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.1املقدمــــــة
يدرك بنك االستثمار العربي األردني ممثال مبجلس اإلدارة وإدارته التنفيذيه أهمية دور تكنولوجيا املعلومات كبقية
الوحدات املصرفية العاملة في البنك .حيث عمل بنك االستثـمار العربي األردنـي ممثال مبجلـس اإلدارة وإدارتـه
التنفيذية وبكافة وحدات األعمال سواء كانت وحدات مصرفية أو تكنولوجيا املعلومات على التعاون والعمـل
سوية لضم تكنولوجيا املعلومات حتت مظلة احلاكمية وأسلوبها اإلداري.
وإستجابة لتعليمات البنك املركزي األردني رقم  2016/65و تعميم رقم (  .)984-6-10قام بنـك االستثمار العربي
األردني باملبادرة إلعتماد إطار كوبت حلاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لهـا إمتثاال للتعـليمات
الصادرة بهذا اخلصوص.
يوفر كوبت إطـار شامل يساعد بنـك االستثمار العربي األردني في حتقيق أهدافـه املتعلقة بحاكميـة وإدارة
تكنولوجيا املعلومات عـلى مستوى البنك بشكل كامل .حيث أن هذا اإلطار يساعد البنـك على الوصول إلى
أعلى درجات الفائدة من تكنولوجيا املعلومات من خالل احلفاظ على التوازن بني احلصول على أعلى فائدة من
تكنولوجيا املعلومات وبأقل اخملاطر واملوارد.
ميكن اإلطار كوبت تكنولوجيا املعلومات من التطبيق الكلي للحاكمية واإلدارة لكافة وحـدات األعمال في بـنـك
االستثمار العربي األردني ،أي مبعنى آخر تغطية لكافة األعمال ووظائف تكنولوجيا املعلومات ومسؤوليـاتها فـي
البنك.

.2حملة عامة عن بنك االستثمار العربي األردني
منذ أربعة عقود ،بدأ بنك االستثمار العربي األردني ( )AJIBمسيرة حافلـة من التميز والريادة ليتـبوأ اليوم مكانة
بارزة كواحد من أهم البنوك االستثمارية والتجارية فـي األردن .وانطالقا من التزامه بتحقيق رضا العمالء وتلـبية
كافة احتياجاتهم ،يحرص البنك على توفير مجموعة من اخلدمات املبتكرة واملنتجات الرائدة التي من شأنها تـلبية
جميع االحتياجات املصرفية االستثمارية منها والتجارية .يلتزم بنك االستثمار العربي األردني بتطوير موارده البشرية
وحتديثها واالرتقاء بها بشكل مستمر ،كما يسعى إلى تعزيز املوارد البشـرية وتوفير أحدث التقنيات وأفضل املمـارسات
وآليات العمل؛ وذلك استجابة لالحتياجات املتنامية لعمالئه من الشركات واألفراد ذوي املالءة االئتمانية واملـالية
العالية في األردن واملنطقة.
يقوم البنك اليوم بدور حيوي وهام في واقـع االستثمار املصرفي في املنطقـة ،ويعود ذلك إلى اخلبرات والكفـاءات
العالية التي ميتاز بها البنك في مجال االستثمار املصرفي وما يقدمه من منتجات وحلول مبتكرة للشركات في
هذا اجملال .يحرص بنك االستثمار العربي األردني بتقـدمي سلسلـة واسعة من اخلدمات املصرفية واالستثـماريـة
املتكاملة مبا في ذلك دمج الشركات ومتلك األصول واألنشطة اخلاصة بأسواق األسهـم (السوق الرئيسي والثانـوي)،
إلى جانب تقدمي اخلدمات االستثمارية في التعامالت واألبحـاث املتعلقة باألسهم واألسواق ومنح القروض بكافة
أنواعها للشركات ومتويل املشاريع .ومن جهتها ،تواصل دائرة خدمات ومبيعات األفراد مساعيها وجهودها الرامية
إلى توفير منتجات وخدمات متنوعة في مجاالت القروض الشخصية والسكنية ومختلف أنـواع البطاقات االئتـمانية
وغيرها من اخلدمات املبتكرة.
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يرحب بنك االستثمار العربي األردني بعمالئه الكرام من خالل شبكة فروعه املنتشرة في مواقع رئيسية فـي
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 حتقيق رضـا العميل في املقام األول .وقد أثمـرت هذه الفلسفة
التي تقوم على االلتزام والتخطيـط املسبق عن مبادئ راسـخة مكنتنا من حتقيق أداء مـالي قـوي وانتهاج
سياسات استثمارية متزنة وناجعة .هدفنا هو ضمان توفير حلول استثمارية ومصرفية تتناسب مع احتياجات
العمالء تعتمد على دراسات حتليل األسواق التي يجريها البنك بشكل منتظم.
يولي بنك االستثمار العربي األردني ( )AJIBأهمية بالغة للموظفني الذين يشكـلون العنصر األهم واألعـلى
قيمة في هذه املؤسسة؛ وفي ضوء ذلك يحرص البنك على توفير بيئة عمل صحيـة ومواتية تتيح لهم فرصة
النمو واالزدهار وحتقيق أقصى إمكاناتهم .يؤمن بنك االستثمار العربي األردني ( )AJIBبقـوة املـعرفة والتكنولوجيا
واملهارات على أن تكون مدعمة مبا يلزم من حكمة ونفاذ بصيرة وقدرة على التخطيط للمستقبل.
يسعى بنك االستثمار العربي األردني ( )AJIBإلى أن يصبح واحدا من البنـوك االستثمارية والتجارية الرائـدة
التي حتظى بأفق رحب من الكفاءات العالية والتقنيات احلديثة التي تهدف إلى منح العميل جتربة فريدة من
نوعها وحتقيق أعلى قيمة من حقوق املساهمني.

.3النطاق
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 متثل األطراف الرئيسية ومسؤلياتها بهذا اخلصوص:
 رﺋﯾس وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس واﻟﺧﺑراء اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬم :ﺗوﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺷروع /اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞواﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺿﻣن اﻟﻣﺷروع ،واﻟدﻋم وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم.
 وفقا لتعليمات البنك املركزي األردني ،يتحمل مجلس إدارة بنك اإلستثمار العربي األردنـي املسؤولية املباشـرةلعمليات احلوكمة (التقييم والتوجيه واملراقبة) .
 يتولى مجلس إدارة بنك اإلستثمار العربي األردني وإدارة اخملاطر املسؤولية املباشرة عن عملية ضمان تقليـلاخملاطر وعملية إدارة اخملاطر وعناصر التمكني املرتبطة بها.
 اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم وﻧواﺑﻪ وﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ وﻣدراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻔروع :ﺗوﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻣن ذوياﻟﺧﺑرة ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧك ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع وﺗوﺻﯾف ﻣﻬﺎﻣﻬم وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم.
 ﻣدﯾر وﻟﺟﺎن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ وﻣدراء اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ :ﺗوﻟﻲ ﻣﺳـؤوﻟﯾﺎت إدارة اﻟﻣﺷـروع /اﻟﺑرﻧﺎﻣـﺞوﺗوﺟﯾﻬﻪ 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/اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل دور اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻛﻣﺳﺗﺷـﺎر وﻣراﻗب ﻣﺳﺗﻘل ﻟﺗﺳﻬﯾل وإﻧﺟﺎح إﺗﻣﺎم اﻟﻣـﺷروع/
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
دليل حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها 2019

5

 إدارات اﻟﻣﺧﺎطر وأﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﻣﺗﺛﺎل واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ :ﺗوﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع /اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻣﺎﯾﻣﺛل دور ﺗﻠك اﻹدارات ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺷروع/اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﻗﺑل ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن وﺣﻣﻠـﺔ
اﻟﺷـﻬﺎدات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر.

.4األهداف
وضع بنك اإلستثمار العربي األردني األهداف التالية إلطار حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجـيا املصاحبه لـها:
 .4.1تلبية احتياجات أصحاب املصلحة وحتقيق أهداف البنك من خالل استخدام إطار حوكمة راسخ النضوج.
 تسهيل الوصول إلى القيمة املطلوبة من خالل تقدمي الفوائد والنتائج املتوقعة ،وحتسني مستوى اخملاطـر،وحتسني إستغالل املوارد.
 ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣرﺗﻛز ﯾدﻋم آﻟﯾﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارﻓﻲ اﻟﺑﻧك. ضمان توفير البنية التحتية التكنولوجية التي متكن البنك من حتقيق أهدافه. ضمان رفع مستوى العمليات املصرفية وذلك من خالل استخدام وتوظيف أنظمة تكنولوجية فعالة وموثوقبها وأن يتم إختيارها لتحقيق األهداف املنشودة.
 ضمان توفير إدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات بشكل صارم لضمان احلماية الضرورية والالزمة ألصول البنك. توفير املساعدة في حتقيق اإللتزام مبتطلبات القوانني واللوائح والتعليمات وكذلك اإللتـزام بسياسـات البنكواستراتيجيته وإجراءات العمل املعمول بها داخليا.
 ﺗﺣﺳﯾن ﻧظﺎم اﻟﺿﺑط واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻲ. تعظيم مستوى رضا مستخدمي تكنولوجيا املعلومات من خالل تلبية احتياجات عملهم بكفاءة وفعالـية. إدارة خدمات العمالء واألطراف اخلارجية املكلفة بتنفيذ العمليات واخلدمات واملنتجات. .4.2فصل مجلس اإلدارة عن اإلدارة التنفيذية مبا يتوافق وأفضل املعايير واملمارسات املعترف بها دوليا حلاكمية
وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها.

 .5السياسات العامة
 .5.1يستند هذا الدليل إلى تعليمـات البنك املركزي األردني رقـم 2016/65 :و تعميم رقم (  ، )984-6-10والتي
جاءت إعتمادا على إطار كوبت .وينبغي مراجعة وحتديث هذا الدليـل سنويا أو عنـد احلاجة ومبا يتـواءم مع
التحديثات التي تطرأ على مستوى اللوائح وحتديثات اإلطار كوبـت التي تصـدر من قبل جمعية التدقـيق
والرقابة على نظم املعلومات .ISACA
 .5.2يقوم البنك ،من خالل جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات املنبثقة عن مجلس اإلدارة ،مبراجعة هذا الدليل
وحتديثه عند الضرورة.
 .5.3يقوم البنك ،بنشر هذا الدليل على املوقع اإللكتروني للبنك ومن خالل أي طريقة مناسبة متاحة للعوام.

دليل حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها 2019

6

.5.4اللجان
•قام البنك بتشكيل اللجان الالزمة لتنظيم وتوجيه إطار احلاكمية في البنك .حيـث مت تشكيل جلنـة حاكميـة
تكنولوجيا املعلومات واللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات.
•جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات:
 متاشيا مع تعليمات البنك املركزي األردني ،قام مجلس االداره بتشكيل جلنة من أعضاء مجلس اإلدارة تعنـىبحاكمية تكنولوجيا املعلومات ،وتتكون هذه اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل ،وتضم في عضويتها أهـل
اخلبرة واملعرفة في تكنولوجيا املعلومات.
 جتتمع هذه اللجنة بشكل ربع سنوي على األقل ،ويتم اإلحتفاظ بسجالت ومحاضر اإلجتماع وتوثـق حسباألصول ،ومت مراعاة أن تضم هذه اللجنة املهام املذكورة في لوائح وتعليمات البنك املركزي األردني.
•اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات:
 قامت اإلدارة التنفيذية العليا بتشكيل هذه اللجنة وذلك لضمان تطبيق املواءمة االستراتيجية بني أهـدافالتوافق واألهداف االستراتيجية للبنك .ويرأس هذه اللجنة املدير العام وتضم في عضويتها كـبار املـدراء
التنفيذيني ،مبا في ذلك مدير تكنولوجيا و أمن املعلومات ،مدير إدارة اخملاطر .باإلضافة إلى وجود عضو مراقـب
من أعضاء مجلس اإلدارة وفقا ملتطلبات البنك املركزي األردني وكذلك مدير التدقيق الداخلي ،ويحق للجـنة
دعوة أطراف اخرى حلضور االجتماعات عند احلاجة.
 جتتمع هذه اللجنة بشكل ربع سنوي على األقل ،ويتم اإلحتفاظ بسجالت ومحاضر اإلجتماع وتوثـق حسباألصول ،ومت مراعاة أن تضم هذه اللجنة املهام املذكورة في لوائح وتعليمات البنك املركزي األردني.
.5.5عمليات البنك وتكنولوجيا املعلومات وأهدافها املرتبطة:
تتولى جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات:
-

اعتماد أهمية وترتيب أولوية أهداف املؤسسة (. )Enterprise Goals
ومدى ارتباطها بأهداف التوافق (. )Alignment Goals
وأهداف احلاكمية واألدارة (.)Governance and Management Objectives
باإلضافة الرتباطها بباقي عناصر التمكني (. )Enablers/Components

وذلك بنا ًء على دراسة نوعية و/أو كمية تعد لهذا الغرض بشكل سنوي على األقل تأخذ بعني االعتبار العوامل
املؤثرة في تشكيل إطار حاكمية تكنولوجيا املعلومات ( )COBIT 2019 - Design Factorsمبا يتناسب مع
خصوصية واستراجتيات البنك.
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 .5.6نظام السياسات:
يعتمد مجلس اإلدارة أو جلانه اخملتصة نظام السياسات الالزمة إلدارة وتشغيل حاكمية تكنولوجيا املعلومات
كما هو مبني في امللحق أ ويعتبر هذا النظام للسياسات هو احلد األدنى مع إمكانية دمج هذه السياسات
مع غيرها وفقا ملا تتطلبه طبيعة العمل.
 .5.7املعلومات والبيانات والتقارير:
 يقوم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا بضمان تطوير البنية التحتية واألنظمة الالزمة لتـوفير املعلومـاتوالتقارير ملستخدميها بهدف املساهمة في صنع القرار السليم في البنك.
 توفر أهداف املعلومات ومعايير اجلودة إرشادات إلدارة املعلومات وفقا الستخدامها. يقوم مجلس اإلدارة أو اجلهات املفوضة بتبني نظم املعلومات والتقارير الواردة في امللحق ب ،وتعتبـر هذهاألنظمة احلد األدنى ،ويحدد مالكي هذه املعلومات والتقارير التي يتم من خاللها حتـديد سلطة املراجـعة
واإلستخدام وتفويضها حسب احلاجة للعمل.
 يتم مراجعة وحتديث سياسات وتقارير البنك بانتظام وذلك لتعكس أهداف البنك وعملياته وفقا ألفضلاملمارسات واملعايير.
.5.8الهيكل التنظيمي:
 يعتمد مجلس اإلدارة الهياكل التنظيميـة (الهيكل الـهرمي وهيـاكل اللـجان) فيما يتعلق بإدارة املواردوالعمليات واملشاريع اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وإدارة اخملاطر وتكنولوجيا املعلومـات وأمن املعلومـات
وإدارة املوارد البشرية التي تلبي املتطلبات التشغيلية للحاكمية ،وإدارة تكنولوجيا املعلومـات  ،وحتقيـق
أهداف البنك بكفاءة وفعالية.
.5.9اخلدمات ،والبنية التحتية ،والتطبيقات
 سيقوم البنك ممثال مبجلس اإلدارة وإدارته التنفيذية بتبني نظام اخلدمات ،والبنية التحتـية ،والتطبيـقاتالوارد في امللحق ج ذلك للوصول إلى خدمات احلاكمية وأهداف التوافق وبالتالي أهداف البنك بشكل عام.
.5.10املعرفة ،املهارات ،واخلبرات:
 تقوم إدارة البنك ومجلس اإلدارة أو اللجان املفوضة باعتماد املصفوفات الالزمة (كفـاءات املوارد البشـرية)وسياسات إدارة املوارد البشرية لتحقيق متطلبات حاكمية تكنولوجيا املعلومات وضماـن وجود املـوارد البشرية
املناسبة.
 تقوم اإلدارة التنفيذية للبنك بتسـجيل موظفيها في برامج التدريـب والتعليم املسـتمر للحفاظ علىمستوى املعرفة واملهارات الالزمة للوفاء بحاكمية تكنولوجيا املعلومات وحتقيقها.
.5.11الثقافة ،األخالقيات والسلوك:
 يعتمد مجلس إدارة البنك أو جلانه املفوضة قواعد السلوك التي تعكس السلـوك املهني املتعـلق بـإدارةاملعلومات والتكنولوجيا ذات الصلة التي حتدد بوضوح القواعد والسلوكيات املرغوبة.
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إطار حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها
 .6املبادئ الستة لنظام احلاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها
يستند إطار حاكمية املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها في بنك اإلستثمار العربي األردني إلى ستة مبادئ
رئيسية لنظام كوبت :2019
 .1حتقيق القيمة املرجوة التي تلبي احتياجات أصحاب املصالح من خالل احلفاظ على التوازن بني التعامل األمـثل
مع اخملاطر ،واالستخدام األمثل للموارد ،وحتقيق القيمة.
 .2الفصل بني مسؤوليات احلاكمية واإلدارة من خالل توزيع األدوار واملسؤوليات في كل املستويـات واللجان ذات
الصلة.
 .3التغطية الشاملة للبنك.
ص ِّم َم و مت َّتكيفه ليلبي احتياجات البنك ،وذلك من اخالل استخدام مجموعة من العناصـر
 .4تطبيق إطار عمل ُ
التي تأخذ بعني االعتبار العوامل املؤثرة في تشكيل إطار حـاكـمية تكنولوجيـا املعـلومات (- COBIT 2019
 )Design Factorsمبا يتناسب مع خصوصية واستراجتيات البنك .لترتيب أهمية وأولوية أهداف ادارة وحاكـمية
التكنولوجيا واملعلومات املصاحبه لها في البنك.
 .5تطبيق إطار عمل ديناميكي قابل للتحديث والتطوير ملواكبة التغيرات في املؤسسة .ففي حال تغير أي من
عوامل تصميم هذا االطار (على سبيل املثال تغير في استراتيجية املؤسسة أو التكنولوجيا) ميكن النظر فـي
تأثير هذه التغيرات على نظام احلاكميـة في الـبنك و حتديثـه ملواكبة واستيعـاب هذه التغـيرات وتـلبيـة
االحتياجات اجلديدة.
 .6تطبيق منهجية شاملة حلاكمية وإدارة تكنولوجيا املعلومات من خالل  7عناصر متكني وهي:
•املبادئ والسياسات وأطر العمل.
•عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات.
•الهياكل التنظيمية.
•املعلومات والتقارير.
•اخلدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات.
•املعارف واملهارات واخلبرات.
•منظومة القيم واألخالق والسلوكيات
 .7وضع األهداف وتتابعها
تعمل كل مؤسسة في سياق مختلف عن األخر ويتم حتديد هذا السـياق بواسطة عـوامـل خـارجية وأخرى
داخلية .فالعوامل اخلارجية تتضمن السوق ،الصناعة ،السياسات اجلغرافية ،الخ؛ أما العوامل الداخلـية فتشـمل
الثقافة ،التنظيم ،القابلية للمخاطرة ،الخ .ويتطلب هذا السياق املؤسسي نظاما للحوكمة واإلدارة يتناسـب
معه.
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يجب أن يتم حتويل إحتياجات أصحاب املصلحة إلى استراتيجية مؤسسية قابلة للتنفيذ .تشكل أهداف
كوبت  2019املتكاملة آلية لترجمة إحتياجات أصحاب املصلحة إلى أهداف مؤسـسية مجدية قابلة للتنفـيذ
يتم تخصيصها وفقا للمطلوب .ويستنبط منها أهداف التوافق وأهداف عمليات ادارة و حاكمية وعناصر
التمكني املرتبطة بها .إن هذه الترجمة تتيح وضع أهداف محددة على كل مستوى وفي كل مـجال في بنـك
اإلستثمار العربي األردني لدعم األهداف الشاملة ومتطلبات أصحاب املصـلحة وبـذلك يتم املواءمـة بني
إحتياجات البنك وحلول وخدمات تقنية املعلومات ودعمها بشكل فاعل.
أوال :دوافع أصحاب املصلحة تؤثر في إحتياجاتهم
تتأثر إحتياجات أصحاب املصلحة بعدد من الدوافع ،على سبيل املثال التغيرات اإلستراتيجـية وتغير بيئـة
األعمال والقواعد التنظيمية والتقنيات اجلديدة.
ثانيا :إحتياجات أصحاب املصلحة تتبع إلى أهداف املؤسسة
ميكن الربط بني إحتياجات أصحاب املصلحة ومجموعـة من األهـداف املؤسسـية العامة .تلـك األهـداف
املؤسسية قد مت تطويرها بإستخدام أبعاد بطاقة األداء املتوازن  BSCوهي متثل قائمة من األهـداف كثيـرة
اإلستخدام التي قد تضعها املؤسسة لنفسها .على الرغم من أن هـذه القـائمة ليسـت حصريـة إال أن
معظم األهداف اخلاصة باملؤسسة ميكن مناظرتها بسهولة لواحد أو أكثر من األهداف املؤسسية العـامة..
ثالثا :أهداف املؤسسة تتسلسل إلى أهداف التوافق.
يتطلب حتقيق األهداف املؤسسية عدد من النتائج املتعلقة بأهداف التوافق والتـي يعبر عنـها باألهـداف
املؤسسية املعلوماتية و يتطلب حتقيق األهداف املؤسسية عدد من النتـائج املتعلقة بتقنية املعلـومات.
والتي يعبر عنها باألهداف املؤسسية املعلوماتية أو املتعلقة بتقنية املعلومات.
رابعا :أهداف التوافق تتبع إلى أهداف عناصر التمكني.
يتطلب حتقيق أهداف املواءمة تطبيق عدد من عناصر التمكني وإستخدامها بنجاح .تشمل عناصر التمكني
مايلي:
 املبادئ والسياسات وأطر العمل. عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات. الهياكل التنظيمية. املعلومات والتقارير. اخلدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات. املعارف واملهارات واخلبرات. -منظومة القيم واألخالق والسلوكيات
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امللحق أ :منظومة السیاسات (حد أدنى)
* يستند اجلدول أدناه إلى املرفق ( )6من تعليمات البنك املركزي األردني رقم ()2016/65
سيعتمد البنك القائمة التالية من احلد األدنى من السياسات لتنظيم وإدارة العمليات في البنك.
الغرض

اسم السياسة

النطاق

حاكمیة تنظیم تكنولوجیا
املعلومات

وضع القواعد واملعاییـر الالزمـة إلدارة مـوارد تكنـولوجـیا
املعلومات مبا في ذلك الشكل اإلداري (مركزي أو ال مركزي)،
والهیاكل التنظیـمیة مبا فـي ذلك النشـاطات والـمهام
واملسؤولیات إلدارة تل-ك املوارد مبا فـي ذلـك املوارد املـالیة.

عملیات وخدمات
ومشاریع
تكنولوجیا املعلومات.

أمن وحمایة املعلومات

وضـع القواعد واملعاییر الالزمة لضمان متطلبات احلمایة
والسـریة واملصـداقیة والتـوافریة واالمـتثال إلدارة مـوارد
تكنولوجیا املعلومات بحسب املعاییر الدولـیة املـقبولـة
بهذا اخلصوص مثل (27001/2) ISO-IEC

كافة املعلومات
والتكنولوجیا
املصاحبة لها.

خطـط استمـراریة العـمل
وخطط التعافي من الكوارث.

وضع القواعد واملعاییر الالزمة لبناء خطط التعـافي مـن
الكوارث وحمایة البشر ،وخطط استمراریة العمل مبا في
ذلك آلیات بناء وتشغیـل وفحص والتدریـب على وحتـدیث
تلـك اخلطـط لضمـان توافـریة عمـلیات البنك احلـرجـة.

عملیات البنك
احلرجة ،وحمایة
البشر.

إدارة مخاطر تكنولوجیا
املعلومات

وضع القواعد واملعاییر الالزمة إلدارة مخاطـر تكنولـوجـیا
املعلومات على اعتبارها جزء من اخملاطر الكلیة للبنك ،مبا في
ذلك حاكمیة تلك اخملاطر واملسؤولیات واملهام املناطة باألطراف
اخملتلفة ،وآلیات تقییم وضبط ومراقبة اخملاطر ،بهدف تعزیز
عملیات اتخاذ القرار املبني على اخملاطر وحتقیق أهداف البنك.

كافة عملیات البنك
ومدخالتها
اخلاصة بتكنولوجیا
املعلومات.

االمتثال
()IT Compliance

وضع القواعد واملعاییر الالزمة لضمان االمتثال لتعلیمات
البنك املركزي واجلهات الرقابیة األخرى وللقوانین واألنظـمة
الساریة ولسیاسات البنك.

كافة عملیات البنك
مبواضیع
تكنولوجیا املعلومات.

خصوصیة البیانات
()Data Privacy

وضع القواعد واملعاییـر الالزمـة حلمـایة البیـانات
اخلاصة املتعلقة بأفراد طبیعیین أو اعتباریین من عملیات
االفصاح واالستخدام غیر املصرح به .من عملیات االفصاح
واالستخدام غیر املصرح به.

كافة البیانات اخلاصة.
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الغرض

اسم السياسة

النطاق

التعهید
()Outsourcing

اعتماد سیاسة عامة لالستعـانة باملـوارد بشكل عـام ومبـوارد
تكنولوجیا املعلومات بشكل خاص ،تلك املوارد سواء اململوكة
للبنك ( )In-sourcingأو اململوكة للغیر ( )Outsourcingتراعـي
التعلیمات واألنظمة والقوانین وحتاكي أفضل املمارسات الدولیة
املقبولة بهذا اخلصوص ،وتأخذ بعیـن االعتبار مكـان العملـیة
اإلنتاجیة )Off-site, Near-site, Off-shore, On-site( ،وتأخذ بعیـن
االعتبار وتراعي متطلبات مراقبة مستوى وتفعیل حق تدقیـق
اخلدمات ( )Service Levelsمن قبـل أطـراف ثالـثـة محایـدة
موثوقة ( ، )Audit Rightوحتقیق متطلـبات اسـتمراریة العمـل
وضوابط احلمایة الالزمة لتلبیة متطلبات السریة واملصداقیة
باإلضافة ملتطلبات الكفاءة والفعالیة في استغـالل الـموارد.

كافة عملیات البنك.

إدارة املشاریع
(Project Portfolio
)Management

وضع القواعد واملعاییر الالزمة إلدارة املشاریع مبا في ذلـك مراحـل
املشروع وحاكمیته الالزمة لتحقیق املتطلبات املتعلقة باجلودة
( )Quality Requirementsوتلـك املـتعلقـة باحلمایـة والسریة
( )Confidentiality Requirementsوتلك املتعلقة باالمتثال حتقیقا
ألهداف البنك وعملیاته.

كافة مشاریع البنك
املتعلقة
بتكنولوجیا
املعلومات.

إدارة املوجودات
()Asset Management

وضع القواعد واملعاییر الالزمة لتصنیف درجة مخاطر البیانات
واألنظمة اخملتلفة ،وحتدید مالكیه وضوابط حمایتها خالل مراحـل
دورة حیاتها اخملتلفة.

البیانات واألجهزة
والبرامج
واألدوات املصاحبة
لها.

االستخدام املقبول ملوارد
تكنولوجیا املعلومات

وضع القواعد واملعاییر الالزمة لتحدید السلوك املقبـول وغـیر
املقبول ملوارد تكنولوجیا املعلومات.

األجهزة والبرمجیات
والتطبیقات
والشبكات مبا في
ذلك اإلنترنت والبرید
اإللكتروني
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اسم السياسة

الغرض

النطاق

إدارة التغییر

وضع القواعد واملعاییر الالزمة لضمان مصداقیة التغییر
من حیث توثیق املوافقات الالزمة من مالكي األصـول
اخلاضعة للتغییر.

كافة عملیات تكنولوجیا
املعلومات.

أجهزة الكمبیوتر
املركزیة
(Change
)Management

ضع قواعد ومعاییر لتقلیل عملیات النفاذ واالستخدام
غیر املشروع لألجهزة مبا في ذلك ضوابط نفاذ موظفي
دائرة تكنولوجیا املعلومات وذوي االمتیازات العلیا لبیئـات
التشغیل ،باإلضافة ملعایـیر إدارة عملیـات التشغـیل
الیومي لألجهزة والبر مجیات اخملتلفة مبا في ذلك ضوابط
احلمایة وآلیات املراقبة والصیانة الدوریة لتلك األجهزة.

كافة األجهزة املركزیة اململوكة أو
املدارة من قبل البنك لكافة بیئات
التطویر والفحص والتشغیل ،مبا
في ذلك نظم التشغیل واألدوات
األخرى املصاحبة لها.

أجهزة الكمبیوتر
الطرفیة

وضع قواعد ومعاییر سلوك وأخرى تقنیة لضمان حمایة
البیانات احلساسة اخملزنة على األجهزة.

كافة األجهزة الطرفیة املرتبطة
بالشبكات أو القائمة بحد ذاتها.

األجهزة احملمولة

وضع قواعد ومعاییر سلوك وأخرى تقنیة لضمان حمایة
البیانات احلساسة اخملزنة على األجهزة.

كافة األجهزة احملمولة مثل
(Laptop, PDA, Smart
Phone, USB Memory
)Cards, …etc

إدارة صالحیات وامتیازات وضع قواعد ومعاییر لضمان منح صالحیات وامتیازات
النفاذ
النفاذ للبیانـات والبرامـج واألجهـزة ملستخـدمیـها
(User
Access
بحسب احلاجة للعمل وباحلد األدنى مبا یكفل السریة
)Management
واملصداقیة والتوافـریة لـموارد تكـنولوجیا املعلومات.

كافة البرامج واألجهزة وقواعد
البیانات وما هو في حكمها.

سیاسة تطویر  /اقتناء وضع القواعد واملعاییر الالزمة لتنفیذ مراحل تطـویر /
اقتناء البرمجیات اخملتلفة لضمان تلبیتها ملتطلبـات
البرمجیات
 (System Developmentالعمل من خالل منهجیات التطویر اخملتلفة املتناسبة
مع متطلبات وأهداف العمل.
)Life Cycle

البرمجیات اجلدیدة والقدیمة
املطورة محلیا واملقتناة من
مصادر خارجیة.

وضع قواعد ومعایـیر لتحـدید وقبـول وتوثیق وقیاس
ومراقبة وحتسین مستوى اخلدمات املقـدمة سواء من
أطراف داخلیة أو أطراف خارجیة لضمـان االسـتغالل
األمثل للموارد ودعم عملیات البنك اخملتلفة.

كافة االتفاقیات والتعاقدات
واإللتزامات مع األطراف
اخلارجیین واألطراف من داخل
البنك.

إدارة مستوى اخلدمات
(Service Level
)Management

دليل حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها 2019
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اسم السياسة

النسخ االحتیاطي
واالسترجاع
(Back-up and
)Restore

الغرض

النطاق

وضع قواعد ومعاییر آللیات النسـخ االحتیاطـي واالسترجـاع
لضمان توافریة البیانات ومصداقیتها وسریتها.

البیانات في بیئات
التشغیل وحیثما یلزم.

وضع القواعد واملعاییر اخلاصة بحجم البیانات الواجب تو افرها
سواء بشكل ورقي أو تلك املتواجـــدة على أجـــهزة الكمبیوتر
( )On- Line Dataوالتطبیقات اخملتلفة واملدة الزمنیة الواجب
االحتفاظ بها واملفاضلة بین حجم البیانات املتوافرة والسرعـة
واألداء في الوصول إلى البیانات.

كافة األجهزة
والبرمجیات ووسائل
وأدوات االحتفاظ
بالبیانات.

شراء األنظمة
والتجهیزات
()Purchasing

وضع قواعد ومعاییر للمفاضلة بین املزودین اخلارجیین.

كافة التجهیزات
التقنیة والبرامج
املتعلقة بها.

النفاذ عن بعد
()Remote Access

و وضع قواعد ومعاییر للربـط الشبـكي عن بعـد بشبكـات
الكمبیوتر اخلاصة بالبنك ،لتقلیل مخاطر االطالع واالستخـدام
لبیانات ومصادر البنك احلساسة وألنظمة الضبط والرقـابـة
الداخلیة املعنیة بحمایة موجودات البنك ،وللحمایة من مخاطر
السمعة.

األطراف والشركاء
الداخلیین
واخلارجیین مثل مزودي
اخلدمات ،ولكافة بیئات
التطویر والفحص
والتشغیل لألجهزة
والشبكات ،ومنها على
سبیل املثال ال احلصر
شبكات اإلنترنت،
والشبكات املشفرة،
وخطوط االتصال
اخملتلفة مثل
(Frame relay, ISDN,
)VPN, DSL, MPLS

االحتفاظ بالبیانات
()Retention

دليل حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها 2019
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اسم السياسة
الشبكات
()Networks

الشبكات
الالسلكیة
(Wireless
)Networks

الغرض

النطاق

وضع قواعد ومعاییر لضمان حتقیق متطلبات الكفاءة والفعالیة
في استغالل عناصر الشبكات واالتصاالت من جهـة وحتقیـق
متطلبات األمن واحلمایة من جهة أخرى دعما لتحقیق أهداف
البنك.
وضع قواعد ومعاییر بغرض حمایة البیانات احلساسة املتناقلـة كافة الشبكات الالسلكیة
عبر الشبكات الالسلكیة من االعتراض واالستخدام غیر املشروع .الفعلیةمنها واالفتراضیة.

كافة عناصر الشبكات بكافة
البیئات.

أجهزة احلمایة
()Firewalls

وضع احلد األدنى مـن القواعـد واملعـاییر الناظمـة لتفعیلـها
( )Firewallsآللیة عمل وحمـایـة أجهـزة بالشكـل املطلـوب
الكفیل بحمایة وضمان سریة ومصداقـیة بیانـات وعملیـات
البنك وتوافریتها.

كافة أجهزة ال()Firewalls
العاملة بكافة البیئات مثل
(DMZ, Proxy, External
DNS, VPN, Routers,
)Switches, Servers…etc

فحص اإلختراق
وحتلیل الثغرات
(Penetration
Testing and
Vulnerability
)Assessment

وضع قواعد ومعاییر لفحص األجهزة وعناصر الشبكات لضمـان
عدم وجود ثغرات أمنیة متكن من اختـراق البیانـات واألنظـمة
والعملیات احلساسة للبنك.

كافة موجودات البنك
التقنیة من أجهزة كمبیوتر
مركزیة وأجهزة طرفیة
وأجهزة حمایة وعناصر
شبكات وبرمجیات.

مقسم الهاتف وضع احلد األدنى من قواعد ومعاییر احلمایة ألنظمـة املقسـم
 (Public Branchلضمان احلمایة والسریة لبیانات وعملیات البنك من االستخـدام
غیر املشروع.
)Exchange
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امللحق ب :احلد األدنى من التقارير واملعلومات
* يستند بنود أدناه إلى املرفق ( )7من تعليمات البنك املركزي األردني رقم ()2016/65
سيعتمد البنك قائمة احلد األدنى من التقارير الواردة أدناه لضمان احملافظة على التقارير السليمة في البنك،
وتعتبر التقارير مبثابة مرساة لعمليات صنع القرار.
	.1ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻻﻣﺗﯾﺎزات
	.2ﺗﺣﻠﯾل ﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطر
	.3ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺎطر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
سجل مخاطر تكنولوجيا املعلومات
.4
جدول املسؤوليات لكل خدمة مقدمة RACI Chart
.5
ملف مخاطر تكنولوجيا املعلومات
.6
تقرير مخاطر تكنولوجيا املعلومات
.7
خريطة مخاطر تكنولوجيا املعلومات
.8
Risk Universe, Appetite and Tolerance
.9
 .10مؤشرات اخملاطر الرئيسية
Risk Taxonomy .11
Risk and Control Activity Matrix RCAM .12
	.13ﻣوازﻧﺔ أﻣن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
MIS Report .14
 .15اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أو ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗدﻗﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
	.16ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺗدﻗﯾق
	.17ﺧطﺔ ﺗدﻗﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
	.18ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣؤﻫﻼت
	.19ﺳﺟل ﺗدﻗﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
	.20ﻣﻠف ﺗدﻗﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 .21أﻓﺿل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹدارة ﻣوارد وﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وٕادارة ﻣﺧﺎطر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وأﻣن
وﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺗدﻗﯾق ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
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امللحق ج :اخلدمات والبرامج والبنیة التحتیة لتكنولوجیا املعلومات
تستند البنود أدناه إلى املرفق ( )8من تعليمات البنك املركزي األردني رقم ()2016/65
سيعتمد بنك اإلستثمار العربي األردني قائمة األنظمة واخلدمات والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات التي
تدعم املعلومات التالية لتحقيق عمليات حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها.
خدمات إدارة احلوادث
.1
جرد أصول تكنولوجيا املعلومات
.2
التوعية باملمارسات اجليدة ألمن املعلومات
.3
أﻣن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧطﻘﻲ
.4
اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
.5
	.6ﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺗدﻗﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
مراقبة األمن املادي والبيئي لغرف اخلوادم وغرف االتصاالت واإلمداد بالكهرباء
.7
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امللحق د  :التعريفات
املؤسسة:
بنك اإلستثمار العربي االردني.
البنك:
بنك اإلستثمار العربي االردني .
احلاكمية:
تضمن احلاكمية تقييم احتياجات أصحاب املصلحة وشروطهم وخياراتهم من أجل حتديد أهداف متوازنة و
متفق عليها على مستوى املؤسسة يتم حتقيقها؛ وحتديد االجتاه من خالل حتديد األولويات واتخـاذ القـرارات؛
ورصد األداء واالمتثال لالجتاه املتفق عليه واألهداف.
كوبت:
تعرف سابقا “بأهداف الرقابة على املعلومات والتكنولوجيا ذات الصلة :كوبيت”؛ وتستخدم اآلن فقـط كـإسـم
في اإلصدار االخير .إطار كامل ومقبول دوليا حلوكمة وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبـة لها .يدعـم هـذا
االطار املدراء التنفيذيني في املؤسسة واإلدارة في تعريفها وحتقيق أهداف العمل وأهداف التوافق ذات الصلة.
يصف كوبت مبادئ سبع عناصر متكينية تدعم املؤسسات في تطوير وتنفيـذ وحتسـني ومراقـبة ممارسـات
احلاكمية واإلدارة اجليدة املتعلقة بتكنولوجيا واملعلومات.
التحكم:
وسائل إدارة اخملاطر ،مبا في ذلك السياسات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية واملمارسات أو الهياكل التنظيـمية
التي ميكن أن تكون ذات طبيعة إدارية أو فنية أو إدارية أو قانونية .وتستخدم أيضا كداعم للحمــاية أو املضـادة.
هدف املؤسسة:
هدف العمل.
إطار احلوكمة:
اإلطار هو هيكل أساسي يستخدم حلل أو معاجلة القضايا املعقدة؛ وهو عامل متكني للحكم؛ مجموعة من
املفاهيم واالفتراضات واملمارسات التي حتدد كيف ميكن االقتراب من شيء ما أو فهمه ،والعالقات بيـن الكيانـات
املعنية ،وأدوار املعنيني ،واحلدود (ما هو مدرج وغير املدرج في نظام احلكم).
حوكمة تكنولوجيا املعلومات في املؤسسة:
رؤية للحوكمة تضمن املعلومات ودعم التكنولوجيا ذات الصلة ومتكن من إستراتيـجية املؤسسة من حتقيق
أهدافها .ويشمل أيضا احلاكمية الوظيفي لتكنولوجيا املعلومات ،أي ضمان توفير قدرات تكنولوجيا املعلومـات
بكفاءة وفعالية.
هدف التوافق:
بيان يصف النتيجة املرجوة من تكنولوجيا واملعلومات في املؤسسة لدعم أهدافها .وميكن أن تكون النتيجة
حرفة أو تغيرا كبيرا في احلالة أو حتسنا كبيرا في القدرات.العملية :عموما ،مجموعة من املمارسات التي تتـأثر
بسياسات الشركة وإجراءاتها التي تأخذ مدخالت من عدد من املصادر (مبا في ذلك العمليات األخرى) ،تتعالج
املدخالت وتنتج اخملرجات على سبيل املثال ،املنتجات واخلدمات.
مجلس اإلدارة:
مجلس إدارة البنك.
دليل حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها 2019
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اإلدارة التنفيذية العليا:
تشمل مدير عام البنك أو املدير اإلقليمي و نائب املدير العام أو نائب املدير اإلقليمي و مساعد املديـر العـام أو
مساعد املدير اإلقليمي و املدير املالي و مديـر العمليات و مديـر إدارة اخملاطر و مدير التدقيـق الداخلي و مديـر
اخلزينة (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
اخلارجية املعنية.
املصادر واملراجع
أ.
ب.
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