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 األهمية  وصف الرقابة نوع الرقابة مجال الرقابة

ينبغي على المورد تحديد األدوار والمسؤوليات للتطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي،  والمسؤولياتاألدوار  اإلدارة والتأمين

كما ينبغي مراجعة هذه األدوار والمسؤوليات عقب إجراء أي تغيير جوهري في األعمال أو 

  النموذج التشغيلي للمورد.

التنفيذيين المسؤول عن التطبيقات المتطورة ينبغي أن تشمل األدوار الرئيسية أحد كبار المسؤولين 

 الخاصة بالمستخدم النهائي.

تتطلب التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي مستوى عال من  

التأمين والحماية لضمان وضع الضوابط وتطبيقها واتباعها على نحو 

  فعال.

 تعد الرقابة المستمرة من الدواعي الضرورية من أجل ضمان وضع 

ضوابط المخاطر المتعلقة بالمعلومات وتطبيقها والتأكيد على ذلك لإلدارة 

 العليا.

اإلبالغ عن المخاطر 

 المتعلقة بالمعلومات
ينبغي االلتزام بالضوابط المعمول بها والعمليات الموثقة لضمان اإلبالغ عن حوادث المخاطر المتعلقة بالمعلومات 

 وإدارتها على النحو المالئم.

 

ينبغي للمورد اتخاذ اإلجراءات المالئمة بشأن االستجابة لالنتهاكات المتعلقة بالمعلومات والحوادث المتعلقة بالتطبيقات 

المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي إلى جانب إبالغ بنك باركليز بها على الفور، حيث يتعين اتباع عملية االستجابة 

طاء المؤثرة على أنظمة معلومات باركليز أو الخدمات التي يستخدمها واإلبالغ للحوادث فيما يتعلق بالتعامل مع األخ

 عنها في الوقت المناسب.

يتعين على المورد ضمان اتباع اإلجراءات التصحيحية المطبقة بعد وقوع حادث من خالل وضع خطة إصالح 

 قبله.)اإلجراء والملكية وتاريخ التنفيذ( ومشاركتها مع البنك واعتمادها من 

بانتظام وفي حالة وقوع أي حادث على األقل مرة واحدة  الملحقينبغي للمورد قياس ومراجعة وتوثيق مدى التزامه بهذا  الرقابة المستمرة

 سنوًيا.

االلتزام بالمتطلبات 

التشريعية والقانونية 

 المحلية

الصلة بالتطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي، ينبغي للمورد ضمان توثيق المتطلبات التشريعية والقانونية ذات 

  والتي تنطبق على دائرة االختصاص القضائي التابع لها المورد، مع ضمان االمتثال لهذه المتطلبات بصورة مالئمة.
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نظام تثقيف وتوعية  التثقيف والتوعية

 الجددالملتحقين 

ينبغي للمورد ضمان تحديد جميع الموظفين الجدد ذو المسؤوليات المتعلقة بالتطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي 

واستكمالهم للتدريب، في غضون فترة زمنية مناسبة، مما يضمن معرفتهم بكافة مهامهم الوظيفية وأدوارهم ومسؤولياتهم 

 لخاصة بالمستخدم النهائي واستيعابهم لها جيًدا.ذات الصلة بالتطبيقات المتطورة ا

لضمان استيعاب جميع موظفي المورد ذو المسؤوليات المتعلقة  

بالتطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي لمسؤولياتهم المحددة 

وذلك لحماية المورد من الكشف عن هذه التطبيقات والمعلومات عن 

 تجنبها.وتعريضها لمخاطر يمكن  ،غير قصد

التثقيف والتوعية 

 المستمرة

المسؤوليات المتعلقة بالتطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي التثقيف  وينبغي على المورد أن يقدم لموظيفه ذو

 والوعي المناسب ألدوارهم الوظيفية 

 تكرار ذلك بشكل يتناسب مع أهمية مسؤولياتهم .أ 
 مرة واحدة سنوًيا على األقل .ب 

ضوابط  أهداف

التطبيقات المتطورة 

الخاصة بالمستخدم 

 النهائي

تحديد وتقييم مدى 

 الخطورة

هي عملية ينبغي توثيقها وتطبيقها لتحديد جميع التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي التي تدعم خدمات باركليز، 

 لذا ينبغي الحصول على موافقة البنك لتحديد مدى خطورة هذه التطبيقات.

يعد تحديد وتقييم مدى خطورة التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم  

النهائي من األمور األساسية بالغة األهمية في تحديد مستوى الرقابة 

 الصحيح المناسب لهذه التطبيقات

أهداف ضوابط 

التطبيقات المتطورة 

الخاصة بالمستخدم 

 النهائي

الحد األدنى لمتطلبات 

الرقابة القائمة على 

أساس تحديد مدى 

خطورة التطبيقات 

المتطورة الخاصة 

 بالمستخدم النهائي

ينبغي على المستخدم األولي للتطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي تطبيق الضوابط التي تحقق متطلبات أهداف 

 الرقابة القائمة على أساس تحديد مستوى الخطورة المعتمد من قبل بنك باركليز.

أما جميع أهداف الضوابط األخرى التي  إلزامية، الملحق" الواردة في هذا Mالضوابط التي تحمل العالمة "تعد أهداف 

 " فهى اختيارية، انظر ملحق أ لالطالع على جدول الضوابطOتحمل العالمة "

 

 ينبغي االحتفاظ باألدلة كلما أمكن إلثبات أن تم تحقيق أهداف الضوابط المعمول بها.

مستوى الضوابط الصحيح بما يتماشى مع المخاطر  ينبغي تطبيق 

الممثلة من خالل التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي وذلك 

لتجنب الرقابة المفرطة على المخاطر المنخفضة الخاصة بهذه 

 التطبيقات

أهداف ضوابط 

التطبيقات المتطورة 

الخاصة بالمستخدم 

 النهائي

الجرد المتعلقة بالتطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي لتمكين المورد من معرفة عدد مستخدمي  ينبغي إتاحة قائمة التسجيل

 . الملحقهذه التطبيقات بشفافية كاملة فضال عن معرفة السمات الرئيسية لدعم األحكام الواردة في هذا 

 

هي عملية ينبغي توثيقها وتطبيقها لضمان تقديم قائمة جرد متعلقة بالتطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي كاملة 

ينبغي مراجعة قائمة الجرد المتعلقة بالتطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي مرة واحدة سنوًيا على ودقيقة وحديثة. 

  من اكتمالها. األقل للتأكد من دقتها والتحقق

يعد اكتمال قائمة الجرد المتعلقة بالتطبيقات المتطورة الخاصة  

بالمستخدم النهائي أمًرا أساسًيا لضمان التشغيل الصحيح واآلمن لهذه 

 التطبيقات
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أهداف ضوابط 

التطبيقات المتطورة 

الخاصة بالمستخدم 

 النهائي

ينبغي أن يقتصر الوصول لمنطق األعمال والبيانات المتعلق بالتطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي على  الوصول

المستخدمين المناسبين الذين يتمتعون بحقوق الوصول الالزمة، كما ينبغي مراجعة الوصول باستخدام النهج القائم على 

 المخاطر.

ى حماية التطبيقات المتطورة الخاصة تعمل ضوابط الوصول المناسبة عل 

 بالمستخدم النهائي من الوصول غير المصرح به وغير المناسب.

أهداف ضوابط 

التطبيقات المتطورة 

الخاصة بالمستخدم 

 النهائي

وحدة ينبغي تطبيق الضوابط لضمان إتاحة التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي بما يتماشى مع متطلبات  اإلتاحية

 .العمل

يضمن إتاحة التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي التشغيل  

 المستمر للعمليات التجارية . 

أهداف ضوابط 

التطبيقات المتطورة 

الخاصة بالمستخدم 

 النهائي

النهائي بالشكل المتوقع من تغييرات تضمن مبادئ إدارة التغيير التالية تشغيل التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم  إدارة التغيير

 منطق األعمال التالية.

 

ينبغي عدم إظهار التغييرات الموجودة في منطق األعمال أو البيانات الثابتة األساسية المتعلقة بالتطبيقات المتطورة 

ديدة من التطبيقات الخاصة بالمستخدم النهائي في نتائج أو تقارير األخطاء. ينبغي التمييز بوضوح بين اإلصدارات الج

المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي واإلصدارات السابقة منها، كما ينبغي االحتفاظ باإلصدارات القديمة في مكان 

 منفصل.

 

ال ينبغي اقتصار المعلومات عن المدخالت والعمليات الحسابية والمخرجات والقدرة على تعديلهم على شخص واحد 

 بيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي(. فقط )المستخدم األولي للتط

 

يتعين على مراجع التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي دعم االستخدام المستمر لهذه التطبيقات والحفاظ 

عليها في غياب المستخدم األولي الخاص بها، كما ينبغي إتاحة الوثائق الالزمة التي يمكن استخدامها من قبل مستخدم 

 لهذه التطبيقات ذو مهارة عالية حتى يتمكن من تغيير هذه التطبيقات والحفاظ عليها.

تعد إدارة التغيير المناسب من األمور األساسية المحورية للتطبيقات  

المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي وذلك الستمرار أدائها بالشكل 

 المتوقع بعد أي تغيير

أهداف ضوابط 

المتطورة التطبيقات 

الخاصة بالمستخدم 

 النهائي

االنتقال إلى التطبيق 

 الُمدار

ينبغي أن يقوم مالك التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي بعمليات للنظر في االنتقال المحتمل السنوي لمدى 

 خطورة هذه التطبيقات إليجاد حلول تكنولوجية ُمدارة.

اصة بالمستخدم النهائي الخطيرة إلى يعمل تحويل التطبيقات المتطورة الخ 

تطبيقات ُمدارة على تحسين ضوابط التشغيل فضال عن تحسين الكفاءة 

 وذلك إلمكانية تنفيذ ضوابط أكثر معيارية.
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  التعريفات

التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم 

 النهائي
أو  Mecxt tfo orciMج سطح المكتب القياسية )كبرنامج هي تطبيقات وأدوات يتم إنشاؤها واستخدامها وإدارتها من قبل المستخدمين النهائيين، وعادة ما يتم تطوير هذه التطبيقات باستخدام برام

scci  رامج النصية وأدوات التقرير والملفات التنفيذية وحزم التعليمات البرمجية، كما تعد هذه التطبيقات جزء من ( وغيرها من األنواع األخرى من قواعد البيانات واالستعالمات ووحدات ماكرو والب

تها أو مخرجاتها غير دقيقة أو غير ررا لعمالء البنك إذا كانت حساباعملية تجارية مستمرة )ال يتم استخدامها مرة واحدة(، والتي يمكن أن يكون لها أثر مالي أو تنظيمي على بنك باركليز أو يمكن أن تسبب ض

 متوفرة أو قديمة أو تالفة.

كما  لدعم نفس العمليات والوظائف كما أن لديها مستخدم أولي فردي، يمكن أن تكون التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي عبارة عن مجموعة من األدوات اآللية )كجدول البيانات( التي ينبغي توفرها
 تخضع جميع األدوات في المجموعة لمتطلبات الرقابة نفسها.ينبغي أن 

 

مالك التطبيقات المتطورة الخاصة 

 بالمستخدم النهائي 
فضال عن ذلك  الوظائف ذات الصلة، كما ينبغي أن يكون مالك التطبيق مدير أو شخص مكافئ مناسب لتنفيذ ينبغي أن يكون لكل تطبيق من التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي مالك محدد خاص به،

 يتعين على مالك التطبيق مسؤولية:

 الحفاظ على قائمة جرد كاملة ودقيقة لجميع التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي وإتاحها للفرق المعنية 

 ملحقالضمان توافق ملكية التطبيقات مع األحكام المحددة في هذا  

 ضمان القيام بتحويل التطبيقات ذات الخطورة العالية إلى حلول تكنولوجية ُمدارة سنوًيا  

المستخدم األولي للتطبيقات المتطورة 

 الخاصة بالمستخدم النهائي 
 المستخدم األولي هذا ما يلي:ويتعين على  ينبغي أن يكون لكل تطبيق من التطبيقات المتطورة الخاصة بالمستخدم النهائي مستخدم أولي محدد خاص به،

 تكامل جميع البيانات والحسابات وجميع المحتويات الموجودة في التطبيق 

 تحديد التطبيق وتسجيله في قائمة الجرد المناسبة الخاصة بالتطبيق المعني 

 إتمام تقييم مدى خطورة التطبيق 

 تطوير التطبيق بشكل مستمر والحفاظ عليه 

 ملحقالالرقابة المحددة في هذا  ضمان تحقيق التطبيق ألهداف 

مراجع التطبيق المتطور الخاص 

 بالمستخدم النهائي 

 يلي: ينبغي أن يكون هذا المراجع مستخدم محدد آخر غير المستخدم األولي كما ينبغي أن يكون لديه معلومات وخبرات عالية تمكنه من القيام بما

 عليها في غياب المستخدم األولي الخاص بهادعم االستخدام المستمر لهذه التطبيقات والحفاظ  

 دعم أنشطة الرقابة األساسية التي تتطلب مراجعة مستقلة 
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 الحد األدنى لمتطلبات الرقابة :ملحق أ

 

 عالي متوسط منخفض منخفض جًدا هدف الرقابة

تحديد وتقييم مدى خطورة التطبيق المتطور الخاص بالمستخدم 

 النهائي

M M M M 

 O M M M التطبيق المتطور الخاص بالمستخدم النهائيتسجيل 

 O M M M الوصول

 O O M M اإلتاحية

 O O M M إدارة التغيير

 O O O M التحقق من الحسابات والبيانات

 


