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 معلومات ذات ملكية فكرية

هذه الوثيقة هي عبارة عن معلومات خاصة بعمادة االتصاالت وتقنية املعلومات في جامعة اإلمام عبد الرحمن 

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

 .كتابي من عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات
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 الوثيقةالرقابة على 

 معلومات عن الوثيقة

 الحالة اإلصدار التصنيف  العنوان

 معتمدة 2.0 عام سياسة أمن االتصاالت

 اإلعداد والتحديث

 التغييرات تاريخ االصدار اإلعداد اإلصدار

  إعداد 2014نوفمبر  18  عالء عليوه 0.1

 تحديث 2014ديسمبر  1  نبيل البحبوح 0.2

 QA 2014ديسمبر  23  أسامة العمري  0.3

 تحديث 2014ديسمبر  31  نبيل البحبوح 1.0

 تحديث 2017أبريل  24  منيب أحمد 1.1

 تحديث 2020يونيو  6 ملياء عبد هللا الجعفري  1.2

 تحديث 2020سبتمبر  12 جميل ردمان 1.3

 تحديث 2020سبتمبر  13 د. بشار عبداملهدي الذيب 2.0

 قائمة التوزيع

 املستفيد الرقم

 إدارة الشؤون القانونية 1

 للجامعة املوقع اإللكتروني 2

 بالعمادةقسم ضمان الجودة  3

 بالعمادةقسم الشبكات  4

 االعتماد

 التوقيع التاريخ الوظيفة االسم

  8th October 2020 عميد االتصاالت وتقنية املعلومات د. خالد عدنان العيس ى
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 نظرة عامة على السياسة

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

 وتحديثها، وإنفاذها واالمتثال لها واألدوار واملسؤوليات املتعلقة بها، واملستندات ذات الصلة وملكية السياسة.

 الغرض

 :الغرض الرئيس ي من سياسة أمن االتصاالت هو

افق الداعمة ملعالجة املعلومات، والحفاظ على أمن املعلومات ضمان حماية املعلومات  في الشبكات واملر

 ومع أي جهة خارجية. جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل املنقولة داخل

 النطاق

تنطبق بيانات السياسة املكتوبة في هذه الوثيقة على جميع موارد جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بجميع 

 :تها، بما في ذلكمستويات حساسي

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

 .الرحمن بن فيصل أو يعملون لصالحها أو بالنيابة عنها

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل الطالب الذين يدرسون في. 

  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل أو نيابة عنهااملقاولون واالستشاريون الذين يعملون لصالح. 

 جميع األفراد والجماعات األخرى الذين حصلوا على حق الوصول إلى أنظمة املعلومات واالتصاالت في 

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

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

 .إلدارة أمن املعلومات
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 تعريف املصطلحات

 .تعريفات للمصطلحات الشائعة املستخدمة في هذه الوثيقة (1) يقدم الجدول 

 التعريف املصطلح

 .مبدأ أمني يشير إلى ضرورة تحديد هوية األفراد وتحميلهم مسؤولية أفعالهم املساءلة

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

 توفر
الحالة التي يكون فيها األصل أو الخدمة يمكن الوصول إليها وقابلة لالستخدام عند الطلب من ِقبل جهة مصرح لها 

 .بذلك

 .ت أو عمليات غير مصرح بهاعدم توفير أو الكشف عن أصل من األصول أو خدمة من الخدمات ألفراد أو كيانا السرية

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

 .أو إدارية أو قانونية

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

رها. ويشمل أمن املعلومات وسائل أخرى مثل التحّقق واملساءلة وعدم  أمن املعلومات
ّ
الحفاظ على سرية املعلومات وسالمتها وتوف

 .التنصل واملوثوقية

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

املالك 

 )الصاحب(

مجموعة من األشخاص حددتهم اإلدارة لتحّمل مسؤولية الحفاظ على سرية األصول وتوفرها وسالمتها. أي شخص أو 

 .قد يتغير املالك أثناء دورة حياة األصل

خطة عمل يسترشد بها عند اتخاذ القرارات وعمل اإلجراءات. وتشتمل السياسة على عملية لتحديد البدائل املختلفة  سياسة

 .ويات اإلنفاق، واالختيار بينها على أساس التأثير الذي ستحدثهمثل البرامج أو أول

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

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

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

 واألجهزة.

 : تعريف املصطلحات1الجدول 

 التغيير واملراجعة والتحديث

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

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

ا بحيث يخضع للتحديث بمجرد إجراء أي تغيير في السياسة.
ً
 التغييرات. ويجب أن يظل سجل التغيير محدث
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 اإلنفاذ واالمتثال

يجب على جميع و ياسة إلزامًيا ويجب مراجعته بشكل دوري من قبل ضابط أمن املعلومات. يعد االلتزام بهذه الس

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

 .املستمر في نطاقها

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

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

األشخاص الذين تجاهلوا هذه التوجيهات أو انتهكوها مسؤولين عما وقعوا فيه من فعل أو ترك مما يؤدي إلى اتخاذ 

 .ت تأديبية أو تصحيحية بحقهم )مثل الفصل من الخدمة( ويمكن أن يخضعوا لتحقيقات قانونيةإجراءا

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

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

 االستثناءات

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

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

أن تعتمد هذه املوافقة عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات. ويجب أن يشتمل كل طلب استثناء املبررات املعلومات على 

 واملزايا املنسوبة إلى االستثناء من االمتثال للسياسة.

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

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

 .متتالية
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 (RACI املهام األدوار واملسؤوليات )مصفوفة

التي تحدد املساءل و املسؤول ومن تتم استشارته أو إبالغه بكل مهمة ( RACI) 1ة املهاممصفوف 2يوضح الجدول 

بها. هناك بعض األدوار املشاركة في هذه السياسة على التوالي: عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات،  للقيام حاجةهناك 

، واإلدارة القانونية، املوظف  املسؤول عن  (HR/ A ، إدارة املوارد البشرية / الوحدة اإلدارية (ISO موظف أمن املعلومات

 .وظف و املتعاقد(، املالك واملستخدم )امل (PMO إدارة املشروع

 األدوار                                    

 املسؤوليات
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جامعة اإلمام عبد الرحمن  ملوظفيتحديد االتفاقيات التي ال يجوز 

 واألطراف الثالثة أن يفصحوا عنها. بن فيصل
R C C C R, A I  

تطبيق الضوابط الصحيحة لحماية سرية املعلومات الحساسة 

 .وسالمتها وتوافرها وصحتها
R, A C  

 
 I  

االلتزام بسياسات وإجراءات أمن املعلومات املتعلقة بحماية 

 .املعلومات
C C  

 
  R, A 

إدارة البنية التحتية ألمن الشبكة )مثل أجهزة األلتقاط واملفاتيح 

 .وجدران الحماية(
R, A C  

 
 I  

 (RACIة المهام ): األدوار والمسؤوليات المخصصة بناًء عىل مصفوف2الجدول 

 الوثائق ذات الصلة

 :فيما يلي جميع السياسات واإلجراءات ذات الصلة لهذه السياسة

  املعلوماتسياسة أمن 

  سياسة إدارة األصول 

  سياسة التحكم في الوصول 

                                                      
التي يشارك بها أعضاء الفريق في إنجاز مهام العمل. وهي مفيدة بشكل خاص في توضيح ( الخاصة بتحديد املسؤوليات واألدوار املختلفة 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 C( أما الحرف )Rوقع هذا الشخص أو يعتمد املهمة املناطة إلى املوظف )ٌ)أو جهة االعتماد( حيث ي
ً
( 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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 سياسة إدارة حوادث أمن املعلومات 

 سياسة االمتثال 

 سياسة إدارة املخاطر 

  إجراءات النسخ االحتياطي واالستعادة 

 إجراءات تغيير اإلدارة 

 إجراءات إدارة التصحيح 

 إجراءات إدارة الوصول املادي واملنطقي 

  النظام وتطويره وصيانتهإجراءات الحصول على 

 امللكية

هذه الوثيقة مملوكة لعمادة االتصاالت وتقنية املعلومات بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وهي التي تحافظ 

  .عليها
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 بيانات السياسة

 تقدم األجزاء الفرعية التالية بيانات السياسة في سبع جوانب رئيسة هي:

 ضوابط الشبكة 

 أمن خدمات الشبكة 

 الفصل في الشبكات 

 سياسات وإجراءات نقل املعلومات 

 اتفاقيات نقل املعلومات 

 املراسلة اإللكترونية 

  اتفاقية السرية أو عدم اإلفصاح 

 ضوابط الشبكة

 :تحدد عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات وتنفذ التدابير املضادة املناسبة من أجل .1

 علومات الحساسة التي تمر عبر الشبكات العامة.التحكم في سرية وسالمة امل -أ

 حماية األنظمة والتطبيقات املتصلة بالشبكة. -ب

 الحفاظ على توفر خدمات الشبكة واتصالها بأجهزة الحواسيب. -ت

ال يجوز لجميع موظفي جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وزوارها توصيل أي جهاز )على سبيل املثال أجهزة  .2

أجهزة الحاسب املحمول أو معدات الشبكات( بشبكة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن الحاسب الشخصية أو 

 فيصل، دون الحصول على إذن وموافقة مناسبين من قسم تقنية ا ملعلومات.

يجب على عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات السماح بكل حركات الشبكة املستندة إلى متطلبات االتصاالت  .3

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. التجارية املتعلقة بعمل
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يجب على عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات تطبيق آليات مناسبة للتحكم بتوجيه وتدفق املعلومات ملنع  .4

 تسريب املعلومات ملسارات الشبكة املصممة.

د عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات من وجود إدارة وإشراف فني محكم على بنية نطاق األ  .5
ّ
من )مثل جدار تتأك

 الحماية( واعداداته الحالية، حيث يجب تغطية ما يلي، على سبيل املثال ال الحصر:

i. توثيق قواعد نطاق األمن ومراجعتها بشكل منتظم. 

ii. توثيق تغييرات التكوين والحصول على موافقة اإلدارة. 

iii.  نطاق األمنالحصول على موافقة اإلدارة قبل تطبيق أي تغييرات على قواعد. 

iv.  العناية الكافية أثناء تطبيق التغييرات على قواعد نطاق األمن لضمان الحد األدنى من التشويه لبيئة

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

يجب تقييد قدرة املستخدمين على االتصال من خالل بوابات الشبكة والتي تقوم بتصفية حركة املرور عن طريق  .6

 محددة مسبًقا.  وتشمل هذه القيود على سبيل املثال ال الحصر األشياء التالية:جداول أو قواعد 

i.  )املراسلة )مثل البريد اإللكتروني. 

ii.  نقل امللفات. 

iii.  الوصول التفاعلي. 

iv.  الوصول إلى التطبيقات 

REF: [ISO/IEC 27001: A.9.1.1] 

 أمن خدمات الشبكة

من خالل  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل التحتية لشبكةتحمي عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات البنية  .1

 تنفيذ تدابير وإجراءات مناسبة. وتشمل عناصر أمن خدمات الشبكة، على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:

 .أ. التقنية املطبقة لضمان أمن خدمات الشبكة ممثلة في التحقق والتشفير وضوابط اتصال الشبكة
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املطلوبة لالتصال اآلمن بخدمات الشبكة وفًقا لقواعد اتصال الشبكة واألمن مثل جدار ب. الضوابط الفنية 

 . IDS / IPS و  VPNالحماية و

 .ج. إجراءات استخدام خدمة الشبكة لتقييد الوصول إلى خدمات الشبكة أو التطبيقات، عند الضرورة

REF: [ISO/IEC 27001: A.9.1.2] 

 فصل الشبكات

إلى قطاعات أو مناطق أو  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل االتصاالت وتقنية املعلومات شبكةتقسم عمادة  .1

 :مجاالت منطقية بناًء على املعايير التالية، على سبيل املثال ال الحصر

أ. متطلبات الوصول )على سبيل املثال، اإلدارة، القسم، األكاديمية، املوظفون، تقنية املعلومات، الطالب، 

 .األطراف الثالثة(

 .ب. التكلفة النسبية وتأثير األداء على دمج التكنولوجيا املناسبة

 .ج. قيمة وتصنيف املعلومات املخزنة أو املعالجة في الشبكة )على سبيل املثال، حرجة، حساسة(

 ( .Trusted ،Internet ،DMZعلى سبيل املثال،  (د. مستويات الثقة

 الدعم(.ه. خطوط العمل )مثل الخدمة و 

 يتم فصل الشبكة الداخلية عن الشبكة الخارجية مع وجود ضوابط أمنية مختلفة ملحيط كل شبكة. .2

REF: [ISO/IEC 27001: A.9.2.1] 

 سياسات وإجراءات نقل املعلومات

يجب تحديد ضوابط رسمية تحكم مدى أهمية املعلومات لحماية نقلها من خالل استخدام مرافق االتصاالت.  .1

 .يخضع نقل املعلومات السرية لحماية تتناسب مع مدى سريتهاويجب أن 
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يجب على جميع املستخدمين أن يقوموا بإنشاء البيانات الورقية أو اإللكترونية وتخزينها وتعديلها ونسخها وحذفها  .2

انات أو إتالفها بطريقة تتماش ى مع سياسات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل التي تحكم وتحمي سرية هذه البي

 وسالمتها وتوفرها. 

 يجب على مالكي األصول ضمان تطبيق واتباع اآلليات املناسبة لحماية نقل معلوماتهم. .3

REF: [ISO/IEC 27001: A.9.2.2] 

 اتفاقيات نقل املعلومات

قبل نقل املعلومات إلى جهة خارجية يجب التوصل إلى اتفاقية رسمية مالئمة ملستوى الخدمة ويحدد بموجبها  .1

مستوى الضوابط األمنية املناسبة لنقل هذه املعلومات حيث تشتمل هذه االتفاقية على سبيل املثال ال الحصر 

 على ما يلي:

i. مسؤوليات اإلدارة. 

ii. التبادالت اليدوية واإللكترونية. 

iii. حساسية املعلومات الهامة التي يتم تبادلها. 

iv. متطلبات الحماية. 

v. متطلبات اإلخطار. 

vi.  والنقلمعايير التغليف. 

vii. تحديد ساعي لنقل املعلومات 

viii. املسؤوليات وااللتزامات. 

ix. ملكية البيانات والبرامج. 

x. مسؤوليات الحماية والتدابير. 

xi. متطلبات التشفير. 

REF: [ISO/IEC 27001: A.9.2.3] 
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 املراسلة اإللكترونية

اإللكتروني( من الوصول غير يجب وضع ضوابط أمنية لحماية الرسائل اإللكترونية )على سبيل املثال، البريد  .1

 .املصرح به أو التعديالت أو رفض الخدمة

REF: [ISO/IEC 27001: A.9.2.4] 

 اتفاقية السرية أو عدم اإلفصاح

يتم تحديد املتطلبات املتعلقة بالسرية والتزامات عدم اإلفصاح )بالنسبة ملوظفي الجامعة واألطراف الثالثة(  .1

االتصاالت وتقنية املعلومات بالتعاون مع إدارات الدعم املختلفة )على سبيل ومراجعتها بانتظام. وعلى عمادة 

أن )املثال، مسؤول أمن املعلومات، مكتب إدارة املشاريع، إدارة املوارد البشرية / الوحدة اإلدارية واإلدارة القانونية

 تقوم بما يلي:

i. تحديد املعلومات املراد حمايتها ومستويات الحساسية املطلوبة. 

ii. تحديد املدة املتوقعة لاللتزام. 

iii. تحديد شروط إرجاع أو إتالف املعلومات عند إنهاء االلتزام. 

iv. تحديد املسؤوليات واملتطلبات املتعلقة بالتوقيع من أجل منع الكشف غير املصرح به للمعلومات. 

v. نشر العقوبات املطبقة في حالة فشل املستخدم في احترام االلتزام. 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  التزامات السرية وعدم اإلفصاح الشروط القانونية املعمول بها فييجب أن تراعي  .2

 .الجامعة من أجل تلبية متطلبات حماية أصول  فيصل

REF: [ISO/IEC 27001: A.9.2.5] 

 

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


