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 األهمية  وصف الرقابة منطقة / مجال التحكم

يجب أن ُيعرف المورد ويوزع األدوار والمسؤوليات الخاصة بأمن المعلومات )إدارة الدخول المنطقي، تصنيف المعلومات ومعالجتها  األدوار والمسؤوليات

 وتوفير البيئة اآلمنة(، على أن يتم مراجعة ذلك بعد كل تغيير جوهري على نموذج التشغيل الخاص بالمورد أو مجال أعماله. 

 يسية أحد كبار المسؤولين التنفيذيين والمسؤول عن إدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات.ينبغي أن تشمل األدوار الرئ

توفير تعريف واضح لألدوار والمسؤوليات بما يدعم استخدام  

 الجدول الزمني

اإلبالغ عن المخاطر المتعلقة بأمن 

 المعلومات

 لضمان اإلبالغ عن حوادث أمن المعلومات وإدارتها على النحو المالئم.ينبغي االلتزام بالضوابط المعمول بها والعمليات الموثقة 

ينبغي أن يستجيب المورد لحوادث أمن المعلومات واختراقها وأن يبلغ بنك باركليز بها على الفور، حيث يتعين تأسيس عملية استجابة 

 يستخدمها البنك واإلبالغ عنها في الوقت المناسب.للحوادث والتعامل مع حاالت اختراق أنظمة معلومات باركليز أو الخدمات التي 

 

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

 التنفيذ( ومشاركتها مع البنك واعتمادها من قبله.

ائها في فترة تساعد عملية االستجابة للحوادث في تأكيد احتو 

 قصيرة ومن ثم منع تصعيدها

 الرقابة المستمرة

 تبقي التأكيدات المستمرة بيئة الرقابة في يد المورد  بانتظام وفي حالة وقوع أي حادث على األقل مرة واحدة سنوًيا. ملحقالينبغي للمورد قياس ومراجعة وتوثيق مدى التزامه بهذا 

االلتزام بالمتطلبات التشريعية 

 والقانونية المحلية

رد ينبغي أن يؤكد المورد امتثاله للمتطلبات القانونية والتشريعية المرتبطة بأمن المعلومات والمطبقة في دائرة االختصاص التي يعمل المو

  خاللها وأن هذا االمتثال موثق بشكل مالئم.

 خاصةمالحظة يحصل الموردون العاملون لصالح بنك باركليز سويسرا على تعليمات 

قد يؤدي عدم االمتثال للمتطلبات التشريعية والتنظيمية المحلية إلى  

حدوث مشكالت كبيرة لكل من المورد والبنك بما يشمل دفع 

الغرامات وقد يؤدي في بعض الحاالت المتطرفة لفقدان بنك 

 باركليز رخصته للعمل كبنك

الموظفين الجدد للتدريب، في غضون فترة زمنية مناسبة، مما يضمن معرفتهم بكافة مهامهم الوظيفية ينبغي للمورد ضمان استكمال جميع  التثقيف والتوعية

 وأدوارهم ومسؤولياتهم ذات الصلة بأمن المعلومات.

 

 ملحقاليدعم التثقيف والتوعية كافة الضوابط األخرى داخل هذا  

 األهمية  وصف الرقابة منطقة / مجال التحكم
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تعد ملكية أصول المعلومات مسألة أساسية لتوفير حماية كافية   يجب أن يستعين المورد بجهة محددة للتنسيق مع مالك معلومات األصول ببنك باركليز . أصول المعلومات

 لتلك األصول.

بأصول المعلومات وذلك بناًء على ينبغي أن يضمن المورد أن الضوابط المطبقة تلبي متطلبات السرية والتكامل واإلتاحة الخاصة  تصنيف المعلومات

 تصنيفها. يقدم بنك باركليز التصنيف الخاص به

يحدد التصنيف مستوى الرقابة المطلوب والخاص بأصول  

 المعلومات

د على ( أو أي مخطط بديل معتم1ينبغي للمورد تطبيق مخطط بنك باركليز لتصنيف المعلومات )كما هو موضح بالمحلق ب، جدول  التسجيل والتصنيف

 جميع أصول المعلومات التي يتم االحتفاظ بها أو معالجتها لصالح بنك باركليز.

يعد إجراء جرد كامل ودقيق ألصول المعلومات مسألة أساسية  

 لضمان تطبيق الضوابط المالئمة

ينبغي على المورد عنونة أصول المعلومات بشكل مالئم إينما كان ذلك ممكًنا وذلك بما يتوافق مع متطلبات مخطط تنصيف المعلومات  العنونة

 ببنك باركليز )أو مخطط بديل متفق عليه(. 

 .تعد عنونة مستند ما  على سبيل المثال، *تشير كلمة مالئم إلى فوائد عملية العنونة المتوازنة في مقابل التكلفة المرتبطة بها
 أمًرا غير مناسًبا، حال كان ذلك مخالًفا للمتطلبات التنظيمية لمكافحة التزوير والتالعب.

  يلزم االتفاق مع بنك باركليز، حال اقتضاء استخدام عنونة غير قياسية )كاستخدام أي عنونة ال تتناسب مع مخطط التصنيف
 المعتمد(. 

تساعد عملية العنونة في إخبار المستخدمين بمتطلبات الرقابة على  

 األصول 

يتعين تفعيل الضوابط لحماية أصول المعلومات إينما تم حفظها )هذا ينطبق على المعلومات المحفوظة كجزء من األساليب المنظمة و  الحفظ اآلمن

 غير المنظمة(.

يجب أن تتم حماية أصول المعلومات في حد ذاتها بما في ذلك مفاتيح التشفير أو كلمات المرور والتي يتم استخدامها للحماية أو للدخول 
 إلى أصول معلومات أخرى وذلك عن طريق التشفير أو ضوابط مماثلة. 

عادة ما يتم حفظ أصول المعلومات مًعا وهذا يمثل في حد ذاته  

 من ثم يتيعن تأمين المعلومات بصورة أفضلمخاطرة كبرى و

 يتعين حماية النسخ االحتياطية بما يتوافق مع تصنيف السرية والتكامل واإلتاحة الخاص بأصول المعلومات  النسخ االحتياطية

 ينبغي أن يتم االتفاق على معدل تواتر ومنهجية إعداد النسخ االحتياطية مع مالك أصول المعلومات

فعيل الضوابط في حالة الرغبة في نقل أحد الوسائط بشكل مادي لتسهيل عملية النسخ أو لتخزين خارجي بعد عملية النسخ يجب أن يتم ت

 االحتياطي، وذلك لضمان أمن عملية النقل )تشفير الوسائط، استخدام حاويات نقل مؤمنة(.

 ماح بالدخول عند الحاجة فقط. يجب أن تنطوي أصول المعلومات التي تم نسخها على ضوابط محددة لضمان الس

 

يجب أن يخضع حفظ النسخ االحتياطية ألصول المعلومات لنفس  

 الضوابط المطبقة على النسخ األصلية

 األهمية  وصف الرقابة منطقة / مجال التحكم

 باركليز عليهم فقط.يسمح للمورد االفصاح عن معلومات متعلقة بأصول المعلومات إلى أشخاص وافقت إدارة  االسترجاع اآلمن

 يجب أن يتم تفعيل واستبقاء سلسة من الوصاية الموثقة/ المسجلة خالل عملية االسترجاع

 

 ينبغي تفعيل الضوابط المعمول بها في حالة الرغبة في نقل وسائط بشكل مادي لتسهيل عملية االسترجاع وذلك لضمان تأمين عملية النقل

 

 في مخطط )متطلبات الرقابة األمن المادي(. من المادييتم تعريف متطلبات الرقابة على األ

 

يضمن استخدام سلسلة وصاية مالئمة تأمين أصول المعلومات  

 وحمايتها من الضياع 



 3         2016بتاريخ ديسمبر  ،7.0إصدار 

المتعلقة بالدخول ينبغي على المورد إنتاج ونشر متطلبات استخدام مقبولة مع إبالغ العاملين لديه بمسؤولياتهم، ويجب أن تماثل المتطلبات  استخدام معتمد

واالستخدام الحد األدني المسموح به الستخدام اإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني للشركة والرسائل النصية 

المستخدمة في الدخول  (DOYBالفورية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات التي يقدمها المورد، وتطبيق سياسة إحضار جهازك الخاص )

 ل المعلومات في بنك باركليز ومسؤوليات الموظفين عند تعاملهم مع أصول المعلومات.إلى أصو

 

 ينبغي للمورد اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان االلتزام بمتطلبات االستخدام المقبول
 
 
 
 
 
 

تساعد متطلبات االستخدام المقبول في توضيح شكل بيئة الرقابة  

 المسؤولة عن حماية أصول المعلومات
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يجب أن يتم تطبيق أهداف الرقابة الخاصة بإدارة الدخول المنطقي على كل حسابات أنظمة تكنولوجيا المعلومات بأنواعها المختلفة  إدارة الدخول المنطقي
 )حساب المستخدم، حساب المستخدم المميز، حساب وظيفي، حساب مشترك(.

 
لتحقيق أهداف ضوابط إدارة الدخول المنطقي الواردة ضمن هذا الجدول الزمني ينبغي أن يوافق المورد ويعمل على توثيق المسؤوليات 

 ولإلبالغ عن مدى كفائتها.
 

ينبغي أن يتم تطبيق إجراءات المساءلة الفردية على كل حساب )عند استخدام حسابات مشتركة، يجب أن تتم عملية المساءلة من خالل 
حجم المخاطرة(، حيث يتعين تحقيق مبادئ االمتياز األقل والفصل بين الواجبات لجميع  استخدام ضوابط وعمليات إضافية بما يتواءم مع

 الحسابات والحسابات المشتركة.
 

يبنغي إجراء مصادقة المستخدم قبل السماح له بالدخول إلى نظام تكنولوجيا المعلومات ويجب أن تتم هذه المصادقة بصورة مؤمنة مع 
المرتبطة بمخاطر الدخول إلى أصول المعلومات )على سبيل المثال التصديق متعدد العناصر، تعقيد كلمة األخذ في االعتبار التعقيدات 

 المرور، التشفير على المصادقة(
 

 يجب أن يتم تعريف عملية إدارة الدخول على أن تشمل كحد أدنى ما يلي :

  كافية عند إنشاء حسابات جديدة ومستويات الدخول تفعيل الرقابة عند توفير الحسابات ومنح التراخيص لضمان وجود رقابة
 المسموح بها.

  العمليات المتعلقة بتغيير حقوق الدخول وإلغائها، وتعليق الدخول وإزالة حسابات بالتوافق مع أطر زمنية محددة بناًء على
 مستوى المخاطرة المتعلق بأصول المعلومات التي تم الدخول إليها

 تعراض الدوري والموافقة على حق الدخولعمليات متعلقة بمخاطر االس 

ينبغي أن تؤكد ضوابط المنتقل على تقديم المورد لطلبات أو تعديالت وصوله والمتعلقة بانتقال أيٍّ من موظفيه إلى منصب آخر، في 

 ( خمسة أيام عمل من تاريخ االنتقال.5غضون )

 
 لطلبات إلغاء الوصول أو تعطيله وفًقا للجدول الزمني التالي:ينبغي أن تؤكد ضوابط التارك على تنفيذ فريق إدارة الحسابات 

 

  ساعة 42ينبغي تنفيذ طلبات حسابات الشبكة والوصول عن بعد في غضون 

  ينبغي أن يرفع المدير المباشر طلب الحذف المناسب في حالة قيام المستخدم بتقديم إشعار مسبق وذلك خالل أو قبل أخر يوم
 عمل في مدة عمل الموظف.

  وفي حالة عدم تقديم المستخدم إلشعار مسبق ) ارسل المستخدم استقالته في أخر يوم عمل أو بعد ذلك( يتعين على المدير

 ساعة من قبول االستقالة ، أي تاريخ انتهاء العقد 42المباشر رفع طلب الحذف المناسب خالل 

 ساعة من  42الغ المستخدم المنظمة وذلك خالل بنبغي أن يرفع المدير المباشر طلب الحذف المناسب في حالة عدم إب

 تاريخ ترك العمل، أي تاريخ انتهاء العقد

  ساعة من تاريخ فصل  42وفي حالة فصل المستخدم، ينبغي أن يرفع المدير المباشر طلب الحذف المناسب خالل

 المستخدم، أي تاريخ انتهاء العقد

 ف حيث تصدر هذه الطلبات بشكل تلقائي )من خالل أنظمة الموارد مع ذلك ال يطلب من المدير المباشر رفع طلبات الحذ
 البشرية(

 

 

 

تساعد ضوابط إدارة الدخول المنطقي المناسبة في تأكيد حماية  
 أصول المعلومات من االستخدام السئ
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وقد يختلف استخدام هذه  وبهدف التوضيح، يشير يوم العمل األخير وأخر يوم في المكتب وتاريخ انتهاء العقد إلى نفس الشيء،
الجغرافية، يشير تاريخ انتهاء العقد إلى اليوم الذي تقر فيه المصطلحات بعض المواقف ويعود ذلك إلى طبيعة العمل التجاري والفوارق 

 الشركة خروج أحد موظفيها من سجالتها.
 

  أيام 7ينبغي تنفيذ جميع طلبات الحسابات األخرى في غضون 

 

أو أكثر تلقائًيا ( يوًما متتالية 06يتعين أن تضمن ضوابط الحسابات الراكدة تعليق حسابات موظفي المورد غير المستخدمة لمدة ستين )

 أو تطبيق ضوابط مالئمة معّوضة لها.

واإلتاحة فقط ينبغي أن يتم يجب أن يتاح الدخول إلى أصول المعلومات من خالل أساليب تعزز متطلبات األمن المتعلقة بالسرية والتكامل  أساليب الدخول

 توثيق أساليب الدخول وأن يتم الدخول إليها بصورة دورية لضمان إبقائها على مزايا السرية والتكامل واإلتاحة

 

كما ينبغي أن تكون كلمة المرور مختلفة عن كلمات المرور االثنتي  ،يوم على األقل 06ينبغي تغيير كلمات مرور الحسابات التفاعلية كل 

 ( السابقة.14عشرة )

 

يتعين على مالكي نظام تكنولوجيا المعلومات التأكد من تغيير كلمات مرور الحسابات االفتراضية المميزة والنشطة الخاصة بنظام 

 يوًما كحد أدني. 06تكنولوجيا المعلومات بعد كل استخدام وكل 

 

 ( خمس محاوالت وصول خاطئة متتالية كحد أقصى.5ينبغي أن تضمن ضوابط الحساب تعطيل الحسابات التفاعلية بعد )

 

حيث ينبغي تطبيق ذلك باستخدام التوثيق  ،ينبغي السماح بتطبيق ضوابط الوصول عن بعد فقط عبر آليات معتمدة من قبل بنك باركليز

 متعدد العوامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضوابط إدارة الدخول في ضمان أن المستخدمين المتوافق تساعد  

 عليهم فقط هم من يسمح لهم بالدخول إلى أصول المعلومات

 األهمية  وصف الرقابة منطقة / مجال التحكم
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إلى تهيئة الوصول ألية سجالت يتعين أن تضمن ضوابط سجالت المعلومات غير المنظمة أنه قد تم تحديد جميع هذه السجالت باإلضافة  معلومات غير منظمة
تحتوي على أصول معلومات بنك باركليز )والمصنفة كمعلومات سرية أو خاصة أو داخلية فقط( على أساس الحاجة لمعرفتها والحاجة 

 للحصول عليها.

يعد تعريف المعلومات غير المنظمة هو الخطوة األساسية في  

 تطبيق مستويات الرقابة الصحيحة

ينبغي على المورد أال يستخدم بيانات اإلنتاج الخاصة ببنك باركليز في اختبار البيئات دون حدوث تشويش للبيانات إال إذا تم تفعيل  المعلوماتتنقيح 

 ضوابط مماثلة للضوابط الخاصة بنظام اإلنتاج

 

 ينبغي األ تستخدم مفاتيح االختبار في بيئات اإلنتاج.ينبغي أال تستخدم مفاتيح التشفير الخاصة باإلنتاج في باركليز في اختبار البيئات كما 

عادة ما تكون بيئات االختبار غير مؤمنة كليا مقارنة ببيئات  

اإلنتاج وهذا ما يجعل أصول المعلومات في بيئة االختبار 

 معرضة لمخاطر أكبر

يبنبغي أن يتم اإلبالغ بالمخاطر المحتملة كإجراء  معلومات بنك باركليزينبغي على المورد تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها أصول  منع تسرب البيانات

 1مبدئي وذلك من خالل قنوات التهديد والتسريب الورادة في الملحق أ: الحد األدنى لمتطلبات تقييم المخاطر في بنك باركليز، الجداول 

 4و

تعد ضوابط منع تسرب البيانات المالئمة عناصر جوهرية في  

مين المعلومات مما يساعد في ضمان عدم تعرض أصول عملية تأ

 معلومات بنك باركليز للضياع

يجب أن يتم تفعيل الضوابط المعمول بها لضمان حماية أصول معلومات بنك باركليز )المصنفة باعتبارها سرية أو خاصة أو لالستخدام  النقل اآلمن للمعلومات

صنيفها خالل استخدام التشفير أو ضوابط مماثلة، وعندما يتم نقل أصول المعلومات في صورتها الداخلي فقط( أثناء نقلها وذلك بناًء على ت

 المادية تنطبق متطلبات الرقابة على متطلبات رقابة المورد الخارجي المتعلقة باألمان المادي.

تحمي الضوابط معلومات بنك باركليز أثناء نقلها من االحتجاز  

 والكشف

تضمن ضوابط هوية المستقبل في جعل بنك باركليز على دراية   يتعين على المورد أال يرسل أي معلومات خاصة ببنك باركليز إال ألشخاص مصرح لهم من قبل البنك فقط هوية المستقبل

 بمسار المعلومات المرسلة الخاصة به

تدمير/حذف/سحب المعلومات المادية 

 والمنطقي

باركليز، يتعين على المورد تدمير أي صورة من صور أصول المعلومات لديه، سواء كانت في هيئة مادية حينما يطلب ذلك من قبل بنك 

 أو إاللكترونية حتى يتعذر إعادة تجميعها بطريقة مجدية .

 

المعلومات ينبغي أن يتم حذف أو تشويش أصول المعلومات المحزنة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والوسائط بطريقة تجعل من أصول 

 غير قابلة لالستعادة عندما تتوقف الحاجة إليها.

يضمن التدمير اآلمن ألصول المعلومات أن أصول معلومات بنك  

باركليز غير قابلة للكشف خالل فقدانها أو عند استخدام برامج 

 ضارة

إلى اإلنترنت وناقالت  ينبغي أن يبقي المورد على مخزون من وصالت الشبكة الخارجية ومضيفي الدخول دفاع دائري

البيانات المستخدمة لنقل بيانات البنك إليه مرة أخرى أو أي أطراف ثالثة )بما يشمل على سبيل المثال ال الحصر 

ويتعين أن يتم تصنيف نقل البيانات بناًء على تصنيف أصول المعلومات المنقولة، على أن تم التحقق  أي متعاقدين من الباطن(

 لبيانات والوصالت باعتبارها عناصر أمنةالكامل من مالك ا

 يجب أن يتم تنفيذ شبكة متعددة النطاقات ومنفصلة على الدفاع الدائري بناء على احتياجات العمل

 ينبغي وضع األجهزة التي تطلب أو تسهل الدخول إلى/ الخروج من الشبكات الخارجية فقط على الدفاع الدائري. 

ع الدائري في تأكيد أن الشبكة تساعد الحماية المالئمة للدفا 

 وأصول معلومات باركليز محمية بشكل مالئم. 
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تساعد الشبكة المنفصلة في تأكيد أن أصول معلومات بنك باركليز   ينبغي أن يخزن المورد أصول معلومات بنك باركليز على شبكة منفصلة عن العمالء اآلخرين أمن الشبكة الداخلية

 الدخول غير المصرح بهمحمية بشكل مالئم من 

يجب أن يطبق المورد تصحيحات على األنظمة الخاصة به مع اتباع نهج قائم على مواجهة المخاطر لتحديد إمكانية التطبيق والجدول  حماية نظام تكنولوجيا المعلومات

 التشغيل )محطات العمل والخوادم(الزمني، كما يجب تفعيل حلول سارية لمكافحة البرامج الضارة بحيث يتم دعمها على مستوى نظام 

تعد ضوابط أمن نظام تكنولوجيا المعلومات أساسية لحماية أصول  

 معلومات بنك باركليز 

التشغيل، ينبغي على المورد تعريف وتنفيذ معايير البناء لكل البرامج غير االعتيادية القابلة للتكوين والمستخدمة في شكل مجمع )أنظمة  معايير البناء اآلمن

أو أجهزة الشبكة( ينبغي أن توثق معايير البناء الحد األدنى من  NASقواعد البيانات( والبرامج الثابتة للبنيات التحتية شائعة االستخدام )

متطلبات األمان كي يتم تطبيقها على إصدارات مختلفة من البرنامج. يجب أن يتم مراجعة معايير البناء بشكل سنوي وتحديثها عند 

 الحاجة.

تساعد ضوابط البناء القياسي في حماية أصول المعلومات من  

 الدخول غير المصرح به إليها

توفيق تغيير األمان وتدقيق تسجيل 

 الدخول

ة يجب أن يتم مراقبة االمتثال مع معايير البناء مع أهمية اإلبالغ بها إلى العضو المختص بفريق العمل التابع للمورد. يجب أن يتم معالج

 عدم االمتثال لمعايير البناء يجب أن تنشأ تغييرات التأمين دائما )تغيرات تكوين األمان وتعديل امتيازات الحساب( سجالت يتم حفظها في

 ة مؤمنة ضد العبث بيئ

 

 يجب أن يجرى توفيق بين التغييرات المطبقة والتغييرات المصرح بها

يساعد االمتثال معايير البناء القياسية والضوابط التي تؤكد أن  

التغييرات مصرح بها في تأكيد أن معلومات بنك باركليز محمية 

 بشكل جيد

غير قادرة على الدخول إلى أصول معلومات البنك في حالة فقدان الرقابة المفروضة عليها ) بسب سرقتها أو تعتبر األجهزة المحمولة  تأمين األجهزة المحمولة

 سيطرة برامج ضارة( وحينها يجب أن تظل ضوابط منع تسريب البيانات مفعلة وذلك في حالة عدم اتصال الجهاز المحمول بشبكة.

ما جعل تأمنيها  ازداد االقبال على استخدام األجهزة المحمولة وهو 

 من األمور الهامة للغاية

يجب أن يضمن المورد أهمية تطوير التطبيقات باستخدام ممارسات الترميز اآلمن وأن يملك هياكل كافية إلدارة الدخول المنطقي بناًء  حماية التطبيقات
 على أصول المعلومات القابلة للدخول إليها من خالل المورد. 

 
 ئية التطبيقات من التغيير غير المصرح به في أوقات نشرها أو خالل وجودها في مكتبة المصدر.يجب أن يتم حماية ثنا

يساعد تطوير تطبيق حماية الضوابط في تأكيد أن التطبيقات  

 مؤمنة عند نشرها

الدخول عن طريق الشبكة والدخول 

 عن بعد

سيسمح فقط لألجهزة المصرح بها الدخول من خالل ضوابط مالئمة يضمن المورد أن الدخول إلى الشبكة الداخلية يخضع للرقابة وأنه 

للدخول إلى الشبكة، في الوقت الذي يظل فيه الدخول عن بعد إلى أصول معلومات البنك مصرح به، على أن يتم التصديق والتصريح 

ألمني للجهاز )مستوى التصحيح وحالة الكاٍف من جانب نقطة االنتهاء مع األخذ في االعتبار هوية المستخدم ونوع الجهاز والوضع ا

 البرنامج المكافح لبرامج الضارة وإذا كانت األجهزة المحمولة موغلة أم ال ...إلخ(

تساعد ضوابط الدخول إلى الشبكة في تأكيد عدم اتصال أجهزة  

 غير مؤمنة على شبكة المورد وهو ما يشكل نقاط ضعف جديدة

وتقييم تقنية التشفير وخوارزميات التشفير المستخدمة لضمان مالئمتها للغرض الموضوعة من أجله. يجب أن يجب على المورد مراجعة  التشفير

 تكون قوة التشفير المستخدم متناسبة مع حجم المخاطرة حيث إنها قد تتأثر سلًبا من ناحية األداء أو الناحية التشغيلية.

ماية يضمن التشفير والخوارزميات المحدثة والمالئمة الح 

 المستمرة ألصول معلومات بنك باركليز.
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يجب الحصول على موافقة فرق العمل المختصة ببنك باركليز على جميع استخدامات الحوسبة السحابية كجزء من الخدمة المقدمة للبنك  الحوسبة السحاببية

ضوابط حماية البيانات والخدمة مع حجم المخاطر )حيثما يتم حفظ المعلومات السرية/ الخاصة أو الدخول إليها(، كما يجب أن تتناسب 

 وحساسية أصول المعلومات وذلك لمنع تسريب البيانات أو حدوث اختراقات إلكترونية.

في حالة عدم تطبيق هذا المبدأ، قد تتعرض أصول معلومات البنك  

غير المحمية بشكل مالئم للكشف، وهو ما قد يؤدي إلى فرض 

 ة أو تدمير السمعة.عقوبات قانونية أو تنظيمي
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  التعريفات

 هي البيئة المكونة من األجهزة والبرمجيات التي توفر أدوات معالجة بديلة لبيئة اإلنتاج في حال وقوع كارثة بيئة االتعافي من الكوارث

 المعلومات للدخول إلى هذا الحساب أو أنظمة تكنولوجيا معلومات مختلفة  هو حساب غير مخصص لهوية موظف فريدة من نوعها والتي يستخدمها نظام تكنولوجيا الوظيفية

 يتم تعريف أصول المعلومات على أنها أي معلومة مفردة أو مجموعة من المعلومات التي تحمل قيمة خاصة بالنسبة للمنظمة أصول المعلومات

 أصول المعلومات وضمان التعامل معها بطريقة صحيحة ومالئمة.هو الفرد المسئول داخل بنك باركليز عن تصنيف  مالك أصول المعلومات

 تصف دورة حياة المعلومات المراحل المختلفة التي يتم خاللها مرور أصول المعلومات خالل فترة تواجدها وهي عبارة عن:  دورة حياة المعلومات
 

 إنشاء وإنتاج، الحفظ، الدخول واالستخدام، المشاركة ، األرشفة والتخلص

 أدنى مستوى من مستويات الدخول/ السماح بما يُمكن المستخدم أو المحاسب من إجراء أدوراهم المهنية. األقل امتياًزا

ال الحصر نظام التشغيل أو البرنامج التنفيذي المثال هو عبارة عن األجهزة والبرامجيات الواجب توفرها بحالة جيدة لتشغيل برنامج التطبيق بالشكل المطلوب. ويشمل النظام األساسي على سبيل  النظام األساسي
 واجهة المستخدم وما شابه.وبرنامج االتصال والمعالجات الدقيقة والشبكة، وأجهزة اإلدخال / اإلخراج، وأي مكتبات للبرامج العامة وإدارة قواعد البيانات وبرامج 

سابات لصيانة النظام أو إدارة األمن أو تغيير الحساب المميز هو الحساب الذي يزود المتحكم فيه بمستوى مرتفع من التحكم عبر نظام تكنولوجيا معلومات مخصص، وعادة ما تستخدم هذه الح مميز 

 التهيئة في أحد أنظمة تكنولوجيا المعلومات. 

 والبرامج المستخدمة في تخزين ومعالجة المعلومات عن طريق المستخدم النهائي ألغراض العمل، وهذا يشمل بيئة التعافي من الكوارث.وهي بيئة حية مكونة من األجهزة  بيئة اإلنتاج

لهم بالدخول، وهذا على عكس الحسابات الفردية ح وهو حساب يسمح بالدخول إليه بواسطة أكثر من مجموعة واحدة من موظفي بنك باركليز إلى جانب المستشارين والمتعاقدين أو الوكالء المسمو مشترك 

 ة، حساب متجر التطبيقات(بسبب طبيعة النظام الذي يتم الدخول إليه )على سبيل المثال حسابات وسائط التواصل االجتماعي في البنك، حساب غرفة البيانات االفتراضي

 قابلة للدخول إليها بواسطة أنظمة التطبيقات.عادة ما يتم حفظ المعلومات في قواعد بيانات  المعلومات المنظمة 

يئة تشغيلية أو بيئة الدعم المقصودة ألداء مهمة يشير النظام في سياق هذه السياسة إلى أشخاص وإجراءات ومعدات وبرامج تكنولوجيا المعلومات. تستخدم عناصر هذا الكيان المركب معا في ب النظام
 تلبية متطلبات المهمة.محددة أو تحقيق غرض أو دعم محدد أو 

 هي البيئة المكونة من البرامج واألجهزة حيث يتم اختبار التغييرات قبل إطالقها في بيئة اإلنتاج.  بيئة االختبار

 أو صور.هي المعلومات المحفوظة في مختلف أنواع ملفات التشغيل اآللي )كملفات مايكروسوفت أوفيس( سواء كانت في صورة نصوص  معلومات غير منظمة

 يازات خاصة.هو حساب مخصص لموظفي الموارد أو المستشارين أو المتعاقدين أو الوكالء الذين يملكون حق الدخول إلى نظام مملوك لبنك باركليز دون امت المستخدم
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 الحد األدنى لمتطلبات تقييم المخاطر في بنك باركليزالملحق أ: 

 : التهديدات1الجدول 

 الوصف التهديدات

حيث قد يتم ذلك من خالل حساب معّرض لالختراق أو من قبل أحد الموظفين المخول لهم،  االستخدام غير المصرح به ألحد أنظمة الكمبيوتر من أجل تعديل المعلومات التعديل غير المصرح به للمعلومات
 سواء كان ذلك بشكل متعمد أو عن طريق الخطأ بما يتعدى حدود الصالحيات المخولة لهم.

 اإلفصاح غير المصرح به المتعمد أو عن طريق الخطأ: اإلفصاح غير المصرح به عن المعلومات

  )معلومات األعمال )كأسماء المشاريع والعمالء والسجالت الطبية وأرقام بطاقات االئتمان 

  تظل سريةبيانات اعتماد وصول المستخدمين )كالمعّرفات والمصادقات الفريدة من نوعها( والتي ينبغي أن 

 المنهجيات(.يشير إلى سرقة برمجيات بنك باركليز، سواء كان مملوكة له أو مرخصة لصالحه بواسطة طرف ثالث )كالبرامج و كود الكمبيوتر وكود المصدر و السرقة أو الدخول غير المصرح به إلى البرامج

 الوصول غير المصرح به إلى أصول معلومات باركليز 

 أصول المعلومات

 الوصول غير المصرح به إلى أو سرقة:

 )معلومات أعمال باركليز )كقوائم العمالء أو تصميم المنتجات أو األسرار التجارية أو الملكية الفكرية 

 )المعلومات الشخصية )أرقام بطاقات االئتمان أو بطاقات تعريف الوظيفة أو السجالت الطبية 

التخزين المحمولة التي سرقة أو فقدان الهواتف المحمولة أو أجهزة 
 تحتوي على أصول معلومات باركليز

ولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية سرقة أو فقدان أجهزة الكمبيوتر المحمولة )كاألجهزة المستخدمة من قبل الموظفين خارج بيئة العمل( والتي تتضمن أجهزة الكمبيوتر المحم
 والهواتف الذكية وأجهزة التخزين المحمولة.
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  الحد األدنى من مجموعة قنوات تسريب البيانات )المعلومات( والتي ينبغي أخذها بعين االعتبار كجزء من تقييم المورد لمخاطر المعلومات:: 4الجدول 

 

 األمثلة القناة

 البريد اإللكتروني أو بريد الويب أو بريد إلكتروني آخر للشركة البريد اإللكتروني

 )كشبكات التواصل االجتماعي أو الويكي أو غرف الدردشة(اإلنترنت  الشبكة

بما في ذلك  BNDاالستخدام المعتمد أو غير المعتمد، شرائط النسخ االحتياطي وأجهزة  الوسائط القابلة لإلزالة
وكذلك الوسائط البصرية  DBBوحدات تخزين الذاكرة ومحرك األقراص الثابت المحمول 

 والبطاقات الذكية وغيرها

 األصول المادية
 أجهزة الشركة )أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وما إلى ذلك(

 األجهزة الشخصية )أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وما إلى ذلك(
 وما إلى ذلك(المستندات أو المصادر الورقية )دفاتر المالحظات واللوحات القالّبة 

 المصادر غير الورقية )بطاقات مفتاح التشفير والبطاقات الذكية وما إلى ذلك(
 الملفات المادية

 جميع أنواع الطباعة سواء كانت في الداخل أو عن بعد الطباعة

 نقل الملفات
 الموقع اإللكتروني
 الخدمات السحابية

 نظير إلى نظير أو رسالة فورية

 آمن PTFأو  PTFبروتوكول 

 الفاكس

 (IBEالتبادل اإللكتروني للبيانات )

 األشخاص
 الهندسة االجتماعية

 اإلكراه
 الرشوة

 الخطأ البشري

 الصوت
 مسجالت الصوت

 المكالمات الجماعية
 التسجيالت والبريد الصوتي

 الشبكات واالتصال
 الشبكات غير اآلمنة أو الشخصية

 iW-PWشبكة 

 الوصول عن بعد

 الصور
 الصور الفوتوغرافيةالتقاط 

 كاميرات الويب

 (TTTCالفيديو أو نظام المراقبة التلفزيونية )
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 مخطط تصنيفات المعلومات والتسميات االفتراضية في باركليز يحتوي على مخطط تصنيفات معلومات باركليز:  1الملحق ب: الجدول 

 األمثلة التعريف التصنيف

 

 سرية

اإلفصاح غير المصرح به عنها في التعرض ألضرار مالية جسيمة وإلحاق الضرر هي المعلومات التي يتسبب 
  بسمعة البنك أو خسارة المزايا التنافسية أو فرض عقوبات تنظيمية أو إجراءات قانونية.

 فقط لفترة قصيرة. “سرية”الحظ أن بعض المعلومات يمكن اعتبارها 

  قبل نشرها للجمهور(توقعات األرباح أو النتائج المالية السنوية( 

 معلومات حول عمليات الدمج أو االستحواذ المحتملة 

 المعلومات حول التخطيط اإلستراتيجي 

 محاضر اللجنة التنفيذية 

  *معلومات محددة حول تهيئة أمن نظام المعلومات 

 *تقارير ونتائج عمليات تدقيق محددة 

 *سجالت متعلقة بعميل أو موظف معين 

 

 

 سرية

المملوكة للمؤسسة أو ذات الصلة بأعمال أساسية والتي يعد وصول جميع الموظفين إليها غير  هي المعلومات
  ضروري أو مناسب.

وقد يكون لمثل  يقتصر الوصول إلى هذه المعلومات على الموظفين المخول لهم ذلك إلتمام مهامهم الوظيفية.
 رح لهم سواء داخلًيا أو خارجًيا.هذه المعلومات تأثير سلبي حال تم اإلفصاح عنها ألفراد غير مص

وحال كانت  ينبغي تصنيف معلومات العمالء الشخصية والمالية على أنها "معلومات سرية" على أقل تقدير.
 . المعلومات "شخصية وحساسة" وتتطلب حماية إضافية، ينبغي أن يتم تصنيفها على أنها "سرية للغاية".

 خطط منتجات جديدة 

 عقود العمالء 

  ونتائج التدقيق*تقارير 

 العقود القانونية 

 *معلومات العمالء 

 اإلستراتيجيات والميزانيات 

 تقييم مدى التأثر 

 تقييم األداء 

 رواتب الموظفين ومعلوماتهم الشخصية 

 *معلومات حول تهيئة أمن نظام المعلومات 

 

 داخلية فقط

تنطبق على المعلومات المتعلقة بالعمليات الداخلية في بنك باركليز واالتصاالت الداخلية غير السرية 
 واالتصاالت العامة والتي يعد نشرها في جميع أرجاء المؤسسة أمًرا مقبوالً. 

يمة على ال يؤدي عادة اإلفصاح عن هذه المعلومات إلى أفراد غير مصرح لهم إلى أي تأثير كبير أو عواقب وخ
قد ال يعد مالئًما لغير  ،إال أن المعرفة بعمليات باركليز الداخلية ،باركليز أو عمالئه أو شركائه في األعمال

  الموظفين.

إلى أطراف خارجية  ،يمكن إرسال المعلومات الداخلية فقط إلى خارج المؤسسة عند االقتضاء )على سبيل المثال
 الحصول على تصريح بذلك من مالك أصول المعلومات. حال ،تمت االستعانة بها في األعمال(

 السياسات والمعايير التنظيمية 

 وثائق العمليات 

 اإلعالنات الداخلية 

 أسماء الموظفين والدالئل 

 المهام الوظيفية 

 المخططات التنظيمية 

 دليل الموظفين 

 النشرات اإلخبارية 

  لعدة مستلمين( على أنها غير معلنة أو ال يتم تصنيف االتصاالت الداخلية )سواء لمستلم واحد أو
 سرية

 ال يتم تصنيف جداول األعمال أو محاضر االجتماعات على أنها غير معلنة أو سرية 

 

 غير مقيدة

هي المعلومات التي تم نشرها بالفعل للجمهور أو التي قد تم التصريح بنشرها أو المعلومات التي لن يؤدي 
اإلفصاح غير المصرح به عنها للجمهور إلى أي تأثير سلبي كبير أو عواقب وخيمة على باركليز أو عمالئه أو 

 شركائه في األعمال. 

 المواد التسويقية 

 إعالنات الوظائف 

 اإلعالنات العامة 

 مواقع باركليز التي يمكن للجمهور الوصول إليها بشكل عام 

 المنشورات 

  ويتوقف هذا على أثر اإلفصاح غير المخول لألعمال ،يمكن تصنيف المعلومات ونتائج التدقيق والسجالت الشخصية التي تتعلق بتهيئة أمن النظام على أنها سرية أو غير معلنة * 

  <fc>/ يتناول مخطط تصنيفات معلومات باركليز المتطلبات ذات الصلة طوال دورة حياة أصول المعلومات :يحتوي على مخطط تصنيفات معلومات باركليز 2الجدول 
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 التصنيف

 دددد دددددد ددد ددد دددددد

 ددددددد

 دددددددد

 

 .يحق لمالك المعلومات فقط أن يطلع على األصول 

  

  لمالك المعلومات فقط أن يطلع على األصول.يحق  .يحق لمالك المعلومات فقط أن يطلع على األصول 

ال يتعين تخزين األصول )الورقية منها أو اإللكترونية( في   ددددددد

المناطق العامة )بما في ذلك المناطق التي تقع ضمن مرافق 

الموردين والتي يمكن للزوار من خاللها االطالع على هذه 

 األصول دون تخويلهم بذلك(

 

  ال يتعين تخزين المعلومات في المناطق العامة

التي تقع ضمن مرافق المورد والتي يمكن للزوار 

الوصول من خاللها إلى هذه األصول دون 

 تخويلهم بذلك.

  ال يتعين تخزين األصول )سواء كانت ورقية أو إلكترونية( باألماكن
خولين إلى تلك األصول أو اطالعهم التي يحتمل وصول األفراد غير الم

 عليها
 

  يتعين حماية األصول اإللكترونية المخزنة عن طريق ضوابط تشفير أو
تعويض مناسبة وذلك في حال وجود خطر جسيم يتعلق باحتمالية اطالع 

 أفراد غير مخولين عليها.
 

  ال يتعين تخزين األصول )سواء كانت ورقية أو إلكترونية( باألماكن التي
 تمل وصول أفراد غير مخولين إلى هذه األصول أو اطالعهم عليها.تح
 

  يتعين حماية األصول اإللكترونية المخزنة عن طريق ضوابط تشفير أو

تعويض مناسبة وذلك في حال وجود خطر جسيم يتعلق باحتمالية اطالع 

 أفراد غير مخولين عليها

 

  التشفير الخاص يتعين على المورد ضمان أنه في حالة استخدام مفاتيح

كما يتعين عليه ضمان حماية  ،لحماية هوية / سمعة بيانات بنك باركليز

-126جميع المفاتيح بموجب قانون معايير معالجة المعلومات الفيدرالية 

( المذكورة DNSHأو وحدات أمن األجهزة المعتمدة ) 3المستوى  4

 أعاله.

 دددددد

 دددددددددد

  سواء كانت ورقية أو إلكترونية( ال يتعين أن ُتترك األصول(
 في أماكن عامة تقع خارج مرافق الموردين.

 

  ال يتعين تخزين األصول )الورقية منها أو اإللكترونية( في
المناطق العامة )بما في ذلك المناطق التي تقع ضمن مرافق 
الموردين والتي يمكن للزوار من خاللها االطالع على هذه 

 (األصول دون تخويلهم بذلك
 
 

  يتعين حماية األصول اإللكترونية من خالل ضوابط إدارة

 الوصول المنطقي المناسب إذا تطلب األمر ذلك

  ال يتعين تخزين األصول )سواء كانت ورقية أو إلكترونية( باألماكن
التي يحتمل وصول األفراد غير المخولين إلى تلك األصول أو اطالعهم 

حال اتباع ضوابط مناسبة )شاشات  إال أنه يمكن العمل عليها في عليها.
 الخصوصية(.

 

 .وفي حال  يتعين أن ُتسترجع األصول المطبوعة من الطابعة على الفور
 يلزم االستعانة بأدوات الطباعة اآلمنة. ،عدم التمكن من ذلك

 

  يتعين حماية األصول اإللكترونية من خالل ضوابط إدارة الوصول

 المنطقي المناسبة

  األصول )سواء كانت ورقية أو إلكترونية( باألماكن التي ال يتعين تخزين
 يحتمل وصول األفراد غير المخولين إلى تلك األصول أو اطالعهم عليها.

إال أنه يمكن العمل عليها في حال اتباع ضوابط مناسبة )شاشات 
 الخصوصية(.

 

 .يتعين طباعة األصول من خالل استخدام أدوات طباعة آمنة 
 

 صول اإللكترونية من خالل ضوابط إدارة الدخول يتعين حماية األ

 المنطقي المناسبة

يتعين وضع ملصق تصنيف واضح على أصول نسخ   دددددددد
كما يتعين وضع هذا الملصق على الصفحة  المطبوعات،

 األولى على أقل تقدير.
 

  يتعين أن تحتوي األصول اإللكترونية على ملصق تصنيف
 واضح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كما  ق تصنيف واضح على كل األصول المطبوعة،يتعين وضع ملص
 يتعين أن يكون هذا الملصق على الصفحة األولى على أقل تقدير.

 

  يتعين إرفاق ملصق تصنيف واضح على الجانب األمامي للمغلقات التي
 تحتوي على أًصول مطبوعة.

 

 .كما  يتعين أن تحتوي األصول اإللكترونية على ملصق تصنيف واضح
 يتعين أن تحتوي النسخ اإللكترونية للمستندات متعددة الصفحات على 

 
 

 
 
 
 
 

 

  يتعين إرفاق ملصق تصنيف واضح على كل صفحة من صفحات
 المطبوعة.األصول 

 
 

  يتعين إرفاق ملصق تصنيف واضح على الجانب األمامي من المغلفات
التي تحتوي على أًصول مطبوعة بحيث يلصق بطريقة تمنع العبث 

 كما يتعين وضع هذه األصول داخل مغلف ثانوي  بمحتويات المغلف.
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 التصنيف

 دددد دددددد ددد ددد دددددد

 

  يقتصر توزيع األصول على النظم أو األساليب أو يجب أن
 الموردين المعتمدين من قبل المؤسسة.

 

  يجب أن يقتصر توزيع األصول على الموظفين لدى

المؤسسة أو على َمن لديهم التزام تعاقدي معها أو كجزء من 

العمل المعترف به بشكل واضح والذي يتطلب مثل هذا 

 التفاوض التعاقدي.

 ملصق تصنيف واضح على كل صفحة من صفحات المستند.

  يجب أن يقتصر توزيع األصول على النظم أو األساليب أو الموردين
 المعتمدين من قبل المؤسسة.

 

  المؤسسة أو على يجب أن يقتصر توزيع األصول على الموظفين لدى
َمن لديهم التزام تعاقدي معها أو كجزء من العمل المعترف به بشكل 

 واضح والذي يتطلب مثل هذا التفاوض التعاقدي.
 

  يجب أن يقتصر توزيع األصول على األفراد ممن لديهم أعمال تتطلب
 ذلك.

 

  ال يتعين إرسال األصول عن طريق الفاكس باستثناء الحالة التي يكون
لمرسل على ثقة من أن المرسل إليهم على استعداد ألن ُيعيدوا هذه فيها ا

 األصول.
 

  يتعين تشفير األصول اإللكترونية من خالل استخدام آلية حماية تشفيرية

 معتمدة وذلك عند إرسالها إلى خارج الشبكة الداخلية للمورد

 غير موسوم وذلك قبل توزيعه. 
 

  كما  اإللكترونية على ملصق تصنيف واضح.يتعين أن تحتوي األصول
يتعين أن تحتوي النسخ اإللكترونية للمستندات متعددة الصفحات على 

 ملصق تصنيف واضح على كل صفحة من صفحات المستند.
 

  يجب أن يقتصر توزيع األصول على النظم أو األساليب أو الموردين
 المعتمدين من قبل المؤسسة.

 

 ول على الموظفين لدى المؤسسة أو على َمن يجب أن يقتصر توزيع األص
لديهم التزام تعاقدي معها أو كجزء من العمل المعترف به بشكل واضح 

 والذي يتطلب مثل هذا التفاوض التعاقدي.
 

  يجب أن يقتصر توزيع األصول على األفراد المخولين بشكل خاص من
 قبل مالك المعلومات الستالمها.

 

  بالفاكس.ينبغي عدم إرسال األصول 
 

  يتعين تشفير األصول اإللكترونية من خالل استخدام آلية حماية تشفيرية
  معتمدة وذلك عند إرسالها إلى خارج الشبكة الداخلية للمورد.

 

 .ينبغي الحفاظ على تسلسل الوصاية فيما يتعلق باألصول اإللكترونية 

 ددددد

 دددددددد

  خالل يتعين أن يتم التخلص من األصول المطبوعة من
 وسيلة إتالف آمنة.

 

  يتعين حذف نسخ األصول اإللكترونية من نظام "سالت

 المحذوفات" أو أي نظام مشابه وذلك في الوقت المحدد

  يتعين أن يتم التخلص من األصول المطبوعة من خالل وسيلة إتالف
 آمنة.

 

  يتعين حذف نسخ األصول اإللكترونية من نظام "سالت المحذوفات" أو

 مشابه وذلك في الوقت المحدد.أي نظام 

  يتعين أن يتم التخلص من األصول المطبوعة من خالل وسيلة إتالف
 آمنة.

 

  يتعين حذف نسخ األصول اإللكترونية من نظام "سالت المحذوفات" أو
 أي نظام مشابه وذلك في الوقت المحدد.

 

  يتعين حذف أية وسائط استخدمت لتخزين األصول اإللكترونية السرية

 ل مناسب وذلك قبل عملية التخلص منها أو خاللها.بشك

 

 


