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 ةرادإ مابلطتم
 لاة طلطةيملرم إا

 اةوةإ مابلطتملاة طلطةيملرم إام لصولا
 يبامول ملصة إدهم-

 لري ةي

.  سياسة إدارة 1

 استمرارية األعمال
ةترةس ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ  اتباع تيوتل رىل صلايإد

ر  صلايونس صليا يير اإصوويلر خ اإ ديإر اإأل يصتدأل ةقيتم
 .رىل صةلإ

يااتل خق؛ خرإاىتا ال صلي اد ال يويد ةترةس ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلاقرةخسك تتن لد  
  ةترةس ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلارىيخس يلة صلىاير رلل تفدر صف ؤرف إلا يقؤت

صليوإي لىنإإ صلي نتىا تي  ةر إ إلا صفتإصدصة تي ييلتر رنيخس لرقيقتس تي يقلتاتس تي 
 .رلترف صلنإإ خةاوس خق؛ خرإاىتا

.  حوكمة إدارة 2
 استمرارية األعمال

ر اةفي م رل ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ  توتل صلايإد   ام
تنير خيتدتد تديصإ ياةفيلترة إلإتف ردصإأل صل داس 

ر رىل صةلإ  .ياإصوويلر اإأل يصتدأل ةقيتم
يااتل خق؛ خرإاىتا ال صلي اد ال يويد تىيإ ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلاقرةخسك تتن لد  

تفدر صف ؤرف إلا يقؤت  ةترةس ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلارىيخس يلة صلىاير رلل 
صلي نتىا تي  ةر إ إلا صفتإصدصة تي ييلتر رنيخس لرقيقتس تي يقلتاتس تي  صليوإي لىنإإ

 .رلترف صلنإإ خةاوس خق؛ خرإاىتا

تيوتل رىل صلايإد روإصث يتىتإ ي وتإ صةرارإ ااإأل يصتدأل  .  تحليل تأثير األعمال3
ر رىل صةلإم ياإصوويج يصرياردأل ال لخإ   ن  ةقيتم

إ يال لخإ صلاةفيإ اةفيإ رل ردصإأل صةياإصإتس صةرار
 .صليقؤت ر رل صل دارة

يااتل خق؛ خرإاىتا ال صلي اد ال يويد تىيإ ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلاقرةخسك تتن لد  
تفدر صف ؤرف إلا يقؤت  ةترةس ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلارىيخس يلة صلىاير رلل 

لرقيقتس تي يقلتاتس تي  صليوإي لىنإإ صلي نتىا تي  ةر إ إلا صفتإصدصة تي ييلتر رنيخس
 .رلترف صلنإإ خةاوس خق؛ خرإاىتا

ر  . تقييم المورد للمخاطر4 تيوتل رىل صلايإد روإصث ينتتر صلا ررإ ااإأل يصتدأل ةقيتم
رىل صةلإم لىيوإل رىل صلا ررإ صليا لد ييةخ  إلا ييلل 
صةرارإ ينارل يرختف صلنيصخر صلاقرةخس فدصإأل اوإ م أل 

 .صلا ررإ ينخرلر

يااتل خق؛ خرإاىتا ال صلي اد ال يويد تىيإ ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلاقرةخسك تتن لد  
تفدر صف ؤرف إلا يقؤت  ةترةس ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلارىيخس يلة صلىاير رلل 

صليوإي لىنإإ صلي نتىا تي  ةر إ إلا صفتإصدصة تي ييلتر رنيخس لرقيقتس تي يقلتاتس تي 
 .خق؛ خرإاىتا رلترف صلنإإ خةاوس

. خطة استمرارية 5
 األعمال

تيوتل رىل صلايإد ينر  رس صةياإصإتس ترارإ ايونس 
ليىختس تمدصل يلة صليورإلا صليا تتددمر خق؛ خرإاىتا 

لى دارة صلانداسس يتيوتل رإةرإ  رس صةياإصإتس صةرارإ 
ر تي رن  رد رإ تتس  لخق؛ خرإاىتا لاإصوويلر ةقيتم

  .رىل صل دارة ينتإصةتيتةتقرة اختإأل

 :اةييترة ردصإأل صةياإصإتس ترارإ خق؛ خرإاىتا
  مدل يلة صليورإلام: م -صلاةييى صةيإ

 ةرررة 0-4
  مدل يلة صليورإلام: م -صلاةييى صلورقا

 ةرررة 4-8
  مدل يلة صليورإلام: م -صلاةييى صلورلن

 ةررس 8-24
  تترر 5 -ةررس  24 -صلاةييى صلإصخر 
 تيود يورل  – صلاةييى صل راا  

 ا رر لج

يااتل خق؛ خرإاىتا ال صلي اد ال يويد تىيإ ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلاقرةخسك تتن لد 
تفدر صف ؤرف إلا يقؤت  ةترةس ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلارىيخس يلة صلىاير رلل 

س تي صليوإي لىنإإ صلي نتىا تي  ةر إ إلا صفتإصدصة تي ييلتر رنيخس لرقيقتس تي يقلتات
 .رلترف صلنإإ خةاوس خق؛ خرإاىتا

. عملية استدعاء خطة 6

 استمرارية أعمال المورد

تيوتل رىل صلايإد اإصووس راىتس صةيدررث  رس صةياإصإتس 

ر لنارل اقرةخس ص ةيورخرة صةيلتس  صةرارإ صلإةاتس ةقيتم

  .لىتردن

صةرارإ صلاقرةخس يصليا  يااتل خق؛ خرإاىتا ال صلي اد ال يويد تىيإ  رس صةياإصإتس 

تاال صةيدررفمر ر ص يرى  صةاإك تتن لد تفدر صف ؤرف إلا  ل؛ رلل صليوإي لىنإإ 

صلي نتىا تي  ةر إ إلا صفتإصدصة تي ييلتر رنيخس لرقيقتس تي يقلتاتس تي رلترف صلنإإ 

 .خةاوس خق؛ خرإاىتا
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. اختبار خطة 7

 استمرارية األعمال

س صةياإصإتس صةرارإ يإلنمر تيوتل رىل صلايإد ص يخرإ  ر

لاةييى صل دارة تي رن  روإصث تتس 

  .ينتإصةتيتةتقرةتراةترة اختإأل يفوإ رىل صل دارة

تيوتل رىل صلايإد نارل يقريإ صلؤويصة صليا ير يتدتدمر 

خينر  رس راةي ايرإتب صلواإ يصلاىاتس يصليةىترم 

 . يا رإايلر يصرياردمر ار خق؛ خرإاىتا رىل صلقتي صلاقرة

 ص 12اإ  - 2ي 1ى صلاةيي   لإم

 ص 24اإ  - 4ي 3ى صلاةيي   لإم

يااتل خق؛ خرإاىتا ال صلي اد ال يويد  رس يورإلا ترارإ اقرةخس يلرخىس لىيقؤت  ليورإلا 

 داس صلايإد يإلنمر للدل يلة صليورإلا صلايؤف رىتجك تتن لد تفدر صف ؤرف إلا يقؤت  ةترةس 

ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلارىيخس يلة صلىاير رلل صليوإي لىنإإ صلي نتىا تي  ةر إ 

   .تي ييلتر رنيخس لرقيقتس تي يقلتاتس تي رلترف صلنإإ خةاوس خق؛ خرإاىتا إلا صفتإصدصة

خطة التعافي من . 8

كوارث تكنولوجيا 

 المعلومات

تيوتل رىل صلايإد تل تايل لدتج  رس يورل ال ايصإن 

ياقيليوتر صلاوىيارة يير اإصوويلر ال لخىج خ اإ ديإر تي 

ار تيوتل رىتج رن  روإصث ينتتإصةتيتةتقرة رىل صل داسس ا

نارل يقؤت  صفوإصثصة صليا يةىر اإصووس ايصإن 

 .ياقيليوتر صلاوىيارة صلنيث رىتلر إلا صليلة صلاقرة 

 :اةييترة ردصإأل صةياإصإتس ترارإ خق؛ خرإاىتا

  ايورإلامدل يلة صلم -صلاةييى صةيإ: 
 ةرررة 0-4

  ايورإلامدل يلة صلم -صلاةييى صلورقا: 
 ةرررة 4-8

 ايورإلامدل يلة صلم - صلاةييى صلورلن: 
 ةررس 8-24

 تترر 5 - ةررس 24 - صلاةييى صلإصخر 

 تيود يورل  - صلاةييى صل راا  
 ا رر لج

يااتل خق؛ خرإاىتا ال صلي اد ال يويد تىيإ ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلاقرةخسك تتن لد 

ر رلل تفدر صف ؤرف إلا يقؤت  ةترةس ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلارىيخس يلة صلىاي

صليوإي لىنإإ صلي نتىا تي  ةر إ إلا صفتإصدصة تي ييلتر رنيخس لرقيقتس تي يقلتاتس تي 

 .رلترف صلنإإ خةاوس خق؛ خرإاىتا

. اختبار خطة التعافي 9

من كوارث تكنولوجيا 

 المعلومات

تيوتل رىل صلايإد ص يخرإ  رس يورل ال ايصإن ياقيليوتر 

يتنتف يورإلا صل داس إلا  صلاوىيارة لىي اد ال لدإيج رىل

ر  صفررإ صلااقا صلايؤف رىتجس يتيوتل روإصث ص  يخرإ ةقيتم

تي رن  روإصث ينتإصةتيتةتقرةتراةترة اختإأل يفوإ 

رىل تدصث صل دارةس اار تنير خاإصووس قير ا ص  يخرإ 

ينارل صي ر  صفوإصثصة صلاقرةخس ليدصإ؛ صلقير ا صليا ير 

 .يتدتدمر

 ص لإم  12 اإ  2ي 1 صلاةييى 

 ص لإم  24 اإ  4ي 3 صلاةييى 

يااتل خق؛ خرإاىتا ال صلي اد ال يويد تىيإ ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلاقرةخسك تتن لد 

تفدر صف ؤرف إلا يقؤت  ةترةس ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلارىيخس يلة صلىاير رلل 

لرقيقتس تي يقلتاتس تي  صليوإي لىنإإ صلي نتىا تي  ةر إ إلا صفتإصدصة تي ييلتر رنيخس

 .رلترف صلنإإ خةاوس خق؛ خرإاىتا
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 ةرادإ مابلطتم

 لاة طلطةيملرم إا

 لري ةي لصولا

. إدارة األزمات 11

والحوادث )فريق إدارة 

 األزمات(

تيوتل رىل صلايإد تل تايل لدتج إلإتف فدصإأل صةاارة تييلل اةفيلتس يقؤت  

صفوإصثصة صلاقرةخس إلا تر ة يليا صلتيصدن   رس ردصإأل صةاارة يصي ر 

 .تي تر ة صلي وتإ رىل يندتر صل دارة لخق؛ خرإاىتا

يااتل خق؛ خرإاىتا ال صلي اد ال يويد تىيإ ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلاقرةخسك تتن لد تفدر صف ؤرف إلا يقؤت  ةترةس ردصإأل 

ىنإإ صلي نتىا تي  ةر إ إلا صفتإصدصة تي ييلتر رنيخس لرقيقتس تي صةياإصإتس صةرارإ صلارىيخس يلة صلىاير رلل صليوإي ل

 .يقلتاتس تي رلترف صلنإإ خةاوس خق؛ خرإاىتا

. استدعاء الخطة 11

)خطة االتصاالت/سجل 

 الحوادث(

تيوتل رىل صلايإد ر ررإ خق؛ خرإاىتا إلا ترلس صقنررا صل داس خ اإ تيرى  

صةيدررث يصتدأل تي تاوإ ال  رر صةياإصإتس صةرارإ ي رر ردصإأل صةاارة 

يتتي  رر صليورإلا ال ايصإن ياقيليوتر صلاوىيارة. يتيوتل رىتج رردصد 

ل داسس  ينإتإ خرلتردن يصل ر تو  ا رإايج ار صلخق؛ إلا ترلس صقنررا ص

إلنةم رل ص تيؤرل خةوإ صلتردن صل ر تو  ا رإايج ار صلخق؛ إلا ترلس 

يورإ صل داس. اار تيوتل رىتج صةيدررث صل رس إلا صللإيل صليرلتس: إلا ترلس 

  .صقنررا صل داس تي ر ص رى  خق؛ خرإاىتا  ل؛

سك تتن لد تفدر صف ؤرف إلا يقؤت  ةترةس ردصإأل يااتل خق؛ خرإاىتا ال صلي اد ال يويد تىيإ ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلاقرةخ

صةياإصإتس صةرارإ صلارىيخس يلة صلىاير رلل صليوإي لىنإإ صلي نتىا تي  ةر إ إلا صفتإصدصة تي ييلتر رنيخس لرقيقتس تي 

 .يقلتاتس تي رلترف صلنإإ خةاوس خق؛ خرإاىتا

. غطاء خطة التعافي 12

من كوارث تكنولوجيا 

تعافي المعلومات لتوثيق 

 النظام

تيوتل ييوتف يورإلا صلقلرر لدرر  رس صليورإلا ال ايصإن ياقيليوتر 

صلاوىيارة ييىختس مدل يلة صليورإلا صل ر تتددأل خق؛ خرإاىتا لى داس 

صلانداسس اار تيوتل اإصووس ييوتف يورإلا صلقلرر يايصإلنس ارل؛ قلرر صلايإد 

ر تي إلا ترلس صلينتتإصة صلاختإأل   .رىتج ةقيتم

س ردر يقؤت  م أل صلنيصردس   تاال لخق؛ خرإاىتا صلي اد ال يويد تىيإ ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلاقرةخسك يلد تفدر إلا ترل

صف ؤرف إلا يقؤت  ةترةس ردصإأل صةياإصإتس صةرارإ صلارىيخس يلة صلىاير رلل صليوإي لىنإإ صلي نتىا تي  ةر إ إلا صفتإصدصة تي 

 .س تي رلترف صلنإإ خةاوس خق؛ خرإاىتاييلتر رنيخس لرقيقتس تي يقلتات

. اشتراك المورد وبنك 13

باركليز في 

اختبارات/تصديقات خطة 

استمرارية األعمال/خطة 

التعافي من كوارث 

تكنولوجيا المعلومات مع 

 بعضهم البعض.  

تاال لىايإد يخق؛ خرإاىتا ص  يإص؛ إلا ص يخرإصةتيادتنرة  رس 

صةياإصإتس صةرارإت رس صليورإلا ال ايصإن ياقيليوتر صلاوىيارة ار 

ر يخر يؤرف ختقلارس إلنةم رل ص  يخرإ  خونلر صلخويس تتوار ارل  ل؛ اقرةخم

  .صلا يإ؛ لةتقرإتيمرة صلتيصدن يردصإأل صةاارة

ص  يإص؛ ار صلايإد إلا ص يخرإصة صل دارة صةةرةتس ال توإ يىختس صلايرىخرة صليقلتاتسك تتن تيرى   يااتل خق؛ خرإاىتا ال

  .اقاي خوي صلديإ صلاتددأل روإصث اوإ م أل ص  يخرإصة

 


