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 األهمية  وصف الرقابة نوع الرقابة مجال الرقابة

كما ينبغي مراجعة هذه األدوار والمسؤوليات  السجالت، إدارة مع وتواصلهم والمسؤوليات األدوار تحديد المورد على ينبغي األدوار والمسؤوليات اإلدارة والتأمين

 عقب إجراء أي تغيير جوهري في األعمال أو النموذج التشغيلي للمورد. 

 .السجالت إدارة عن المسؤول التنفيذيين المسؤولين كبار أحد الرئيسية األدوار تشمل أن ينبغي

 

من التأمين والحماية  ياتوى عالتتطلب إدارة السجالت مس 

  لضمان وضع الضوابط وتطبيقها واتباعها على نحو فعال.

تعد الرقابة المستمرة من الدواعي الضرورية من أجل  

ضمان وضع ضوابط إدارة السجالت وتطبيقها والتأكيد على 

 ذلك لإلدارة العليا.

 إدارة السجالت

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

 على النحو المالئم.

 

ينبغي للمورد اتخاذ اإلجراءات المالئمة بشأن االستجابة للحوادث والمخالفات واالنتهاكات المتعلقة بإدارة السجالت إلى 

ا على الفور، حيث يتعين اتباع عملية االستجابة للحوادث فيما يتعلق بالتعامل مع حاالت اختراق جانب إبالغ بنك باركليز به

 أنظمة معلومات باركليز أو الخدمات التي يستخدمها واإلبالغ عنها في الوقت المناسب.

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

 والملكية وتاريخ التنفيذ( ومشاركتها مع البنك واعتمادها من قبله.

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

 سنوًيا.

االلتزام بالمتطلبات 

 التشريعية والقانونية

 المحلية

ينبغي للمورد ضمان توثيق المتطلبات التشريعية والقانونية ذات الصلة بإدارة السجالت، والتي تنطبق على دائرة 

  االختصاص القضائي التابع لها المورد، مع ضمان االمتثال لهذه المتطلبات بصورة مالئمة.
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 مجال 

 الرقابة

 األهمية  وصف الرقابة نوع الرقابة

نظام تثقيف وتوعية الملتحقين  التثقيف والتوعية

 الجدد

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

 مهامهم الوظيفية وأدوارهم ومسؤولياتهم ذات الصلة بإدارة السجالت واستيعابهم لها جيًدا.

ميع موظفي المورد لمسؤولياتهم لضمان استيعاب ج 

 المرتبطة بإدارة السجالت وفهمها جيًدا.

 

في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد يؤدي  

ذلك إلى عدم االحتفاظ بمعلومات باركليز الحساسة بما 

يتماشى مع المتطلبات القانونية أو التنظيمية أو التجارية 

تب عليه تطبيق عقوبات المعمول بها، األمر الذي قد يتر

قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة أو خسارة األعمال 

 وتعطلها.

ينبغي للمورد ضمان إتمام جميع موظفيه لدورة تدريبية إلزامية مرة واحدة في السنة، مما يضمن إدراكهم لكافة مهامهم  التثقيف والتوعية المستمرة

 الصلة بإدارة السجالت بصورة مالئمة.الوظيفية وأدوارهم ومسؤولياتهم ذات 

متطلبات االحتفاظ القانونية  االحتفاظ بإدارة السجالت

 والتنظيمية

يتعين على المورد ضمان االحتفاظ بكافة السجالت ذات الصلة والتخلص منها بما يتماشى مع المتطلبات القانونية أو 

 التنظيمية أو التجارية المعمول بها.

يتعين على المورد ضمان توافق السجالت ذات الصلة مع فترات االحتفاظ المحددة في جدول االحتفاظ المعتمد من بنك  جدول االحتفاظ

 حال طلب بنك باركليز ذلك. ،كما يتعين عليه تغيير فترات االحتفاظ بالسجالت ذات الصلة ،باركليز

 ينبغي للمورد تحديد جهة اتصال رئيسية لتكون همزة الوصل مع مالك السجالت ذات الصلة في بنك باركليز.  مالك السجالت

 لمنع وذلك والمنطقية، والبيئية المادية الضوابط تطبيق طريق عن الصلة ذات السجالت حماية ضمان المورد على يتعين الحماية تخزين السجالت
 الوارد سريتها مدى لتصنيف وفًقا حمايتها عن فضالً  بها، االحتفاظ فترة طوال به المصرح غير إتالفها أو تعديلها أو فقدانها

 المعلومات بأمن يتعلق فيما المورد على الرقابة متطلبات جدول في المحدد المعلومات لتصنيف باركليز بنك مخطط في
 .المادي باألمن المتعلقة المورد على الرقابة متطلبات جدول في الواردة والضوابط

في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح  

السجالت ذات الصلة عرضة للتعديل أو اإلفصاح أو 

الوصول أو الضياع أو اإلتالف غير المصرح به، األمر 

الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو 

 اإلضرار بالسمعة أو خسارة األعمال وتعطلها.

يتعين على المورد تطبيق ضوابط مادية ومنطقية لضمان حصر الوصول للسجالت ذات الصلة فقط على موظفي المورد  الوصول

 المخولين بذلك قانونًيا وفي حاجة للوصول لهذه السجالت من أجل االضطالع بواجباتهم الوظيفية.

فضالً عن إتاحتها لبنك باركليز من  ،قائمة جرد للسجالت المادية ذات الصلةيتعين على المورد ضمان االحتفاظ بالئحة أو  قائمة الجرد

 أجل مراجعتها على األقل سنوًيا.

 ينبغي أن تحتوي الئحة أو قائمة الجرد على المعلومات اإللزامية التالية على األقل:

 مالك الصندوق 

 رقم الصندوق 

 وصف المحتويات 

 النتهاءتاريخ التخلص أو تاريخ البدء / تاريخ ا 
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 ينبغي للمورد ضمان إمكانية استرجاع السجالت ذات الصلة خالل الجدول الزمني التالي: االسترجاع استرجاع السجالت

 ( أيام عمل أو خالل الفترة المحددة بموجب 3استرجاع السجالت اإللكترونية ذات الصلة في غضون ثالثة ) أي

 قانون مطبق أو متطلبات قانونية

  استرجاع السجالت المادية ذات الصلة والسجالت اإللكترونية المؤرشفة )ال يمكن الوصول إليها على الفور من

( أيام عمل أو خالل الفترة المحددة بموجب أي قانون مطبق أو 07نظام قيد التشغيل( في غضون عشرة )

 متطلبات قانونية

ضمان توثيق عمليات االسترجاع واختبارها على األقل مرة واحدة سنوًيا من خالل نظام اختبارات أو من يتعين على المورد 

 خالل التعامالت التجارية باعتبارها عمليات اعتيادية.

في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح  

السجالت ذات الصلة عرضة للتعديل أو اإلفصاح أو 

الضياع أو اإلتالف غير المصرح به، األمر الوصول أو 

الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو 

 اإلضرار بالسمعة أو خسارة األعمال وتعطلها.

وذلك عن طريق تطبيق الضوابط المالئمة سواء المادية  ،يتعين على المورد حماية السجالت ذات الصلة أثناء عمليات النقل الحماية

البيئية أو المنطقية والتي تتناسب مع مخطط بنك باركليز لتصنيف المعلومات المحدد في جدول متطلبات الرقابة على أو 

 المورد فيما يتعلق بأمن المعلومات.

ينبغي للمورد االلتزام بالضوابط المعمول بها للحفاظ على صحة وسالمة السجالت ذات الصلة وحمايتها، وينبغي أن تتناسب  صحة السجالت وسالمتها تنسيق السجالت

من جدول متطلبات الرقابة على  0جدول  -هذه الضوابط مع مخطط بنك باركليز لتصنيف المعلومات الوارد في ملحق "ب" 

  المورد المتعلقة بأمن المعلومات.

ى المورد حفظ السجالت في هيئة خاصة مطلوبة لكي تتوافق مع أية تشريعات أو لوائح مطبقة، كحفظ السجالت يتعين عل

 ذات الصلة في هيئة غير قابلة إلعادة الكتابة وغير قابلة للشطب أو المسح.

سجالت ابتدائية، يتعين على المورد ضمان أن السجالت ذات الصلة تم حال استخدام المستندات الممسوحة ضوئًيا على أنها  المستندات الممسوحة ضوئًيا تنسيق السجالت

 الحصول عليها بواسطة عملية مسح ضوئي تحقق ما يلي:

 االلتزام بأية متطلبات قانونية أو تنظيمية مطبقة فيما يتعلق بمسح المستندات ضوئًيا 

  مع قيمة السجالت ذات الصلة التأكيد على االلتزام بعمليات ضمان الجودة المعمول بها، بحيث تتناسب
 ومتطلبات التصنيف على النحو المنصوص عليه في مخطط بنك باركليز لتصنيف المعلومات

  نقطة لكل البوصة 677مسح المستندات ضوئًيا باستخدام الحد األدنى من دقة المسح الضوئي وهي 

 األهمية  وصف الرقابة نوع الرقابة مجال الرقابة

يتعين على المورد ضمان التخلص من السجالت ذات الصلة بصورة آمنة خالل اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء فترة  عملية التخلص من السجالت التخلص من السجالت

شريطة أال يكون إيقاف التخلص من السجالت ساري  ،االحتفاظ بها )وذلك بموجب إخطار وتفويض من بنك باركليز(

 المفعول.

 من توثيق عمليات التخلص من السجالت ومراجعتها سنوًيا على األقل. يتعين على المورد التأكد

في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، يكون من  

المحتمل أن يتم االحتفاظ بالسجالت لفترة أطول من فترة 

االحتفاظ المحددة أو أن تصبح السجالت عرضة لإلتالف 

تطبيق غير المصرح به، األمر الذي قد يترتب عليه 
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التفويض بإجراء عملية 

 التخلص من السجالت

يتعين على المورد ضمان االحتفاظ بأدلة والتي تثبت التفويض بالتخلص من السجالت ذات الصلة من خالل اتباع الضوابط 

 على سبيل المثال ما يلي: ،المعمول بها

 شهادات التصريح بعملية التخلص من السجالت المادية ذات الصلة 

  خط سير عمليات مراجعة السجالت اإللكترونية ذات الصلة أو التقارير المتعلقة بإزالة السجالت ذات الصلة أو
 حذفها 

 

باركليز دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من يتعين على المورد ضمان عدم التخلص من السجالت ذات الصلة ببنك 

وذلك يقتصر فقط على موردي الخدمات التابعين لشركة باركليز أو مؤسسة باركليز كابيتال أو مجموعة باركليز  ،البنك

 أفريقيا المحدودة.

عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة أو خسارة 

 األعمال وتعطلها.

 مجال الرقابة

عملية التخلص من 

 السجالت

 نوع الرقابة 

طرق التخلص من 

 السجالت

المورد ضمان االضطالع بعملية التخلص من السجالت ذات الصلة بطريقة صحيحة وآمنة، وذلك من خالل اتباع يتعين على 

 ضوابط التخلص من السجالت والتي:

 تنطبق على المتطلبات التشريعية والقانونية والتعاقدية 

  المعلوماتتتناسب مع تصنيف مدى سرية السجالت ذات الصلة الوارد في مخطط بنك باركليز لتصنيف 

 تنطبق على الوسائط التي يتم تخزين السجالت ذات الصلة بها 

عملية إيقاف التخلص من 

 السجالت

اإلخطار بعملية إيقاف 

 التخلص من السجالت

والتي تخضع  ،يتعين على المورد االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان عملية إيقاف التخلص من أية سجالت ذات صلة

وذلك بموجب إخطار من بنك باركليز، على أن يؤكد  ،ساعة 62في غضون  ،إلجراء إيقاف عملية التخلص من السجالت

 المورد للبنك أنه قد تم تطبيق متطلبات العملية.

استئناف عملية التخلص من 

 السجالت

عملية التخلص من السجالت بموجب إخطار من بنك يتعين على المورد االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان استئناف 

فترة االحتفاظ المطبقة، أو يتم  ،باركليز، وفي هذه الحالة تستكمل أية سجالت ذات صلة، والتي خضعت لعملية اإليقاف

استئناف عملية التخلص منها في غضون اثني عشر شهرا بعد إخطار االستئناف )شريطة أال تكون السجالت خاضعة لعملية 

 يقاف أخرى(.إ

 األهمية وصف الرقابة نوع الرقابة مجال الرقابة

متطلبات إدارة السجالت 

 بالواليات المتحدة

السجالت ذات الصلة األصلية 

خدمات منسق  ،واالحتياطية

 "(UTCالتوقيت العالمي )"

واحتياطية من كل السجالت اإللكترونية يتعين على المورد االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان االحتفاظ بنسخة أصلية 

ذات الصلة ببنك باركليز، باإلضافة إلى توفير خدمات التوقيت العالمي المنسق وتطبيقها على كافة تلك السجالت، وذلك 

 لضمان تسجيل ختم الوقت والتاريخ على كل الملفات باستمرار وتطبيق المعايير المتعلقة بذلك على نحو ثابت.

نفيذ هذه المتطلبات كما ينبغي، يكون من في حالة عدم ت

المحتمل أال يتم تخزين السجالت ذات الصلة واالحتفاظ بها 

بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها، األمر الذي قد 

يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار 

 بالسمعة أو خسارة األعمال وتعطلها.
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البريد  -الصلة السجالت ذات  

 اإللكتروني

يتعين على المورد االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان االحتفاظ برسائل البريد اإللكتروني المرسلة من قبل المورد، 

( سنوات أو مدة االحتفاظ المحددة 0والتي تم تعريفها على أنها السجالت ذات الصلة ببنك باركليز، لمدة ال تقل عن سبع )

 ي جدول االحتفاظ بالسجالت المعتمد من بنك باركليز.الواردة ف

 

 حال مطالبته بذلك. ،يتعين على المورد إرسال خطاب تعهد إلى الجهة التنظيمية المعنية على الفور خطاب تعهد

 

  التعريفات

 ذلك عادة ألنه قد تكون هناك حاجة لتلك المعلومات الستخدامها كدليل في بعض األمور التعاقدية أو القانونية أو التنظيمية. هي عبارة عن إخطار موجه إليقاف التخلص من معلومات معينة، ويتم عملية إيقاف التخلص من السجالت

 خطاب تعهد
وذلك بهدف تنزيل  ،والمناسبة لتلبية أي طلب لهذه الجهةهو عبارة عن خطاب يرسله أحد الموردين إلى إحدى الجهات التنظيمية لبنك باركليز والذي يفيد بأن هذا المورد سيتخذ الخطوات المالئمة 

 ه.أية سجالت ذات صلة ببنك باركليز على وسيط مناسب مع االحتفاظ بها على أحد وسائط التخزين اإللكترونية ضمن حيازة المورد أو تحت سيطرت

 يعد السجل االبتدائي هو النسخة األصلية التي يتم استخدامها باعتبارها السجل ذي الصلة. ،حال وجود نسخ مطابقة ألحد السجالت السجل االبتدائي

 

 والتي يتم االحتفاظ بها والتخلص منها بما يتماشى مع المتطلبات القانونية أو التنظيمية أو التجارية المعمول بها.  ،هي معلومات محددة يطلبها بنك باركليز السجالت ذات الصلة

 السجالت ذات الصلةمالك 
هو مالك هذه السجالت أو قد يتم تخويل مالك السجالت ذات الصلة بنفس الصالحيات المتاحة لموظف  ،والتي تتعلق بالسجالت ذات الصلة ،قد يكون صاحب العمليات التجارية مع بنك باركليز

  بنك باركليز الذي أنشأ هذه السجالت.

 جدول االحتفاظ
حيث ترد في هذه القائمة فترات االحتفاظ المعمول بها في البلد وأية متطلبات محددة لهيئة السجالت أو  ،والتي يتعين على بنك باركليز االحتفاظ بها ،لسجالت ذات الصلةهو عبارة عن قائمة با

 باإلضافة إلى تصنيف سرية هذه السجالت. ،تخزينها

 

 


