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 تقنية المعلومات واألتصاالت لجنة حوكمة ميثاق 

 الغرض 

حوكمة تقم    قم  ت
 

  أكيد عوى سُُُُُُُُُ   ا أب وع لقماة عو ماتمواال صُُُُُُُُُاالتمةيشُُُُُُُُُ

م-: اآل يق اة بادئ

م.ماة  تيق مخاط  إلدا ة وم ين ق ي اطا  اي اد-1

مم.مةالس  داد واة ابويق واة  ونق واة  ث قيق اةح ايق انظ ق  عزيز-2

 . واالنظ ق واةع ويُات اةزبُانن بيُانُات ةح ُايُق محح ُق   ثيق ع ويُات  طبيق-3

م
 
 اة  كزي قبلماةبتك من سُُُُيع  د اعاله باة بادئ اة صُُُُ     يد د جق بأنمعو ا

م اةع اقي
 
 .اة ص   مخاط  ة  ييم معيا ا

 التشكيل 

  ك نماةو تقممنمثالثقمأعضُُُُُُُُُُُُُُالمأيماضقلمويعضُُُُُُُُُُُُُُلمأنم ضُُُُُُُُُُُُُُممأيمعضُُُُُُُُُُُُُُ ي  ام -1
أشُُُُُُُُُُُُُُُخُُُُامممنم ويماةخب ةمواة ع أُُُُُقماضسُُُُُُُُُُُُُُُ  ا ي يُُُُُقمأيم  تيُُُُقماة عو مُُُُُاتم

 واض صاالتم
اةو تقمة اماةحقمباضسُُُُ عانقموعوىمنع قماة  سُُُُءُُُُقمبخب المنا جيينمباة  ءُُُُيقم -2

 معم نيسماة  وس
  ماج  اعا  اممنماة عتيينممنمةو تقمدع ةمأيممنممنمأدا ييماة  سُُءُُقمةحضُُُ -3

اة دقيقماةدانويمواةخا جيماومأعضُُُُالماالدا ةماة تعيايقماةعوياملممدلممدي م  تيقم
ماة عو ماتمواال صاالتم(م.م

 االجتماعات 

م.مأش  معوىماضقلم(م3م لل وسماةىماة و  أعم  ري هاممدو يمبشحلاةو تقمم    ع
 المسؤوليات

ة  تيقماة عو ماتمواال صُُُُاالتمواة ياللماة تظي يقمأع  ادماةخططماالسُُُُ  ا ي يقم-1
اة تُاسُُُُُُُُُُُُُُُبُقمب ُامأيم ةكماةو انماة  جي يقمعوىممءُُُُُُُُُُُُُُُ   ماالدا ةماة تعيايقماةعويام
وبصُ  ةمناةُقملماةو تقماة  جي يقمة  تيقماة عو ماتمواال صُاالتم(موب اميضُ نم
م ح يقماالهدا ماالسُُُ  ا ي يقمةو  سُُُءُُُقمو وبي  امو ح يقماأضُُُلمقي قممضُُُاأق
منممشُُُُُُُُُُُُُُُا يُُُُعموأسُُُُُُُُُُُُُُُود ا اتمم ا دم  تيقماة عو ماتمواال صُُُُُُُُُُُُُُُاالتمواسُُُُُُُُُُُُُُُ خدا م
االدواتمواة عُُُُايي ماةاللمُُُُقمةو  اقبُُُُقمواة ُُُُأكُُُُدممنم ح قم ةُُُُكممدُُُُلمأسُُُُُُُُُُُُُُُ خُُُُدا م

 IT Balancedلمواال صُُُُُُُُُُُُُُُُُاالتممالدالماة   النمة  تيُُقماة عو مُُاتبطُُاقُُاتما



2 | P a g e 

 

score records)وا وءُُُُُُُااممعددماةعاندمعوىماالسُُُُُُُود ا ملمROIموقياسم)

 أث ماة ءاه قمأيمليادةماةكعالةماة اةيقمواةوشغيويقم.م
أع  ُُادماالطُُا اةعُُا مالدا ةمورُُُُُُُُُُُُُُُبطموم اقبُُقمم ا دمومشُُُُُُُُُُُُُُُُا يُُُُعم  تيُُقماة عو مُُاتم-2

واال صُُُُاالتميحاكيمأأضُُُُلماة  ا سُُُُاتماةدوةيقماة  ب ةقمب ااماةشُُُُأنموعوىموج م

(مب  يعمأةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدا ا  ُُُُُُامة ح يقمأهُُُُُُدا موم طوبُُُُُُاتمهُُُُُُاهمCOBITاة حُُُُُُديُُُُُُدمل

 نمنالدم ح يقماالهدا ماة  سءيقم.ماةض ابطمم
أع  ادممصُُُع أقماضهدا ماة  سُُُءُُُيقموأهدا ماة عو ماتمواة  تيقم اتماةصُُُوقم-3

مادنىمو  ةيفماالهدا ماةع عيقماةاللمقمة ح ي  ام.م
 
موعدممعطيا  ام دا

(م  اهماةع وياتماة نيءُُُُُُُُُُُُُُُقمRACI Chartأع  ادممصُُُُُُُُُُُُُُُع أقمةو ءُُُُُُُُُُُُُُُ وةياتمل-4

واال صُُُُُُُُُُُُُُُُُاالتمواةع ويُُُاتماةع عيُُُقماة ت د ُُُقمعت ُُُاممنمةح   ُُقم  تيُُقماة عو مُُاتم
 يثم:ماة  قمأوماة  اتمأوماةشُُُُُُُُخرمأوماضط ا ماة ءُُُُُُُُ وةقمبشُُُُُُُُحلمأوةيمو وكم
اة ءُُُُُُُُُُُُُ وةقمشُُُُُُُُُُُُُحلمن انيمواضط ا ماة ءُُُُُُُُُُُُُ وةقمو وكماة يمي مم طالع ام  اهم لم

 اةع وياتم.م
قم اأاة ُأكُدممنموج دم طُا معا مالدا ةممخاط م  تيقماة عو ماتمواال صُُُُُُُُُُُُُُُاالتمي -5

مةو عايي م
 
واإلطا ماةعا ماةكويمالدا ةماة خاط مأيماة  سُُُُُُُُُُُُُُُءُُُُُُُُُُُُُُُقموي حاملممع موأ ا

(مويُأنُامبُاةحءُُُُُُُُُُُُُُُبُانمج يعمع وياتمISO 31000 ISO 73اةُدوةيُقممدُلمل

     قم  تيقماة عو ماتمواال صاالتمويوبي ام.م
أع  ُُُُادمم النُُُُقمم ا دمومشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا يُُُُعم  تيُُُُقماة عو مُُُُاتمواال صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاالتمب ُُُُامي  اأقم-6

 س  ا ي يقمةو  سءقم.مواضهدا ماالم
اضشُُُُُُُ ا ماةعا مواالطاليمعوىمسُُُُُُُي مع وياتموم ا دمومشُُُُُُُا يُُُُعم  تيقماة عو ماتم-7

واال صُُُُُُُُُُُُُُُُُاالتمةو ُُُأكُُُدممنمكعُُُاي  ُُُامومءُُُُُُُُُُُُُُُُُاه   ُُُاماةعُُُاعوُُُقمأيم ح يقمم طوبُُُاتم
 اة  سءقموأع اة ام.م

اإلطاليمعوىم  ُا ي ماة ُدقيقمة  تيُقماة عو مُاتمواال صُُُُُُُُُُُُُُُاالتموا خُا مماميوز ممنم-8
عُُُُُُاة ُُُُُُقماضنح اأُُُُُُاتمو أعماة  ةُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُاتمبُُُُُُأ خُُُُُُا ماالج الاتماةاللمُُُُُُقماج الاتمة 
 ة صحيح ام.م

 

 


