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1. املقدمة
یدرك كابیتال بنك أهمية دور إدارة أنظمة املعلومات كبقیة اإلدارات املصرفیة العاملة يف البنك، لذلك قام البنك ممثاًل مبجلس اإلدارة وإدارته التنفیذیة 
العلیا وكافة وحدات األعمال سواء كانت وحدات مصرفیة أو تكنولوجیا املعلومات بالتعاون والعمل سویة لضم تكنولوجیا املعلومات حتت مظلة احلاكمیة 

وأسلوبها اإلداري. 
واستجابة لتعلیمات حاكمیة تكنولوجیا املعلومات الصادرة عن البنك املركزي األردين، قام البنك باملبادرة العتماد إطار كوبت حلاكمیة وإدارة املعلومات 

والتكنولوجیا املصاحبة لها، لتلبية هذه املتطلبات ولتلبیة احتياجات البنك يف حتسین وتطویر بيئة العمل وحتقیق أهداف البنك االسرتاتيجية.  
یوفر كوبت إطارًا شاماًل یساعد كابیتال بنك على الوصول إىل أعلى درجات الفائدة من تكنولوجیا املعلومات وبأقل اخملاطر واملوارد، حمققًا بذلك أهدافه 
املتعلقة بحاكمیة وإدارة تكنولوجیا املعلومات على مستوى البنك بشكل كامل. كما یمّكن إطار كوبت البنك من التطبیق الكلي للحاكمیة واإلدارة لكافة 

وحدات األعمال، أي مبعنى آخر تغطیة لكافة األعمال ووظائف تكنولوجیا املعلومات ومسؤولياتها. 

2. حملة عامة عن كابیتال بنك
1995، منت أعمال كابیتال بنك لیصبح الیوم من أبرز املؤسسات املتخصصة يف تقدیم اخلدمات املالیة يف اململكة؛ إذ یقدم  منذ تأسيسه يف عام 
للسوق األردين حزمة متكاملة من احللول واخلدمات املصرفیة االستثماریة والتجاریة املصممة لتلبیة متطلبات العمالء من الشركات واألفراد على حد 

سواء. 
وتتمحور مهمة كابیتال بنك حول توفیر احللول املوثوقة املتمیزة بالتنوع واملرونة مبا یتالءم مع احتياجات عمالئه من األفراد املتمیزین والشركات. كما 
التجارة، وإدارة األصول والوساطة يف األسواق  الشركات ومتویل  التي تضم متویل  باقة واسعة من اخلدمات  الشركات  بنك لعمالئه من  كابیتال  یقدم 

املالیة واألبحاث، من خالل شركة كابیتال لالستثمارات اململوكة بالكامل من قبل كابیتال بنك. 
تأسست الشركة برأس مال مدفوع یساوي 10 مالیین دینار أردين )14 ملیون دوالر أمریكي( لتكون الذراع االستثماري للبنك، وتعمل على تقدمي اخلدمات 
السوق  يف  الفریدة  اخلدمات  جانب  إىل  هذا   ،)DIFC( العاملي  املايل  دبي  مركز  ويف  األردن  يف  مكاتبها  طریق  عن  املتخصصة  االستثماریة  املصرفیة 

العراقي من خالل املصرف األهلي العراقي التابع للبنك. 
وإىل جانب خدمات الشركات، یوفر البنك خدماته املصرفیة املوجهة خلدمة عمالئه من األفراد املتمیزین مبا یشمل خمتلف التسهيالت الشخصیة من 
احلسابات املصرفیة وبطاقات االئتمان، والقروض الشخصیة وقروض السیارات والقروض السكنیة، والتي تتمیز باملرونة يف الشروط ونسب الفائدة 

املنافسة. 
وكان كابیتال بنك قد تأسس حتت اسم "بنك الصادرات والتمویل" برأس مال یعادل 20 ملیون دینار أردين أي )28 ملیون دوالر أمریكي( والذي متت زيادته 
خالل سنوات عمل البنك لیصل الیوم إىل 200 ملیون دینار أردين أي ما یعادل )282 ملیون دوالر أمریكي( لیمّثل رأس مال البنك بهويته اجلدیدة التي حتمل 
اسم "كابیتال بنك". وقد حقق كابیتال بنك جناحات عدة على مستوى القطاع املصريف، وفيما یتعّلق بإجمايل موجودات البنك فتصل الیوم إىل 1.99 ملیار 

دینار أردين. 
ویقدم كابیتال بنك خدماته يف السوق العراقي من خالل متّلكه ما نسبته %61.85 من رأس مال املصرف األهلي العراقي، باإلضافة إىل املساهمة يف 

حقوق الرقابة اإلداریة اخلاصة به. وقد تأسس املصرف األهلي العراقي عام 1995 ومنت أعماله لیصل رأس ماله الیوم إىل 210 ملیون دوالر أمریكي. 

3. النطاق
ینطبق هذا الدلیل على كافة عملیات البنك التي تعتمد على تكنولوجیا املعلومات بكافة الدوائر والفروع، وعلى كافة أصحاب املصالح مراعاة االمتثال 

لهذه التعلیمات كلٌّ حسب مسماه وموقعه الوظیفي. 
متثل القائمة أدناه األطراف الرئیسیة ومسؤولياتها بهذا اخلصوص:

• رئیس وأعضاء المجلس والخبراء الخارجیین المستعان بهم: تّويل مسؤولیات التوجيه العام لمشروع حاكمیة تكنولوجیا املعلومات والموافقة على املهام 
والمسؤولیات ضمن المشروع، وتقدیم الدعم والتمویل الالزم.  

يف  لتمثيلهم  البنك  بعملیات  الخبرة  ذوي  من  المناسبین  األشخاص  تسمیة  مسؤولیات  تّويل  العملیات:  ومدراء  العلیا  التنفیذیة  واإلدارة  التنفیذي  الرئیس   •
المشروع وتوصیف مهامهم ومسؤولياتهم.

املعلومات  تكنولوجیا  حاكمیة  مشروع  إدارة  مسؤولیات  تّويل  المشاریع:  ومدراء  التوجيهية  المعلومات  تكنولوجیا  ولجان  املعلومات  أنظمة  إدارة  مدیر   •
وأهداف  ملتطلبات  األطراف  كافة  قبل  من  الصحیح  الفهم  من  والتأكد  إلمتامه،  الالزمة  بتوفیرالموارد  والتوصیة  والتوجيه  مباشر  بشكل  عليه  واإلشراف 

التعلیمات.
• التدقیق الداخلي: تّويل مسؤولياته المناطة به بموجب التعلیمات بشكل مباشر، والمشاركة يف مشروع حاكمیة تكنولوجیا املعلومات بما یمثل دور التدقیق 

الداخلي يف األمور التنفیذیة كمستشار ومراقب مستقل لتسهيل و إنجاح إتمام المشروع. 
• إدارات المخاطر وأمن المعلومات واالمتثال: تّويل مسؤولیات المشاركة يف المشروع / البرنامج بما یمثل دور تلك اإلدارات، والتأكد من تمثیل المشروع من 

قبل كافة األطراف المعنیة من المتخصصین وحملة الشهادات الفنیة واملهنية الخاصة بالمعیار.  
• وفقًا لتعلیمات البنك املركزي األردين، یتحمل جملس إدارة كابیتال بنك املسؤولیة املباشرة ألهداف احلوكمة اخلمس وعناصر التمكین املرتبطه بها 

)التقییم والتوجيه واملراقبة(.  
 )APO12( وعملیة إدارة اخملاطر )EDM 03( یتوىل جملس إدارة كابیتال بنك وإدارة اخملاطر املسؤولیة املباشرة عن عملیة ضمان تقلیل اخملاطر •

وعناصر التمكین املرتبطه بها.  
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4. األهداف
وضع كابیتال بنك األهداف التالیة إلطار حاكمیة وإدارة املعلومات والتكنولوجیا املصاحبه لها:

 4.1 تلبیة احتياجات أصحاب املصالح وحتقیق أهداف البنك من خالل استخدام إطار حوكمة راسخ النضوج. 
• تسهيل حتقیق الفائدة املرجوة للبنك وحتسین مستوى اخملاطر واستغالل املوارد بالشكل األمثل.

• ضمان توافر وجودة املعلومات والبیانات التي تساهم يف صنع واتخاذ القرار السلیم. 
• ضمان توفر البنیة التحتیة للتكنولوجیا التي متكن البنك من حتقیق أهدافها. 

• ضمان رفع مستوى العملیات املصرفیة وذلك من خالل استخدام وتوظیف أنظمة تكنولوجّیة فعالة وموثوق بها، وأن یتم اختيارها لتحقیق 
األهداف املنشودة. 

• ضمان توفر إدارة خماطر تكنولوجیا املعلومات بشكل متكامل لضمان حمایة أصول البنك. 
• االلتزام مبتطلبات القوانین واللوائح والتعلیمات، باإلضافة إىل االلتزام بسیاسات كابیتال بنك واسرتاتیجیات وإجراءات العمل. 

• حتسین بیئة الرقابة الداخلیة. 
• رفع مستوى رضا مستخدمي تكنولوجیا املعلومات من خالل تلبیة احتياجات عملهم بكفاءة وفعالیة.

• إدارة خدمات العمالء واألطراف اخلارجیة املكلفة بتنفیذ العملیات واخلدمات واملنتجات. 
4.2 فصل جملس اإلدارة عن اإلدارة التنفیذیة مبا یتوافق مع أفضل املعاییر واملمارسات املعرتف بها دولیًا حلاكمیة وإدارة املعلومات والتكنولوجیا 

املصاحبة لها.

5. السیاسات العامة
 5.1 یستند هذا الدلیل إىل تعلیمات البنك املركزي األردين رقم 13722/1/10 وتعمیم )984-6-10(، والتي جاءت اعتمادًا على إطار كوبت. وینبغي مراجعة 
وحتدیث هذا الدلیل بشكل منتظم مبا یتواءم مع التحدیثات التي تطرأ على مستوى اللوائح وحتدیثات إطار كوبت التي تصدر من قبل جمعیة التدقیق 

.ISACA والرقابة على نظم املعلومات
5.2 یقوم كابیتال بنك، من خالل جلنة حاكمیة تكنولوجیا املعلومات املنبثقة عن جملس اإلدارة، مبراجعة هذا الدلیل وحتديثه عند الضرورة.

5.3 یقوم كابیتال بنك بنشر هذا الدلیل على املوقع اإللكرتوين للبنك ومن خالل أي طریقة مناسبة متاحة للعامة.

5.4 اللجان

• جلنة حاكمیة تكنولوجیا املعلومات:  
متاشیًا مع تعلیمات البنك املركزي األردين، قام جملس إدارة كابیتال بنك بتشكیل جلنة من أعضاء جملس اإلدارة تعنى بحاكمیة تكنولوجیا 
املعلومات، وتتكون هذه اللجنة من أربعة أعضاء، وتضم يف عضوياتها أهل اخلربة واملعرفة يف تكنولوجیا املعلومات.  جتتمع هذه اللجنة 
املهام  اللجنة  هذه  تضم  أن  مراعاة  ومت  األصول،  حسب  وتوثق  االجتماع  وحماضر  بسجالت  االحتفاظ  ویتم  األقل،  على  سنوي  ربع  بشكل 

املذكورة يف لوائح وتعلیمات البنك املركزي األردين. 
• اللجنة التوجيهية لتكنولوجیا املعلومات:  

قامت اإلدارة التنفیذیة العلیا بتشكیل هذه اللجنة وذلك لضمان تطبیق املواءمة االسرتاتیجیة بین أهداف التوافق واألهداف االسرتاتیجیة 
للبنك. یرأس هذه اللجنة  الرئیس التنفیذي وتضم يف عضويتها اإلدارة التنفیذیة العلیا، مبا يف ذلك مدیرإدارة أنظمة املعلومات ومدیر إدارة 
املشاریع ورئیس إدارة اخملاطر. باإلضافة إىل وجود عضو مراقب من أعضاء جملس اإلدارة وفقًا ملتطلبات البنك املركزي األردين، وكذلك 
رئیس التدقیق الداخلي، ویحق للجنة دعوة أطراف أخرى حلضور االجتماعات عند احلاجة.  جتتمع هذه اللجنة بشكل ربع سنوي على األقل، 
ویتم االحتفاظ بسجالت وحماضر االجتماع وتوثق حسب األصول، ومت مراعاة أن تضم هذه اللجنة املهام املذكورة يف لوائح وتعلیمات البنك 

املركزي األردين.
5.5 عملیات البنك وتكنولوجیا املعلومات وأهدافها املرتبطة

تتوىل جلنة حاكمیة تكنولوجیا املعلومات، باإلضافة إىل مهامها املذكورة يف میثاق اللجنة، اعتماد أهمية وترتیب أولویة أهداف املؤسسة 
 Governance and Management( وأهداف احلاكمیة واإلدارة )Alignment Goals( ومدى ارتباطها بأهدافها التوافق )Enterprise Goals(
Objectives(، باإلضافة الرتباطها بباقي عناصر التمكین )Enablers / (Components وذلك بناًء على دراسة نوعیة و / أو كمیة تعد لهذا 
 COBIT 2019 -(( الغرض، بشكل سنوي على األقل، حيث تأخذ بعین االعتبار العوامل املؤثرة يف تشكیل إطار حاكمیة تكنولوجیا املعلومات
Design Factors مبا یتناسب مع خصوصیة واسرتاجتیات البنك، ورفع توصیة مبخرجات العملیة أعاله إىل جلنة حاكمیة تكنولوجیا املعلومات 

للموافقة واالعتماد.
5.6 منظومة السیاسات

یعتمد جملس إدارة كابیتال بنك أو جلانه اخملتصة  منظومة السیاسات الالزمة إلدارة وتشغیل حاكمیة تكنولوجیا املعلومات كما هو مبین 
يف امللحق )أ(، وتعترب هذه  املنظومة هي احلد األدنى للسیاسات، مع إمكانیة دمج هذه السیاسات مع غريها وفقًا ملا تتطلبه طبیعة 

العمل.
5.7 منظومة املعلومات والتقاریر

یقوم جملس إدارة كابیتال بنك واإلدارة التنفیذیة العلیا بضمان تطویر البنیة التحتیة واألنظمة الالزمة لتوفیر املعلومات والتقاریر ملستخدميها 
بهدف املساهمة يف صنع القرار السلیم يف البنك. ویقوم جملس إدارة كابیتال بنك أو اجلهات املفوضة بتبني نظم املعلومات والتقاریر 
سلطة  حتدید  خاللها  من  یتم  التي  والتقاریر  املعلومات  هذه  مالكي  ویحدد  األدنى،  احلد  املنظومة  هذه  وتعترب  )ب(  امللحق  يف  الواردة 
املراجعة واالستخدام وتفويضها حسب احلاجة للعمل.یتم مراجعة وحتدیث املعلومات وتقاریر كابیتال بنك بانتظام وذلك لتعكس أهداف 

احلاكمیة واإلدارة وفقًا ألفضل املمارسات واملعاییر.



4

5.8 الهيكل التنظیمي

واملشاریع  والعملیات  املوارد  بإدارة  یتعلق  فیما  اللجان(  وهياكل  الهرمي  )الهيكل  التنظیمیة  الهياكل  بنك  كابیتال  إدارة  جملس  یعتمد 
اخلاصة بتكنولوجیا املعلومات وإدارة اخملاطر وأمن املعلومات وإدارة املوارد البشریة التي تلبي املتطلبات التشغیلیة للحاكمیة، وإدارة 

أنظمة املعلومات وحتقیق أهداف البنك بكفاءة وفعالیة.
5.9 اخلدمات والربامج والبنیة التحتیة لتكنولوجیا املعلومات

یقوم كابیتال بنك ممثاًل مبجلس اإلدارة وإدارته التنفیذیة العلیا بتبني نظام اخلدمات والربامج والبنیة التحتیة لتكنولوجیا املعلومات الوارد يف 
امللحق )ج(، للوصول إىل خدمات احلاكمیة وأهداف التوافق وبالتايل أهداف البنك بشكل عام.

5.10 املعرفة واملهارات واخلربات

تقوم إدارة كابیتال بنك وجملس اإلدارة أو اللجان املفوضة، باعتماد املصفوفات الالزمة )كفاءات املوارد البشریة وسیاسات إدارة املوارد 
البشریة( لتحقیق متطلبات حاكمیة تكنولوجیا املعلومات وضمان وجود املوارد البشریة املناسبة.

تقوم اإلدارة التنفیذیة العلیا للبنك بتسجیل موظفيها يف برامج التدریب والتعلیم املستمر للحفاظ على مستوى املعرفة واملهارات الالزمة  
لتحقیق حاكمیة تكنولوجیا املعلومات.

5.11 الثقافة واألخالقیات والسلوك

اعتمد جملس إدارة كابیتال بنك املنظومة األخالقیة املهنية املؤسسیة اخلاصة بالتعامل مع املعلومات والتكنولوجیا املصاحبة لها  والتي 
حتدد بوضوح القواعد والسلوكیات املرغوبة، وسیتم تطويره كلما  لزم األمر.

6. املبادئ الستة لنظام احلاكمیة وٕادارة املعلومات والتكنولوجیا املصاحبة لها
یستند إطار حاكمیة املعلومات والتكنولوجیا املصاحبة لها يف  كابیتال بنك إىل ستة مبادئ رئیسیة لنظام كوبت 2019:

1. حتقیق القیمة املرجوة التي تلبي احتياجات أصحاب املصالح من خالل احلفاظ على التوازن بین التعامل األمثل مع اخملاطر واالستخدام األمثل للموارد 
وحتقیق القیمة. 

2. الفصل بین مسؤولیات احلاكمیة واإلدارة من خالل توزیع األدوار واملسؤولیات يف كل املستویات واللجان ذات الصلة.
3. التغطیة الشاملة للبنك. 

َم و متَّ  تكييفه لیلبي احتياجات البنك، وذلك من خالل استخدام جمموعة من العناصر التي تأخذ بعین االعتبار العوامل املؤثرة  4. تطبیق إطار عمل ُصمِّ
يف تشكیل إطار حاكمیة تكنولوجیا املعلومات )COBIT 2019 – Design Factors( مبا یتناسب مع خصوصیة واسرتاجتیات البنك، لرتتیب أهمية وأولویة 

أهداف إدارة وحاكمیة التكنولوجیا واملعلومات املصاحبه لها يف البنك. 
5. تطبیق إطار عمل دینامیكي قابل للتحدیث والتطویر ملواكبة التغیرات يف املؤسسة. ففي حال تغیر أي من عوامل تصمیم هذا االطار )على سبیل 
املثال: تغّیر يف اسرتاتیجیة املؤسسة أو التكنولوجیا(، یمكن النظر يف تأثیر هذه التغیرات على نظام احلاكمیة يف البنك وحتديثه ملواكبة واستیعاب هذه 

التغیرات وتلبیة االحتیاجات اجلدیدة.  
6. تطبیق منهجية شاملة حلاكمیة وإدارة تكنولوجیا املعلومات من خالل 7 عناصر متكین وهي:

• املبادئ والسیاسات وأطر العمل.  
• عملیات حاكمیة تكنولوجیا املعلومات.   

• الهياكل التنظیمیة.   
• املعلومات والتقاریر.   

• اخلدمات والربامج والبنیة التحتیة لتكنولوجیا املعلومات.  
• املعارف واملهارات واخلربات.  

• منظومة القیم واألخالق والسلوكیات.  

7. وضع األهداف وتتابعها
تعمل كل مؤسسة يف سیاق خمتلف عن األخرى ویتم حتدید هذا السیاق بواسطة عوامل خارجیة وأخرى داخلیة. فالعوامل اخلارجیة تتضمن السوق 
السیاق املؤسسي  إلخ. ویتطلب هذا  للمخاطرة...  والقابلیة  والتنظیم  الثقافة  الداخلیة فتشمل  العوامل  أما  إلخ.  والسیاسات اجلغرافیة...  والصناعة 

نظامًا للحوكمة واإلدارة یتناسب معه. 
تشكل أهداف كوبت 2019 آلیة متكاملة لرتجمة احتياجات أصحاب املصلحة إىل اسرتاتیجیة وأهداف مؤسسیة جمدیة قابلة للتنفیذ یتم تخصيصها وفقًا 

للمطلوب، ویستنبط منها أهداف التوافق وأهداف عملیات اإلدارة واحلاكمیة وعناصر التمكین املرتبطة بها.
إّن هذه الرتجمة فیما بین األهداف تتیح وضع أهداف حمددة على كل مستوى ويف كل جمال يف كابیتال بنك، لدعم األهداف الشاملة ومتطلبات أصحاب 

املصلحة وبذلك یتم املوائمة بین احتياجات البنك وحلول وخدمات تقنیة املعلومات ودعمها بشكل فاعل.
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اخلطوة األوىل: دوافع أصحاب املصلحة تؤثر يف احتياجاتهم
تتأثر احتياجات أصحاب املصلحة بعدد من الدوافع، على سبیل املثال التغیرات االسرتاتیجیة وتغیر بیئة األعمال والقواعد التنظیمیة والتقنیات اجلدیدة.

اخلطوة الثانیة: احتياجات أصحاب املصلحة تتتابع ٕاىل أهداف املؤسسة 
یمكن الربط بین احتياجات أصحاب املصلحة وجمموعة من األهداف املؤسسیة العامة. تلك األهداف املؤسسیة قد مت تطويرها باستخدام أبعاد بطاقة 
األداء املتوازن BSC وهي متثل قائمة من األهداف كثیرة االستخدام التي قد تضعها مؤسسة ما لنفسها. على الرغم من أن هذه القائمة لیست حصریة 

إّلا أّن معظم األهداف اخلاصة باملؤسسة یمكن مناظرتها بسهولة لواحد أو أكرث من األهداف املؤسسیة العامة.  

اخلطوة الثالثة: أهداف املؤسسة تتسلسل ٕاىل أهداف التوافق
یتطلب حتقیق األهداف املؤسسیة عدد من النتائج املتعلقة بتقنیة املعلومات والتي یعرب عنها بأهداف التوافق. 

اخلطوة الرابعة: أهداف التوافق  تتتابع ٕاىل أهداف عناصر التمكین 
یتطلب حتقیق أهداف التوافق تطبیق عدد من عناصر التمكین واستخدامها بنجاح. تشمل عناصر التمكین مایلي:

• السیاسات واملبادئ واألطر واالجراءات. 
• الهياكل التنظیمیة. 

• املعلومات. 
• الثقافة والسلوك. 

• اخلدمات والبنیة التحتیة واألنظمة.
•  املوظفین واملهارات والكفاءات.
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امللحق أ: منظومة السیاسات )حد أدنى(
*یستند اجلدول أدناه إىل تعلیمات البنك املركزي األردين رقم 13722/1/10 مرفق رقم )6(.

اعتمد جملس إدارة  كابیتال بنك املنظومة التالیة كحد أدنى من السیاسات لتنظیم وإدارة العملیات يف البنك.
• حاكمیة تنظیم تكنولوجیا املعلومات. 

• أمن وحمایة املعلومات. 
• خطط استمراریة العمل وخطط التعايف من الكوارث. 

• إدارة خماطر تكنولوجیا املعلومات.
.)IT Compliance( االمتثال •

 .(Data Privacy( خصوصیة البیانات •
)Outsourcing( التعهيد •

  .)Project Portfolio Management( إدارة املشاریع •
.)Asset management( إدارة املوجودات •

• االستخدام املقبول ملوارد تكنولوجیا املعلومات.
.)Change Management( إدارة التغییر •

• أجهزة الكمبیوتر املركزیة. 
• أجهزة الكمبیوتر الطرفیة. 

• األجهزة احملمولة. 
 .)User Access Management( إدارة صالحیات وامتیازات النفاذ •

.)System Development Lifecycle( سیاسة تطویر / اقتناء الربجمیات •
 .)Service Level Management( إدارة مستوى اخلدمات •

.)Backup and Restore( النسخ االحتیاطي واالسرتجاع •
.)Retention( االحتفاظ بالبیانات •

.)Purchasing(شراء األنظمة والتجهيزات •
 .)Remote Access( النفاذ عن بعد •

 .)Networks( الشبكات •
.)Wireless Networks( الشبكات الالسلكیة •

.)Firewalls( أجهزة احلمایة •
  .)Penetration Testing and Vulnerability Assessment( فحص االخرتاق وحتلیل الثغرات •

.)Public Branch Exchange( مقسم الهاتف •
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امللحق ب: منظومة املعلومات والتقاریر )حد أدنى(
*یستند اجلدول أدناه إىل تعلیمات البنك املركزي األردين رقم 13722/1/10 مرفق رقم )7(.

اعتمد جملس إدارة كابیتال بنك املنظومة التالیة كحد أدنى من املعلومات والتقاریر لضمان احملافظة على سیر عملیات صنع القرار يف البنك.
• مصفوفة الصالحیات واالمتیازات. 

• حتلیل عوامل اخملاطر.  
• سیناریو حتلیل خماطر تكنولوجیا املعلومات. 

• سجل خماطر تكنولوجیا املعلومات. 
• جدول املسؤولیات لعملیات إدارة وحاكمیة تكنولوجیا املعلومات. 

• ملف خماطر تكنولوجیا املعلومات. 
• تقریر خماطر تكنولوجیا املعلومات. 

• خریطة خماطر تكنولوجیا املعلومات.  
  .Risk Tolerance اخملاطر املقبولة •

 .Risk Appetite نسبة االنحراف عن شهية اخملاطر •
• مؤشرات قیاس اخملاطر الرئیسیة. 

 .Risk Taxonomy تصنیف وتعریف اخملاطر •
• مصفوفة أنشطة اخملاطر واملراقبة.  

• میزانیة أمن املعلومات. 
• تقاریر نظم املعلومات اإلداریة.  

• اسرتاتیجیة التدقیق. 
• میثاق تدقیق تكنولوجیا املعلومات.  
• خطة تدقیق تكنولوجیا املعلومات. 

• مصفوفة املؤهالت. 
• سجل تدقیق تكنولوجیا املعلومات. 

• ملف تدقیق تكنولوجیا املعلومات.
• أفضل املعاییر الدولیة إلدارة املشاریع وموارد تكنولوجیا املعلومات وإدارة اخملاطر، وتكنولوجیا املعلومات واألمن واحلمایة، والتحقق من تكنولوجیا 

املعلومات.
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امللحق ج: منظومة اخلدمات والربامج والبنیة التحتیة لتكنولوجیا املعلومات 
وأهداف  املؤسسیة  األهداف  من  كل  حتقیق  تدعم  التي  املعلومات  لتكنولوجیا  التحتیة  والبنیة  والربامج  اخلدمات  منظومة  البنك  إدارة  جملس  اعتمد 

املعلومات والتكنولوجیا املصاحبةلها.
• خدمات إدارة احلوادث. 

• جرد أصول تكنولوجیا املعلومات. 
• التوعیة باملمارسات اجلیدة ألمن املعلومات. 

• أمن وحمایة البیانات واملعلومات.  
• مراقبة أمن املعلومات. 

• برامج تدقیق تكنولوجیا املعلومات. 
• مراقبة األمن املادي والبیئي لغرف اخلوادم وغرف االتصاالت واإلمداد بالكهرباء.

املرفق د : التعریفات 
مستوى  على  عليها  ومتفق  متوازنة  أهداف  حتدید  أجل  من  وخياراتهم  وشروطهم  املصلحة  أصحاب  احتياجات  تقییم  احلاكمیة  تضمن  احلاكمیة:   •

املؤسسة لیتم حتقيقها، وحتدید األولویات واتخاذ القرارات ورصد األداء واالمتثال لألهداف املتفق عليها.  
• كوبت: عّرف سابقًا "بأهداف الرقابة على املعلومات والتكنولوجیا ذات الصلة: كوبت"، وتستخدم اآلن فقط كإسم يف اإلصدار األخیر. إطار كامل ومقبول 
دولیًا حلوكمة وإدارة املعلومات والتكنولوجیا املصاحبة لها. یدعم هذا اإلطار اإلدارة التنفیذیة العلیا يف املؤسسة يف تعريفها وحتقیق أهداف العمل 
وأهداف التوافق ذات الصلة. یصف كوبت جمموعة من املبادئ باإلضافة إىل سبع عناصر متكینیة تدعم املؤسسات يف تطویر وتنفیذ وحتسین ومراقبة 

ممارسات احلاكمیة واإلدارة اجلیدة املتعلقة بتكنولوجیا املعلومات. 
• العملیة: جمموعة من املمارسات التي تتأثر بسیاسات البنك وإجراءاته التي تأخذ مدخالت من عدد من املصادر )مبا يف ذلك العملیات األخرى(، وتعالج 

املدخالت وتنتج اخملرجات على سبیل املثال، املنتجات واخلدمات. 
• جملس اإلدارة: جملس إدارة البنك.  

اخلزینة  إدارة  ورئیس  اخملاطر  إدارة  ورئیس  العملیات   إدارة  ورئیس  املالیة   الرقابة  ورئیس  للبنك  التنفیذي   الرئیس  تشمل  العلیا:  التنفیذیة  اإلدارة   •
واالستثمار ورئیس إدارة االمتثال، وكذلك أي موظف يف البنك یتمتع بسلطة تنفیذیة موازیة ألي من السلطات املذكورة أعاله ویرتبط وظیفیًا مباشرة 

بالرئیس التنفیذي. 
• أصحاب املصلحة: أي طرف معني يف البنك، مثل املساهمني أو املوظفین أو الدائنین أو العمالء أو املوردین أو الهيئات التنظیمیة اخلارجیة املعنیة.

امللحق هـ: املصادر واملراجع 
• تعمیم البنك املركزي رقم 13722/1/10 وتعمیم 10-6-984.

• إطار احلوكمة كوبت 2019.


