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 المــــــــــقدمـــــــــــــــــــــــــــة
    
نطالقاً من حار  البناك التجاارال انردناي علاة أاالمة أواااعع واتباال أفراا الممارأاات الدولياة فاي مجاال إ   

إدارة مااوارد ومراااريع وتاادمات تكنولوجيااا المعلومااات بالرااكا الااذال يمكنااع ماان ت اايير أعمالااع وتحقياا  أهدافااع 

 جهاةودة منتجاات وتادمات البناك مان انأتراتيجية بفاعلية وكفاءة عالية والذال بدوره ينعكا بركا إيجابي علة ج

، وكذلك إحتراماً ل المة الجهاز المصارفي ككاا وإلتمامااً ىآتر جهةوعلة آليات صنع القرار وإدارة المخاطر من 

ارأااات المصاارفية ال االيمة، ياادرأ البنااك أنااع يقترااي اإللتاامام ب فرااا المعااايير فااي مجااال مبالمعااايير الدوليااة للم

 مصاحبة لها.المعلومات والتكنولوجيا ال

الحاجااة إلااة تبنااي المنتجااات الناجحااع والتااي ت ااتوج  تطبياا  تقنيااة  ةالتنفيذياا واندارةوقااد أدرأ مجلااا اإلدارة 

ً بركا كفاوء المعلومات  العماا لادى البناك وبالراكا الاذال  وإجاراءاتإلاة جنا  ماع مختلاا ممارأاات  وفعاال جنباا

لتكنولوجيااا المصاااحبة لهااا، ففصااا عمليااات ومهااام مبااادح حاكميااة وإدارة المعلومااات وااطااار و وجااود ي ااتدعي

وم االوليات المجلااا فااي مجااال الحاكميااة عاان تلااك التااي تقااع ااامن حاادود م االولية اإلدارة التنفيذيااة بخصااو  

المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وإتبال المرتكمات والمعايير ال ليمة فاي إدارة ماوارد تكنولوجياا المعلوماات 

أصاحاب  والوصاول لتطلعااتالمخااطر  راب ل( COBITوعلة رأأها إطاار ) لدولية الفرلةبح   الممارأات ا

وتجنباً للدتول في اأتثمارات غير مجدية ومصاريا غير مبررة تتارجم  ،المصالح بتطبي  قواعد الحاكمية ال ليمة

 . واداؤه الة ت ائر طائلة والتي قد تنال في بعض انحيان من أمعة البنك
 

علة الهوية الخاّصة بالبنك التجارال األردني فقد تام إعاداد هاذه الادليا وإرفاقاع بادليا حاكمياة الملأ اة هذا وللت كيد 

والذال يعبار عان نةارة البناك الخاّصاة بحاكمياة وإدارة المعلوماات والتكنولوجياا المصااحبة لهاا مان حياث مفهومهاا 

ات الدولياة ويلكاد علاة إلتامام البناك بكافاة وأهميتها ومبادئها األأاأية وبركا يراعي الترريعات وأفراا الممارأا

 . القوانين والترريعات الصادرة بالخصو 

دليااا حاكميااة  بنراار  البناك ويقااوم ،البنااك التجاارال األردنااي فااي انردنهاذا وت اارال أحكااام هااذا الادليا علااة فاارول 

 عان الادليا رياره ال انوالباإلفصاا  فاي تق علة الموقع اإللكتروني الخا  فاي البناك ويلتامم  تكنولوجيا المعلومات

 .عومدى التمامع بتطبي  ما جاء في
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 : الحاكميةوالً: أ

تعتباار إدارة المعلومااات والتكنولوجيااا المصاااحبة لهااا ب نهااا مجموعااة ماان النراااطات الم ااتمرة التااي تقااع ااامن م االولية  

مااة والتنةاايم، ونراااطات البناااء المواءراتيجية بمااا يرااما اإلدارة التنفيذيااة وترااما التخطااي  بقاارا تحقياا  األهاادا  انأاات

القيااس والتقيايم، كتوصيا الخادمات والادعم، ونرااطات المراقباة ووالتطوير بما يرما الرراء والتنفيذ، ونراطات الترقيا 

مااات حاكميااة المعلو وفااي اااوء تلااك تعاار  ،وبالرااكا الااذال يكفااا ديمومااة تحقياا  أهاادا  البنااك وتوجهاتااع انأااتراتيجية

والجهااات المختلفااة  األطاارا  توزيااع األدوار والم االوليات وتوصاايا العالقااات بااينبعمليااة  المصاااحبة لهااا والتكنولوجيااا

باتباال الانها األمثاا الاذال يكفاا الموازناع باين المخااطر والعوائاد  بناكالمراافة لل أصحاب المصالح بهاد  تعةايم القيماةو

واألهادا   واآللياات الالزماة لصانع القارار وتحدياد التوجهاات انأاتراتيجيةتالل اعتماد القواعد واألأا  منوالمتوقعة، 

ً قها يتحقلمتثال ان مدى في البنك وآليات مراقبة وفحص وتلاك مان تاالل حاكمياة العملياات  الم اتمر، التطاورو لتقادمل أعيا

أهااادا  المعلوماااات  والالزماااة لتحقيااا  لبناااكوالتاااي تااارتب  بمجموعاااة الممارأاااات والنرااااطات المنبثقاااة عااان أياأاااات ا

، الاة أهادا  رئي اية وأهادا  فرعياة المنبثقاة مان انهادا  الملأ ايةووالتكنولوجيا المصاحبة لها. وتنق م هذه انهادا  

 .والالزمة لتلبية احتياجات أصحاب المصالح

 

ن أو العماالء أو يالم اهمين أو الموظفين أو الادائنمصلحة في البنك ك شخص تو علماً ب ن المقصود ب صحاب المصالح أال

 الخارجيين أو الجهات الرقابية تات العالقة بنراط البنك. دينوالمم

 

 :واألطراف المعنيةثانياً: نطاق حاكمية تكنولوجيا المعلومات 

يرااما نطاااب تطبياا  تعليمااات حاكميااة تكنولوجيااا المعلومااات كافااة عمليااات البنااك المرتكاامة علااة تكنولوجيااا المعلومااات 

 وقاد قاام البناك با طالب مرارول ،تطبي الإلدارات، وتعتبر جمياع األطارا  أصاحاب المصاالح معنياة بابمختلا الفرول وا

ووجاود  ،(Cوفقااً إلطاار ) إليجاد وتوفير البيئة الالزماة وتحقيا  متطلباات تعليماات حاكمياة تكنولوجياا المعلوماات

  ادوار لكا من :

الموافقااة علااة المهااام التوجيااع العااام للمراارول و ياااتوتلااك لقا رئيا وأعراااء المجلااا والخبااراء الخااارجيينالاا -

الالزم.التمويا  الدعم والموافقة علة وتقديم والم لوليات

لت اامية انشااخا  المناأاابين ماان توال الخباارة بعمليااات البنااك  وماادراء العملياااتالماادير العااام ونوابااع وم اااعديع  -

لتمثيلهم في المررول وتوصيا مهامهم وم لولياتهم.

وتلااك لقايااات التوجيااع ورفااع التقااارير الالزمااة  ن تكنولوجيااا المعلومااات التوجيهيااة وماادراء المراااريعماادير ولجااا -

للجنااة حاكميااة تكنولوجيااا المعلومااات لمجلااا اإلدارة ومتابعااة الاادور المناااط بماادراء المراااريع ومراعاااة تااوفر 

معلومات.الموارد الكافية واإلدراأ ال ليم لألهدا  الملأ ية لحاكمية تكنولوجيا ال

تقااديم المرااورة والمراقبااة الم ااتقلة إلنجااا  التطبياا  وتلااك فااي األمااور  مهمااة التاادقي  الااداتليب وتناااطكمااا  -

التنفيذية كم ترار ومراق  م تقا لت هيا وٕانجا  إتمام إطار الاتحكم الملأ اي، وتلاك مان تاالل اإلطاالل 

إجااراءات لمعالجااة اإلنحرافااات ومراقبااة علااة تقااارير التاادقي  لتكنولوجيااا المعلومااات وإتخااات مااا يلاامم ماان 

م ااتوى الخاادمات الفنيااة والتكنولوجيااة والعمااا علااة رفااع كفاءتهااا وتح ااينها برااكا م ااتمر ماان تااالل 

ماان الخااارجيوالماادق جهااةماانالمجلاااعاانالمنبثقااةالتاادقي وتقااوم لجنااة التوصاايات وانقتراحااات،

علااة الخااارجيللتاادقي آتااريالااداتللتاادقي لأاانوالبتقريااراألردناايالبنااك المركاامالتموياادأتاارىجهااة

وتلاك تاالل الرباع انول مان بخصوصاع، المجلااوتوصاياتٕاطااللاإلدارة التنفيذيةرديترمنالتوالي

كا عام.

بماا يمثاا  المرارولالمرااركة فاي  المعلوماات وانمتثاال والقانونياة إدارات المخاطر وأمان وتلتمم كا من -

إلطااار ومتابعااة المتطلبااات واإللتاامام باألهاادا  وال ياأااات وماان وجااود بيئااة وتطبياا  ا دور تلااك اإلدارات

.مالئمةالرقابة ال

 ونطاقها وأهدافها حاكمية تكنولوجيا المعلومات :الباب األول
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 COBITر )المتخصصاااين وحملاااة الراااهادات الفنياااة والمهنياااة الخاصاااة بالمعيااااويعتماااد البناااك علاااة  -

Foundation, COBIT Assessor, COBIT Implementation, CGEIT) البنك ومان  من داتا

 .اإللتماملنرر المعرفة بالمعيار وت هيا عملية و والمقيم تالل مراحا التطبي  المرشد تولي دورل تارجع

( مااع القياار لتااوفير المااوارد البراارية والخاادمات Outsourcing) إأااناد اتياااتفاق عيااعنااد توق يلتاامم البنااكو -

  يابتطب ريالتامام القالت كد مان إبالبنك  اتيعمل رييالمعلومات بهد  ت  ايلتكنولوج ةيالتحت ةيوالبن والبراما

 عاةيطبو ةياماع أهم تناأا يبراكا كلاي أو جمئاي بالقادر الاذال  حاكمية تكنولوجيا المعلوماات ماتيبنود تعل

المجلااا  ةعفااين والمقدمااة قبااا وأ ناااء فتاارة التعاقااد،  ةيااالتحت ةيااالخاادمات والبااراما والبنو البنااك اتيااعمل

بمااا فااي تلااك  ماادار البحااث ماااتيمتطلبااات التعل  يااتحقل ةيااالنهائ ةيماان الم االول ايااالعل ةيااذيالتنف واإلدارة

 .المرار إليها في هذا الدليا  يمتطلبات التدق

 

 أهداف حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها: اً:لثثا

 ثااانأاتخدام انم مان تاالل لبناكل" المراافة إن الهد  األأاأي لحاكمية تكنولوجيا المعلومات "هو إنرااء القيماة 

والاتخلص  ،تهاا، والحفاظ علة القيمة المقدمة بوأاطة اإلأتثمارات الحالية فيهاا وزيادوالتكنولوجيا تقنية المعلوماتل

انأاتخدام والاذال يعناي  بناكلل كافياة مراافة قيماة ن تالدال الاة انرااء التاي المعلوماات تقنياة وأصاول مبادرات من

 المعلوماات تقنياة ب أاتخدامات المرتبطاة األعماال مخااطر جاةمعالباإلااافة ل، المخااطر ااب للموارد ماع  األمثا

 انأاتراتيجية، الخطاة لتنفياذ المالئماة القادرات وجاود مان الت كادوالبناك  فاي وتملكهاا وتراقيلها وتبنيهاا وإدراجهاا

لح إتخاات القارارات باين إهتماماات أصاحاب المصاا ، والتوفيا  فاي عملياةوالفعالاة والمالئماة الكافية الموارد وتوفير

 . عائد من تالل انأتقالل انمثا للموارد من جهة أترىفة من جهة ومقارنة المخاطر مع الالمرا نحو القيمة

 

 تكنولوجيا المعلومات هي: حاكميةإليها من تالل تبني اطار  للوصول وعليع ف ن األهدا  التي ي عة البنك

والتكنولوجياا  تحقيا  أهادا  المعلوماات تااللمان  (Stakeholders needs) تلبياة احتياجاات أصاحاب المصاالح .1

 يرمن: وبما المصاحبة لها،

 .توفير معلومات تات جودة عالية كمرتكم يدعم آليات صنع القرار في البنك 

 الهدر إدارة حصيفة لموارد ومراريع تكنولوجيا المعلومات، تعةم انأتفادة من تلك الموارد وتقلا. 

 اعمع تمكن البنك من تحقي  أهدافع.توفير بنية تحتية تكنولوجية متميمة ود 

  بم توى اعتماد متميماإلرتقاء بعمليات البنك المختلفة من تالل توظيا منةومة تكنولوجية كفلة. 

 .إدارة حصيفة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات تكفا الحماية الالزمة لموجودات البنك 

 وأياأاات نأاتراتيجية لتعليماات باإلااافة لالمتثاالالم اعدة في تحقي  انمتثال لمتطلبات القوانين والترريعات وا 

 .ة لدى البنكالرب  والرقابة الداتلي مةنة، وتلك من تالل تعميم أوٕاجراءات العما الداتلية

 .تح ين نةام الرب  والرقابة الداتلية 

 وفعالية.بكفاءة  تعةيم م توى الراا عن تكنولوجيا المعلومات من قبا م تخدميها بتلبية احتياجات العما 

 تدمات ومنتجات.و إدارة تدمات األطرا  الخارجية الموكا إليها تنفيذ عمليات ومهام 

وماان تااالل تااوفير عناصاار التمكااين  تحقياا  الراامولية فااي حاكميااة وإدارة المعلومااات والتكنولوجيااا المصاااحبة لهااا .2

 .الالزمة

والبنااء عليهاا فاي  قطة إنطالب يتم اإلرتكازتبني ممارأات وقواعد العما والتنةيم بح   أفرا المعايير الدولية كن .3

 ٕادارة عمليات ومراريع وموارد تكنولوجيا المعلومات.مجالي حاكمية و

اإلدارة  فصااا عمليااات ومهااام وم االوليات المجلااا فااي مجااال الحاكميااة عاان تلااك التااي تقااع ااامن حاادود م االولية .4

 التنفيذية بخصو  المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها.

والتكنولوجياا  آليات الرقابة الذاتية والرقابة الم اتقلة وفحاص انمتثاال فاي مجاالي حاكمياة وٕادارة المعلومااتتعميم  .5

 المصاحبة لها وبما ي هم في تح ين وتطوير األداء بركا م تمر.

 

براني وادارة وبااقي عناصار التمكاين المرتبطاع بنرااطات تتعلا  بموااايع انمان ال ايكما وتعتبار أهادا  الحاكمياة واإلدارة 

( Focus Areasالمخاطر وتصوصية وحماياة البياناات وانمتثاال والمراقباع والتادقي  والتوافا  انأاتراتيجي عباارة عان ) 

 تات اهمية واولوية عليا.
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 6/14رقم الصفحة:  2022م أ  /2019م /  2016تاريخ اإلصدار:  / م م 3رقم اإلصدار: 

   

 

 

 
 

 :المعلومات تكنولوجياحاكمية أوالً : مبادىء 
من بناء إطار عما فعال للحاكمياة واإلدارة  ة لحاكمية تكنولوجيا المعلومات علة تمكين البنكتعما المبادىء الرئي 

ة لحاكمياة يمثاا، وفيماا يلاي المباادىء الرئي ابالراكا األيح ن من إأاتخدام المعلوماات واإلأاتثمارات فاي التقنياات 

 :COBITووفقاً إلطار  وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها

  : (Value Stakeholder Provide) تلبية إحتياجات أصحاب المصالح .1

وبالتااالي تحقياا  الفوائااد بالتكلفااة  مرااافة ألصااحاب المصااالح أن القاارا األأاأااي للبنااك هااو إيجاااد قيمااة

 المثلة للموارد.

  :( Holistic Approachأألوب شمولي ) .2

 يتم تطبي  نةام شاما للحاكمية الملأ ية وإدارة تقنية المعلومات.

 : (Dynamic Governance Systemنةام حاكمية حيوال ) .3

 لتقيير .وقابا لالبنك ب نع نةام حيوال  نةام الحاكمية لدى  يتمتع

 ( :Tailored to the enterprise needsتلبية إحتياجات الملأ ة ) .4

 .مصمم لتلبية احتياجات الملأ ة من تالل تحديد األولوياتلدى البنك نةام الحاكمية إن 

 (:om ManagementSeparating Governance Frفصا الحاكمية عن اإلدارة ) .5

يعنة مجلا اندارة بتطبيا  الحاكمياة الملأ اية الرشايدة فاي البناك  والفصاا باين دور المجلاا واندارة  

التنفيذيااة، وتتمثااا م االولية اندارة التنفيذيااة بالمهااام المطلوبااة ماان الماادير العااام وكااوادر اندارة التنفيذيااة 

راقباة األنراطة ومواءمتهاا ماع التوجهاات الموااوعة مان انترى للقيام بالتخطي ، والبناء، والترقيا، وم

 قبا مجلا اندارة وتلك لتحقي  اهدا  البنك اإلأتراتيجية.

  :(end-to-Covering the Enterprise End)  تقطية الملأ ة من بدايتها لنهايتها .6

كمياة الملأ اية بحيث تعما حاكمية التكنولوجيا علة تل  تكاما باين حاكمياة تكنولوجياا المعلوماات والحا

 بما يقطي جميع الوظائا والعمليات داتا البنك.
 

 

 :ثانياً : عناصر التمكين
لايا فقا   الرمولية في حاكمية وٕادارة المعلومات والتكنولوجيا المصااحبة لهاا مان حياث األتاذ بانعتباار يتم تحقي 

حبة ومكملااة لخاادمات تكنولوجيااا مصاااتكااون  (Enablers 7)عامااات د أاابعة التكنولوجيااا بحااد تاتهااا وٕانمااا تااوفير

 :ما يليالمعلومات تتمثا ب

والتااي تعااد وأااائا لترجمااة  ،(Principles, Policies and Frameworks)المبااادح وال ياأااات وأطاار العمااا .1

 ال لوكيات المرغوبة الة ارشادات عملية لإلدارة اليومية.

  واألنرطة لتحقي  أهدا  معينة.والتي تمثا مجموعة منةمة من الممارأات  ،(Processes) تعملياال .2

 .(Organizational Structures) الهياكا التنةيمية .3

واألتااالب  منةومااة القاايم ماان تااالل ،(Culture, Ethics and Behavior) الثقافااة واألتالقيااات وال االوأ .4

 الخاصة بالبنك. وال لوكيات

دمها البنك، والتي هي ارورية لتراقيا جميع المعلومات التي ينتجها وي تخ وترما ،(Information) المعلومات .5

 البنك وحوكمتع بركا جيد.

المعنياة فاي  ،(Services, Infrastructure and Applications) والتطبيقاتوالبراما والبنية التحتية  الخدمات .6

 تكنولوجيا المعلومات وت ها تقديم الخدمات.لمعالجة ال توفير

التاي تعاد اارورية لنجاا  و ،(People, Skills and Competencies) والكفااءاتوالمهارات  العنصر البررال .7

 إكتمال جميع األنرطة وإتخات القرارات واإلجراءات الصحيحة.
 

 وإلنجا  اإلطار العام لحاكمية تكنولوجيا المعلومات يلتمم البنك بتفعيا الدعامات ال بع لتحقي  الرمولية الموجودة.

 

 المتبع لدى البنك وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لهاإطار حاكمية  :الثانيالباب 

(COBIT) وعناصر التمكين 



  وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لهادليل حاكمية 

 

 

 7/14رقم الصفحة:  2022م أ  /2019م /  2016تاريخ اإلصدار:  / م م 3رقم اإلصدار: 

   

بتطوياع  الفرعياة واألهادا  والعملياات الدعامات ال ابعة والمرفقاات اياصفي تفويقوم البنك عند التطبي  والدتول 

(Tailoring كا تلك بما ين جم ومعطياات البناك فاي أابيا تدماة أهادا  ومتطلباات تعليماات حاكمياة تكنولوجياا )

اتباال ل الالزمة للتطبي  من تاال( والعما علة إيجاد التقيير المطلوب لتوفير وتهيئة البيئة COBITالمعلومات و )

لقايااات  ارياالمع مااتيتعلو وااع الحااالي والمقارناة ماع متطلباااتال ني( باGap Analysis) فجاوةال اياأأالوب تحل

( براكا COBITتطبيا  )متطلبات   ياإلنجاز المتعل  بانمتثال لتحق ري رأال تقراإللتمام بالتطبي ، ويلتمم البنك ب

ً  ،للبنك المركمال األردني نصا أنوال  .وى اإلنجازم ت عيف مواحا
 

 :ثالثاً : عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات
 عمليات رئي يين هما: ن( من نطاقيCobitلتطبي  حاكمية تكنولوجيا المعلومات )يتكون انطار العام 

خمااا عمليااات وفااي كااا عمليااة يااتم تعريااا ممارأااات التقياايم ل ويمكاان تق اايمع نطاااب عمليااات مجلااا اندارة: .1

Evaluate  والتوجيعDirect اقبة والمرMonitor ( والمعروفة باتتصارEDM5 والذال ) يقوم بالت كد مان وااع

ادارة المخاطر، والت كد من انأتقالل انمثاا ، وتحقي  المنافع، و حاكمية تكنولوجيا المعلومات وصيانة اطار عما

 للموارد، ومن التعاما برفافية مع أصحاب المصالح.

، والبنااء Planمتماشية ماع منااط  م الوليات التخطاي   محاورويحتوال علة اربعة  :نطاب عملية اندارة التنفيذية .2

Build والترااقيا ،Operate والمراقبااة ،Monitor(والمعروفااة اتتصاااراً بااـ،PBRM،) لمحاااوروتااوفر هااذه ا 

ة هاا الرئي ابماا يتماشاة ماع دنلت محااوروقد تام اتتياار اأاماء ال، المعلومات تكنولوجيا لنطاب حاكميةتقطية شاملة 

 وهي :

 المواء( مااة والتخطااي  والتنةاايمAPO:) اأااتراتيجية غة أياأااة تكنولوجيااا المعلومااات، وصاايا تقااوم باااجراء

 إدارة المحافظ اإلأتثمارية.كا التنةيمية لدى البنك، واإلدارة المالية، والهيا تكنولوجيا المعلومات، وواع

  والتنفياذ  انأتحواتوالبناء (BAI):  تحلياا األعماال، وادارة المرااريع، وتقيايم أايناريوهات  اجاراءوتعتبار

اإلأااتخدام، وتعريااا المتطلبااات وإدارتهااا، والبرمجااة، وهندأااة الاانةم، وإتااراة الاانةم ماان الخدمااة، وادارة 

 القدرات.

 االخدمااة وصاايانتها ودعمهااDSS):)  إدارة اإلتاحااة )التااوفر(، وإدارة المراااكا، وإدارة مكتاا   اجااراءوهااي

 ادث، وإدارة األمن، وعمليات تقنية المعلومات، وادارة قاعدة البيانات. الخدمة والحو

 المراقبااة والتقياايم والتقااديرMEA):)  مراجعااة انمتثااال )التوافاا (، ومراقبااة الكفاااءة، وتاادقي   اجااراءوتمثااا

 ادوات الرب .

 

 ليم لحاكمية تكنولوجيا المعلومات.وتلك إلنجا  التطبي  ال  لعمليات المبينةوا للمحاور األمثا ويلتمم البنك بالتنفيذ
 

 :رابعاً : مستويات النضوج وقدرة اإلجراءات
الم اتهد  يهد  اأتخدام م تويات النروة لقايات تح ين انجراءات وتقييم نراوة العملياات، وتحدياد الم اتوى 

 وهي: م تويات يمكن تصنيا انجراءات من تاللها، ةوهناأ أت ،والوقو  علة اننحرافات

وبالتاالي  تام ألياة عملياات واااحةالنعدام وهو ان :(Incomplete process)( انجراء غير المكتما 0) وىالم ت -

 ان هناأ مركلة يج  معالجتها. بنكدرأ اللم ي

بااان المراااكا قائمااة ويجاا   هناااأ أدلااة بااان البنااك ادرأ :(Performed process)( انجااراء منفااذ 1)الم ااتوى  -

با ان هناأ مقاربات مرتبطة بقرا معين يتم تطبيقها علة اأاس  اجراءات قياأية، ليا هناأ معالجتها رغم تلك

 نحو اندارة بركا عام غير منةم. بنكن توجع الوبهذا ف  ،فردال او علة اأاس كا حالة بعينها

: تطااور العمليااات إلااة المرحلااة حيااث يااتم اتبااال (Managed process) ( انجااراء تااااع لااالدارة2) الم ااتوى -

رأاامي او نراار  لاايا هناااأ تاادري و ،يقومااون باانفا المهمااة ات مما لااة ماان قبااا مختلااا انفااراد الااذيناجااراء

هنااأ درجاة عالياة مان انعتمااد علاة معرفاة انفاراد ولهاذا ال اب  لالجراءات القياأية، وتترأ الم لولية للفرد، و

 فان انتطاء محتملة.

تاام تو ياا  انجااراءات وتحدياادها لتكااون كاا جراءات  :(Established process)( انجااراء الراأااخ 3الم ااتوى ) -

يار لكان مان غ ،يا  علاة وجاوب اتباال هاذه انجاراءات، ويانص التو عبر التدري  بنك م نررها في القياأية، ومن 

 .المرجح ان يتم كرا اننحرافات
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أاات وتتخاذ اجاراءات : تعما اندارة علة مراقباة وقيااس م اتوى انمتثاال لل يابلنقابا للتال( انجراء 4الم توى ) -

وتكااون انجااراءات تااااعة للتح ااين الم ااتمر وتقاادم تجربااة نااااجة  ،تباادو العمليااات ن تعمااا برااكا فعااالحيااث 

 كما ت تخدم األتمتة واندوات بطريقة محدودة او مجمأة.، لآلترين

، وتلك بنااء لرشيدةلتصا لم توى الممارأة اتم تنقيح انجراءات في هذا الم توى ( انجراء المح ن: 5الم توى ) -

علاة نتااائا التح اين الم ااتمر وإعاداد نماااتة النراوة عباار المرااركة مااع الملأ اات انتاارى وهناا ت ااتخدم تقنيااة 

مان  البناك، فتوفر اندوات لتح ين الجودة والفعالية وتمكن طريقة متكاملة نتمتة تدف  العماتكنولوجيا المعلومات ب

 التكيا ب رعة.

 

ب هادا  حاكمياة تكنولوجياا المعلوماات وبااقي لنراطات المتعلقة ا( Capability Levelيتناأ  م توى نروة )و

 األهميااةال ااتة المرتبطااة بهااا برااكا طااردال مااع درجااة   (Enablers or Components)عناصاار التمكااين 

ات بح اا  نتااائا الدراأااة الكميااة والنوعيااة، كمااا وي ااعة البنااك أن ن يقااا م ااتوى النرااوة للنراااطات ت واألولويااة

( بح اااا  أاااالم النرااااوة الااااوارد فااااي اطااااار Fully Achieved( )3عاااان الم ااااتوى ) واألولويااااة األهميااااة

 وي عة البنك دائماً للوصول لم تويات أعلة من م توى النروة المطلوب.، *(Cobit)العما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هاد  ( علاة انهاا تات  35اهدا  بحد أقصة من أصاا  9اهدا  اندارة ) بما ن يميد عن  امن أهدا  الحاكمية واإلدارة %( من26ي مح باعتبار ما نيميد عن )* 

 .اهمية واولوية ادنة او مهملع
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تمثااا األدوار واألنرااطة والعالقااات العناصاار التااي تحاادد الجهااات المعنيااة فااي الحاكميااة وكيفيااة إشااراكهم بعمليااة 

المهاام الخاصاة باالمجلا عان  حاكمية تكنولوجيا المعلومات هي فصاا من أهم المبادىء التي تقوم عليهاو، التطبي 

تحدياد كيفياة التواصاا ماا  مان تاالل يتم التمييم باين دور مجلاا اإلدارة وأنراطة اإلدارة التنفيذياةو اإلدارة التنفيذية

 :المهام والم لوليات للجهات مدار البحث يلي فيمابين أصحاب المصالح واإلدارة التنفيذية و

 مجلس اإلدارة:ومسؤوليات  مهام .1

العلياا بهاد  التحقا  مان فعالياة وكفااءة العملياات ومصاداقية التقاارير المالياة  ةالمراقبة علاة أعماال اإلدارة التنفيذيا -

ألنةمااة تلتاامم اإلدارة العليااا بتطبياا  المبااادح األأاأااية ووماادى انمتثااال للقااوانين والترااريعات والتعليمااات النافااذة 

عان عملياة و لعملياات التقيايم والتوجياع والرقاباة الم الول المباشارويكاون مجلاا اإلدارة  داتلياةالرب  والرقابة ال

 .وعملية "إدارة المخاطر" "،تكنولوجيا المعلومات "امان إدارة حصيفة لمخاطر

رصد الموازناات الكافياة وتخصايص األدوات والماوارد الالزماة بماا فاي تلاك العنصار البرارال الملهاا مان تاالل  -

أق ااام متخصصااة بالتاادقي  علااة تكنولوجيااا المعلومااات، والت كااد ماان أن كااا ماان دائاارة التاادقي  الااداتلي فااي البنااك 

ارد ومرااريع تكنولوجيااا المعلومااات والمادق  الخااارجي قااادرين علاة مراجعااة وتاادقي  عملياات توظيااا وٕادارة مااو

(، مان تاالل كاوادر مهنياة ملهلاة IT Auditمراجعة فنية متخصصة )ومن وجود وعمليات البنك المرتكمة عليها 

مان جمعياات دولياة ملهلاة  (CISAحاصلين علة شهادات اعتماد مهنية أارية مثا )وومعتمدة دوليا بهذا المجال، 

( و/أو أيااة معااايير ISO/IEC 17024ملأ ااات المانحااة للرااهادات المهنيااة )بموجاا  معااايير انعتماااد الاادولي لل

 أترى موازية.

اعتمااد منةوماة المباادح وال ياأاات وأطار العماا   ومان تاالل لجناة حاكمياة تكنولوجياا المعلوماات المجلاا يتولة -

(Frameworksالالزمة لتحقي  اإلطار العام إلدارة واب  ومراقبة موارد ومراريع تكنولو ) جيا المعلومات وبماا

المتعلقاة با دارة مخااطر تكنولوجياا المعلوماات، ، ولياات حاكمياة تكنولوجياا المعلومااتيلبي متطلبات األهادا  وعم

وٕادارة أمن وحماية تكنولوجيا المعلومات، وٕادارة الموارد البررية والتي تلبي متطلباات عملياات حاكمياة تكنولوجياا 

والعمااا بهااذه ، الزمااة إلدارة مااوارد وعمليااات حاكميااة تكنولوجيااا المعلوماااتمنةومااة ال ياأااات الو المعلومااات

لتامام مة األهادا  وآلياات العماا وياتم انال ياأات بركا متكاما مع أياأات البنك األترى الناظمة ألعمالع ومواء

واألهاادا  الجهااة المالكااة ونطاااب التطبياا  ودوريااة المراجعااة والتحااديث وصااالحيات انطااالل والتوزيااع  بتحديااد

يراعاة لادى ، ووالم لوليات وٕاجراءات العما المتعلقة بها والعقوبات في حال عدم انمتثال وآليات فحص انمتثال

 نراء ال ياأات م اهمة كافة الرركاء الداتليين والخارجيين واعتماد أفرا الممارأات الدولية وتحديثاتها.إ

باا دارة مااوارد وعمليااات ومراااريع تكنولوجيااا المعلومااات،  لخاصااةاعتماااد الهياكااا التنةيميااة )الهرميااة واللجااان(  ا -

وٕادارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، وٕادارة أمن المعلومات، وٕادارة الموارد البررية والتي تلبي متطلبات عملياات 

ة الثنائياة الرقاباواامان فصاا المهاام  ومراعااة حاكمية تكنولوجيا المعلومات وتحقي  أهادا  البناك بكفااءة وفعالياة

 كحد أدنة وكفاية وتحديث الوصا الوظيفي لدى اعتماد وتعديا الهياكا التنةيمية للبنك.

تطاوير البنيااة التحتيااة ونةاام المعلوماات الالزمااة لتااوفير المعلومااات والتقاارير لم ااتخدميها كمرتكاام لعمليااات اتخااات  -

( والمتمثلاة Information Quality Criteriaيج  أن تتوفر متطلبات جودة المعلوماات )حيث القرار في البنك، 

، ومتطلباات ال ارية Integrity Completeness, Accuracy and Validity or Currency)) بالمصاداقية

بح اا  أياأااة تصاانيا البيانااات ومتطلبااات التوافريااة وانمتثااال بتلااك المعلومااات والتقااارير، باإلاااافة للمتطلبااات 

 . (Information Enablingالمعلومات ) وتمكين (COBITاألترى الواردة في )

والتقاارير واعتباار تلاك  اعتمااد منةوماة المعلوماات ومن تالل لجنة حاكمية تكنولوجياا المعلوماات  يتولة المجلا -

المنةوماة حاادا أدنااة، ماع مراعاااة تحديااد ماالكين لتلااك المعلومااات والتقاارير تحاادد ماان تاللهام وتفااوا صااالحيات 

مراجعتهاا وتطويرهاا براكا م اتمر لمواكباة  للعماا والراركاء المعنياين، وياتمالحاجاة  انطالل وانأتخدام بح ا 

 تطور أهدا  وعمليات البنك وبما يتف  وأفرا الممارأات الدولية المقبولة بهذا الخصو .

 اعتمااد منةوماة الخادمات والباراما والبنياة التحتياة ومن تالل لجناة حاكمياة تكنولوجياا المعلوماات يتولة المجلا -

لتكنولوجيا المعلومات الداعمة والم اعدة لتحقي  عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات وبالتالي أهادا  المعلوماات 

يااتم توفيرهااا وواعتبااار تلااك المنةومااة حااداً أدنااة،  ،لهااا، وبالتااالي األهاادا  الملأ ااية والتكنولوجيااا المصاااحبة

 في إدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها مجلس اإلدارة  دور: لثالثاالباب 
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ك وبما يتف  وأفراا الممارأاات الدولياة المقبولاة بهاذا وتطويرها بركا م تمر لمواكبة تطور أهدا  وعمليات البن

 الخصو .

اعتماااد مصاافوفة وماان تااالل لجنااة حاكميااة تكنولوجيااا المعلومااات ولجنااة الترشاايحات والمكافاا ت  يتااولة المجلااا -

( وأياأاات إدارة الماوارد البرارية الالزماة لتحقيا  متطلباات عملياات حاكمياة HR Competenciesالمالهالت )

توظيااا اآلليااات المختلفااة ب واإلدارة التنفيذيااة العليااا وعلااة أأاااس الجاادارة، ويلتاامم المجلااا المعلوماااتتكنولوجيااا 

 لترجيع تطبي  ال لوكيات المرغوبة وتجن  ال لوكيات غير المرغوبة من تالل اتبال أأالي  الحوافم والعقوبات.

اعتماد منةومة أتالقية مهنية ملأ اية  تدقي ومن تالل لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات ولجنة ال يتولة المجلا -

تعكا القواعد ال لوكية المهنية الدولية المقبولة بخصو  التعاما مع المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لهاا تحادد 

 بواو  القواعد ال لوكية المرغوبة وغير المرغوبة وتبعاتها.
 

 : حاكمية تكنولوجيا المعلوماتلجنة  .2

المعلومااات بقاارار ماان تاام ترااكيا لجناة حاكميااة تقنيااة المطلوبااة ماان مجلاا اإلدارة آنفااة الااذكر،  المهااام لقاياات تلبيااة

 ايافاي تكنولوج ةيجيالمعرفاة انأاتراتووال الخبارة مكونع من أربعة أعراء من مجلاا اإلدارة مان تمجلا اإلدارة 

وتحاتفظ  ا ربع أنوال علة األقاا، وتم تعيين رئيا للجنة من بين األعراء األربعة، وتجتمع اللجنة بركالمعلومات

 هذا وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي: ،، ويتم رفع تقارير دورية للمجلابمحاار اجتماعات مو قة

بماا فاي تلاك اللجناة التوجيهياة  المناأابة التنةيمياة والهياكاا تالمعلوماا لتكنولوجياا انأاتراتيجية األهادا  اعتمااد -

للبناك  انأاتراتيجية األهادا  وتلبياة تحقيا  يرامن وبماا ،ة التنفيذية العليالتكنولوجيا المعلومات علة م توى اندار

والمعاايير  األدوات واأاتخدام المعلوماات، تكنولوجياا ماوارد واأاتثمارات مرااريع مان مراافة أفرا قيمة وتحقي 

 .تلك تحق  مدى من والت كد لمراقبة الالزمة

 أفراا الممارأاات يحااكي المعلوماات تكنولوجياا مرااريعو ماوارد ومراقباة وااب  إلدارة العاام اإلطاار اعتمااد -

   (COBIT).التحديد وجع وعلة الخصو  بهذا المقبولة الدولية

 .لتحقيقها الالزمة الفرعية األهدا  وتوصيا لها، المصاحبة التواف   وأهدا الملأ ية األهدا  مصفوفة اعتماد  -

والعملياات  المعلوماات تكنولوجياا لحاكمياة الرئي اية اتالعملي تجاه (RACI Chart)للم لوليات  مصفوفة اعتماد  -

 الفرعية المنبثقة عنها.

 إلدارة الكلاي العاام اإلطاار ماع ويتكاماا يتوافا  المعلوماات تكنولوجياا مخااطر إلدارة عاام إطاار وجاود من الت كد  -

 . البنك في المخاطر

 .للبنك انأتراتيجية ألهدا وا يتواف  بما المعلومات تكنولوجيا ومراريع موارد موازنة اعتماد  -

 وم ااهمتها كفايتهاا من للت كد المعلومات تكنولوجيا ومراريع وموارد عمليات أير علة وانطالل العام انشرا   -

 .البنك وأعمال متطلبات تحقي  في الفاعلة

 رافات.واتخات ما يلمم من إجراءات لمعالجة اإلنح المعلومات لتكنولوجيا التدقي  تقارير علة اإلطالل  -

 .إنحرافات أية لتصحيح الالزمة اإلجراءات باتخات للمجلا التوصية  -

ومادير دائارة  مراقباة اإلمتثاال ومكافحاة  البناك لحراور اجتماعاتهاا لالأاتعانة بارأيهم يوللجنة دعوة أال من إداريا

 غ ا انموال هو مقرر اللجنة

التوافاا  وأهاادا  الملأ ااية تباطهااا فااي انهاادا  وماادى ارأهاادا  الحاكميااة واإلدارة ولويااة أ وترتياا  أهميااةاعتماااد  -

، وتلاك بناااء ع( ال ااتEnablers or Components) ع نرتباطهاا بباااقي عناصار التمكاين، باناااافالمصااحبة لهاا

 Designأو كميااة تعااد لهااذا القاارا برااكا أاانوال علااة انقااا ت تااذ بعااين انعتبااار  ال ) علااة دراأااة نوعيااة و/

Factors ( الواردة في )Design Guide - Cobit 2019. ) 

 إطالل مجلا اإلدارة عليع.من قبا اللجنة وعلة أن يتم  عتماد تقارير المدق  )الداتلي والخارجي( ي مح ب -

فحاص الاذال يقاوم بمجلاا اإلدارة و مان قباانحقااً إعتمادهماا  لياتمأياأاة وبرنااما األمان ال ايبراني اإلطالل علاة  -

 .برانياإلمتثال ل ياأة وبرناما األمن ال ي



  وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لهادليل حاكمية 

 

 

 11/14رقم الصفحة:  2022م أ  /2019م /  2016تاريخ اإلصدار:  / م م 3رقم اإلصدار: 

   

مااة والتوافاا  باين الخطااة اإلأااتراتيجية العامااة للبنااك التجاارال األردنااي وتطااة دائاارة تكنولوجيااا ءالت كاد ماان وجااود الموا -

 المعلومات اإلأتراتيجية بما يرمن تحقي  أهدا  البنك اإلأتراتيجية.

 الت كد من تطبي  تدمات تقنية المعلومات بما يخدم الحد من المخاطر. -

، أااير المراااريع، إأااتقالل المااوارد و اإلأااتفادة ةألداء ومراقبااة تطبياا  و تحقياا  اإلأااتراتيجية العاماامتابعااة ملشاارات ا -

 منها، وملشرات جودة تقديم الخدمات، وبطاقات األهدا  المتوازنة التي تعكا تحقي  األهدا  اإلأتراتيجية.

جياا المعلوماات واأاة، معلوماات، بنياة تكنولالت كد من وجود اإلأتثمار األمثا للماوارد المتاحاة، أاواء كاناظ أنةماة ح  -

 التحتية، والموظفين.

 الت كد من إنراء نةام وآلية إلدارة الخدمات المقدمة من الطر  الثالث بقرا دعم عملية تقديم تدمات البنك. -

طر وتقاوم ترمن لجنة حاكمية تكنولوجياا المعلوماات اأاتقاللية وحادة أمان المعلوماات وبحياث تتباع إداريااً لادائرة المخاا -

ورفعهااا للجنااة حاكميااة تكنولوجيااا  التااي تقااوم برفعهااا وحاادة أماان المعلومااات اللجنااة التوجيهيااة باااإلطالل علااة التقااارير

واننحرافاات المتعلقاة بتطبيا  أياأاة األمان ال ايبراني وإجراءاتهاا،  ،البناكمن ال يبراني فاي فيما يخص األ المعلومات

 التوصااياتتااائا تقياايم ماادى كفايااة وكفاااءة برناااما وأياأااة األماان ال اايبراني، وونتااائا تقياايم المخاااطر ال اايبرانية، ون

واتتراقات األمن ال يبراني تاالل فتارة  ، ملخص ي تعرا أهم أحداث تهديداتالتنفيذ الواجبة والمتطلبات واإلجراءات

 التقرير.

 

 لجنة التدقيق: .3

( Audit Charterت امن ميثاب التادقي  )ترمين م لوليات وصالحيات ونطاب عما تدقي  تكنولوجيا المعلوما -

ماع متطلباات الجهاات من جهة وامن إجراءات متفا  عليهاا ماع المادق  الخاارجي مان جهاة أتارى، وبماا يتوافا  

 .الرقابية

من قيام المدق  الداتلي والمدق  الخارجي للبنك لادى تنفياذ عملياات التادقي  المتخصاص للمعلوماات  للمجلا الت كيد -

 مصاحبة لها اإللتمام بما يلي:والتكنولوجيا ال

 معايير تدقي  تكنولوجيا المعلومات بح   أتر تحديث للمعيار الدولي( .1

        ((Information Technology Assurance Framework( ITAF ) الصادر عن جمعية التدقي 
 

 ( ومنها: ISACAوالرقابة علة نةم المعلومات )        

معتمادة بهاذا الخصاو  ت تاذ بعاين انعتباار األهمياة الن ابية للعملياات وم اتوى  تنفيذ مهمات التدقي  امن تطاة ●

 المخاطر ودرجة الت  ير علة أهدا  ومصالح البنك.

 توفير واإللتمام بخط  التدري  والتعليم الم تمر من قبا الكادر المتخصص بهذا الصدد. ●

 Professional and Organizational Independency)اإللتااامام بمعاااايير انأاااتقاللية المهنياااة واإلدارياااة ) ●

 وامان عدم ترارب المصالح الحالية والم تقبلية.

والحفاااظ  Due Professional  Care)( وبااذل العنايااة المهنيااة )Objectivityاإللتاامام بمعااايير المواااوعية ) ●

لتمتاع بهاا، ومعرفاة ( مان المعاار  والمهاارات الواجا  اProficiencyالم تمر علة م توى التناف ية والمهنية  )

عميقة في آليات وعمليات البنك المختلفة المرتكمة علة تكنولوجيا المعلومات وتقاارير المراجعاة والتادقي  األتارى 

المتناأا  ماع الحالاة، والحاا العاام فاي  (Evidence)المالية والتراقيلية والقانونياة(، والقادرة علاة تقاديم الادليا  )

 لمخالفة ألحكام القوانين واألنةمة والتعليمات.كرا الممارأات غير المقبولة وا

فحااص وتقياايم ومراجعااة عمليااات توظيااا وٕادارة مااوارد تكنولوجيااا المعلومااات وعمليااات البنااك المرتكاامة عليهااا  .2

( حياال م اتوى المخااطر الكلاي للمعلوماات Reasonable Overall Audit Assuranceوإعطااء رأال عاام )

المطلوباة، علماااً با ن درجاات التقياايم محااور البرنااما تاادقي  يراما علاة األقااا  نوالتكنولوجياا المصااحبة لهااا اام

( Composite Risk Ratingللمخاطر تنق م تنازلياً الة تم ة م تويات )عبارة عن ألم التقيايم الكلاي للمخااطر 

(، وعاادل Satisfactory Performance, Rate 2(، ومرااي )Strong Performance, Rate 1قاوال ) : 

(fair Performance, Rate 3( وحااادال ،)Marginal Performance, Rate 4 وغيااار مرااااي ،)

(Unsatisfactory Performance, Rate 5.) 

علة أن يكون تكرار التدقي  لكافة المحاور أو جمء منها كحد أدنة مرة واحدة أنوياً علة األقا في حاال تام تقيايم و 

المخاطر، ومرة واحدة كا أنتين علة األقا في حال تام تقيايم المخااطر ( بح   ألم تقييم 4أو  5المخاطر بدرجة )

، ماع مراعاااة (1أو  2ومارة واحاادة كاا  ااالث أانوات علااة األقاا فاي حااال تام تقياايم المخااطر بدرجااة ) (3بدرجاة )
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ت التقير الم تمر في م اتوى المخااطر واألتاذ بعاين اإلعتباار التقيارات الجوهرياة التاي تطارأ علاة بيئاة المعلوماا

 بتقااارير التاادقي  البنااك المركاامال قي  المااذكورة، علااة أن يااتم تموياادوالتكنولوجيااا المصاااحبة لهااا تااالل فتاارات التااد

آليااات البنااك المتبعااة ماان حيااث التخطااي  انأااتراتيجي ورأاام وللمحاااور المااذكورة ترااما عمليااات التقياايم والتااي 

ليااات توظيااا المااوارد المختلفااة بمااا فيهااا مااوارد ال ياأااات والمبااادح وٕاجااراءات العمااا المكتوبااة والمعتماادة، وآ

تكنولوجيا المعلومات والعنصر البررال، وآليات وأدوات المراقباة والتح اين والتطاوير، والعماا علاة تو يا  نتاائا 

التاادقي  وتقييمهااا اعتمااادا علااة أهميااة انتااتالنت ونقاااط الرااعا)المالحةات( باإلاااافة للرااواب  المفعلااة وتقياايم 

طر المتبقية والمتعلقة بكا منها باأتخدام معيار منهجي لتحليا وقيااس المخااطر، مترامنا اإلجاراءات م توى المخا

التصحيحية المتف  عليها والمنوال اتباعها من قبا إدارة البنك بتواريخ محاددة للتصاحيح، ماع اإلشاارة اامن جادول 

بناك المركامال األردناي بتقريار أانوال تموياد ال، ومالحةاةبال المعنايتا  إلة رتبة صاح  الم الولية فاي البناك 

للتاادقي  الااداتلي وآتاار للتاادقي  الخااارجي علااة التااوالي يتراامن رد اإلدارة التنفيذيااة وٕاطااالل وتوصاايات المجلااا 

وتلااك تااالل ااواب ( المعلومااات والتكنولوجياا المصاااحبة لهاا، -بخصوصاع، ووفاا  نماوتة تقرياار تادقي  )مخاااطر

 .الربع األول من كا عام

تةمااة لمتابعااة نتااائا التاادقي  للت كااد ماان معالجااة المالحةااات وانتااتالنت الااواردة فااي تقااارير الماادق  إجااراءات من .3

بالمواعيد المحددة، والعما علة رفع م توى األهمية والمخاطر تصاعيدا تادريجيا فاي حاال عادم انأاتجابة ووااع 

 المجلا بصورة تلك كلما تطل  األمر.

المعلوماات بمعاايير قيااس  ( لكوادر تدقي  تكنولوجياPerformance Evaluationترمين آليات التقييم ال نوال  ) .4

، وعلااة أن تااتم عمليااات التقياايم ماان قبااا المجلااا ممااثالً بلجنااة التاادقي  المنبثقااة عنااع وبح اا  الت ل ااا مواااوعية

 اإلدارال التنةيمي لدوائر التدقي .

 Information Technology) الاادولي  المهنيااة الااواردة فااي المعيااار والممارأااات منةومااة األتااالباعتماااد  .5

Assurance Framework( )ITAF) ( الصاادر عان جمعياة التادقي  والرقاباة علاة نةام المعلومااتISACA )

  .الذال يج  علة المدق  الداتلي والمدق  الخارجي انمتثال لها وتحديثاتع

 

المصاااااحبة لهااااا   ايااااوالتكنولوج (  دور الماااادق  الااااداتلي للمعلوماااااتOutsource أااااناد)ب أن يقااااوم البنااااك مكااااني

(Internal IT Auditلجهاة تارج )كافاة تلبياة شاريطةعان المادق  الخاارجي المعتماد،  متخصصاة م اتقلة ةيا 

 لجناةو ويحاتفظ مجلاا اإلدارة صالة تات أتارى تعليماات وأياة متطلباات تعليماات حاكمياة تكنولوجياا المعلوماات

 .أدنة كحد متطلباتال تلبية من والت كد انمتثال صبفح يتعل  فيما بدورهما عنع المنبثقة التدقي 
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 اإلدارة التنفيذية العليا:مسؤوليات ومهام  .1

توظيااا العنصاار البراارال الملهااا والماادرب ماان األشااخا  توال الخباارة فااي مجااانت إدارة مااوارد تكنولوجيااا  -

تدقي  تكنولوجيا المعلومات اعتمادا علة معايير المعرفاة المعلومات وٕادارة المخاطر وادارة أمن المعلومات وإدارة 

األكاديمية والمهنية والخبارة العملياة بااعترا  جمعياات دولياة ملهلاة بموجا  معاايير انعتمااد الادولي للملأ اات 

وبماا يتفا   ( و/أو أية معايير أترى موازياة كاا بح ا  اتتصاصاعISO/IEC 17024المانحة للرهادات المهنية )

ببراما التدري  والتعليم الم تمر للحفاظ علة م توى مان المعاار  والمهاارات  الموظفينبرفد و ات البنكمع أياأ

 .يلبي ويحق  عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات

اعتماااد منةومااة الخاادمات والبااراما والبنيااة التحتيااة لتكنولوجيااا المعلومااات الداعمااة والم اااعدة لتحقياا  عمليااات   -

 ،ا المعلومات وبالتالي أهدا  المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها، وبالتالي األهادا  الملأ ايةحاكمية تكنولوجي

وتطويرها براكا م اتمر لمواكباة تطاور أهادا  وعملياات البناك وبماا يتفا  وأفراا الممارأاات الدولياة  توفيرهاو

 المقبولة.

بمعااايير قياااس مواااوعية ت تااذ بعااين  ( للكااوادرPerformance Evaluationتراامين آليااات التقياايم ال اانوال ) -

 انعتبار الم اهمة من تالل المركم الوظيفي بتحقي  أهدا  البنك.

تطاوير البنيااة التحتيااة ونةاام المعلوماات الالزمااة لتااوفير المعلومااات والتقاارير لم ااتخدميها كمرتكاام لعمليااات اتخااات  -

( Information Quality Criteriaالقاارار فااي البنااك، وعليااع يجاا  أن تتااوفر متطلبااات جااودة المعلومااات )

ومتطلباات  ،((Integrity Completeness, Accuracy and Validity or Currencyوالمتمثلاة بالمصاداقية 

ال اارية بح اا  أياأااة تصاانيا البيانااات ومتطلبااات التوافريااة وانمتثااال بتلااك المعلومااات والتقااارير، باإلاااافة 

 ( .COBIT  – Enabling Informationللمتطلبات األترى الواردة في )

مان تاالل اتباال  توظيا اآلليات المختلفة لترجيع تطبيا  ال الوكيات المرغوباة وتجنا  ال الوكيات غيار المرغوباة -

 أأالي  الحوافم والعقوبات.

 

 :واالمن السيبراني اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات. 2

  ياالمعلوماات لتحق ايالتكنولوج جييالتوافا  انأاترات ةياعملرامن ت تم تركيا لجنة توجيهياة لتكنولوجياا المعلوماات

مادراء اإلدارة  ةيوعراوتتكاون مان رئايا اللجناة ال ايد المادير العاام و للبنك بركا م اتدام، ةيجياألهدا  انأترات

م كماا تاا ،أمان المعلومااات وم االولإدارة المخااطر  ريالمعلوماات ومااد ايااتكنولوج ريبمااا فاي تلااك ماد اياالعل ةياذيالتنف

 مكنهاايو، بصافة مراقا /للمادق  العامانتخاب أحد أعراء المجلاا ليكاون عراواً مراقبااً فاي هاذه اللجناة باإلااافة 

 ةيادور تكاون علاة أن ة،يلدى الحاجة لحراور اجتماعاتهاا، وتو ا  اللجناة اجتماعاتهاا بمحااار أصاول ريدعوة الق

 للجنة فيما يلي:هذا وتتلخص مهام اا، انجتماعات مرة كا  ال ة أشهر علة األق

 ذهاياعلاة تنف واإلشارا  المقارة مان قباا المجلاا، ةيجيبالوصاول لألهادا  انأاترات لاةيالكف ةيواع الخط  ال انو .1

 م تمر. بركا هايالمل رة عل ةيوالخارج ةيومراقبة العواما الداتل قهايلرمان تحق

مادها ومراجعتها بركا م تمر وبماا المصاحبة لها واعت التواف بمصفوفة أهدا   ةيرب  مصفوفة األهدا  الملأ  .2

 ،حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لهاا ماتيتعلللبنك وأهدا   ةيجيانأترات األهدا   يتحق رمني

 بمراقبتها براكا م اتمر ةيذيمن اإلدارة التنف نييالمعن ايو تكل ومراجعتها اسيللق رييمجموعة معا ايومراعاة تعر

 .تلك لةوٕاطالل اللجنة ع

 ،المعلوماات اياتكنولوج ةياحاكم اتياألهدا  وعمل  يالالزمة لتحق ةيالمال ريوغ ةيالموارد المال صيبتخص ةيالتوص .3

الالزمااة لاادعم  اتيااكافااة العمل ترااما ةيااميتنة اكااايانأااتعانة بالعنصاار البراارال الكفااوء والمناأاا  ماان تااالل هو

والخاادمات األتاارى  ةيااالتكنولوج ةيااالتحت ةيااالبن عيااتطوو األهاادا  تراعااي فصااا المهااام وعاادم ترااارب المصااالح،

 ايااتكنولوج ةيااحاكم اتيااوعمل عيمرااار ذيااتنف رياإلشاارا  علااة أاا اتيااعمل وتااولي المتعلقااة بهااا تدمااة لألهاادا ،

 المعلومات.

 .ةيالمعلومات بح   األولو ايوبراما تكنولوج عيمرار  يترت .4

 بركا م تمر. نهاية رفع كفاءتها وتح والعما عل ةيوالتكنولوج ةيمراقبة م توى الخدمات الفن .5

 :ةيالمعلومات بخصو  األمور التال ايتكنولوج ةيالالزمة للجنة حاكم اتيرفع التوص .6

 في إدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لهااإلدارة التنفيذية دور : لرابعاالباب 
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 المعلومات ايتكنولوج ةيمهام لجنة حاكم  يبتحق لةيالكف اتيواآلل الموارد الالزمة صيتخص. 

 ةيجياألهدا  انأترات  يإنحرافات قد تل ر ألبا علة تحق ةيأ. 

 المعلومات. ةيوأمن وحما ايمقبولة متعلقة بتكنولوج ريمخاطر غ ةيأ 

 المعلومات. ايتكنولوج عياألداء وانمتثال بمتطلبات اإلطار العام إلدارة واب  ومراقبة موارد ومرار ريتقار 

  .هايعل انطالل ديفي المعلومات بمحاار اجتماعاتها أون ب ول والحصول علة ما ايتكنولوج ةيحاكملجنة  ديتمو .7

 ويكون مدير دائرة هندأة العمليات مقرراً للجنة.
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