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 مقدمة -1
دارةنظرة عامة عمى حاكمية و  1-1  لهاالمصاحبة تكنولوجيا المعمومات وال ا 

 
دارةو  حاكمية إطاروضع   المصاحبة لياتكنولوجيا المعمومات وال ا 
وأىداف عمميات توافق  لمتأكد من الدولي إلسالميا العربي بالبنك

 الحتياجات ل وتمبيةً اعمالمعمومات مع أىداف األ تكنولوجيا
لتحقيق المنافع المرجوة من خالل دومًا  اليادفة المصالحأصحاب 
بالشكل  يتم ادارتيااألمثل لمموارد عند مستويات مخاطر  االستخدام
 األمثل.

 
 
 
 
 
 
 
 

دارةحاكمية و أهداف  1-2  المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها ا 
دارةإطار حاكمية و يأتي   األىداف التالية:تحقيق لليا المصاحبة المعمومات والتكنولوجيا  ا 
 .األعمالأىداف تكنولوجيا المعمومات مع أىداف مواءمة  .1
لمموارد عند مستويات مخاطر  واالستخدام األمثلتوازن بين تحقيق المنافع  خالل خمقتمبية احتياجات أصحاب المصالح من  .2

 .بالشكل األمثل يتم ادارتيا
دارةالقرار فيما يتعمق بحاكمية و توفير المعمومات والتقارير الكافية لدعم عممية صنع  .3  المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا. ا 
 مشاريع تكنولوجيا المعمومات وموارد تكنولوجيا المعمومات. دارةإل حصيفةو نشاء عمميات فعالة إ .4
 .تمكن البنك من تحقيق استراتيجيات األعمالالتي و بنية تحتية لتكنولوجيا المعمومات ونظم المعمومات نشاء إ .5
 .البنك عممياتو  مخاطر تكنولوجيا المعمومات لضمان الحماية الالزمة لموجودات إدارةاألمثل مع التعامل  .6
 االمتثال لمتطمبات القوانين والتشريعات الداخمية والخارجية. .7
 تحسين مستوى الرضا عن خدمات تكنولوجيا المعمومات من قبل مستخدمييا. .8
 .العالقة مع األطراف الخارجية / المزودين إدارة .9

  

 موائمة األهداف

التعامل األمثل مع 
 المخاطر

دام األمثل االستخ
 للموارد

 القيمةتحقيق 

حاكمية تكنولوجيا 
المعلومات 
 المؤسسية
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 الثاني القسم

 

المعلومات والتكنولوجيا  إدارةحاكمية و

اإلسالمي  في البنك العربيالمصاحبة لها 

 الدولي 
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دارةحاكمية و  -2  الدولي اإلسالميالبنك العربي في المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها  ا 
دارةحاكمية و ليوضح الشكل التالي اإلطار الشامل   :الدولي اإلسالميالبنك العربي في  المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا ا 

 

 
األعمال مصالح أصحاب احتياجات تمبية  

المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها إدارة   
 

المصاحبة لها والتكنولوجياالمعلومات  إدارةو حاكمية  

والتكنولوجيا المصاحبة لهاحاكمية المعلومات   

 الذليل: 

إدارةدليل حاكمية و 
المعلومات والتكنولوجيا 

 المصاحبة لها

 

ضواى وضع إطار الحاكويت 

 والحفاظ عليه

 الذليل: 

 مشاريع  إدارةإطار
 تكنولوجيا المعلومات

 

الونافعتحقيق ضواى   

  الذليل

 مخاطر  إدارةإطار
 تكنولوجيا المعلومات

ضواى التعاهل األهثل هع 

 الوخاطر

  الذليل

 التوجيهية المبادئ
لتخصيص الموارد 

 والقدرات

ضواى االستخذام األهثل 

 للوىارد

  الذليل

دعداد إل التوجيهية مبادئال
 التقارير والتواصل

 

ضواى الشفافيت هع أصحاب 

 الوصالح

 التخطيط البناء التشغيل الرقابت

المتثال للقوانين والتعليمات التنظيمية وإعداد التقاريرا  

 اللجنت التىجيهيت لتكنىلىجيا الوعلىهاث
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)الدعامات( تمكينالعناصر والمبادئ    

 التقيين

 
 التىجيه

 
 الرقابت

 

 التقيين

 التىجيه

 الرقابت

 

 التقيين

 
 التىجيه

 
 الرقابت

 

 التقيين

 
 التىجيه

 
 الرقابت

 

 التقيين

 
 التىجيه

 
 الرقابت

 

األهثل هع الوخاطرالتعاهل  الونافع تحقيق االستخذام األهثل للوىارد   

 الهيكل التنظيمي
 

الوعلىهاث تكنىلىجيا حاكويت لجنت  

 

الوخاطر إدارة لجنت  

 

التذقيق لجنت  

 

 

ا الوصاحبت لها الوعلىهاث والتكنىلىجي إدارةحاكويت ول اإلطار الشامل: 1الرسن التىضيحي رقن 

الوصاحبت لها الوصاحبت لها

 الهيكل التنظيمي
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 المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لهاحاكمية  -3
 المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها حاكميةتجاه  دارةالتزام مجمس اإل 3-1

يتولى و والتكنولوجيا المصاحبة لياحاكمية المعمومات بتبني منيجية شاممة لضمان الدولي  اإلسالميالبنك العربي  إدارةيمتزم مجمس 
 ،Evaluate)المجمس المسؤولية المباشرة لعمميات التقييم والتوجيو والرقابة 

Direct and Monitor (EDM) ) تناط بو مسؤوليةو: 
دارةو دليل لحاكمية باعتماد وذلك  ضمان وضع إطار الحاكمية والحفاظ عميو .1  ا 

  .والتكنولوجيا المصاحبة ليا المعمومات
مخاطر  دارةإلإطار عمل باعتماد وذلك  ضمان التعامل األمثل مع المخاطر .2

 .تكنولوجيا المعمومات
مبادئ التوجييية لتخصيص ال باعتمادوذلك  ضمان االستخدام األمثل لمموارد .3

 .الموارد والقدرات
 .المعمومات دارة مشاريع تكنولوجياإ إطار باعتمادوذلك المنافع ضمان تحقيق  .4
عداد إلباعتماد المبادئ التوجييية  وذلك الشفافية مع أصحاب المصالحضمان  .5

 .التقارير والتواصل
 الهيكل التنظيمي 3-2

دارةو  حاكمية وتمكينتم انشاء المجان التالية لدعم   المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا: ا 
  المخاطر إدارةلجنة  -1

مخاطر تكنولوجيا المعمومات  إدارةمسؤولية  وقد اسند الييا المخاطر إدارةلجنة 
دارةو   .لدى البنك استمرارية االعمال ا 
 لجنة التدقيق -2

مع اإلطار الكمي لحاكمية  لمتثاااللجنة التدقيق وقد اسند الييا مسؤولية التأكد من 
 تكنولوجيا المعمومات.

 لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات -3
فيما يتعمق بحاكمية  دارةاإلتشكمت لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات لدعم مجمس 

دارةو  عن  وفي الصفحات الالحقة توصيف المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا ا 
 .ياومسؤوليات ىادوار أانعقاد المجنة و  دوريةو األعضاء، و والغرض، النطاق 

  



 
 
 

6 

 لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات 3-3
 .المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا حاكميةفيما يتعمق ب دارةمجمس اإللجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات لدعم  تم تشكيل

التوجو  ميوائأنشطة تكنولوجيا المعمومات بما  ضبطيتمثل نطاق وغرض لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات في  النطاق والغرض:
واالستخدام األمثل لمموارد عند مستويات  بالوصول إلى المنافع المرجوة أصحاب المصالحاالستراتيجي لمبنك ولضمان تمبية احتياجات 

 .مخاطر مقبولة ومدارة بالشكل األمثل
  .دارةمن مجمس اإل تتكون لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات من ثالثة أعضاء أعضاء المجنة:

 أو حسب الضرورة. بشكل ربع سنويتجتمع المجنة دورية انعقاد المجنة: 
 :ما يميتهدف لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات إلى تحقيق 

 والحفاظ عميو. حاكمية تكنولوجيا المعموماتضمان وضع إطار  .1
 ضمان التعامل األمثل مع المخاطر. .2
 ضمان االستخدام األمثل لمموارد. .3
 .المرجوةوصوال لمقيم المنافع ضمان تحقيق  .4
 ضمان الشفافية مع أصحاب المصالح. .5
 والمسؤوليات: دواراأل
 دارةىداف االستراتيجية لتكنولوجيا المعمومات واليياكل التنظيمية المناسبة بما في ذلك المجان التوجييية عمى مستوى اإلاعتماد األ .1

قيمة مضافة من مشاريع واستثمارات موارد  وتحقيق أفضلالتنفيذية العميا وبما يضمن تحقيق وتمبية األىداف االستراتيجية لمبنك 
  .نولوجيا المعموماتتك

، مثل استخدام نظام بطاقات األداء المتوازن لتكنولوجيا األىداف االستراتيجيةاستخدام األدوات والمعايير الالزمة لمراقبة تحقق  .2
 .(Return On Investment)( ROI( واحتساب معدل العائد عمى االستثمار )IT Balanced Scorecardsالمعمومات )

يحاكي أفضل الممارسات بما موارد ومشاريع تكنولوجيا المعمومات و عمميات حاكمية  وضبط ومراقبة دارةالعام إلاعتماد اإلطار  .3
 .بيدف زيادة الكفاءة المالية والتشغيمية الدولية المقبولة بيذا الخصوص

 لتحقيقيا.الفرعية الالزمة  اعتماد مصفوفة األىداف المؤسسية وأىداف المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا وتوصيف األىداف .4
العمميات الرئيسية لحاكمية تكنولوجيا المعمومات والعمميات الفرعية  لمجموعة (RACI Chartاعتماد مصفوفة لممسؤوليات ) .5

 .المنبثقة عنيا
المخاطر في  دارةيتوافق ويتكامل مع اإلطار العام الكمي إل بما مخاطر تكنولوجيا المعمومات دارةالتأكد من وجود إطار عام إل .6

 .البنك
 بما يتوافق واألىداف االستراتيجية لمبنك. تالمعمومااعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا  .7
االشراف العام واالطالع عمى سير عمميات وموارد ومشاريع تكنولوجيا المعمومات لمتأكد من كفايتيا ومساىمتيا الفاعمة في  .8

 تحقيق متطمبات وأعمال البنك.
 .االنحرافاتاالطالع عمى تقارير التدقيق لتكنولوجيا المعمومات واتخاذ ما يمزم من إجراءات لمعالجة  .9

 .انحرافاتالتوصية لممجمس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح أية  .10
 مات التالية:و اعتماد المبادئ والسياسات واطر العمل والمنظ .11

وضبط ومراقبة موارد  دارة( الالزمة لتحقيق اإلطار العام إلFrameworksمنظومة المبادئ والسياسات وأطر العمل ) .أ 
 ومشاريع تكنولوجيا المعمومات.

دارةمخاطر تكنولوجيا المعمومات، و  دارةالمبادئ والسياسات وأطر العمل إل .ب  دارةأمن المعمومات، و  ا   الموارد البشرية. ا 



 
 
 

7 

وأسس تطويرىا وتحديد مالكييا ونطاق  موارد وعمميات حاكمية تكنولوجيا المعمومات دارةمنظومة السياسات الالزمة إل .ج 
 .تطبيقيا

 حاجة بحسب ياواستخدام عمييا االطالع وصالحيات والتقارير المعمومات تمك مالكي تحديدو  والتقارير، المعمومات منظومة .د 
 .لعملا

المعمومات الداعمة والمساعدة لتحقيق عمميات حاكمية تكنولوجيا منظومة الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا  .ه 
 .المعمومات وبالتالي األىداف المؤسسية

توفيرىا وتطويرىا بشكل مستمر لمواكبة تطور والتأكد من  .منظومة الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات .و 
 الدولية المقبولة بيذا الخصوص.أىداف وعمميات البنك وبما يتفق وأفضل الممارسات 

( وسياسة الموارد البشرية الالزمة لتحقيق متطمبات عمميات حاكمية تكنولوجيا HR Competenciesمصفوفة المؤىالت ) .ز 
دارةالموارد البشرية و  إدارةفي مجاالت  المعمومات دارةمخاطر أمن المعمومات و  ا  تدقيق تكنولوجيا المعمومات مع ضمان  ا 

 .لتقييم السنوي لمراجعة مدى تحقيق أىداف البنكوجود آليات ا
 المعمومات مع التعامل بخصوص المقبولة الدولية المينية السموكية القواعد تعكس مؤسسية مينية اخالقية ومةظمن .ح

.والتأكد من توفر آليات التدقيق الداخمي والخارجي المناسبة ليا المصاحبة والتكنولوجيا

 
 

دارةمجلس اإل  

حاكمية تكنولوجيا لجنة 

 المعلومات

 المدخالت المخرجات

 اإلدارةتوجييات مجمس 
 توصيات المجنة التوجييية لتكنولوجيا

 المعمومات 
 مصفوفة ربط األىداف المؤسسية

 والتكنولوجية
مشاريع  وموارد    إطار إدارة

 تكنولوجيا المعمومات
 دارة تكنولوجيا دليل حاكمية وا 

 المعمومات
 المسؤوليات لمعمميات مصفوفة

الرئيسية لحاكمية تكنولوجيا 
 المعمومات

 اطار عمل إدارة مخاطر المؤسسة
دارة مخاطر تكنولوجيا المعمومات  وا 

 موازنات تكنولوجيا المعمومات
)المصاريف الرأسمالية والتشغيمية 

 والمشاريع االستراتيجية(
 تقارير التدقيق عمى تكنولوجيا

 المعمومات
يير واألطر المبادئ والمعا

 والمنظومات

 مصفوفة ربط األىداف
المؤسسية والتكنولوجية 

 المعتمدة
مشاريع  وموارد    إطار إدارة

 تكنولوجيا المعمومات المعتمد
 دارة الدليل المعتمد لحاكمية وا 

 تكنولوجيا المعمومات 
  مصفوفة المسؤوليات

لمعمميات الرئيسية لحاكمية 
 تكنولوجيا المعمومات المعتمدة  

 اطار عمل إدارة مخاطر
 تكنولوجيا المعمومات المعتمد 

 الموازنات المعتمدة )المصاريف
الرأسمالية والتشغيمية والمشاريع 

 االستراتيجية(
 خطط معالجة مالحظات

 التدقيق المعتمدة
 المبادئ والمعايير واألطر

 والمنظومات المعتمدة
توصيات لمجمس اإلدارة 

وعالقتها بمجمس اإلدارة مجنة حاكمية تكنولوجيا المعموماتلالمدخالت والمخرجات : 2الرسن التىضيحي رقن    
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 المصاحبة لها تكنولوجياالمعمومات وال إدارة-4
 المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها دارةإلأمام المجمس  العميا التنفيذية دارةالتزام اإل 4-1

 من خالل: دارةمسؤولية تطبيق رؤية واستراتيجية مجمس اإل العميا التنفيذية دارةتتولى اإل
والرؤية  مع التوجوتكنولوجيا المعمومات  واستراتيجيات أىداف ومبادراتتوافق  .1
 .دارةلمجمس اإلالستراتيجية ا
 والخدمات الالزمة. البنية التحتية والتطبيقات واعتماد وتطبيقبناء  .2
دامةو تشغيل  .3  .األعمالخدمات  ا 
وأنشطة تكنولوجيا  ممارساتو  عممياتكافة ل متثالاالو وتقييم األداء مراقبة  .4

 .والتأكد من معالجة االختالالت المعمومات
 
 
 الهيكل التنظيمي 4-2

حاكمية تكنولوجيا مجنة ل دعملبتقديم ا لتكنولوجيا المعموماتالمجنة التوجييية تقوم 
دارةة و اكميحمن  يالتمكينالمعمومات  والغرض، عن النطاق  وفي الصفحات الالحقة توصيفالمعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا.  ا 

 .ياومسؤوليات ىادوار أانعقاد المجنة و  دوريةو األعضاء، و 
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 المجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعمومات 4-3

 .الحاكميةوعمميات  ممارسات دارةإل المعموماتلجنة الحاكمية لتكنولوجيا لمعمومات لدعم المجنة التوجييية لتكنولوجيا اتم تشكيل 
ل مع أىداف تكنولوجيا اعمأىداف األتوافق وغرض المجنة التوجييية لتكنولوجيا المعمومات في ضمان  نطاقيتمثل النطاق والغرض: 

 .األمثل مع المخاطروضمان التعامل القصوى من موارد تكنولوجيا المعمومات  قيمةال تحقيقمن خالل التوازن بين المعمومات، 
 :عمى النحو التاليالتوجييية لتكنولوجيا المعمومات من األعضاء  المجنةتتشكل أعضاء المجنة: 

 أو حسب الضرورة. بشكل ربع سنويتجتمع المجنة التوجييية لتكنولوجيا المعمومات دورية انعقاد المجنة: 
 :ما يميلتكنولوجيا المعمومات إلى تحقيق  التوجيهيةتهدف المجنة 

 تحقيق األىداف االستراتيجية لتكنولوجيا المعمومات. ضمان .1
 .لمبنكاالستراتيجية  وتنفيذىا وفًقا لألىداف وبرامج تكنولوجيا المعمومات بحسب األولويةترتيب مشاريع  .2
 األمثل لموارد تكنولوجيا المعمومات. االستخدام .3
 مخاطر تكنولوجيا المعمومات.مع  التعامل األمثل .4
 :والمسؤوليات دواراأل
دارة إلدارة / ااإل .1   .المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لياشراف عمى تطبيق جميع تعميمات حاكمية وا 
وضع الخطط السنوية الكفيمة بالوصول لألىداف االستراتيجية المقرة من قبل المجمس، واإلشراف عمى تنفيذىا لضمان تحقيقيا  .2

 .ومراقبة العوامل الداخمية والخارجية المؤثرة عمييا بشكل مستمر
عمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا بما يضمن تحقيق األىداف ربط مصفوفة األىداف المؤسسية بمصفوفة أىداف الم .3

 .االستراتيجية لمبنك
المعنيين من اإلدارة التنفيذية بمراقبتيا بشكل مستمر  ومراجعتيا وتكميفتعريف مجموعة المعايير لقياس مصفوفة األىداف  .4

طالع المجنة  عمى ذلك. وا 
وتطويع البنية التحتية التكنولوجية والخدمات األخرى المتعمقة بيا التوصية بتخصيص الموارد المالية وغير المالية الالزمة لتحقيق  .5

 وعمميات حاكميةلتحقيق أىداف وعمميات حاكمية تكنولوجيا المعمومات، وتولي عمميات اإلشراف عمى سير تنفيذ مشاريع 
 .تكنولوجيا المعمومات

 .شاريع وبرامج تكنولوجيا المعمومات بحسب األولويةترتيب م .6
 .مراقبة مستوى الخدمات الفنية والتكنولوجية والعمل عمى رفع كفاءتيا وتحسينيا .7
 :رفع التوصيات الالزمة لمجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات المنبثقة عن مجمس اإلدارة بخصوص األمور التالية .8

  رئيس المجنة –المديــــــر العــــــــــــــام 
  ــر  إدارةمدير ـــ ــــ  عضوًا ومقررًا لمجنة –المخاطـ
  عضواً -واالستثماـررئيس قطاع االعمال 
  عضواً -رئيس قطاع الدعم والعمميات 
  عضواً -انظمة المعمومات  إدارةمدير 
  عضواً  –العمميــــــــــات  إدارةمدير 
  عضواً -ومعايير المنشأة مدير دائرة المشاريع 
  عضواً -مدير دائرة أمن المعمومات واستمرارية العمل 
 مراقباً  عضواً - دارةأحد أعضاء مجمس اإل 
  مراقباً  عضواً -التدقيق الداخمي  إدارةمدير 
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 .كفيمة بتحقيق ميام لجنة حاكمية تكنولوجيا المعموماتتخصيص الموارد الالزمة واآلليات ال .أ 
 .أية انحرافات قد تؤثر سمبا عمى تحقيق األىداف االستراتيجية .ب 
 أية مخاطر غير مقبولة متعمقة بتكنولوجيا وأمن وحماية المعمومات .ج 
 .جيا المعموماتتقارير األداء واالمتثال بمتطمبات اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولو  .د 
كمرتكز لعمميات اتخاذ القرار في البنك.  والتقارير لمستخدميياالالزمة لتوفير المعمومات  ونظم المعموماتتطوير البنية التحتية  .9

 ومتطمبات توافربحسب سياسة تصنيف البيانات  ومتطمبات السريةوتوفير متطمبات جودة المعمومات والمتمثمة بالمصداقية 
 COBIT 5 – Enabling، باإلضافة لممتطمبات األخرى الواردة في المعيار )والتقاريرواالمتثال بتمك المعمومات المعمومات 

Information) 
الموافقة عمى منظومة الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات الداعمة والمساعدة لتحيقي عمميات حاكمية  .10

 تكنولوجيا المعمومات
واعتمادىا من  أدنىعمى منظومة الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واعتبار تمك المنظومة حدًا  الموافقة  .11

 مجمس اإلدارة او من يفوضو من لجانو، وعمى ان يتم توفيرىا وتطويرىا بشكل مستمر لمواكبة تطور أىداف وعمميات البنك.
 .بمحاضر اجتماعاتيا أوال بأول والحصول عمى ما يفيد االطالع عمييا تزويد لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات .12
 .المراجعة السنوية لميام المجنة والتوصية بإدخال التعديالت الالزمة عمييا .13

  

التوجيهية لتكنولوجيا المعمومات لمَّجنةالمدخالت والمخرجات : 3الرسن التىضيحي رقن   

 لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات

اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا 

 المعلومات

 المدخالت المخرجات

لجنة حاكمية  المهام الموكلة من
  تكنولوجيا المعلومات

األهداف المؤسسية  
تكنولوجيا ل الخطة االستراتيجية

 المعلومات
مؤشرات األداء الرئيسية مصفوفة 

  التقارير \والمعلومات
تكنولوجيا المعلومات  موازنات

 )المصاريف الرأسمالية والتشغيلية
 (والموارد

مشاريع تكنولوجيا  محفظة
 االستراتيجيةالمعلومات 

 خطة تطوير خدمات تكنولوجيا
 المعلومات 

المبادئ التوجيهية لتصنيف البيانات 
 مصفوفة البنية التحتية البرامج

 وخدمات تكنولوجيا المعلومات
أدوار ومسؤوليات اللجنة 

 

 هداف ربط األمصفوفة
والتكنولوجية المؤسسية 

 الموصى بها
 الخطة االستراتيجية

 المعلوماتلتكنولوجيا 
 الخطط السنوية ذات الصلةو

 الموصى بها
مؤشرات األداء مصفوفة

 التقارير\والمعلومات الرئيسية
  المعتمدة

تكنولوجيا  اتنوازم
الموصى والموارد المعلومات 

 بها
 محفظة مشاريع تكنولوجيا

المعلومات االستراتيجية 
حسب  والمرتبة المعتمدة
 األولوية

 خطة تطوير خدمات
المعلومات  تكنولوجيا
 المعتمدة

 المبادئ التوجيهية لتصنيف
 المعتمدة البيانات

 مصفوفة البنية التحتية
البرامج وخدمات تكنولوجيا 

 المعلومات المعتمدة
 أدوار ومسؤوليات اللجنة

 المعتمدة
لجنة توصيات موجهة ل

 حاكميةال
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 الثالث القسم

المتثال للقوانين والتعليمات التنظيمية وإعداد ا 

 التقارير
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عداد التقارير التعميماتمقوانين و لاالمتثال -5   التنظيمية وا 
 مقوانين والتعميمات التنظيميةلمتثال لال دارةالتزام مجمس اإل 5-1

دارةو  حاكميةالمتعمقة بالبنك المركزي األردني تعميمات ل االمتثال عن ضمان مسؤوالً  دارةمجمس اإليعد  المعمومات والتكنولوجيا  ا 
  .25/10/2016والصادرة بتاريخ  (65/2016المصاحبة ليا رقم )

الخاصة بتكنولوجيا المعمومات ممتطمبات لالبنك  امتثال دارةيضمن مجمس اإل كما
الخارجية  والتشريعات والتعميمات في القوانينالمنصوص عمييا القابمة لمتطبيق و 

 من القوانينالمنبثقة مسياسات واإلجراءات الداخمية ل االمتثال وكذلك ذات العالقة،
 .والتشريعات والتعميمات

 التقارير  5-2
 التقارير السنوية 5-2-1

المصاحبة تكنولوجيا المعمومات واليمتزم البنك باإلفصاح عن وجود "دليل حاكمية 
زمة دوريا الواجراء التعديالت ال وااللتزام بو ضمن التقرير السنوي لمبنك" ليا

 .وأصوليا حسب ما تقتضي الحاجة
  التدقيق الداخمي 5-2-2
  الى لجنة حاكمية تكنولوجيا  وُترفع التقاريرتكنولوجيا المعمومات التدقيق المبني عمى مخاطر بتطبيق التدقيق الداخمي  إدارةتقوم

األعمال وبما يتماشى مع تشريعات البنك  استراتيجيات وتوافقيا معا المعمومات يفاعمية حاكمية تكنولوجدى حول م المعمومات
  المركزي األردني. 

 دارةو  حاكمية عمميات تأكد من أن نطاق ميثاق التدقيق يشمليتم ال تعميمات البنك المعمومات والتي تتماشى مع  تكنولوجيا ا 
 .(65/2016رقم ) المركزي

  معايير تدقيق تكنولوجيا المعمومات بحسب آخر تحديث لممعيار الدولي )بالمدقق الداخمي يمتزمInformation Technology 
Assurance Framework( )ITAF( الصادر عن جمعية التدقيق والرقابة عمى نظم المعمومات )ISACA). 

  لجنة التدقيق    5-2-3
  الربع  وذلك خاللتقوم لجنة التدقيق بتزويد البنك المركزي األردني بتقرير سنوي عن أعمال التدقيق عمى تكنولوجيا المعمومات

 األول من كل عام.
 الخارجيالتدقيق  5-2-4
  دارةيقوم المدقق الخارجي لمبنك بتطبيق مراجعة مستقمة عمى عمميات حاكمية و  ،المخاطرتكنولوجيا المعمومات مبنية عمى أساس  ا 

 المركزي األردني بتقارير عن فعالية الضوابط المطبقة عمى ىذه العمميات. وتزويد البنك
  المدقق الخارجي بمعايير تدقيق تكنولوجيا المعمومات بحسب آخر تحديث لممعيار الدولي )يمتزمInformation Technology 

Assurance Framework( )ITAFالصادر عن جمعية التدقيق والرق )( ابة عمى نظم المعموماتISACA.) 
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 (الدعامات) وعناصر التمكينالمبادئ -6
دارةمبادئ حاكمية و  6-1  والتكنولوجيا المصاحبة لها المعمومات ا 

دارةنظام حاكمية و ساسية لاأل تعتمد المبادئ عمى المبادئ  الدولي اإلسالمي في البنك العربي والتكنولوجيا المصاحبة ليا المعمومات ا 
دارةحاكمية و ل( CoBIT 5.0) إلطاراألساسية    وتشمل التالي: المصاحبة لياالمعمومات والتكنولوجيا  ا 

من خالل الحفاظ عمى التوازن بين  أصحاب المصالحتمبية احتياجات  .1
المنافع م األمثل لمموارد، وتحقيق التعامل األمثل مع المخاطر، واالستخدا

 .المرجوة
 دوارمن خالل توزيع األ دارةالفصل بين مسؤوليات الحاكمية واإل .2

 والمسؤوليات في كل المستويات والمجان ذات الصمة.
جميع من والتي تتضمن االلتزام بنك لكافة عمميات الالتغطية الشاممة  .3

 :التالية اإلدارية المستويات
 لوجيا مستقر لتكنو حاكمية من خالل نظام  دارةعمى مستوى مجمس اإل

 . متطمبات أصحاب المصالحتحقيق المعمومات ونطاق محدد بغرض 
 من خالل تطبيق توجييات مجمس  العميا التنفيذية دارةعمى مستوى اإل

حول لممجمس  الالزمة األىداف المتفق عمييا ورفع التقارير تحقيقل دارةاإل
 .والتنفيذيةالتشغيمية  ومراقبة العممياتتنفيذ ب التطور

 عمل متكامل يتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الرائدة ذات الصمة. إطارتطبيق  .4
دارةتطبيق منيجية شاممة لحاكمية و  .5  ىي:و  عناصر تمكين 7 وتطوير توفير تكنولوجيا المعمومات من خالل ا 

 .المبادئ والسياسات وأطر العمل 
  دارةو عمميات حاكمية  تكنولوجيا المعمومات. ا 
 المناسبة اليياكل التنظيمية. 
 الالزمة لمتخذي القرار المعمومات والتقارير. 
 .الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات 
 والميارات والخبرات. المعارفالموارد البشرية المدعمة ب 
 منظومة القيم واألخالق والسموكيات. 
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 )الدعامات (عناصر التمكين 6-2
دارةو حاكمية إطار لدعم  عناصر التمكينفيما يمي أىم   :الدولي اإلسالمي تكنولوجيا المعمومات في البنك العربي ا 

 : المبادئ، والسياسات، وأطر العمل1رقم  عنصر التمكين
عن القيم األساسية لمبنك من خالل أو من يفوض من لجانو  دارةمجمس اإل يعبر

التوجييات التفصيمية  لممعنيينالتي تقدم و"أطر العمل" "المبادئ"، و"السياسات" 
 و"أطر العمل""المبادئ"، و"السياسات"  تتسمو  .العممياتحول كيفية تطبيق 

 التطوير والمراجعة المنتظمة. و  دارةاإلو  االمتثال وتشمل متطمباتوالكفاءة  بالفعالية
دارة تكنولوجياعمميات حاكمية : 2رقم  عنصر التمكين  المعمومات وا 

المنبثقة أىداف عمميات الحاكمية  أو من يفوض من لجانو دارةمجمس اإل يعتمد
ومصفوفة المؤسسية مصفوفة األىداف و  وأطر العمل جراءاتاإلسياسات و ال عن

 .المعموماتأىداف حاكمية تكنولوجيا 
 : الهياكل التنظيمية3رقم  عنصر التمكين

الالزمة  مجانالو اليياكل التنظيمية  أو من يفوض من لجانو دارةمجمس اإل يعتمد
جراءات بحيث تلتحقيق أىداف الحاكمية  وضح ىذه اليياكل تفويض الصالحيات وا 

جراءات  التصعيد  .وفصل الميام القرارصنع وا 
 منظومة القيم واألخالق والسموكيات : 4رقم  عنصر التمكين

لمقبولة الدولية المينية ا السموكية القواعدأو من يفوض من لجانو منظومة أخالقية مينية مؤسسية تعكس  دارةاإلمجمس  يعتمد
 بخصوص

 لمجمسالمرغوبة وتبعاتيا ويوظف اوغير لمرغوبة السموكية ا القواعدتحدد بوضوح و لمصاحبة ليا التكنولوجيا المعمومات و التعامل مع ا
 لمرغوبة. السموكيات غير المرغوبة وتجنب السموكيات المختمفة لتشجيع تطبيق ا اآلليات العميا التنفيذيةرة اإلدا وأ

 والتقارير : المعمومات5رقم  عنصر التمكين
الذين  والتقارير المعمومات تمك مالكي تحديد مراعاة معالمعمومات والتقارير  منظومة أو من يفوض من لجانو دارةمجمس اإل يعتمد
 تطور لمواكبة مستمر بشكل وتطويرىا مراجعتيا من والتأكد ،لمعمل الحاجة بحسب واالستخدام االطالع صالحيات من خالليم تفوض
 .االنسجام مع أفضل الممارسات الدوليةب البنك وعمميات أىداف

 والبنية التحتية لتكنولوجيا المعموماتالخدمات والبرامج : 6رقم  عنصر التمكين
الخدمات، والبنية التحتية، والتطبيقات المناسبة لدعم ممارسات وعمميات  منظومة أو من يفوض من لجانو دارةمجمس اإل يعتمد

 الحاكمية.
 المعارف والمهارات والخبرات: 7رقم  عنصر التمكين

 عمميات متطمبات لتحقيق الالزمة البشرية الموارد إدارة وسياسات المؤىالت مصفوفة لجانو من يفوض من أو دارةمجمس اإل يعتمد
  .المعمومات تكنولوجيا حاكمية
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 تعريفاتال: 1الممحق رقم 
 ما لم تدل القرينة أو السياق عمى غير ذلك:   بعديكون لمكممات والعبارات الواردة في ىذا الدليل المعاني المحددة ليا فيما 

ىي منيجية منظمة لتنظيم التوافق ما بين أنشطة العمل وتكنولوجيا المعمومات : حاكمية المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها .1
  المنافعية من خالل االستخدام األمثل لمموارد، والتعامل األمثل مع المخاطر، وتحقيق لتمبية االحتياجات المؤسس

دقيق والرقابة عمى نظم جمعية الت عن الصادر ليا المصاحبة والتكنولوجيا المعمومات ضوابط أىداف(: COBIT 5.0) 5كوبت .2
حاكمية تكنولوجيا ليتضمن أفضل ممارسات و  Information Systems Audit and Control Assiciation ISACAت المعموما

دارتيا.  المعمومات وا 
 .الدولي اإلسالميالعربي  بنكال إدارةىو مجمس : دارةمجمس اإل .3
 يتوافقالتنفيذية المسؤولة عن أنشطة التخطيط، والبناء، والتشغيل، والمراقبة بما  دارةىي جياز يتكون من اإل: التنفيذية العميا دارةاإل .4

 .األىداف المؤسسيةمع التوجو الخاص بالجية المسؤولة عن الحاكمية لتحقيق 
والموارد وخدمات االستعانة بمصادر االشخاص األجيزة والمعمومات والبنية التحتية و كقيمة لمبنك ذو تعرف بأنيا أي مورد  االصول: .5

  خارجية.
ضبط وتتولى مسؤولية  دارةأعضاء من مجمس اإل 3المعينين وتضم ىي مجموعة من األفراد لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات:  .6

 مع التوجو االستراتيجي لمبنك.وتوافقيا أنشطة تكنولوجيا المعمومات 
القرارات، وقيادة مبادرات تكنولوجيا وصنع مسؤولية تقديم التوصيات،  تتولىلجنة ىي المجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعمومات:  .7

والتعامل أنشطة العمل مع تكنولوجيا المعمومات وتعظيم القيمة المضافة من موارد تكنولوجيا المعمومات افق تو المعمومات لضمان 
 طر.اخمال األمثل مع

ولوجيا ىي خمسة مبادئ تتيح لممؤسسة وضع إطار عمل فعال لحاكمية تكن: (COBIT 5.0) تكوبلمعيار المبادئ الخمسة  .8
دارتيا  لتعظيم فوائد االستثمار في المعمومات والتكنولوجيا  عناصر تمكينعمى مجموعة شاممة تضم سبعة  باالعتمادالمعمومات وا 
 مصالح. وفيما يمي ىذه المبادئ الخمسة:أىداف أصحاب الواستخداميا لتحقيق 

  أصحاب المصالح.تمبية احتياجات 
  لعمميات البنكالتغطية الشاممة. 
  ومتكاملتطبيق إطار عمل وحيد. 
  منيجية شاممةتطبيق. 
 دارةالفصل بين الحاكمية واإل. 

تؤثر بمفردىا أو مجتمعة عمى تمكين عمميات  عناصر تمكين 7ىي (: COBIT 5.0) 5كوبتلمعيار السبعة  عناصر التمكين .9
 السبعة:بعناصر التمكين . وفيما يمي بيان 5ت كوبمعيار 

 .المبادئ والسياسات وأطر العمل 
  دارةو عمميات حاكمية  تكنولوجيا المعمومات. ا 
 .اليياكل التنظيمية 
 .المعمومات والتقارير 
 .الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات 
 .المعارف والميارات والخبرات 
 .منظومة القيم واألخالق والسموكيات 

 


