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متطلبات األمن 

 اإللكتروني

 األهمية الوصف

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

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

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

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

وقد تكون الخدمات عرضة للمشاكل األمنية التي يمكن أن تضر  .الضرر بسمعة البنك

 خرى.ببيانات البنك، مما يتسبب في انقطاع الخدمة أو تمكين األنشطة الضارة األ

يتعين حماية بيانات بنك باركليز وكافة النظم المستخدمة في حفظ البيانات ومعالجتها من التغييرات  إدارة التصحيح والتغيير -5

 غير المالئمة التي يمكن أن تضر بإتاحة البيانات أو نزاهتها.

األمنية التي قد تكون الخدمات عرضة للقضايا فإذا لم يتم تطبيق هذه القواعد بطريقة سليمة 

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

 األخرى. 

الحوسبة السحابية/حوسبة  -3

 اإلنترنت

يتعين حماية البيانات المحفوظة في النظام السحابي الخاص ببنك باركليز أو بواجهة االتصال العام 

 بواسطة استخدام وسائل تحكم سليمة لمنع تسريب البيانات. عبر اإلنترنت بطريقة مالئمة

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

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

 الضرر بسمعة البنك. 

إدارة مخاطر األمن  -4

 اإللكتروني

يجب حماية بيانات بنك باركليز والبنية التحتية األساسية بشكل مالئم عن طريق وسائل التحكم في 

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

 للهجمات اإللكترونية.

 تقييم المخاطر اإللكترونية:

 خاللاألمن اإللكتروني للعمليات التنظيمية واألصول واألفراد مفهوًما من  يجب أن يكون بيان مخاطر

 تقييم نقاط ضعف األصول •

 تحديد التهديدات الخارجية والداخلية •

 تقييم آثار األعمال المحتملة •

 يتعين تحديد حجم المخاطر والتهديدات ثم وضع األولويات ومن ثم اتخاذ اإلجراءات للتخفيف من حدتها.

عدم تنفيذ هذه القواعد في كشف المعلومات الحساسة و/أو ضياع الخدمة، وهو ما  قد يتسبب

 قد يؤدي إلى تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو إلحاق الضرر بسمعة البنك.
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متطلبات األمن 

 اإللكتروني

 األهمية الوصف

إدارة مخاطر األمن  -4

 (تتمةاإللكتروني )

 حوكمة األمن اإللكتروني:

 عن طريق ضمان ما يلي: بشكل مالئميتعين حوكمة األمن اإللكتروني 

وظيفة األمن اإللكتروني التي تتحمل مسئولية دمج أمن أو المعلومات المتخصصة  •

 المعلومات في أعمال المورد بصفة مستمرة.

السياسات واإلجراءات والعمليات المستخدمة في إدارة ورصد المتطلبات التنظيمية  •

عرفة ومتطلبات المخاطر اإللكترونية والمتطلبات البيئية والتشغيلية للمورد الم   والقانونية

 والموثقة والتي تعتمدها اإلدارة العليا بشكل سنوي.

 االستجابة للحوادث:

كما يتعين االستجابة  ،يتعين االستجابة للحوادث األمنية وخروقات البيانات وإبالغ بنك باركليز بها

مناسب واإلبالغ عن عمليات اقتحام بيانات البنك أو الخدمات التي يستخدمها للحوادث في الوقت ال

 .الجنائيةتباع النهج المالئم للتحقيقات افضالً عن  ،البنك

 

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

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

وهو ما قد يؤدي إلى تطبيق  ؛قد يتسبب عدم تنفيذ هذه القواعد في كشف المعلومات الحساسة

 عقوبات قانونية وتنظيمية أو إلحاق الضرر بسمعة البنك. 

من الخدمة، إلى جانب توفير الحماية  االتي تعد جزءً يجب تحديد جميع الشبكات الخارجية والداخلية  من الشبكةأ -0

 الالزمة للتصدي للهجمات من خاللهم.

 االتصاالت الخارجية:

يتعين توثيق كافة االتصاالت الخارجية للشبكة وتوجيهها من خالل جدار حماية تم التحقق منه 
 .واعتماده وذلك قبل إجراء االتصاالت لمنع الخروقات األمنية للبيانات

 

قد يتمكن المهاجمون من تخريب الشبكات الداخلية والخارجية بهدف الوصول إلى الخدمات 

 أو إلى البيانات التي بداخلها وذلك في حالة عدم تطبيق هذه القواعد.
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متطلبات األمن 

 اإللكتروني

 األهمية الوصف

 الوصول الالسلكي: (تتمةأمن الشبكة ) -0

الالسلكي للشبكة إلى بروتوكوالت التشفير والفصل والتوثيق يتعين خضوع كافة وسائل الوصول 
 والتفويض لمنع حدوث أية خروقات أمنية وذلك وفًقا لالتفاق الذي تم مع بنك باركليز.

 
 كشف / منع التسلل:

يجب نشر نظم وأدوات كشف / منع التسلل في جميع المواقع المناسبة بالشبكة ومراقبة اإلنتاج وفًقا 
 كشف الخروقات األمنية اإللكترونية بما في ذلك التهديدات المستعصية المتقدمة.لذلك من أجل 

 
 الحرمان من الخدمة الموزعة:

تباع نهج الدفاع في العمق في النظم األساسية والشبكة للحماية من انقطاع الخدمة عن طريق ايتعين 

وذلك يتضمن هجمات الحرمان من الخدمة والحرمان من  ؛الهجمات اإللكترونية في جميع األوقات

 الخدمة الموزعة.

 

 

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

 الحماية والحد من نقاط الضعف والتهديدات األمنية.

 منهجية التنمية اآلمنة:

جميع أعمال التنمية بما يتماشى مع منهجية تنمية النظم الموثقة المعتمدة في جميع يتعين إجراء 

 األوقات لسد الثغرات األمنية وعالج نقاط الضعف.

 فصل البيئة:

يتعين تطوير/بناء جميع النظم في بيئة غير إنتاجية والفصل بين الواجبات في جميع األوقات لمنع 

االختبار  قيدكما يتعين عدم وجود بيانات حية  بشكل عرضي.ات تسريب البيانات وتعديل/حذف البيان

 إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من بنك باركليز.

 

 

 

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

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

 األخرى.
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متطلبات األمن 

 اإللكتروني

 األهمية الوصف

 ضمان الجودة: (تتمة)اآلمنة التنمية  -7

يتعين تحقق وظيفة ضمان الجودة من إدراج جميع األنشطة األمنية الرئيسية في عملية تطوير النظام 

 لمنع انقطاع الخدمة ووجود نقاط ضعف أمنية.

 

يتعين فحص البرامج والخدمات ونظم تكنولوجيا المعلومات بشكل مستقل وبدقة متناهية بحثا عن  األمنيالتقييم  -8

 مواطن الضعف.

قد يتسبب عدم تنفيذ هذه القواعد في كشف المعلومات الحساسة و/أو ضياع الخدمة، وهو ما 

 قد يؤدي إلى تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو إلحاق الضرر بسمعة البنك.

يتعين على المورد إدخال نظام مستقل لتقييم أمن تكنولوجيا المعلومات / اختبارات اختراق  اختبار االختراق (تتمة) التقييم األمني -8

حيث يجب ؛ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك مواقع التعافي من الكوارث

ضعف التي يمكن استغاللها الختراق القيام بذلك بشكل سنوي على األقل للتعرف على نقاط ال

كما يتعين ترتيب كافة نقاط  ،البيانات الخاصة ببنك باركليز من خالل الهجمات اإللكترونية

يتعين إجراء االختبار بما يتماشى مع و .الضعف األمنية وفًقا لخطورتها وتتبعها لتحليلها

 ممارسات الصناعة الجيدة ومن خالل جهة تقييم أمني معترف بها.
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 ها على نظم المورد من أجل القيام بما يلي:ؤيعني االختبارات التي يتم إجرا التقييم األمني
 تحديد التصميم و/أو القضايا الوظيفية في التطبيقات أو البنية التحتية.-أ

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

 ت التي يمكن أن تعرض المورد أو بنك باركليز للمخاطر الناجمة عن األنشطة الضارة.األمثلة على اختبارات البنية التحتية والتطبيقا
i. .الدخل المبطل أو غير الصحيح  
ii. .التحكم في الوصول المعطل  
iii.  .إدارة الدورة والمصادقة المعطلة  
iv.( أخطاء البرمجة عبر الموقعXSS . )  
v. .عازلة الفيضانات  
vi. .أخطاء الحقن  
vii. .معالجة األخطاء بشكل غير الئق  
viii. .التخزين غير اآلمن  
ix. .الحرمان من الخدمات  
x. .إدارة التهيئة غير اآلمنة  
xi. االستخدام المناسب لـSSL/TLS .  
xii..االستخدام المناسب للتشفير 
xiii.اختبار وموثوقية مكافحة الفيروسات. 

 يتضمن هذا التقييم األنشطة ويشير إلى اختبار االختراق.
 التقييم األمني هي جهة خارجية مناسبة ومؤهلة يتم تعيينها إلجراء التقييم األمني.جهة 
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متطلبات أمن تكنولوجيا 

 المعلومات

 األهمية الوصف

إذا لم يتم تطبيق هذه القاعدة بشكل سليم، فلن يتمكن الموردون من كشف ومعالجة االستخدام  يتعين تفعيل نظم المراقبة والمراجعة والتسجيل بشكل مالئم للكشف عن األنشطة الضارة وغير المالئمة. راقبة النظمم. 9

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


