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 األهمية وصف الرقابة نوع الرقابة مجال الرقابة

 إدارة التقادم  -1

 
 ضمان ترتيبات الدعم الجارية 

 
ينبغي على المورد إبالغ بنك باركليز بالتغييرات في مدى القدرة 

أو غير المباشر ألصول تكنولوجيا على تقديم الدعم المباشر 
المعلومات المستخدمة في تقديم الخدمات لبنك باركليز، كما 

ينبغي ضمان ترقية هذه األصول أو استبعادها في الوقت 
 المناسب.

قد تتسبب السجالت أو اإلجراءات غير الكافية الخاصة بأصول األجهزة 
المعتمدة على األجهزة أو  والبرمجيات البعيدة عن خدمات التكنولوجيا أو الدعم

البرامج القديمة غير المناسبة في القيام بأداء غير مقبول وعدم االستقرار ووجود 
 ثغرات أمنية وفقدان العمل وتكبد تكاليف هجرة مفرطة.

 التعامل مع الحوادث -2

 
 تسجيل الحوادث وتصنيفها وتسويتها

 
المتعلق ينبغي على المورد تشغيل نظام التعامل مع الحوادث 

بتشغيل أنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها 
لضمان تحديد مثل هذه الحوادث التشغيلية وتسجيلها وتصنيفها 

بشكل مناسب إما تسويتها بشكل سريع أو تصعيدها عند 
 الضرورة

 

قد تتسبب حوادث التكنولوجيا التي لم يتم اإلبالغ عنها في الوقت المناسب أو غير 
بتفاصيل كافية أو التي لم يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة معها المزودة 

 في تعطيل الخدمات أو األنظمة التي يمكن تجنبها أو تلف البيانات أو فقدانها

 إدارة المشكالت -3

 
 تحديد المشكالت التكنولوجية وتقييمها وتحليلها وتسويتها

 
المشكالت الخاصة ينبغي على المورد تشغيل نظام التحقيق في 

بحوادث التكنولوجيا في الوقت المناسب لضمان تحديد هذه 
المشكالت وتسجيلها من خالل تحليل األسباب الجذرية واتخاذ 

 القرارات الفعالة للحد من احتمالية تكرار الحادث وتأثيره.
 

قد يتسبب عدم تحديد وتسوية المشكالت المؤدية لوقوع الحوادث المؤثرة على تقديم 
خدمات التكنولوجيا في تعطيل الخدمات أو األنظمة التي يمكن تجنبها أو تلف 

 البيانات أو فقدانها
 

 إدارة التهيئة -4

 

 االحتفاظ بسجالت تهيئة التكنولوجيا كاملة ودقيقة
 

ينبغي على المورد االحتفاظ بمدخالت السجالت كاملة ودقيقة 
)األجهزة والبرامج( وذلك فيما يتعلق بجميع مكونات التكنولوجيا 

المستخدمة في تقديم الخدمات لباركليز، باإلضافة إلى المعلومات 
الضرورية لدعمها المستمر ، كما ينبغي عليه أيًضا أن يضمن 

االحتفاظ بجميع هذه المدخالت محدثة، فضال عن ذلك ُيشار إلى 
 جميع مكونات التكنولوجيا هذه باسم "بيئة اإلنتاج"

مدخالت سجالت غير مناسبة خاصة بمكونات التكنولوجيا قد يؤدي استخدام 
)األجهزة والبرامج( والتي تتضمن ملكيات محددة وتبعيات الطرف الثالث إلى تقديم 

 خدمات وبيانات غير آمنة وغير موثوق بها
 

 إدارة التهيئة  -5

 

 عزل بيئة اإلنتاج
 

ينبغي على المورد التأكد من أن جميع أنظمة وخدمات إنتاج 
تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تقديم الخدمات لباركليز غير 

أو مستخدمة  بيئة اإلنتاجمشتملة على مكونات غير موجودة في 
 لها أو يمكن الوصول إليها من خاللها

بمكونات التكنولوجيا قد يؤدي استخدام مدخالت سجالت غير مناسبة خاصة 
)األجهزة والبرامج( والتي تتضمن ملكيات محددة وتبعيات الطرف الثالث إلى تقديم 

 خدمات وبيانات غير آمنة وغير موثوق بها
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 األهمية وصف الرقابة نوع الرقابة مجال الرقابة

 إدارة التهيئة -6

 

 إدارة ممارسة التعليمات برمجية المصدر
 

ضمان تسجيل التعليمات برمجية المصدر ينبغي على المورد 
والمخطوطات واألدوات المساعدة المتعلقة بتقديم الخدمات 

لباركليز في قاعدة بيانات إدارة التهيئة وإدارتهم وفق مراقبة 
التغيير، وذلك كغيرهم الخاصين بمراقبة األحداث ومعالجة 

المجموعات وإعداد التقارير ونقل الملفات وما إلى ذلك 
 دارات الحديثة والسابقة(.)اإلص

 

قد يؤدي استخدام مدخالت سجالت غير مناسبة خاصة بمكونات التكنولوجيا 
)األجهزة والبرامج( والتي تتضمن ملكيات محددة وتبعيات الطرف الثالث إلى تقديم 

 خدمات وبيانات غير آمنة وغير موثوق بها
 

 استمرارية الخدمة -7

 

االستعادة المناسبة والتحقق من تقديم ترتيبات االسترداد أو 
 صحتها

 

ينبغي على المورد معرفة احتياجات االسترداد أو االستعادة 
ألنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة لبنك باركليز 

والموافقة عليها، كما ينبغي عليه ضمان الممارسة الفعالة 
 لترتيبات استمرارية خدمات البنك والتحقق من صحتها

 

يؤدي غياب التخطيط الفعال الستمرارية الخدمة إلى فقدان خدمات التكنولوجيا قد 
 الخاصة باألعمال أو العمالء عقب وقوع أي حادث

 

 استمرارية الخدمة -8

 

 إدارة بيئة مركز البيانات
 

ينبغي على المورد تحديد الترتيبات األمنية البيئية والمادية 
بتقديم الخدمات لبنك باركليز الخاصة بمراكز البيانات المعنية 

 وإدارتها ومراقبتها على نحو فعال.
 

قد يؤدي غياب التخطيط الفعال الستمرارية الخدمة إلى فقدان خدمات التكنولوجيا 
 الخاصة باألعمال أو العمالء عقب وقوع أي حادث

 

ترتيبات احتياطية ألنظمة  -9

 والبيانات

 

 المناسبة والفعالةتشغيل عمليات النسخ االحتياطية 
 

ينبغي على المورد التأكد من أن جميع أنظمة وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات المستخدمة في تقديم الخدمات لبنك باركليز لديها 

جميع عمليات النسخ االحتياطية المناسبة لتلبية احتياجات البنك 
 بشكل فعال.

 

إدارتها بشكل غير فعال في قد يتسبب فقدان النسخ االحتياطية لبيانات األعمال أو 
 تعطيل األنظمة أو الخدمات أو فقدان البيانات أو الكشف عنها بشكل غير مناسب

 

ترتيبات احتياطية  -11

 ألنظمة والبيانات

 

 ضمان الحفاظ على وسائط النسخ االحتياطية آمنة وموثوق بها
 

ينبغي على المورد التأكد من أن وسائط النسخ االحتياطية 
في تقديم الخدمات لبنك باركليز والترتيبات الالزمة  المستخدمة

لمعالجة هذه الوسائط وتخزينها ال تزال آمنة وموثوق بها في 
 جميع األوقات.

قد يتسبب فقدان النسخ االحتياطية لبيانات األعمال أو إدارتها بشكل غير فعال في 
 ل غير مناسبتعطيل األنظمة أو الخدمات أو فقدان البيانات أو الكشف عنها بشك
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 إدارة القدرة واألداء -11

 

 تلبية االحتياجات التكنولوجية لبنك باركليز
 

ينبغي على المورد تحديد مستويات األداء والقدرة المناسبة لجميع 
مكونات تكنولوجيا المعلومات الرئيسية المستخدمة في تقديم 

لبنك باركليز وإجراء مراقبة منتظمة لضمان تلبية الخدمات 
 احتياجات البنك بشكل فعال.

 

قد يؤدي تعريف احتياجات األعمال أو العمالء أو توثيقها بشكل غير فعال إلى أداء 
 خدمات التكنولوجيا بشكل غير مقبول وحدوث خسائر فادحة في األعمال

 إدارة التغيير -12

 

 التغييرفرض مراقبة صارمة على 
 

ينبغي على المورد التأكد من أن جميع مكونات تكنولوجيا 
المعلومات المستخدمة في تقديم الخدمات لبنك باركليز تدار في 

ظل نظام مراقبة صارمة على التغيير والتي تأخذ في عين 
 االعتبار األهداف التالية:

 عدم التغيير بدون الحصول على الترخيص المناسب - 
 فصل المهام بين تغيير البادئ والمعتِمد والمنفذ - 
التخطيط للتغييرات وإدارتها وفًقا لمستوى المخاطر ذات  - 

 الصلة
مراعاة التغييرات لآلثار المحتملة على األداء أو التأثير على  - 

 فاعلية مكونات التكنولوجيا
 الموافقة على جميع التغييرات قبل تنفيذها  - 
تعديل بيئة اإلنتاج على أولئك الذين يحتاجون  اقتصار حقوق - 

 إلى هذه الحقوق ألداء أدوارهم
إخضاع التغييرات الختبارات تكنولوجية وعملية مع االحتفاظ  - 

 باألدلة
إجراء االختبار في بيئة مخصصة مناسبة لمتطلبات االختبار  - 

 وألنشطة االختبار المخطط له
تخدم بشكل فعال وتحديث يصاحب إجراء التغيير تدريب المس - 

 النظام والمستخدم والوثائق اإلجرائية بشكل مناسب
 

قد يتسبب عدم اتخاذ التدابير الالزمة لمراقبة مستويات األداء أو قدرة موارد 
تكنولوجيا المعلومات واالحتفاظ بها بما يتماشى مع االحتياجات الحالية والمستقبلية 

نولوجية أو فقدانها أو حدوث خسارة فادحة بشكل فعال إلى الحد من الخدمات التك
في األعمال، فضال عن ذلك قد تؤدي عمليات التغيير غير المناسبة لمنع التغييرات 

غير المصرح بها في خدمات التكنولوجيا إلى تعطيل الخدمات أو تلف البيانات 
 وفقدانها أو المعالجة بشكل خاطئ

 

 

 


