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ة  ملكية ذات معلومات 
ّ
 فكري

في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن    عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتالوثيقة هي عبارة عن معلومات خاصة بهذه  

فيصل. وهي وثيقة موجهة للجهات املعنية فقط حيث ال يتم توزيعها أو الكشف عنها أو نشرها أو نسخها دون إذن كتابي  

 .تقنية املعلوماتو  االتصاالت من عمادة
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 يقة الرقابة على الوث

 عن الوثيقة  معلومات

 الحالة  راإلصدا التصنيف  العنوان 

 معتمدة 2.0 عام سياسة أمن العمليات 

 اإلعداد والتحديث 

 التغييرات  تاريخ االصدار  اإلعداد اإلصدار

 إعداد 2014نوفمبر  18 عالء عليوه 0.1

 تحديث  2014ديسمبر  1 حبو حنبيل الب 0.2

 تحديث  2017ديسمبر  27 أسامة العمري  0.3

 تحديث  2018ديسمبر  31 حبو حنبيل الب 1.0

 تحديث  2019مايو   2 منيب أحمد   1.1

 تحديث  2020يونيو  6 بيذلا يده ملادبع راشب .د 1.2

 تحديث  2021سبتمبر  13 د. سامر بني عواد  2.0

 قائمة التوزيع 

  الرقم  املستفيد

 1 إدارة الشؤون القانونية 

 2  االلكتروني للجامعةاملوقع 

 3 العمادة بقسم ضمان الجودة 

 عتماداإل 

 التوقيع التاريخ العنوان  االسم 

  15th April 2022 تقنية املعلومات االتصاالت و عميد  د. خالد عدنان العيس ى 
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 نظرة عامة على السياسة

مصطلحاتها، وتغييرها، ومراجعتها  يستعرض هذا الجزء بالتفصيل الغرض من هذه السياسة ونطاقها وتعريف  

 . لكية الوثيقةملوالوثائق ذات الصلة باإلضافة   ،واستثناءاتها واالمتثال لها، واألدوار واملسؤوليات،  وتحديثها، وإنفاذها/

 الغرض 

 :الغرض الرئيس ي من سياسة أمن العمليات هو

الحماية   ضمان  إلى  باإلضافة  املعلومات،  معالجة  افق  ملر واآلمن  السليم  التشغيل  الخبيثة    منضمان  البرمجيات 

 .أحصنة طروادةفقدان البيانات بسبب  ومن والفيروسات 

وتقلل تأثير أنشطة    التقنية؛منع استغالل نقاط الضعف  وت  التشغيلية؛ومع ذلك، تضمن هذه السياسة سالمة النظم  

 .على النظم التشغيليةواملراجعة   التدقيق

 نطاقال

تنطبق بيانات السياسة املكتوبة في هذه الوثيقة على جميع موارد وحدة املراجعة الداخلية على جميع مستويات  

 :الحساسية، بما في ذلك

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن   جميع املوظفين بدوام كامل وبدوام جزئي واملوظفين املؤقتين الذين يعملون لدى

 .اأو بالنيابة عنه ا أو يعملون لصالحهفيصل 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  الطالب الذين يدرسون في 

  عنهاأو نيابة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  املقاولون واالستشاريون الذين يعملون لصالح.  

  فيواالتصاالت    تقنية املعلوماتأنظمة  م إمكانية الوصول إلى  جميع األفراد والجماعات األخرى الذين تم منحه 

 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة

تغطي هذه السياسة جميع أصول املعلومات املحددة في وثيقة نطاق تقييم املخاطر وسيتم استخدامها كأساس  

 .إلدارة أمن املعلومات
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 املصطلحات  تعريف 

 .هذه الوثيقةتعريفات للمصطلحات الشائعة املستخدمة في   1يقدم الجدول 

 ال صطلحامل
 
 عريف ت

 على تحديد هوية األفراد وتحميلهم مسؤولية أفعالهم.  ضرورة القدرةمبدأ أمني يشير إلى  لةءاملسا

 األصول 
والوسائط   النماذج  مثل  للمؤسسة  بالنسبة  قيمة  ذات  تعتبر  التي  ونظام  املعلومات  والبرامج  واألجهزة  والشبكات 

 املعلومات.

 
 
..  رتوف

ً
 الحالة التي يكون فيها األصل أو الخدمة قابلة ألن تصلها جهة مصّرح لها بذلك وقابلة ألن تستخدمها أيضا

 إدارة القدرات
العمل الحالي  عملية تحديد سعة النظام الالزمة لتقديم مستويات أداء محددة من خالل القياس والتحليل لحجم  

 .واملتوقع

ر األصل أو الخدمة أو عدم كشف أّي منهما ألفراد أو جهات أو عمليات غير مصرح بها.  ةسري  ال
ّ
 عدم توف

 الرقابة
أو تقنية  إدارية عليا وسيلة إلدارة املخاطر تشمل السياسات واإلجراءات واإلرشادات التي يمكن أن تكون ذات طبيعة 

 أو إدارية أو قانونية. 

 عملها وكيفية تحقيق األهداف املحددة في السياسات.  األشياء املطلوبوصف يوضح  اإلرشاد

 الحادثة
إجراءات شبكة تشير إلى خرق محتمل لسياسة أمن املعلومات أو فشل  الخدمة أو  النظام أو  حدوث حالة بعينها في ال

 لكنها غير معروفة سابًقا.  صلة باألمن تذاالحالة  قد تكون أو  السالمة

 أمن املعلومات 
على   التنصل الحفاظ  وعدم  واملساءلة  التحّقق  مثل  أخرى  وسائل  يشمل  وهو  رها. 

ّ
وتوف وسالمتها  املعلومات  سرية 

 واملوثوقية. 

د من دقتها وتناسقها طوال دورة حياتها بأكملها.  سالمة ال
ّ
 الحفاظ على األصول والتأك

البرامج الضارة 

 )الخبيثة( 

الخاصة    حاسب اآلليأو جمع معلومات حساسة أو الوصول إلى أنظمة ال  اآللي  سباالحبرنامج مصمم لتعطيل تشغيل  

 .)على سبيل املثال، فيروس أو حصان طروادة(

املالك 

 ( صاحب)ال

ِقبل اإلدارة لتحمل مسؤولية الحفاظ على سرية األصول  أي شخص أو مجموعة من األشخاص تم تحديدهم من 

 أثناء دورة حياة األصل. وتوافرها وسالمتها. وقد يتغير املالك 

 اختبار االختراق 

  ا أو الشبكة عن طريق محاكاة هجوم من جهات خارجية ضارة )ليس لديه  ب اآللينظام الحاس  تأمين يقة لتقييم  طر 

بمستوى معين من الوصول املصرح به(.    ال تتمتع)  ةخبيث  ةداخليجهات  ( و جامعةوسائل معتمدة للوصول إلى أنظمة ال

ا  
ً
 نشط

ً
أي ثغرة أمنية محتملة يمكن أن تنجم عن التكوين السيئ أو على    للنظام للتعّرفتتضمن هذه العملية تحليال

أو نقاط ضعف تشغيلية في   والبرمجياتاألجهزة    معروفة فيمعروفة أو غير  غير الصحيح للنظام، سواًء كانت عيوب  

 است  هذه  العملية أو التدابير التقنية املضادة. يتم تنفيذ هذا التحليل من موقع مهاجم محتمل ويمكن أن يتضمن
ً

غالال

ا لثغرات أمنية 
ً
 .نشط

 السياسة
أو  البرامج  البدائل املختلفة مثل  القرارات واإلجراءات. وتشمل السياسة تحديد  بها عند اتخاذ  خطة عمل يسترشد 

 أولويات اإلنفاق، واالختيار بينها على أساس التأثير الذي ستحدثه. 

 .التغييرات في الظروف( مزيج من عواقب الحدث واحتماالت حدوثها )بما في ذلك خطرال

 النظام

ستخدم في الحصول على البيانات أو تخزينها أو معالجتها أو إدارتها  
ُ
جهاز أو نظام مترابط أو أنظمة فرعية من املعدات ت

الثابتة  أو التحكم فيها أو عرضها أو تبديلها أو تبادلها أو نقلها أو استقبالها، بما في ذلك برامج الحاسب آلي والبرامج  

 واألجهزة.

 عن معلومات مثل الكشف بنظام من نظم الجامعةضرر  إلحاق ي إلىاحتمال التسبب في حادثة غير مرغوب فيها تؤدّ  التهديد 
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إصابة أو  هاانقطاع أو التسبب في  هاأو تعديل تهاأو إزال هاأو تدمير  اغير مصرح به  حساسة أو أصول أو خدمات بطريقة

 .أصل طبيعي ناجم عنقد يكون التهديد متعمًدا أو عرضًيا أو و شخاص. عدد من األ

 الثغرة
ضعف في اإلجراءات أو العمليات أو الضوابط األمنية يمكن استغاللها عن طريق التهديد بالوصول غير املصرح  نقطة   

 املتعلقة بها.  به إلى املعلومات أو تعطيل املعالجة الحرجة

 ثغرات تقييم ال
ني تقييم تعمن منظور إدارة الكوارث    والثغرةعملية تحديد نقاط الضعف وتحديد أولوياتها )أو ترتيبها( في نظام ما.  

 .التهديدات الناجمة عن مخاطر محتملة على السكان والبنية التحتية

 املصطلحات  : تعريف 1الجدول 

  تحديث الراجعة و امل ، التغيير

واحدة كل عام ما لم يعتبر املالك إجراء مراجعة سابقة ضرورية لضمان استمرار  يجب مراجعة هذه السياسة مرة  

السياسة الحالية.  والجهة الوحيدة املخول لها إجراء تغييرات في هذه السياسة هو ضابط أمن املعلومات على أن تعتمد  

ا بحيث يتم تحديثه بمجرد  
ً
 إجراء أي تغيير. اإلدارة هذه التغييرات. ويجب أن يظل سجل التغيير محدث

 واالمتثال نفاذ  اإل 

يعد االلتزام بهذه السياسة إلزامًيا ويجب مراجعته بشكل دوري من قبل ضابط أمن املعلومات. ويجب على جميع  

ادات، وإدارات، وكليات، وأقسام ومراكز( ضمان مراقبة االمتثال  موحدات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل )من ع 

 دود دائرة اختصاصها. املستمر للسياسة في ح

تجاهل أو انتهاك توجيهات أمن املعلومات، قد تتضرر بيئة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل )على   حالةفي  

في الجامعة وتتضرر سمعتها، أو تتعطل عملياتها أو تحدث انتهاكات قانونية فيها(، ويكون    سبيل املثال، يحدث فقدان للثقة

ن تجاهل توجيهات األمن ومخالفتها مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو تصحيحية  األشخاص املخطئون مسؤولين ع

 بحقهم )مثل الفصل من الخدمة( ويمكن أن يخضعوا لتحقيقات قانونية. 

يجب التأكد من أّن املوظفين الذين يشتبه في انتهاكهم لألوامر األمنية تتم معاملتهم بطريقة صحيحة وعادلة )مثال  

 ءات تأديبية ضدهم(. ويجب إبالغ إدارة املوارد البشرية باألمر والتعامل مع انتهاكات السياسة ملعالجتها.اتخاذ إجرا
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 االستثناءات 

أن يشفع كل طلب   السياسة على أساس فردي. ويجب  في االستثناءات من هذه  املعلومات  أن ينظر أمن  يجب 

استثناء من االمتثال لهذه السياسة باملبررات املنطقية التي دعت لتقديمه على أن يوافق ضابط أمن املعلومات على هذا  

 .أن يشمل كل طلب استثناء املبررات واملزايا التي تنسب إليه  . ويجب عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتاالستثناء وتعتمده 

أقص ى مدة لالستثناء هي أربعة أشهر. ويجوز تمديده ملدة أقصاها ثالث فترات متتالية وذلك بعد إعادة تقييمه    

 .واعتماده. ولن يجدد أي استثناء ألكثر من ثالث فترات متتالية

 ( RACI   املهاماألدوار واملسؤوليات )مصفوفة  

غ   (RACI) 1املهاممصفوفة    2يوضح الجدول  
ّ
التي تحدد من هو املساءل أو املسؤول أو الذي يجب أن يستشار أو يبل

 .بكل مهمة يجب تنفيذها

التوالي:   التي تشترك فيها عدة أطراف في هذه السياسة؛ وهي على  عمادة االتصاالت وتقنية  هناك بعض األدوار 

 املستخدم )ويشمل املوظف واملتعاقد(.املالك و  مكتب إدارة املشاريع،)ضابط( أمن املعلومات،  ، موظف املعلومات

 األدوار                                                                                           

ت املسؤوليات                
ما
لو
ملع
ة ا
ني
تق

  

ن 
أم
ط 

ضاب

ت
ما
لو
ملع
ا

ة   ر
دا
ب إ

كت
م

يع
ار
ش
امل

 

ك
ملال

ا
 

ست
امل

دم
خ

 

واملستمرة  الجديدة  األنشطة  لجميع  القدرات  متطلبات  على  والحفاظ  تحديد 

 .املعلومات  ملشروع تقنية
R,A C R,I   

 R,C C  R,A I .تحديد حقوق الوصول املطلوبة للمستخدمين لألصول 

    R,A C .أداء مراقبة النظام / التطبيق / شبكة األمن

التحتية األمنية   البنى  التحتية ملكافحة إدارة  البنية  الحرجة )على سبيل املثال، 

 .الفيروسات(
R,A C  I  

 
مفيدة بشكل خاص في توضيح ( الخاصة بتحديد املسؤوليات واألدوار املختلفة التي يشارك بها أعضاء الفريق في إنجاز مهام العمل. وهي  RACI)  املهامتصف مصفوفة   1

( فيرمز للشخص املسؤول A( إلى املوظف الذي ينفذ مهمة من املهام، أما الحرف )Rِاألدوار واملسؤوليات عند تنفيذ عمليات تتعدد فيها الوظائف أو اإلدارات. يرمز الحرف )

 حول ما هو مراد تنفيذه، ويرمز  Cأما الحرف )  (R)أو جهة االعتماد( حيث يوقع هذا الشخص أو يعتمد املهمة املناطة إلى املوظف )ٌ
ً
( فيرمز إلى املستشار الذي يقدم رأيا

 ( إلى الشخص الذي يكون على علم ودراية باملهمة وهو الذي تصله أحدث املعلومات عن سير املهمة. Iالحرف )
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 األدوار                                                                                           

ت املسؤوليات                
ما
لو
ملع
ة ا
ني
تق

  

ن 
أم
ط 

ضاب

ت
ما
لو
ملع
ا

ة   ر
دا
ب إ

كت
م

يع
ار
ش
امل

 

ك
ملال

ا
 

ست
امل

دم
خ

 

  R,A C  I .تصميم وتنفيذ أمن الشبكات والنظام 

املعلومات  وصحة  وتوافر  وسالمة  سرية  لحماية  املناسبة  الضوابط  تطبيق 

 .الحساسة
R,A C  I  

اإلمام    جامعة أنظمةتنسيق الرد على االنتهاكات الفعلية أو املشتبه فيها في سرية  

 .الحرجة أو سالمتها أو توفرها عبد الرحمن بن فيصل
R,A C  I  

وفًقا   الشبكة   / التطبيق   / النظام  على  التصحيح  وتثبيت  التغييرات  تنفيذ 

 .إلجراءات إدارة التغيير وإدارة التصحيح
R,A C  C,I  

 C C   R,A,I .االلتزام بسياسات وإجراءات أمن املعلومات املتعلقة بحماية املعلومات 

   تقنيةو  االتصاالت لعمادةاإلبالغ عن الحوادث األمنية الفعلية أو املشتبه بها 

 .املعلومات
A,C C  I R 

 ( RACIاملهام ) : األدوار واملسؤوليات املخصصة بناًء على مصفوفة2الجدول 

 الوثائق ذات الصلة 

 :هذه السياسةبفيما يلي جميع السياسات واإلجراءات ذات الصلة 

  سياسة أمن املعلومات 

  سياسة إدارة األصول 

  سياسة التحكم في الوصول 

 سياسة إدارة حوادث أمن املعلومات 

  سياسة االمتثال 

  سياسة إدارة املخاطر 

   ستعادة اال النسخ االحتياطي و إجراءات 

   التغيير  إدارةإجراءات 

  إجراءات إدارة التصحيح 

 إجراءات إدارة الوصول املادي واملنطقي 

 وصيانته هنظام وتطوير إجراءات   الحصول على ال 
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 لكية امل

تحافظ  هي التي  و  بن فيصل  ن عبد الرحمبجامعة اإلمام    عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتلهذه الوثيقة مملوكة  

 .عليها
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 السياسة بيانات 
   :هي جانًبا رئيسًيا أربعة عشرالفرعية التالية بيانات السياسة في  جزاءتقدم األ 

   إجراءات التشغيل  توثيق 

  تغيير  إدارة ال 

  إدارة القدرات 

  والتشغيل التطوير واالختبار بيئات فصل 

  البرامج الضارة   للحماية منضوابط 

  معلومات  النسخ االحتياطي لل 

  لحوادث تسجيل ا 

  حماية معلومات السجل 

 واملشغل اإلداري   سجالت املسؤول 

  تزامن الساعة 

  تثبيت البرامج على أنظمة التشغيل 

  إدارة نقاط الضعف الفنية 

  القيود املفروضة على تثبيت البرامج 

   ابط تدقيق نظم املعلوماتضو 

 إجراءات التشغيل  توثيق

املعلومات  تبادر .1 وتقنية  االتصاالت  املعلومات  مسؤول    و  عمادة  واإل   بإعدادأمن  رشادات  العمليات واإلجراءات 

توثيق  شمل  ي. قد  اإلمام عبد الرحمن بن فيصلجامعة  وفًقا لألنشطة التشغيلية لإعدادها    تشرف على واملعايير أو  

 ما يلي:   جراءات التشغيل على سبيل املثال ال الحصرإ

i.  استرجاعهإعادة تشغيل النظام و 

ii.  تهيئته تركيب النظام و 
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iii.   حتياطياإل الدعم 

iv.   جهزة  صيانة األ 

v. غرفة الخادم 

vi. إدارة التعامل مع البريد 

vii. الرقابة 

ا أو املحّدثة عند   .2
ً
إجراءات توثيق  أن تتبع   إنتاج يجبمن بيئة اختبار إلى بيئة أو نقلها  تنفيذ البرامج املطورة حديث

 .صحيحة

[ISO/IEC 27001: A.12.1.1] 

 إدارة التغيير 

املعلوماتتقوم   .1 إجراء إداري رسمي يحدد    بإعدادبالتعاون مع ضابط أمن املعلومات    عمادة االتصاالت وتقنية 

  .على جميع التغييراتكافية جميع األدوار واملسؤوليات لضمان السيطرة ال 

 :على سبيل املثال ال الحصر -لها ما يلي املناسبة والضوابطالتغيير   التفصيلية إلدارة  جراءاتاإل تشمل    .2

i.  وضع معايير القبول بالتنسيق مع مالك األصول. 

ii.   تغييرات الرئيسية الجديدة املقترحةعن الالتي قد تنجم تقييم املخاطر بقيام ضابط أمن املعلومات. 

iii.  ا أو  استخد عدم  أنظمة  أو  الطارئة على مرافق  التغييرات  تقنية املعلوماتم  في    تطبيقات  إال  واالتصاالت 

 .اإلدارة  وبموافقةالظروف القاسية 

iv. تطبيق إجراءات التحكم في املستندات دائًما. 

v.    د من أنها ضرورية على أن يتم ذلك  األخطاء البرمجية    عالجة مل  تطبيق تصحيحات عدم
ّ
بترخيص  إال بعد التأك

 .من الفريق الفني واإلدارة واملورد

vi.   في   طورةهذه البرمجيات واألنظمة امل  نشر  بدقة قبلأو األنظمة    ياتالبرمج  التطوير الذي يحدث فياختبار

 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة إنتاجبيئة 

Reference: [ISO/IEC 27001: A.12.1.2] 
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 إدارة القدرات 

أمثلة إدارة الطلب    ومن يجب مراعاة متطلبات األداء والسعة الجديدة لألنظمة في مرحلة التخطيط والتصميم.   .1

 ما يلي:  -على سبيل املثال ال الحصر-على السعة

i.  القرص(حذف البيانات القديمة )مساحة. 

ii. تشغيل التطبيقات أو النظم أو قواعد البيانات أو البيئات إيقاف. 

iii.   قاعدة البيانات استفساراتمنطق التطبيق أو تقوية. 

iv.   خدمات األعمال غير الهامة التي تستهلك املزيد من املوارد )مثل    الترددي فيتقييد استخدام عرض النطاق

 .بث الفيديو(

القدرات املتعلقة  بتحديد متطلبات    اريعبالتعاون مع مكتب إدارة املش  وتقنية املعلوماتعمادة االتصاالت  تقوم   .2

 .ويحتفظ بها جميع األنشطة الجديدة واملستمرةب

[ISO/IEC 27001: A.12.1.3] 

 بيئات التشغيليةالاالختبار و وبيئات تطوير الفصل بين بيئات ال

  مد.متع أو بشكل    بإهمالبيئات االختبار واإلنتاج لتقليل فرص إساءة استخدام األنظمة    بينيجب تنفيذ الفصل   .1

ستخدم بيانات حية إلجراء اختبارات على أي أصول،  .2
ُ
 .اإلنتاج أو في بيئة االختبار في بيئة  سواء عند االقتضاء، ال ت

قة واختبارها في بيئة اختبار قبل  تطبيق جميع التغييرات بد  عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتيجب أن تضمن   .3

 .التصريح بالتغيير في بيئة اإلنتاج

 [ISO/IEC 27001: A.12.1.4] 

 البرامج الضارة للحماية من ضوابط 

املعلومات  على .1 وتقنية  االتصاالت  نشطة    عمادة  الضارة  البرامج  عن  للكشف  التحتية  البنية  بقاء  غير  و ضمان 

 .يمكن تعطيلها في أي نقطة دخول محتملة معطلة وال
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ملستخدمين  ا  الضارة إلىتطبيق الضوابط املناسبة ملنع انتقال البرمجيات    عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتعلى   .2

 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة شبكةالتحتية الخاصة باملتصلين بالبنية 

الضوابط .3 من  مناسب  مستوى  وتنفيذ  تحديد  قد  يجب  حيث  واملعلومات؛  البرامج  هذه    لحماية سالمة  تشمل 

 ما يلي:  الضوابط على سبيل املثال ال الحصر

 .ضوابط كشف ووقاية واسترداد للحماية من البرامج الضارة -أ 

   ين. املستخدم مناسبة لتوعية إجراءات   -ب

في البنية  مختلف املستويات    على  -حيثما كان ذلك مناسًبا    -ةمكافحة فيروسات مركزي  برمجية  طبقتيجب أن   .4

الخوادم وأجهزة  التحتية للشبكة والنظم   ال   يةاملكتب   الحاسب)مثل  اآلليوأجهزة  في    حاسب  املحمولة والبوابات 

البرامج الضارة    متدّرج للحدمنهج    في إطار الشبكة املحيطة(   اإلمام عبد الرحمن بن    جامعة  بيئة   إلىمن دخول 

 :ما يلي على أن يؤخذ في الحسبان فيصل

i.    البرامج  من  برامج مكافحة الفيروسات محدثة باستمرار لتكون محمية    في  توقيعاليجب أن تظل ملفات

 .الضارة الجديدة التي تنشأ بانتظام

ii.  املر الفيروسات  مكافحة  خادم  توصيل  األوقات  كزي  يجب  جميع  تعريف  في  تحديث  الفايروس بخادم 

تحديث ملفات توقيع الخوادم يومًيا؛ بمجرد توفر إصدارات البائع املعمول    ، على أن يجري البائعالخاص ب

 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة في العملدفعها إلى جميع مستخدمي محطات   من ثّم بها و 

iii.   ألن تصل للشبكة في هيئة  معدة  والخوادم    املفعلة على الشبكة   محطات العمل واألجهزة   أن تكون يجب

ا من  اتصالها  تمكنها  بمجرد  للتوقيع  ملف  أحدث  على  بن    جامعة بشبكةلحصول  الرحمن  عبد  اإلمام 

  ، سواءفيصل
ً
 (. VPN (شبكة افتراضية خاصةفعلًيا أو عبر  كان اتصاال

iv.  البرمج جميع  إزالة  على    ياتيجب  املكتشفة  فيصل  جامعة أنظمةالضارة  بن  الرحمن  عبد  على   اإلمام 

ل   عليها برمجياتال ُيسمح لألنظمة التي و الفور. 
ّ
 .جامعةال  بشبكة  أن تتصلضارة لم تزل أو تعط
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v.    جميع البرامج الضارة التي تم اكتشافها على النظام  تزيل    بحيث  مكافحة الفيروسات  يةبرمج  أن تعديجب

 .تلقائًيا

اإلمام عبد الرحمن    جامعة  أنظمة نظام من  على أي    ةأو غير قانوني  ا غير مصرح به  يةيحظر تماًما تثبيت أي برمج  .5

 :يلي على أن يؤخذ في االعتبار ما بن فيصل

i.   الخارجية ) ذاكرةالال يجوز استخدام جميع أقراص (USB دي في دي  أو األقراص املضغوطة أو أقراص 

(DVD  )  اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  لجامعة  حاسب آلي تابعأو الوسائط القابلة لإلزالة على أي جهاز ،

 .عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتما لم تكن معتمدة من 

ii.   ملسح الوسائط الخارجية   اإلمام عبد الرحمن بن فيصل   جامعةخوادم ومحطات عمل  جميع  يجب تهيئة

ا عن 
ً
 .جهزةباأل  دواتالفيروسات بمجرد توصيل هذه األ القابلة لإلزالة بحث

iii.  بالفيروس املصابة  الوسائط  تنظيف  لتكون  قبل    اتيجب  خوادم  تركيبها  على  للبيانات  تخزين  وحدات 

 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة  عملومحطات 

iv.  إخضاع    مجيات قبل توزيع أي بر 
ً
أو    مجياتهذه البر أو معلومات في شكل محوسب، على املستخدمين أوال

املسح ذلك  في  بما  املناسب،  للفحص  وجود  الشامل    املعلومات  عدم  من  د 
ّ
تهاجم  أي  للتأك فيروسات 

  اآللي. لحاسبا

يتفهم   .6 أن  بن فيصل  جامعةب العاملون يجب  الرحمن  االتصاالت    بإبالغ  املتعلقةمسؤوليتهم   اإلمام عبد  عمادة 

يجب عليهم اإلبالغ عن أي سلوك   كمابوجود شفرة ضارة )إن وجدت(.  ذات صلةأي مشكالت  ب وتقنية املعلومات

 :غير طبيعي أو غير معتاد في النظام مثل

i. معالجة بطيئة للتطبيقات. 

ii.   األقراص الثابتة أو الشبكة مطول فينشاط مستمر أو وجود. 

 [ISO/IEC 27001: A.12.2.1] 
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 معلوماتلل النسخ االحتياطي

املعلوماتعمادة  يجب على    .1 مع    االتصاالت وتقنية  النسخ    )أصحاب(  مالكيبالتعاون  األصول تحديد متطلبات 

البيانات و  التشغيل وقواعد  وأنظمة  والتطبيقات  املعلومات  لجميع  املستخدم    إعداداتاالحتياطي واالستعادة 

عة وخطورة املعلومات  القانونية والتنظيمية وتوصيات الشركة الصان  لنصوص األجهزة بما يتماش ى مع ا  وإعدادات

 .والعوامل األخرى ذات الصلة

 :أن تؤخذ األشياء التالية في االعتبارلتلبية ومعالجة متطلبات النسخ االحتياطي؛ وإدارة بيئة احتياطية، يجب   .2

i. تقليل جهد اإلدارة في التعامل مع أشرطة النسخ االحتياطي للمعلومات. 

ii.   والتخزين في موقع مركزي دمج وسائط النسخ االحتياطي. 

iii. برمجية تكون  بسيط  أن  االحتياطي  يسّهل   ةالنسخ  الذي  البيانات،    بالقدر  االحتياطي واستعادة  النسخ 

 .أداء هذه املهامبمشغل النسخ االحتياطي   تكليفبحيث يمكن 

iv.   حل للتثبيت  االحتياطي  اال نسخ  مركزي  النسخ  سياسة  إلدارة  ه متطلبات  إعدادو للمعلومات  حتياطي 

 تشغيله. و 

على سبيل  )  سجالت النسخ االحتياطي ومراجعتها وتحديثهابفاظ  ت حاال   عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتعلى   .3

 احتياطية لشبكة سيمانتيك نت( املثال، نسخة  

 حيثما كان ذلك ممكنا.  يجب تشفير النسخ االحتياطي الذي يحتوي على معلومات حساسة .4

  جامعة  إال للعاملين في وال يسمح بالوصول إليهايجب االحتفاظ بجميع وسائط التخزين االحتياطية في مكان آمن   .5

 .املصرح لهم فقط اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

[ISO/IEC 27001: A.12.3.1] 
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 لحوادث تسجيل ا 

صار ذلك  األحداث و  لتسجيلأمن املعلومات ضمان تنفيذ مستويات محددة وكافية   )مسؤول(  يجب على ضابط .1

 
ً
 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  جامعة بياناتفي أنظمة وتطبيقات وقواعد  ممكنا

 )مسؤول(    ضابطيجب على   .2
ّ
التأك املعلومات  قةأّن  د من  أمن 

ّ
املتعل املستخدم وحذفه  ب  األحداث  إنشاء حساب 

 على األقل.  سنوات ثالثملدة إلى معلومات الجامعة وخدماتها قد سّجلت بطريقة مفصلة وصول  في ال هوإلغاء حق

  ات اإلجراءه شمل هذعلى أن ت واالتصاالت تقنية املعلوماتمرافق يجب وضع إجراءات مفصلة ملراقبة استخدام   .3

 ما يلي: على سبيل املثال ال الحصر 

i.  الجهة التي  املعلومات اإلدارية املنتجة و طبيعة  طة و يراقب هذه األنش  بيانات مفصلة عن الشخص الذي

 ستقدم لها هذه املعلومات.

ii. .الفترات التي يتكرر فيها رصد األنشطة 

iii.   تم تنفيذه في حالة حدوث أي خرق أمني الذي  جراءاإل تفاصيل. 

 [ISO/IEC 27001: A.12.4.1] 

 حماية معلومات السجل  

تضمن   .1 أن  وتقنية  يجب  االتصاالت  إلى    املعلوماتعمادة  تهدف  الحالية  الضوابط  املرفق أن  من    حماية سجل 

 :   ما يلي تشمل هذه الضوابط على سبيل املثال ال الحصرو ومشاكل تشغيلية.  ا تغييرات غير مصرح بهتعرض لال

i. تعديالت على أنواع الرسائل املسجلة. 

ii. ملفات السجل التي يتم تحريرها أو حذفها. 

iii.   التخزينية أو  السعة  إلى عدم تسجيل األحداث  إما  يتم تجاوزها، مما يؤدي  التي  السجل  لوسائط ملف 

 .الكتابة فوق األحداث املسجلة السابقة

[ISO/IEC 27001: A.12.4.2] 
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 سجالت املسؤول واملشغل 

 .بصورة دوريةالتأكد من مراجعة سجالت مسؤول النظام واملشغل  عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتعلى  .1

التأكد من أن جميع مسؤولي النظام ومشغليه ليس لديهم إذن لتعديل    عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتعلى   .2

 .أو إلغاء تنشيط سجالت أنشطتهم الخاصة

[ISO/IEC 27001: A.12.4.3] 

 ات الساع مزامنة

أن تضمن   .1 املعلوماتيجب  وتقنية  االتصاالت  وتدقيق  تاريخ ووقت  أّن    عمادة  مراجعة  األنظمة  مسارات  جميع 

 .لتسهيل تتبع هوية املستخدم وأنشطتهقد كانت متزامنة ) في وقت واحد(   والخوادم ومكونات الشبكة 

املقبول     (NTP) يجب مزامنة جميع األنظمة والخوادم وساعات أجهزة الشبكة باستخدام بروتوكول وقت الشبكة  .2

 
ً
 .دوليا

 [ISO/IEC 27001: A.12.4.4] 

 تثبيت البرامج على أنظمة التشغيل 

، ولتقليل  اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  جامعة أنظمةعلى    مجيات يجب تنفيذ اإلجراءات للتحكم في تثبيت البر  .1

 .أخطار انقطاع الخدمات أو تلفها

  .الدوليةمعايير أفضل املمارسات  مع   اآلمن املتوافقجميع األنظمة من خالل التكوين   تقوية تأمينيجب  .2

 .نقطة النهاية لتقييد استخدام أجهزة النظام واألجهزة الطرفيةاألمنية الخاصة بيجب تطبيق الضوابط  .3

واالتصاالت )على سبيل املثال، مسؤول النظام، مسؤول التطبيق، مسؤول قاعدة   تقنية املعلوماتمسؤولي على  .4

 : ما يليمراعاة  البيانات ومشرف الشبكة(

i.  الجهة هم  يكونوا  املعتمدة    أن  للبرمجالوحيدة  تحديثات  البرامج    ياتإلجراء  ومكتبات  والتطبيقات 

 .التشغيلية
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ii. تأكد من توثيق إجراءات التكوين الرسمية ال (formal configuration)  االحتفاظ بهاو. 

قرار .5 تقنية    أي  مكونات  من  مكون  أي  بتطوير  إلىيقض ي  جديد    املعلومات  يأخذ  إصدار  أن  االعتبار  يجب  في 

 .في مجال األعمال واألمن اإلمام عبد الرحمن بن فيصل   جامعة متطلبات

اإلمام عبد الرحمن بن فيصل موثقة بشكل واضح وأن    بأنظمة جامعةيجب أن تكون إجراءات التشغيل الخاصة   .6

لألنشطة   بسجل  االحتفاظ  وأنواعهايتم  يراقب  أيجب  و   بتفاصيلها  األن  لسياسات    ةنشطسجل  وفًقا  دورًيا 

 .جامعةوإجراءات ال 

 [ISO/IEC 27001: A.12.5.1] 

 الفنية  الثغراتإدارة 

عند حدوث تغيير كبير لتحديد    (أو  )و    الفنية  للثغراتإجراء تقييم سنوي    عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتعلى   .1

  األنظمة. التي تحتاجها تلكتصحيحات  ال التعرف علىاألنظمة أو   اتضعف في تكوينالنقاط 

التي  ، وعلى مسؤول أمن املعلومات وضع خطة ملعالجة املخاطر  فنيةعلى اإلدارة مراجعة تقارير تقييم الثغرات ال .2

 .يات املعالجةأولو عن هذه املخاطر وتحديد  يمكن أن تنتج 

قة سؤولياتاملدوار و األ يجب تحديد   .3
ّ
 .إدارة الثغرات التقنية بوضوحب املتعل

 القيام بما يلي:  واالتصاالت ومسؤولي تقنية املعلوماتيجب على ضابط أمن املعلومات   .4

i.  ذ خطوات استباقية لتحديد نقاط الضعف في تقنية األنظمة وتقليلها قبل أن يتم استغاللها ااتخ. 

ii.   تقييم إجراء  بعد  والتهديدات  املخاطر  لتخفيف  املناسبة  الضوابط  اختبار  عمل  و   للثغراتتحديد 

 .االختراق

iii. للشبكة اتخاذ الخطوات الالزمة لتوفير أمن األنظمة والبنية التحتية.  

ال يجوز تثبيت أي تصحيحات جديدة في بيئة إنتاج ما لم يتم اختبارها وتقييمها بشكل صحيح في بيئة اختبار   .5

 .بموافقة البائع
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  :ما يلييجب على املوظفين الذين يؤدون واجبات إدارة الثغرات األمنية ضمان  .6

i.   التي يمكن استغاللها من قبل    الثغرات  لتحديد  محدد  أساس  علىيجب استخدام أدوات املسح األمني

املسح األمني    أدوات  أال تؤثر      ، علىأشخاص يقومون بمسح غير مصرح به باستخدام أدوات مماثلة

 ؛اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة شبكةعلى أداء  املستخدمة 

ii.  الثغرات عند االقتضاء.تقنيات مختلفة لتحديد أكبر قدر ممكن من  بيجب استخدام أدوات متعددة 

iii.   التأثيرات املحتملة لنشاط املسح على البيئة املستهدفة  أخذ موافقته على  يجب إخطار مالك األصول و

 .قبل بدء املسح

iv. على سبيل    مالءمتها لألنظمة   فنية للتأكد من يجب مراقبة مصادر الطرف الثالث ملعلومات الثغرات ال(

 .املثال، موقع البائعين، وتنبيهات األمن، وتصحيحات النظام، وطرق املعالجة، وتحديثات الفيروسات(

v.   إذا أصدر بائع تصحيًحا إلصالح عنصر تحكم متعلق باألمن، فُيعتبر إصدار التصحيح بمثابة إخطاًرا

تخذ إجرافي هذه الحالة يجب أن ضمنًيا بالضعف و
ُ
 .ءات تخفيف املخاطرت

vi. وتشغيل أنظمة التشغيل   اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة بشبكة  لحقة جميع األجهزة املعتمدة امل

 .ثغرات أمنية محددة تم تصحيحها ملعالجة الثغرات املعروفة وفًقا لتوصيات البائع التي بها

vii.   اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  جامعة أنظمة في حالة تعذر تصحيح أي جهاز أو نظام متصل بشبكة أو ،

 .يتم تخفيف الثغرة األمنية بواسطة تحكم أمني بديل مقبول 

 [ISO/IEC 27001: A.12.6.1] 

 فروضة على تثبيت البرامجالقيود امل 

تحديد وتنفيذ القواعد املناسبة للتحكم في تثبيت البرامج من قبل   عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتيجب على  .1

 :املستخدمين. يعتبر ما يلي
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i.  التصحيحات املحدثة واألمان للبرامج    املثال،نوع عمليات التثبيت املسموح بها للبرامج )على سبيل

 .املعتمدة(

ii. الستخدام املوظفين   خصصةامل   رمجياتنوع عمليات تثبيت البرمجيات املحظورة )على سبيل املثال، الب

 .فقط(

[ISO/IEC 27001: A.12.6.2] 

 نظم املعلومات مراجعة ضوابط 

 :اتخاذ اإلجراءات التالية  عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتيجب على  .1

i.   األنظمة )على سبيل املثال، الستخراج معلومات سرية    مراجعةمنع سوء االستخدام املحتمل ألدوات

 .(صحيحدون إذن 

ii. تأكد من الحفاظ على سالمة النظم والبيانات املرتبطة بهاال. 

iii. تجنب االنقطاعات املحتملة لألنظمة نتيجة الستخدام هذه األدوات. 

استخراج البيانات ومعالجتها    ياتاملراقبة وبرمج  يةاألنظمة )مثل برمج  مراجعةون استخدام أدوات  يجب أن يك .2

 للشرطيين التاليين: واألدوات املساعدة(
ً
 وفقا

i.  والقيود والضوابط وفًقا إلرشادات محددة خضوع أدوات املراجعة للترخيص. 

ii.    عن األنظمة التشغيلية وال يحتفظ به في مكتبات األشرطة أو مناطق    ةمنفصل أن تكون أدوات املراجعة

 .املستخدمين، ما لم يتم توفير مستوى مناسب من الحماية اإلضافية

  بأنشطة التدقيق. ن عن تنفيذ الضوابط واملحافظة عليهاو األشخاص املسؤول أن يقومال يجوز  .3

وصول محدود )على سبيل املثال، حق الوصول إلى    التدقيقلألشخاص الذين يقومون بأنشطة    يتمتعيجب أن   .4

فقط  والبيانات  يات البرمج ملفات  و   (.لقراءتها  من  املعزولة  النسخ  على  فقط  القراءة  بخالف  الوصول  يقتصر 

  املراجعةالنظام ويجب محوه عند اكتمال أنشطة  
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يجب توثيق جميع  كما    ي.  إلنتاج مسار مرجع   راجعةيجب مراقبة وتسجيل جميع عمليات الوصول أثناء أنشطة امل .5

 .اإلجراءات واملتطلبات واملسؤوليات

إساءة استخدام أدوات التدقيق من  يتمثل في  خطر  قد ينشأ) راجعةفي أداء أنشطة امل أطراف ثالثة شاركت  إذا  .6

  تؤخذ أن  يجب  ف  (،الخارجية  اتقبل هذه األطراف الثالثة، واملعلومات التي يتم الوصول إليها من قبل هذه الجه

املادي   الوصول  وتقييد  املخاطر  تقييم  الحسبان  ضوابط  تبعات ملفي  وأي  الخطر  مثل   تنجم عنه  عالجة هذا   ،  

 .راجعينكلمات املرور التي تم الكشف عنها للمل فوري  تغييرالقيام ب

 

[ISO/IEC 27001: A.12.7.1] 

  ------------------------------------ نهاية الوثيقة   -----------------------------------

 


