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إدارة المرونة  -1

 واالسترجاع

يجب أن ينشئ المورد إدارة فّعالة للحفاظ على قدرات المرونة واسترجاع كافة العمليات والخدمات 

السلبية الناجمة عن حوادث كبرى، كما يتعين على المورد تزويد الرئيسية بقدر كافي لتقليل األثار 

 موظفيه بالمعلومات والوعي الالزم المتعلق بتطبيق المرونة بما يتناسب مع أدوار كل منهم.

ومن ثم يتعين عليه تجنبه وأن يكون قادرا على التعافي  )أساسه المخاطرة(ا تجاري ايواجه بنك باركليز مطلب

ب بسبب توقف العمليات الكبرى، بمعني أن يتمتع بقدر من المرونة، ويجب أن يتمتع بنك في الوقت المناس

باركليز بقدر من االستقرار ويجب أن يضمن لحاملي األسهم تفعيل تدابير وقرارات مناسبة وذلك لتجنب أية 

لك يجب أن مخاطر محتملة مثل توقف العمليات الكبرى بشكل يفوق سيطرة بنك باركليز، وفى حال حدوث ذ

يتم التعامل مع مثل تلك الحوادث بصيغة متفق عليها مسبًقا أو بشكل مقبول بما يقلل من آثارها السلبية )سواء 

 على العمالء أو الجانب المالي أو اإلضرار بالسمعة(. 

تحديد األنشطة التي  -2

تتطلب مرونة أو تطبيق 

 شروط االسترجاع

أو االسترجاع للعمليات والخدمات الرئيسة بما يشمل على سبيل  يجب أن ينشئ المورد متطلبات المرونة

المثال ال الحصر أهداف وقت االسترجاع وأهداف نقطة االسترجاع ومستويات التشغيل المنقحة )كما هو 

مبين أدناه( بما يتماشى مع فئة المرونة المعتمدة من قبل بنك باركليز، )راجع أدناه مصفوفة المرونة 

 الحرجة(

ن يوضح المورد الموارد المطلوبة لتنفيذ عملياته وخدماته في أوقات الحوادث الكبرى، ويجب أن يمتلك يجب أ

 كل من العميل وبنك باركليز تفاهم مشترك حول متطلبات المرونة أو االسترجاع.

تحديد خطط المرونة أو  -3

 االسترجاع

 

الوقت المناسب )بما في ذلك األشخاص يجب أن ينشئ المورد خطط استرجاع تضمن إتاحة الموارد في 

والمرافق والموردين وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية( والالزمة إلدارة العمليات 

والخدمات الرئيسية في حاالت التوقف الكبرى، كما يجب أن يراجع المورد خطط االسترجاع سنوًيا 

 يجب مشاركة ملخص الخطط مع بنك باركليز.وعقب إدخال أية تعديالت أو تحسينات كبيرة، كما 

يجب أن يوضح المورد طبيعة الموارد المطلوبة لتنفيذ عملياته وخدماته في أوقات التوقف الكبرى، ويجب أن 

 يمتلك المورد وبنك باركليز تفاهم مشترك حول خطط المرونة أو االسترجاع. 

تحديد وعالج الفجوات  -4

المتعلقة بقدرات المرونة 

 سترجاعواال

في الخطط، وأن يعمل  يختبر المورد ويتحقق من كل الشروط المتعلقة بالمرونة أو االسترجاع والمحددة

على عالج أي قصور مكتشف على الفور. يتعين أن يضمن المورد بشكل دوري إتاحة اإلمكانات 

البنية التحتية( المطلوبة )بما يشمل األشخاص والمرافق والموردين وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات و

إلتمام عملياته وخدماته وذلك لضمان تنفيذ إستراتيجية المرونة، وقد يتمكن المورد من خالل اتفاق 

مشترك من إشراك بنك باركليز في مسألة التحقق من خطط المورد وقد ُيطلب منه المشاركة في 

   التصديق على خطط بنك باركليز بشكل دوري.

على حدود االختبار والتحقق من الصحة بما يتناسب مع أهمية الخدمة، وليس يتفق المورد وبنك باركليز 

 بمعدل تواتر يقل عن المحدد بمصفوفة المرونة الحرجة أدناه.

يجب أن تتضمن كل الشروط المضمنة في خطط المرونة واالسترجاع تقرير مصادقة ساري، على أن 

 يشارك المورد مع بنك باركليز مخلًصا من تقارير التحقق من الصحة فور إجراء االختبارات، كما يتعين 

 

 

 

 

 

 

 

 

طط المرونة واالسترجاع لتحديد ومنع التراجع غير يجب اختبار والتحقق من صحة كل الشروط الواردة في خ

المقبول في مستوى الخدمة، ولكي تتمتع الخدمات بقدر مالئم من المرونة، يجب أن تتصف كل عملية أو خدمة 

مكونة بقدرتها على استمرار تشغيلها بدون تأثر أو استرجاعها بشكل كامل بعد التوقف )بغض النظر عن 

ي محدد، أو يتعين أن يكون المورد قادرا على استخدام طرق أداء بديلة لتنفيذ المخاطر( خالل إطار زمن

  .العملية أو الخدمة لتحقيق المعيار الموازي )خالل إطار زمني محدد(

 

وُتعد فترة االحتفاظ باألدلة المجمعة خالل اختبار المصادقة مهمة أيًضا، إذ قد يتم طلبها للتدقيق أو استعراض 

 ية.الجهات التنظيم
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م خطة معالجة موثقة على المورد تسجيل كل نقطة فشل ُمعرفة خالل االختبارات وأن يطور ويملك تقدي

بالمشاركة واالتفاق مع جميع األطراف المعنية، مع امتالكه القدرة على الوصول إلى اتفاق مع الرعاة 

 التنفيذيين والجهات المدبرة للمصادر والتمويل وااللتزام بالتسليم خالل اإلطار الزمني المتفق عليه.

 

 إدارة الحوادث بفاعلية -5

التوافقية والمعالجة الفعالة وإدارة ومراجعة األحداث الكبرى )مثل  يجب أن يتخذ المورد إجراءات تدعم

 األحداث التي تظهر إمكانية تأثر العمليات العادية بشكل كبير( والتي تتصف بكونها:

  ،تلك المرتبطة باالمتثال للجهات معالجة أي قضايا سلوكية تمثل خطورة )على سبيل المثال
 الرقابية أو التأثير على العمالء أو األسواق( التي تنشأ نتيجة تعطل العمليات

 

  إدراج اتفاقية واضحة عن االرتباطات التجارية المتعددة وإجراءات التصعيد التشغيلية وصوال
 إلى إشراك بنك باركليز واستدعاء إجراءات إدارة األزمة

 

  .ضمان تسجيل الحادث واإلبالغ عنه في وقت الحق 

يجب أن يتخذ المورد إجراءات تدعم التوافقية والمعالجة الفعالة وإدارة األزمات )حينما تقع حوادث 

 كبرى أو يتعذر تجنبها( والتي:

  تضمن إشراك كبار المسئولين التنفيذيين من كافة القطاعات المتأثرة لتشكيل فريق إدارة أزمة
ب، بمعنى تشكيل فريق واحد يتمتع بمستويات السلطة الضرورية لتوجيه كل األنشطة مناس

 األساسية والتعامل بحسم مع األزمة 
 

  تشمل التعهد بإجراء مراجعات منتظمة وبشكل دوري لعملية استدعاء إدارة األزمة والتشغيل بما
 سمح بتطوير العمليات.يشمل خطوات التزويد المناسب بالمعلومات والدروس المستفادة بما ي

يجب أن يتصف المورد بالوضوح عند استخدام إجراءات معالجة وإدارة خدماته في أوقات األحداث الكبرى أو 

خالل األزمات، كما يجب توفر تفاهم مشترك بين المورد وبنك باركليز حول االرتباطات التجارية المتعددة 

 مات واألحداث الهامة. وإجراءات التصعيد التشغيلية في حالة وقوع األز

 

إعداد تقرير عن حالة  -6

 المرونة أو االسترجاع

يجب أن يحتفظ المورد بقدرته على تنسيق إنتاج التقارير الدورية المتعلقة بحالة المرونة أو االسترجاع 

قدرات  بصفة إجمالية بالنسبة للخدمة لتقديمها إلى بنك باركليز واإلدارة التنفيذية. يجب أن يشمل اإلبالغ

 المرونة الحقيقة في مقابل متطلبات المرونة واالسترجاع المطلوبة وحالة برنامج اإلصالح.

تقدم التقارير لمحة عامة عن مستويات المرونة المطلوبة في مقابل المستويات الحالية، وذلك إلى جانب 

ن القدرات المطلوبة اإلشارة لتقدم علميات اإلصالح، كما يجب أن تعكس التقارير التغيرات في كال م

 والحقيقية.
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 مصفوفة المرونة الحرجة
االسترجاع بما حيث تتطلب فئات المرونة األعلى )األرقام األصغر( معايير أعلى من المرونة أو  ( من قبل بنك باركليز،3-0تم تعريف متطلبات الحد األدنى للمرونة واالسترجاع والتحقق من الصحة من خالل فئة المرونة المخصصة للمورد )

( والتي تلبي كحد أدنى المتطلبات 0)فئة  في أكثر فئات المرونة حسًما كما يجب أن ينشئ كال من المورد وبنك باركليز متطلبات أهداف وقت االسترجاع وأهداف نقطة االسترجاع والتحقق من الصحة للخدمات المحددة يتناسب مع أهمية الخدمة،

 جب أن يتفق بنك باركليز والمورد على مستوى التشغيل المنقح. الملخصة في الجدول التالي. ي

   3   2   1   0   فئة المرونة

                    

أهداف وقت 

   االسترجاع
   ساعة 24حتى    ساعة 12حتى    ساعات 4حتى    دقائق 5حتى 

أهداف نقطة 

   االسترجاع
   ساعة 24حتى    دقيقة 30حتى    دقيقة 30حتى    دقائق 5حتى 

أهداف نقطة 

 االسترجاع

 

 اتفاق المورد وبنك باركليز
 

 اتفاق المورد وبنك باركليز
 

 اتفاق المورد وبنك باركليز
 

 اتفاق المورد وبنك باركليز
 

معدل تكرار 

االختبار/ التحقق 

   من الصحة
   شهر 12   شهر 12   شهر 12   شهر 12

 

 التعريفات

 
 ات في حاالت االسترجاع.تعني الحالة المستهدفة لتوفير البيانات في بداية عملية االسترجاع، وهي عبارة عن أداة لقياس الحد األقصى المسموح به عند فقد البيان "أهداف نقطة االسترجاع"

 بين الفشل غير المتوقع أو االنقطاع واستئناف العمليات بمستويات خدمة متفق عليها.تعني الفترة الزمنية المستهدفة  "أهداف وقت االسترجاع"

 يعني الحد األدنى من الموارد المطلوبة الستمرار عمليات األعمال وفق مستويات متفق عليها. "مستوى التشغيل المنقح"

 

 

 


