّمبثالد◦

.رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد◦

.اٌخ◦
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اختبار الموضوعٌة. 6

اٌّٛػٛػ١خ ؟ ثئخزجبسِب اٌّمظٛد ◦

طؾخ اٌزأو١ذاد ٚفك أ٘ذاف االخزجبساد اٌالصِخ إلصجبد ٚػغ ◦
.اٌزذل١ك

رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ِٓ خالي األدٚاد اٌّزٛفشح ٌٍّذلك ِضً ◦
(EXCEL ) ،(ACL )اٌخ ،.
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التوثٌق. 7

٠غت اْ ٠زُ رٕف١زٖ ِٓ رم١١ُ أٌٟٚ ٌشلبثخ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ◦
لجً اٌّذلك، 

؟ ٌالدٌخعؤاي و١ف رظً ◦

:ِٓ خالي◦

رم١١ُ أْ أ٘ذاف رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد رزّبشٝ ِغ أ٘ذاف ◦
.األػّبي

رم١١ُ ٚعٛد آ١ٌبد ِٕبعجخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ؽٍٛي ٌزم١ٕخ ◦
ٚاٌزٟ رشًّ، رطج١مبد رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، )اٌّؼٍِٛبد 

ٚأعٙضح، ٚثشاِظ، ِٚٛاسد ثشش٠خ، ٚشجىخ ػًّ، ٚؽٍٛي 
(. ٌٍخذِبد اٌخ
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االشراف والمراجعة. 8

و١ف رزُ ػ١ٍّخ االششاف ٚ اٌّشاعؼخ ً٘ االششاف ٚ ◦
اٌّشاعؼخ ِّٙخ ؟ ٌّٚبرا ؟

.أصٕبء اٌزذل١ك ٚرٕفز ِٓ لجً اٌخجشاء ٚثشىً ِغزّش◦

رؼطٟ فشطخ ٌٍزأوذ ِٓ ع١ش اٌؼًّ  الٔٙبٔؼُ ِّٙخ ◦
ؽغت اٌّخطؾ، ٠ّٚىٓ اْ رغبػذ فٟ رالفٟ األخطبء اْ 

.ٚعذد
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إعداد التقارٌر. 9

رؼزّذ ػٍٝ رمب١ٌذ أعٙضح اٌشلبثخ اٌؼ١ٍب ٚث١ئزٙب ◦
.اٌمب١ٔٛٔخ

.أصٕبء اٌزذل١ك ٚرٕفز ِٓ لجً اٌخجشاء ٚثشىً ِغزّش◦

:ِشاؽً اػذاد اٌزمبس٠ش◦
.ِٕبلشخ اٌّغٛدح◦

.سعبٌخ اإلداسح◦

.اٌزمش٠ش إٌٙبئٟ◦
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الخالصة
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ِمذِخ ػٓ اٌشلبثخ ػٍٝ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد 1-1
ػ١ٍّخ اٌشلبثخ ػٍٝ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد 1-2



الرقابة على تقنٌة المعلومات

40

تقنٌة المعلومات حوكمة



الجلسة نظرة عامة عن

41

.المعلوماتتقنٌة  حوكمة 2-1

.المخاطر التً تواجه الجهة الخاضعة للتدقٌق 2-2



هدف الجلسة

 حوكمة أهمٌة إدراك من المشاركون سٌتمكن

 المخاطر و الخاضعة بالجهات المعلومات تقنٌة

.تواجهها التً

42



الجلسة نظرة عامة عن

43

.المعلومات تقنٌة  حوكمة 2-1

.المخاطر التً تواجه الجهة الخاضعة للتدقٌق 2-2



(تحدٌد االحتٌاجات، التوجٌه، والمراقبة) الحوكمة 2-1-1

الحاجة إلى تحدٌد ، توجٌه ، ومراقبة، لماذا ؟◦

الوسٌلة التً ٌتم من خاللها خلق القٌمة التً تتوافق مع ◦

.الجهةالشركات فً  لحوكمةاالستراتٌجٌة العامة 

.خلق قبول مشترك وتحمل مسؤولٌة النظم الهامة◦

44



(االحتٌاجات، التوجٌه، والمراقبةتابع تحدٌد ) الحوكمة 2-1-1

وكذلك ضمان أن القرارات المتعلقة بتقنٌة المعلومات تتم بناء ◦

.على األعمال ولٌس العكس

ضمان أن االستثمار فً مجال تقنٌة المعلومات ٌؤدي إلى زٌادة ◦

.القٌمة التجارٌة

.تخفٌف المخاطر التً ترتبط بتقنٌة المعلومات◦

45



تقنٌة المعلومات لحوكمةالعناصر الرئٌسٌة  2-1

46

.تقنٌة المعلومات و التخطٌط إستراتٌجٌة 2-1-1

.الهٌاكل التنظٌمٌة و المعاٌٌر و السٌاسات والعملٌات 2-1-2

.الرقابة الداخلٌة 2-1-3

(.البرامج وإقتناءالتطوٌر )قرارات االستثمار  2-1-4

.عملٌات تقنٌة المعلومات 2-1-5

.األشخاص و المصادر 2-1-6



.تقنٌة المعلومات و التخطٌط إستراتٌجٌة 2-1-1

:التخطٌطتقنٌة المعلومات و  إستراتٌجٌة◦

بٌن استراتٌجٌة تقنٌة المعلومات واألهداف لمتبادل التوافق ا◦

.لألعمالاالستراتٌجٌة 

ٌنبغً أن تأخذ األهداف االستراتٌجٌة لتقنٌة المعلومات فً ◦

االعتبار االحتٌاجات الحالٌة والمستقبلٌة للعمل، وقدرة تقنٌة 

المعلومات الحالٌة على تقدٌم الخدمات، ومصادر 

.المتطلبات

47



.الهٌاكل التنظٌمٌة و المعاٌٌر و السٌاسات والعملٌات 2-1-2

.الهٌاكل التنظٌمٌة والمعاٌٌر والسٌاسات والعملٌات◦

والجهات اإلدارٌة فً صنع  الحوكمةتوضٌح أدوار جهات ◦

.لاألعماالقرار وفً 

.اللجنة التوجٌهٌة لتقنٌة المعلومات◦

.المدٌر التنفٌذي لتقنٌة المعلومات◦
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الهٌاكل التنظٌمٌة و المعاٌٌر و السٌاسات  2-1-2
.والعملٌات

الجهة المعاٌٌر والسٌاسات وتعتمدها اإلدارة العلٌاوتتبنى ◦

تضع السٌاسات إطارا للعملٌات الٌومٌة من أجل تحقٌق ◦
:المسئولةاألهداف التً وضعتها الجهة 

:السٌاسات مثل ماذا ؟ ◦

.سٌاسة الموارد البشرٌة◦

.سٌاسة التوثٌق و االحتفاظ بالمستندات◦

.سٌاسة االستعانة بمصادر خارجٌة◦

.سٌاسة امن تقنٌة المعلومات◦
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2-1-2تمرٌن 

:الهدف◦
.معرفة السٌاسٌات والتفرٌق بٌنها ◦

:المطلوب◦
:تعرٌف السٌاسات المبٌنة أدناه مع ذكر مثال على كل نوع فً بٌئة تقنٌة المعلومات◦

.سٌاسة الموارد البشرٌة◦

.سٌاسة التوثٌق و االحتفاظ بالمستندات◦

.سٌاسة االستعانة بمصادر خارجٌة◦

.سٌاسة امن تقنٌة المعلومات◦

:الوقت◦
.د مناقشة بٌن أعضاء الفرٌق 20◦

.د مناقشة جماعٌة 30◦
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الرقابة الداخلٌة 2-1-3

:إدارة المخاطر◦
يجب أن تشكل إدارة مخاطر تقنية المعمومات الجزء األساسي ◦

.لمجهةمن استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر 
:آلٌة االلتزام◦

تحتاج الجهات إلى وجود آلٌة لاللتزام تؤكد تطبٌق جمٌع ◦

.المرتبطةالسٌاسات واإلجراءات 

51



(.البرامج وإقتناءالتطوٌر )قرارات االستثمار   2-1-4

تحدٌد االحتٌاجات وتحلٌلها، وتحدٌد ◦

أولوٌاتها واعتمادها، وٌتم تحلٌل الفعالٌة 

مقابل التكلفة بٌن البرامج المنافسة واختٌار 

او  التطوٌراألمثل إما من خالل البرنامج 

االقتناء

52



(التشغٌل)المعلومات عملٌات تقنٌة   2-1-5

 ما عادة هً المعلومات تقنٌة عملٌات◦

 التحتٌة للبنٌة الٌومً التشغٌل تكون

 احتٌاجات لدعم المعلومات لتقنٌة

.األعمال
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األشخاص و المصادر  2-1-6

 تخصٌص على اإلدارة تحرص◦

 لتلبٌة المعلومات لتقنٌة كافٌة مصادر

 عملٌات خالل من الجهة احتٌاجات

 المتفق لألولوٌات وفقا   منتظمة تقٌٌم

.المٌزانٌة وقٌود علٌها
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تقنٌة المعلومات حوكمة 2-1
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2-1-2تمرٌن 

:الهدف◦

.الجهة فً تحدٌد، توجٌه، المراقبة حوكمةالرقابة على  ◦

:المطلوب◦

تعبئة الخانات الفارغة بالنموذج المرفق◦

:الوقت◦

.د مناقشة بٌن أعضاء الفرٌق 20◦

.د مناقشة جماعٌة 30◦
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الجلسة نظرة عامة عن

57

.المعلوماتتقنٌة  حوكمة 2-1

المخاطر التً تواجه الجهة  2-2

.للتدقٌقالخاضعة 



تقنٌة المعلومات لحوكمةالعناصر الرئٌسٌة  2-1

58

.تقنٌة المعلومات و التخطٌط إستراتٌجٌة 2-1-1

الهٌاكل التنظٌمٌة و المعاٌٌر و السٌاسات  2-1-2

.والعملٌات

.الرقابة الداخلٌة 2-1-3

(.البرامج وإقتناءالتطوٌر )قرارات االستثمار  2-1-4

.عملٌات تقنٌة المعلومات 2-1-5

.األشخاص و المصادر 2-1-6



شكراً لكم

59



الرقابة على تقنٌة المعلومات

60

تقنٌة المعلومات حوكمة



الجلسة نظرة عامة عن

61

.تقنٌة المعلومات حوكمة 2-1

المخاطر التً تواجه الجهة الخاضعة  2-2

.للتدقٌق



هدف الجلسة

إدراك من المشاركون سٌتمكن

.الجهات تواجه التً المخاطر 
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الجلسة نظرة عامة عن

63

.المعلوماتتقنٌة  حوكمة 2-1

المخاطر التً تواجه الجهة  2-2

.الخاضعة للتدقٌق



.المخاطر التً تواجه الجهة الخاضعة للتدقٌق 2-2

64

.للمستخدمالمعلومات غٌر فعالة أو غٌر مالئمة نظم تقنٌة 1.

بشكل صحٌح، ووفق االحتٌاجات تصمٌم نظم المعلومات ٌجب أن ٌتم •

.الحقٌقٌة، ومنسقة بكفاءة، وتدار بجدارة

تقنٌة المعلومات تفتقر وجود التوجٌهات وال تخدم احتٌاجات قطاع مهام 2.

.األعمال

ٌمكن أال ٌكون هناك قٌمة لألعمال أو قد تكون قٌمة األعمال المشتقة •

من استثمارات تقنٌة المعلومات االساسٌة قلٌلة وال تتماشى 

.ومصادرهااستراتٌجٌاً مع أهداف الجهة 



.المخاطر التً تواجه الجهة الخاضعة للتدقٌق 2-2

65

.نمو األعمال التجارٌةضوابط . 3

عدم كفاٌة أو عدم وجود تخطٌط لتقنٌة المعلومات قد ٌؤدي إلى عرقلة •

نمو األعمال بسبب عدم وجود مصادر تقنٌة المعلومات أو عدم 

.  استخدام المصادر المتاحة بكفاءة

.فشل المشروع. 4

اقتناء أو تطوٌر تطبٌقات ال تفً بالحد األدنى من المعاٌٌر األمنٌة •

والهندسٌة



.المخاطر التً تواجه الجهة الخاضعة للتدقٌق 2-2

66

(.البائع)الطرف الثالث تبعٌة . 5

ال توجد عملٌات مناسبة لتنظم عملٌتً االقتناء واالستعانة بالمصادر •

الخارجٌة، قد ٌؤدي ذلك إلى وضع الجهة فً موقف االعتماد الكلً 

.واحدعلى بائع واحد أو مقاول 

.نقص الشفافٌة والمساءلة. 6

تفشل المؤسسة فً ان تصبح مسؤولة مسؤولٌة كاملة وأن تتسم قد •

(فً حالة لم تفصح بالبٌانات السلٌمة. )بالشفافٌة



.المخاطر التً تواجه الجهة الخاضعة للتدقٌق 2-2

67

.والتنظٌمٌة القانونٌة بالبٌانات االلتزام عدم .7

 الشركات بأن إضافً ضمان المصلحة أصحاب ٌطلب•

 مع متوافقة وأنها واللوائح بالقوانٌن ملتزمة

 بٌئة فً الشركات لحوكمة الجٌدة الممارسات

.بها الخاصة التشغٌل

 بتقنٌة تتعلق هامة متطلبات تشمل العقود أن على•

 والسرٌة، الخصوصٌة، مثل مجاالت فً المعلومات

  واألمن الفكرٌة، والملكٌة



.المخاطر التً تواجه الجهة الخاضعة للتدقٌق 2-2

68

.المعلومات أمن مخاطر عن الكشف .8

 بأمن الصلة ذات المخاطر من الكثٌر تنشأ قد•

 والعملٌات الهٌاكل غٌاب نتٌجة المعلومات

؟ ماذا مثل المناسبة، والسٌاسات

 به المصرح غٌر والكشف األصول، اختالس•

 والتعرض به، المصرح غٌر واالطالع للمعلومات،

الخ ومادٌة، منطقٌة لهجمات



1-2-2تمرٌن 

:الهدف◦
.عند فحص الجهة الحوكمةكٌفٌة تعامل المدقق مع مخاطر ◦

:المطلوب◦
.كل فرٌق سٌستلم نوع من المخاطر◦
سٌقوم كل فرٌق بذكر مثال لكٌفٌة تعامل المدقق مع هذه ◦

.المخاطر عند فحص الجهة

:الوقت◦
.د مناقشة بٌن أعضاء الفرٌق 10◦
.د مناقشة جماعٌة 20◦
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الخالصة
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الجلسة نظرة عامة عن

71

.المعلوماتتقنٌة  حوكمة 2-1

المخاطر التً تواجه الجهة  2-2

.الخاضعة للتدقٌق



.المخاطر التً تواجه الجهة الخاضعة للتدقٌق 2-2

72

معلومات تقنٌة المعلومات غٌر فعالة أو غٌر نظم 1.

.للمستخدممالئمة 

تقنٌة المعلومات تفتقر وجود التوجٌهات وال مهام 2.

األعمالتخدم احتٌاجات قطاع 

.نمو األعمال التجارٌةضوابط 3.

.فشل المشروع4.



.المخاطر التً تواجه الجهة الخاضعة للتدقٌق 2-2

73

(.البائع)الطرف الثالث تبعٌة . 5

.الشفافٌة والمساءلةنقص . 6

االلتزام بالبٌانات القانونٌة عدم . 7

.والتنظٌمٌة

.المعلوماتعن مخاطر أمن الكشف . 8



شكراً لكم
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الرقابة على تقنٌة”
“المعلومات



التطوٌر واإلقتناء



نظرة عامة عن الجلسة

1-1
التطوٌر واإلقتناء•

1-2
العناصر األساسٌة للتطوٌر وإقتناء المنتجات•

1-3
المخاطر التً تواجهه الجهة الخاضعة للتدقٌق•



الجلسةف اهدأ

سّجمكن المشاركٍن من خالل ما 
ِكدم من مػلٍمات وهكاش وثمرِن 

الجػرف غلَ الجػٍِر واإللجواء من 
والرّازة وغواصرى الرئّسّة باإلطافة 
إلَ المخاغر وإخراءات الجدلّق



التطوٌر واإلقتناء

واإللجواء بالجػٍِر المكصٍد ما 
ا غرِق غن إما (البرامج) الرلٍل ثكدِم و داخلّا   ثػًٍِر

 
 ا

و الشراء خالل من خارخُ مصدر من غلٌّا الرصٍل
 
 ا

و الجػالد
 
 وثشمل ،خارخّة بمصادر االسجػاهة غملّة ا
 .المػوّّن خمّع



التطوٌر واإلقتناء

 الموجحات الجواء غملّة ثجػلب ماذا 
ثُ إدارة

آ
 اال

 المخاغر•
 البرامج إدارة•
 االخجبار•
و لجواءاال غملّة خالل) المٍردِن غلَ اإلشراف•

 
 كٍهٌا ذال فُ الذق ولت فُ ا

و الوظام ثشغل
 
 (ثدغمي ا

 الداخلُ الجدرِب ثكامل•
مٍر •

 
 بالجوفّذ المجػلكة اال



وإقتناءالعناصر األساسٌة للتطوٌر   
المنتجات 

 وطع وإدارة المجػلبات. 1

 إدارة ومرالبة المشروع. 2

 اخجبار وطمان الحٍدة. 3

 الػروض إسجدراج. 4

و إدارة . 5
 
(CM)الجكٍِن اإلغدادات ا



وإقتناءالعناصر األساسٌة للتطوٌر   
المنتجات 

 وطع وإدارة المجػلبات•
 

ثٍثّق المجػلبات. 

ولٍِات
 
 .ثرثّب المجػلبات ذسب اال

الحٌة الكرارات الخاصة بالبرهامج والجكلفة إثخاذ. 

 

 



 إدارة ومرالبة المشروع•
 

هشػة المشروع  .خػة لمرالبة ا 

ًّكل إدارة المشروع. 

ُثردِد الجكلفة والحدول الزمو. 

ثكارِر دورِة إلثخاذ اإلخراءات الجصرّرّة. 

 
 

وإقتناءالعناصر األساسٌة للتطوٌر   
المنتجات 



 وطمان الحٍدة إخجبار•
 

ثكّّم دوري لموجحات الػمل من لبل مٍظفُ طمان 

 .الحٍدة 

 

 

 

وإقتناءالعناصر األساسٌة للتطوٌر   
المنتجات 



 الػروض إسجدراج•
 

فظل ثلكُ بٌدف وغرطٌا المجػلبات ثٍثّق
 
 الػروض ا

 .المٍردِن من 

 

 

 

وإقتناءالعناصر األساسٌة للتطوٌر   
المنتجات 



و الجكٍِن •
 
 (CM)إدارة اإلغدادات ا

 

والبرمحّات الٍثائق سالمة غلَ المرافظة طمان. 

والمسؤولّات الصالذّات ثردِد 

 

 

 

وإقتناءالعناصر األساسٌة للتطوٌر   
المنتجات 



1-1-3تمرين 

أهداف الرقابة عمى التطوير واإلقتناء

:الهدف•
تمكين المشاركين من تحديد أهداف الرقابة عمى التطوير واإلقتناء◦

دارة اإلعدادات أو التكوين  إدارة ومراقبة المشاريع،)    (CMوا 

:المطموب•
دارة اإلعرردادات أو قرراءة الحالرة وتحديررد أهرداف الرقابررة ◦ عمرى إدارة ومراقبررة المشراريع، وا 

.CMالتكوين 
:الوقت◦

.قراءه فردية د 5◦
.مناقشة بين أعضاء الفريق د 10◦
.عرض الحل د 15◦
.مناقشة جماعية د 5◦



إدارة ومراقبة المشاريع
.تقييم الطريقة التي تقوم بها الجهة في إدارة ومراقبة التطوير أو الحيازة لمشاريع تكنولوجيا المعمومات المعتمدة: هدف التدقيق

:  موضوع التدقيق الثالث
كيف تقوم الجهة بالتخطيط لمتطوير أو الحيازة لمشاريع تكنولوجيا المعرمرررومات؟

:المعايير
.أن يكون لدى الجهة خطة إلدارة كل مشروع معتمد لالسترشاد بها أثناء التنفيذ

خطة إدارة المشروع•

التحميل وسائل
والجدول والتكمفة والنطاق الوصف تشمل أنها لمتأكد يعادلها ما أو المتطمبات إدارة خطة مراجعة

.)والخارجيين الداخميين( المصمحة أصحاب تحدد وأنها لممشروع اإلداري والهيكل والمخاطر الزمن
أصحاب مالحظات عمى تشتمل وأنها العميا اإلدارة قبل من عتمادهاإ من لمتأكد الخطة مراجعة

.المصمحة
وتطوير الجودة اختبار أو ضمان عن المسئولين أدوار لتحديد لممشروع التنظيمي الهيكل مراجعة

.إلخ الدعم، ومجموعة الجهة في المعمومات لتكنولوجيا التحتية البنية عمى النظام تركيبو 
المسئولين األشخاص عمى تشتمل يعادلها ما أو الخطة أن التأكد يجب ،اإلقتناء لمشاريع بالنسبة 

.المسئولين اعتمادات ومراجعة المورد مراقبة عن
المشروع تطوير في المستخدمة النظام تطوير حياة دورة طريقة لتحديد المشاريع مدراء مقابمة.

حل التمرٌن



حل التمرٌن

(Configuration Management)إدارة اإلعدادات 
.تقييم الطريقة التي تقوم بها الجهة في إدارة اإلعدادات المرتبطة بالتطوير والحيازة: هدف التدقيق

:موضوع التدقيق التاسع
ما السياسة التي تستخدمها الجهة إلدارة اإلعدادات؟

:المعايير
جراءات الجهة .يتم إنجاز أنشطة إدارة اإلعدادات بالتوافق مع سياسات وا 

المعلومات المطلوبة

 سياسة أو إجراءات إدارة اإلعدادات أو
.ما يعادلها

التحلٌل وسائل

  لررررسبي عمى( التالي بحث ريقرررررط عن داداتررررراإلع إدارة سياسة مالئمة مدى ةررمراجع
:)المثال

والتفويض السياسة نطاق.
والمسئوليات األدوار تحديد.
المطموبة واألدوات الموارد.
اإلجراءات مع الربط.
االلتزام عدم مع تتعامل التي القوانين.

 لتقييم وذلك محددة سياسة وجود عدم حال في اإلعدادات إدارة عن المسئولين مقابمة
.الجهة في موحد بشكل أداؤها يتم المهام أن من بالتأكد قيامهم كيفية



المخاطر التً تواجه الجهة الخاضعة  
للتدقٌق

 المخاغر المجصلة بالمٌارات فُ محال البرمحّات•

 خجبار وإدارة المشارِعاإلالخبرة فُ محال •

 .والػائد المجٍلعثكدِر مػكٍل للجكلفة •

 الكدرة غلَ مرالبة وثجبع ذالة المشروع•



المخاطر التً تواجه الجهة الخاضعة للتدقٌق

المخاغر من للرد الجدلّق إخراءات   

خذ•
 
 لظمان بالوظام الخاصة المجػلبات ثردِد فُ المسجخدمّن مٍافكة ا

.الحٍدة
فظل غلَ الرصٍل•

 
.الػروض ا

خذ•
 
.الحٍدة مٍظفُ بجٍصّات اال
داء الزموُ والحدول الجكلفة ذٍل الػلّا لإلدارة ثكارِر إرسال•

 
 .البرهامج وا

 اإلخراءات وإثخاذ مراخػجٌا وثم الجكارِر كافة ثلكٍا المػوّّن المٍظفّن•
.الجصرّرّة



الخالصة

1-1
التطوٌر واإلقتناء•

1-2
العناصر األساسٌة للتطوٌر وإقتناء المنتجات•

1-3
المخاطر التً تواجهه الجهة الخاضعة للتدقٌق•



شــكــراً جـــزٌـــالً 



الرقابة على ”البرنامج التدرٌبً
“تقنٌة المعلومات

94



عملٌات تقنٌة المعلومات

95
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غملّات خلسات 
ثكوّة المػلٍمات

1- 1 
غملّات ثكوّة المػلٍماتمفٌٍم 

1- 2
ثكوّة المػلٍماتالرئّسّة لػملّات الػواصر 

1- 3
المخاغر الجُ ثٍاخي الحٌة الخاطػة للجدلّق



97

عٛطًكٍ جنًشحسكٌٕ 
خالل يح ٚمذو يٍ يٍ 

يؼهٕيحش َٔمحػ 
فٕٓو ٔضًحسٍٚ يٍ 

ضمُٛس ػًهٛحش 
ٔيؼشفس  جنًؼهٕيحش

جنؼُحصش جنشتٛغٛس 
ضمُٛس نؼًهٛحش 

كًح عٛطًكٍ  جنًؼهٕيحش
جنًشحسكٍٛ يٍ يؼشفس 

ًدف الحلسة
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 المفاًّم 

ساسّة
 
اال

غملّات ثكوّة المػلٍمات



اٌزااااٟ رزؼٍااااك  ا١ِٛ١ٌااااخاٌّٙاااابَ 
ثزشااغ١ً ٚدػااُ ٔظااُ اٌّؼٍِٛاابد 

رشاااااغ١ً اٌخاااااٛادَ، )ٌألػّااااابي 
ٚاٌظاا١بٔخ، ٚرااٛف١ش اٌزخااض٠ٓ اٌااالصَ، 

(. ٚرشغ١ً ِىزت اٌذػُ، اٌخ

99

ثكوّة المػلٍماتغملّات   
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ثكوّة الرئّسّة لػملّات الػواصر 
المػلٍمات
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ثكوّة الػواصر الرئّسّة لػملّات 
المػلٍمات

جنطشغٛم 

ئدجسز 
جعطًشجس

ٚس 
جنخذيس

ئدجسز أيٍ 
جنًؼهٕيحش

ئدجسز 
جنمذسجش

ئدجسز 
جنطغٛٛش

ئدجسز 
جنكٕجدظ 
ٔجنًشحكم

ئدجسز 
يغطٕٖ 
جنخذيس

جنطشغٛم 

ئدجسز 
جعطًشجس

ٚس 
جنخذيس

ئدجسز أيٍ 
جنًؼهٕيحش

ئدجسز 
جنمذسجش

ئدجسز 
جنطغٛٛش

ئدجسز 
جنكٕجدظ 
ٔجنًشحكم

ئدجسز 
يغطٕٖ 
جنخذيس



الغررررررض مرررررن إدارة االسرررررتمرارٌة هرررررو الحفررررراظ علرررررى 

.المتطلبات المناسبة الستمرارٌة األعمال الجارٌة

وضع أهداف زمنٌة السترداد مختلف مكونات تقنٌة ٌجب 

.المعلومات التً تدعم العملٌات

المراجعررة والتحرردٌك بشرركل ٌنبغررً إلررى ذلررك، باإلضررافة 

دوري ألوقات االسترداد وذلك لضمان توافقها مع خطرط 

.استمرارٌة األعمال وأولوٌات العمل

102

ئدجسز جعطًشجسٚس خذيس أ-
ضمُٛس جنًؼهٕيحش 



 اإلجراءات واتخاذ باألمن، المتعلقة المخاطر إدارة هً

 وقابلٌتها الحاجة عند المعلومات توفر ضمان مع المناسبة،

.منقوصة غٌر وأنها وكمالها، لالستخدام،

 فقط المخولٌن المستخدمٌن إطالع بضمان أٌضا   تتعلق إنها كما

 بٌن نقلها ٌتم عندما محمٌة المعلومات وأن المعلومات، على

.استالمها عند بها وموثوق الجهات،

103

جنًؼهٕيحشئدجسز أيٍ ب-



 تدعم التً المختلفة الخدمات إدارة على القدرات إدارة تشتمل

.المستخدمٌن أو العمل متطلبات تواكب بطرٌقة األعمال

 وتحسٌن الموارد، وتوافر العمل، لشبكة اإلنتاجٌة القدرة زٌادة

.القدرات إدارة من أجزاء هً التخزٌن وتعزٌز

 والمدربٌن المؤهلٌن المعلومات تقنٌة إدارة موظفً توزٌع

.مناسبة بصورة
104

جنمذسجشئدجسز  -ؼ 



 النظم هً الطارئة الحوادك إدارة

 كان إذا ما لتحدٌد المستخدمة والممارسات

 األخطاء أو الطارئة الحوادك تسجٌل ٌتم

 الوقت فً لها الحلول وإجاد وتحلٌلها

.المناسب

105

ئدجسز جنكٕجدظ جنطحستس –د 
ٔجنًشحكم



 إلداسح ِؾذدح إعشاءاد ارجبع اٌغٙبد ػٍٝ ٠غت◦
 لجً اٌّغٍظ ِٛافمخ ػٍٝ اٌؾظٛي رزطٍت اٌزغ١١ش
.اٌزشغ١ٍ١خ اٌج١ئخ فٟ رطج١مٙب

 رغغ١ً اٌزغ١١ش إداسح ػ١ٍّخ رىفً أْ ٠ٕجغٟ ◦
 أ٠ٌٛٚبرٙب، ٚرؾذ٠ذ ثٙب، ٚاٌزخ٠ًٛ ٚرم١١ّٙب، اٌزغ١١شاد
 ٚرٛص١مٙب، ٚرٕف١ز٘ب، ٚاخزجبس٘ب، ٌٙب، ٚاٌزخط١ؾ
 اٌّؼزّذح اٌزغ١١ش إداسح إلعشاءاد ٚفمب   ِٚشاعؼزٙب
.ٚاٌّٛصمخ

106

ئدجسز جنطغٛٛش  -ـ ْ



107

ئدجسز جنطغٛٛش  -ِ

 

 
 
 

 

َمم جنرشَحيؽ جنًؼذل ٔجنز٘ خعغ نالخطرحس نرٛثس يٍ لرم

غشف غحنع ، ٔيشجؾؼس جإلدجسز ٔجنطٕغٛك

جخطرحس ٔقذز يٍ لرم جنًرشيؿٍٛ ضهٛٓح جنطؿشذس ػهٗ 

فٙ ذٛثس جالخطرحسجنًغطخذيٍٛ يغطٕٖ

جنطؼذٚالش ػهٗ ضؼهًٛحش جنًصذس يٍ لرم يٕظفٙ  

جنطكُٕنٕؾٛح

(فُٛٙ جنشركس/ يرشيؿٍٛ )

جنطفٕٚط ٔضٕصٚغ جألٔنٕٚحش يٍ لرم جنهؿُس جنطٕؾٛٓٛس

أٔ يؿهظ يشجلرس جنطغٛٛشنطمُٛس جنًؼهٕيحش 

يٕقذزغهد جنطغٛٛش يٍ يؿًٕػس جنًغطخذيٍٛ ػهٗ ًَحرؼ 



؟الطارئة التغٌٌرات

108

ئدجسز جنطغٛٛش  -ـ ْ



 تأخٌر دون تنفٌذها ٌتم أن ٌجب الطارئة التغٌٌرات

.االعتٌادٌة باإلجراءات والمرور

 تتمثل أكبر لمخاطر التعرض إلى ذلك ٌؤدي مما

.البرمجة وأخطاء األخطاء وجود فً

109

ئدجسز جنطغٛٛش  -ـ ْ



 التً المعاٌٌر مختلف الخدمة مستوى اتفاقٌة توثق

 خدمة لتقدٌم المعلومات تقنٌة إدارة تستخدمها

  .لألعمال

 أو الخدمة لمستوى اتفاقٌة هناك ٌكون ما عادة

 تقنٌة إدارة بٌن تعقد أخرى رسمٌة اتفاقٌة

.والبائع المعلومات
110

جضفحلٛس يغطٕٖ جنخذيس  -ٔ
(SLA)



 منها عدٌدة بنود الخدمة مستوى اتفاقٌة تتضمن

 تقنٌة لخدمات (KPI) الرئٌسٌة األداء مؤشرات

 الرئٌسٌة األداء مؤشرات مراجعة إن .المعلومات

 بما المتعلقة التساؤالت طرح فً المدقق ستساعد

:ٌلً

111

جضفحلٛس يغطٕٖ جنخذيس  -ٔ
(SLA)



.  إذا كانت األنظمة تعمل وفقا  لالتفاقٌات الموثقة•

ما إذا قد تم وضع اآللٌات لتحدٌد الثغرات فً األداء، •

ومعالجة الثغرات التً تم تحدٌدها ومتابعة تنفٌذ اإلجراءات 

. التصحٌحٌة التً تم اتخاذها نتٌجة لتقٌٌم أداء الجهة

112

جضفحلٛس يغطٕٖ جنخذيس  -ٔ
(SLA)



الجهة الخاضعة الرقابة فً قضاٌا تحدٌد •

للتدقٌق مما ٌساعد على تحدٌد طبٌعة 

.وتوقٌت ومدى االختبارات

113

(SLA)جضفحلٛس يغطٕٖ جنخذيس  -ٔ
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4-1ضًشٍٚ 



 الجُ ثٍاخي الحٌة الخاطػة للجدلّقالمخاغر 

.اتفاقٌة مستوى الخدمة

.إدارة التغٌٌر

.لقدراتاإدارة 

وإدارة الحوادك 

.والقضاٌا األمنٌة

115



ارفبل١خ ِغزٜٛ اٌخذِخ األداح اٌشئ١غ١خ 
.ٌٍّذلك

ٚعٛد اٌٛص١مخ اٚ ػذَ ِشاعؼزٙب سع١ّب  ػذَ ◦
ٚاػزّبد٘ب ِٓ لجً أطؾبة األػّبي، ٕ٘بن 

رم١ٕخ خطش ٠زّضً فٟ ػذَ اعزخذاَ ِظبدس 
.  فٟ اٌغٙخ ثفؼب١ٌخ ٚوفبءحاٌّؼٍِٛبد 

116

الجُ ثٍاخي الحٌة الخاطػة للجدلّقالمخاغر   



 اٌّذلك ػٍٝ ٠غت اٌزغ١١ش، إداسح ِغبي◦
 ٌّشالجخ إعشاءاد ٚعٛد ِٓ ٚاٌزأوذ اٌزؾمك
 إٌظبَ، عالِخ ٠ؼّٓ ِٛػغ فٟ اٌزغ١١ش
 رُ اٌزٟ اٌزطج١مبد اعزخذاَ ػٍٝ ٚاٌزأو١ذ
 اٌج١ئخ فٟ ٌٍؼًّ فمؾ ٚاػزّبد٘ب اخزجبس٘ب

.اٌزشغ١ٍ١خ

117

 الجُ ثٍاخي الحٌة الخاطػة للجدلّقالمخاغر 



 ٚؽذح اٌزخض٠ٓ،) ٌٍمذساد اٌٛوبٌخ إداسح و١ف١خ◦
 (اٌخ اٌشجىخ، ِٚٛاسد اٌّشوض٠خ، اٌّؼبٌغخ
 اٌّغزخذ١ِٓ، ِغ ِزغبٚثخ ٌزىْٛ ثفؼب١ٌخ
 األخشٜ األ١ِٕخ ٚاٌمؼب٠ب اٌؾٛادس ٚإداسح
.اٌؼًّ ثٛظبئف اٌّغبط ٠زُ ال ثؾ١ش

118

 الجُ ثٍاخي الحٌة الخاطػة للجدلّقالمخاغر 



الخالصة

119

ضمُٛس ػًهٛحش 
جنًؼهٕيحش



120

الخالصة

1- 1 
غملّات ثكوّة المػلٍماتمفٌٍم 

1- 2
ثكوّة المػلٍماتالرئّسّة لػملّات الػواصر 

1- 3
المخاغر الجُ ثٍاخي الحٌة الخاطػة للجدلّق



121



الرقابة على ”البرنامج التدرٌبً
“تقنٌة المعلومات

122
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جالعطؼحَس ذحنًصحدس 
جنخحسؾٛس



124

خلسات 
االسجػاهة 
بالمصادر 
الخارخّة

1- 1 
االسجػاهة بالمصادر الخارخّةمفٌٍم 

1- 2
بالمصادر الخارخّةاالسجػاهة مزاِا 

1- 3
الػواصر الرئّسّة لالسجػاهة بالمصادر الخارخّة

1- 3
المخاغر الجُ ثٍاخي الحٌة الخاطػة للجدلّق



125

يٍ عٛطًكٍ جنًشحسكٌٕ 
خالل يح ٚمذو يٍ يؼهٕيحش 

فٓى َٔمحػ ٔضًحسٍٚ يٍ 
جالعطؼحَس ذحنًصحدس 

 ِػُحصشٔيؼشفس جنخحسؾٛس 
عٛطًكٍ كًح جنشتٛغٛس 

جنًشحسكٍٛ يٍ يؼشفس 
جنًخحغش جنطٙ ضٕجؾّ جنؿٓس 

جنخحظؼس نهطذلٛك

ًدف الحلسة



ِااااااب اٌّمظااااااٛد 
ثبالعااااااااااااازؼبٔخ 
ثبٌّظاااااااااااااااابدس 

؟اٌخبسع١خ

126

بالمصادر الخارخّةاالسجػاهة 



ػ١ٍّخ اٌزؼبلذ ِغ عٙخ خبسع١خ ٌٍم١ابَ ٟ٘ ◦
ثأػّبي ؽب١ٌخ لاذ لبِاذ ثٙاب اٌغٙاخ داخ١ٍاب  

.ِغجمب  أٚ ٌٍم١بَ ثٛظ١فخ عذ٠ذح

رزؾّااً اٌغٙااخ اٌّزؼبلااذ ِؼٙااب ِغاائ١ٌٛخ ◦
رٛف١ش اٌخذِبد اٌّطٍٛثخ ٚفاك اٌؼماذ ِمبثاً 

. سعَٛ ِزفك ػ١ٍٙب

127

بالمصادر الخارخّةاالسجػاهة 



◦ .جنطٕظٛفيشَٔس 

.جنًٕظفٍٛضًُٛس لذسجش ◦

◦ .جنطكحنٛفخفط 

.جنطهدجنخرشجء ػُذ ◦
128

بالمصادر الخارخّةاالسجػاهة بػض مزاِا 



129

الػواصر الرئّسّة لالسجػاهة بالمصادر الخارخّة



رؾزاابط اٌغٙاابد إٌااٝ ع١بعاابد رؾااذد ◦
اٌّٙاابَ اٌزااٟ ٠ّىاآ اْ ٠اازُ االعاازؼبٔخ 
ثّظاابدس خبسع١ااخ ٌٍم١اابَ ثٙااب ٚاٌّٙاابَ 

.اٌزٟ ٠غت أْ ٠زُ اٌم١بَ ثٙب داخ١ٍب  

130

عٛحعس جالعطؼحَس  -أ
ذحنًصحدس خحسؾٛس 



 ٚعّغ إٌظبَ ِزطٍجبد رٛص١ك ػ١ٍّخ ٘ٛ االعزذساط◦
 اٌجبئغ ِغبػذح شأٔٙب ِٓ اٌزٟ األخشٜ اٌّشعؼ١خ اٌّٛاد
.إٌظبَ ثٕبء فٟ

٠ٕٚجغٟ أْ رىْٛ ػ١ٍّخ االخز١بس شفبفخ ِٚٛػٛػ١خ، ◦
ٚرّذ ػٍٝ أعبط اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رزٕبعت ِغ إٌظبَ أٚ 

.اٌخذِبد اٌزٟ ٠زُ رؾظ١ٍٙب

131

جعطذسجؼ جنؼشٔض . خ



اٌّزبثؼخ اٌذٚس٠خ  اٌّؤعغخ ثٙبرؼّٓ ػ١ٍّبد ◦
ٌؾبٌخ اٌّششٚع، ٚعٛدح اٌخذِخ، ٚرشٙذ اخزجبس 

إٌّزغبد اٌزٟ رُ إػذاد٘ب لجً إدخبٌٙب فٟ 
.اٌزشغ١ٍ١خاٌج١ئخ 

ػ١ٍّخ ػّبْ اٌغٛدح اٌذاخ١ٍخ ٌٍجبئغ ِشاعؼخ ◦
ٌؼّبْ ارجبع ِٛظفٟ اٌجبئغ ٌٍغ١بعبد ٚاٌخطؾ 
اٌزٟ رُ اػزّبد٘ب رؼبلذ٠ب  ٌغ١ّغ األػّبي اٌزٟ 

.٠مِْٛٛ ثٙب
132

جنؼمٕد / ئدجسز جنرحتغ . ؼ



 ٠زُ اٌزٞ اٌّٛسدٚ اٌغٙخ ث١ٓ ِٛصك ارفبق◦

 ثبٌخذِبد ٌٍم١بَ خبسعٟ وّظذس ثٗ االعزؼبٔخ

  اٌّؼب١٠ش عبٔت إٌٝ،اٌّٛسد إلداسح سئ١غ١خ ٚأداح

.اٌف١ٕخ

133

جضفحلٛس يغطٕٖ جنخذيس. د
(SLA) 



اٌّغبالد ِب ٟ٘ 
 غط١ٙبر اٌزٟ

ارفبل١خ ِغزٜٛ 
اٌخذِخ رشًّ ِب 

؟٠ٍٟ

134

جضفحلٛس يغطٕٖ جنخذيس. د
(SLA) 



.  اٌّٛسدأٔٛاع اٌخذِبد اٌزٟ عٛف ٠زُ رٕف١ز٘ب ِٓ لجً ◦

.  اٌّٛسدٚرٛص٠غ اٌّغؤ١ٌٚبد ث١ٓ اٌغٙخ ◦

اٌخذِبد اٌزٟ ع١زُ ل١بعٙب، فزشح اٌم١بط، ٚاٌّذح، ◦
ِؼذالد )ٚاٌّٛلغ، ٚاٌغذاٚي اٌض١ِٕخ إلػذاد اٌزمبس٠ش 

اٌخًٍ، ٚصِٓ االعزغبثخ، عبػبد ِٛظفٟ ِىزت 
(  اٌّغبػذح، اٌخ

135

جضفحلٛس يغطٕٖ جنخذيس. د
(SLA) 



اٌٛلذ ٌزٕف١ز اٌٛظبئف اٌغذ٠ذح، ِغز٠ٛبد ◦
.اٌزغذ٠ذ

ٔٛع اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ ٌٍزطج١مبد اٌزٟ ٠ؼؼٙب ◦
.اٌّٛسد

.ثٗاٌّٛلغ ؽ١ش ع١زُ رمذ٠ُ اٌخذِبد ◦

136

جضفحلٛس يغطٕٖ جنخذيس. د
(SLA) 



رىشاس ػ١ٍّخ إٌغخ االؽز١بؽٟ، ِمب١٠ظ اعزؼبدح ◦
.اٌج١بٔبد

.اٌج١بٔبداإلٔٙبء ٚأعب١ٌت ٚأشىبي رمذ٠ُ ◦

.ثٕٛد اٌؾٛافض ٚاٌؼمٛثبدط١غخ ◦

 ٟ٠غت أْ ٠زُ ٚػغ ِؼظُ اٌجٕٛد اٌزٟ رؼزجش ٘بِخ ٌٍغٙخ ف
.ارفبل١خ ِغزٜٛ اٌخذِخ

137

جضفحلٛس يغطٕٖ جنخذيس. د
(SLA) 



 ثّظبدس ٌٍزذل١ك اٌخبػؼخ اٌغٙبد رغزؼ١ٓ ِب ػبدح◦

.اٌزىب١ٌف فٟ ٚفٛساد ٌزؾم١ك خبسع١خ

 اٌٛفٛساد وبٔذ إرا ِب ٚرؾذد رؾبٚي أْ اٌغٙخ ػٍٝ ٠غت◦

 اٌمشاس الرخبر ،دٚسٞ أعبط ػٍٝ رؾم١مٙب ٠زُ اٌّزٛلؼخ

.خبسع١خ ثبٌّظبدس االعزؼبٔخ ٚلف أٚ اعزّشاس ثخظٛص

138

ضكمٛك جنًُفؼس . ِ



 وبْ إرا ِب رم١١ُ اٌّؼٍِٛبد  رم١ٕخ إداسح ػٍٝ ٠غت◦

 ف١ٗ ثّب ل٠ٛخ أ١ِٕخ ِّبسعبد أعشٚا لذ اٌجبئؼ١ٓ

 رٍج١خ ػٍٝ لبدس٠ٓ اٌجبئؼ١ٓ وبْ إرا ٚػّب اٌىفب٠خ،

.داخ١ٍب   األ١ِٕخ، اٌّزطٍجبد

139

جأليٍ. ٔ



140

الجُ ثٍاخي الحٌة الخاطػة للجدلّقالمخاغر   

 ثبألػّبي اٌّزؼٍمخ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ اإلثمبء .أ
.األػّبي ِؼبٌغخ ٍِٚى١خ

.اٌزغ١ٍُ فٟ اٌّٛسد فشً .ة

.اٌّغبي فٟ اٌزغ١١ش .ط

.اٌشئ١غ١١ٓ اٌّٛظف١ٓ دٚساْ ِؼذي .د

  .(اٌخبسط فٟ) اٌخبسع١خ اٌّخبؽش .ٖ



ٚثّب أٔٗ ع١زُ رط٠ٛش اٌزطج١ك خبسط اٌغٙخ، ◦

فئْ اٌغٙخ رزؼشع أ٠ؼب  ٌخطش اٌزخٍٟ ػٓ أٚ 

فمذاْ ٍِى١خ ِؼبٌغخ األػّبي، ٚاٌزٟ لذ 

٠طبٌت ثٙب ِمذَ اٌخذِخ ػٍٝ أٙب ِٓ 

.ٍِى١خ فىش٠خ خبطخ ثٗ

141

جإلذمحء ػهٗ جنًؼهٕيحش جنًطؼهمس . أ
.ذحألػًحل ٔيهكٛس يؼحنؿس جألػًحل



 اٌٛلذ فٟ اٌزغ١ٍُ ٌؼذَ إِب رٌه عجت ٠ؼٛد◦

 اٌزخٍٟ ٠ٚغت طبٌؼ غ١ش إٌّزظ أْ أٚ اٌّؾذد

.اٌظؾ١ؾخ اٌٛظبئف ػٍٝ اشزّبٌٗ ٌؼذَ ػٕٗ

  اخز١بس ِٓ اٌّؼ١ت ٚإٌظبَ اٌشدٞء، اٌؼمذ إْ◦

 ٌفشً اٌشبئؼخ األعجبة ثؼغ ٟ٘ ،اٌّٛسد٠ٓ

.اٌجبئغ
142

جنطغهٛى فٙ جنًٕسد فشم . خ



 ثّظبدس االعزؼبٔخ ػمٛد رزؼّٓ أْ ٠ٕجغٟ◦
 فٟ ،ٚاالفزشاػبد األعبع١خ اٌخطٛؽ خبسع١خ

 اٌزمذ٠شاد، ػٓ اٌفؼٍٟ اٌؼًّ اخزالف ؽبي
 .اٌفشق دفغ اٌؼ١ًّ ٠زؾًّ

 ٪15-10 ِٓ ثٕغجخ اٌّشبس٠غ ِؼظُ رغ١١ش◦
.اٌزط٠ٛش دٚسح خالي اٌّٛاطفبد ؽ١ش ِٓ

143

جنطغٛٛش فٙ جنًؿحل . ؼ



 اٌّٛظف١ٓ ػٍٝ ؽٍت ٕ٘بن ٠ىْٛ ِب ػبدح◦

 أٚ اٌغذ٠ذح، اٌجبسصح اٌّشبس٠غ فٟ اٌشئ١غ١١ٓ

 لجً ِٓ رؼ١١ُٕٙ خطش ٕ٘بن ٠ىْٛ أؽ١بٔب  

.اٌخبسط ِٓ أخشٜ ششوبد

144

يؼذل دٔسجٌ جنًٕظفٍٛ . د
جنشتٛغٍٛٛ



 شىً ٘ٛ اٌخبسط ِٓ اٌخذِخ ِمذِٟ رٛظ١ف◦

 ثبٌّظبدس االعزؼبٔخ أشىبي ِٓ شبئغ

 اٌؾٛعجخ ث١ئخ فٟ ٚخظٛطب   خبسع١خ،

.اٌغؾبث١خ

145

فٙ )جنًخحغش جنخحسؾٛس . ـ ْ
(جنخحسؼ



الخالصة

146

جالعطؼحَس ذحنًصحدس 
جنخحسؾٛس
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الرقابة على ”البرنامج التدرٌبً
“تقنٌة المعلومات

149



150

خطس جعطًشجسٚس جألػًحل
ٔخطس جعطشدجد جنرٛحَحش ذؼذ جنكٕجسظ
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غمال وغملّات الجخػّع السجرداد البّاهات 
 
الػواصر الرئّسّة لجخػّع اسجمرارِة اال

بػد الكٍارث

المخاغر الجُ ثٍاخي الحٌة الخاطػة للجدلّق3 -1
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ـــحسكٌٕ  ـــٛطًكٍ جنًش ـــٍ ع ي
خــالل يــح ٚمــذو يــٍ يؼهٕيــحش 

فٓـــى َٔمـــحػ ٔضًـــحسٍٚ يـــٍ 
جألػًـحل عطًشجسٚس النطخطٛػ ج

ٔػًهٛــحش جنطخطــٛػ العــطشدجد 
ٔيؼشفـس جنرٛحَحش ذؼـذ جنكـٕجسظ 

ـــــش ـــــٛس  ِػُحص ـــــح جنشتٛغ كً
عـــٛطًكٍ جنًشـــحسكٍٛ يـــٍ 
يؼشفــس جنًخــحغش جنطــٙ ضٕجؾــّ 

جنؿٓس جنخحظؼس نهطذلٛك

ًدف الحلسة
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 المفاًّم 

ساسّة
 
اال

غمال  ةخػ
 
 ةخػواسجمرارِة اال

البّاهات بػد الكٍارث سجردادإ



ِاااااب اٌّمظاااااٛد 
اعازّشاس٠خ خطخ ث

األػّااابي ٚخطاااخ 
اعاازشداد اٌج١بٔاابد 

؟ثؼذ اٌىٛاسس

154

جألػًحلخطس جعطًشجسٚس 
جعطشدجد جنرٛحَحش ذؼذ ٔخطس 

جنكٕجسظ



ػ١ٍّاااخ رغااازخذِٙب اٌغٙاااخ ٌزخطااا١ؾ ٘اااٛ ◦
اعاازؼبدح ػ١ٍّاابد أػّبٌٙااب ٚاخزجبس٘ااب ثؼااذ 

.اٌزؼطً

أْ اٌّظااطٍؼ ٠ظااف ؽش٠مااخ اعاازّشاس وّااب ◦
اٌغٙااخ ثبٌؼّااً رؾااذ اٌظااشٚف اٌّؼبوغااخ 

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، اٌىٛاسس )اٌزٟ لذ رٕشأ 
(.اٌطج١ؼ١خ أٚ غ١ش٘ب

155

جألػًحلخطس جعطًشجسٚس 



 اٌج١ٕخ العزشداد اٌزخط١ؾ ػ١ٍّخ ٟ٘◦
 ثؼذ ٚاخزجبس٘ب اٌّؼٍِٛبد ٌزم١ٕخ اٌزؾز١خ
.غ١ش٘ب أٚ ؽج١ؼ١خ وبسصخ ٚلٛع

 اعزّشاس٠خ رخط١ؾ ِٓ فشػ١خ ِغّٛػخ ٟ٘◦
.(BCP) األػّبي

156

جعطشدجد جنرٛحَحش ذؼذ خطس 
جنكٕجسظ



يشحْذز يمطغ فٛذٕٚ

:جنًطهٕخ◦
يطحذؼس جنًشٓذ  ◦

.ٔجنًُحلشس
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غمال وغملّات الجخػّع السجرداد سجمرارِة الجخػّع للالػواصر الرئّسّة 
 
اال
الكٍارثالبّاهات بػد 



.خطخ ٚع١بعخ اعزّشاس٠خ اٌؼ1ًّ.

.  رٕظ١ُ ٚظ١فخ اعزّشاس٠خ األػّبي2.

.  ٚإداسح اٌّخبؽش( BIA)رم١١ُ رأص١ش األػّبي 3.

اٌؼٛاثؾ اٌٛلبئ١خ ثّب فٟ رٌه اٌؼٛاثؾ 4.
.  اٌج١ئ١خ

.  خطخ اعزشداد اٌج١بٔبد ثؼذ اٌىٛاسس5.

.رٛص١ك خطخ اعزّشاس٠خ االػّبي6.

160

غمال وغملّات الجخػّع السجرداد الجخػّع لالػواصر الرئّسّة ل
 
سجمرارِة اال

البّاهات بػد الكٍارث



.  اخزجبس اٌخطخ ٚاٌزذس٠ت7.

األِٓ خالي رٕف١ز اٌشئ١غ١خ ٌزخط١ؾ 8.
ٚػ١ٍّبد ( BCP)اعزّشاس٠خ األػّبي 

اٌزخط١ؾ العزشداد اٌج١بٔبد ثؼذ اٌىٛاسس 
(DRP.)

إٌغخ االؽز١بؽٟ ٚاعزشداد اٌج١بٔبد ثؼذ 9.
.اٌىٛاسس ٌخذِبد االعزؼبٔخ ثّظبدس خبسع١خ

ٚرّضً ٘زٖ اٌخطٛاد اٌؼٕبطش اٌشئ١غ١خ فٟ 10.
اٌمذسح اٌشبٍِخ ٌٍزخط١ؾ العزّشاس٠خ 

.األػّبي
161

غمال وغملّات الجخػّع السجرداد الجخػّع لالػواصر الرئّسّة ل
 
سجمرارِة اال

البّاهات بػد الكٍارث



٠جذأ اٌزخط١ؾ اٌفؼبي ٌالعزّشاس٠خ ثٛػغ ع١بعخ ◦
.اٌغٙخالعزّشاس٠خ اٌؼًّ فٟ 

أْ ٠ؾذد ث١بْ ع١بعخ اٌزخط١ؾ العزّشاس ٠ٕجغٟ ◦
األػّبي األ٘ذاف اٌشبٍِخ ٌالعزّشاس٠خ فٟ 

اٌغٙخ، ٚٚػغ اٌّغؤ١ٌٚبد ٚإؽبس اٌؼًّ 
.اٌزٕظ١ّٟ ٌٍزخط١ؾ االعزّشاس٠خ

162

1. ع١بعخ اعزّشاس٠خ األػّبي، ٚاٌخطخ، 
ٚاٌزٕظ١ُ



  اعزّشاس٠خ إداسح فش٠ك رشى١ً ٠زُ أْ ٠غت◦
.األػّبي

 ٚاػؼ ثشىً ٚاٌّغؤ١ٌٚبد األدٚاس رؾذ٠ذ◦
.اٌفش٠ك أػؼبء ث١ٓ

163

ٚظ١فخ اعزّشاس٠خ إٔشبء . 2
األػّبي 



:جنٗ ُٚمغى◦

 جنًكٕعرس جنؼًهٛحش ٔقغحعٛس أًْٛس ضمٛٛىأ-

.جنذجػًس جنًٕجسد ٔضكذٚذ

 ٔجنؼًهٛحش جنرٛحَحش أٔنٕٚحش ٔضشضٛد ضكذٚذخ-

.جنٓحيس

.جنٓحيس جنؼًهٛحش ضذػى جنطٙ جنًصحدس ضكذٚذؼ-

.جنطٕجسب قحالش يؼحنؿس أٔنٕٚحش ضكذٚذد-

164

ضمٛٛى ضأغٛش جألػًحل . 3
ٔئدجسز جنًخحغش 



:جنٗ ُٚمغى◦

.جنًكطًهس ٔجألظشجس جنطٕلف ٔضمهٛم يُغِ-

  .ٔجنرشَحيؽ نهرٛحَحش جالقطٛحغٙ جنُغخ ئؾشجءجش ضُفٛزٔ-

.جنطذسٚدص-

.جنطغٛٛش ٔئدجسز جنًشحكم، ٔئدجسز جألؾٓضز، نصٛحَس خطػـ-

.ٔجنرٛثٛس جنٕلحتٛس جنعٕجذػغ-

165

ضمٛٛى ضأغٛش جألػًحل . 3
ٔئدجسز جنًخحغش 



.  اٌّٛسدأٔٛاع اٌخذِبد اٌزٟ عٛف ٠زُ رٕف١ز٘ب ِٓ لجً ◦

.  ٚاٌّٛسدرٛص٠غ اٌّغؤ١ٌٚبد ث١ٓ اٌغٙخ ◦

اٌخذِبد اٌزٟ ع١زُ ل١بعٙب، فزشح اٌم١بط، ٚاٌّذح، ◦
ِؼذالد )ٚاٌّٛلغ، ٚاٌغذاٚي اٌض١ِٕخ إلػذاد اٌزمبس٠ش 

اٌخًٍ، ٚصِٓ االعزغبثخ، عبػبد ِٛظفٟ ِىزت 
(  اٌّغبػذح، اٌخ

166

-أ ضمٛٛى أًْٛس ٔقغحعٛس 
جنؼًهٛحش جنًكٕعرس ٔضكذٚذ 

.جنًٕجسد جنذجػًس



 اٌج١بٔبد ٚؽغبع١خ أ١ّ٘خ رؾذ٠ذ ٠ٕجغٟ◦
 ػٍٝ أ٠ٌٛٚبرٙب ٚرؾذ٠ذ اٌّخزٍفخ ٚاٌؼ١ٍّبد
 اٌشبًِ ٚاٌزم١١ُ األِٕٟ اٌزظ١ٕف أعبط
.اٌغٙخ ػ١ٍّبد رٛاعٗ لذ اٌزٟ ٌٍّخبؽش

أْ ٠ىْٛ ِضً ٘زا اٌزم١١ُ ٌٍّخبؽش ثّضبثخ ٠غت ◦
.األعبط ٌٍخطخ األ١ِٕخ ٌٍغٙخ

167

ٔضشضٛد أٔنٕٚحش ضكذٚذ . خ
جنٓحيسجنرٛحَحش ٔجنؼًهٛحش 



ػٕذِب ٠زُ رؾذ٠ذ اٌج١بٔبد ٚاٌؼ١ٍّبد اٌٙبِخ، ◦

٠ٕجغٟ أْ ٠زُ رؾذ٠ذ اٌؾذ األدٔٝ ِٓ 

اٌّٛاسد اٌالصِخ ٌزمذ٠ُ اٌذػُ ٚرؾ١ًٍ 

.أدٚاس٘ب
168

جنًصحدس جنطٙ ضكذٚذ . ؼ
 جنؼًهٛحش جنٓحيسضذػى 



ثبٌزضآِ ِغ رؾذ٠ذ ٚرشر١ت اٌٛظبئف اٌٙبِخ، ◦
٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌغٙخ أْ رؼغ خطخ العزشداد 

.اٌؼ١ٍّبد اٌٙبِخ

أْ رؾذد اٌخطخ ثٛػٛػ اٌزشر١ت اٌزٞ ثٕبء ٠غت ◦
ػ١ٍٗ ٠زُ اعزؼبدح عٛأت اٌّؼبٌغخ، ِٓ ٘ٛ 
اٌّغؤٚي، ِٚبٟ٘ اٌّؼذاد اٌذاػّخ ٚاٌّٛاسد 

.األخشٜ اٌالصِخ

169

 قحالش يؼحنؿس أٔنٕٚحش ضكذٚذ .د
.جنطٕجسب



 أْ ٠غت اٌزٟ اٌخطٛاد ِٓ ػذد ٕ٘بن◦
 رم١ًٍ أٚ ٌّٕغ االػزجبس فٟ اٌغٙخ رأخز٘ب
 ا١ٌ٢خ ثبٌؼ١ٍّبد رٍؾك لذ اٌزٟ األػشاس
 غ١ش ٌؾٛادس ٔز١غخ رمغ أْ ٠ّىٓ ٚاٌزٟ
.ِزٛلؼخ

    

:اٌزبٌٟ إٌؾٛ ػٍٝ رظ١ٕفٙب ٠ّٚىٓ   

170

يُغ ٔضمهٛم جنطٕلف . ـ ْ
ٔجألظشجس جنًكطًهس



 ٌٍّفبد االؽز١بؽٟ إٌغخ أٚ شٚر١ٕٟاٌ اٌزىشاس◦

.اٌج١بٔبد

.اٌىّج١ٛرش ثشاِظ◦

.اٌّٛلغ خبسط رخض٠ٓ ِغ اٌٙبِخ اٌٛصبئك◦

 ٚاٌزٟ اٌجؼ١ذح االؽز١بؽٟ إٌغخ ِشافك رغ١ٙض◦

.اٌّشافك رٍف ؽبٌخ فٟ اعزخذاِٙب ٠ّىٓ
171

يُغ ٔضمهٛم جنطٕلف . ـ ْ
ٔجألظشجس جنًكطًهس



.ٚإػبدحثٕبء اٌمذساد العزشداد ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ◦

رشو١ت اٌؼٛاثؾ اٌج١ئ١خ، ِضً ٔظُ إخّبد إٌبس أٚ ◦
.إِذاداد اٌطبلخ االؽز١بؽ١خ

إٌظُ اٌزأو١ذ ػٍٝ فُٙ اٌّٛظف١ٓ ِٚغزخذِٟ ◦
.األخشٜ ِغؤ١ٌٚبرُٙ أصٕبء ؽبالد اٌطٛاسا

172

يُغ ٔضمهٛم جنطٕلف . ـ ْ
ٔجألظشجس جنًكطًهس



 اٌج١بٔبد ٌٍّفبد اٌشٚر١ٕٟ إٌغخ◦

 آِٓ، ثؼ١ذ ِىبْ فٟ ٚرخض٠ٕٙب ٚاٌجشِغ١بد

 ِٓ فؼب١ٌخ اإلعشاءاد أوضش ٠ىْٛ ِب ػبدح  

  اٌغٙخ رزخز٘ب أْ ٠ّٚىٓ اٌزىٍفخ ؽ١ش

.اٌخذِخ أمطبع ٌزخف١ف

173

ضُفٛز ئؾشجءجش جنُغخ . ٔ
جالقطٛحغٙ نهرٛحَحش ٔجنرشَحيؽ 
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٠ٕجغٟ أْ ٠زُ راذس٠ت اٌّاٛظف١ٓ ٚأْ ٠ىٛٔاٛا ◦

ٌّٕاغ، االعازغبثخ ػٍٝ ػٍُ ثّغاؤ١ٌٚبرُٙ 

.رخف١فٚ اٌطٛاساٌؾبالد 

175

جنطذسٚد. ص



٠ّىاآ أْ ٠ؾااذس االٔمطاابع اٌغ١ااش ِزٛلااغ ٌٍخذِااخ ٔز١غااخ ◦

أػطبي فٟ اٌّؼذاد أٚ ٔز١غخ ٌزغ١١ش اٌّؼذاد دْٚ إخطابس 

.ِغجك ٠زُ رٛع١ٙٗ ٌّغزخذِٟ إٌظبَ ثفزشح وبف١خ

ؽذٚس ِضً ٘زٖ اٌؾٛادس ٠زطٍت األِش ٚعٛد ثشٔبِظ ٌّٕغ ◦

ٚإداسح اٌزغ١١ااش ٌّؼااذاد ، ّخاابؽشاٌفؼاابي ٌٍظاا١بٔخ، ٚإداسح 

.األعٙضح
176

خطػ نصٛحَس جألؾٓضز، . ـ
، ٔئدجسز جنطغٛٛشخحغشٔئدجسز جنً



 اٌّؾزٍّخ األػشاس اٌؼٛاثؾ ٘زٖ ٚرؾذ رّٕغ◦
.اٌخذِخ ٚأمطبع

    

  :اٌج١ئ١خ اٌؼٛاثؾ ػٍٝ أِضٍخ ٠ٍٟ ف١ّب

177

اٌؼٛاثؾ اٌٛلبئ١خ ٚاٌج١ئ١خ . ؽ



178

اٌؼٛاثؾ اٌٛلبئ١خ ٚاٌج١ئ١خ . ؽ

أعٙضح إٔزاس 
اٌؾش٠ك

ؽفب٠بد اٌؾش٠ك 
ٚٔظُ ِىبفؾخ 

.اٌؾش٠ك

وبشفبد ا١ٌّبٖ وبشفبد اٌذخبْ اإلػبءح فٟ 
ؽبالد اٌطٛاسا

اٌزىشاس فٟ ٔظُ 
رجش٠ذ اٌٙٛاء

اٌٌّٛذاد 
االؽز١بؽ١خ ٌٍطبلخ

ٚعٛد طّبِبد 
إ٠مبف

ع١بعبد رؾظش 
األوً ٚاٌششة 

ٚاٌزذخ١ٓ



.اٌج١بٔبدرٛص١ك خطخ ؽذ٠ضخ العزشداد أ-

.اٌجذ٠ًاٌّٛلغ  رغ١ٙض ٚر١ٙئخة-

179

اعزشداد اٌج١بٔبد ثؼذ خطخ . 4
اٌىٛاسس



 اٌىٛاسس، ثؼذ اٌج١بٔبد اعزشداد خطؾ رٛص١ك ٠غت◦
 ٚأِٓ األػّبي أِٓ إداسرٟ ِٓ ٚاػزّبد٘ب
.اٌّؼ١١ٕٓ اٌّٛظف١ٓ ٚإثالؽ اٌّؼٍِٛبد،

 خطخ ِٓ ِزؼذدح ٔغخ رٛف١ش ٠زُ أْ ٠غت◦
 ٌؼّبْ اٌّٛلغ خبسط ثؼؼٙب ٚرخض٠ٓ االعزّشاس٠خ،

 دِشد اٌزٟ األؽذاس ٔفظ لجً ِٓ رذ١ِش٘ب ػذَ
.األ١ٌٚخ اٌج١بٔبد ِؼبٌغخ ِشافك

180

-أ رٛص١ك خطخ ؽذ٠ضخ العزشداد 
اٌج١بٔبد



 اٌّطٍٛثخ، اٌخذِخ اعزّشاس٠خ دسعخ ػٍٝ اػزّبدا  ◦
 ِٓ اٌجذ٠ٍخ اٌّشافك أٚ ٌٍّٛالغ اٌخ١بساد عززشاٚػ

 إٌغخ خذِخ ٌزمذ٠ُ اعزؼذاد ػٍٝ ِغٙض ِٛلغ
 ثبٌّٛلغ" إ١ٌٗ ٠ٚشبس اٌفٛسٞ، االؽز١بؽٟ
 ثؼغ ع١أخز ِغٙض غ١ش ِٛلغ إٌٝ ،"اٌغبخٓ
 ثبٌّٛلغ" إ١ٌٗ ٠ٚشبس ٌٍؼ١ٍّبد، ٌٍزؾؼ١ش اٌٛلذ
".اٌجبسد

181

اٌّٛلغ اٌجذ٠ً رغ١ٙض ٚر١ٙئخ. ة



.االعزّشاس٠خاٌذٚسٞ ٌخطخ اخزجبس أ-

.االخزجبسرؾذ٠ش خطخ االعزّشاس٠خ ثٕبء ػٍٝ ٔزبئظ ة-

182

االخزجبس. 5



 إرا ِب ٌزؾذ٠ذ ػشٚسٞ أِش االعزّشاس٠خ خطؾ اخزجبس ٠ؼزجش◦
 فٟ إٌّشٛد إٌؾٛ ػٍٝ عزؼًّ اٌخطؾ ٘زٖ وبٔذ
.اٌطٛاسا ؽبٌخ

 فٟ اٌٙبِخ اٌؼؼف ٔمبؽ ػٓ االخزجبس ٠ىشف أْ ٠غت◦
 ٠ّىٕٙب ال اٌزٟ االؽز١بؽٟ إٌغخ ِشافك ِضً اٌخطؾ،
 وبْ وّب اٌٙبِخ ٌٍؼ١ٍّبد ثىفبءح اٌّزّبصً إٌغخ إعشاء
.ِزٛلؼب  

183

اخزجبس اٌذٚسٞ ٌخطخ . ط
االعزّشاس٠خ



 ِمب١٠ظ االعزّشاس٠خ اخزجبس ٔزبئظ رٛفش◦
.االعزّشاس٠خ خطخ عذٜٚ ٌذساعخ ٘بِخ

 ؽبي فٟ ثبٌٕزبئظ اٌؼ١ٍب اإلداسح اخطبس ٠ٕجغٟ◦
.اٌّؾزٍّخ ٚاٌّخبؽش اٌزؼذ٠ً

184

رؾذ٠ش خطخ . د
االعزّشاس٠خ ثٕبء ػٍٝ 

ٔزبئظ االخزجبس



 فٟ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّٛاسد أِٓ رؼ١ّٓ ٠زُ أْ ٠ٕجغٟ◦

 اٌج١بٔبد رزؼشع ال ؾ١شث األػّبي اعزّشاس٠خ خطخ

 ٚاٌّٛاسد ٚاٌؼ١ٍّبد اٌزطج١ك، ٚثشاِظ اٌٙبِخ،

 إداسح ٔشبؽ إعشاء أٚ اٌىٛاسس ػٕذ ثغٌٙٛخ ٌٍؼ١بع

 .األػّبي اعزّشاس٠خ

185

األِٓ. 6



 خطخ رؼ١ّٓ ػٍٝ اٌغٙخ رأوذ أْ اٌؼشٚسٞ ِٓ◦
 اٌىٛاسس ثؼذ اٌج١بٔبد ٚاعزشداد األػّبي اعزّشاس٠خ

.اٌؼمذ فٟ

 األػّبي اعزّشاس٠خ ػٍٝ اٌضاِخٚ اٌّٛسد ِشالجخ◦
 اٌىٛاسس، ثؼذ اٌج١بٔبد اعزشداد ػٍٝ ٚاعزؼذادٖ

 ِضٚد ِٓ األِٕٟ االعزؼذاد ٘زا ٠شًّ وّب
  .اٌخذِخ

186

إٌغخ االؽز١بؽٟ ٚاعزؼبدح اٌج١بٔبد . 7
ٌخذِبد االعزؼبٔخ ثبٌّظبدس اٌخبسع١خ 
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الجُ ثٍاخي الحٌة الخاطػة للجدلّقالمخاغر   

جنرٛحَحش فمذجٌ◦

يحنٛس خغحتش◦

جنػمس فمذجٌ◦

ذًٓحيٓى جنًٕظفٍٛ جنًحو ػذو◦

جنخطػ ٔضكذٚع ضؿشذس ػذو◦

جنخحسؾٛس جنًصحدس ػهٗ جالػطًحد خطٕسز◦



 اٌخاذِبد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؾى١ِٛخ رمذَ اٌٛؽذاد ◦
وبٌّاااذفٛػبد ٌٍّاااٛاؽ١ٕٓ، ٚراااٛف١ش اٌشػب٠اااخ )

اٌظاااؾ١خ، ٚاٌزؼٍااا١ُ، ٚاٌاااذفبع، ٚاٌخاااذِبد 
(.األخشٜ اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب اٌّٛاؽ١ٕٓ

ٚعٛف ٠اؤدٞ اٌخذِبد، ؽبي رٛلف ٘زٖ فٟ ◦
لاذسح ٚػاذَ  ٚغ١ش٘ابرٌه إٌٝ خغبئش ِب١ٌاخ 

.اٌغٙخ ػٍٝ االعزّشاس فٟ خذِخ اٌّٛاؽ١ٕٓ
188

المخاغر الجُ ثٍاخي الحٌة الخاطػة للجدلّق



الخالصة

189

(BCP)خطس جعطًشجسٚس جألػًحل 
(DRP)جنرٛحَحش ذؼذ جنكٕجسظ  جعطشدجدٔخطس 
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الخالصة

1- 1 
غمالمفٌٍم 

 
خػة اسجمرارِة اال

1- 2
اسجرداد البّاهات بػد الكٍارثخػة مفٌٍم 

1- 3

غمال وغملّات الجخػّع السجرداد البّاهات 
 
الػواصر الرئّسّة لجخػّع اسجمرارِة اال

بػد الكٍارث

المخاغر الجُ ثٍاخي الحٌة الخاطػة للجدلّق3 -1
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“الرقابة على تقنٌة المعلومات”

192



أمن المعلومات



نظرة عامة عن الجلسة

194

7-1
من المػلٍمات واًمّجٌا

 
 ا

7-2
من المػلٍمات

 
 ثكافة ا

7-3
من المػلٍمات

 
 الػواصر الرئّسّة ال

7-4
 المخاغر غلَ الحٌات الخاطػة للجدلّق



هدف الجلسة

195

 منن ٍالمشاركسّجمكن 
 من المػلٍمات

 
 مػرفة المكصٍد با

من المػلٍمات
 
ًمّة غرس ثكافة ا

 
 .ا
من المػلٍمات

 
 الػواصر الرئّسّة ال

 المخاغر الجُ ثٍاخي الحٌات الخاطػة للجدلّق 



أمن المعلومات واهمٌتها

من ثػرِف ِمكن◦ هي المػلٍمات ا 
 
 الوظام ومصادر المػلٍمات ذماِة غلَ الوظام لدرة با

 .والوزاًة بالسرِة ِجػلق فّما

و بي المصرح  غّر الٍصٍل من المػلٍمات وهظم المػلٍمات ذماِة◦  ثػدِل ا 
و الجخزِن، فُ سٍاء المػلٍمات، و المػالحة، ا   .الوكل ا 

من ِجّد ◦  المسجخدمّن من المػلٍمات لوظام الجرجّة البوّة ذماِة للحٌة المػلٍمات ا 
 .بٌم المصرح  غّر

من ِظم◦
من من كل المػلٍمات ا 

من الكمبٍّثر ا 
.االثصاالت وا 

 



ثقافة أمن المعلومات



ثقافة أمن المعلومات



ثقافة أمن المعلومات

ًم ◦
 
من المػلٍمات فُ الحٌة ًٍ خلق الثكافات الجوظّمّة الجُ ثػالج ا

 
مكٍمات هحاح برامج ا

موّة للجصدي بشكل مٍذد، 
 
من المػلٍماتكما الكظاِا اال

 
والجُ  ِوبغُ اثباع همٍذج غمل ا

 :ثجظمن االثُ

موُ -
 
خلق الٍغُ اال

اإلدارة لجزامإالمػالبة ب -

بواء لاغدة ثوسّق صلبة من خالل ثشكّل فرق مجػددة الٍظائ ف -

 من المػلٍمات واًداف االغمال
 
 ثوظّم الػاللات فّما بّن ا

 ثكّّم المخاغر 

 ثركّق الجٍازن بّن الحٌة واالفراد والػملّات والجكوّة

 



االضرار التً ٌمكن ان تنتج عن
ضعف أمن المعلومات

ٔؾٕد جالَطحؾٛسجنطًٕٚمجنغًؼسجنمحٌَٕ
غغشجش



   سبابٌا  ا 

من، سٍاء الجُ ثم كشفٌا والجُ لم ِجم كشفٌا هجٌاكاتإ◦
 
.  اال

.  االثصاالت الخارخّة غّر المصرح بٌا بمٍالع بػّدة◦

غراف غّر -غرض للمػلٍمات ◦ صٍل الشركات والمػلٍمات الرساسة إلَ ا  الكشف غن ا 
.المصرح لٌم باالغالع

االضرار التً ٌمكن ان تنتج عن: تابع
ضعف أمن المعلومات



العناصر الرئٌسٌة ألمن المعلومات

• من المػلٍمات 
 
(الجٍافر/ السالمة/السرِة)بّئة ا  

•  ثكّّم المخاغر
• من

 
 سّاسة اال

• صٍل
 
 إدارة اال

• والػملّات اإلثصاالتإدارة   
• من ثكوّة المػلٍمات

 
 إدارة ا

• من المٍارد البشرِة
 
 ا



العناصر الرئٌسٌة ألمن المعلومات: تابع

• من ثكوّة المػلٍمات
 
 إدارة ذٍادث ا

• من المادي والبّئُ
 
 اال

•  اإللج          زام
•  مرالبة صالذّة الٍصٍل
• غمال

 
 إدارة إسجمرارِة اال

• وثػٍِر وصّاهة هظم ثكوّة المػلٍمات إلجواء  



المخاطر التً تواجه الجهات الخاضعة للتدقٌق

ن المػلٍمات ثكوّة مدلق مسؤولّة
 
من فُ المخاغر إلَ ِشّر ا

 
 ا

.لإلدارة المػلٍمات

للمػلٍمات بي المصرح  غّر الكشف
من اسجحابة طػف

 
المػلٍمات ا

و إلَ الٍصٍل ثػػّل
 
و المػلٍمات اسجخدام ا

 
 هظام ا

المػلٍمات

 



 و
 
من المػلٍمات ال ثجسق مع ثكوّة المػلٍمات ا

 
اسجراثّحّات ا

غمال 
 
مجػلبات اال

 مخجلفةًا  بػرِكة ثوفّذوِجم غدم ثػبّق السّاسات بشكل مٍذد
 غدم االلجزام بالمجػلبات الداخلّة والخارخّة
 من المػلٍمات غّر مدرج فُ ملف صّاهة وثػٍِر المشارِع

 
ا

 

المخاطر التً تواجه الجهات الخاضعة للتدقٌق: تابع



من ثدابّر ك فاِة غدم
 
صٍل وإدارة المادي اال

 
 اال

من غملّات ثوظّم ك فاءة غدم
 
 ًّكل ووخٍد المػلٍمات ا

من لمسئٍلّات
 
و مػروف غّر المػلٍمات ا

 
 مبٌم ا

من المخصصة المالّة للمٍارد الفػال غّر االسجخدام
 
 المػلٍمات ال

و مرالبة وخٍد غدم
 
من فػالة غّر مرالبة ا

 
  المػلٍمات ال

 
 

المخاطر التً تواجه الجهات الخاضعة : تابع
للتدقٌق



الخالصة
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 من المػلٍمات

 
 المكصٍد با

من المػلٍمات
 
ًمّة غرس ثكافة ا

 
 .ا
من المػلٍمات

 
 الػواصر الرئّسّة ال

 المخاغر الجُ ثٍاخي الحٌات الخاطػة للجدلّق 



شكرا جزيال



البرنامج التدرٌبً بعنوان

“الرقابة على تقنٌة المعلومات”
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ضوابط التطبٌق



نظرة عامة عن الجلسة

يح ْٙ ظٕجذػ جنططرٛك◦

ػاللس جنًذلك ذحنعٕجذػ◦

دٔسز يشجؾؼس جنططرٛك◦

نؼُحصش جنشتٛغٛس نعٕجذػ جنططرٛكج◦

جنططشق نهؼُحصش جألكػش شٕٛػح◦

جنًخحغش جنطٙ ضٕجؾّ جنؿٓس جنخحظؼس ◦
نهطذلٛك



أهداف الجلسة

ٔػاللس  يح ْٙ ظٕجذػ جنططرٛك◦
جنًذلك

دٔسز يشجؾؼس جنططرٛك◦

نؼُحصش جنشتٛغٛس نعٕجذػ جنطؼشف ػهٗ ج◦
جنططرٛك

جنًخحغش جنطٙ ضٕجؾّ جنؿٓس جنخحظؼس ◦
نهطذلٛك



ما هً ضوابط التطبٌق

 ٔدػى نطُفٛز ٚغطخذو يكذد ذشَحيؽ ْٕ جنططرٛك◦
 جنٛذٔٚس ؾشجءجشجإل ٚشًم أٌ ًٔٚكٍ يكذدز ػًهٛس
 يؼح ٔجٜنٛس

 جنشٔجضد، َظحو ػٍ ػرحسز جنططرٛك ٚكٌٕ أٌ ًٚكٍ◦
.جنؿشد َظحو أٔ جنفٕجضٛش، َظحو أٔ

 قغد أخشٖ جنٗ ؾٓس يٍ جنططرٛمحش ضخطهف◦
.جعطخذجيحضٓح



عالقة المدقق بالضوابط
:يٍ جنًذلك ٛطًكٍع جنططرٛك ظٕجذػ يشجؾؼس خالل يٍ◦

جنعٕجذػ ٔأدجء ضصًٛى ٔفؼحنٛس كفحءز قٕل يغطمم ذطمٛٛى جإلدجسز ضضٔٚذ 
 جنًطؼهمس جأليٕس ٔضكذٚذ جنؿٓس، أػًحلذ جنًطؼهمس ٔجالؾشجءجش جنذجخهٛس

.جالْطًحو ضغطٕؾد جنطٙ ذحنططرٛمحش

ظٕجذػ ذؼط الٌ ٔرنك ،يؼُٛس ػًهٛس دلس ذعًحٌ جنًذلك ضضٔٚذ 

.جنفشدٚس ذحنًؼحيالش ٔغٛمح جسضرحغح ضشضرػ جنططرٛك



دورة مراجعة التطبٌق



لعناصر الرئٌسٌة لضوابط التطبٌقا

آنٙ ضطرٛك كم فٙ َٕػٓح يٍ فشٚذز ضككى ػُحصش جنططرٛك ظٕجذػ ضؼطرش

جنططرٛك فٙ ظٕجذػ شكم ػهٗ نهؼًم جإلؾشجتٛس جنمٕجػذ ٔظغ ٚطى.

جنشلحذٛس جنرٛثس أعهٕخ ضكذد جنؿٓس فٙ جنًؼهٕيحش نطمُٛس جنؼحيس جنعٕجذػ 
جنًؼهٕيحش نُظى ذأكًهٓح

دلس ٔقًحٚس نعًحٌ جنططرٛمحش صهد فٙ ٔظؼٓح ٚطى جنططرٛك ظٕجذػ 
 ذذجٚطٓح يُز جنًؼحيالش جٌ ضعًٍ فٓٙجنًؼهٕيحش ٔعشٚس ٔيٕغمّٛ ٔعاليس

 ٔيؼحنؿطٓح ئدخحنٓح ضى ٔأَّ نّ يصشـ يغطخذو لرم يٍ يؼٓح جنطؼحيم ٚطى
.ذذلس ٔقفظص عؿهص لذ جنًؼحيالش ٔأٌ صكٛف ذشكم



:يػحل ضٕظٛكٙ



تابع العناصر الرئٌسٌة لضوابط التطبٌق



العناصر األكثر شٌوعا

ظٕجذػ

 

جالدخحل

يػم(جنكمٕل/جنرٛحَحش ئدخحل فكص 

  جالتطًحٌ ذطحلس أسلحو صكس يٍ جنطكمك

)جنًذخهس

ئؾشجءجش يػم(جألصهٛس جنٕغحتك ئدجسز 

)ٔجنكفع جالػذجد

ذحألخطحء، سعحتم(جألخطحء يؼحنؿس آنٛحش 

)جنًؼهمس جنًهفحش

يػم(جنرٛحَحش ئدخحل صالقٛحش لٕجػذ 

)جنًٓحو ذٍٛ جنفصم



العناصر األكثر شٌوعا: تابع

ظٕجذػ 

جنًؼحنؿ

ز

لٕجػذ جنؼًم فٙ جنططرٛكضُفٛز  كٛفٛس

 جنغاليس ٔجالكطًحل، جإلذالؽ ػٍ جخطرحسجش

نًخحنفسججنكحالش 

 جنؼًهٛحش جنكغحذٛس جنطٙ ضى صكس

يٛكُطٓح

 جنًذخالشضغٕٚس



ظٕجذػ 
جنًخشؾح

ش

 يٍ جالكطًحل ٔجنصكس ٔجنذلس جنطكمك

ٔجنًالءيس

 جنًخشؾحش ٔضؼمرٓحيشجؾؼس

 ٔيطحذؼس جنطمحسٚش قٕل يشجؾؼس

جالعطػُحءجش فٙ جنططرٛك

 ضصُٛف جنًخشؾحش ٔجنطؼحيم ئؾشجءجش

يؼٓح ٔقفظٓح ٔضٕصٚؼٓح

العناصر األكثر شٌوعا: تابع



العناصر األكثر شٌوعا: تابع

ظٕجذػ 

أيٍ 

جنططرٛك

آنٛحش جنططرغ :

يشجؾؼس عؿم جنطذلٛك جٜنٙ، (

)جنغؿالش جٜنٛس 

 جنذخٕل جنًُطمٙ ئنٗ ظٕجذػ

ٔظحتف ٔذٛحَحش جنططرٛك

 جنرٛحَحش جنًخضَسقًحٚس



ػُحصش 

ظٕجذػ 

جالدخحل

جنٕصف

جنطذلٛك ػهٗ

جدخحل 

جنرٛحَحش

جنصكس، (

جالكطًحل،

فكص جنطكشجس

(

جنطكمك جٜنٙ يٍ صكس جنرٛحَحش جنًذخهس •

جالكطًحل نهطأكذ يٍ ئدخحل ؾًٛغ جنرٛحَحش فكص 

جنشتٛغٛس جنًطهٕذس

ٔٚطى ذًمحسَس جنًؼحيالش )جالصدٔجؾٛس)جنطكشجس فكص •

ٔلص فٙ  ئؾشجؤْحجنؿذٚذز يغ جنًؼحيالش جنطٙ ضى 

عحذك

ئدجسز جنٕغحتك

جألصهٛس

جنٕغحتك جنًطؼهمس ذاؾشجءجش جػذجد جنٕغحتك جألصهٛس، 

ضغؿٛم جنٕغحتك جألصهٛس، ضشلٛى جنٕغحتك جألصهٛس، 

.ٔئؾشجءجش قفع جنٕغحتك

ئؾشجءجش 

ئؾشجءجش جنطؼحيم يغ جنًذخالش جنًشفٕظس يؼحنؿس

ضوابط االدخال



ضوابط معالجة البٌانات

:جنرٛحَحش يؼحنؿس ػهٗ ظٕجذػ ٔظغ ْذف

 ْٕ جنرٛحَحش ٔيٕغٕلٛس ٔصكس كًحل نكًحٚس  

دٔسز خالل أخطحء ضمغ أٌ يٍ جنكزس 
 يٍ جنرٛحَحش جعطالو ٔلص يٍ– جنًؼحيالش

 نمحػذز ئسعحنٓح ٔلص ئنٗ جنفشػٙ جنُظحو
 جنفشػٙ جنُظحو أٔ جالضصحالش أٔ جنرٛحَحش

.نهًخشؾحش



الضوابط على المخرجات

:جنًخشؾحش ػهٗ جنعٕجذػ أْذجف

يخشؾحش ضٕصٚغ ٔصكس ٔدلس جعطكًحل ضكمك 
.جنًؼحيهس

ذٕجعطس يؼحنؿطٓح ضطى جنطٙ جنرٛحَحش قًحٚس 
.ذًٓح جنًصشـ جنغٛش ٔجنطٕصٚغ جنطؼذٚم يٍ جنططرٛك

ٔجنًطهٕذس ٔجنطمحسٚش نهًخشؾحش ٔجظف ضؼشٚف ؾٕد 
 جنًالتى ٔجنطٕغٛك جنُظحو ٔضطٕٚش ضصًٛى يشقهس فٙ

 يٍ ضكذ جنطٙ ٔجنعٕجذػ جنطمحسٚش، جعطخشجؼ نطشٚمس
 ٔيشجؾؼس يؼحنؿطٓح، ٚطى جنطٙ جنرٛحَحش ػهٗ جنذخٕل

.ٔجنًشجؾؼس ٔجنطغٕٚس جنًخشؾحش



الضوابط على أمن التطبٌق

ذحنكفحظ ضكًٍ جنططرٛك أيٍ أًْٛس 
 ٔضٕجفش ٔجنُضجْس جنغشٚس ػهٗ

 ٔذغشض جنططرٛك ؾضتٛس فٙ جنًؼهٕيحش
.جنطذلٛك



الخاضعة للتدقٌقالجهة التً تواجه مخاطر 

قمٛمٛس كٕجسظ قذٔظ ئنٗ جنًغطخذو سظح ػذو 
.جألسٔجـ فٙ ٔخغحتش

ٙضكٌٕ ٔلذ ،نهًذخالش جنًالتًس جنعٕجذػ غٛحخ ظم ف 
 يطُحعمس، غٛش جنططرٛك ذٕجعطس جنًؼحنؿس جنرٛحَحش

.يالتًس غٛش يخشؾحش ضمذٚى ئنٗ ذحنرشجيؽ ٚإد٘ يًح

جنغٛش جنرٛحَحش ضإد٘ لذ جنطصشٚف، ظٕجذػ غٛحخ 
.جالقطٛحل أٔ جألخطحء ٔلٕع ئنٗ ذٓح جنًصشـ

يخحغش ئنٗ جنًخشؾحش ػهٗ كحفٛس ظٕجذػ ٔؾٕد ػذو 
 ضمحسٚش ٔجَشحء ذّ، جنًصشـ جنغٛش جنرٛحَحش قزف/ضؼذٚم

.جنرٛحَحش عشٚس ٔخشق خحغة ذشكم يخصصس ئدجسٚس



الجهة الخاضعة التً تواجه مخاطر : تابع
للتدقٌق

جنًغطكٛم يٍ ضؿؼم لذ جنطغؿٛم آنٛحش كفحٚس ػذو 
.جنًغطخذيٍٛ نرؼط جنخحغثس جنطصشفحش ضطرغ

ٙٔآنٛحش جنطغؿٛم يشجؾؼس ذاؾشجءجش جنًغطخذو ٔػ 
 يخحغش يٍ ٚخفف أٌ رجضّ ٔذكذ شأَّ يٍ ذزنك جنطمشٚش

.جنًؼهٕيحش َظى جعطخذجو عٕء

ٌجنًؼهٕيحش أيٍ يغ جنصكٛف غٛش جنطؼحيم يخحغش ئ  
 يٍ فٛٓح، جنخطٕسز دسؾحش ضخطهف ػٕجلد ئنٗ ٚإد٘

 ٔفمذجٌ جنخذيس، ٔجَمطحع جنذخم، فمذجٌ ظًُٓح،
 جعطخذجو ٔجعحءز جألػًحل، ٔضٕلف جنًصذجلٛس،
 جنمعحتٛس، ٔجنذػحٖٔ جنمحََٕٛس، ٔجنؼٕجلد جنًؼهٕيحش،

.جنفكشٚس جنًهكٛس جعطغالل ٔعٕء



الخالصة

ظٕجذػ جنططرٛك◦

ػاللس جنًذلك ذحنعٕجذػ◦

دٔسز يشجؾؼس جنططرٛك◦

نؼُحصش جنشتٛغٛس نعٕجذػ جنططرٛكج◦

جنؼُحصش جألكػش شٕٛػح◦

جنًخحغش جنطٙ ضٕجؾّ جنؿٓس جنخحظؼس ◦
نهطذلٛك



شكرًا جزٌالً 


