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 مهم األمر هذا لماذا الضبط وصف الضبط عنوان

 بيئتهل فهًما تضمن السيبرانية للمخاطر لحوكمة مطبقة إجراءات المورد لدى تكون أن ينبغي السيبراني األمن حوكمة  .1

 لسيبرانيةا التهديدات من المورد لحماية أمن وبرنامج السيبراني، األمن ضوابط وحالة التقنية

 ةالصناع ومتطلبات (ISO27001و SANSو NIST فيها )بما الجيدة الصناعة للمارسة طبقًا

 السارية.

 األمن على المالئمة الرقابة مورديه أو باركليز لدى يكون ال فقد مطبقًا، الضابط يكن لم إذا

 الرقابة. هذه إثبات يستطيعون ال وقد السيبراني،

 السيبرانية اطرالمخ إلدارة العليا اإلدارة من معتمدة ومعايير سياسات المورد لدى يكون أن ينبغي السيبراني األمن ومعيار سياسة .2

 األقل. على سنوي بشكل مراجعتها عليه وينبغي المورد، لدى

 نظرة تضبط يفه المخاطر. وحوكمة إلدارة ضرورية عناصر الموثقة والمعايير السياسات

 السيبراني. الخطر إلدارة المطلوبة للضوابط اإلدارة

 الخدمة يرلتوف المالئمة المعلومات تكنولوجيا أصول بكل دقيق جرد المورد لدى يكون أن ينبغي األصول إدارة  .3

 تكنولوجيا أصول جرد أن من للتحقق األقل على سنويًا واحدة مرة يراجعها أن وينبغي لباركليز،

 ودقيق. ومكتمل حديث المعلومات

 لخدمة ونالمورد يستخدمها التي األصول أو باركليز أصول فإن الضابك، هذا تطبيق يتم لم إذا

 أو ات،للبيان فقد أو مالية، خسائر عنه ينشأ أن يمكن مما للخطر، تتعرض أن يمكن باركليز

  تشريعي. وعقاب بالسمعة ضرر

 الضعف طنلموا واالستجابة الطوارئ أولوية وترتيب لتسجيل متسقة آلية المورد يشغل أن ينبغي الضعف إدارة .4

 المحددة.

 أنظمة في األمن في الضعف مواطن وتضنيف لتعريف قدرات يؤسس أن المورد على ينبغي

 مهاتستخد التي المنصات امتداد على الخطر على بناءً  والبرمجيات المعلومات تكنولوجيا

 المنظمة.

 كليز،لبار الخدمة لدعم تستخدم أو باركليز، بواسطة لالستخدام تطبيقات المورد يطور حيث

 ناءأث الرمز في الضعف مواطن وعالج لتحديد وضوابط إجراءات يضع أن المورد على فينبغي

 التطوير. عملية

 منض االعتيادي العمل من كجزء الضعف مواطن إدارة تغطية تتم أن المورد يضمن أن ينبغي

 طنموا إصالح أو إللغاء الضعف، مواطن خطر وتقييم لكشف اإلجراءات فيها بما لياته،عم

 لنظاما ونشر اإلجراء تغييرات أثناء جديدة ضعف مواطن ظهور ولمنع األنظمة، كل في الضعف

  الجديد.

 أو زباركلي أنظمة على مادي أثر لها يكون أن يمكن والتي ضعفه، ومواطن األمن مشاكل كل

 عنها اإلبالغ ينبغي مخاطرها، المورد قبل والتي لباركليز، المورد يوفرها التي الخدمات

  باركليز. مع كتابيًا عليها والموافقة

 بهجمات للقيام األنظمة في الضعف نقاط كشف للمهاجمين يمكن الضابط، هذا تطبيق يتم لم إذا

 ومزوديه. باركليز ضد سيبرانية

 

 



 2018 مارس بتاريخ 8.0 اإلصدار

         

Unrestricted 

 اسطةبو األمن في الضعف مواطن وتحديثات المعلومات تكنولوجيا أمن تصحيحات تثبيت ينبغي

 ينبغي ية.أمن انتهاكات أي لمنع سريع بشكل المورد( )لدى معتمد داخلي إجراء خالل من المورد

 واطنم ذي النظام لحماية إجراءات سبب ألي تحديثها يمكن ال التي المورد ألنظمة يكون أن

  الضعف.

 متعاقدوه وأ المورد يشغلها التي المعلومات تكنولوجيا أنظمة كل حماية المورد يضمن أن ينبغي الشبكة أمن .5

 المورد ةشبك ضمن للتهديدات األفقية الحركة من لباركليز مزودة خدمات تدعم والتي الفرعيون

 فرعيين(. متعاقدين )وأي

 االعتبار: بعين التالية الحماية آليات المورد يأخذ أن ينبغي

 المستخدمين حركة عن األجهزة إدارة لمنافذ/واجهات نطقيالم الفصل خالل من -

  المالئمة المصادقة ضوابط -

 لعواملوا والتطبيقات التشغيل نظام في المتاحة االستغالل تخفيف ضوابط كل تمكين -
 المثبتة.

 
 برامجوال بها، المسموح غير األجهزة لكشف المورد بواسطة وتشغيلها القدرات تحديد ينبغي

 المورد. شبكة على بها المسموح غير الخطر عالية والبرامج رة،كضا المعّرفة

 محيط وخروج دخول نقط كامل على التهديدات لكشف للشبكة مجسات المورد يضع أن ينبغي

 الشبطة.

 كليزبار لغير شبكة أي إلى يشير الضابط هذا في مستخدم هو كما "شبكة" المصطلح مالحظة:

 المورد. مع الفرعي المتعاقد شبكة فيها بما مسؤوليتها، المورد يتحمل

 يد.تهد لعوامل والخارجية الداخلية الشبكات تتعرض فقد الضابط، هذا تطبيق يتم لم إذا

 لتعليمهم قلاأل على سنويًا مرة النظام لمدراء السيبراني باألمن معزز وعي تدريب تقديم ينبغي السيبراني باألمن الوعي .6

 وكيفية ية،السيبران التهديدات على التعرف وكيفية بمناصبهم، الخاصة السيناريوهات/التهديدات

 القلق. دواعي عن اإلبالغ وكيفية السيبرانية، التهديدات من الحماية

 لتعليما يكون أن ينبغي .الصلة ذوي الموظفين لكل والتوعية التعليم المورد يوفر أن ينبغي

 فهم من نالموظفي لتمكين كافيين يكونا أن وينبغي ومسؤولياتهم، لمناصبهم مالئمين والتوعية

  القلق. دواعي عن واإلبالغ المحتملة الهجمات وتمييز

 السفر(، اءوأثن المنزل، العمل، )في اإلنترنت على آمن بشكل البقاء التدريب يتناول أن ينبغي

 العملية. المضادة واإلجراءات االجتماعية، دسةالهن مخاطر

 وأبعاد رانيةالسيب بالمخاطر دراية على الصلة ذوو الموظفون يكون فلن الضابط، هذا يطبق لم إذا

 الهجمات. منع أو كشف على قادرين غير وسيكونون الهجمات،

 األمن حماية تقنيات .7

 

 متسق أساس بخط والجديدة الحالية السيبرانية التهديدات لتناول المالئمة التقنيات تطبيقات ينبغي

  منها. واالنسحاب واستغاللها وتنفيذها الهجمات وصول لمنع الموضوعة الضوابط من

 للعمل وردالم أنظمة من جزًءا تمثل التي الشبكة وأجهزة االستضافة أنظمة تكون يتم أن ينبغي

 (.ISO27001و SANSو NIST )مثل الجيدة الصناعة لممارسة طبقًا

 هةمواج في كاف بشكل محمية باركليز أصول تكون ال فقد الضابط، هذا تطبيق يتم لم إذا

  السيبرانية. الهجمات
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 النهائية النقطة أمن .8

 

 معالجة أو باركليز شبكة إلى للدخول المستخدمة النهائية النقاط أن المورد يضمن أن ينبغي

   الهجمات. من للحماية مدعمة تكون أن يجب ،باركليز بيانات

 يرغ البرامج/الخدمات/المنافذ تعطيل خالل من الهدمات سطح من الحد حصر دون هذا يشمل

 من يةحما وجود العام، الدعام فترات ضمن المنشورة اإلصدارات كل تكون أن ضمان الالزمة،

 بطضوا ووجود مالئم، بشكل وتكوينها للمضيفين نارية جدر وإمكانات الخبيثة البرمجيات

 االستغالل. محاوالت من للتخفيف

 معرضة ونتك أن يمكن النهائية والنقاط والمورد باركليز شبكة فإن الضابط، هذا يطبق لم إذا

 السيبرانية. الهجمات لخطر

 الخدمة رفض كشف .9

 

 الخدمة. رفض هجمات لكشف قدرات على ويحافظ المورد يطبق أن ينبغي

 دماتالخ تدعم والتي الخارجية أو باإلنترنت المتصلة القنوات أن المورد يضمن أن ينبغي

 مع عليه تفقالم التوافر معيار لضمان الخدمة رفض من كافية بحماية تتمتع باركليز إلى الموردة

 باركليز.

 من مةالخد رفض هجمة منع يستطيعون ال قد وموردوه باركليز فإن الضابط، هذا يطبق لم إذا

    هدفها. تحقيق

 لمعلوماتا لتكنولوجيا التحتية للبنية 24/7 مراقبة قدرة وضع المزود يضمن أن يضمن أن ينبغي التسجيل / المراقبة .10

   المحتملة. السيبراني األمن أحداث لمراقبة

 تحليلهاو المطبقة، ومجساته النظام موارد من البيانات بين يربط وأن المورد يجمع أن ينبغي

 ألمن،ا لضوابط انتهاكات و/أو مادية حوادت أي تحديد حال الهجمات/الحوادث. ويفهم ليحدد

 الحوادث. إدارة إجراء اتباع ردالمو سيضمن

 تسجيلل الرئيسية، التطبيقات فيها بما الرئيسية، األنظمة كل بضبط المورد يقوم أن ينبغي

 باستخدام ردالمو بواسطة األنظمة كل بين النظام وقت مزامنة تتم أن وينبغي الرئيسية، األحداث

  (.NTP) الشبكة وقت بروتوكول

 على هًراش 12 لمدة المورد بواسطة بها واالحتفاظ مالئم بشكل وتأمينها السجالت مركزة ينبغي

  األقل.

 سالمةو سرية على تؤثر أن لها يحتمل التي تلك المسجلة الرئيسية األحداث تشمل أن ينبغي

 أو/و الحوادث في التحقيق أو تحديد على تساعد أن يمكن والتي لباركليز، الخدمة وتوفر

 المورد. أنظمة مع باالرتباط تحدث والتي الوصول لحقوق المادية االنتهاكات

 يبرانيالس األمن انتهاكات كشف على قادرين الموردون يكون فقلن الضابط، هذا يطبق لم إذا

 خالل من مشبكته على وقعت التي السيبرانية األحداث من والتعلم التعافي أو لها، واالستجابة

 الصلة. ذات السجالت تحليل

 غير والبرامج األجهزة كشف .11
 بها المصرح

 

 بها، المصرح غير األجهزة لكشف واإلجراءات القدرة لديهم أن المورد يضمن أن ينبغي

   بها. المصرح غير الخطورة عالية والبرامج كخبيثة المعرفة والبرامج

 أو الجهاز لتعطي أو إزالة أو كشف على قادرين الموردون يكون ال فقد الضابط، هذا يطبق لم إذا

 ية.السيبران للهجمات باركليز أصول بالتالي يعرض ما به، المصرح غير الخبيث البرنامج
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 يبرانيةالس الحوادث إلدارة المالئمة والتدابير اإلجراءات لديه أن المورد يضمن أن ينبغي للحوادث االستجابة .12

  لها. واالستجابة

 للحوادث: االستجابة إجراء من كجزء يلي ما تحديد ينبغي

 أو على أثرت قد التي البيانات وانتهاكات األمن بحوادث باركليز إبالغ ينبغي 
 ممكن وقت أسرع في باركليز إلى المقدمة باركليز خدمات و/أو أصول استهدفت

  األمر. إلصالح المتخذة بالخطوات المتعلقة التحديثات وتقديم

 ظامن على أثرت أنها يعرف لم التي باالنتهاكات باركليز إبالغ الالزم من يظل 
 راضألغ وذلك األمر إلصالح المتخذة الخطوات/التحديثات إلى باإلضافة باركليز

 المعلومات.

 
 قلاأل على سنويًا مرة للحوادث االستجابة وإجراءات فرق اختبار المورد يضمن أن يينبغ

 شملي أن ينبغي  المحددة. السيبراني األمن لحوادث االستجابة المورد يستطيع أن لضمان

 باألشخاص االتصال على القدرة إثبات خالل من باركليز إبالغ على القدرة من التحقق االختبار

 المالئمين.

 وند أمن حادث بعد الضعف مواطن من التخفيف وإدارة لتعريف وتشغيله إجراء تحديد غيينب

 للخطر. االستجابة أنشطة أو التحقيقات تعريض

 ألحداثا من لكل الجذري السبب بتحليل للتعهد وتدابير إجراءات المورد لدى يكون أن ينبغي

 والخارجية. )للمورد( الداخلية

 انيةالسيبر للهجمات االستجابة على قادرين الموردون يكون نل الضابط، هذا يطبق لم إذا

 سريع. بشكل منها والتعافي

 التهديدات محاكاة .13

 

 ولوجياتكن ألمن تهديد محاكاة/تقييم إلجراء مؤهل مستقل أمن مزود المورد يشارك أن ينبغي

 الخدمات أو مةبالخد المرتبطة والتطبيقات المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية يغطي المعلومات

  باركليز. إلى المورد يقدمها التي

 النتهاك ااستغالله يمكن التي الضعف مواطن لتحديد األقل على سنويًا مرة بذلك القيام ينبغي

 سبح الضعف مواطن كل ترتيب ينبغي السيبرانية. الهجمات خالل من زباركلي بيانات سرية

 إلى اطرةالمخ تقبل التي المشاكل كل وعن أي عن اإلبالغ ينبغي حلها. حتى وتتبعها األولوية

  عليها. معه واالتفاق باركليز

 اعيديخ/موتوار وخصوًصا األمن، تقييم نطاق على معه يتفق وأن باركليز المورد يبلغ أن ينبغي

 الرئيسية. باركليز أنشطة مقاطعة لمنع المحددة، واالنتهاء البدء

 التي برانيةالسي التهديدات تقييم على قادرين الموردون يكون ال فقد الضابط، هذا يطبق لم إذا

  دفاعاتهم. وقوة مالءمة وتقييم يواجهونها

 في تالدفاعا لتحسين تعلمه ما يطبق وأن األحداث من مستمر بشكل المورد يتعلم أن ينبغي المستمر التحسين .14

 السيبرانية. المخاطر مواجهة

 األحداث من تعلمه يتم ما استخدام على قادرين الموردون يكون فلن الضابط، هذا يطبق لم إذا

 ضوابطهم. بيئة وتقوية لتحسين السابقة
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 بإجراء عمل أيام عشرة عن يقل ال باركليز يقدمه كتابي إشعار على بناء لبراكليز المورد سيسمح التفتيش حق .15

 أو ختبارا أو لتطوير الفرعيون متعاقدوه أو المورد يستخدمها تقنية أو موقع ألي أمن مراجعة

 المورد لامتثا لمراجعة الخدمات في المستخدمة المورد أنظمة تشغيل أو على الحفاظ أو تعزيز

  مباشرة. أمن حادث بعد تفتيش بإجراء لباركليز أيًضا المورد سيسمح  .اللتزاماته

 بواسطة خطرال حيث من تقييمه سيتم التفتيش أثناء باركليز حددها التي للضوابط امتثال عدم أي

 أي تمامإ ذلك بعد المورد على ينبغي لإلصالح. زمني إطار بتحديد باركليز وسيقوم باركليز،

 يطلبها التي المعقولة المساعدة كل المورد سيوفر المحدد. الزمني طاراإل ضمن مطلوب إصالح

 تفتيش. بأي يتعلق فيما باركليز

 الباالمتث كامل ضمان توفير على قادرين الموردون يكون فلن الضابط، هذا يطبق لم إذا

  هذه. األمن اللتزامات

 


