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 فكرية  ملكية معلومات ذات 

املعلومات واالتصاالت في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.  هذه الوثيقة هي عبارة عن معلومات خاصة بعمادة تقنية  

وهي وثيقة سرية وموجهة للجهات املعنية فقط حيث ال يتم توزيعها أو الكشف عنها أو نشرها أو نسخها دون إذن كتابي من عمادة 

 .تقنية املعلومات واالتصاالت
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 لرقابة على الوثيقة ا

 عن الوثيقة  معلومات

 الحالة  اإلصدار تصنيف ال عنوان ال

 معتمدة 2.0 عام سياسة عالقات املوردين

 اإلعداد والتحديث  

 التغييرات  تاريخ االصدار  إلعدادا اإلصدار

 إعداد 2014نوفمبر  18 عالء عليوة 0.1

 تحديث  2014ديسمبر  1 حبوحنبيل الب  0.2

 تحديث  2017 ديسمبر 23  أسامة العمري  0.3

 تحديث  2018 ديسمبر 31 البحبوحنبيل  1.0

 تحديث  2019مايو  9  منيب أحمد   1.1

 تحديث  2020يونيو  6 ملياء عبد هللا الجعفري  1.2

 تحديث  2021 نوفمبر 17 د. سامر بني عواد  2.0

 قائمة التوزيع 

  الرقم  املستفيد

  1  القانونية إدارة الشؤون 

  2  املوقع االلكتروني للجامعة

  3  بالعمادةقسم ضمان الجودة 

 4 بالعمادة قسم الشؤون االدارية واملالية

 اإلعتماد

 التوقيع التاريخ العنوان  االسم 

العيس ى  عدنان د. خالد    4th April 2022 عميد عمادة االتصاالت تقنية املعلومات 
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 نظرة عامة على السياسة

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

 وإنفاذها/واالمتثال لها، واألدوار واملسؤوليات، والوثائق ذات الصلة باإلضافة ملكية الوثيقة. 

 الغرض 

 :الغرض الرئيس ي من سياسة عالقات املوردين هو

إليها؛ والحفاظ على مستوى متفق    أن يصل املوردون مكن  التي ي  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ضمان حماية أصول  

 .عليه من أمن املعلومات وتقديم الخدمات بما يتماش ى مع اتفاقات املوردين

 ال
ّ
 طاقن

على جميع مستويات    جامعة اإلمام عبد الرحمن فيصلتنطبق بيانات السياسة املكتوبة في هذه الوثيقة على جميع موارد  

 :بما فيها الحساسية؛

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

 ها.أو بالنيابة عنها  أو يعملون لصالح 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل الطالب الذين يدرسون في. 

  نهاأو نيابة عجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  املقاولون واالستشاريون الذين يعملون لصالح. 

   جامعة    املعلومات واالتصاالت في  تقنيةجميع األفراد والجماعات األخرى الذين تم منحهم إمكانية الوصول إلى أنظمة

 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

ات املحددة في وثيقة نطاق تقييم املخاطر وسيتم استخدامها كأساس إلدارة  تغطي هذه السياسة جميع أصول املعلوم

 .أمن املعلومات
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 املصطلحات  تعريف  

 .تعريفات للمصطلحات الشائعة املستخدمة في هذا املستند 1يقدم الجدول 

تعريف ال صطلحامل  

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

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

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

 مصرح لهم أو جهات أو عمليات غير مصرح بها.  ألفراد غيروفير األصل أو الخدمة أو عدم كشف أّي منهما عدم ت سريةال

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

 أو قانونية. 

 األشياء املطلوب عملها؛ وكيفية تحقيق األهداف املحددة في السياسات. وصف يوضح  اإلرشاد

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

 واملوثوقية. 

د من دقتها وتناسقها طوال دورة ح السالمة 
ّ
 ياتها بأكملها. الحفاظ على األصول والتأك

أي شخص أو مجموعة من األشخاص تحددهم اإلدارة لتحمل مسؤولية الحفاظ على سرية األصول وتوافرها وسالمتها.  املالك

 وقد يتغير املالك أثناء دورة حياة األصل.

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

 أولويات اإلنفاق، واالختيار بينها على أساس التأثير الذي ستحدثه. 

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

 .أو الخدمات جهزةالطرف الذي يوفر األ  داملورّ 

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

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

 واألجهزة.

 املصطلحات   : تعريف1الجدول 

 والتحديث التغيير واملراجعة    

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

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

ا بحيث يتم تحديثه بمجرد إجراء أي تغيير. التغييرات. ويجب أن يظل سجل  
ً
 التغيير محدث
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 نفاذ / االمتثال اإل 

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

 .القسم واملركز( ضمان مراقبة االمتثال املستمر في منطقتهم الكلية،  اإلدارة،  العمادة،) جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

  املثال، يمكن أن تتضرر بيئة وحدة املراجعة الداخلية )على سبيل    املعلومات،في حالة تجاهل أو انتهاك توجيهات أمن  

مسؤولين مما يؤدي إلى   ويكون األشخاص الخاطئون   (،فقدان الثقة والسمعة أو االضطرابات التشغيلية أو االنتهاكات القانونية

 .ويمكن أن تواجه التحقيقات القانونية (اتخاذ إجراءات تأديبية أو تصحيحية )مثل الفصل من الخدمة

التأديبية(.   اإلجراءات  )مثل  األمنية  لألوامر  انتهاكهم  في  يشتبه  الذين  للموظفين  وعادلة  معاملة صحيحة  يجب ضمان 

 .ارة املوارد البشرية والتعامل مع انتهاكات السياسةملعالجة انتهاكات السياسة، يجب إبالغ إد

 االستثناءات 

يجب أن ينظر أمن املعلومات في االستثناءات على أساس فردي. الستثناء املوافقة، يجب أن ترافق الطلب حالة تجارية  

مات واملوافقة عليها من قبل  تحدد املنطق وراء الطلب. يتم اعتماد استثناءات شرط االمتثال للسياسة من قبل ضابط أمن املعلو 

 .املعلومات. يجب أن يشمل كل طلب تنازل التبرير واملزايا املنسوبة إلى التنازل   تقنيةو  االتصاالتعمادة 

أشهر كحد أقص ى، ويجب إعادة تقييمها واعتمادها، إذا لزم األمر، ملدة أقصاها ثالث   4تبلغ فترة التنازل عن السياسة  

 .يتم تقديم أي تنازل ألكثر من ثالث فترات متتاليةفترات متتالية. لن 

 ( املهاماألدوار واملسؤوليات )مصفوفة  

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

غ بكل مهمة يجب تنفيذها. هناك بعض األدوار التي تشترك فيها عدة أطراف في هذه السياسة؛ وهي على التوالي: عمادة 
ّ
 االتصاالت   يبل

 
1 ( املهام  األ RACIتصف مصفوفة  توضيح  في  بشكل خاص  مفيدة  وهي  العمل.  مهام  إنجاز  في  الفريق  أعضاء  بها  يشارك  التي  املختلفة  واألدوار  املسؤوليات  بتحديد  الخاصة  دوار  ( 

( فيرمز للشخص املسؤول )أو جهة االعتماد( Aينفذ مهمة من املهام، أما الحرف )ِ( إلى املوظف الذي Rواملسؤوليات عند تنفيذ عمليات تتعدد فيها الوظائف أو اإلدارات. يرمز الحرف )

 حول ما هو مراد تنفيذه، ويرمز الحرف )C( أما الحرف )Rحيث يوقع هذا الشخص أو يعتمد املهمة املناطة إلى املوظف )ٌ
ً
( إلى الشخص الذي يكون I( فيرمز إلى املستشار الذي يقدم رأيا

 باملهمة وهو الذي تصله أحدث املعلومات عن سير املهمة.على علم ودراية 
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العمليات    املعلومات،تقنية  و  إدارة  و  اإلدارية،  الوحدة   / البشرية  املوارد  إدارة  املعلومات،  أمن  األمن وإدارة    والصيانة،موظف 

 الطالب، املقاولون، االستشاريون واألطراف الثالثة(.  التدريس،أعضاء هيئة   املوظفون، واملالك واملستخدمون )  والسالمة،

 األدوار                                     

املسؤوليات                           

ة 
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املعلومات   مع  للتعامل  املناسبة  اإلجراءات  وتحديد  وضع 

 .ومعالجتها وتخزينها وإبالغها
R,A C R C C C I 

مستوى  اتفاقية  لكل  األمان  ومسؤوليات  أدوار  تحديد 

 .(SLA) خدمة
R,A C R C   I 

وصول   ومراقبة  األمنية  مراجعة  لالنتهاكات  املوردين 

 .واالستخدام غير السليم وتقييم االحتياجات
R,A C C    I 

   R,I C R,A C C .إدارة العالقة مع املوردين

عندما  األصول  أمن  لحماية  املناسبة  الضوابط  تطبيق 

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل يصل املورد إلى بيئة
R,A R,C      

 ( RACI)املهام  بناًء على مصفوفة حددة: األدوار واملسؤوليات امل2الجدول 

 الوثائق ذات الصلة 

 :هذه السياسةبفيما يلي جميع السياسات واإلجراءات ذات الصلة 

  سياسة أمن املعلومات 

  تنظيم سياسة أمن املعلومات 

  العمليات سياسة أمن 

 سياسة أمن االتصاالت 

  سياسة االمتثال 

  سياسة إدارة املخاطر 

  إجراءات التحكم في الوصول املادي واملنطقي 

 لكية امل

 .تحافظ عليهاالتي  وهيتقنية املعلومات بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  و  االتصاالت عمادةلهذه الوثيقة مملوكة 
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 بيانات السياسة 

 :جوانب رئيسة خمسة تقدم األقسام الفرعية التالية بيانات السياسة في 

  عالقات املورديناملعلومات الخاصة بسياسة أمن 

 معالجة األمن داخل اتفاقيات املوردين 

  املعلومات واالتصاالت  تقنيةسلسلة توريد 

  رصد ومراجعة خدمات املوردين 

 إدارة التغييرات في خدمات املوردين 

 عالقات املوردين الخاّصة بسياسة أمن املعلومات 

املعلومات  تقنية  و   االتصاالت  العقد، يجب على موظف عمادة  بموجب الخدمةإبرام العقد ووضع اتفاقية مستوى    عند .1

 :من أجل اريعوأمن املعلومات التنسيق مع موظف إدارة املش

i. كل طرفخاصة بتحديد األدوار واملسؤوليات ال. 

ii. د جميع الضوابط األمنية املطلوبة )مثل العمليات واإلجراءات( ليتم تنفيذها من قبل كل طرفيحدت. 

عمادة   .2 على  و يجب  املعلومات    تقنيةاالتصاالت  أمن  ضابط  مع  بالتعاون  تمنحاملعلومات  إلى    داملورّ   أال  الوصول  حق 

اتفاقية السرية ) الرحمن بن فيصل إال بعد أن يوقع  ول  وصالعلى سبيل املثال،  معلومات وأصول جامعة اإلمام عبد 

 مام عبد الرحمن بن فيصل جامعة اإل   بين  برمةيجب أن تكون اتفاقية السرية امل و .  (VPNبالشبكة االفتراضية الخاصة  

 .عملهاومتطلبات بالجامعة   القانوني الخاصةواملورد متوافقة مع سياسة االمتثال  

 ون. املورد  التي يقدمها لهاالتقارير والسجالت  تقنية املعلومات أن تراجع بشكل منتظم  و  االتصاالت عمادة على .3
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بتحديث قائمة العقود والخدمات الخارجية    اريعاملعلومات بالتعاون مع مكتب إدارة املش   تقنية و   االتصاالت  تقوم عمادة .4

معهم بخصوصها.    يمكن التواصلاألشخاص الذين  عن  تفصيلية    ومعلومات وكذلك أهداف اتفاقية مستوى الخدمة  

 .املعلومات واالتصاالت إلى املورد تقنية يجب تقديم تفاصيل مماثلة عن  كما

 [ISO/IEC 27001: A.15.1.1] 

 املوردين  االتفاقيات مع  في معالجة األمن 

في وضع تعريفات لها املعلومات التحقق من صحة التدابير األمنية الواجب تطبيقها و  تقنيةو  االتصاالت يجب على عمادة .1

مع   املبرم  كما  العقد  محددة املورد؛  مخاطر  مجموعة  عقد  أي  يتضمن  أن  تتطلب  و   بعينها.  يجب  الحاالت  عندما  هذه 

 فيتعين أخذ األشياء التالية في االعتبار:  اآلخرين املورد مشاركة املشاركين   الخاصة بوصول 

i. عقد الوصول مع املورد  أن يتضمنجب  ي   
ً
وكذلك    بالوصول   يحدد جميع املشاركين اآلخرين املصرح لهم  بندا

 .الشروط التي تحكم وصولهم

ii.   خارجية، يجب إدراج البنود املتعلقة بكيفية معالجة وإدارة  جهات  االستعانة بفي حالة التعاقد من الباطن أو

واملعلومات الحساسة    قنية املخاطر األمنية والتدابير واإلجراءات الخاصة بالنظم والشبكات والبنى التحتية الت

 .في العقد املبرم بين الطرفين

iii.  قانوني خالل نص    إلزامهم من مات الحساسة، يجب  بالنسبة للموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى املعلو

من خالل    بأقص ى درجات سريتهاوالتأكد من التزامهم    لكي يصلوا إلى هذه املعلومات،  على تصريح أمني  بالحصول 

على   املوضوع  خاصة اتفاقيةالتوقيع  ) بهذا  العقد  عدم  في  اتفاقية  املثال،  سبيل  اتفاقية    أو اإلفصاحعلى 

 .(السرية

[ISO/IEC 27001: A.15.1.2] 

 املعلومات واالتصاالت   تقنيةسلسلة التوريد ل

1.  
ً
 :ما يلي إال بعد استيفاء جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلإلى معلومات   ال يمنح املوردون وصوال
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 .تقديم املبررات املناسبة .2

 على الوصول.  موافقة اإلدارة .3

 .األمنية املناسبةتطبيق الضوابط   .4

 عند االقتضاء. توقيع عقد يحدد الشروط واألحكام .5

تنفيذ جميع تدابير الرقابة األمنية بشكل صحيح من أجل الحفاظ  من  املعلومات    تقنيةو   االتصاالت   عمادة  تأكديجب أن ت .6

 .يديرونهاأو   يعالجونهاأو   يصلها املوردون املعلومات التي  تقنيةعلى أمن مرافق املعلومات واالتصاالت و 

  املعلومات واالتصاالت، يجب إجراء تقييم للمخاطر  تقنيةعندما تكون هناك حاجة للسماح للمورد بالوصول إلى مرافق  .7

 .جميع متطلبات الضوابط األمنية املحتملة لتحديد

 [ISO/IEC 27001: A.12.1.3] 

 رصد ومراجعة خدمات املوردين

و تقوم عمادة   .1 املعلومات    تقنيةاالتصاالت  أمن  مع ضابط  بالتعاون  غير  وصول    بمراجعةاملعلومات  فترا ت  على  املورد 

 ب: في بي إن وصو ل العلى سبيل املثامنتظمة )
ً
للتأكد من عدم    VPN) ل بالشبكة االفتراضية الخاصة املعروفة اختصارا

املطلوبة للتعامل مع مثل هذه    وتقييم االحتياجاتة سيئة  أو استخدامه ملوارد الجامعة بطريق  ارتكابه ملخالفات أمنية

 التصرفات.

املش  تقنية و   االتصاالت  تقوم عمادة .2 إدارة  مع موظف  بالتعاون  واملسؤولي  وضعب  اريعاملعلومات  األدوار  يحدد    اتإجراء 

 .خدمات املوردين ومراجعتها بكفاءة وفعالية املتعلقة بمراقبة 

 تراقب وتتابع بصورة كافية وشاملة األشياء التالية:  تظلأن  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  يجب على .3

i.  يصل إليها أو يعالجها  املعلومات واالتصاالت التي    تقنية اسة أو مرافق  للمعلومات الحّس   نية جوانب األمالجميع

 .املورد  أو يديرها
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ii.   مثل إدارة التغيير وتحديد نقاط الضعف واإلبالغ عن الحوادث واالستجابة لها من خالل    نية نشطة األماألجميع

 .عملية محددة

سند مسؤولية إدارة العالقة مع املورد إلى فرد معين أو فريق معين من عمادة  .4
ُ
إدارة   ومكتبتقنية املعلومات االتصاالت و ت

 .اريعاملش

 [ISO/IEC 27001: A.12.2.1] 

 إدارة التغييرات في خدمات املوردين

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل   أنظمة يجب أن تدار التغييرات في تقديم خدمات املوردين بناًء على مدى أهمية  

 .والعمليات ذات الصلة

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

 

 


