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 األهمية الوصف متطلبات األمن المادي

المخاطر األمنية السنوية يتعين على الموردين ضمان إجراء تقييمات  . تقييمات المخاطر األمنية1

  .الستعراض تدابير وعمليات األمن المادي

يتعين على الموردين ضمان تناول الفجوات التي تم تحديدها بوضع 

ومشاركتها مع بنك  (تاريخ العمل والملكية والتسليم)خطة إصالح 

 .باركليز على النحو المناسب

مما يعمل على تحديد  ،وضوابطه وعملياته وفعاليته الحاليةضمان إجراء تقييم دقيق لبيئة األمن المادي للمورد 

فضالا عن الحد من مخاطر الخسارة أو إلحاق الضرر  ،نقاط الضعف وسد الفجوات التي تلقت العناية الكافية

 .أو اإلدانة أو فرض الغرامة التنظيمية/بأصول بنك باركليز واإلضرار بالسمعة و

الموردين ضمان توثيق نظم وعمليات مراقبة الوصول يتعين على  . مراقبة الوصول2

  .الفعالة ونشرها لجميع الموردين

وبالتالي الحد من مخاطر  ،ضمان عدم السماح ألحد سوى الموظفين المصرح لهم بالدخول إلى مواقع الموردين

أو /ضرار بالسمعة والخسارة أو إلحاق الضرر بأصول بنك باركليز التي تتسبب في التعرض للخسائر المالية واإل

 .اإلدانة أو فرض الغرامة التنظيمية

. نظام اكتشاف الدخالء اإللكتروني 3

 والدوائر التلفزيونية المغلقة

بما في ذلك أجهزة  ،يتعين على الموردين ضمان نشر التدابير المناسبة

اإلنذار وفيديو كشف الحركة والدوائر التلفزيونية المغلقة لمراقبة 

ويجب  .الوصول غير المصرح به والحوادث األمنيةوكشف وتحديد 

أن تتوافق المعدات مع المعايير الوطنية والصناعية من حيث التركيب 

كما يجب تخزين الصور والبيانات في  ،والتشغيل والمراقبة والصيانة

مناطق آمنة ومحظورة فضالا عن توفير إمكانية البحث عنها بالوقت 

ا أو وفقاا للقوانين  30ة ال تقل عن والتاريخ واالحتفاظ بها لفتر يوما

 .واللوائح المحلية 

فضالا عن  ،ضمان عدم الوصول غير المصرح به للمواقع والمباني التي توجد فيها أصول بنك باركليز وبياناته

 .اكتشاف حاالت الوصول غير المصرح به في الوقت المناسب

مسؤولي األمن بطريقة تتناسب مع يتعين على الموردين ضمان نشر  . مسؤولو األمن4

المخاطر التي تم تحديدها والتي تتطلب التواجد الفعلي للتخفيف من 

أو نظم /حدتها أو في األماكن التي ال تعمل فيها النظم اإللكترونية و

كما  ،المراقبة عن بعد بشكل فعال على التخفيف من حدة هذه المخاطر

ا ونشرهم ب ما يتوافق مع القوانين يجب تدريب مسؤولي األمن جيدا

 .واللوائح المحلية ومتطلبات الترخيص

قد يؤدي عدم تنفيذ هذه المتطلبات إلى الوصول غير المصرح به إلى المواقع والمباني التي توجد فيها أصول بنك 

مما يعمل على زيادة مخاطر التعرض  ،باركليز وبياناته أو عدم اكتشاف حاالت الوصول في الوقت المناسب

أو اإلدانة /سارة أو إلحاق الضرر بأصول بنك باركليز التي تتسبب في الخسائر المالية واإلضرار بالسمعة وللخ

 .أو فرض الغرامة التنظيمية
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. مستويات االستجابة وإدارة الحوادث 5

 األمنية

يتعين على الموردين وضع إجراءات إلدارة الحوادث األمنية 

يجب مشاركة تقارير  ،بنك باركليزوفي حالة تأثر أصول  .والتحقيقات

بما في ذلك بيانات مراقبة الوصول  ،الحوادث وتفاصيل التحقيقات

وصور الدوائر التلفزيونية المغلقة عند الحاجة وبما يتوافق مع القوانين 

 .واللوائح المحلية

ات الموثقة والمختبرة قد يؤدي عدم تنفيذ هذه اإلجراءات إلى عدم ثقة بنك باركليز في امتالك المورد لإلجراء

والذي يؤدي بدوره إلى اتخاذ إجراءات غير مناسبة عقب وقوع الحادث وبالتالي  ،الكافية إلدارة الحوادث األمنية

زيادة مخاطر التعرض للخسارة أو إلحاق الضرر بأصول بنك باركليز أو بياناته التي تتسبب في اإلضرار 

 .التنظيميةفرض الغرامة /أو اإلدانة/بالسمعة و

يتعين على الموردين ضمان نقل جميع بيانات بنك باركليز وأصوله  . النقل6

 .بأمان

مما يعمل على انخفاض مخاطر  ،أو مواقع البنك/حماية بيانات بنك باركليز وأصوله التي يتم نقلها من المورد و

 .الغرامة التنظيميةفرض /أو اإلدانة/التعرض للخسارة أو السرقة أو الضرر واإلضرار بالسمعة و

 


