انضٕابظ انشقببيت نهعًهيبث انًصشفيت االنكتشَٔيت
ٔإصذاس ٔسبئم دفع نُقٕد انكتشَٔيت
يقذيت:
شٖذز تىصْثعر تىَصشفير ف ٚتآلّٗر تألخيشذ شقذٍث ٍيَ٘عث فٍ ٚؽثه تىغَثؾ
ىعَالء تىدْ٘ك خإؼشتء تىعَييثز تىَصشفير ٍِ خاله شدنثز تإلشصثه تالىنصشّٗير
ٍِٗ تىَص٘قع أُ شْصشش ٕزٓ تىعَييثز خشنو ٗتعع ف ٚتىفصشذ تىَقدير خثصر ف ٚظو
تىصؽ٘س تىَغصَش فٍ ٚؽثه تىصقْير تىَصشفير ،مَث شٖذ تىعثىٌ إصذتس ٗعثبو دفع ىْق٘د
تىنصشّٗير  Electronic Moneyم٘عيير ىصغ٘ير تىَعثٍالز فيَث خيِ ٍخصيف
تألؼشتف.
ّٗظشت ىَث يصثـح إؼشتء تىعَييثز تىَصرشفير تالىنصشّٗيرر ٗإصرذتس ٗعرثبو
دفع ىْق٘د تىنصشّٗير ٍرِ ٍخرثؼش ٍصعرذدذ الشقصصرش فقرػ عير ٚتىَخرثؼش تىصقييذيرر ،فرإُ
تألٍرررش يغرررصيضً ٗظرررع تألعرررظ ىرر دتسذ تىفرررذ ٍرررِ ٕرررزٓ تىَخرررثؼش ٗتىصفذيرررذ تىرررذقي
ىَغررة٘ىيثز ٍخصيررف تىؽٖررثز رتز تىعالقررر خٖررث ٍٗررث يغررصيضٍٔ رىررل ٍررِ تىفصرر٘ه عيررٚ
ششخيص ٍرِ تىدْر٘ك تىَشمضيرر ٍٗ٘تفثشرٔ خثىديثّرثز تىالصٍرر ٗرىرل عير ٚتىْفر٘ تىر٘تسد
خٖزٓ تىع٘تخػ.

أٔال :انعًهيبث انًصشفيت االنكتشَٔيت
( )1تىصعشيف خثىعَييثز تىَصشفير تالىنصشّٗير:
يقصررذ خثىعَييررثز تىَصررشفير تالىنصشّٗيررر شقررذيٌ تىدْرر٘ك تىخررذٍثز تىَصررشفير
تىصقييذير أٗ تىَدصنشذ ٍِ خاله شدنثز إشصثه تىنصشّٗير شقصصش صالـير تىذخ٘ه إىيٖث
عي ٚتىَشثسميِ فيٖث ٗفقث ىششٗغ تىعع٘ير تىص ٚشفذدٕث تىدْ٘كٗ ،رىل ٍِ خاله أـرذ
تىَْثفز عي ٚتىشدنر م٘عيير إلشصثه تىعَالء خٖث خٖذف-:
(أ) إشثـرررر ٍعي ٍ٘رررثز عرررِ تىخرررذٍثز تىصررر ٚيدديٖرررث تىدْرررل دُٗ شقرررذيٌ خرررذٍثز
ٍصشفير عي ٚتىشدنر.
(ج) ـص٘ه تىعَالء عي ٚخذٍثز ٍفذٗدذ مثىصعشف عيٍ ٚعثٍالشٌٖ ٗأسصذذ
ـغثخثشٌٖ ٗشفذيط
خيثّثشٌٖ ٗؼيح تىفص٘ه عي ٚقشٗض.
(غ) ؼيح تىعَالء شْفيز عَييثز ٍصشفير ٍعو شف٘يو تألٍ٘ته.
ٗألغشتض ٕزٓ تىع٘تخػ فرإُ تىدْر٘ك تىصر ٚشقرً٘ خصقرذيٌ تىخرذٍثز تىر٘تسدذ خثىدْرذ (غ)
فقررػ شعصدررش خْ٘مررث شقررذً عَييررثز ٍصررشفير تىنصشّٗيررر شصؽيررح شرر٘تفش عيثعررثز
ٗإؼررررررررررررشتءتز ىصقيرررررررررررريٌ تىَخررررررررررررثؼش ٗ Assessingتىشقثخررررررررررررر عييٖررررررررررررث
ٍٗControllingصثخعصٖرررث  ،Monitoringإال أّرررٔ يؽرررح أيعرررث عيررر ٚتىدْررر٘ك
ٍشتعثذ تإلدتسذ ألير ٍخثؼش خشأُ تىعَييثز تى٘تسدذ خثىدْذيِ (أ)( ،ج).

ٔتتًثم يزايب انعًهيبث انًصشفيت االنكتشَٔيت فيًب يهٗ:
إٍنررثُ ٗصرر٘ه تىدْرر٘ك إىرر ٚقثعررذذ أعررشض ٍررِ تىعَررالء تىَرر٘دعيِ
·
ٗتىَقصشظيِ ٗؼثىد ٚتىخذٍثز تىَصشفير.
شقذيٌ خذٍثز ٍصشفير ؼذيذذ.
·
خفط شنثىيف تىصشغيو خثىدْ٘ك ٗشنثىيف إّؽثص عَييثز تىصؽضبر
·
صيثدذ مفثءذ أدتء تىدْ٘ك.
·
( )2تألعدثج تىص ٚشغصيضً ـص٘ه تىدْ٘ك عير ٚشرشخيص ىصقرذيٌ تىعَييرثز تىَصرشفير
تإلىنصشّٗير:
(أ) ـَثيرررر تىغررر٘ر تىَصرررشف ٚتىَفيرررٍ ٚرررِ ٍقرررذٍ ٚتىخرررذٍثز تىَصرررشفير غيرررش
تىَررشخص ىٖررٌ خصقررذيٌ ٕررزٓ تىخررذٍثز خَررث فرر ٚرىررل تىؽٖررثز تىصرر ٚششغررح فررٚ
شأعررريظ ميرررثُ ٍغرررصقو ال يص٘تؼرررذ ىرررٔ فرررشٗ ٍثديرررر خغرررشض شقرررذيٌ تىعَييرررثز
تىَصشفير تالىنصشّٗير فقػ .Virtual bank
(ج) تىصفق ٍِ ش٘تفش تى٘عثبو تىنثفير ىذ ٙتىدْ٘ك إلدتسذ ٍخثؼشتىعَييثز.
(غ) شؽدي تىع٘تخػ تىشقثخير تىالصٍر ىفص٘ه تىدْ٘ك عير ٚشرشخيص ىصقرذيٌ شيرل
تىعَييثز.
( )3ششٗغ ـص٘ه تىدْ٘ك عي ٚششخيص ىصقذيٌ تىعَييثز تىَصشفير تالىنصشّٗير:
(أ) يقصصش ٍْؿ تىصشخيص عي ٚتىدْ٘ك تىَغؽير ىذ ٙتىدْ٘ك تىَشمضير ٗـذٕث.
(ج) أُ ينُ٘ تىدْل ٍغص٘فيث ىيع٘تخػ تىشقثخيرر تىصر ٚشصعير خَرذ ٙتىصضتٍرٔ خنرو ٍرِ
ٍعيررثس مفثيررر سأط تىَرررثه ٗأعررظ شصررْيف تىقرررشٗض ٗشنرر٘يِ تىَخصصرررثز
ٗتىص٘تصُ فٍ ٚشتمض تىعَالز ٗششمرض تىص٘ظيفرثز ىرذ ٙتىَشتعرييِ فر ٚتىخرثسغ
ٗتىصشمض تإلبصَثّ.ٚ
(غ) أُ يصدع تىدْل ٍدثدئ ـصيفر إلدتسذ ٍخرثؼش شقرذيٌ خذٍثشرٔ ٍرِ خراله شردنثز
تإلشصرررثه تالىنصشّٗيرررر ٗتىصررر ٚششرررصَو عيررر ٚشقيررريٌ تىَخرررثؼش ٗتىشقثخرررر عييٖرررث
ٍٗصثخعصٖث (ي٘ظؿ تىَشفر سقرٌ (ٍ )1خرثؼش تىعَييرثز تىَصرشفير تالىنصشّٗيرر
ٗتىَدثدئ تإلعصششثدير إلدتسشٖث).
أُ يف ر ذد تىدْررل ىررذ ٙؼيدررٔ ىيفصرر٘ه عيرر ٚتىصررشخيص ّ٘عيررر تىخررذٍثز تىصررٚ
(د)
عيقً٘ خصأديصٖث ٍِ خاله تىشدنثز.
أُ يفررذد تىدْررل تىَغررة٘ىيثز تى٘تقعررر عييرررٔ ٍررِ ؼررشتء شقررذيٌ تىخررذٍثز عدرررش
(ٓ)
تىشدنثز.
(ٗ) أُ يفررذد تىدْررل تىَغ رة٘ىيثز تى٘تقعررر عيرر ٚتىعَيررو ٍررِ ؼررشتء ـصرر٘ىٔ عيررٚ
تىخذٍثز عدش تىشدنثز .
(ص) إفصررثؾ تىدْررل تىَررشخص ىررٔ خثىقيررثً خثىعَييررثز تىَصررشفير تالىنصشّٗيررر ٗفقررث
ىيرر٘تسد خثىدْررذ أٗال عيرر ٚصررففر ته  Webتىخثصررر خررٔ خَررث يفيررذ ـصرر٘ىٔ عيررٚ
ششخيص ىصقذيٌ خذٍثشٔ عدش تىشدنثز ٗسقٌ ٗشرثسي تىفصر٘ه عييرٍٔ ،رع سخرػ
ٕزت تىَ٘قع خصففر تىدْل تىَشمض ٙتىَعيِ فيٖث عرِ أعرَثء تىدْر٘ك تىَرشخص
ىٖررث خررزىل ٍررِ خرراله  Hypertext Linksـصرر ٚيصفق ر تىعَررالء ٍررِ صررفر
تىصشخيص.

ثبَيب :إصذاس ٔسبئم دفع نُقٕد انكتشَٔيت
( )1انتعشيف بإصذاس ٔسبئم دفع نُقٕد انكتشَٔيت:
يشتًم إصذاس ٔسبئم دفع نُقٕد انكتشَٔيت عهٗ يبيهٗ-:
إصذتس تىدْل ىدؽثقثز تىقيَر تىَخضّرر  value cards – Storedمثىدؽثقرثز
(أ)
تىزمير  ،Smart cardsأٗ غيشٕثٗ ،رىل خثىغَثؾ خصخضيِ ٗـذتز ٍرِ تىْقر٘د
عيٕ ٚزٓ تىدؽثقثز تىص ٚشفَو ششتبؿ ٍَغْؽر شغَؿ خزىل.
(ج) إشثـر تىدْل ىْقذير إىنصشّٗير  Electronic cashخصخرضيِ ٗـرذتز ٍرِ تىْقر٘د
عيٗ ٚعرثبػ تىنصشّٗيرر ٍ Electronic deviceعرو تىفثعرح تىشخصر ٚتىرزٙ
يرررصٌ شفَييرررٔ خدشّرررثٍػ خرررث ،ىٖرررزت تىغرررشضٗ ،شغرررصخذً ٕرررزٓ تىْقررر٘د إلؼرررشتء
ٍرررذف٘عثز رتز قررريٌ ٍفرررذٗدذ خصف٘ييٖرررث إىررر ٚتى٘عرررثبػ تالىنصشّٗيرررر تىخثصرررر
خثألؼشتف تىَقثخير..
ٗألغشتض ٕزٓ تىع٘تخػ يصعيِ أُ شيصضً تىدْ٘ك أيعث خثإلدتسذ تىفصيفر
ىيَخثؼش تىَششدؽر خ٘عثبو تىذفع تألخشٗ ٙتىص ٍِ ٚخيْٖث:
(أ) خؽثقثز تىخصٌ ٗ Debit cardsيقصصش إعصخذتٍٖث خصَث عيٚ
ـغثخثز دتبْر ىيعَالء.
(ج) خؽثقثز تإلبصَثُ ٗ Credit cardsيصٌ إعصخذتٍٖث خصَث عيٚ
ـغثخثز ٍذيْر ٗفقث ىيفذٗد تىَقشسذٗ .شغصخذً تى٘ـذتز تىؽشفير ىْقثغ
تىديع ٗ sale terminals Point ofآالز تىصشف تآلىٚ
ٗ Automatic teller machinesغيشٕث م٘عثبػ إلشصثه ـثبضٙ
خؽثقثز تىخصٌ ٗتإلبصَثُ خشدنر تإلشصثه تإلىنصشّٗير.
( )2األسببة انتٗ تستهزو حصٕل انبُٕك عهٗ تشخيص إلصذاس ٔسبئم دفع
نُقٕد انكتشَٔيت:
خررثىْظش إىرر ٚأُ تىدْررل تىَشمررضٕ ٙرر٘ تىؽٖررر تىَْرر٘غ خٖررث قثّّ٘ررث إصررذتس أٗستر
تىْقذ ى عصخذتً م٘عيير دفع ىٖرث قر٘ذ إخرشتء ،شخعرع عَييرر إصرذتس ٗعرثبو دفرع ىْقر٘د
تىنصشّٗير ىشقثخر تىدْل تىَشمض ٙخثىذٗىر خثصر أّٔ ىيظ ىٖث قر٘ذ إخرشتء إال خعرذ شغر٘ير
قيَر تىَذف٘عثز تىص ٚشَس خٖث ؼشف مو ٍِ خْل تىَشصشٗ ٙخْل تىدثبع.
( )3ششٔط حصٕل انبُٕك عهٗ تشخيص إلصذاس ٔسبئم دفع نُقٕد انكتشَٔيت:
(أ) أُ ينُ٘ تىدْل ٍغص٘فيث ىيع٘تخػ تىشقثخيرر تىصر ٚشصعير خَرذ ٙتىصضتٍرٔ خنرو ٍرِ
ٍعيررثس مفثيررر سأط تىَرررثه ٗأعررظ شصررْيف تىقرررشٗض ٗشنرر٘يِ تىَخصصرررثز
ٗتىص٘تصُ فٍ ٚشتمض تىعَالز ٗششمرض تىص٘ظيفرثز ىرذ ٙتىَشتعرييِ فر ٚتىخرثسغ
ٗتىصشمض تإلبصَثّ.ٚ
(ج) أُ يصدرررع تىدْرررل ٍدرررثدئ ـصررريفر إلدتسذ ٍخرررثؼش إصرررذتس ٗعرررثبو دفرررع ىْقررر٘د
تىنصشّٗيررر ٗأُ يفررذد شفصرريال أّرر٘ت ٗعررثبو تىررذفع تىصرر ٚيشغررح فرر ٚإصررذتسٕث
ٗتىششٗغ تىَصعيقر خٖث ٗمزت ٍغة٘ىيثز تىؽٖثز رتز تىعالقر خٖرزٓ تىْقر٘د ٗتىصرٚ
ششصَو عيٍ ٚغة٘ىيثز تىدْل ٗتىعَيو.
(غ) إفصثؾ تىدْل تىَشخص ىٔ خإصذتس ٗعثبو دفرع ىْقر٘د تىنصشّٗيرر عير ٚصرففر
ته  Webتىخثصررر خررٔ خَررث يفيررذ ـصرر٘ىٔ عيرر ٚشررشخيص خررزىل ٗسقررٌ ٗشررثسي

(د)

تىفص٘ه عيئٍ ،ع سخػ ٕزت تىَ٘قع خصففر تىدْل تىَشمض ٙتىَعيِ فيٖرث عرِ
أعَثء تىدْ٘ك تىَشخص ىٖث خزىل ٍِ خاله  Hypertext Linksـص ٚيصفقر
تىعَالء ٍِ صفر تىصشخيص.
أُ يصٌ تىفص٘ه عيٍ٘ ٚتفقر تىعَيو عي ٚتىخصٌ عي ٚسصيذ ـغثخٔ تىؽثسٙ
خثىقيَر تىص ٚيصيفٖث ىٔ تىدْل تىنصشّٗيث ٗتىعَ٘ىر تىص ٚيصقثظثٕث تىدْل ىقثء رىل.

يخبعش انعًهيبث انًصشفيت االنكتشَٔيت ٔانًببدئ اإلستششبديت إلداستٓب
أٔال :يخبعش انعًهيبث انًصشفيت االنكتشَٔيت
يصثـح شقذيٌ تىعَييثز تىَصشفير تالىنصشّٗير ٍخثؼش ٍصعذدذ ٗقذ أشثسز
ىؽْر خثصه ىيشقثخر تىَصشفير إى ٚأّٔ يْدغ ٚقيثً تىدْ٘ك خ٘ظع تىغيثعثز ٗتإلؼشتءتز
تىص ٚشصيؿ ىٖث إدتسذ ٕزٓ تىَخثؼش ٍِ خاله شقييَٖث ٗتىشقثخر عييٖث ٍٗصثخعصٖث .
إَٔاع انًخبعش:
يخبعش انتشغيم.
()1
يخبعش انسًعت.
()2
يخبعش قبََٕيت.
()3
يخبعش أخرشٖ ٔيرٍ رنرل يخربعش اإلئتًربٌ ٔانسريٕنت ٔسرعش
()4
انعبئذ ٔيخبعش انسٕق.
ٗفيَث يي ٚعشض ٍ٘ؼض ىٖزٓ تىَخثؼش:
( )1يخبعش انتشغيم Operational risk
شْشأ ٍخثؼش تىصشغيو ٍِ عذً تىصأٍيِ تىنثف ٚىيْظٌ أٗ عرذً ٍالءٍرر شصرَيٌ تىرْظٌ
أٗ إّؽثص تىعَو أٗ أعَثه تىصيثّر ٗمزت ّصيؽر إعثءذ تإلعصخذتً ٍِ قدو تىعَرالء ٗرىرل
عي ٚتىْف٘ تىصثى-:ٚ
(أ) عذً تىصأٍيِ تىنثفي ىيْظٌsecurity System :
شْشررررأ ٕررررزٓ تىَخررررثؼش عررررِ إٍنررررثُ إخصررررشتر غيررررش تىَررررشخص ىٖررررٌ access
 Unauthorizedىرررْظٌ ـغرررثخثز تىدْرررل خٖرررذف تىصعرررشف عيررر ٚتىَعيٍ٘رررثز تىخثصرررر
خثىعَالء ٗإعرصغالىٖث عر٘تء شرٌ رىرل ٍرِ خرثسغ تىدْرل تٗ ٍرِ تىعرثٍييِ خرٔ ،خَرث يغرصيضً
ش٘تفش إؼشتءتز مثفير ىنشف ٗإعثقر رىل تإلخصشتر.
(ج) عذً ٍالءٍر شصَيٌ تىْظٌ أٗ إّؽثص تىعَو أٗ أعَثه تىصيثّر:
implementation, and maintenance ،design Systems
ٕٗر ٚشْشرأ ٍرِ إخفرثر تىرْظٌ أٗ عرذً مفثءشٖرث (خؽرٚء تالدتء Slow- Down
عي ٚعديو تىَعثه) ىَ٘تؼٖر ٍصؽيدثز تىَغصخذٍيِ ٗعذً تىغشعر ف ٚـو ٕزٓ تىَشثمو
ٗصيثّر تىْظٌ ٗخثصر إرت صتد تإلعصَثد عيٍ ٚصثدس خثسغ تىدْ٘ك ىصقذيٌ تىذعٌ تىفْٚ
خشأُ تىدْير تألعثعير تىالصٍر .Outsourcing
(غ) إعثءذ تإلعصخذتً ٍِ قدو تىعَالءCustomer misuse of services :
ٗيشد رىل ّصيؽر عرذً إـثؼرر تىعَرالء خرإؼشتءتز تىصرأٍيِ تى٘قثبيرر Security
 precautionsأٗ خغَثـٌٖ ىعْثصش إؼشتٍير خثىذخ٘ه تى ٚـغثخثز عَالء آخشيِ أٗ
تىقيررثً خعَييررثز غغرريو تألٍرر٘ته خإعررصخذتً ٍعيٍ٘ررثشٌٖ تىشخصررير أٗ قيررثٌٍٖ خعررذً إشدررث
إؼشتءتز تىصأٍيِ تى٘تؼدر.
( )2يخبعش انسًعت risk Reputational
شْشأ ٍخثؼش تىغَعر ف ٚـثىر ش٘تفش سأ ٙعثً عيد ٚشؽثٓ تىدْل ،تألٍش
تىز ٙقذ يَصذ إى ٚتىصأظيش عي ٚخْ٘ك أخشّ ،ٙصيؽر عذً ٍقذسذ تىدْل عي ٚإدتسذ
ّظَٔ خنفثءذ أٗ ـذٗض إخصشتر ٍدظش ىٖث.

( )3انًخبعش انقبََٕيت risk Legal
شقع ٕزٓ تىَخثؼش ف ٚـثىر إّصٖثك تىق٘تّيِ أٗ تىق٘تعذ أٗ تىع٘تخػ
تىَقشسذ خثصر شيل تىَصعيقر خَنثففر عَييثز غغيو تألٍ٘ته ،أٗ ّصيؽر عذً
تىصفذيذ تى٘تظؿ ىيفق٘ر ٗتالىصضتٍثز تىقثّّ٘ير تىْثشؽر عِ تىعَييثز تىَصشفير
تالىنصشّٗير ٍِٗ رىل عذً ٗظ٘ؾ ٍذ ٙش٘تفش ق٘تعذ ىفَثير تىَغصٖينيِ فٚ
خعط تىذٗه أٗ ىعذً تىَعشفر تىقثّّ٘ير  Validityىدعط تالشفثقيثز تىَدشٍر
خإعصخذتً ٗعثبو تى٘عثؼر تالىنصشّٗير.
( )4انًخبعش األخشٖ
يششدػ أدتء تىعَييثز تىَصشفير تالىنصشّٗير خثىَخثؼشتىخثصر
خثىعَييثز تىَصشفير تىصقييذير ٍِٗ ،رىل ٍخثؼش تإلبصَثُ ٗتىغي٘ىر ٗععش
تىعثبذ ٍٗخثؼش تىغ٘ر ٍع إـصَثه صيثدذ ـذشٖث ،فعي ٚعديو تىَعثه فإُ
إعصخذتً قْ٘تز غيش شقييذير ى شصثه خثىعَالء ٗإٍصذتد ّشثغ ٍْؿ تإلبصَثُ إىٚ
عَالء عدش تىفذٗد  Cross- borderقذ يضيذ ٍِ إـصَثالز إخفثر خعط
تىعَالء ف ٚعذتد تىصضتٍثشٌٖ.
ثبَيب :يببدئ إداسة انًخبعش management Risk
ششصَو إدتسذ تىَخثؼش عي ٚتىصقييٌ ٗتىشقثخر ٗتىَصثخعر ٗرىل عي ٚتىْف٘ تىصثى-:ٚ
( )1شقييٌ تىَخثؼشrisks Assessing
ٗيشَو تىصقييٌ ٍثيي:ٚ
(أ) شفذيذ تىَخثؼش تىص ٚقذ يصعشض ىٖث تىدْلٍٗ ،ذ ٙشأظيشٕث عيئ.
(ج) ٗظع ـذٗد قص٘ ٙىَث يَنِ ىيدْل أُ يصفَئ ٍِ خغثبش ّصيؽر تىصعثٍو
ٍع ٕزٓ تىَخثؼش.
( )2تىشقثخر عي ٚتىصعشض ىيَخثؼش exposures risk
Controlling
ششصَو ٕزٓ تىشقثخر عي ٚعصر ٍؽثالز عي ٚتىْف٘ تىصثى:ٚ
(أ) شْفيز عيثعثز ٗإؼشتءتز تىصأٍيِ security Implementing
measures and policies
شغصٖذف عيثعثز ٗإؼشتءتز تىصأٍيِ ٍث يي-:ٚ
شفذيذ شخصير تىَصعثٍو ٍع تىْظٌ /
()1
تىصصذي (.)Identification /authentication
ظَثُ عذً إؼشتء شعذيالز عي ٚسعثبو تىعَالء أظْثء تّصقثىٖث
()2
عدش تىقْ٘تز.
ظَثُ تىففثؾ عي ٚعشير ٍعثٍالز تىعَالء Privacy
()3
ظَثُ عذً إّنثس ٍشعو تىشعثىر ىٖث repudiation – Non
()4
ٔيشاعٗ فٗ ْزا انًجبل يبيهٗ-:

إشدث عيثعثز ٗإؼشتءتز شفق شأٍيِ تإلشصثالز ٍِ ٗتىٚ
()1
تىْظٌ ىَْع أٗ تىفذ ٍِ تخصشتر غيش تىَشخص ىٌٖ ىيْظٌ أٗ
إعثءذ إعصخذتٍٖث.
تىشقثخر عي ٚدخ٘ه تىْظٌ ٗشفذيذ شخصير تىَغصخذٍيِ.
()2
ـَثير تىْظٌ ٍِ إـصَثالز تىقيثً خََثستعثز غيش ٍشخص خٖث
()3
ٍِ قدو تىعثٍييِ خثىدْل تىغثخقيِ أٗ تىؽذد أٗ تىَدقصيِ.
(د) يصؽيح تألٍش خثىْغدر إلصذتس ٗعثبو دفع ىْق٘د تىنصشّٗير إشخثر
إؼشتءتز تظثفير ىيصأٍيِٗ ،يشَو رىل:
تإلشصثه تىَدثشش ٍع ٍصذس تىدؽثقثز أٗ تىَشغو تىَشمضٙ
·
ىيفَثير ٍِ تىصضييف.
On- line interaction with the issuer or a central
operator
ٍصثخعر تىعَييثز تىفشدير.
·
تإلـصفثؾ خقثعذذ خيثّثز ٍشمضير ىصصدع عَييثز غغيو
·
تألٍ٘ته.
شر٘تفش شرشٗغ تألٍرثُ فر ٚتىدؽثقرثز تىزميرر ،أٗ غيشٕرثٍ ،رع ٍشتعرثذ
·
ٗظع ـذ أقص ٚىَث يخضُ عي ٚتىدؽثقر.
(ج) شررذعيٌ تإلشصررثالز خرريِ تىَغررص٘يثز تىَخصيفررر خثىدْررل ٍررِ ٍؽيررظ إدتسذ
ٗإدتسذ عييثٗ ،خيِ تىعثٍييِ خشأُ عالٍر أدتء تىرْظٌ ٗشر٘فيش تىصرذسيح تىَغرصَش
ىيعثٍييِ communication internal Coordinating
(غ) إعرررصَشتس شقرررذيٌ ٗشؽررر٘يش تىخرررذٍثز developing and Evaluating
services
(د) ٗظع ظ٘تخػ ىيفذ ٍِ تىَخثؼش ف ٚـثىر تإلعصَرثد عيرٍ ٚصرثدس خرثسغ
تىدْل ىصقذيٌ تىذعٌ تىفْ:ٚ
تشتًم ْزِ انضٕابظ عهٗ يبيهٗ-:
ٍصثخعر تألدتء تىَثىٗ ٚتىصشغيي ٚىَقذٍ ٚتىذعٌ تىفْ.ٚ
·
تىصأمررذ ٍررِ شرر٘تفش إشفثقيررثز شعثقذيررر ٍررع ٍقررذٍ ٚتىررذعٌ تىفْرر ٚشفررذد
·
تىصضتٍثز تألؼشتف شفصيييث.
· تىصأمذ ٍِ ٍقذسذ ٍقرذٍ ٚتىر ذعٌ تىفْر ٚعير ٚشر٘فيش تىصرأٍيِ خَرث يصفر ٗ تىَصدرع
دتخو تىدْل ف ٚـثىر شعشفٌٖ عي ٚخيثّثز رتز ـغثعير شخص تىدْل ٗ ،رىل ٍِ
خاله ٍشتؼعر عيثعثشٌٖ ٗ تؼشتءتشٌٖ فٕ ٚزت تىَؽثه.
ش٘فيش شششيدثز ؼ٘تسئ ىصغؽير إـصَثالز ـرذٗض شغييرش ٍفرثؼا فرٚ
·
ٍقذٍ ٚتىذعٌ تىفْ.ٚ
(ٓ) إـثؼر تىعَالء عِ تىعَييثز تىَصشفير تالىنصشّٗير ٗميفير إعصخذتٍٖث
Providing customer education and disclosure
(ٗ) إعذتد خؽػ ؼ٘تسئ planning Contingency
إعذتد خؽػ ؼ٘تسٙء خذيير ف ٚـثىر تخفثر تىْظٌ عِ أدتء تىخذٍثز
·

ٗرىل فيَث يصعي خَث يي-:ٚ
إعررثدذ تىديثّررثز إىرر ٚتى٘ظررع تىررز ٙمثّررس عييررٔ قدررو
×
تإلخفثر .Data recovery
ش٘فيش قذستز خذيير ىصشغيو تىديثّثز Alternative
×
.data – processing capabilities
ش٘فيش عثٍييِ ىَ٘تؼٖر تىظشٗف تىؽثسبر.
×
إخصدررثس ّظرررٌ تىصشرررغيو تىدذييررر  systems Backupخصرررفر دٗسيرررر
·
ىيصأمذ ٍِ فثعييصٖث.
ش٘تفش تىصرأٍيِ تىرالصً فر ٚـثىرر شْفيرز خؽرػ تىؽر٘تسٙء ٗمرزت شر٘تفش
·
شعييَثز إلعصخذتً ٕزٓ تىخؽػ ىذٍ ٙقذٍ ٚتىذعٌ تىفْ.ٚ
إخشت ً عق٘د خذيير ٍع ٍقذٍ ٚدعٌ فْ ٚآخشيِ شْفز ف ٚـثىر إخفثر
·
تىَقذٍيِ تألعثعييِ.
(ٍ )3صثخعر تىَخثؼش :risks Monitoring
شصَعو ٍصثخعر تىَخثؼش ف ٚإخصدثس تىْظٌ ٗإؼشتء تىَشتؼعر تىذتخيير ٗتىخثسؼير
ٗ System testing and auditingرىل عي ٚتىْف٘ تىصثى-:ٚ
(أ) إؼشتء تخصدثستز دٗسير ىيْظٌٗ ،تىص ٚينُ٘ ٍِ ظَْٖث:
· إؼرشتء إخصدرثس إٍنرثُ تإلخصررشتر  Penetration testingتىرز ٙيٖرذف تىررٚ
شفذيذ ٗعضه ٗشعضيض شذف تىديثّثز ٍرِ خراله تىرْظٌ ٗإشدرث إؼرشتءتز ىفَثيرر
تىْظٌ ٍِ تىَفثٗالز غيش تىعثدير ى خصشتر.
· إؼشتء ٍشتؼعر دٗس ير ٍِ خراله تىرْظٌ ىيصأمرذ ٍرِ فثعييرر تؼرشتءتز تىصرثٍيِ
ٗتى٘ق٘ف عيٍ ٚذ ٙتشغثقٖث ٍع عيثعثز ٗتؼشتءتز تىصثٍيِ تىَقشسذ.
(ج) تؼشتءتز تىَشتؼعر تىذتخيير ٗتىخثسؼير:
· شغٌٖ تىَشتؼعر تىذتخيير ٗتىخثسؼير ف ٚشصدع تىعغرشتز ٗـرثالز عرذً تىنفرثءذ
ٗشخفيط ـؽٌ تىَخثؼش خٖذف تىصفق ٍِ ش٘تفش عيثعرثز ٗإؼرشتءتز ٍؽر٘سذ
ٗتىصضتً تىدْل خٖث.

يسئٕنيبث إستششبديت نهبُل
نذٖ تقذيى خذيبتّ عبش شبكبث اإلتصبل األنكتشَٔيت
(ٍ٘ )1تفقرر ٍؽيرظ إدتسذ تىدْرل عير ٚإعرصشتشيؽير شصعرَِ قيرثً تىدْرل خصقرذيٌ خذٍثشررٔ
عدش تىشدنثز عي ٚأُ يفثغ تىَؽيظ خنثفر تىَخثؼش تىْثشةر عِ رىل.
(ٍ٘ )2تفقر ٍؽيظ إدتسذ تىدْل عي ٚعيثعر تإلدتسذ تىصْفيزير ىيدْل فيَث يصعي خأعري٘ج
إدتسذ تىَخثؼشٗ ،شذعيٌ ّظٌ تىشقثخر تىذتخيير خشأُ شيل تىَخثؼش.
( )3شصَيٌ َّثرغ عق٘د ىصأدير ٍخصيف تىخذٍثز تىَصشفير تىص ٚشدد ٙعدرش شردنثز
تإلشصثه تالىنصشّٗير ٗأُ يصأمذ تىدْرل ٍرِ شر٘تفش تىقر٘ ٙتىدشرشير تىَدٕيرر ىيصعثٍرو
ٍع عَالء تىدْل عدش تىشدنثزٍ ،ع شفذيذ عثعثز شقذيٌ ٕزٓ تىخذٍثز.
( )4فر ٚـثىرر ٗؼر٘د ؼرشف آخرش شقررذً ٍرِ خالىرٔ تىخذٍرر فيصعريِ عيرٍ ٚؽيررظ إدتسذ
تىدْل إقشتس إشفثقير تىصشغيو تىص ٚشْظٌ تىعالقر خيِ تىدْرل ٍرع ٕرزت تىؽرشف ٗشفذيرذ
ٍغة٘ىيصٔ فر ٚتىففرثؾ عير ٚعرشير تىصعييَرثز ٗتىَعرثٍالز تىصر ٚشرصٌ عدرش تىشردنثز
ٗأير ٍعيٍ٘ثز شصثؾ ىٔ.
( )5إفصثؾ تىدْل عي ٚصففر ته  Webتىخثصر خٔ خَث يفيذ ـص٘ىٔ عير ٚشرشخيص
خصقذيٌ خذٍثشٔ عدش تىشدنثز ٍِ تىدْل تىَشمض ٙتىَصشٗ ٙسقٌ ٗشثسي تىفص٘ه
عي ٚتىصشخيص ٗتىخذٍثز تىص ٚيؽ٘ص ىيدْل شقذيَٖث عدش تىشردنثزٍ ،رع سخرػ ٕرزت
تىَ٘قع خصففر تىدْل تىَشمض ٙتىَصش ٙتىَعيِ فيٖث عِ أعَثء تىدْ٘ك تىَشخص
ىٖرررث خرررزىل ٍرررِ خررراله  Hypertext Linksـصررر ٚيصفقرر تىعَرررالء ٍرررِ صرررفر
تىصصشيؿ.
( )6إفصرثؾ تىدْررل عررِ أُ تىقر٘تّيِ تىَصررشير ٕرر ٚتىصرر ٚشفنرٌ تىخررذٍثز تىصرر ٚيقررً٘
خصأديصٖث ىيعَالء عدش تىشدنثز.
( )7ظشٗسذ أُ يصفق تىدْل ٍِ شخصير ؼثىح ٍ /صيقر ٚتىخذٍرر خأعرثىيح قثّّ٘يرر
ظثخصر شعَِ تىفق٘ر تىَصدثدىر.

يسئٕنيبث إستششبديت تقع عهٗ انعًيم
عُذ تهقٗ خذيبتّ عبش شبكبث اإلتصبل االنكتشَٔيت
( )1يصفَررو تىعَيررو ٍغررة٘ىير صررفر تىَعيٍ٘ررثز تىصرر ٚيقررً٘ خإدخثىٖررث عدررش تىشرردنثز
خإعصدثسٓ ٍغصخذٍث ىيخذٍثز تىص ٚشرددٍ ٙرِ خالىٖرثٗ ،يقرش تىعَيرو خرأُ تىصعييَرثز
ٗتىَعثٍالز تىص ٚيذخيٖث يصٌ تىصعثٍو عييٖث خذُٗ أير ٍشتؼعر إظثفير ٍِ تىدْرل أٗ
إشعثستز خؽير أٗ تىصأمذ ٍْٖث خؽشر أخش.ٙ
( )2الييصضً تىدْل خقد٘ه أير شعذيالز أٗ تىغثء شعييَثز أٗ ٍعثٍالز عد أُ أسعيٖث
تىعَيو عدش تىشدنثز.
( )3يصفَو تىعَيو ٍغة٘ىير إعذتد تىديثّثز تىخثصر خثىَغصفيذ أٗ تإلظثفر أٗ تىصعذيو
عييٖث.
( )4ييصضً تىعَيو خَشتعثذ إؼشتءتز تىفَثير ف ٚتىصعثٍو عدش تىشدنثز ٍع تىدْل.
( )5يصفَو تىعَيو ٍغة٘ىير ع٘ء إعصخذتً تىخذٍر تىْثشػ عِ عذً تإلىصرضتً خرإؼشتءتز
تىفَثير أٗ تىششٗغ ٗتألـنثً تى٘تسدذ فر ٚتىعقرذ تىرز ٙيرصٌ إخشتٍرٔ ٍرع تىدْرل خشرأُ
تىعَييررثز تىَصررشفير تألىنصشّٗيررر ،أٗ تىْررثشػ عررِ قيثٍررٔ خثىنشررف عررِ إؼررشتءتز
تىفَثير أٗ ٍخثىفصٖث ىذ ٙتإلعصخذتً.
( )6عذً شفَو تىدْل ٍغة٘ىير شعؽو تىخذٍر ىظشٗف خثسؼر عِ إستدشٔ.
( )7شعصدرررش عرررؽالز تىدْرررل ـؽرررر قثؼعرررر ٍيضٍرررر قثّّ٘رررث عيررر ٚصرررفر تىَعرررثٍالز
ٗتىصعييَثز.
( )8ييصررضً تىعَيررو فرر ٚـثىررر فقررذ أٗ عررشقر ؼٖررثص تىشررفشذ خإخؽررثس تىدْررل ىنرر ٚيقررً٘
خإخؽثه ٕزت تىؽٖثص.
( )9شعصدررش أدٗتز تىفَثيررر ٗعرريير ىيصعررشف ٗتىصفق ر ٍررِ شخصررير تىعَيرروٗ ،خَؽررشد
إشَثً إدخثىٖث خْؽثؾ يعصدش تىعَيو ٕ٘ ٍصذس ؼَيع تىصعييَثز ٗتىَعثٍالز.

