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الجودة الشاااالة :تقديم خدةلت ةصااااية ماااالة :جات ودة ةلل ةل مرة ةية رة رة ةيةش ركشاااالفر رلة ةو ف البنكش رتطب ق الشاااايار اليق ق ش رمةضااااة
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مقدمة
تأتس رنك صفوة اإلتالة (رنك االفدن در االتالة تلرقل") ة ة ّكلنش ة الكك:ك األفدن الهلمك ش رتجّة رصفته
مير ةسلهك ةلة ة تجة الشيرلت رتلفيخ  1963/6/23تيت اليقم  8رلتم رنك اإلنكلء الصنلة  .ح ث تأتّس ركو ب
القلنون فقم  5لسن  1972رالذي تم إلغلؤه ركو ب قلنون إلغلء قلنون رنك اإلنكلء الصنلة فقم  26لعلم 2008ش رحةّ
ةي:ه رنك صفوة اإلتالة ح:والً قلنون ل ً رراقع ل ً.
رتكلم ل ةع تع :كلت حلرك ه الكع:وةلت رالتكنولو ل الكصلحبه لهل ةقد اقي ةج:س االدافه ة رنك صفوة االتالة رادافته
التنف ذيه ةده ا ياءات لكسلراة دائيه تكنولو ل الكع:وةلت ةع درائي االةكلة اليئ س ه األخيى الهلة ة البنكش ح ث
اتتخدام البنك إطلف ) (COBIT 2019ل:يورك رإدافة الكع:وةلت رالتكنولو ل رةشلفيع تكنولو ل الكع:وةلتش ريسلةده
ة خ:ق الق ك الكث:ى ةل تكنولو ل الكع:وةلت ةل خالة الكيلةظ ة:ى التوازن ر ل تيق ق الفوائد رتيس ل ةستويلت
الكخلطي راتتخدام الكوافد .ركل تككل ( )COBIT 2019تكنولو ل الكع:وةلت ةل التيكم رطييق ملة :رللكشلفيع
رأرلة:هلش ةع األخذ رع ل االةتبلف الكسؤرل لت الو ف ه ر التكنولو ه ةل البدايه إلى النهلي ش رالنظي ة الكصللح الكتع:ق
رالعكة ة:ى اطلف إدافة ةخلطي تكنولو ل الكع:وةلت
رتكنولو ل الكع:وةلت ةل الجهلت الكعن الداخ :رالخلف
رشكة ةتكلةة ينسجم رةك :لت إدافة الكخلطي الك :ل:بنك رريسب اإل ياءات رالككلفتلت الس :ك الت تؤدي إلى آل لت
ت :ك لصنع القياف الكيتكز ة:ى الكخلطيش رتضكل تيق ق الق ك الكضلة ررأقة التكلل ف ةع التخف ف ةل الخسلئي
رالكخلطي الكتوقع ركل يعكس فؤي البنك رهذا الخصوص رضكل حدرد الكخلطي الكقبول ةل مةكل.
التعريفات
يكون ل:ك:كلت رالعبلفات التلل ح ثكل رفدت ة هذه الالئي الكعلن الكخصص لهل مدنله ةل لم تدة القيين ة:ى غ ي جلك
الكلمة /العبارة

المعنى

البنك

رنك صفوة اإلتالة .

المجلس

ةج:س ادافة رنك صفوة االتالة .

اللجنة

حلرك ر ادافه الكع:وةلت ر التكنولو ل الكصلحبه لهل.

الهيكل التنظيمي

اله كة التنظ ك ل:بنك رالكو ود ضكل الك:يق

االداره التنفيذيه العليا

اصحاب المصالح
اصحاب العالقة
الدليل
حاكميه المعلومات و
التكنولوجيا
المصاحبه لها

تشكة ةديي ةلم البنك رنلئب الكديي العلم رالكديي الكلل رةديي العك :لت رةديي إدافة
الكخلطي ر ةديي التدق ق الداخ :رةديي دائية التدق ق الشية الداخ :رةديي الخزين
(االتتثكلف) ,رةديي االةتثلة رلإلضلة ألي ةو ف ة البنك له ت:ط تنف ذي ةوازي ألي ةل
ت:طلت مي ةل الكذروفيل رييتبط ر ف ل ً ةبلمية ً رللكديي العلم رركل ال يتعلفض ةع ت لتلت
فمس الكلة البشيي.
مي جي ةص:ي ة البنك ةثة الكسلهك ل مر الكو ف ل مر الدائن ل مر العكالء مر الكزرديل
الخلف ل مر الجهلت اليقلر الكعن .
امااخلص رةجكوةلت مر ةؤتااساالت لهل ةصاا:ي ةبلمااية مر غ ي ةبلمااية رللبنك ح ث منهم
يؤثيرن مر يتأثيرن رككلفتتهل مر منشطتهل.
دل ة حلرك رادافه الكع:وةلت رالتكنولو ل الكصلحبه لهل رالت تهدف الى تقديم التوص
راالفملد لعكة ال:جن .
توزيع األدراف رالكسؤرل لت رتوص ف العالقلت ر ل األطياف رالجهلت الكخت:ف ر مصيلب
الكصللح ةثة ةج:س اإلدافة راإلدافة التنف ذي رهدف تعظ م الق ك الكضلة ل:كؤتس رلتبلع
النهج األةثة الذي يكفة الكوازنه ر ل الكخلطي رالعوائد الكتوقع ش ةل خالة اةتكلد القواةد
راألتس راآلل لت الالزة لصنع القياف رتيديد التو هلت االتتيات ج راألهداف ة البنك
رآل لت ةياقب رةيص اةتثلة ةدى تيققهل ركل يكفة ديكوة رتطوف البنك.
صفي 2
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الكلمة /العبارة
اداره المعلومات و
التكنولوجيا
المصاحبه لها
عمليات حاكميه
تكنولوجيا المعلومات
أهداف المعلومات و
التكنولوجيا

المعنى
ةجكوة النشلطلت الكستكية الت تقع ضكل ةسؤرل اإلدافة التنف ذي رتشكة التخط ط
رغيض تيق ق األهداف االتتيات ج ركل يشكة الكوائك رالتنظ مش رنشلطلت البنلء رالتطويي
ركل يشكة الشياء رالتنف ذش رنشلطلت التشغ ة ركل يشكة توص ة الخدةلت رالدةمش رنشلطلت
الكياقب ركل يشكة الق لس ر التق مش ر ركل يكفة ديكوة تيق ق مهداف البنك رتو هلته
االتتيات ج .
ةجكوة الككلفتلت رالنشلطلت الكنبثق ةل ت لتلت الكؤتس رالالزة لتيق ق مهداف
الكع:وةلت رالتكنولو ل الكصلحب لهل.
ةجكوة األهداف اليئ س رالفية الكتع:ق رنشلطلت اليلرك
رالتكنولو ل الكصلحب لهل رالالزة لتيق ق األهداف الكؤتس .

راإلدافة ل:كع:وةلت

المصاحبه لها
االهداف المؤسسيه

ةجكوة األهداف الكتع:ق رلليلرك راإلدافة الكؤتس رالالزة لتيق ق احت ل لت
مصيلب الكصللح رمهداف هذه التع :كلت.
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ةكلن العك :ة نفس رنلي اإلدافة العلة ل:بنك ة األفدن.

ةكلن العك :ة رنلي ةغليية لبنلي اإلدافة العلة ل:بنك ة األفدن لكل رنفس الكيلةظ .
ةكلن العك :ة ةيلةظ ةغليية ل:كيلةظ الت تتوا د ة هل اإلدافة العلة ل:بنك ة األفدن.
ةكلن العك :ة ر:د ةغليي لب:د اإلدافة العلة ل:بنك.

مغاير
نطاق العمل
تكون دائية تكنولو ل الكع:وةلت ه الجه الكسؤرل ةل هذا الدل ةش ريتم ةياقب االلتزام رللتطب ق ةل قبة رلة درائي
البنك اليقلر ش ريكون ةوةد الكيا ع لهذا الدل ة ةند اليل .
يشكة نطلق تطب ق هذا الدل ة رلةه ةك :لت رنك صفوة االتالة الكستخدةه لتكنولو ل الكع:وةلت ة ةخت:ف الفيرع
رالدرائي .رتعتبي ك ع األطياف مصيلب ةصللح ةعن ل ة تطب ق هذه التع :كلتش رة ة ةكلنه رحسب درفه.
 .1السياسات واألحكام العامة
 . 1ةسؤرل لت اصيلب الكصللح اليئ س ل
• فئ س ةج:س اإلدافة رمةضلء ةج:س اإلدافة رالخبياء الخلف ل رتتضكل ةسؤرل لتهم إدافه ةشيرع/رينلةج
اليلرك هش رالكواةق ة:ى ةهلم رةسؤرل لت الكشيرعش رالدةمش رتوة ي األةواة الالزة .
• الكديي العلم ر االدافه الع :ل
رتتضكل ةسؤرل لتهم تو ف ممخلص جري الخبية الصي يه ة ةك :لت البنك لتكث :هم ة الكشيرع رتوص ف
ةهلةهم رةسؤرل لتهم.
• دائيه تكنولو ل الكع:وةلت رةكتب ادافه الكشلفيع
رتتضكل ةسؤرل لتهم إدافة الكشيرع  /البينلةج.
• التدق ق الداخ:
رتتضكل ةسؤرل لتهم تدق ق ة:ى تنف ذ التع :كلت رشكة ةبلميش رالكشلفر ة الكشيرع  /البينلةجش الذي يكثة درف
الكيا ع الداخ :ة الكسلئة التنف ذي ركستشلف رةياقب ةستقة لتسه ة نجلح رإنجلز الكشيرع  /البينلةج.
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• إدافة الكخلطيش رمةل الكع:وةلتش راالةتثلة راإلدافات القلنون
رتتضكل ةسؤرل لتهم الكشلفره ة الكشيرع  /البينلةج ركل يكثة درف ت:ك الدرائي.
• الكتخصص ل رمصيلب الشهلدات الفن رالكهن ( COBIT 2019ةؤتس  COBIT 2019ةق مش COBIT
 2019التنف ذش  CGEITالق لت ) ش الذيل يتم تع نهم ةل داخة رخلفج البنك
رتتضكل ةسؤرل لتهم درف الكيمد لنشي الكعية ةل ةستوى ر لتسه ة ةك :التنف ذ.
• يتولى ةج:س إدافه رنك صفوة االتالة ةسؤرل االمياف ة:ى تطب ق ةك :لت اليلرك ه الخكس ر الت تشكة
(التنظ م اإلدافي) (تق م رتو ه رةياقب ) رلالضلةه الى ةك" :ضكلن تيس ل الكخلطي" ( )EDM 03رةك:
" APO12إدافة الكخلطي" ش تكلم ل ةع تع :كلت اليلرك ه الصلدفه ةل البنك الكيرزي االفدن .
 . 2مهداف حلرك ه ر اٍدافه الكع:وةلت ر التكنولو ل الكصلحبه لهل تيق ق ةل ي:
تهدف حلرك ه الكع:وةلت رالتكنولو ل الكصلحبه لهل
م -ت:ب احت ل لت مصيلب الكصللح رتيق ق مهداف البنك ةل خالة االتتفلدة ةل إطلف اليلرك ه ركل ي:
• تسه ة خ:ق ق ك ةضلة ةل خالة تقديم خدةلت الكتيرن تتواةق ةع تع :كلت حلرك رادافة الكع:وةلت
رالتكنولو ل الكصلحب لهل ركل يضكل التعلةة ةع الكخلطي رشكة ةدفرس ريعزز االتتخدام األةثة ل:كوافد.
• توة ي ضكلن ودة الكع:وةلت لدةم ةك :صنع القياف.
• توة ي البن التيت ل:خدةلت االلكتيرن الت تككل البنك ةل تيق ق مهداةه.
• اتتداة تطويي ةك :لت البنك ةل طييق زيلدة متكت العك :لت الكنفذة رتفع ة اتتخدام النظم التكنولو ةعلل
رةوثوق رهلدة .
• ا دافة الكخلطي لتكنولو ل الكع:وةلت لضكلن اليكلي الالزة لكو ودات البنك.
• رنلء ةنظوة الكتيرن تتواةق ةع ةتط:بلت القوان ل راألنظك رالتع :كلت.
• تيس ل ةوثوق ر ئ اليقلر الداخ. :
• تعظ م ةستوى فضل ةستخدة تكنولو ل الكع:وةلت ركفلءة رةعلل لت:ب احت ل لت ةك:هم.
• إدافة الخدةلت الكقدة ةل ةوفديل مر ميرلء () Outsourcingالذيل يقدةو خدةلتهم /ةنتجلتهم ل:بنك مر ينفذر
ةك :لت رخدةلت رةنتجلت تلرعه ل:بنك.
ب -يعتبي اتتخدام ( )COBIT 2019هو الكع لف الكي ع لتصك م رلة األنظك االلكتيرن رالي:وة النل ي
رالفعلل ركل ييقق اهداف البنك ررلة اصيلب العالق .
ج -الفصة ر ل اليلرك ه راإلدافة ركل يتواةق ةع الكعلي ي الكعتيف رهل درل ل ل:يلرك ه رإدافة الكع:وةلت رالتكنولو ل
جات الص. :
د -تيق ق الشكول ه ة حلرك ه ر ادافه الكع:وةلت ر التكنولو ل الكصلحبه لهل ل س ةقط التكنولو ل ريد جاتهل ر انكل
توة ي ةنلصي التكك ل السبعه ريسب ةع لف (.)Cobit 2019
ه -رنلء ةكلفتلت ر قواةد العكة ر التنظ م ريسب اةضة الكعلي ي الدرل ه ركل يتع:ق ة ةجلل حلرك ه تكنولو ل
الكع:وةلت ر ةشلفيع ر ةوافد تكنولو ل الكع:وةلت.
ر -تعزيز ال لت اليقلره الذات ه ر اليقلره الكستق:ه ر ةيص االةتثلة ة ةجلل حلرك ه ر ادافه الكع:وةلت ر التكنولو ل
لهل ر ركل يسهم ة تطويي ر تيس ل العكة رشكة ةستكي.
 .2االسناد
م -اتتند هذا الدل ة ة:ى تع :كلت البنك الكيرزي األفدن فقم  2016/65ر التع :كلت فقم  984/6/10تلفيخ
2019/1/21ش رلالضلةه الى اطلف ()COBIT 2019ش ة:كل انه يجب ةيا عته رتيديثه ة:ى متلس ةنتظم ةل
قبة لجنه حلرك ه الكع:وةلت رالتكنولو ل الكصلحبه لهلش مر ةند صدرف تع :كلت رللخصوص ةل قبة البنك
الكيرزي االفدن .
ب -ت قوم البنك رنشي هذا الدل ة ة:ى الكوقع االلكتيرن رت قوم رنشيه رأي طييق ةنلتب الطالع الجكهوفش ر ت قوم
البنك رلالةصلح ة تقيييه السنوي ةل ر ود دل ة خلص ليلرك ه ر ادافه الكع:وةلت ر ةدى االلتزام رهل.
 .3اللجان
منشأ رنك صفوة االتالة

ال:جلن التلل ه
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م -لجن حلرك ه الكع:وةلت – ةج:س االدافه.
ب -ال:جن التو ه لتكنولو ل ر مةل الكع:وةلت.
ج -اةتكد ةج:س ادافه رنك صفوة اإلتالة اله لرة التنظ ك (الهية ره لرة ال:جن )الخلصه رإدافة الكوافد
رةشلفيع تكنولو ل الكع:وةلتش رإدافة الكخلطي رمةل الكع:وةلتش الت ت:ب االحت ل لت التشغ  :لكنظوةه
حلرك ه الكع:وةلت رالتكنولو ل الكصلحبه لهل رتيق ق الكفلءة رالفعلل .
لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات – مجلس االداره:
 . 1رةقل لتع :كلت البنك الكيرزي األفدن ش قلم البنك رتشك ة لجن حلرك ه لتكنولو ل الكع:وةلت ش ر تضم ال:جنه
ثالثه اةضلء ة:ى االقة تم اخت لفهم ةل جري الخبية ر الكعية االتتيات ج ة ةجلة تكنولو ل الكع:وةلت.
 . 2تجتكع ال:جن ة:ى متلس فرع تنوي ة:ى األقةش ر تيتفظ رتوث ق لال تكلةلتش ر تضكنت الالئيه التنظ ك ه
لهذه ال:جنه الكهلم التلل ه
م -اةتكلد األهداف االتتيات ج لتكنولو ل الكع:وةلت راله لرة التنظ ك الكنلتب ركل ة جلك ال:جلن
التو ه ة:ى ةستوى اإلدافة التنف ذي الع :ل رة:ى ر ه الخصوص ال:جن التو ه لتكنولو ل الكع:وةلت
رركل يضكل تيق ق رت:ب األهداف االتتيات ج ل:بنك ر تيق ق مةضة ق ك ةضلة ةل ةشلفيع راتتثكلفات
ةوافد تكنولو ل الكع:وةلتش راتتخدام األدرات رالكعلي ي الالزة لكياقب رالتأرد ةل ةدى تيقق جلكش ةثة
اتتخدام نظلم رطلقلت األداء الكتوازن لتكنولو ل الكع:وةلت)  ( IT Balanced Scorecardsر احتسلب
ةعدة العلئد ة:ى االتتثكلف)  ( ROI) (Return On Investmentش رق لس مثي الكسلهك ة زيلدة
الكفلءة الكلل رالتشغ . :
ب -اةتكلد اإلطلف العلم إلدافة رضبط رةياقب ةوافد رةشلفيع تكنولو ل الكع:وةلت ييلر مةضة الككلفتلت
الدرل الكقبول رهذا الخصوص رة:ى ر ه التيديد COBITش ركل يتواةق ري:ب تيق ق مهداف رةتط:بلت
تع :كلت حلرك ه ر ادافة الكع:وةلت التكنولو ل الكصلحبه لهل فقم  2016/65ةل خالة تيق ق األهداف
الكؤتس رشكة ةستدامش رتيق ق ةصفوة مهداف الكع:وةلت رالتكنولو ل الكصلحب لهل .
ج -اةتكلد ةصفوة األهداف الكؤتس ر مهداف الكع:وةلت رالتكنولو ل الكصلحب لهل راةتبلف ةعط لتهل حد
مدنىش رتوص ف األهداف الفية الالزة لتيق قهل .
د -اةتكلد ةصفوة ل:كسؤرل لت )  ( RACI Chartتجله العك :لت اليئ س ليلرك تكنولو ل الكع:وةلت
رالعك :لت الفية الكنبثق ةنهل ةل ح ث :الجه مر الجهلت مر الشخص مر األطياف الكسؤرل رشكة
مرل )  ( Responsibleش رت:ك الكسؤرل رشكة نهلئ )  ( Accountableش رت:ك الكستشلفة (
) Consultedش رت:ك الت يتم إطالةهل ) )Informedتجله رلة العك :لت ةستيمديل ركدةكلت الكع لف
 )Enabling Processes) COBIT 2019رهذا الخصوص.
ه -التأرد ةل ر ود إطلف ةلم إلدافة ةخلطي تكنولو ل الكع:وةلت ركل يتواةق ريتكلةة ةع اإلطلف العلم الك:
إلدافة الكخلطي ة البنك رري ث يأخذ رع ل االةتبلف ري:ب رلة ةك :لت حلرك تكنولو ل الكع:وةلت.
ر -اةتكلد ةوازن ةوافد رةشلفيع تكنولو ل الكع:وةلت ركل يتواةق ةع األهداف االتتيات ج ل:بنك.
ز -االمياف العلم راالطالع ة:ى ت ي ةك :لت رةوافد رةشلفيع تكنولو ل الكع:وةلت ل:تأرد ةل رفليتهل ر
ةسلهكتهل الفلة :ة تيق ق ةتط:بلت رمةكلة البنك.
ح -اإلطالع ة:ى تقلفيي التدق ق لتكنولو ل الكع:وةلت راتخلج ةل ي:زم ةل إ ياءات لكعللج اإلنيياةلت.
ط -التوص ل:كج:س رلتخلج اإل ياءات الالزة لتصي ح مي إنيياةلت.
ي -فةع تقلفيي درفي ل:كج:س.
ك -اةتكلد مهك رتيت ب مرلوي االهداف ( )Governance and Management Objectivesرةدى
افتبلطهل ة األهداف الكؤتس ( )Enterprise Goalsر (ِ )Alignment Goalsرلالضلة الفتبلطهل
ربلق ةنلصي التكك ل ( ) Enablers or Componenetsالسته الوافده ة التع :كلت ر جلك رنلء ة:ى
دفاته نوة ه ر/ار رك ه تعد لهذا الغيض رشكة تنوي ة:ى األقة ر تأخذ رع ل االةتبلف اة ( Design
 )Factorsالوافده ة (.)Cobit 2019-Design Guide
اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا و أمن المعلومات:
قلم البنك رتشك ة لجنه تو ه ه لتكنولو ل الكع:وةلت ةل اةضلء اإلدافة التنف ذي الع :ل لضكلن التواةق االتتيات ج
لتكنولو ل الكع:وةلت ر تيق ق األهداف االتتيات ج ل:بنك رالت يجب من تكون رطييق ةستداة  .لذلكش ة نت ال:جن
ر تم تشك :هل ريئلت الكديي العلم رةضوي رة ةل ربلف الكديييل اإلدافة التنف ذي ش ركل ة جلك ةديي تكنولو ل
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بنك صفوة اإلسالمي
دليل حاكمية وإداره المعلومات والتكنولوجيا المصاحبه لها
الجودة الشاااالة :تقديم خدةلت ةصااااية ماااالة :جات ودة ةلل ةل مرة ةية رة رة ةيةش ركشاااالفر رلة ةو ف البنكش رتطب ق الشاااايار اليق ق ش رمةضااااة
الككلفتلت الكصية العللك ةل خالة اتتخدام محدث تطب قلت التكنولو العصيي

الكع:وةلتش ةديي إدافة الكخلطي رةديي مةل الكع:وةلت .ر تم انتخلب محد مةضلء ةج:س االدافه ل كون ةضو ةياقب
ة هذه ال:جن ررذلك ةديي التدق ق الداخ :ش ريككل دةوة مطياف اخيى ليضوف اال تكلةلتش ةند اليل ش ر تضكنت
الالئيه التنظ ك ه ر تقوم ال:جن رتوث ق ا تكلةلتهلش مييط من تعقد اال تكلةلت رشكة درفي ةية رة ثالث ممهي ة:ى
األقة لهذه ال:جنه الكهلم التلل ه
 1رضع الخطط السنوي الكف  :رللوصوة لألهداف االتتيات ج الكقية ةل قبة الكج:سش راإلمياف ة:ى تنف ذهل
لضكلن تيق قهل رةياقب العواةة الداخ :رالخلف الكؤثية ة :هل رشكة ةستكي.
 2فرط ةصفوة األهداف الكؤتس ركصفوة مهداف الكع:وةلت رالتكنولو ل الكصلحب لهل راةتكلدهل رةيا عتهل
رشكة ةستكي رركل يضكل تيق ق األهداف االتتيات ج ل:بنك رمهداف التع :كلتش رةياةلة تعييف ةجكوة
ةعلي ي ل:ق لس رةيا عتهل ر تك :ف الكعن ل ةل اإلدافة التنف ذي ركياقبتهل رشكة ةستكي ر إطالع ال:جن ة:ى جلك .
 3التوص رتخص ص الكوافد الكلل رغ ي الكلل الالزة لتيق ق األهداف رةك :لت حلرك تكنولو ل الكع:وةلتش
ر االتتعلن رللعنصي البشيي الكفؤ رالكنلتب ة الككلن الكنلتب ةل خالة ه لرة تنظ ك تشكة رلة العك :لت
الالزة لدةم األهداف تياة ةصة الكهلم رةدم تضلفب الكصللحش ر تطويع البن التيت التكنولو رالخدةلت
األخيى الكتع:ق رهل خدة لألهدافشرتول ةك :لت اإلمياف ة:ى ت ي تنف ذ ةشلفيع رةك :لت حلرك تكنولو ل
الكع:وةلت.
 4تيت ب ةشلفيع ررياةج تكنولو ل الكع:وةلت ريسب األرلوي .
 5ةياقب ةستوى الخدةلت الفن رالتكنولو رالعكة ة:ى فةع رفلءتهل رتيس نهل رشكة ةستكي.
 6فةع التوص لت الالزة ل:جن حلرك تكنولو ل الكع:وةلت رخصوص األةوف التلل :
م -تخص ص الكوافد الالزة ر اآلل لت الكف  :رتيق ق ةهلم لجن حلرك تكنولو ل الكع:وةلت.
ب -مي إنيياةلت قد تؤثي ت:بل ة:ى تيق ق األهداف االتتيات ج .
ب -مي ةخلطي غ ي ةقبول ةتع:ق رتكنولو ل رمةل رحكلي الكع:وةلت.
ج -تقلفيي األداء راالةتثلة ركتط:بلت اإلطلف العلم إلدافة رضبط رةياقب ةوافد رةشلفيع تكنولو ل الكع:وةلت.
 7تزريد لجن حلرك تكنولو ل الكع:وةلت ركيلضي ا تكلةلتهل مرال رأرة راليصوة ة:ى ةل يف د االطالع ة :هل.

 .4االهداف و عمليات حاكميه تكنولوجيا المعلومات
تتولى لجنه حلرك ه الكع:وةلت ر التكنولو ل الكصلحبه لهل اةتكلد ةجكوة ةل األهداف ة:ى ةستوى البنك رتكنولو ل
الكع:وةلت رةقل لإلطلف  .COBIT 2019رت تم اتتعياض األهداف ر ةيا عتهل رتيديد الكنلتب ةنهل رالت ت:ب
احت ل لت مصيلب الكصللحش رتعتبي ال:جن التو ه لتكنولو ل الكع:وةلت الكسؤرة األرة ةل ضكلن االةتثلة رتيق ق
ةتط:بلتهلش رلجن حلرك تكنولو ل الكع:وةلت ر الكج:س ركة الكسؤرة النهلئ رهذا الخصوصش ريتو ب ة:ى رلة
درائي البنك رة:ى ر ه الخصوص دائية تكنولو ل الكع:وةلت رإدافة مةل الكع:وةلت رإدافة الكشلفيع تيديد ةك :لتهل
رإةلدة ص لغتهل ري ث تيلر ر تغط ةتط:بلت رلة ةك :لت حلرك تكنولو ل الكع:وةلت.
ر قد اةتكد رنك صفوة االتالة ة ( )COBIT 2019مهداف ةتتلل ه لتي ك احت ل لت مصيلب الكصللح إلى مهداف
ةيددةش قلر :ل:تنف ذ رحسب الط:بش را هداف ةتع:ق رتكنولو ل الكع:وةلت ر ةنلصي التكك ل ( (Componenetsهذه
التي ك تت ح رضع مهداف ةيددة ة:ى رة الكستويلت رة رة درائي ر ةيرع ةل البنك لدةم األهداف العلة رةتط:بلت
مصيلب الكصللح.
يتولى الكج:س ر دائية إدافة الكخلطي الكسؤرل الكبلمية ةل ةك" :ضكلن إدافة حص ف لكخلطي تكنولو ل الكع:وةلت"
 ,رةك " :إدافة الكخلطي" .
 .5المبادئ و السياسات و اطر العمل
تتولى لجنه حلرك ه الكع:وةلت ر التكنولو ل الكصلحبه لهل الس لتلت الالزة لضكلن اٍدافة ةك :لت تكنولو ل الكع:وةلت
ش ر اةتبلفهل اليد األدنى ةع إةكلن الجكع ر ل هذه الس لتلت رةقل لكل تتط:به طب ع العكة.
الكبلدئ الخكس اليئ س ٍالطلف اليلرك ه
م .يستند إطلف حلرك ه الكع:وةلت رالتكنولو ل الكصلحبه لهل ة رنك صفوة االتالة ة:ى خكس ةبلدئ متلت
ةل COBIT 2019
• الكبدم  1ت:ب ه احت ل لت مصيلب الكصللح (.)Meeting Stakeholder Needs
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بنك صفوة اإلسالمي
دليل حاكمية وإداره المعلومات والتكنولوجيا المصاحبه لها
الجودة الشاااالة :تقديم خدةلت ةصااااية ماااالة :جات ودة ةلل ةل مرة ةية رة رة ةيةش ركشاااالفر رلة ةو ف البنكش رتطب ق الشاااايار اليق ق ش رمةضااااة
الككلفتلت الكصية العللك ةل خالة اتتخدام محدث تطب قلت التكنولو العصيي

• الكبدم  2ت:ب ه احت ل لت البنك ةل النهلي الى النهلي ( Covering the Enterprise End to
.)End
• الكبدم  3تطب ق اطلف راحد ةتكلةة (.)Applying a Single Integrated Framework
• الكبدم  4تكك ل ةنهج ر.(Enabling a Holistic Approach) :
• الكبدم  5ةصة اليلرك ه ةل اإلدافة (ٍ .)Separating Governance from Management
وض ةل لجلنه اةتكلد الكبلدئ رالس لتلت رمطي العكة رة:ى ر ه الخصوص ت:ك
ب .يتولى الكج:س مر ةل يفُ ّ
الكتع:ق رإدافة ةخلطي تكنولو ل الكع:وةلتش رإدافة مةل الكع:وةلتش رإدافة الكوافد البشيي رالت ت:ب
ةتط:بلت ةك :لت حلرك تكنولو ل الكع:وةلت
 .6المعلومات و التقارير
يتولى الكج:س راإلدافة التنف ذي الع :ل تطويي البن
لكستخدة هل ركيتكز لعك :لت اتخلج القياف ة البنك.

التيت

رنظم الكع:وةلت الالزة لتوة ي الكع:وةلت رالتقلفيي

 .7ا لخدمات و البرامج و البنى التحتيه لتكنولوجيا المعلومات
• يتولى الكج:س ار ةل يفوض ةل لجلنه راالدافه الع :ل اةتكلد ةنظوةه الخدةلت الخدةلت رالبياةج رالبن التيت الداةك
لتيق ق مهداف البنك ر الوصوة الى ةستوى ةقبوة ة حوركه الكع:وةلت رالتكنولو ل الكصلحبه لهل.
 .8المعارف و المهارت و الخبرات
وض ةل لجلنه اةتكلد ةصفوة الكؤهالت) (HR Competenciesر ت لتلت إدافة الكوافد
م .يتولى الكج:س مر ةل يفُ ّ
البشيي الالزة لتيق ق ةتط:بلت ةك :لت حلرك تكنولو ل الكع:وةلت رةتط:بلت هذه التع :كلت رشكة ةلمش رضكلن
رضع الي ة الكنلتب ة الككلن الكنلتب.
ب .تتولى إدافة البنك تو ف العنصي البشيي الكؤهة رالكدفب ةل األمخلص جري الخبية ة ةجلالت إدافة ةوافد
تكنولو ل الكع:وةلت رإدافة الكخلطي ر إدافة مةل الكع:وةلت رإدافة تدق ق تكنولو ل الكع:وةلت الداخ :ر الخلف
اةتكلدا ة:ى ةعلي ي الكعية األرلديك رالكهن رالخبية العك :رلةتياف كع لت درل ةؤه :ركو ب ةعلي ي االةتكلد
الدرل ل:كؤتسلت الكلني ل:شهلدات الكهن )  ( ISO/IEC 17024ر/مر مي ةعلي ي مخيى ةوازي رة ريسب اختصلصهش
ة:ى من يتم إةلدة تأه ة رتدفيب الكوادف الكو ف حلل ل لت:ب الكتط:بلت الكذروفة خالة تنت ل ةل تلفيخ هذه التع :كلت.
ج تعتبي االدافه التنف ذيه ةسؤرله ةل االتتكياف ريةد ةو ف هل ربياةج التدفيب رالتع :م الكستكي ل:يفل ة:ى ةستوى ةل
الكعلفف رالكهلفات ي:ب رييقق ةك :لت حلرك تكنولو ل الكع:وةلت.
د  .تعتبي االدافه التنف ذيه ةسؤرله ةل تضك ل آل لت التق م السنوي) (Performance Evaluationل:كوادف ركعلي ي
ق لس ةوضوة تأخذ رع ل االةتبلف الكسلهك ةل خالة الكيرز الو ف رتيق ق مهداف البنك.
 .9منظومه القيم و االخالق و السلوك
م .يتولى الكج:س مر ةل يفوض ةل لجلنه اةتكلد ةنظوة مخالق ةهن ةؤتس تعكس القواةد الس:ور الكهن الدرل
الكقبول رخصوص التعلةة ةع الكع:وةلت رالتكنولو ل الكصلحب لهل تيدد روضوح القواةد الس:ور الكيغور رغ ي
الكيغور رتبعلتهل.
ب .يتولى الكج:س راإلدافة التنف ذي الع :ل تو ف اآلل لت الكخت:ف لتشج ع تطب ق الس:ور لت الكيغور رتجنب
لس:ور لت غ ي الكيغور ةل خالة اتبلع متلل ب اليلرك ه
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