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مقدمة   

  املعلومات تكنولوجيا موارد تعتبر
 
 مهم مرتكزا

 
في تسيير  املصرفالتأثير على قدرة و من حيث الحجم النسبي  ا

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

 .خاطر من جهة أخرى وعلى آليات صنع القرار وإدارة امل

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

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

  ذلك اصبح بحيث,  املتقدمة والتكنولوجيا الحديثة التقنيات
 
  امرا

 
  ومعيارا

 
 ودافعا املؤسسات هذه تطور  في هاما

 املعلومات تقنيات في االستثمارب املؤسسات تلك قيام ذلك تطلب وقد.  اعمالها مجاالت في وللتنافسية معها للتعامل

 وانظمتها.

  

 والتهديدات راملخاط من العديد وجود من املعاصرة والتقنيات الضخمة االستثمارات تلك تسلم فلم اخر جانب وعلى

 استخدام ظل يف قبل من موجودة تكن لم التي متغيرات من الجديدة البيئة افرزت حيث,  صاحبتها التي والتحديات

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

 في السبق على بينها فيما تتنافس املؤسسات واصبحت العصر بها ماتس والتي االلكترونية والتقنيات التكنولوجيا

 . استخدامها

  

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

 املنافع من والبحوث الدراسات عنه كشفت ملا نظرا ، سواء حد على االعمال ومؤسسات والرقابة االشراف وجهات

 قواعد تطبيق نتيجة االقتصادية الوحدات مستوى  على وكذلك الكلي االقتصادي املستوى  على تتحقق التي واملزايا

 اهمية ظهور  الشركات حوكمة دعائم إلرساء املتعمقة املحاوالت تمخضت وقد الجيدة، الحوكمة ومبادئ ومعايير

 ملبادئها الجيد التطبيق يعد والذي املعلومات تقنية حوكمة عليه اطلق ما وهو الحوكمة ومحاور  عناصر الحد ملحة

 االقتصادية. باملؤسسات والخصوصية املعلومات امن لحماية مدخال ومنهجيتها وقواعدها

 

 
ا
 اإلسناد-الدليل: مرجعية أول

 ملتطلبات 
 
ا يتوافق مع تعليمات البنك بموإدارة 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  الدليل اللكلمات والعبارات الواردة في هذيكون  

 غير ذلك.

 األردني. اإلسالميالبنك  البنك  .1

 ك املركزي األردني.البن البنك املركزي   .2

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

 األردني. اإلسالمي

حاكمية املعلومات   .4

 والتكنولوجيا املصاحبة لها

 توزيع األدوار واملسؤوليات وتوصيف العالقات بين األطراف والجهات

واإلدارة التنفيذية(  رةاإلدا مجلساملختلفة وأصحاب املصالح )مثل 

بهدف 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 الستراتيجية 

ال مدى تحققها بما واألهداف في البنك وآليات مراقبة وفحص امتث

 يكفل ديمومة وتطور البنك.

إدارة املعلومات والتكنولوجيا   .5

 املصاحبة لها

مجموعة النشاطات املستمرة التي تقع ضمن مسؤولية اإلدارة التنفيذية 

وتشمل التخطيط بغرض تحقيق األهداف الستراتيجية بما يشمل 

ل الشراء املوائمة والتنظيم، ونشاطات البناء والتطوير بما يشم

والتنفيذ، ونشاطات التشغيل بما يشمل توصيل الخدمات والدعم، 

ونشاطات املراقبة بما يشمل القياس والتقييم، وبما يكفل ديمومة 

 تحقيق أهداف البنك وتوجهاته الستراتيجية.

عمليات حاكمية تكنولوجيا   .6

 املعلومات

والالزمة  مجموعة املمارسات والنشاطات املنبثقة عن سياسات املؤسسة

 لتحقيق أهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها.

أهداف املعلومات   .7

 والتكنولوجيا املصاحبة لها

مجموعة األهداف الرئيسية والفرعية املتعلقة بنشاطات الحاكمية 

واإلدارة للمعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها والالزمة لتحقيق 

 األهداف املؤسسية.

مجموعة األهداف املتعلقة بالحاكمية واإلدارة املؤسسية والالزمة  سسيةاألهداف املؤ   .8

 لتحقيق احتياجات أصحاب املصالح وأهداف هذه التعليمات.

 األردني. اإلسالميمجلس إدارة البنك  املجلس  .9

تشمل الرئيس التنفيذي /املدير العام للبنك ونائب املدير العام ومساعد  العليا التنفيذية اإلدارة  .10

دائرة املالية ومدير دائرة العمليات الخارجية ومدير الاملدير العام ومدير 

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

التدقيق الداخلي ومدير دائرة التدقيق الشرعي الداخلي ومدير دائرة 

اإلضافة ألي موظف ومدير دائرة المتثال, بملؤسسات املالية الخزينة وا

في البنك له سلطة تنفيذية موازية ألي من الســـلطات املذكورة ويرتبط 

 بالرئيـــــــس التنفيذي /املدير العام.
ا
 مباشـــــــرة

ا
 وظيفيا
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أي ذي مصلحة في البنك مثل املساهمين أو املوظفين أو الدائنين أو  أصحاب املصالح  .11

 و الجهات الرقابية املعنية.العمالء أو املزودين الخارجيين أ

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

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

 املحافظة.

لتي تتواجد فيها اإلدارة العامة في محافظة مغايرة للمحافظة امكان العملية  (Near-siteقرب املوقع )  .14

 للبنك في األردن.

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

 

 
ا
 ادارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها بحاكمية اللتزام: ثالثا

ثالثة اعضاء على "، تتألف من جنة حاكمية تكنولوجيا املعلوماتلتتشكل لجنة منبثقة عن املجلس تسمى " .1

وتتولى اللجنة اعتماد االهداف االستراتيجية  خارجيين،واالستعانة عند اللزوم بخبراء  من املجلساالقل 

العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد  اإلطار لتكنولوجيا املعلومات والهياكل التنظيمية املناسبة وكذلك وضع 

ريع تكنولوجيا املعلومات واعتماد مصفوفة االهداف واملسؤوليات واعتماد امليزانيات للمشاريع واالشراف ومشا

 العام على سير عمليات وموارد ومشاريع تكنولوجيا املعلومات وتحقيقها ملتطلبات واعمال البنك.

املدير العام  " برئاسةاملعلومات تشكيل لجنة من االدارة العليا التنفيذية تسمى "اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا .2

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

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

 وتحسينها.خدمات الفنية والتكنولوجية والعمل على رفع كفاءتها وكذلك مراقبة مستوى ال

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

 أسباب عدم االلتزام بأي بند لم يتم تطبيقه.

 www.jordanislamicbank.comي للبنك  يوفر البنك النسخة املعتمدة من الدليل على املوقع اإللكترون .4

 

 
ا
 أهداف حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها :رابعا

 إلى تحقيق ما يلي:ا الدليل هدف هذي

( وتحقيةةق توجهةةات وأهةةداف البنةةك مةةن خةةالل تحقيةةق Stakeholder’s Needsتلبيةةة احتياجةةات أ ةةحاب املصةةالح ) .1

 ملصاحبة لها، وبما يضمن:أهداف املعلومات والتكنولوجيا ا

 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 

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

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

املسةةةةةةةةةاعدة فةةةةةةةةةي تحقيةةةةةةةةةق االمتثةةةةةةةةةال ملتطلبةةةةةةةةةات القةةةةةةةةةوانين والتشةةةةةةةةةريعات والتعليمةةةةةةةةةات باإلضةةةةةةةةةافة لالمتثةةةةةةةةةال  .و 

 راتيجية وسياسات وإجراءات العمل الداخلية.الست

 تحسين نظام الضبط والرقابة الداخلي. .ز 
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تعظيم مستوى الرضا عن تكنولوجيا املعلومات من قبةل مسةتخدميها بتلبيةة احتياجةات العمةل بكفةاءة  .ح 

 وفعالية.

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

لشةةمولية فةةي حاكميةةة وإدارة املعلومةةةات والتكنولوجيةةا املصةةاحبة لهةةا مةةن حيةةةث األخةةذ باالعتبةةار لةةيس فقةةةط تحقيةةق ا .2

( تكةون مصةاحبة ومكملةة لخةدمات Enablers 7التكنولوجيا بحد ذاتها وإنما توفير عناصر تمكين )دعامات( سبعة )

 تكنولوجيا املعلومات تتمثل بة:

 .العملاملبادئ والسياسات وأطر  .1

 .ت حاكمية تكنولوجيا املعلوماتلياعم .2

 .الهياكل التنظيمية .3

 .املعلومات والتقارير .4

 .ية التحتية لتكنولوجيا املعلوماتالخدمات والبرامج والبن .5

 .املعارف واملهارات والخبرات .6

منظومةةة القةةيم واألخةةالل والسةةلوكيات، وضةةرورة توفيرهةةا بمواصةةفات وأبعةةاد محةةددة لتحقيةةق وخدمةةة  .7

لومات والتكنولوجيا املصاحبة لها ليس فقط في عمليات تكنولوجيا املعلومات متطلبات وأهداف املع

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

تبني ممارسات وقواعد العمل والتنظيم بحسب أفضل املعايير الدولية كنقطة انطالل يتم االرتكاز والبنةاء عليهةا فةي  .3

 ة وإدارة عمليات ومشاريع وموارد تكنولوجيا املعلومات.مجالي حاكمي

فصةةل عمليةةةات ومهةةام ومسةةةؤوليات املجلةةس فةةةي مجةةال الحاكميةةةة عةةن تلةةةك التةةي تقةةةع ضةةمن حةةةدود مسةةةؤولية اإلدارة  .4

 التنفيذية بخصوص املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها.

فةةي مجةةالي حاكميةةة وإدارة املعلومةةات والتكنولوجيةةا  تعزيةةز آليةةات الرقابةةة الذاتيةةة والرقابةةة املسةةتقلة وفحةةص االمتثةةال .5

 املصاحبة لها وبما يسهم في تحسين وتطوير األداء بشكل مستمر.

 

 
ا
 : اللجان خامسا

 لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات .1

اللجنةةة مةةن ثالثةةة أعضةةاء وتتشةةكل هةةذه علةةى املجلةةس تشةةكيل لجنةةة حاكميةةة تكنولوجيةةا املعلومةةات مةةن بةةين أعضةةائه، 

 وتتولى املهام التالية كحد أدنى: ألقلعلى ا

 

اعتمةةةةةاد األهةةةةةداف االسةةةةةتراتيجية لتكنولوجيةةةةةا املعلومةةةةةات والهياكةةةةةل التنظيميةةةةةة املناسةةةةةبة بمةةةةةا فةةةةةي ذلةةةةةك  .أ 

اللجةةةان التوجيهيةةةة علةةةةى مسةةةتوى اإلدارة التنفيذيةةةةة العليةةةا وعلةةةةى وجةةةه الخصةةةةوص )اللجنةةةة التوجيهيةةةةة 

األهةةةداف االسةةةتراتيجية للبنةةةةك وتحقيةةةق أفضةةةةل  لتكنولوجيةةةا املعلومةةةات( وبمةةةةا يضةةةمن تحقيةةةق وتلبيةةةةة

قيمةةةةة مضةةةةافة مةةةةن مشةةةةاريع واسةةةةتثمارات مةةةةوارد تكنولوجيةةةةا املعلومةةةةات، واسةةةةتخدام األدوات واملعةةةةايير 

الالزمةةةةةةةة ملراقبةةةةةةةة والتأكةةةةةةةد مةةةةةةةن مةةةةةةةدى تحقةةةةةةةق ذلةةةةةةةك، مثةةةةةةةل اسةةةةةةةتخدام نظةةةةةةةام بطاقةةةةةةةات األداء املتةةةةةةةوازن 

 Return On)( ROI)تسةاب معةدل العائةد علةى االسةتثمار ( واحIT Balanced Scorecardsلتكنولوجيةا املعلومةات )

Investment ).وقياس أثر املساهمة في زيادة الكفاءة املالية والتشغيلية ، 

اعتمةةةةةاد اإلطةةةةةار العةةةةةام إلدارة وضةةةةةبط ومراقبةةةةةة مةةةةةوارد ومشةةةةةاريع تكنولوجيةةةةةا املعلومةةةةةات يحةةةةةاكي أفضةةةةةل  .ب 

 COBIT( )Control Objectives forيةةةةد )املمارسةةةةات الدوليةةةةة املقبولةةةةة بهةةةةذا الخصةةةةوص وعلةةةةى وجةةةةه التحد

Information and related Technologyمةةةةن خةةةةالل  التعليمةةةةاتتحقيةةةةق أهةةةةداف ومتطلبةةةةات  (، يتوافةةةةق ويلبةةةةي
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( بشةةكل مسةةتدام، وتحقيةةق مصةةفوفة أهةةداف 1تحقيةةق األهةةداف املؤسسةةية الةةواردة فةةي املرفةةق رقةةم )

(، ويغطةةةةةةةي عمليةةةةةةةات حاكميةةةةةةةة 2رفةةةةةةةق رقةةةةةةةم )املعلومةةةةةةةات والتكنولوجيةةةةةةةا املصةةةةةةةاحبة لهةةةةةةةا والةةةةةةةواردة فةةةةةةةي امل

 (. 3تكنولوجيا املعلومات الواردة في املرفق رقم )

(، وأهةةداف املعلومةةات والتكنولوجيةةا 1اعتمةةاد مصةةفوفة األهةةداف املؤسسةةية الةةواردة فةةي املرفةةق رقةةم ) .ج 

 أدنةةى، وتوصةةيف األهةةداف الفر 2املصةةاحبة لهةةا الةةواردة فةةي املرفةةق رقةةم )
 
عيةةة ( واعتبةةار معطياتهةةا حةةدا

 الالزمة لتحقيقها.

( تجةاه العمليةات الرئيسةةية لحاكميةة تكنولوجيةا املعلومةةات RACI Chartاعتمةاد مصةفوفة للمسةؤوليات ) .د 

( والعمليةةةةات الفرعيةةةةة املنبثقةةةةة عنهةةةةا مةةةةن حيةةةةث: الجهةةةةة أو الجهةةةةات أو ال ةةةةخص أو 3فةةةةي املرفةةةةق رقةةةةم )

(، وتلةةةةةةةةةك Accountableل نهةةةةةةةةةا ي )(، وتلةةةةةةةةةك املسةةةةةةةةةؤولة بشةةةةةةةةةكResponsibleاألطةةةةةةةةةراف املسةةةةةةةةةؤولة بشةةةةةةةةةكل أولةةةةةةةةةي )

( تجةةةةةاه كافةةةةةة العمليةةةةةات فةةةةةي املرفةةةةةق املةةةةةذكور Informed(، وتلةةةةةك التةةةةةي يةةةةةتم إطالعهةةةةةا )Consultedاملستشةةةةةارة )

 .( بهذا الخصوصCOBIT 5 Enabling Processesمسترشدين بمعيار )

طةةةار العةةةةام التأكةةةد مةةةن وجةةةود إطةةةار عةةةام إلدارة مخةةةاطر تكنولوجيةةةةا املعلومةةةات يتوافةةةق ويتكامةةةل مةةةع اإل  .ه 

الكلةةي إلدارة املخةةاطر فةةي البنةةك وبحيةةث يأخةةذ بعةةين االعتبةةار ويلبةةي كافةةة عمليةةات حاكميةةة تكنولوجيةةةا 

 (.3املعلومات الواردة في املرفق رقم )

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

عمليةات ومةوارد ومشةاريع تكنولوجيةا املعلومةات للتأكةد مةن كفايتهةا  االشراف العام واالطةالع علةى سةير  .ز 

 ومساهمتها الفاعلة في تحقيق متطلبات وأعمال البنك.

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

 نحرافات.التوصية للمجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح أية إ .ط 

 

 اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات: .2

علةةةةةةةةى اإلدارة التنفيذيةةةةةةةةةة العليةةةةةةةةةا تشةةةةةةةةةكيل اللجةةةةةةةةةان التوجيهيةةةةةةةةة الالزمةةةةةةةةةة لضةةةةةةةةةمان عمليةةةةةةةةةة التوافةةةةةةةةةق االسةةةةةةةةةتراتي ي 

 تشةةةةكيل لجنةةةةة تةةةةم   لتكنولوجيةةةةا املعلومةةةةات لتحقيةةةةق األهةةةةداف االسةةةةتراتيجية للبنةةةةك و شةةةةكل مسةةةةتدام، وعليةةةةه 

العةةةةةام وعضةةةةوية مةةةةةدراء اإلدارة التنفيذيةةةةةة املةةةةدير  ويرأسةةةةةها لتكنولوجيةةةةةا املعلومةةةةات  باللجنةةةةةة التوجيهيةةةةةسةةةةميت 

وينتخةب  أمةن املعلومةات، دائرة إدارة املخاطر ومدير  دائرة العليا بما في ذلك مدير تكنولوجيا املعلومات ومدير 

 فةةي هةةذه اللجنةةة باإلضةةافة ملةةدير التةةدقيق الةةد
 
 مراقبةةا

 
اخلي، ويمكنهةةا دعةةوة املجلةةس أحةةد أعضةةائه ليكةةون عضةةوا

الغيةةةر لةةةدى الحاجةةةة لحضةةةور اجتماعاتهةةةا، وتوثةةةق اللجنةةةة اجتماعاتهةةةا بمحاضةةةر أصةةةولية، علةةةى أن تكةةةون دوريةةةة 

 االجتماعات مرة كل ثالثة أشهر على األقل، وتتولى على وجه الخصوص القيام باملهام التالية:

رة من قبل املجلس، واإلشراف وضع الخطط السنوية الكفيلة بالوصول لألهداف االستراتيجية املق .1

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

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

يضمن تحقيق األهداف ( واعتمادها ومراجعتها بشكل مستمر وبما 1وردت في املرفق رقم )

االستراتيجية للبنك وأهداف التعليمات، ومراعاة تعريف مجموعة معايير للقياس ومراجعتها 

 وتكليف املعنيين من اإلدارة التنفيذية بمراقبتها بشكل مستمر وإطالع اللجنة على ذلك.

حاكمية  التوصية بتخصيص املوارد املالية وغير املالية الالزمة لتحقيق األهداف وعمليات .3

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

تحتية الالزمة لدعم األهداف تراعي فصل املهام وعدم تضارب املصالح، وتطويع البنية ال

ي عمليات اإلشراف على سير 
ّ
التكنولوجية والخدمات األخرى املتعلقة بها خدمة لألهداف، وتول

 تنفيذ مشاريع وعمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات.

 ترتيب مشاريع وبرامج تكنولوجيا املعلومات بحسب األولوية. .4

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

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

 التالية:

تخصةةةةةةةةةيص املةةةةةةةةةوارد الالزمةةةةةةةةةة واجليةةةةةةةةةات الكفيلةةةةةةةةةة بتحقيةةةةةةةةةق مهةةةةةةةةةام لجنةةةةةةةةةة حاكميةةةةةةةةةة تكنولوجيةةةةةةةةةا   -أ 

 املعلومات.

 اتيجية.أية انحرافات قد تؤثر سلبا على تحقيق األهداف االستر    -ب 

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

تقةةةةةةةةارير األداء واالمتثةةةةةةةةال بمتطلبةةةةةةةةات اإلطةةةةةةةةار العةةةةةةةةام إلدارة وضةةةةةةةةبط ومراقبةةةةةةةةة مةةةةةةةةوارد ومشةةةةةةةةاريع   -د 

 تكنولوجيا املعلومات.

تزويةةد لجنةةة حاكميةةة تكنولوجيةةا املعلومةةات بمحاضةةر اجتماعاتهةةا أوال بةةأول والحصةةول علةةى مةةا   -ه 

 فيد االطالع عليها.ي

 
ا
 : األهداف وعمليات حاكمية تكنولوجيا املعلوماتسادسا

 أدنةى 3( و)2تعتبر األهداف وعمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات بحسب املرفقين ) .1
 
( على التةوالي ومعطياتهةا حةدا

يهيةةةةةةة لتكنولوجيةةةةةةا يتوجةةةةةب علةةةةةةى إدارة البنةةةةةةك العليةةةةةةا االمتثةةةةةال لهةةةةةةا وتحقيقهةةةةةةا بشةةةةةةكل مسةةةةةتمر، وتعتبةةةةةةر اللجنةةةةةةة التوج

املعلومةةات املسةةؤول األول عةةن ضةةمان االمتثةةال بتحقيةةق متطلباتهةةا، ولجنةةة حاكميةةة تكنولوجيةةا املعلومةةات واملجلةةس 

ككل املسؤول النها ي بهذا الخصوص، ويتوجب على كافة دوائر البنك وعلى وجةه الخصةوص تكنولوجيةا املعلومةات 

تحديةد عملياتهةا وإعةادة صةياغتها بحيةث تحةاكي وتغطةي متطلبةات كافةة  املشةاريعودائرة إدارة أمن املعلومات  دائرة و 

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

( EDM( )Evaluate, Direct and Monitorيتةولى املجلةس املسةؤولية املباشةرة لعمليةات التقيةيم والتوجيةه والرقابةة ) .2

 .(3الخمس الواردة في املرفق رقم )

ضةةةةةةمان إدارة حصةةةةةيفة ملخةةةةةاطر تكنولوجيةةةةةةا يتةةةةةولى املجلةةةةةس ودائةةةةةةرة إدارة املخةةةةةاطر املسةةةةةؤولية املباشةةةةةةرة عةةةةةن عمليةةةةةة " .3

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

 
ا
 : التدقيق الداخلي والخارجي سابعا

ة وتخصةةيص األدوات واملةةوارد الالزمةةة بمةةا فةةي ذلةةك العنصةةر البشةةري املؤهةةل مةةن علةةى املجلةةس رصةةد املوازنةةات الكافيةة .1

خةةالل أقسةةام متخصصةةة بالتةةدقيق علةةى تكنولوجيةةا املعلومةةات، والتأكةةد مةةن أن كةةل مةةن دائةةرة التةةدقيق الةةداخلي فةةي 

املعلومةات  البنك واملدقق الخارجي قادرين على مراجعة وتدقيق عمليةات توظيةف وإدارة مةوارد ومشةاريع تكنولوجيةا

( ، من خالل كوادر مهنية مؤهلةة ومعتمةدة دوليةا IT Auditوعمليات البنك املرتكزة عليها مراجعة فنية متخصصة )

( مةةن جمعيةةات دوليةةة مؤهلةةة بموجةةب معةةايير CISAبهةةذا املجةةال، حاصةةلين علةةى شةةهادات اعتمةةاد مهنيةةة سةةارية مثةةل )

 ( و/أو أية معايير أخرى موازية.ISO/IEC 17024ة )االعتماد الدولي للمؤسسات املانحة للشهادات املهني
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علةةى لجنةةة التةةدقيق املنبثقةةة عةةن املجلةةس مةةن جهةةة واملةةدقق الخةةارجي مةةن جهةةة أخةةرى تزويةةد البنةةك املركةةزي األردنةةي  .2

بتقرير سنوي للتدقيق الداخلي وآخر للتدقيق الخةارجي علةى التةوالي يتضةمن رد اإلدارة التنفيذيةة وإطةالع وتوصةيات 

 )بخصوصةةةةه، وذلةةةةك بحسةةةةب مةةةةا ورد جلةةةةس امل
 
ووفةةةةق نمةةةةوذج تقريةةةةر تةةةةدقيق  هةةةةذا الةةةةدليلمةةةةن  /ب(4فةةةةي البنةةةةد سةةةةابعا

 .(، وذلك خالل الر ع األول من كل عام4ضوابط( املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها في املرفق رقم )-)مخاطر

علومات ضمن ميثال التدقيق على لجنة التدقيق تضمين مسؤوليات وصالحيات ونطال عمل تدقيق تكنولوجيا امل .3

(Audit Charter مةن جهةة وضةمن إجةراءات متفةق عليهةا مةع املةدقق الخةارجي مةن جهةة أخةرى، وبمةا يتوافةق ويغطةي )

 هذه التعليمات.

على املجلس التأكد ومن خالل لجنة التدقيق املنبثقة عنه من قيام املةدقق الةداخلي واملةدقق الخةارجي للبنةك لةدى  .4

 يق املتخصص للمعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها االلتزام بما يلي:تنفيذ عمليات التدق

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

Assurance Framework( )ITAF الصةةةةةادر عةةةةةن جمعيةةةةةة التةةةةةدقيق والرقابةةةةةة علةةةةةى نظةةةةةم املعلومةةةةةات )

(ISACA :ومنها ) 

ات التةةةةدقيق ضةةةةمن خطةةةةة معتمةةةةدة بهةةةةذا الخصةةةةوص تأخةةةةذ بعةةةةين االعتبةةةةار األهميةةةةة تنفيةةةةذ مهمةةةة (1

 النسبية للعمليات ومستوى املخاطر ودرجة التأثير على أهداف ومصالح البنك.

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

 Professional and Organizationalداريةةةةةة )االلتةةةةةزام بمعةةةةةايير االسةةةةةتقاللية املهنيةةةةةة واإل  (3

Independency.وضمان عدم تضارب املصالح الحالية واملستقبلية ) 

( Due Professional Care( وبةةذل العنايةةة املهنيةةة )Objectivityااللتةةزام بمعةةايير املوضةةوعية ) (4

ملهةةةةةةةارات ( مةةةةةةن املعةةةةةةارف واProficiencyوالحفةةةةةةام املسةةةةةةتمر علةةةةةةى مسةةةةةةتوى التنافسةةةةةةية واملهنيةةةةةةة )

الواجةةةةةةةب التمتةةةةةةةع بهةةةةةةةا، ومعرفةةةةةةةة عميقةةةةةةةة فةةةةةةةةي آليةةةةةةةات وعمليةةةةةةةات البنةةةةةةةك املختلفةةةةةةةة املرتكةةةةةةةزة علةةةةةةةةى 

تكنولوجيةةةةةا املعلومةةةةةةات وتقةةةةةةارير املراجعةةةةةةة والتةةةةةدقيق األخةةةةةةرى )املاليةةةةةةة والتشةةةةةةغيلية والقانونيةةةةةةة(، 

( املتناسةةةةةةب مةةةةةةع الحالةةةةةةة، والحةةةةةةس العةةةةةةام فةةةةةةي كشةةةةةةف Evidenceوالقةةةةةةدرة علةةةةةةى تقةةةةةةديم الةةةةةةدليل )

 غير املقبولة واملخالفة ألحكام القوانين واألنظمة والتعليمات.املمارسات 

فحةةةةةةص وتقيةةةةةةيم ومراجعةةةةةةة عمليةةةةةةات توظيةةةةةةف وإدارة مةةةةةةوارد تكنولوجيةةةةةةا املعلومةةةةةةات وعمليةةةةةةات البنةةةةةةك  .ب 

( حيةةال مسةتوى املخةةاطر Reasonable Overall Audit Assuranceرأي عةام )املرتكةزة عليهةا وإعطةةاء 

يشةمل علةى األقةل املحةاور  خةاص صاحبة لها ضةمن برنةامج تةدقيقالكلي للمعلومات والتكنولوجيا امل

(، علةةى أن يكةةون تكةةرار التةةدقيق لكافةةة املحةةاور أو جةةزء منهةةا كحةةد أدنةةى مةةرة 5املبينةةة فةةي املرفةةق رقةةم )

 ( بحسةةةب سةةةلم تقيةةةيم املخةةةاطر 4أو 5واحةةةدة سةةةنويا علةةةى األقةةةل فةةةي حةةةال تةةةم تقيةةةيم املخةةةاطر بدرجةةةة )

(، ومةةرة واحةةدة كةةل سةةنتين علةةى األقةةل فةةي حةةال تةةم تقيةةيم املخةةاطر 4قةةم )املوضةةح فةةي املرفةةق ر  املعتمةةد

(، مةع 1أو 2(، ومرة واحدة كل ثالث سنوات على األقل في حال تةم تقيةيم املخةاطر بدرجةة )3بدرجة )

مراعةةاة التغيةةر املسةةتمر فةةي مسةةتوى املخةةاطر واألخةةذ بعةةين االعتبةةار التغيةةرات الجوهريةةة التةةي تطةةرأ علةةى 

 تزويةةةةةدوالتكنولوجيةةةةا املصةةةةاحبة لهةةةةا خةةةةالل فتةةةةرات التةةةةدقيق املةةةةذكورة، علةةةةى أن يةةةةتم  بيئةةةةة املعلومةةةةات

بتقةةةارير التةةةدقيق ألول مةةةرة بغةةةر النظةةةر عةةةن درجةةةة تقيةةةيم املخةةةاطر، وعلةةةى أن تشةةةمل البنةةةك املركةةةزي 

عمليةةةات التقيةةةةيم للمحةةةةاور املةةةةذكورة آليةةةات البنةةةةك املتبعةةةةة مةةةةن حيةةةث التخطةةةةيط االسةةةةتراتي ي ورسةةةةم 

ادئ وإجةةراءات العمةةل املكتوبةةة واملعتمةةدة، وآليةةات توظيةةف املةةوارد املختلفةةة بمةةا فيهةةا السياسةةات واملبةة

موارد تكنولوجيا املعلومات والعنصر البشري، وآليات وأدوات املراقبة والتحسين والتطوير، والعمل 

علةةةى توثيةةةق نتةةةائج التةةةدقيق وتقييمهةةةا اعتمةةةادا علةةةى أهميةةةة االخةةةتالالت ونقةةةاط الضةةةعف )املالحظةةةات( 
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اإلضةةافة للضةةةوابط املفعلةةةة وتقيةةةيم مسةةةتوى املخةةةاطر املتبقيةةة واملتعلقةةةة بكةةةل منهةةةا باسةةةتخدام معيةةةار ب

التصةةةةةةحيحية املتفةةةةةةق عليهةةةةةةا واملنةةةةةةوي اتباعهةةةةةةا منه ةةةةةةي لتحليةةةةةةل وقيةةةةةةاس املخةةةةةةاطر، متضةةةةةةمنا اإلجةةةةةةراءات 

بتةةةواريح محةةةددة للتصةةةحيح، مةةةع اإلشةةةارة ضةةةمن جةةةدول خةةةاص إلةةةى رتبةةةة صةةةاحب املسةةةؤولية فةةةي البنةةةك 

 كل مالحظة. مالك

إجراءات منتظمة ملتابعة نتائج التدقيق للتأكد من معالجة املالحظات واالختالالت الواردة في تقارير  .ج 

املةةةدقق باملواعيةةةد املحةةةددة، والعمةةةل علةةةى رفةةةع مسةةةتوى األهميةةةة واملخةةةاطر تصةةةعيدا تةةةدريجيا فةةةي حةةةال 

 عدم االستجابة ووضع املجلس بصورة ذلك كلما تطلب األمر.

املعلومةةات  ( لكةةوادر تةةدقيق تكنولوجيةةاPerformance Evaluationالتقيةةيم السةةنوي ) تضةةمين آليةةات .د 

 بلجنةةةة التةةةدقيق  ،بمعةةةايير قيةةةاس موضةةةوعية
 
وعلةةةى أن تةةةتم عمليةةةات التقيةةةيم مةةةن قبةةةل املجلةةةس ممةةةثال

 .الداخلي التدقيق لدائرةاإلداري التنظيمي املنبثقة عنه وبحسب التسلسل 

 خارجيةة( لجهةة Internal IT Auditاخلي للمعلومةات والتكنولوجيةا املصةاحبة لهةا )دور املةدقق الةدمن املمكن إسةناد  .5

(Outsource)  متخصصةةة مسةةتقلة تمامةةا عةةن املةةدقق الخةةةارجي املعتمةةد بهةةذا الخصةةوص، واحتفةةام لجنةةة التةةةدقيق

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

 ثامن
ا
 : املبادئ والسياسات وأطر العمل ا

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

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

 ( على التوالي.3( و)2ت حاكمية تكنولوجيا املعلومات الواردة في املرفقين أرقام )متطلبات األهداف وعمليا

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

املوارد البشرية والتي  الخصوص تلك املتعلقة بإدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات، وإدارة أمن املعلومات، وإدارة

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

منظومة السياسات الالزمة إلدارة موارد اعتماد ب بتفوير لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلوماتاملجلس  يقوم .3

 أدنى مع (، واع6الواردة باملرفق رقم ) ليات حاكمية تكنولوجيا املعلوماتوعم
 
تبار منظومة السياسات هذه حدا

إمكانية الجمع والدمج لتلك السياسات ، وعلى أن يتم تطوير سياسات أخرى ناظمة مواكبة لتطور أهداف البنك 

وآليات العمل، وعلى أن تحدد كل سياسة الجهة املالكة ونطال التطبيق ودورية املراجعة والتحديث وصالحيات 

داف واملسؤوليات وإجراءات العمل املتعلقة بها والعقوبات في حال عدم االمتثال وآليات االطالع والتوزيع واأله

 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  .1

ارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات، وإدارة أمن املعلومات، وإدارة املوارد وعمليات ومشاريع تكنولوجيا املعلومات، وإد

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

 البنك بكفاءة وفعالية.
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ة املتعلقة بالرقابة الثنائية كحد أدنى يراعى ضمان فصل املهام املتعارضة بطبيعتها ومتطلبات الحماية التنظيمي .2

 وكفاية وتحديث الوصف الوظيفي لدى اعتماد وتعديل الهياكل التنظيمية للبنك.

 
ا
 املعلومات والتقارير: عاشرا

على املجلس واإلدارة التنفيذية العليا تطوير البنية التحتية ونظم املعلومات الالزمة لتوفير املعلومات والتقارير  .1

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

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

Currency) واالمتثال بتلك املعلومات (، ومتطلبات السرية بحسب سياسة تصنيف البيانات ومتطلبات التوافرية

( واملتمثلة بالة COBIT 5 – Enabling Informationوالتقارير، باإلضافة للمتطلبات األخرى الواردة في املعيار )

(Objectivity, Believability, Reputation, Relevancy, Appropriate Amount, Concise Representation, 

Consistent Representation, Interpretability, Understandability, Ease of Manipulation, Restricted 

Access.) 

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

 أدنى، مع مراعاة تحديد مالكين لتلك املعل7املرفق رقم )
 
ومات والتقارير تحدد من (، واعتبار تلك املنظومة حدا

خاللهم 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.

 والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات الخدمات والبرامج :عشر حادي

منظومة باعتماد واإلدارة التنفيذية العليا  بتفوير لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلوماتاملجلس  يقوم .1

الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات الداعمة واملساعدة لتحقيق عمليات حاكمية 

 ف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها، وبالتالي األهداف املؤسسية.تكنولوجيا املعلومات وبالتالي أهدا

منظومة باعتماد واإلدارة التنفيذية العليا  بتفوير لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلوماتاملجلس  يقوم .2

ومة (، واعتبار تلك املنظ8الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات الواردة في املرفق رقم )

 أدنى، وعلى أن يتم توفيرها وتطويرها بشكل مستمر ملواكبة تطور أهداف وعمليات البنك وبما يتفق 
 
حدا

 وأفضل املمارسات الدولية املقبولة بهذا الخصوص.

 املعارف واملهارات والخبرات عشر: ثاني

( HR Competencies)مصفوفة املؤهالت اعتماد ب بتفوير لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلوماتاملجلس  يقوم .1

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

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

دارة موارد ب من األشخاص ذوي الخبرة في مجاالت إعلى إدارة البنك توظيف العنصر البشري املؤهل واملدر  .2

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

ولي معايير املعرفة األكاديمية واملهنية والخبرة العملية باعتراف جمعيات دولية مؤهلة بموجب معايير االعتماد الد

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

على اإلدارة التنفيذية في البنك االستمرار برفد موظفيها ببرامج التدريب والتعليم املستمر للحفام على مسةتوى  .3

 (.3وجيا املعلومات الةةةةةواردة في الةةمرفق رقم )من املعارف واملهارات يلبي ويةحقق عمليات حاكمية تكنول
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( للكوادر بمعايير قياس Performance Evaluationعلى اإلدارة التنفيذية في البنك تضمين آليات التقييم السنوي ) .4

 موضوعية تأخذ بعين االعتبار املساهمة من خالل املركز الوظيفي بتحقيق أهداف البنك.

 األخالق والسلوكياتمنظومة القيم و  عشر: ثالث

منظومة أخالقية مهنية مؤسسية تعكس اعتماد ب بتفوير لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلوماتاملجلس  يقوم .1

القواعد السلوكية املهنية الدولية املقبولة بخصوص التعامل مع املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها تحدد 

 وتبعاتها. بوضوح القواعد السلوكية املرغوبة وغير املرغوبة

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

 Information Technologyبحيث تتضمن بالحد األدنى منظومة األخالل املهنية الواردة في املعيار الدولي )

Assurance Framework( )ITAFالصادر عن جمعية ال )( تدقيق والرقابة على نظم املعلوماتISACA .وتحديثاته ) 

على املجلس واإلدارة التنفيذية العليا توظيف اجليات املختلفة لت جيع تطبيق السلوكيات املرغوبة وتجنب  .3

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

 (1مرفق رقم )

 (Enterprise Goalsمصفوفة األهداف املؤسسية )

  معايير قياس مدى تحقق األهداف )أمثلة( األهداف رمز الهدف

تحقيق القيمة املضافة من موجودات  01

 واستثمارات البنك

 نسبة املوجودات واالستثمارات التي حققت توقعات ذوي املصلحة بخصوص القيمة املضافة 

 بة املنتجات والخدمات التي حققت املنافع املرجوة منهانس 

 نسبة االستثمارات التي حققت املنافع املرجوة منها 

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

  حققت رضا العمالءنسبة املنتجات والخدمات التي 

  نسبة املنتجات والخدمات التي حققت ميزة تنافسية في السول 

إدارة املخاطر الكلية املؤسسية )حماية  03

 املوجودات(

 نسبة األهداف والخدمات الرئيسية املشمولة بعمليات تقييم املخاطر 

 وادث الكليحصة الحوادث الرئيسية غير املحددة ضمن عمليات تقييم املخاطر من مجموع الح 

   ( دورية تحديث ملف املخاطرRisk Profile) 

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

 عدد املواضيع املخالفة للقوانين والتعليمات التي سببت رأي عام سلبي تجاه البنك أو سمعة سيئة 

 خالفة لشروط التعاقد مع الغيرعدد املواضيع امل 
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 نسبة املوجودات واالستثمارات التي تم تحديد واملوافقة على موازناتها وعوائدها املتوقعة  االفصاح والشفافية املالية 05

 نسبة تكاليف الخدمات املمكن توزيعها على املستخدمين 

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

 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 

 عدد شكاوى العمالء 

 سوحات رضا العمالءاالتجاه الزمني مل 

 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 

سرعة التغيير استجابة ملتطلبات بيئة  08

 العمل

  ى رضا املجلس على سرعة االستجابة للمتطلبات الجديدةمستو 

 عدد الخدمات واملنتجات املخدومة من عمليات جديدة مستحدثة 

 متوسط الزمن املستغرل للبدء بتحقيق أهداف استراتيجية موافق عليها 

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

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

 الزمن املستغرل لتوفير املعلومات الالزمة لصنع القرار 
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 االتجاه الزمني للتكاليف باملقارنة مع مستوى الخدمات  تقليل تكاليف الخدمات واملنتجات 10

 ملقدمةدورية تقييم تكاليف الخدمات ا 

 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 

 رضا املجلس واإلدارة التنفيذية العليا على قدرات عمليات البنك 

 

 دورية تقييم تقليل التكاليف للعمليات  ليف عمليات البنكتقليل تكا 12

 االتجاه الزمني للتكاليف باملقارنة مع مستوى الخدمات 

 مستوى رضا املجلس واإلدارة التنفيذية العليا على تكاليف العمليات 

 سبقاعدد البرامج املنجزة بالوقت املخطط له واملوازنات املقدرة م  إدارة برامج التغيير لألعمال 13

 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

 هدفاتمستويات التكاليف والعمالة املشغلة مقارنة باملست 

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

 نسبة ذوي املصلحة ذوي املعرفة والوعي بالسياسات الداخلية 
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 (2مرفق رقم ) 

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

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

 iالصلة املباشرة 

الخطة االستراتيجية لتكنولوجيا املعلومات مع  توافق 01

الخطة االستراتيجية للبنك، من خالل إتباع منهجية 

لصنع القرار االستراتي ي لتكنولوجيا املعلومات كفوءة 

 وتلبي متطلبات بيئة العمل الداخلية والخارجية

  نسبة أهداف البنك االستراتيجية املدعومة بأهداف تكنولوجيا

 تراتيجيةاملعلومات االس

  مستوى الرضا من قبل وحدات البنك على محفظة املشاريع

والخدمات املخطط تنفيذها ومدى تحقيقها للمتطلبات بكفاءة 

01, 03, 05, 07, 11 13 

 نسبة السياسات املفعلة في البنك 

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

  الوظائف املشغولة بأقل من املهارات والخبرات واملعارف املطلوبةنسبة 

 مستوى الرضا الوظيفي 

 مستوى املعرفة والوعي بفرص اإلبداع والتميز  ثقافة تميز وإبداع 17

 رضا ذوي املصلحة تجاه مستوى التميز واإلبداع واألفكار املطروحة 

 اتجة عن مبادرات ومقترحات إبداعيةعدد املنتجات والخدمات املطروحة واملوافق عليها والن 
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وفعالية، ويمكن قياسه من خالل اتباع أسلوب االستبيان على سبيل 

 املثال ال الحصر.

متها في امتثال ممارسات تكنولوجيا املعلومات ومساه 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

  عدد مالحظات عدم االمتثال ملتطلبات تكنولوجيا املعلومات املرفوعة

 دارة أو تلك التي تثير الرأي العام بخصوصهاملجلس اإل 

  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 

اإللتزام من قبل اإلدارة باتخاذ قرارات مبنية على وتأخذ  03

 العتبار معطيات تكنولوجيا املعلوماتبا

  نسبة املهام والواجبات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات من إجمالي

 املهام والواجبات للوصف الوظيفي لوظائف البنك

  عدد املرات التي يتم فيها مناقشة مواضيع متعلقة بتكنولوجيا

 املعلومات في اجتماعات مجلس اإلدارة

  لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات، دورية وانتظام اجتماعات

 واللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات

04, 10, 16 

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

التحتية لتكنولوجيا املعلومات واملشمولة ضمن عمليات تقييم 

 طراملخا

  عدد حوادث تكنولوجيا املعلومات الرئيسية التي لم تؤخذ باالعتبار

 لدى تقييم املخاطر

02, 10 
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  نسبة العمليات املقيم فيها مخاطر تكنولوجيا املعلومات إلى مجموع

 العمليات املشمولة ضمن تقييم املخاطر

 ( دورية تحديث ملف املخاطرRisk Profile) 

ة املضافة من محفظة ضمان تحقيق املنفعة والقيم 05

 موارد ومشاريع وخدمات تكنولوجيا املعلومات

  نسبة مشاريع تكنولوجيا املعلومات التي تم فيها مراقبة وقياس املنافع

 والقيمة املضافة خالل فترة عمر املشروع

  نسبة مشاريع تكنولوجيا املعلومات والخدمات التي حققت املنافع

 زت املستهدفاتوالنتائج املستهدفة وتلك التي تجاو 

06 

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

  مسوحات الرضا عن مستوى اإلفصاح والفهم والدقة للمخصصات

 مات تكنولوجيا املعلوماتاملالية ملشاريع وخد

01, 07 

تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات تلبي متطلبات  07

 عمليات البنك

  عدد مرات توقف عمليات البنك بسبب حوادث وانقطاع خدمات

 تكنولوجيا املعلومات

  مستوى الرضا من قبل أقسام البنك على قيام إدارة تكنولوجيا

واملواصفات املتفق عليها  املعلومات بتحقيق متطلبات العمل بالوقت

 (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

 صائص البرمجيات وحلول مستوى فهم مسؤولي عمليات البنك من خ

01, 07, 09, 17 
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 تكنولوجيا املعلومات على دعم عملياتهم

  ،مستوى الرضا عن التدريب املقدم ملستخدمي تكنولوجيا املعلومات

 وعن مدى كفاية دليل استخدام البرمجيات والحلول املختلفة

بنك على مستوى االستجابة ملتطلباتهم من مستوى رضا مسؤولي ال  رشاقة عمليات وإدارة موارد تكنولوجيا املعلومات 09

 تكنولوجيا املعلومات

  عدد عمليات البنك املخدومة من قبل موارد حديثة لتكنولوجيا

 املعلومات

  الوقت املتوسط املستغرل لترجمة الهدف االستراتي ي للبنك ملبادرة

 تكنولوجيا معلومات

01, 14 

تحتية أمن املعلومات، تشغيل البرمجيات والبنية ال 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

 ستوى الفترة الزمنية الالزمة إلجراءات التعديالت املطلوبة على م

 امتيازات النفاذ للمستخدمين

  دورية تقييم معطيات أمن املعلومات بحسب أحدث املعايير الدولية

 املقبولة

04, 06 11 

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

 نتائج واتجاه التقييم أعاله 

  الرضا من قبل إدارة البنك ككل على قدرات تكنولوجيا  مستوى

01, 07, 08, 09, 12 
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 املعلومات وعلى حجم التكاليف

دعم آليات العمل من خالل تكامل البرمجيات التطبيقية  12

 وموارد التكنولوجيا ضمن عمليات البنك

 عدد الحوادث الناتجة بسبب أخطاء تكامل البرمجيات 

  البنك بسبب تعطل برمجيات عدد حوادث تعطل عمليات

 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 

الية املحددة تنفيذ املشاريع ضمن الزمن واملوازنات امل 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 

 في األداء  عدد املشاريع التي تتطلب إعادة بسبب ضعف الجودة

 وتحقيق األهداف

 نسبة تكاليف الصيانة إلى إجمالي تكاليف تكنولوجيا املعلومات 

01, 03, 13 

توافرية معلومات معتمد عليها ومفيدة مرتكز عليها في  14

 اتخاذ القرار

 مستوى رضا دوائر البنك على جودة نظم املعلومات وتوافريتها 

 ة املعلومات والتكنولوجياعدد حوادث عمليات البنك بسبب قلة توافري 

  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 

  للسياساتنسبة األفراد ذوي الفهم الصحيح 

02, 10, 15 
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 نسبة السياسات التي تحاكي أفضل املمارسات الدولية 

 دورية مراجعة وتحديث السياسات 

مستوى املهارات والتنافسية لكوادر البنك بشكل عام  16

 وكوادر تكنولوجيا املعلومات

  نسبة املوظفين الذين لديهم مهارات تكنولوجيا معلومات كافية

 ملتطلبات العمل

 املوظفين للمهام املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات املنوطة  نسبة رضا

 بهم

 عدد ساعات التدريب والتعلم للموظف 

 

16 

امتالك املعرفة والخبرة في االبتكارات التكنولوجية  17

 املمكن توفيرها لتطوير عمليات البنك

  مستوى املعرفة في عمليات البنك واالبتكارات التكنولوجية املمكن

 م تلك العملياتتوفيرها لدع

  مستوى الرضا من قبل مالكي العمليات عن األفكار واالبتكارات

 التكنولوجية الخالقة املقدمة

 عدد العمليات واملشاريع املنجزة والناتجة عن ابتكارات تكنولوجية 

09, 17 

 
                                                           

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

 عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات

رمز 

 العملية

أرقام أهداف املعلومات  هدف العملية وصف العملية عنوان العملية

والتكنولوجيا املصاحبة 

 iلها ذات الصلة املباشرة 

 Evaluate, Direct and Monitor (EDM)لرقابة عمليات التقييم والتوجيه وا

 

EDM 

01 

 

 

 

ضمان إعداد وتحديث اإلطار 

العام لحاكمية تكنولوجيا 

 Ensureاملعلومات 

Governance Framework 

Setting and Maintenance 

تحليل وتوضيح متطلبات حاكمية تكنولوجيا املعلومات، ووضع 

ئ وإجراءات عمل واالستمرار بتطوير وتحديث سياسات ومباد

تكنولوجيا املعلومات والهياكل التنظيمية ذات العالقة، مع 

تحديد واضح للمسؤوليات والصالحيات الكفيلة بتحقيق 

 أهداف البنك

إيجاد منهجية متكاملة تتوافق واإلطار 

العام للحاكمية املؤسسية، لضمان أخذ 

ت تكنولوجيا معلومات تتماش ى قرارا

جية للبنك، وأن ق األهداف االستراتيقوتح

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 

خالل عمليات البنك وموارد  تعظيم القيمة املضافة من

 تكنولوجيا 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 
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EDM 

03 

ضمان إدارة حصيفة ملخاطر 

 Ensureتكنولوجيا املعلومات 

Risk Optimization 

 Risk) مستوى قبول املخاطر الفهم السليم للمخاطر من حيث

Appetite( ودرجة تحمل املخاطر )Risk Tolerance وتبرير ،)

القيمة املضافة واملنافع من وراء قبول تلك املخاطر، باإلضافة 

 لتوضيح وتوثيق وتوصيل تلك القواعد لذوي العالقة

وجيا ضمان عدم تجاوز مخاطر تكنول

ودرجة  ملستوى قبول املخاطر املعلومات 

تحمل املخاطر املحددتين، وضمان تحديد 

وإدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات وتقليل 

احتمالية مخالفة القوانين واالنظمة 

 والتعليمات

04,06,10,15 

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 

 قةهناك زيادة محتملة في املنافع املحق

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 واملعايير الخاصة باإلجراءات التصحيحية بهذا 

 وص الخص

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)يط والتنظيم عمليات التوافق والتخط
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APO 

01 

تفعيل اإلطار العام إلدارة 

تكنولوجيا املعلومات 

Manage the IT 

Management Framework 

توضيح واالستمرار بتحديث الرؤية والرسالة بخصوص حاكمية 

تكنولوجيا املعلومات، واالستمرار بتوظيف آليات العمل 

زمة إلدارة املعلومات باستخدام وتفوير الصالحيات الال 

التكنولوجيا لتحقيق أهداف البنك ضمن إطار اإللتزام باملبادئ 

 والسياسات

استخدام منهجية إدارية متناسقة لتحقيق 

متطلبات حاكمية تكنولوجيا املعلومات 

تشمل كل من الهياكل التنظيمية املطلوبة، 

واألدوار واملسؤوليات، والنشاطات 

 هارات والخبراتوالعمليات، وامل

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 

لالنتقال لبيئة العمل املستقبلية، وتوظيف موارد وقدرات البنك 

املقدمة واملستعان بها من قبل الغير بفعالية  والخدمات

 واعتمادية عاليتين لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك

موائمة االهداف االستراتيجية لتكنولوجيا 

املعلومات لتلبية تحقيق أهداف البنك، 

وتحديد املسؤوليات تجاه تحقيق األهداف 

بوضوح والتأكد من الفهم الصحيح لها من 

 صلحةقبل ذوي امل

01,07,17 

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 املعلومات بغرض تحقيق أهداف التكنولوجيا 

ف البنك االستراتيجية بكفاءة وفعالية، من خالل إنشاء وأهدا

نماذج وممارسات عمل رئيسية، وتحديد املتطلبات الالزمة 

إليجاد مجموعة من املبادئ واإلجراءات واألدوات املترابطة مع 

بعضها البعر، والعمل على تحسين مستوى التوافق بين 

مات التكنولوجيا ومتطلبات عمل البنك، وزيادة رشاقة خد

تكنولوجيا املعلومات، وتحسين جودة املعلومات والتكنولوجيا 

 املعتمد عليها في تسيير عمليات البنك

تحديد املعطيات املختلفة الالزمة لبناء 

إدارة تكنولوجيا املعلومات، وتحديد 

املبادئ واإلجراءات املستخدمة في ذلك 

وتوصيف العالقات بينها للوصول إلى 

 االستراتيجية للبنكاالهداف التشغيلية و 

01,09,11 
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APO 

04 

 Manage االبتكاراتإدارة 

Innovation 

زيادة الوعي بما هو معروض من جديد في سول تكنولوجيا 

املعلومات لدراسة امكانية استغالل ذلك لدعم عمليات البنك 

 الحالية واملبتكرة لخدمة تحقيق أهداف البنك االستراتيجية

بنك من خالل تحقيق امليزة التنافسية لل

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 

دية املوارد والتوجه االستراتي ي للبنك، أخذا باالعتبار محدو 

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 منتجات املشاريع إلى آليات وأدوات تخدم عمليات 

مراقبة املنافع ومستوى القيمة املضافة البنك، واالستمرار ب

ملحفظة املشاريع وإجراء التعديالت الالزمة في حينه اعتمادا على 

التغذية الراجعة من عمليات املراقبة تلك، وعلى التغييرات في 

 خطة عمل البنك

تعظيم الفائدة واالستغالل األمثل للموارد 

من خالل إدارة شاملة جامعة ملحفظة 

 مشاريع البنك

01,05,13 
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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، 

بما في ذلك إعداد املوازنات ودراسة الكلف واملنافع وترتيب 

صرف، من خالل استخدام أسس ومعايير موضوعية أولويات ال

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 

تكنولوجيا املعلومات وذوي املصلحة في 

لضمان االستغالل األمثل ملوارد البنك 

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، 

وإيجاد خطط التدريب والتعلم املستمر، وتحفيز املوظفين بشكل 

 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 لضمان اتصال مؤسس ي دائم وشفاف يدعم املصلحة 

املوازنات املشتركة في تحقيق أهداف البنك ضمن حدود 

واملخاطر املقبولة واملعتمدة، ومد جسور الثقة من خالل لغة 

تفاهم مشتركة تعزز روح اإليجابية في املبادرة باتخاذ القرارات 

 وتحمل املسؤوليات حيالها 

تحسين النتائج وزيادة مستوى الثقة 

واالعتماد الكفوء على موارد تكنولوجيا 

 املعلومات

01,07,12,17 
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APO 

09 

اتفاقيات الخدمات  إدارة

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 

وى بخصوصها، ووضع املعايير للمراقبة املستمرة لجودة ومست

 تلك الخدمات

التأكد من أن خدمات تكنولوجيا 

املعلومات املقدمة على مستوى من الجودة 

وتلبي احتياجات البنك الحالية 

 واملستقبلية 

07,14 

APO 

10 

 Manageإدارة املزودين 

Suppliers 

إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات املقدمة من قبل الغير لدعم 

ذلك من آليات اختيار املزودين عمليات وأهداف البنك، بما في 

واالتصال بهم وإدارة التعاقدات معهم ومراقبة وتقييم أداءهم 

لفحص مدى الكفاءة والفعالية واالمتثال للشروط التعاقدية 

 معهم

تقليل مستوى املخاطر ما أمكن جراء 

االستعانة بالخدمات املقدمة من قبل الغير 

والتأكد من الحصول على تلك الخدمات 

 األسعار املمكنة بأقل

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 واملعايير الالزمة للتطوير املستمر

ضمان تقديم حلول وخدمات تكنولوجية 

احتياجات العمل وتلقى رضا  تلبي

 مستخدميها

05,07,13 

APO 

12 

االستمرار بتحديد وتقييم وضبط ومراقبة مخاطر تكنولوجيا  Manage Riskإدارة املخاطر 

املعلومات للحفام عليها ضمن املستهدف من مستويات املخاطر 

 املقبولة واملعتمدة في البنك

تكامل إدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات 

اإلدارة الكلية للمخاطر في البنك، مع 

والحفام على التوازن املطلوب بين املنافع 

 والتكاليف

02,04,06,10,13 
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APO 

13 

 Manageإدارة أمن املعلومات 

Security 

الحفام على حجم تأثير واحتمالية حدوث  تعريف وتشغيل ومراقبة نظام إدارة أمن املعلومات

ت متوقعة لحوادث تكنولوجيا املعلوما

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 

بشكل إدارة كافة مشاريع البنك لتحقيق االهداف االستراتيجية 

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 

وتقليل مستوى املخاطر وتكاليف التأخير 

صحيح بين من خالل التواصل ال

 املستخدمين وإدارة تكنولوجيا املعلومات 

01,04,05,13 

BAI 

02 

إدارة تعريف املتطلبات 

 Manageواالحتياجات 

Requirements Definition 

تحليل االحتياجات واملتطلبات من حلول تكنولوجيا املعلومات 

قبل الشروع بشراء وتطوير تلك الحلول بما يشمل آليات العمل 

لبيانات/ املعلومات والبنية التحتية والخدمات، والبرامج وا

للتأكد من تماشيها واألهداف االستراتيجية للبنك، والتنسيق 

لدى دراسة الخيارات املطروحة مع مستخدمي التكنولوجيا بما 

في ذلك دراسة الجدوى وتحليل املخاطر والتكاليف واملنافع 

 واملوافقات املطلوبة

اجات العمل توفير حلول مجدية تلبي احتي

 بأقل املخاطر
01,07,12 
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BAI 

03 

إدارة عملية اختيار وبناء 

 Manage Solutionsالحلول 

Identification and Build 

اختيار وتطوير حلول تكنولوجيا املعلومات تلبي متطلبات 

واحتياجات العمل تشمل آليات تصميم وتطوير وشراء 

 Configurationواالستعانة بالغير. تشمل إدارة التعريفات )

Management وآليات فحص الحلول، وإدارة االحتياجات ،)

وتحديدها، وعمليات الصيانة والتطوير املستمر للبرمجيات 

 وآليات العمل والبيانات/ املعلومات والبنية التحتية والخدمات

توفير حلول تكنولوجيا املعلومات بالوقت 

املطلوب وبأقل التكاليف لخدمة أهداف 

 البنك

07 

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 

ذلك تحديد القدرات الحالية واملستقبلية اعتمادا على 

ط البنك، من خالل تحليل األثر على األعمال احتياجات وخط

 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

 

بالتغيير  األفراد التزامإعداد وضمان 

 املؤسس ي بنجاح وبأقل املخاطر

08,13,17 



 
 وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة له حاكمية دليل      

 

  30 / 64 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BAI 

06 

 Manageإدارة التعديالت 

Changes 

لتعديالت من خالل توفير الضوابط الالزمة من إدارة كافة ا

مبادئ وسياسات التعديل تشمل التعديالت الطارئة واملستعجلة 

والتعديل على عمليات البنك والبرمجيات والبنية التحتية 

للتكنولوجيا، باإلضافة لتوفير معايير وإجراءات للتعديل تتضمن 

لتعديل، قياس أثر التعديل على العمليات، واألولويات في ا

واملوافقات املطلوبة للتعديل وإجراءات التعديالت الطارئة، 

 واستخراج تقارير التتبع للتعديالت، اإلغالل والتوثيق  

إجراء التعديالت املطلوبة بالسرعة املمكنة 

وبأقل املخاطر املحتملة ألية آثار سلبية 

 تؤثر على مصداقية التعديالت

04,07,10 

BAI 

07 

ديل واالنتقال إدارة قبول التع

Manage Change 

Acceptance and Transition 

تشغيل حلول تكنولوجيا املعلومات بعد أخذ موافقات القبول 

الرسمية من إدارة املستخدمين، بما يشمل عمليات التخطيط 

قبل الشروع بالتنفيذ، وترحيل البيانات، وقبول نجاح 

 فحوصات االستخدام

وبما تشغيل حلول التكنولوجيا بأمان 

 يتفق والتوقعات

08,12 

BAI 

08 

 Manageإدارة املعرفة 

Knowledge 

توفير والحفام على منظومة معارف محدثة ومعتمد عليها لدعم 

عمليات البنك واملساعدة في اتخاذ قرارات سليمة. إدارة دورة 

حياة املعارف: التخطيط وجمع املعارف وتبويبها وتنظيمها 

 وتحديثها واستخدامها وحذفها

تقديم املعارف للموظفين لتمكينهم من 

 أداء واجباتهم ورفع مستوى االنتاجية

09,17 
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BAI 

09 

 Manageإدارة املوجودات 

Assets 

إدارة موجودات تكنولوجيا املعلومات على مدار دورة حياتها 

للتأكد من تحقيقها للمنافع املرجوة بأقل التكاليف املمكنة، 

لة ضمنها، وبأنها معدودة وبأنها تتناسب والعمليات املشغ

ومحمية، وأن املوجودات املهمة لدعم العمليات البنكية 

الحساسة متوفرة بشكل مستمر ومعتمد عليها، وإدارة تراخيص 

البرمجيات للتأكد من كفايتها لدعم عمليات البنك وبأن 

 استخدامها هو ضمن حدود القوانين املرعية بهذا الخصوص

املعلومات محاسبة موجودات تكنولوجيا 

 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 وتعريف العالقة بينهما، بما يشمل جمع معلومات 

فة ووضع األسس املعيارية للتعريفات، التعريفات املختل

 وإخضاعها لعمليات املراجعة الدورية والتدقيق املستمر

توفير معلومات كافية عن خدمات 

وخصائص موجودات تكنولوجيا املعلومات 

إلدارة تلك املوجودات بكفاءة، ومعرفة أثر 

تغيير تلك الخصائص على العمل من 

 ناحية أمن املعلومات والتكنولوجيا

02,11,14 

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

DSS 

01 

إدارة عمليات تكنولوجيا 

 Manageاملعلومات 

Operations 

تنسيق وتنفيذ نشاطات وعمليات تكنولوجيا املعلومات الداخلية 

واملعتمد فيها على الغير بما في ذلك وضع معايير وسياسات 

 اقبةالتشغيل واملر 

تشغيل عمليات تكنولوجيا املعلومات 

 بحسب الخطط بهذا الصدد

04,07,11 
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DSS 

02 

إدارة الخدمات املطلوبة 

 Manage Serviceوالحوادث 

Requests and Incidents 

االستجابة في الوقت املحدد لطلبات املستخدمين ولكافة أنواع 

حوداث تكنولوجيا املعلومات، إعادة تشغيل عمليات 

لوجيا بعد االنقطاعات، وتوثيق طلبات املستخدمين، التكنو 

وإجراء التحقيقات الالزمة الختراقات التكنولوجيا وت خيصها 

 وإعالم اإلدارة املعنية بخصوصها ومعالجتها

 

رفع مستوى االنتاجية وتقليل معدل 

االنقطاعات من خالل االستجابة السريعة 

لطلبات املستخدمين ومعالجة حوادث 

 املعلوماتتكنولوجيا 

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 

تكنولوجيا املعلومات وخفر التكاليف 

وى الرضا من قبل وتحسين مست

مستخدمي التكنولوجيا من خالل خفر 

 عدد األعطال

 

04,07,11,14 

DSS 

04 

 Manageإدارة االستمرارية 

Continuity 

إنشاء وتطوير خطة إلدارة استمرارية عمليات البنك وتكنولوجيا 

املعلومات لخدمة توفر عمليات البنك الحساسة والحرجة 

من الحدود املستهدفة بهذا ملواجهة أسباب وحوادث االنقطاع ض

 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 

يها بمستوى مخاطر مقبول حماية معلومات البنك واإلبقاء عل

ضمن إطار سياسات أمن وحماية املعلومات للبنك، وإنشاء 

واالستمرار بتحديث أدوار ومسؤوليات إدارة أمن املعلومات، 

واالمتيازات للنفاذ واالستخدام ومراقبة االستخدام ملوارد 

 التكنولوجيا

تقليل األثر السلبي على عمليات البنك 

ألمن  جراء الحوادث ونقاط الضعف

 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 

والتكنولوجيا املصاحبة لها، تلك العمليات سواء املنفذة داخليا 

 و املعتمد فيها على الغيرأ

الحفام 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 

مراقبة وتقييم وتقدير األداء 

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 ورفع التقارير الالزمة بهذا الشأن دوريا

ص مستوى األداء تجاه الشفافية بخصو 

 تحقيق االهداف
04,07,11,15 
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MEA 

02 

مراقبة وتقييم وتقدير نظام 

الضبط والرقابة الداخلي 

 Monitor, Evaluateللبنك 

and Assess the System of 

Internal Control 

املراقبة املستمرة والتقييم لبيئة الضوابط الداخلية بواسطة كل 

املستقل، وتمكين اإلدارة من تحديد من التقييم الذاتي والتقييم 

االختالالت في الضوابط املفعلة التخاذ التحسينات 

والتصحيحات املطلوبة، التخطيط والتنظيم والتحديث ملبادئ 

 وقواعد التقييم لنظام الضبط والرقابة الداخلي للبنك 

تقديم املعلومات بشفافية لذوي املصلحة 

بخصوص مدى سالمة ومالئمة نظام 

والرقابة الداخلي لعمليات البنك،  الضبط

في املساهمة بتحقيق أهداف البنك من 

خالل الفهم الصحيح ملستويات املخاطر 

 ( في البنكResidual Riskاملتبقية )

02,04,15 

MEA 

03 

مراقبة وتقييم وتقدير مستوى 

االمتثال للقوانين واألنظمة 

 Monitor, Evaluateوالتعليمات 

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 بتحديد املتطلبات القانونية والتعاقدية ومستوى 

ال لها، واعتبار موضوع االمتثال ملتطلبات التكنولوجيا االمتث

 جزء من االمتثال الكلي ملمارسات وعمليات البنك.

التأكد من امتثال البنك للقوانين واألنظمة 

 والتعليمات
02,04 
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 (: نموذج تقرير تدقيق املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها4مرفق رقم )

 شركة التدقيق( )اسم املدقق أو    

ضوابط( املعلومات والتكنولوجيا  –تقرير تقييم )مخاطر 

 املصاحبة لها 

  البنك اإلسالمي الردني

  عمان / األردن – اإلدارة العامة
 

 فترة التدقيق

إلى تاريح –من تاريح   

 عدد أيام العمل 

 )   ( يوم
 

 

وصور عن مع إرفال ملحق عن املؤهالت والخبرات  إسم املدقق املسؤول 

 الشهادات املهنية والزماالت السارية

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

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

 توصيات / مالحظات والتاريخ بالطالعالتوقيع  الصفة السم

    

 

 (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 تنقسةم تنازليةا إلةى خمسةة محاور التقييم التالية. اعتمادا على )   (لدى البنك بدرجة ضوابط( املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها  –تم تقييم )مخاطر 

 Fair(، وعةادل )Satisfactory Performance, Rate 2(، ومرضة ي )Strong Performance, Rate 1(: )قةوي )Composite Risk Ratingمسةتويات )عبةارة عةن سةلم التقيةيم الكلةي للمخةاطر 

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 Applicationsالبرامج التطبيقية )  .ب 

 .)   (إدارة البيانات، وتم تقييمها بدرجة   .ج 

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

 .)   (الشةبكات، وتم تقييمها بدرجةة  .ه 
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 .)   (خطط الطوارئ واستمرارية العمل، والحماية املادية والبيئية، وتم تقييمها بدرجة  .و 

 منهجية الفحص والتقييم: .2

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

 (: Quantity of Riskكمية املخاطر ) .أ 

 وتم احتسابها وتقديرها على أساس املعادلة التالية:

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

( تم بناء على أهمية نقطة الضعف والتهديد الذي تشكله )املالحظة( مع األخذ باالعتبار املخففات املتمثلة بالضةوابط املفعلةة. حيةث Current Riskأن تقدير كمية املخاطر الحالية ) أي

(، وتم تقسيم األهمية )املقصود بها املخاطر املوروثة ( )من املمكن اختيامنخفر، متوسط، عاليتم تقسيم درجات كمية املخاطر تنازليا إلى ثالثة مستويات )
 
ر سلم تقييم أكثر تفصيال

Inherent Riskيف(. علمةا بأنةه تةم إتبةاع ( تنازليا إلى أر عة مستويات )حرج، جوهري، متوسط، قليل(، وتم تقسيم قوة الضوابط تنازليةا إلةى أر عةة مسةتويات )ممتةاز، جيةد، مالئةم، ضةع

 من حيث االهتمام بتقييم الجوانب ذات املخاطر واألثر السلبي األعلى على عمليات البنك. ي على املخاطرأسلوب التدقيق املبن

 (:Quality of Risk Managementنوعية إدارة املخاطر ) .ب 

 Risk) ومسةةتوى قبةةةول املخةةاطرتجسةةد رؤيةةة البنةةك وتةةم تقةةديرها اعتمةةادا علةةى نوعيةةة إدارة البنةةةك ملخةةاطر التشةةغيل مةةن حيةةث تةةةوفر إسةةتراتيجية أو سياسةةة مخةةاطر مقةةرة مةةن املجلةةةس 

Appetiteر، مةةع األخةةذ بعةةين االعتبةةار (، باإلضةةافة إلةةى االعتمةةاد علةةى وجةةود هيكةةل إداري مؤسسةة ي لتطبيةةق اإلسةةتراتيجية املةةذكورة وآليةةات تحديةةد وتعريةةف وقيةةاس وضةةبط ومراقبةةة املخةةاط

(، أو قبةةةةةول املخةةةةةاطر Transfer(، أو نقةةةةةل املخةةةةةاطر )Mitigateونوعيةةةةةة إدارة املخةةةةةاطر مةةةةةن حيةةةةةث تقليةةةةةل املخةةةةةاطر )درجةةةةةة االسةةةةةتجابة والتعةةةةةاون ومةةةةةدى وجةةةةةود خطةةةةةط مسةةةةةتقبلية للتصةةةةةحيح 
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(Accept( أو تجنةةب املخةةاطر ،)Avoid( أو رفةةر املخةةاطر ،)Reject( وقةةد تةةم تقسةةيم نوعيةةة إدارة املخةةاطر تنازليةةا إلةةى ثالثةةة مسةةتويات .) مةةن املمكةةن اختيةةار سةةلمضةةعيف، مقبةةول ، قةةوي () 

.)
 
 تقييم أكثر تفصيال

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

 

 رمز املالحظة املةةةةةةةةةةالحظة املسؤولية كمية املخاطر نوعية إدارة املخاطر

مع اختيار لون 

 درجة املخاطر

مع اختيار لون 

 درجة املخاطر

رتبة الشخص أو 

ات الجهة / الجه

 املسؤولة

رقم تسلسل املحور:  عنوان املالحظة

التسلسل في نفس 

 املحور 

 مناقشة التقرير: .3

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

 وقد حقق االجتماع أهدافه من حيث:

 التأكد من مصداقية محتويات تقرير التدقيق. .أ 

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

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

 :حددات التدقيقم .4
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ومات املطلوبة بالشكل الصحيح وباملوعد يتم ذكر أية محددات أثرت سلبا على مجريات أو نتائج مهمة التدقيق بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر عدم التزود بالبيانات واملعل

 خرى.املطلوب، ومدى تعاون إدارة البنك مع املدقق وتسهيل مهمته، وأية معيقات أو محددات أ

 مؤهالت وخبرات املدقق املسؤول وأعضاء فريق التدقيق: .5

 )يتم ذكرها(.

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

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

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

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

 يل املثال، ويتم توصيف باقي املالحظات في املحور((: حاكمية املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها: )ذكرت على سب1:1املالحظة )

 (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 Threats( التي تشكل نقاط ضعف في الضوابط واألنظمة واإلجراءات، باإلضافة لتوصيف التهديدات )Vulnerabilitiesيتم توصيف الثغرات )

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

 التوصية:

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

 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 ) . أجهزة4
ُ
 -(:Serversالكمبيوتر الرئيسية بما فيها أنظمة التشغيل والبرمجيات األ

 ، وذلك كما يلي:)   ( وتم تقييمها بدرجة

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

 وتم تقييمها بدرجة )   (، وذلك كما يلي:

 -(:Business Continuity and disaster recovery plans, physical and environmental security) وخطط استمرارية العمل، والحماية املادية والبيئية. خطط الطوارئ 6
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 ، وذلك كما يلي:)   (بدرجة  وتم تقييمها

 رابعا: جدول باملالحظات العالقة ولم تعالج من سنوات سابقة:

وصف  املالحظة

 املالحظة

نوعية إدارة  كمية املخاطر

 املخاطر

اإلجراء املتخذ 

من قبل إدارة 

 البنك وتاريخه

 التوصية
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 (5مرفق رقم )

 محاور تدقيق املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها
 

 IT Governanceحاكمية تكنولوجيا املعلومات 

( وتعليمات البنك املركـزي األردنـي املتعلقـة بهـذا الخصـوخ مـن خـالل 3ا املعلومات الواردة في املرفق رقم )مدى كفاية وكفاءة تحقيق عمليات حاكمية تكنولوجي

 ( الواردة باملرفق املذكور MEAتطبيق عمليات الرقابة والتقييم والقياس )

 مستوى التوافق الستراتيجي بين أهداف تكنولوجيا املعلومات وأهداف املؤسسة

 السياسات الخاصة بأمن وحماية املعلومات مدى كفاية وفعالية

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

 مدى كفاية لجان تكنولوجيا املعلومات من حيث املهام ونطاق العمل والنشاط

 ل املهام املتعارضة بطبيعتهامدى كفاية الهياكل التنظيمية وضمان عدم تضارب املصالح وفص

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

 اتمدى كفاية وشمولية الوصف الوظيفي لكوادر تكنولوجيا املعلومات والتدقيق الداخلي لتكنولوجيا املعلومات وألمن املعلوم

ا مخــاطر تكنولوجيـــا مــدى كفايــة إدارة مخــاطر تكنولوجيــا املعلومــات ومخــاطر التشـــغيل، واملمارســات العمليــة فــي آليــات اتخــاذ القــرار املبنـــي علــى املخــاطر بمــا فيهــ

 املعلومات واملخاطر الستراتيجية

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

 Project Portfolio Managementهل يوجد ومدى كفاية وتنظيم إدارة محفظة املشاريع 

 مدى المتثال لتعليمات البنك املركزي األردني والقوانين والتشريعات واألنظمة ذات العالقة

 ية تكنولوجيا املعلوماتمدى امتثال مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتعليمات حاكم

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

 (Outsourcingمدى وجود وكفاية سياسات الستعانة بالغير )التعهيد أو السناد( )



 
 وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة له حاكمية دليل      

 

  43 / 64 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

( مـن حيـث Service Level Agreements, Operational Level Agreements …etcمـدى كفايـة التوثيـق للتعاقـدات الخارجيـة والداخليـة ومالحقهـا مثـل وجـود )

 تفصيل الخدمات املقدمة واملسؤوليات حيالها

مـدى تـوفر معـايير مدى كفاية وتنظيم برامج تدريبية لزيـادة ونشـر مسـتوى الـوعي باملمارسـات السـليمة ألمـن وحمايـة املعلومـات لكـل مـن مـوظفي البنـك وعمالئـه، و 

 شكل قواعد للسلوك املنهيبهذا الخصوخ على 

 البرامج التطبيقية وإدارتها

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

 (Role based access privilegesمدى كفاية وسالمة اإلجراءات الخاصة بتعريف امتيازات املوظفين على البرامج املستخدمة بحسب طبيعة العمل )

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

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

 ختلفةفحص ضوابط املخرجات والحفظ األمين للوثائق الحساسة املستخرجة من البرامج امل

 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 

 (Accreditationلبرامج الرئيسية على شهادات تأهيل من مؤسسات تصنيف دولية معروفة )مدى حصول ا

 مدى المتثال لتعليمات البنك املركزي األردني بخصوخ التصنيف اآللي للتسهيالت

 إدارة قواعد البيانات

 مدى كفاءة وتفعيل سياسات إلزاحة البيانات، وإدارة قواعد البيانات

 (Database Administrators( )DBAموظفين متخصصين في إدارة قواعد البيانات ) مدى كفاءة وكفاية

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

راق والتعـديل غيــر املصــرم بـه مــن قبــل فحـص ضــوابط الحمايــة بخصـوخ فصــل صــالحيات إدارة قواعـد البيانــات عــن البيانـات نفســها للحمايــة مـن مخــاطر الختــ

 ضابط قواعد البيانات

 مدى كفاءة وتفعيل إجراءات النسخ الحتياطي
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 ( من قبل إدارة منفصلة مثل أمن املعلوماتDBAمدى كفاءة وتفعيل عمليات مراقبة الستخدام للـ )

 ة أخطاء ومشاكل إدارة البياناتملعالج Error Dictionary مدى كفاءة وتفعيل والعتماد على آليات مثل الـ 

 

 إدارة أجهزة الكمبيوتر الرئيسية

 (Systems Configurationsمدى كفاءة وتفعيل إجراءات النسخ الحتياطي لتعريفات األنظمة )

 مدى كفاءة وتفعيل إجراءات مراقبة أداء األجهزة

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

 Security(، وهــل تراجــع مــن قبــل جهــة منفصــلة مثــل )Administrators Logsمــدى كفــاءة وتفعيــل إجــراءات مراجعــة تقــارير تتبــع الســتخدام ملــدراء األنظمــة )

Administrator) 

 مدى كفاءة وتفعيل إجراءات موثقة ملعالجة أخطاء التشغيل

 ( واملستخدمين ذوي المتيازات العلياAdministratorsمدراء األنظمة )مدى كفاءة وتفعيل إجراءات تغيير كلمات السر لنفاذ 

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

 (Clustering, Fault Tolerant … etcفحص مستوى التوافرية ألجهزة الكمبيوتر الرئيسية )

 ى كفاية عمليات فصل بيئة التطوير والفحص عن بيئة التشغيلمد

 (Networksإدارة الشبكات )

 مدى وجود وكفاءة وتفعيل سياسات تعريف وإدارة الشبكات

 مدى استخدام الشبكات لنشر وزيادة الوعي بممارسات أمن وحماية املعلومات ملوظفي وعمالء البنك

 Help Deskمدى وجود وكفاءة 

 Network Administratorsاية وكفاءة موظفين متخصصين في إدارة الشبكات مدى كف

 Change Management إلدارة التغييرمدى كفاية وكفاءة إجراءات محكمة 

 مدى اإللتزام بالتراخيص للبرمجيات وحقوق امللكية الفكرية

 املراقبةمدى كفاية وفعالية إجراءات مراقبة أداء الشبكات واألدوات املستخدمة في 
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 فحص مستوى التوافرية لعناصر الشبكات ومدى مالئمتها لخطط استمرارية العمل

رة أمـــن مـــدى كفايـــة وفعاليـــة إجـــراءات مراقبـــة الســـتخدام للشـــبكات )مراقبـــة إشـــرافية مـــن قبـــل مـــدير الشـــبكات أو مـــن يفوضـــه، ومراقبـــة مســـتقلة مـــن قبـــل إدا

 املعلومات(

 وتلك املفتوحة مع الغير WANالبيانات عبر الشبكات العريضة قوة التشفير املستخدم لدى تراسل 

، أو املســــتوى الســـــابع Network Layerالتـــــي تعمــــل عليــــه )مثـــــال علــــى املســـــتوى الثالــــث  OSI/ISOوتحديـــــد املســــتوى مـــــن الـــــ  Firewallsفحــــص مواصــــفات ال 

Application Layerقية البيانات بالخصوخ( ومدى كفاية معايير األمن والحماية لسرية وخصوصية ومصدا 

(، وعلــى تتبــع Firewall security policy ACLمــدى كفايــة وفعاليــة إجــراءات إدارة منفصــلة مثــل أمــن املعلومــات بمراجعــة ومراقبــة التعــديالت الحاصــلة علــى )

 (Administratorالستخدام من قبل مدير الشبكة )

 فعالية اإلجراءات حيال عمليات املراجعة بخصوصهاعلى الشبكات، ومدى كفاية و  IDS/IPSمدى استخدام أجهزة 

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

 إدارة خطط استمرارية العمل واألمن املادي والبيئي

لومـــات والعنصـــر البشـــري وإجـــراءات وتنظـــيم الخطـــط ضـــمن إطـــار مـــدى كفايـــة وكفـــاءة خطـــط اســـتمرارية العمـــل بمـــا فـــي ذلـــك مـــن توافريـــة ملـــوارد تكنولوجيـــا املع

 المتثال لتعليمات البنك املركزي األردني بهذا الخصوخ

 مدى كفاية وفعالية إجراءات جرد املوجودات من أجهزة وبرامج ونظم املعلومات

به ومن الفيروسات، مثل النفاذ عبر الشـبكات مـن خـالل أجهـزة كمبيـوتر  مدى كفاية وفعالية اإلجراءات الخاصة بحماية األجهزة املختلفة من النفاذ غير املصرم

 (CD Rom, USB …etcمجهزة بمنافذ )

 ( لعناصر الشبكات غير الفاعلةOpen Portsمدى كفاية اإلجراءات الخاصة بالحماية املادية لعناصر ومكونات الشبكات من النفاذ غير املصرم به، مثل وجود )

 ( من الوصول غير املصرم بهSwitches, Routers, …etcات الخاصة بالحماية املادية لعناصر الشبكات )مدى كفاية اإلجراء

املوقـع، ودرجـة حـرارة فحص متطلبات األمن املادي والبيئي لغرف تشغيل مراكز البيانات والتصالت األصيلة والبديلة، بنـاء علـى معـايير تقيـيم مثـل مـدى مالئمـة 

ية مرفوعة، مكان وجود الغرفة في البناية، وجود أجهزة إطفاء حريق آلي ونوعها )نوع الغاز املستخدم إذا كان مسموم باستخدامه بموجب ورطوبة مناسبة، أرض

لألشـــخاخ املواصــفة األردنيــة والعامليـــة(، أجهــزة إنــذار وكشـــف الحريــق وتســريب امليـــاه، كــاميرات مراقبـــة وتســجيل،  ــجل دخـــول الــزوار، وحصــر الـــدخول فقــط 

 املصرم لهم والضوابط املستخدمة في ذلك
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 مدى كفاية إجراءات املراجعة الدورية مللف الزوار للبنك ولغرفة تشغيل مراكز البيانات والتصالت

 

 

 

 (6مرفق رقم )

 منظومة السياسات )حد أدنى(

 

 

 النطال الغرض  اسم السياسة

حاكميــــــــــــــــــــة تنظـــــــــــــــــــــيم تكنولوجيـــــــــــــــــــــا 

 املعلومات

الالزمةةةةة إلدارة مةةةةوارد تكنولوجيةةةةا املعلومةةةةات بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك  وضةةةةع القواعةةةةد واملعةةةةايير 

الشكل اإلداري )مركزي أو ال مركزي(، والهياكل التنظيمية بما في ذلك النشاطات 

 واملهام واملسؤوليات إلدارة تلك املوارد بما في ذلك املوارد املالية.

عمليةةةةةةات وخةةةةةةدمات ومشةةةةةةاريع تكنولوجيةةةةةةا 

 املعلومات.

وضةةةع القواعةةةد واملعةةةايير الالزمةةةة لضةةةمان متطلبةةةات الحمايةةةة والسةةةرية واملصةةةداقية  اتأمن وحماية املعلوم

والتوافريةةةة واالمتثةةةال إلدارة مةةةوارد تكنولوجيةةةا املعلومةةةات بحسةةةب املعةةةايير الدوليةةةة 

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

كافةةةة املعلومةةةات والتكنولوجيةةةا املصةةةاحبة 

 لها.

وخطـــــط  خطــــط اســـــتمرارية العمــــل

 التعافي من الكوارث

وضةع القواعةةد واملعةايير الالزمةةة لبنةاء خطةةط التعةافي مةةن الكةوارث وحمايةةة البشةةر، 

وخطط استمرارية العمل بما في ذلك آليات بناء وتشغيل وفحص والتةدريب علةى 

 وتحديث تلك الخطط لضمان توافرية عمليات البنك الحرجة.

 عمليات البنك الحرجة، وحماية البشر.
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وضةع القواعةةد واملعةةايير الالزمةة إلدارة مخةةاطر تكنولوجيةةا املعلومةات علةةى اعتبارهةةا  ارة مخاطر تكنولوجيا املعلوماتإد

جةةزء  مةةن املخةةاطر الكليةةة للبنةةك، بمةةا فةةي ذلةةك حاكميةةة تلةةك املخةةاطر واملسةةؤوليات 

واملهةةةةةةام املناطةةةةةةة بةةةةةةاألطراف املختلفةةةةةةة، وآليةةةةةةات تقيةةةةةةيم وضةةةةةةبط ومراقبةةةةةةة املخةةةةةةاطر، 

 يز عمليات اتخاذ القرار املبني على املخاطر وتحقيق أهداف البنك.بهدف تعز 

كافةةة عمليةةات البنةةك ومةةدخالتها الخاصةةة 

 بتكنولوجيا املعلومات.

وضةةةةةةةةع القواعةةةةةةةةد واملعةةةةةةةةايير الالزمةةةةةةةةة لضةةةةةةةةمان االمتثةةةةةةةةال لتعليمةةةةةةةةات البنةةةةةةةةك املركةةةةةةةةزي  (IT Complianceالمتثال )

 السارية ولسياسات البنك.والجهات الرقابية األخرى وللقوانين واألنظمة 

كافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات البنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك بمواضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيع 

 تكنولوجيا املعلومات.

 Dataخصوصـــــــــية البيانـــــــــات )

Privacy) 

وضع القواعد واملعايير الالزمة لحماية البيانات الخاصة املتعلقة بأفراد طبيعيين 

 أو اعتباريين من عمليات االفصاح واالستخدام غير املصرح به.

 ة.كافة البيانات الخاص

اعتماد سياسة عامة لالستعانة باملوارد بشكل عام وبموارد تكنولوجيا املعلومات  (Outsourcingالتعهيد )

( أو اململوكةة للغيةر In-sourcingبشةكل خةاص، تلةك املةوارد سةواء اململوكةة للبنةك )

(Outsourcing تراعةةي التعليمةةات واألنظمةةة والقةةوانين وتحةةاكي أفضةةل املمارسةةات )

قبولةةة بهةةذا الخصةةوص، وتأخةةذ بعةةين االعتبةةار مكةةان العمليةةة اإلنتاجيةةة الدوليةةة امل

(On-site, Off-site, Near-site, Off-shore) وتأخةةةةذ بعةةةةين االعتبةةةةار وتراعةةةةي ،

( وتفعيةةةةل حةةةةق التةةةةدقيق Service Levelsمتطلبةةةةات مراقبةةةةة مسةةةةتوى الخةةةةدمات )

(Audit Rightمةةةةةن قبةةةةةل أطةةةةةراف ثالثةةةةةة محايةةةةةدة موثوقةةةةةة، وتحقيةةةةةق متطلبةةةةة ) ات

استمرارية العمل وضوابط الحماية الالزمةة لتلبيةة متطلبةات السةرية واملصةداقية 

 باإلضافة ملتطلبات الكفاءة والفعالية في استغالل املوارد. 

 كافة عمليات البنك.

 Project Portfolioإدارة املشاريع )

Management) 

راحةةةةةةل املشةةةةةةروع وضةةةةةةع القواعةةةةةةد واملعةةةةةةايير الالزمةةةةةةة إلدارة املشةةةةةةاريع بمةةةةةةا فةةةةةةي ذلةةةةةةك م

 Qualityوحاكميتةةةةةةةةةةةةه الالزمةةةةةةةةةةةةة لتحقيةةةةةةةةةةةةق املتطلبةةةةةةةةةةةةات املتعلقةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةالجودة )

Requirements( وتلةةةةةةةةةةةك املتعلقةةةةةةةةةةةةة بالحمايةةةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةةةةرية )Confidentiality 

Requirements.وتلك املتعلقة باالمتثال تحقيقا ألهداف البنك وعملياته ) 

 

كافة مشةاريع البنةك املتعلقةة بتكنولوجيةا 

 املعلومات.
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 Assetارة املوجـــــــــــــــودات )إد

Management) 

وضةةةةةةةةع القواعةةةةةةةةد واملعةةةةةةةةايير الالزمةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةنيف درجةةةةةةةةة مخةةةةةةةةاطر البيانةةةةةةةةات واألنظمةةةةةةةةة 

 املختلفة، وتحديد مالكيه وضوابط حمايتها خالل مراحل دورة حياتها املختلفة.

البيانةةةةةةةةةةةةةةات واألجهةةةةةةةةةةةةةةزة والبةةةةةةةةةةةةةةرامج واألدوات 

 املصاحبة لها.

الســـــــــــــــــــــتخدام املقبـــــــــــــــــــــول ملــــــــــــــــــــــوارد 

 املعلومات تكنولوجيا

وضةةةةةع القواعةةةةةد واملعةةةةةايير الالزمةةةةةة لتحديةةةةةد السةةةةةلوك املقبةةةةةول وغيةةةةةر املقبةةةةةول ملةةةةةوارد 

 تكنولوجيا املعلومات.

األجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة والبرمجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات والتطبيقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

والشةةةةبكات بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك اإلنترنةةةةت والبريةةةةد 

 اإللكتروني.

 Changeإدارة التغييـــــــــــــــــر )

Management) 

داقية التغييةةةةةةةر مةةةةةةةن حيةةةةةةةث توثيةةةةةةةق وضةةةةةةةع القواعةةةةةةةد واملعةةةةةةةايير الالزمةةةةةةةة لضةةةةةةةمان مصةةةةةةة

 املوافقات الالزمة من مالكي األصول الخاضعة للتغيير.

 كافة عمليات تكنولوجيا املعلومات. 

وضع قواعد ومعايير لتقليل عمليات النفاذ واالستخدام غير املشروع لألجهزة بما  أجهزة الكمبيوتر املركزية

لومةات وذوي االمتيةازات العليةا في ذلك ضوابط نفاذ موظفي دائرة تكنولوجيةا املع

لبيئةةةةةةةةات التشةةةةةةةةغيل، باإلضةةةةةةةةافة ملعةةةةةةةةايير إدارة عمليةةةةةةةةات التشةةةةةةةةغيل اليةةةةةةةةومي لألجهةةةةةةةةزة 

والبرمجيةةةةات املختلفةةةةة بمةةةةا فةةةةةي ذلةةةةك ضةةةةوابط الحمايةةةةةة وآليةةةةات املراقبةةةةة والصةةةةةيانة 

 الدورية لتلك األجهزة. 

كافةةة األجهةةزة املركزيةةة اململوكةةة أو املةةدارة 

ت التطةةةةةةةوير مةةةةةةن قبةةةةةةةل البنةةةةةةك لكافةةةةةةةة بيئةةةةةةا

والفحةةةةص والتشةةةةغيل، بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك نظةةةةم 

 التشغيل واألدوات األخرى املصاحبة لها.

وضةةةةع قواعةةةةد ومعةةةةايير سةةةةلوك وأخةةةةرى تقنيةةةةة لضةةةةمان حمايةةةةة البيانةةةةات الحساسةةةةة  أجهزة الكمبيوتر الطرفية

 املخزنة على األجهزة.

كافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة الطرفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املرتبطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 بالشبكات أو القائمة بحد ذاتها.

وضةةةةع قواعةةةةد ومعةةةةايير سةةةةلوك وأخةةةةرى تقنيةةةةة لضةةةةمان حمايةةةةة البيانةةةةات الحساسةةةةة  هزة املحمولةاألج

 املخزنة على األجهزة.

 ,Laptopكافةةةة األجهةةةزة املحمولةةةة مثةةةل )

PDA, Smart Phone, USB Memory 

Cards, …etc) 

 

 

إدارة صـــــالحيات وامتيـــــازات النفــــــاذ 

(User Access Management) 

ن مةةنح صةةالحيات وامتيةةازات النفةةاذ للبيانةةات والبةةرامج وضةةع قواعةةد ومعةةايير لضةةما

واألجهةةةةزة ملسةةةةتخدميها بحسةةةةب الحاجةةةةة للعمةةةةل وبالحةةةةد األدنةةةةى بمةةةةا يكفةةةةل السةةةةرية 

 واملصداقية والتوافرية ملوارد تكنولوجيا املعلومات.

كافةةةةة البةةةةرامج واألجهةةةةزة وقواعةةةةد البيانةةةةات 

 وما هو في حكمها.
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سياســة تطــوير / اقتنــاء البرمجيــات 

(System Development Life 

Cycle) 

وضع القواعد واملعايير الالزمة لتنفيذ مراحل تطوير / اقتناء البرمجيات املختلفة 

لضةةمان تلبيتهةةا ملتطلبةةات العمةةل مةةن خةةالل منهجيةةات التطةةوير املختلفةةة املتناسةةبة 

 مع متطلبات وأهداف العمل.

البرمجيةةةةةات الجديةةةةةدة والقديمةةةةةة املطةةةةةورة 

 ن مصادر خارجية.محليا واملقتناة م

 Serviceإدارة مسـتوى الخـدمات )

Level Management) 

وضةةةع قواعةةةد ومعةةةايير لتحديةةةد وقبةةةول وتوثيةةةق وقيةةةاس ومراقبةةةة وتحسةةةين مسةةةتوى 

الخةةةةةةةةةدمات املقدمةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةواء مةةةةةةةةةن أطةةةةةةةةةراف داخليةةةةةةةةةة أو أطةةةةةةةةةراف خارجيةةةةةةةةةة لضةةةةةةةةةمان 

 االستغالل األمثل للموارد ودعم عمليات البنك املختلفة.

والتعاقدات واإللتزامات  كافة االتفاقيات

مةةةةةةع األطةةةةةةراف الخةةةةةةارجيين واألطةةةةةةراف مةةةةةةن 

 داخل البنك.

النســـــــــــــخ الحتيـــــــــــــاطي والســـــــــــــترجاع 

(Back-up and Restore) 

وضةةةةةةع قواعةةةةةةد ومعةةةةةةايير جليةةةةةةات النسةةةةةةخ االحتيةةةةةةاطي واالسةةةةةةترجاع لضةةةةةةمان توافريةةةةةةة 

 البيانات ومصداقيتها وسريتها.

 البيانات في بيئات التشغيل وحيثما يلزم.

وضةةةع القواعةةةد واملعةةةايير الخاصةةةة ب جةةةم البيانةةةات الواجةةةب توافرهةةةا سةةةواء بشةةةكل  (Retentionحتفا  بالبيانات )ال 

 On-Lineورقةةي أو تلةةةك املتواجةةةدة علةةةى أجهةةةزة الكمبيةةةوتر والتطبيقةةةات املختلفةةةة )

Data واملةةةةةةةدة الزمنيةةةةةةةة الواجةةةةةةةب االحتفةةةةةةةام بهةةةةةةةا واملفاضةةةةةةةلة بةةةةةةةين حجةةةةةةةم البيانةةةةةةةات )

 ألداء في الوصول إلى البيانات.املتوافرة والسرعة وا

كافةةةةةةةةةةةةةةةة األجهةةةةةةةةةةةةةةةزة والبرمجيةةةةةةةةةةةةةةةات ووسةةةةةةةةةةةةةةةائل 

 وأدوات االحتفام بالبيانات.

شـــــــــــــــــــــراء األنظمـــــــــــــــــــــة والتجهيـــــــــــــــــــــزات 

(Purchasing) 

كافةةةةةةةةةةةةةةةةةة التجهيةةةةةةةةةةةةةةةةةزات التقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةة والبةةةةةةةةةةةةةةةةةرامج  وضع قواعد ومعايير للمفاضلة بين املزودين الخارجيين.

 املتعلقة بها.
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ضةةةةةةةع قواعةةةةةةةد ومعةةةةةةةايير للةةةةةةةربط الشةةةةةةةبكي عةةةةةةةن بعةةةةةةةد بشةةةةةةةبكات الكمبيةةةةةةةوتر الخاصةةةةةةةة و  (Remote Accessالنفاذ عن بعد )

بالبنةةةك، لتقليةةةل مخةةةاطر االطةةةالع واالسةةةتخدام لبيانةةةات ومصةةةادر البنةةةك الحساسةةةة 

وألنظمةةة الضةةبط والرقابةةة الداخليةةة املعنيةةة بحمايةةة موجةةودات البنةةك، وللحمايةةة 

 من مخاطر السمعة.

األطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف والشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركاء الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداخليين 

مثةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةزودي الخةةةةةةةةةةةدمات، والخةةةةةةةةةةةارجيين 

ولكافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةات التطةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير والفحةةةةةةةةةةةةةةةةةةص 

والتشغيل لألجهزة والشةبكات، ومنهةا علةى 

سبيل املثال ال الحصر شبكات اإلنترنةت، 

والشةةةةةبكات املشةةةةةفرة، وخطةةةةةوط االتصةةةةةال 

 ,Frame relay, ISDNاملختلفةةة مثةةل )

VPN, DSL, MPLS.) 

لبةةةات الكفةةةاءة والفعاليةةةة فةةةي اسةةةتغالل وضةةةع قواعةةةد ومعةةةايير لضةةةمان تحقيةةةق متط (Networksالشبكات )

عناصةةةر الشةةةبكات واالتصةةةاالت مةةةةن جهةةةة وتحقيةةةق متطلبةةةةات األمةةةن والحمايةةةة مةةةةن 

 جهة أخرى دعما لتحقيق أهداف البنك.  

 كافة عناصر الشبكات بكافة البيئات.

 Wirelessالشــــبكات الالســــلكية )

Networks) 

تناقلةةةة عبةةةر الشةةةبكات وضةةةع قواعةةةد ومعةةةايير بغةةةرض حمايةةةة البيانةةةات الحساسةةةة امل

 الالسلكية من االعتراض واالستخدام غير املشروع.

كافةةةةة الشةةةةبكات الالسةةةةةلكية الفعليةةةةة منهةةةةةا 

 واالفتراضية.

وضةةةةةع الحةةةةةد األدنةةةةةى مةةةةةن القواعةةةةةد واملعةةةةةايير الناظمةةةةةة جليةةةةةة عمةةةةةل وحمايةةةةةة أجهةةةةةةزة  (Firewallsأجهزة الحماية )

(Firewallsلتفعيلها بالشكل املطلوب الكفيل بحم ) اية وضمان سرية ومصداقية

 بيانات وعمليات البنك وتوافريتها.

( العاملةةةةةةةةةةةةة Firewallsكافةةةةةةةةةةةةة أجهةةةةةةةةةةةةزة الةةةةةةةةةةةةة )

 ,DMZ, Proxyبكافةةةةةةة البيئةةةةةةات مثةةةةةةل )

External DNS, VPN, Routers, Switches, 

Servers, …etc.) 

فحــــص اإلختــــراق وتحليــــل الثغـــــرات 

(Penetration Testing and 

Vulnerability Assessment) 

وضةةةةةع قواعةةةةةد ومعةةةةةايير لفحةةةةةص األجهةةةةةزة وعناصةةةةةر الشةةةةةبكات لضةةةةةمان عةةةةةدم وجةةةةةود 

 ثغرات أمنية تمكن من اخترال البيانات واألنظمة والعمليات الحساسة للبنك.

كافةةةةةةةةةةةة موجةةةةةةةةةةةودات البنةةةةةةةةةةةك التقنيةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةن 

أجهةةةةةزة كمبيةةةةةوتر مركزيةةةةةة وأجهةةةةةزة طرفيةةةةةة 

وأجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة حمايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وعناصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبكات 

 وبرمجيات.
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 Public Branchمقســم الهــاتف )

Exchange) 

وضةةع الحةةد األدنةةى مةةن قواعةةد ومعةةةايير الحمايةةة ألنظمةةة املقسةةم لضةةمان الحمايةةةة 

 والسرية لبيانات وعمليات البنك من االستخدام غير املشروع.

كافةةةةةةةةةةةةة أجهةةةةةةةةةةةةزة املقسةةةةةةةةةةةةم اململوكةةةةةةةةةةةةة وغيةةةةةةةةةةةةر 

 اململوكة للبنك.
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  (7مرفق رقم )
 ى()حد أدن المعلومات والتقارير

 محتوياته  التقريراسم 
مصفففففففففففاوفو الصففففففففففف حيات وا متيفففففففففففا ات 

(Authority Matrix) 
مصفففف وفة تحففففدد الصففففاحيات واممتيففففا ات الممنوحففففة الففففب كافففففة البففففرام  وقوااففففد البيانففففات واناصففففر 

 الشبكات، ت صل اسم المستخدم ووظي ته وصاحياته أو امتيا اته.
 IT Riskتحليفففو موامفففو الم فففا ر )

Factor Analysis) 
 التهديدات الداخلية. .1
 التهديدات الخارجية. .2
 مواطن الضعف في إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات. .3
 مواطن الضعف في قدرة تكنولوجيا المعلومات الب تمكين امليات البنك. .4
 مواطن الضعف في إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات. .5

سففففففففيناريو تحليففففففففو م ففففففففا ر ت نولو يففففففففا 
 IT Risk Scenarioالمعلومفففات )
Analysis) 

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

 غير فعال، قوانين وأنظمة، استخدام غير مقبول.
بشر، هياكل تنظيمية، امليات، بنيفة تحتيفة،  (:Asset or Resource Affectedاألصو ) .4

 تكنولوجيا معلومات، معلومات، برام .
 : وقت الحدوث، مدة الحادث، امر الحادث قبل اكتشافه.الوقت .5
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 ITسفف و م ففا ر ت نولو يففا المعلومففات )
Risk Register) 

التقييم، تاريخ التقييم الاحق، ملخف  تقيفيم المخفاطر مقدمة: مالك األصل، فريق التقييم، تاريخ  .1
 وخيار إدارة المخاطر.

 سيناريو تحليل مخاطر تكنولوجيا المعلومات أااه. .2
ثلفففة باحتماليفففة متقيفففيم مخفففاطر تكنولوجيفففا المعلومفففات مفففن حيفففث احتسفففا  محفففور  المخفففاطر مت .3

اسففتخدام مقيففاس (، وي ضففل Impact or Severityر )ثفف( وحجففم األPotentialityالحففادث )
ظهففففار حجففففم  ااتمففففادا الففففب أهففففداف وامليففففات البنففففك  األثففففرمعيففففار   وجففففي لمحففففاور التقيففففيم، وا 

المتضمنة تكنولوجيا المعلومات باستخدام محاور التقييم ألحد النماذج العالمية التالية الب سبيل 
 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
، )ففففي حفففال كميفففة المخفففاطر امحسفففوبة أقفففل مفففن الشفففهية للمخفففاطر( قبفففووخيفففار إدارة المخفففاطر ) .5

 (.ت ايف، ت نب، تحويو
 ة(.قيد التن يذ بحس  الخطأو بنود خطة إدارة المخاطر ومتابعتها )ن ذت،  .6
( للتأكد من ادم تجفاو  Key Risk Indicatorsمعايير أداء رئيسية لمراقبة مستوى المخاطر ) .7

 الشهية للمخاطر ودرجة تحمل المخاطر )نسبة اإلنحراف الموج  للشهية للمخاطر(. 
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RACI Chart  الجهففففففففة أو الجهفففففففات أو الشففففففففخ  أو األطفففففففراف المسففففففففؤولة بشفففففففكل أولففففففففي قفففففففوائم تتضففففففففمن تحديفففففففد
(Responsible( وتلففففففففففففك المسففففففففففففؤولة بشففففففففففففكل نهففففففففففففائي ،)Accountable وتلففففففففففففك المستشففففففففففففارة ،)
(Consulted( وتلفففففك التفففففي يفففففتم إطااهفففففا ،)Informed لكاففففففة امليفففففات إدارة مفففففوارد تكنولوجيفففففا ،)

دارة مخاطر وأمن المعلومات والرقابة والتدقيق اليها.  المعلومات، وا 
 سجل المخاطر. .1 (IT Risk Profileملف الم ا ر )

 ل اوامل المخاطر.تحلي .2
 (.Losses and Near-Missesالخسائر المتحققة وغير المتحققة ) .3
 تدقيق جهات مستقلة. .4

 
يوضح كمية مخاطر تكنولوجيا المعلومات الحالية المتضمنة في امليات البنك، واإلجفراءات المتخفذة  (IT Risk Reportتقارير الم ا ر )

ويففتم تصففميم شففكل وطريقففة اففرا هففذه التقففارير بحيففث أو التففي سففيم اتخاذهففا إلدارة تلففك المخففاطر، 
 تخدم متخذ القرار مالك العملية / العمليات التي تقع ضمن مسؤوليته بحس  طلبه.

 IT Risk Map or ري فو الم فا ر )
Heat Map) 

رسففم بيففاني يوضففح محففور  المخففاطر )امحتماليففة واألثففر( ومنففاطق المخففاطر المقبولففة وغيففر المقبولففة 
ة للمخففاطر بموجفف  ألففوان تسففااد الففب توضففيح ذلففك، ويؤشففر اليففه مخففاطر تكنولوجيففا بحسفف  الشففهي

 المعلومات المحسوبة والموجودة في امليات البنك.
Risk Universe, Appetite and 

Tolerance 
تقريففر يوضففح كافففة المخففاطر المتضففمنة فففي العمليففة بمففا فيهففا مخففاطر تكنولوجيففا المعلومففات، يوضففح 

( ونسبة اإلنحفراف الموجف  الفب الشفهية للمخفاطر Risk Appetiteخطط قبولها )كمية المخاطر الم
(Risk Tolerance.) 
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 Keyمؤشفرات قيفاا الم فا ر الرييسفيو )
Risk Indicators) 

( لمراقبففة المخففاطر الحاليففة للتأكففد Benchmarkابففارة اففن معففايير قيففاس يففتم تحديففدها ومقارنتهففا بففف )
، ويتم تحديدها لتكون مؤشرات قياس رئيسية ااتمادا الب المعايير من ادم تجاو ها للشهية للمخاطر

 التالية:
 األثر: حصة وحجم المؤشر في قياس أثر المخاطر. .أ 
 القابلية للقياس. .  
 اماتمادية. .ج 
 الحساسية. .د 

Risk Taxonomy  دارة ومراقبففففة المخففففاطر، باإلضففففافة توضففففح معففففاني المصففففطلحات المسففففتخدمة فففففي تعريففففف وقيففففاس وا 
ياس والتعبير افن المخفاطر، بحيفث يفتم اسفتخدام تلفك المصفطلحات بفن س المعنفب والم هفوم لمعايير ق

 لدى جميع الشركاء وبما يت ق وتعليماتنا بهذا الخصو .
Risk and Control Activity 

Matrix (RCAM) 
الفب مص وفة تبين كمية المخاطر المحسوبة واإلجفراءات والضفوابط المقابلفة المتخفذة إلدارة والسفيطرة 

 تلك المخاطر ومدى ك ايتها.
 

يتم تحديد المصاريف المخطط ان اقها الب أمفن المعلومفات للعفام القفادم ضفمن الموا نفة العامفة للبنفك  موا نو أمن وحمايو المعلومات
وبمففا يتوافففق والمشففاريع المخطففط تن يففذها، متضففمنة تحليففل اإلنحففراف القففائم لمصففاريف العففام الحففالي 

 ة المقابلة لن س العام. مقارنة مع الموا ن
MIS Report  مصفف وفة تبففين كافففة أنففواع التقففارير المنتجففة بحيففث تظهففر اسففم ووظي ففة مالففك التقريففر ودوريففة انتاجففه

 واإلجراء المتخذ حياله.
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اسفففتراتي يو أو منه يفففو تفففدقيق ت نولو يفففا 
 (Audit Strategyالمعلومات )

طاق التدقيق وبرام  التدقيق المسفتخدمة ففي امليفات يتم تحديد أهداف تدقيق تكنولوجيا المعلومات ون
 المراجعة.

 
( والف IT Audit Charterميثاق التدقيق )

(Engagement Letter) 
ميثاق مستقل أو ضمن الميثاق العام للتدقيق الداخلي، يتم فيه تحديد صاحيات ومسؤوليات وطبيعفة 

يماتنففا بهففذا الخصففو ، ويففتم تضففمين الففف ونطففاق امففل تففدقيق تكنولوجيففا المعلومففات وبمففا يت ففق وتعل
(Engagement Letter.الموقعة مع المدقق الخارجي بذلك أيضا ) 

 IT  ففو تففدقيق ت نولو يففا المعلومففات )
Audit Plan) 

 يتم رسم خطة مستقبلية للتدقيق تكون مرتك ة ومبنية الب المخاطر.

 HRمصفففففففففففاوفو المفففففففففففؤ  ت )
Competencies) 

يمية والمهنية وال نية ومجموع الخبرات والمهارات الا م امتاكها لكوادر إدارة تتضمن الشهادات األكاد
دارة مخففاطر تكنولوجيففا المعلومففات والتشففتيل، وتففدقيق تكنولوجيففا المعلومففات،  تكنولوجيففا المعلومففات، وا 

 وأمن وحماية المعلومات.

سففففففف و تففففففففدقيق ت نولو يففففففففا المعلومففففففففات 
(Assurance Findings Register)  

 و  كافة نقاط وماحظات التدقيق واإلجراءات والمتابعات المتخذة حيالها.يحت

ملففففففففف تففففففففدقيق ت نولو يففففففففا المعلومففففففففات 
(Assurance Report Repository) 

 يحتو  كافة تقارير تدقيق تكنولوجيا المعلومات.



 
 وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة له حاكمية دليل      

 

  57 / 64 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

أفضفففففففو المعفففففففايير الدوليفففففففو  دار  مفففففففوارد 
دار   ومشففففففاريل ت نولو يففففففا المعلومففففففات، وا 

لو يا المعلومات، وأمن وحمايو م ا ر ت نو 
 والتدقيق ملى ت نولو يا المعلومات

يتم إنشاء مكتبة بالمراجع المطلوبة بحس  أفضل الممارسفات الدوليفة وتفوفير اسفتخدامها لكفادر البنفك 
 بحس  طبيعة العمل، باإلضافة لمنظومة القوانين واألنظمة والتعليمات المراية.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة له حاكمية دليل      

 

  58 / 64 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 (8ق رقم )مرف
 ال دمات والبرامج والبنيو التحتيو لت نولو يا المعلومات

 وصف  الخدمة، البرنام ، األداةاسم 
 فففففففففففففدمات  دار  الحفففففففففففففوادث 

(Incident 
Management 

Services) 

ث ع األفراد واإلجراءات والبفرام  واألدوات المسفتخدمة ففي اكتشفاف وتقيفيم مخفاطر واحتفواء ومعالجفة والتصفد  للحفوادو مجم
غاقها واستخا  الدروس والعبر من خال آليات المراجعة الناقدة لها.  وكتابة ورفع التقارير حيالها وا 

IT Assets Inventory في امليات جفرد موجفودات تكنولوجيفا المعلومفات باسفتخدام حلفول  ع األفراد واإلجراءات والبرام  واألدوات المستخدمةو مجم
 مثل:

 Configuration management database (CMDB) 

 Asset management systems 

 Simple Network Management Protocol (SNMP) 

 Reporting agents 
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التوميففو بالممارسففات السففليمو 
 ألمن المعلومات

فففي تصففميم رسففائل دوريففة لكففل مففن الشففركاء الففداخليين مففن كففادر  ع األفففراد واإلجففراءات والبففرام  واألدوات المسففتخدمةو مجمفف
ك، وللشركاء الخفارجيين مثفل امفاء البنفك، لكي يفة التعامفل السفليم لضفمان الحفد األدنفب مفن متطلبفات أمفن المعلومفات، البن

 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 
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 توثيق )تحديد وتأكيد( الهوية، واستخدام أدوات مثل: ع األفراد واإلجراءات والبرام  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 

 Location services 

 Reputation services 

 Public key infrastructure (PKI) 
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أمففففففففففن وحمايففففففففففو البيانففففففففففات 
 والمعلومات المن قي

ففي الح فاظ الفب سفرية ومصفداقية وتوافريفة البيانفات والمعلومفات،  ع األفراد واإلجفراءات والبفرام  واألدوات المسفتخدمةو 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 
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اقبة المستمرة لتحقيق أهداف أمن وحماية لضمان توفير وسائل المر  ع األفراد واإلجراءات والبرام  واألدوات المستخدمةو مجم المراقبو ألمن المعلومات
 المعلومات، مثل:

 Logs 

 SNMP 

 Alerting systems 

 SIEM (Security Information and Event Management) 

 Management dashboards 

 Network operations centers (NOCs)  
برم يفففففات تفففففدقيق ت نولو يفففففا 

 المعلومات
جيفففا المعلومفففات وكشفففف امحتيفففال، والبرمجيفففات المسفففتخدمة ففففي التخطفففيط وتقيفففيم البرمجيفففات المسفففاادة ففففي تفففدقيق تكنولو 

 المخاطر وكتابة وتوثيق والن اذ لتقارير التدقيق. مثل:
 CAATs (Computer Assisted Audit Techniques) 

 Document management systems 

 Planning tool 

 Tracking issues system 

 Data analytics/sampling techniques 

 Workflow systems 
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ا ستضفففففافو وضفففففواب  األمفففففن 
 Physicalالمفاد  والبييفي )

and Environmental 
Security لغفففففرف ال فففففوادم )

الرييسففففيو واففففرف ا تصففففا ت 
 والت ود بال هرباء

 توفير ضوابط األمن الماد  والبيئي بالحد األدنب حس  ما يلي:
 ة التحتية للبناية بعيدة ومحمية ان تهديدات فيضفانات وتسفربات الميفاه تصميم البني ب أن تتواجد الترف وأن يكونيراا

والصففرف الصففحي المحتملففة، سففواء أسفف ل البنففاء أو فففي نهايتففه بففالقر  مففن األسففطوح أو أ  مكففان آخففر معففرا لففذلك. 
قبلي كمفففا أن مسفففاحة التفففرف يجففف  أن تكفففون كافيفففة وتلبفففي احتياجفففات البنفففك الحاليفففة وتأخفففذ باماتبفففار التوسفففع المسفففت

 المحتمل.
   يجفف  أن يكففون مكففان التففرف والبنايففة بشففكل اففام غيففر محففدود الوصففول )سففواء بطبيعففة الموقففع الجترافففي أو بموجفف

 امت اقيات التعاقدية الحصرية( من قبل شركات امتصامت كافة ومن م ودين متنواين.
  مثففل( يجفف  أن تتمتففع غففرف الخففوادم الرئيسففية وغففرف امتصففامتRouters, Switches, ..etc وغففرف ت ويففد )

الكهربففاء بالحمايففة الماديففة والبيئيففة بحيففث تكففون محاطففة بجففدران مسففلحة بففدون شففبابيك ومع ولففة مففن حيففث التففأثيرات 
الكهرومتناطيسية التي تؤثر سلبا الب بيانات أجه ة الكمبيوتر، ومخدومة بمدخل احتياطي محكفم مسفتخدامه مفن قبفل 

تكففون الترفففة مففن حيففث التصففميم مخدومففة بمففداخل الكهربففاء وأجهفف ة مكافحففة الحريففق األفففراد انففد الطففوارب، ويجفف  أن 
( بحسفف  المواصفف ات العالميففة والمحليففة بهففذا الخصففو ، كمففا يجفف  أن تكففون الففب أرضففية مرفواففة FM 200مثففل )
(Raised Floor ،ويج  أن تحتو  الب كواشف للدخان والمياه والحرارة والرطوبة بدرجة حساسية االية ،)  كما يج

تففوفير المراقبففة التل  يونيففة المسففجلة والتبريففد المففو ع الففب كافففة مسففاحة الترفففة بشففكل اففادل لحمايففة األجهفف ة مففن الحففرارة 
والرطوبففة المرت عففة، مففع تففوفير أجهفف ة لسففح  التبففار مففن الترفففة، وأن يكففون الففدخول محكففم ومراقفف  بحيففث يمنففع غيففر 

 تلففك التففرف الحساسففة فففي البنففك مكففان تواجففدارات تففدل التيففر الففب المخففولين مففن ذلففك، مففع مرااففاة اففدم وضففع أ  إشفف
 . بدون مرافقين مخولين

  يجففف  ت ويفففد غفففرف الخفففوادم وغفففرف امتصفففامت بمفففداخل كهربفففاء متعفففددة المصفففادر وأن يكفففون التحويفففل بينهفففا بشفففكل
ل أجهف ة وامليفات البنفك ( باإلضفافة إلفب مولفدات كهربفاء بالقفدرة الكافيفة لتشفتيUPSأوتوماتيكي، أ  تفوفير بطاريفات )

 في حال انقطاع مصدر الكهرباء الرئيسي.)الحساسة الب األقل( 
  (.تطل  األمر ذلكيج  األخذ باماتبار متطلبات الدفاع المدني ودائرة المواص ات والمقاييس األردنية )حيثما 
 ( كل ما ذكر أااه ينسح  أيضا الب غرف الخوادم وامتصامت والكهرباء البديلةDisaster Recovery Sites.) 
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