دﻟﯾـل ﺣﺎﻛﻣﯾـﺔ ٕوادارة اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟهﺎ
ﺑﻧك اإلسكﺎن
اإلﺻدار اﻟثﺎﻟث

1

اﻟفهرس
اﻟﻣقدﻣﺔ 3 ......................................................................................................................................................
أوالً:
ّ
ثﺎﻧيﺎً :اإلسﻧﺎد4 .................................................................................................................................................... :
ثﺎﻟثﺎً :اﻟﺗﻌريفﺎت4 .................................................................................................................................................. :
رابﻌﺎً :ﻧشر دﻟﯾل ﺣﺎﻛﻣﯾـﺔ ٕوادارة اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟهﺎ5 ............................................................................. :
خﺎﻣسﺎً :اﻟﻠﺟﺎن5 .................................................................................................................................................. :
أ .ﻟﺟﻧﺔ ﺣﺎﻛﻣيﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت5 ....................................................................................................................... :
ب .اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾهيﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت7 ............................................................................................................... :
سﺎدسﺎً :ﻣبﺎدئ اطﺎر ﺣﺎﻛﻣيﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 9 ........................................................................................................
سﺎبﻌﺎ :أهداف ﺣﺎﻛﻣيﺔ ٕوادارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﺻﺎﺣبﺔ ﻟهﺎ10 ............................................................................... :
ثﺎﻣﻧﺎ :ﻣكوﻧﺎت ﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛﻣيﺔ 11 ..................................................................... Governance System Components
1.

اﻟسيﺎسﺎت واإلﺟراءات واطر اﻟﻌﻣل12 ..........................................................................................

2.

األهداف وعﻣﻠيﺎت ﺣﺎﻛﻣيﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 12 .........................................................................

3.

اﻟهيﺎﻛل اﻟﺗﻧظيﻣيﺔ13 ..............................................................................................................

4.

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗقﺎرير 13 ...........................................................................................................

5.

اﻟخدﻣﺎت واﻟﺑراﻣج واﻟﺑﻧيﺔ اﻟﺗﺣﺗيﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 14 ...............................................................

6.

اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣهﺎرات واﻟخﺑرات 14 ................................................................................................

7.

ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟقيم واألخالق واﻟسﻠوكيﺎت 15 .......................................................................................

ﺗﺎسﻌﺎ :األهداف ذات األوﻟويﺔ واالهﻣيﺔ اﻟﻌﻠيﺎ 15 ....................................................................................... Focus Area
عﺎشرا :ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺻﻣيم ﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛﻣيﺔ 15 ............................................................................................. Design Factor
اﺣدى عشر :اﻟﺗدقﯾق اﻟداخﻠي واﻟخﺎرﺟي18 ................................................................................................................. :
اثﻧى عشر :ﻧطﺎق وآﻟيﺔ ﺗطﺑﯾق وﺗﺑﻧي ﻧظﺎم ﺣﺎﻛﻣيﺔ وادارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﺻﺎﺣبه ﻟهﺎ وﻣهﺎم األطراف اﻟرئيسيه20 ............ :
ثﺎﻟث عشر :اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﻌدﯾالت23 ........................................................................................................................... :
رابع عشر :ﻣواد وﻣرفقﺎت اﻟﺗﻌﻠيﻣﺎت23 ...................................................................................................................... :
اﻟﻣراﺟع26 .......................................................................................................................................................... :

2

اﻟﻣقدﻣﺔ
أوالً:
ّ
تعتبر موارد تكنولوجیا المعلومات مرتك از مهما من حیث الحجم النس ب ب ببب ومن حیث التأثیر على قدرة

المؤسبسب ف تسببییر عملیاتها وبالتال تحقیق أهدافها ،كما وتلعب دو ار حسبباسببا ف التأثیر على تنافسببی منتجات

وخدمات المؤس ب ب ب بس ب ب ب ب من جه  ،وعلى آلیات صب ب ب ببن القرار ٕوادارة المخاطر من جه أخرى ،وهذا یبرر حجم
االس ب ببتثمارات الض ب ببخم ف قطاع تكنولوجیا المعلومات من قبل المؤسب ب بس ب ببات المصب ب برفی  .وعلیه كان ال بد لبنك

االسب ببكان أن یقوم باتباع المرتكزات والمعاییر السب ببلیم ف إدارة موارد تكنولوجیا المعلومات بحسب ببب الممارسب ببات

الدولی المقبول بهذا الخص ب ببو

لتقلیل مخاطرها وتجنبا للدخول ف اس ب ببتثمارات غیر مجدی ومص ب ببار

غیر

مبررة تترجم إلى خسببا ر طا ل تمتد عبر السببنوات والت قد تنال ف بعض األحیان من سببمع المؤس بس ب  ،ومن

منطلق اهتمام بنك االسب ببكان بتطبیق قواعد ومرتكزات الحاكمی المؤس ب بسب ببی فقد ارتأى إعداد دلیل خا

بحاكمی

یكمل دلیل حاكمی المؤسب بسب ب و نس ببجم م تعلیمات البنك المركز
ٕوادارة المعلومات والتكنولوجیا المص بباحب لهاّ ،
الخاص ب ب ب ب ب ب ب بتعلیمات حاكمی ٕوادارة المعلومات والتكنولوجیا المصب ب ب ب ب ب بباحب لها رقم  2016/65والصب ب ب ب ب ب ببادرة بتار

 ،2016/10/25وتعلیمات الحاكمی المؤسب ب بس ب ببی للبنوك رقم  2016/63بتار  2016/9/1وتعدیالتها الالحق ،
وتعمیم البنك المركز رقم  984/6/10بتار  2019/1/21الذ اعتمد االطار المرجع

.COBIT 2019

یعتمد دلیل حاكمی ٕوادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها على المعاییر الدولی والمبادىء الر یسی
الت وردت ف تعلیم ببات ح بباكمیب ب ٕوادارة المعلوم ببات والتكنولوجی ببا المص ب ب ب ب ب ب ب بباحبب ب له ببا رقم  2016/65والتعمیم

 984/6/10وعلى اإلط ببار ) (COBITواط ببار ح بباكمیب ب أنيمب ب وتكنولوجی ببا المعلوم ببات IT Governance
 Frameworkوالصب ب ب ب ب ب ببادر عن جمعی التدقیق والرقاب على نيم المعلومات ف

الوالیات المتحدة األمر كی

أهمها
 (ISACA) Information Systems Audit and Control Associationمن خالل عدة محاور ّ

ضب ب ببرورة تحقیق األهداف االسب ب ببتراتیجی ) (Strategic Alignmentمن خالل ضب ب ببمان التوافق االسب ب ببتراتیج

موارد تكنولوجیا المعلومات

التأكد من تويی
ألهداف تكنولوجیا المعلومات م األهداف االسببتراتیجی للمؤس بس ب و ّ
بالشكل األمثل ) (Resource Optimizationوتحقیق الفا دة ) (Value Deliveryوتعيیم القیم المضاف

) (Value Addedمقاسب ب ب بش ب ببكل ر یسب ب ب بمعیار مس ب بباهم عملیات تكنولوجیا المعلومات ف تحقیق أهداف

المؤس ب بس ب ب االسب ببتراتیجی والعمل على إدارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات) (IT Risk Managementبشب ببكل
متكامل ینس ببجم وعملیات إدارة المخاطر الكلی للمؤسب بسب ب الت تؤد إلى آلیات س ببلیم لص ببن الق اررات المرتكزة

على المخاطر واعداد وتفعیل مؤشب ب ب ب ب برات قیا

األداء ) ،(Performance Measurementم مراعاة مبدأ

فصل المهام واألدوار وتوز عها بشكل سلیم بین المجل

من جه واإلدارة التنفیذی من جه أخرى.
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ثﺎﻧيﺎً :اإلسﻧﺎد:
صدر دلی ببل حاكمیب ب ٕوادارة المعلومب بات والتكنولوجیب با المصب باحب لها كجزء مكمل لدلیل الحاكمیب ب المؤسسب بی وذلك التزاما بتطبیق
تعلیمات البنك المركز المتعلق بحاكمی ٕوادارة المعلومات والتكنولوجیا المصب ب ب بباحب لها رقم  2016/65تار 2016/10/25
وتعمیم البنك المركز رقم  984/6/10تار .2019/1/21

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

و تم الرجوع إلى قانون البنوك والتعلیمات الصب ببادرة بموجبه بشب ببأن أی تعر فات أخرى ترد ف هذا الدلیل غیر مدرج ف هذا

البند:

وجه و دار به البنك ،والذ یهدف إلى تحدید األهداف المؤ ّسب ب ب ب بس ب ب ب ببی للبنك
أ .اﻟﺣﺎﻛﻣيﺔ
اﻟﻣؤســــــســــــيﺔ :النيام الذ ُی َّ
ّ
وتحقیقهإ ،وادارة عملیات البنك بشكل آمن ،وحمای مصالح المودعین ،وااللتزام بالمسؤولی الواجب تجاه المساهمین
وأصحاب المصالح اآلخر ن ،والتزام البنك بالتشر عات وسیاسات البنك الداخلی .

ب .ﺣﺎﻛﻣيﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﺻـــﺎﺣبﺔ ﻟهﺎ :توز األدوار والمسب ببؤولیات وتوصب ببی
والجهات المختلف وأص ببحاب المص ببالح مثل المجل
باتباع النهج األمثل الذ

العالقات بین األطراف

واإلدارة التنفیذی ) بهدف تعيیم القیم المض بباف للمؤسب بسب ب

یكفل الموازنه بین المخاطر والعوا د المتوقع  ،من خالل اعتماد القواعد واألس ب ب ب ب ب ب

واآللیات الالزم لصب ببن القرار وتحدید التوجهات االسب ببتراتیجی واألهداف ف البنك وآلیات مراقب وفح
مدى تحققها بما یكفل دیموم وتطور البنك.

امتثال

ج .إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﺻـــﺎﺣبﺔ ﻟهﺎ :مجموع النش ب بباطات المس ب ببتمرة الت تق ض ب ببمن مس ب ببؤولی اإلدارة

التنفیذی وتشب ببمل التخطیط بغرض تحقیق األهداف االسب ببتراتیجی بما یشب ببمل المواءم والتنيیم ،ونشب بباطات البناء
والتطو ر بما یشمل الشراء والتنفیذ ،ونشاطات التشغیل بما یشمل توصیل الخدمات والدعم ،ونشاطات المراقب بما
یشمل القیا

والتقییم ،وبما یكفل دیموم تحقیق أهداف البنك وتوجهاته االستراتیجی .

د .اهداف ﺣﺎﻛﻣيﺔ وادارة ﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :مجموع األهداف الت تسب ب ب ب ب ببعى المؤس ب ب ب ب ب بس ب ب ب ب ب ب لتحقیقها من خالل
الممارسات والنشاطات المنبثق عن سیاسات المؤسس والالزم لتحقیق أهداف المعلومات والتكنولوجیا المصاحب

لها وتوافقها م األهداف المؤسسی .

ه .أهداف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﺻــــﺎﺣبﺔ ﻟهﺎ  -اهداف التوافق :مجموع األهداف الر یسب ب ببی والفرعی المتعلق
بنشاطات الحاكمی واإلدارة للمعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها والالزم لتحقیق األهداف المؤسسی .

و .األهداف اﻟﻣؤســـســـيﺔ  :Enterprise Goalsمجموع األهداف المتعلق بالحاكمی واإلدارة المؤس ب بسب ببی والالزم
لتحقیق احتیاجات أصحاب المصالح وأهداف تعلیمات البنك المركز بهذا الخصو

ز .اﻟﻣﺟﻠس :مجل

إدارة البنك.
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ح .اإلدارة اﻟﺗﻧفﯾذيﺔ اﻟﻌﻠيﺎ :تشب ب ب ببمل الر ی

التنفیذ ورؤسب ب ب بباء المجموعات ومدیر دا رة المخاطر والمدقق العام ومدیر

دا رة مراقب االمتثال ،ومدراء الدوا ر والقطاعات ،باإلضب بباف أل
من سلطات أ من المذكور ن و رتبط ويیفیا مباشرة بالر ی

موي

التنفیذ .

ف البنك له سب ببلط تنفیذی مواز أل

ط .أﺻــﺣﺎب اﻟﻣﺻــﺎﻟ  :أ ذ مصببلح ف البنك مثل المودعین أو المسبباهمین أو المويفین أو الدا نین أو العمالء
أو المزودین الخارجیین أو الجهات الرقابی المعنی .

 .اﻟﺗﻌﻠيﻣﺎت :تعلیمات البنك المركز المتعلق بحاكمی ٕوادارة المعلومات والتكنولوجیا المص ب ب بباحب لها رقم 2016/65
والصادرة بتار  2016/10/25وتعمیم البنك المركز الالحق رقم  948/6/10بتار 2019/1/21

ك .اﻟﻣدقق :الش ب ب ب ب ب ببخ

الطبیع او المعنو ) او الجه المختص ب ب ب ب ب ب ب بفح

المعلومات وبما ینس ب ب ب ب ب ببجم م متطلبات التعلیمات بهذا الخص ب ب ب ب ب ببو

عملیات البنك المرتكزة على تكنولوجیا

والمتفق معه من قبل إدارة البنك لتحقیق تلك

المتطلبات لفترة ال تقل عن  3سنوات متتالی وال تز د عن  6سنوات متتالی .

ل .اﻟﻣرفقـــﺎت/اﻟﻣالﺣق :ه المرفقب ببات الواردة ف تعلیمب ببات البنب ببك المركز المتعلق ب ب بحب بباكمی ب ب ٕوادارة المعلومب ببات
والتكنولوجیا المصب ب بباحب لها رقم  2016/65والصب ب ببادرة بتار  2016/10/25وعددها ثمانی مرفقات على شب ب ببكل
مالحق مطلوب تطبیقها بالتوافق م المواد –خمس ب ب عش ب برة مادة  -الواردة ف وثیق التعلیمات الر یسب ببی باإلضب بباف

الى وثا ق اطار العمل المرجع  COBIT 2019والمعتمد حس ب ب ب ب ببب تعمیم البنك المركز رقم  948/6/10بتار

.2019/1/21

رابﻌﺎً :ﻧشر دﻟﯾل ﺣﺎﻛﻣﯾـﺔ ٕوادارة اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟهﺎ:
یقوم البنك بنشب ببر هذا الدلیل على موقعه االلكترون  ،وبأ طر ق أخرى مناسب ببب الطالع الجمهور ،كما یتم اإلفصب بباح

ف التقر ر السنو للبنك عن وجود دلیل لحاكمی ٕوادارة المعلوم بات والتكنولوجی با المص باحب لها ،واالفصاح ایضا عن
المعلومات الت تهم اصحاب المصالح بما فیها الدلیل ،وعن مدى التزام البنك بتطبیق ما جاء فیه.

خﺎﻣسﺎً :اﻟﻠﺟﺎن:
تم تشكیل لجنتین أحدهما على مستوى مجل

االدارة وتسمى "لجن حاكمی تكنولوجیا المعلومات" واالخرى على مستوى

االدارة التنفیذی العلیا وتسمى "اللجن التوجیهی لتكنولوجیا المعلومات":
أ .ﻟﺟﻧﺔ ﺣﺎﻛﻣيﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
 تتشكل هذه اللجن من ثالث اعضاء من مجل -تضم ف عضو تها اشخا

االدارة على االقل.

من ذو الخبرة او المعرف االستراتیجی ف تكنولوجیا المعلومات.

 تقوم اللجنه باالسببتعان – عند اللزوم – وعلى نفق البنك بخبراء خارجیین وذلك بالتنسببیق م ر یتعویض النق

بهذا المجال من جه ولتعز ز ال أر الموضوع من جه اخرى.
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المجل

بفرض

 للجن دعوة ا من إدار البنك لحض ب ب ب ب ب ببور اجتماعاتها لالس ب ب ب ب ب ببتعان برأیهم ،بما فیهم المعنیین ف التدقیق الداخلواعضاء 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.

 تقوم برف تقار ر دور للمجل  ،علما بأن تفویض المجلبهذا الخصو

صب ب ببالحیات للجن ال یعفیه ككل من تحمل مسب ب ببؤولیاته

.

 تجتم اللجن بشكل رب سنو على االقل ،وتحتفظ بمحاضر اجتماعات موثق . تتولى اللجن – كحد أدنى  -المهام التالی : .1اعتماد األهداف االست ارتیجی لتكنولوجیا المعلومات واهداف التوافق والهیاكل التنظیمی المناسب بما ف ذلك
اللجان التوجیهی على مستوى اإلدارة التنفیذی العلیا وعلى وجه الخصو

اللجن التوجیهی لتكنولوجیا

المعلومات) وبما یضمن تحقی وتلبی األهداف االست ارتیجی للبنك وتحقی أفضل قیم مضاف من مشاری
واستثمارات موارد تكنولوجیا المعلومات ،واستخدام األدوات والمعاییر الالزم لم ارقب والتأكد من مدى تحق
ذلك ،مثل استخدام نظام بطاقات األداء المتوازن لتكنولوجیا المعلومات )(IT Balanced Scorecards
واحتساب معدل العا د على االستثمار ) ،(ROI) (Return On Investmentوقیا

أثر المساهم ف زیادة

الكفاءة المالی والتشغیلی .
 .2اعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط وم ارقب موارد ومشاری تكنولوجیا المعلومات یحاك أفضل الممارسات
الدولی المقبول بهذا الخصو

وعلى وجه التحدید  COBITیتواف ویلب تحقی أهداف ومتطلبات التعلیمات

من خالل تحقی األهداف المؤسسی بشكل مستدام ،وتحقی مصفوف  Alignment Goalsالمصاحب لها
والواردة ف

االطار المرجع

 COBIT 2019ویغط

اهداف الحاكمی

واالدارة الواردة ف

االطار

المرجع .COBIT 2019
 .3اعتماد مصفوف األهداف المؤسسی الواردة ف االطار المرجع  ،COBIT 2019وAlignment Goals
المصاحب لها واعتبار معطیاتها حدا أدنى ،وتوصیف األهداف الفرعی الالزم لتحقیقها.
 .4اعتماد مصفوف للمسؤولیات ) (RACI Chartتجاه األهداف الر یسی لحاكمی تكنولوجیا المعلومات ف
االطار المرجع  COBIT 2019والعملیات الفرعی المنبثق عنها من حیث :الجه أو الجهات أو الشخ
أو األطراف المسؤول بشكل أول ) ،(Responsibleوتلك المسؤول بشكل نها

) ،(Accountableوتلك

الجهه المستشارة ) ،(Consultedوتلك الت یتم إطالعها ) (Informedعلى كاف االهداف المختاره ضمن
نيام حاكمی المعلومات والتكنولوجیا المصاحبه لها ف البنك ،مسترشدین بمعیار .COBIT 2019
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 .5التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات یتواف ویتكامل م اإلطار العام الكل إلدارة
المخاطر ف البنك وبحیث یأخذ بعین االعتبار ویلب كاف اهداف حاكمی ٕوادارة تكنولوجیا المعلومات الواردة
ف االطار المرجع .COBIT 2019
 .6اعتماد موازن موارد ومشاری تكنولوجیا المعلومات بما یتواف واألهداف االست ارتیجی للبنك.
 .7االشراف العام واالطالع على سیر عملیات وموارد ومشاری تكنولوجیا المعلومات للتأكد من كفایتها ومساهمتها
الفاعل ف تحقی متطلبات وأعمال البنك.
 .8اإلطالع على تقاریر التدقی لتكنولوجیا المعلومات واتخاذ ما یلزم من إجراءات لمعالج اإلنح ارفات.
 .9التوصی للمجل

باتخاذ اإلجراءات الالزم لتصحیح أی إنح ارفات.

 .10تتولى لجن الحاكمی لتكنولوجیا المعلومات باإلضاف الى مهامها اعتماد أهمی وترتیب أولوی األهداف الواردة
ف االطار المرجع  (Governance & Management Objectives) COBIT 2019ومدى ارتباطها
م األهداف المؤسسی و  Alignment Objectivesباإلضاف الى مكونات نيام الحاكمی الست وذلك بناءا
على دراس نوعی و/او كمی تعد لهذا الغرض بشكل سنو على األقل وتأخذ باالعتبار Design Factors
الواردة ف .COBIT 2019 – Design Guide
ب .اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾهيﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
 -یتم تشكیل اللجن بر اس الر ی

التنفیذ وعضوی مدراء االدارة التنفیذی العلیا بما ف ذلك مدیر تكنولوجیا المعلومات

ومدیر إدارة المخاطر ومدیر أمن المعلومات ،و نتخب المجل

احد اعضا ه لیكون عضوا مراقبا ف هذه اللجن

باإلضاف للمدقق العام.
 یمكنها دعوة الغیر لدى الحاج لحضور اجتماعاتها. توثق اللجن اجتماعاتها بمحاضر اصولی . تكون دور االجتماعات مرة كل ثالث اشهر على االقل. تتولى اللجن – كحد أدنى  -المهام التالی : .1وض ب ب الخطب ببط الس ب بنوی الكفیل ب ب بالوصب ببول لﻸهب ببداف االس ب بت ارتیجی المق ب برة مب ببن قبب ببل المجل ب ب ،

واإلشب براف علب بى تنفی ببذها لضب بمان تحقیقهب با وم ارقبب ب العوام ببل الداخلیب ب والخارجیب ب الم ببؤثرة علیهب با
بشكل مستمر.

 .2رب ببط مصب بفوف األه ببداف المؤسسب بی بمصب بفوف  Alignment Goalsالمصب باحب لهب با وكمب با وردت ف ب ب

االطار المرجع  COBIT 2019واعتمادهب با وم ارجعته ب با بشب بكل مس ب بتمر وبمب با یض ب بمن تحقیب ببق األهب ببداف
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االس ب بت ارتیجی للبنب ببك وأهب ببداف التعلیم ب بات ،وم ارع ب باة تعری ب ب
وتكلی ب

مجموع ب ب مع ب باییر للقی ب با

المعنی بین مببن اإلدارة التنفیذی ب بم ارقبته با بش بكل مس بتمر ٕواط بالع اللجن ب عل بى ذلك.

 .3دعم تحقیق األهببداف وعملی بات حاكمی ب

وم ارجعته با

تكنولوجیب ب با المعلومب ب بات Alignment Goals, and

) Governance and Management Objectivesكح ب ببد أدنب ب بى من خالل التوص بی بتخص بی

الم بوارد المالی ب وغیببر المالی ب الالزم ب لتحقیببق  Alignment Goalsواهببداف حاكمی ب تكنولوجیب ب با
المعلومب ب بات الب ب بواردة فب ب ب
والمناسببب ف ب

األه ببداف ت ارعب ب

االطار المرجع

 ،COBIT 2019واالس بتعان بالعنصببر البشببر الكفببوء

المك بان المناسببب مببن خ بالل هیاكببل تنظیمی ب تشب بمل كافب ب العملیب بات الالزمب ب ل ببدعم
فص ببل المهب بام وع ببدم تضب بارب المصب بالح ،وتطویب ب البنیب ب التحتیب ب التكنولوجیب ب

والخ ببدمات األخ ببرى المتعلقب ب بهب با خدمب ب لﻸه ببداف ،وت ببول عملیات اإلشراف على سیر تنفیذ مشاری

وعملیات حاكمی تكنولوجیا المعلومات.

 .4المراجع المستمرة لمشار وب ارمج تكنولوجیا المعلومات وترتیبها من حیث األولوی والمخاطره.
 .5التأكد من تنفیذ المشار والتناسق مابین المشار ومتطلبات مراكز االعمال.

 .6متابع المشار وحاالت الشراء واالحال والتعدیالت المتعلقه بأنيم المعلومات والتكنولوجیا
المصاحب لها وتقدیم التوصیات المناسب بخصوصها.

 .7م ارقب مستوى الخدمات الفنی والتكنولوجیة والعمل على رف كفاءتها وتحسینها بشكل مستمر.
 .8تقییم ومراجع میزانی األنيم السنوی

الرأسمالی والتشغیلی ) واستراتیجی األنيم لضمان توافقها

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

 .9رف التوصیات الالزم للجن حاكمی تكنولوجیا المعلومات بخصو
 oتخص ب بی

سنو وتقییم المنجزات خالل

األمور التالی :

الم ب بوارد الالزم ب ب واآللی ب بات الكفیل ب ب بتحقیب ببق مه ب بام لجن ب ب حاكمی ب ب تكنولوجی ب با المعلومات.

 oأی إنح ارفات قد تؤثر سلبا على تحقی األهداف االست ارتیجی .
 oأی مخاطر غیر مقبول متعلق بتكنولوجیا وأمن وحمای المعلومات.

 oتقار ر األداء واالمتث بال بمتطلب بات اإلط بار الع بام إلدارة وض ببط وم ارقب ب م بوارد ومش باری تكنولوجیا المعلومات
 oتقار ر خاص بأبرز المخاطر المتعلق بتكنولوجیا المعلومات والناتج عن عملیات تحلیل المخاطر.

 .10تزویببد لجن ب حاكمی ب تكنولوجی با المعلوم بات بمحاضببر اجتماعاته با أوال ب بأول والحصببول عل بى
م با یفید االطالع علیها.
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سﺎدسﺎً :ﻣبﺎدئ اطﺎر ﺣﺎﻛﻣيﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
تنقسم مبادئ حاكمی تكنولوجیا المعلومات الى مجموعتین:

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

تطبيق نظام حاكمية مرن

تطبيق نظام حاكمية
متكامل

تحقيق الشمولية

التوافق مع متطلبات
واحتياجات البنك

تحقيق قيمة مضافة
ألصحاب المصالح

فصل منظومة الحاكمية
عن االدارة

اﻟﻣﺟﻣوعﺔ اﻟثﺎﻧيﺔ :المبادئ المرتبط باطار الحاكمی  Governance Frameworkالالزم لبناء نيام الحاكمی

على مستوى البنك.

مبني على أساس
Conceptual
Model

اطار مرن وقابل
للتعديل والتحديث
تبني ممارسات
وقواعد العمل
والتنظيم بحسب
المعايير الرئيسية
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سﺎبﻌﺎ :أهداف ﺣﺎﻛﻣيﺔ ٕوادارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﺻﺎﺣبﺔ ﻟهﺎ:
أ .تلبی احتیاجات أصحاب المصالح  (Stakeholder’s Needsوتحقیق توجهات وأهداف البنك من خالل
تحقیق أهداف المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها ،وبما یضمن:

 .1توفیر معلومات ذات جودة عالی كمرتكز یدعم آلیات صن القرار ف البنك.
 .2إدارة حصیف لموارد ومشار تكنولوجیا المعلومات ،تعيم االستفادة من تلك الموارد وتقلل الهدر منها.
 .3توفیر بنی تحتی تكنولوجی متمیزة وداعمه تمكن البنك من تحقیق أهدافه.
 .4اإلرتقاء بعملیات البنك المختلف من خالل تويی

منيوم تكنولوجی كفؤة وذات اعتمادی متمیزة.

 .5إدارة حصیف لمخاطر تكنولوجیا المعلومات تكفل الحمای الالزم لموجودات البنك.

 .6المساعدة ف تحقیق االمتثال لمتطلبات القوانین والتشر عات والتعلیمات باإلضاف لالمتثال
الستراتیجی وسیاسات ٕواجراءات العمل الداخلی .

 .7تحسین نيام الضبط والرقاب الداخل .
.8
.9

تعيیم مستوى الرضا عن تكنولوجیا المعلومات من قبل مستخدمیها بتلبی احتیاجات العمل بكفاءة وفعالی .
إدارة خدمات األطراف الخارجی الموكل إلیها تنفیذ عملیات ومهام وخدمات ومنتجات.

ب .تبن ممارسات وقواعد العمل والتنيیم بحسب أفضل المعاییر الدولی كنقط انطال یتم االرتكاز والبناء علیها

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

المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها.

د .تعز ز آلیات الرقاب الذاتی والرقاب المستقل وفح االمتثال ف مجال حاكمی ٕوادارة المعلومات والتكنولوجیا
المصاحب لها وبما یسهم ف تحسین وتطو ر األداء بشكل مستمر.
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ثﺎﻣﻧﺎ :ﻣكوﻧﺎت ﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛﻣيﺔ Governance System Components

العمليات واالهداف
البنية التحتية،
والبرامج والخدمات

الهياكل التنظيمية

نظام الحاكمية

الموظفين ،المهارات،
المعارف

السياسات واإلجراءات
واطر العمل

منظومة القيم
السلوكيات،
االخالقيات

المعلومات
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 .1اﻟسيﺎسﺎت واإلﺟراءات واطر اﻟﻌﻣل
 -على المجل

وض من لجانه اعتماد منيوم المبادئ والسیاسات وأطر العمل )Frameworks
أو من ُیف ّ

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

 -على المجل

وض من لجانه اعتماد المبادئ والسیاسات وأطر العمل وعلى وجه الخصو
أو من ُیف ّ

تلك

المتعلق بإدارة مخاطر تكنولوجیا المعلوماتٕ ،وادارة أمن المعلوماتٕ ،وادارة الموارد البشر والت تلب
متطلبات واهداف وعملیات حاكمی تكنولوجیا المعلومات الواردة ف  .االطار المرجع COBIT 2019

وض من لجانه اعتماد منيوم السیاسات الالزم إلدارة موارد وعملیات حاكمی
 على المجل أو من ُیف ّتكنولوجیا المعلومات والواردة بالمرفق رقم  6من التعلیمات واعتبار منيوم السیاسات هذه حدا أدنى م

إمكانی الجم والدمج لتلك السیاسات حسب ما تقتضیه طبیع العمل ،وعلى أن یتم تطو ر سیاسات أخرى

نايم مواكب لتطور أهداف البنك وآلیات العمل ،وعلى أن تحدد كل سیاس الجه المالك ونطا التطبیق

ودور المراجع والتحدیث وصالحیات االطالع والتوز واألهداف والمسؤولیات ٕواجراءات العمل المتعلق
بها والعقوبات ف حال عدم االمتثال وآلیات فح

االمتثال.

 یراعى لدى انشاء السیاسات مساهم كاف الشركاء الداخلیین والخارجیین واعتماد أفضل الممارساتالدولی وتحدیثاتها كمراج لصیاغ تلك السیاسات مثل COBIT 2019 ,COBIT5, ISO/IEC
27001/2, ISO 31000, ISO/IEC 38500, ISO/IEC 9126, ISO/IEC 15504, ISO

22301, PCI. DSS, ITIL…etc.

 .2األهداف وعﻣﻠيﺎت ﺣﺎﻛﻣيﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 -قیام البنك بإعداد واعتماد مصفوف للمسؤولیات والمعلومات  RACIحسب األهداف والعملیات الواردة ف

االطار المرجع  COBIT 2019من حیث :الجه أو الجهات وتلك المسؤول بشكل اول Responsible
وتلك المسؤول بشكل نها

 Accountableوتلك المستشارة  Consultedوتلك الت

 Informedتجاه كاف العملیات ف

المرفق المذكور مسترشدین باالطار المرجع

واعتمادها من قبل اللجان المشار الیها ف التعلیمات.

یتم إطالعها

COBIT 2019

 -قیام البنك بإعداد إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات یتوافق و تكامل م اإلطار العام الكل

إلدارة المخاطر ف البنك وبحیث یأخذ بعین االعتبار و لب كاف اهداف حاكمی تكنولوجیا المعلومات

الواردة ف االطار المرجع .COBIT 2019

 قیام البنك بتوفیر الوسا ل لتحقیق  Alignment Goalsواهداف حاكمی تكنولوجیا المعلومات الواردة فاالطار المرجع COBIT 2019
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 -تعتبر  Alignment Goalsواهداف حاكمی تكنولوجیا المعلومات الواردة ف االطار المرجع

COBIT

 2019ومعطیاتها حدا أدنى یتوجب على إدارة البنك العلیا االمتثال لها وتحقیقها بشكل مستمر ،وتعتبر
اللجن التوجیهی لتكنولوجیا المعلومات المسؤول األول عن ضمان االمتثال بتحقیق متطلباتها ،ولجن
حاكمی تكنولوجیا المعلومات والمجل

ككل المسؤول النها

بهذا الخصو

و توجب على كاف دوا ر

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

ف االطار المرجع COBIT 2019

التأكد من توافق اهداف حاكمی تكنولوجیا المعلومات الواردة االطار المرجع
ّ
 Alignment Goalsوالمساهم ف تحقیقیها والتوافق وتحقیق األهداف المؤسسی الواردة ف
المرجع

 COBIT 2019م

COBIT

 -یتولى المجل

االطار

المسؤولی المباشرة لعملیات التقییم والتوجیه والرقاب Evaluate, Direct & - EDM

 Monitorوحسب االطار المرجع COBIT 2019

عملی ضمان إدارة حصیف لمخاطر تكنولوجیا
 یتولى المجل ودا رة ادارة المخاطر المسؤولی المباشرة عن ّالمعلومات  (Ensured Risk optimization) EDM03وعملی ادارة المخاطر APO12
)(Managed Risk

 .3اﻟهيﺎﻛل اﻟﺗﻧظيﻣيﺔ
 -على المجل

اعتماد الهیاكل التنيیمی الهرمی واللجان) وعلى وجه الخصو

تلك المتعلق بإدارة موارد

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

 COBIT 2019وتحقیق أهداف البنك بكفاءة وفعالی .

 یراعى ضمان فصل المهام المتعارض بطبیعتها ومتطلبات الحمای التنيیمی المتعلق بالرقاب الثنا ی كحدأدنى وكفای وتحدیث الوص

الويیف لدى اعتماد وتعدیل الهیاكل التنيیمی للبنك.

 .4اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗقﺎرير
 -على المجل

واإلدارة التنفیذی العلیا تطو ر البنی التحتی ونيم المعلومات الالزم لتوفیر المعلومات

والتقار ر لمستخدمیها كمرتكز لعملیات اتخاذ القرار ف

البنك ،وعلیه یجب أن تتوفر متطلبات جودة

المعلومات  Information Quality Criteriaوالمتمثل بالمصداقی

Integrity, Completeness,

 Accuracy and Validity or Currencyومتطلبات السر بحسب سیاس تصنی

البیانات

ومتطلبات التوافر واالمتثال بتلك المعلومات والتقار ر ،باإلضاف للمتطلبات األخرى الواردة ف COBIT

.2019
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وض من لجانه اعتماد منيوم المعلومات والتقار ر الواردة ف المرفق رقم  7من
 على المجل أو من ُیف ّالتعلیمات واعتبار تلك المنيوم حدا أدنى ،م مراعاة تحدید مالكین لتلك المعلومات والتقار ر تحدد من
خاللهم وتفوض صالحیات االطالع واالستخدام بحسب الحاج للعمل والشركاء المعنیین ،وعلى أن یتم
مراجعتها وتطو رها بشكل مستمر لمواكب تطور أهداف وعملیات البنك وبما یتفق وأفضل الممارسات

الدولی المقبول بهذا الخصو

.

 .5اﻟخدﻣﺎت واﻟﺑراﻣج واﻟﺑﻧيﺔ اﻟﺗﺣﺗيﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
وض من لجانه واإلدارة التنفیذی العلیا اعتماد منيوم الخدمات والبرامج والبنی
 على المجل أو من ُیف ّالتحتی لتكنولوجیا المعلومات الداعم والمساعدة لتحقیق عملیات حاكمی تكنولوجیا المعلومات وبالتال
أهداف المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها ،وبالتال األهداف المؤسسی .

وض من لجانه واإلدارة التنفیذی العلیا اعتماد منيوم الخدمات والبرامج والبنی
 على المجل أو من ُیف ّالتحتی لتكنولوجیا المعلومات الواردة ف المرفق رقم  8من التعلیمات ،واعتبار تلك المنيوم حدا أدنى،

وعلى أن یتم توفیرها وتطو رها بشكل مستمر لمواكب تطور أهداف وعملیات البنك وبما یتفق وأفضل

الممارسات الدولی المقبول بهذا الخصو

.

 .6اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣهﺎرات واﻟخﺑرات
 -على المجل

وض من لجانه اعتماد مصفوف المؤهالت  HR Competenciesوسیاسات إدارة
أو من ُیف ّ

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

 -على إدارة البنك تويی

العنصر البشر المؤهل والمدرب من األشخا

المناسب ف المكان المناسب.

ذو الخبرة ف مجاالت إدارة

موارد تكنولوجیا المعلومات ٕوادارة المخاطر ٕوادارة أمن المعلومات ٕوادارة تدقیق تكنولوجیا المعلومات اعتمادا

على معاییر المعرف األكادیمی والمهنی والخبرة العملی باعتراف جمعیات دولی مؤهل بموجب معاییر
االعتماد الدول للمؤسسات المانح للشهادات المهنی

 )ISO/IEC 17024و Skills Framework

 for Information Age SFIAو/أو أی معاییر أخرى مواز كل بحسب اختصاصه ،على أن یتم

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

 -على اإلدارة التنفیذی ف

البنك االستمرار برفد مويفیها ببرامج التدر ب والتعلیم المستمر للحفاظ على

مستوى من المعارف والمهارات یلب

المرجع .COBIT 2019

ویحقق اهداف حاكمی تكنولوجیا المعلومات الواردة ف

االطار

 على اإلدارة التنفیذی ف البنك تضمین آلیات التقییم السنو  Performance Evaluationللكوادربمعاییر قیا

موضوعی تأخذ بعین االعتبار المساهم من خالل المركز الويیف بتحقیق أهداف البنك.
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 .7ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟقيم واألخالق واﻟسﻠوكيﺎت
القواعد السلوكی

وض من لجانه اعتماد منيوم أخالقی مهنی مؤسسی تعك
 على المجل أو من ُیف ّالمهنی الدولی المقبول بخصو التعامل م المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها تحدد بوضوح القواعد
السلوكی المرغوب وغیر المرغوب وتبعاتها.

 على المدقق الداخل والمدقق الخارج االمتثال لمنيوم األخال والممارسات المهنی المعتمدة من قبلالمجل

بحیث تتضمن بالحد األدنى منيوم األخال

المهنی الواردة ف

المعیار الدول )(ITAF

) (Information Technology Assurance Frameworkالصادر عن جمعی التدقیق والرقاب على

نيم المعلومات وتحدیثاته ). (ISACA

 -على المجل

واإلدارة التنفیذی العلیا تويی

اآللیات المختلف لتشجی تطبیق السلوكیات المرغوب وتجنب

السلوكیات غیر المرغوب من خالل اتباع أسالیب الحوافز والعقوبات على سبیل المثال ال الحصر.

ﺗﺎسﻌﺎ :األهداف ذات األوﻟويﺔ واالهﻣيﺔ اﻟﻌﻠيﺎ Focus Area
تعتبر اهداف الحاكمی ٕوادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها باإلضاف الى مكونات نيام الحاكمی والمرتبط
بنشاطات ومواضی

االمن السیبران  ،إدارة المخاطر ،وخصوصی وحمای البیانات ،واالمتثال ،والمراقب  ،التدقیق

والتوافق االستراتیج عبارة عن  )Focus Areaذات أهمی وأولوی علیا.

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

بها ف االطار المرجع " ،"COBIT 2019 Design Guideحیث یتم االخذ بعین االعتبار جمی او بعض من
معاییر التصمیم المذكوره ادناه ،من خالل اعطاء وزن لكل خاصیه أو محور كما هو مذكور ف الجدول ادناه وبما
یتناسب وتقییم وض البنك واستراتیجیته الحالیه:
الرقم

المعیار

 .1استراتیجی البنك

 .2األهداف المؤسسی

خصا
-

استراتیجی النمو وز ادة األرباح

-

استراتیجی االبداع والتمیز

-

استراتیجی تخفیض النفقات والكل

-

استراتیجی خدم العمالء

/محاور المعیار

التشغیلی

یتم اعطاء وزن لكل من أهداف المؤسس المذكوره ضمن إطارCOBIT2019
وبما یتناسب م اهداف البنك االستراتیجیه.
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 .3اطار المخاطر

یتم تحدید األثر واحتمالی حدوث كل من المخاطر المذكوره ضمن إطار
 ،COBIT2019وبما یتناسب م سجل المخاطر ألنيم المعلومات والتكنولوجیا
المصاحبه لها.

 .4محددات تكنولوجیا المعلومات ف
المؤسس
 .5إطار التهدیدات ومستواها
 .6مستوى متطلبات البی الرقابی
والتشر عی

 .7دور دا رة األنيم ف المؤسس

 .8الی تقدیم الخدمات من قبل دا رة
االنيم

یتم تحدید اهم الصعوبات الت تواجه دا رة انيم المعلومات والتكنولوجیا من خالل
قا م التحدیات والصعوبات المذكوره ف دلیل إطار .COBIT2019
-

حجم التهدیدات الت من الممكن ان یتعرض لها البنك معتدل)

-

حجم التهدیدات الت من الممكن ان یتعرض لها البنك مرتف )

-

محدودة

-

متوسط

-

مرتفع

-

یدعم و خدم البنك وال یعتبر مؤثر بشكل مباشر على استمرار االعمال

-

یدعم و خدم البنك و ؤثر بشكل مباشر على استمرار االعمال

-

دور تطور وابداع وال یؤثر على استمرار اعمال البنك

-

دور استراتیج وداعم لخطط وتطور االعمال و ؤثر بشكل جوهر على البنك

-

من خالل االسناد الخارج

-

من خالل الموارد الداخلی

-

من خالل السحاب المحوسب

-

من خالل أنماط متعددة تشمل الموارد المحلی واالسناد الخارج والسحاب
المحوسب

 .9منهجی تطو ر البرامج ٕوادارة
عملیات تكنولوجیا المعلومات

 .10معاییر تطبیق التكنولوجیا ف
البنك.

-

منهجی Agile
منهجی DevOps
)Waterfall

-

المفهوم التقلید

-

خلیط من األنماط أعاله.

-

مبادر وسبا ف تطبیق أفضل المعاییر التكنولوجی .

-

مبادر ف تطبیق أفضل المعاییر التكنولوجی بعد نضوجها وتطبیقها ف بنوك
اخرى.

-

غیر مبادر وغیر سبا ف تطبیق أفضل المعاییر التكنولوجی ویأخذ وقت
العتمادها.

 .11حجم البنك

-

كبیر من حیث عدد المويفین أكثر من  250موي )

-

متوسط/صغیر اقل من  250موي )
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ر
استاتيجية البنك
Enterprise Strategy

األهداف المؤسسية
Enterprise Goals

إطار المخاطر
Risk Profile

محددات تكنولوجيا
المعلومات ف المؤسسة
I&T Related Issues

إطار التهديدات ومستواها
Threat Landscape

مستوى متطلبات البيئة
ر
والتشيعية
الرقابية
Compliance
Requirements

دور دائرة األنظمة ف
المؤسسة
Role of IT

الية تقديم الخدمات من
قبل دائرة االنظمة
Sourcing Model for IT

التامج
منهجية تطوير ر
وإدارة عمليات تكنولوجيا
المعلومات
IT Implementation
Methods

معايت تطبيق التكنولوجيا
ر
ف البنك
Technology Adoption
Strategy

حجم البنك
Bank Size

 -یعتمد البنك منهجی  Goals Cascadeللوصول الى إطار حاكمی مؤسس باالعتماد على ما یل :

متطلبات اصحاب المصالح
االهداف المؤسسية
اهداف التوافق
اهداف الحاكمية وادارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
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اﺣدى عشر :اﻟﺗدقﯾق اﻟداخﻠي واﻟخﺎرﺟي:
 .1على المجل

رصد الموازنات الكافی وتخصی

المؤهل من خالل فر ق متخص

األدوات والموارد الالزم بما ف ذلك العنصر البشر

بالتدقیق على تكنولوجیا المعلومات ،والتأكد من أن كل من دا رة التدقیق

ٕوادارة موارد ومشار
الداخل ف البنك والمدقق الخارج قادر ن على مراجع وتدقیق عملیات تويی
تكنولوجیا المعلومات وعملیات البنك المرتكزة علیها مراجع فنی متخصص ) (IT Auditبحسب البند 4
أدناه ،من خالل كوادر مهنی مؤهل ومعتمدة دولیا بهذا المجال ،حاصلین على شهادات اعتماد مهنی
سار مثل ) (CISAمن جمعیات دولی مؤهل بموجب معاییر االعتماد الدول

للشهادات المهنی

 (ISO/IEC17024و/أو أی معاییر اخرى مواز .

 .2على لجن التدقیق المنبثق عن المجل

للمؤسسات المانح

من جه والمدقق الخارج من جه أخرى تزو د البنك المركز

األردن بتقر ر سنو للتدقیق الداخل وآخر للتدقیق الخارج على التوال یتضمن رد اإلدارة التنفیذی

بخصوصه ،وذلك بحسب ما ورد ف البند  4.2أدناه ووفق نموذج تقر ر

ٕواطالع وتوصیات المجل
تدقیق مخاطر-ضوابط) المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها ف المرفق رقم  4من التعلیمات ،وذلك

خالل الرب األول من كل عام ،وتحل هذه التقار ر محل نيیرتها أو الت تشملها من التقار ر المطلوب
بموجب تعلیمات سابق .

 .3على لجن التدقیق تضمین مسؤولیات وصالحیات ونطا عمل تدقیق تكنولوجیا المعلومات ضمن میثا

التدقیق ) (Audit Charterمن جه وضمن إجراءات متفق علیها م المدقق الخارج من جه أخرى،
وبما یتوافق ویغط التعلیمات.

 .4على المجل

التأكد ومن خالل لجن التدقیق المنبثق عنه من قیام المدقق الداخل والمدقق الخارج للبنك

لدى تنفیذ عملیات التدقیق المتخص

للمعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها اإللتزام بما یل :

 .4.1معاییر تدقیق تكنولوجیا المعلومات بحسب آخر تحدیث للمعیار الدول

ITAF Information

 Technology Assurance Frameworkالصادر عن جمعی التدقیق والرقاب على نيم

المعلومات  ISACAومنها:

 -تنفیذ مهمات التدقیق ضمن خط معتمدة بهذا الخصو

تأخذ بعین االعتبار األهمی النسبی

للعملیات ومستوى المخاطر ودرج التأثیر على أهداف ومصالح البنك.

 توفیر واإللتزام بخطط التدر ب والتعلیم المستمر من قبل الكادر المتخص -اإللتزام بمعاییر االستقاللی

المهنی

واإلدار

بهذا الصدد.

Professional and Organizational

 Independencyوضمان عدم تضارب المصالح الحالی والمستقبلی .

 اإللتزام بمعاییر الموضوعی ) (Objectivityوبذل العنای المهنی Due Professional Careوالحفاظ المستمر على مستوى التنافسی والمهنی  (Proficiencyمن المعارف والمهارات الواجب
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التمت بها ،ومعرف عمیق ف آلیات وعملیات البنك المختلف المرتكزة على تكنولوجیا المعلومات

وتقار ر المراجع والتدقیق األخرى المالی والتشغیلی والقانونی ) ،والقدرة على تقدیم الدلیل
) (Evidenceالمتناسب م الحال  ،والح

ألحكام القوانین واألنيم والتعلیمات.

العام ف كش

الممارسات غیر المقبول والمخالف

ٕوادارة موارد تكنولوجیا المعلومات وعملیات البنك المرتكزة
 .4.2فح وتقییم ومراجع عملیات تويی
علیها ٕواعطاء أر عام ) (Reasonable Overall Audit Assuranceحیال مستوى المخاطر
الكل للمعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها ضمن برنامج تدقیق یشمل على األقل المحاور المبین

ف المرفق رقم  5من التعلیمات ،على أن یكون تكرار التدقیق لكاف المحاور أو جزء منها كحد أدنى
مرة واحدة سنویا على األقل ف حال تم تقییم المخاطر بدرج  4او  5بحسب سلم تقییم المخاطر

الموضح ف

المرفق رقم  4من التعلیمات ،ومرة واحدة كل سنتین على األقل ف

حال تم تقییم

المخاطر بدرج  ،3ومرة واحدة كل ثالث سنوات على األقل ف حال تم تقییم المخاطر بدرج  2او

 ،1م مراعاة التغیر المستمر ف مستوى المخاطر واألخذ بعین االعتبار التغیرات الجوهر الت

تط أر على بی المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها خالل فترات التدقیق المذكورة ،على أن یتم تزو د

البنك المركز بتقار ر التدقیق ألول مرة بغض النير عن درج تقییم المخاطر ،وعلى أن تشمل

عملیات التقییم للمحاور المذكورة آلیات البنك المتبع من حیث التخطیط االستراتیج ورسم السیاسات
والمبادئ ٕواجراءات العمل المكتوب والمعتمدة ،وآلیات تويی

الموارد المختلف بما فیها موارد تكنولوجیا

المعلومات والعنصر البشر  ،وآلیات وأدوات المراقب والتحسین والتطو ر ،والعمل على توثیق نتا ج
التدقیق وتقییمها اعتمادا على أهمی االختالالت ونقاط الضع

المالحيات) باإلضاف للضوابط

المفعل وتقییم مستوى المخاطر المتبقی والمتعلق بكل منها باستخدام معیار منهج لتحلیل وقیا

المخاطر ،متضمنا اإلجراءات التصحیحی المتفق علیها والمنو اتباعها من قبل إدارة البنك بتوار
محددة للتصحیح ،م اإلشارة ضمن جدول خا

مالك كل مالحي .

إلى الرتب الويیفی لصاحب المسؤولی ف البنك

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

بصورة ذلك كلما تطلب األمر.

 .4.4تضمین آلیات التقییم السنو ) (Performance Evaluationلكوادر تدقیق تكنولوجیا المعلومات
بمعاییر قیا

موضوعی تأخذ كل ما ورد ف البند  4أعاله بعین االعتبار ،وعلى أن تتم عملیات

التقییم من قبل المجل

ممثال بلجن التدقیق المنبثق عنه.

 .5من الممكن إسناد ) (Outsourceدور المدقق الداخل للمعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها (Internal
) IT Auditلجه خارجی متخصص مستقل تماما عن المدقق الخارج المعتمد بهذا الخصو
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 ،شر ط

تلبی كاف متطلبات التعلیمات وأی تعلیمات أخرى ذات صل واحتفاظ لجن التدقیق المنبثق عن المجل

والمجل

نفسه بدورهما فیما یتعلق بفح

 .6یسمح باعتماد تقار ر المدقق الداخل

االمتثال والتأكد من تلبی هذه المتطلبات كحد أدنى.

والخارج

القا م مقامها على ان یتم اطالع المجل

من قبل لجن حاكمی تكنولوجیا المعلومات او اللجن

على تلك التقار ر.

اثﻧى عشر :ﻧطﺎق وآﻟيﺔ ﺗطﺑﯾق وﺗﺑﻧي ﻧظﺎم ﺣﺎﻛﻣيﺔ وادارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﺻﺎﺣبه
ﻟهﺎ وﻣهﺎم األطراف اﻟرئيسيه:
أوالً :ﻧطﺎق وآﻟيﺔ ﺗطﺑﯾق وﺗﺑﻧي ﻧظﺎم ﺣﺎﻛﻣيﺔ وادارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﺻﺎﺣبه ﻟهﺎ:

• یشمل نطا تطبی التعلیمات كاف عملیبات البنبك المرتكبزة علبى تكنولوجیبا المعلومبات بمختلب

الفبروع

والدوا ر ،وتعتبب ببر جمی ب ب األط ب براف أص ب بحاب المص ب بالح معنی ب ب بتطبیب ببق التعلیم ب بات كب ببل بحسب ببب دوره
وموقعه.

• تعتبر االهدف الواردة ف االطار المرجع  COBIT 2019وباق عناصر التمكین السته المرتبط بنشاطات

تتعلق بمواضی االمن السیبران ٕوادارة المخاطر وخصوصی وحمای البیانات واالمتثال والمراقب والتدقیق
والتوافق االستراتیج عبارة عن  Focus Areasذات أهمی واولوی علیا.

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

نتا ج الدراس الت تجر ها لجن حاكمی تكنولوجیا المعلومات والمشار الیها أعاله ،على ان ال یقل مستوى

النضوج للنشاطات المتعلق باالهداف ذات األهمی واالولوی العلیا عن المستوى )(Fully Achieved) (3
بحسب سلم النضوج الوارد ف االطار  ،COBIT 2019ویسمح باعتبار ما الیز د عن  %26من األهداف

الواردة ف االطار  COBIT 2019ضمن اهداف اإلدارة العلیا بما الیز د عن  9اهداف بحد اقصى من

اصل  35هدف) على انها اهداف ذات أهمی واولوی ادنى اعتماد على نتا ج دراس نيام حاكمی وادارة
المعلومات والتكنولوجیا المصاحبه لها والمعتمده من لجن حاكمی المعلومات.

• على البنك عند توقی اتفاقیات إسناد ) (Outsourcingم الغیبر لتبوفیر المبوارد البشبری والخبدمات والبب ب ارمج
والبنیب ب التحتیب ب لتكنولوجیب با المعلومب بات به ببدف تسب بییر عملیب بات البن ببك التأك ببد م ببن إلتب بزام الغی ببر بتطبیببق
بنببود هببذه التعلیم بات بش بكل كل ب

أو جز ب

بالقببدر الببذ

یتناسببب م ب أهمی ب وطبیع ب عملی بات البنك

والخدمات والب ارمج والبنی التحتی المقدم قبل وأثناء فتبرة التعاقبد ،وبمبا ال یعفب المجلب

واإلدارة التنفیذی

العلیا من المسؤولی النها ی لتحقی متطلبات التعلیمات بما ف ذلبك متطلببات التبدقی البواردة ف الدلیل.

• یتوجب على البنك مواكب اإلصدارات الناش المستقبلی وتحدیثاتها فیما یخ
یحتویه من معاییر دولی أخرى مستند لها ضمن هذا اإلطار.
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اإلطار العام  COBITوما

• ال بد عند التطبیق والدخول ف تفاصیل الدعامات الممكنات) السبع والمرفقات والعملیات واألهداف الفرعی

 )Tailoringوبما ینسجم ومعطیات البنك لخدم أهداف ومتطلبات التعلیمات

أن تقوم البنوك بتطوی

والمعیار  COBIT2019والعمل على إیجاد التغییر المطلوب لتوفیر وتهی البی الالزم للتطبیق.

• یقوم البنك باتباع أسلوب تحلیل اإلنحراف  Gap Analysisبین الوض الحال والمقارن م متطلبات
التعلیمات والمعیار تمهیدا لعملی التطبیق اخذین باالعتبار األهداف الت

الحال  ،الوض المستقبل .

یسعى البنك لتحقیقها ،الوض

• على البنك إرسال تقر ر اإلنجاز المتعلق باالمتثال لتحقیق متطلبات التعلیمات البنك المركز االردن كل
ست أشهر من تار

التعلیمات ،موضحا فیه مستوى اإلنجاز لكل بند من بنود التعلیمات حسب تعامیم

وتعلیمات البنك المركز .
ثﺎﻧﯾــﺎً :األطراف اﻟرئيسيه وﻣهﺎﻣهﺎ:

• رئﯾس وأعﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس واﻟخﺑراء اﻟخﺎرﺟﯾﯾن اﻟﻣسﺗﻌﺎن ﺑهم :تول مسؤولیات التوجیه العام لتبن والحفاظ

على حاكمی وادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبه لها بالمستویات المحدده والموافق على المهام

والمسؤولیات ،والدعم وتقدیم التمویل الالزم.

• اﻟرئيس اﻟﺗﻧفﯾذي وﻧواﺑه وﻣسﺎعدﯾه ورؤسﺎء اﻟﻣﺟﻣوعﺎت وﻣسؤوﻟي اﻟﻌﻣﻠيﺎت وﻣدراء اﻟفروع :تول
مسؤولیات تسمی األشخا

المناسبین من ذو الخبرة لتمثیلهم ف

والتكنولوجیا المصاحبه لها وتوصیف مهامهم ومسؤولیاتهم.

مشار وادارة عملیات المعلومات

• ﻟﺟﻧﺔ ﺣﺎﻛﻣيﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻠﺟﻧه اﻟﺗوﺟﯾهيه ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :تول المسؤولیات المنوطه
بموجب المهام الموضحه ضمن البند الخام

من هذا الدلیل صفحه .)5

• اﻟﺗدقﯾق اﻟداخﻠي :تول مسؤولیاته المنوط به بموجب التعلیمات بشكل مباشر ،والمشارك ف

تبن وتطبیق النيام بما یمثل دور التدقی الداخل ف األمور التنفیذی كمستشار وم ارقب مستقل.

• اﻟﻣخﺎطر واالﻣﺗثﺎل واﻟقﺎﻧوﻧﯾﺔ :تول مسؤولیات المشارك ف تبن والتأكد من تطبیق مباد ء الحوكم بما
یمثل دور تلك الدوا ر.

• ﺣﺎﻛﻣيﺔ ورقﺎبﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟيﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:

 oاالشراف على مهام واعمال وواجبات حاكمی عملیات انيم المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها بما
یضمن توافقها م افضل الممارسات الدولیه ف هذا المجال.

 oتقییم تطبیق وتبن كاف عملیات حاكمی انيم المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها والمعتمده ضمن
نيام الحاكمیه المخص

للبنك واالشراف على وصول وابقاء هذه العملیات ضمن مستویات النضوج
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المطلوبه باالعتماد على اتباع أسلوب تحلیل اإلنحراف  Gap Analysisبین الوض الحال ونيام
حاكمی وادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبه لها المعتمد ،تحقیقا الهداف واستراتیجیات البنك.

 oتوجیه ومراقب االمتثال لتعلیمات البنك المركز األردن بهذا الخصو

.

 oبناء نيام یضمن متابع ومراقب مصفوف االهداف المؤسسیه الخاصه بالبنك والی ربطها بمصب بفوف

اهداف التوافق ،واعتمادهب با وم ارجعة هذه اآللیه سنویا وبشب بكل مس ب بتمر مما یض ب بمن تحقیب ببق األهب ببداف
االس ب بت ارتیجی للبنب ببك.

 oتصمیم وبناء نيام حاكمی مخص

لتلبی احتیاجات ومتطلبات البنك بناء على دراس نوعی و/او

كمی تعد لهذا الغرض وتراج بشكل سنو على األقل وتأخذ باالعتبار محددات التصمیم Design
 )Factorsواألهداف ذات األولوی واالهمی العلیا  ،)Focus Areaوضمان مواءمتها م اهداف

واستراتیجی البنك.

 oمراقب وتحلیل أداء عملیات انيم المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها عن طر ق مؤشرات االداء.

 oرف المواد والتقار ر المناسبه الجتماعات اللجن التوجیهیه العلیا ولجن حاكمی تكنولوجیا المعلومات،
وضمان شفافی وجودة المعلومات مما یدعم اتخاذ الق اررات والتوصیات المناسبه لتحقیق الفا دة ،وتعيیم
القیم المضاف الصحاب المصلحه ،ومتابع إنجاز التكلیفات المنبثق عن هذه اللجان.
 oتول

دور المرشد لنشر المعرف بالمعیار وتسهیل عملی التطبی

والتبن

على ان یتم االستعانه

بالمتخصصین وحمل الشهادات الفنیه والمهنیه الخاصه بالمعیار COBIT Foundation, COBIT
 Assessor, COBIT Implementation, CGEITمن داخل البنك ومن خارجه عند الحاجه.
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ثﺎﻟث عشر :اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﻌدﯾالت:
یتم مراجع هذا الدلیل وتحدیثه كلما اقتضت الحاج وذلك من خالل لجن حاكمی تكنولوجیا المعلومات المنبثق

عن المجل .

رابع عشر :ﻣواد وﻣرفقﺎت اﻟﺗﻌﻠيﻣﺎت:
تتلخ

المؤسسی وأهداف تكنولوجیا المعلومات والعملیات
المرفقات بمجموع من المرتكزات والدعامات واألهداف
ّ

المرتبط بها وآلیات التدقیق الداخل والخارج والنماذج الواجب تطبیقها من خالل البنود الواردة ف الدلیل اعاله
والمواد عدد اربع عشر) والمرفقات التفصیلی

عدد ثمانی ) المذكورة والمرفق ف التعلیمات وحسب الملخ

التال :
ﻣواد اﻟﺗﻌﻠيﻣﺎت:
1.1

تعر

1.3

نطا التعلیمات المادة )3

1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

وشروط تطبیق التعلیمات المادة )1

التعر فات المادة )2

اعداد دلیل حاكمی ٕوادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها المادة )4
نشر دلیل حاكمی ٕوادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها المادة )5

اعداد أهداف حاكمی ٕوادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها المادة )6
اللجان المادة )7
األهداف وعملیات حاكمی تكنولوجیا المعلومات المادة )8
التدقی الداخل والخارج

المادة )9

1.10

المبادئ والسیاسات وأطر العمل المادة )10

1.12

المعلومات والتقاریر المادة )12

1.11
1.13
1.14
1.15

الهیاكل التنظیمی

المادة )11

الخدمات والب ارمج والبنی التحتی لتكنولوجیا المعلومات المادة )13
المعارف والمهارات والخبرات المادة )14

منيوم القیم واألخال والسلوكیات المادة )15
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ﻣرفقﺎت اﻟﺗﻌﻠيﻣﺎت:
اﻟﻣﻠﺣق  :1تحل االهداف المؤسسی
قیا

 )Enterprise Goalsتتكون من  13هدف) ومؤشرات/معاییر

مدى تحققها على مستوى كل هدف والمطلوب من البنوك مكان مصفوف االهداف المؤسسی ف

المرفق  )1من التعلیمات
اﻟﻣﻠﺣق  :2تحل مصفوف أهداف التوافق  Alignment Goalsتتكون من  13هدف) ومؤشرات/معاییر
قیا

مدى تحققها والمطلوب من البنوك مكان مصفوف االهداف المؤسسی ف المرفق  )2من التعلیمات،

وتتفق المصفوف بشكل مباشر او غیر مباشر م األهداف المؤسسی .
اﻟﻣﻠﺣق  :3اهداف حاكمی

ٕوادارة تكنولوجیا المعلومات

 40 ،Objectivesهداف ضمن خم

Governance & Management

محاور ر یسی تشكل االطار العام لحوكم وادارة عملیات انيم

وتكنولوجیا المعلومات) وحسب الوارد ف الصفح  35-33من Governance and Management
Objectives COBIT 2019
• الحوكم مجل

االدارة):

✓ اهداف التقییم والتوجیه والرقاب ) Evaluate, Direct and Monitor (EDMوتنقسم الى  5اهداف
• االدارة التنفیذی التخطیط ،البناء ،التشغیل ،الرقاب ):
✓ اهداف التوافق والتخطیط والتنيیم ) Align, Plan and Organize (APOوتنقسم الى  14اهداف.
✓ اهداف البناء والتطو ر والشراء ) Build, Acquire and Implement (BAIوتنقسم الى  11اهداف.
✓ اهداف توصیل الخدمات والدعم ) Delivery, Service and Support (DSSوتنقسم الى 6
اهداف.
✓ اهداف الرقاب والتقییم والقیا

) Monitor, Evaluate and Assess (MEAوتنقسم الى  4اهداف.
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اﻟﻣﻠﺣق  :4نموذج وآلیات تقر ر تدقیق المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها وحسب المكونات التالی :
نموذج إطالع وتوصیات المجل

.I

.II

على التقر ر

اآللیات :نتا ج التقییم الكل  ،Composite Risk ratingتقییم مخاطر ضوابط) المعلومات
والتكنولوجیا المصاحب لها ،منهجی الفح

والتقییم ،مناقش التقر ر ،محددات التدقیق،

مؤهالت وخبرات المدقق المسؤول وأعضاء فر ق التدقیق

متن التقر ر

.III

المالحيات العالق ولم تعالج من سنوات سابق

.IV

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

حاكمی تكنولوجیا المعلومات  ،IT Governanceالبرامج التطبیقی وادارتها ،ادارة قواعد البیانات ،ادارة

اجهزة الكمبیوتر الر یسی  ،ادارة الشبكات ،ادارة خطط استمرار االعمال واالمن الماد والبی .
اﻟﻣﻠﺣق  :6منيوم السیاسات المطلوب وبحد أدنى  26سیاس ر یسی ):

حاكمی تنيیم تكنولوجیا المعلومات ،أمن وحمای المعلومات ،خطط استمرار العمل والتعاف

من

الكوارث ،ادارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات ،االمتثال لسیاسات تكنولوجیا المعلومات ،خصوصی

البیانات  ،Data Privacyالتعهید  ،Outsourcingادارة المشار  ،ادارة الموجودات ،االستخدام
والسلوك المقبول لموارد تكنولوجیا المعلومات ،ادارة التغییر

الكمبیوتر

 ،Change Managementأجهزة

المركز  ،الطرفی ) ،االجهزة المحمول  ،ادارة صالحیات النفاذ

User Access

 ،Managementسیاس تطو ر واقتناء البرمجیات  ،System Development Life Cycleادارة

مستوى الخدمات  ،Service level managementالنس االحتیاطی واالسترجاع & Back up
 ،Restoreاالحتفاظ بالبیانات  ،Retentionشراء االنيم والتجهیزات  ،Purchasingالنفاذ عن بعد

 ،Remote Accessالشبكات ،الشبكات الالسلكی  ،فح
 ،& Penetration Testingاجهزة الحمای

اﻟﻣﻠﺣق  :7المعلومات والتقار ر وأس

االخت ار وتحلیل الثغرات Vulnerability

 ،Fire wallsمقسم الهات .

العمل وبحد أدنى  20بند):

مصفوف الصالحیات واالمتیازات  ،Authority Matrixتحلیل عوامل المخاطر IT Risk Factors
 ،Analysisسینار وهات تحلیل مخاطر تكنولوجیا المعلومات  ،IT Risk scenario analysisسجل

مخاطر تكنولوجیا المعلومات  ،IT Risk Registerمصفوف االدوار والمسؤولیات ،RACI Chart

مل

المخاطر  ،IT Risk Profileتقار ر المخاطر  ،IT Risk Reportsخر ط المخاطر IT Risk

 ،Mapالمخاطر المقبول والكامن  ،Risk Universe & Appetite & Toleranceمؤشرات قیا
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المخاطر الر یسی  ،IT Risk Indicatorsتعر فات المخاطر  ،Risk Taxonomyمصفوف المخاطر
المحسوب

 ،Risk and Control Activity Matrixمیزانیات أمن وحمای المعلومات ،تقار ر دعم

القرار  ،MIS Reportsاستراتیجیات تدقیق تكنولوجیا المعلومات ،اجراءات تدقیق تكنولوجیا المعلومات،
مصفوف المؤهالت  ،Competenciesأفضل المعاییر الدولی إلدارة موارد ومشار

تكنولوجیا

المعلوماتٕ ،وادارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات ،وأمن وحمای والتدقیق على تكنولوجیا المعلومات
اﻟﻣﻠﺣق  :8الخدمات والبرامج والبنی التحتی لتكنولوجیا المعلومات وبحد أدنى  8بنود):

خدمات ادارة الحوادث  ،Incident Management Servicesادارة موجودات تكنولوجیا المعلومات

 ،IT Assets Inventoryالتوعی بالممارسات السلیم ألمن المعلومات ،ادارة اجراءات النفاذ

 ،Access Managementادارة 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:
2016/10/25

 .1تعلیمات حاكمی ٕوادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحب لها رقم  2016/65بتار
الصادرة عن البنك المركز وتعمیم البنك المركز رقم  948/6/10بتار  2019/1/21والمستند على
االطار المرجع  COBIT 2019والمنشور على موق البنك المركز http://www.cbj.gov.jo

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

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

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
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