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 فكرية  ملكية  معلومات ذات 

في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.    عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتهذه الوثيقة هي عبارة عن معلومات خاصة ب

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

 .االتصاالت وتقنية املعلومات
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 الرقابة على الوثيقة 

 عن الوثيقة  معلومات

 الحالة  اإلصدار تصنيف ال عنوان ال

 معتمدة 2.0 عام اقتناء األنظمة وتطويرها وصيانتهاسياسة 

 اإلعداد والتحديث 

 التغييرات  تاريخ االصدار  اإلعداد اإلصدار

 إعداد 2014نوفمبر  18  وهيعالء عل 0.1

 تحديث  2014ديسمبر  1  حبوحنبيل الب 0.2

 تحديث  2019مايو  18 منيب أحمد  1.0

 تحديث  2020يونيو  6 ملياء عبد هللا الجعفري  1.2

 تحديث  2021 ديسمبر 24 د. سامر بني عواد  2.0

 قائمة التوزيع 

  الرقم املستفيد 

  1  إدارة الشؤون القانونية 

  2  املوقع االلكتروني للجامعة 

  3  قسم ضمان الجودة بالعمادة 

 4 بالعمادة قسم إدارة األنظمة

 5 بالعمادة الشؤون االدارية واملاليةقسم 

 اإلعتماد

 التوقيع التاريخ الوظيفة  االسم 

  17th March 2022 عميد االتصاالت تقنية املعلومات د. خالد عدنان العيس ى 
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 نظرة عامة على السياسة

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

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

 الغرض 

 :هو اقتناء األنظمة وتطويرها وصيانتهاالغرض الرئيس ي من 

 ال
 
دورة  تأك عبر  املعلومات  أنظمة  من  يتجزأ  ال  جزء  هو  املعلومات  أمن  أن  من  و د  بأكملها،   الالحياة 

 
أمن تأك تصميم  من  د 

 .املعلومات وتنفيذه خالل دورة حياة تطوير نظم املعلومات، وضمان حماية البيانات املستخدمة لالختبار

 نطاقال

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

 :بما فيها ة؛الحساسيمستويات 

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

 بالنيابة عنها.أو   هاأو يعملون لصالح 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل الطالب الذين يدرسون في. 

  ها.أو نيابة عنجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  املقاولون واالستشاريون الذين يعملون لصالح  

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

 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

مات املحددة في وثيقة نطاق تقييم املخاطر وسيتم استخدامها كأساس إلدارة  تغطي هذه السياسة جميع أصول املعلو 

 .أمن املعلومات
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 املصطلحات  تعريف  

 .ه الوثيقةتعريفات للمصطلحات الشائعة املستخدمة في هذ 1يقدم الجدول 

 تعريف ال املصطلح

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

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

 .املعلومات

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

وفير األصل أو الخدمة أو عدم كشف أّي منهما ألفراد غير مصرح لهم أو جهات أو عمليات غير مصرح  عدم ت سريةال

 بها. 

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

 أو إدارية أو قانونية. 

 ها أو منع تعديلها  معلومات   مضمون إخفاء    بغرضمبادئ ووسائل وأساليب لتحويل البيانات    شتمل علىي  نظام التشفير

 .هاغير مصرح ب  ا بطريقةأو منع استخدامه  بطريقة ال يمكن اكتشافها

 وصف يوضح ما يجب عمله لتحقيق األهداف املحددة في السياسات والطريقة التي تحقق بها تلك األهداف. رشاداإل 

ا  محاولة نيتوقيع إلكترو  غير  لفعل  ما  لكترونيمحاكاة  يضع  لشخص  ورقة.    وهو  على  املحاولة  توقيعه  هذه  تطبيق  وتشمل 

 على املفتاح الخاص للمستخدم وكجزء منه -بعينها خوارزمية رياضية
ً
 .على محتويات نص -يتم تخزينها عادة

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

 واملوثوقية. 

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

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

 وسالمتها. وقد يتغير املالك أثناء دورة حياة األصل.

)ليس   شريرةجهات خارجية  تنفذهأو الشبكة عن طريق محاكاة هجوم   الحاسب اآللينظام  أمنطريقة لتقييم  اختبار االختراق 

من الوصول  تمتع بمستوى معين  ت )  وجهات داخلية خبيثة(  جامعةوسائل معتمدة للوصول إلى أنظمة ال  الديه

به(. ت ا    شملاملصرح 
ً
 نشط

ً
العملية تحليال د من خلّوه من  هذه 

ّ
للتأك أي ثغرة أمنية محتملة يمكن أن  للنظام 

أو البرمجيات،  األجهزة  معروفة أو غير معروفة في  عيوب  ووجود    ه،أو غير مناسب  ةسيئ  ضبطه بطريقةتنجم عن  

تشغيلوجود  و  ا  العملية في    يضعف  التقنية  اإلجراءات  مهاجم أو  موقع  من  التحليل  هذا  تنفيذ  يتم  ملضادة. 

ا لثغرات أمنية 
ً
 نشط

ً
 .محتمل ويمكن أن يتضمن استغالال

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

 التأثير الذي ستحدثه. أو أولويات اإلنفاق، واالختيار بينها على أساس 

 .ضمنة في املستنداتامل  عن معلوماته الشخصيةحق الفرد في أن يكون آمًنا من اإلفصاح غير املصرح به  خصوصيةال

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

 النظام

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

 اآللي سباأو إدارتها أو التحكم فيها أو عرضها أو تبديلها أو تبادلها أو نقلها أو استقبالها، بما في ذلك برامج الح

 .والبرامج الثابتة واألجهزة
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 .أو الخدمات جهزةالطرف الذي يوفر األ  داملور  

 التهديد 

  به عن نظام مثل الكشف غير املصرح  بضرر  ال  إلى إلحاقاحتمال التسبب في حادثة غير مرغوب فيها قد تؤدي  

قد و أو إصابة األشخاص.   هاأو قطع  هاأو تعديل  تهاأو إزال  هاأو إتالفاملعلومات الحساسة أو األصول أو الخدمات  

 .طبيعي ا قد يكون من مصدرمكيكون التهديد متعمًدا أو عرضًيا 

 نقطة الضعف
غير  بالوصول  التهديد  طريق  عن  استغاللها  يمكن  التي  األمنية  الضوابط  أو  العمليات  أو  اإلجراءات  ضعف 

 .املصرح به إلى املعلومات أو تعطيل املعالجة الحرجة

: املصطلحات والتعاريف 2الجدول   

 تحديث الراجعة و وامل  التغيير 

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

وال يجري تغييرات في هذه السياسة إال ضابط أمن املعلومات على أن تعتمد اإلدارة هذه التغييرات. ويجب أن  السياسة الحالية.  

ا بحيث يخضع للتحديث 
ً
 بمجرد إجراء أي تغيير في السياسة. يظل سجل التغيير محدث

   اإلنفاذ / االمتثال

 إلزامًيا وعلى ضابط أمن املعلومات أن يراجعها بشكل دوري. ويجب على جميع وحدات  
ً
يعد االلتزام بهذه السياسة أمرا

 االمتثال لها باستمرار. ادات، وإدارات، وكليات، وأقسام ومراكز( التأكد من مجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل )من ع 

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

الذين   انتهاكات قانونية(، ويكون األشخاص  بها  أو تحدث  تتعطل عملياتها  أو  الجامعة وسمعتها،  في  للثقة  املثال، يحدث فقدان 

التوجيهات أو انتهكوها مسؤولين عما وقعوا فيه من فعل أو ترك مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو تصحيحية  تجاهلوا هذه  

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

)مثل   وعادلة  صحيحة  بطريقة  األمنية  لألوامر  انتهاكهم  في  يشتبه  الذين  املوظفين  معاملة  ضمان  اإلجراءات  يجب 

 التأديبية(. ويجب إبالغ إدارة املوارد البشرية ملعالجة انتهاكات السياسة عند التعامل مع هذه االنتهاكات.
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 االستثناءات 

العمل   حالة  االستثناء  طلب  مع  يرفق  أن  يجب  كما  فردي.  أساس  على  االستثناءات  في  املعلومات  أمن  ينظر  أن  يجب 

املوافقة عليه. والجهة املخّول لها املوافقة على هذا الطلب هي ضابط أمن املعلومات على أن  املنطقية التي استدعت تقديمه وطلب  

املوافقة   املعلوماتتعتمد هذه  االتصاالت وتقنية  إلى عمادة  املنسوبة  املبررات واملزايا  أن يشتمل كل طلب استثناء على  . ويجب 

 االستثناء من االمتثال للسياسة. 

إذا    -االمتثال للسياسة أربعة أشهر كحد أقص ى، ويجب إعادة تقييم هذه املدة واعتماد تمديدها   تبلغ فترة االستثناء من

 ملدة أقصاها ثالث فترات متتالية. وال يجوز االستثناء من هذه السياسة ألكثر من ثالث فترات متتالية.  -لزم األمر 

 ( RACIاملهام  األدوار واملسؤوليات )مصفوفة  

والجهة التي    عن مهمة بعينها   املسؤول   والشخص الجهة اإلشرافية  تحدد  التي    (RACI) 1املهام  مصفوفة  2يوضح الجدول  

غ
ّ
 .بكل مهمة يجب تنفيذها تستشار أو تبل

موظف    ،عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات  اإلدارة، على التوالي:    تشترك فيها عدة جهات هي  في هذه السياسة   أدوار هناك  

 .(تعاقداملالك واملستخدم )املوظف وامل املورد،  ،املعلوماتأمن 

 األدوار                                     

ة املسؤوليات  ر
دا
اإل

 

ة 
ني
تق

ت
ما
لو
ملع
  ا

ن  
أم
ط 

ضاب

ت 
ما
لو

ملع
 ا

رد
ملو

ا
ك 

ملال
ا

 

ست
امل

دم
خ

 

 R,A C C  C,I I الجديدة أو تعديلها  األنظمة اعتماد

  C R,A  C,I  .واختبار االختراق للثغرات األمنيةإجراء تقييم 

ال األمنية  الضوابط  من    عمليةتحديد  التي و   املخاطرللتخفيف  املهددات 

 األنظمة املهمة في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تواجه
 R,A R,C  C,I  

 

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

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

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

 على علم ودراية باملهمة وهو الذي تصله أحدث املعلومات عن سير املهمة.
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 األدوار                                     

ة املسؤوليات  ر
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املعلومات   نظم  حماية  الت  والبنيةضمان  لآلليات  وفقا   قنيةالتحتية، 

 .التطبيق أواملحددة من قبل فريق تصميم النظام 
 R,A C  I  

  R,A C  I  ها.وتوفر  تهاوسالم املعلومات سرية لحمايةتوفير بيئة تطوير آمنة  

إجراء جميع اختبارات النظام الضرورية )وظيفية، أمنية، إلخ( خالل دورة 

 .حياة التطوير
 R,A C 

R,

C 
I  

سرية   لحماية  املناسبة  الضوابط  الحساسة  تطبيق   تهاوسالماملعلومات 

 .تهاوصح
 R,A R,C  I  

 RACIة املهام : األدوار واملسؤوليات املخصصة بناًء على مصفوف2الجدول 

 الوثائق ذات الصلة 

 :ذه السياسةبهفيما يلي جميع السياسات واإلجراءات ذات الصلة 

  سياسة أمن املعلومات 

  تنظيم أمن املعلومات سياسة 

  سياسة التحكم في الوصول 

  سياسة أمن العمليات 

 سياسة أمن االتصاالت 

   املوردين  العالقات معسياسة 

  سياسة االمتثال 

  سياسة إدارة املخاطر 

 تغيير  إجراءات إدارة ال 

  إجراءات إدارة التصحيح 

  إجراءات اقتناء األنظمة وتطويرها وصيانتها 
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 لكية امل

 .تحافظ عليهاالتي  وهيبجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل   عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتلهذه الوثيقة مملوكة 
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 بيانات السياسية 

 :جانًبا رئيسًيا ثالثة عشرتقدم األقسام الفرعية التالية بيانات السياسة في 

 تحليل متطلبات أمن املعلومات ومواصفاتها . 

 تأمين خدمات التطبيقات على الشبكات العامة. 

 اتحماية معامالت خدمات التطبيق. 

 اآلمن طويرسياسة الت . 

   نظمة. تغيير األ  ضوابطإجراءات 

 املراجعة الفنية للتطبيقات بعد تغيير منصة التشغيل . 

 تغيير حزم البرمجيات ضوابط . 

 مبادئ هندسة النظم اآلمنة . 

 اآلمنة  طويربيئة الت . 

  ألجل التطوير الستعانة بمصادر خارجية ا . 

 اختبار أمن النظام . 

 اختبار قبول النظام. 

  حماية بيانات االختبار . 

 تحليل متطلبات أمن املعلومات ومواصفاتها 

وإدخال الضوابط  التي تجرى لألنظمة املوجودة  تحسينات  النظمة الجديدة أو  األ يجب تحليل متطلبات أمن معلومات   .1

 .الالزمة من خالل عملية رسمية

إطار   .2 على  في  والنشر(، يجب  التصميم  )مثل  البرمجيات  تطوير  املعلوماتدورة حياة  وتقنية  االتصاالت  مراعاة    عمادة 

 : الجوانب التالية
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i. جامعة  واملعايير واإلجراءات املوثقة وعمليات  شروطوفًقا للاقتنائه تتم أنشطة تطوير النظام أو   أن   تأكد منال

 ها. وأفضل ممارسات  مام عبد الرحمن بن فيصلاإل 

ii. فقدان  ال مخاطر  من  للتخفيف  الواجبات(  بين  الفصل  املثال،  سبيل  )على  كافية  ضوابط  وجود  من  تأكد 

 .مهاستخدا اأو سوء  خطأ فيها   حدوث أومن النظام  معلومات 

iii. من األنظمة وحفظها.  نظامتأمين أي خطة ل التوثيق الكافيتأكد من  ال 

iv.  ال 
ّ
األنظمة    تواجه أي نظام من  محددة  مخاطرأمنية تخص  د من تحديد وتوثيق وتنفيذ ومراقبة ضوابط  تأك

 تشغيله. عمليات لدعمالرئيسة 

بالتعاون مع ضابط أمن املعلومات بإجراء تقييم للتهديدات واملخاطر األمنية    عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتتقوم   .3

على نظام    الحصول أو عند    ها أو تنفيذاإلعداد للقيام بتغييرات كبيرة في نظام من األنظمة  مرحلة املتطلبات عند  أثناء  

 :من أجل )جديد(

i. تسرب البيانات(ومنع )مثل واجهات التسجيل واملراقبة لحماية النظام  األمنية الضرورية  تطلباتاملد يحدت. 

ii. النظام  تأمين تحديد تصنيف درجة. 

[ISO/IEC 27001: A.14.1.1] 

 تأمين خدمات التطبيقات على الشبكات العامة

يجب حماية جميع املعلومات املتعلقة بخدمات التطبيقات التي تمر عبر الشبكات العامة من أي نشاط احتيالي أو نزاع   .1

 : في الحسبان التالية الضوابط األمنية لذا يجب أن تؤخذ   على عقود أو إفشاء وتعديل غير مصرح بهما. 

i. يعات الرقمية(طريقة املصادقة اآلمنة )مثل تشفير املفتاح العمومي أو التوق. 

ii. سبيل املثال، رفض الخدمة على (الهجمات  أماملصمود  متطلبات ا). 

iii.    اتفاقية توثيق مع املوردين )إذا لزم األمر(عمل. 
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جامعة اإلمام عبد الرحمن بن   موقععلى سبيل املثال،  للجمهور ) على نظام متاح    املتوفرةيجب حماية سالمة املعلومات   .2

 يجب أن توضع في الحسبان:  -على سبيل املثال ال الحصر -لذا األشياء التالية أي تعديل غير مصرح به.   من) فيصل

i. اإللكتروني وال يقوم بصيانته إال جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  موقع  يطور   ال   
ً
 جيدا

ً
  أفراد مؤهلون تأهيال

 بذلك.  ولديهم تصريح صحيح

ii.   تتم على املوقع اإللكتروني ومعالجتها من خالل إجراءات إدارة التغيير الخاصة  يجب توثيق جميع التغييرات التي

 .لجامعةبا

iii.  دون   ها أو إعادة إنتاجأي معلومات  يجب تقديم رسالة تحذير مناسبة على موقع الويب تفيد بأنه ال يجوز نسخ

 .إشعارات حقوق الطبع والنشر األولية وضع

iv.  جامعة   أعمالول عليها من مصادر اإلنترنت قبل استخدامها ألغراض  يجب التحقق من املعلومات التي تم الحص

 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 [ISO/IEC 27001: A.14.1.2] 

 ات حماية معامالت خدمات التطبيق

  توجيهها في املسار أو ملنع بثها بطريقة غير مكتملةعبر اإلنترنت باملعامالت املتداولة يجب حماية جميع املعلومات املتعلقة  .1

غير    إرسالها بطريقةإعادة انتاجها أو  أو    اأو تغيير الرسالة غير املصرح به  اغير مصرح بهفصاح عنها بطريقة  الخطأ أو اإل 

 .مصرح بها

 :يلي على جميع األطراف مراعاة ما ، اتالتطبيقات بالنسبة لجميع معامالت خدم .2

a. التحقق اآلمنمن  ثبت الت. 

b.  االتصاالتتشفير مسار. 

c. الحفاظ على خصوصية البيانات. 

d. سرية املعامالت. 

[ISO/IEC 27001: A.14.1.3] 
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 اآلمن  طوير سياسة الت

جامعة اإلمام   داخلتحديد وتنفيذ القواعد التي تحكم تطوير البرمجيات    عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتيجب على   .1

 ما يلي:  املثال ال الحصريشمل ذلك، على سبيل  حيث فيصل عبد الرحمن بن 

i.   تطوير البرمجياتمنهجية آمنة لاتباع. 

ii. (رموز تطبيق ممارسات تشفير آمنة )مثل املعايير وخطوط األساس ومراجعة ال. 

iii.  مثل الثغرات األمنية( نية ومعالجتهاشاكل األماملتحديد(. 

للبرنامج    شفرةلتصميم    أكفاءتعيين مطورين ومبرمجين مؤهلين ومدربين    عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتيجب على   .2

 .وفًقا ألفضل املمارسات الدولية هوالتحقق من هواختبار 

[ISO/IEC 27001: A.14.2.1] 

 إجراءات التحكم في تغيير النظام

مراقبة  ب  الرسمية املتعلقةجراءات  لل   الكافي  التوثيق والتنفيذ  التأكد من  عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتيجب على   .1

 .تغيير النظام

أن تضمن   .2 املعلوماتيجب  األنظمة وتسجيلها وتحديثها وصيانتها    عمادة االتصاالت وتقنية  في  التغييرات  اختبار جميع 

 ما يلي: - على سبيل املثال ال الحصر-يشمل وهذا بدقة. 

i.   في بيئة اختبارالختبار   ةالتغييرات أو تثبيت البرامج الجديدجميع  إخضاع. 

ii. فصل بيئة االختبار تماًما عن بيئة اإلنتاج. 

iii.   الوقت جامعة اإلمام عبد الرحمن بن   أعمال  سيرسلًبا على    يؤثر ذلكال  املناسب بحيث  تنفيذ التغييرات في 

 .فيصل

[ISO/IEC 27001: A.14.2.2] 
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 منصة التشغيل  في  تغييرات إحداث  للتطبيقات بعداملراجعة الفنية 

التشغيل لعملية إدارة تغيير محددة وفًقا ملتطلبات    ملنصةاملختلفة    اإلصدارات  يجب أن تخضع اإلصدارات الجديدة أو .1

 .قبل تثبيتها جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل أعمال

قبل جميع عمليات النشر غير الطارئة في اإلنتاج. يجب أن تكون    سالمتها يجب إجراء مراجعة تقنية لضوابط التطبيقات و  .2

 .توافق عليها اإلدارة كجزء من عملية إدارة التغيير الرسمية أن  كما يجبالضوابط متوافقة مع هيكل أمن املعلومات 

القيام  ويجب مراجعة هذه املتطلبات أثناء    ،جديد  مهم  عمليجب تخطيط متطلبات سعة النظام قبل إدخال تطبيق   .3

النظام والتطبيقات اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب أي  كما    .  بتطوير  تتعلق  التطبيقات أو األنظمة    مشاكل فييجب 

 .بتوفرها

 [ISO/IEC 27001: A.14.2.3] 

 القيود املفروضة على التغييرات في حزم البرمجيات 

يجب أن يكون توثيق إدارة التغيير وتحليل التأثير على أساس مستمر لتغييرات التطبيق جزًءا من دورة حياة تطوير النظام   .1

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل أعمالوفًقا ملتطلبات 

البرامج.    تعديليجب عدم تشجيع   .2 إلى أقص ى حد ممكن    دون أي تعديلالبائعين يجب أن تستخدم  حزم برامج  فحزم 

 وعملي.

 مسألة املواكبة والتحديث مع األخذ في االعتبار األشياء التالية: لضمان  مجياتتنفيذ عملية إدارة تصحيح البر يجب   .3

i. إلدارة املخاطر البائع أو املعتمدة منه قدمة من التصحيحات والضبطيات امل  آخرباستخدام   ية تحديث البرمج. 

ii. ية. تهديدات األمن المن  ية لحماية البرمج جهاز ال تكوين  قويةتنفيذ إجراءات ت 

[ISO/IEC 27001: A.14.2.4] 
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 مبادئ هندسة النظم  تأمين  

تحديد وتوثيق وصيانة وتنفيذ مبادئ هندسة النظم اآلمنة في جميع طبقات    عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتيجب على   .1

 .مراجعة هذه املبادئ وتحديثها بشكل منتظم  كما يجب   (. تقنيةتصميم املعماري )مثل األعمال والبيانات والتطبيقات والال

ل يجب   .2 التطبيقات وقاعدة  و واملخرجات،    املدخالت،من تطبيق ضوابط  لتحقق  إجراء مراجعات مناسبة  املعالجة على 

 يلي:  ما البيانات من أجل

i. املدخالت واملخرجاتبيانات  اعتماد. 

ii.   أفعال متعمدةناجم عن أو  كان هذا الفساد ناتج عن خطأ في املعالجة املعلومات سواءكشف فساد. 

iii. املعالجة الصحيحة واملالئمة للمعلومات املخزنة  اعتماد. 

 ما يلي: صحة وسالمة إدخال البيانات إلى األنظمة من خالل  ة املعلوماتعمادة االتصاالت وتقنيتضمن   .3

i.   التي خارج   قيم المحددة من البيانات )على سبيل املثال، تحديد    مديات )جمع مدى( قصر الحقول على قبول  

 .حجم البيانات(العليا والسفلى لحدود ال أو   دىامل

ii. البياناتوجود أحرف غير صالحة في حقول من عدم   أكدالت. 

iii. جعل الحقول الرئيسة إلزامية. 

iv. التحقق من مقبولية بيانات اإلدخال باستخدام قواعد العمل. 

v. الحرمان من الخدمات    أو هجمات   على سبيل املثال، تجاوزات املخزن املؤقت،)  الحماية من الهجمات الشائعة

(DoS)، أو   ( الهجمات املوزعة للحرمان من الخدمةDDoS)) 

vi.  اإلدخال واملعالجة من اكتمال  استخدام أرصدة التحكم للتحقق. 

يشارك في عمليات إدخال البيانات  وتوثيق مسؤوليات كل فريق فني تحديد  عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات على .4

 .(هاومصممي هاومحللي  النظم   )مثل مطوري واملخرجات

 [ISO/IEC 27001: A.14.2.5] 
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 اآلمنة بيئة التنمية 

املعلومات  على )  أن تؤسس  عمادة االتصاالت وتقنية  آمنة    في إطار(  تقنيةاألشخاص والعمليات وال  تشملبيئة تطوير 

 :املتطلبات الجوانب التالية  تغطي هذهأن على  ،متطلبات دورة حياة تطوير البرمجيات

i. حساسية البيانات. 

ii.   للتطبيق السياسات الداخلية واللوائح الخارجية قابلية . 

iii. تنفيذ التدابير األمنية. 

iv. الفصل بين بيئات التطوير املختلفة. 

v. لتحقق )من هوية من يريد الوصول(. مستوى طرق الوصول وا 

vi. التغيير تحكم فيال. 

vii.  إليهاو بيئة التطوير نقل البيانات من. 

[ISO/IEC 27001: A.14.2.6] 

 ألجل التطوير  االستعانة بمصادر خارجية 

 :على سبيل املثال ال الحصريلي   النظام ماتطوير ل خارجية االستعانة بمصادر   شروطتشمل 

i.  طوير وصيانة النظاملتمقبولة االمتثال ملنهجية. 

ii.   وقبول املستخدم( ات االختبار   مثل إجراء) بدقةمراقبة األنشطة واإلشراف عليها. 

[ISO/IEC 27001: A.14.2.7] 

 النظام  تأمين اختبار 

 :باختبار ميزات ووظائف األمن داخل نظام ما أثناء عمليات التطوير مثل االتصاالت وتقنية املعلوماتعمادة تقوم 

i.  هوية املستخدم(  )من وطرق التحقق التحكم في الوصول 
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ii. تهاوإدار  اتاالمتياز  تحديد. 

iii. النسخ االحتياطي واستعادة البيانات. 

iv. تهاتشفير البيانات وخصوصي. 

[ISO/IEC 27001: A.14.2.8] 

 اختبار قبول النظام 

أن متطلبات ومعايير قبول األنظمة الجديدة محددة بوضوح ومتفق    عمادة االتصاالت وتقنية املعلوماتيجب أن تضمن  

 :يجب النظر في املعايير التالية، على سبيل املثال ال الحصركما  عليها وموثقة ومختبرة. 

i.  النظاماألداء وسعة  متطلبات. 

ii.  ،تشغيل وخطط الطوارئ الإعادة إجراءات خطأ االسترداد. 

iii. إعداد واختبار إجراءات التشغيل الروتينية. 

iv.   مجموعة متفق عليها من الضوابط األمنيةوجود. 

v. ترتيبات استمرارية العمل. 

vi. ت ذروة  األجهزة الجديدة ال يؤثر سلًبا على أنظمة التحكم واألتمتة الحالية، ال سيما في أوقا  ركيب إثبات أن ت

 .املعالجة )على سبيل املثال، في النهار(

vii.   اإلمام عبد الرحمن بن    جامعة ألنظمة األجهزة الجديدة على األمن العام    األخذ في االعتبار عدم تأثيردليل على

 .فيصل

viii. التدريب على تشغيل أو استخدام املعدات الجديدة. 

ix.   هاودعمالصيانة ضمانات . 

[ISO/IEC 27001: A.14.2.9] 

 حماية بيانات االختبار 

  ختبار لضمان الحماية املناسبة لبيانات االختبار اال جميع الضوابط األمنية املطبقة في بيئة اإلنتاج على بيئة   نفيذ يجب ت

 :وذلك بأخذ األشياء التالية في االعتبار
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i.  في الحاالت الخاصة واملوافق عليها مسبًقا حيث يكون الوصول إلى  منح إذن الوصول "للقراءة" و "النسخ" فقط

عند االنتهاء بنجاح من    اإلذن  ءويتم إلغا  العمل،بيانات اإلنتاج مطلوًبا لتطوير أو اختبار تطبيقات أو أنظمة  

  .املهمة

ii.  االختبارألجل بيئة لتطوير أو بيئة ا ألجليانات اإلنتاج نسخ بيتم فيها الحصول على إذن منفصل في كل مرة. 

iii.   اختبار فور االنتهاء من هذه املهامأو بيئة مسح أي نسخ من معلومات اإلنتاج املستخدمة في بيئة التطوير. 

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

 


