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ينظر العديد من صانعي القرار الرئيسيني يف الرشكات الرائدة يف جميع أنحاء 

العامل إىل عمليات التدقيق الداخيل لتكنولوجيا املعلومات – وهي تقييم البنية 

التحتية لتكنولوجيا املعلومات الخاصة باملؤسسة والسياسات والعمليات – 

عىل أنها طريقة حيوية للمساعدة يف تحديد ما إذا كانت ضوابط تكنولوجيا 

املعلومات متوافقة مع األهداف االسرتاتيجية وتضمن سالمة البيانات وتحمي 

اصول الرشكة بشكل مناسب. يقوم خرباء عمليات التدقيق الداخيل لتكنولوجيا 

املعلومات يف رشكة كيبوينت بفحص مجموعة من ضوابط األعامل والضوابط 

املالية واألمنية عرب أنظمة تكنولوجيا املعلومات التوصية بأفضل طرق تكنولوجيا 

املعلومات من حيث التكلفة والفعالية.

أبرز الحلول | عمليات التدقيق الداخيل لتكنولوجيا املعلومات 
اململكة العربية السعودية | 24 يناير 2023

لدى منهجيتنا للتدقيق الداخيل إطار عمل مكون من خمس مجموعات مستقلة من األنشطة، 
مصممة لتلبية وتجاوز منهجية الكوبيت ومعايري معهد املدققني الداخليني. فنحن نقوم بوضع أطر 

عمل أمن املعلومات املبنية عىل معايري أيزو 27001/2 و أيزو 22301  الستمرارية األعامل والتعايف 
من الكوارث:

وضع اسرتاتيجية وخطة  	

األعامل

تحديد املجاالت عالية  	

الخواطر

تتبع عمليات األعامل 	

فهم بيئة تكنولوجيا  	

املعلومات

فهم طبيعة
األعامل

التعريف عىل
وضع خطةتقديم املخاطر جميع املحتويات

تحديد البنية التحتية  	

التي تستضيف تطبيقات 

تكنولوجيا املعلومات التي 

تدعم األهداف الرئيسية يف 

العمل

تحديد املشاريع الرئيسية 	

تحديد جميع محتويات  	

التدقيق

تطوير إجراءات لتحديد  	

املخاطر 

تقييم وتقدير املخاطر 	

تصنيف بيئة تكنولوجيا  	

املعلومات

تطوير إجراءات لتحديد انتقاء  	

مجاالت التدقيق

تنظيم النظامات 	

تحديد دورة التدقيق 	

التحقق من صحة خطة  	

التدقيق مع اإلدارة ولجنة 

التدقيق

تحديد املتطلبات 	

اختيار الفريق 	

فهم النطاق 	

تحديد األدوات والعنارص  	

الداعمة

التواصل مع العميل 	

متابعة التوصيات السابقة 	

مناقشة تقرير التدقيق 	

تحديث ردود اإلدارة 	

املوافقة عىل الجدول الزمني  	

للحد من املشكلة

متابعة املشاكل 	

وضع ملخص تنفيذي 	

توثيق املالحظات والعواقب  	

والتوصيات

تقديم عرض إىل رئيس  	

التدقيق الداخيل ولجنة 

التدقيق

التقريراإلنهاءاإلجراءات

لالتصال بنا:

srikant.ranganathan@keypoint.com
+966 50 063 8273

رسسكانت رانجناثان

رئيس القسم

tom.gilbert@keypoint.com
+966 53 250 9866

توم جيلربت

عضو إداري معاون

darrshan.m@keypoint.com
+966 55 395 1254

دارشان مانوكولوسوريا

مدير أول

nauman.chishti@keypoint.com
+966 13 845 9237

محمد نعامن تشيشتي

مساعد مدير
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يوسف نوردين

مساعد استشاري
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