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 إلمــــــــــقدمـــــــــــــــــــــــــــة
    
رص البنــك التجــارر ايردنــي علــو اــالمة أوعــاعل واتبــاا أفعــل المماراــات الدوليــة فــي مجــال إنطالقــام مــن حــ   

ــــل وتحقيــــ  أهدافــــل  ــــذر يمكنــــل مــــن تاــــيير أعمال إدارة مــــوارد ومعــــاريع ونــــدمات تكنولوجيــــا المعلومــــات بالعــــكل ال
 جهـةنـدمات البنـك مـن اياتراتيجية بفاعلية وكفاءة عالية والذر بدوره يـنعكس بعـكل إيجـابي علـو جـودة منتجـات و 

دارة المنــاطر مــن  لتيامــام ىينــر  جهــةوعلــو يليــات صــنع القــرار وا  ، وكــذلك إحترامــام لاــالمة الجهــاي المصــرفي ككــل وا 
ـــة للم ـــيام ب فعـــل المعـــايير فـــي مجـــال مبالمعـــايير الدولي ـــك أنـــل يقتعـــي اإللت ـــدرك البن اراـــات المصـــرفية الاـــليمة، ي

 المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها.
ــــو تبنــــي المنتجــــات الناجحــــل والتــــي تاــــتوجب تطبيــــ  تقنيــــة  ةالتنفيذيــــ وايدارةوقــــد أدرك مجلــــس اإلدارة  الحاجــــة إل

جــراءاتإلــو جنــب مــع منتلــت مماراــات  وفعــال جنبــام بعــكل كفــوء المعلومــات  العمــل لــدى البنــك وبالعــكل الــذر  وا 
ــــا ااطــــار و  وجــــود ياــــتدعي دارة المعلومــــات والتكنولوجي ــــادك حاكميــــة وا  لمصــــاحبة لهــــا، ففصــــل عمليــــات ومهــــام مب

وماـــيوليات المجلـــس فـــي مجـــال الحاكميـــة عـــن تلـــك التـــي تقـــع عـــمن حـــدود ماـــيولية اإلدارة التنفيذيـــة بنصـــوص 
تبــاا المرتكــيات والمعــايير الاــليمة فــي إدارة مــوارد تكنولوجيــا المعلومـــات  المعلومــات والتكنولوجيــا المصــاحبة لهــا وا 

أصــحاب  والوصــول لتطلعــاتالمنــاطر  عــبطل( COBITوعلــو رأاــها إطــار ) وبحاــب المماراــات الدوليــة الفعــل
وتجنبام للدنول فـي ااـتثمارات ريـر مجديـة ومصـاريت ريـر مبـررة تتـرجم  ،المصالح بتطبي  قواعد الحاكمية الاليمة

 . وادايه الو ناائر طائلة والتي قد تنال في بعض ايحيان من امعة البنك
 

رفاقـل بـدليل حاكميـة الميااـة هذا وللت كيد علو الهوية ا لناّصة بالبنـك التجـارر األردنـي فقـد تـم إعـداد هـذه الـدليل وا 
دارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصــاحبة لهــا مــن حيــث مفهومهـــا  والــذر يعبــر عــن نبــرة البنــك الناّصــة بحاكميـــة وا 

ييكــد علــو إلتــيام البنــك بكافــة وأهميتهــا ومبادئهــا األاااــية وبعــكل يراعــي التعــريعات وأفعــل المماراــات الدوليــة و 
 . القوانين والتعريعات الصادرة بالنصوص

دليــل  بنعــر  البنــك ويقــوم هــذا وتاــرر أحكــام هــذا الــدليل علــو فــروا البنــك التجــارر األردنــي فــي ايردن وفلاــطين،
عـن  الاـنور باإلفصـا  فـي تقريـره علـو الموقـع اإللكترونـي النـاص فـي البنـك ويلتـيم  حاكمية تكنولوجيـا المعلومـات

 .لومدى التيامل بتطبي  ما جاء في الدليل

 
 
 
 

 



دإرة إلمعلومات وإلتكنولوجيا إلمصاحبة لهادليل حاكمية    وإ 
 

 

 4/11رقم الصفحة:  6112/ تاريخ المراجعة: 6112يخ اإلصدار: تار  / م م 1رقم اإلصدار: 

   

 
 
 

 

 : إلحاكميةأواًل: 
 ةيالنعـاطات الماـتمرة التـي تقـع عـمن ماـيولمـن مجموعـة  ب نهـا المصاحبة لهـا ايإدارة المعلومات والتكنولوجتعتبر  

البنـاء  ونعـاطات م،يمـة والتنبـءلمواا عمليبما  ةيجياألهدات اياترات  يبغرض تحق طيوتعمل التنط ةيذيالتنف اإلدارة
 اسيـــالقكونعـــاطات المراقبـــة  والـــدعم، النـــدمات ليتوصـــو  ليونعـــاطات التعـــغ ذ،يـــالعـــراء والتنف عـــمليبمـــا  ريوالتطـــو 
 ةيــحاكم وفــي عــوء ذلــك تعــرت ،ةيجياياــترات وتوجهاتــل أهــدات البنــك  يــتحق مومــةيد كفــلي وبالعــكل الــذر م،يــيوالتق

والجهـات  األطـرات نيالعالقـات بـ تيوتوصـ اتياألدوار والمايول عيتوي بعملية  لمصاحبة لهاا ايالمعلومات والتكنولوج
 نيالمواينـــل بـــ كفـــليباتبـــاا الـــنهل األمثـــل الـــذر  بنـــكلل المعـــافة مـــةيالق ميأصـــحاب المصـــالح بهـــدت تعبـــالمنتلفـــة و 

التوجهــات  ديــصــنع القــرار وتحدالاليمــة ل اتيــاعتمــاد القواعــد واألاــس وا ل نــالل مــنو المنــاطر والعوائــد المتوقعــة، 
وذلـك  الماـتمر، تطـورالو  لتقـدمل اـعيام قهـا يتحقلمتثـال اي مـدى مراقبة وفحص اتيفي البنك ويل واألهدات ةيجياياترات

والاليمـــة  لبنـــكمــن نـــالل حاكميــة العمليـــات والتــي تـــرتبط بمجموعـــة المماراــات والنعـــاطات المنبثقــة عـــن ايااــات ا
الــو  المنبثقــة مــن ايهــدات الميااــيةو التكنولوجيــا المصــاحبة لهــا. وتنقاــم هــذه ايهــدات لتحقيــ  أهــدات المعلومــات و 
 .، والاليمة لتلبية احتياجات أصحاب المصالحأهدات رئياية وأهدات فرعية

 

ين أو الماــاهمين أو المــوبفين أو الــدائنمصــلحة فــي البنــك ك عــنص ذو علمــام بــ ن المقصــود ب صــحاب المصــالح أر
 النارجيين أو الجهات الرقابية ذات العالقة بنعاط البنك. دينو مي العمالء أو ال

 
 :وإألطرإف إلمعنيةثانيًا: نطاق حاكمية تكنولوجيا إلمعلومات 

حاكميـة تكنولوجيــا المعلومـات كافـة عمليــات البنـك المرتكـية علــو تكنولوجيـا المعلومــات  يعـمل نطـا  تطبيــ  تعليمـات
 وقد قام البنـك بـالطال  معـروا ،تطبي اليع األطرات أصحاب المصالح معنية بواإلدارات، وتعتبر جم بمنتلت الفروا

ووجود  ،(COBITوفقام إلطار ) إليجاد وتوفير البيئة الاليمة وتحقي  متطلبات تعليمات حاكمية تكنولوجيا المعلومات
  ادوار لكل من :

الموافقــة علــو المهــام للمعــروا و  التوجيــل العــام وذلــك لغايــات رئيس وأععــاء المجلــس والنبــراء النــارجيينالــ -
 .الاليم التمويل الدعم والموافقة علو وتقديم والمايوليات

لتامية ايعناص المنااـبين مـن ذور النبـرة بعمليـات البنـك  ومدراء العملياتالمدير العام ونوابل ومااعديل  -
 لتمثيلهم في المعروا وتوصيت مهامهم ومايولياتهم.

التوجيــل ورفــع التقــارير الاليمــة  وذلــك لغايــات مــات التوجيهيــة ومــدراء المعــاريعمــدير ولجــان تكنولوجيــا المعلو  -
للجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات لمجلــس اإلدارة ومتابعـــة الــدور المنــاط بمــدراء المعــاريع ومراعــاة تـــوفر 

 الموارد الكافية واإلدراك الاليم لألهدات الميااية لحاكمية تكنولوجيا المعلومات.

 ونطاقها وأهدإفها حاكمية تكنولوجيا إلمعلومات :إلباب إألول
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 فـي األمـورتقـديم المعـورة والمراقبـة الماـتقلة إلنجـا  التطبيـ  وذلـك  مهمـة التـدقي  الـدانليب وتناطكما  -
نجــا  إتمــام  ليالتنفيذيــة كماتعــار ومراقــب ماــتقل لتاــه وذلــك مــن نــالل إطــار الــتحكم الميااــي، وا 

تنــاذ مــا يلــيم مــن إجــراءات لمعالجــة اإل ايــلتكنولوج  يالتــدق رياإلطــالا علــو تقــار  نحرافــات المعلومــات وا 
بعــكل ماــتمر مــن  نهايوالعمــل علــو رفــع كفاءتهــا وتحاــ ةيــوالتكنولوج ةيــومراقبــة ماــتوى النــدمات الفن
 من النارجي والمدق  جهة من المجلس عن المنبثقة التدقي  وتقوم لجنة ،نالل التوصيات وايقتراحات

 علـو النـارجي للتـدقي  رينـ والـدانلي للتـدقي  اـنور بتقريـر األردنـي البنـك المركـير تيويـد أنـرى جهـة
طالا  اإلدارة التنفيذية رد يتعمن التوالي وذلك نالل الربع ايول مـن بنصوصل،  المجلس وتوصيات ا 

 كل عام.
بمـا يمثـل  المعـروا المعـاركة فـي المعلومات وايمتثـال والقانونيـة إدارات المناطر وأمن وتلتيم كل من -

تطلبـات واإللتـيام باألهـدات والايااـات ومـن وجـود بيئـة وتطبي  اإلطار ومتابعـة الم دور تلك اإلدارات
 .مالئمةالرقابة ال

 COBITر )المتنصصــين وحملـــة العــهادات الفنيــة والمهنيــة الناصــة بالمعيـــاويعتمــد البنــك علــو  -
Foundation, COBIT Assessor, COBIT Implementation, CGEIT) البنـك  مـن دانـل

لنعـر المعرفـة بالمعيـار وتاـهيل عمليـة و  الل مراحل التطبيـ والمقيم ن تولي دور المرعدل ومن نارجل
 .اإللتيام

( مـع الغيـر لتـوفير المـوارد البعـرية والنـدمات Outsourcing) إاناد اتياتفاق عيعند توق يلتيم البنكو  -
 ريــالت كــد مــن إلتــيام الغبالبنــك  اتيــعمل رييالمعلومــات بهــدت تاــ ايــلتكنولوج ةيــالتحت ةيــوالبن والبــرامل

مــع  تنااــبيبعــكل كلــي أو جيئــي بالقــدر الــذر  حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات مــاتيبنــود تعل  يــبتطب
ي و المقدمــة قبــل وأثنــاء فتــرة التعاقــد،  ةيــالتحت ةيــالنــدمات والبــرامل والبنو  البنــك اتيــعمل عــةيطبو  ةيــأهم
 مـدار البحـث مـاتيعلمتطلبـات الت  يـلتحق ةيالنهائ ةيمن المايول ايالعل ةيذيالتنف المجلس واإلدارة وعفي

 .المعار إليها في هذا الدليل  يبما في ذلك متطلبات التدق
 

دإرة إلمعلومات وإلتكنولوجيا إلمصاحبة لها: ًا:لثثا  أهدإف حاكمية وإ 
اياــتندام  مــن نــالل لبنــكلا المعــافة إن الهــدت األاااــي لحاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات اهــو إنعــاء القيمــة 

 ،تها، والحفاب علو القيمة المقدمة بوااطة اإلاتثمارات الحالية فيها وييادوالتكنولوجيا اتتقنية المعلومل ايمثل
والذر يعنـي  بنكلل كافية معافة قيمة ي تيدر الو انعاء التي المعلومات تقنية وأصول مبادرات والتنلص من

 تقنية بالاتندامات المرتبطة األعمال مناطر معالجةباإلعافة ل، المناطر عبطللموارد مع  اياتندام األمثل
دراجهـا المعلومـات  النطـة لتنفيـذ المالئمـة القـدرات وجـود مـن الت كـدو البنـك  فـي وتملكهـا وتعـغيلها وتبنيهـا وا 

إتنـاذ القـرارات بـين إهتمامـات  ، والتوفيـ  فـي عمليـةوالفعالـة والمالئمـة الكافيـة المـوارد وتـوفير اياـتراتيجية،
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عائــد مــن نــالل اياــتغالل ايمثــل فة مــن جهــة ومقارنــة المنــاطر مــع العــاالم أصــحاب المصــالح نحــو القيمــة
 . للموارد من جهة أنرى

 
 تكنولوجيا المعلومات هي: حاكميةإليها من نالل تبني اطار  للوصول وعليل فالن األهدات التي ياعو البنك

 

 علوماتنالل تحقي  أهدات الممن  (Stakeholders needs) تلبية احتياجات أصحاب المصالح .1
 يعمن: وبما والتكنولوجيا المصاحبة لها،

 .توفير معلومات ذات جودة عالية كمرتكي يدعم يليات صنع القرار في البنك 
 الهدر إدارة حصيفة لموارد ومعاريع تكنولوجيا المعلومات، تعبم اياتفادة من تلك الموارد وتقلل. 
  من تحقي  أهدافل.توفير بنية تحتية تكنولوجية متميية وداعمل تمكن البنك 
  بماتوى اعتماد متميياإلرتقاء بعمليات البنك المنتلفة من نالل توبيت منبومة تكنولوجية كفية. 
 .إدارة حصيفة لمناطر تكنولوجيا المعلومات تكفل الحماية الاليمة لموجودات البنك 
 ياتراتيجية ة لالمتثالالمااعدة في تحقي  ايمتثال لمتطلبات القوانين والتعريعات والتعليمات باإلعاف 

جراءات العمل الدانلية وايااات  .ة لدى البنكالعبط والرقابة الدانلي مةنب، وذلك من نالل تعييي أوا 
 .تحاين نبام العبط والرقابة الدانلية 
 بكفاءة وفعالية. تعبيم ماتوى الرعا عن تكنولوجيا المعلومات من قبل ماتندميها بتلبية احتياجات العمل 
 ندمات ومنتجات.و  دمات األطرات النارجية الموكل إليها تنفيذ عمليات ومهامإدارة ن 
دارة المعلومـات والتكنولوجيـا المصـاحبة لهـا .2 ومـن نـالل تـوفير عناصـر التمكـين  تحقي  العـمولية فـي حاكميـة وا 

 .الاليمة
والبناء عليها  إلرتكايتبني مماراات وقواعد العمل والتنبيم بحاب أفعل المعايير الدولية كنقطة إنطال  يتم ا .3

دارة عمليات ومعاريع وموارد تكنولوجيا المعلومات.في مجالي حاكمية و   ا 
اإلدارة  فصل عمليات ومهام ومايوليات المجلس في مجال الحاكمية عن تلك التي تقـع عـمن حـدود ماـيولية .4

 التنفيذية بنصوص المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها.
دارة المعلوماتتعييي يليات الرقابة ال .5 والتكنولوجيـا  ذاتية والرقابة الماتقلة وفحص ايمتثال في مجالي حاكمية وا 

 المصاحبة لها وبما ياهم في تحاين وتطوير األداء بعكل ماتمر.
 

وباقي عناصر التمكين الاتل المرتبطل بنعـاطات تتعلـ  بمواعـيع ايمـن الاـيبراني كما وتعتبر أهدات الحاكمية واإلدارة 
 Focusرة المنـاطر ونصوصــية وحمايــة البيانـات وايمتثــال والمراقبــل والتـدقي  والتوافــ  اياــتراتيجي عبــارة عـن ) وادا

Areas.ذات اهمية واولوية عليا ) 
 



دإرة إلمعلومات وإلتكنولوجيا إلمصاحبة لهادليل حاكمية    وإ 
 

 

 7/11رقم الصفحة:  6112/ تاريخ المراجعة: 6112يخ اإلصدار: تار  / م م 1رقم اإلصدار: 

   

 
 
 

 :إلمعلومات تكنولوجياحاكمية أواًل : مبادىء 
طـار عمـل فعـال للحاكميـة ة لحاكمية تكنولوجيـا المعلومـات علـو تمكـين البنـك مـن بنـاء إتعمل المبادىء الرئيا

ة مثل، وفيمـا يلـي المبـادىء الرئياـبالعكل األواإلدارة يحان من إاتندام المعلومات واإلاتثمارات في التقنيات 
دارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها  :COBITووفقام إلطار  لحاكمية وا 

 

  : (Meeting Stakeholder Needs) تلبية إحتياجات أصحاب إلمصالح .1

وبالتالي تحقيـ  الفوائـد بالتكلفـة  معافة ألصحاب المصالح أن الغرض األاااي للبنك هو إيجاد قيمة
 المثلو للموارد.

 

بحيث  :(end-to-Covering the Enterprise End)  تغطية إلمؤسسة من بدإيتها لنهايتها .6
لحاكمية الميااية بما تعمل حاكمية التكنولوجيا علو نل  تكامل بين حاكمية تكنولوجيا المعلومات وا

 يغطي جميع الوبائت والعمليات دانل البنك.
 

 :(Applying Single Integrated Framework) إطار عمل متكامل .3

كنــل أن يكــون إطــارام يتماعــو علــو ماــتوى عــالي مــع المعــايير وأطــر العمــل ذات العالقــة وبحيــث يم 
 ل  بالدارتها.ية تكنولوجيا المعلومات الميااية وكل ما يتعامجامعام لح

 

  :(Enabling a Holistic Approach) تمكين أسلوب شمولي .4

دارة تقنية المعلومات.  يتم تطبي  نبام عامل للحاكمية الميااية وا 
 
 

 :(Separating Governance From Management) فصل إلحاكمية عن إإلدإرة .5

ـــة الميااـــية الرعـــيدة فـــي البنـــك    والفصـــل بـــين دور المجلـــس يعنـــو مجلـــس ايدارة بتطبيـــ  الحاكمي
ماــيولية ايدارة التنفيذيــة بالمهــام المطلوبــة مــن المــدير العــام وكــوادر ايدارة  ، وتتمثــلوايدارة التنفيذيــة

ـــام بـــالتنطيط، والبنـــاء، والتعـــغيل، و  ومواءمتهـــا مـــع التوجهـــات األنعـــطة  مراقبـــةالتنفيذيـــة اينـــرى للقي
 .اإلاتراتيجية هدات البنكمن قبل مجلس ايدارة وذلك لتحقي  ا الموعوعة

 :ثانيًا : عناصر إلتمكين
دارة المعلومـات والتكنولوجيـا المصـاحبة لهـا مـن حيـث األنـذ بايعتبـار يتم تحقي  لـيس  العمولية في حاكميـة وا 

نمـــا تـــوفير مصـــاحبة ومكملـــة لنـــدمات تكـــون  (Enablers 7)عامـــات د اـــبعة فقـــط التكنولوجيـــا بحـــد ذاتهـــا وا 
 :ما يليات تتمثل بتكنولوجيا المعلوم

 

دإرة إلمعلومات وإلتكنولوجيا إلمصاحبة لهاإطار حاكمية  :إلثانيإلباب   إلمتبع لدى إلبنك وإ 

(COBIT) وعناصر إلتمكين 
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والتـي تعـد واـائل لترجمـة  ،(Principles, Policies and Frameworks)المبادك والايااات وأطـر العمـل .1
 الالوكيات المرروبة الو ارعادات عملية لإلدارة اليومية.

  والتي تمثل مجموعة منبمة من المماراات واألنعطة لتحقي  أهدات معينة. ،(Processes) تعملياال .2
 .(Organizational Structures) اكل التنبيميةالهي .3
واألنــال   منبومـة القــيم مــن نــالل ،(Culture, Ethics and Behavior) الثقافـة واألنالقيــات والاـلوك .4

 الناصة بالبنك. والالوكيات
جميــع المعلومــات التــي ينتجهــا وياــتندمها البنــك، والتــي هــي عــرورية  وتعــمل ،(Information) المعلومــات .5

 البنك وحوكمتل بعكل جيد. لتعغيل
المعنيـة  ،(Services, Infrastructure and Applications) والتطبيقـاتوالبرامل والبنية التحتية  الندمات .1

 تكنولوجيا المعلومات وتاهل تقديم الندمات.لمعالجة ال في توفير
تعــد عــرورية  التــيو  ،(People, Skills and Competencies) والكفــاءاتوالمهــارات  العنصـر البعــرر .7

تناذ القرارات واإلجراءات الصحيحة.  لنجا  إكتمال جميع األنعطة وا 
 

وإلنجــا  اإلطــار العــام لحاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات يلتـــيم البنــك بتفعيــل الــدعامات الاــبع لتحقيــ  العـــمولية 
 الموجودة.

 

 واألهـدات والعمليـات لمرفقـاتالـدعامات )الممكنـات( الاـبعة وا ليفـي تفاصـويقوم البنك عند التطبيـ  والـدنول 
( كل ذلك بما يناجم ومعطيات البنك في ابيل ندمة أهدات ومتطلبات تعليمات Tailoringالفرعية بتطويع )

الاليمـة ( والعمل علـو إيجـاد التغييـر المطلـوب لتـوفير وتهيئـة البيئـة COBITحاكمية تكنولوجيا المعلومات و )
 وعـع الحـالي والمقارنـة مـع متطلبـاتال ني( بـGap Analysis) فجوةال لياتباا أالوب تحلللتطبي  من نالل 

  يــاإلنجــاي المتعلــ  بايمتثــال لتحق ريــالراــال تقر لغايــات اإللتــيام بــالتطبي ، ويلتــيم البنــك ب اريــوالمع مــاتيتعل
 .ماتوى اإلنجاي ليف موعحام  ،للبنك المركير األردني ( بعكل نصت انورCOBITتطبي  )متطلبات 

 

 :مليات حاكمية تكنولوجيا إلمعلوماتثالثًا : ع
 ( من نطاقي عمليات رئيايين هما:Cobitلتطبي  حاكمية تكنولوجيا المعلومات )يتكون ايطار العام 

نمــس عمليــات وفــي كــل عمليــة يــتم تعريــت مماراــات التقيــيم ل ويمكــن تقاــيمل نطــا  عمليــات مجلــس ايدارة: .1
Evaluate  والتوجيـــلDirect  اقبــــة والمرMonitor ( والمعروفــــة بانتصــــارEDM5 والـــذر ) يقــــوم بالت كــــد مــــن

ادارة المنـــاطر، والت كـــد مـــن ، وتحقيـــ  المنـــافع، و  حاكميـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات وعـــع وصـــيانة اطـــار عمـــل
 اياتغالل ايمثل للموارد، ومن التعامل بعفافية مع أصحاب المصالح.
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، Planمتماعــية مــع منــاط  ماــيوليات التنطــيط  محــاورويحتــور علــو اربعــة  نطــا  عمليــة ايدارة التنفيذيــة: .2
وتـــــوفر هـــــذه  (،PBRM،والمعروفـــــة انتصـــــارام بــــــ)Monitor، والمراقبـــــة Operate، والتعـــــغيل Buildوالبنـــــاء 

بمــا يتماعــو مــع  محــاوروقــد تــم انتيــار ااــماء ال، المعلومــات تكنولوجيــا لنطــا  حاكميــةتغطيــة عــاملة  لمحــاورا
 ة وهي :ديلتها الرئيا

 مــالمواء( ة والتنطــيط والتنبــيمAPO:) ااــتراتيجية رة ايااــة تكنولوجيــا المعلومــات، و صــيا تقــوم بــاجراء
دارة المحافب اإلاتثمارية.كل التنبيمية لدى البنك، واإلدارة المالية، و الهيا تكنولوجيا المعلومات، ووعع  ا 

  والتنفيــــذ  اياــــتحواذو البنــــاء (BAI):  لمعــــاريع، وتقيــــيم اــــيناريوهات تحليــــل األعمــــال، وادارة ا اجــــراءوتعتبــــر
نــــرا  الــــنبم مــــن الندمــــة، وادارة  دارتهــــا، والبرمجــــة، وهنداــــة الــــنبم، وا  اإلاــــتندام، وتعريــــت المتطلبــــات وا 

 القدرات.
 االندمة وصيانتها ودعمهDSS):)  دارة مكتـب الندمـة  اجـراءوهي دارة المعـاكل، وا  إدارة اإلتاحـة )التـوفر(، وا 

دارة األمن، وعملي  ات تقنية المعلومات، وادارة قاعدة البيانات. والحوادث، وا 
 المراقبــة والتقيــيم والتقــديرMEA):)  مراجعــة ايمتثــال )التوافــ (، ومراقبــة الكفــاءة، وتــدقي  ادوات  اجــراءوتمثــل

 العبط.
 

 معلومات.لعمليات المبينة وذلك إلنجا  التطبي  الاليم لحاكمية تكنولوجيا الوا للمحاور األمثل ويلتيم البنك بالتنفيذ
 

 :رإبعًا : مستويات إلنضوج وقدرة إإلجرإءإت
الماــتهدت يهـدت ااـتندام ماـتويات النعـو  لغايـات تحاـين ايجـراءات وتقيـيم نعـو  العمليـات، وتحديـد الماـتوى 

 وهي: ماتويات يمكن تصنيت ايجراءات من ناللها، ةوهناك ات ،والوقوت علو اينحرافات
وبالتـالي  تـام أليـة عمليـات واعـحةالنعدام وهو اي :(Incomplete process)مل ( ايجراء رير المكت0) الماتوى -

 ان هناك معكلة يجب معالجتها. بنكدرك اللم ي
ــة بــان البنــك ادرك :(Performed process)( ايجــراء منفــذ 1)الماــتوى  - بــان المعــاكل قائمــة ويجــب  هنــاك أدل

نــاك مقاربــات مرتبطــة بغــرض معــين يــتم تطبيقهــا علــو بــل ان ه لــيس هنــاك اجــراءات قيااــية، معالجتهــا ررــم ذلــك
 نحو ايدارة بعكل عام رير منبم. بنكن توجل الوبهذا فال ،فردر او علو اااس كل حالة بعينهااااس 

: تطــور العمليــات إلــو المرحلــة حيــث يــتم اتبــاا (Managed process) ( ايجــراء ناعــع لــالدارة2) الماــتوى -
راـمي او نعـر لالجـراءات  ليس هناك تـدريبو  ،يقومون بنفس المهمة يفراد الذيناجراءات مماثلة من قبل منتلت ا
هنــاك درجــة عاليــة مــن ايعتمـاد علــو معرفــة ايفــراد ولهــذا الاــبب فــان اينطــاء القيااـية، وتتــرك الماــيولية للفــرد، و 

 محتملة.

يـــدها لتكـــون كـــالجراءات تـــم توثيـــ  ايجـــراءات وتحد :(Established process)( ايجـــراء الرااـــخ 3الماـــتوى ) -
يـر لكـن مـن ر ،يـ  علـو وجـوب اتبـاا هـذه ايجـراءات، ويـنص التوثعبـر التـدريب بنـكثـم نعـرها فـي القيااية، ومـن 

 .المرجح ان يتم كعت اينحرافات
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: تعمــل ايدارة علــو مراقبــة وقيــاس ماــتوى ايمتثــال للايااــات وتتنــذ اجــراءات بــينقابــل للتال( ايجــراء 4الماــتوى ) -
وتكــون ايجــراءات ناعـــعة للتحاــين الماــتمر وتقـــدم تجربــة ناعـــجة  ،دو العمليـــات ي تعمــل بعــكل فعـــالتبــحيــث 

 كما تاتندم األتمتة وايدوات بطريقة محدودة او مجيأة.، لآلنرين

، وذلـك بنـاء لتصـل لماـتوى المماراـة الرعـيدةتم تنقـيح ايجـراءات في هذا الماتوى ( ايجراء المحان: 5الماتوى ) -
عــداد نمــاذ  النعــو  عبــر المعــاركة مــع الميااــات اينــرى وهنــا تاــتندم تقنيــة علــو نتــ ائل التحاــين الماــتمر وا 

مـن  البنـك، فتوفر ايدوات لتحاين الجـودة والفعاليـة وتمكـن طريقة متكاملة يتمتة تدف  العملتكنولوجيا المعلومات ب
 التكيت بارعة.

 

ب هـدات حاكميـة تكنولوجيـا المعلومـات وبـاقي ات المتعلقـة لنعـاطا( Capability Levelيتنااـب ماـتوى نعـو  )و 
 األهميــةالاــتة المرتبطــة بهــا بعــكل طــردر مــع درجــة   (Enablers or Components)عناصــر التمكــين 

بحاـــب نتـــائل الدرااـــة الكميـــة والنوعيـــة، كمـــا وياـــعو البنـــك أن ي يقـــل ماـــتوى النعـــو  للنعـــاطات ذات  واألولويـــة
، *(Cobit)( بحاب الم النعو  الـوارد فـي اطـار العمـلFully Achieved( )3الماتوى )عن  واألولوية األهمية

 وياعو البنك دائمام للوصول لماتويات أعلو من ماتوى النعو  المطلوب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هـدت ( علـو انهـا  35دات بحـد أقصـو مـن أصـل اهـ 2عـمن اهـدات ايدارة ) بمـا ي يييـد عـن  أهـدات الحاكميـة واإلدارة %( مـن62يامح باعتبار ما ييييد عن )* 

 .ذات اهمية واولوية ادنو او مهملل
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تمثــل األدوار واألنعــطة والعالقــات العناصــر التــي تحــدد الجهــات المعنيــة فــي الحاكميــة وكيفيــة إعــراكهم بعمليــة 
م الناصة بالمجلس المها حاكمية تكنولوجيا المعلومات هي فصل من أهم المبادىء التي تقوم عليهاو ، التطبي 

تحديـــد كيفيـــة  مـــن نـــالل يـــتم التمييـــي بـــين دور مجلـــس اإلدارة وأنعـــطة اإلدارة التنفيذيـــةو  عـــن اإلدارة التنفيذيـــة
 :المهام والمايوليات للجهات مدار البحث يلي فيماالتواصل ما بين أصحاب المصالح واإلدارة التنفيذية و 
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العليا بهدت التحق  من فعالية وكفاءة العمليات ومصداقية التقارير المالية  ةعمال اإلدارة التنفيذيالمراقبة علو أ -
ألنبمــة تلتــيم اإلدارة العليـا بتطبيــ  المبـادك األاااــية و ومـدى ايمتثــال للقـوانين والتعــريعات والتعليمـات النافــذة 

عــن عمليــة و لعمليــات التقيــيم والتوجيــل والرقابــة عــرالماــيول المباويكــون مجلــس اإلدارة  العــبط والرقابــة الدانليــة
 .وعملية اإدارة المناطرا ا،تكنولوجيا المعلومات اعمان إدارة حصيفة لمناطر

رصد المواينات الكافية وتنصيص األدوات والموارد الاليمة بما فـي ذلـك العنصـر البعـرر الميهـل مـن نـالل أقاـام  -
متنصصــة بالتــدقي  علــو تكنولوجيــا المعلومــات، والت كــد مــن أن كــل مــن دائــرة التــدقي  الــدانلي فــي البنــك والمــدق  

دارة مـو  ارد ومعـاريع تكنولوجيـا المعلومـات وعمليـات البنـك النارجي قادرين علـو مراجعـة وتـدقي  عمليـات توبيـت وا 
(، من نالل كوادر مهنيـة ميهلـة ومعتمـدة دوليـا بهـذا IT Auditمراجعة فنية متنصصة )ومن وجود المرتكية عليها 

مــن جمعيــات دوليــة ميهلــة بموجــب معــايير  (CISAحاصــلين علــو عــهادات اعتمــاد مهنيــة اــارية مثــل )و المجــال، 
 ( و/أو أية معايير أنرى موايية.ISO/IEC 17024ميااات المانحة للعهادات المهنية )ايعتماد الدولي لل

اعتمــاد منبومــة المبــادك والايااــات وأطــر العمــل   ومــن نــالل لجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات المجلــس يتــولو -
(Frameworks الاليمــة لتحقيــ  اإلطــار العــام إلدارة وعــبط ومراقبــة مــوارد ومعــاريع تكنولو ) جيــا المعلومــات وبمــا

المتعلقــة بــالدارة منــاطر تكنولوجيــا المعلومــات، ، و ليــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــاتيلبــي متطلبــات األهــدات وعم
دارة المــوارد البعــرية والتــي تلبــي متطلبــات عمليــات حاكميــة تكنولوجيــا  دارة أمــن وحمايــة تكنولوجيــا المعلومــات، وا  وا 

والعمل بهـذه الايااـات ، اليمة إلدارة موارد وعمليات حاكمية تكنولوجيا المعلوماتمنبومة الايااات الو  المعلومات
 لتــيام بتحديــدمــة األهــدات ويليــات العمــل ويــتم ايبعــكل متكامــل مــع ايااــات البنــك األنــرى النابمــة ألعمالــل ومواء

واألهــدات والماــيوليات الجهــة المالكــة ونطــا  التطبيــ  ودوريــة المراجعــة والتحــديث وصــالحيات ايطــالا والتوييــع 
جـــراءات العمـــل المتعلقـــة بهـــا والعقوبـــات فـــي حـــال عـــدم ايمتثـــال ويليـــات فحـــص ايمتثـــال نعـــاء إيراعـــو لـــدى ، و وا 

 الايااات مااهمة كافة العركاء الدانليين والنارجيين واعتماد أفعل المماراات الدولية وتحديثاتها.
دارة  لناصـةاعتماد الهياكل التنبيميـة )الهرميـة واللجـان(  ا - بـالدارة مـوارد وعمليـات ومعـاريع تكنولوجيـا المعلومـات، وا 

دارة المـوارد البعـرية والتــي تلبـي متطلبـات عمليـات حاكميــة  دارة أمــن المعلومـات، وا  منـاطر تكنولوجيـا المعلومـات، وا 
ة الثنائيـة كحـد أدنـو الرقابـو عـمان فصـل المهـام  ومراعـاة تكنولوجيا المعلومات وتحقي  أهدات البنك بكفـاءة وفعاليـة

 وكفاية وتحديث الوصت الوبيفي لدى اعتماد وتعديل الهياكل التنبيمية للبنك.

 في إدإرة إلمعلومات وإلتكنولوجيا إلمصاحبة لها مجلس إإلدإرة  دور: لثالثإإلباب 
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تطــوير البنيـــة التحتيـــة ونبـــم المعلومــات الاليمـــة لتـــوفير المعلومـــات والتقــارير لماـــتندميها كمرتكـــي لعمليـــات اتنـــاذ  -
( والمتمثلـة Information Quality Criteriaيجـب أن تتـوفر متطلبـات جـودة المعلومـات )حيـث القـرار فـي البنـك، 

، ومتطلبـات الاـرية Integrity Completeness, Accuracy and Validity or Currency)) بالمصـداقية
بحاـــب ايااـــة تصـــنيت البيانـــات ومتطلبـــات التوافريـــة وايمتثـــال بتلـــك المعلومـــات والتقـــارير، باإلعـــافة للمتطلبـــات 

 . (Information Enablingالمعلومات ) وتمكين (COBITاألنرى الواردة في )
اعتماد منبومة المعلومات والتقارير واعتبار تلك  ومن نالل لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات  يتولو المجلس -

المنبومة حدا أدنو، مع مراعاة تحديد مالكين لتلك المعلومات والتقارير تحدد من ناللهم وتفوض صالحيات 
الحاجة للعمل والعركاء المعنيين، ويتم مراجعتها وتطويرها بعكل ماتمر لمواكبة  ايطالا واياتندام بحاب

 تطور أهدات وعمليات البنك وبما يتف  وأفعل المماراات الدولية المقبولة بهذا النصوص.
 اعتماد منبومة الندمات والبرامل والبنية التحتية ومن نالل لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات يتولو المجلس -

لتكنولوجيا المعلومات الداعمة والمااعدة لتحقي  عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات وبالتالي أهدات المعلومات 
يتم توفيرها وتطويرها و واعتبار تلك المنبومة حدام أدنو،  ،لها، وبالتالي األهدات الميااية والتكنولوجيا المصاحبة

 ك وبما يتف  وأفعل المماراات الدولية المقبولة بهذا النصوص.بعكل ماتمر لمواكبة تطور أهدات وعمليات البن
اعتماد مصفوفة ومن نالل لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات ولجنة الترعيحات والمكاف ت  يتولو المجلس -

( وايااات إدارة الموارد البعرية الاليمة لتحقي  متطلبات عمليات حاكمية HR Competenciesالميهالت )
توبيت ا ليات المنتلفة ب واإلدارة التنفيذية العليا وعلو أااس الجدارة، ويلتيم المجلس المعلوماتتكنولوجيا 

 لتعجيع تطبي  الالوكيات المرروبة وتجنب الالوكيات رير المرروبة من نالل اتباا أااليب الحوافي والعقوبات.
اعتماد منبومة أنالقية مهنية  تدقي ومن نالل لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات ولجنة ال يتولو المجلس -

ميااية تعكس القواعد الالوكية المهنية الدولية المقبولة بنصوص التعامل مع المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة 
 لها تحدد بوعو  القواعد الالوكية المرروبة ورير المرروبة وتبعاتها.

 

 : حاكمية تكنولوجيا إلمعلوماتلجنة  .2
المعلومات بقرار من تم تعكيل لجنة حاكمية تقنية المطلوبة من مجلس اإلدارة ينفة الذكر،  المهام لغايات تلبية

 ايفي تكنولوج ةيجيالمعرفة اياتراتو ور النبرة مكونل من أربعة أععاء من مجلس اإلدارة من ذمجلس اإلدارة 
 ل ربع انور علو األقل، وتم تعيين رئيس للجنة من بين األععاء األربعة، وتجتمع اللجنة بعكالمعلومات

 هذا وتتلنص مهام اللجنة فيما يلي: ،، ويتم رفع تقارير دورية للمجلسوتحتفب بمحاعر اجتماعات موثقة
بما في ذلك اللجنة التوجيهية  المناابة التنبيمية والهياكل تالمعلوما لتكنولوجيا اياتراتيجية األهدات اعتماد -

 اياتراتيجية األهدات وتلبية تحقي  يعمن وبما ،ة التنفيذية العليالتكنولوجيا المعلومات علو ماتوى ايدار 
 األدوات وااتندام المعلومات، تكنولوجيا موارد وااتثمارات معاريع من معافة أفعل قيمة للبنك وتحقي 

 .ذلك تحق  مدى من والت كد لمراقبة والمعايير الاليمة
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 أفعل المماراات يحاكي المعلومات تكنولوجيا معاريعو  موارد ومراقبة وعبط إلدارة العام اإلطار اعتماد -
   (COBIT).التحديد وجل وعلو النصوص بهذا المقبولة الدولية

 الاليمة الفرعية األهدات وتوصيت لها، المصاحبة التواف  توأهدا الميااية األهدات مصفوفة اعتماد  -
 .لتحقيقها

 المعلومـات تكنولوجيـا لحاكميـة الرئياـية اتالعمليـ تجـاه (RACI Chart)للماـيوليات  مصـفوفة اعتمـاد  -
 والعمليات الفرعية المنبثقة عنها.

 إلدارة الكلي العام اإلطار مع ويتكامل يتواف  المعلومات تكنولوجيا مناطر إلدارة عام إطار وجود من الت كد  -
 . البنك في المناطر

 .للبنك اياتراتيجية ألهداتوا يتواف  بما المعلومات تكنولوجيا ومعاريع موارد مواينة اعتماد  -
 كفايتهـا مـن للت كـد المعلومـات تكنولوجيـا ومعـاريع ومـوارد عمليـات اـير علـو وايطـالا العـام ايعـرات  -

 .البنك وأعمال متطلبات تحقي  في الفاعلة ومااهمتها
 رافات.واتناذ ما يليم من إجراءات لمعالجة اإلنح المعلومات لتكنولوجيا التدقي  تقارير علو اإلطالا  -
 .إنحرافات أية لتصحيح الاليمة اإلجراءات باتناذ للمجلس التوصية  -

ومدير دائرة  مراقبـة اإلمتثـال ومكافحـة  البنك لحعور اجتماعاتها لالاتعانة برأيهم يوللجنة دعوة أر من إداري
 رال ايموال هو مقرر اللجنة

التوافـ  وأهـدات الميااـية تباطهـا فـي ايهـدات ومـدى ار أهـدات الحاكميـة واإلدارة ولويـة أ وترتيـب أهميةاعتماد  -
، وذلــك ل( الاــتEnablers or Components) ل يرتباطهــا ببــاقي عناصــر التمكــين، بايعــافالمصـاحبة لهــا

أو كميـــة تعـــد لهـــذا الغـــرض بعـــكل اـــنور علـــو ايقـــل ت نـــذ بعـــين ايعتبـــار  ال ) بنـــاء علـــو درااـــة نوعيـــة و/
Design Factors ( الواردة في )Design Guide - Cobit 2019. ) 

 إطالا مجلس اإلدارة عليل.من قبل اللجنة وعلو أن يتم العتماد تقارير المدق  )الدانلي والنارجي( يامح ب -
فحــص الــذر يقــوم بمجلــس اإلدارة و  ويــتم إعتمادهمــا مــن قبــلايااــة وبرنــامل األمــن الاــيبراني اإلطــالا علــو  -

 .اإلمتثال لايااة وبرنامل األمن الايبراني
مــة والتوافــ  بــين النطــة اإلاــتراتيجية العامــة للبنــك التجــارر األردنــي ونطــة دائــرة تكنولوجيــا ءالت كــد مــن وجــود الموا -

 المعلومات اإلاتراتيجية بما يعمن تحقي  أهدات البنك اإلاتراتيجية.
 الت كد من تطبي  ندمات تقنية المعلومات بما يندم الحد من المناطر. -
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، اـير المعـاريع، إاـتغالل المـوارد و اإلاـتفادة ةمراقبة تطبي  و تحقيـ  اإلاـتراتيجية العامـمتابعة ميعرات األداء و  -
 منها، وميعرات جودة تقديم الندمات، وبطاقات األهدات المتواينة التي تعكس تحقي  األهدات اإلاتراتيجية.

جيــــا و لومــــات، بنيــــة تكنولالت كــــد مــــن وجــــود اإلاــــتثمار األمثــــل للمــــوارد المتاحــــة، اــــواء كانــــت أنبمــــة حاااــــة، مع -
 المعلومات التحتية، والموبفين.

 الت كد من إنعاء نبام ويلية إلدارة الندمات المقدمة من الطرت الثالث بغرض دعم عملية تقديم ندمات البنك. -
م تعمن لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات ااتقاللية وحدة أمن المعلومات وبحيث تتبع إداريام لدائرة المناطر وتقو  -

ورفعهــا للجنــة  التــي تقــوم برفعهــا وحــدة أمــن المعلومــات اــنوية نصــتال اللجنــة التوجيهيــة بــاإلطالا علــو التقــارير
واينحرافـات المتعلقــة بتطبيــ  ايااــة األمــن  ،البنــكمــن الاــيبراني فــي فيمــا ينـص األ حاكميـة تكنولوجيــا المعلومــات

جراءاتهــا، ونتــائل تقيــيم المنــاطر الاــيبراني ة، ونتــائل تقيــيم مــدى كفايــة وكفــاءة برنــامل وايااــة األمــن الاــيبراني وا 
وانتراقـات  ، ملنـص ياـتعرض أهـم أحـداث تهديـداتالتنفيـذ الواجبـة والمتطلبـات واإلجـراءات التوصياتالايبراني، و 

 األمن الايبراني نالل فترة التقرير.
 

 لجنة إلتدقيق: .3
( Audit Charterعلومـات عـمن ميثـا  التـدقي  )تعمين مايوليات وصالحيات ونطا  عمل تدقي  تكنولوجيا الم -

مــع متطلبــات الجهــات مــن جهــة وعــمن إجــراءات متفــ  عليهــا مــع المــدق  النــارجي مــن جهــة أنــرى، وبمــا يتوافــ  
 .الرقابية

من قيام المدق  الدانلي والمدق  النارجي للبنك لدى تنفيذ عمليـات التـدقي  المتنصـص للمعلومـات  للمجلس الت كيد -
 يا المصاحبة لها اإللتيام بما يلي:والتكنولوج

 معايير تدقي  تكنولوجيا المعلومات بحاب أنر تحديث للمعيار الدولي( .1
        ((Information Technology Assurance Framework( ITAF ) الصادر عن جمعية التدقي 

 

 ( ومنها: ISACAوالرقابة علو نبم المعلومات )        
ن نطـة معتمـدة بهـذا النصـوص ت نـذ بعـين ايعتبـار األهميـة الناـبية للعمليـات وماـتوى تنفيذ مهمات التدقي  عـم ●

 المناطر ودرجة الت ثير علو أهدات ومصالح البنك.
 توفير واإللتيام بنطط التدريب والتعليم الماتمر من قبل الكادر المتنصص بهذا الصدد. ●
 Professional and Organizational Independency)اإللتــــيام بمعــــايير اياــــتقاللية المهنيــــة واإلداريــــة ) ●

 وعمان عدم تعارب المصالح الحالية والماتقبلية.
والحفــاب  Due Professional  Care)( وبــذل العنايــة المهنيــة )Objectivityاإللتــيام بمعــايير الموعــوعية ) ●

اجــب التمتــع بهــا، ومعرفــة ( مــن المعــارت والمهــارات الو Proficiencyالماــتمر علــو ماــتوى التنافاــية والمهنيــة  )
عميقــة فــي يليــات وعمليــات البنــك المنتلفــة المرتكــية علــو تكنولوجيــا المعلومــات وتقــارير المراجعــة والتــدقي  األنــرى 
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ــدليل  ) المتنااــب مــع الحالــة، والحــس العــام فــي  (Evidence)الماليــة والتعــغيلية والقانونيــة(، والقــدرة علــو تقــديم ال
 لة والمنالفة ألحكام القوانين واألنبمة والتعليمات.كعت المماراات رير المقبو 

عطــاء  .2 دارة مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات وعمليــات البنــك المرتكــية عليهــا وا  فحــص وتقيــيم ومراجعــة عمليــات توبيــت وا 
( حيال ماـتوى المنـاطر الكلـي للمعلومـات والتكنولوجيـا Reasonable Overall Audit Assuranceرأر عام )

المطلوبـة، علمـام بـ ن درجـات التقيـيم للمنـاطر تنقاـم محـاور الن برنامل تدقي  يعـمل علـو األقـل ا عمالمصاحبة له
ــام الــو نماــة ماــتويات )عبــارة عــن اــلم التقيــيم الكلــي للمنــاطر  قــور  ( : Composite Risk Ratingتنايلي

(Strong Performance, Rate 1( ومرعـي ،)Satisfactory Performance, Rate 2وعـ ،)( ادلfair 
Performance, Rate 3( وحــــدر ،)Marginal Performance, Rate 4 وريــــر مرعــــي ،)

(Unsatisfactory Performance, Rate 5.) 
علو أن يكون تكرار التدقي  لكافة المحاور أو جيء منها كحد أدنو مرة واحدة انويام علو األقل في حـال تـم تقيـيم و  

قيـــيم المنـــاطر، ومـــرة واحـــدة كـــل اـــنتين علـــو األقـــل فـــي حـــال تـــم تقيـــيم ( بحاـــب اـــلم ت4أو  5المنـــاطر بدرجـــة )
، مــع (1أو  2ومــرة واحــدة كــل ثــالث اــنوات علــو األقــل فــي حــال تــم تقيــيم المنــاطر بدرجــة ) (3المنــاطر بدرجــة )

ـــة التـــي تطـــرأ علـــو بيئـــة  مراعـــاة التغيـــر الماـــتمر فـــي ماـــتوى المنـــاطر واألنـــذ بعـــين اإلعتبـــار التغيـــرات الجوهري
بتقــارير  البنــك المركــير قي  المــذكورة، علــو أن يــتم تيويــدعلومــات والتكنولوجيــا المصــاحبة لهــا نــالل فتــرات التــدالم

يليـات البنـك المتبعـة مـن حيـث التنطـيط اياـتراتيجي وراـم و للمحـاور المـذكورة تعـمل عمليـات التقيـيم والتي  التدقي 
جراءات العمل المكتوبة والمعتمـد ة، ويليـات توبيـت المـوارد المنتلفـة بمـا فيهـا مـوارد تكنولوجيـا الايااات والمبادك وا 

المعلومــــات والعنصــــر البعــــرر، ويليــــات وأدوات المراقبــــة والتحاــــين والتطــــوير، والعمــــل علــــو توثيــــ  نتــــائل التــــدقي  
وتقييمهــا اعتمــادا علــو أهميــة اينــتاليت ونقــاط العــعت)المالحبات( باإلعــافة للعــوابط المفعلــة وتقيــيم ماــتوى 
ـــة بكـــل منهـــا بااـــتندام معيـــار منهجـــي لتحليـــل وقيـــاس المنـــاطر، متعـــمنا اإلجـــراءات  المنـــاطر المتبقيـــة والمتعلق
التصحيحية المتف  عليهـا والمنـور اتباعهـا مـن قبـل إدارة البنـك بتـواريخ محـددة للتصـحيح، مـع اإلعـارة عـمن جـدول 

يــد البنــك المركــير األردنــي بتقريــر اــنور تيو ، و مالحبــةبال المعنــينــاص إلــو رتبــة صــاحب الماــيولية فــي البنــك 
طـــالا وتوصـــيات المجلـــس  ـــة وا  ـــدقي  الـــدانلي وينـــر للتـــدقي  النـــارجي علـــو التـــوالي يتعـــمن رد اإلدارة التنفيذي للت

وذلـك نـالل الربـع عوابط( المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها، -بنصوصل، ووف  نموذ  تقرير تدقي  )مناطر
 .األول من كل عام

ات منتبمـــة لمتابعـــة نتـــائل التـــدقي  للت كـــد مـــن معالجـــة المالحبـــات واينـــتاليت الـــواردة فـــي تقـــارير المـــدق  إجـــراء .3
بالمواعيـد المحــددة، والعمــل علـو رفــع ماــتوى األهميـة والمنــاطر تصــعيدا تـدريجيا فــي حــال عـدم اياــتجابة ووعــع 

 المجلس بصورة ذلك كلما تطلب األمر.
المعلومـات بمعـايير قيـاس  ( لكوادر تدقي  تكنولوجيـاPerformance Evaluation)تعمين يليات التقييم الانور   .4

، وعلــو أن تــتم عمليــات التقيــيم مــن قبــل المجلــس ممــثالم بلجنــة التــدقي  المنبثقــة عنــل وبحاــب التالاــل موعــوعية
 اإلدارر التنبيمي لدوائر التدقي .
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 Information Technology) معيــــار الــــدولي المهنيــــة الــــواردة فــــي ال والمماراــــات منبومــــة األنــــال اعتمــــاد  .5

Assurance Framework( )ITAF) ( الصــادر عــن جمعيــة التــدقي  والرقابــة علــو نبــم المعلومــاتISACA )
   .الذر يجب علو المدق  الدانلي والمدق  النارجي ايمتثال لها وتحديثاتل

 
المصــــــاحبة لهــــــا   ايــــــلومــــــات والتكنولوج(  دور المــــــدق  الــــــدانلي للمعOutsourceالاــــــناد)ب أن يقــــــوم البنــــــك مكــــــني
(Internal IT Auditلجهـة نارج )كافـة تلبيـة عـريطةعـن المــدق  النـارجي المعتمـد،  متنصصــة ماـتقلة ةيـ 

 لجنـةو  ويحـتفب مجلـس اإلدارة صـلة ذات أنـرى تعليمـات وأيـة متطلبـات تعليمـات حاكميـة تكنولوجيـا المعلومـات
 .أدنو كحد متطلباتال تلبية من والت كد ايمتثال بفحص  يتعل فيما بدورهما عنل المنبثقة التدقي 
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 إإلدإرة إلتنفيذية إلعليا:مسؤوليات ومهام  .1
توبيت العنصر البعرر الميهل والمدرب من األعناص ذور النبـرة فـي مجـايت إدارة مـوارد تكنولوجيـا المعلومـات  -

دارة المنــاطر وادارة أمــن المعلومــا دارة تــدقي  تكنولوجيــا المعلومــات اعتمــادا علــو معــايير المعرفــة األكاديميــة وا  ت وا 
والمهنيـــة والنبـــرة العمليـــة بـــاعترات جمعيـــات دوليـــة ميهلـــة بموجـــب معـــايير ايعتمـــاد الـــدولي للميااـــات المانحـــة 

  مــع وبمــا يتفــ ( و/أو أيــة معــايير أنــرى مواييــة كــل بحاــب انتصاصــلISO/IEC 17024للعــهادات المهنيــة )
ببرامل التدريب والتعليم الماـتمر للحفـاب علـو ماـتوى مـن المعـارت والمهـارات يلبـي  الموبفينبرفد و  ايااات البنك

 .ويحق  عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات
اعتماد منبومة الندمات والبرامل والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الداعمة والمااعدة لتحقي  عمليات   -

 ،تكنولوجيا المعلومات وبالتالي أهدات المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها، وبالتالي األهدات الميااية حاكمية
وتطويرها بعكل ماتمر لمواكبة تطور أهدات وعمليات البنك وبما يتف  وأفعل المماراات الدولية  توفيرهاو 

 المقبولة.
( للكـــوادر بمعـــايير قيـــاس موعـــوعية ت نـــذ بعـــين Performance Evaluationتعــمين يليـــات التقيـــيم الاـــنور ) -

 ايعتبار المااهمة من نالل المركي الوبيفي بتحقي  أهدات البنك.
تطــوير البنيـــة التحتيـــة ونبـــم المعلومــات الاليمـــة لتـــوفير المعلومـــات والتقــارير لماـــتندميها كمرتكـــي لعمليـــات اتنـــاذ  -

( والمتمثلـة Information Quality Criteriaمعلومـات )القرار في البنـك، وعليـل يجـب أن تتـوفر متطلبـات جـودة ال
ومتطلبـات الاـرية  ،((Integrity Completeness, Accuracy and Validity or Currencyبالمصـداقية 

بحاـــب ايااـــة تصـــنيت البيانـــات ومتطلبـــات التوافريـــة وايمتثـــال بتلـــك المعلومـــات والتقـــارير، باإلعـــافة للمتطلبـــات 
 ( .COBIT  – Enabling Informationاألنرى الواردة في )

مــن نــالل اتبــاا  توبيــت ا ليــات المنتلفــة لتعــجيع تطبيــ  الاــلوكيات المرروبــة وتجنــب الاــلوكيات ريــر المرروبــة -
 أااليب الحوافي والعقوبات.

 

 إللجنة إلتوجيهية لتكنولوجيا إلمعلومات:. 2
  يـالمعلومـات لتحق ايـلتكنولوج جييتواف  اياـتراتال ةيعمن عملت تم تعكيل لجنة توجيهية لتكنولوجيا المعلومات

مـدراء اإلدارة  ةيوععـو تتكون من رئـيس اللجنـة الاـيد المـدير العـام و  للبنك بعكل ماتدام، ةيجياألهدات اياترات
كمـــا تـــم  ،أمـــن المعلومـــات ريإدارة المنـــاطر ومـــد ريالمعلومـــات ومـــد ايـــتكنولوج ريبمـــا فـــي ذلـــك مـــد ايـــالعل ةيـــذيالتنف

 مكنهــايو ، /بصــفة مراقــبللمــدق  العامأحــد أععــاء المجلــس ليكــون ععــوام مراقبــام فــي هــذه اللجنــة باإلعــافة انتنــاب 
 ةيــدور  تكــون علــو أن ة،يلــدى الحاجــة لحعــور اجتماعاتهــا، وتوثــ  اللجنــة اجتماعاتهــا بمحاعــر أصــول ريــدعــوة الغ

 ا يلي:هذا وتتلنص مهام اللجنة فيمل، ايجتماعات مرة كل ثالثة أعهر علو األق

 في إدإرة إلمعلومات وإلتكنولوجيا إلمصاحبة لهاإإلدإرة إلتنفيذية دور : لرإبعإإلباب 



دإرة إلمعلومات وإلتكنولوجيا إلمصاحبة لهادليل حاكمية    وإ 
 

 

 11/11رقم الصفحة:  6112/ تاريخ المراجعة: 6112يخ اإلصدار: تار  / م م 1رقم اإلصدار: 

   

 ذهايــعلــو تنف واإلعــرات المقــرة مــن قبــل المجلــس، ةيجيبالوصــول لألهــدات اياــترات لــةيالكف ةيوعــع النطــط الاــنو  .1
 ماتمر. بعكل هايالميثرة عل ةيوالنارج ةيومراقبة العوامل الدانل قهايلعمان تحق

اجعتهـا بعـكل ماـتمر وبمـا المصاحبة لهـا واعتمادهـا ومر  التواف بمصفوفة أهدات  ةيربط مصفوفة األهدات المياا .2
دارة المعلومـات والتكنولوجيـا المصـاحبة لهـا مـاتيتعلللبنـك وأهـدات  ةيجياياترات األهدات  يتحق عمني  ،حاكميـة وا 

 بمراقبتهـا بعـكل ماـتمر ةيـذيمـن اإلدارة التنف نيـيالمعن تيـو تكل ومراجعتهـا اسيـللق رييمجموعـة معـا تيومراعاة تعر 
طالا اللجنة علو  .ذلك وا 

 ،المعلومـات ايـتكنولوج ةيـحاكم اتيـاألهـدات وعمل  يـالاليمـة لتحق ةيـالمال ريـور ةيـالموارد المال صيبتنص ةيلتوصا .3
ـــميتنب اكـــلياياـــتعانة بالعنصـــر البعـــرر الكفـــوء والمنااـــب مـــن نـــالل هو  ـــة العمل تعـــمل ةي ـــكاف ـــدعم  اتي الاليمـــة ل

ـــتطو و  األهـــدات تراعـــي فصـــل المهـــام وعـــدم تعـــارب المصـــالح، ـــالتحت ةيـــالبن عي ـــالتكنولوج ةي والنـــدمات األنـــرى  ةي
 ايـــتكنولوج ةيـــحاكم اتيـــوعمل عيمعـــار  ذيـــتنف رياإلعـــرات علـــو اـــ اتيـــعمل وتـــولي المتعلقـــة بهـــا ندمـــة لألهـــدات،

 المعلومات.
 .ةيالمعلومات بحاب األولو  ايوبرامل تكنولوج عيمعار  بيترت .4
 بعكل ماتمر. نهايءتها وتحاوالعمل علو رفع كفا ةيوالتكنولوج ةيمراقبة ماتوى الندمات الفن .5
 :ةيالمعلومات بنصوص األمور التال ايتكنولوج ةيالاليمة للجنة حاكم اتيرفع التوص .1
 المعلومات ايتكنولوج ةيمهام لجنة حاكم  يبتحق لةيالكف اتيوا ل الموارد الاليمة صيتنص. 
 ةيجياألهدات اياترات  يإنحرافات قد تيثر البا علو تحق ةيأ. 
 المعلومات. ةيوأمن وحما ايمقبولة متعلقة بتكنولوج ريمناطر ر ةيأ 
  المعلومات. ايتكنولوج عياألداء وايمتثال بمتطلبات اإلطار العام إلدارة وعبط ومراقبة موارد ومعار  ريتقار 
   .هايعل ايطالا ديفي المعلومات بمحاعر اجتماعاتها أوي ب ول والحصول علو ما ايتكنولوج ةيحاكملجنة  ديتيو  .7

 ون مدير دائرة هنداة العمليات مقررام للجنة.ويك
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