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 ) LAM(إدارة الوصول المنطقي 
 )ICH(وتصنيف المعلومات والتعامل معها 

 )حسب االقتضاء(وإدارة السجالت 
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 األهمية  وصف الرقابة نطاق الرقابة مجال الرقابة

تحديد األدوار الوظيفية والمسؤوليات إلدارة المخاطر المتعلقة بالمعلومات  على المورد ينبغي األدوار والمسؤوليات اإلدارة والتأمين
)"MRI(" ) ،إدارة الوصول المنطقي وتصنيف المعلومات والتعامل معها وإدارة السجالت

، كما ينبغي مراجعة هذه األدوار والمسؤوليات عقب إجراء أي تغيير جوهري )حسب االقتضاء
 . في النموذج التشغيلي للمورد أو األعمال

سؤول عن إدارة المخاطر ينبغي أن تشمل األدوار الرئيسية أحد كبار المسؤولين التنفيذيين والم
 .المتعلقة بالمعلومات وإدارة السجالت

من  عالًياتتطلب إدارة المخاطر المتعلقة بالمعلومات وإدارة السجالت مستوى 
 .  التأمين والحماية لضمان وضع الضوابط وتطبيقها واتباعها على نحو فعال

ضوابط تعد الرقابة المستمرة من الدواعي الضرورية من أجل ضمان وضع 
 .المخاطر المتعلقة بالمعلومات وتطبيقها والتأكيد على ذلك لإلدارة العليا

اإلبالغ عن المخاطر 
 المتعلقة بالمعلومات

ينبغي االلتزام بالضوابط المعمول بها والعمليات الموثقة لضمان اإلبالغ عن حوادث المخاطر 
 .المتعلقة بالمعلومات وإدارتها على النحو المالئم

 
اتخاذ اإلجراءات المالئمة بشأن االستجابة لحوادث إدارة المخاطر المتعلقة  على المورد ينبغي

إلى جانب إبالغ بنك  بالمعلومات وإدارة السجالت والمخالفات واالنتهاكات المتعلقة بالمعلومات
اتباع عملية االستجابة للحوادث فيما يتعلق بالتعامل مع  ينبغيباركليز بها على الفور، حيث 

حاالت اختراق أنظمة معلومات باركليز أو الخدمات التي يستخدمها واإلبالغ عنها في الوقت 
 .المناسب

على المورد ضمان اتباع اإلجراءات التصحيحية المطبقة بعد وقوع حادث من خالل  ينبغي
 .ومشاركتها مع البنك واعتمادها من قبله) اإلجراء والملكية وتاريخ التنفيذ(وضع خطة إصالح 

قياس ومراجعة وتوثيق مدى التزامه بهذا الجدول بانتظام وفي حالة وقوع  على الموردينبغي  الرقابة المستمرة
 .على األقل أي حادث مرة واحدة سنوًيا

االلتزام بالمتطلبات 
التشريعية والقانونية 

 المحلية

ضمان توثيق المتطلبات التشريعية والقانونية ذات الصلة بإدارة المخاطر  على الموردينبغي 
المتعلقة بالمعلومات وإدارة السجالت، والتي تنطبق على دائرة االختصاص القضائي التابع لها 

 .  المورد، مع ضمان االمتثال لهذه المتطلبات بصورة مالئمة
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نظام تثقيف وتوعية  التثقيف والتوعية
 الملتحقين الجدد

فترة زمنية مناسبة،  خالل ضمان استكمال جميع الموظفين الجدد للتدريب ينبغي على المورد
مما يضمن معرفتهم بكافة مهامهم الوظيفية وأدوارهم ومسؤولياتهم ذات الصلة بإدارة المخاطر 

 .المتعلقة بالمعلومات وإدارة السجالت واستيعابهم لها جيًدا

سوف يسهم ضمان استيعاب جميع موظفي المورد لمسؤولياتهم المرتبطة بإدارة 
في حماية المورد من  ت وإدارة السجالت وفهمها جيًداالمخاطر المتعلقة بالمعلوما

 .وتعريضها لمخاطر يمكن تجنبها ،عن غير قصد الكشف عن المعلومات

التثقيف والتوعية 
 ينالمستمر

ضمان إتمام جميع موظفيه لدورة تدريبية إلزامية مرة واحدة في السنة، مما  ينبغي على المورد
يضمن إدراكهم لكافة مهامهم الوظيفية وأدوارهم ومسؤولياتهم ذات الصلة بإدارة المخاطر 

 .المتعلقة بالمعلومات وإدارة السجالت بصورة مالئمة

تقييم مخاطر تصنيف 
 المعلومات

تقييم المخاطر المتعلقة 
 بالمعلومات

أنواع أصول  مختلفعلى المورد تقييم المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها  ينبغي
قنوات التسريبات  عبراإلبالغ عن المخاطر المحتملة كحد أدنى  ينبغيكما  .معلومات باركليز

الحد األدنى لمتطلبات تقييم المخاطر في بنك باركليز، : الملحق أوالتهديدات الواردة في 
 2و 1الجداول 

في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح معلومات باركليز الحساسة 
عرضة للتعديل أو اإلفصاح أو الوصول أو الضياع أو اإلتالف غير المصرح به، 

األمر الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة أو 
 .وتعطلهاخسارة األعمال 

تحليل فجوات المخاطر 
 المتعلقة بالمعلومات

إجراء تقييم المخاطر وتوثيقه لتحديد ما إذا كانت أنواع أصول المعلومات  ينبغي على المورد
تخضع إلجراءات حماية مناسبة أم ال، مع وضع قيمة هذه األصول وحساسيتها بعين االعتبار، 

 .توثيق جميع المخاطر بما في ذلك احتماالتها وعواقبها ينبغيكما 

سد فجوات المخاطر 
 المتعلقة بالمعلومات

على المورد ضمان اتباع اإلجراءات التصحيحية المطبقة بعد إجراء تقييم من خالل  ينبغي
 .ومشاركتها مع البنك واعتمادها من قبله) اإلجراء والملكية وتاريخ التنفيذ(وضع خطة إصالح 

مراجعة تقييم المخاطر 
 المتعلقة بالمعلومات

 :مراجعة تقييم إدارة المخاطر المتعلقة بالمعلومات ينبغي

 حال إنشاء أنواع جديدة من أصول المعلومات أو إدخالهافي  -أ 
ولكن قد يتطلب األمر إجراء المراجعة بمعدل أكبر  ؛على األقلسنوًيا مرة  -ب 

إجراء  ينبغيمع العلم بأنه  .)مثًال  حال ظهور تهديدات جديدةفي (من ذلك، 
تقييم كامل للمخاطر فقط في حالة التغيير الجذري لبيئة المخاطر المرتبطة 

 بالمورد
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متطلبات االستخدام 
المقبول لتصنيف 

 المعلومات

إعداد متطلبات االستخدام المقبول ونشرها بهدف إخطار موظفيه  ينبغي على المورد سياسة االستخدام المقبول
 .بمسؤولياتهم وواجباتهم

 
 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان االلتزام بمتطلبات االستخدام المقبول ينبغي على المورد

في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح معلومات باركليز الحساسة 
أو اإلفصاح أو الوصول أو الضياع أو اإلتالف غير المصرح به، عرضة للتعديل 

األمر الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة أو 
 .خسارة األعمال وتعطلها

تحديد تصنيف 
 المعلومات

يما يتعلق بأمور تصنيف تحديد جهة اتصال لتكون همزة الوصل مع البنك ف ينبغي على المورد المعلومات ومالك
 .المعلومات والتعامل معها، وذلك لضمان تحديد أصول المعلومات ومالكها

ال يمكن الحد من المخاطر المتعلقة بالمعلومات بشكل فعال دون تحديد المعلومات 
 .ومالكها

 
في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح معلومات باركليز الحساسة 

للتعديل أو اإلفصاح أو الوصول أو الضياع أو اإلتالف غير المصرح به، عرضة 
األمر الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة أو 

 .خسارة األعمال وتعطلها

تصنيف المعلومات 
وتصنيف أصول 

 المعلومات وتعريفها

 ملحقكما هو موضح بال(بنك باركليز لتصنيف المعلومات  تطبيق مخطط ينبغي على المورد تصنيف المعلومات
أو أي مخطط بديل معتمد على جميع أصول المعلومات التي يتم االحتفاظ بها ) 1ب، جدول 

 .أو معالجتها لصالح بنك باركليز
 

ينبغي تطبيق الضوابط الالزمة بشكل فعال لضمان اقتصار معلومات بنك باركليز 
وحماية تلك المعلومات من التغيير ) السرية(الوصول إليها على األفراد المخول لهم 

باإلضافة إلى إمكانية استرجاعها وتقديمها حال تم  ،)السالمة(غير المصرح به 
 ).توفرال(طلبها 

في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح معلومات باركليز الحساسة 
الضياع أو اإلتالف غير المصرح به، عرضة للتعديل أو اإلفصاح أو الوصول أو 

األمر الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة أو 
 .خسارة األعمال وتعطلها

تعريف أصول المعلومات حيثما يكون ذلك ممكًنا ومناسًبا وفًقا لمتطلبات  ينبغي على المورد تعريف المعلومات
 ). أو المخطط البديل المعتمد(مخطط بنك باركليز لتصنيف المعلومات 

 
بمعنى  .إلى اإلمكانية الفعلية لتعريف المعلومات" قابل للتعريف"يشير مصطلح  •

المثال، يمكن تعريف على سبيل  ؟حًقا أصول المعلوماتهل يمكن تعريف  ؛آخر
 .مستند ما ولكن ال يمكن تعريف قاعدة بيانات

على  ؛إلى منافع التعريف بما يتوافق مع التكلفة المرتبطة به" مناسب"تشير كلمة  •
حال كان ذلك مخالًفا في سبيل المثال، يعد تعريف مستند ما أمًرا غير مناسًبا 

 .للمتطلبات التنظيمية لمكافحة التزوير والتالعب
حال اقتضاء استخدام تعريفات غير قياسية  في االتفاق مع بنك باركليز نبغيي •

 ). كاستخدام أي تعريف ال يتناسب مع مخطط التصنيف المعتمد(
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حماية تصنيف 
 المعلومات وأصولها

حماية أصول 
 المعلومات

التعامل مع أصول المعلومات خالل دورة حياتها بما يتوافق مع متطلبات  ينبغي على المورد
  ).2انظر الملحق ب، جدول (تصنيفها والتعامل معها، 

ينبغي تطبيق الضوابط الالزمة بشكل فعال لضمان اقتصار معلومات بنك باركليز 
وحماية تلك المعلومات من ) السرية(على األفراد المخول لهم الوصول إليها 

باإلضافة إلى إمكانية استرجاعها وتقديمها  ،)السالمة(التغيير غير المصرح به 
 ).توفرال(تم طلبها  في حال

 
في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح معلومات باركليز 

الحساسة عرضة للتعديل أو اإلفصاح أو الوصول أو الضياع أو اإلتالف غير 
قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو  المصرح به، األمر الذي

 .اإلضرار بالسمعة أو خسارة األعمال وتعطلها

متطلبات التعامل مع 
المعلومات السرية 

 وغير المعلنة

ضمان توعية يستخدمه المورد  الذي استناًدا إلى مخطط تصنيف المعلومات ينبغي على المورد
وغير المعلنة أو المعلومات المماثلة بأي من المتطلبات لمعلومات السرية ا متلقي ومستخدمي

المحددة للتعامل مع المعلومات والمنطبقة على األصول، وذلك إذا لم يتم اإلخطار بهذه 
 .المتطلبات بالفعل من خالل التعريف

حماية نظام تكنولوجيا 
 المعلومات

أنظمة يحظر تخزين أصول المعلومات السرية وغير المعلنة أو معالجتها أو نشرها باستخدام 
حيث أنها ال تضمن مستوى الحماية الكاملة والموثوقة والتي يقتضيها هذا  ،تكنولوجيا المعلومات

الجدول، وخاصة فيما يتعلق بمخطط تصنيف معلومات باركليز أو مخطط التصنيف المعتمد 
 ).2لحق ب، جدول انظر الم(
 

مسؤوليات إدارة 
الوصول المنطقي 

 وقابليتها للتطبيق

تطبيق ضوابط إدارة 
 الوصول المنطقي

ينبغي االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان تحديد جميع المسؤوليات الالزمة لتطبيق ضوابط 
ضوابط إدارة وينبغي تطبيق جميع أهداف . إدارة الوصول المنطقي الواردة في هذا الجدول

على جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تخزن أصول  بشكل افتراضي الوصول المنطقي
 .المعلومات المصنفة على أنها داخلية فقط أو تعالجها
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 األهمية  وصف الضابِط الضابِط نطاق الضوابط

المساءلة الفردية عن 
 الحسابات

بالضوابط المعمول بها لضمان إسناد كافة الحسابات واستخداماتها إلى أحد ينبغي االلتزام  ضوابط التوثيق
 .باإلضافة إلى توثيق أي استخدام للحسابات بشكل مناسب قبل منح حق الوصول لها ،األفراد

 
على أنظمة تكنولوجيا مة المنطبقة منها ءينبغي االلتزام بضوابط التوثيق والتأكد من مدى مال

تنشر آليات التوثيق  وينبغي أال .مع تقييم المخاطر على النظام أو الخدمةالمعلومات وخدماتها 
كما ينبغي أن  ،والتطبيقات كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية في صورة مقروءة

دقيقة على األقل بين كل طلب  30تتضمن عمليات إعادة تنشيط الحساب تلقائًيا مهلة مدتها 
 .ذاته من طلبات إعادة تنشيط الحساب

 
 

ينبغي تطبيق الضوابط الالزمة بشكل فعال لضمان اقتصار معلومات بنك باركليز 
وحماية تلك المعلومات من ) السرية(على األفراد المخول لهم الوصول إليها 

باإلضافة إلى إمكانية استرجاعها وتقديمها  ،)السالمة(التغيير غير المصرح به 
 ).توفرال(حال تم طلبها في 

 
عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح معلومات باركليز  في حالة

الحساسة عرضة للتعديل أو اإلفصاح أو الوصول أو الضياع أو اإلتالف غير 
المصرح به، األمر الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو 

 .اإلضرار بالسمعة أو خسارة األعمال وتعطلها

عن  المساءلة الفردية
 الحسابات

تغيير كلمة مرور 
 الحساب التفاعلي

كما ينبغي أن تكون  ،على األقل ايومً  90ينبغي تغيير كلمات مرور الحسابات التفاعلية كل 
 .السابقة) 12(كلمة المرور مختلفة عن كلمات المرور االثنتي عشرة 

تغيير كلمة مرور 
فتراضي الحساب اال

لنظام تكنولوجيا 
 المعلومات

على مالكي نظام تكنولوجيا المعلومات التأكد من تغيير كلمات مرور الحسابات  ينبغي
 90االفتراضية المميزة والنشطة الخاصة بنظام تكنولوجيا المعلومات بعد كل استخدام وكل 

 .يوًما كحد أدني
 

محاوالت وصول خمس ) 5(ينبغي أن تضمن ضوابط الحساب تعطيل الحسابات التفاعلية بعد  إغالق الحساب 
 .خاطئة متتالية كحد أقصى

 

 

 ،ينبغي السماح بتطبيق ضوابط الوصول عن بعد فقط عبر آليات معتمدة من قبل بنك باركليز الوصول عن بعد
 .حيث ينبغي تطبيق ذلك باستخدام التوثيق متعدد العوامل

 

 األهمية وصف الضابِط الضابِط نطاق الضوابط

عمليات إدارة 
 الوصول

التأكد من توثيق عمليات إدارة الوصول وتطبيقها على كافة أنظمة  ينبغي على المورد عمليات إدارة الوصول
التي تخزن أصول معلومات بنك باركليز المصنفة كأصول سرية أو (تكنولوجيا المعلومات 

ينبغي توفير الضوابط المالئمة الالزمة  ،وعند تنفيذ ذلك .)غير معلنة أو داخلية فقط وتعالجها
 :لكل من

  والمنتقل والتاركالملتحق  •

ينبغي تطبيق الضوابط الالزمة بشكل فعال لضمان اقتصار معلومات بنك باركليز 
وحماية تلك المعلومات من التغيير ) السرية(على األفراد المخول لهم الوصول إليها 

تم  في حالباإلضافة إلى إمكانية استرجاعها وتقديمها  ،)السالمة(غير المصرح به 
 ).توفرال(طلبها 
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 الحسابات الراكدة •
 الوصول عن بعد •
 سجل المعلومات غير المنظمة  •

عمليات منح  ؤيجب االلتزام بالضوابط المعمول بها في التفويض من أجل ضمان تكاف
 .التفويض مع االمتيازات التي تم منحهاه المشتملة على مستويات من ؤالوصول وتعديله وإلغا

 
االلتزام بالضوابط المعمول بها للتأكد من اشتمال عمليات إدارة الوصول على اآلليات  ينبغي

 .الالزمة للتحقق من الهوية

في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح معلومات باركليز الحساسة 
اإلتالف غير المصرح به، عرضة للتعديل أو اإلفصاح أو الوصول أو الضياع أو 

األمر الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة أو 
 .خسارة األعمال وتعطلها

عمليات إدارة 
 الوصول

أو  المنتقلضوابط 
 التارك

المتعلقة بانتقال  ينبغي أن تؤكد ضوابط المنتقل على تقديم المورد لطلبات أو تعديالت وصوله
 .خمسة أيام عمل من تاريخ االنتقال) 5( خاللأيٍّ من موظفيه إلى منصب آخر 

 ينبغي أن تؤكد ضوابط التارك على أنه في حال لم يعد أيٍّ من موظفي المورد مخوًال 
اإللغاء الالزم خالل آخر يوم عمل لهذا ) طلبات(بالوصول، ينبغي لمديره المباشر تقديم طلب 

 ).مثًال  باستثناء حدوث ذلك تلقائًيا عبر أنظمة إدارة الموارد البشرية(الموظف أو قبله 
إلغاء الوصول أو  ينبغي أن تؤكد ضوابط التارك على تنفيذ فريق إدارة الحسابات لطلبات

 :وفًقا للجدول الزمني التاليتعطيله 
 ساعة 24 خاللينبغي تنفيذ طلبات حسابات الشبكة والوصول عن بعد  •
 أيام 7 خاللينبغي تنفيذ جميع طلبات الحسابات األخرى  •

 األهمية وصف الضابِط الضابِط نطاق الضوابط

عمليات إدارة 
 الوصول

على  اشهرً  12بها لضمان مراجعة تصاريح الوصول كل ينبغي االلتزام بالضوابط المعمول  إعادة اعتماد الوصول
  .وذلك من أجل ضمان مدى توافقها مع الغرض منها ،األقل

ينبغي تطبيق الضوابط الالزمة بشكل فعال لضمان اقتصار معلومات بنك باركليز 
وحماية تلك المعلومات من التغيير ) السرية(على األفراد المخول لهم الوصول إليها 

حال تم في باإلضافة إلى إمكانية استرجاعها وتقديمها  ،)السالمة(المصرح به غير 
 ).توفرال(طلبها 

  
في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح معلومات باركليز الحساسة 
عرضة للتعديل أو اإلفصاح أو الوصول أو الضياع أو اإلتالف غير المصرح به، 

عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة أو األمر الذي قد يترتب 
 .خسارة األعمال وتعطلها

أن تضمن ضوابط الحسابات الراكدة تعليق حسابات موظفي المورد غير المستخدمة  ينبغي الحسابات الراكدة
 .يوًما متتالية أو أكثر تلقائًيا أو تطبيق ضوابط مالئمة معّوضة لها) 60(لمدة ستين 

 

سجالت المعلومات غير 
 المنظمة

أن تضمن ضوابط سجالت المعلومات غير المنظمة أنه قد تم تحديد جميع هذه  ينبغي
باإلضافة إلى تهيئة الوصول ألية سجالت تحتوي على معلومات حساسة على  ،السجالت

 .أساس الحاجة لمعرفتها والحاجة للحصول عليها
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عمليات ضوابط 
 الوصول المميز

االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان حصول موظفي المورد وحساباته فقط على  ينبغي امتياًزا األقل
 ينبغيو ،")األقل امتياًزا"مبدأ (حقوق الوصول الالزمة لالضطالع بمهامهم الوظيفية بفعالية 

 .تحقيق ذلك لكافة الحسابات ومجموعاتها

اقتصار معلومات بنك باركليز ينبغي تطبيق الضوابط الالزمة بشكل فعال لضمان 
وحماية تلك المعلومات من التغيير ) السرية(على األفراد المخول لهم الوصول إليها 

حال تم في باإلضافة إلى إمكانية استرجاعها وتقديمها  ،)السالمة(غير المصرح به 
 ).توفرال(طلبها 

  
باركليز الحساسة  في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح معلومات

عرضة للتعديل أو اإلفصاح أو الوصول أو الضياع أو اإلتالف غير المصرح به، 
األمر الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة أو 

 .خسارة األعمال وتعطلها

إعادة اعتماد الوصول 
 المميز

عن  فضًال  ،على األقل شهور) 6(ينبغي مراجعة كافة تصاريح الوصول المميز كل ستة 
 .تطبيق الضوابط المالئمة لمتطلبات الوصول المميز

عمليات إدارة ) بما في ذلك تعزيز(االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان دعم  ينبغي توزيع المهام
 .الوصول لمتطلبات توزيع المهام

 
االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان التحقق من حدوث أية عمليات وصول مستخدم  ينبغي

وحلها على  ،من قواعد توزيع المهام المحددة أًياوالتي تخالف  ،ألنظمة تكنولوجيا المعلومات
 .أساس أسبوعي على األقل

 
 

 األهمية وصف الضاِبط الضاِبط نطاق الضوابط

ضوابط تسرب 
 )المعلومات(البيانات 

تخزين معلومات 
 باركليز الحساسة داخلًيا

 

ينبغي االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان تشفير المعلومات الحساسة عند تخزينها داخلًيا 
تخزينها على محركات األقراص الصلبة الخاصة بأجهزة الكمبيوتر  ،على سبيل المثال(

 ).المحمول أو أجهزة محمولة

الضوابط الالزمة بشكل فعال لضمان اقتصار معلومات بنك باركليز ينبغي تطبيق 
وحماية تلك المعلومات من التغيير ) السرية(على األفراد المخول لهم الوصول إليها 

حال تم في باإلضافة إلى إمكانية استرجاعها وتقديمها  ،)السالمة(غير المصرح به 
 ).توفرال(طلبها 

  
المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح معلومات باركليز الحساسة في حالة عدم تنفيذ تلك 

عرضة للتعديل أو اإلفصاح أو الوصول أو الضياع أو اإلتالف غير المصرح به، 
األمر الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة أو 

 .خسارة األعمال وتعطلها

نقل معلومات باركليز 
عبر البريد الحساسة 

 اإللكتروني للشركة
 

ينبغي االلتزام بالضوابط المعمولة بها لضمان عدم نقل المعلومات الحساسة عبر البريد 
حجب رسائل البريد اإللكتروني أو المرفقات التي تتضمن  مثل(اإللكتروني لشركة المورد 

 ).معلومات حساسة تلقائًيا

ضوابط تسرب 
 )المعلومات(البيانات 

معلومات إرسال 
باركليز الحساسة عبر 

 اإلنترنت
 

 .ينبغي االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان عدم إرسال معلومات حساسة عبر اإلنترنت
 .قد تتضمن الضوابط القوائم البيضاء للمواقع ،على سبيل المثال
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التخزين غير المصرح 
به لمعلومات باركليز 
الحساسة على وحدات 

USB  أو منافذ
الوسائط البصرية أو 
آليات أخرى محتملة 

 ،للوسائط المحمولة
األمر الذي قد يؤدي إلى 

تسرب البيانات 
 )المعلومات(

أو الوسائط  USBينبغي االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان حظر استخدام وحدات 
 حداتوكما ينبغي االلتزام بضوابط المراقبة المعمول بها لكشف حاالت استخدام  ،المحمولة

USB أو الوسائط المحمولة ومنعها عند الضرورة. 

 

 

 

 )حسب التطبيق(إدارة السجالت 
 

 األهمية  وصف الضابِط الضابِط نطاق الضوابط

االحتفاظ بإدارة 
 السجالت

متطلبات االحتفاظ 
 القانونية والتنظيمية

على المورد ضمان االحتفاظ بكافة السجالت ذات الصلة والتخلص منها بما يتماشى  ينبغي
 .مع المتطلبات القانونية أو التنظيمية أو التجارية المعمول بها

في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد يؤدي ذلك إلى عدم االحتفاظ 
القانونية أو التنظيمية أو  بمعلومات باركليز الحساسة بما يتماشى مع المتطلبات

التجارية المعمول بها، األمر الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو 
 .اإلضرار بالسمعة أو خسارة األعمال وتعطلها

على المورد ضمان توافق السجالت ذات الصلة مع فترات االحتفاظ المحددة في جدول  ينبغي جدول االحتفاظ
عليه تغيير فترات االحتفاظ بالسجالت ذات  ينبغيكما  ،االحتفاظ المعتمد من بنك باركليز

 .حال طلب بنك باركليز ذلكفي  الصلة

تحديد جهة اتصال رئيسية لتكون همزة الوصل مع مالك السجالت ذات  ينبغي على المورد مالك السجالت
 . الصلة في بنك باركليز

على المورد ضمان حماية السجالت ذات الصلة عن طريق تطبيق الضوابط المادية  ينبغي الحماية تخزين السجالت
وذلك لمنع فقدانها أو تعديلها أو إتالفها غير المصرح به طوال فترة  ،والبيئية والمنطقية

عن حمايتها وفًقا لتصنيف مدى سريتها الوارد في مخطط بنك باركليز  فضًال  ،االحتفاظ بها
 .لتصنيف المعلومات
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الوصول للسجالت ذات  اقتصارعلى المورد تطبيق ضوابط مادية ومنطقية لضمان  ينبغي الوصول
فقط على موظفي المورد المخولين بذلك قانونًيا وفي حاجة للوصول لهذه السجالت من الصلة 

 .أجل االضطالع بواجباتهم الوظيفية

 فضًال  ،على المورد ضمان االحتفاظ بالئحة أو قائمة جرد للسجالت المادية ذات الصلة ينبغي قائمة الجرد 
 .على األقلمرة سنوًيا عن إتاحتها لبنك باركليز من أجل مراجعتها 

 :ينبغي أن تحتوي الئحة أو قائمة الجرد على المعلومات اإللزامية التالية على األقل
 مالك الصندوق •
 رقم الصندوق •
 وصف المحتويات •
 تاريخ التخلص منها •

 األهمية  وصف الضابِط الضابِط نطاق الضوابط

ضمان إمكانية استرجاع السجالت ذات الصلة خالل الجدول الزمني  ينبغي على المورد االسترجاع استرجاع السجالت
 :التالي

أيام عمل أو خالل ) 3(ثالثة  خاللاسترجاع السجالت اإللكترونية ذات الصلة  •
 الفترة المحددة بموجب أي قانون مطبق أو متطلبات قانونية

 
ال (استرجاع السجالت المادية ذات الصلة والسجالت اإللكترونية المؤرشفة  •

أيام ) 10(عشرة  خالل) يمكن الوصول إليها على الفور من نظام قيد التشغيل
 عمل أو خالل الفترة المحددة بموجب أي قانون مطبق أو متطلبات قانونية

 

ها على األقل مرة واحدة سنوًيا على المورد ضمان توثيق عمليات االسترجاع واختبار ينبغي
 .من خالل نظام اختبارات أو من خالل التعامالت التجارية باعتبارها عمليات اعتيادية

 

في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح السجالت ذات الصلة 
عرضة للتعديل أو اإلفصاح أو الوصول أو الضياع أو اإلتالف غير المصرح به، 

الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة األمر 
 .أو خسارة األعمال وتعطلها

وذلك عن طريق تطبيق  ،على المورد حماية السجالت ذات الصلة أثناء عمليات النقل ينبغي الحماية
مخطط بنك والتي تتناسب مع ) سواء المادية أو البيئية أو المنطقية(الضوابط المالئمة 

 .باركليز لتصنيف المعلومات
 

االلتزام بالضوابط المعمول بها للحفاظ على صحة وسالمة السجالت ذات  ينبغي على المورد الصحة والسالمة تنسيق السجالت
الصلة وحمايتها، كما ينبغي أن تتناسب هذه الضوابط مع مخطط بنك باركليز لتصنيف 

 .  المعلومات

على المورد حفظ السجالت في هيئة خاصة مطلوبة لكي تتوافق مع أية تشريعات أو  ينبغي
لوائح مطبقة، كحفظ السجالت ذات الصلة في هيئة غير قابلة إلعادة الكتابة وغير قابلة 
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 .للشطب أو المسح
 
 
 

 األهمية  وصف الضابِط الضابِط نطاق الضوابط

المستندات الممسوحة  تنسيق السجالت
 ضوئًيا

على المورد  ينبغيحال استخدام المستندات الممسوحة ضوئًيا على أنها سجالت ابتدائية، في 
تم الحصول عليها بواسطة عملية مسح ضوئي تحقق ما قج ضمان أن السجالت ذات الصلة 

 :يلي

االلتزام بأية متطلبات قانونية أو تنظيمية مطبقة فيما يتعلق بمسح المستندات  •
 ضوئًيا

االلتزام بعمليات ضمان الجودة المعمول بها بحيث تتناسب مع قيمة التأكيد على  •
السجالت ذات الصلة ومتطلبات التصنيف على النحو المنصوص عليه في 

 مخطط بنك باركليز لتصنيف المعلومات
نقطة ( dpi 200 ال تقل عنمسح المستندات ضوئًيا باستخدام دقة مسح ضوئي  •

 )بوصةلكل 
 

المتطلبات كما ينبغي، فقد تصبح السجالت ذات الصلة في حالة عدم تنفيذ تلك 
عرضة للتعديل أو اإلفصاح أو الوصول أو الضياع أو اإلتالف غير المصرح به، 
األمر الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة 

 .أو خسارة األعمال وتعطلها

عملية التخلص من  التخلص من السجالت
 السجالت

) 6(على المورد ضمان التخلص من السجالت ذات الصلة بصورة آمنة خالل ستة  ينبغي
 ،)وذلك بموجب إخطار وتفويض من بنك باركليز(من تاريخ انتهاء فترة االحتفاظ بها  شهور

 .شريطة أال يكون إيقاف التخلص من السجالت ساري المفعول

سنوًيا مرة على المورد التأكد من توثيق عمليات التخلص من السجالت ومراجعتها  ينبغي
 .على األقل

 

في حالة عدم تنفيذ تلك المتطلبات كما ينبغي، يكون من المحتمل أن يتم االحتفاظ 
بالسجالت لفترة أطول من فترة االحتفاظ المحددة أو أن تصبح السجالت عرضة 

مر الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية لإلتالف غير المصرح به، األ
 .وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة أو خسارة األعمال وتعطلها

التفويض بإجراء عملية 
 التخلص من السجالت

على المورد ضمان االحتفاظ بأدلة تثبت التفويض بالتخلص من السجالت ذات الصلة  ينبغي
 :على سبيل المثال ما يلي ،من خالل اتباع الضوابط المعمول بها

 شهادات التصريح بعملية التخلص من السجالت المادية ذات الصلة •
خط سير عمليات مراجعة السجالت اإللكترونية ذات الصلة أو التقارير المتعلقة  •

 بإزالة السجالت ذات الصلة أو حذفها 
 

ز دون على المورد ضمان عدم التخلص من السجالت ذات الصلة ببنك باركلي ينبغي
وذلك يقتصر على موردي الخدمات لمؤسسة  ،الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك

 .باركليز كابيتال ومجموعة باركليز أفريقيا المحدودة فقط
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 األهمية وصف الضابِط الضابِط نطاق الضوابط

مجال التخلص من 
 السجالت

 منطرق التخلص 
 السجالت

على المورد ضمان االضطالع بعملية التخلص من السجالت ذات الصلة بطريقة  ينبغي
 :صحيحة وآمنة، وذلك من خالل اتباع ضوابط التخلص من السجالت والتي

 تنطبق على المتطلبات التشريعية والقانونية والتعاقدية •
تتناسب مع تصنيف مدى سرية السجالت ذات الصلة الوارد في مخطط بنك  •

 نيف المعلوماتباركليز لتص
 تنطبق على الوسائط التي يتم تخزين السجالت ذات الصلة بها •
 

في حالة عدم تنفيذ هذه المتطلبات كما ينبغي، يكون من المحتمل أن يتم  
االحتفاظ بالسجالت لفترة أطول من فترة االحتفاظ المحددة أو أن تصبح 
السجالت عرضة لإلتالف غير المصرح به، األمر الذي قد يترتب عليه 

ال تطبيق عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة أو خسارة األعم
 .المهمة ويعد هذا األمر من األمور ،وتعطلها

عملية إيقاف التخلص 
 من السجالت

اإلخطار بعملية إيقاف 
 التخلص من السجالت

على المورد االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان عملية إيقاف التخلص من أية  ينبغي
 24 خالل ،والتي تخضع إلجراء إيقاف عملية التخلص من السجالت ،سجالت ذات صلة

وذلك بموجب إخطار من بنك باركليز، على أن يؤكد المورد للبنك أنه قد تم تطبيق  ،ساعة
  .متطلبات العملية

في حالة عدم تنفيذ هذه المتطلبات كما ينبغي، يكون من المحتمل أن يتم التخلص 
من السجالت ذات الصلة المطلوبة باعتبارها دليل، األمر الذي قد يترتب عليه 

ق عقوبات قانونية وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة أو خسارة األعمال تطبي
 .وتعطلها

استئناف عملية التخلص 
 من السجالت

على المورد االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان استئناف عملية التخلص من  ينبغي
السجالت بموجب إخطار من بنك باركليز، وفي هذه الحالة تستكمل أية سجالت ذات صلة، 

فترة االحتفاظ المطبقة، أو يتم استئناف عملية التخلص منها  ،والتي خضعت لعملية اإليقاف
شريطة أال تكون السجالت خاضعة لعملية (طار االستئناف بعد إخ شهور) 6(ستة  خالل

 ).إيقاف أخرى
 

 األهمية وصف الضابِط الضابِط نطاق الضوابط

متطلبات إدارة 
السجالت بالواليات 

 المتحدة

السجالت ذات الصلة 
 ،األصلية واالحتياطية

خدمات منسق التوقيت 
 )"UTC"(العالمي 

على المورد االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان االحتفاظ بنسخة أصلية واحتياطية  ينبغي
من كل السجالت اإللكترونية ذات الصلة ببنك باركليز، باإلضافة إلى توفير خدمات التوقيت 
العالمي المنسق وتطبيقها على كافة تلك السجالت، وذلك لضمان تسجيل ختم الوقت والتاريخ 

  .ات باستمرار وتطبيق المعايير المتعلقة بذلك على نحو ثابتعلى كل الملف

في حالة عدم تنفيذ هذه المتطلبات كما ينبغي، يكون من المحتمل أال يتم تخزين 
السجالت ذات الصلة واالحتفاظ بها بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها، 

وتنظيمية أو اإلضرار بالسمعة األمر الذي قد يترتب عليه تطبيق عقوبات قانونية 
 .أو خسارة األعمال وتعطلها

 -السجالت ذات الصلة 
 البريد اإللكتروني

على المورد االلتزام بالضوابط المعمول بها لضمان االحتفاظ برسائل البريد  ينبغي
اإللكتروني المرسلة من قبل المورد، والتي تم تعريفها على أنها السجالت ذات الصلة ببنك 

سنوات أو مدة االحتفاظ المحددة الواردة في جدول ) 7(باركليز، لمدة ال تقل عن سبع 
 .د من بنك باركليزاالحتفاظ بالسجالت المعتم
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حال في على المورد إرسال خطاب تعهد إلى الجهة التنظيمية المعنية على الفور  ينبغي خطاب تعهد
 .بذلك امطالبته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التعريفات

جميع الموظفين عند التعامل مع أصول المعلومات أو تشغيل األجهزة التي تحتوي على مثل يمكن التخفيف من حدة بعض المخاطر المحددة عن طريق توخي الحذر الالزم من جانب  متطلبات االستخدام المقبول
 .المعلوماتوينبغي تحديد عدد من المتطلبات الخاصة وتعريفها وإصدارها لموظفي المورد، بغرض إخطارهم بأهمية دورهم في الحد من المخاطر المتعلقة ب ،تلك األصول

والتي يتم من خاللها التحكم في الوصول إلى نظام تكنولوجيا المعلومات عن طريق اتباع ) هوية المستخدم وكلمة المرور ،على سبيل المثال(ن بيانات االعتماد هو عبارة عن مجموعة م الحساب
 . ضوابط الوصول المنطقي

 ").خدمة"حساب (وقد يتم ربط الحسابات بأحد المستخدمين أو بنظام آخر 
ويتطلب التوثيق إدخال معلومات سرية، وغالًبا ما يتم تعريف تلك المعلومات . هو عبارة عن إجراء أو مجموعة من اإلجراءات التي تتحقق مما إذا كانت هوية ما صالحة أو أصلية أم ال )الوصول المنطقي(التوثيق 

ويعد ذلك جزًءا من عملية التحقق من الهوية، حيث يمكن تنفيذ هذه العملية  ،)مرورصبع أو كلمة أكبطاقة مرور آمن أو بصمة (على أنها أمر خاص بالمستخدم سواء يمتلكه أو يعرفه 
 .على شخص أو جهاز أو برنامج
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 عملية إيقاف التخلص من السجالت
ل في بعض األمور التعاقدية أو القانونية أو هي عبارة عن إخطار موجه إليقاف التخلص من معلومات معينة، ويتم ذلك عادة ألنه قد تكون هناك حاجة لتلك المعلومات الستخدامها كدلي

 .التنظيمية

 .يعبر هذا المصطلح عن الحسابات غير النشطة، سواء كان ذلك عبر عملية مؤتمتة بسبب عدم نشاط الحساب أو وفًقا لطلب العميل الحسابات الراكدة 
حيث يمكن إنشاؤها أو استالمها بأي هيئة وبواسطة  ،هاتوفرالقيمة، وهذا بما يتماشى مع متطلبات سرية المعلومات وسالمتها ويشير هذا المصطلح إلى كل معلومات بنك باركليز ذات  أصول المعلومات

 . أي من الوسائط المتاحة، كما يمكن معالجتها أو استخدامها أو تخزينها بواسطة المورد

 . حجم المخاطر المتعلقة بالمعلومات هو عبارة عن تجانس منطقي بين مجموعة من أصول المعلومات، والتي تم إنشاؤها بصفة خاصة بواسطة وحدة أعمال بنك باركليز فقط بهدف تقييم نوع أصول المعلومات
 ،وعلى النقيض من الحساب التفاعلي ،أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات أو األجهزةيشير ألي حساب مستخدم من قبل أحد األفراد من أجل تسجيل الدخول أو الوصول إلى إحدى  الحساب التفاعلي

 .)اتصال بين تطبيق وتطبيقحيث يتم استخدامه بواسطة تطبيق إلنشاء  ،الحساب المضمن داخل نص تسجيل دخول ،على سبيل المثال(هناك الحساب الذي ال يستخدمه أي فرد 

 . هي عملية تتضمن تحديد وتصنيف وتعريف أصول المعلومات وفًقا لقيمتها بالنسبة لبنك باركليز تصنيف المعلومات
أو إساءة التخفيف من خطر ضياعها يتم التعامل مع المعلومات عن طريق تطبيق مجموعة من الضوابط واإلجراءات على أصول المعلومات وفًقا لتصنيفها خالل دورة حياتها، بهدف  التعامل مع المعلومات

 .استخدامها أو تعرضها للتغيير أو اإلفصاح غير المصرح به

 .عن تصنيف أصول المعلومات وضمان التعامل معها بطريقة صحيحة ومالئمة المسؤولهو موظف بنك باركليز  مالك المعلومات
ُيحتمل أن تؤثر على بنك باركليز أو قد أثرت عليه بالفعل، بسبب الرقابة غير المالئمة على العمليات الداخلية أو األفراد أو  يشير هذا المصطلح إلى أي من الظروف أو الحاالت التي حوادث المخاطر المتعلقة بالمعلومات

 . أو كانت تلك المخاطر السبب األساسي في المشكلة ،األنظمة أو إخفاقها أو بسبب أحداث خارجية، بحيث تم التأثير على المخاطر المتعلقة بالمعلومات بفعل عوامل خارجية
 .ينبغي مالحظة أنه من الممكن اإلشارة لمصطلح حوداث المخاطر المتعلقة بالمعلومات باستخدام مصطلح أحداث المخاطر المتعلقة بالمعلومات

 .  يمكن أن تنطبق عليها ضوابط الوصول المنطقي بصورة مالئمة) ب(ُتخزن أصول المعلومات أو تعالجها و) أ: (يشير ألية أجهزة كمبيوتر أو خدمات أو تطبيقات والتي نظام تكنولوجيا المعلومات
 

ومحركات  SharePointمواقع  مثل(شكل غير منظم بعلومات واألنظمة التي تخزن الم) قواعد بيانات التطبيقات مثل(شكل منظم بمن األنظمة التي تخزن المعلومات  كًال يشمل هذا 
 ).أقراص الشبكة المشتركة

 

 

 

  التعريفات

 .هو الشخص الذي يترك المورد أو لم يعد يطلب الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمورد التارك 

 خطاب تعهد
وذلك  ،المناسبة لتلبية أي طلب لهذه الجهةهو عبارة عن خطاب يرسله أحد الموردين إلى إحدى الجهات التنظيمية لبنك باركليز والذي يفيد بأن هذا المورد سيتخذ الخطوات المالئمة و 

 .خزين اإللكترونية ضمن حيازة المورد أو تحت سيطرتهبهدف تنزيل أية سجالت ذات صلة ببنك باركليز على وسيط مناسب مع االحتفاظ بها على أحد وسائط الت

ولكنه بدأ العمل في منصب جديد والذي يتطلب  ،هو أحد موظفي المورد والذي يعمل بالفعل لديه ويمكنه الوصول إلى نظام أو أكثر من أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمورد  المتنقل
 .الحصول على وسائل مختلفة للوصول إلى نظام تكنولوجيا المعلومات وفًقا لمتطلبات المهام الوظيفية للمنصب الجديد

 .استخدامها باعتبارها السجل ذي الصلةالسجل االبتدائي هو النسخة األصلية التي يتم  فإن ،حال وجود نسخ مطابقة ألحد السجالتفي  السجل االبتدائي
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 .هو وصول يتمتع به صاحب حساب مميز الوصول المميز

وعادة ما تستخدم هذه  ،التحتية هو الحساب الذي يوفر أعلى مستوى من السيطرة على والتحكم في نظام معين من أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو مجال محدد من مجاالت البنية الحساب المميز
وحسابات الدعم  0= فريد المعّرف اليونكس ذات الو" األصلي"و" المسؤول" حسابات   مثل ،الحسابات لصيانة النظام أو إدارة األمن أو تغيير التهيئة في أحد أنظمة تكنولوجيا المعلومات

 .وحسابات إدارة األمن وحسابات إدارة النظام وحسابات المسؤول المحلي
 ).كمنزل أحد موظفي المورد(خدمة الوصول عن بعد للمستخدمين االتصال بأنظمة المورد من مواقع ال يمتلكها أو يديرها المورد تتيح  الوصول عن بعد 

 . التجارية المعمول بها والتي يتم االحتفاظ بها والتخلص منها بما يتماشى مع المتطلبات القانونية أو التنظيمية أو ،هي معلومات محددة يطلبها بنك باركليز السجالت ذات الصلة

أو قد يتم تخويل مالك السجالت ذات الصلة بنفس الصالحيات المتاحة  ،قد يكون صاحب العمليات التجارية مع بنك باركليز والتي تتعلق بالسجالت ذات الصلة هو مالك هذه السجالت مالك السجالت ذات الصلة
 .  لموظف بنك باركليز الذي أنشأ هذه السجالت

 االحتفاظ جدول
حيث ترد في هذه القائمة فترات االحتفاظ المعمول بها في البلد وأية متطلبات محددة لهيئة  ،على بنك باركليز االحتفاظ بها ينبغيهو عبارة عن قائمة بالسجالت ذات الصلة والتي 

 .باإلضافة إلى تصنيف سرية هذه السجالت ،السجالت أو تخزينها

ويتم اللجوء إلى هذا المبدأ في حالة وجوب تجنب التضارب في المصالح خالل العمليات التجارية  ،حال ضرورة وجود أكثر من شخص واحد إلكمال المهمةفي معلومات يتم توزيع ال توزيع المهام
وقد تتطلب ظروف العمل ضرورة  .)ولهم الخاصي النظام المختصين بوصول المستخدمين إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات التصديق على وصمسؤوليحظر على  ،على سبيل المثال(

 . المورد من أكثر من تسلسل إداري وظيفي وذلك لضمان توزيع المهام وأن يكون موظف
 .1الجدول  ،موضح في الملحق ب هي المعلومات التي يتم تصنيفها على أنها غير معلنة أو سرية وفًقا للتصنيف الوارد في مخطط بنك باركليز لتصنيف المعلومات كما هو المعلومات الحساسة

 .والذي تم إنشاؤه للتحكم في الوصول إلى أصول المعلومات اإللكترونية للمورد ،SharePointيمثل سجل المعلومات غير المنظمة أحد الخدمات كمحرك أقراص الشبكة أو موقع  سجل المعلومات غير المنظمة 
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 المخاطر في بنك باركليزالحد األدنى لمتطلبات تقييم : الملحق أ

 التهديدات: 1الجدول 

 الوصف  التهديدات
حيث قد يتم ذلك من خالل حساب معّرض لالختراق أو من قبل أحد الموظفين  ،االستخدام غير المصرح به ألحد أنظمة الكمبيوتر من أجل تعديل المعلومات التعديل غير المصرح به للمعلومات

 .األمر الذي يتعدى حدود الصالحيات المخولة لهموهو  ؛سواء كان ذلك بشكل متعمد أو عن طريق الخطأ ،المخول لهم
 :اإلفصاح غير المصرح به المتعمد أو عن طريق الخطأ اإلفصاح غير المصرح به عن المعلومات

 ) كأسماء المشاريع والعمالء والسجالت الطبية وأرقام بطاقات االئتمان(معلومات األعمال  •
 والتي ينبغي أن تظل سرية) كالمعّرفات والمصادقات الفريدة من نوعها(بيانات اعتماد وصول المستخدمين  •

 )والتعليمة برمجية المصدر والمنهجيات كالبرامج ورمز الحاسوب(سرقة البرمجيات التي يمتلكها بنك باركليز  سرقة البرمجيات
أو الوصول غير المصرح به إلى أصول معلومات باركليز 

 سرقتها
 

 :الوصول غير المصرح به إلى أو سرقة
 )كقوائم العمالء أو تصميم المنتجات أو األسرار التجارية أو الملكية الفكرية(معلومات أعمال باركليز  •
 )االئتمان أو بطاقات تعريف الوظيفة أو السجالت الطبية أرقام بطاقات(المعلومات الشخصية  •

 سرقة أو فقدان الهواتف المحمولة أو أجهزة التخزين المحمولة
ة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتي تتضمن أجهز) كاألجهزة المستخدمة من قبل الموظفين خارج بيئة العمل(سرقة أو فقدان أجهزة الكمبيوتر المحمولة  التي تحتوي على أصول معلومات باركليز 

 .اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة التخزين المحمولة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2015بتاريخ يوليو  6.0إصدار 
 

 : والتي ينبغي أخذها بعين االعتبار كجزء من تقييم المورد لمخاطر المعلومات) المعلومات(الحد األدنى من مجموعة قنوات تسريبات البيانات : 2الجدول 

 القناة
 

 األمثلة
 

 البريد اإللكتروني أو بريد الويب أو بريد إلكتروني آخر للشركة البريد اإللكتروني
 )كشبكات التواصل االجتماعي أو الويكي أو غرف الدردشة(اإلنترنت  الشبكة

 شرائط النسخ االحتياطي ،االستخدام المعتمد أو غير المعتمد الوسائط القابلة لإلزالة
 )أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وما إلى ذلك(الشركة أجهزة  األصول المادية

 )أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وما إلى ذلك(األجهزة الشخصية 
 )دفاتر المالحظات واللوحات القالّبة وما إلى ذلك(المستندات أو المصادر الورقية 

 )بطاقات مفتاح التشفير والبطاقات الذكية وما إلى ذلك(ر الورقية المصادر غي
 الملفات المادية

 جميع أنواع الطباعة سواء كانت في المنزل أو خارجه الطباعة
 الموقع اإللكتروني نقل الملفات

 الخدمات السحابية
 نظير إلى نظير أو رسالة فورية

 آمن FTPأو  FTPبروتوكول 
 الفاكس
 )EDI(اإللكتروني للبيانات التبادل 

 الهندسة االجتماعية األشخاص
 اإلكراه
 الرشوة

 الخطأ البشري
 مسجالت الصوت الصوت

 المكالمات الجماعية
 التسجيالت والبريد الصوتي

 الشبكات غير اآلمنة أو الشخصية الشبكات واالتصال
 Wi-Fiشبكة 

 الوصول عن بعد
 التقاط الصور الفوتوغرافية الصور

 كاميرات الويب
 )CCTV(الفيديو أو نظام المراقبة التلفزيونية 
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 مخطط تصنيفات المعلومات والتسميات االفتراضية في باركليز : 1الجدول  مخطط تصنيفات معلومات باركليز: الملحق ب

 األمثلة التعريف التصنيف

 
 سرية

هي المعلومات التي يتسبب اإلفصاح غير المصرح به عنها في التعرض ألضرار مالية جسيمة وإلحاق 
 . الضرر بسمعة البنك أو خسارة المزايا التنافسية أو فرض عقوبات تنظيمية أو إجراءات قانونية

  
 .فقط لفترة قصيرة “سرية“الحظ أن بعض المعلومات يمكن اعتبارها 

 )قبل نشرها للجمهور(لنتائج المالية السنوية توقعات األرباح أو ا •
 معلومات حول عمليات الدمج أو االستحواذ المحتملة •
 ستراتيجيالمعلومات حول التخطيط اال •
 محاضر اللجنة التنفيذية •
 * معلومات محددة حول تهيئة أمن نظام المعلومات •
 *تقارير ونتائج تدقيق معينة •
 *سجالت متعلقة بعميل أو موظف معين •

 
 

 غير ُمعلنة

والتي يعد وصول جميع الموظفين إليها  ،المعلومات المملوكة للمؤسسة أو ذات الصلة بأعمال أساسيةهي 
 .  غير ضروري أو مناسب

يقتصر الوصول إلى هذه المعلومات على الموظفين المخول لهم بذلك من أجل االضطالع بواجباتهم 
حال تم اإلفصاح عنها ألفراد غير مصرح لهم في  سلبيوقد يكون لمثل هذه المعلومات تأثير  ،الوظيفية

 .سواء داخلًيا أو خارجًيا
حال كانت في و ،على أقل تقدير" غير ُمعلنة"ينبغي تصنيف معلومات العمالء الشخصية والمالية على أنها 

 ".سرية"ينبغي أن يتم تصنيفها على أنها  ،وتتطلب حماية إضافية" شخصية وحساسة"المعلومات 

 منتجات جديدةخطط  •
 عقود العمالء •
 *تقارير ونتائج التدقيق •
 العقود القانونية •
 *معلومات العمالء •
 ستراتيجيات والميزانياتاال •
 تقييم مدى التأثر •
 تقييم األداء •
 رواتب الموظفين ومعلوماتهم الشخصية •
 *معلومات حول تهيئة أمن نظام المعلومات •

 
 داخلية فقط

سرية التنطبق على المعلومات المتعلقة بالعمليات الداخلية في بنك باركليز واالتصاالت الداخلية غير 
 . ومالئًما واالتصاالت العامة والتي يعد نشرها في جميع أرجاء المؤسسة أمًرا مقبوًال 

عواقب  ال يؤدي عادة اإلفصاح عن هذه المعلومات إلى أفراد غير مصرح لهم إلى أي تأثير كبير أو
 عدتإال أن المعرفة بعمليات باركليز الداخلية قد ال  ،وخيمة على باركليز أو عمالئه أو شركائه في األعمال

 .  مالئًما لغير الموظفين أمًرا
إلى أطراف  ،على سبيل المثال(يمكن إرسال المعلومات الداخلية فقط إلى خارج المؤسسة عند االقتضاء 

 .حال الحصول على تصريح بذلك من مالك أصول المعلوماتفي  )خارجية تمت االستعانة بها في األعمال

 السياسات والمعايير التنظيمية •
 وثائق العمليات •
 اإلعالنات الداخلية •
 أسماء الموظفين والدالئل •
 المهام الوظيفية •
 المخططات التنظيمية •
 دليل الموظفين •
 النشرات اإلخبارية •
أنها  غير المصنفة على) سواء لمستلم واحد أو لعدة مستلمين(التصاالت الداخلية ا •

 غير معلنة أو سرية
على أنها غير معلنة غير المصنفة تصنيف جداول األعمال أو محاضر االجتماعات  •

 أو سرية

 
 غير مقيدة

المعلومات التي تم نشرها بالفعل للجمهور أو التي قد تم التصريح بنشرها أو المعلومات التي لن يؤدي 
اإلفصاح غير المصرح به عنها للجمهور إلى أي تأثير سلبي كبير أو عواقب وخيمة على باركليز أو 

 . عمالئه أو شركائه في األعمال

 المواد التسويقية •
 إعالنات الوظائف •
 العامةاإلعالنات  •
 مواقع باركليز التي يمكن للجمهور الوصول إليها بشكل عام •
 المنشورات •

 ويتوقف هذا على أثر اإلفصاح غير المخول لألعمال  ،يمكن تصنيف المعلومات ونتائج التدقيق والسجالت الشخصية التي تتعلق بتهيئة أمن النظام على أنها سرية أو غير معلنة * 
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مراحل دورة حياة 
 التصنيف

 سرية غير ُمعلنة داخلية فقط

 .يحق لمالك المعلومات فقط أن يطلع على األصول • .فقط أن يطلع على األصوليحق لمالك المعلومات  •  .يحق لمالك المعلومات فقط أن يطلع على األصول • اإلعداد والتقديم

) الورقية منها أو اإللكترونية(تخزين األصول  عدم ينبغي • التخزين
بما في ذلك المناطق التي تقع ضمن (في المناطق العامة 

مرافق الموردين والتي يمكن للزوار من خاللها االطالع 
 ).على هذه األصول دون تخويلهم بذلك

 
في المناطق العامة التي تقع  تخزين المعلومات عدم ينبغي •

يمكن للزوار الوصول من  ضمن مرافق المورد والتي
 .خاللها إلى هذه المعلومات دون تخويلهم بذلك

باألماكن ) سواء كانت ورقية أو إلكترونية(تخزين األصول  عدم ينبغي •
التي تحتمل وصول األفراد غير المخولين إلى تلك األصول أو اطالعهم 

 عليها
 

حماية األصول اإللكترونية المخزنة عن طريق ضوابط تشفير أو  ينبغي •
تعويض مناسبة وذلك في حال وجود خطر جسيم يتعلق باحتمالية اطالع 

 .أفراد غير مخولين عليها
 

سواء كانت ورقية أو (تخزين األصول  عدم ينبغي •
باألماكن التي تحتمل وصول أفراد غير مخولين ) إلكترونية

 .اطالعهم عليها إلى هذه األصول أو
 

حماية األصول اإللكترونية المخزنة عن طريق  ينبغي •
ضوابط تشفير أو تعويض مناسبة وذلك في حال وجود 

 خطر جسيم يتعلق باحتمالية اطالع أفراد غير مخولين عليها

سواء كانت ورقية أو (ُتترك األصول  أال ينبغي • الوصول واالستخدام
 .في أماكن عامة تقع خارج مرافق الموردين) إلكترونية

 
سواء كانت ورقية أو (ُتترك األصول  أال ينبغي •

في المناطق العامة التي تقع ضمن مرافق ) إلكترونية
المورد والتي يمكن للزوار الوصول من خاللها إلى هذه 

 .األصول دون دون تخويلهم بذلك
 

حماية األصول اإللكترونية من خالل ضوابط إدارة  ينبغي •
 إذا تطلب األمر ذلك ةالوصول المنطقي المناسب

أو ) سواء كانت ورقية أو إلكترونية(العمل على األصول  عدم ينبغي •
تركها دون رقابة باألماكن التي تحتمل وصول أفراد غير مخولين إلى 

يمكن العمل عليها في حال اتباع إال أنه  ،هذه األصول أو اطالعهم عليها
 ).شاشات الخصوصية(ضوابط مناسبة 

 
وفي حال  ،أن ُتسترجع األصول المطبوعة من الطابعة على الفور ينبغي •

 .االستعانة بأدوات الطباعة اآلمنة ينبغي ،عدم التمكن من ذلك
 

حماية األصول اإللكترونية من خالل ضوابط إدارة الوصول  ينبغي •
 المنطقي المناسبة

سواء كانت ورقية أو (العمل على األصول  عدم ينبغي •
أو تركها دون رقابة باألماكن التي تحتمل ) إلكترونية

وصول أفراد غير مخولين إلى هذه األصول أو اطالعهم 
باع ضوابط إال أنه يمكن العمل عليها في حال ات ،عليها

 ).شاشات الخصوصية(مناسبة 
 

طباعة األصول من خالل استخدام أدوات طباعة  ينبغي •
 .آمنة

 
حماية األصول اإللكترونية من خالل ضوابط إدارة  ينبغي •

 الوصول المنطقي المناسبة
 ،إرفاق ملصق تصنيف واضح باألصول المطبوعة ينبغي • المشاركة

أن يكون هذا الملصق على الصفحة األولى  ينبغيكما 
 .على أقل تقدير

 
أن تحتوي األصول اإللكترونية على ملصق  ينبغي •

 تصنيف واضح
 

يجب أن يقتصر توزيع األصول على النظم أو األساليب  •
 .أو الموردين المعتمدين من قبل المؤسسة

 
يجب أن يقتصر توزيع األصول على الموظفين لدى  •

َمن لديهم التزام تعاقدي معها أو كجزء المؤسسة أو على 
من العمل المعترف به بشكل واضح والذي يتطلب مثل 

 .هذا التفاوض التعاقدي

أن  ينبغيكما  ،إرفاق ملصق تصنيف واضح باألصول المطبوعة ينبغي •
 .يكون هذا الملصق على الصفحة األولى على أقل تقدير

 
مامي للمغلقات التي إرفاق ملصق تصنيف واضح على الجانب األ ينبغي •

 .صول مطبوعةأتحتوي على ً
 

كما  ،أن تحتوي األصول اإللكترونية على ملصق تصنيف واضح ينبغي •
وجود هذا الملصق على كل صفحة من صفحات النسخ  ينبغي

 .اإللكترونية للمستندات متعددة الصفحات
 

يجب أن يقتصر توزيع األصول على النظم أو األساليب أو الموردين  •
 .المعتمدين من قبل المؤسسة

 
يجب أن يقتصر توزيع األصول على الموظفين لدى المؤسسة أو على  •

َمن لديهم التزام تعاقدي معها أو كجزء من العمل المعترف به بشكل 
 .واضح والذي يتطلب مثل هذا التفاوض التعاقدي

 
يجب أن يقتصر توزيع األصول على األفراد ممن لديهم أعمال تتطلب  •

إرفاق ملصق تصنيف واضح على كل صفحة من  ينبغي •
 .صفحات األصول المطبوعة

 
إرفاق ملصق تصنيف واضح على الجانب األمامي  ينبغي •

صول مطبوعة ومن ثم إغالقها أللمغلقات التي تحتوي على 
وضع هذه األصول داخل مغلف  ينبغيكما  ،بختم ضد العبث

 . ثانوي غير موسوم وذلك قبل توزيعه
 

أن تحتوي األصول اإللكترونية على ملصق تصنيف  ينبغي •
وجود هذا الملصق على كل صفحة من  ينبغيكما  ،واضح

 .صفحات النسخ اإللكترونية للمستندات متعددة الصفحات
 

يجب أن يقتصر توزيع األصول على النظم أو األساليب أو  •
 .الموردين المعتمدين من قبل المؤسسة

 
يجب أن يقتصر توزيع األصول على الموظفين لدى  •

المؤسسة أو على َمن لديهم التزام تعاقدي معها أو كجزء من 
العمل المعترف به بشكل واضح والذي يتطلب مثل هذا 
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مراحل دورة حياة 
 التصنيف

 سرية غير ُمعلنة داخلية فقط

 .ذلك
 

إرسال األصول عن طريق الفاكس باستثناء الحالة التي يكون  عدم ينبغي •
فيها المرسل على ثقة من أن المرسل إليهم على استعداد ألن ُيعيدوا هذه 

 .األصول
 

تشفير األصول اإللكترونية من خالل استخدام آلية حماية تشفيرية  ينبغي •
 معتمدة وذلك عند إرسالها إلى خارج الشبكة الداخلية للمورد

 .التفاوض التعاقدي
 

أن يقتصر توزيع األصول على األفراد المخولين  يجب •
 .بشكل خاص من قبل مالك المعلومات الستالمها

 
 .ينبغي عدم إرسال األصول بالفاكس •

 
 

تشفير األصول اإللكترونية من خالل استخدام آلية  ينبغي •
حماية تشفيرية معتمدة عند إرسالها إلى خارج الشبكة 

 .  الداخلية للمورد
 

لى تسلسل العهدة فيما يتعلق باألصول ينبغي الحفاظ ع •
 .اإللكترونية

أن يتم التخلص من األصول المطبوعة من خالل  ينبغي • الحفظ واإلتالف
 .وسيلة إتالف آمنة

 
 سلة"حذف نسخ األصول اإللكترونية من نظام  ينبغي •

 أو أي نظام مشابه وذلك في الوقت المحدد" المحذوفات

أن يتم التخلص من األصول المطبوعة من خالل وسيلة إتالف  ينبغي •
 .آمنة

 
أو أي " المحذوفات سلة"حذف نسخ األصول اإللكترونية من نظام  ينبغي •

 .نظام مشابه وذلك في الوقت المحدد

أن يتم التخلص من األصول المطبوعة من خالل  ينبغي •
 .وسيلة إتالف آمنة

 
 سلة"من نظام حذف نسخ األصول اإللكترونية  ينبغي •

 .أو أي نظام مشابه وذلك في الوقت المحدد" المحذوفات
 

حذف أية وسائط إعالمية ُمخزنة على األصول  ينبغي •
اإللكترونية السرية بشكل مناسب وذلك قبل عملية التخلص 

 .أو خاللها
 

 

 


