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 المقّدمةأواًل: 
 قدرة على التأثیر حیث ومن النسببببببببب  الحجم حیث من مهما المعلومات مرتكزا تكنولوجیا موارد تعتبر

 منتجات تنافسببی  على التأثیر ف  حسبباسببا دورا وتلعب كما أهدافها، تحقیق وبالتال  عملیاتها ف  تسببییر المؤسببسبب 
 حجم یبرر وهذا أخرى، جه  من المخاطر وٕادارة القرار صبببببببببن  آلیات وعلى، جه  المؤسبببببببببسببببببببب  من وخدمات

بد لبنك  ال كان وعلیه .المصبببببرفی  المؤسبببببسبببببات قبل من المعلومات قطاع تكنولوجیا ف  الضبببببخم  االسبببببتثمارات
 الممارسببببات بحسببببب المعلومات تكنولوجیا إدارة موارد ف  السببببلیم  والمعاییر المرتكزات باتباع یقوم االسببببكان أن

 غیر ومصببببببار   مجدی  غیر ف  اسببببببتثمارات للدخول وتجنبا مخاطرها لتقلیل الخصببببببو  بهذا المقبول  الدولی 
 ومن المؤسبببسببب ، سبببمع  من بعض األحیان ف  تنال قد والت  السبببنوات عبر تمتد طا ل  خسبببا ر إلى تترجم مبررة
ارتأى إعداد دلیل خا  بحاكمی   المؤسبببببسبببببی  فقد الحاكمی  ومرتكزات قواعد االسبببببكان بتطبیق بنك اهتمام منطلق
یكّمل دلیل حاكمی  المؤسببببسبببب  و نسببببجم م  تعلیمات البنك المركز   ،لها المصبببباحب  والتكنولوجیا المعلومات وٕادارة

والصببببببببببببببادرة بتار    65/2016معلومات والتكنولوجیا المصبببببببببببببباحب  لها رقم الخاصبببببببببببببب  بتعلیمات حاكمی  وٕادارة ال
، وتعدیالتها الالحق  1/9/2016تار   ب 63/2016 رقم تعلیمات الحاكمی  المؤسبببببسبببببی  للبنوكو  ،25/10/2016

 . COBIT 2019الذ  اعتمد االطار المرجع   21/1/2019تار   ب 10/6/984وتعمیم البنك المركز  رقم 
المبادىء الر یسی  و  المعاییر الدولی لها على  المصاحب  والتكنولوجیا المعلومات وٕادارة حاكمی یعتمد دلیل 

 والتعمیم  65/2016الت  وردت ف  تعلیمببببات حبببباكمیبببب  وٕادارة المعلومببببات والتكنولوجیببببا المصببببببببببببببببباحببببب  لهببببا رقم 
 IT Governanceواطببببار حبببباكمیبببب  أنيمبببب  وتكنولوجیببببا المعلومببببات  (COBIT) اإلطببببار وعلى 10/6/984

Framework  األمر كی  المتحدة الوالیات المعلومات ف  نيم على والرقاب  التدقیق جمعی  عنوالصببببببببببببببادر 
(ISACA) Information Systems Audit and Control Association   محاور أهّمها  من خالل عدة

االسببببببتراتیج   التوافق من خالل ضببببببمان  (Strategic Alignment) االسببببببتراتیجی  األهداف ضببببببرورة تحقیق
المعلومات  تكنولوجیا والتأّكد من تويی  موارد للمؤسببسبب  االسببتراتیجی  م  األهداف المعلومات ألهداف تكنولوجیا
المضاف   القیم  تعيیمو  (Value Delivery) دة وتحقیق الفا  (Resource Optimization)بالشكل األمثل 

(Value Added)   أهداف تحقیق ف  المعلومات تكنولوجیاعملیات  مسببببباهم  بمعیار ر یسببببب  بشبببببكل مقاسببببب 
 بشببببكل (IT Risk Management) المعلومات تكنولوجیا إدارة مخاطر على والعمل االسببببتراتیجی  المؤسببببسبببب 
 المرتكزة القرارات لصبببن  سبببلیم  آلیات إلى تؤد  الت  للمؤسبببسببب  الكلی  المخاطر إدارة وعملیات ینسبببجم متكامل
 مبدأ م  مراعاة ،(Performance Measurement)المخاطر واعداد وتفعیل مؤشبببببببببببرات قیا  األداء  على
 .أخرى  جه  من التنفیذی  واإلدارة جه  من المجل  بین سلیم وتوز عها بشكل واألدوار المهام فصل

 

http://www.cbj.gov.jo/uploads/gov2014.pdf
http://www.cbj.gov.jo/uploads/gov2014.pdf
http://www.cbj.gov.jo/uploads/gov2014.pdf
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 اإلسناد:ثانيًا: 
تطبیق التزاما ب وذلك ی ببببسسؤلما  ببببلحاكمیا مكمل لدلیلكجزء لها احب  ببببلمصاا ببببجیولولتكنت وااببببمولمعلوٕادارة ا  ببببحاكمیببببل لیدصدر 
  25/10/2016تار    65/2016 رقم حاكمی  وٕادارة المعلومات والتكنولوجیا المصببببببببباحب  لهاالبنك المركز  المتعلق  ب تعلیمات

 .21/1/2019تار    10/6/984المركز  رقم وتعمیم البنك 

 التعريفات:ثالثًا: 
یكون للكلمات والعبارات الواردة ف  هذا الدلیل المعان  المحددة لها فیما بعد ما لم تدل القر ن  أو السببببببببببببببیا  على غیر ذلك، 

هذا الدلیل غیر مدرج  ف  هذا و تم الرجوع إلى قانون البنوك والتعلیمات الصببببادرة بموجبه بشببببأن أی  تعر فات أخرى ترد ف  
 البند:
ســــــية: .أ سببببببببببی  للبنك  الحاكمية المؤســــــّ ه و دار به البنك، والذ  یهدف إلى تحدید األهداف المؤسببببببببببّ النيام الذ  ُیوجَّ

وتحقیقها، وٕادارة عملیات البنك بشكل آمن، وحمای  مصالح المودعین، وااللتزام بالمسؤولی  الواجب  تجاه المساهمین 
 ح اآلخر ن، والتزام البنك بالتشر عات وسیاسات البنك الداخلی .وأصحاب المصال

 األطراف بین العالقات وتوصبببببی  والمسبببببؤولیات األدوار توز   :لها المصـــاحبة والتكنولوجيا المعلومات حاكمية .ب
 للمؤسبببسببب  المضببباف  القیم  تعيیم بهدف (التنفیذی  واإلدارة المجل  مثلالمصبببالح   وأصبببحاب المختلف  والجهات
 واألسبببببببببببب  القواعد اعتماد خالل من المتوقع ، والعوا د المخاطر بین الموازنه یكفل الذ  األمثل النهج باتباع

 امتثال وفح  مراقب  وآلیات البنك ف  واألهداف االسبببببتراتیجی  التوجهات وتحدید القرار لصبببببن  الالزم  واآللیات
 .البنك وتطور دیموم  یكفل بما تحققها مدى

 مسبببببؤولی  اإلدارة ضبببببمن تق  الت  المسبببببتمرة النشببببباطات مجموع  :لها المصـــاحبة والتكنولوجيا المعلومات إدارة .ج
 البناء والتنيیم، ونشبببباطات المواءم  یشببببمل بما االسببببتراتیجی  األهداف تحقیق بغرض التخطیط وتشببببمل التنفیذی 
 بما المراقب  ونشاطات الخدمات والدعم، توصیل یشمل بما التشغیل ونشاطات والتنفیذ، الشراء یشمل بما والتطو ر
 .االستراتیجی  البنك وتوجهاته أهداف تحقیق دیموم  یكفل وبما والتقییم، القیا  یشمل

 األهداف الت  تسببببببببببببعى المؤسببببببببببببسبببببببببببب  لتحقیقها من خالل مجموع  :المعلومات تكنولوجيا وادارة حاكمية اهداف .د
 المصاحب  والتكنولوجیا المعلومات أهداف لتحقیق والالزم  المؤسس  سیاسات عن المنبثق  والنشاطات الممارسات

 .وتوافقها م  األهداف المؤسسی  لها
المتعلق   والفرعی  الر یسبببببببی  األهداف مجموع : التوافقاهداف   -لها المصــــاحبة والتكنولوجيا المعلومات أهداف .ه

 .األهداف المؤسسی  لتحقیق والالزم  لها المصاحب  والتكنولوجیا للمعلومات واإلدارة الحاكمی  بنشاطات
 والالزم  المؤسببببسببببی  واإلدارة بالحاكمی  المتعلق  األهداف مجموع Enterprise Goals:  المؤســـســـية األهداف .و

 . الخصو هذا تعلیمات البنك المركز  ب وأهداف المصالح أصحاب لتحقیق احتیاجات
 مجل  إدارة البنك. المجلس: .ز
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 ومدیر والمدقق العام المخاطر دا رة مدیرورؤسببببببببباء المجموعات و تشبببببببببمل الر ی  التنفیذ   :العليا التنفیذية اإلدارة .ح
 أل  مواز   تنفیذی  سببببلط  البنك له ف  موي  أل  باإلضبببباف  ،ومدراء الدوا ر والقطاعاتال، االمتث دا رة مراقب 

 .بالر ی  التنفیذ  مباشرة ويیفیا   و رتبط المذكور ن من أ  سلطات من
 العمالء أو نالدا نی أو المويفین أو المسبباهمین المودعین أو مثل البنك ف  مصببلح  ذ  أ  :المصــال  أصــحاب  .ط

 .المعنی  الرقابی  الجهات أو الخارجیین المزودین أو
 65/2016رقم  بحاكمی  وٕادارة المعلومات والتكنولوجیا المصبببببببباحب  لها: تعلیمات البنك المركز  المتعلق  التعليمات . 

 21/1/2019تار   ب 10/6/948وتعمیم البنك المركز  الالحق رقم  25/10/2016والصادرة بتار   
عملیات البنك المرتكزة على تكنولوجیا  بفح الشببببببببببببببخ   الطبیع  او المعنو ( او الجه  المختصبببببببببببببب  المدقق:  .ك

من قبل إدارة البنك لتحقیق تلك  المعلومات وبما ینسببببببببببببببجم م  متطلبات التعلیمات بهذا الخصببببببببببببببو  والمتفق معه
  سنوات متتالی . 6سنوات متتالی  وال تز د عن  3تقل عن  المتطلبات لفترة ال

ـــات .ل بحببببباكمیببببب  وٕادارة المعلومبببببات : ه  المرفقبببببات الواردة ف  تعلیمبببببات البنبببببك المركز  المتعلقببببب  المالحق/المرفق
على شبببببببكل وعددها ثمانی  مرفقات  25/10/2016والصبببببببادرة بتار    65/2016رقم  والتكنولوجیا المصببببببباحب  لها

باإلضبببباف   الواردة ف  وثیق  التعلیمات الر یسببببی  -خمسبببب  عشببببرة مادة –مطلوب تطبیقها بالتوافق م  المواد مالحق 
تار   ب 10/6/948والمعتمد حسبببببببببببب تعمیم البنك المركز  رقم  COBIT 2019الى وثا ق اطار العمل المرجع  

21/1/2019. 

 :لها احبةـلمصاا ـجیولولتكنت وااـمولمعلوٕادارة اة ـحاكمی نشر دلیلرابعًا: 
الدلیل على موقعه االلكترون ، وبأ  طر ق  أخرى مناسببببب  الطالع الجمهور، كما یتم اإلفصبببباح  هذا یقوم البنك بنشببببر

لها، واالفصاح ایضا  عن  احب بببلمصاا بببجیولولتكنت واابببمولمعلالحاكمی  وٕادارة ف  التقر ر السنو  للبنك عن وجود دلیل 
 .ى التزام البنك بتطبیق ما جاء فیهالمعلومات الت  تهم اصحاب المصالح بما فیها الدلیل، وعن مد

 :اللجانخامسًا: 
على مستوى  واالخرى تشكیل لجنتین أحدهما على مستوى مجل  االدارة وتسمى "لجن  حاكمی  تكنولوجیا المعلومات"  تم

 :وتسمى "اللجن  التوجیهی  لتكنولوجیا المعلومات" العلیا االدارة التنفیذی 

 أ. لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:
 على االقل. مجل  االدارةتتشكل هذه اللجن  من ثالث  اعضاء من  -
 المعلومات. تضم ف  عضو تها اشخا  من ذو  الخبرة او المعرف  االستراتیجی  ف  تكنولوجیا -
وعلى نفق  البنك بخبراء خارجیین وذلك بالتنسببیق م  ر ی  المجل  بفرض  –عند اللزوم  –االسببتعان  ب تقوم اللجنه -

  .تعویض النق  بهذا المجال من جه  ولتعز ز الرأ  الموضوع  من جه  اخرى 
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البنك لحضببببببببببببببور اجتماعاتها لالسببببببببببببببتعان  برأیهم، بما فیهم المعنیین ف  التدقیق الداخل   إدار  للجن  دعوة ا  من  -
 واعضاء االدارة التنفیذی  العلیا  مثل: مدیر دا رة انيم  المعلومات( او المعنیین ف  التدقیق الخارج . 

 یحدد المجل  اهدافها ویفوضها بصالحیات من قبله، وذلك وفق میثا  یوضح ذلك. -
ف  تقار ر دور   للمجل ، علما  بأن تفویض المجل  صببببببالحیات للجن  ال یعفیه ككل من تحمل مسببببببؤولیاته تقوم بر  -

 بهذا الخصو . 
 تجتم  اللجن  بشكل رب  سنو  على االقل، وتحتفظ بمحاضر اجتماعات موثق .  -
 المهام التالی : -كحد أدنى  –تتولى اللجن   -

ك لذلمناسب  بما ف  ایمی  ظلتنل الهیاكواواهداف التوافق  تماومعللاجیا ولوتیجی  لتكنراالستداف األهد اعتماا .1
جیا ولوجیهی  لتكنولتاللجن  و   الخصاجه وعلى ولعلیا ای  ذلتنفیدارة اإلوى اجیهی  على مستولتن اللجاا
ی  رمشان قیم  مضاف  مل فض  أتحقیك وتیجی  للبنراالستداف األهاتلبی    وتحقین بما یضمت( وماولمعلا
  تحقدى من مد لتأكواقب  رام  لمزلالر المعاییدوات واألدام استخت، واماومعللاجیا ولوتكنوارد مرات ستثماوا
 (IT Balanced Scorecards)ت ماولمعلاجیا ولولتكنوازن لمتداء األت ااقاطبم اظندام ستخل امثك، لذ
دة یازلمساهم  ف  ر اث  أقیا، و(Return On Investment) (ROI)ر الستثمااعلى د لعا دل امعب حتساوا
 لتشغیلی .والمالی  ءة الكفاا

ت سارلممال افضأیحاك  ت ماولمعلاجیا ولوی  تكنرمشاوارد وقب  مرامط وضبدارة وإلم لعار ااطإلد اعتماا .2
 ت التعلیماتلباطمتداف وه  أ  تحقییلب  وفوایت  COBITدیدلتحاجه وعلى و  ولخصذا ال  بهولمقبالی  دولا
  لها لمصاحبا Alignment Goalsف  ومصف  حقیتدام، ومست بشكلسسی  ؤلمداف األه  اتحقیل خالن م
االطار ف  ویغط  اهداف الحاكمی  واالدارة الواردة  COBIT 2019االطار المرجع  ف  واردة لوا

 .COBIT 2019المرجع 
 Alignment Goalsو ،COBIT 2019المرجع   االطارف  واردة لاسسی  ؤلمداف األهاف  ومصفد عتماا .3

 م  لتحقیقها.زلالاعی  رلفداف األهف اصیوت، ونىأد ا  دحیاتها طمعر عتباوالمصاحب  لها ا
ف  ت ماولمعلاجیا ولو یسی  لحاكمی  تكنرلااألهداف تجاه   (RACI Chart)ت لیاؤوف  للمسومصفد عتماا .4

  لشخت أو الجهاأو الجه  ث: احین لمنبثق  عنها ماعی  رلفت العملیاوا COBIT 2019االطار المرجع  
ك تل، و(Accountable)نها   ل ل  بشكؤولمسك اتل، و(Responsible)ل  ل أول  بشكؤولمسراف اطألأو ا

المختاره ضمن  االهدافكاف   على (Informed)العها م إطلت  یتك اتل، و(Consulted)رة لمستشااالجهه 
 .COBIT 2019مسترشدین بمعیار نيام حاكمی  المعلومات والتكنولوجیا المصاحبه لها ف  البنك، 
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دارة لكل  إلم العار ااطإلام  ل یتكام  وفوایتت ماولمعلاجیا ولوتكنطر مخادارة إلم عار اود إطجن ومد لتأكا .5
واردة لت اماولمعلاجیا ولوتكنوٕادارة حاكمی  اهداف یلب  كاف  ر والعتبان ابعیذ یأخث بحیك ولبناف  طر لمخاا

 .COBIT 2019االطار المرجع  ف  
 ك. تیجی  للبنراالستداف األه  وافوابما یتت ماولمعلاجیا ولوی  تكنرمشاوارد ون  موازمد عتماا .6
مساهمتها وكفایتها ن مد للتأكت ماولمعلاجیا ولوی  تكنرمشاوارد ومت وعملیار على سیع الطالم والعاراف االشا .7

 ك.لبنل اعمات وألباطمت  لفاعل  ف  تحقیا
 ت.فاراإلنحالمعالج  راءات جن إمزم ما یلذ تخات واماولمعلاجیا ولولتكن  قیدلتر ایرعلى تقاع الطإلا .8
 ت.فارانحإی  أم  لتصحیح زلالراءات اإلجذ اباتخا  صی  للمجلولتا .9

تتولى لجن  الحاكمی  لتكنولوجیا المعلومات باإلضاف  الى مهامها اعتماد أهمی  وترتیب أولوی  األهداف الواردة  .10
ومدى ارتباطها  COBIT 2019 (Governance & Management Objectives)ف  االطار المرجع  

باإلضاف  الى مكونات نيام الحاكمی  الست  وذلك بناءا   Alignment Objectivesم  األهداف المؤسسی  و
 Design Factorsعلى دراس  نوعی  و/او كمی  تعد لهذا الغرض بشكل سنو  على األقل وتأخذ باالعتبار 

 .COBIT 2019 – Design Guideالواردة ف  

 ب. اللجنة التوجیهية لتكنولوجيا المعلومات: 
بما ف  ذلك مدیر تكنولوجیا المعلومات  العلیایتم تشكیل اللجن  بر اس  الر ی  التنفیذ  وعضوی  مدراء االدارة التنفیذی   -

المجل  احد اعضا ه لیكون عضوا  مراقبا  ف  هذه اللجن   المعلومات، و نتخبومدیر إدارة المخاطر ومدیر أمن 
 للمدقق العام.  باإلضاف 

  اجتماعاتها.یمكنها دعوة الغیر لدى الحاج  لحضور  -
  اصولی .توثق اللجن  اجتماعاتها بمحاضر  -
 تكون دور   االجتماعات مرة كل ثالث  اشهر على االقل.  -
 : المهام التالی  - كحد أدنى –تتولى اللجن   -

بببب ، لمجلببببل اقبببببن مببببرة لمقا تیجی راتببببالسببببداف الألهببببول صو  بالببببلكفیلای  ونببببلسطببببط الخا  ببببضو .1
ا بببعلیهرة ثبببؤلما  بببجیرلخاوا  بببخلیدالبببل اموالعا  بببقبراموا بببتحقیقهن مابببها لضبببذى تنفیبببعلبببراف إلشوا

 .رمستمل بشك
  ببببفوردت ا بببكموا ببباحب  لهبببلمصا  Alignment Goals ف وفبببی  بمصبببسسؤلمبببداف األهاف  وفبببمص بببطبر .2

 ببببدافألهببببق اتحقین مببببا یضببببمر وتمببببمسل كبببا بشببببجعتهراموا بببهدعتماوا  COBIT 2019االطار المرجع  
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ا ببجعتهرام  واببببللقیر اییبببب  معببببعومجمبببب  یرتعة اببببعرامت، واببببلتعلیمببببداف اهببببك وأتیجی  للبنراتببببالسا
 ك.لذى بب  علببللجنع االر وٕاطببتمببمسل كببا بشببقبتهرا  بمببیذلتنفیدارة اإلببن امن یببلمعنیبب  اتكلیو

 Alignment Goals, andت ابببببمولمعلاا بببببجیولو  تكنببحاكمیت اببعملیببداف وألهادعم تحقیق  .3
Governance and Management Objectives) یببی  بتخصببصولتامن خالل  ىبببببنبببببد أدكح  

ا بببببجیولو  تكنببحاكمیببداف هوا Alignment Goalsببق   لتحقیببمزلالا  ببلمالیببر اغیو  ببلمالیببوارد الما
ببوء لكفببر  البشببر ابالعنصتعان  ببالس، واCOBIT 2019االطار المرجع    بببببفبببببواردة لت اابببببمولمعلا
م عبببد  لبببمزلالت اابببلعملیا  بببكافل مببب  تشببیمیظتنببل هیاكل الببخببن مببب لمناسن ااببلمكا  ببفببب لمناسوا
  بببجیولونلتكا  بببلتحتیا  بببلبنیا  بببیطوت، والحبببلمصرب اابببتضبببدم عم وابببلمهبببل ا  فصبببعراتبببداف ألها
ی  رمشاذ تنفیر على سیراف إلشت اعملیابببول  تو بببداف،  لألهبببمدا خببب  بهبببلمتعلقبببرى األخت امابببدلخوا
 ت.ماولمعلاجیا ولوحاكمی  تكنت عملیاو

 .والمخاطره ی ولوألا وترتیبها من حیثت ماولمعلاجیا ولومج تكنرابو المراجع  المستمرة لمشار   .4
 االعمال. مراكز مابین المشار   ومتطلباتالتأكد من تنفیذ المشار   والتناسق  .5
أنيم  المعلومات والتكنولوجیا ب المتعلقهالمشار   وحاالت الشراء واالحال  والتعدیالت متابع   .6

 المناسب  بخصوصها.المصاحب  لها وتقدیم التوصیات 
 ر.مستمل تحسینها بشكوتها ءف  كفارعلى  للعمواة جیولولتكنوالفنی  ت امادلخوى اقب  مسترام .7
تقییم ومراجع  میزانی  األنيم  السنوی   الرأسمالی  والتشغیلی ( واستراتیجی  األنيم  لضمان توافقها  .8

بشكل نص  سنو  وتقییم المنجزات خالل  الرقابی ومتطلبات الجهات  المستمر م  إستراتیجی  األعمال
 اإلجراءات التصحیحی  المناسب .هذه الفترة، والتوصی  بإتخاذ 

 لتالی :ور األمو  ابخصت ماولمعلاجیا ولوللجن  حاكمی  تكن م زلالت اصیاولتاف  ر .9
o ت.ماولمعلاا ببببجیولو  تكنبببب  حاكمیببببلجنم اببببمهببببق   بتحقیببببلكفیلت ااببببآللیوا  ببببمزلالببببوارد الم  ایببببتخص 
o تیجی .راالستداف األه  اتحقیسلبا على ر ثؤتد قت فارانحإی  أ 
o ت.ماولمعلاحمای  ن وموأجیا ولول  متعلق  بتكنومقبر غیطر ی  مخاأ 
o ت ماولمعلاجیا ولوی  تكنراببمشببوارد و  مببقبرامط وبببضدارة وإلم اببلعر ااطببإلت ااببلبطبمتل اببالمتثداء واألا تقار ر 
o والناتج  عن عملیات تحلیل المخاطر لوجیا المعلوماتو تقار ر خاص  بأبرز المخاطر المتعلق  بتكن.  

ى ببعلببول لحصول واأببال بأوا ببجتماعاتهببر ابمحاضت اببمولمعلاا ببجیولو  تكنبب  حاكمیببلجنببد یزوت   .10
 علیها.ع الطالد اا یفیببم
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 سادسًا: مبادئ اطار حاكمية تكنولوجيا المعلومات 
 مجموعتین:تنقسم مبادئ حاكمی  تكنولوجیا المعلومات الى 

 Governance System: وه  المبادئ األساسی  والجوهر   الت  تشكل نيام الحاكمی  المجموعة األولى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الالزم  لبناء نيام الحاكمی   Governance Framework: المبادئ المرتبط  باطار الحاكمی  المجموعة الثانية
 على مستوى البنك.

 

 

 

 

 

  

 تحقيق قيمة مضافة

 المصالح صحابأل

فصل منظومة الحاكمية 

 عن االدارة

 الشمولية تحقيق

التوافق مع متطلبات 

 واحتياجات البنك

 تطبيق نظام حاكمية مرن

تطبيق نظام حاكمية 

 متكامل

مبني على أساس 

Conceptual 

Model 

اطار مرن وقابل 

 ثللتعديل والتحدي

 ممارسات تبني

 العمل وقواعد

 بحسب والتنظيم
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 :لها المصاحبة والتكنولوجيا المعلومات وٕادارة حاكمية : أهدافسابعا
 خالل من البنك وأهداف توجهات وتحقیق Stakeholder’s Needs) المصالح  أصحاب احتیاجات تلبی  أ.

 :یضمن وبما لها، المصاحب  والتكنولوجیا المعلومات أهداف تحقیق
 .البنك ف  القرار صن  آلیات یدعم كمرتكز عالی  جودة ذات معلومات توفیر .1
 الهدر منها. وتقلل الموارد تلك من االستفادة تعيم المعلومات، تكنولوجیا ومشار   لموارد حصیف  إدارة .2
 .أهدافه تحقیق من البنك تمكن وداعمه متمیزة تكنولوجی  تحتی  بنی  توفیر .3
 متمیزة. اعتمادی  وذات كفؤة تكنولوجی  منيوم  تويی  خالل من المختلف  البنك بعملیات اإلرتقاء .4
 .البنك لموجودات الالزم  الحمای  تكفل المعلومات تكنولوجیا لمخاطر حصیف  إدارة .5
 لالمتثال باإلضاف  والتعلیمات والتشر عات القوانین لمتطلبات االمتثال تحقیق ف  المساعدة .6

 .الداخلی  العمل وٕاجراءات وسیاسات الستراتیجی 
 .الداخل  والرقاب  الضبط نيام تحسین .7
 .وفعالی  بكفاءة العمل احتیاجات بتلبی  مستخدمیها قبل من المعلومات تكنولوجیا عن الرضا مستوى  تعيیم .8
 .ومنتجات ومهام وخدمات عملیات تنفیذ إلیها الموكل الخارجی  األطراف خدمات إدارة .9
تبن  ممارسات وقواعد العمل والتنيیم بحسب أفضل المعاییر الدولی  كنقط  انطال  یتم االرتكاز والبناء علیها  .ب

  عملیات ومشار   وموارد تكنولوجیا المعلومات.وٕادارة ف  مجال  حاكمی  
. فصل عملیات ومهام ومسؤولیات المجل  ف  مجال الحاكمی  عن تلك الت  تق  ضمن حدود مسؤولی  اإلدارة ج

 التنفیذی  بخصو  المعلومات والتكنولوجیا المصاحب  لها. 
 . تعز ز آلیات الرقاب  الذاتی  والرقاب  المستقل  وفح  االمتثال ف  مجال  حاكمی  وٕادارة المعلومات والتكنولوجیاد

 .  المصاحب  لها وبما یسهم ف  تحسین وتطو ر األداء بشكل مستمر
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 Governance System Componentsمكونات نظام الحاكمية : ثامنا
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 السياسات واإلجراءات واطر العمل .1
( Frameworksمل  الع وأطر والسیاسات المبادئ منيوم  اعتماد لجانه من یُفوّض  من أو المجل  على -

 متطلبات یلب  وبما المعلومات تكنولوجیا ومشار   موارد ومراقب  وضبط إلدارة العام اإلطار لتحقیق الالزم 
 COBIT 2019االطار المرجع   ف  الواردة المعلومات تكنولوجیا حاكمی  وعملیات األهداف

 الخصو  تلك وجه وعلى العمل وأطر والسیاسات المبادئ اعتماد لجانه من یُفوّض  من أو المجل  على -
 تلب  والت  البشر   الموارد وٕادارة المعلومات، أمن وٕادارة المعلومات، تكنولوجیا مخاطر بإدارة المتعلق 
 COBIT 2019االطار المرجع  .ف  الواردة المعلومات تكنولوجیا حاكمی  عملیاتواهداف و  متطلبات

 حاكمی وعملیات  موارد إلدارة الالزم  السیاسات منيوم  اعتماد لجانه من یُفوّض  من أو المجل  على -
م   أدنى حدا هذه السیاسات منيوم  واعتبارمن التعلیمات  6 رقم بالمرفق والواردة المعلومات تكنولوجیا
 سیاسات أخرى  تطو ر یتم أن وعلى العمل، طبیع  تقتضیه ما حسب السیاسات لتلك والدمج الجم  إمكانی 
 التطبیق المالك  ونطا  الجه  سیاس  كل تحدد أن وعلى العمل، وآلیات البنك أهداف لتطور مواكب  نايم 
 المتعلق  العمل والمسؤولیات وٕاجراءات واألهداف والتوز   االطالع وصالحیات والتحدیث المراجع  ودور  
 .االمتثال فح  وآلیات االمتثال عدم حال ف  والعقوبات بها

الممارسات    أفضل واعتماد والخارجیین الداخلیین الشركاء كاف  مساهم  السیاسات انشاء لدى یراعى -
 COBIT 2019 ,COBIT5, ISO/IECمثل  السیاسات تلك لصیاغ  كمراج  وتحدیثاتها الدولی 

27001/2, ISO 31000, ISO/IEC 38500, ISO/IEC 9126, ISO/IEC 15504, ISO 
22301, PCI. DSS, ITIL…etc. 

  المعلومات تكنولوجيا حاكمية عملياتاألهداف و  .2
 ف العملیات الواردة و األهداف حسب  RACI المعلوماتو للمسؤولیات  مصفوف واعتماد بإعداد البنك  قیام -

 Responsibleبشكل اول   المسؤول  الجهات وتلك أو الجه  :حیث من COBIT 2019االطار المرجع  
إطالعها  یتم الت  وتلك Consultedالمستشارة  وتلك Accountableوتلك المسؤول  بشكل نها   

Informed باالطار المرجع   مسترشدین المذكور المرفق ف  العملیات كاف  تجاهCOBIT 2019 
 واعتمادها من قبل اللجان المشار الیها ف  التعلیمات.

 الكل  العام اإلطار م  و تكامل یتوافق المعلومات تكنولوجیا مخاطر إلدارة عام إطار بإعدادقیام البنك  -
 المعلومات تكنولوجیا حاكمی  اهداف كاف  و لب  االعتبار بعین یأخذ وبحیث البنك ف  المخاطر إلدارة
 .COBIT 2019االطار المرجع   ف  الواردة

 ف  الواردة المعلومات حاكمی  تكنولوجیا اهدافو   Alignment Goalsلتحقیققیام البنك بتوفیر الوسا ل  -
   COBIT 2019االطار المرجع  
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 COBITاالطار المرجع   ف  الواردة المعلومات حاكمی  تكنولوجیا اهدافو    Alignment Goalsتعتبر -
 وتعتبر مستمر، بشكل وتحقیقها لها االمتثال العلیا البنك إدارة على یتوجب أدنى حدا ومعطیاتها  2019

 ولجن  متطلباتها، بتحقیق االمتثال ضمان عن األول المسؤول المعلومات لتكنولوجیا اللجن  التوجیهی 
 دوا ر كاف  على و توجب الخصو  بهذا النها   المسؤول ككل المعلومات والمجل  حاكمی  تكنولوجیا

 تحدید المشار   وٕادارة المعلومات أمن وٕادارة المعلومات تكنولوجیا دا رة الخصو  وجه البنك وعلى
 الواردة المعلومات تكنولوجیا حاكمی اهداف  كاف  متطلبات وتغط  تحاك  بحیث صیاغتها عملیاتها وٕاعادة

  COBIT 2019االطار المرجع   ف 
 م  COBIT 2019االطار المرجع   الواردة المعلومات تكنولوجیا حاكمی  اهداف التأّكد من توافق -

Alignment Goals  االطار  ف  الواردة المؤسسی  األهداف المساهم  ف  تحقیقیها والتوافق وتحقیقو
  COBITالمرجع  

 & EDM- Evaluate, Direct والرقاب   والتوجیه التقییم لعملیات المباشرة المسؤولی  المجل  یتولى -
Monitor   االطار المرجع  وحسبCOBIT 2019 

لمخاطر تكنولوجیا  حصیف  إدارة عملّی  ضمان عن المباشرة المسؤولی  المخاطر ادارة ودا رة المجل  یتولى -
 APO12ادارة المخاطر  وعملی  EDM03 (Ensured Risk optimization)المعلومات 

(Managed Risk)   
 التنظيمية الهياكل .3
 موارد بإدارة المتعلق  تلك الخصو  وجه وعلى( واللجان الهرمی ی   التنيیم الهیاكل اعتماد المجل  على -

 أمن المعلومات، وٕادارة المعلومات، تكنولوجیا مخاطر وٕادارة المعلومات، تكنولوجیا ومشار   وعملیات
االطار المرجع   الواردة ف  المعلومات تكنولوجیا حاكمی  اهداف متطلبات تلب  والت  البشر   الموارد وٕادارة

COBIT 2019 وفعالی  بكفاءة البنك أهداف وتحقیق. 
 الثنا ی  كحد بالرقاب  المتعلق  التنيیمی  الحمای  ومتطلبات بطبیعتها المتعارض  المهام فصل ضمان یراعى -

 .للبنك التنيیمی  الهیاكل وتعدیل اعتماد لدى الويیف  الوص  وتحدیث وكفای  أدنى
 والتقارير المعلومات .4
المعلومات  لتوفیر الالزم  المعلومات ونيم التحتی  البنی  تطو ر العلیا التنفیذی  واإلدارة المجل  على -

جودة  متطلبات تتوفر أن یجب وعلیه البنك، ف  القرار اتخاذ لعملیات كمرتكز لمستخدمیها والتقار ر
 ,Integrity, Completenessبالمصداقی   والمتمثل  Information Quality Criteriaالمعلومات 

Accuracy and Validity or Currency  البیانات تصنی  بحسب سیاس  السر   ومتطلبات 
 COBITف  الواردة األخرى  للمتطلبات باإلضاف   ر،والتقار  المعلومات بتلك واالمتثال التوافر   ومتطلبات

2019.   
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من  7رقم  المرفق ف  الواردة والتقار ر المعلومات منيوم  اعتماد لجانه من یُفوّض  من أو المجل  على -
 من تحدد والتقار ر المعلومات لتلك مالكین تحدید مراعاة م  أدنى، حدا   المنيوم  تلك واعتبارالتعلیمات 
 أن یتم وعلى المعنیین، والشركاء للعمل الحاج  بحسب واالستخدام االطالع صالحیات وتفوض خاللهم
 وأفضل الممارسات یتفق وبما البنك وعملیات أهداف تطور لمواكب  مستمر بشكل هاوتطو ر  مراجعتها
 .الخصو  بهذا المقبول  الدولی 

 المعلومات لتكنولوجيا التحتية والبنية الخدمات والبرامج .5
 والبنی  والبرامج الخدمات منيوم  اعتماد العلیا التنفیذی  واإلدارة لجانه من یُفوّض  من أو المجل  على -

 المعلومات وبالتال  تكنولوجیا حاكمی  عملیات لتحقیق والمساعدة الداعم  المعلومات لتكنولوجیا التحتی 
 .المؤسسی  األهداف وبالتال  لها، المصاحب  والتكنولوجیا المعلومات أهداف

والبنی   والبرامج الخدمات منيوم  اعتماد العلیا التنفیذی  واإلدارة لجانه من یُفوّض  من أو المجل  على -
 أدنى، حدا المنيوم  تلك واعتبار ،من التعلیمات 8 رقم المرفق ف  الواردة المعلومات لتكنولوجیا التحتی 
وأفضل  یتفق وبما البنك وعملیات أهداف تطور لمواكب  مستمر بشكل وتطو رها توفیرها یتم أن وعلى

 .الخصو  بهذا المقبول  الدولی  الممارسات
 والخبرات والمهارات المعارف .6
 إدارة وسیاسات HR Competenciesالمؤهالت  مصفوف  اعتماد لجانه من یُفوّض  من أو المجل  على -

 3الواردة ف  المرفق رقم  المعلومات تكنولوجیا حاكمی  عملیات متطلبات لتحقیق الالزم  البشر   الموارد
 .المناسب ف  المكان المناسب الشخ ومتطلبات التعلیمات بشكل عام، وضمان وض  من التعلیمات 

 إدارة مجاالت ف  الخبرة ذو   األشخا  من والمدرب المؤهل البشر   العنصر  یتوي البنك إدارة على -
 اعتمادا المعلومات ایتكنولوج قیتدق وٕادارة المعلومات أمن وٕادارة المخاطر وٕادارة المعلومات ایتكنولوج موارد
 رییمعا بموجب مؤهل   یدول اتیجمع باعتراف  یالعمل والخبرة  یوالمهن  یمیاألكاد المعرف  رییمعا على

 Skills Frameworkو( ISO/IEC 17024   یالمهن للشهادات المانح  للمؤسسات الدول  االعتماد
for Information Age SFIA  تمی أن على اختصاصه، بحسب كل   مواز  أخرى  رییمعا  یأ أو/و 

  .الداخلیه والخارجیه المتطلبات لتلبی  مستمر بشكل. المويف  الكوادر ب وتدر  لیتأه إعادة

 على للحفاظ المستمر میوالتعل ب التدر  ببرامج هایمويف برفد االستمرار البنك ف   یذیالتنف اإلدارة على -
 االطار ف  الواردة المعلومات تكنولوجیا  یحاكم اهداف حققیو  لب ی والمهارات المعارف من مستوى 

 . COBIT 2019المرجع  
 للكوادر Performance Evaluation السنو   التقییم آلیات تضمین البنك ف  التنفیذی  اإلدارة على -

 . البنك أهداف بتحقیق الويیف  المركز خالل من المساهم  االعتبار بعین تأخذ موضوعی  قیا  بمعاییر
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 والسلوكيات القيم واألخالق منظومة .7
السلوكی   القواعد تعك  مؤسسی  مهنی  أخالقی  منيوم  اعتماد لجانه من یُفوّض  من أو المجل  على -

القواعد  بوضوح تحدد لها المصاحب  والتكنولوجیا المعلومات م  التعامل بخصو  المقبول  الدولی  المهنی 
 .وتبعاتها المرغوب  وغیر المرغوب  السلوكی 

قبل  من المعتمدة المهنی  والممارسات األخال  لمنيوم  االمتثال الخارج  والمدقق الداخل  المدقق على -
 (ITAF) الدول  المعیار ف  الواردة المهنی  األخال  منيوم  األدنى بالحد تتضمن بحیث المجل 

(Information Technology Assurance Framework) على والرقاب  جمعی  التدقیق عن الصادر 
  (ISACA) .المعلومات وتحدیثاته نيم

 المرغوب  وتجنب السلوكیات تطبیق لتشجی  المختلف  اآللیات تويی  العلیا التنفیذی  واإلدارة المجل  على -
 .ال الحصر المثال سبیل على والعقوبات الحوافز أسالیب اتباع خالل من المرغوب  غیر السلوكیات

 Focus Areaواالهمية العليا ية واألهداف ذات األول: تاسعا
تعتبر اهداف الحاكمی  وٕادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحب  لها باإلضاف  الى مكونات نيام الحاكمی  والمرتبط  

إدارة المخاطر، وخصوصی  وحمای  البیانات، واالمتثال، والمراقب ، التدقیق بنشاطات ومواضی   االمن السیبران ، 
 .ی  علیاو ولأو  أهمی ( ذات Focus Area  والتوافق االستراتیج  عبارة عن

 

 Design Factor: معاییر تصميم نظام الحاكمية عاشرا
التصمیم الموصى  منهجیه باالعتماد على لها المصاحبه والتكنولوجیا المعلومات دارةاو  حاكمی تصمیم نيام یتم 

 من بعض او جمی یتم االخذ بعین االعتبار  حیث ،"COBIT 2019 Design Guide" المرجع  االطاربها ف  
 وبما ادناه الجدول خاصیه أو محور كما هو مذكور ف  لكل وزن من خالل اعطاء  ادناه، المذكوره التصمیم معاییر
 :الحالیه واستراتیجیتهالبنك  وض  وتقییمیتناسب 

 
 خصا  /محاور المعیار المعیار الرقم

 استراتیجی  النمو وز ادة األرباح - استراتیجی  البنك  .1
 استراتیجی  االبداع والتمیز -
 استراتیجی  تخفیض النفقات والكل  التشغیلی  -
 استراتیجی  خدم  العمالء  -

 COBIT2019  إطارالمذكوره ضمن   سأهداف المؤسمن  لكلوزن  اعطاء یتم األهداف المؤسسی   .2
 .االستراتیجیه لبنكا هدافا  م  یتناسب وبما
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 إطارضمن  المذكورهكل من المخاطر  حدوث تحدید األثر واحتمالی  یتم اطار المخاطر  .3
COBIT2019، والتكنولوجیا المعلومات ألنيم  المخاطر سجل م  یتناسب وبما 

 . لها المصاحبه

ف  محددات تكنولوجیا المعلومات   .4
 المؤسس 

من خالل  والتكنولوجیا لوماتالمع انيم  دا رة تواجه الت  الصعوبات اهمیتم تحدید  
 . COBIT2019إطارقا م  التحدیات والصعوبات المذكوره ف  دلیل 

 (معتدل بنك الحجم التهدیدات الت  من الممكن ان یتعرض لها  - ومستواها التهدیدات إطار  .5
 (مرتف  بنك الحجم التهدیدات الت  من الممكن ان یتعرض لها  -

متطلبات البی   الرقابی  مستوى   .6
 والتشر عی 

 محدودة -
 متوسط -
 مرتفع  -

 استمرار   االعمال علىمؤثر بشكل مباشر وال یعتبر  و خدم البنك یدعم - دور دا رة األنيم  ف  المؤسس   .7
 استمرار   االعمال علىو ؤثر بشكل مباشر  و خدم البنك یدعم -
 على استمرار   اعمال البنك یؤثر وال  دور تطور  وابداع -
 االعمال و ؤثر بشكل جوهر  على البنك استراتیج  وداعم لخطط وتطور دور -

الی  تقدیم الخدمات من قبل دا رة   .8
 االنيم 

 من خالل االسناد الخارج  -
 من خالل الموارد الداخلی  -
 من خالل السحاب  المحوسب  -
خالل أنماط متعددة تشمل الموارد المحلی  واالسناد الخارج  والسحاب  من  -

 المحوسب 

تطو ر البرامج وٕادارة منهجی    .9
 لوجیا المعلوماتو عملیات تكن

  Agileمنهجی   -
  DevOps منهجی   -
 (Waterfall التقلید  مفهوم ال -
 من األنماط أعاله. خلیط -

ف   معاییر تطبیق التكنولوجیا  .10
 البنك.

 .المعاییر التكنولوجی  أفضلمبادر وسبا  ف  تطبیق  -
المعاییر التكنولوجی  بعد نضوجها وتطبیقها ف  بنوك  أفضلتطبیق  مبادر ف  -

 .اخرى 
المعاییر التكنولوجی  ویأخذ وقت  أفضلف  تطبیق وغیر سبا  غیر مبادر  -

 .عتمادهاال

 موي ( 250كبیر من حیث عدد المويفین  أكثر من  - حجم البنك  .11
 موي ( 250متوسط/صغیر  اقل من  -
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 على ما یل : باالعتماد حاكمی  مؤسس  إطارللوصول الى  Goals Cascade منهجی  یعتمد البنك -

اتيجية  البنك استر
Enterprise Strategy 

 المؤسسية األهداف
Enterprise Goals 

 المخاطر إطار 
Risk Profile 

محددات تكنولوجيا 
  المعلومات 
 
 المؤسسة ف

I&T Related Issues 

 التهديدات ومستواها إطار 
Threat Landscape 

متطلبات البيئة  مستوى
يعية  الرقابية والتشر

Compliance 
Requirements 

  
 
دور دائرة األنظمة ف

 المؤسسة
 Role of IT 

الية تقديم الخدمات من 
 قبل دائرة االنظمة

Sourcing Model for IT 

امج  منهجية تطوير التر
لوجيا و وإدارة عمليات تكن
 المعلومات 

IT Implementation 
Methods 

معايتر تطبيق التكنولوجيا 
  البنك

 
 ف

Technology Adoption 
Strategy 

 البنك حجم
Bank Size 

متطلبات اصحاب المصالح 

االهداف المؤسسية

اهداف التوافق

ة لهااهداف الحاكمية وادارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحب
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 :والخارجي الداخلي التدقیق: عشر احدى
البشر   العنصر ذلك ف  بما الالزم  والموارد األدوات وتخصی  الكافی  الموازنات رصد المجل  على .1

 دا رة التدقیق من كل أن من والتأكد المعلومات، تكنولوجیا على بالتدقیق فر ق متخص  خالل من المؤهل
 موارد ومشار   وٕادارة تويی  عملیات وتدقیق مراجع  على قادر ن الخارج  والمدقق البنك ف  الداخل 
  4 البند بحسب  (IT Audit)متخصص   فنی  مراجع  علیها المرتكزة البنك وعملیات المعلومات تكنولوجیا

 مهنی  اعتماد شهادات على حاصلین المجال، بهذا دولیا ومعتمدة مؤهل  مهنی  كوادر خالل من ،أدناه
 المانح  للمؤسسات االعتماد الدول  معاییر بموجب مؤهل  دولی  جمعیات من  (CISA)مثل سار  

 و/أو أی  معاییر اخرى مواز  .  ISO/IEC17024) المهنی   للشهادات
 البنك المركز   تزو د أخرى  جه  من الخارج  والمدقق جه  من المجل  عن المنبثق  التدقیق لجن  على .2

 اإلدارة التنفیذی  رد یتضمن التوال  على الخارج  للتدقیق وآخر الداخل  للتدقیق سنو   بتقر ر األردن 
 تقر ر نموذج ووفقأدناه  4.2 البند ف  ورد ما بحسب وذلك بخصوصه، المجل  وتوصیات وٕاطالع
 وذلك ،من التعلیمات 4رقم  المرفق ف  لها المصاحب  والتكنولوجیا المعلومات (ضوابط-مخاطر  تدقیق
 المطلوب  التقار ر من تشملها الت  أو نيیرتها محل التقار ر هذه وتحل عام، كل من األول الرب  خالل
 .سابق  تعلیمات بموجب

 میثا  ضمن المعلومات تكنولوجیا تدقیق عمل ونطا  وصالحیات مسؤولیات تضمین التدقیق لجن  على .3
 أخرى، جه  من الخارج  المدقق م  علیها متفق إجراءات وضمن جه  من (Audit Charter)التدقیق 
 .التعلیمات ویغط  یتوافق وبما

 الخارج  للبنك والمدقق الداخل  المدقق قیام من عنه المنبثق  التدقیق لجن  خالل ومن التأكد المجل  على .4
 :یل  بما اإللتزام لها المصاحب  والتكنولوجیا للمعلومات المتخص  التدقیق عملیات تنفیذ لدى

 ITAF Informationالدول   للمعیار تحدیث آخر بحسب المعلومات تكنولوجیا تدقیق معاییر .4.1
Technology Assurance Framework نيم على التدقیق والرقاب  جمعی  عن الصادر 

 ومنها:  ISACAالمعلومات 
 النسبی  االعتبار األهمی  بعین تأخذ الخصو  بهذا معتمدة خط  ضمن التدقیق مهمات تنفیذ -

 .ومصالح البنك أهداف على التأثیر ودرج  المخاطر ومستوى  للعملیات
 .بهذا الصدد المتخص  الكادر قبل من المستمر والتعلیم التدر ب بخطط واإللتزام توفیر -
 Professional and Organizationalواإلدار    المهنی  االستقاللی  بمعاییر اإللتزام -

Independency   والمستقبلی  المصالح الحالی  تضارب عدم وضمان. 
 Due Professional Care  المهنی  العنای  وبذل (Objectivity)الموضوعی   بمعاییر اإللتزام -

 الواجب والمهارات المعارف من Proficiency)والمهنی    التنافسی  مستوى  على المستمر والحفاظ
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 المعلومات كنولوجیات على المرتكزة المختلف  البنك وعملیات ف  آلیات عمیق  ومعرف  بها، التمت 
 الدلیل تقدیم على والقدرة ،(والقانونی  والتشغیلی  المالی  األخرى  المراجع  والتدقیق وتقار ر

(Evidence) والمخالف  ر المقبول غی الممارسات كش  ف  العام والح  الحال ، م  المتناسب 
 .والتعلیمات واألنيم  القوانین ألحكام

 البنك المرتكزة وعملیات المعلومات تكنولوجیا موارد وٕادارة تويی  عملیات ومراجع  وتقییم فح  .4.2
 المخاطر مستوى  حیال (Reasonable Overall Audit Assurance)عام  رأ  وٕاعطاء علیها
 المبین  المحاور األقل على تدقیق یشمل برنامج ضمن لها المصاحب  والتكنولوجیا للمعلومات الكل 
 أدنى كحد منها جزء أو لكاف  المحاور التدقیق تكرار یكون  أن على، ماتمن التعلی 5رقم  المرفق ف 
 المخاطر تقییم سلم بحسب 5او  4بدرج   المخاطر تقییم تم حال ف  األقل على سنویا واحدة مرة

 تقییم تم حال ف  األقل على كل سنتین واحدة ومرة من التعلیمات، 4رقم  المرفق ف  الموضح
او  2 بدرج  المخاطر تقییم تم حال ف  على األقل سنوات ثالث كل واحدة ومرة ،3بدرج   المخاطر

 الت  الجوهر   التغیرات االعتبار بعین واألخذ مستوى المخاطر ف  المستمر التغیر مراعاة م  ،1
تزو د  یتم أن على المذكورة، التدقیق فترات خالل لها والتكنولوجیا المصاحب  المعلومات بی   على تطرأ
 تشمل أن وعلى المخاطر، تقییم درج  عن النير مرة بغض ألول التدقیق بتقار ر المركز   البنك

 السیاسات ورسم االستراتیج  التخطیط حیث من المتبع  البنك المذكورة آلیات للمحاور التقییم عملیات
تكنولوجیا  موارد فیها بما المختلف  الموارد تويی  وآلیات والمعتمدة، المكتوب  وٕاجراءات العمل والمبادئ
 توثیق نتا ج على والعمل والتطو ر، والتحسین المراقب  اتوأدو  وآلیات البشر ، والعنصر المعلومات
 باإلضاف  للضوابط  المالحيات( الضع  ونقاط االختالالت أهمی  على اعتمادا وتقییمها التدقیق
 وقیا  منهج  لتحلیل معیار باستخدام منها بكل والمتعلق  المتبقی  المخاطر مستوى  وتقییم المفعل 

 بتوار   البنك إدارة من قبل اتباعها والمنو   علیها المتفق التصحیحی  اإلجراءات متضمنا المخاطر،
 البنك ف  صاحب المسؤولی ل الويیفی  رتب ال إلى خا  جدول ضمن اإلشارة م  للتصحیح، محددة
 .مالحي  كل مالك

 ف  تقار ر الواردة واالختالالت المالحيات معالج  من للتأكد التدقیق نتا ج لمتابع  منتيم  إجراءات .4.3
 عدم حال تدر جیا ف  تصعیدا والمخاطر األهمی  مستوى  رف  على والعمل المحددة، بالمواعید المدقق

 .األمر تطلب كلما ذلك بصورة المجل  ووض  االستجاب 
 المعلومات تكنولوجیا تدقیق لكوادر (Performance Evaluation)السنو   التقییم آلیات تضمین .4.4

 عملیات تتم أن االعتبار، وعلى بعین أعاله 4البند  ف  ورد ما كل تأخذ موضوعی  قیا  بمعاییر
 عنه.  المنبثق  التدقیق بلجن  المجل  ممثال قبل من التقییم

 Internal)لها  المصاحب  والتكنولوجیا للمعلومات الداخل  المدقق دور (Outsource)إسناد  الممكن من .5
IT Audit)  شر ط  الخصو ، بهذا المعتمد الخارج  المدقق عن تماما مستقل  متخصص  خارجی  لجه 
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 المجل  عن المنبثق  لجن  التدقیق واحتفاظ صل  ذات أخرى  تعلیمات وأی  التعلیمات متطلبات كاف  تلبی 
 .أدنى كحد هذه المتطلبات تلبی  من والتأكد االمتثال بفح  یتعلق فیما بدورهما نفسه والمجل 

یسمح باعتماد تقار ر المدقق الداخل  والخارج  من قبل لجن  حاكمی  تكنولوجیا المعلومات او اللجن   .6
 القا م  مقامها على ان یتم اطالع المجل  على تلك التقار ر.

 المصاحبه والتكنولوجياحاكمية وادارة المعلومات  نظام تبنيو  آلية تطبیقنطاق و  :عشر اثنى
  :ومهام األطراف الرئيسيه لها

 :لها المصاحبه والتكنولوجياحاكمية وادارة المعلومات  نظام تبنيآلية تطبیق و و  نطاق: أوالً 

بروع لفب  ابمختلت ابموعللماا بجیولوى تكنبعلبزة تكرلمبك البنت اابكاف  عملیت لتعلیما  ابیطت  اطنل یشم •
ه ببببب دوربحسببببل كت اببببلتعلیمببببق ابیط  بتببببالح معنیببببلمصب احاببببصطببببراف أألا  ببببجمیببببر تعتب، ووالدوا ر

  .قعهومو
المرتبط  بنشاطات  لستهاوباق  عناصر التمكین  COBIT 2019تعتبر االهدف الواردة ف  االطار المرجع   •

تتعلق بمواضی  االمن السیبران  وٕادارة المخاطر وخصوصی  وحمای  البیانات واالمتثال والمراقب  والتدقیق 
 ذات أهمی  واولوی  علیا. Focus Areasوالتوافق االستراتیج  عبارة عن 

ردة ف  اإلطار النشاطات المتعلق  باألهداف الوا (Capability Level)یجب ان یتناسب مستوى نضوج  •
وعناصر التمكین المرتبط  بها بشكل طرد  م  درج  األهمی  واالولی  بحسب  COBIT 2019المرجع  

نتا ج الدراس  الت  تجر ها لجن  حاكمی  تكنولوجیا المعلومات والمشار الیها أعاله، على ان ال یقل مستوى 
 (Fully Achieved) (3)النضوج للنشاطات المتعلق  باالهداف ذات األهمی  واالولوی  العلیا عن المستوى 

% من األهداف 26، ویسمح باعتبار ما الیز د عن COBIT 2019بحسب سلم النضوج الوارد ف  االطار 
د اقصى من حاهداف ب 9ضمن اهداف اإلدارة العلیا  بما الیز د عن   COBIT 2019الواردة ف  االطار 

نيام حاكمی  وادارة  على نتا ج دراس  اعتمادهدف( على انها اهداف ذات أهمی  واولوی  ادنى  35اصل 
 لجن  حاكمی  المعلومات.من المعتمده و المعلومات والتكنولوجیا المصاحبه لها 

مج بببرالبت وامابدلخوای  برلبشبوارد المر افیبولتبر لغیام   (Outsourcing)د سنات إتفاقیااقی  وتد عن كلبناعلى  •
ببق بیطبتبببر لغیبببزام التبببن إمبببد لتأكبببك البنت اابببعملیر ییبببتسبببدف بهت ابببمولمعلاا بببجیولو  لتكنبببلتحتیا  بببلبنیوا
ك لبنت اابب  عملیبببیعوط  ببهمیأ  ببمببب سیتناببذ  لببدر ا  بالقبب زجأو   ببكلل كبببشت اببلتعلیماه ببذهببود بن
ی  ذلتنفیدارة اإلب  والمجلا  با ال یعفببمبد، ولتعاقبرة افتء ثنال وأم  قبدلمقالتحتی  البنی  وامج رالبت وامادلخوا
 .ف  الدلیلبواردة ل  اقیبدلتت اابلبطمتبك لذبما ف  ت لتعلیمات الباطمت  لنها ی  لتحقیالی  ؤولمسن العلیا ما
 وما COBITالعام  اإلطار یخ  فیما وتحدیثاتها المستقبلی  الناش   على البنك مواكب  اإلصدارات توجبی •

 اإلطار. هذا ضمن لها مستند أخرى  دولی  معاییر من یحتویه
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ال بد عند التطبیق والدخول ف  تفاصیل الدعامات  الممكنات( السبع  والمرفقات والعملیات واألهداف الفرعی   •
 التعلیمات( وبما ینسجم ومعطیات البنك لخدم  أهداف ومتطلبات Tailoringالبنوك بتطوی   أن تقوم 
 .على إیجاد التغییر المطلوب لتوفیر وتهی   البی   الالزم  للتطبیق والعمل COBIT2019 والمعیار

متطلبات  م  والمقارن  الحال  الوض  بین  Gap Analysisاإلنحراف  تحلیل أسلوب اتباعیقوم البنك ب •
لتحقیقها، الوض   ى البنكاخذین باالعتبار األهداف الت  یسع التطبیق لعملی  تمهیدا والمعیار التعلیمات

 الحال ، الوض  المستقبل .
على البنك إرسال تقر ر اإلنجاز المتعلق باالمتثال لتحقیق متطلبات التعلیمات البنك المركز  االردن  كل  •

حسب تعامیم  موضحا فیه مستوى اإلنجاز لكل بند من بنود التعلیمات ست  أشهر من تار   التعلیمات،
 .البنك المركز  وتعلیمات 

 
 :اهمهامو األطراف الرئيسيه  :ثانیــاً 

لتبن  والحفاظ م لعااجیه ولتت الیاؤول  مسوت: مبه نلمستعاا نجییرلخاا راءلخبوا سلمجلا ءعضاوأ سئیر •
م لمهاافق  على والموابالمستویات المحدده  والتكنولوجیا المصاحبه لهاعلى حاكمی  وادارة المعلومات 

 زم.لالل ایولتمم ایدتقم وعدلت، والیاؤولمسوا
ل  وت: روعلفا ومدراء العمليات ومسؤولي المجموعات ورؤساء یهدمساعو بهوانالرئيس التنفیذي و •

ادارة عملیات المعلومات مشار   و ف  م لتمثیلهرة لخبن ذو  امن لمناسبی  األشخااتسمی  ت لیاؤومس
 م.لیاتهؤومسم ومهامهف صیوتووالتكنولوجیا المصاحبه لها 

المسؤولیات المنوطه ل  وت: المعلومات لتكنولوجيا التوجیهيه واللجنه المعلومات تكنولوجيا حاكمية لجنة •
 . (5 صفحه  بموجب المهام الموضحه ضمن البند الخام  من هذا الدلیل

 ك  ف رلمشار، وامباشل بشكت لتعلیماا بجو  به بمطو لمنالیاته ؤول  مسو: تخليدالا ققیدلتا •
 .لمستقب قرامر وی  كمستشاذلتنفیور األماخل  ف  دال  اقیدلتل دور ابما یمث تبن  وتطبیق النيام

 والتأكد من تطبیق مباد ء الحوكم  بما تبن  ف  ك رلمشاا تلیاؤومس ل وت: نیةولقانوا لالمتثاوا طرلمخاا •
 الدوا ر. كتل یمثل دور

 :حاكمية ورقابة تكنولوجيا المعلومات •
o بما  لها المصاحب  والتكنولوجیا المعلومات عملیات انيم  حاكمی على مهام واعمال وواجبات  االشراف

 ها م  افضل الممارسات الدولیه ف  هذا المجال.یضمن توافق
o  والمعتمده ضمن  لها المصاحب  والتكنولوجیا المعلومات انيم  حاكمی تقییم تطبیق وتبن  كاف  عملیات

واالشراف على وصول وابقاء هذه العملیات ضمن مستویات النضوج نيام الحاكمیه المخص  للبنك 
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نيام و  الحال  الوض  بین  Gap Analysisاإلنحراف  تحلیل أسلوب المطلوبه باالعتماد على اتباع
 المصاحبه لها المعتمد، تحقیقا الهداف واستراتیجیات البنك.حاكمی  وادارة المعلومات والتكنولوجیا 

o  تعلیمات البنك المركز  األردن  بهذا الخصو .لمراقب  االمتثال توجیه و 
o  ف وفببببمص والی  ربطهاالخاصه بالبنك مصفوف  االهداف المؤسسیه  بناء نيام یضمن متابع  ومراقب 

 ببببدافألها ببببقتحقی نمببببیض مما رتمببببمس لكببببشو اآللیه سنویا  هذه ة جعرامو ابببهدعتماوا ،التوافق اهداف
 .ببببكللبن تیجی راتببببالسا
o دراس  نوعی  و/او  بناء على البنك ومتطلبات احتیاجات لتلبی  مخص نيام حاكمی   وبناء تصمیم

 Design  التصمیم محدداتعلى األقل وتأخذ باالعتبار  سنو   بشكل وتراج كمی  تعد لهذا الغرض 
Factors ) األهداف ذات األولوی  واالهمی  العلیا  وFocus Area،) مواءمتها م  اهداف  وضمان
 .البنك واستراتیجی 

o  لها عن طر ق مؤشرات االداء. المصاحب  ایوالتكنولوج المعلومات انيم  عملیاتمراقب  وتحلیل أداء 
o  حاكمی  تكنولوجیا المعلومات ولجن العلیا  التوجیهیهالمناسبه الجتماعات اللجن   والتقار ر المواد رف ،

 وتعيیم ،تحقیق الفا دةلالقرارات والتوصیات المناسبه  شفافی  وجودة المعلومات مما یدعم اتخاذ ضمانو 
 .عن هذه اللجانمتابع  إنجاز التكلیفات المنبثق  ، و المصلحه الصحابالمضاف   م یالق

o  على ان یتم االستعانه  والتبن   بیطلتا عملی  لتسهیو ربالمعیا ف رلمعا رلنش دشرلمدور ا تول
 COBIT Foundation, COBITبالمعیار الخاصه والمهنیه الفنیه الشهادات وحمل  المتخصصینب

Assessor, COBIT Implementation, CGEIT الحاجه. عندخارجه  نمو كلبنا لخدا نم 
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 المراجعة والتعدیالت:: عشر ثالث
یتم مراجع  هذا الدلیل وتحدیثه كلما اقتضت الحاج  وذلك من خالل لجن  حاكمی  تكنولوجیا المعلومات المنبثق  

 عن المجل . 

 :مرفقات التعليماتمواد و  :عشر رابع
 المعلومات والعملیاتتكنولوجیا أهداف واألهداف المؤسسّی  و والدعامات بمجموع  من المرتكزات  تتلخ  المرفقات 

النماذج الواجب تطبیقها من خالل البنود الواردة ف  الدلیل اعاله آلیات التدقیق الداخل  والخارج  و و  المرتبط  بها
 ف  التعلیمات وحسب الملخ  والمرفق  المذكورة عدد ثمانی ( والمرفقات التفصیلی  عشر(  اربع  عدد والمواد 
 التال :

واد التعليمات:م  
 (1 المادة تعر   وشروط تطبیق التعلیمات  1.1
 (2التعر فات  المادة  1.2
 (3نطا  التعلیمات  المادة  1.3
 (4 المادة لمصاحب  لها اجیا ولولتكنت واماولمعلوٕادارة احاكمی  ل لیاعداد د 1.4
 (5دة لما المصاحب  لها اجیا ولولتكنت واماولمعلوٕادارة احاكمی  ل لیر دنش 1.5
 (6 المادة لمصاحب  لها اجیا ولولتكنت واماولمعلا وٕادارةحاكمی  داف هاعداد أ 1.6
 (7دة  لمان اللجاا 1.7
 (8ت  المادة ماولمعلاجیا ولوحاكمی  تكنت عملیاداف وألها 1.8
 (9 المادة ج  رلخاواخل  دال  اقیدلتا 1.9

 (10ل  المادة لعمت وأطر السیاسادئ والمباا 1.10
 (11 المادة یمی  ظلتنل الهیاكا 1.11
 (12ر  المادة یرلتقات واماولمعلا 1.12
 (13ت  المادة ماولمعلاجیا ولولتحتی  لتكنالبنی  وامج رالبت وامادلخا 1.13
 (14رات  المادة لخبرات والمهارف والمعاا 1.14
 (15ت  المادة كیاولسل  واألخالم والقیام  يومن 1.15
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:التعليمات مرفقات  

هدف( ومؤشرات/معاییر  13 تتكون من  (Enterprise Goals  االهداف المؤسسی تحل  :1الملحق 
مكان مصفوف  االهداف المؤسسی  ف  قیا  مدى تحققها على مستوى كل هدف والمطلوب  من البنوك 

 ( من التعلیمات1المرفق  

هدف( ومؤشرات/معاییر  13 تتكون من  Alignment Goalsأهداف التوافق  مصفوف  تحل :2الملحق 
 ،( من التعلیمات2مصفوف  االهداف المؤسسی  ف  المرفق  مكان قیا  مدى تحققها والمطلوب  من البنوك  

 .وتتفق المصفوف  بشكل مباشر او غیر مباشر م  األهداف المؤسسی 

 Governance & Managementتكنولوجیا المعلومات وٕادارة حاكمی  اهداف  :3الملحق 
Objectives ،40  وادارة عملیات انيم  ضمن خم  محاور ر یسی  تشكل االطار العام لحوكم  هداف

 Governance and Managementمن  35-33( وحسب الوارد ف  الصفح  وتكنولوجیا المعلومات
Objectives COBIT 2019 

 الحوكم   مجل  االدارة(:  •

 اهداف 5وتنقسم الى   Evaluate, Direct and Monitor (EDM)التقییم والتوجیه والرقاب اهداف  ✓

 االدارة التنفیذی   التخطیط، البناء، التشغیل، الرقاب (:  •

 .اهداف 14وتنقسم الى  Align, Plan and Organize (APO)التوافق والتخطیط والتنيیم اهداف  ✓

 .اهداف 11وتنقسم الى   Build, Acquire and Implement (BAI)البناء والتطو ر والشراءاهداف  ✓

 6وتنقسم الى  Delivery, Service and Support (DSS)توصیل الخدمات والدعم اهداف  ✓
 .اهداف

 .اهداف 4 وتنقسم الى Monitor, Evaluate and Assess (MEA)الرقاب  والتقییم والقیا  اهداف  ✓
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 لمعلومات والتكنولوجیا المصاحب  لها وحسب المكونات التالی :نموذج وآلیات تقر ر تدقیق ا :4الملحق 
I.  وتوصیات المجل  على التقر رنموذج إطالع 
II. :نتا ج التقییم الكل   اآللیاتComposite Risk rating،  تقییم  مخاطر ضوابط( المعلومات

محددات التدقیق،  والتكنولوجیا المصاحب  لها، منهجی  الفح  والتقییم، مناقش  التقر ر،
 مؤهالت وخبرات المدقق المسؤول وأعضاء فر ق التدقیق  

III.  متن التقر ر 
IV.     المالحيات العالق  ولم تعالج من سنوات سابق 

 
 حسب التال : وبحد أدنى محاور تدقیق المعلومات والتكنولوجیا المصاحب  لها  :5لملحق ا

ادارة قواعد البیانات، ادارة   وادارتها، یالبرامج التطبیق ،IT Governanceحاكمی  تكنولوجیا المعلومات 
 ادارة الشبكات، ادارة خطط استمرار   االعمال واالمن الماد  والبی  .مبیوتر الر یسی ، اجهزة الك
 
 سیاس  ر یسی (: 26منيوم  السیاسات المطلوب  وبحد أدنى   :6الملحق 

حاكمی  تنيیم تكنولوجیا المعلومات، أمن وحمای  المعلومات، خطط استمرار   العمل والتعاف  من 
الكوارث، ادارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات، االمتثال لسیاسات تكنولوجیا المعلومات، خصوصی  

تخدام ، ادارة المشار  ، ادارة الموجودات، االسOutsourcingالتعهید ، Data Privacyالبیانات 
، أجهزة  Change Managementوالسلوك المقبول لموارد تكنولوجیا المعلومات، ادارة التغییر 

 User Accessمبیوتر  المركز  ، الطرفی (، االجهزة المحمول ، ادارة صالحیات النفاذ الك
Management  سیاس  تطو ر واقتناء البرمجیات ،System Development Life Cycle  ادارة ،
 & Back up، النس  االحتیاطی  واالسترجاع  Service level managementمستوى الخدمات 

Restore  االحتفاظ بالبیانات ،Retention شراء االنيم  والتجهیزات ،Purchasing النفاذ عن بعد ،
Remote Accessات ر ، الشبكات، الشبكات الالسلكی ، فح  االخترا  وتحلیل الثغVulnerability 

& Penetration Testing   اجهزة الحمای ،Fire walls  مقسم الهات ،. 
 
 بند(: 20المعلومات والتقار ر وأس  العمل وبحد أدنى   :7الملحق 

 IT Risk Factors، تحلیل عوامل المخاطر Authority Matrixمصفوف  الصالحیات واالمتیازات 
Analysis  سینار وهات تحلیل مخاطر تكنولوجیا المعلومات ،IT Risk scenario analysis سجل ،

، RACI Chart، مصفوف  االدوار والمسؤولیات  IT Risk Registerمخاطر تكنولوجیا المعلومات 
 IT Risk، خر ط  المخاطر IT Risk Reports، تقار ر المخاطر IT Risk Profileمل  المخاطر 

Mapالمقبول  والكامن  طر ا، المخRisk Universe & Appetite & Tolerance   مؤشرات قیا ،



26 
 

، مصفوف  المخاطر Risk Taxonomy، تعر فات المخاطر  IT Risk Indicatorsالمخاطر الر یسی  
، میزانیات أمن وحمای  المعلومات، تقار ر دعم  Risk and Control Activity Matrixالمحسوب  

، استراتیجیات تدقیق تكنولوجیا المعلومات، اجراءات تدقیق تكنولوجیا المعلومات، MIS Reportsالقرار 
أفضل المعاییر الدولی  إلدارة موارد ومشار   تكنولوجیا ،  Competenciesمصفوف  المؤهالت 

 المعلومات، وٕادارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات، وأمن وحمای  والتدقیق على تكنولوجیا المعلومات
 
 :بنود( 8  وبحد أدنى الخدمات والبرامج والبنی  التحتی  لتكنولوجیا المعلومات :8الملحق 

، ادارة موجودات تكنولوجیا المعلومات Incident Management Servicesخدمات ادارة الحوادث  
IT Assets Inventory ة اجراءات النفاذ المعلومات، ادار ، التوعی  بالممارسات السلیم  ألمن

Access Management  ادارة وحمای  المعلومات ،Information management Systems ،
مراقب  امن المعلومات، ادارة وضبط البی ات المحیط  بأنيم  وتكنولوجیا المعلومات  غرف الخوادم 

 واالتصاالت والكهرباء(، برمجیات تدقیق تكنولوجیا المعلومات 

 :المراجع
 25/10/2016تار   ب 65/2016المصاحب  لها رقم  والتكنولوجیا معلوماتال وٕادارة حاكمی  تعلیمات .1

والمستند على  21/1/2019تار   ب 10/6/948وتعمیم البنك المركز  رقم الصادرة عن البنك المركز  
 http://www.cbj.gov.joشور على موق  البنك المركز  نوالم  COBIT 2019االطار المرجع 

األمر كی   المتحدة الوالیات المعلومات ف  نيم على والرقاب  التدقیق جمعی والصادرة من COBIT تعلیمات  .2
(ISACA) Information Systems Audit and Control Association   والمنشور على موق

 Family.aspx-rg/COBIT/Pages/Producthttps://www.isaca.oالجمعی  
 

• COBIT 5 Framework 
• COBIT 5 Implementation 
• COBIT 5 Enabling Process 
• COBIT 5 Enabling Information 
• COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology 
• COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives 
• COBIT 2019 Design Guide: Designing and Information and Technology Governance 

Solution 
• COBIT 2019 Implementation Guide: Implementing and Optimizing and Information 

and Technology Governance Solution 
 

https://www.isaca.org/COBIT/Pages/Product-Family.aspx

