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ال يسمح بنسخ و/أو نشر و/أو تحريف و/أو شطب أي من محتويات هذه 

األردني وتحت طائلة  اإلسالميذن خطي مسبق من البنك إالوثيقة دون 

 املساءلة القانونية
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 مقدمة 

  املعلومات تكنولوجيا موارد تعتبر
 
 مهم مرتكزا

 
 هسيير عملياتفي ت املصرفالتأثير على قدرة و من حيث الحجم النسبي  ا

ى آليات من جهة وعل البنك، كما وتلعب دورا حساسا في التأثير على تنافسية منتجات وخدمات وبالتالي تحقيق أهدافه

 .من جهة أخرى صنع القرار وإدارة املخاطر 

 .املصرفية املؤسساتفي قطاع تكنولوجيا املعلومات من قبل  ةيبرر حجم االستثمارات الضخم وهو ما 

 نياتالتق استخدام ضرورة عليها فرضت كبيرة تحديات واالنشطة القطاعات كافة يف االعمال مؤسسات واجهت لقد    

  ذلك اصبح بحيث،  املتقدمة والتكنولوجيا الحديثة
 
  امرا

 
  ومعيارا

 
 عهام للتعامل ودافعا املؤسسات هذه تطور  في هاما

 انظمتها.و  املعلومات تقنيات في االستثمارب املؤسسات تلك قيام ذلك تطلب وقد.  اعمالها مجاالت في وللتنافسية

  

 داتتهديوال املخاطر من العديد وجود من املعاصرة والتقنيات الضخمة االستثمارات تلك تسلم فلم اخر جانب وعلى

 خداماست ظل يف قبل من موجودة تكن لم التي متغيرات من الجديدة البيئة افرزت حيث،  صاحبتها التي والتحديات

 مالستخدا املصاحبة املخاطر من جديدة اشكال برزتحيث ، اليدوية النظم على تعتمد التي التقليدية االساليب

 في السبق ىعل بينها فيما تتنافس املؤسسات واصبحت العصر بها اتسم والتي االلكترونية والتقنيات التكنولوجيا

 . استخدامها

  

 هاتوج والتشريعية الحكومية املستويات كافة على بالغ باهتمام(  IT Governance)  املعلومات تقنية حوكمة يحظى مفهوم

 لتيا واملزايا املنافع من وثوالبح الدراسات عنه كشفت ملا نظرا ، سواء حد على االعمال ومؤسسات والرقابة االشراف

 ومبادئ يرومعاي قواعد تطبيق نتيجة االقتصادية الوحدات مستوى  على وكذلك الكلي االقتصادي املستوى  على تتحقق

 محاور و  عناصر الحد ملحة اهمية ظهور  الشركات حوكمة دعائم إلرساء املتعمقة املحاوالت تمخضت وقد الجيدة، الحوكمة

 لحماية دخالم ومنهجيتها وقواعدها ملبادئها الجيد التطبيق يعد والذي املعلومات تقنية حوكمة عليه اطلق ما وهو الحوكمة

 االقتصادية. باملؤسسات والخصوصية املعلومات امن

 

 
ا
 اإلسناد-الدليل: مرجعية أوال

 ملتطلبات 
 
البنك  افق مع تعليماتبما يتو وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها و  حاكميةصدر هذا الدليل سندا

 الخصوص.املركزي االردني النافذة في هذا 
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ا
 التعريفات: ثانيا

 املعاني املحددة لها فيما بعد ما لم تدل القرينة أو السياق على غير ذلك. الدليل اللكلمات والعبارات الواردة في هذيكون  

 األردني. اإلسالميالبنك  البنك  .1

 ركزي األردني.البنك امل البنك املركزي   .2

 الدليل  .3
 إلسالمياوإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها في البنك  حاكمية دليل

 األردني.

4.  
حاكمية املعلومات 

 والتكنولوجيا املصاحبة لها

 توزيع األدوار واملسؤوليات وتوصيف العالقات بين األطراف والجهات

 إلدارة التنفيذية( بهدفوا اإلدارة مجلساملختلفة وأصحاب املصالح )مثل 

تعظيم القيمة املضافة للمؤسسة باتباع النهج األمثل الذي يكفل املوازنة بين 

املخاطر والعوائد املتوقعة، من خالل اعتماد القواعد واألسس واآلليات 

الالزمة لصنع القرار وتحديد التوجهات االستراتيجية واألهداف في البنك 

 ى تحققها بما يكفل ديمومة وتطور البنك.وآليات مراقبة وفحص امتثال مد

5.  
إدارة املعلومات والتكنولوجيا 

 املصاحبة لها

مجموعة النشاطات املستمرة التي تقع ضمن مسؤولية اإلدارة التنفيذية 

وتشمل التخطيط بغرض تحقيق األهداف االستراتيجية بما يشمل املوائمة 

اطات راء والتنفيذ، ونشوالتنظيم، ونشاطات البناء والتطوير بما يشمل الش

التشغيل بما يشمل توصيل الخدمات والدعم، ونشاطات املراقبة بما يشمل 

القياس والتقييم، وبما يكفل ديمومة تحقيق أهداف البنك وتوجهاته 

 االستراتيجية.

6.  
عمليات حاكمية تكنولوجيا 

 املعلومات

زمة مجموعة املمارسات والنشاطات املنبثقة عن سياسات املؤسسة والال 

 لتحقيق أهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها.

7.  
أهداف املعلومات 

 والتكنولوجيا املصاحبة لها

مجموعة األهداف الرئيسية والفرعية املتعلقة بنشاطات الحاكمية واإلدارة 

 للمعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها والالزمة لتحقيق األهداف املؤسسية.

 األهداف املؤسسية  .8
مجموعة األهداف املتعلقة بالحاكمية واإلدارة املؤسسية والالزمة لتحقيق 

 احتياجات أصحاب املصالح وأهداف هذه التعليمات.

 األردني. اإلسالميمجلس إدارة البنك  املجلس  .9

 العليا التنفيذية اإلدارة  .10

تشمل الرئيس التنفيذي /املدير العام للبنك ونائب املدير العام ومساعد 

دائرة املالية ومدير دائرة العمليات الخارجية ومدير الر العام ومدير املدي

، ومدير دائرة إدارة املخاطر ومدير دائرة )املحلية( دائرة العمليات املركزية

التدقيق الداخلي ومدير دائرة التدقيق الشرعي الداخلي ومدير دائرة الخزينة 

له  فة ألي موظف في البنكومدير دائرة االمتثال، باإلضاملؤسسات املالية وا

 
 
 مباشـــــــرة

 
سلطة تنفيذية موازية ألي من الســـلطات املذكورة ويرتبط وظيفيا

ــــس التنفيذي /املدير العام.  بالرئيـــ
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 أصحاب املصالح  .11
أي ذي مصلحة في البنك مثل املساهمين أو املوظفين أو الدائنين أو العمالء 

 هات الرقابية املعنية.أو املزودين الخارجيين أو الج

 للبنك في األردن. ية في نفس بناية اإلدارة العامةمكان العمل (On-siteفي املوقع )  .12

 (Off-siteخارج املوقع )  .13
س للبنك في األردن لكن بنفة مغايرة لبناية اإلدارة العامة مكان العملية في بناي

 املحافظة.

 (Near-siteقرب املوقع )  .14
لبنك للتي تتواجد فيها اإلدارة العامة افظة مغايرة للمحافظة امكان العملية في مح

 في األردن.

 للبنك.بلد مغاير لبلد اإلدارة العامة  مكان العملية في (Off-shoreفي الخارج )  .15

 

 
ا
 ادارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها بحاكمية االلتزام: ثالثا

من االقل  ثالثة اعضاء على"، تتألف من اكمية تكنولوجيا املعلوماتلجنة حتتشكل لجنة منبثقة عن املجلس تسمى " .1

وتتولى اللجنة اعتماد االهداف االستراتيجية لتكنولوجيا املعلومات  خارجيين،واالستعانة عند اللزوم بخبراء  املجلس

علومات كنولوجيا املالعام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع ت اإلطاروالهياكل التنظيمية املناسبة وكذلك وضع 

واعتماد مصفوفة االهداف واملسؤوليات واعتماد امليزانيات للمشاريع واالشراف العام على سير عمليات وموارد 

 ومشاريع تكنولوجيا املعلومات وتحقيقها ملتطلبات واعمال البنك.

ملدير العام ا " برئاسةلوماتتشكيل لجنة من االدارة العليا التنفيذية تسمى "اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املع .2

وعضوية مدراء االدارة التنفيذية العليا وتتولى اللجنة وضع الخطط السنوية والتوصية بتخصيص املوارد املالية وغير 

كذلك و  املالية الالزمة لتحقيق االهداف والعمل على ترتيب مشاريع وبرامج تكنولوجيا املعلومات بحسب االولوية

 وتحسينها.الفنية والتكنولوجية والعمل على رفع كفاءتها  مراقبة مستوى الخدمات

ع ذكر أسباب م ببنوده،تضمين تقرير مجلس االدارة السنوي بتقرير للجمهور يبين وجود الدليل ويوضح مدى االلتزام  .3

 عدم االلتزام بأي بند لم يتم تطبيقه.

 www.jordanislamicbank.comنك  يوفر البنك النسخة املعتمدة من الدليل على املوقع اإللكتروني للب .4

 

 
ا
 أهداف حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها :رابعا

 إلى تحقيق ما يلي:ا الدليل هدف هذي

ـــــالح ) .1 ــ ــ ــ ــ ــــحــاب املصـــ ــ ــ ــ ــ ( وتحقيق توجهــات وأهــداف البنــك من خالل تحقيق Stakeholder’s Needsتلبيــة احتيــاجــات أصــ

 بة لها، وبما يضمن:أهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاح

 توفير معلومات ذات جودة عالية كمرتكز يدعم آليات صنع القرار في البنك. .أ

 إدارة حصيفة ملوارد ومشاريع تكنولوجيا املعلومات، تعظم االستفادة من تلك املوارد وتقلل الهدر منها. .ب

 توفير بنية تحتية تكنولوجية متميزة وداعمه تمكن البنك من تحقيق أهدافه. .ج

 تقاء بعمليات البنك املختلفة من خالل توظيف منظومة تكنولوجية كفؤة وذات اعتمادية متميزة.االر  .د

 إدارة حصيفة ملخاطر تكنولوجيا املعلومات تكفل الحماية الالزمة ملوجودات البنك. .ه

ة ياملســـاعدة في تحقيق االمتثال ملتطلبات القوانين والتشـــريعات والتعليمات باإلضـــافة لالمتثال الســـتراتيج .و

 وسياسات وإجراءات العمل الداخلية.

 تحسين نظام الضبط والرقابة الداخلي. .ز
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تعظيم مســـــــــــتوى الرضـــــــــــا عن تكنولوجيا املعلومات من قبل مســـــــــــتخدميها بتلبية احتياجات العمل بكفاءة  .ح

 وفعالية.

 إدارة خدمات األطراف الخارجية املوكل إليها تنفيذ عمليات ومهام وخدمات ومنتجات. .ط

ـــــمول .2 ــ ــ ــ يــة في حــاكميــة وإدارة املعلومــات والتكنولوجيــا املصـــــــــــــــاحبــة لهــا من حيــث األخــذ بــاالعتبــار ليس فقط تحقيق الشـــ

ــــبعة ) ــ ــ ـــــر تمكين )دعامات( سـ ــ ( تكون مصـــــــــاحبة ومكملة لخدمات Enablers 7التكنولوجيا بحد ذاتها وإنما توفير عناصــ

 تكنولوجيا املعلومات تتمثل بـ:

 .العملاملبادئ والسياسات وأطر  .1

 .ليات حاكمية تكنولوجيا املعلوماتعم .2

 .الهياكل التنظيمية .3

 .املعلومات والتقارير .4

 .ية التحتية لتكنولوجيا املعلوماتالخدمات والبرامج والبن .5

 .املعارف واملهارات والخبرات .6

 ةمنظومة القيم واألخالق والســــــــــــــلوكيات، وضــــــــــــــرورة توفيرها بمواصــــــــــــــفات وأبعاد محددة لتحقيق وخدم .7

ــــاحبة لها ليس فقط في عمليات تكنولوجيا املعلومات  ــ ــ ــ ــ متطلبات وأهداف املعلومات والتكنولوجيا املصــ

 وحسب، وإنما في كافة عمليات البنك املرتكزة على املعلومات والتكنولوجيا.

ليها في ع بني ممارســــــــــات وقواعد العمل والتنظيم بحســــــــــب أفضــــــــــل املعايير الدولية كنقطة انطالق يتم االرتكاز والبناءت .3

 مجالي حاكمية وإدارة عمليات ومشاريع وموارد تكنولوجيا املعلومات.

فصــــــــــــــل عمليات ومهام ومســــــــــــــؤوليات املجلس في مجال الحاكمية عن تلك التي تقع ضــــــــــــــمن حدود مســــــــــــــؤولية اإلدارة  .4

 التنفيذية بخصوص املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها.

ملســــــــــــــتقلــة وفحص االمتثــال في مجــالي حــاكميــة وإدارة املعلومــات والتكنولوجيــا تعزيز آليــات الرقــابــة الــذاتيــة والرقــابــة ا .5

 املصاحبة لها وبما يسهم في تحسين وتطوير األداء بشكل مستمر.

 

 
ا
 : اللجان خامسا

 لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات .1

ــــائه،  ــ ـــــكيل لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات من بين أعضـ ـــكل هذه على املجلس تشــ ــ ـــ اللجنةوتتشــ ــ اء على من ثالثة أعضــ

 وتتولى املهام التالية كحد أدنى: األقل

 

ـــــبة بما في ذلك اللجان  .أ ـــتراتيجية لتكنولوجيا املعلومات والهياكل التنظيمية املناســ ــ اعتماد األهداف االســ

التوجيهية على مســــــــــــتوى اإلدارة التنفيذية العليا وعلى وجه الخصــــــــــــوص )اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا 

بما يضــــمن تحقيق وتلبية األهداف االســــتراتيجية للبنك وتحقيق أفضــــل قيمة مضــــافة من املعلومات( و 

مشـــــاريع واســـــتثمارات موارد تكنولوجيا املعلومات، واســـــتخدام األدوات واملعايير الالزمة ملراقبة والتأكد 

 IT Balancedمن مدى تحقق ذلك، مثل اســــــــــــــتخدام نظام بطاقات األداء املتوازن لتكنولوجيا املعلومات )

Scorecards واحتســــاب معدل العائد على االســــتثمار )(ROI )(Return On Investment ) وقياس أثر املســــاهمة في ،

 زيادة الكفاءة املالية والتشغيلية.

اعتمـــاد اإلطـــار العـــام إلدارة وضــــــــــــــبط ومراقبـــة موارد ومشــــــــــــــــاريع تكنولوجيـــا املعلومـــات يحـــاكي أفضــــــــــــــــل  .ب

 COBIT( )Control Objectives for Informationالخصـــــوص وعلى وجه التحديد )املمارســـــات الدولية املقبولة بهذا 

and related Technologyمن خالل تحقيق األهـــداف  التعليمـــاتتحقيق أهـــداف ومتطلبـــات  (، يتوافق ويلبي
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ـــفوفــــة أهــــداف املعلومــــات 1املؤســــــــــــــســــــــــــــيــــة الواردة في املرفق رقم ) ــ ــ ــ ــ ــــتــــدام، وتحقيق مصـــ ــ ــ ــ ــ ـــــكــــل مســ ــ ــ ــ ( بشـــ

ــــاح ــ ــ (، ويغطي عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات 2بة لها والواردة في املرفق رقم )والتكنولوجيا املصـــ

 (. 3الواردة في املرفق رقم )

(، وأهداف املعلومات والتكنولوجيا 1اعتماد مصــــــــــــــفوفة األهداف املؤســــــــــــــســــــــــــــية الواردة في املرفق رقم ) .ج

 أدنى2املصـــــــــــــــاحبــة لهــا الواردة في املرفق رقم )
 
ــــيف األهــداف الفرعيــة ( واعتبــار معطيــاتهــا حــدا ــ ــ ــ ــ ، وتوصــ

 الالزمة لتحقيقها.

( تجاه العمليات الرئيســـــية لحاكمية تكنولوجيا املعلومات في RACI Chartاعتماد مصـــــفوفة للمســـــؤوليات ) .د

ـــخص أو األطراف 3املرفق رقم ) ــ ــ ــ ــ ( والعمليات الفرعية املنبثقة عنها من حيث: الجهة أو الجهات أو الشـــ

(، وتلك املســــــــــــــتشــــــــــــــارة Accountable(، وتلك املســــــــــــــؤولة بشــــــــــــــكل  ها ي )Responsibleاملســــــــــــــؤولة بشــــــــــــــكل أولي )

(Consulted( وتلك التي يتم إطالعها ،)Informed تجاه كافة العمليات في املرفق املذكور مســـترشـــدين بمعيار )

(COBIT 5 Enabling Processesبهذا الخصوص ). 

يتوافق ويتكامل مع اإلطار العام الكلي  التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات .ه

إلدارة املخاطر في البنك وبحيث يأخذ بعين االعتبار ويلبي كافة عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات 

 (.3الواردة في املرفق رقم )

 اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا املعلومات بما يتوافق واألهداف االستراتيجية للبنك. .و

ـــــراف ا .ز ــ ــ ــ لعام واالطالع على ســــــــــــير عمليات وموارد ومشــــــــــــاريع تكنولوجيا املعلومات للتأكد من كفايتها االشـ

 ومساهمتها الفاعلة في تحقيق متطلبات وأعمال البنك.

 اإلطالع على تقارير التدقيق لتكنولوجيا املعلومات واتخاذ ما يلزم من إجراءات ملعالجة اإلنحرافات. .ح

 الالزمة لتصحيح أية إنحرافات. التوصية للمجلس باتخاذ اإلجراءات .ط

 

 اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات: .2

على اإلدارة التنفيذية العليا تشــــــــكيل اللجان التوجيهية الالزمة لضــــــــمان عملية التوافق االســــــــتراتي ي لتكنولوجيا 

ــــتدام، وعليه  ــ ــ ـــكل مسـ ــ ــ ـــتراتيجية للبنك واشــ ــ ــ ـــــكيل لجنة تمَّ  املعلومات لتحقيق األهداف االســ ــ اللجنة بميت ســـــــــ تشــ

ـــها التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات  العام وعضـــــوية مدراء اإلدارة التنفيذية العليا بما في ذلك مدير املدير  ويرأســ

ـــــائــه  أمن املعلومــات، دائرة إدارة املخــاطر ومــدير دائرة تكنولوجيــا املعلومــات ومــدير ــ ــ ــ ــ وينتخــب املجلس أحــد أعضــ

 في هذه اللجنة باإلضــــ
 
 مراقبا

 
افة ملدير التدقيق الداخلي، ويمكنها دعوة الغير لدى الحاجة لحضــــور ليكون عضــــوا

اجتماعاتها، وتوثق اللجنة اجتماعاتها بمحاضــــــــر أصــــــــولية، على أن تكون دورية االجتماعات مرة كل ثالثة أشــــــــهر 

 على األقل، وتتولى على وجه الخصوص القيام باملهام التالية:

داف االستراتيجية املقرة من قبل املجلس، واإلشراف على وضع الخطط السنوية الكفيلة بالوصول لأله .1

 تنفيذها لضمان تحقيقها ومراقبة العوامل الداخلية والخارجية املؤثرة عليها بشكل مستمر.

ربط مصفوفة األهداف املؤسسية بمصفوفة أهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها وكما وردت  .2

عتها بشكل مستمر وبما يضمن تحقيق األهداف االستراتيجية للبنك ( واعتمادها ومراج1في املرفق رقم )

وأهداف التعليمات، ومراعاة تعريف مجموعة معايير للقياس ومراجعتها وتكليف املعنيين من اإلدارة 

 التنفيذية بمراقبتها بشكل مستمر وإطالع اللجنة على ذلك.

تحقيق األهداف وعمليات حاكمية تكنولوجيا التوصية بتخصيص املوارد املالية وغير املالية الالزمة ل .3

( على التوالي وكحد أدنى، واالستعانة بالعنصر البشري الكفوء 3( و )2املعلومات الواردة في املرفقين )
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واملناسب في املكان املناسب من خالل هياكل تنظيمية تشمل كافة العمليات الالزمة لدعم األهداف 

الح، وتطويع البنية التحتية التكنولوجية والخدمات األخرى تراعي فصل املهام وعدم تضارب املص

ي عمليات اإلشراف على سير تنفيذ مشاريع وعمليات حاكمية 
ّ
املتعلقة بها خدمة لألهداف، وتول

 تكنولوجيا املعلومات.

 ترتيب مشاريع وبرامج تكنولوجيا املعلومات بحسب األولوية. .4

 والعمل على رفع كفاءتها وتحسينها بشكل مستمر. مراقبة مستوى الخدمات الفنية والتكنولوجية .5

ور بخصوص األم املنبثقة عن املجلس رفع التوصيات الالزمة للجنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات .6

 التالية:

 تخصيص املوارد الالزمة واآلليات الكفيلة بتحقيق مهام لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات.  -أ

 تحقيق األهداف االستراتيجية. أية انحرافات قد تؤثر سلبا على   -ب

 أية مخاطر غير مقبولة متعلقة بتكنولوجيا وأمن وحماية املعلومات.  -ج

تقارير األداء واالمتثال بمتطلبات اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا   -د

 املعلومات.

بأول والحصــــــــــــــول على ما تزويد لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات بمحاضــــــــــــــر اجتماعاتها أوال   -ه

 يفيد االطالع عليها.

 
ا
 : األهداف وعمليات حاكمية تكنولوجيا املعلوماتسادسا

ـــــب املرفقين ) .1 ــ ــ ــ ــ  أدنى 3( و)2تعتبر األهــداف وعمليــات حــاكميــة تكنولوجيــا املعلومــات بحســ
 
( على التوالي ومعطيــاتهــا حــدا

علومات ، وتعتبر اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا امليتوجب على إدارة البنك العليا االمتثال لها وتحقيقها بشــــــكل مســــــتمر

املســــــؤول األول عن ضــــــمان االمتثال بتحقيق متطلباتها، ولجنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات واملجلس ككل املســــــؤول 

ــــوص تكنولوجيــا املعلومــات و ــ ــ ــ ــ ــــوص، ويتوجــب على كــافــة دوائر البنــك وعلى وجــه الخصــ ــ ــ ــ ــ من أ دائرة النهــا ي بهــذا الخصــ

املشــاريع تحديد عملياتها وإعادة صــياغتها بحيث تحاكي وتغطي متطلبات كافة عمليات حاكمية ودائرة إدارة املعلومات 

 (.3تكنولوجيا املعلومات الواردة في املرفق رقم )

( EDM( )Evaluate, Direct and Monitorيتولى املجلس املســــــــــــــؤولية املباشــــــــــــــرة لعمليات التقييم والتوجيه والرقابة ) .2

 (.3ردة في املرفق رقم )الخمس الوا

ضــــــــــــــمـــان إدارة حصــــــــــــــيفـــة ملخـــاطر تكنولوجيـــا يتولى املجلس ودائرة إدارة املخـــاطر املســــــــــــــؤوليـــة املبـــاشــــــــــــــرة عن عمليـــة " .3

 ( على التوالي.3الواردة في املرفق رقم )( APO 12(، وعملية "إدارة املخاطر" )EDM 03املعلومات" )

 
ا
 : التدقيق الداخلي والخارجي سابعا

رصــد املوازنات الكافية وتخصــيص األدوات واملوارد الالزمة بما في ذلك العنصــر البشــري املؤهل من خالل  على املجلس .1

ـــــة بالتدقيق على تكنولوجيا املعلومات، والتأكد من أن كل من دائرة التدقيق الداخلي في البنك  ــ ــ ــ ــ ـــصـ ــ ــ ــ ــ ــــام متخصـــ ــ ــ ــ ــ أقســ

ارد ومشـــــــــــاريع تكنولوجيا املعلومات وعمليات واملدقق الخارجي قادرين على مراجعة وتدقيق عمليات توظيف وإدارة مو 

ـــصــــة ) ( ، من خالل كوادر مهنية مؤهلة ومعتمدة دوليا بهذا املجال، IT Auditالبنك املرتكزة عليها مراجعة فنية متخصـ

( من جمعيات دولية مؤهلة بموجب معايير االعتماد الدولي CISAحاصــــــــــلين على شــــــــــهادات اعتماد مهنية ســــــــــارية مثل )

 ( و/أو أية معايير أخرى موازية.ISO/IEC 17024انحة للشهادات املهنية )للمؤسسات امل

على لجنة التدقيق املنبثقة عن املجلس من جهة واملدقق الخارجي من جهة أخرى تزويد البنك املركزي األردني بتقرير  .2

ــــياتســــــــنوي للتدقيق الداخلي وآخر للتدقيق الخارجي على التوالي يتضــــــــمن رد اإلدارة التنفيذية و  ــ جلس امل إطالع وتوصــ
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 )بخصوصه، وذلك بحسب ما ورد 
 
ضوابط( -ووفق نموذج تقرير تدقيق )مخاطر الدليلهذا من  /ب(4في البند سابعا

 .(، وذلك خالل الراع األول من كل عام4املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها في املرفق رقم )

ـــمن ميثاق التدقيق  على لجنة التدقيق تضـــــــمين مســـــــؤوليات وصـــــــالحيات ونطاق عمل .3 ــ تدقيق تكنولوجيا املعلومات ضــ

(Audit Charter من جهة وضـــــــــــــمن إجراءات متفق عليها مع املدقق الخارجي من جهة أخرى، وبما يتوافق ويغطي هذه )

 التعليمات.

 ىعلى املجلس التـــأكـــد ومن خالل لجنـــة التـــدقيق املنبثقـــة عنـــه من قيـــام املـــدقق الـــداخلي واملـــدقق الخـــارجي للبنـــك لـــد .4

 تنفيذ عمليات التدقيق املتخصص للمعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها االلتزام بما يلي:

 Information Technologyمعايير تدقيق تكنولوجيا املعلومات بحســـــب أخر تحديث للمعيار الدولي ) .أ

Assurance Framework( )ITAF( الصـــادر عن جمعية التدقيق والرقابة على نظم املعلومات )ISACA )

 ومنها: 

تنفيذ مهمات التدقيق ضمن خطة معتمدة بهذا الخصوص تأخذ بعين االعتبار األهمية النسبية  (1

 للعمليات ومستوى املخاطر ودرجة التأثير على أهداف ومصالح البنك.

 توفير وااللتزام بخطط التدريب والتعليم املستمر من قبل الكادر املتخصص بهذا الصدد. (2

 Professional and Organizationalتــــقــــاللــــيـــــــة املــــهــــنــــيـــــــة واإلداريـــــــة )االلــــتــــزام بــــمــــعـــــــايــــيــــر االســـــــــــــــــ (3

Independency.وضمان عدم تضارب املصالح الحالية واملستقبلية ) 

ــــوعيـــة ) (4 ــ ــ ــ ــ ( Due Professional Care( وبـــذل العنـــايـــة املهنيـــة )Objectivityااللتزام بمعـــايير املوضــ

( من املعارف واملهارات الواجب Proficiencyوالحفاظ املســتمر على مســتوى التنافســية واملهنية )

التمتع بها، ومعرفة عميقة في آليات وعمليات البنك املختلفة املرتكزة على تكنولوجيا املعلومات 

وتقارير املراجعة والتدقيق األخرى )املالية والتشــــــــــــــغيلية والقانونية(، والقدرة على تقديم الدليل 

(Evidenceـــــب مع الحالة، والحس الع ــ ــ ــ ام في كشـــــــــــــف املمارســـــــــــــات غير املقبولة واملخالفة ( املتناســ

 ألحكام القوانين واألنظمة والتعليمات.

فحص وتقييم ومراجعــة عمليــات توظيف وإدارة موارد تكنولوجيــا املعلومــات وعمليــات البنــك املرتكزة  .ب

( حيـــــال مســــــــــــــتوى املخـــــاطر الكلي Reasonable Overall Audit Assuranceرأي عـــــام )عليهـــــا وإعطـــــاء 

ي يشـــمل على األقل املحاور املبينة ف خاص ومات والتكنولوجيا املصـــاحبة لها ضـــمن برنامج تدقيقللمعل

(، على أن يكون تكرار التدقيق لكافة املحاور أو جزء منها كحد أدنى مرة واحدة ســــــــــــــنويا 5املرفق رقم )

ـــلم تقييم املخاطر4أو 5على األقل في حال تم تقييم املخاطر بدرجة ) ــ ــ ــ ـــــب سـ ــ ــ ـــح في  داملعتم ( بحسـ ــ ــ ــ املوضـ

(، ومرة واحدة 3(، ومرة واحدة كل ســــــــــــــنتين على األقل في حال تم تقييم املخاطر بدرجة )4املرفق رقم )

ـــــتمر في 1أو 2كل ثالث ســــــــــــــنوات على األقل في حال تم تقييم املخاطر بدرجة ) ــ ــ ــ (، مع مراعاة التغير املســـ

وجيا أ على بيئة املعلومات والتكنولمســــــــــــتوى املخاطر واألخذ بعين االعتبار التغيرات الجوهرية التي تطر 

يق ألول بتقارير التدقالبنك املركزي  تزويداملصــــــــــــــاحبة لها خالل فترات التدقيق املذكورة، على أن يتم 

مرة بغض النظر عن درجة تقييم املخاطر، وعلى أن تشــــــــــــــمل عمليات التقييم للمحاور املذكورة آليات 

ـــتراتي ي ــ ورســــــم الســــــياســــــات واملبادئ وإجراءات العمل املكتوبة  البنك املتبعة من حيث التخطيط االسـ

واملعتمدة، وآليات توظيف املوارد املختلفة بما فيها موارد تكنولوجيا املعلومات والعنصــــــــــــــر البشــــــــــــــري، 

ـــين والتطوير، والعمل على توثيق نتائج التدقيق وتقييمها اعتمادا على  ــ ــ ــ ــ وآليات وأدوات املراقبة والتحسـ

الضــــــعف )املالحظات( باإلضــــــافة للضــــــوابط املفعلة وتقييم مســــــتوى املخاطر  أهمية االختالالت ونقاط

ـــــمنــا اإلجراءات  ــ ــ ــ ـــــتخــدام معيــار منه ي لتحليــل وقيــاس املخــاطر، متضـــ ــ ــ ــ املتبقيــة واملتعلقــة بكــل منهــا بــاســـ
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التصحيحية املتفق عليها واملنوي اتباعها بتواريخ محددة للتصحيح، مع اإلشارة ضمن جدول خاص إلى 

 سؤولية في البنك مالك كل مالحظة.رتبة صاحب امل

إجراءات منتظمــة ملتــابعــة نتــائج التــدقيق للتــأكــد من معــالجــة املالحظــات واالختالالت الواردة في تقــارير  .ج

املدقق باملواعيد املحددة، والعمل على رفع مســــــــــتوى األهمية واملخاطر تصــــــــــعيدا تدريجيا في حال عدم 

 ب األمر.االستجابة ووضع املجلس بصورة ذلك كلما تطل

املعلومــات  ( لكوادر تــدقيق تكنولوجيــاPerformance Evaluationتضــــــــــــــمين آليــات التقييم الســــــــــــــنوي ) .د

ــــوعيـــــة ــ ــ ــ ــ  بلجنـــــة التـــــدقيق  ،بمعـــــايير قيـــــاس موضــ
 
وعلى أن تتم عمليـــــات التقييم من قبـــــل املجلس ممثال

 .الداخلي التدقيق لدائرةاإلداري التنظيمي املنبثقة عنه وبحسب التسلسل 

ـــناد من املمكن  .5 ــ ــ ــ ــ  خارجية( لجهة Internal IT Auditدور املدقق الداخلي للمعلومات والتكنولوجيا املصــــــــــــــاحبة لها )إســـ

(Outsource)  متخصـــــــــــــصـــــــــــــة مســـــــــــــتقلة تماما عن املدقق الخارجي املعتمد بهذا الخصـــــــــــــوص، واحتفاظ لجنة التدقيق

 لدليل كحد أدنى.ا االمتثال لهذابفحص املنبثقة عن املجلس واملجلس نفسه بدورهما فيما يتعلق 

 
ا
 : املبادئ والسياسات وأطر العمل ثامنا

اعتماد منظومة املبادئ والسياسات وأطر العمل ب بتفويض لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلوماتاملجلس  يقوم .1

(Frameworks الالزمة لتحقيق اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا املعلومات وبما يلبي )

 ( على التوالي.3( و)2طلبات األهداف وعمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات الواردة في املرفقين أرقام )مت

املبادئ والسياسات وأطر العمل وعلى وجه اعتماد ب بتفويض لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلوماتاملجلس  يقوم .2

 من املعلومات، وإدارة املوارد البشرية والتي تلبيالخصوص تلك املتعلقة بإدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات، وإدارة أ

 (.3متطلبات عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات الواردة في املرفق رقم )

يات لمنظومة السياسات الالزمة إلدارة موارد وعماعتماد ب بتفويض لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلوماتاملجلس  يقوم .3

 أدنى مع إمكانية الجمع 6باملرفق رقم )الواردة  حاكمية تكنولوجيا املعلومات
 
(، واعتبار منظومة السياسات هذه حدا

والدمج لتلك السياسات ، وعلى أن يتم تطوير سياسات أخرى ناظمة مواكبة لتطور أهداف البنك وآليات العمل، 

زيع طالع والتو وعلى أن تحدد كل سياسة الجهة املالكة ونطاق التطبيق ودورية املراجعة والتحديث وصالحيات اال 

 واألهداف واملسؤوليات وإجراءات العمل املتعلقة بها والعقوبات في حال عدم االمتثال وآليات فحص االمتثال. 

يراعى لدى إنشاء السياسات مساهمة كافة الشركاء الداخليين والخارجيين واعتماد أفضل املمارسات الدولية  .4

 ,COBIT5, ISO/IEC 27001/2, ISO 31000, ISO/IEC 38500وتحديثاتها كمراجع لصياغة تلك السياسات مثل )

ISO/IEC 9126, ISO/IEC 15504, ISO 22301, PCI DSS, ITIL, …etc.) 

 
ا
 : الهياكل التنظيمية تاسعا

على املجلس اعتماد الهياكل التنظيمية )الهرمية واللجان( وعلى وجه الخصوص تلك املتعلقة بإدارة موارد وعمليات  .1

لوجيا املعلومات، وإدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات، وإدارة أمن املعلومات، وإدارة املوارد البشرية ومشاريع تكنو 

( وتحقيق أهداف البنك بكفاءة 3والتي تلبي متطلبات عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات الواردة في املرفق رقم )

 وفعالية.

وكفاية  بات الحماية التنظيمية املتعلقة بالرقابة الثنائية كحد أدنىيراعى ضمان فصل املهام املتعارضة بطبيعتها ومتطل .2

 وتحديث الوصف الوظيفي لدى اعتماد وتعديل الهياكل التنظيمية للبنك.
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ا
 املعلومات والتقارير: عاشرا

لتقارير اعلى املجلس واإلدارة التنفيذية العليا تطوير البنية التحتية ونظم املعلومات الالزمة لتوفير املعلومات و  .1

 Informationملستخدميها كمرتكز لعمليات اتخاذ القرار في البنك، وعليه يجب أن تتوفر متطلبات جودة املعلومات )

Quality Criteria( واملتمثلة باملصداقية )Integrity (Completeness, Accuracy and Validity or Currency) ،)

ومتطلبات التوافرية واالمتثال بتلك املعلومات والتقارير،  ومتطلبات السرية بحسب سياسة تصنيف البيانات

 ,Objectivity( واملتمثلة بالـ )COBIT 5 – Enabling Informationباإلضافة للمتطلبات األخرى الواردة في املعيار )

Believability, Reputation, Relevancy, Appropriate Amount, Concise Representation, Consistent 

Representation, Interpretability, Understandability, Ease of Manipulation, Restricted Access.) 

املرفق  املعلومات والتقارير الواردة في من منظومةاعتماد ب بتفويض لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلوماتاملجلس  يقوم .2

 أدنى، مع مراعاة تحد7رقم )
 
يد مالكين لتلك املعلومات والتقارير تحدد من خاللهم (، واعتبار تلك املنظومة حدا

وتفوض صالحيات االطالع واالستخدام بحسب الحاجة للعمل والشركاء املعنيين، وعلى أن يتم مراجعتها وتطويرها 

 بشكل مستمر ملواكبة تطور أهداف وعمليات البنك وبما يتفق وأفضل املمارسات الدولية املقبولة بهذا الخصوص.

 الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات :شرع حادي

مة الخدمات منظو باعتماد واإلدارة التنفيذية العليا  بتفويض لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلوماتاملجلس  يقوم .1

يا جوالبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات الداعمة واملساعدة لتحقيق عمليات حاكمية تكنولو 

 املعلومات وبالتالي أهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها، وبالتالي األهداف املؤسسية.

مة الخدمات منظو باعتماد واإلدارة التنفيذية العليا  بتفويض لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلوماتاملجلس  يقوم .2

 أدنى، وعلى 8املرفق رقم ) والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات الواردة في
 
(، واعتبار تلك املنظومة حدا

أن يتم توفيرها وتطويرها بشكل مستمر ملواكبة تطور أهداف وعمليات البنك وبما يتفق وأفضل املمارسات 

 الدولية املقبولة بهذا الخصوص.

 املعارف واملهارات والخبرات عشر: ثاني

( HR Competenciesمصفوفة املؤهالت )اعتماد ب املعلوماتبتفويض لجنة حاكمية تكنولوجيا املجلس  يقوم .1

وسياسات إدارة املوارد البشرية الالزمة لتحقيق متطلبات عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات الواردة في املرفق رقم 

 ( ومتطلبات هذه التعليمات بشكل عام، وضمان وضع الرجل املناسب في املكان املناسب.3)

لوجيا دارة موارد تكنو توظيف العنصر البشري املؤهل واملدرب من األشخاص ذوي الخبرة في مجاالت إ على إدارة البنك .2

املعلومات وإدارة تدقيق تكنولوجيا املعلومات اعتمادا على معايير املعرفة  ودائرة أمنإدارة املخاطر ودائرة املعلومات 

ية مؤهلة بموجب معايير االعتماد الدولي للمؤسسات املانحة األكاديمية واملهنية والخبرة العملية باعتراف جمعيات دول

 كل بحسب اختصاصه، ( و/أو أية معايير أخرى موازية ISO/IEC 17024للشهادات املهنية )

على اإلدارة التنفيذية في البنك االستمرار برفد موظفيها ببرامج التدريب والتعليم املستمر للحفاظ على مسـتوى من  .3

 (.3ات يلبي ويـحقق عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات الـــــواردة في الــمرفق رقم )املعارف واملهار 

( للكوادر بمعايير قياس Performance Evaluationعلى اإلدارة التنفيذية في البنك تضمين آليات التقييم السنوي ) .4

 اف البنك.موضوعية تأخذ بعين االعتبار املساهمة من خالل املركز الوظيفي بتحقيق أهد
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 منظومة القيم واألخالق والسلوكيات عشر: ثالث

د منظومة أخالقية مهنية مؤسسية تعكس القواعاعتماد ب بتفويض لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلوماتاملجلس  يقوم .1

د عالسلوكية املهنية الدولية املقبولة بخصوص التعامل مع املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها تحدد بوضوح القوا

 السلوكية املرغوبة وغير املرغوبة وتبعاتها.

على املدقق الداخلي واملدقق الخارجي االمتثال ملنظومة األخالق واملمارسات املهنية املعتمدة من قبل املجلس بحيث  .2

 Information Technology Assuranceتتضمن بالحد األدنى منظومة األخالق املهنية الواردة في املعيار الدولي )

Framework( )ITAF( الصادر عن جمعية التدقيق والرقابة على نظم املعلومات )ISACA .وتحديثاته ) 

على املجلس واإلدارة التنفيذية العليا توظيف اآلليات املختلفة لتشجيع تطبيق السلوكيات املرغوبة وتجنب  .3

  املثال ال الحصر.السلوكيات غير املرغوبة من خالل اتباع أساليب الحوافز والعقوبات على سبيل 
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 عشر : املرفقات رابع

 (1مرفق رقم )

 (Enterprise Goalsمصفوفة األهداف املؤسسية )

 معايير قياس مدى تحقق األهداف )أمثلة( األهداف رمز الهدف

تحقيق القيمة املضافة من موجودات  01

 واستثمارات البنك

  املصلحة بخصوص القيمة املضافة نسبة املوجودات واالستثمارات التي حققت توقعات ذوي 

 نسبة املنتجات والخدمات التي حققت املنافع املرجوة منها 

 نسبة االستثمارات التي حققت املنافع املرجوة منها 

 سوق نسبة املنتجات والخدمات التي حققت أو تجاوزت املتوقع من األهداف والعوائد والحصة في ال  محفظة من املنتجات والخدمات التنافسية 02

 نسبة املنتجات والخدمات التي حققت رضا العمالء 

  نسبة املنتجات والخدمات التي حققت ميزة تنافسية في السوق 

إدارة املخاطر الكلية املؤسسية )حماية  03

 املوجودات(

 نسبة األهداف والخدمات الرئيسية املشمولة بعمليات تقييم املخاطر 

 مليات تقييم املخاطر من مجموع الحوادث الكليحصة الحوادث الرئيسية غير املحددة ضمن ع 

 ٌ( دورية تحديث ملف املخاطرRisk Profile) 

 كلفة عدم االمتثال للقوانين والتعليمات، بما يشمل الغرامات والتسويات  االمتثال للقوانين والتعليمات 04

 نك أو سمعة سيئةعدد املواضيع املخالفة للقوانين والتعليمات التي سببت رأي عام سلبي تجاه الب 

 عدد املواضيع املخالفة لشروط التعاقد مع الغير 

 نسبة املوجودات واالستثمارات التي تم تحديد واملوافقة على موازناتها وعوائدها املتوقعة  االفصاح والشفافية املالية 05
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 (1مرفق رقم )

 (Enterprise Goalsمصفوفة األهداف املؤسسية )

 معايير قياس مدى تحقق األهداف )أمثلة( األهداف رمز الهدف

 نسبة تكاليف الخدمات املمكن توزيعها على املستخدمين 

 توقع من قبل ذوي املصلحة فيما يخص الشفافية املالية، والدقة والفهم نسبة مسوحات الرضا التي حققت امل

 للبيانات املالية

 عدد حوادث االنقطاع للخدمات املصرفية واملالية بسبب حوادث متعلقة بتكنولوجيا املعلومات  ثقافة مؤسسية خدمية موجهة للعمالء 06

 نسبة رضا ذوي املصلحة على الخدمات واملنتجات املقدمة 

 د شكاوى العمالءعد 

 االتجاه الزمني ملسوحات رضا العمالء 

 عدد حوادث توقف الخدمات الرئيسية والحرجة  استمرارية الخدمات وتوافريتها 07

 تكاليف حوادث توقف العمليات والخدمات 

 عدد ساعات توقف العمليات والخدمات 

  املتعلقة بتوقف الخدمات والعمليات الشكاوى نسبة 

 مستوى رضا املجلس على سرعة االستجابة للمتطلبات الجديدة  استجابة ملتطلبات بيئة العملسرعة التغيير  08

 عدد الخدمات واملنتجات املخدومة من عمليات جديدة مستحدثة 

 متوسط الزمن املستغرق للبدء بتحقيق أهداف استراتيجية موافق عليها 
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 (1مرفق رقم )

 (Enterprise Goalsمصفوفة األهداف املؤسسية )

 معايير قياس مدى تحقق األهداف )أمثلة( األهداف رمز الهدف

 س واإلدارة التنفيذية العليا على عمليات صنع القراردرجة رضا املجل  منهجية لصنع القرار مبني على املعلومات 09

 عدد الحوادث الناتجة عن قرارات خاطئة بسبب االرتكاز على معلومات غير دقيقة 

 الزمن املستغرق لتوفير املعلومات الالزمة لصنع القرار 

 ماتاالتجاه الزمني للتكاليف باملقارنة مع مستوى الخد  تقليل تكاليف الخدمات واملنتجات 10

 دورية تقييم تكاليف الخدمات املقدمة 

 مستوى رضا املجلس واإلدارة التنفيذية العليا تجاه تكاليف الخدمات املقدمة 

 دورية تقييم مستوى النضوج للخدمات املقدمة  تعظيم الوظائفية للخدمات املقدمة 11

 نتائج واتجاه التقييم أعاله 

 درات عمليات البنكرضا املجلس واإلدارة التنفيذية العليا على ق 

 

 دورية تقييم تقليل التكاليف للعمليات  تقليل تكاليف عمليات البنك 12

 االتجاه الزمني للتكاليف باملقارنة مع مستوى الخدمات 

 مستوى رضا املجلس واإلدارة التنفيذية العليا على تكاليف العمليات 

 ت املخطط له واملوازنات املقدرة مسبقاعدد البرامج املنجزة بالوق  إدارة برامج التغيير لألعمال 13
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 (1مرفق رقم )

 (Enterprise Goalsمصفوفة األهداف املؤسسية )

 معايير قياس مدى تحقق األهداف )أمثلة( األهداف رمز الهدف

 نسبة ذوي املصلحة الراضيين عن البرامج املنجزة 

 نسبة املعرفة والوعي بتغييرات األعمال نتيجة ملبادرات تكنولوجيا املعلومات 

 عدد البرامج / املشاريع املنجزة بالوقت وباملوازنات املرصودة  انتاجية تشغيلية وعمالية 14

 ف والعمالة املشغلة مقارنة باملستهدفاتمستويات التكالي 

 عدد الحوادث الناتجة بسبب عدم االمتثال للسياسات الداخلية  االمتثال للسياسات الداخلية 15

 نسبة ذوي املصلحة ذوي املعرفة والوعي بالسياسات الداخلية 

 نسبة السياسات املفعلة في البنك 

 عن خبرات ومهارات املوظفين مستوى رضا ذوي املصلحة  موظفين مهرة ومحفزين 16

 نسبة الوظائف املشغولة بأقل من املهارات والخبرات واملعارف املطلوبة 

 مستوى الرضا الوظيفي 

 مستوى املعرفة والوعي بفرص اإلبداع والتميز  ثقافة تميز وإبداع 17

 رضا ذوي املصلحة تجاه مستوى التميز واإلبداع واألفكار املطروحة 

 مات املطروحة واملوافق عليها والناتجة عن مبادرات ومقترحات إبداعيةعدد املنتجات والخد 
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 (2مرفق رقم ) 

 (Information and Related Technology Goalsمصفوفة أهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها ) 

 معايير قياس مدى تحقق األهداف )أمثلة( األهداف رمز الهدف
ذات أرقام األهداف املؤسسية 

 iالصلة املباشرة 

توافق الخطة االستراتيجية لتكنولوجيا املعلومات مع  01

الخطة االستراتيجية للبنك، من خالل إتباع منهجية لصنع 

القرار االستراتي ي لتكنولوجيا املعلومات كفوءة وتلبي 

 متطلبات بيئة العمل الداخلية والخارجية

 أهداف تكنولوجيا نسبة أهداف البنك االستراتيجية املدعومة ب

 املعلومات االستراتيجية

  مستوى الرضا من قبل وحدات البنك على محفظة املشاريع والخدمات

املخطط تنفيذها ومدى تحقيقها للمتطلبات بكفاءة وفعالية، ويمكن 

 قياسه من خالل اتباع أسلوب االستبيان على سبيل املثال ال الحصر.

01, 03, 05, 07, 11 13 

رسات تكنولوجيا املعلومات ومساهمتها في امتثال مما 02

 امتثال البنك للقوانين واألنظمة والتعليمات املرعية

  تكلفة عدم امتثال تكنولوجيا املعلومات بما في ذلك تكاليف التصحيح

 املطلوبة، باإلضافة ملدى التأثير على سمعة البنك بهذا الخصوص

 ة علومات املرفوععدد مالحظات عدم االمتثال ملتطلبات تكنولوجيا امل

 ملجلس اإلدارة أو تلك التي تثير الرأي العام بخصوصها

  عدد مالحظات عدم االمتثال مع الشروط واألحكام التعاقدية مع الغير

 مقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات

 شمول فحص العمليات ملتطلبات االمتثال 

01, 05, 07, 09, 12, 17 
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 (2مرفق رقم ) 

 (Information and Related Technology Goalsمصفوفة أهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها ) 

 معايير قياس مدى تحقق األهداف )أمثلة( األهداف رمز الهدف
ذات أرقام األهداف املؤسسية 

 iالصلة املباشرة 

قرارات مبنية على وتأخذ  اإللتزام من قبل اإلدارة باتخاذ 03

 باالعتبار معطيات تكنولوجيا املعلومات

  نسبة املهام والواجبات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات من إجمالي املهام

 والواجبات للوصف الوظيفي لوظائف البنك

  عدد املرات التي يتم فيها مناقشة مواضيع متعلقة بتكنولوجيا املعلومات

 رةفي اجتماعات مجلس اإلدا

  دورية وانتظام اجتماعات لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات، واللجنة

 التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات

04, 10, 16 

نسبة عمليات البنك الحساسة )الهامة( املرتكزة على موارد والبنية   إدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات لعمليات البنك 04

 رولة ضمن عمليات تقييم املخاطالتحتية لتكنولوجيا املعلومات واملشم

  عدد حوادث تكنولوجيا املعلومات الرئيسية التي لم تؤخذ باالعتبار لدى

 تقييم املخاطر

  نسبة العمليات املقيم فيها مخاطر تكنولوجيا املعلومات إلى مجموع

 العمليات املشمولة ضمن تقييم املخاطر

 ( دورية تحديث ملف املخاطرRisk Profile) 

02, 10 

ضمان تحقيق املنفعة والقيمة املضافة من محفظة موارد  05

 ومشاريع وخدمات تكنولوجيا املعلومات

  نسبة مشاريع تكنولوجيا املعلومات التي تم فيها مراقبة وقياس املنافع

 والقيمة املضافة خالل فترة عمر املشروع

06 
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 (2مرفق رقم ) 

 (Information and Related Technology Goalsمصفوفة أهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها ) 

 معايير قياس مدى تحقق األهداف )أمثلة( األهداف رمز الهدف
ذات أرقام األهداف املؤسسية 

 iالصلة املباشرة 

  نسبة مشاريع تكنولوجيا املعلومات والخدمات التي حققت املنافع

 ج املستهدفة وتلك التي تجاوزت املستهدفاتوالنتائ

الشفافية في االفصاح عن تكاليف ومنافع ومخاطر  06

 تكنولوجيا املعلومات

  نسبة املشاريع في البنك التي تم فيها تحديد واملوافقة على مصاريف

 ومنافع تكنولوجيا املعلومات املتوقعة

 مخصصات مسوحات الرضا عن مستوى اإلفصاح والفهم والدقة لل

 املالية ملشاريع وخدمات تكنولوجيا املعلومات

01, 07 

تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات تلبي متطلبات عمليات  07

 البنك

  عدد مرات توقف عمليات البنك بسبب حوادث وانقطاع خدمات

 تكنولوجيا املعلومات

  مستوى الرضا من قبل أقسام البنك على قيام إدارة تكنولوجيا

تحقيق متطلبات العمل بالوقت واملواصفات املتفق عليها املعلومات ب

 (SLA, OLAضمن اتفاقيات مستوى الخدمات الخارجية والداخلية )

04, 10, 14 

االستخدام املناسب للبرمجيات وحلول تكنولوجيا  08

 املعلومات

  نسبة مسؤولي عمليات البنك الراضيين عن منتجات وخدمات

 تكنولوجيا املعلومات

01, 07, 09, 17 



 
 وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة له حاكمية دليل

 

  20 / 61 

 
 

 (2مرفق رقم ) 

 (Information and Related Technology Goalsمصفوفة أهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها ) 

 معايير قياس مدى تحقق األهداف )أمثلة( األهداف رمز الهدف
ذات أرقام األهداف املؤسسية 

 iالصلة املباشرة 

 م مسؤولي عمليات البنك من خصائص البرمجيات وحلول مستوى فه

 تكنولوجيا املعلومات على دعم عملياتهم

  ،مستوى الرضا عن التدريب املقدم ملستخدمي تكنولوجيا املعلومات

 وعن مدى كفاية دليل استخدام البرمجيات والحلول املختلفة

مستوى رضا مسؤولي البنك على مستوى االستجابة ملتطلباتهم من   علوماترشاقة عمليات وإدارة موارد تكنولوجيا امل 09

 تكنولوجيا املعلومات

  عدد عمليات البنك املخدومة من قبل موارد حديثة لتكنولوجيا

 املعلومات

  الوقت املتوسط املستغرق لترجمة الهدف االستراتي ي للبنك ملبادرة

 تكنولوجيا معلومات

01, 14 

تشغيل البرمجيات والبنية التحتية أمن املعلومات،  10

 لتكنولوجيا املعلومات

  عدد حوادث أمن املعلومات التي تسببت بخسائر مالية أو إنقطاع في

 العمليات أو التأثير على السمعة

  عدد خدمات تكنولوجيا املعلومات املحدد فيها املتطلبات األمنية

 لتكنولوجيا املعلومات

04, 06 11 
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 (2مرفق رقم ) 

 (Information and Related Technology Goalsمصفوفة أهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها ) 

 معايير قياس مدى تحقق األهداف )أمثلة( األهداف رمز الهدف
ذات أرقام األهداف املؤسسية 

 iالصلة املباشرة 

 ت التعديالت املطلوبة على مستوى الفترة الزمنية الالزمة إلجراءا

 امتيازات النفاذ للمستخدمين

  دورية تقييم معطيات أمن املعلومات بحسب أحدث املعايير الدولية

 املقبولة

 دورية تقييم درجة النضوج وتكاليف موارد تكنولوجيا املعلومات  االستغالل األمثل ملوارد وقدرات تكنولوجيا املعلومات 11

  واتجاه التقييم أعالهنتائج 

  مستوى الرضا من قبل إدارة البنك ككل على قدرات تكنولوجيا

 املعلومات وعلى حجم التكاليف

01, 07, 08, 09, 12 

دعم آليات العمل من خالل تكامل البرمجيات التطبيقية  12

 وموارد التكنولوجيا ضمن عمليات البنك

 ياتعدد الحوادث الناتجة بسبب أخطاء تكامل البرمج 

  عدد حوادث تعطل عمليات البنك بسبب تعطل برمجيات وتكنولوجيا

 املعلومات

  عدد مرات تعطل مشاريع أو تأخرها بسبب البنية التحتية ومشاكل

 تكنولوجيا املعلومات

  عدد البرمجيات والحلول غير املتكاملة والتي تعمل بمعزل عن باقي

 البرمجيات والحلول 

05, 06, 11 
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 (2مرفق رقم ) 

 (Information and Related Technology Goalsمصفوفة أهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها ) 

 معايير قياس مدى تحقق األهداف )أمثلة( األهداف رمز الهدف
ذات أرقام األهداف املؤسسية 

 iالصلة املباشرة 

ع ضمن الزمن واملوازنات املالية املحددة تنفيذ املشاري 13

مسبقا ضمن إطار إدارة محفظة للمشاريع تتوافق 

 والقواعد واملعايير الدولية املتبعة بهذا الخصوص

 عدد املشاريع املنفذة ضمن حدود الزمن واملوازنة املرصودة 

 نسبة الرضا من قبل ذوي املصلحة عن جودة إدارة املشاريع 

 تطلب إعادة بسبب ضعف الجودة في األداء وتحقيق عدد املشاريع التي ت

 األهداف

 نسبة تكاليف الصيانة إلى إجمالي تكاليف تكنولوجيا املعلومات 

01, 03, 13 

توافرية معلومات معتمد عليها ومفيدة مرتكز عليها في اتخاذ  14

 القرار

 مستوى رضا دوائر البنك على جودة نظم املعلومات وتوافريتها 

 ليات البنك بسبب قلة توافرية املعلومات والتكنولوجياعدد حوادث عم 

  نسبة وأهمية قرارات البنك الخاطئة بسبب قلة توافرية املعلومات

 والتكنولوجيا

08, 16 

امتثال ممارسات تكنولوجيا املعلومات للسياسات  15

 الداخلية للبنك

 عدد حوادث تكنولوجيا املعلومات نتيجة عدم االمتثال للسياسات 

 األفراد ذوي الفهم الصحيح للسياسات نسبة 

 نسبة السياسات التي تحاكي أفضل املمارسات الدولية 

 دورية مراجعة وتحديث السياسات 

02, 10, 15 
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 (2مرفق رقم ) 

 (Information and Related Technology Goalsمصفوفة أهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها ) 

 معايير قياس مدى تحقق األهداف )أمثلة( األهداف رمز الهدف
ذات أرقام األهداف املؤسسية 

 iالصلة املباشرة 

مستوى املهارات والتنافسية لكوادر البنك بشكل عام  16

 وكوادر تكنولوجيا املعلومات

 ملتطلبات  يةنسبة املوظفين الذين لديهم مهارات تكنولوجيا معلومات كاف

 العمل

 نسبة رضا املوظفين للمهام املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات املنوطة بهم 

 عدد ساعات التدريب والتعلم للموظف 

 

16 

امتالك املعرفة والخبرة في االبتكارات التكنولوجية املمكن  17

 توفيرها لتطوير عمليات البنك

 كن نولوجية املممستوى املعرفة في عمليات البنك واالبتكارات التك

 توفيرها لدعم تلك العمليات

  مستوى الرضا من قبل مالكي العمليات عن األفكار واالبتكارات

 التكنولوجية الخالقة املقدمة

 عدد العمليات واملشاريع املنجزة والناتجة عن ابتكارات تكنولوجية 

09, 17 

 

 i ( ذا1أرقام األهداف المؤسسية من المرفق رقم )المصاحبة لها. الصلة المباشرة بأهداف المعلومات والتكنولوجيا ت 
 المرفق. استخدام اللغة اإلنجليزية في كتابةيسمح بالعتبارات فنية -
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 (3مرفق رقم )

 عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات

رمز 

 العملية
 هدف العملية وصف العملية عنوان العملية

أرقام أهداف املعلومات 

والتكنولوجيا املصاحبة 

 iلها ذات الصلة املباشرة 

 Evaluate, Direct and Monitor (EDM)ت التقييم والتوجيه والرقابة عمليا

 

EDM 

01 

 

 

 

ضمان إعداد وتحديث اإلطار 

العام لحاكمية تكنولوجيا 

 Ensureاملعلومات 

Governance Framework 

Setting and Maintenance 

تحليل وتوضيح متطلبات حاكمية تكنولوجيا املعلومات، ووضع 

ر وتحديث سياسات ومبادئ وإجراءات عمل واالستمرار بتطوي

تكنولوجيا املعلومات والهياكل التنظيمية ذات العالقة، مع تحديد 

 واضح للمسؤوليات والصالحيات الكفيلة بتحقيق أهداف البنك

إيجاد منهجية متكاملة تتوافق واإلطار العام 

 تللحاكمية املؤسسية، لضمان أخذ قرارا

ق قحتكنولوجيا معلومات تتماش ى وت

األهداف االستراتيجية للبنك، وأن عمليات 

تكنولوجيا املعلومات مراقبة بكفاءة 

وشفافية عاليتين ضمن إطار االمتثال 

الستراتيجية وسياسات البنك والتعليمات 

 واألنظمة والقوانين املرعية بهذا الخصوص

01,03,07 

EDM 

02 

ضمان تحقق وتوصيل املنافع 

Ensure Benefits Delivery 

ظيم القيمة املضافة من خالل عمليات البنك وموارد تكنولوجيا تع

 املعلومات املوظفة بكلف مقبولة

االستغالل األمثل وتعظيم حجم املنافع من 

موارد تكنولوجيا املعلومات بأقل التكاليف 

 املمكنة بما يلبي ويحقق متطلبات العمل

01,05,06,07,17 

EDM 

03 

ضمان إدارة حصيفة ملخاطر 

 Ensureجيا املعلومات تكنولو 

Risk Optimization 

 Risk) املخاطرمستوى قبول  الفهم السليم للمخاطر من حيث

Appetite( ودرجة تحمل املخاطر )Risk Tolerance وتبرير القيمة ،)

عدم تجاوز مخاطر تكنولوجيا ضمان 

ودرجة  ملستوى قبول املخاطراملعلومات 

تحمل املخاطر املحددتين، وضمان تحديد 

04,06,10,15 
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املضافة واملنافع من وراء قبول تلك املخاطر، باإلضافة لتوضيح 

 وتوثيق وتوصيل تلك القواعد لذوي العالقة

وإدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات وتقليل 

احتمالية مخالفة القوانين واالنظمة 

 والتعليمات

EDM 

04 

ضمان االستغالل األمثل ملوارد 

 Ensureتكنولوجيا املعلومات 

Resource Optimization 

ضمان مالئمة وتوافر موارد العمليات وتكنولوجيا املعلومات 

)العنصر البشري، وإجراءات العمل، والتكنولوجيا( لتلبية أهداف 

 البنك بكفاءة بأقل الكلف املمكنة

ضمان االستغالل األمثل للموارد بما في ذلك 

موارد تكنولوجيا املعلومات، وأن هناك زيادة 

 تملة في املنافع املحققةمح

09,11,16 

EDM 

05 

ضمان الشفافية واالفصاح 

 Ensureلذوي املصلحة 

Stakeholder Transparency 

ضمان الشفافية في العمليات والتقارير الخاصة بتقييم أداء إدارة 

تكنولوجيا املعلومات، والتأكد من تحديد واملوافقة على االهداف 

 ت التصحيحية بهذا الخصوص واملعايير الخاصة باإلجراءا

التأكد من توصيل تقارير قياس األداء ملوارد 

تكنولوجيا املعلومات لذوي العالقة بالوقت 

الالزم بهدف تحسين مستوى األداء، وتحديد 

املواطن التي بحاجة لتحسين وعناية، وأن 

أهداف تكنولوجيا املعلومات تتماش ى 

 واألهداف االستراتيجية للبنك 

03,06,07 

 Align, Plan and Organize (APO)عمليات التوافق والتخطيط والتنظيم 

APO 

01 

تفعيل اإلطار العام إلدارة 

 Manageتكنولوجيا املعلومات 

the IT Management 

Framework 

توضيح واالستمرار بتحديث الرؤية والرسالة بخصوص حاكمية 

فويض وت تكنولوجيا املعلومات، واالستمرار بتوظيف آليات العمل

الصالحيات الالزمة إلدارة املعلومات باستخدام التكنولوجيا 

 لتحقيق أهداف البنك ضمن إطار اإللتزام باملبادئ والسياسات

استخدام منهجية إدارية متناسقة لتحقيق 

متطلبات حاكمية تكنولوجيا املعلومات 

تشمل كل من الهياكل التنظيمية املطلوبة، 

نشاطات واألدوار واملسؤوليات، وال

 والعمليات، واملهارات والخبرات

01,02,09,11,15,16,17 

APO 

02 

 Manageإدارة االستراتيجية 

Strategy 

تقديم وصف شامل للوضع الحالي للبنك ولبيئة تكنولوجيا 

املعلومات وتصور للتوجه املستقبلي يتضمن املبادرات املطلوبة 

موائمة االهداف االستراتيجية لتكنولوجيا 

املعلومات لتلبية تحقيق أهداف البنك، 

01,07,17 
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لبنك وقدرات الالنتقال لبيئة العمل املستقبلية، وتوظيف موارد 

والخدمات املقدمة واملستعان بها من قبل الغير بفعالية واعتمادية 

 عاليتين لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك

وتحديد املسؤوليات تجاه تحقيق األهداف 

 يح لها منبوضوح والتأكد من الفهم الصح

 قبل ذوي املصلحة

APO 

03 

إدارة دوائر تكنولوجيا 

 Manageاملعلومات 

Enterprise Architecture 

إنشاء الهيكل العام إلدارة تكنولوجيا املعلومات بما في ذلك عمليات 

البنك واملعلومات والبيانات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا 

داف التكنولوجيا وأهداف البنك املعلومات بغرض تحقيق أه

االستراتيجية بكفاءة وفعالية، من خالل إنشاء نماذج وممارسات 

عمل رئيسية، وتحديد املتطلبات الالزمة إليجاد مجموعة من 

املبادئ واإلجراءات واألدوات املترابطة مع بعضها البعض، والعمل 

على تحسين مستوى التوافق بين التكنولوجيا ومتطلبات عمل 

لبنك، وزيادة رشاقة خدمات تكنولوجيا املعلومات، وتحسين ا

جودة املعلومات والتكنولوجيا املعتمد عليها في تسيير عمليات 

 البنك

تحديد املعطيات املختلفة الالزمة لبناء إدارة 

تكنولوجيا املعلومات، وتحديد املبادئ 

واإلجراءات املستخدمة في ذلك وتوصيف 

ى االهداف العالقات بينها للوصول إل

 التشغيلية واالستراتيجية للبنك

01,09,11 

APO 

04 

 Manageإدارة اإلبتكارات 

Innovation 

زيادة الوعي بما هو معروض من جديد في سوق تكنولوجيا 

املعلومات لدراسة امكانية استغالل ذلك لدعم عمليات البنك 

 الحالية واملبتكرة لخدمة تحقيق أهداف البنك االستراتيجية

ق امليزة التنافسية للبنك من خالل تحقي

تطوير وزيادة كفاءة وفعالية عمليات البنك 

 اعتمادا على جديد تكنولوجيا املعلومات

05,08,09,11,17 

APO 

05 

إدارة محفظة املشاريع 

Manage Portfolio 

تنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات املختلفة التي تلبي األهداف 

، أخذا باالعتبار محدودية املوارد والتوجه االستراتي ي للبنك

وبالتالي االستغالل األمثل لها، والعمل على تقييم وترتيب أولوية 

املشاريع اعتمادا على مساهمتها في تحقيق األهداف االستراتيجية 

وعلى مستوى الفرص واملخاطر املقابلة لذلك، والعمل على توظيف 

تعظيم الفائدة واالستغالل األمثل للموارد 

ملحفظة  من خالل إدارة شاملة جامعة

 مشاريع البنك

01,05,13 
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ت البنك، منتجات املشاريع إلى آليات وأدوات تخدم عمليا

واالستمرار بمراقبة املنافع ومستوى القيمة املضافة ملحفظة 

املشاريع وإجراء التعديالت الالزمة في حينه اعتمادا على التغذية 

الراجعة من عمليات املراقبة تلك، وعلى التغييرات في خطة عمل 

 البنك

APO 

06 

إدارة املوازنة والتكاليف 

Manage Budget and Cost 

إدارة الشؤون املالية ملوارد تكنولوجيا املعلومات من خالل آليات 

عمل كل من اإلدارة املالية وإدارة تكنولوجيا املعلومات في البنك، 

ويات افع وترتيب أولبما في ذلك إعداد املوازنات ودراسة الكلف واملن

الصرف، من خالل استخدام أسس ومعايير موضوعية موحدة 

معتمدة في البنك بهذا الخصوص، والعمل بالتشاور مع ذوي 

املصلحة بتعديل املخصصات املرصودة وبما يخدم األهداف 

 االستراتيجية والتكتيكية للبنك

توطيد العالقة التشاركية بين إدارة 

ذوي املصلحة في تكنولوجيا املعلومات و 

البنك لضمان االستغالل األمثل ملوارد 

التكنولوجيا وتقديم املعلومات بهذا الشأن 

بشفافية عالية تسهل عمليات املساءلة 

وتقدير حجم املنافع والقيمة املضافة، 

وتسهيل آليات اتخاذ القرار في توظيف موارد 

 تكنولوجيا املعلومات

05,06 

APO 

07 

 Manageإدارة املوارد البشرية 

Human Resources 

توظيف منهجية تضمن إيجاد الهياكل التنظيمية وخطوط 

االتصال املؤسس ي األفقي والعمودي، وتوظيف العنصر البشري 

املاهر والكفوء وتوزيع الصالحيات واملهام واألدوار واملسؤوليات، 

شكل ظفين بوإيجاد خطط التدريب والتعلم املستمر، وتحفيز املو 

 دائم للحصول على األداء املطلوب

االستغالل األمثل للموارد البشرية لخدمة 

 أهداف البنك

01,11,13,16,17 

APO 

08 

 Manageإدارة العالقات 

Relationships 

إدارة العالقات بين دائرة تكنولوجيا املعلومات وباقي إدارات البنك 

ي املشتركة ف لضمان اتصال مؤسس ي دائم وشفاف يدعم املصلحة

تحقيق أهداف البنك ضمن حدود املوازنات واملخاطر املقبولة 

تحسين النتائج وزيادة مستوى الثقة 

وجيا واالعتماد الكفوء على موارد تكنول

 املعلومات

01,07,12,17 
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واملعتمدة، ومد جسور الثقة من خالل لغة تفاهم مشتركة تعزز 

روح اإليجابية في املبادرة باتخاذ القرارات وتحمل املسؤوليات 

 حيالها 

APO 

09 

إدارة اتفاقيات الخدمات 

Manage Service 

Agreements 

توافق مستوى جودة الخدمات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات مع 

توقعات واحتياجات البنك بما في ذلك آليات تعريف وتحديد 

وتصميم وطلب تلك الخدمات وتوثيق التعاقدات مع الغير 

ضع املعايير للمراقبة املستمرة لجودة ومستوى تلك بخصوصها، وو 

 الخدمات

التأكد من أن خدمات تكنولوجيا املعلومات 

املقدمة على مستوى من الجودة وتلبي 

 احتياجات البنك الحالية واملستقبلية 

07,14 

APO 

10 

 Manageإدارة املزودين 

Suppliers 

الغير لدعم  إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات املقدمة من قبل

عمليات وأهداف البنك، بما في ذلك من آليات اختيار املزودين 

واالتصال بهم وإدارة التعاقدات معهم ومراقبة وتقييم أداءهم 

لفحص مدى الكفاءة والفعالية واالمتثال للشروط التعاقدية 

 معهم

تقليل مستوى املخاطر ما أمكن جراء 

 راالستعانة بالخدمات املقدمة من قبل الغي

والتأكد من الحصول على تلك الخدمات 

 بأقل األسعار املمكنة

04,07,09 

APO 

11 

 Manageإدارة الجودة 

Quality 

تعريف متطلبات الجودة في كافة عمليات وآليات وإجراءات البنك، بما 

في ذلك الضوابط وعمليات املراقبة املستمرة واستخدام املمارسات 

 مرواملعايير الالزمة للتطوير املست

ضمان تقديم حلول وخدمات تكنولوجية 

تلبي احتياجات العمل وتلقى رضا 

 مستخدميها

05,07,13 

APO 

12 

االستمرار بتحديد وتقييم وضبط ومراقبة مخاطر تكنولوجيا  Manage Riskإدارة املخاطر 

املعلومات للحفاظ عليها ضمن املستهدف من مستويات املخاطر 

 املقبولة واملعتمدة في البنك

كامل إدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات مع ت

اإلدارة الكلية للمخاطر في البنك، والحفاظ 

 على التوازن املطلوب بين املنافع والتكاليف

02,04,06,10,13 
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APO 

13 

 Manageإدارة أمن املعلومات 

Security 

ية حدوث الحفاظ على حجم تأثير واحتمال تعريف وتشغيل ومراقبة نظام إدارة أمن املعلومات

متوقعة لحوادث تكنولوجيا املعلومات 

ضمن مستويات مقبولة لشهية البنك على 

 حمل املخاطر

02,04,06,10,14 

 Build, Acquire and Implement (BAI)عمليات البناء )التطوير( والشراء والتشغيل 

BAI 

01 

إدارة البرامج واملشاريع 

Manage Programmes and 

Projects 

شاريع البنك لتحقيق االهداف االستراتيجية بشكل إدارة كافة م

تعاوني بين إدارة تكنولوجيا املعلومات وباقي اإلدارات املعنية، من 

خالل آليات التخطيط والضبط والتنفيذ للمشاريع واالستمرار 

 بتقييم املشاريع في مراحل ما بعد التنفيذ

ضمان تحقيق املنافع من إدارة املشاريع 

خاطر وتكاليف التأخير وتقليل مستوى امل

من خالل التواصل الصحيح بين 

 املستخدمين وإدارة تكنولوجيا املعلومات 

01,04,05,13 

BAI 

02 

إدارة تعريف املتطلبات 

 Manageواالحتياجات 

Requirements Definition 

تحليل االحتياجات واملتطلبات من حلول تكنولوجيا املعلومات قبل 

الحلول بما يشمل آليات العمل والبرامج  الشروع بشراء وتطوير تلك

والبيانات/ املعلومات والبنية التحتية والخدمات، للتأكد من 

تماشيها واألهداف االستراتيجية للبنك، والتنسيق لدى دراسة 

الخيارات املطروحة مع مستخدمي التكنولوجيا بما في ذلك دراسة 

 طلوبةفقات املالجدوى وتحليل املخاطر والتكاليف واملنافع واملوا

توفير حلول مجدية تلبي احتياجات العمل 

 بأقل املخاطر
01,07,12 

BAI 

03 

إدارة عملية اختيار وبناء 

 Manage Solutionsالحلول 

Identification and Build 

اختيار وتطوير حلول تكنولوجيا املعلومات تلبي متطلبات 

عانة ستواحتياجات العمل تشمل آليات تصميم وتطوير وشراء واال 

(، Configuration Managementبالغير. تشمل إدارة التعريفات )

وآليات فحص الحلول، وإدارة االحتياجات وتحديدها، وعمليات 

توفير حلول تكنولوجيا املعلومات بالوقت 

لوب وبأقل التكاليف لخدمة أهداف املط

 البنك

07 
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الصيانة والتطوير املستمر للبرمجيات وآليات العمل والبيانات/ 

 املعلومات والبنية التحتية والخدمات

BAI 

04 

إدارة التوافرية والطاقة 

 Manageاالستيعابية 

Availability and Capacity 

عمل التوازن املطلوب بتوفير خدمات تكنولوجيا املعلومات بين 

الحاضر واملستقبل أخذا باالعتبار الكلف ومستوى األداء، بما في 

لية واملستقبلية اعتمادا على احتياجات ذلك تحديد القدرات الحا

 وخطط البنك، من خالل تحليل األثر على األعمال وتقييم املخاطر

توافرية خدمات تكنولوجيا املعلومات، 

اإلدارة الفعالة للموارد، تعظيم أداء األنظمة 

من خالل توقع الطاقة االستيعابية 

 املستقبلية

07,11,14 

BAI 

05 

 إدارة التغيير املؤسس ي

Manage Organizational 

Change Enablement 

تعظيم احتمالية نجاح عمليات التغيير املؤسس ي بسرعة وبأقل 

املخاطر بما يشمل آليات التغيير وعمليات البنك وتكنولوجيا 

 املعلومات واألفراد

 

إعداد وضمان إلتزام األافراد بالتغيير 

 املؤسس ي بنجاح وبأقل املخاطر

08,13,17 

BAI 

06 

 Manageارة التعديالت إد

Changes 

إدارة كافة التعديالت من خالل توفير الضوابط الالزمة من مبادئ 

وسياسات التعديل تشمل التعديالت الطارئة واملستعجلة 

والتعديل على عمليات البنك والبرمجيات والبنية التحتية 

للتكنولوجيا، باإلضافة لتوفير معايير وإجراءات للتعديل تتضمن 

أثر التعديل على العمليات، واألولويات في التعديل، قياس 

واملوافقات املطلوبة للتعديل وإجراءات التعديالت الطارئة، 

 واستخراج تقارير التتبع للتعديالت، اإلغالق والتوثيق  

إجراء التعديالت املطلوبة بالسرعة املمكنة 

وبأقل املخاطر املحتملة ألية آثار سلبية تؤثر 

 لتعديالتعلى مصداقية ا

04,07,10 
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BAI 

07 

إدارة قبول التعديل واالنتقال 

Manage Change 

Acceptance and Transition 

تشغيل حلول تكنولوجيا املعلومات بعد أخذ موافقات القبول 

الرسمية من إدارة املستخدمين، بما يشمل عمليات التخطيط قبل 

 تالشروع بالتنفيذ، وترحيل البيانات، وقبول نجاح فحوصا

 االستخدام

تشغيل حلول التكنولوجيا بأمان وبما يتفق 

 والتوقعات

08,12 

BAI 

08 

 Manageإدارة املعرفة 

Knowledge 

توفير والحفاظ على منظومة معارف محدثة ومعتمد عليها لدعم 

عمليات البنك واملساعدة في اتخاذ قرارات سليمة. إدارة دورة حياة 

ويبها وتنظيمها وتحديثها املعارف: التخطيط وجمع املعارف وتب

 واستخدامها وحذفها

تقديم املعارف للموظفين لتمكينهم من أداء 

 واجباتهم ورفع مستوى االنتاجية

09,17 

BAI 

09 

 Manageإدارة املوجودات 

Assets 

إدارة موجودات تكنولوجيا املعلومات على مدار دورة حياتها للتأكد 

تناسب يف املمكنة، وبأ ها تمن تحقيقها للمنافع املرجوة بأقل التكال

والعمليات املشغلة ضمنها، وبأ ها معدودة ومحمية، وأن املوجودات 

املهمة لدعم العمليات البنكية الحساسة متوفرة بشكل مستمر 

ومعتمد عليها، وإدارة تراخيص البرمجيات للتأكد من كفايتها لدعم 

ية ععمليات البنك وبأن استخدامها هو ضمن حدود القوانين املر 

 بهذا الخصوص

محاسبة موجودات تكنولوجيا املعلومات 

 واالستخدام األمثل لها

06,11 

BAI 

10 

 Manageإدارة التعريفات 

Configuration 

وصف كل من املوارد الرئيسية للبنك من جهة وقدرات تكنولوجيا 

املعلومات املطلوبة لتقديم خدمات التكنولوجيا من جهة أخرى 

ما، بما يشمل جمع معلومات التعريفات وتعريف العالقة بينه

املختلفة ووضع األسس املعيارية للتعريفات، وإخضاعها لعمليات 

 املراجعة الدورية والتدقيق املستمر

توفير معلومات كافية عن خدمات 

وخصائص موجودات تكنولوجيا املعلومات 

إلدارة تلك املوجودات بكفاءة، ومعرفة أثر 

ة مل من ناحيتغيير تلك الخصائص على الع

 أمن املعلومات والتكنولوجيا

02,11,14 



 
 وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة له حاكمية دليل

 

  32 / 61 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Delivery, Service and Support (DSS)عمليات توصيل الخدمات والدعم  

DSS 

01 

إدارة عمليات تكنولوجيا 

 Manageاملعلومات 

Operations 

تنسيق وتنفيذ نشاطات وعمليات تكنولوجيا املعلومات الداخلية 

ل ا في ذلك وضع معايير وسياسات التشغيواملعتمد فيها على الغير بم

 واملراقبة

تشغيل عمليات تكنولوجيا املعلومات 

 بحسب الخطط بهذا الصدد

04,07,11 

DSS 

02 

إدارة الخدمات املطلوبة 

 Manage Serviceوالحوادث 

Requests and Incidents 

االستجابة في الوقت املحدد لطلبات املستخدمين ولكافة أنواع 

وجيا املعلومات، إعادة تشغيل عمليات التكنولوجيا حوداث تكنول

بعد االنقطاعات، وتوثيق طلبات املستخدمين، وإجراء التحقيقات 

الالزمة الختراقات التكنولوجيا وتشخيصها وإعالم اإلدارة املعنية 

 بخصوصها ومعالجتها

 

رفع مستوى االنتاجية وتقليل معدل 

االنقطاعات من خالل االستجابة السريعة 

طلبات املستخدمين ومعالجة حوادث ل

 تكنولوجيا املعلومات

04,07 

DSS 

03 

 Manageإدارة األعطال 

Problems 

تحديد وتصنيف أعطال تكنولوجيا املعلومات بما في ذلك مسبباتها 

الرئيسية للوقاية من الحوادث، وتقديم التوصيات والتحسينات 

 املطلوبة

زيادة معدل التوافرية ومستوى خدمات 

ولوجيا املعلومات وخفض التكاليف تكن

وتحسين مستوى الرضا من قبل مستخدمي 

 التكنولوجيا من خالل خفض عدد األعطال

 

04,07,11,14 

DSS 

04 

 Manageإدارة االستمرارية 

Continuity 

إنشاء وتطوير خطة إلدارة استمرارية عمليات البنك وتكنولوجيا 

 ة والحرجة ملواجهةاملعلومات لخدمة توفر عمليات البنك الحساس

 أسباب وحوادث االنقطاع ضمن الحدود املستهدفة بهذا الخصوص

ضمان استمرارية تشغيل عمليات البنك 

الحرجة وعمليات تكنولوجيا املعلومات 

الداعمة لها ملواجهة حوادث االنقطاع ضمن 

 الحدود املستهدفة

04,07,14 
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DSS 

05 

إدارة خدمات أمن املعلومات 

Manage Security Services 

حماية معلومات البنك واإلبقاء عليها بمستوى مخاطر مقبول ضمن 

إطار سياسات أمن وحماية املعلومات للبنك، وإنشاء واالستمرار 

بتحديث أدوار ومسؤوليات إدارة أمن املعلومات، واالمتيازات 

 للنفاذ واالستخدام ومراقبة االستخدام ملوارد التكنولوجيا

اء على عمليات البنك جر تقليل األثر السلبي 

 الحوادث ونقاط الضعف ألمن املعلومات

02,04,10 

DSS 

06 

إدارة ضوابط عمليات البنك 

Manage Business Process 

Controls 

تعريف وتحديد واالستمرار بتوظيف ضوابط العمليات للبنك 

والكفيلة بتحقيق املتطلبات األمنية املحددة للمعلومات 

ة لها، تلك العمليات سواء املنفذة داخليا أو والتكنولوجيا املصاحب

 املعتمد فيها على الغير

الحفاظ على سالمة ومصداقية وأمن 

املعلومات املعالجة من قبل عمليات البنك 

 أو عمليات الغير املستعان بها

04,07 

 Monitor, Evaluate and Assess (MEA)عمليات الرقابة والتقييم والقياس  

MEA 

01 

تقييم وتقدير األداء مراقبة و 

Monitor, Evaluate and 

Assess Performance and 

Conformance  

جمع والتحقق من وتقييم أهداف ومعايير قياس أداء عمليات 

البنك بما فيها عمليات تكنولوجيا املعلومات وإجراءات العمل، 

ومراقبة تلك العمليات للتأكد من تحقيق املستهدفات بخصوصها 

 ير الالزمة بهذا الشأن دورياورفع التقار 

الشفافية بخصوص مستوى األداء تجاه 

 تحقيق االهداف
04,07,11,15 

MEA 

02 

مراقبة وتقييم وتقدير نظام 

الضبط والرقابة الداخلي 

 Monitor, Evaluateللبنك 

and Assess the System of 

Internal Control 

طة كل لية بواساملراقبة املستمرة والتقييم لبيئة الضوابط الداخ

من التقييم الذاتي والتقييم املستقل، وتمكين اإلدارة من تحديد 

االختالالت في الضوابط املفعلة التخاذ التحسينات والتصحيحات 

املطلوبة، التخطيط والتنظيم والتحديث ملبادئ وقواعد التقييم 

 لنظام الضبط والرقابة الداخلي للبنك 

حة ملصلتقديم املعلومات بشفافية لذوي ا

بخصوص مدى سالمة ومالئمة نظام 

الضبط والرقابة الداخلي لعمليات البنك، في 

املساهمة بتحقيق أهداف البنك من خالل 

الفهم الصحيح ملستويات املخاطر املتبقية 

(Residual Riskفي البنك ) 

02,04,15 



 
 وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة له حاكمية دليل

 

  34 / 61 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MEA 

03 

مراقبة وتقييم وتقدير مستوى 

االمتثال للقوانين واألنظمة 

 Monitor, Evaluateات والتعليم

and Assess Compliance with 

External Requirements 

تقييم مستوى االمتثال للممارسات لكل من عمليات البنك املرتكزة 

على وعمليات تكنولوجيا املعلومات للقوانين واألنظمة والتعليمات 

املرعية ولشروط التعاقدات مع الغير، والحصول على تأكيدات 

تطلبات القانونية والتعاقدية ومستوى االمتثال لها، بتحديد امل

واعتبار موضوع االمتثال ملتطلبات التكنولوجيا جزء من االمتثال 

 الكلي ملمارسات وعمليات البنك.

التأكد من امتثال البنك للقوانين واألنظمة 

 والتعليمات
02,04 
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 علومات والتكنولوجيا املصاحبة لها(: نموذج تقرير تدقيق امل4مرفق رقم )

 )اسم املدقق أو شركة التدقيق(

ضوابط( املعلومات والتكنولوجيا  –تقرير تقييم )مخاطر 

 املصاحبة لها 

  البنك اإلسالمي االردني

  عمان / األردن – اإلدارة العامة
 

 فترة التدقيق

إلى تاريخ –من تاريخ   

 عدد أيام العمل 

 )   ( يوم
 

 

 قق املسؤول إسم املد
مع إرفاق ملحق عن املؤهالت والخبرات وصور عن 

 الشهادات املهنية والزماالت السارية

 أسماء أعضاء فريق التدقيق 
مع إرفاق ملحق عن املؤهالت والخبرات وصور عن 

 الشهادات املهنية والزماالت السارية
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 أوال: نموذج إطالع وتوصيات املجلس على التقرير:

 توصيات / مالحظات التوقيع باإلطالع والتاريخ الصفة اإلسم

    

 

 (من املسموح استخدام اللغة اإلنجليزية في كتابة التقرير العتبارات فنية)ثانيا: املقدمة: 

 -ضوابط ( املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها: –(: تقييم )مخاطر Composite Risk Ratingنتائج التقييم الكلي ) .1

 ، علما بأن درجات التقييم تنقســــــــــــــم تنازليا إلى خمســــــــــــــةمحاور التقييم التالية. اعتمادا على )   (ضــــــــــــــوابط( املعلومات والتكنولوجيا املصــــــــــــــاحبة لها لدى البنك بدرجة  –ر تم تقييم )مخاط

ـــ ي )(، ومStrong Performance, Rate 1(: )قوي )Composite Risk Ratingمســــــــــــتويات )عبارة عن ســــــــــــلم التقييم الكلي للمخاطر  ــ ــ ــ  Fair(، وعادل )Satisfactory Performance, Rate 2رضـــ

Performance, Rate3( وحدي ،)Marginal Performance, Rate 4( وغير مرض ي ،)Unsatisfactory Performance, Rate 5:) 

 .)   ((، وتم تقييمها بدرجة IT Governanceحاكمية إدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها )  .أ

 .)   ((، وتم تقييمها بدرجة Applicationsمج التطبيقية )البرا  .ب

 .)   (إدارة البيانات، وتم تقييمها بدرجة   .ج

 .)   (أجهزة الكمبيوتر الرئيسية وإدارتها، وتم تقييمها بدرجة   .د

 .)   (الشـبكات، وتم تقييمها بدرجـة  .ه
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 .)   (ييمها بدرجة خطط الطوارئ واستمرارية العمل، والحماية املادية والبيئية، وتم تق .و

 منهجية الفحص والتقييم: .2

 هذا وتم إتباع منهجية التقييم التالية بخصوص نقاط الضعف الواردة في املحاور املذكورة أعاله:

 (: Quantity of Riskكمية املخاطر ) .أ

 وتم احتسابها وتقديرها على أساس املعادلة التالية:

 الضوابط املفعلة  –األهمية × ديد[ )املالحظة( الته× كمية املخاطر الحالية = ]نقطة الضعف  

ــــوابط املفعلة. حيث تم Current Riskأي أن تقدير كمية املخاطر الحالية ) ــ ـــــكله )املالحظة( مع األخذ باالعتبار املخففات املتمثلة بالضــ ــــعف والتهديد الذي تشـــ ــ ( تم بناء على أهمية نقطة الضــ

ــــتويات )تقســـــــــيم درجات كمية املخاطر تنازليا إلى ثالث ــ ــ (، وتم تقســـــــــيم األهمية )املقصـــــــــود بها املخاطر املوروثة منخفض، متوســـــــــط، عالية مسـ
 
( )من املمكن اختيار ســـــــــلم تقييم أك(ر تفصـــــــــيال

Inherent Riskأسلوب ع ، ضعيف(. علما بأنه تم إتبا( تنازليا إلى أراعة مستويات )حرج، جوهري، متوسط، قليل(، وتم تقسيم قوة الضوابط تنازليا إلى أراعة مستويات )ممتاز، جيد، مالئم

 من حيث االهتمام بتقييم الجوانب ذات املخاطر واألثر السلبي األعلى على عمليات البنك. التدقيق املبني على املخاطر

 (:Quality of Risk Managementنوعية إدارة املخاطر ) .ب

(، Risk Appetite) ومســتوى قبول املخاطرتوفر إســتراتيجية أو ســياســة مخاطر مقرة من املجلس تجســد رؤية البنك  وتم تقديرها اعتمادا على نوعية إدارة البنك ملخاطر التشــغيل من حيث

ـــمع األخذ بعين االعتبار درجة اال باإلضــــــــافة إلى االعتماد على وجود هيكل إداري مؤســــــــســــــــ ي لتطبيق اإلســــــــتراتيجية املذكورة وآليات تحديد وتعريف وقياس وضــــــــبط ومراقبة املخاطر،  ــ تجابة ســـ
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(، أو تجنب املخاطر Accept(، أو قبول املخاطر )Transfer(، أو نقل املخاطر )Mitigateوالتعاون ومدى وجود خطط مســـــــــتقبلية للتصـــــــــحيح ونوعية إدارة املخاطر من حيث تقليل املخاطر )

(Avoid( أو رفض املخاطر ،)Rejectوقد تم تقسيم نوعية إدارة املخاطر تنازليا إلى ثالثة م .)( ضعيف، مقبول ، قوي ستويات.)
 
 () من املمكن اختيار سلم تقييم أك(ر تفصيال

 وفيما يلي جدول يلخص تقييم املالحظات الواردة في متن التقرير، ويحدد املسؤولية:

 

 رمز املالحظة املــــــــــالحظة املسؤولية كمية املخاطر نوعية إدارة املخاطر

مع اختيار لون درجة 

 املخاطر

يار لون مع اخت

 درجة املخاطر

رتبة الشخص أو 

الجهة / الجهات 

 املسؤولة

 عنوان املالحظة
رقم تسلسل املحور: 

التسلسل في نفس 

 املحور 

 مناقشة التقرير: .3

قق /    االجتماع مع إدارة البنك ممثلة بكل من ........، وقد ح تم بتاريخ   /  /    إرسال التقرير إلدارة البنك تمهيدا لعقد اجتماع مع األطراف املعنية ملناقشة محتوياته، هذا وقد تم بتاريخ   / 

 االجتماع أهدافه من حيث:

 التأكد من مصداقية محتويات تقرير التدقيق. .أ

 التأكد من الفهم الصحيح ملحتويات تقرير التدقيق من قبل إدارة البنك. .ب

 الثغرات ونقاط الضعف الواردة في تقرير التدقيق.االتفاق على التواريخ الواجب على إدارة البنك االلتزام بها لتصحيح  .ج

 :محددات التدقيق .4
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وعد املطلوب، ومات املطلوبة بالشكل الصحيح وبامليتم ذكر أية محددات أثرت سلبا على مجريات أو نتائج مهمة التدقيق بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر عدم التزود بالبيانات واملعل

 مع املدقق وتسهيل مهمته، وأية معيقات أو محددات أخرى.ومدى تعاون إدارة البنك 

 مؤهالت وخبرات املدقق املسؤول وأعضاء فريق التدقيق: .5

 )يتم ذكرها(.

 ثالثا: متن التقرير: ونعرض فيما يلي تفاصيل التقييم أعاله:

 مات والتكنولوجيا املصاحبة لها()وفيها محاور تقييم ستة يجب أن تغطي بالحد األدنى متطلبات تعليمات حاكمية وإدارة املعلو 

 -(:IT Governance & Mgt.حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها ) .1

 وذلك كما يلي: - Composite Risk Ratingاملذكور أعاله ) Component Risk Ratingيتم استخدام سلم تقييم املخاطر  -وتم تقييمها بدرجة 

 علومات والتكنولوجيا املصاحبة لها: )ذكرت على سييل املثال، ويتم توصيف بايي املالحظات في املحور((: حاكمية امل1:1املالحظة )

 (1:1تقييم املالحظة )

  قليــل  متوسط  جوهري  X حرج مدى األهمية

 X ضعيف  مالئم  جيد  ممتاز تقييم الضوابط

    منخفض  متوسط X عالي كمية املخاطر

   X ضعيف  مقبول   قوي  نوعية إدارة املخاطر
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( املمكن التعرض لها، وباملحصلة يتم Threats( التي تشكل نقاط ضعف في الضوابط واألنظمة واإلجراءات، باإلضافة لتوصيف التهديدات )Vulnerabilitiesيتم توصيف الثغرات )

 ...الخ.( سواء األثر املالي أو التشغيلي أو القانوني أو أثر السمعة Impactتوصيف األثر )

 التوصية:

 يتم توصيف اإلجراءات املطلوب إتخاذها من قبل إدارة البنك للوصول باملخاطر للحد املقبول.

 رد إدارة البنك:

 يتم ذكر رد إدارة البنك.

 -(:Applications. البرامج التطبيقية )2

 ، وذلك كما يلي:)   (وتم تقييمها بدرجة 

 -(:Data Management. إدارة البيانات )3

 ، وذلك كما يلي:)  ( بدرجة وتم تقييمها

خرى )4
ُ
 -(:Servers. أجهزة الكمبيوتر الرئيسية بما فيها أنظمة التشغيل والبرمجيات األ

 ، وذلك كما يلي:)   ( وتم تقييمها بدرجة

ساندة )5
ُ
 -(:Networks. شبكات الكمبيوتر املحلية والعريضة واإلنترنت واإلنترانت واألنظمة امل

 يمها بدرجة )   (، وذلك كما يلي:وتم تقي

 -(:Business Continuity and disaster recovery plans, physical and environmental security) . خطط الطوارئ وخطط استمرارية العمل، والحماية املادية والبيئية6
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 ، وذلك كما يلي:)   (بدرجة  وتم تقييمها

 لم تعالج من سنوات سابقة:رابعا: جدول باملالحظات العالقة و 

 املالحظة
وصف 

 املالحظة
 كمية املخاطر

نوعية إدارة 

 املخاطر

اإلجراء املتخذ 

من قبل إدارة 

 البنك وتاريخه

 التوصية

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة له حاكمية دليل

 

  42 / 61 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 (5مرفق رقم )

 محاور تدقيق املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها
 

 IT Governanceحاكمية تكنولوجيا املعلومات 

( وتعليمــات البنــك املركزي األردني املتعلقــة بهــذا الخصــــــــــــــوص من خالل تطبيق 3مــدى كفــايــة وكفــاءة تحقيق عمليــات حــاكميــة تكنولوجيــا املعلومــات الواردة في املرفق رقم )

 ( الواردة باملرفق املذكور MEAعمليات الرقابة والتقييم والقياس )

 يا املعلومات وأهداف املؤسسةمستوى التوافق االستراتي ي بين أهداف تكنولوج

 مدى كفاية وفعالية السياسات الخاصة بأمن وحماية املعلومات

 مستوى رضا املستخدمين على إدارة تكنولوجيا املعلومات والخدمات واملنتجات والدعم الفني املقدم

 مدى كفاية لجان تكنولوجيا املعلومات من حيث املهام ونطاق العمل والنشاط

 الهياكل التنظيمية وضمان عدم تضارب املصالح وفصل املهام املتعارضة بطبيعتها مدى كفاية

 مدى كفاية وكفاءة ومهارات ومؤهالت املعنيين بالتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي واملستشارين في مجال تكنولوجيا املعلومات

 قيق الداخلي لتكنولوجيا املعلومات وألمن املعلوماتمدى كفاية وشمولية الوصف الوظيفي لكوادر تكنولوجيا املعلومات والتد

علومـات ا مخـاطر تكنولوجيـا املمـدى كفـايـة إدارة مخـاطر تكنولوجيـا املعلومـات ومخـاطر التشــــــــــــــغيـل، واملمـارســـــــــــــــات العمليـة في آليـات اتخـاذ القرار املبني على املخـاطر بمـا فيهـ

 واملخاطر االستراتيجية

 علومات من حيث الهياكل التنظيمية وتوظيف املوارد املختلفة بما في ذلك العنصر البشري مدى كفاية وتنظيم إدارة أمن امل

 Project Portfolio Managementهل يوجد ومدى كفاية وتنظيم إدارة محفظة املشاريع 

 مدى االمتثال لتعليمات البنك املركزي األردني والقوانين والتشريعات واألنظمة ذات العالقة

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتعليمات حاكمية تكنولوجيا املعلومات مدى امتثال

 ( من قبل التدقيقACL, IDEA( مثل )CAATSمدى استخدام أدوات وبرامج لكشف االحتيال )

 (Outsourcingمدى وجود وكفاية سياسات االستعانة بالغير )التعهيد أو االسناد( )

ـــــيــل Service Level Agreements, Operational Level Agreements …etcارجيــة والــداخليــة ومالحقهــا مثــل وجود )مــدى كفــايــة التوثيق للتعــاقــدات الخــ ــ ــ ــ ( من حيــث تفصـــ

 الخدمات املقدمة واملسؤوليات حيالها
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ذا بنك وعمالئه، ومدى توفر معايير بهمدى كفاية وتنظيم برامج تدريبية لزيادة ونشــــــــــــــر مســــــــــــــتوى الوعي باملمارســــــــــــــات الســــــــــــــليمة ألمن وحماية املعلومات لكل من موظفي ال

 الخصوص على شكل قواعد للسلوك املنهي

 البرامج التطبيقية وإدارتها

 مدى كفاية وكفاءة إجراءات معتمدة مطبقة تعنى بآليات تطوير وشراء وفحص وتشغيل البرامج

 (Role based access privilegesستخدمة بحسب طبيعة العمل )مدى كفاية وسالمة اإلجراءات الخاصة بتعريف امتيازات املوظفين على البرامج امل

 مدى انخراط إدارة أمن املعلومات بمنح واملوافقة املسبقة على صالحيات النفاذ واالستخدام للبرامج الحساسة

 (Maker, Checkerفحص ضوابط إدخال البيانات على البرامج الحساسة )مثل وجود 

 ألمين للوثائق الحساسة املستخرجة من البرامج املختلفةفحص ضوابط املخرجات والحفظ ا

 ومدى مصداقية املدخالت واملخرجات Data Processingفحص مدى سالمة البرامج في عمليات املعالجة 

 فحص ضوابط التشغيل للقنوات اإللكترونية ونظم الدفع اإللكتروني

 ( في عمليات التوثيق واملتابعةComputer Aided System Engineering) CASEمدى استخدام برامج 

 (Accreditationمدى حصول البرامج الرئيسية على شهادات تأهيل من مؤسسات تصنيف دولية معروفة )

 مدى االمتثال لتعليمات البنك املركزي األردني بخصوص التصنيف اآللي للتسهيالت

 إدارة قواعد البيانات

 يانات، وإدارة قواعد البياناتمدى كفاءة وتفعيل سياسات إلزاحة الب

 (Database Administrators( )DBAمدى كفاءة وكفاية موظفين متخصصين في إدارة قواعد البيانات )

 مدى كفاءة وكفاية إجراءات مطبقة ملراقبة وتحسين أداء قواعد البيانات والبيانات بشكل عام

يانات عن البيانات نفســها للحماية من مخاطر االختراق والتعديل غير املصــرح به من قبل ضــابط قواعد فحص ضــوابط الحماية بخصــوص فصــل صــالحيات إدارة قواعد الب

 البيانات

 مدى كفاءة وتفعيل إجراءات النسخ االحتياطي

 ( من قبل إدارة منفصلة مثل أمن املعلوماتDBAمدى كفاءة وتفعيل عمليات مراقبة االستخدام للـ )

 ملعالجة أخطاء ومشاكل إدارة البيانات Error Dictionary ماد على آليات مثل الـ مدى كفاءة وتفعيل واالعت
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 إدارة أجهزة الكمبيوتر الرئيسية

 (Systems Configurationsمدى كفاءة وتفعيل إجراءات النسخ االحتياطي لتعريفات األنظمة )

 مدى كفاءة وتفعيل إجراءات مراقبة أداء األجهزة

 إجراءات فحص األنظمة لدى كل تغيير )ترقية، تطوير( مدى كفاءة وتفعيل

 (Security Administrator(، وهل تراجع من قبل جهة منفصلة مثل )Administrators Logsمدى كفاءة وتفعيل إجراءات مراجعة تقارير تتبع االستخدام ملدراء األنظمة )

 مدى كفاءة وتفعيل إجراءات موثقة ملعالجة أخطاء التشغيل

 ( واملستخدمين ذوي االمتيازات العلياAdministratorsى كفاءة وتفعيل إجراءات تغيير كلمات السر لنفاذ مدراء األنظمة )مد

 (Vulnerability Assessment and Penetration Testsمدى كفاءة وكفاية إجراءات فحوصات االختراق وتحديد الثغرات )

 (Clustering, Fault Tolerant … etcلرئيسية )فحص مستوى التوافرية ألجهزة الكمبيوتر ا

 مدى كفاية عمليات فصل بيئة التطوير والفحص عن بيئة التشغيل

 (Networksإدارة الشبكات )

 مدى وجود وكفاءة وتفعيل سياسات تعريف وإدارة الشبكات

 عمالء البنكمدى استخدام الشبكات لنشر وزيادة الوعي بممارسات أمن وحماية املعلومات ملوظفي و 

 Help Deskمدى وجود وكفاءة 

 Network Administratorsمدى كفاية وكفاءة موظفين متخصصين في إدارة الشبكات 

 Change Management إلدارة التغييرمدى كفاية وكفاءة إجراءات محكمة 

 مدى اإللتزام بالتراخيص للبرمجيات وحقوق امللكية الفكرية

 ءات مراقبة أداء الشبكات واألدوات املستخدمة في املراقبةمدى كفاية وفعالية إجرا

 فحص مستوى التوافرية لعناصر الشبكات ومدى مالئمتها لخطط استمرارية العمل

 من املعلومات(رة أمدى كفاية وفعالية إجراءات مراقبة االستخدام للشبكات )مراقبة إشرافية من قبل مدير الشبكات أو من يفوضه، ومراقبة مستقلة من قبل إدا

 وتلك املفتوحة مع الغير WANقوة التشفير املستخدم لدى تراسل البيانات عبر الشبكات العريضة 
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ــــــــــــــــ  Firewallsفحص مواصـــفات ال  ( Application Layer، أو املســـتوى الســـابع Network Layerالتي تعمل عليه )مثال على املســـتوى الثالث  OSI/ISOوتحديد املســـتوى من الـ

 فاية معايير األمن والحماية لسرية وخصوصية ومصداقية البيانات بالخصوصومدى ك

ـــــتخدام من Firewall security policy ACLمدى كفاية وفعالية إجراءات إدارة منفصـــــــــلة مثل أمن املعلومات بمراجعة ومراقبة التعديالت الحاصـــــــــلة على ) ــ (، وعلى تتبع االســ

 (Administratorقبل مدير الشبكة )

 على الشبكات، ومدى كفاية وفعالية اإلجراءات حيال عمليات املراجعة بخصوصها IDS/IPSستخدام أجهزة مدى ا

 (On-line Access and Useمدى كفاية ضوابط الحماية املفعلة لعمليات النفاذ عن بعد )

 إدارة خطط استمرارية العمل واألمن املادي والبيئي

مل بما في ذلك من توافرية ملوارد تكنولوجيا املعلومات والعنصــر البشــري وإجراءات وتنظيم الخطط ضــمن إطار االمتثال لتعليمات مدى كفاية وكفاءة خطط اســتمرارية الع

 البنك املركزي األردني بهذا الخصوص

 مدى كفاية وفعالية إجراءات جرد املوجودات من أجهزة وبرامج ونظم املعلومات

ـــــبكات من خالل أجهزة كمبيوتر مجهزة مدى كفاية وفعالية اإلجراءات الخاصـــــــــــ ــ ــ ــــات، مثل النفاذ عبر الشــ ــ ــ ـــــرح به ومن الفيروســـ ــ ــ ة بحماية األجهزة املختلفة من النفاذ غير املصــ

 (CD Rom, USB …etcبمنافذ )

 لعناصر الشبكات غير الفاعلة (Open Portsمدى كفاية اإلجراءات الخاصة بالحماية املادية لعناصر ومكونات الشبكات من النفاذ غير املصرح به، مثل وجود )

 ( من الوصول غير املصرح بهSwitches, Routers, …etcمدى كفاية اإلجراءات الخاصة بالحماية املادية لعناصر الشبكات )

ــــيلة والبديلة، بناء على معايير تقييم مثل مدى ــ ــ ــ ــ ـــــاالت األصـ ــ ــ ــ ــــغيل مراكز البيانات واالتصــ ــ ــ ــ ــ رة ورطوبة مالئمة املوقع، ودرجة حرا فحص متطلبات األمن املادي والبيئي لغرف تشـ

ية مه بموجب املواصــــفة األردنمناســــبة، أرضــــية مرفوعة، مكان وجود الغرفة في البناية، وجود أجهزة إطفاء حريق آلي ونوعها )نوع الغاز املســــتخدم إذا كان مســــموح باســــتخدا

جيل، سجل دخول الزوار، وحصر الدخول فقط لألشخاص املصرح لهم والضوابط املستخدمة والعاملية(، أجهزة إنذار وكشف الحريق وتسريب املياه، كاميرات مراقبة وتس

 في ذلك

 مدى كفاية إجراءات املراجعة الدورية مللف الزوار للبنك ولغرفة تشغيل مراكز البيانات واالتصاالت
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 (6مرفق رقم )

 منظومة السياسات )حد أدنى(

 

 

 النطاق الغرض  اسم السياسة

وضــــــــــــــع القواعــــد واملعــــايير الالزمــــة إلدارة موارد تكنولوجيــــا املعلومــــات بمــــا في ذلــــك  نظيم تكنولوجيا املعلوماتحاكمية ت

الشـــــــــكل اإلداري )مركزي أو ال مركزي(، والهياكل التنظيمية بما في ذلك النشـــــــــاطات 

 واملهام واملسؤوليات إلدارة تلك املوارد بما في ذلك املوارد املالية.

شــــــــــــــــاريع تكنولوجيـــا عمليـــات وخـــدمـــات وم

 املعلومات.

وضـــــــــع القواعد واملعايير الالزمة لضـــــــــمان متطلبات الحماية والســـــــــرية واملصـــــــــداقية  أمن وحماية املعلومات

والتوافريــة واالمتثــال إلدارة موارد تكنولوجيــا املعلومــات بحســــــــــــــــب املعــايير الــدوليــة 

 (.ISO-IEC 27001/2املقبولة بهذا الخصوص مثل )

ــــاحبة كافة املعلومات و  ــ ــ ــ ــ التكنولوجيا املصــ

 لها.

خطط اســــــــــــــتمراريـــــــة العمـــــــل وخطط 

 التعافي من الكوارث

وضــــــــــــــع القواعد واملعايير الالزمة لبناء خطط التعافي من الكوارث وحماية البشــــــــــــــر، 

وخطط اســـــــــــــتمرارية العمل بما في ذلك آليات بناء وتشـــــــــــــغيل وفحص والتدريب على 

 الحرجة.وتحديث تلك الخطط لضمان توافرية عمليات البنك 

 عمليات البنك الحرجة، وحماية البشر.

وضــــــــــــــع القواعـد واملعـايير الالزمـة إلدارة مخـاطر تكنولوجيـا املعلومـات على اعتبـارها  إدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات

جزء  من املخــاطر الكليــة للبنــك، بمــا في ذلــك حــاكميــة تلــك املخــاطر واملســــــــــــــؤوليــات 

ـــــبط ومراقبة املخاطر، بهدف واملهام املناطة باألطراف املختلف ــ ــ ــ ة، وآليات تقييم وضـــ

 تعزيز عمليات اتخاذ القرار املبني على املخاطر وتحقيق أهداف البنك.

ـــــة  ــ ــ ــ كافة عمليات البنك ومدخالتها الخاصـــ

 بتكنولوجيا املعلومات.

والجهات  زي وضــــــع القواعد واملعايير الالزمة لضــــــمان االمتثال لتعليمات البنك املرك (IT Complianceاالمتثال )

 الرقابية األخرى وللقوانين واألنظمة السارية ولسياسات البنك.

ــــيع تكنولوجيا  ــ كافة عمليات البنك بمواضــ

 املعلومات.

وضـــــــــع القواعد واملعايير الالزمة لحماية البيانات الخاصـــــــــة املتعلقة بأفراد طبيعيين  (Data Privacyخصوصية البيانات )

 واالستخدام غير املصرح به. أو اعتباريين من عمليات االفصاح

 كافة البيانات الخاصة.
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اعتماد ســـــياســـــة عامة لالســـــتعانة باملوارد بشـــــكل عام وبموارد تكنولوجيا املعلومات  (Outsourcingالتعهيد )

( أو اململوكة للغير In-sourcingبشـــــــــــــكل خاص، تلك املوارد ســـــــــــــواء اململوكة للبنك )

(Outsourcingتراعي التعليمات واألنظ ) مة والقوانين وتحاكي أفضــــــــــــــل املمارســــــــــــــات

ــــوص، وتــأخــذ بعين االعتبــار مكــان العمليــة اإلنتــاجيــة  ــ ــ ــ ــ الــدوليــة املقبولــة بهــذا الخصــ

(On-site, Off-site, Near-site, Off-shore) وتأخذ بعين االعتبار وتراعي متطلبات ،

( Audit Right( وتفعيل حق التدقيق )Service Levelsمراقبة مســــــــــــتوى الخدمات )

من قبــــل أطراف ثــــالثــــة محــــايــــدة موثوقــــة، وتحقيق متطلبــــات اســــــــــــــتمراريــــة العمــــل 

وضـــوابط الحماية الالزمة لتلبية متطلبات الســـرية واملصـــداقية باإلضـــافة ملتطلبات 

 الكفاءة والفعالية في استغالل املوارد. 

 كافة عمليات البنك.

 Project Portfolioإدارة املشـــــــــــــــــــاريع )

Management) 

ــــع القواعــــد  ــ ــ ــ ــ واملعــــايير الالزمــــة إلدارة املشـــــــــــــــــاريع بمــــا في ذلــــك مراحــــل املشــــــــــــــروع وضــ

( Quality Requirementsوحاكميته الالزمة لتحقيق املتطلبات املتعلقة بالجودة )

( وتلك املتعلقة Confidentiality Requirementsوتلك املتعلقة بالحماية والسرية )

 باالمتثال تحقيقا ألهداف البنك وعملياته.

 

شـــــــــــــاريع البنك املتعلقة بتكنولوجيا كافة م

 املعلومات.

 Assetإدارة املــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــودات )

Management) 

وضع القواعد واملعايير الالزمة لتصنيف درجة مخاطر البيانات واألنظمة املختلفة، 

 وتحديد مالكيه وضوابط حمايتها خالل مراحل دورة حياتها املختلفة.

ـــج واألدوات  ـــرامـ ـــبـ ـــهــــزة والـ ــــات واألجـ ـــــانـــ الــــبــــيــ

 صاحبة لها.امل

االســـــــــتخدام املقبول ملوارد تكنولوجيا 

 املعلومات

وضــــــــــــــع القواعـــــد واملعـــــايير الالزمـــــة لتحـــــديـــــد الســــــــــــــلوك املقبول وغير املقبول ملوارد 

 تكنولوجيا املعلومات.

ـــات  ــ ــــقــ ــــبـــــيـ ــــطـ ــــات والـــــتـ ــــيـــ ـــرمـــــجـ األجـــــهـــــزة والـــــبــ

ـــــبكـــات بمـــا في ذلـــك اإلنترنـــت والبريـــد  ــ ــ ــ والشـــ

 اإللكتروني.

 Changeإدارة الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــغـــــــــــــــــيـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر )

Management) 

وضــــــــــــــع القواعــــد واملعــــايير الالزمــــة لضــــــــــــــمــــان مصـــــــــــــــــداقيــــة التغيير من حيــــث توثيق 

 املوافقات الالزمة من مالكي األصول الخاضعة للتغيير.

 كافة عمليات تكنولوجيا املعلومات. 

 اوضـــــع قواعد ومعايير لتقليل عمليات النفاذ واالســـــتخدام غير املشـــــروع لألجهزة بم أجهزة الكمبيوتر املركزية

في ذلــك ضــــــــــــــوابط نفــاذ موظفي دائرة تكنولوجيــا املعلومــات وذوي االمتيــازات العليــا 

يـــة اململوكـــة أو املـــدارة كـــافـــة األجهزة املركز 

ــــات التطوير  ـــــة بيئـــ ـــــافــ ـــــك لكــ ـــــل البنــ من قبــ
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لبيئــــات التشــــــــــــــغيــــل، بــــاإلضـــــــــــــــــافــــة ملعــــايير إدارة عمليــــات التشــــــــــــــغيــــل اليومي لألجهزة 

ــــيـــانـــة  ــ ــ ــ ــ ــــوابط الحمـــايـــة وآليـــات املراقبـــة والصــ ــ ــ ــ ــ والبرمجيـــات املختلفـــة بمـــا في ذلـــك ضــ

 الدورية لتلك األجهزة. 

ـــغيــــل، بمــــا في ذلــــك نظم  ــ ــ ــ ــ والفحص والتشـــ

 التشغيل واألدوات األخرى املصاحبة لها.

وضـــــــــــع قواعد ومعايير ســـــــــــلوك وأخرى تقنية لضـــــــــــمان حماية البيانات الحســـــــــــاســــــــــة  أجهزة الكمبيوتر الطرفية

 املخزنة على األجهزة.

ات املرتبطة بالشـــــبك كافة األجهزة الطرفية

 أو القائمة بحد ذاتها.

وضـــــــــــع قواعد ومعايير ســـــــــــلوك وأخرى تقنية لضـــــــــــمان حماية البيانات الحســـــــــــاســــــــــة  األجهزة املحمولة

 املخزنة على األجهزة.

ـــــل ) ـــــة مثــ ـــــة األجهزة املحمولــ ـــافــ ــ  ,Laptopكــ

PDA, Smart Phone, USB Memory 

Cards, …etc) 

 

 

إدارة صــــــــــــــالحيــــــات وامتيــــــازات النفــــــاذ 

(User Access Management) 

وضـــــــــــع قواعد ومعايير لضـــــــــــمان منح صـــــــــــالحيات وامتيازات النفاذ للبيانات والبرامج 

ـــــريـة  ــ ــ ــ ـــــب الحــاجــة للعمــل وبــالحــد األدنى بمــا يكفــل الســـ ــ ــ ــ ــ ـــــتخــدميهــا بحســ ــ ــ ــ واألجهزة ملســـ

 واملصداقية والتوافرية ملوارد تكنولوجيا املعلومات.

ـــافــــة البرامج واألجهزة وقواعــــد البيــــانــــات  كـ

 و في حكمها.وما ه

ـــة تطوير / اقتناء البرمجيات  ــ ــ ــ ــ ـــــياســ ــ ــ ــ ســ

(System Development Life 

Cycle) 

وضــــــــــــــع القواعد واملعايير الالزمة لتنفيذ مراحل تطوير / اقتناء البرمجيات املختلفة 

لضـــمان تلبيتها ملتطلبات العمل من خالل منهجيات التطوير املختلفة املتناســـبة مع 

 متطلبات وأهداف العمل.

يـــــات الجـــــديـــــدة والقـــــديمـــــة املطورة البرمج

 محليا واملقتناة من مصادر خارجية.

 Serviceإدارة مســــــــــــــتوى الخــــــدمــــــات )

Level Management) 

وضــــــــــــــع قواعد ومعايير لتحديد وقبول وتوثيق وقياس ومراقبة وتحســــــــــــــين مســــــــــــــتوى 

الخدمات املقدمة ســــواء من أطراف داخلية أو أطراف خارجية لضــــمان االســــتغالل 

 رد ودعم عمليات البنك املختلفة.األمثل للموا

كافة االتفاقيات والتعاقدات واإللتزامات 

مـــع األطـــراف الـــخـــــــارجـــيـــيـــن واألطـــراف مـــن 

 داخل البنك.

-Backالنسخ االحتياطي واالسترجاع )

up and Restore) 

وضع قواعد ومعايير آلليات النسخ االحتياطي واالسترجاع لضمان توافرية البيانات 

 ها.ومصداقيتها وسريت

 البيانات في بيئات التشغيل وحيثما يلزم.
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وضــع القواعد واملعايير الخاصــة باجم البيانات الواجب توافرها ســواء بشــكل ورقي  (Retentionاالحتفاظ بالبيانات )

( On-Line Dataأو تلـــــك املتواجـــــدة على أجهزة الكمبيوتر والتطبيقـــــات املختلفـــــة )

ـــلــــة بين حجم البيــــانــــات املتوافرة واملــــدة الزمنيــــة الواجــــب االحتفــــاظ بهــــا و  ــ ــ ــ ــ املفــــاضـــ

 والسرعة واألداء في الوصول إلى البيانات.

كافة األجهزة والبرمجيات ووســائل وأدوات 

 االحتفاظ بالبيانات.

ـــزات  ــ ــ ـــــيـ ــ ـــــهـ ــ ـــــجـ ــ ـــــتـ ــ ـــــة والـ ــ ـــــمـ ــ ــــظـ ــ ـــــراء األنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـــ

(Purchasing) 

تعلقــة ملكــافــة التجهيزات التقنيــة والبرامج ا وضع قواعد ومعايير للمفاضلة بين املزودين الخارجيين.

 بها.

 

وضـــع قواعد ومعايير للربط الشـــبكي عن بعد بشـــبكات الكمبيوتر الخاصـــة بالبنك،  (Remote Accessالنفاذ عن بعد )

ـــــة وألنظمة  ــ ـــــاسـ ــ ـــــادر البنك الحسـ ــ ـــــتخدام لبيانات ومصـ ــ لتقليل مخاطر االطالع واالسـ

ـــــبط والرقابة الداخلية املعنية بحماية موجودات البنك، وللحماية من مخاطر  ــ الضــ

 السمعة.

األطراف والشـــــركاء الداخليين والخارجيين 

مثـــــل مزودي الخـــــدمـــــات، ولكـــــافـــــة بيئـــــات 

ـــــل لألجهزة  ـــغيــ ــ ــ ــ ــ ــ التطوير والفحص والتشـ

ـــــبيـــل املثـــال ال  ــ ــ ــ ـــــبكـــات، ومنهـــا على ســـ ــ ــ ــ والشـــ

ـــــبكات  ــ ــ ــ ـــــبكات اإلنترنت، والشـــ ــ ــ ــ ـــــر شـــ ــ ــ ــ الحصـــ

املشفرة، وخطوط االتصال املختلفة مثل 

(Frame relay, ISDN, VPN, DSL, 

MPLS.) 

ـــــتغالل  (Networksت )الشبكا ــ ــ ــ ـــمان تحقيق متطلبات الكفاءة والفعالية في اســـ ــ ــ ــ ــ ـــــع قواعد ومعايير لضـــ ــ ــ ــ وضـــ

عناصـــر الشـــبكات واالتصـــاالت من جهة وتحقيق متطلبات األمن والحماية من جهة 

 أخرى دعما لتحقيق أهداف البنك.  

 كافة عناصر الشبكات بكافة البيئات.

ـــــة ) ـــلكيــ ــ ــ ــ ــ ــــات الالســـ ـــــبكـــ ــ ــ ــ  Wirelessالشـــ

Networks) 

ـــــبكات وضـــــــــــ ــ ــ ـــــة املتناقلة عبر الشــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ع قواعد ومعايير بغرض حماية البيانات الحســ

 الالسلكية من االعتراض واالستخدام غير املشروع.

ـــلكية الفعلية منها  ــ ــ ــ ــ ـــــبكات الالســـ ــ ــ ــ كافة الشـــ

 واالفتراضية.

ــــع الحـــــد األدنى من القواعـــــد واملعـــــايير النـــــاظمـــــة آلليـــــة عمـــــل وحمـــــايـــــة أجهزة  (Firewallsأجهزة الحماية ) ــ ــ ــ ــ وضــ

(Firewalls ـــمان ســـــرية ومصـــــداقية ـــكل املطلوب الكفيل بحماية وضــ ( لتفعيلها بالشــ

 بيانات وعمليات البنك وتوافريتها.

ـــــ ) ــ ( العاملة بكافة Firewallsكافة أجهزة الـــ

 ,DMZ, Proxy, External DNSالبيئات مثل )

VPN, Routers, Switches, Servers, …etc.) 
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ـــــل الـــثـــغـــرات  فـــحـــص اإلخـــتـــراق وتـــحـــلـــيــ

(Penetration Testing and 

Vulnerability Assessment) 

وضـع قواعد ومعايير لفحص األجهزة وعناصـر الشـبكات لضـمان عدم وجود تغرات 

 أمنية تمكن من اختراق البيانات واألنظمة والعمليات الحساسة للبنك.

كــافــة موجودات البنــك التقنيــة من أجهزة 

ـــــة وأجهزة  ـــــة وأجهزة طرفيــ كمبيوتر مركزيــ

 عناصر شبكات وبرمجيات.حماية و 

ـــــاتــــف ) ـــم الــــهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  Public Branchمــــقســ

Exchange) 

ـــمان الحماية  ــ ــ ــ ــ ـــم لضـــ ــ ــ ــ ــ ـــــع الحد األدنى من قواعد ومعايير الحماية ألنظمة املقســـ ــ ــ ــ وضـــ

 والسرية لبيانات وعمليات البنك من االستخدام غير املشروع.

ـــــة وغـــيـــر  ـــم املـــمـــلـــوكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة أجـــهـــزة املـــقسـ ـــافــ ــ كــ

 اململوكة للبنك.
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  (7مرفق رقم )
 )حد أدنى( المعلومات والتقارير

 محتوياته  التقريراسم 
مصففففففففففففففووففففففففة الصفففففففففففففف حيفففففففات وا متيفففففففا ات 

(Authority Matrix) 
مصفففففففففففففووفة تحدد الصففففففففففففف حيات وا متيا ات الممنوحة بلا اافة الصرام  وقوابد الصيانات وبناصفففففففففففففر 

 ه.الشباات، توصل اسم المستخدم ووظيوته وص حياته أو امتيا ات
 IT Risk Factorتحليل بوامل المخاطر )

Analysis) 
 التهديدات الداخلية. .1
 التهديدات الخارجية. .2
 مواطن الضعف في إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات. .3
 مواطن الضعف في قدرة تكنولوجيا المعلومات بلا تماين بمليات الصنك. .4
 مواطن الضعف في إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات. .5

يو تحليل مخاطر تكنولوجيا المعلومات سففففينار 
(IT Risk Scenario Analysis) 

 : إما داخلي أو خارجي.(Actorمصدر التهديد ) .1
 خطأ، إختراق، فيروس، فشل، طصيعي، أحداث خارجية. (:Threat Typeنوع التهديد ) .2
إفصاح معلومات سرية، تعطل، تعديل غير مشروع، سرقة، تدمير، تصميم  (:Eventدث )االح .3

 غير فعال، قوانين وأنظمة، استخدام غير مقصول.
بشففر، هياكل تنظيمية، بمليات، صنية تحتية،  (:Asset or Resource Affectedاألصلل) ) .4

 تكنولوجيا معلومات، معلومات، صرام .
 : وقت الحدوث، مدة الحادث، بمر الحادث قصل اكتشافه.الوقت .5
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 ITسففففففففففففففجل مخاطر تكنولوجيا المعلومات )
Risk Register) 

مقدمة: مالك األصففففففل، فريق التقييم، تاريي التقييم، تاريي التقييم ال حق، ملخم تقييم المخاطر  .1
 وخيار إدارة المخاطر.

 سيناريو تحليل مخاطر تكنولوجيا المعلومات أب ه. .2
ثلففة بففاحتمففاليففة متقييم مخففاطر تكنولوجيففا المعلومففات من حيففث احتسففففففففففففففففا  محور  المخففاطر مت .3

(، ويوضففففففففففل اسففففففففففتخدام مقياس Impact or Severityر )ث( وحجم األPotentialityالحادث )
ظهففففار حجم  ابتمففففادا بلا أهففففداف وبمليففففات الصنففففك  األثرمعيففففار   وجي لمحففففاور التقييم، وام

المتضمنة تكنولوجيا المعلومات باستخدام محاور التقييم ألحد النماذج العالمية التالية بلا سصيل 
 المثال:
 COBIT Information Criteria .أ
 . Balanced Scorecard (BSC) 
 Extended BSC .ج
 Westerman .د
 COSO ERM .ه
 FAIR (Factor Analysis of Information Risk) .و

 (.Risk Appetiteالشهية للمخاطر ) .4
، )في حال امية المخاطر امحسففففففففففففففوبة أقل من الشففففففففففففففهية للمخاطر( قبولخيار إدارة المخاطر ) .5

 (.تخفيف، تجنب، تحوي)
 قيد التنويذ بحس  الخطة(.أو ر ومتابعتها )نوذت، صنود خطة إدارة المخاط .6
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( للتأكد من بدم تجاو  Key Risk Indicatorsمعايير أداء رئيسففية لمراقبة مسففتوم المخاطر ) .7
 الشهية للمخاطر ودرجة تحمل المخاطر )نسبة اإلنحراف الموج  للشهية للمخاطر(. 

 
 

RACI Chart  لشففففففففففففففخم أو األطراف المسففففففففففففففؤولففة بشففففففففففففففاففل أولي الجهففة أو الجهففات أو اقوائم تتضففففففففففففففمن تحففديففد
(Responsible( وتلفففك المسففففففففففففففؤولفففة بشففففففففففففففافففل نهفففائي ،)Accountable وتلفففك المسففففففففففففففتشففففففففففففففففارة ،)
(Consulted( وتلفففففك التي يتم إط بهفففففا ،)Informed لكفففففاففففففة بمليفففففات إدارة موارد تكنولوجيففففا ،)

دارة مخاطر وأمن المعلومات والرقابة والتدقيق بليها.  المعلومات، وام
 سجل المخاطر. .1 (IT Risk Profileالمخاطر )ملف 

 تحليل بوامل المخاطر. .2
 (.Losses and Near-Missesالخسائر المتحققة وغير المتحققة ) .3
 تدقيق جهات مستقلة. .4

 
ة ذيوضفففم امية مخاطر تكنولوجيا المعلومات الحالية المتضفففمنة في بمليات الصنك، واإلجراءات المتخ (IT Risk Reportتقارير المخاطر )

أو التي سففففففففيم اتخاذها إلدارة تلك المخاطر، ويتم تصففففففففميم شففففففففال وطريقة بر  هذه التقارير بحيث 
 تخدم متخذ القرار مالك العملية / العمليات التي تقع ضمن مسؤوليته بحس  طلبه.

 IT Risk Map orخريطففففففة المخففففففاطر )
Heat Map) 

ق المخاطر المقصولة وغير المقصولة رسفففففففففم صياني يوضفففففففففم محور  المخاطر )ا حتمالية واألثر( ومناط
بحسففففف  الشفففففهية للمخاطر بموج  ألوان تسفففففابد بلا توضفففففيم ذلك، ويؤشفففففر بليه مخاطر تكنولوجيا 

 المعلومات المحسوبة والموجودة في بمليات الصنك.
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Risk Universe, Appetite and 
Tolerance 

م تكنولوجيا المعلومات، يوضففففففف تقرير يوضفففففففم اافة المخاطر المتضفففففففمنة في العملية بما فيها مخاطر
( ونسففففبة اإلنحراف الموج  بلا الشففففهية للمخاطر Risk Appetiteامية المخاطر المخطط قصولها )

(Risk Tolerance.) 
 Keyمؤشففففففففرات قياس المخاطر الرئيسففففففففية )

Risk Indicators) 
لحالية للتأكد من ( لمراقبة المخاطر اBenchmarkببارة بن معايير قياس يتم تحديدها ومقارنتها صف )

بدم تجاو ها للشففففففففهية للمخاطر، ويتم تحديدها لتكون مؤشففففففففرات قياس رئيسففففففففية ابتمادا بلا المعايير 
 التالية:
 األثر: حصة وحجم المؤشر في قياس أثر المخاطر. .أ
 القاصلية للقياس. . 
 ا بتمادية. .ج
 الحساسية. .د

Risk Taxonomy دارة ومراقبة المخاطر، باإلضافة لمعايير توضم معاني المصطلحات المستخدمة في تعريف وقياس  وام
قياس والتعصير بن المخاطر، بحيث يتم استخدام تلك المصطلحات صنوس المعنا والموهوم لدم جميع 

 الشرااء وبما يتوق وتعليماتنا صهذا الخصوم.
Risk and Control Activity Matrix 

(RCAM) 
والضففوابط المقاصلة المتخذة إلدارة والسففيطرة بلا  مصففووفة تصين امية المخاطر المحسففوبة واإلجراءات

 تلك المخاطر ومدم اوايتها.
 

يتم تحديد المصفففففاريف المخطط انواقها بلا أمن المعلومات للعام القادم ضفففففمن الموا نة العامة للصنك  موا نة أمن وحماية المعلومات
حالي قائم لمصففففففففاريف العام الوبما يتوافق والمشففففففففاريع المخطط تنويذها، متضففففففففمنة تحليل اإلنحراف ال

 مقارنة مع الموا نة المقاصلة لنوس العام. 
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MIS Report  مصففففففففففففففووفة تصين اافة أنواع التقارير المنتجة بحيث تظهر اسففففففففففففففم ووظيوة مالك التقرير ودورية انتاجه
 واإلجراء المتخذ حياله.

اسففففففففففففففتراتيجيفففة أو منهجيفففة تفففدقيق تكنولوجيفففا 
 (Audit Strategyالمعلومات )

تم تحديد أهداف تدقيق تكنولوجيا المعلومات ونطاق التدقيق وبرام  التدقيق المسففففففتخدمة في بمليات ي
 المراجعة.

 
( والف IT Audit Charterميثفففاق التفففدقيق )

(Engagement Letter) 
ميثاق مستقل أو ضمن الميثاق العام للتدقيق الداخلي، يتم فيه تحديد ص حيات ومسؤوليات وطصيعة 

مل تدقيق تكنولوجيا المعلومات وبما يتوق وتعليماتنا صهذا الخصففففففففففففففوم، ويتم تضففففففففففففففمين الف ونطاق ب
(Engagement Letter.الموقعة مع المدقق الخارجي صذلك أيضا ) 

 ITخطفففففة تفففففدقيق تكنولوجيفففففا المعلومفففففات )
Audit Plan) 

 يتم رسم خطة مستقصلية للتدقيق تكون مرتك ة ومصنية بلا المخاطر.

 HR ت )مصففففففففففففففففففففففففوففففففففففوفففففففففففة الففففففففففمففففففففففؤهفففففففففف
Competencies) 

تتضمن الشهادات األكاديمية والمهنية والونية ومجموع الخصرات والمهارات ال  م امت كها لكوادر إدارة 
دارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والتشفففففففففففففكيل، وتدقيق تكنولوجيا المعلومات،  تكنولوجيا المعلومات، وام

 وأمن وحماية المعلومات.

لمعلومفففففففات سففففففففففففففجفففففففل تفففففففدقيق تكنولوجيفففففففا ا
(Assurance Findings Register)  

 اافة نقاط وم حظات التدقيق واإلجراءات والمتابعات المتخذة حيالها. يحتو  

مففلففف تفففففففدقففيففق تففكففنففولففوجففيفففففففا الففمففعففلففومفففففففات 
(Assurance Report Repository) 

 يحتو  اافة تقارير تدقيق تكنولوجيا المعلومات.
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ريع اأفضل المعايير الدولية إلدارة موارد ومش
دارة مفخفففففففاطر  تفكفنفولفوجفيفففففففا الفمفعفلفومفففففففات، وام
تكنولوجيا المعلومات، وأمن وحماية والتدقيق 

 بلا تكنولوجيا المعلومات

يتم إنشففاء ماتبة بالمراجع المطلوبة بحسفف  أفضففل الممارسففات الدولية وتوفير اسففتخدامها لكادر الصنك 
 مات المربية.بحس  طصيعة العمل، باإلضافة لمنظومة القوانين واألنظمة والتعلي
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 (8مرفق رقم )
 الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

 وصف  الخدمة، البرنامج، األداةاسم 
خفففففففففدمفففففففففات إدارة الفففففففففحفففففففففوادث 

(Incident Management 
Services) 

وتقييم مخاطر واحتواء ومعالجة والتصففففد  للحوادث ع األفراد واإلجراءات والصرام  واألدوات المسففففتخدمة في اكتشففففاف و مجم
 واتابة ورفع التقارير حيالها وامغ قها واستخ م الدروس والعصر من خ ل آليات المراجعة الناقدة لها.

IT Assets Inventory لول باسفففففتخدام ح في بمليات جرد موجودات تكنولوجيا المعلومات ع األفراد واإلجراءات والصرام  واألدوات المسفففففتخدمةو مجم
 مثل:

 Configuration management database (CMDB) 

 Asset management systems 

 Simple Network Management Protocol (SNMP) 

 Reporting agents 
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التوبية بالممارسففففففففات السففففففففليمة 
 ألمن المعلومات

دورية لكل من الشففففففرااء الداخليين من اادر في تصففففففميم رسففففففائل  ع األفراد واإلجراءات والصرام  واألدوات المسففففففتخدمةو مجم
الصنك، وللشففففففرااء الخارجيين مثل بم ء الصنك، لكيوية التعامل السففففففليم لضففففففمان الحد األدنا من متطلبات أمن المعلومات، 

 واستخدام أدوات مثل:
 Training courses (internal and external) 

 News feeds 

 Knowledge bases (KBs) 

 Training tools 

 Social media 

 Email 

 Collaboration tools 

 Vendor and industry advisories 

 CERT advisories 
 توثيق )تحديد وتأكيد( الهوية، واستخدام أدوات مثل: ع األفراد واإلجراءات والصرام  واألدوات المستخدمةو مجم 

 Biometrics 

 Certificates 

 Dongles 

 Smart cards 

 Embedded device IDs 

 One-time passwords (OTPs), fobs, cellular telephones 

 Username/passwords 

 Identity as a Service (IDaaS), barcodes, universal 

 product code (UPC) 

 Certificate revocation list (CRL), ID federation 

 Root certificates 

 Key management services 
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 Location services 

 Reputation services 

 Public key infrastructure (PKI) 
أمففففن وحففففمفففففففايفففففففة الففففصففففيفففففففانفففففففات 

 والمعلومات المنطقي
في الحواظ بلا سفففففرية ومصفففففداقية وتوافرية الصيانات والمعلومات،  ع األفراد واإلجراءات والصرام  واألدوات المسفففففتخدمةو مجم

 واستخدام أدوات مثل:
 PKI, sniffers, DPI 

 Encryption services 

 Firewalls 

 Packet analyser, sensors 

 IPS / IDS 

 Data loss prevention (DLP) 

 System and device management solutions 

 Software distribution solutions 

 Remote management systems 

 Virtualisation and cloud management solutions 

 Document management 

 Data classification systems 

 Application-centric data management solutions 

 Data obfuscation solutions 

 Vendor information security advisories and KBs, 

 Honeypots, tarpits 

 Antimalware, antirootkit, antispyware, antiphishing 
لضمان توفير وسائل المراقبة المستمرة لتحقيق أهداف أمن وحماية    واألدوات المستخدمةع األفراد واإلجراءات والصرامو مجم المراقبة ألمن المعلومات

 المعلومات، مثل:
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 Logs 

 SNMP 

 Alerting systems 

 SIEM (Security Information and Event Management) 

 Management dashboards 

 Network operations centers (NOCs)  
صرمجيفففففففات تفففففففدقيق تكنولوجيفففففففا 

 لمعلوماتا
الصرمجيات المسففففففففففففففابدة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات واشففففففففففففففف ا حتيال، والصرمجيات المسففففففففففففففتخدمة في التخطيط وتقييم 

 المخاطر واتابة وتوثيق والنواذ لتقارير التدقيق. مثل:
 CAATs (Computer Assisted Audit Techniques) 

 Document management systems 

 Planning tool 

 Tracking issues system 

 Data analytics/sampling techniques 

 Workflow systems 
ا سفففففففتضفففففففافة وضفففففففوابط األمن 

 Physicalالمفففففففاد  والصيئي )
and Environmental 

Security لففففكففففرف الففففخففففوادم )
الرئيسفففففففففية وغرف ا تصفففففففففا ت 

 والت ود بالكهرباء

 توفير ضوابط األمن الماد  والصيئي بالحد األدنا حس  ما يلي:
 تصفففميم الصنية التحتية للصناية بعيدة ومحمية بن تهديدات فيضفففانات وتسفففربات المياه  ا أن تتواجد الكرف وأن ياون يراب

والصرف الصحي المحتملة، سواء أسول الصناء أو في نهايته بالقر  من األسطوح أو أ  ماان آخر معر  لذلك. اما 
 الصنك الحالية وتأخذ با بتبار التوسع المستقصلي المحتمل. أن مساحة الكرف يج  أن تكون اافية وتلصي احتياجات

   يج  أن ياون ماان الكرف والصناية بشففففففففففال بام غير محدود الوصففففففففففول )سففففففففففواء بطصيعة الموقع الجكرافي أو بموج
 ا تواقيات التعاقدية الحصرية( من قصل شراات ا تصا ت اافة ومن م ودين متنوبين.

  مثل يج  أن تتمتع غرف الخوادم( الرئيسففففففففففففففية وغرف ا تصفففففففففففففففا تRouters, Switches, ..etc وغرف ت ويد )
الكهرباء بالحماية المادية والصيئية بحيث تكون محاطة صجدران مسففففففففففففففلحة صدون شففففففففففففففباصيك ومع ولة من حيث التأثيرات 
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دامه من قصل تخالكهرومكناطيسفففية التي تؤثر سفففلبا بلا صيانات أجه ة الكمصيوتر، ومخدومة بمدخل احتياطي محام  سففف
األفراد بند الطوارئ، ويج  أن تكون الكرفة من حيث التصففففففففففففففميم مخدومة بمداخل الكهرباء وأجه ة ماافحة الحريق 

( بحسفففففف  المواصففففففوات العالمية والمحلية صهذا الخصففففففوم، اما يج  أن تكون بلا أرضففففففية مرفوبة FM 200مثل )
(Raised Floorويج  أن تحتو  بلا اواشف للدخان وال ،)  مياه والحرارة والرطوبة صدرجة حساسية بالية، اما يج

توفير المراقبة التلو يونية المسفففففففجلة والتصريد المو ع بلا اافة مسفففففففاحة الكرفة بشفففففففال بادل لحماية األجه ة من الحرارة 
ر يوالرطوبففة المرتوعففة، مع توفير أجه ة لسففففففففففففففحفف  الكبففار من الكرفففة، وأن ياون الففدخول محام ومراقفف  بحيففث يمنع غ

دون ص تلك الكرف الحساسة في الصنك ماان تواجدالمخولين من ذلك، مع مراباة بدم وضع أ  إشارات تدل الكير بلا 
 . مرافقين مخولين

  يج  ت ويد غرف الخوادم وغرف ا تصففففففففففففففا ت بمداخل اهرباء متعددة المصففففففففففففففادر وأن ياون التحويل صينها بشففففففففففففففال
افة إلا مولدات اهرباء بالقدرة الكافية لتشفففففففكيل أجه ة وبمليات الصنك ( باإلضفففففففUPSأوتوماتياي، أ  توفير بطاريات )

 في حال انقطاع مصدر الكهرباء الرئيسي.)الحساسة بلا األقل( 
  (تطل  األمر ذلكيج  األخذ با بتبار متطلبات الدفاع المدني ودائرة المواصوات والمقاييس األردنية )حيثما. 
 ال ما ذار أب ه ينسح  أيضا بلا غ( رف الخوادم وا تصا ت والكهرباء الصديلةDisaster Recovery Sites.) 

 


