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1 .املقدمة

يدرك بنك اإلستثمار العربي األردني ممثال بمجلس اإلدارة وإدارته التنفيذيه أهمية دور تكنولوجيا املعلومات كبقية الوحدات املصرفية العاملة في البنك .حيث عمل بنك
اإلستثمار العربي األردني ممثال بمجلس اإلدارة وإدارته التنفيذية وبكافة وحدات األعمال سواء كانت وحدات مصرفية أو تكنولوجيا املعلومات على التعاون والعمل
سوية لضم تكنولوجيا املعلومات تحت مظلة الحاكمية وأسلوبها اإلداري.
وإستجابة لتعليمات البنك املركزي األردني رقم  2016/65قام بنك اإلستثمار العربي األردني باملبادرة إلعتماد إطار كوبت  5لحاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا
املصاحبة لها إمتثاال للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
يوفر كوبت  5إطار شامل يساعد بنك اإلستثمار العربي األردني في تحقيق أهدافه املتعلقة بحاكمية وإدارة تكنولوجيا املعلومات على مستوى البنك بشكل كامل .حيث
أن هذا اإلطار يساعد البنك على الوصول إلى أعلى درجات الفائدة من تكنولوجيا املعلومات من خالل الحفاظ على التوازن بني الحصول على أعلى فائدة من تكنولوجيا
املعلومات وبأقل املخاطر واملوارد .يمكن اإلطار كوبت تكنولوجيا املعلومات من التطبيق الكلي للحاكمية واإلدارة لكافة وحدات األعمال في بنك اإلستثمار العربي األردني،
أي بمعنى آخر تغطية لكافة األعمال ووظائف تكنولوجيا املعلومات ومسؤولياتها في البنك.

2 .ملحة عامة عن بنك اإلستثمار العربي األردني

منذ أربعة عقود ،بدأ بنك االستثمار العربي األردني ( )AJIBمسيرة حافلة من التميز والريادة ليتبوأ اليوم مكانة بارزة كواحد من أهم البنوك االستثمارية والتجارية
في األردن .وانطالقا من التزامه بتحقيق رضا العمالء وتلبية كافة احتياجاتهم ،يحرص البنك على توفير مجموعة من الخدمات املبتكرة واملنتجات الرائدة التي من
شأنها تلبية جميع االحتياجات املصرفية االستثمارية منها والتجارية .يلتزم بنك االستثمار العربي األردني بتطوير موارده البشرية وتحديثها واالرتقاء بها بشكل
مستمر ،كما يسعى إلى تعزيز املوارد البشرية وتوفير أحدث التقنيات وأفضل املمارسات وآليات العمل؛ وذلك استجابة لالحتياجات املتنامية لعمالئه من الشركات
واألفراد ذوي املالءة االئتمانية واملالية العالية في األردن واملنطقة.
يقوم البنك اليوم بدور حيوي وهام في واقع االستثمار املصرفي في املنطقة ،ويعود ذلك إلى الخبرات والكفاءات العالية التي يمتاز بها البنك في مجال االستثمار
املصرفي وما يقدمه من منتجات وحلول مبتكرة للشركات في هذا املجال .يحرص بنك االستثمار العربي األردني بتقديم سلسلة واسعة من الخدمات املصرفية
واالستثمارية املتكاملة بما في ذلك دمج الشركات وتملك األصول واألنشطة الخاصة بأسواق األسهم (السوق الرئيسي والثانوي) ،إلى جانب تقديم الخدمات
اإلستثمارية في التعامالت واألبحاث املتعلقة باألسهم واألسواق ومنح القروض بكافة أنواعها للشركات وتمويل املشاريع .ومن جهتها ،تواصل دائرة خدمات ومبيعات
األفراد مساعيها وجهودها الرامية إلى توفير منتجات وخدمات متنوعة في مجاالت القروض الشخصية والسكنية ومختلف أنواع البطاقات االئتمانية وغيرها من
الخدمات املبتكرة.
يرحب بنك االستثمار العربي األردني بعمالئه الكرام من خالل شبكة فروعه املنتشرة في مواقع رئيسية في اململكة األردنية الهاشمية ،يصاحبها شبكة متطورة من
أجهزة الصراف اآللي والتي تشكل جزءا من الشبكة الوطنية التي تشمل على ما يزيد عن ألف صراف آلي (.)JONET
تتجسد فلسفة البنك في السعي الدائم نحو تحقيق رضا العميل في املقام األول .وقد أثمرت هذه الفلسفة التي تقوم على االلتزام والتخطيط املسبق عن مبادئ راسخة
مكنتنا من تحقيق أداء مالي قوي وانتهاج سياسات استثمارية متزنة وناجعة .هدفنا هو ضمان توفير حلول استثمارية ومصرفية تتناسب مع احتياجات العمالء تعتمد
على دراسات تحليل األسواق التي يجريها البنك بشكل منتظم.
يولي بنك االستثمار العربي األردني ( )AJIBأهمية بالغة للموظفني الذين يشكلون العنصر األهم واألعلى قيمة في هذه املؤسسة؛ وفي ضوء ذلك يحرص البنك على
توفير بيئة عمل صحية ومواتية تتيح لهم فرصة النمو واالزدهار وتحقيق أقصى إمكاناتهم .يؤمن بنك االستثمار العربي األردني ( )AJIBبقوة املعرفة والتكنولوجيا
واملهارات على أن تكون مدعمة بما يلزم من حكمة ونفاذ بصيرة وقدرة على التخطيط للمستقبل.
يسعى بنك االستثمار العربي األردني ( )AJIBإلى أن يصبح واحدا من البنوك االستثمارية والتجارية الرائدة التي تحظى بأفق رحب من الكفاءات العالية والتقنيات
الحديثة التي تهدف إلى منح العميل تجربة فريدة من نوعها وتحقيق أعلى قيمة من حقوق املساهمني.

3 .النطاق

ينطبق هذا الدليل على كافة عمليات بنك اإلستثمار العربي األردني التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات بكافة دوائر وفروع البنك .يجب على كافة أصحاب املصالح مراعاة
اإلمتثال لهذه التعليمات وكل حسب مسماه وموقعة الوظيفي.
القائمة أدناه تمثل األطراف الرئيسية ومسؤلياتها بهذا الخصوص:
·رﺋﯾس وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس واﻟﺧﺑراء اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬم :ﺗوﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺷروع/اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺿﻣن
اﻟﻣﺷروع ،واﻟدﻋم وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم.
·وفقا لتعليمات البنك املركزي األردني ،يتحمل مجلس إدارة بنك اإلستثمار العربي األردني املسؤولية املباشرة لعمليات الحوكمة الخمس (التقييم والتوجيه
واملراقبة) واملدرجة في امللحق ج.
·يتولى مجلس إدارة بنك اإلستثمار العربي األردني وإدارة املخاطر املسؤولية املباشرة عن عملية ضمان تقليل املخاطر ( )EDM03وعملية إدارة املخاطر
(.)APO12
·اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم وﻧواﺑﻪ وﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ وﻣدراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻔروع :ﺗوﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧك ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع
وﺗوﺻﯾف ﻣﻬﺎﻣﻬم وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم.
·ﻣدﯾر وﻟﺟﺎن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ وﻣدراء اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ :ﺗوﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺷروع /اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺗوﺟﯾﻬﻪ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر واﻟﺗوﺻﯾﺔ
ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻣﺎﻣﻪ ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣن ﻗﺑل ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت وأﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت.
· اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ :ﺗوﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﻧﺎطﺔ ﺑﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ،واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع/اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل دور اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﻣور
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻛﻣﺳﺗﺷﺎر وﻣراﻗب ﻣﺳﺗﻘل ﻟﺗﺳﻬﯾل وإﻧﺟﺎح إﺗﻣﺎم اﻟﻣﺷروع/اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
· إدارات اﻟﻣﺧﺎطر وأﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﻣﺗﺛﺎل واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ :ﺗوﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع /اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل دور ﺗﻠك اﻹدارات ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻣﺛﯾل
				
اﻟﻣﺷروع/اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﻗﺑل ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن وﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷـﻬﺎدات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر،
 COBIT 5 Foundation COBIT 5 Assessor, COBIT 5 Implementation, CGEITاﻟﻣﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬم ﻣن داﺧل اﻟﺑﻧك وﻣن ﺧﺎرﺟﻪ
3

4 .األهداف

·وضع بنك اإلستثمار العربي األردني األهداف التالية إلطار حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبه لها:

4.1.تلبية احتياجات أصحاب املصلحة وتحقيق أهداف البنك من خالل استخدام إطار حوكمة راسخ النضوج.
·تسهيل الوصول إلى القيمة املطلوبة من خالل تقديم الفوائد والنتائج املتوقعة ،وتحسني مستوى املخاطر ،وتحسني إستغالل املوارد.
·ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣرﺗﻛز ﯾدﻋم آﻟﯾﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارﻓﻲ اﻟﺑﻧك.
·ضمان توفير البنية التحتية التكنولوجية التي تمكن البنك من تحقيق أهدافه.
·ضمان رفع مستوى العمليات املصرفية وذلك من خالل استخدام وتوظيف أنظمة تكنولوجية فعالة وموثوق بها وأن يتم إختيارها لتحقيق األهداف املنشودة.
·ضمان توفير إدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات بشكل صارم لضمان الحماية الضرورية والالزمة ألصول البنك.
·توفير املساعدة في تحقيق اإللتزام بمتطلبات القوانني واللوائح والتعليمات وكذلك اإللتزام بسياسات البنك واستراتيجيته وإجراءات العمل املعمول بها داخليا.
·ﺗﺣﺳﯾن ﻧظﺎم اﻟﺿﺑط واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻲ.
·تعظيم مستوى رضا مستخدمي تكنولوجيا املعلومات من خالل تلبية احتياجات عملهم بكفاءة وفعالية.
·إدارة خدمات العمالء واألطراف الخارجية املكلفة بتنفيذ العمليات والخدمات واملنتجات.
 .2.4فصل مجلس اإلدارة عن اإلدارة التنفيذية بما يتوافق وأفضل املعايير واملمارسات املعترف بها دوليا لحاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها.

5 .السياسات العامة

		  .1.5يستند هذا الدليل إلى تعليمات البنك املركزي األردني رقم ،2016/65 :والتي جاءت إعتمادا على إطار كوبت  .5وينبغي مراجعة وتحديث هذا الدليل سنويا أو
عند الحاجة وبما يتواءم مع التحديثات التي تطرأ على مستوى اللوائح وتحديثات اإلطار كوبت التي تصدر من قبل جمعية التدقيق والرقابة على نظم املعلوما ت �ISA
.CA
 .2.5يقوم البنك ،من خالل لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات املنبثقة عن مجلس اإلدارة ،بمراجعة هذا الدليل وتحديثه عند الضرورة.
 .3.5يقوم البنك ،بنشر هذا الدليل على املوقع اإللكتروني للبنك ومن خالل أي طريقة مناسبة متاحة للعوام.
 .4.5اللجان
·قام البنك بتشكيل اللجان الالزمة لتنظيم وتوجيه إطار الحاكمية في البنك .حيث تم تشكيل لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات واللجنة التوجيهية ملشاريع تكنولوجيا
املعلومات.
·لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات:
تماشيا مع تعليمات البنك املركزي األردني ،قام مجلس االداره بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس اإلدارة تعنى بحاكمية تكنولوجيا املعلومات ،وتتكون هذهاللجنة من ثالثة أعضاء على األقل ،وتضم في عضويتها أهل الخبرة واملعرفة في تكنولوجيا املعلومات.
تجتمع هذه اللجنة بشكل ربع سنوي على األقل ،ويتم اإلحتفاظ بسجالت ومحاظر اإلجتماع وتوثق حسب األصول ،وتم مراعاة أن تضم هذه اللجنة املهاماملذكورة في لوائح وتعليمات البنك املركزي األردني.
·اللجنة التوجيهية ملشاريع تكنولوجيا املعلومات:
قامت اإلدارة التنفيذية العليا بتشكيل هذه اللجنة وذلك لضمان تطبيق املواءمة االستراتيجية بني أهداف تكنولوجيا املعلومات واألهداف االستراتيجية للبنك.ويرأس هذه اللجنة املدير العام وتضم في عضويتها كبار املدراء التنفيذيني ،بما في ذلك مدير تكنولوجيا املعلومات ،مدير إدارة املخاطر .باإلضافة إلى
وجود عضو مراقب من أعضاء مجلس اإلدارة وفقا ملتطلبات البنك املركزي األردني وكذلك مدير التدقيق الداخلي ،ويحق للجنة دعوة أطراف اخرى لحضور
االجتماعات عند الحاجة.
تجتمع هذه اللجنة بشكل ربع سنوي على األقل ،ويتم اإلحتفاظ بسجالت ومحاظر اإلجتماع وتوثق حسب األصول ،وتم مراعاة أن تضم هذه اللجنة املهاماملذكورة في لوائح وتعليمات البنك املركزي األردني.
 .5.5عمليات البنك وتكنولوجيا املعلومات وأهدافها املرتبطة:
يقوم مجلس اإلدارة أو اللجان املفوضة باعتماد أهداف البنك وما يتصل بها من أهداف تكنولوجيا املعلومات والعمليات وفقا إلطار كوبت  .5وتتم عملية املراجعة الدورية
لهذه األهداف ويختار البنك ما يناسبه من األهداف التي تساعده في تلبية أهداف وتطلعات أصحاب املصالح .امللحق أ ،ب ،ج.
 .6.5نظام السياسات:
يعتمد مجلس اإلدارة أو لجانه املختصة نظام السياسات الالزمة إلدارة وتشغيل حاكمية تكنولوجيا املعلومات كما هو مبني في امللحق د ويعتبر هذا النظام للسياسات هو
الحد األدنى مع إمكانية دمج هذه السياسات مع غيرها وفقا ملا تتطلبه طبيعة العمل.
 .7.5املعلومات والبيانات والتقارير:
·يقوم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا بضمان تطوير البنية التحتية واألنظمة الالزمة لتوفير املعلومات والتقارير ملستخدميها بهدف املساهمة في صنع القرار
السليم في البنك.
·توفر أهداف املعلومات ومعايير الجودة إرشادات إلدارة املعلومات وفقا الستخدامها .ويتم تنظيم هذه األهداف حول ثالثة أبعاد و 15فئة فرعية ،وفقا للجدول أدناه.
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الفئة الفرعية

البعد

الدقة
املوضوعية – مستوى النزاهة
الجودة الذاتية -الجوهرية Intrinsic
املوثوقية
السمعة
املالئمة
اإلكتمال
الجودة السياقية التمثيلية

جودة األمن

املعاصرة
القدر املالئم من املعلومات
التمثيل املوجز
التمثيل املتناسق
قابلية التفسير
إمكانية الفهم
سهولة املعالجة
اإلتاحة/اإللتزام بالوقت
حظر الوصول للمعلومات

الشروحات
إلى أي مدى املعلومات صحيحة ويمكن االعتماد عليها.
املعلومات غير متحيزة وغير متحاملة ومحايدة.
إلى أي مدى ينظر إلى املعلومات على أنهاء صحيحة وذات مصداقية.
مستوى السمعة التي تحظى بها املعلومات من حيث مصدرها ومحتواها.
مدى كون املعلومات قابلة للتطبيق ومفيدة للمهمة املسندة.
تتعلق بعدم إغفال أية معلومات مهمة للمستخدم ،ومدى عمق وشمولية هذه املعلومات
بالنسبة للمهمة املسندة للمستخدم.
مدى كون املعلومات حديثة بالقدر الكافي ملساندة املهام واألعمال.
مدى مالئمة حجم املعلومات بالنسبة للمهام املسندة للمستخدم.
مدى عرض املعلومات بشكل مدمج.
مدى عرض املعلومات بشكل نمطي أو موحد للتيسير على املستخدم أداء مهمته.
مدى كون املعلومات تستخدم لغات ورموز ووحدات داللية واضحة ومتعارف عليها.
مدى سهولة إستيعاب املعلومات.
مدى سهولة التعامل مع املعلومات ومعالجتها عند تنفيذ املهام املختلفة.
إلى أي مدى تكون املعلومات متاحة عند الحاجة إليها ،أو يمكن إسترجاعها بسرعة
وسهولة.
إلى أي مدى يحظر الوصول للمعلومات إال لألطراف املصرح لها.

·يقوم مجلس اإلدارة أو الجهات املفوضة بتبني نظم املعلومات والتقارير الواردة في امللحق هـ ،وتعتبر هذه األنظمة الحد األدنى ،ويحدد مالكي هذه املعلومات
والتقارير التي يتم من خاللها تحديد سلطة املراجعة واإلستخدام وتفويضها حسب الحاجة للعمل.
·يتم مراجعة وتحديث سياسات وتقارير البنك بانتظام وذلك لتعكس أهداف البنك وعملياته وفقا ألفضل املمارسات واملعايير.
 .8.5الهيكل التنظيمي:
يعتمد مجلس اإلدارة الهياكل التنظيمية (الهيكل الهرمي وهياكل اللجان) فيما يتعلق بإدارة املوارد والعمليات واملشاريع الخاصة بتكنولوجيا املعلومات وإدارة املخاطر
وتكنولوجيا املعلومات وأمن املعلومات وإدارة املوارد البشرية التي تلبي املتطلبات التشغيلية للحاكمية ،وإدارة تكنولوجيا املعلومات الواردة في امللحق ج ،وتحقيق
أهداف البنك بكفاءة وفعالية.
 .9.5الخدمات ،والبنية التحتية ،والتطبيقات
سيقوم البنك ممثال بمجلس اإلدارة وإدارته التنفيذية بتبني نظام الخدمات ،والبنية التحتية ،والتطبيقات الوارد في امللحق و ذلك للوصول إلى خدمات الحاكمية وأهداف
املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة وبالتالي أهداف البنك بشكل عام.
 .10.5املعرفة ،املهارات ،والخبرات:
·تقوم إدارة البنك ومجلس اإلدارة أو اللجان املفوضة باعتماد املصفوفات الالزمة (كفاءات املوارد البشرية) وسياسات إدارة املوارد البشرية لتحقيق متطلبات
حاكمية تكنولوجيا املعلومات وضمان وجود املوارد البشرية املناسبة.
·تقوم اإلدارة التنفيذية للبنك بتسجيل موظفيها في برامج التدريب والتعليم املستمر للحفاظ على مستوى املعرفة واملهارات الالزمة للوفاء بحاكمية تكنولوجيا
املعلومات وتحقيقها.
 .11.5الثقافة ،األخالقيات والسلوك:
·يعتمد مجلس إدارة البنك أو لجانه املفوضة قواعد السلوك التي تعكس السلوك املهني املتعلق بإدارة املعلومات والتكنولوجيا ذات الصلة التي تحدد بوضوح
القواعد والسلوكيات املرغوبة.
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إطار حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها
6 .املبادئ الخمسة إلطار الحاكمية

يستند إطار حاكمية املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها في بنك اإلستثمار العربي األردني إلى خمسة مبادئ رئيسية ل كوبت :5

		

		

		

		

·املبدأ األول :تلبية احتياجات أصحاب املصلحة
الغرض من وجود املؤسسات هو إيجاد قيمة لألطراف ذات الصلة من خالل املوازنة بني تحقيق الفوائد وتقليل مستويات املخاطر وإستخدام املوارد للقيم القصوى.
يوفر إطاركوبت  5جميع العمليات الالزمة وغيرها من عناصر التمكني لدعم إيجاد قيمة مؤسسية من خالل إستخدام تقنية املعلومات .ولكل مؤسسة أهدافها
الخاصة فيمكن للمؤسسة تكييف كوبت ليتناسب مع سياقها الخاص من خالل توضيح تتابع األهداف وأولوياتها وترجمة الغايات املؤسسية عالية املستوى إلى
أهداف محددة متعلقة بتقنية املعلومات وقابلة لإلدارة ومن ثم ربط تلك األهداف بعمليات وممارسات محددة.
·املبدأ الثاني :تغطية املؤسسة من بدايتها إلى نهايتها
يعمل كوبت  5على خلق تكامل بني حاكمية تكنولوجيا املعلومات والحاكمية املؤسسية لتغطية جميع الوظائف والعمليات داخل املؤسسة .إن كوبت  5ال يرتكز فقط
على « وظيفة تقنية املعلومات» ولكنه يحول املنشأة للتعامل مع املعلومات والتقنيات ذات الصلة كأصول يجب على كل فرد في املؤسسة التعامل معها تماما مثل
أية أصول أخرى.حيث تراعي جميع عناصر تمكني الحوكمة واألدارة املتعلقة بتقنية املعلومات أن تكون على إمتداد املؤسسة من بدايتها إلى نهايتها .أي أنها
شاملة لكل شيء وكل فرد – داخليا وخارجيا – ذو صلة بحاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها.
·املبدأ الثالث :تطبيق إطار عمل واحد متكامل
هناك الكثير من املعايير واملمارسات املثلى املتعلقة بتقنية املعلومات .كل منها يقدم إرشادات حول مجموعة فرعية من أنشطة تقنية املعلومات .إن كوبت  5يتماشى
على مستوى عال من املعايير وأطر العمل األخرى ذات الصلة .وبذلك يمكنه أن يكون إطارا جامعا لحاكمية تكنولوجيا املعلومات املؤسسية وما يتعلق بإدارتها من
مسائل.
·املبدأ الرابع :تمكني أسلوب كلي
تتطلب حاكمية تكنولوجيا املعلومات املؤسسية وإدارتها أسلوبا شموليا بفعالية وكفاءة .مع األخذ بالحسبان املكونات العديدة املتشابكة واملتداخلة معا .يعرف
كوبت  5مجموعة من عناصر التمكني لدعم تطبيق نظام شامل للحاكمية املؤسسية وإدارة تكنولوجيا املعلومات .تعرف عناصر التمكني بشكل عام على أنها أي
شيء يمكن أن يساعد في تحقيق أهداف املؤسسة .ويعرف إطار عمل كوبت  5سبع فئات من عناصر التمكني هي:
 .1املبادئ والسياسات وأطر العمل.
 .2اإلجراءات.
 .3الهياكل التنظيمية.
 .4الثقافة واألخالق والسلوكيات.
 .5املعلومات.
 .6الخدمات والبنية التحتية والتطبيقات.
 .7األفراد واملهارات والكفاءات.
·املبدأ الخامس :فصل الحوكمة عن اإلدارة
إطار عمل كوبت  5يميز بوضوح بني الحوكمة واإلدارة .هذان املجاالن يتضمنان أنواعا مختلفة من األنشطة .ويتطلبان هياكل تنظيمية مختلفة .ويخدمان أغراضا
مختلفة .وتتمثل رؤية كوبت  5حول هذا التمييز الهام بني الحوكمة واإلدارة في:
الحوكمة :تسعى الحوكمة ألن يتم تقييم إحتياجات وشروط وإختيارات أصحاب املصلحة من أجل تحديد أهداف مؤسسية متزنة ومتفق عليها ليتمتحقيقها؛ وتحديد التوجهات من خالل ترتيب األولويات وإتخاذ القرار ومراقبة األداء واإلمتثال مقابل األهداف واإلتجاهات املتفق عليها.
اإلدارة :تقوم اإلدارة بالتخطيط والبناء والتشغيل وتراقب األنشطة بالتنسيق مع التوجهات املحددة من قبل الكيان املسؤول عن الحوكمة وذلك لتحقيقأهداف املؤسسة.

7 .وضع األهداف وتتابعها

تعمل كل مؤسسة في سياق مختلف عن األخر ويتم تحديد هذا السياق بواسطة عوامل خارجية وأخرى داخلية .فالعوامل الخارجية تتضمن السوق ،الصناعة،
السياسات الجغرافية ،الخ؛ أما العوامل الداخلية فتشمل الثقافة ،التنظيم ،القابلية للمخاطرة ،الخ .ويتطلب هذا السياق املؤسسي نظاما للحوكمة واإلدارة
يتناسب معه.
يجب أن يتم تحويل إحتياجات أصحاب املصلحة إلى إسترتيجية مؤسسية قابلة للتنفيذ .تشكل أهداف كوبت  5املتكاملة آلية لترجمة إحتياجات أصحاب
املصلحة إلى أهداف مؤسسية مجدية قابلة للتنفيذ يتم تخصيصها وفقا للمطلوب .ويستنبط منها أهداف متعلقة بتقنية املعلومات وأهداف عناصر التمكني إلطار
الحاكمية املذكور .إن هذه الترجمة تتيح وضع أهداف محددة على كل مستوى وفي كل مجال في بنك اإلستثمار العربي األردني لدعم األهداف الشاملة
ومتطلبات أصحاب املصلحة وبذلك يتم املوائمة بني إحتياجات البنك وحلول وخدمات تقنية املعلومات ودعمها بشكل فاعل.
وقد اعتمد بنك اإلستثمار العربي األردني آلية كوبيت  5لألهداف املتتالية لترجمة احتياجات أصحاب املصلحة إلى أهداف محددة وقابلة للتنفيذ ومخصصة
ألعمال وأهداف تتعلق بتكنولوجيا املعلومات وأهداف تمكينية .وتتيح هذه الترجمة وضع أهداف محددة على كل مستوى وفي كل مجال من مجاالت البنك لدعم
األهداف العامة ومتطلبات أصحاب املصلحة ،وبالتالي تدعم بشكل فعال املواءمة بني احتياجات بنك اإلستثمار العربي األردني وحلول وخدمات تكنولوجيا
املعلومات.
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أوال :دوافع أصحاب املصلحة تؤثر في  إحتياجاتهم
تتأثر إحتياجات أصحاب املصلحة بعدد من الدوافع ،على سبيل املثال التغيرات اإلستراتيجية وتغير بيئة األعمال والقواعد التنظيمية والتقنيات الجديدة.
ثانيا :إحتياجات أصحاب املصلحة تتبع إلى أهداف املؤسسة
يمكن الربط بني إحتياجات أصحاب املصلحة ومجموعة من األهداف املؤسسية العامة .تلك األهداف املؤسسية قد تم تطويرها بإستخدام أبعاد بطاقة
األداء املتوازن  BSCوهي تمثل قائمة من األهداف كثيرة اإلستخدام التي قد تضعها املؤسسة لنفسها .على الرغم من أن هذه القائمة ليست حصرية إال
أن معظم األهداف الخاصة باملؤسسة يمكن مناظرتها بسهولة لواحد أو أكثر من األهداف املؤسسية العامة .امللحق د يعرض جدوال إلحتياجات أصحاب
املصلحة واألهداف املؤسسية.
ثالثا :أهداف املؤسسة تتسلسل إلى أهداف تقنية املعلومات.
يتطلب تحقيق األهداف املؤسسية عدد من النتائج املتعلقة بتقنية املعلومات والتي يعبر عنها باألهداف املؤسسية املعلوماتية و يتطلب تحقيق األهداف
املؤسسية عدد من النتائج املتعلقة بتقنية املعلومات .والتي يعبر عنها باألهداف املؤسسية املعلوماتية أو املتعلقة بتقنية املعلومات ,واملقصود بكونها متعلقة
بتقنية املعلومات هو أن يتم هيكلة املعلومات والتقنيات ذات الصلة وأهدافهما باملوائمة مع أبعاد بطاقة األداء املتوازن لتقنية املعلومات  IT BSCحيث
يعرف كوبت  5سبعة عشر هدفا متعلقا بتقنية املعلومات.
رابعا :األهداف املتعلقة بتقنية املعلومات تتبع إلى أهداف عناصر التمكني.
يتطلب تحقيق األهداف املتعلقة بتقنية املعلومات تطبيق عدد من عناصر التمكني وإستخدامها بنجاح .تشمل عناصر التمكني مايلي:
السياسات واملبادئ واألطر.اإلجراءات.الهياكل التنظيمية.املعلومات.الثقافة والسلوك.الخدمات والبنية التحتية واألنظمة.املوظفني واملهارات والكفاءات.ويمكن تعريف مجموعة من األهداف املحددة ذات الصلة كدعم لألهداف املتصلة بتكنولوجيا املعلومات بالنسبة لكل عامل تمكني .والعمليات هي أحد
العوامل التمكينية ،ويحتوي امللحق ز على خريطة بني األهداف املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وعمليات كوبت  5ذات الصلة ،والتي تتضمن بعد ذلك أهداف
العملية ذات الصلة.
ملحق أ :ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻷھداف اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ

ويستند الجدول أدناه إلى تعليمات البنك املركزي األردني امللحق ( ،)1الذي يستند إلى إطار كوبت 5

سيعتمد البنك قائمة األهداف التالية وفقا إلطار عمل كوبت  5وتعليمات البنك املركزي األردني وتقييم احتياجات البنك بشكل منتظم لتحديد أهم األهداف ذات الصلة لكل
سنة وستدعم أهداف البنك احتياجات أصحاب املصلحة.
رمز
الهدف

األهداف

1

تحقیق القیمة املضافة من موجودات واستثمارات البنك

2

محفظة من املنتجات والخدمات التنافسیة

3

إدارة املخاطر الكلیة املؤسسیة (حمایة املوجودات)

4

االمتثال للقوانین والتعلیمات

معايير قياس مدى تحقق األهداف (أمثلة)
نسبة املوجودات واالستثمارات التي حققت توقعات ذوي املصلحة بخصوص القیمة
املضافة .
نسبة املنتجات والخدمات التي حققت املنافع املرجوة منھا.
نسبة االستثمارات التي حققت املنافع املرجوة منھا.
نسبة املنتجات والخدمات التي حققت أو تجاوزت املتوقع من األھداف والعوائد والحصة
في السوق .
نسبة املنتجات والخدمات التي حققت رضا العمالء .
نسبة املنتجات والخدمات التي حققت میزة تنافسیة في السوق
نسبة األھداف والخدمات الرئیسیة املشمولة بعملیات تقییم املخاطر.
حصة الحوادث الرئیسیة غیر املحددة ضمن عملیات تقییم املخاطر من مجموع الحوادث
الكلي.
دوریة تحدیث ملف املخاطر ()Risk Profile
كلفة عدم االمتثال للقوانین والتعلیمات ،بما یشمل الغرامات والتسویات
عدد املواضیع املخالفة للقوانین والتعلیمات التي سببت رأي عام سلبي تجاه البنك أو
سمعة سیئة .
عدد املواضیع املخالفة لشروط التعاقد مع الغیر .
7

5

االفصاح والشفافیة املالیة

6

ثقافة مؤسسیة خدمیة موجھة للعمالء

7

استمراریة الخدمات وتوافریتھا

8

سرعة التغییر استجابة ملتطلبات بیئة العمل

9

منھجیة لصنع القرار مبني على
املعلومات

10

تقلیل تكالیف الخدمات واملنتجات

11

تعظیم الوظائفیة للخدمات املقدمة

12

تقلیل تكالیف عملیات البنك

13

إدارة برامج التغییر لألعمال

14

انتاجیة تشغیلیة وعمالیة

15

االمتثال للسیاسات الداخلیة

16

موظفین مھرة ومحفزین

17

ثقافة تمیز وإبداع

نسبة املوجودات واالستثمارات التي تم تحدید واملوافقة على موازناتھا وعوائدھا
املتوقعة.
نسبة تكالیف الخدمات املمكن توزیعھا على املستخدمین .
نسبة مسوحات الرضا التي حققت املتوقع من قبل ذوي املصلحة فیما یخص الشفافیة
املالیة ،والدقة والفھم للبیانات املالیة.
عدد حوادث االنقطاع للخدمات املصرفیة واملالیة بسبب حوادث متعلقة بتكنولوجیا
املعلومات.
نسبة رضا ذوي املصلحة على الخدمات واملنتجات املقدمة .
عدد شكاوى العمالء.
االتجاه الزمني ملسوحات رضا العمالء .
عدد حوادث توقف الخدمات الرئیسیة والحرجة
تكالیف حوادث توقف العملیات والخدمات.
عدد ساعات توقف العملیات والخدمات.
نسبة الشكاوى املتعلقة بتوقف الخدمات والعملیات .
مستوى رضا املجلس على سرعة االستجابة للمتطلبات الجدیدة .
عدد الخدمات واملنتجات املخدومة من عملیات جدیدة مستحدثة .
متوسط الزمن املستغرق للبدء بتحقیق أھداف استراتیجیة موافق علیھا .
درجة رضا املجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا على عملیات صنع القرار .
عدد الحوادث الناتجة عن قرارات خاطئة بسبب االرتكاز على معلومات غیر دقیقة.
الزمن املستغرق لتوفیر املعلومات الالزمة لصنع القرار .
االتجاه الزمني للتكالیف باملقارنة مع مستوى الخدمات.
دوریة تقییم تكالیف الخدمات املقدمة.
مستوى رضا املجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا تجاه تكالیف الخدمات املقدمة
دوریة تقییم مستوى النضوج للخدمات املقدمة.
نتائج واتجاه التقییم أعاله.
رضا املجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا على قدرات عملیات البنك.
دوریة تقییم تقلیل التكالیف للعملیات.
االتجاه الزمني للتكالیف باملقارنة مع مستوى الخدمات.
مستوى رضا املجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا على تكالیف العملیات .
عدد البرامج املنجزة بالوقت املخطط لھ واملوازنات املقدرة مسبقا.
نسبة ذوي املصلحة الراضیین عن البرامج املنجزة .
نسبة املعرفة والوعي بتغییرات األعمال نتیجة ملبادرات تكنولوجیا املعلومات .
عدد البرامج  /املشاریع املنجزة بالوقت وباملوازنات املرصودة
مستویات التكالیف والعمالة املشغلة مقارنة باملستھدفات .
عدد الحوادث الناتجة بسبب عدم االمتثال للسیاسات الداخلیة.
نسبة ذوي املصلحة ذوي املعرفة والوعي بالسیاسات الداخلیة.
نسبة السیاسات املفعلة في البنك.
مستوى رضا ذوي املصلحة عن خبرات ومھارات املوظفین.
نسبة الوظائف املشغولة بأقل من املھارات والخبرات واملعارف املطلوبة .
مستوى الرضا الوظیفي .
مستوى املعرفة والوعي بفرص اإلبداع والتمیز.
رضا ذوي املصلحة تجاه مستوى التمیز واإلبداع واألفكار املطروحة .
عدد املنتجات والخدمات املطروحة واملوافق علیھا والناتجة عن مبادرات ومقترحات
إبداعیة .
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امللحق ب :ﻣﺻﻔوﻓﺔ أھداف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮭﺎ
* يستند الجدول أدناه إلى تعليمات البنك املركزي األردني رقم  ،2والتي تستند إلى إطار كويت 5

وسيعتمد البنك قائمة أهداف تكنولوجيا املعلومات أدناه وفقا إلطار عمل كوبيت  5وتعليمات البنك املركزي األردني.
واستنادا إلى أهداف املؤسسة املختارة من املحلق أعاله ،سيقوم البنك باختيار أهداف تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة من الجدول أدناه ،استنادا إلى آلية تسلسل أهداف
كوبت .5
رمز
الهدف
1

2

3

األهداف

معايير قياس مدى تحقق األهداف (أمثلة)

توافق الخطة االستراتیجیة لتكنولوجیا املعلومات مع
نسبة أھداف البنك االستراتیجیة املدعومة بأھداف تكنولوجیا املعلومات االستراتیجیة.
الخطة االستراتیجیة للبنك ،من خالل إتباع منھجیة
مستوى الرضا من قبل وحدات البنك على محفظة املشاریع والخدمات املخطط تنفیذھا ومدى
لصنع القرار االستراتیجي لتكنولوجیا املعلومات كفوءة
تحقیقھا للمتطلبات بكفاءة وفعالیة ،ویمكن قیاسھا.
وتلبي متطلبات بیئة العمل الداخلیة والخارجیة.
كلفة عدم امتثال تكنولوجیا املعلومات بما في ذلك تكالیف التصحیح املطلوبة ،باإلضافة ملدى التأثیر
على سمعة البنك بھذا الخصوص.
عدد مالحظات عدم االمتثال ملتطلبات تكنولوجیا املعلومات املرفوعة ملجلس اإلدارة أو تلك التي تثیر
امتثال ممارسات تكنولوجیا املعلومات ومساھمتھا في
الرأي العام بخصوصھا.
امتثال البنك للقوانین واألنظمة والتعلیمات املرعیة
عدد مالحظات عدم االمتثال مع الشروط واألحكام التعاقدیة مع الغیر مقدمي خدمات تكنولوجیا
املعلومات.
شمول فحص العملیات ملتطلبات االمتثال.
نسبة املھام والواجبات املتعلقة بتكنولوجیا املعلومات من إجمالي املھام والواجبات للوصف
الوظیفي لوظائف البنك.
اإللتزام من قبل اإلدارة باتخاذ قرارات مبنیة على
عدد املرات التي یتم فیھا مناقشة مواضیع متعلقة بتكنولوجیا املعلومات في اجتماعات مجلس
وتأخذ باالعتبار معطیات تكنولوجیا املعلومات
اإلدارة.
دوریة وانتظام اجتماعات لجنة حاكمیة تكنولوجیا املعلومات واللجنة التوجیھیة لتكنولوجیا
املعلومات.

4

إدارة مخاطر تكنولوجیا املعلومات لعملیات البنك

5

ضمان تحقیق املنفعة والقیمة املضافة من محفظة
موارد ومشاریع وخدمات تكنولوجیا املعلومات

6

الشفافیة في االفصاح عن تكالیف ومنافع ومخاطر
تكنولوجیا املعلومات

7

تقدیم خدمات تكنولوجیا معلومات تلبي متطلبات
عملیات البنك

8

االستخدام املناسب للبرمجیات وحلول تكنولوجیا
املعلومات

9

رشاقة عملیات وإدارة موارد تكنولوجیا املعلومات

نسبة عملیات البنك الحساسة (الھامة) املرتكزة على موارد والبنیة التحتیة لتكنولوجیا املعلومات
واملشمولة ضمن عملیات تقییم املخاطر.
عدد حوادث تكنولوجیا املعلومات الرئیسیة التي لم تؤخذ باالعتبار لدى تقییم املخاطر.
نسبة العملیات املقیم فیھا مخاطر تكنولوجیا املعلومات إلى مجموع العملیات املشمولة ضمن تقییم
املخاطر.
( )Risk Profileدوریة تحدیث ملف املخاطر.
نسبة مشاریع تكنولوجیا املعلومات التي تم فیھا مراقبة وقیاس املنافع والقیمة املضافة خالل فترة
عمر املشروع.
نسبة مشاریع تكنولوجیا املعلومات والخدمات التي حققت املنافع والنتائج املستھدفة وتلك التي
تجاوزت املستھدفات.
نسبة املشاریع في البنك التي تم فیھا تحدید واملوافقة على مصاریف ومنافع تكنولوجیا املعلومات
املتوقعة.
مسوحات الرضا عن مستوى اإلفصاح والفھم والدقة للمخصصات املالیة ملشاریع وخدمات
تكنولوجیا املعلومات.
عدد مرات توقف عملیات البنك بسبب حوادث وانقطاع خدمات تكنولوجیا املعلومات.
مستوى الرضا من قبل أقسام البنك على قیام إدارة تكنولوجیا املعلومات بتحقیق متطلبات العمل
بالوقت واملواصفات املتفق علیھا ضمن اتفاقیات مستوى الخدمات الخارجیة ()SLA, OLA
والداخلیة.
نسبة مسؤولي عملیات البنك الراضیین عن منتجات وخدمات تكنولوجیا املعلومات.
مستوى فھم مسؤولي عملیات البنك من خصائص البرمجیات وحلول تكنولوجیا املعلومات على دعم
عملیاتھم.
مستوى الرضا عن التدریب املقدم ملستخدم تكنولوجیا املعلومات ،وعن مدى كفایة دلیل استخدام
البرمجیات والحلول املختلفة.
مستوى رضا مسؤولي البنك على مستوى االستجابة ملتطلباتھم من تكنولوجیا املعلومات.
عدد عملیات البنك املخدومة من قبل موارد حدیثة لتكنولوجیا املعلومات.
الوقت املتوسط املستغرق لترجمة الھدف االستراتیجي للبنك ملبادرة تكنولوجیا معلومات.
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أرقام األهداف
املؤسسية ذات الصلة
,07 ,05 ,03 ,01
11.13

,09 ,07 ,05 ,01
17 ,12

16 ,10 ,04

10 ,02

06

07,01

14 ,10 ,04

17 ,09 ,07 ,01

14 ,01

10

أمن املعلومات ،تشغیل البرمجیات والبنیة التحتیة
لتكنولوجیا املعلومات

11

االستغالل األمثل ملوارد وقدرات تكنولوجیا
املعلومات

12

دعم آلیات العمل من خالل تكامل البرمجیات
التطبیقیة وموارد التكنولوجیا ضمن عملیات البنك

13

تنفیذ املشاریع ضمن الزمن واملوازنات املالیة
املحددة مسبقا ضمن إطار إدارة محفظة للمشاریع
تتوافق والقواعد واملعاییر الدولیة املتبعة بھذا
الخصوص

14

توافریة معلومات معتمد علیھا ومفیدة مرتكز علیھا
في اتخاذ القرار

15

متثال ممارسات تكنولوجیا املعلومات للسیاسات
الداخلیة للبنك

16

مستوى املھارات والتنافسیة لكوادر البنك بشكل
عام وكوادر تكنولوجیا املعلومات

17

امتالك املعرفة والخبرة في االبتكارات
التكنولوجیة املمكن توفیرھا لتطویر عملیات البنك

عدد حوادث أمن املعلومات التي تسببت بخسائر مالیة أو إنقطاع في العملیات أو التأثیر على
السمعة.
عدد خدمات تكنولوجیا املعلومات املحدد فیھا املتطلبات األمنیة لتكنولوجیا املعلومات.
الفترة الزمنیة الالزمة إلجراءات التعدیالت املطلوبة على مستوى امتیازات النفاذ للمستخدمین.
دوریة تقییم معطیات أمن املعلومات بحسب أحدث املعاییر الدولیة املقبولة.
دوریة تقییم درجة النضوج وتكالیف موارد تكنولوجیا املعلومات
نتائج واتجاه التقییم أعاله.
مستوى الرضا من قبل إدارة البنك ككل على قدرات تكنولوجیا املعلومات وعلى حجم التكالیف.
عدد الحوادث الناتجة بسبب أخطاء تكامل البرمجیات.
عدد حوادث تعطل عملیات البنك بسبب تعطل برمجیات وتكنولوجیا املعلومات.
عدد مرات تعطل مشاریع أو تأخرھا بسبب البنیة التحتیة ومشاكل تكنولوجیا املعلومات.
عدد البرمجیات والحلول غیر املتكاملة والتي تعمل بمعزل عن باقي البرمجیات والحلول.
عدد املشاریع املنفذة ضمن حدود الزمن واملوازنة املرصودة.
نسبة الرضا من قبل ذوي املصلحة عن جودة إدارة املشاریع .
عدد املشاریع التي تتطلب إعادة بسبب ضعف الجودة في األداء وتحقیق األھداف.
نسبة تكالیف الصیانة إلى إجمالي تكالیف تكنولوجیا املعلومات.
مستوى رضا دوائر البنك على جودة نظم املعلومات وتوافریتھا.
عدد حوادث عملیات البنك بسبب قلة توافریة املعلومات والتكنولوجیا.
نسبة وأھمیة قرارات البنك الخاطئة بسبب قلة توافریة املعلومات والتكنولوجیا.
عدد حوادث تكنولوجیا املعلومات نتیجة عدم االمتثال للسیاسات.
نسبة األفراد ذوي الفھم الصحیح للسیاسات .
نسبة السیاسات التي تحاكي أفضل املمارسات الدولیة .
دوریة مراجعة وتحدیث السیاسات.
نسبة املوظفین الذین لدیھم مھارات تكنولوجیا معلومات كافیة ملتطلبات العمل.
نسبة رضا املوظفین للمھام املتعلقة بتكنولوجیا املعلومات املنوطة بھم.
عدد ساعات التدریب والتعلم للموظف.
مستوى املعرفة في عملیات البنك واالبتكارات التكنولوجیة املمكن توفیرھا لدعم تلك العملیات.
مستوى الرضا من قبل مالكي العملیات عن األفكار واالبتكارات التكنولوجیة الخالقة املقدمة.
عدد العملیات واملشاریع املنجزة والناتجة عن ابتكارات تكنولوجیة.
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11.06 ,04

,09 ,08 ,07 ,01
12
11 ,06 ,05

13 ,03 ,01

16 ,08

15 ,10 ,02

16
17,09

امللحق ج :ﻣﺻﻔوﻓﺔ أھداف عمليات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ املعلومات

*The below table is based on CBJ instructions number (3), which is based on ISACA’s COBIT 5 framework

سيعتمد البنك قائمة األهداف التالية لألعمال وفقا إلطار عمل كوبت  5وتعليمات البنك املركزي األردني.
واستنادا إلى األهداف املحددة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات في امللحق ب أعاله ،سيقوم البنك باختيار أهداف العملية ذات الصلة من الجدول أدناه ،استنادا إلى آلية كوبت
 5األهداف املتسلسلة.

رمز
العملیة

عنوان العملیة وصف العملیة ھدف
العملیة

عنوان العملیة وصف العملیة ھدف العملیة

) Evaluate, Direct and Monitor (EDMعملیات التقییم والتوجیه والرقابة
ضمان إعداد وتحدیث اإلطار العام
لحاكمیة تكنولوجیا املعلومات
EDM
تحلیل وتوضیح متطلبات حاكمیة تكنولوجیا املعلومات
Ensure Governance
01
Framework Settingand
Maintenance

عنوان العملیة وصف العملیة ھدف
العملیة

تحلیل وتوضیح متطلبات حاكمیة
تكنولوجیا املعلومات،

االستغالل األمثل وتعظیم حجم املنافع
ضمان تحقق وتوصیل املنافع
تعظیم القیمة املضافة من خالل عملیات البنك وموارد
من موارد تكنولوجیا املعلومات بأقل
EDM
Ensure Benefits Delivery
التكالیف املمكنة بما یلبي ویحقق
تكنولوجیا املعلومات املوظفة بكلف مقبولة
02
متطلبات العمل
ضمان عدم تجاوز مخاطر تكنولوجیا
الفھم السلیم للمخاطر من حیث الشھیة
املعلومات للشھیة ودرجة تحمل
املخاطرAlign, Plan
and Organize
)(APOودرجة تحمل
( )Risk Appetiteعلى حمل
ضمان إدارة حصیفة ملخاطر
املخاطر املحددتین ،وضمان تحدید
EDM
والتنظیم
والتخطیط
التوافق
عملیات
تكنولوجیا املعلومات
( )Risk Toleranceوتبریر القیمة املضافة واملنافع
وإدارة مخاطر تكنولوجیا املعلومات
03
 Ensure Risk Optimizationمن وراء قبول تلك املخاطر ،باإلضافة لتوضیح وتوثیق
وتقلیل احتمالیة مخالفة القوانین واالنظمة
وتوصیل تلك القواعد لذوي العالقة
والتعلیمات
ضمان االستغالل األمثل ملوارد
ضمان مالئمة وتوافر موارد العملیات وتكنولوجیا
ضمان االستغالل األمثل للموارد بما
تكنولوجیا املعلومات
املعلومات (العنصر البشري ،وإجراءات العمل،
EDM
في ذلك موارد تكنولوجیا املعلومات ،وأن
Ensure Resource
والتكنولوجیا) لتلبیة أھداف البنك بكفاءة بأقل الكلف
04
ھناك زیادة محتملة في املنافع املحققة
Optimization
املمكنة

ضمان الشفافیة واالفصاح لذوي
 EDMاملصلحة
Ensure Stakeholder 05
Transparency

ضمان الشفافیة في العملیات والتقاریر الخاصة بتقییم
أداء إدارة تكنولوجیا املعلومات ،والتأكد من تحدید
واملوافقة على االھداف واملعاییر الخاصة باإلجراءات
التصحیحیة بھذا الخصوص

) Align, Plan and Organize (APOعملیات التوافق والتخطیط والتنظیم
APO
01

توضیح واالستمرار بتحدیث الرؤیة والرسالة بخصوص
تفعیل اإلطار العام إلدارة تكنولوجیا
حاكمیة تكنولوجیا املعلومات ،واالستمرار بتوظیف آلیات
املعلومات
العمل وتفویض الصالحیات الالزمة إلدارة املعلومات
Manage the IT
باستخدام التكنولوجیا لتحقیق أھداف البنك ضمن إطار
Framework Management
اإللتزام باملبادئ والسیاسات.
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التأكد من توصیل تقاریر قیاس األداء
ملوارد تكنولوجیا املعلومات لذوي
العالقة بالوقت الالزم بھدف تحسین
مستوى األداء ،وتحدید املواطن التي
بحاجة لتحسین وعنایة ،وأن أھداف
تكنولوجیا املعلومات تتماشى واألھداف
االستراتیجیة للبنك
استخدام منھجیة إداریة متناسقة
لتحقیق متطلبات حاكمیة تكنولوجیا
املعلومات تشمل كل من الھیاكل
التنظیمیة املطلوبة ،واألدوار واملسؤولیات،
والنشاطات والعملیات ،واملھارات
والخبرات

أرقام أھداف
املعلومات
والتكنولوجیا
املصاحبة
لھا ذات الصلة
املباشرة

07.03,01,

17,07,06,05,01

15,10,06,04

16,11,09

07,06,03

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

APO
02

إدارة االستراتیجیة
Manage Strategy

APO
03

إدارة دوائر تكنولوجیا املعلومات
Manage Enterprise
Architecture

APO
04

إدارة اإلبتكارات
Manage Innovation

APO
05

إدارة محفظة املشاریع
Manage Portfolio

APO
06

إدارة املوازنة والتكالیف
Manage Budget and
Cost

APO
07

إدارة املوارد البشریة
Manage Human
Resources

APO
08

إدارة العالقات
Manage Relationships

تقدیم وصف شامل للوضع الحالي للبنك ولبیئة تكنولوجیا
املعلومات وتصور للتوجھ املستقبلي یتضمن املبادرات
املطلوبة لالنتقال لبیئة العمل املستقبلیة ،وتوظیف موارد
وقدرات البنك والخدمات املقدمة واملستعان بھا من
قبل الغیر بفعالیة واعتمادیة عالیتین لتحقیق األھداف
االستراتیجیة للبنك.
إنشاء الھیكل العام إلدارة تكنولوجیا املعلومات بما في
ذلك عملیات البنك واملعلومات والبیانات والبرامج والبنیة
التحتیة لتكنولوجیا املعلومات بغرض تحقیق أھداف
التكنولوجیا وأھداف البنك االستراتیجیة بكفاءة وفعالیة،
من خالل إنشاء نماذج وممارسات عمل رئیسیة ،وتحدید
املتطلبات الالزمة إلیجاد مجموعة من املبادئ واإلجراءات
واألدوات املترابطة مع بعضھا البعض ،والعمل على
تحسین مستوى التوافق بین التكنولوجیا ومتطلبات
عمل البنك ،وزیادة رشاقة خدمات تكنولوجیا املعلومات،
وتحسین جودة املعلومات والتكنولوجیا املعتمد علیھا في
تسییر عملیات البنك
زیادة الوعي بما ھو معروض من جدید في سوق تكنولوجیا
املعلومات لدراسة امكانیة استغالل ذلك لدعم
عملیات البنك الحالیة واملبتكرة لخدمة تحقیق أھداف
البنك االستراتیجیة.
تنفیذ مشاریع تكنولوجیا املعلومات املختلفة التي تلبي
األھداف والتوجھ االستراتیجي للبنك ،أخذا باالعتبار
محدودیة املوارد وبالتالي االستغالل األمثل لھا ،والعمل
على تقییم وترتیب أولویة املشاریع اعتمادا على
مساھمتھا في تحقیق األھداف االستراتیجیة وعلى
مستوى الفرص واملخاطر املقابلة لذلك ،والعمل على توظیف
منتجات املشاریع إلى آلیات وأدوات تخدم عملیات البنك،
واالستمرار بمراقبة املنافع ومستوى القیمة املضافة ملحفظة
املشاریع وإجراء التعدیالت الالزمة في حینھ اعتمادا على
التغذیة الراجعة من عملیات املراقبة تلك ،وعلى التغییرات
في خطة عمل البنك.
إدارة الشؤون املالیة ملوارد تكنولوجیا املعلومات من
خالل آلیات عمل كل من اإلدارة املالیة وإدارة تكنولوجیا
املعلومات في البنك ،بما في ذلك إعداد املوازنات ودراسة
الكلف واملنافع وترتیب أولویات الصرف ،من خالل
استخدام أسس ومعاییر موضوعیة موحدة معتمدة في
البنك بھذا الخصوص ،والعمل بالتشاور مع ذوي املصلحة
بتعدیل املخصصات املرصودة وبما یخدم األھداف
االستراتیجیة والتكتیكیة للبنك.
توظیف منھجیة تضمن إیجاد الھیاكل التنظیمیة وخطوط
االتصال املؤسسي األفقي والعمودي ،وتوظیف العنصر
البشري املاھر والكفوء وتوزیع الصالحیات واملھام
واألدوار واملسؤولیات ،وإیجاد خطط التدریب والتعلم
املستمر ،وتحفیز املوظفین بشكل دائم للحصول على
األداء املطلوب.
إدارة العالقات بین دائرة تكنولوجیا املعلومات وباقي
إدارات البنك لضمان اتصال مؤسسي دائم وشفاف یدعم
املصلحة املشتركة في تحقیق أھداف البنك ضمن حدود
املوازنات واملخاطر املقبولة واملعتمدة ،ومد جسور
الثقة من خالل لغة تفاھم مشتركة تعزز روح اإلیجابیة
في املبادرة باتخاذ القرارات وتحمل املسؤولیات حیالھا.
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موائمة االھداف االستراتیجیة لتكنولوجیا
املعلومات لتلبیة تحقیق
أھداف البنك ،وتحدید املسؤولیات تجاه
تحقیق األھداف بوضوح والتأكد
من الفھم الصحیح لھا من قبل ذوي
املصلحة

تحدید املعطیات املختلفة الالزمة لبناء
إدارة تكنولوجیا املعلومات،
وتحدید املبادئ واإلجراءات املستخدمة
في ذلك وتوصیف العالقات بینھا
للوصول إلى االھداف التشغیلیة
واالستراتیجیة للبنك

17,07,01

11,09,01

تحقیق املیزة التنافسیة للبنك من خالل
تطویر وزیادة كفاءة وفعالیة عملیات البنك 17,11,09,08,05
اعتمادا على جدید تكنولوجیا املعلومات

تعظیم الفائدة واالستغالل األمثل للموارد
من خالل إدارة شاملة جامعة ملحفظة
مشاریع البنك

13,05,01

توطید العالقة التشاركیة بین إدارة
تكنولوجیا املعلومات وذوي املصلحة في
البنك لضمان االستغالل األمثل ملوارد
التكنولوجیا وتقدیم املعلومات بھذا
06,05
الشأن بشفافیة عالیة تسھل عملیات
املساءلة وتقدیر حجم املنافع والقیمة
املضافة ،وتسھیل آلیات اتخاذ القرار في
توظیف موارد تكنولوجیا املعلومات
االستغالل األمثل للموارد البشریة لخدمة
أھداف البنك

17,16,13,11,01

تحسین النتائج وزیادة مستوى الثقة
واالعتماد الكفوء على موارد تكنولوجیا
املعلومات

17,12,07,01

توافق مستوى جودة الخدمات املتعلقة بتكنولوجیا
املعلومات مع توقعات واحتیاجات البنك بما في ذلك
آلیات تعریف وتحدید وتصمیم وطلب تلك الخدمات
وتوثیق التعاقدات مع الغیر بخصوصھا ،ووضع املعاییر
للمراقبة املستمرة لجودة ومستوى تلك الخدمات.
إدارة خدمات تكنولوجیا املعلومات املقدمة من قبل الغیر
لدعم عملیات وأھداف البنك ،بما في ذلك من آلیات اختیار
املزودین واالتصال بھم وإدارة التعاقدات معھم .ومراقبة
وتقییم أداءھم لفحص مدى الكفاءة والفعالیة واالمتثال
للشروط التعاقدیة معھم
تعریف متطلبات الجودة في كافة عملیات وآلیات وإجراءات
البنك ،بما في ذلك الضوابط وعملیات املراقبة املستمرة
واستخدام املمارسات واملعاییر الالزمة للتطویر املستمر

APO
09

إدارة اتفاقیات الخدمات
Manage Service
Agreements

APO
10

إدارة املزودین
Manage Suppliers

APO
11

إدارة الجودة
Manage Quality

APO
12

إدارة املخاطر
Manage Risk

االستمرار بتحدید وتقییم وضبط ومراقبة مخاطر
تكنولوجیا املعلومات للحفاظ علیھا ضمن املستھدف من
مستویات املخاطر املقبولة واملعتمدة في البنك.

APO
13

إدارة أمن املعلومات
Manage Security

تعریف وتشغیل ومراقبة نظام إدارة أمن املعلومات.

التأكد من أن خدمات تكنولوجیا
املعلومات املقدمة على مستوى من
الجودة وتلبي احتیاجات البنك الحالیة
واملستقبلیة

14,07

تقلیل مستوى املخاطر ما أمكن جراء
االستعانة بالخدمات املقدمة من قبل
الغیر والتأكد من الحصول على تلك
الخدمات بأقل األسعار املمكنة

09,07,04

ضمان تقدیم حلول وخدمات تكنولوجیة
تلبي احتیاجات العمل وتلقى رضا
13,07,05
مستخدمیھا
تكامل إدارة مخاطر تكنولوجیا املعلومات
مع اإلدارة الكلیة للمخاطر
13,10,06,04,02
في البنك ،والحفاظ على التوازن املطلوب
بین املنافع والتكالیف
الحفاظ على حجم تأثیر واحتمالیة حدوث
متوقعة لحوادث تكنولوجیا املعلومات
14,10,06,10,14
ضمن مستویات مقبولة لشھیة البنك على
حمل املخاطر

) Build, Acquire and Implement (BAIعملیات البناء (التطویر) والشراء والتشغیل
إدارة كافة مشاریع البنك لتحقیق االھداف االستراتیجیة
ضمان تحقیق املنافع من إدارة املشاریع
بشكل تعاوني بین إدارة تكنولوجیا املعلومات وباقي
إدارة البرامج واملشاریع
وتقلیل مستوى املخاطر وتكالیف التأخیر
BAI
 Manage Programmes andاإلدارات املعنیة ،من خالل آلیات التخطیط والضبط والتنفیذ من خالل التواصل
13,05,04,01
01
Projects
للمشاریع واالستمرار بتقییم املشاریع في مراحل ما بعد الصحیح بین املستخدمین وإدارة
تكنولوجیا املعلومات
التنفیذ.
تحلیل االحتیاجات واملتطلبات من حلول تكنولوجیا
املعلومات قبل الشروع بشراء وتطویر تلك الحلول بما
یشمل آلیات العمل والبرامج والبیانات/املعلومات والبنیة
إدارة تعریف املتطلبات واالحتیاجات
توفیر حلول مجدیة تلبي احتیاجات العمل
التحتیة والخدمات ،للتأكد من تماشیھا واألھداف
BAI
Manage Requirements
12,07,01
بأقل املخاطر
االستراتیجیة للبنك ،والتنسیق لدى دراسة الخیارات
02
Definition
املطروحة مع مستخدمي التكنولوجیا بما في ذلك دراسة
الجدوى وتحلیل املخاطر والتكالیف واملنافع واملوافقات
املطلوبة.
اختیار وتطویر حلول تكنولوجیا املعلومات تلبي متطلبات
واحتیاجات العمل تشمل آلیات تصمیم وتطویر وشراء
توفیر حلول تكنولوجیا املعلومات بالوقت
واالستعانة بالغیر .تشمل إدارة التعریفات
إدارة عملیة اختیار وبناء الحلول
BAI
07
( )Configuration Managementوآلیات فحص املطلوب وبأقل التكالیف
Manage Solutions
03
الحلول ،وإدارة االحتیاجات وتحدیدھا ،وعملیات الصیانة لخدمة أھداف البنك
Identification and Build
والتطویر املستمر للبرمجیات وآلیات العمل والبیانات/
املعلومات والبنیة التحتیة والخدمات.
عمل التوازن املطلوب بتوفیر خدمات تكنولوجیا
توافریة خدمات تكنولوجیا املعلومات،
إدارة التوافریة والطاقة االستیعابیة
املعلومات بین الحاضر واملستقبل أخذا باالعتبار الكلفة
اإلدارة الفعالة للموارد ،تعظیم
Manage Availability and BAI
ومستوى األداء ،بما في ذلك تحدید القدرات الحالیة
14,11,07
أداء األنظمة من خالل توقع الطاقة
Capacity 04
واملستقبلیة اعتمادا على احتیاجات وخطط البنك ،من
االستیعابیة املستقبلیة
خالل تحلیل األثر على األعمال وتقییم املخاطر.
تعظیم احتمالیة نجاح عملیات التغییر املؤسسي بسرعة
دارة التغییر املؤسسي
إعداد وضمان إلتزام األافراد بالتغییر
BAI
وبأقل املخاطر بما یشمل آلیات التغییر وعملیات البنك
Manage Organizational
17,13,08
املؤسسي بنجاح وبأقل املخاطر
05
وتكنولوجیا املعلومات واألفراد
Change Enablement
13

إدارة كافة التعدیالت من خالل توفیر الضوابط الالزمة
من مبادئ وسیاسات التعدیل تشمل التعدیالت الطارئة
واملستعجلة والتعدیل على عملیات البنك والبرمجیات
والبنیة التحتیة للتكنولوجیا ،باإلضافة لتوفیر معاییر
 BAIإدارة التعدیالت
وإجراءات للتعدیل تتضمن قیاس أثر التعدیل على
Manage Changes 06
العملیات ،واألولویات في التعدیل ،واملوافقات املطلوبة
للتعدیل وإجراءات التعدیالت الطارئة ،واستخراج تقاریر
التتبع للتعدیالت ،اإلغالق والتوثیق
تشغیل حلول تكنولوجیا املعلومات بعد أخذ موافقات
إدارة قبول التعدیل واالنتقال
القبول الرسمیة من إدارة املستخدمین ،بما یشمل عملیات
Manage Change BAI
التخطیط قبل الشروع بالتنفیذ ،وترحیل البیانات ،وقبول
Acceptance 07
نجاح فحوصات االستخدام.
and Transition
توفیر والحفاظ على منظومة معارف محدثة ومعتمد
علیھا لدعم عملیات البنك واملساعدة في اتخاذ قرارات.
 BAIإدارة املعرفة
سلیمة .إدارة دورة حیاة املعارف :التخطیط وجمع
Manage Knowledge
8
املعارف وتبویبھا وتنظیمھا وتحدیثھا واستخدامھا
وحذفھا
إدارة موجودات تكنولوجیا املعلومات على مدار دورة
حیاتھا للتأكد من تحقیقھا للمنافع املرجوة بأقل التكالیف
املمكنة ،وبأنھا تتناسب والعملیات املشغلة ضمنھا ،وبأنھا
 BAIإدارة املوجودات
معدودة ومحمیة ،وأن املوجودات املھمة لدعم العملیات
البنكیة الحساسة متوفرة بشكل مستمر ومعتمد علیھا،
Manage Assets 09
وإدارة تراخیص البرمجیات للتأكد من كفایتھا لدعم
عملیات البنك وبأن استخدامھا ھو ضمن حدود القوانین
املرعیة بھذا الخصوص.
وصف كل من املوارد الرئیسیة للبنك من جھة وقدرات
تكنولوجیا املعلومات املطلوبة لتقدیم خدمات التكنولوجیا
من جھة أخرى وتعریف العالقة بینھما ،بما یشمل جمع
 BAIإدارة التعریفات
معلومات التعریفات املختلفة ووضع األسس املعیاریة
Manage Configuration 10
للتعریفات ،وإخضاعھا لعملیات املراجعة الدوریة والتدقیق
املستمر.
) Delivery, Service and Support (DSSعملیات توصیل الخدمات والدعم
تنسیق وتنفیذ نشاطات وعملیات تكنولوجیا املعلومات
 DSSإدارة عملیات تكنولوجیا املعلومات
الداخلیة واملعتمد فیھا على الغیر بما في ذلك وضع
Manage Operations
01
معاییر وسیاسات التشغیل واملراقبة
االستجابة في الوقت املحدد لطلبات املستخدمین ولكافة
أنواع حوداث تكنولوجیا املعلومات ،إعادة تشغیل
إدارة الخدمات املطلوبة والحوادث
عملیات التكنولوجیا بعد االنقطاعات ،وتوثیق طلبات
DSS
Manage Service Requests
املستخدمین ،وإجراء التحقیقات الالزمة الختراقات
02
and Incidents
التكنولوجیا وتشخیصھا وإعالم اإلدارة املعنیة
بخصوصھا ومعالجتھا.
DSS
03

إدارة األعطال
Manage Problems
operational problems

DSS
04

إدارة االستمراریة
Manage Continuity

إجراء التعدیالت املطلوبة بالسرعة املمكنة
وبأقل املخاطر املحتملة ألیة
آثار سلبیة تؤثر على مصداقیة التعدیالت

10,07,04

تشغیل حلول التكنولوجیا بأمان وبما
یتفق والتوقعات

12,08

تقدیم املعارف للموظفین لتمكینھم من
أداء واجباتھم ورفع مستوى االنتاجیة

17,09

محاسبة موجودات تكنولوجیا املعلومات
واالستخدام األمثل لھا

11,06

توفیر معلومات كافیة عن خدمات
وخصائص موجودات تكنولوجیا
املعلومات إلدارة تلك املوجودات بكفاءة،
ومعرفة أثر تغییر تلك الخصائص
على العمل من ناحیة أمن املعلومات
والتكنولوجیا

14,11,02

تشغیل عملیات تكنولوجیا املعلومات
بحسب الخطط بھذا الصدد

11,07,4

رفع مستوى االنتاجیة وتقلیل معدل
االنقطاعات من خالل االستجابة السریعة
07,04
لطلبات املستخدمین ومعالجة
حوادث تكنولوجیا املعلومات

زیادة معدل التوافریة ومستوى خدمات
تكنولوجیا املعلومات وخفض التكالیف
تحدید وتصنیف أعطال تكنولوجیا املعلومات بما في ذلك
مسبباتھا الرئیسیة للوقایة من الحوادث ،وتقدیم التوصیات وتحسین مستوى الرضا من
قبل مستخدمي التكنولوجیا من خالل
والتحسینات املطلوبة.
خفض عدد األعطال
ضمان استمراریة تشغیل عملیات البنك
إنشاء وتطویر خطة إلدارة استمراریة عملیات البنك
الحرجة وعملیات تكنولوجیا
وتكنولوجیا املعلومات لخدمة توفر عملیات البنك
املعلومات الداعمة لھا ملواجھة حوادث
الحساسة والحرجة ملواجھة أسباب وحوادث االنقطاع
االنقطاع ضمن الحدود املستھدفة
ضمن الحدود املستھدفة بھذا الخصوص
14

14,11,07,04

14,07,04

حمایة معلومات البنك واإلبقاء علیھا بمستوى مخاطر
مقبول ضمن إطار سیاسات أمن وحمایة املعلومات
 DSSإدارة خدمات أمن املعلومات
للبنك ،وإنشاء واالستمرار بتحدیث أدوار ومسؤولیات
Manage Security Services 05
إدارة أمن املعلومات ،واالمتیازات للنفاذ واالستخدام
ومراقبة االستخدام ملوارد التكنولوجیا
تعریف وتحدید واالستمرار بتوظیف ضوابط العملیات
إدارة ضوابط عملیات البنك
للبنك والكفیلة بتحقیق املتطلبات األمنیة املحددة
DSS
Manage Business Process
للمعلومات والتكنولوجیا املصاحبة لھا ،تلك العملیات
06
Controls
سواء املنفذة داخلیا أو املعتمد فیھا على الغیر
) Monitor, Evaluate and Assess (MEAعملیات الرقابة والتقییم والقیاس
جمع والتحقق من وتقییم أھداف ومعاییر قیاس أداء
مراقبة وتقییم وتقدیر األداء
عملیات البنك بما فیھا عملیات تكنولوجیا املعلومات
Monitor, Evaluate and MEA
وإجراءات العمل ،ومراقبة تلك العملیات للتأكد من تحقیق
Assess Performance and
01
املستھدفات بخصوصھا ورفع التقاریر الالزمة بھذا
Conformance
الشأن دوریا
مراقبة وتقییم وتقدیر نظام
الضبط والرقابة الداخلي للبنك
MEA
Monitor, Evaluate and
02
Assess the System of
Internal Control
مراقبة وتقییم وتقدیر
مستوى االمتثال للقوانین
 MEAواألنظمة والتعلیمات
Monitor, Evaluate and 03
Assess Compliance with
External Requirements

تقلیل األثر السلبي على عملیات البنك
جراء الحوادث ونقاط الضعف ألمن
املعلومات

10,04,02

الحفاظ على سالمة ومصداقیة وأمن
املعلومات املعالجة من قبل عملیات البنك
أو عملیات الغیر املستعان بھا

07,04

الشفافیة بخصوص مستوى األداء تجاه
تحقیق االھداف

15,11,07,4

تقدیم املعلومات بشفافیة لذوي املصلحة
املراقبة املستمرة والتقییم لبیئة الضوابط الداخلیة بواسطة
بخصوص مدى سالمة ومالئمة نظام
كل من التقییم الذاتي والتقییم املستقل ،وتمكین اإلدارة من
الضبط والرقابة الداخلي لعملیات البنك،
تحدید االختالالت في الضوابط املفعلة التخاذ التحسینات
15,04,02
في املساھمة بتحقیق أھداف البنك من
والتصحیحات املطلوبة ،التخطیط والتنظیم والتحدیث ملبادئ
خالل الفھم الصحیح ملستویات املخاطر
وقواعد التقییم لنظام الضبط والرقابة الداخلي للبنك
املتبقیة في البنك ()Residual Risk
تقییم مستوى االمتثال للممارسات لكل من عملیات البنك
املرتكزة على وعملیات تكنولوجیا املعلومات للقوانین
واألنظمة والتعلیمات املرعیة ولشروط التعاقدات مع
التأكد من امتثال البنك للقوانین واألنظمة
الغیر ،والحصول على تأكیدات بتحدید املتطلبات
04,02
والتعلیمات
القانونیة والتعاقدیة ومستوى االمتثال لھا ،واعتبار
موضوع االمتثال ملتطلبات التكنولوجیا جزء من االمتثال
الكلي ملمارسات وعملیات البنك.
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امللحق د :منظومة السیاسات (حد أدنى)
* يستند الجدول أدناه إلى تعليمات البنك املركزي األردني رقم ( ،)6والتي تستند إلى إطار كويت 5

سيعتمد البنك القائمة التالية من الحد األدنى من السياسات لتنظيم وإدارة العمليات في البنك.
اسم السیاسة
حاكمیة تنظیم تكنولوجیا املعلومات
أمن وحمایة املعلومات
خطط استمراریة العمل
وخطط التعافي من الكوارث.
إدارة مخاطر تكنولوجیا
املعلومات
االمتثال
()IT Compliance

الغرض
وضع القواعد واملعاییر الالزمة إلدارة موارد تكنولوجیا املعلومات بما في ذلك الشكل
اإلداري (مركزي أو ال مركزي) ،والهیاكل التنظیمیة بما في ذلك النشاطات واملهام
واملسؤولیات إلدارة تلك املوارد بما في ذلك املوارد املالیة.
وضع القواعد واملعاییر الالزمة لضمان متطلبات الحمایة والسریة واملصداقیة والتوافریة
واالمتثال إلدارة موارد تكنولوجیا املعلومات بحسب املعاییر الدولیة املقبولة بهذا الخصوص
مثل)ISO-IEC (27001/2
وضع القواعد واملعاییر الالزمة لبناء خطط التعافي من الكوارث وحمایة البشر ،وخطط
استمراریة العمل بما في ذلك آلیات بناء وتشغیل وفحص والتدریب على وتحدیث تلك الخطط
لضمان توافریة عملیات البنك الحرجة.
وضع القواعد واملعاییر الالزمة إلدارة مخاطر تكنولوجیا املعلومات على اعتبارها جزء من
املخاطر الكلیة للبنك ،بما في ذلك حاكمیة تلك املخاطر واملسؤولیات واملهام املناطة باألطراف
املختلفة ،وآلیات تقییم وضبط ومراقبة املخاطر ،بهدف تعزیز عملیات اتخاذ القرار املبني
على املخاطر وتحقیق أهداف البنك.

النطاق
عملیات وخدمات ومشاریع
تكنولوجیا املعلومات.
كافة املعلومات والتكنولوجیا
املصاحبة لها.
عملیات البنك الحرجة ،وحمایة
البشر.
كافة عملیات البنك ومدخالتها
الخاصة بتكنولوجیا املعلومات.

وضع القواعد واملعاییر الالزمة لضمان االمتثال لتعلیمات البنك املركزي والجهات الرقابیة كافة عملیات البنك بمواضیع
تكنولوجیا املعلومات.
األخرى وللقوانین واألنظمة الساریة ولسیاسات البنك.

وضع القواعد واملعاییر الالزمة لحمایة البیانات الخاصة املتعلقة بأفراد طبیعیین أو
خصوصیة البیانات
اعتباریین من عملیات االفصاح واالستخدام غیر املصرح به.
()Data Privacy
اعتماد سیاسة عامة لالستعانة باملوارد بشكل عام وبموارد تكنولوجیا املعلومات بشكل خاص،
تلك املوارد سواء اململوكة للبنك ( )In-sourcingأو اململوكة للغیر()Outsourcing
تراعي التعلیمات واألنظمة والقوانین وتحاكي أفضل املمارسات الدولیة املقبولة بهذا
الخصوص ،وتأخذ بعین االعتبار مكان العملیة اإلنتاجیة،
التعهید
( )Off-site, Near-site, Off-shore, On-siteوتأخذ بعین االعتبار وتراعي
()Outsourcing
متطلبات مراقبة مستوى وتفعیل حق تدقیق الخدمات ()Service Levels
من قبل أطراف ثالثة محایدة موثوقة( ، )Audit Rightوتحقیق متطلبات استمراریة العمل
وضوابط الحمایة الالزمة لتلبیة متطلبات السریة واملصداقیة باإلضافة ملتطلبات الكفاءة
والفعالیة في استغالل املوارد.
وضع القواعد واملعاییر الالزمة إلدارة املشاریع بما في ذلك مراحل املشروع وحاكمیته
إدارة املشاریع
(� Project Portfolio Manageالالزمة لتحقیق املتطلبات املتعلقة بالجودة ( )Quality Requirementsوتلك املتعلقة
بالحمایة والسریة ( )Confidentiality Requirementsوتلك املتعلقة باالمتثال
)ment
تحقیقا ألهداف البنك وعملیاته.
وضع القواعد واملعاییر الالزمة لتصنیف درجة مخاطر البیانات واألنظمة املختلفة ،وتحدید
إدارة املوجودات
مالكیه وضوابط حمایتها خالل مراحل دورة حیاتها املختلفة.
()Asset Management
االستخدام املقبول ملوارد
تكنولوجیا املعلومات

وضع القواعد واملعاییر الالزمة لتحدید السلوك املقبول وغیر املقبول ملوارد تكنولوجیا
املعلومات.

إدارة التغییر
()Change Management

وضع القواعد واملعاییر الالزمة لضمان مصداقیة التغییر من حیث توثیق املوافقات الالزمة
من مالكي األصول الخاضعة للتغییر.

أجهزة الكمبیوتر املركزیة

وضع قواعد ومعاییر لتقلیل عملیات النفاذ واالستخدام غیر املشروع لألجهزة بما في ذلك
ضوابط نفاذ موظفي دائرة تكنولوجیا املعلومات وذوي االمتیازات العلیا لبیئات التشغیل،
باإلضافة ملعاییر إدارة عملیات التشغیل الیومي لألجهزة والبر مجیات املختلفة بما في ذلك
ضوابط الحمایة وآلیات املراقبة والصیانة الدوریة لتلك األجهزة.
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كافة البیانات الخاصة.

كافة عملیات البنك.

كافة مشاریع البنك املتعلقة
بتكنولوجیا املعلومات.
البیانات واألجهزة والبرامج
واألدوات املصاحبة لها.
األجهزة والبرمجیات والتطبیقات
والشبكات بما في ذلك اإلنترنت
والبرید اإللكتروني.
كافة عملیات تكنولوجیا
املعلومات.
كافة األجهزة املركزیة اململوكة أو
املدارة من قبل البنك لكافة بیئات
التطویر والفحص والتشغیل ،بما
في ذلك نظم التشغیل واألدوات
األخرى املصاحبة لها.

النطاق
الغرض
اسم السیاسة
وضع قواعد ومعاییر سلوك وأخرى تقنیة لضمان حمایة البیانات الحساسة املخزنة على كافة األجهزة الطرفیة املرتبطة
أجهزة الكمبیوتر الطرفیة
بالشبكات أو القائمة بحد ذاتها.
األجهزة.
كافة األجهزة املحمولة مثل
وضع قواعد ومعاییر سلوك وأخرى تقنیة لضمان حمایة البیانات الحساسة املخزنة على (Laptop, PDA, Smart
األجهزة املحمولة
Phone, USB Memory
األجهزة.
)Cards, …etc
وضع قواعد ومعاییر لضمان منح صالحیات وامتیازات النفاذ للبیانات والبرامج واألجهزة
كافة البرامج واألجهزة وقواعد
إدارة صالحیات وامتیازات النفاذ
(� User Access Manageملستخدمیها بحسب الحاجة للعمل وبالحد األدنى بما یكفل السریة واملصداقیة والتوافریة
البیانات وما هو في حكمها.
ملوارد تكنولوجیا املعلومات.
)ment
وضع القواعد واملعاییر الالزمة لتنفیذ مراحل تطویر  /اقتناء البرمجیات املختلفة لضمان البرمجیات الجدیدة والقدیمة
سیاسة تطویر  /اقتناء البرمجیات
تلبیتها ملتطلبات العمل من خالل منهجیات التطویر املختلفة املتناسبة مع متطلبات وأهداف املطورة محلیا واملقتناة من
(System Development
مصادر خارجیة.
العمل.
)Life Cycle
كافة االتفاقیات والتعاقدات
وضع قواعد ومعاییر لتحدید وقبول وتوثیق وقیاس ومراقبة وتحسین مستوى الخدمات
إدارة مستوى الخدمات
واإللتزامات مع األطراف
(� Service Level Manageاملقدمة سواء من أطراف داخلیة أو أطراف خارجیة لضمان االستغالل األمثل للموارد ودعم
الخارجیین واألطراف من داخل
عملیات البنك املختلفة.
)ment
البنك.
وضع قواعد ومعاییر آللیات النسخ االحتیاطي واالسترجاع لضمان توافریة البیانات البیانات في بیئات التشغیل
النسخ االحتیاطي واالسترجاع
وحیثما یلزم.
ومصداقیتها وسریتها.
()Back-up and Restore
وضع القواعد واملعاییر الخاصة بحجم البیانات الواجب تو افرها سواء بشكل ورقي أو تلك
االحتفاظ بالبیانات
كافة األجهزة والبرمجیات
املتواجدة على أجهزة الكمبیوتر ( )On- Line Dataوالتطبیقات املختلفة واملدة الزمنیة
()Retention
ووسائل وأدوات االحتفاظ
الواجب االحتفاظ بها واملفاضلة بین حجم البیانات املتوافرة والسرعة واألداء في الوصول
بالبیانات.
إلى البیانات.
شراء األنظمة والتجهیزات
كافة التجهیزات التقنیة والبرامج
وضع قواعد ومعاییر للمفاضلة بین املزودین الخارجیین.
()Purchasing
املتعلقة بها.
األطراف والشركاء الداخلیین
والخارجیین مثل مزودي الخدمات،
ولكافة بیئات التطویر والفحص
وضع قواعد ومعاییر للربط الشبكي عن بعد بشبكات الكمبیوتر الخاصة بالبنك ،لتقلیل والتشغیل لألجهزة والشبكات،
النفاذ عن بعد
مخاطر االطالع واالستخدام لبیانات ومصادر البنك الحساسة وألنظمة الضبط والرقابة ومنها على سبیل املثال ال الحصر
()Remote Access
شبكات اإلنترنت ،والشبكات
الداخلیة املعنیة بحمایة موجودات البنك ،وللحمایة من مخاطر السمعة.
املشفرة ،وخطوط االتصال املختلفة
مثل(Frame relay, ISDN,
)VPN, DSL, MPLS
وضع قواعد ومعاییر لضمان تحقیق متطلبات الكفاءة والفعالیة في استغالل عناصر
كافة عناصر الشبكات بكافة
الشبكات
الشبكات واالتصاالت من جهة وتحقیق متطلبات األمن والحمایة من جهة أخرى دعما
البیئات.
()Networks
لتحقیق أهداف البنك.
وضع قواعد ومعاییر بغرض حمایة البیانات الحساسة املتناقلة عبر الشبكات الالسلكیة من كافة الشبكات الالسلكیة الفعلیة
الشبكات الالسلكیة
منها واالفتراضیة.
االعتراض واالستخدام غیر املشروع.
()Wireless Networks
كافة أجهزة ال()Firewalls
أجهزة الحمایة
وضع الحد األدنى من القواعد واملعاییر الناظمة لتفعیلها ( )Firewallsآللیة عمل وحمایة العاملة بكافة البیئات مثل
()Firewalls
أجهزة بالشكل املطلوب الكفیل بحمایة وضمان سریة ومصداقیة بیانات وعملیات البنك (DMZ, Proxy, External
DNS, VPN, Routers,
وتوافریتها.
)Switches, Servers…etc
كافة موجودات البنك التقنیة من
فحص اإلختراق وتحلیل الثغرات
وضع قواعد ومعاییر لفحص األجهزة وعناصر الشبكات لضمان عدم وجود ثغرات أمنیة أجهزة كمبیوتر مركزیة وأجهزة
(Penetration Testing and
طرفیة وأجهزة حمایة وعناصر
 )Vulnerability Assessmentتمكن من اختراق البیانات واألنظمة والعملیات الحساسة للبنك.
شبكات وبرمجیات.
وضع الحد األدنى من قواعد ومعاییر الحمایة ألنظمة املقسم لضمان الحمایة والسریة كافة أجهزة املقسم اململوكة
مقسم الهاتف
وغیر اململوكة للبنك.
( )Public Branch Exchangeلبیانات وعملیات البنك من االستخدام غیر املشروع.
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امللحق هـ :الحد األدنى من التقارير واملعلومات
* يستند الجدول أدناه إلى تعليمات البنك املركزي األردني رقم  ،7والتي تستند إلى إطار كويت 5

سيعتمد البنك قائمة الحد األدنى من التقارير الواردة أدناه لضمان املحافظة على التقارير السليمة في البنك ،وتعتبر التقارير بمثابة مرساة لعمليات صنع القرار.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻻﻣﺗﯾﺎزات
ﺗﺣﻠﯾل ﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطر
ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺎطر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
سجل مخاطر تكنولوجيا املعلومات
جدول املسؤوليات لكل خدمة مقدمة RACI Chart
ملف مخاطر تكنولوجيا املعلومات
تقرير مخاطر تكنولوجيا املعلومات
خريطة مخاطر تكنولوجيا املعلومات
Risk Universe, Appetite and Tolerance
مؤشرات املخاطر الرئيسية
Risk Taxonomy
)Risk and Control Activity Matrix (RCAM
ﻣوازﻧﺔ أﻣن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
MIS Report
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أو ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗدﻗﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺗدﻗﯾق
ﺧطﺔ ﺗدﻗﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣؤﻫﻼت
ﺳﺟل ﺗدﻗﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﻠف ﺗدﻗﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
أﻓﺿل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹدارة ﻣوارد وﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتٕ ،وادارة ﻣﺧﺎطر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وأﻣن وﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺗدﻗﯾق ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

امللحق و :الخدمات والبرامج والبنیة التحتیة لتكنولوجیا املعلومات
سيعتمد بنك اإلستثمار العربي األردني قائمة األنظمة والخدمات والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات التي تدعم املعلومات التالية لتحقيق عمليات حاكمية وإدارة املعلومات
والتكنولوجيا املصاحبة لها.
1 .خدمات إدارة الحوادث
2 .جرد أصول تكنولوجيا املعلومات
3 .التوعية باملمارسات الجيدة ألمن املعلومات
4 .أﻣن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧطﻘﻲ
5 .اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
6 .ﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺗدﻗﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
7 .مراقبة األمن املادي والبيئي لغرف الخوادم وغرف االتصاالت واإلمداد بالكهرباء
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امللحق ز :تسلسل األهداف وربط األهداف املؤسسية بأهداف تكنولوجيا املعلومات
الشكل  -٢٢تخطيط اﻷهداف ا�ؤسسية كوبت  ٥وفق اﻷهداف ا�رتيطة بتقنية ا�علومات
اهداف تقنية ا�علومات
تقييم أصحاب ا�صلحة لﻼستثمارات ا�ؤسة

محفظة ا�نتجات و الخدمات النتافسية

الخطورة ا�ؤسسية ا�دارة ) حماية اﻷصول(

اﻻمتثال للقوان� و اﻷنظمة الخارجية

الشفافية ا�الية

ثقافة الخدمة ا�وجهة للعميل

استمرارية و توفر الخدمات ا�ؤسسية

ا�الية

ث

العمﻼء

٠٧

تقديم خدمات تقنية ا�علومات تماشيا مع متطلبات
العمل

ر

ر

٠٨

اﻻستخدام ا�ﻼئم للتطبيقات و ا�علومات و حلول
التقنية

ث

ث

ث

ث

٠٩

سرعة تقنية ا�علومات

ث

ر

ث

ث

١٠

امن ا�علومات البنية التحتية للمعالجة و تطبيقاتها

١١

تحس� اصول تقنية ا�علومات و مواردها و قدراتها

ر

ر
ث

ر

داخلي ًا

١٢

تمك� و دعم العمليات ا�ؤسسية بدمج التطبيقات و
التكنولوجيا في العمليات ا�ؤسسية

ث

ر

ث

١٣

تنفيذ البرامج التي تولد الفوائد في الوقت و ا�يزانية
ا�قررين و الوفاء با�تطلبات و معايير الجودة

ر

ث

ث

ث

١٤

توفر ا�علومات ا�وثوقة و ا�فيدة لصنع القرارات

ث

ث

ث

ث

١٥

امتثال تقنية ا�علومات للسياسات الداخلية

ث

ث

التعليم والنمو

١٦

كادر تقنية ا�علومات و الكادر ا�ؤسسي الكفء
وا�تحمس

ث

ث

١٧

الخبرة و ا�عرفة و ا�بادرات لﻼبتكار ا�ؤسسي

ث

ر

ر
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ر

ر

ث
ث

ث
ر

ث

ث

ث
ر

ر

ر
ر

ر

ث

ر

ث

ر

ر

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ر

ر

ث

ر

ر
ث

ث

ث

ث

ر
ر

ث

ث

ر

ر

ث

ث

ر

اﻻستجابات السريعة للبيئة ا�ؤسسية ا�تغيرة
ث

ر

ث

ر

ر

ث

ر

صنع القرارات اﻻستراتيجية بناء على ا�علومات

٠٦

شفافية تكاليف تقنية ا�علومات و فوائدها و
خطورتها

ث

خفض تكاليف قديم الخدمة

٠٥

الفوائد ا�تحققة من محفظة اﻻستثمارات و
الخدمات بتمك� من تقنية ا�علومات

ر

تحس� وظائف العملية ا�ؤسسية

٠٤

الخطورة ا�ؤسسية ا�رتبطة بتقنية ا�علومات تحت
اﻻدارة

ر

ث

ر

ث

ث

ث

ر

ث
ر

خفض تكاليف العملية ا�ؤسسية

٠٣

التزام اﻻدارة التنفيذية في صنع القرارات ا�رتبطة
بتقنية ا�علومات

ر

ث

برامج التغيير ا�ؤسسي ا�دارة

٠٢

اﻻمتثال لتقنية ا�علومات و دعمها ﻻمتثال ا�ؤسسة
مع القوان� و اﻻنظمة الخارجية

ث

انتاجية العمليات و ا�وظف�

٠١

موائمة استراتيجية تقنية ا�علومات و ا�ؤسسة

ث

اﻻمتثال للسياسات الخارجية

ر

ر

ر

ث

التعليم
والنمو

داخلي ًا

العمﻼء
ر

اﻷفراد ا�اهرون و ا�تحمسون

الهدف ا�رتبط بتقنية ا�علومات

ا�الية

٩

١١

ثقافة اﻻبتكار اﻻنتاجي و ا�ؤسسي

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

١٠

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

ث

ر

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ر

ر

ر

ر
ر

ر

ث
ر

ث

ث

ث

ر

ر

ث
ث

ث

ر

ث

ث

ر

الشكل  : ٢٣مقابلة أهداف كوبت  ٥مع إجراءاته
اهداف تقنية ا�علومات
ا�واءمة ب� استرايجية ا�ؤسسة واستراتيجية تقنية ا�علومات

توافق تقنية ا�علومات ودعمها لتتوافق مع القوان� و القواعد
التنظيمية الخارجية

التزام اﻹدارة التنفيذية باتخاذ قرارات متعلقة بتقنية ا�علومات

إدارة مخاطر العمل ا�تعلقة بتقنية ا�علومات

تحقيق فوائد من اﻻستثمارات و محفظة الخدمات ا�دعومة
بتقنية ا�علومات

الشفافية في تكاليف تقنية ا�علومات و فوائدها و مخاطرها

تقديم خدمات تقنية ا�علومات بما يتوافق مع متطلبات العمل

اﻻستخدام ا�ناسب لتطبيقات اﻷعمال و ا�علومات و الحلول التقنية

مرونة تقنية ا�علومات

أمن ا�علومات و البنية التحتية التي تعالجها و التطبيقات

تحس� أصول تقنية ا�علومات و مواردها و قدراتها

APO06

قم بإدارة ا�يزانية والتكاليف

ث

ث

ث

ر

ر

ث

ث

ث

ث

APO07

قم بإدارة ا�وارد البشرية

ر

ث

ث

ر

APO08

قم بإدارة العﻼقات

ث

APO09

قم بإدارة اتفاقيات الخدمه

APO10

قم بإدارة ا�وردين

APO11

قم بإدارة الجودة

APO04

قم بإدارة اﻻبتكار

ث

ث

ر

تقييم توجيه ،مراقبة

APO03

قم بإدارة ا�عمارية ا�ؤسسية

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ر

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ر

ث

ث

ث

APO12

قم بإدارة ا�خاطر

ر

ر

ر

ث

ث

ث

APO13

قم بإدارة اﻷمن

ر

ر

ر

ث

ث

مواءمة ،تخطيط وتنظيم
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ث

ث

ث

ر

ث

ث

ر

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث

ث

ر

ر

ر

ث

ث

ث

ر

ث

ر

ر

ث

ر

ر

ث

إتاحة معلومات مفيدة يمكن اﻻعتماد عليها ﻻتخاذ القرار

APO05

قم بإدارة محافظ ا�شاريع

ر

ث

ث

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ر
APO02

قم بإدارة اﻹستراتيجية

ر

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ر

ث
APO01

قم بإدارة إطار عمل إدارة تقنية ا�علومات

ر

ر

ث

ث

تسليم البرامج ذات الفائدة لﻸعمال في الوقت ا�حدد وفي حدود
ا�يزانية ،مع تلبية ا�تطلبات و معايير الجودة
تمك� إجراءات اﻻعمال و دعمها من خﻼل دمجها بالتطبيقات
و التقنيات

ر

ر

ر

ث

ث

ر

ر

ث

توافق تقنية ا�علومات مع السياسات الداخلية

ر

ث

ث

ث
ر

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ث

ر
ث

ر

ث

ث

ث

ر

ر

ر
EDM05

تأكد من شفافية أصحاب ا�صلحة

ث

ث

ر

أفراد أكفاء و متحفزون في إدرات اﻷعمال و تقنية ا�علومات

EDM04

ث

ث

ث

ث
تأكد من تحس� ا�وارد

ث

ر

ر

ث

ث

ث
ث

ث

ث
EDM03

تأكد من تحس� ا�خاطر

ث

ث

ث

ر
EDM02

تأكد من تحقيق ا�نافع

ر

ر

ر
ر

ث

ر
ث

ر

ث

ث
ث

ر

ر

ر

ث
EDM01

ر

ث

ر
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معرفة و خبرة و مبادرات تدعم اﻻبتكارات في العمل
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داخلي ًا
ا�الية

ث

التعلم
والنمو
العمﻼء

ث
تأكد من وضع وصيانة إطار عمل الحوكمة
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ث

الشكل  :٢٣مقابلة أهداف كوبت  ٥مع إجراءاته)تابع(
اهداف تقنية ا�علومات
ا�واءمة ب� استرايجية ا�ؤسسة واستراتيجية تقنية ا�علومات

توافق تقنية ا�علومات ودعمها لتتوافق مع القوان� و القواعد
التنظيمية الخارجية

التزام اﻹدارة التنفيذية باتخاذ قرارات متعلقة بتقنية ا�علومات

إدارة مخاطر العمل ا�تعلقة بتقنية ا�علومات

تحقيق فوائد من اﻻستثمارات و محفظة الخدمات ا�دعومة
بتقنية ا�علومات

الشفافية في تكاليف تقنية ا�علومات و فوائدها و مخاطرها

تقديم خدمات تقنية ا�علومات بما يتوافق مع متطلبات العمل

اﻻستخدام ا�ناسب لتطبيقات اﻷعمال و ا�علومات و الحلول التقنية

مرونة تقنية ا�علومات

أمن ا�علومات و البنية التحتية التي تعالجها و التطبيقات

تحس� أصول تقنية ا�علومات و مواردها و قدراتها

تمك� إجراءات اﻻعمال و دعمها من خﻼل دمجها بالتطبيقات والتقنيات

ث
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ث

ر

ث

ث

ر

ث

ر

ث

ث

 DSS04قم بادارة اﻻستمرارية
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 DSS05قم بادارة الخدمات اﻻمنية
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بناء استحواذ وتنفيذ

 BA106قم بادارة التغييرات
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 DSS01قم بادارة عمليات التشغيل

ث

ر

ر

 DSS02قم بادارة طلبات و حوادث الخدمة

 MEA03قم بمراقبة و تقييم و تقدير التوافق مع ا�تطلبات
الخارجية

ر

ر

ث

ث

 MEA02قم بمراقبة و تقييم و تقدير نظام التحكم الداخلي

ر

ر

ا�راقبة ,القييم والتقدير
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 DSS06قم بادارة ضوابط عمليات العمل
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تقديم الخدمة .الصيانة و الدعم

 DSS03قم بادارة ا�شاكل
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 MEA01قم بمراقبة و تقييم و تقدير اﻻداء و التوافق
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إتاحة معلومات مفيدة يمكن اﻻعتماد عليها ﻻتخاذ القرار
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ث
ث
 BA108قم بادارة ا�عرفة

ث

تسليم البرامج ذات الفائدة لﻸعمال في الوقت ا�حدد وفي
حدود ا�يزانية ,مع تلبية ا�تطلبات و معايير الجودة
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 BA107قم بادارة قبول وانتقال التغيير
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 BA110قم بادارة التهيئة
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ث
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 BA104قم بادارة اﻻتاحة و السعة

توافق تقنية ا�علومات مع السياسات الداخلية
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ث
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ث
 BA109قم بادارة اﻻصول
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 BA103قم بادارة تعريف و بناء الحلول
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ث
 BA102قم بادارة تحديد ا�تطلبات
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أفراد أكفاء و متحفزون في إدرات اﻷعمال و تقنية ا�علومات
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معرفة و خبرة و مبادرات تدعم اﻻبتكارات في العمل
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 BA101قم بادارة البرامج و ا�شاريع
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العمﻼء

ث
ث

داخلي ًا
ا�الية

ث

التعليم
والنمو
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 BA105قم بادارة تمك� التغيير التنظيمي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

امللحق ح  :التعريفات
·املؤسسة :بنك اإلستثمار العربي.
·البنك :بنك اإلستثمار العربي.
·الحاكمية :تضمن الحاكمية تقييم احتياجات أصحاب املصلحة وشروطهم وخياراتهم من أجل تحديد أهداف متوازنة ومتفق عليها على مستوى املؤسسة يتم
تحقيقها؛ وتحديد االتجاه من خالل تحديد األولويات واتخاذ القرارات؛ ورصد األداء واالمتثال لالتجاه املتفق عليه واألهداف.
·كوبت  :5تعرف سابقا بأهداف الرقابة على املعلومات والتكنولوجيا ذات الصلة كوبيت؛ وتستخدم اآلن فقط كما اختصار في اإلصدار الخامس لها .إطار كامل
ومقبول دوليا لحوكمة وإدارة معلومات املؤسسة والتكنولوجيا التي تدعم املدراء التنفيذيني في املؤسسة واإلدارة في تعريفها وتحقيق أهداف العمل وأهداف
تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة .يصف كوبت  5مبادئ وسبعة عناصر تمكينية تدعم املؤسسات في تطوير وتنفيذ وتحسني ومراقبة ممارسات الحاكمية واإلدارة
الجيدة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات.
·التحكم :وسائل إدارة املخاطر ،بما في ذلك السياسات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية واملمارسات أو الهياكل التنظيمية التي يمكن أن تكون ذات طبيعة إدارية
أو فنية أو إدارية أو قانونية .وتستخدم أيضا كداعم للحماية أو املضادة.
·هدف املؤسسة :هدف العمل.
·إطار الحوكمة :اإلطار هو هيكل أساسي يستخدم لحل أو معالجة القضايا املعقدة؛ وهو عامل تمكني للحكم؛ مجموعة من املفاهيم واالفتراضات واملمارسات التي
تحدد كيف يمكن االقتراب من شيء ما أو فهمه ،والعالقات بني الكيانات املعنية ،وأدوار املعنيني ،والحدود (ما هو مدرج وغير املدرج في نظام الحكم.
·حوكمة تكنولوجيا املعلومات في املؤسسة :رؤية للحوكمة تضمن املعلومات ودعم التكنولوجيا ذات الصلة وتمكن من إستراتيجية املؤسسة من تحقيق أهدافها.
ويشمل أيضا الحاكمية الوظيفي لتكنولوجيا املعلومات ،أي ضمان توفير قدرات تكنولوجيا املعلومات بكفاءة وفعالية.
·هدف تكنولوجيا املعلومات :بيان يصف النتيجة املرجوة من تكنولوجيا املعلومات في املؤسسة لدعم أهدافها .ويمكن أن تكون النتيجة حرفة أو تغيرا كبيرا في
الحالة أو تحسنا كبيرا في القدرات.
·العملية :عموما ،مجموعة من املمارسات التي تتأثر بسياسات الشركة وإجراءاتها التي تأخذ مدخالت من عدد من املصادر (بما في ذلك العمليات األخرى)،
تتعالج املدخالت وتنتج املخرجات على سبيل املثال ،املنتجات والخدمات.
·مجلس اإلدارة :مجلس إدارة البنك.
·اإلدارة التنفيذية العليا :تشمل مدير عام البنك أو املدير اإلقليمي و نائب املدير العام أو نائب املدير اإلقليمي و مساعد املدير العام أو مساعد املدير اإلقليمي و
املدير املالي و مدير العمليات و مدير إدارة املخاطر و مدير التدقيق الداخلي و مدير الخزينة (اإلستثمار) و مدير اإلمتثال ,باإلضافة ألي موظف في البنك له سلطة
تنفيذية موازية ألي من سلطات أي من املذكورين و يرتبط وظيفيا مباشرة باملدير العام.
·أصحاب املصلحة :أي طرف معني في البنك ،مثل املساهمني أو املوظفني أو الدائنني أو العمالء أو املوردين أو الهيئات التنظيمية الخارجية املعنية.

امللحق ط :املصادر واملراجع
·تعميم البنك املركزي رقم65/2016 .
·إطار الحوكمة كوبت .5
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