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 األهمية الوصف متطلبات األمن اإللكتروني

يتعين حماية بيانات بنك باركليز واألصول أو النظم المستخدمة في حفظ البيانات أو معالجتها من  ماية األصول وتهيئة النظامح -0

 العبث المادي أو الفقدان أو التلف أو االستيالء والتهيئة أو التغييرات غير الالئقة.

مالئم للخطر إذا لم يتم تطبيق هذه القواعد قد تتعرض بيانات بنك باركليز غير المحمية بشكل 

وهو ما قد يؤدي إلى تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو إلحاق الضرر بسمعة  ؛بطريقة سليمة

وقد تكون الخدمات عرضة للمشاكل األمنية التي يمكن أن تضر ببيانات البنك، مما يتسبب . البنك

 خرى.في انقطاع الخدمة أو تمكين األنشطة الضارة األ

يجب حماية بيانات وأنظمة التشغيل الخاصة بالتخزين أو المعالجة ببنك باركليز ضد أي تغييرات  التغييرات وإدارة تصحيح البرامج -5

 .غير مالئمة قد تضر بوجود البيانات أو سالمتها

قد تكون الخدمات عرضة للقضايا األمنية التي ف ،إذا لم يتم تطبيق هذه القواعد بطريقة سليمة

يمكن أن تضر ببيانات المستهلك، مما يتسبب في انقطاع الخدمة أو تمكين األنشطة الضارة 

 األخرى. 

يجب حماية البيانات المحفوظة في النظام السحابي الخاص ببنك باركليز أو بواجهة االتصال  الحوسبة السحابية/حوسبة اإلنترنت -3

 عبر اإلنترنت بطريقة مالئمة بواسطة استخدام نظم مراقبة سليمة لمنع تسرب البيانات. العام

مما قد يؤدي  ؛قد تتعرض بيانات بنك باركليز لخطر االختراق ،في حالة عدم تنفيذ هذه القواعد

 .إلى عقوبة قانونية وتنظيمية أو أضرار متعلقة بالسمعة

حماية بيانات بنك باركليز والبنية التحتية األساسية بشكل مالئم عن طريق وسائل التحكم يجب  كترونيلإدارة مخاطر األمن اإل -4

في التكنولوجيا واألشخاص والعمليات المناسبة لمنع تعطل الخدمة أو فقدان البيانات بعد التعرض 

 للهجمات اإللكترونية.

أو قد يكون هناك ضياع في حالة عدم تنفيذ هذه القواعد، قد يتم تسريب بيانات بنك باركليز، 

 للخدمة مما قد يؤدي إلى تنفيذ عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بسمعة البنك.

يجب أن تكون أدوات ووسائل التحكم المضادة للبرامج الضارة مفعلة بشكل جيد لحماية البيانات  الحماية من البرامج الضارة -2

 وغيرها من أشكال البرامج الضارة. بشكل كاِف من البرامج الضارة، مثل الفيروسات

في حالة عدم تنفيذ هذه القواعد، قد يتم تسريب بيانات بنك باركليز، أو قد يكون هناك ضياع 

 للخدمة مما قد يؤدي إلى تنفيذ عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بسمعة البنك. 

 

من الخدمة، إلى جانب توفير  االتي تعد جزء  يجب تحديد جميع الشبكات الخارجية والداخلية  أمن الشبكة -0

 الحماية الالزمة للتصدي للهجمات من خاللهم.

قد يتمكن المتطفلون من تخريب الشبكات الداخلية والخارجية بهدف الوصول إلى الخدمات أو 

 إلى البيانات من خاللها، وذلك في حالة عدم تطبيق هذه القواعد.
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 األهمية الوصف متطلبات األمن اإللكتروني

يتعين تصميم وتطوير الخدمات والنظم بما في ذلك تطبيقات الهواتف المحمولة بطريقة تعمل  التنمية اآلمنة -7

 على الحماية والحد من نقاط الضعف والتهديدات األمنية.

قد يتسبب عدم تطبيق هذه القواعد بشكل صحيح إلى تعرض تلك الخدمات لخروقات أمنية، 

إتاحة البيانات السرية للعمالء مما يؤدي النقطاع الخدمة أوالسماح ألنشطة ضارة أخرى وبالتالي 

 بالدخول إلى النظام.

ا عن مواطن الضعف التقييم األمني -8 في حالة عدم تنفيذ هذه القواعد، قد يتم تسريب بيانات بنك باركليز، أو قد يكون هناك ضياع  يجب أن يتم فحص األنظمة والخدمات بعناية وحرص وبشكل مستقل بحث 

 للخدمة مما قد يؤدي إلى تنفيذ عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بسمعة البنك. 

ارة وغير يتعين تفعيل نظم المراقبة والمراجعة والتسجيل بشكل مالئم للكشف عن األنشطة الض مراقبة النظام -9

 المالئمة.

إذا لم يتم تطبيق هذه القاعدة بشكل سليم، فلن يتمكن الموردون من كشف ومعالجة االستخدام 

 الضار أو غير المناسب للخدمات أو البيانات في فترات زمنية معقولة.

ا للبنك، فالبد أن تكون  المساحة المخصصة للبنك -06 فيما يتعلق بالخدمات المقدمة التي تتطلب مساحة مخصصة رسمي 

ما إذا كانت  من العقد 7المتطلبات المادية والفنية للمساحة في موضعها، )وسوف يؤكد الجدول 

 المساحة المخصصة للبنك هي إحدى متطلبات الخدمة(.

مما قد يؤدي إلى  ،لضوابط الفنية والمادية المناسبةإذا لم يتم تنفيذ هذه القاعدة، قد ال تتوافر ا

 .تأخير الخدمة أو تعطيلها أو حدوث خروقات أمنية

 

 

 

 

دي إلى مما قد يؤ ،إذا لم يتم تنفيذ هذه القاعدة، قد ال تتوافر الضوابط الفنية والمادية المناسبة يجب أن يتم تشفير البيانات والمعلومات السرية لبنك باركليز. التشفير -00

 .تأخير الخدمة أو تعطيلها أو حدوث خروقات أمنية
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 الحد األدنى لمتطلبات التحكم -الحماية من البرامج الضارة  -1
 وصف التحكم عنوان التحكم منطقة التحكم

إدارة أصول تكنولوجيا 

 المعلومات

ا للتحقق من أن جرد هذه األصول حديث وكامل ودقيق.يجب أن يتوفر جرد لجميع أصول تكنولوجيا المعلومات وأن يكون هناك  الجرد  إجراء الختبار واحد على األقل سنوي 

إدارة أصول تكنولوجيا 

 المعلومات

ا أثناء عملية النقل في جميع األوقات. الحماية المادية عند النقل  يجب أن تكون جميع أجهزة تكنولوجيا المعلومات محمية مادي 

إدارة أصول تكنولوجيا 

 المعلومات

لتحكم في بيئات مناطق التخزين الممتلكة يجب أن يتم تشفير كافة وسائط النسخ واألرشفة وتأمينها والتي تحتوي على معلومات بنك باركليز المستخدمة في تقديم الخدمات، كما يجب ا وسائط النسخ االحتياطي

 والمشغلة والمتعاقد عليها بواسطة المورد بما يتماشى مع تصنيف المعلومات والتعامل مع الجدول. 

ارة أصول تكنولوجيا إد

 المعلومات

تأمين التخلص من البيانات 

 والوسائط

يجب و .ون هذه البيانات غير مطلوبةيجب أن يتم التخلص من الخصوصيات أو البيانات المتعلقة بالبنك سواء كانت مطبوعة أو مكتوبة على أن يكون ذلك بطريقة آمنة بمجرد أن تك

 ئط بشكل آمن حتى ال يمكن استردادها بمجرد أن تصبح غير مطلوبة.أن تمحى البيانات الموجودة على الوسا

إدارة أصول تكنولوجيا 

 المعلومات

 استخدامهاانات وإساءة م تهيئة استخدام الحوسبة المتنقلة بشكل آمن في جميع األوقات فيما يتعلق باستخدام رجال األعمال للسياسات واإلجراءات لمنع تسرب البيتتيجب أن  الحوسبة المتنقلة
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 الحد األدنى لمتطلبات التحكم -التغيير وإدارة التصحيح -2
 وصف التحكم عنوان التحكم منطقة التحكم

 عملية إدارة تغيير قوية لمنع أي انقطاع للخدمة أو خروقات أمنية.يجب أن يتم تسجيل كافة تغييرات تكنولوجيا المعلومات الرئيسية السابقة ومن ثم اختبارها واعتمادها من خالل  إدارة التغيير التغيير وإدارة التصحيح

الموردين التي ال يجب أن يتم اتخاذ تدابير أمنية ألنظمة . ويتعين على المورد تنفيذ اإلصالحات الطارئة حال وجودها والموافقة عليها إال إذا تسبب ذلك في مخاطر مرتفعة لألعمال اإلصالحات الطارئة التغيير وإدارة التصحيح

 هذه التغييرات بما يتوافق مع عملية إدارة تغيير المورد. تتميجب أن و .يمكن تحديثها ألي سبب من األسباب حتى تتمكن من الحماية التامة للنظام الضعيف

يتعين على و .والتي تدعمها الضوابط اإلدارية وإجراءات إدارة التصحيح والوثائق التشغيلية يتعين على المورد وضع استراتيجية خاصة بإدارة التصحيح وتنفيذها • إدارة التصحيح التغيير وإدارة التصحيح

 المورد وضع استراتيجية خاصة بإدارة التصحيح وتنفيذها والتي تدعمها الضوابط اإلدارية وإجراءات إدارة التصحيح والوثائق التشغيلية.

حديثات لحل الثغرات األمنية، فإنه يجب تثبيتهم في الوقت المناسب خالل عملية متفق عليها لمنع أي خروقات بمجرد توفر تصحيحات أمن تكنولوجيا المعلومات والت •

يجب . وين التي ال يمكن تحديثها لسبب من األسباب حتى تتمكن من اتخاذ تدابير الحماية التامة للنظام الضعيفديجب أن يتم تثبيت إجراءات أمنية ألنظمة المورو .أمنية

 تخذ هذه التغييرات وفقا لعملية إدارة تغيير المورد.أن ت

 يتم فحص التطبيقات مفتوحة المصدر للكشف عن مواطن الضعف البارزة. •
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 الحد األدنى لمتطلبات التحكم -الحوسبة السحابية وحوسبة اإلنترنت  -3
 وصف التحكم عنوان التحكم منطقة التحكم

ات والخدمة مع حجم المخاطر حتى يتم يجب موافقة بنك باركليز على جميع استخدامات الحوسبة السحابية كجزء من الخدمة المقدمة للبنك، كما يجب أن تتناسب ضوابط حماية البيان السحاببةالحوسبة  الحوسبة السحاببة

 منع تسريب البيانات أو حدوث خروقات أمنية.

 .هذه األصول داخل الدول المعتمدة والمناطق التي تشمل مناطق التعافي من الكوارثيجب تواجد   الحوسبة السحاببة الحوسبة السحاببة

  ،يجب حماية األصول باستخدام متطلبات منع فقدان ويجب أن يتم التحكم في معلومات األصول بما فيها األنظمة االفتراضية المستخدمة في تقديم الخدمات السحابية

مسبقة يجب أن تتوفر موافقة رسمية و .تشفير عالي الجودة وضوابط التشفيرالأنظمة كشف التسلل وشبكة أنظمة كشف التسلل والبيانات ومكافحة الفيروسات ومضيف 

 كل البيانات المصنفة وجرود البيانات. بما فيهاعلى نقل البيانات إلى البيئات السحابية والتخزين المحمول وما إلى ذلك، 

 ون مفاتيح التشفير آمنة ومحجوبة الوصوليجب أن تكو .يجب تشفير وسائط النسخ. 

 .يجب مناقشة جميع الضوابط المتعلقة بالخدمات السحابية من قبل بنك باركليز وموافقته عليها 
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 الحد األدنى من متطلبات التحكم -إدارة مخاطر األمن اإللكتروني  -4
 وصف التحكم عنوان التحكم منطقة التحكم

األمن إدارة مخاطر 

 كترونيلاإل

ا من خالل تقييم المخاطر اإللكترونية:  يجب أن يكون بيان مخاطر األمان على اإلنترنت فيما يخص العمليات التنظيمية واألصول واألفراد مفهوم 

 تقييم نقاط ضعف األصول •

 تحديد كل من التهديدات الخارجية والداخلية •

 تقييم آثار األعمال المحتملة •

تعلقة بأمن المعلومات المخاطر والتهديدات ثم وضع األولويات ومن ثم اتخاذ اإلجراءات للتخفيف من حدتها. يلتزم المورد بإجراء تقييمات للمخاطر المنتظمة الميتعين تحديد حجم 

إذا تم تحديد خطر مادي  .المخاطر التي تم تحديدها حيث يجب تنفيذ تلك الضوابط واتخاذ مثل هذه الخطوات المطلوبة للتخفيف من ؛(اشهر   05ال تقل عن مرة كل  ،)وعلى أي حال

 ساعة. 54يمكن أن يؤثر بالسلب على السمعة أو الخدمة المقدمة من بنك باركليز، فإنه يجب على المورد إخطار البنك بذلك في خالل 

 

إدارة مخاطر األمن 

 كترونيلاإل

 المالئم عن طريق ضمان ما يلي:يتعين حوكمة األمن اإللكتروني  حوكمة األمن اإللكتروني:

 المعلومات المتخصصة ووظيفة األمن اإللكتروني التي تتحمل مسئولية دمج أمن المعلومات في أعمال المورد بصفة مستمرة. •

والمتطلبات البيئية والتشغيلية للمورد السياسات واإلجراءات والعمليات المستخدمة في إدارة ورصد المتطلبات التنظيمية والقانونية ومتطلبات المخاطر اإللكترونية  •

 المعرفة والموثقة والتي تعتمدها اإلدارة العليا بشكل سنوي.

طبيقات وتركيبات الكمبيوتر وشبكات يجب أن يقوم المورد بالتأكيد على أن حالة أمن المعلومات لكل من البيئات الهامة لتكنولوجيا المعلومات )بما فيها أنظمة المورد( والت •

إذا تم تحديد خطر مادي يمكن أن  .ترنت وأنشطة تطوير األنظمة الداعمة للخدمات خاضعة لمراجعات شاملة ومنتظمة تجريها وظيفة مستقلة داخل منظمة المورداإلن

 ساعة. 54يؤثر بالسلب على السمعة أو الخدمة المقدمة من بنك باركليز، فإنه يجب على المورد إخطار البنك بذلك في خالل 
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إدارة مخاطر األمن 

 كترونيلاإل

يجب و .وليات مع هذا الجدوليجب أن يقوم المورد بانتظام، أو على األقل مرة في السنة التقويمية أثناء الفترة، بإجراء قياس ومراجعة وتوثيق توافق األدوار والمسؤ • األدوار والمسؤوليات

 يوم عمل كحد أدنى. 56بنك باركليز على أن يعيده في خالل  على المورد على الفور وبدقة أن يستكمل االستبيان المقدم من

مساس بحقوق البنك يلتزم المورد بإكمال أي إصالحات مطلوبة في إطار زمني يحدده بنك باركليز في حالة وجود تقييمات غير متطابقة مقدمة من المورد، دون ال •

 األخرى.

 

إدارة مخاطر األمن 

 كترونيلاإل

يجب تأسيس نظام ينطوي على االستجابة و .على الفور يجب االستجابة للحوادث األمنية وخروقات البيانات وإعطاء تقارير لبنك باركليز عنها وعن سير العمل في إجراءات عالجية االستجابة للحوادث:

ا توجه   .مها البنكللحوادث في الوقت المناسب، باإلضافة إلى تقديم التقارير المتعلقة باختراق البيانات أوالخدمات التي يقد لتنفيذ التحقيقات  امالئم   اويجب أن يتضمن هذا النظام أيض 

 القضائية.

إدارة مخاطر األمن 

 كترونيلاإل

 ؤولياتهم.كل الموظفين بشكل كاف لتنفيذ أدوراهم ومس تدريبتؤكد المواد التدريبية المناسبة المشتملة على الوعي باألمن اإللكتروني على  :التدريب على زيادة الوعي
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 الحد األدنى لمتطلبات التحكم -الحماية من البرامج الضارة  -5
 وصف التحكم عنوان التحكم منطقة التحكم

المستخدمة في توفير الخدمة في جميع األوقات من أجل منع تعطل الخدمة أو الخروقات يتعين تطبيق أحدث نظم الحماية من البرامج الضارة على جميع أصول تكنولوجيا المعلومات  الحماية من البرامج الضارة الحماية من البرامج الضارة

 األمنية.

 يتعين على المورد إنشاء نظم الحماية من التعليمات البرمجية أو البرامج الضارة وتحديثها أوال  بأول وفق ا لممارسات الصناعة الجيدة. •

باستخدام  برمجية الضارة إلى نظم بنك باركليز وعمالء البنك والجهات الخارجية التي تستخدم نظم البنك أو نظم المورديتعين على المورد الحماية من نقل التعليمات ال •

 أساليب معايير الصناعة الحالية.
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 الحد األدنى لمتطلبات التحكم -أمن الشبكة  -6
 وصف التحكم عنوان التحكم منطقة التحكم

عن حمايتها باستخدام كافة الوسائل المدمجة  يتعين على المورد ضمان تصميم الشبكة بطريقة تجعلها قادرة على التأقلم مع مستويات المرور الحالية والمتوقعة فضال   • االتصاالت الخارجية أمن الشبكة

 المتاحة للتحكم في األمان.

عن دعمها لمتطلبات  بمخططات دقيقة وحديثة تتضمن كافة مكونات النظام وواجهات النظم األخرى فضال  يتعين على المورد ضمان دعم الشبكة المتعلقة بتقديم الخدمة  •

 وإجراءات التحكم الموثقة.

 انات.ات األمنية للبييتعين توثيق كافة االتصاالت الخارجية للشبكة وتوجيهها من خالل جدار حماية تم التحقق منه واعتماده قبل إجراء االتصاالت لمنع الخروق •

 لمنع الخروقات األمنية. WPA2يتعين خضوع كافة وسائل الوصول الالسلكي للشبكة إلى بروتوكوالت التشفير والفصل والتوثيق والتفويض مثل  الوصول الالسلكي أمن الشبكة

 يتعين موافقة بنك باركليز على أي اتصاالت السلكية يسمح بها من مواقع المورد فقط.

 إلى شبكة المورد.يتعين على المورد ضمان توجيه كافة الشبكات التي ال يديرها المورد أو غير المملوكة له من خالل جدار الحماية قبل السماح له بالوصول  • الحمايةجدر  أمن الشبكة

مراجعة تكوينات  ينبغيكما  .عن تهيئتها بحيث ال تسمح سوى بالمرور المطلوب يتعين ضمان جدر الحماية إلجراء اتصاالت أمان بين النظم الداخلية والخارجية فضال   •

 زالة القواعد الزائدة عن الحاجة أو غير الالئقة واالعتماد القابل للتطبيق المتاح لألدلة. إل بانتظامجدار الحماية 

بما في ذلك التهديدات وإللكترونية يجب نشر نظم وأدوات كشف / منع التسلل في جميع المواقع المناسبة بالشبكة ومراقبة اإلنتاج وفق ا لذلك من أجل كشف الخروقات األمنية ا كشف / منع التسلل أمن الشبكة

 المستعصية المتقدمة.

وذلك يتضمن هجمات الحرمان من  ،األساسية والشبكة للحماية من انقطاع الخدمة عن طريق الهجمات اإللكترونية في جميع األوقات يتعين اتباع نهج الدفاع في العمق في النظم الحرمان من الخدمة الموزعة أمن الشبكة

 الخدمة والحرمان من الخدمة الموزعة.
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 الحد األدنى لمتطلبات التحكم -التنمية اآلمنة  -7
 وصف التحكم عنوان التحكم منطقة التحكم

كما يتعين وضع معايير الترميز اآلمنة واتخاذها بما يتماشى مع ممارسات  .يتعين إجراء جميع أعمال التنمية بما يتماشى مع منهجية تنمية النظم الموثقة المعتمدة في جميع األوقات منهجية التنمية اآلمنة اآلمنةالتنمية 

 حيث يستخدم الترميز في الدفاع عن نقاط الضعف المعروفة والممكنة. ؛الصناعة الجيدة لمنع الثغرات األمنية وانقطاع الخدمة

كما يتعين عدم وجود بيانات حية  .لعرضيةيتعين تطوير/بناء جميع النظم في بيئة غير إنتاجية والفصل بين الواجبات في جميع األوقات لمنع تسريب البيانات وتعديل/حذف البيانات ا فصل البيئة التنمية اآلمنة

 االختبار إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك باركليز.في 

البيانات الحية في البيئات  التنمية اآلمنة

 غير اإلنتاجية

والموافقة على وسائل  وبة من بنك باركليزيتعين على المورد ضمان عدم استخدام البيانات الحية )بما في ذلك البيانات الشخصية( في البيئات غير اإلنتاجية بدون موافقة مسبقة مكت

يتعين على المورد ضمان تأمين هذه البيانات بنفس مقدار البيئة اإلنتاجية  ،وفي حالة استخدام البيانات الحية في البيئات غير اإلنتاجية .التحكم التي يتعين تنفيذها لحماية البيانات الحية

 بعد الحصول على موافقة مالك بيانات بنك باركليز.

 عن توثيق هذه الممارسات بالكامل. فضال   ،بما في ذلك تعريف المتطلبات األمنية واختبارها ،يتعين على المورد حيازة ممارسات التنمية اآلمنة لنفسه وللمتعاقدين من الباطن ممارسات الترميز اآلمن اآلمنةالتنمية 

حيث يتم حماية هذا  ،الواجبات لتطوير النظام بما في ذلك ضمان عدم إمكانية وصول مطوري النظام إلى البيئة الحية إال في حاالت الطوارئيتعين على المورد ضمان الفصل بين  الفصل بين الواجبات التنمية اآلمنة

 روف.وسوف يتم تسجيل مثل هذه األنشطة وخضوعها لمراجعة مستقلة في هذه الظ .الوصول بوسائل تحكم مناسبة مثل اإلجراءات المتخذة في حاالت الطوارئ

 أمنية. يتعين تحقق وظيفة ضمان الجودة من إدراج جميع األنشطة األمنية الرئيسية في عملية تطوير النظام لمنع انقطاعات الخدمة ووجود نقاط ضعف ضمان الجودة التنمية اآلمنة
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 الحد األدنى لمتطلبات التحكم -التقييم األمني  -8
 التحكموصف  عنوان التحكم منطقة التحكم

 ؛ذلك مواقع التعافي من الكوارث يتعين على المورد إدخال نظام مستقل لتقييم أمن تكنولوجيا المعلومات / اختبارات اختراق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بما في • اختبار االختراق التقييم األمني

 .التي يمكن استغاللها الختراق البيانات الخاصة ببنك باركليز من خالل الهجمات اإللكترونية حيث يجب القيام بذلك بشكل سنوي على األقل للتعرف على نقاط الضعف

يتعين إجراء االختبار بما يتماشى مع ممارسات الصناعة الجيدة ومن خالل جهة تقييم و .كما يتعين ترتيب كافة نقاط الضعف األمنية وفق ا لخطورتها وتتبعها لتحليلها

 أمني معترف بها.

ية للسماح باألحداث التي تثيرها عين على المورد اإلبالغ عن نطاق التقييم األمني والموافقة عليه مع بنك باركليز وأنشطة االختبار وخاصة أوقات/تواريخ البداية والنهايت •

 لنهاية العام وما إلى ذلك. باإلضافة إلى منع تعطل األنشطة الرئيسية لبنك باركليز مثل التقارير الماليةهذا  .نظم مراقبة بنك باركليز

يوم عمل  56ه أن يكون له الحق في إجراء التقييم األمني لنظم المورد بموجب إشعار خطي من بنك باركليز للمورد في فترة تبلغ ئيتعين على بنك باركليز و/أو وكال •

ا.  02رد قبل بدء التقييم األمني بـعلى أن يتم إرسال التردد والنطاق والطرق المستخدمة في إجراء التقييم األمني إلى المو  يوم 

 يتعين اإلبالغ عن جميع القضايا التي قرر المورد المخاطرة بقبولها واالتفاق عليها مع بنك باركليز.  •
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 :ها على نظم المورد من أجل القيام بما يليؤالتقييم األمني يعني االختبارات التي يتم إجرا
 .القضايا الوظيفية في التطبيقات أو البنية التحتيةأو /تحديد التصميم و-أ

 .عن نقاط الضعف في تدابير العملية أو التقنية المضادة فضًل  بحث نقاط الضعف في التطبيقات أو معلمات الشبكة أو عناصر البنية التحتية األخر-ب
بما في ذلك األمثلة على اختبارات البنية  أو غير المعروفة/خطاء الجهاز أو البرنامج المعروفة وأعن  فضًل  الملئمة تحديد نقاط الضعف المحتملة التي يمكن أن تنجم عن تهيئة النظام الضعيفة أو غير-ج

 .التحتية والتطبيقات التي يمكن أن تعرض المورد أو بنك باركليز للمخاطر الناجمة عن األنشطة الضارة
i.الدخل المبطل أو غير الصحيح . 
ii.التحكم في الوصول المعطل . 
iii.إدارة الدورة والمصادقة المعطلة . 
iv. أخطاء البرمجة عبر الموقع(XSS .) 
v. 
vi.تجاوز التخزين المؤقت . 
vii.أخطاء اإلدخال . 
viii.معالجة األخطاء بشكل غير الئق . 
ix.التخزين غير اآلمن . 
x.الحرمان من الخدمات . 
xi.إدارة التهيئة غير اآلمنة . 
xii. االستخدام المناسب لـSSL/TLS . 
xiii.للتشفير االستخدام المناسب . 
xiv.االختبار وموثوقية مكافحة الفيروسات. 

 .يتضمن هذا التقييم األنشطة ويشير إلى اختبار االختراق
 .جهة التقييم األمني هي جهة خارجية مناسبة ومؤهلة يتم تعيينها إلجراء التقييم األمني
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 الحد األدنى لمتطلبات التحكم -تهيئة النظام  -9
 وصف التحكم عنوان التحكم منطقة التحكم

 ة.يتعين أن تحتوي جميع األجهزة والنظم على وقت صحيح ومتسق في جميع األوقات لمنع أخطاء النظام وضمان إمكانية التحقق الجدلي من األنشط وقت النظام تهيئة النظام

أو تحقيق المتوسط أو  NTP وملقمينوصي بتزامن جميع األنظمة واألجهزة مع ثالث أو أربع طبقات  ،على سبيل المثال .آلية مقبولة لضمان تلبية اتساق الوقت للدقة الجدلية

 واحد. وملقمين تالتزامن مع طبقتين معتمد

كما يتعين أن يتم الوصول عن طريق  .الخروقات األمنيةيتعين على بنك باركليز التصريح بجميع طرق الوصول عن بعد للنظم واعتمادها قبل إجراء عملية الوصول لمنع  الوصول عن بعد تهيئة النظام

 عن تسجيل أنشطة المستخدم وخضوعها للمراجعة. تصديق متعدد العوامل فضال  

  

ا من نظم المورد البناء اآلمن تهيئة النظام مواصفات القابلة للتطبيق والمتطلبات الوظيفية لمنع كي تعمل وفق ا لممارسات الصناعة الجيدة وال يتعين تهيئة نظم الضيافة وأجهزة الشبكة التي تشكل جزء 

 تطبيق التحديثات غير الصحيحة أو غير المصرح بها على مثل هذه النظم أو أجهزة الشبكة.
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 الحد األدنى لمتطلبات التحكم -مراقبة النظام  -11
 وصف التحكم عنوان التحكم منطقة التحكم

ا واالحتفاظ به لفترة ال تقل عن  .يتعين ضبط كافة النظم األساسية بما في ذلك التطبيقات األساسية على أحداث السجل األساسية إدارة السجل مراقبة النظام  05كما يتعين جعل السجل مركزي وتأمينه جيد 

ا خدمة لبنك باركليز والتي قد ُتساعد في تحديد الحوادث المادية أو حيث يجب أن تكون األحداث األساسية هي التي لديها القدرة على التأثير على سرية ونزاهة وإتاحة ال ،شهر 

 خروقات حقوق الوصول المتعلقة بنظم المورد أو التحقيق فيها. 

 وفي حالة وجود متطلبات تنظيمية لإلبالغ عن الخروقات  .يتعين على المورد إبالغ بنك باركليز في حاالت الحوادث الخطيرة مثل فقدان بيانات العمالء أو اختراق النظام

 يتعين على المورد تسجيل ورصد ما يلي كحد أدنى:

i. هوية المستخدم 

ii. نوع الحدث 

iii. الوقت والتاريخ 

iv. نجاح المؤشر أو إخفاقه 

v. نشأة الحدث 

vi. .هوية أو اسم الموارد أو مكون النظام أو البيانات المتضررة 

vii. أنشطة المسؤول 

كما يتعين تجميع بيانات األحداث وربطها بمصادر وأجهزة  .NTPيتعين مراجعة السجالت لفحص النشاط االحتيالي / خروقات األمن اإللكتروني المحتملة التي يتعين مزامنتها مع  مراجعة السجل مراقبة النظام

يتعين ضمان اتباع عملية  ،وفور تحديد أي حوادث مادية و/أو خروقات حقوق الوصول .ويتعين تحليل األحداث التي يتم اكتشافها لفهم أهداف الهجوم وأساليبه .االستشعار المتعددة

 إدارة الحوادث.
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 الحد األدنى لمتطلبات التحكم –حق التفتيش  -11
 وصف التحكم عنوان التحكم منطقة التحكم

حق التفتيش الخاص ببنك  حق التفتيش

 باركليز

أيام عمل إجراء مراجعة أمنية ألي موقع تم استخدامه أو كانت هناك حاجة الستخدامه من قبل  06يمكن لبنك باركليز وبناء على إشعار خطي خاص ال تقل مدته عن 

تلك النظم التي ُتستخدم في توفير الخدمات أو ب فيما يتعلق الموردين أو المتعاقدين معهم من الباطن لتطوير نظم المورد أو اختبارها أو تحسينها أو صيانتها أو تشغيلها

 كما يمكن للبنك إجراء تفتيش فوري عقب أية حادثة تتعلق باألمن.  .استعادتها حتى يتسنى إجراء مراجعة على امتثال المورد بالتزاماته

باركليز مما يدفع البنك في هذه الحالة إلى وضع إطار زمني يقوم من خالله يتم اعتبار أي إجراء يدل على االمتثال أثناء فترة التفتيش بمثابة خطر تم تقييمه من قبل بنك 

كما يتعين على المورد توفير جميع أنواع المساعدة المعقولة التي يطلبها البنك فيما يتعلق بعملية  .المورد باستكمال أية إجراءات معالجة مطلوبة في هذا اإلطار الزمني

 التفتيش.
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متطلبات التحكم )مالحظة يرجى مراجعة األمر مع مندوبي التوريد خاصتكم  –المساحة المخصصة للبنك  -12
 ا(إذا كان ذلك مطلوب  

 وصف التحكم عنوان التحكم منطقة التحكم

 شركات أخرى / بائعين آخرين. يتعين تخصيص المساحة المادية المرادة لصالح بنك باركليز ويحظر مشاركتها مع الفصل المادي المساحة المخصصة للبنك

 يتعين ضمان إجراء التحكم اآللي اآلمن للوصول إلى المساحة المخصصة للبنك التي تشمل اآلتي: التحكم في الوصول المادي المساحة المخصصة للبنك

 :( فيما يتعلق بالموظفين المخولين0

     iوضوح صورة شارة بطاقة التعريف طوال الوقت ) 

     ii )تطبيق قارئات بطاقات القرب 

     iiiتمكين آلية النظام المضاد للمرور ) 

 ( إجراءات التحكم في الزائر/البائع 5

     i تسجيل الدخول في سجل العمل ) 

     iة شارة االستخدام المحدودة طوال الوقتي( محدود 

 اإلنذار لتقوم بعملها من خالل نظام وصول مركزي مزود بخاصية التحكم في الوصول القابل للتدقيق والمراجعةيتعين تهيئة أجهزة  التحكم في الوصول المادي المساحة المخصصة للبنك

 رصد وسائل التحكم لضمان الوصول المناسب إلى المساحة المخصصة للبنك والمناطق الحيوية األخرى التحكم في الوصول المادي المساحة المخصصة للبنك

ت التنظيف وما إلى ذلك عدم السماح ألحد سوى موظفي الخدمة والتنظيف وموظفي الدعم المخولين مثل عمال الكهرباء والقائمين على صيانة المكيفات الهوائية وخدما عمليات الخدمة والتنظيف المساحة المخصصة للبنك

 بالوصول إلى نظام المساحة المخصصة للبنك

الرطوبة ودرجات  تطبيق هذه الضوابط للحيلولة دون وقوع مخاطر بيئية مثل الحرائق والفيضانات واألعاصير والعواصف وتفشي األمراض واألوبئة وارتفاع نسبةيتعين  الضوابط البيئية المساحة المخصصة للبنك

 الحرارة والغبار وتلوث الماء والطعام
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 إلى كافة وسائل اإلعالم المتعلقة بالخدمات التي يتم تقديمها لبنك باركليزالتحكم التام في أنظمة الوصول  التعامل مع وسائل اإلعالم المساحة المخصصة للبنك

ضوابط التحكم في الغرف  المساحة المخصصة للبنك

النظيفة )البيانات التي 

 تتعلق بالثروة فقط(

 خصوصية بيانات الثروةال يتم تطبيق الضوابط المحددة المتعلقة بمتطلبات الغرف النظيفة سوى على النحو الذي توضحه متطلبات 

 -الوصول عن بعد  المساحة المخصصة للبنك

 التعريف والتحقق

دقة متعددة العوامل التي ال يتم السماح بالوصول إلى شبكة بنك باركليز من خالل نظام المساحة المخصصة للبنك سوى لكل مستخدم على حدة وذلك باستخدام رموز المصا

 يقدمها البنك

رموز  -الوصول عن بعد  للبنكالمساحة المخصصة 

 البرامج

 المعتمد على أسطح المكتب يتعين تثبيت أي برنامج متعلق بتوثيقات برنامج الهوية المأمونة ورموز البرامج من قبل اإلداريين في إطار نظام المساحة المخصصة للبنك

من  -الوصول عن بعد  المساحة المخصصة للبنك

 خارج المكتب

ويتعين الحصول على موافقة بنك باركليز  ،ول عن بعد إلى بيئة المساحة المخصصة للبنك افتراضيا لدعم ساعات من خارج المكتب/من خارج العملال يتم توفير الوص

 إلجراء أي وصول عن بعد

البريد اإللكتروني  المساحة المخصصة للبنك

 واإلنترنت

 والبريد اإللكتروني غير المشروعة على شبكة البائع يتعين تهيئة اتصال الشبكة بصورة آمنة لحظر أنشطة اإلنترنت

 يتعين تهيئة أسطح المكتب بشكل آمن لضمان أفضل ممارسة ألجهزة الكمبيوتر في إطار المساحة المخصصة للبنك النظام وأسطح المكتب المساحة المخصصة للبنك

 مطبوعات وحسابات الوصول المميزة أو المشتركة أو العامة من نظام بنك باركليز الذي تم استضافته في إطار المساحة المخصصة للبنك, وعدم يتعين عدم السماح بإتاحة النظام وأسطح المكتب المساحة المخصصة للبنك

 .السماح باحتواء األدوات أو التطبيقات اإلضافية المثبتة على أية نقاط ضعف أمنية

 نقاط ضعف أمنية.ينبغي أال يكون في أي تطبيقات أو أدوات إضافية مثبتة 

 يتعين القيام بإجراءات وعمليات التصحيح والتحديث في المكان الصحيح لتغطية التصحيح اآللي واليدوي النظام وأسطح المكتب المساحة المخصصة للبنك

 

 

 لبنك باركليز وفي إطار نظام المساحة المخصصة للبنكمن خالل البرامج المملوكة  إالتطوير البرامج  عدم يتعين اختبار البيئة وتنميتها المساحة المخصصة للبنك

 يتعين تطبيق التعليمة البرمجية المصدر وتخزينها وإرسالها بشكل آمن إلى بنك باركليز التعليمة البرمجية المصدر المساحة المخصصة للبنك

 -وسائل التحكم في الشبكة  المساحة المخصصة للبنك

 اإلرسال

 تباع بروتوكوالت آمنةايتعين إرسال كافة المعلومات بشكل آمن بين كل من بيئة المساحة المخصصة للبنك وبنك باركليز كما يتعين إدارة أجهزة الشبكة من خالل 
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 -وسائل التحكم في الشبكة  المساحة المخصصة للبنك

 التوجيه

 ز فقط وال يتعين توجيهها إلى أي شبكات أخرىيتعين توجيه تهيئة االتصاالت الواردة إلى شبكة بنك باركلي

 -وسائل التحكم في الشبكة  المساحة المخصصة للبنك

 الالسلكية

 استخدام الشبكات الالسلكية في مقطع شبكة بنك باركليز لتقديم الخدماتعدم يتعين 

 ل / دعم النظام المساعد / تطوير النظم(يتعين الفصل بين مقاطع الشبكة )مثل تجهيز األعما فصل الشبكة المساحة المخصصة للبنك

 يتعين إجراء كافة عمليات تخزين الملفات في إطار المساحة المخصصة للبنك تخزين الملفات المساحة المخصصة للبنك

رموز  -الوصول عن بعد  المساحة المخصصة للبنك

 البرامج

 ورموز البرامج من قبل اإلداريين في إطار نظام المساحة المخصصة للبنك المعتمد على أسطح المكتبيتعين تثبيت أي برنامج متعلق بتوثيقات برنامج الهوية المأمونة 

من  -الوصول عن بعد  المساحة المخصصة للبنك

 خارج المكتب

عين الحصول على موافقة بنك باركليز ويت ،ا لدعم ساعات من خارج المكتب/من خارج العملال يتم توفير الوصول عن بعد إلى بيئة المساحة المخصصة للبنك افتراضي  

 إلجراء أي وصول عن بعد.

 

البريد اإللكتروني  المساحة المخصصة للبنك

 واإلنترنت

 يتعين تهيئة اتصال الشبكة بصورة آمنة لحظر أنشطة اإلنترنت والبريد اإللكتروني غير المشروعة على شبكة البائع

 يتعين تهيئة أسطح المكتب بشكل آمن لضمان أفضل ممارسة ألجهزة الكمبيوتر في إطار المساحة المخصصة للبنك النظام وأسطح المكتب المساحة المخصصة للبنك

ساحة المخصصة للبنك, وعدم يتعين عدم السماح بإتاحة مطبوعات وحسابات الوصول المميزة أو المشتركة أو العامة من نظام بنك باركليز الذي تم استضافته في إطار الم النظام وأسطح المكتب المساحة المخصصة للبنك

 السماح باحتواء األدوات أو التطبيقات اإلضافية المثبتة على أية نقاط ضعف أمنية 
 أو أدوات إضافية مثبتة نقاط ضعف أمنيةينبغي أال يكون في أي تطبيقات 

 يتعين القيام بإجراءات وعمليات التصحيح والتحديث في المكان الصحيح لتغطية التصحيح اآللي واليدوي النظام وأسطح المكتب المساحة المخصصة للبنك

 لبرامج المملوكة لبنك باركليز وفي إطار نظام المساحة المخصصة للبنكمن خالل ا إالتطوير البرامج  عدم يتعين اختبار البيئة وتنميتها المساحة المخصصة للبنك

 يتعين تطبيق التعليمة البرمجية المصدر وتخزينها وإرسالها بشكل آمن إلى بنك باركليز التعليمة البرمجية المصدر المساحة المخصصة للبنك
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 -وسائل التحكم في الشبكة  المساحة المخصصة للبنك

 اإلرسال

 كما يتعين إدارة أجهزة الشبكة من خالل إتباع بروتوكوالت آمنة ،إرسال كافة المعلومات بشكل آمن بين كل من بيئة المساحة المخصصة للبنك وبنك باركليزيتعين 

 -وسائل التحكم في الشبكة  المساحة المخصصة للبنك

 التوجيه

 توجيهها إلى أي شبكات أخرىعدم ويتعين  يتعين توجيه تهيئة االتصاالت الواردة إلى شبكة بنك باركليز فقط

 

 -وسائل التحكم في الشبكة  المساحة المخصصة للبنك

 الالسلكية

 استخدام الشبكات الالسلكية في مقطع شبكة بنك باركليز لتقديم الخدماتعدم يتعين 

 دعم النظام المساعد / تطوير النظم( يتعين الفصل بين مقاطع الشبكة )مثل تجهيز األعمال / فصل الشبكة المساحة المخصصة للبنك

 يتعين إجراء كافة عمليات تخزين الملفات في إطار المساحة المخصصة للبنك تخزين الملفات المساحة المخصصة للبنك
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 الحد األدنى لمتطلبات التحكم –التشفير -13
 وصف التحكم عنوان التحكم منطقة التحكم

يتم إدارة هذه المفاتيح بشكل آمن طوال  فإنه يتعين على المورد ضمان أنه في حالة استخدام مفاتيح التشفير الخاصة أو السرية في حماية هوية / سمعة بيانات بنك باركليز التشفيرإدارة مفتاح  التشفير

كما يتعين ضمان حماية هذه المفاتيح من العمليات الضارة  .فترة استخدامها وبما يتوافق مع إجراءات التحكم الموثق ومتطلباته المتسقة مع ممارسات الصناعة الجيدة

 وإجراءات الوصول غير المخول.

لبنك باركليز عند لمورد االحتفاظ بسجل خاص بجميع استخدامات التشفير بما في ذلك جميع المفاتيح والشهادات وأجهزة التشفير التي يديرها المورد ويتيحها يتعين على ا إدارة مفتاح التشفير التشفير

 الطلب.

البنية التحتية للمفاتيح  التشفير

 العامة

يتعين حمايتها من خالل زيادة حماية نظام التشغيل األساسي وتقييد الوصول  ، فإنهالعامة أو تشغيلهايتعين على المورد ضمان أنه في حالة استخدام البنية التحتية للمفاتيح 

 إلى المراجع المصدقة.

البنية التحتية للمفاتيح  التشفير

 العامة

كما  .دارة المركزية إلصدار شهادات بنك باركليزيتعين على المورد ضمان إمكانية الحصول على جميع الشهادات الرقمية التي تمثل بنك باركليز مباشرة من خالل اإل

 يتعين عليه إدارة مدة سريان الشهادة لضمان استمرار صالحيتها.

البنية التحتية للمفاتيح  التشفير

 العامة

كما يتعين عليه ضمان حماية جميع المفاتيح بموجب قانون معايير  ،يتعين على المورد ضمان استخدام مفاتيح التشفير الخاص لحماية هوية / سمعة بيانات بنك باركليز

 ( المذكورة أعله.HSMsأو وحدات أمن األجهزة المعتمدة ) 3المستوى  5-046معالجة المعلومات الفيدرالية 

 


