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 3  دليل حوكمة تقنية املعلومات

 مقدمة .1

 تقنية املعلوماتنظرة عامة على حوكمة وإدارة  1.1

املعلومات مع أهداف  تقنيةلضمان توافق أنشطة مصرف عبر العراق لالستثمار املعلومات في  تقنيةإطار حوكمة وإدارة وضع تم 

حوكمة لدليل هذا اليمثل تحسين املخاطر وتحسين املوارد وتحقيق الفوائد.  املتمثلة فيالعمل وتلبية احتياجات أصحاب املصلحة 

املعلومات استناًدا إلى  لتمكين إطار/نظام حوكمة تقنية عبر العراق لالستثمارمصرف  مجلس إدارة هدف املعلومات تقنيةوإدارة 

 .COBIT املمارسة الرائدة

 أهداف حوكمة وإدارة تقنية املعلومات 1.2

 يهدف إطار حوكمة وإدارة تقنية املعلومات إلى تحقيق األهداف التالية:

 .املعلومات مع أهداف العمل تقنيةأهداف  توافق 

 .وتحسين املوارد وتحقيق الفوائد ،تحسين املخاطراملتمثلة في تلبية احتياجات أصحاب املصلحة  

 .مصرف عبر العراق لالستثمار تقديم معلومات وتقارير كافية لدعم عملية صنع القرار في 

 .املعلومات تقنيةاملعلومات وإدارة موارد  تقنيةمشاريع في إدارة  صوالحر تتميز بالفاعلية  إنشاء عمليات 

 .العمل باملصرف استراتيجيات من تنفيذ ونظم املعلومات التي تمكن التقنيةإنشاء البنية التحتية  

 .املصرفاملعلومات لضمان الحماية الالزمة ألصول  تقنيةإدارة مخاطر  

 .االمتثال للوائح واملتطلبات الخارجية والداخلية 

 .مصرف عبر العراق لالستثمار الرقابة الداخلية فيالرصد و  تحسين نظام 

 .املعلومات تقنيةزيادة مستوى رضا املستخدم النهائي عن خدمات  

املوردين./الخارجيةإدارة عالقات األطراف  



 

 4  دليل حوكمة تقنية املعلومات

 حوكمة وإدارة تقنية املعلومات املؤسسية .2

تقنية املعلومات، والذي يقوم بدور العنصر الرئيس ي لتلبية احتياجات  حوكمة وإدارةعمل حدد املصرف خمس عمليات إلطار 

 أصحاب املصلحة:

 

 إدارة تقنية املعلومات

 حوكمة وإدارة تقنية املعلومات املؤسسية

 املعلومات املؤسسية حوكمة تقنية

  

 :الرئيسيةالتمكين عوامل 

 

إدارة التدقيق الداخلي 

إرشادات الضمان 
 

إطار  وصيانة ضمان ضبط

 الحوكمة

 :الرئيسيةالتمكين عوامل 

 

إدارة املخاطر إطار 

 مصفوفة تحمل وتقبل

 املخاطر

 ضمان تحسين املخاطر

 :الرئيسيةالتمكين عوامل 

 

 الرقابة على موارد إدارة
  املشاريع املؤسسية

 ضمان تحسين املوارد

 :الرئيسيةالتمكين عوامل 

 

 بطاقات األداء املتوازن 

 التقييمات الذاتية

 للرقابة

 مؤشرات األداء

 الرئيسية

لوحات التحكم اإلدارية 

ضمان شفافية أصحاب 
 املصلحة

 :الرئيسيةالتمكين عوامل 

 

 إدارة املشاريع

 املؤسسية

إدارة تحقيق الفوائد 

 ضمان تحقيق الفوائد

 بمصرف عبر العراق لالستثمارواستراتيجيات العمل  يةرؤ 

 التخطيط اإلنشاء التشغيل الرقابة

 االمتثال التنظيمي وإعداد التقارير

ل 
ام

عو
ين

مك
لت

ا
 

 الهياكل التنظيمية:

 لجنة حوكمة تقنية المعلومات 
  لجنة التوجيهية تقنية المعلومات 
 لجنة إدارة المخاطر 
 لجنة التدقيق 

ئ
اد

ملب
 ا



 

 5  دليل حوكمة تقنية املعلومات

 املعلومات املؤسسيةحوكمة تقنية  2.1

لضمان الرقابة واإلشراف املناسبين على الركائز الخمس منهجية شاملة بتبني مصرف عبر العراق لالستثمار إدارة  يلتزم مجلس

ية تقييم وتوجيه والرقابة مجلس اإلدارة مسؤوليتحمل  . ((COBIT كوبت إلطار األساسيةاملذكورة من خالل تنفيذ املمارسة 

 على الشكل التالي: عمليات الحوكمة  على

 .إطار الحوكمة وصيانة ضمان إعداد 

 .تحقيق الفوائدضمان  

 .ضمان تحسين املخاطر 

 .ضمان تحسين املوارد 

 .شفافية أصحاب املصلحةضمان  

 

 الهياكل التنظيمية:

 لجنة حوكمة تقنية املعلومات:

 املعلومات من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة. تقنيةتتكون لجنة حوكمة 

 .مصرفاالستراتيجي للالتوجه املعلومات ومواءمتها مع  تقنيةإدارة أنشطة  فياملعلومات  تقنيةنطاق وغرض لجنة حوكمة يتمثل 

املخاطر وتحسين يشمل تحقيق الفوائد، وتحسين الذي ضمان تلبية احتياجات أصحاب املصلحة و  فيالهدف النهائي  كما يتمثل

 املوارد.

 ربع سنوي أو حسب الحاجة. بشكلاملعلومات  تقنيةتجتمع لجنة حوكمة  :اتاالجتماععقد  ةوتير 

 تهدف لجنة حوكمة تقنية املعلومات إلى تحقيق األهداف التالية:

  ؛املعلومات تقنيةضمان مواءمة الخطط االستراتيجية لألعمال و 

  ؛باملصرف وأصحاب املصلحةمصرف عبر العراق لالستثمار رعاية وإدارة االبتكار لصالح 

  ؛النظام البيئي والبنية التحتية لتمكين تقديم الخدمات املناسبة توافرالتأكد من 

 ؛تشجيع الشفافية واإلشراف الفعال على البرامج واملشاريع 

 املعلومات تقنيةضمان مستقل لعمليات  التأكد من وجود. 

 األدوار واملسؤوليات: 

 ؛مع األهداف االستراتيجية لألعمالبما يتوافق املعلومات  تقنيةاعتماد األهداف االستراتيجية ل 

  ؛املعلومات تقنية وموارد مشاريع ورصد والرقابة علىاعتماد إطار عام إلدارة 



 

 6  دليل حوكمة تقنية املعلومات

 املعلومات وفوائد االستثمار من خالل  تقنيةاملعلومات وتحقيق مشاريع  تقنيةمراقبة تحقيق األهداف االستراتيجية ل

 (؛راالستثماعلى عائد الاملعلومات وحساب  تقنيةاستخدام األدوات واملعايير الالزمة )مثل نظام بطاقات األداء املتوازن ل

 بما في ذلك اللجان التوجيهية لضمان تنفيذ املمارسات اإلدارية  ،حسب االقتضاء ،إنشاء الهياكل التنظيمية اإلدارية

 ؛املناسبة

  كوبت؛ مثلالحوكمة واملمارسات الرائدة ممارسات رعاية وتشجيع اعتماد 

 (؛مخططات األدوار واملسؤوليات )أي الحوكمة واإلدارة ممارسات تحديد أدوار ومسؤوليات 

 ؛مثل األنشطة املعتادةاملعلومات واألعمال  تقنيةت االستراتيجية لاعتماد ومراقبة ميزانيات املشاريع/املبادرا 

  ؛املعلومات لضمان التوافق مع األهداف االستراتيجية لألعمال وتحقيق الفوائد املتوقعة تقنيةمشاريع  محفظةمراقبة 

 ؛ضمان استقاللية جميع األطراف الرئيسية حسب الضرورة لتجنب تضارب املصالح 

  ؛الفجوات املبلغ عنها الالزمة لسد املعلومات والتأكد من تنفيذ التدابير تقنيةمراجعة أنشطة ضمان 

  املعلومات وتقييمها ومعالجتها بشكل  تقنيةاملعلومات وتحديد مخاطر  تقنيةالتأكد من وضع إطار إدارة مخاطر

 ؛مناسب

 تقنيةوإدارة مخاطر  تدقيق،النة إدارة املخاطر ولجنة ولج ،املعلوماتالتوجيهية لتقنية للجنة إلى ا تقديم املشورة 

 .وتوجيهات أمن املعلومات ،املعلومات

  مجلس اإلدارةإلى تقديم توصيات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف االستراتيجية لتقنية

 املعلومات

 الهياكل التنظيمية لتقنية

املعلومات واألدوار واملسؤوليات 

 اإلدارية

 ميزانية معتمدة )أي النفقات

الرأسمالية والتشغيلية، واملشاريع 

 االستراتيجية(

 مالحظات تدقيق تقنية املعلومات

 قيد املتابعة

 مؤشرات أداء رئيسية معتمدة

 لتقنية املعلومات

 خطط معتمدة ملعالجة مخاطر

 تقنية املعلومات

 دليل مراجع لحوكمة وإدارة تقنية
 املعلومات

 مجلس اإلدارة

لجنة حوكمة تقنية 

 املعلومات

 املخرجات املدخالت

 األهداف االستراتيجية لألعمال وتقنية

 املعلومات

توجيهات مجلس اإلدارة 

 ميزانيات تقنية املعلومات )النفقات

 الرأسمالية والتشغيلية(

وإدارة مخاطر  إدارة املخاطر املؤسسية

 تقنية املعلومات

 تقارير التدقيق الداخلي والخارجي لتقنية

 املعلومات

مؤشرات األداء الرئيسية لتقنية املعلومات 

 املخرجات ذات الصلة من اللجنة

 التوجيهية لتقنية املعلومات

 دليل حوكمة وإدارة تقنية املعلومات في

 مصرف عبر العراق لالستثمار

 



 

 7  دليل حوكمة تقنية املعلومات

 املرجعية إلى لجان الحوكمة املؤسسية الحالية:

تقارير إلى مجلس رفع المسؤوليات لجنة إدارة املخاطر إدارة مخاطر تقنية املعلومات و لجنة إدارة املخاطر: تتضمن  

 .اإلدارة

تقارير رفع الالضوابط الداخلية لتقنية املعلومات و  فاعلية: تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق تقييم التدقيقلجنة  

 .مجلس اإلدارة

 

 إدارة تقنية املعلومات املؤسسية

 التنفيذية لتقنية املعلومات مسؤولية تنفيذ رؤية واستراتيجية مجلس اإلدارة من خالل ما يلي:تتحمل اإلدارة 

االستراتيجي ملجلس اإلدارة التوجه املعلومات كما هو موضح في  تقنيةمواءمة وتخطيط وتنظيم أهداف ومبادرات  

 .املعلومات تقنيةورؤيته لألعمال و 

 .التطبيقات والخدمات الالزمةبناء واكتساب وتنفيذ البنية التحتية و  

 .إدارة وصيانة خدمات األعمال القائمة 

 تقنيةاملعلومات املشار إليها تحت مظلة إدارة  تقنيةمراقبة وتقييم أداء وامتثال جميع عمليات وممارسات وأنشطة  

 .املعلومات

 

 الهياكل التنظيمية

 اللجنة التوجيهية لتقنية املعلومات:

 لتقنية املعلومات مما يلي: تتألف اللجنة التوجيهية

 (؛)رئيس اللجنة املدير املفوض 

 (؛للجنةالبديل )الرئيس املدير املفوض نائب  

 ؛املخاطر مدير قسم 

 ؛املعلوماتالتكنولوجيا و  مدير قسم 

 .الداخلي التدقيق ومديردارة اإل مجلس ، وهما أحد أعضاء مراقبان 

 تقنيةتقديم التوصيات واتخاذ القرارات ودفع املبادرات املتعلقة ب فياملعلومات  تقنيةنطاق وغرض اللجنة التوجيهية ليتمثل 

 تقنيةاملعلومات وتقليل مخاطر  تقنيةوتحسين القيمة من موارد  ،املعلومات تقنيةاملعلومات لضمان مواءمة األعمال و 

 املعلومات.



 

 8  دليل حوكمة تقنية املعلومات

عمل تحت وت ،ربع سنوي أو حسب االقتضاء بشكلاملعلومات  تقنية: تجتمع اللجنة التوجيهية لوتيرة عقد االجتماعات

 املعلومات. تقنيةلجنة حوكمة إشراف 

 :املعلومات إلى تحقيق األهداف التالية تقنيةتهدف اللجنة التوجيهية ل

 ؛املعلومات تقنيةضمان تحقيق األهداف االستراتيجية ل 

 (األغراض) املعلومات وتنفيذها بشكل صحيح بما يتماش ى مع الغرض تقنيةضمان تحديد أولويات برامج/مشاريع  

 ؛االستراتيجية ألعمالهم

 ؛املعلومات تقنيةاالستخدام األمثل ملوارد  

 .املخاطر في بيئة تقنية املعلومات والرقابة على تقليل 

 

 األدوار واملسؤوليات: 

  على  املستمرة الرقابةوضع ومراجعة الخطط السنوية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية ملجلس اإلدارة. باإلضافة إلى

 تلك األهداف. لعوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على تحقيقا

  مصرفاملعلومات باملراجعات املنتظمة لضمان تحقيق األهداف اإلستراتيجية لل تقنيةأهداف و  العملربط أهداف .

 .أن تحدد اللجنة مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية لقياس ورصد تحقيق األهداف باستمرار يجب

  املعلومات تقنية حوكمةالتوصية باملوارد املالية وغير املالية الالزمة لتحقيق أهداف. 

  املعلومات تقنيةلبرامج ومشاريع إعطاء األولوية. 

  املعلومات وتقديم توصيات لتحسين فعاليتها وكفاءتها تقنيةمراقبة أداء خدمات. 

  املعلومات بشأن ما يلي تقنيةرفع التوصيات الالزمة للجنة حوكمة: 

  املعلومات تقنية حوكمةاملوارد واآلليات الالزمة لتحقيق أهداف. 

  سلًبا على تحقيق األهداف االستراتيجيةاالنحرافات التي قد تؤثر. 

  املعلومات ونظم املعلومات غير املقبولة تقنيةمخاطر. 

 املعلومات تقنية وامتثال املوارد واملشاريع وأداء. 

  املعلومات من خالل محضر اجتماع رسمي تقنيةإلى لجنة حوكمة  التقاريررفع. 

 

 

 

 

 



 

 9  دليل حوكمة تقنية املعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 محفظة معتمدة للمشاريع

لتقنية املعلومات االستراتيجية 

وخطة معتمدة للخدمات 

 االستراتيجية

 توجيه لإلدارة بشأن تخصيص

 املوارد

 الخطة االستراتيجية املقترحة

لتقنية املعلومات وامليزانية 

 اإلجمالية

 توصيات إلى لجنة حوكمة تقنية
 املعلومات

 مجلس اإلدارة

اللجنة التوجيهية لتقنية 

 املعلومات

 املخرجات املدخالت

 محفظة املشاريع االستراتيجية لتقنية

 املعلومات والخدمات االستراتيجية

 الخطة االستراتيجية لتقنية املعلومات

 وامليزانية اإلجمالية

 الرئيس التنفيذي/ املهام املتعلقة بلجنة

 حوكمة تقنية املعاومات 

 



 

 10  دليل حوكمة تقنية املعلومات

 املبادئ واملكونات .3

 املعلومات مبادئ حوكمة وإدارة تقنية 3.1

على النحو  COBIT كوبت يتم وضع القيم األساسية ملبادئ نظام حوكمة وإدارة تقنية املعلومات باملصرف استناًدا إلى مبادئ

 التالي:

والحفاظ على التوازن بين تحسين املخاطر واستخدام  القيمة لهمتلبية احتياجات أصحاب املصلحة من خالل خلق  .1

 املوارد وتحقيق الفوائد.

 بشكل كامل، وذلك يشمل االلتزام: صرفتغطية امل .2

o  املعلومات بهدف وحيد هو خلق القيمة. تقنيةمن خالل نظام ونطاق حوكمة قوي ل مجلس اإلدارةمستوى على 

o  وتنفيذ األهداف  إدارةمن خالل اإلدارة مستوى اإلدارة من خالل تنفيذ التوجيهات على مستوى مجلس على

 .اإلدارة وأخيًرا تقديم تقرير عن حالة العمليات وأنشطة التنفيذ إلى مجلس ،املتفق عليها

 .ذات الصلة مع املعايير الدولية وأفضل املمارسات متوافقمتكامل واحد تطبيق إطار  .3

 املعلومات من خالل املكونات السبعة التي تشمل: تقنيةلحوكمة وإدارة منهجية شاملة تمكين  .4

o  لعملوأطر ااملبادئ والسياسات. 

o ؛العمليات 

o ؛الهياكل التنظيمية 

o ؛الثقافة واألخالق والسلوك 

o ؛املعلومات 

o ؛الخدمات والبنية التحتية والتطبيقات 

o واملهارات والكفاءات األفراد. 

 .فصل الحوكمة عن اإلدارة من حيث التفريق بين أدوار ومسؤوليات كل مستوى واللجان ذات الصلة .5

 

 املكونات 3.2

 والسياسات واألطر: املبادئ األول  املكون 

لتزويد جمهوره املتوافرة من خالل "مبادئه" و "سياساته"  مصرفالقيم األساسية لل التعبير عن مجلس اإلدارة يضمنيجب أن 

الكفاءة وأن تتضمن بالفاعلية و السياسات  تتميزالتنفيذ. يجب أن  حيزباإلرشادات التفصيلية حول كيفية وضع املبادئ 

األطر )النابعة من املبادئ والسياسات( والتي يجب أن تكون  وضعيجب على املجلس التأكد من  ،يًرامتطلبات االمتثال. وأخ

 حديثة ومفتوحة ومرنة وشاملة.



 

 11  دليل حوكمة تقنية املعلومات

 : العملياتالثاني املكون 

 وتحديد بحيث يتم وصف صرفعمليات الحوكمة التي تتأثر بسياسات وإجراءات املمجلس اإلدارة وضع  يضمنيجب أن 

 النتيجة املرجوة من العملية.لتحقيق أهداف العملية 

 : الهياكل التنظيميةالثالثاملكون 

حيث  ،تحديث الهياكل التنظيمية بما يتماش ى مع اللجان واملبادئ والعمليات املتعلقة بالحوكمةمجلس اإلدارة  يضمنيجب أن 

 وإجراءات التصعيد وعملية صنع القرار. الصالحياتيجب أن توضح الهياكل التنظيمية تفويض 

 : الثقافة واألخالق والسلوكالرابعاملكون 

"الثقافة فيما يتعلق بمبادئ توسيع مفهومه نشر أو من خالل  صرفتمكين الحوكمة داخل املمجلس اإلدارة  يضمنيجب أن 

 حيث يجب وضع ما يلي: ،واألخالق والسلوك"

 القواعد واملعايير 

 تطبيق االتصاالت 

 الحوافز واملكافآت 

  األعمال روادتعيين 

  جلسات توعية دورية تتعلق بالحوكمةعقد 

 : املعلوماتالخامساملكون 

يجب على مجلس كما املعلومات إلى قدرة على تقديم الخدمات الداخلية والخارجية. يجب أن يضمن مجلس اإلدارة ترجمة 

اية مؤشرات األداء الرئيسية( إلى "معرفة" وتحولها في النهو  ،التقارير املعلومات التي تم جمعها )مثل تحويلاإلدارة التأكد من 

 .مصرفلخلق "قيمة" لل

 : الخدمات والبنية التحتية والتطبيقاتالسادساملكون 

 إنشاء الخدمات والبنية التحتية والتطبيقات املناسبة لدعم ممارسات وعمليات الحوكمة.يجب أن يضمن مجلس اإلدارة 

 واملهارات والكفاءاتفراد األ  :السابع املكون 

ودعم املمارسات  لتطبيقاألشخاص املناسبين ذوي املهارات والكفاءات املطلوبة يجب أن يضمن مجلس اإلدارة توافر 

 والعمليات املتعلقة بالحوكمة.

  



 

 12  دليل حوكمة تقنية املعلومات

 االمتثال التنظيمي وإعداد التقارير .4

 االمتثال التنظيمي 4.1

 :باالمتثال التنظيمي مجلس اإلدارةالتزام 

مع لوائح حوكمة وضع وإعداد حوكمة وإدارة ممارسات تقنية املعلومات املؤسسية بالتوافق مجلس اإلدارة  أن يضمنيجب 

 .البنك املركزي العراقيالصادرة عن  وإدارة تقنية املعلومات

املصرف بمتطلبات القوانين واللوائح والتعليمات الخارجية املتعلقة بتقنية مجلس اإلدارة من التزام  أن يتأكديجب  كما

ح من القوانين واللوائاملستمدة السياسات واإلجراءات الداخلية  باإلضافة إلى( البنك املركزي العراقي)بما في ذلك املعلومات 

 الخارجية.

 إعداد التقارير 4.2

 بتقرير التدقيق الداخلي السنوي لتقنية املعلومات خالل الربع األول من راقيالبنك املركزي العيجب على لجنة التدقيق تزويد 

( استناًدا إلى املعيار COBIT تكوب بما في ذلككما تجري إدارة التدقيق الداخلي عمليات تدقيق لتقنية املعلومات )كل عام. 

 إطار حوكمة تقنية املعلومات. فاعليةتقرير إلى لجنة التدقيق حول  ( وتقديمITAFالدولي إلطار ضمان تقنية املعلومات )

تقنية املعلومات  وإدارة حوكمة يشمل عملياتالتدقيق الداخلي  بإدارةالحالي  التدقيقلجنة التدقيق أن نطاق ميثاق تضمن 

 .البنك املركزي العراقيمع لوائح  بالتوافق

املركزي العراقي( البنك تقنية املعلومات" واالمتثال له )مع وإدارة اإلفصاح عن وجود "دليل حوكمة  صرفيجب على امل كما

 .مصرفضمن التقرير السنوي لل

 :مشاركة التدقيق الخارجي

التدقيق  إلجراءات حوكمة وإدارة تقنية املعلومات التي تطبقها إدارة إجراء مراجعة مستقلة مصرفالخارجي لل املدققيجب على 

 .بذلك املركزي العراقي البنكإبالغ رسمي( و تكليف )عن طريق خطاب  الداخلي


