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مقدمة

 1-1نظرة عامة عمى حاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
وضع إطار حاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا
بالبنك العربي اإلسالمي الدولي لمتأكد من توافق عمميات وأىداف

التعامل األمثل مع
المخاطر

تكنولوجيا المعمومات مع أىداف األعمال وتمبيةً إلحتياجات

أصحاب المصالح اليادفة دوماً لتحقيق المنافع المرجوة من خالل
االستخدام األمثل لمموارد عند مستويات مخاطر يتم ادارتيا بالشكل
األمثل.

تحقٌق القٌمة

حاكمية وإدارة
المعلومات
والتكنولوجيا
المصاحبة لها

موائمة األهداف

االستخدام األمثل
للموارد

 2-1أهداف حاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
يأتي إطار حاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا لتحقيق األىداف التالية:

 .1تمبية احتياجات أصحاب المصالح وتحقيق توجيات وأىداف البنك من خالل تحقيق أىداف المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة
ليا (األىداف التوافقية) ،وبما يضمن:

-

توفير معمومات ذات جودة عالية كمرتكز يدعم صنع القرار في البنك.

-

توفير بنية تحتية تكنولوجية متميزة وداعمة تمكن البنك من تحقيق أىدافو.

-

إدارة حصيفة لموارد ومشاريع تكنولوجيا المعمومات وتعظيم االستفادة من تمك الموارد وتقمل اليدر منيا.
االرتقاء بعمميات البنك المختمفة من خالل توظيف منظومة تكنولوجية كفؤة وذات اعتمادية متميزة.

إدارة حصيفة لمخاطر تكنولوجيا المعمومات تكفل الحماية الالزمة لموجودات البنك.
االمتثال لمتطمبات القوانين والتشريعات والتعميمات الداخمية الخارجية.

تحسين نظام الضبط والرقابة الداخمي.

تعظيم مستوى الرضا عن تكنولوجيا المعمومات من قبل المستخدمين بتمبية احتياجات العمل بكفاءة وفعالية.

إدارة خدمات األطراف الخارجية الموكمة ليا تنفيذ عمميات وميام وخدمات ومنتجات.

 .2تحقيق الشمولية في حاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا من حيث األخذ بعين اإلعتبار ليس فقط التكنولوجيا
بحد ذاتيا وانما توفير عناصر تمكين (دعامات) سبعة تكون مصاحبة ومكممة لخدمات تكنولوجيا المعمومات.

 .3تبني ممارسات وقواعد العمل والتنظيم كنقطة انطالق يتم االرتكاز عمييا في مجالي حاكمية وادارة عمميات ومشاريع وموارد
تكنولوجيا المعمومات.
 .4فصل عمميات وميام ومسؤوليات المجمس في مجال الحاكمية عن تممك التي تقع ضمن حدود مسؤولية االدارة التنفيذية
بخصوص المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا.

 .5تعزيز آليات الرقابة الذاتية والرقابة المستقمة وفحص اإلمتثال في مجالي حاكمية وادارة المعمومات المصاحبة ليا وبما يسيم
في تحسين وتطوير األداء بشكل مستمر.
2

القسم الثاني

حاكمٌة وإدارة المعلومات والتكنولوجٌا
المصاحبة لها فً البنك العربً اإلسالمً
الدولً
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حاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها في البنك العربي اإلسالمي الدولي

-2

يوضح الشكل التالي اإلطار الشامل لحاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا في البنك العربي اإلسالمي الدولي:
تمبية احتياجات أصحاب مصالح األعمال
التعاهل األهثل هع الوخاطر

االستخذام األهثل للوىارد

3-

تحقيق الونافع

حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
التزام مجلس اإلدارة تجاه حاكمٌة المعلومات والتكنولوجٌا المصاحبة لها

المبادئ وعناصر التمكين

حاكمية المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
ضواى هشاركت أصحاب
الوصالح

ضواى االستخذام األهثل
للوىارد

ضواى التعاهل األهثل هع
الوخاطر

ضواى تحقيق الونافع

ضواى وضع إطار الحاكويت
والحفاظ عليه

التقيين

التقيين

التقيين

إنشاء

التقيين

التىجيه

التىجيه

التىجيه

التقيين

التىجيه

الرقابت

الرقابت

الرقابت

التىجيه

الرقابت

الرقابت

الذليل


الذليل

الذليل

المبادئ التوجٌهٌة إلعداد
التقارٌر والتواصل





المبادئ التوجٌهٌة
لتخصٌص الموارد
والقدرات

إطار إدارة مخاطر
تكنولوجٌا المعلومات

الذليل:

الذليل:




إطار إدارة مشارٌع
تكنولوجٌا المعلومات

دلٌل حاكمٌة وإدارة
المعلومات والتكنولوجٌا
المصاحبة لها

التزام اإلدارة التنفٌذٌة العلٌا أمام المجلس إلدارة المعلومات والتكنولوجٌا المصاحبة لها

الهيكل التنظيمي
لجنت التذقيق

لجنت حاكويت تكنىلىجيا الوعلىهاث

لجنت إدارة الوخاطر

إدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
التخطيط

التشغيل

البناء

الرقابت

الهيكل التنظيمي

اللجنت التىجيهيت لتكنىلىجيا الوعلىهاث
االمتثال للقوانين والتعليمات التنظيمية وإعداد التقارير
الرسن التىضيحي رقن  :1اإلطار الشامل لحاكويت وإدارة الوعلىهاث والتكنىلىجيا الوصاحبت لها
الوصاحبت لها الوصاحبت لها
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 -3حاكمية المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
 1-3التزام مجمس اإلدارة تجاه حاكمية المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
يمتزم مجمس إدارة البنك العربي اإلسالمي الدولي بتبني منيجية شاممة لضمان حاكمية المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا ويتولى
المجمس المسؤولية المباشرة لعمميات التقييم والتوجيو والرقابة () )Evaluate, Direct and Monitor (EDMوتناط بو مسؤولية:

.1

ضمان وضع إطار الحاكمية والحفاظ عميو وذلك باعتماد دليل لحاكمية وادارة
المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا.

.2

ضمان التعامل األمثل مع المخاطر وذلك باعتماد إطار عمل إلدارة مخاطر

.3

ضمان االستخدام األمثل لمموارد وذلك باعتماد المبادئ التوجييية لتخصيص

تكنولوجيا المعمومات.
الموارد والقدرات.

.4

ضمان تحقيق المنافع وذلك باعتماد إطار إدارة مشاريع تكنولوجيا المعمومات.

.5

ضمان مشاركة أصحاب المصالح وذلك باعتماد المبادئ التوجييية إلعداد
التقارير والتواصل.

 2-3الهيكل التنظيمي
المجان التالية تعمل عمى دعم وتمكين حاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا
المصاحبة ليا:
 -1لجنة إدارة المخاطر

لجنة إدارة المخاطر وقد اسند الييا مسؤولية إدارة مخاطر تكنولوجيا المعمومات

وادارة استم اررية االعمال لدى البنك.
 -2لجنة التدقيق

لجنة التدقيق وقد اسند الييا مسؤولية التأكد من االمتثال مع اإلطار الكمي لحاكمية

وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا.
 -3لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات

تم تشكيل لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات لدعم مجمس اإلدارة فيما يتعمق بحاكمية المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا.
النطاق والغرض :يتمثل نطاق وغرض لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات في ضبط أنشطة تكنولوجيا المعمومات بما يوائم التوجو
االستراتيجي لمبنك ولضمان تمبية احتياجات أصحاب المصالح بالوصول إلى المنافع المرجوة واالستخدام األمثل لمموارد عند مستويات

مخاطر مقبولة ومدارة بالشكل األمثل.
أعضاء المجنة :تتكون لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات من ثالثة أعضاء من مجمس اإلدارة.
دورية انعقاد المجنة :تجتمع المجنة بشكل ربع سنوي أو حسب الضرورة.
تهدف لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات إلى تحقيق ما يمي:

.1

ضمان وضع إطار حاكمية تكنولوجيا المعمومات والحفاظ عميو.

.3

ضمان االستخدام األمثل لمموارد.

.2

5

ضمان التعامل األمثل مع المخاطر.

.4

ضمان تحقيق المنافع وصوال لمقيم المرجوة.

.5

ضمان مشاركة أصحاب المصالح.

األدوار والمسؤوليات:
.1

اعتماد األىداف التوافقية (أىداف المعمومات والتكنولوجيا) واليياكل التنظيمية المناسبة بما في ذلك المجان التوجييية عمى مستوى

اإلدارة التنفيذية العميا وبما يضمن تحقيق وتمبية األىداف االستراتيجية لمبنك وتحقيق أفضل قيمة مضافة من مشاريع واستثمارات
.2

موارد تكنولوجيا المعمومات.

استخدام األدوات والمعايير الالزمة لمراقبة تحقق األىداف التوافقية ،مثل استخدام نظام بطاقات األداء المتوازن لتكنولوجيا

المعمومات ( )IT Balanced Scorecardsواحتساب معدل العائد عمى االستثمار (.(Return On Investment) )ROI
.3

اعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة عمميات حاكمية وموارد ومشاريع تكنولوجيا المعمومات بما يحاكي أفضل الممارسات
الدولية المقبولة بيذا الخصوص بيدف زيادة الكفاءة المالية والتشغيمية.

.4

اعتماد مصفوفة األىداف المؤسسية واألىداف التوافقية وتوصيف األىداف الفرعية الالزمة لتحقيقيا.

.5

اعتماد مصفوفة لممسؤوليات ( )RACI Chartلمجموعة أىداف الحاكمية واإلدارة والعمميات الفرعية المنبثقة عنيا.

.6

إعتماد أىمية وترتيب أولوية أىدف الحاكمية واإلدارة ومدى إرتباطيا باألىداف المؤسسية والتوافقية باإلضافة الى إرتباطيا بباقي
عناصر التمكين الستة ،وذلك بناءاً عمى دراسة نوعية و/أو كمية تعد ليذا الغرض بشكل سنوي عمى األقل ،مع األخذ بعين
اإلعتبار أن األىداف/العمميات المرتبطة بمواضيع األمن السيبراني وادارة المخاطر وخصوصية وحماية البيانات واالمتثال
والمراقبة والتدقيق والتوافق االستراتيجي ىي أىداف ذات أولوية وأىمية عميا.

.7

التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجيا المعمومات بما يتوافق ويتكامل مع اإلطار العام الكمي إلدارة المخاطر في
البنك.

.8
.9

اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعمومات بما يتوافق واألىداف االستراتيجية لمبنك.

االشراف العام واالطالع عمى سير عمميات وموارد ومشاريع تكنولوجيا المعمومات لمتأكد من كفايتيا ومساىمتيا الفاعمة في

تحقيق متطمبات وأعمال البنك.
 .10االطالع عمى تقارير التدقيق لتكنولوجيا المعمومات واتخاذ ما يمزم من إجراءات لمعالجة االنحرافات.
 .11التوصية لممجمس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح أية انحرافات.
 .12اعتماد المبادئ والسياسات واطر العمل والمنظومات التالية:

أ .منظومة المبادئ والسياسات وأطر العمل ( )Frameworksالالزمة لتحقيق اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد
ومشاريع تكنولوجيا المعمومات.
ب .المبادئ والسياسات وأطر العمل إلدارة مخاطر تكنولوجيا المعمومات ،وادارة أمن المعمومات ،وادارة الموارد البشرية.
ج .منظومة السياسات الالزمة إلدارة موارد وعمميات/أىداف حاكمية تكنولوجيا المعمومات وأسس تطويرىا وتحديد مالكييا ونطاق
تطبيقيا.
د .منظومة المعمومات والتقارير ،وتحديد مالكي تمك المعمومات والتقارير وصالحيات االطالع عمييا واستخداميا بحسب حاجة
العمل.
ه .منظومة الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات الداعمة والمساعدة لتحقيق عمميات حاكمية تكنولوجيا
المعمومات وبالتالي األىداف المؤسسية.
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و .منظومة الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات .والتأكد من توفيرىا وتطويرىا بشكل مستمر لمواكبة تطور
أىداف وعمميات البنك وبما يتفق وأفضل الممارسات الدولية المقبولة بيذا الخصوص.
ز .مصفوفة المؤىالت ( )HR Competenciesوسياسة الموارد البشرية الالزمة لتحقيق متطمبات عمميات/أىداف حاكمية
تكنولوجيا المعمومات في مجاالت إدارة الموارد البشرية وادارة مخاطر أمن المعمومات وادارة تدقيق تكنولوجيا المعمومات مع
ضمان وجود آليات التقييم السنوي لمراجعة مدى تحقيق أىداف البنك.
ح .منظومة اخالقية مينية مؤسسية تعكس القواعد السموكية المينية الدولية المقبولة بخصوص التعامل مع المعمومات
والتكنولوجيا المصاحبة ليا والتأكد من توفر آليات التدقيق الداخمي والخارجي

المناسبة .

المخرجات

المدخالت


توجييات مجمس اإلدارة.



توصيات المجنة التوجييية لتكنولوجيا
المعمومات.



مصفوفة ربط األىداف المؤسسية



المؤسسية والتوافقية المعتمدة.

مجلس اإلدارة

والتوافقية.





تكنولوجيا المعمومات المعتمد.

إطار إدارة مشاريع وموارد

والتكنولوجيا.
مصفوفة المسؤوليات لمعمميات/
األىداف الرئيسية لحاكمية وادارة






لجنة حاكمية تكنولوجيا
المعلومات

لحاكمية وادارة المعمومات
والتكنولوجيا المعتمدة.



اطار عمل إدارة مخاطر
تكنولوجيا المعمومات المعتمد.



الموازنات المعتمدة (المصاريف

وادارة مخاطر تكنولوجيا المعمومات.
موازنات تكنولوجيا المعمومات

االستراتيجية).



والمشاريع االستراتيجية).

خطط معالجة مالحظات
التدقيق المعتمدة.

تقارير التدقيق عمى تكنولوجيا



المبادئ والمعايير واألطر



المعمومات.



مصفوفة المسؤوليات

الرأسمالية والتشغيمية والمشاريع

(المصاريف الرأسمالية والتشغيمية



الدليل المعتمد لحاكمية وادارة

لمعمميات /األىداف الرئيسية

المعمومات والتكنولوجيا.
اطار عمل إدارة مخاطر المؤسسة

إطار إدارة مشاريع وموارد

المعمومات والتكنولوجيا.

تكنولوجيا المعمومات.






دليل حاكمية وادارة المعمومات

مصفوفة ربط األىداف

المبادئ والمعايير واألطر
والمنظومات المعتمدة.
توصيات لمجمس اإلدارة.

والمنظومات.

الرسن التىضيحي رقن  :2المدخالت والمخرجات لمجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات وعالقتها بمجمس اإلدارة
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-4إدارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
 1-4التزام اإلدارة التنفيذية العميا أمام المجمس إلدارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
تتولى اإلدارة التنفيذية العميا مسؤولية تطبيق رؤية واستراتيجية مجمس اإلدارة من خالل:
 .1انسجام األىداف التوافقية ومبادرات واستراتيجيات تكنولوجيا المعمومات مع
التوجو والرؤية االستراتيجية لمجمس اإلدارة.
 .2بناء واعتماد وتطبيق البنية التحتية والتطبيقات والخدمات الالزمة.
 .3تشغيل وادامة خدمات األعمال.

 .4مراقبة وتقييم األداء واالمتثال لكافة عمميات وممارسات وأنشطة تكنولوجيا
المعمومات والتأكد من معالجة االختالالت.

 2-4الهيكل التنظيمي /المجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعمومات
تم تشكيل المجنة التوجييية لتكنولوجيا المعمومات لدعم لجنة الحاكمية لتكنولوجيا المعمومات إلدارة ممارسات وعمميات الحاكمية.
النطاق والغرض :يتمثل نطاق وغرض المجنة التوجييية لتكنولوجيا المعمومات في

ضمان توافق أىداف األعمال مع األىداف التوافقية ،من خالل التوازن بين تحقيق
القيمة القصوى من موارد تكنولوجيا المعمومات وضمان التعامل األمثل مع المخاطر.
أعضاء المجنة :تتشكل المجنة التوجييية لتكنولوجيا المعمومات من األعضاء عمى
النحو التالي:


المديـ ـ ــر العـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام – رئيس المجنة

 رئيس قطاع االعمال واالستثماـر-عضواً
 رئيس قطاع الدعم والعمميات -عضواً
 مدير إدارة المخاطـ ـ ـ ـ ــر – عضواً

 مدير إدارة انظمة المعمومات -عضواً
 مدير إدارة العمميـ ـ ـ ـ ــات – عضواً

 مدير دائرة المشاريع ومعايير المنشأة – عضواً
 مدير دائرة تقييم األداء والجودة – عضوا

 مدير دائرة أمن المعمومات واستم اررية العمل –عضواً

 مدير حوكمة تكنولوجيا المعمومات والجودة – عضوا ومقر ار لمجنة
 أحد أعضاء مجمس اإلدارة -عضواً مراقباً

 مدير إدارة التدقيق الداخمي -عضواً مراقباً
دورية انعقاد المجنة :تجتمع المجنة التوجييية لتكنولوجيا المعمومات بشكل ربع سنوي أو حسب الضرورة.
تهدف المجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعمومات إلى تحقيق ما يمي:

 .1انسجام األىداف التوافقية ومبادرات واستراتيجيات تكنولوجيا المعمومات مع التوجو والرؤية االستراتيجية.
 .2بناء واعتماد وتطبيق البنية التحتية والتطبيقات والخدمات الالزمة.
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 .3تشغيل وادامة خدمات األعمال.
 .4مراقبة وتقييم األداء واالمتثال لكافة عمميات وممارسات وأنشطة تكنولوجيا المعمومات والتأكد من معالجة االختالالت.
األدوار والمسؤوليات:

 .1اإلدارة  /اإلشراف عمى تطبيق جميع تعميمات حاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا.

 .2وضع الخطط السنوية الكفيمة بالوصول لألىداف االستراتيجية المقرة من قبل المجمس ،واإلشراف عمى تنفيذىا لضمان تحقيقيا
ومراقبة العوامل الداخمية والخارجية المؤثرة عمييا بشكل مستمر.
 .3ربط مصفوفة األىداف المؤسسية بمصفوفة األىداف التوافقية بما يضمن تحقيق األىداف االستراتيجية لمبنك.
 .4تعريف مجموعة المعايير لقياس مصفوفة األىداف ومراجعتيا وتكميف المعنيين من اإلدارة التنفيذية بمراقبتيا بشكل مستمر
واطالع المجنة عمى ذلك.

 .5التوصية بتخصيص الموارد المالية وغير المالية الالزمة لتحقيق وتطويع البنية التحتية التكنولوجية والخدمات األخرى المتعمقة بيا
لتحقيق أىداف وعمميات حاكمية تكنولوجيا المعمومات ،وتولي عمميات اإلشراف عمى سير تنفيذ مشاريع وأىداف الحاكمية
واإلدارة.

 .6ترتيب مشاريع وبرامج تكنولوجيا المعمومات بحسب األولوية.
 .7مراقبة مستوى الخدمات الفنية والتكنولوجية والعمل عمى رفع كفاءتيا وتحسينيا.
 .8رفع ا لتوصيات الالزمة لمجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات المنبثقة عن مجمس اإلدارة بخصوص األمور التالية:
أ .تخصيص الموارد الالزمة واآلليات الكفيمة بتحقيق ميام لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات.
ب .أية انحرافات قد تؤثر سمبا عمى تحقيق األىداف االستراتيجية.

ج .أية مخاطر غير مقبولة متعمقة بتكنولوجيا وأمن وحماية المعمومات
د .تقارير األداء واالمتثال بمتطمبات اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعمومات.
 .9تطوير البنية التحتية ونظم المعمومات الالزمة لتوفير المعمومات والتقارير لمستخدمييا كمرتكز لعمميات اتخاذ الق ارر في البنك.
وتوفير متطمبات جودة المعمومات والمتمثمة بالمصداقية ومتطمبات السرية بحسب سياسة تصنيف البيانات ومتطمبات توافر

المعمومات واالمتثال بتمك المعمومات والتقارير.

 .10الموافقة عمى منظومة الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات الداعمة والمساعدة لتحيقي عمميات حاكمية
تكنولوجيا المعمومات
 .11الموافقة عمى منظومة الخدمات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واعتبار تمك المنظومة حداً أدنى واعتمادىا من
مجمس اإلدارة او من يفوضو من لجانو ،وعمى ان يتم توفيرىا وتطويرىا بشكل مستمر لمواكبة تطور أىداف وعمميات البنك.

 .12تزويد لجنة حاكمية تكنولوجيا المعمومات بمحاضر اجتماعاتيا أوال بأول والحصول عمى ما يفيد االطالع عمييا.
 .13المراجعة السنوية لميام المجنة والتوصية بإدخال التعديالت الالزمة عمييا.
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المدخالت












المهام الموكلة من لجنة حاكمٌة
تكنولوجٌا المعلومات
األهداف المؤسسٌة
الخطة االستراتٌجٌة لتكنولوجٌا
المعلومات
مصفوفة مؤشرات األداء الرئٌسٌة
والمعلومات\التقارٌر
موازنات تكنولوجٌا المعلومات
(المصارٌف الرأسمالٌة والتشغٌلٌة
والموارد)
محفظة مشارٌع تكنولوجٌا
المعلومات االستراتٌجٌة
خطة تطوٌر خدمات تكنولوجٌا
المعلومات
المبادئ التوجٌهٌة لتصنٌف البٌانات
مصفوفة البنٌة التحتٌة البرامج
وخدمات تكنولوجٌا المعلومات
أدوار ومسؤولٌات اللجنة

المخرجات


لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات





اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا
المعلومات










مصفوفة ربط األهداف
المؤسسٌة والتوافقٌة الموصى
بها
الخطة االستراتٌجٌة
لتكنولوجٌا المعلومات
والخطط السنوٌة ذات الصلة
الموصى بها
مصفوفةمؤشرات األداء
الرئٌسٌة والمعلومات\التقارٌر
المعتمدة
موازنات تكنولوجٌا
المعلومات والموارد الموصى
بها
محفظة مشارٌع تكنولوجٌا
المعلومات االستراتٌجٌة
المعتمدة والمرتبة حسب
األولوٌة
خطة تطوٌر خدمات
تكنولوجٌا المعلومات
المعتمدة
المبادئ التوجٌهٌة لتصنٌف
البٌانات المعتمدة
مصفوفة البنٌة التحتٌة
البرامج وخدمات تكنولوجٌا
المعلومات المعتمدة
أدوار ومسؤولٌات اللجنة
المعتمدة
توصٌات موجهة للجنة
الحاكمٌة

الرسن التىضيحي رقن  :3المدخالت والمخرجات َّلمجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعمومات
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القسم الثالث

االمتثال للقوانين والتعليمات التنظيمية وإعداد
التقارير
11

-5االمتثال لمقوانين والتعميمات التنظيمية واعداد التقارير
 1-5التزام مجمس اإلدارة لالمتثال لمقوانين والتعميمات التنظيمية
يعد مجمس اإلدارة مسؤوالً عن ضمان االمتثال لتعميمات البنك المركزي األردني المتعمقة بحاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا
المصاحبة ليا رقم ( )2016/65والصادرة بتاريخ  ،2016/10/25باإلاضاةة إل

تعميم البنك المركزي الجديد رقم ( )984/6/12الصادر بتاريخ .2219/21/21
كما يضمن مجمس اإلدارة امتثال البنك لممتطمبات الخاصة بتكنولوجيا المعمومات
القابمة لمتطبيق والمنصوص عمييا في القوانين والتشريعات والتعميمات الخارجية

ذات العالقة ،وكذلك االمتثال لمسياسات واإلجراءات الداخمية المنبثقة من القوانين
والتشريعات والتعميمات.

 2-5التقارير

 1-2-5التقارير السنوية
يمتزم البنك باإلفصاح عن وجود " دليل حاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا
المصاحبة ليا " وااللتزام بو ضمن التقرير السنوي لمبنك واجراء التعديالت الالزمة دوريا وأصوليا حسب ما تقتضي الحاجة.

2-2-5

التدقيق الداخمي

 تقوم إدارة التدقيق الداخمي بتطبيق التدقيق المبني عمى مخاطر تكنولوجيا المعمومات وتُرفع التقارير الى لجنة حاكمية تكنولوجيا
المعمومات حول مدى فاعمية حاكمية المعمومات والتكنولوجيا وتوافقيا مع استراتيجيات األعمال وبما يتماشى مع تشريعات البنك
المركزي األردني.

 يتم التأكد من أن نطاق ميثاق التدقيق يشمل أىداف الحاكمية واإلدارة والتي تتماشى مع تعميمات البنك المركزي رقم ()2016/65
ورقم(.)984/6/10
 يمتزم المدقق الداخمي بمعايير تدقيق تكنولوجيا المعمومات بحسب آخر تحديث لممعيار الدولي ( Information Technology
 )ITAF( )Assurance Frameworkالصادر عن جمعية التدقيق والرقابة عمى نظم المعمومات (.)ISACA

3-2-5

لجنة التدقيق

 تقوم لجنة التدقيق بتزويد البنك المركزي األردني بتقرير سنوي عن أعمال التدقيق عمى المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا
وذلك خالل الربع األول من كل عام.
 تقوم لجنة التدقيق بتضمين مسؤوليات وصالحيات ونطاق عمل تدقيق تكنولوجيا المعمومات ضمن ميثاق التدقيق من جية وضمن
اجراءات متفق عمييا مع المدقق الخارجي ،وبما يتوافق ويغطي ىذة التعميمات.

 يجب عمى لجنة التدقيق التأكد من قيام المدقق الداخمي والمدقق الخارجي عند تنفيذىم عمميات التدقيق المتخصص لممعمومات
والتكنولوجيا المصاحبة ليا االلتزام بما يمي:
 معايير تدقيق تكنولوجيا المعمومات بحسب آخر تحديث لممعيار الدولي ( Information Technology Assurance )ITAF( )Frameworkالصادر عن جمعية التدقيق والرقابة عمى نظم المعمومات (.)ISACA

 فحص وتقييم ومراجعة عمميات توظيف وادارة موارد تكنولوجيا المعمومات وعمميات البنك المرتكزة عمييا واعطاء رأيعام حيال مستوى المخاطر الكمي لممعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا.
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 إجراءات منتظمة لمتابعة نتائج التدقيق لمتأكد من متابعة المالحظات واالختالالت الواردة في تقارير المدقق بالمواعيدالمحددة
 تتولى لجنة التدقيق عمميات التقييم السنوي لكوادر تدقيق تكنولوجيا المعمومات وذلك حسب معايير قياس موضوعية تأخذ
باإلعتبار كل ما ورد في النقطة (د) من المادة ( )9من تعميمات حاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا.

4-2-5

التدقيق الخارجي

 يقوم المدقق الخارجي لمبنك بتطبيق مراجعة مستقمة عمى عمميات/أىداف الحاكمية واإلدارة مبنية عمى أساس المخاطر ،وتزويد
البنك المركزي األردني بتقارير عن فعالية الضوابط المطبقة عمى ىذه العمميات.
 يمتزم المدقق الخارجي بمعايير تدقيق تكنولوجيا المعمومات بحسب آخر تحديث لممعيار الدولي ( Information Technology
 )ITAF( )Assurance Frameworkالصادر عن جمعية التدقيق والرقابة عمى نظم المعمومات (.)ISACA
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القسم الرابع

المبادئ وعناصر التمكين

14

-6المبادئ وعناصر التمكين
1-6

مبادئ حاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها

تعتمد المبادئ األساسية لنظام حاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا في البنك العربي اإلسالمي الدولي عمى المبادئ
األساسية إلطار ( )Cobit 2019لحاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا وتشمل التالي:
 .1تمبية احتياجات أصحاب المصالح وتحقيق القيمة المضافة من خالل
إستخدام المعمومات والتكنولوجيا ،والحفاظ عمى التوازن بين التعامل األمثل
مع المخاطر ،واالستخدام األمثل لمموارد ،وتحقيق المنافع المرجوة.

 .2تطبيق منيجية شاممة لحاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا من خالل
عناصر التمكين الالزمة وتفعيميا معاً بالشكل المطموب.

 .3نظام حوكمة ديناميكي ومرن ،بحيث يجب مراعاة تأثير التغييرات الحاصمة
بعوامل التصميم عمى نظام الحوكمة.
 .4الفصل بين مسؤوليات الحاكمية واإلدارة من خالل توزيع األدوار
والمسؤوليات في كل المستويات والمجان ذات الصمة.

 .5نظام الحوكمة يجب أن يكون مصمماً وفقاً إلحتياجات ومتطمبات

المؤسسة ،وذلك من خالل إستخدام مجموعة من عوامل التصميم

كمؤشرات لتكييف مكونات نظام اإلدارة وتحديد أولوياتيا.

 .6التغطية الشاممة لممؤسسة والتركيز عمى جميع العمميات المرتكزة عمى المعمومات والتكنولوجيا والتي تتضمن االلتزام من جميع
المستويات اإلدارية التالية:
 عمى مستوى مجمس اإلدارة من خالل نظام حاكمية مستقر ونطاق محدد بغرض تحقيق متطمبات أصحاب المصالح.
 عمى مستوى اإلدارة التنفيذية العميا من خالل تطبيق توجييات مجمس اإلدارة لتحقيق األىداف المتفق عمييا ورفع التقارير
الالزمة لممجمس حول التطور بتنفيذ ومراقبة العمميات التشغيمية والتنفيذية.
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2-6

عناصر التمكين

فيما يمي أىم عناصر التمكين لدعم إطار حاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا في البنك العربي اإلسالمي الدولي:
عنصر التمكين رقم  :1عمميات/أهداف الحاكمية واالدارة

يعتمد مجمس اإلدارة أو من يفوض من لجانو أىداف الحاكمية واإلدارة المنبثقة
عن السياسات واإلجراءات والمبادئ ومصفوفة األىداف المؤسسية ومصفوفة
األىداف التوافقية لتكنولوجيا المعمومات.

عنصر التمكين رقم  :2الهياكل التنظيمية

يعتمد مجمس اإلدارة أو من يفوضو اليياكل التنظيمية والمجان الالزمة لتحقيق
أىداف الحاكمية واإلدارة بحيث توضح ىذه اليياكل تفويض الصالحيات
واجراءات التصعيد واجراءات صنع القرار وفصل الميام.
عنصر التمكين رقم  :3المعمومات والتقارير

يعتمد مجمس اإلدارة أو من يفوض من لجانو منظومة المعمومات والتقارير مع
مراعاة تحديد مالكي تمك المعمومات والتقارير الذين تفوض من خالليم صالحيات االطالع واالستخدام بحسب الحاجة لمعمل ،والتأكد
من مراجعتيا وتطويرىا بشكل مستمر لمواكبة تطور أىداف وعمميات البنك باالنسجام مع أفضل الممارسات الدولية.
عنصر التمكين رقم  :4المعارف والمهارات والخبرات

يعتمد مجمس اإلدارة أو من يفوض من لجانو مصفوفة المؤىالت وسياسات إدارة الموارد البشرية الالزمة لتحقيق متطمبات عمميات
/أىداف الحاكمية واالدارة ،باإلضافة الى توظيف العنصر البشري المؤىل والمدرب من االشخاص ذوي الخبرة واإلستمرار برفد موظفييا
ببرامج التدريب والتعميم المستمر لمحفاظ عمى مستوى من المعارف والميارات يمبي ويحقق أىداف الحاكمية واالدارة.

عنصر التمكين رقم  :5المبادئ ،والسياسات ،وأطر العمل

يعتمد مجمس اإلدارة أو من يفوض من لجانو منظومة "المبادئ" ،و"السياسات" و"أطر العمل" التي تقدم لممعنيين التوجييات التفصيمية
حول كيفية تطبيق العمميات .وتتسم "المبادئ" ،و"السياسات" و"أطر العمل" بالفعالية والكفاءة وتشمل متطمبات االمتثال واإلدارة

والتطوير والمراجعة المنتظمة  ،كما أنو يمكن إعتبار منظومة السياسات المشار الييا في التعميمات كحد أدنى مع إمكانية الجمع والدمج
لتمك السياسات حسب ما تقتضيو طبيعة العمل.
عنصر التمكين رقم  :6منظومة القيم واألخالق والسموكيات

يعتمد مجمس اإلدارة أو من يفوض من لجانو منظومة أخالقية مينية مؤسسية تعكس القواعد السموكية المينية الدولية المقبولة
بخصوص التعامل مع المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا وتحدد بوضوح القواعد السموكية المرغوبة وغير المرغوبة وتبعاتيا ويوظف
المجمس أو اإلدارة التنفيذية العميا اآلليات المختمفة لتشجيع تطبيق السموكيات المرغوبة وتجنب السموكيات غير المرغوبة.
عنصر التمكين رقم  :7الخدمات والبرامج والبنية التحتية

يعتمد مجمس اإلدارة أو من يفوض من لجانو منظومة الخدمات ،والبنية التحتية ،والتطبيقات المناسبة لدعم ممارسات وعمميات/أىداف
الحاكمية واالدارة.
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الممحق رقم  :1التعريفات
يكون لمكممات والعبارات الواردة في ىذا الدليل المعاني المحددة ليا فيما بعد ما لم تدل القرينة أو السياق عمى غير ذلك:
 .1حاكمية المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها :ىي منيجية منظمة لتنظيم التوافق ما بين أنشطة العمل وتكنولوجيا المعمومات
لتمبية االحتياجات المؤسسية من خالل االستخدام األمثل لمموارد ،والتعامل األمثل مع المخاطر ،وتحقيق المنافع.

 .2إدارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لها :ىي مجموعة األنشطة التي تحقق األىداف االستراتيجية من خالل الموائمة والتنظيم
والبناء والتطوير وغيرىا وبما يكفل ديمومة تحقيق أىداف البنك وتوجياتو.

 .3كوبت  :2019أىداف ضوابط المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا الصادر عن جمعية التدقيق والرقابة عمى نظم المعمومات
 Information Systems Audit and Control Assiciation ISACAويتضمن أفضل ممارسات لحاكمية وادارة المعمومات
والتكنولوجيا.
 .4مجمس اإلدارة :ىو مجمس إدارة البنك العربي اإلسالمي الدولي.

 .5اإلدارة التنفيذية العميا :ىي جياز يتكون من اإلدارة التنفيذية المسؤولة عن أنشطة التخطيط ،والبناء ،والتشغيل ،والمراقبة بما يتوافق
مع التوجو الخاص بالجية المسؤولة عن الحاكمية لتحقيق األىداف المؤسسية.

 .6أهداف الحاكمية واإلدارة :مجموعة الممارسات والنشاطات المنبثقة عن سياسات المؤسسة الالزمة لتحقيق األىداف التوافقية.

 .7األهداف التوافقية :مجموعة األىداف الرئيسية والفرعية المتعمقة بنشاطات الحاكمية واالدارة لممعمومات والتكنولوجيا المصاحبة لخا
والالزمة لتحقيق االىداف المؤسسية.

 .8األهداف المؤسسية :مجموعة األىداف المتعمقة بالحاكمية واالدارة المؤسسية والالزمة لنحقيق احتياجات اصحاب المصالح.

 .9أصحاب المصالح :أي ذي مصمحة في البنك مثل المساىمين أو الموظفين أو العمالء أو الدائنين أو المزودين الخارجيين أو الجيات
الرقابية المعنية.

 .10المدقق :الشخص (الطبيعي أو المعنوي) أو الجية المختصة بفحص عمميات البنك المرتكزة عمى تكنولوجيا المعمومات والمتفق معو
من قبل ادارة البنك لتحقيق متطمبات الحاكمية وادارة المعمومات والتكنولوجيا المصاحبة ليا.
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