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يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على ضرورة اجراء ادارات المصارف لتقويم مستمر ألداء انظمة تكنولوجيا

 والذي تسعى من خالله الى تقييم مدى كفاءة االدارة وفاعليتها في استخدام موارد تكنولوجيا,المعلومات المطبقة في المصرف
 وحاجة االدارة العليا الى معايير فنية وآليات قياس لغرض مساعدتها في تحديد,المعلومات بأتجاه تحقيق االهداف المصرفية
نقاط الخلل والضعف في االداء واتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجتها وبما يضمن تحسين االداء واالرتقاء بمستوى الجودة
ISO/IEC (  وقد تم اعداد معايير (مقترحة) استنادا الى المواصفات القياسية واالجراءات الواردة في,للخدمات المقدمة للزبائن
 وتم جمع وتحليل البيانات والمعلومات لعينة من المصارف,2019/) لغرض تقويم اداء المصارف لسنة20000, 38500
 وفي ضوء عملية التطبيق تم الوصول الى عدد من االستنتاجات كان,) مصرف الوطني االسالمي,(مصرف الشرق االوسط
 ان تطبيق المعايير (المقترحة) يؤدي الى تحسين اداء انظمة تكنولوجيا المعلومات المصرفية وبما يضمن تقديم,ابرزها
 ضرورة اهتمام المصرف, وقدم الباحثان عددا من التوصيات ابرزها,المصرف لمنتجاته وخدماته بمستوى عالي من الجودة
 فضال عن,(ISO/IEC 20000 ,38500( بتطبيق معايير الجودة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ومن ضمنها المواصفات
.ضرورة استعانة المصارف بمدققين واستشاريين خارجيين حاصلين على شهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات
ISO/IEC ( القياسية

 المواصفات, جودة االداء, تكنولوجيا المعلومات المصرفية, تقويم االداء:الكلمات المفتاحية
. )38500,20000

Evaluating the Performance of Information Technology Systems
and its Effect on Achieving Quality Banking Performance
(Applied Research on a Sample of Private Banks(
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Abstract
This research aims to shed light on the need for bank departments to continuously evaluate
the performance of the information technology systems applied in the bank, through which it
seeks to evaluate the efficiency and effectiveness of management in the use of information
technology resources towards achieving banking goals, and the need of senior management to
technical standards and measurement mechanisms for a purpose helping it to determine the
points of deficiency and weakness in performance and take the necessary measures to address
it in a manner that ensures improving performance and upgrading the quality of services
provided to customers. Suggested criteria have been prepared based on the standard
specifications and procedures mentioned in (I SO / IEC 20000, 38500) for the purpose of
evaluating the performance of banks for the year 2019, data and information were collected
and analyzed for a sample of banks (Middle East Bank, National Islamic Bank), and in light of
the application process a number of conclusions were reached, most notably, that the
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application of standards. The proposal leads to improving the performance of banking
information technology systems in a manner that ensures the bank’s provision of its products
and services with a high level of quality. The researchers presented a number of
recommendations, the most prominent of which is the need for the bank’s interest in applying
quality standards related to information technology, including specifications
(ISO/IEC20000,38500( , as well as The need for banks to use auditors and consultants Holders
of certified allergic certificates in the field of information technology.
Keywords: Performance Evaluation, Banking Information Technology, Performance Quality,
Standard Specifications (ISO / IEC 38500, 20000).
المقدمة
ان عملية تبني واستخدام تكنولوجيا المعلومات
في القطاع المصرفي ,ساهم في تمكين المصارف من

المحور االول  /منهجية البحث والدراسات السابقة
 -1منهجية البحث:
 1-1مشكلة البحث :Research Problem

مواجهة المنافسة المحتدمة في سوق العمل المصرفي,

تتمثل مشكلة البحث في حاجة االدارات المصرفية

من خالل تطوير انظمتها وتوسيع نطاق العمل وتدفق

لتقويم ادائها بأستمرار في ظل تطبيق نظم تكنولوجيا

المعلومات ,وابتكار اساليب جديدة اكثر كفاءة وفاعلية

المعلومات ,وحاجتها لمعايير معتمدة في هذا المجال

في اداء االنشطة وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية

لتحديد نقاط الضعف (الخلل) في االداء ومعالجتها

والتي ساهمت في زيادة مستويات الرضا للزبائن ,كل

بأتجاه تحسين جودة االداء المصرفي.

هذا ادى الى الحاجة الى تقويم اداء انظمة تكنولوجيا

 -2-1أهمية البحث :Research Significance

المعلومات المطبقة في المصرف باالعتماد على

تتمثل اهمية البحث في كونه يسلط الضوء على

مؤشرات فنية ومعايير وآليات قياس لغرض تحديد نقاط

حاجة االدارات المصرفية المطبقة لنظم تكنولوجيا

الضعف والخلل في اداء نظم تكنولوجيا المعلومات

المعلومات لمعايير معتمدة يمكن االستناد اليها لتقويم

المطبقة لغرض اتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجتها

ادائها بأستمرار للتحقق من مدى استخدامها لموارد

وتحسين االداء واالرتقاء بمستويات الجودة للخدمات

تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وفاعلية بأتجاه تعزيز جودة

المقدمة للزبائن.

االداء المصرفي ,وتقديم خدمات على مستوى عالي من
الجودة وبشكل يسهم في زيادة مستوى الرضا للزبائن,

واستنادا الى ما تقدم ,وألجل مناقشة هذه
الموضوعات الهامة والحساسة ,فقد إشتمل البحث على

فضال عن مساعدة االدارة في معالجة نقاط الخلل

أربعة محاور اساسية ,خصص المحور األول لعرض

والضعف في االداء من خالل تطبيقها للتوصيات

منهجية البحث وتناول بعض الدراسات السابقة ,فيما

والحلول المقترحة ,كما تتجسد اهمية البحث ايضا في

خصص المبحث الثاني لإلحاطة باإلطار النظري لتقويم

السعي ألثراء الجانب المعرفي والمهني بموضوعة علمية

االداء لنظم ( )ITوالمواصفات القياسية وجودة االداء

تضاف للدراسات والبحوث.

المصرفي ,بينما خصص المبحث الثالث لعرض

 -3-1أهداف البحث :Research Objectives

الجانب التطبيقي ,اما المبحث الرابع فقد تناول مجموعة

يهدف البحث إلى تحقيق األهداف األتية:

من اإلستنتاجات والتوصيات.

أ-

التعري ففف بمفه ففوم تقف فويم االداء المص ففرفي ,وتس ففليط
الض ف ف ففوء عل ف ف ففى تكنولوجي ف ف ففا المعلوم ف ف ففات وعالقته ف ف ففا
باالنظمة المطبقة في المصارف.
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بأستخدام االسفاليب الحديثفة ومحاولفة وابفراز التطفوير ففي

ب -بيفان اثفر اسففتخدام تكنولوجيفا المعلومففات ففي تعزيففز

تكنولوجيا المعلومات ومدى تأثيره علفى التطفور ففي مهفام

جودة الخدمة المقدمة للزبائن.
ج -التعري ف ف ف ف ف ففف بالمنظم ف ف ف ف ف ففات المص ف ف ف ف ف ففدرة للمع ف ف ف ف ف ففايير

د-

ومسؤوليات المدقق وخلصت الدراسة الى عدد من النقاط

والمواص ف ف فففات المعتم ف ف ففدة ف ف ف ففي مج ف ف ففال تكنولوجي ف ف ففا

المهمة ابرزها :

المعلومات.

( )1ان تط ف ففور تكنولوجي ف ففا المعلوم ف ففات واس ف ففتخدامها ف ف ففي

اعداد معايير (مقترحة) لتقويم االداء في المصارف

المصارف قد فرض واقعا جديفدا علفى عمليفة التفدقيق

المطبقففة لففنظم تكنولوجيففا المعلومففات باالسففتناد الففى

والم ف ففدققين ,االم ف ففر ال ف ففذي ادى ال ف ففى تط ف ففور أس ف ففاليب

المعف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففايير والمواصف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فففات القياسف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففية

التدقيق وانتقالهفا مفن العمفل اليفدوي الفى االلكترونفي,

( ,)ISO/IEC20000,38500وتطبيقهف ف ف ففا علف ف ف ففى

وضففرورة االعتمففاد علففى ب فرامج الكترونيففة متخصصففة

المصف ففارف عينف ففة البحف ففث وتحديف ففد نقف ففاط الضف ففعف

تسهل من انجاز مهام التدقيق بأقل وقت ممكفن واقفل

والخلفل ,وتقففديم التوصففيات التفي مففن شففأنها تحسففين

التكاليف.

مستوى االداء.

( )2عففدم وجففود فصففل واضففم بففين المهففام والمسففؤوليات,
حي ف ففث ان مش ف ففغلي االنظم ف ففة المص ف ففرفية االلكتروني ف ففة

 -4-1فرضية البحث :Research Hypothesis
ان اعتماد مؤشرات ومعايير قياس فنية لتقويم اداء

يقومف ففون بعملي ف ففات التسف ففجيل ف ف ففي السف ففجالت واع ف ففداد

نظم تكنولوجيا المعلومات المصرفية ,يساهم في مساعدة

المسففتندات والكشففوفات وتمثففل هففذه نقطففة ضففعف فففي

االدارة لتحسين جودة اداءها وتحديد نقاط الضعف

اجف فراءات الرقاب ففة الداخلي ففة عل ففى االنظم ففة المص ففرفية

والخلل ومعالجتها وصوال الى تحقيق اعلى مراتب الجودة

االلكترونية.

في مستوى الخدمات المقدمة للزبائن.

ب -دراسة وسام ( : )2016دور تكنولوجيا المعلومات

 -5-1منهج البحث :Research Tool

في تحسين اداء المنظمات

أ -المنهج الوصفي :تم االعتماد على المنهج الوصفي

تطرقف ف ففت الد ارس ف ف ففة الف ف ففى بي ف ف ففان اهميف ف ففة تكنولوجي ف ف ففا

التحليلي لدراسة مشكلة البحث واثبات الفرضية من

المعلوم ف ف ففات كوسف ف ف ففيلة لتحسف ف ف ففين االداء فف ف ف ففي مؤسسف ف ف ففات

خالل تحليل البيانات والمعلومات للوصول الى

االعمففال ,واصففبم يتطلففب مففن المنظمففات علففى اخففتالف

النتائج وتحديد التوصيات المالئمة .

انواعه ففا واحجامه ففا مواكب ففة التق ففدم التكنول ففوجي الحاصف ففل
به ففدف ض ففمان بقائه ففا والمنافس ففة ف ففي الس ففوق ,وتوص ففلت

ب -الجانببببب التطبيقببببي :اعتمف ففد الباحث ف فان علف ففى د ارسف ففة
البيانف ففات وتحليله ف ففا م ف ففن خ ف ففالل تطبي ف ففق المع ف ففايير

الدراسة الى عدد من النقاط ابرزها-:

(المقترحة) على المصارف عينة البحث (مصفرف

( )1ان اس ف ففتخدام تكنولوجي ف ففا المعلوم ف ففات ف ف ففي االنش ف ففطة

الشرق االوسط ,مصرف الوطني االسالمي) .

والعمليففات المصففرفية ,باالضففافة الففى تففوفير التففدريب
والتأهيف ففل الكف ففافي للم ف فوارد الش ف فرية للتعامف ففل مف ففع هف ففذه

 -6-1الدراسات السابقة :Previous studies

الوسائل يسهم في زيادة الكفاءة والفاعلية في االداء.

ومن بين أهم تلك الدراسات ما يأتي-:
أ -دراسة الزهيري ( :)2012تدقيق وتقويم العمليات

( )2ضففرورة تركيففز االدارات العليففا علففى زيففادة االسففتثمار
في نظم تكنولوجيفا المعلومفات بهفدف تحسفين تحسفين

المصرفية اليدوية واأللكترونية

مستوى جودة االعمفال المنففذة ,وتفوفير قاعفدة بيانفات

حي ففث بينف ففت هف ففذه الد ارس ففة الف ففى ضف ففرورة االهتمف ففام

كبيرة تساهم في زيادة فاعلية الق اررات المتخذة.

بعملي ففة الت ففدقيق للعملي ففات المص ففرفية وض ففرورة تطويره ففا
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( )3مس ف ففاعدة المص ف ففرف ف ف ففي تق ف ففديم خ ف ففدمات مص ف ففرفية

االطار(,هو الوسائل واالساليب الالزمة وأوجه النشاط

الكترونيففة والتففي سففاهمت فففي تقليففل التكففاليف والوقففت

المختلفة لقيام المصارف بدورها في تنفيذ وظائفها

والمكان ,فضال عن جذب المزيد مفن الزبفائن وتعزيفز

وعملياتها في ظل البيئة المحيطة لتقديم الخدمات

الحص ف ففة السف ف ففوقية للمصف ف ففرف وزيف ف ففادة قف ف ففدرتها علف ف ففى

المصرفية التي تحقق اهدافها)[7].

المنافسة.

كما ان تقويم أداء المصارف يهدف إلى قياس مدى

المحور الثاني  /الجانب النظري

كفاءتها واقتصاديتها في استخدام الموارد المتاحة لديها

 1-2مفهوم تقبويم األداء المصبرفي The concept

لتحقيق اهدافها ,وتعتبر المقارنة الزمنية والنشاطية ألداء
المصرف من أهم أدوات تقييم االداء ,فالمقارنة الزمنية

)) of banking performance
لقففد نففال موضففوع تقففويم االداء اهتمففام واسففع م ففن

تتم بمقارنة مؤشرات نفس المصرف على مدى الفترات

قبففل الكثيففر مففن الكتففاب والبففاحثين فففي مجففاالت الد ارسففة

الزمنية السابقة ,وبالتالي يمكن التعرف على تطور

العلمي ففة االقتص ففادية ومنه ففا االداري ففة والمحاس ففبية المالي ففة

المؤشرات خالل السلسلة الزمنية ,وتبين مدى التقدم او

والمص ففرفية ,وذل ففك ألرتباط ففه بجوان ففب مهم ففة م ففن حي ففاة

االنخفاض في االداء ,أما المقارنة بمعايير النشاط ,فإن

المنظم ف ففات والمؤسس ف ففات والوح ف ففدات االقتص ف ففادية عل ف ففى

لها أهمية خاصة ,حيث تبين نقاط القوة والضعف في

اختالف انواعها واحجامها ,ويطلق احيانا على هذا النوع

المصرف بالنسبة للقطاع المصرفي[5].

من التدقيق بالتدقيق االداري[4].

حيث يمكن القول ان موضوع تقويم أداء المصارف ذو

وعرف تقويم االداء (هو عملية منتظمة تهفدف للحصفول

أهمية عالية في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها

عل ففى ادل ففة تتعل ففق بم ففدى كف ففاءة وفاعلي ففة تنفي ففذ االنش ففطة

القطاع المصرفي ,ألن القوائم المالية لم تعد قادرة على

والعمليفات التشفغيلية الخاصفة بمنشفأة معينفة وتقيفيم نسفب

إعطاء صورة واضحة عن آلية العمل المصرفي في ظل

التنفيذ بالنسبة لألهداف المحددة)[14].

عملية التحول نحو االتمتة اآللية لالنشطة المصرفية,

حي فث ان عمليففة تقففويم االداء تمثففل ركي فزة اساسففية علففى

لذلك فان تقويم أداء المصرف يهدف إلى دراسة اداء

صعيد العملية الرقابيفة ,اذ ان جفوهر عمليفة تقفويم االداء

النشاط المنفذ ,ويحدد نقاط القوة والضعف في االنشطة

ي ففتم ع ففن طري ففق مقارن ففة االداء الفعل ففي لك ففل نش ففاط م ففن

المصرفية ,بحيث يوضم مدى كفاءة وفاعلية االدارة في

الوح ففدة بمع ففايير مح ففددة مس ففبقا ,وذل ففك م ففن اج ففل الحك ففم

توظيف الموارد المالية والمادية المتوفرة لديها بالشكل

على مستوى الكفاءة والفاعليفة علفى مسفتوى الوحفدة ككفل

االمثل.

او على مستوى االنشطة الداخلية لها ,والهدف من تقويم

 -2-2تكنولوجيا المعلومات وعالقتها بنظام المعلومات

االداء كونففه يسففتخدم كففأداة للتشففخيص واعففادة النظففر فففي

لقد عرفت التكنولوجيا بتسميات عديدة بحيث وصفت ففي

عملي ف ففة تط ف ففوير االداء الف ف ففردي او االداء عل ف ففى مس ف ففتوى

أول ظه ف ففور له ف ففا عل ف ففى انه ف ففا ه ف ففي التكنولوجي ف ففا الحديث ف ففة

الوحدة بشكل عام[15].

للمعلومات واالتصال ( ,)NTICثم حذفت كلمفة الحديثفة

ان تعريف االداء على مستوى المؤسسات المصرفية

مف ففن التسف ففمية لتصف ففبم تكنولوجيف ففا المعلومف ففات واالتصف ففال

ال يختلف كثي ار عن منظمات االعمال االخرى االنتاجية

( ,)TICثم مع بداية اسفتخدام االنترنفت بشفكل واسفع ففي

او الخدمية أو غيرها من الوحدات ,حيث ان معايير

التسف ففعينات ظهف ففرت بعف ففض االدبيف ففات اسف ففتخدم مؤلفوهف ففا

االداء تكون متقاربة لقياس االداء وغالبا ما نجد ان

التسمية المختصرة ([8].)IT

الكتاب المصرفيين يعرفون االداء المصرفي وفق هذا

157

وعرفففت تكنولوجيففا المعلومففات بأنهففا هففي ( كففل االسففاليب

الوظففائف ,والوصففول الففى المعلومففات أو نقلهففا أو خزنهففا

والطففرق الجديففدة ذات الكفففاءة العاليففة لتبففادل المعلومففات

أو اس ففترجاعها أو عرض ففها وه ففذه المعلوم ففات تس ففتخدمها

بف ففين جميف ففع المسف ففتخدمين ,وذلف ففك بأسف ففتخدام الحواسف ففيب

أنظم ففة العم ففل االخ ففرى الت ففي ت ففدعمها نظ ففم المعلوم ففات,

والفاكس والهواتف السلكية واالنترنت)[17].

وتتف ف ففألف المنظمف ف ففات مف ف ففن مجموعف ف ففة مف ف ففن نظف ف ففم العمف ف ففل
المترابطة والتي تتنافس في بيئة االعمال)[19].

ويؤكففد ( )Turbanعلففى ان تكنولوجيففا المعلومففات
يمث ففل الجان ففب التكنول ففوجي م ففن نظ ففام المعلوم ففات وال ففذي

نس ف ف ف ففتنتج م م ف ف ف ففا ذك ف ف ف ففر اع ف ف ف ففاله ب ف ف ف ففأن تكنولوجي ف ف ف ففا

يشففمل المكونففات الماديففة ,البرمجيففات ,التطبيقففات ,قواعففد

المعلوم ف ف ففات ه ف ف ففي مجموع ف ف ففة م ف ف ففن المكون ف ف ففات المادي ف ف ففة

البيان ففات ,الش ففبكات والوس ففائط االخ ففرى ,وف ففي كثي ففر م ففن

والبرامجيف ف ففات وقواعف ف ففد البيانف ف ففات والشف ف ففبكات والمكونف ف ففات

االحيففان يسففتخدم مصففطلم تكنولوجيففا المعلومففات (,)IT

االخ ف ف ففرى ذات الص ف ف ففلة والت ف ف ففي تس ف ف ففتعمل لبن ف ف ففاء نظ ف ف ففام

بشف ففكل متب ف فادل مف ففع نظف ففام المعلومف ففات ( ,)ISاو يمكف ففن

المعلومف ف ف ف ف ففات والمتكف ف ف ف ف ففون مف ف ف ف ف ففن انظمف ف ف ف ف ففة (الرواتف ف ف ف ف ففب,

اسف ففتخدامه بش ف ففكل اوس ف ففع لوصف ففف مجموع ف ففة م ف ففن نظ ف ففم

المخ ف ففزون ,التس ف ففويق ,خدم ف ففة الزب ف ففون) ,وغيره ف ففا لف ف ففذلك

المعلومففات ,وكثيففر مففن البففاحثين مففا يخلففط بففين ( )ISو

ف ففان تكنولوجي ففا المعلوم ففات ه ففي ج ففزء م ففن نظ ففام أوس ففع

( )ITففي حفين ان مصفطلم ( )ISهفو أوسفع مفن (.)IT

وأشمل اال وهو نظام المعلومات.

][18
اما ( )Alterفيرى ان نظام المعلومفات (مفا هفو اال نظفام
متكامففل للعمففل يسففتخدم تكنولوجيففا المعلومففات فففي تأديففة

شكل ( )1العالقة بين نظام المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ][18
 -3-2اثر تكنولوجيا المعلومات على جودة الخدمات

النمطية ان تلغي امكانية التمييز الخدمي (Services-

المصرفية

 )Differentiationالذي يعتبر من متطلبات المنافسة

تتصف الخدمات المصرفية بدرجة

االساسية[11].

كبيرة من

النمطية فخدمة الحساب الجاري على سبيل المثال ,ال

بينما في تعريف ( )Parasuramanتم تعريف

تختلف من حيث طبيعتها االجرائية من مصرف ألخر

جودة الخدمة االلكترونية على نطاق واسع  ,لتشمل

فهي تتضمن عمليات سحب وايداع واستعالم سواء

جميع مراحل تفاعالت الزبائن مع الموقع على شبكة

اكانت هذه العمليات نقدية او بصكوك ,ومن شان هذه

االنترنت بأنها (الى اي مدى يسهل الموقع على شبكة
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االنترنت التسوق والشراء واداء العمليات والتسليم بكفاءة

وتحسين الجودة ) ,ويظهر ذلك واضحا في الشكل رقم

وفاعلية )[20].

( ,)1حيث يظهر هذا التطور منذ التسعينات فقد اخذ

بينما يرى (نجم) ان الجودة االلكترونية (E-

اتجاهين متداخليين هما ,اتجاه التطور في جودة

 )Qualityهي تمثل (الشكل االخير وربما االرقى

المعلومات والمعرفة ,واتجاه جودة الخدمات االلكترونية

لتطور مجاالت واهتمامات واساليب جهود تطوير

المقدمة[6].

1

2

3

جودة
المنتج
(الزبون)

جودة الخدمة
(الزبون)

4

جودة المعرفة

االنتاجية
( الكم )

5
جودة الخدمة
االلكترونية

الثورة الصناعية :
1950-1776

الثورة الخدمية :
1980- 1960

االقتصاد المعرفي والرقمي
 1990حتى االن

شكل ( )2التطور في جودة المعرفة وجودة الخدمة االلكترونية ][20

واستنادا لذلك سيتم االعتماد في اعداد

 -4-2المواصفات القياسية لتحقيق الجودة فبي االداء

المعايير (المقترحة) على آليات القياس والمعايير

المصرفي
وفقا لمعايير الجودة العالمية الصادرة عن المنظمة

ومواصفات تتوافر فيها الخصائص المناسبة

العالمية للتوحيد القياسي )ISO/IEC( 1المعنية بوضع

لموضوع التقويم في مجال نظم تكنولوجيا

المعايير لكافة الوحدات والمؤسسات الراغبة في الحصول

المعلومات ,والتي تعتبر مداخل لتحقيق الجودة

على شهادات الجودة العالمية المتعارف عليها في كافة

وتحسين

(38500-20000

األوساط والمجاالت .ومن ضمن المعايير التي تصدرها

 ,)ISO/IECوسوف يتم التطرق الى اعطاء نبذة

المنظمة العالمية للتوحيد القياسي ( ,)ISO/IECهي

تعريفية عن المواصفات التي سيتم اعتمادها -:

معايير االيزو الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والتي

أ -معيار ISO/IEC 20000
هففي المواصفففة الدوليففة التففي تحففدد المتطلبففات التففي

تعمل ادارات الوحدات االقتصادية على تقديم خدماتها

يج ف ف ف ف ففب أن يس ف ف ف ف ففتوفيها مق ف ف ف ف ففدمي خ ف ف ف ف ففدمات ( )ITألدارة

بشكل يطابق هذه المواصفات ,وبما يحقق لها ادارة

جودة هذه الخدمات أثناء تقديمها.

فعالة وكفوءة وموثوقة عند تقديم الخدمات ,وان حصول
المصارف على هذه

االداء

ومنها

حيث يوضم المعيار كيفية تطبيق خدمات ( )ITبشكل

الشهادات يعني مطابقتها

يدعم تحقيق أهداف العمل وتطوير نوعية ادارة

لمواصفات الجودة ورفع كفاءة األداء والفاعلية والتميز

الخدمات ,ويبين أن الوحدة تملك القدرة على تقديم

بإرضاء عمالئها وتحقيق اهدافها[13].

خدمات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وموثوقية عالية

 :ISO/IEC 1هي منظمة دولية غير حكومية تتكون
من هيئات المعايير أو المقاييس الوطنية وتضم
ممثلين لــ ( )162دولة ويقع مقرها في جنيف,
سويسرا وتعمل على تطوير ونشر مجموعة واسعة
من المعايير لمجموعة واسعة من المنتجات والمواد
والعمليات لــ ( )97مجاالً ومن ضمنها تكنولوجيا
المعلومات .

سواء كانت على المستوى الداخلي أو الخارجي ( ,)1وان
شهادة االيزو ,20000/تمنم لتميز مستوى ادارة
خدمات ( ,)ITحيث ان هذا المجال هو واحد من اهم
المجاالت التي يجب التركيز عليها في الخطط
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االستراتيجية لتحسين اداء الخدمات المقدمة للزبائن ورفع

المحور الثالث  /الجانب التطبيقي

مستوى الرضا للزبون[12].

 -1-3قياس مدى التزام المصارف عينة البحث بتطبيق
ادارة

بISO/ IEC 38500 -
المعلومات للمنظمة

تكنولوجيا

المعايير (المقترحة)
سيقوم الباحثان بتقويم اداء انظمة تكنولوجيا المعلومات

يوفر معيار ISO/IEC 38500مبادئ توجيهية

المطبقة في المصارف (الشرق االوسط ,الوطني االسالمي)

لمديري المؤسسات (بما في ذلك المالكين وأعضاء

لسنة ,2019/من خالل قياس مدى التزام كل مصرف

مجلس اإلدارة والمديرين والشركاء والمديرين التنفيذيين),

بالمعايير(المقترحة) والتي تم صياغتها باالستناد الى

بشأن االستخدام الفعال والكفء والمقبول لفموارد

المواصفات القياسية الواردة في معايير االيزو ( ISO/IEC

تكنولوجيا المعلومات كما يمثل إطار عمل يستخدم عند

 )20000, 38500والتي تمثل مداخل لتحقيق الجودة في

تقييم وتوجيه ومراقبة استخدام هذه الموارد في

االداء ,وسيتم تقسيم المعايير على ( )8محاور تمثل االبعاد

المؤسسات[2].

التنظيمية ألداء المصارف المرتكزة على تكنولوجيا

وينطبق المعيار على جميع المنظمات بما في ذلك

المعلومات والتي سيقوم الباحثان بتقويم اداء المصارف

مؤسسات القطاع العام والخاص ,ويحدد ستة مبادى

باالستناد لها ,وسيتم تلخيص النتائج من خالل اعداد جدول

للحكم الجيد لتكنولوجيا المعلومات ( :المسؤولية,

يتضمن متطلبات المعايير(المقترحة) وفحص مدى التزام

االستراتيجية ,االستحواذ ,االداء ,التوافق ,سلوك

المصارف بتلك المتطلبات ,وتم جمع البيانات وتحليلها من

االنسان) كما يصف نموذجا للحكم يتكون من ثالث

واقع المصارف من خالل اجراء المقابالت الشخصية

مهام رئيسية هي[22]:
 تقييم االستخدام الحالي

الميدانية وتوثيق كل متطلب من المتطلبات الواردة في تلك

والمستقبلي لتكنولوجيا

المعايير ,وسيتم تحديد نسب التنفيذ لكل متطلب باالستناد

المعلومات.

الى منهجية مدى (نضوج االجراءات) المتخذة من قبل

 اإلعداد المباشر وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات.
 مراقبة

االمتثال

للسياسات

واألداء

المصارف ,وبحسب رؤية مقياس التصنيف لمعيار تكنولوجيا

مقابل

المعلومات المعتمد دوليا ( , (ISO/IEC15504لتعيين

االستراتيجيات.
ج -معيار ISO/IEC 15504
العملية على تحقيق االهداف

الدرجات المعيارية (تصنيفات) لمستوى تحقق (نضوج) كل

تشخيص قدرة

اجراء متخذ ,ويتألف هذ المقياس من التصنيفات التالية -:
 .1االجراء غير مطبق (.)%15-%0

هو المعيار الخاص بتقييم االجراءات والعمليات المتعلقة

 .2االجراء مطبق جزئيا (.)%50-%15

بفتكنولوجيا المعلومات ,فهو يحدد االطار والمتطلبات

 .3االجراء مطبق(.)%85-%50

الالزمة لعملية التقييم وتحسين االجراءات ,ويتم قياس

 .4االجراء محسن (.)%100-%85

القدرة عن طريق تحليل االداء او مؤشرات القدرة

 االجراء غير مطبق  :االجراء لم ينفذ أو اخفق

لألجراءات والتي من خاللها يمكن تحديد درجة نضوج

في تحقيق غاياته المرسومة له ,وعند هذا

العملية ,ويوفر هذا المعيار (بجميع اجزاءه) اطا ار لتقييم

المستوى يوجد دليل ضئيل أو معدوم على تحقيق

العمليات ,ويمكن استخدامه من قبل المنظمات او

أية انجازات منهجية من االجراء .

المصارف الوحدات المطبقة لنظم تكنولوجيا المعلومات

 االجراء مطبق جزئيا :االجراء مطبق ولكن بشكل

في تخطيط وادارة ومراقبة وتطوير المنتجات والخدمات.

غير مكتمل ,يحقق جزء من النتائج الخاصة به

][3

ويدعم االهداف المعني بتحقيقها بشكل جزئي
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مثال (وجود سياسات واجراءات خاصة بأمن

 االجراء محسن :االجراء يحسن بأستمرار ليصل

المعلومات اال انه لم يتم اعداد تقارير ورفعها الى

الى مستوى الممارسة الرشيدة ,وان االجراء المقيم

االدارة العليا حول مدى االلتزام بتلك السياسات).

ال يثبت وجود اوجه ضعف كبيرة وذلك بناءا على
نتائج التحسين المستمر لألجراء .

 االجراء مطبق :االجراء منفذ ويحقق الغاية
المنشودة منه في النشاط المقيم ,بحيث يتم اتباع

وتوضم الجداول االتية المواصفات والمتطلبات الواردة

نفس االجراءات من قبل مختلف االفراد والذين

في المعايير (المقترحة) ومدى التزام المصارف بها-:

يقومون بنفس النشاط دون ان تكون هناك اي
اجراءات قياسية منشورة يتم اتباعها.
جدول ( )1المعايير (المقترحة) وتقييم نسبة التزام المصارف بها

نسبة االلتزام

المحاور

معايير القياس

(موارد) IT

للمعايير

(للمصرف الوطني
االسالمي)

متوسط االداء
للمحور

نسبة االلتزام
لمصرف
الشرق

االوسط

متوسط
االداء

للمحور

 A.1وج ف ففود تعليم ف ففات و سياس ف ففات و

ضفوابط صففادرة مففن قبففل االدارة العليففا

%50

%15

والخاصة بتكنولوجيا المعلومات .

.Aاالمتثف ف ف ف ف ف ف ف ففال

للمب ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففادى
والسياس ف ف ف ف ف ف ف ف ففات

واطر العمل.

 A.2اعف ف ففداد وتط ف ف ففوير دليف ف ففل خ ف ف ففاص

بف ف ف ف ف ف فف( )ITللمص ف ف ف ف ففرف ينس ف ف ف ف ففجم م ف ف ف ف ففع

%100

احتياجات وسياسات المصرف.

%58 =230
400

%15

 A.3وج ف ففود ش ف فففافية ف ف ففي نش ف ففر اط ف ففر
وسياسف ف ف ف ف ف ف ففات العمف ف ف ف ف ف ف ففل لتكنولوجيف ف ف ف ف ف ف ففا

المعلومف ف ف ف ف ف ففات الطف ف ف ف ف ف ففالع اصف ف ف ف ف ف ففحاب

%85

%15

%63=250
400

المصلحة.

 A.4وجود رسالة ورؤية وقيم واضحة
ل ففدى المصف ففرف تتناسف ففب مف ففع انشف ففطة

%100

%100

تكنولوجيا المعلومات .

 B.1وج ف ف ف ففود تواف ف ف ف ففق ب ف ف ف ففين هيكلي ف ف ف ففة
تكنولوجيففا المعلومففات ومتطلبففات بيئففة

%50

العمل المصرفي.
.Bالهياكف ف ف ف ف ف ف ف ف ففل

التنظيمية.

%58=165
300

 B.2وج ف ف ففود قس ف ف ففم ألم ف ف ففن تكنولوجي ف ف ففا
المعلومات وارتباطه باألدارة العليا بمفا

يمنحففه االسففتقاللية والفاعليفة فففي اداءه

%85

%15

%95=285
300
%100

لعمله.

 B.3اعتم ففاد هياك ففل (هرمي ففة ولج ففان)
والمتعلقة بأدارة موارد (.)IT

.Cالمعلومف ف ففات
والتق ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففارير

 C.1تناس ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففب االه ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففداف
االس ف ففتراتيجية لتكنولوجيف ف ففا المعلومف ف ففات

%100

%100

%15

%50
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وصنع القرار.

م ف ف ف ف ف ف ف ف ففع االه ف ف ف ف ف ف ف ف ففداف االس ف ف ف ف ف ف ف ف ففتراتيجية

للمص ف ف ف ف ففرف وبش ف ف ف ف ففكل ينس ف ف ف ف ففجم ف ف ف ف ف ففي

تحقيقها.

 C.3.2وجود مكتبة خاصة بفالمراجع
المطلوب ففة بحس ففب افض ففل الممارس ففات
الدوليف ف ف ففة فف ف ف ففي مجف ف ف ففال ( )ITوت ف ف ف ففوفير

%15

%15 =45
300

%50

%38=115
300

استخدامها لكادر المصرف.

 C.2.2وجود تقارير محاسبية تحتوي

على معلومفات كافيفة لحسفاب تكفاليف
مس ف ف ف ف ففتويات الخدم ف ف ف ف ففة المص ف ف ف ف ففرفية او

%15

%15

التكاليف الناتجة عن فقدان الخدمة.

 D.1قيففام المففدراء بتخصففيص الم فوارد
الكافي ف ففة م ف ففن ( )ITلتلب ف ففي احتياج ف ففات
المص ف ففرف ,وفق ف ففا لألولوي ف ففات والقي ف ففود

%50

%50

المتفق عليها في الموازنة.

 D.2تحديففد مسففؤولية الحفوادث مففا اذا
.Dالب ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فرامج
والخ ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففدمات
والبن ففى التحتي ففة
لتكنولوجيف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففا

المعلومات.

كانفت مفن جانفب المفزودين أو الزبففائن

او الم ف ففوظفين ال ف ففداخليين واالجف ف فراءات

%100

%15
%63=250
400

المتبعة.

=350
400 %88

D.3اس ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففتخدام بف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فرامج
مثلComputer aided system :

 engineeringففي عمليفات التوثيفق

%100

%100

والمتابعة.

D.4االلت ف ف فزام بت ف ف فراخيص البرامجيف ف ففات
وحقوق الملكيفة الفكريفة عنفد الحصفول

%100

%85

على البرامج واالنظمة .

 E.1تف ففوفر المه ففارات الكافي ففة للمف ففوظفين
وحصولهم على شهادات في مجال ()IT
وم ف ف ف ففن امثلته ف ف ف ففا :ش ف ف ف ففهادة م ف ف ف ففدير ام ف ف ف ففن
.Eالمعارف
والمهارات

والخبرات وادارة
الموارد

البشرية.

%100

%85

المعلومات ()CISM
 E.2اج ف ف ف ف ف فراء تقيف ف ف ف ف ففيم دوري لمس ف ف ف ف ف ففتوى
المه ف ففارات لم ف ففوظفي ( )ITبه ف ففدف تق ف ففديم
الحف فوافز والمكافف ففأت الممنوحف ففة للحصف ففول

%100

%60=300
500

%15

على االداء المطلوب.
 E.3وجف ف ففود خط ف ف ففة لت ف ف ففدريب الم ف ف ففوظفين
للحفاظ على مسفتوى المعفارف والمهفارات

%85

في مجال تكنولوجيا المعلومات.
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%100

%66=330
500

 E.4وج ف ففود تخصيص ف ففات مالي ف ففة كافي ف ففة
مرصودة لقسم البحث والتطوير واالبتكار

%15

%15

 E.5ابتك ففار تقني ففات مس ففتحدثة اسف ففتنادا
ال ف ف ف ففى رغب ف ف ف ففات الزب ف ف ف ففائن وجدي ف ف ف ففد (.)IT
(اضافة خدمفة مصفرفية ,اسفتحداث تقنيفة

%100

%15

او تطويرها)
 F.1وجف ف ف ففود سياس ف ف ف ففات خاصف ف ف ففة ب ف ف ف ففأمن
المعلومف ففات واعتمادهف ففا مف ففن قبف ففل اإلدارة,

%15

%15

ونشرها على الموظفين .
 F.2توضف ففم االتفاقيف ففات التعاقديف ففة مف ففع
 .Fالمخ ف ف ف ف ففاطر
المرتبطف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففة
بتكنولوجي ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففا
المعلومات.

الم ففوظفين والمق ففاولين بش ففأن مس ففؤولياتهم

%15

تجاه أمن المعلومات.

%32 =160
500

%50

%53 =265
500

 F.3اج ف ف ف ف ف ف فراء تحف ف ف ف ف ف ففديث دوري لملف ف ف ف ف ف ففف
المخاطر الخاص بفتكنلوجيا المعلومات,

%100

%100

(.)Riskprofile For IT
 F.4وجففود تصففنيف معتمففد لتقيففيم ادارة
المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات

%15

%15

 F.5توجفد اسففاليب لتثقيفف الزبففائن بشففأن
االجراءات االمنية التي تضعها المؤسسة

%85

%15

لحماية الزبائن في بيئة (. )IT
 G.1توج ففد خط ففة بديل ففة لض ففمان تف فوافر
خف ف ف ف ففدمات ) )ITلمواجه ف ف ف ف ففة ح ف ف ف ف فوادث

%50

%50

االنقطاع االنترنت .
 G.2عقد اجتماعات رسمية مع الزبائن
.Gالخ ف ف ف ف ف ف ففدمات
المصرفية.

وممثل ف ففين ع ف ففن الم ف ففوردين للخدم ف ففة مف ف فرة
سنويا على االقل لمراجعة رضا الزبفائن

%15

والتوج ف ففه االس ف ففتراتيجي الداء الخ ف ففدمات
للمصرف.

=95
%24
400

%50

 G.3وجود تقارير مرفوعة لألدارة العليا
لمراقبف ف ف ففة الجف ف ف ففودة ومسف ف ف ففتوى الخف ف ف ففدمات
المصرفية المقدمة متضمنا االتي-:

%15

 االداء مقابل اهداف الخدمة.
 قياسات رضا الزبائن عن الخدمة.
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%15

=130
400 %33

 G.4وجففود مواصفففات ومعففايير للجففودة
مطبقة في جميفع عمليفات المؤسسفة بمفا
فففي ذلففك اجراءاتهففا اسففتنادا الففى معيففار

%15

%15

الجودة (. )ISO/IEC 9001
 H.1وجف ف ف ففود مراقبف ف ف ففة لمشف ف ف ففاريع (,)IT
لقي ففاس المن ففافع والقيم ففة المض ففافة خ ففالل

%50

%15

فترة عمر المشروع .
 H.2تحديففد مشففاريع تقنيففة المعلوم فات
والخففدمات التففي حققففت المنففافع والنتففائج

%15

%15

المستهدفة .
 H.3توج ف ففد د ارس ف ففات ج ف ففدوى للمش ف ففاريع
المطروحف ف ف ف ففة لتكنولوجيف ف ف ف ففا المعلومف ف ف ف ففات

%50

وتحليل التكاليف والمنافع المتحققة .

%32=355
1100

 H.4امكانيف ف ف ففة تحديف ف ف ففد أي المنتجف ف ف ففات
والخ ففدمات المص ففرفية االلكتروني ففة الت ففي

%85

%15

%15

تحقق نسب عالية من االرباح .
 H.5الشففافية ففي تحديفد معفايير لقيففاس
.Hالعمليات.

م ففدى تحقي ففق اس ففتخدام مف فوارد تكنولوجي ففا

%15

%50

المعلومات بكفاءة وفاعلية .
 H.6وج ف ف ف ففود خط ف ف ف ففة لتنفي ف ف ف ففذ مش ف ف ف ففاريع
تكنولوجي ففا المعلوم ففات وحس ففب االولوي ففة
والتي تلبي تحقيق االهداف االستراتيجية

%50

%15

المصرفية.
 H.7كفاي ف ف ف ف ففة التخصيص ف ف ف ف ففات المالي ف ف ف ف ففة
المرص ف ف ف ففودة ألدارة مف ف ف ف فوارد تكنولوجي ف ف ف ففا

%50

%50

المعلومات.
 H.8توفير ما يكفي مفن المفوارد والبنيفة
التحتيففة لتكنولوجيففا المعلومففات مففن اجففل

%100

%100

استدامة المصرف
 H.9اعففداد تق ففارير قيففاس االداء لمف فوارد
( )ITبشففكل دوري ورفعهففا لففألدارة العليففا

في الوقت الالزم  ,بهدف تحسين كففاءة

%15

وفاعلية االداء .
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%15

%39=425
1100

 H.10وج ف ف ففود خطف ف ف ففة لتنفي ف ف ففذ مش ف ف ففاريع
تكنولوجي ف ف ففا المعلوم ف ف ففات ض ف ف ففمن ح ف ف ففدود

%15

%15

الزمن والموازنة المرصودة.
 H.11وضع استخدام اسس موضفوعية
لتحديففد التخصيصففات الماليففة (اج فراءات

%15

%15

عمل ,دراسات كلفة... ,الخ).

للمحاور بين ( ,)%32-%15مما يتطلب مفن ادارة المصفرف

 -2-3مناقشة النتائج
توضم الجفداول السفابقة نسفب التنفيفذ للمعفايير (المقترحفة)

ض ففرورة التركي ففز عل ففى ت ففوفير قاع ففدة بيان ففات متكامل ففة ألتخ ففاذ

لقياس اداء نظفم تكنولوجيفا المعلومفات ,والتفي تفم تقسفيمها الفى

الق اررات المناسبة في الوقت والدقة المناسبة ,فضال عن اتخفاذ

( )7محففاور تمثففل المحففاور الرئيسففية ألداء نظففم ( ,)ITحي ففث

االجف ف ف فراءات المناس ف ف ففبة لمعالج ف ف ففة وادارة مخ ف ف ففاطر تكنولوجي ف ف ففا

نالح ف وجففود تفففاوت فففي تحقيففق نسففب االلت فزام لتلففك المعففايير

المعلومف ففات وتخفيضف ففها قف ففدر االمكف ففان ,والتركيف ففز علف ففى زيف ففادة

بين المصرفين ,ويرجفع هفذا التففاوت الفى األخفتالف ففي البنفى

فاعلية االنشطة والعمليات المصرفية ومراقبتها وقياسها بصورة

التحتي ف ف ففة والبف ف ف فرامج ومس ف ف ففتوى المه ف ف ففارات للع ف ف ففاملين والهياك ف ف ففل

دورية.

التنظيميفة والخفدمات المصفرفية المقدمفة والمسفتندة ففي عملهفا

ف ففي ح ففين س ففجل اداء نظ ففم تكنولوجي ففا المعلوم ففات لمصف ففرف

علففى م فوارد تكنولوجيففا المعلومففات ,والتففي بففدورها تعكففس مففدى

الش ف ففرق االوس ف ففط نس ف ففب مرتفع ف ففة ف ف ففي االداء ض ف ففمن مح ف ففاور

كفاءة ادارة المصرف وفاعليتها في استخدام مواردهفا مفن اجفل

(الهياكل التنظيمية ,البرامج والبنى التحتيفة) حيفث بلفا متوسفط

تحس ففين مس ففتوى ج ففودة الخ ففدمات المص ففرفية المقدم ففة للزب ففائن

االداء بففين ( ,)%95-%88وسففجل المصففرف نسففب متوسففطة

بهدف الوصول الى اعلى مراتب الجودة.

ف ف ففي االداء لمحاور(المب ف ففادئ واط ف ففر العم ف ففل ,مخ ف ففاطر (,)IT

وم ففن اج ففل اعط ففاء نظف فرة ش ففمولية واوس ففع ألدارات المصف فارف

المه ف ففارات والمف ف فوارد البشف ف فرية) اذ تف ف فراوح متوس ف ففط االداء ب ف ففين

حف ففول نقف ففاط الضف ففعف والخلف ففل فف ففي االداء والتف ففي تحتف ففاج الف ففى

( ,)%66-%53فضففال عففن تسففجيله نسففب متدنيففة فففي االداء

التركيز عليها لمعالجتها بهفدف تحسفينها ,تفم احتسفاب متوسفط

لمح ففاور (العملي ففات ,المعلوم ففات وص ففنع التق ففارير ,الخ ففدمات

االداء لكل محور باالستناد الى المعادلة االتية-:

المصففرفية) اذا ت فراوح متوسففط االداء بففين ( )%39-%33ممففا

متوسط االداء للمحور= مجموع نسب االلتزام الفعلية

يتطلف ف ففب مف ف ففن ادارة المصف ف ففرف التركيف ف ففز علف ف ففى محف ف ففاور االداء

مجموع نسب االلتزام المعيارية

المتوس ف ففطة والض ف ففعيفة به ف ففدف معالجته ف ففا وتحس ف ففين اداءه ف ففا .

2

حيف ففث نالح ف ف ان اداء نظف ففم تكنولوجيف ففا المعلومف ففات لمصف ففرف

وممففا تقففدم واسففتنادأ الففى مففا ورد اعففاله يتبففين لنففا وجففود ضففعف

الوطني االسالمي قد سجل نسب متوسفطة ففي االداء لمحفاور

ف ففي مح ففاور االداء ل ففنظم تكنولوجي ففا المعلوم ففات المطبق ففة ف ففي

(المبفادى واطفر العمفل ,الهياكفل التنظيميفة ,البفرامج والخففدمات

المص ففرف ,والت ففي ت ففم تشخيص ففها م ففن خ ففالل تطبي ففق المع ففايير

والبنف ف ففى التحتيف ف ففة) اذ بلف ف ففا متوسف ف ففط االداء للمحف ف ففاور (-%58

(المقترح ف ففة) والت ف ففي ت ف ففم ص ف ففياغتها اس ف ففتنادا ال ف ففى المواص ف فففات

 ,)%63وتسجيل نسب متدنية في االداء لمحفاور (المعلومفات

القياس ففية (20000,38500

 ,)ISO/IECوان تلبي ففة تل ففك

وصف ففنع التقف ففارير ,مخف ففاطر تكنولوجيف ففا المعلومف ففات ,الخف ففدمات

المعففايير سففوف يسففاعد ادارات المصففارف فففي تحس ففين االداء

المصف ف ففرفية ,العمليف ف ففات واالنشف ف ففطة) اذ ت ف ف فراوح متوسف ف ففط االداء

وصف فوال ال ففى تحقي ففق مس ففتويات عالي ففة م ففن الج ففودة للخ ففدمات
المقدم ففة للزبف ففائن ,ممف ففا يؤكف ففد ص ففحة الفرضف ففية التف ففي وضف ففعها
الباحثان والمتضمنة:

 2االلتزام المعياري  :هو الوزن الالزم تحقيقه ألكتمال
تطبيق المعيار وهو ()%100
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(ان اعتماد مؤشرات ومعايير قياس فنية لتقويم اداء نظم

 -2التوصيات:
أ.

تكنولوجيا المعلومات المصرفية ,يساهم في مساعدة

على ادارات المصارف السعي باستمرار لتقويم

االدارات لتحسين جودة اداءها وتحديد نقاط الضعف

ادائها بأعتماد مؤشرات ومعايير فنية في مجال

والخلل ومعالجتها وصوال الى تحقيق اعلى مراتب الجودة

نظم تكنولوجيا المعلومات ,وضرورة استعانة

في مستوى الخدمات المقدمة للزبائن).

المصارف بمدققين واستشاريين خارجيين حاصلين
على شهادات معتمدة

المحور الرابع  /االستنتاجات والتوصيات

المعلومات

 .1االستنتاجات:
أ.

ومنها

في مجال تكنولوجيا

مدقق

انظمة

معلومات

ان تطبيق ادارة المصرف للمعيار الفنية المقترحة,

معتمد ) ,(CISAشهادة مدير امن المعلومات

يؤدي الى تحسين ادارة موارد تكنولوجيا المعلومات

( ,)CISMلغرض تدقيق وتقويم انظمة تكنولوجيا

المصرفية وبما يضمن تحقق الكفاءة والفاعلية في

المعلومات.
ب .ضرورة اعداد استراتيجية واضحة لتنفيذ مشاريع

استخدامها بأتجاه تحقيق اهداف المصرف.
ب .عدم وجود استراتيجية واضحة لتنفيذ مشاريع

تكنولوجيا المعلومات وضمن اوقات زمنية محددة

تكنولوجيا المعلومات وحسب االولوية وبما ينسجم

ومراقبة عملية تنفيذها من

حيث الموارد

مع تحقيق اهداف المصرف االستراتيجية بهدف

المستخدمة والتكلفة وبما ينسجم مع تحقيق

تحديد االدوار والمسؤوليات المكلف بها قسم ()IT

االهداف المصرفية.
ج .االهتمام بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزبائن من

لتحقيق اهداف المصرف .
ج .عدم جدية االدارات المصرفية باالهتمام بجودة

خالل االستجابة لمقترحات الزبائن ومعالجة

الخدمات المصرفية االلكترونية من خالل عدم

الشكاوى الواردة وتقديم احدث الخدمات المصرفية

توثيقها للحوادث الحاصلة ألنقطاع الخدمات

للزبائن وبما يرفع من مستوى الرضا للزبون.
د.

ومعرفة اسبابها ومعالجتها ,اضافة الى عدم عقد

د.

على ادارات المصارف زيادة االهتمام بتلبية

اجتماعات دورية مع الزبائن لمراجعة رضا الزبائن

متطلبات الجودة فيما يتعلق بأمن معلوماتها من

عن الخدمات ,فضال عن عدم رفع تقارير دورية

خالل تلبية متطلبات االعتمادية ألمن تكنولوجيا

لألدارة العليا لمراقبة الجودة ومستوى الخدمات

المعلومات

في المواصفة القياسية

المقدمة للزبائن .

(.)ISO/IEC 27001

وجود ضعف في السياسات واالجراءات الخاصة

والواردة

المصادر
.1

بأمن المعلومات والبيانات ,نتيجة عدم وجود

المواصف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فففة القياسف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففية ,ISO/IEC20000

تصنيف معتمد لغرض تقييم المخاطر والسيطرة

المتطلبات الخاصة بتطوير وتطبيق وادارة خفدمات

عليها ,باالضافة الى عدم توضيم االتفاقيات مع

تكنولوجيا المعلومات.2011 ,
 .2المواصفففة القياسففية ,ISO / IEC 38500

المجهزين الخارجيين بشأن مسؤولياتهم تجاه آمن

حوكمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات.2008 ,

المعلومات .

 .3المواصفة القياسية  ISO/IEC 15504تشخيص
قف ففدرة العمليف ففة علف ففى تحقيف ففق االهف ففداف المصف ففرفية,
.1995
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 .4فهففد ,نصففر حمففود مزنففان ,2008 ,أثففر السياسففات
االقتصففادية فففي اداء المصففارف التجاريففة ,الطبعففة

https://drgawdat.edutechportal.net/archive
s/14352

االولف ف ففى ,دار ص ف ف فففاء للنش ف ف ففر والتوزي ف ف ففع ,عم ف ف ففان,

 .13موقع المواصفات الدولية للتوحيد القياسي
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