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 فكرية ملكية معلومات ذات

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

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

 .تقنية املعلومات واالتصاالت
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 الرقابة على الوثيقة

 عن الوثيقة معلومات

 الحالة اإلصدار التصنيف عنوانال

 معتمدة  2.0 عام والبيئي اديسياسة األمن امل

 اإلعداد والتحديث

 التغييرات تاريخ االصدار املؤلفون  اإلصدار

 إعداد 2014  نوفمبر  17  عالء عليوة 0.1

 تحديث 2014ديسمبر  1 حبوحنبيل الب  0.2

 QA 2014ديسمبر  23  أسامة العمري  0.3

 تحديث 2014 ديسمبر  31  حبوحالبنبيل  1.0

 تحديث 2017مايو  9 منيب أحمد  1.1

 تحديث 2020يونيو  6 ملياء عبد هللا الجعفري  1.2

 تحديث 2020سبتمبر  13 سامر بني عوادد.  2.0

 قائمة التوزيع

  الرقم  املستفيد

  1  إدارة الشؤون القانونية 

  2  املوقع االلكتروني للجامعة 

  3   قسم ضمان الجودة بالعمادة

 4 بالعمادة إدارة الشؤون اإلدارية واملالية

 اإلعتماد

 التوقيع التاريخ العنوان االسم

العيس ى عدناند. خالد    8th October 2020 عميد االتصاالت وتقنية املعلومات 
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 نظرة عامة على السياسة
يستعرض هذا الجزء بالتفصيل الغرض من هذه السياسة ونطاقها وتعريف مصطلحاتها، وتغييرها، ومراجعتها وتحديثها، 

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

 الغرض 

 :الغرض الرئيس ي من سياسة األمن املادي والبيئي هو

افق معالجة هذه  به إلىمنع الوصول املادي غير املصرح   ومنع املعلومات؛معلومات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ومر

هذه  ووقف عمليات التالعب فيهاأو تلفها أو سرقتها أو  أصول الجامعةمنع فقدان إلى جانب  فيهاوالتدخل  إلحاق الضرر بها

 املؤسسة.

 نطاقال

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

 :بما في ذلك الحساسية،

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

 .اأو بالنيابة عنه اأو يعملون لصالحهفيصل 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل الطالب الذين يدرسون في 

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

 فيواالتصاالت  أنظمة تقنية املعلوماتذين تم منحهم إمكانية الوصول إلى جميع األفراد والجماعات األخرى ال 

 .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 

صطلحامل تعريفال            

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

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

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

 عدم توفير األصل أو الخدمة أو عدم كشف أّي منهما ألفراد أو جهات أو عمليات غير مصرح بها. سريةال

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

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

حاجة إلى ال

 عرفةامل

املختلفة تعني اختالف الحاجة إلى  واألدواراملهام إّن  )إذمعلومات التي يحتاجها ألداء مهامه لل اللوصول إبامستخدم لل سمحال ي  

 .وصول(التوصيفات  مما يؤدي إلى اختالفاملعرفة 

إلى  الحاجة

 ستخداماال 

سمح للمستخدم ب  جهزة)مثل األ ه دور  وظيفته أو مهمته أوالتي يحتاجها ألداء املعلومات  تقنيةمرافق ألدوات و  الوصول إالال ي 

 والتطبيقات واإلجراءات والغرف( 

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

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

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

 .وقد يتغير املالك أثناء دورة حياة األصل

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

 واالختيار بينها على أساس التأثير الذي ستحدثه.

 .ملستخدمين إلى املعلومات واألنظمة والخدماتاعملية تعيين أو إلغاء حقوق وصول  بالخدمة التزويد

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

ستخدم في الحصول على البيانات أو تخزينها أو معالجتها أو إدارتها أو التحكم  جهزةجهاز أو نظام مترابط أو أنظمة فرعية من األ  النظام
 
ت

 .والبرامج الثابتة واألجهزة حاسب اآلليفيها أو عرضها أو تبديلها أو تبادلها أو نقلها أو استقبالها، بما في ذلك برامج ال

املصطلحات تعريف  : 1الجدول   

 تحديثالراجعة و امل التغيير 

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

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

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

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

وكليات، وأقسام ومراكز( ضمان مراقبة االمتثال املستمر للسياسة  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل )من عمادات، وإدارات،

 في حدود دائرة اختصاصها.

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

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

مسؤولين عن تجاهل توجيهات األمن ومخالفتها مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو تصحيحية بحقهم )مثل الفصل من 

 .الخدمة( ويمكن أن يخضعوا لتحقيقات قانونية

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

 إجراءات تأديبية ضدهم(. ويجب إبالغ إدارة املوارد البشرية باألمر والتعامل مع انتهاكات السياسة ملعالجتها.

 االستثناءات

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

االمتثال لهذه السياسة باملبررات املنطقية التي دعت لتقديمه على أن يوافق ضابط أمن املعلومات على هذا االستثناء وتعتمده 

 عمادة تقنية املعلومات واالتصاالت. ويجب أن يشمل كل طلب استثناء املبررات واملزايا التي تنسب إليه.

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

 ولن يجدد أي استثناء ألكثر من ثالث فترات متتالية.
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 (املهاماألدوار واملسؤوليات )مصفوفة 

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

املعلومات  تقنيةعلى التوالي: عمادة السياسة؛ وهي هذه  ها عدة أطراف فيفي تي تشترك. هناك بعض األدوار المهمة يجب تنفيذها

إدارة األمن والسالمة، و ،  إدارة العمليات والصيان و إدارة املوارد البشرية / الوحدة اإلدارية، ،املعلوماتموظف أمن  واالتصاالت،

 .)املوظفون، أعضاء هيئة التدريس، الطالب، املقاولون، االستشاريون واألطراف الثالثة( ون املالك واملستخدمو 

 األدوار                                   

 املسؤوليات
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تحديد والحفاظ على متطلبات القدرات  الخاصة بجميع 

 األنشطة الجديدة واملستمرة ملشروع تقنية  املعلومات.
C R,A    C  

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

    C,I C  R,A .الحفاظ على معدات األجهزة وفًقا إلرشادات التصنيع

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

   R,A C,I   R,A .تحديد وتنفيذ الضوابط املناسبة لحماية الوصول املادي

يئة جامعة داخل بضمان سالمة املوظفين ومكان آمن للعمل 

 اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
R,A C R,C,I  R,A   

 املعلومات الحساسة تطبيق الضوابط املناسبة لحماية سرية

 .تهاوصحتها وسالم
R,A    R,A   

   R,A C,I   R,A .أداء مراجعات األمن املادي

   R,A C,I   R,A .تطبيق الضوابط املناسبة لحماية األصول 

 (RACIاملهام ) األدوار واملسؤوليات املخصصة بناًء على مصفوفة: 2الجدول 

 الوثائق ذات الصلة

 :هذه السياسةبفيما يلي جميع السياسات واإلجراءات ذات الصلة 

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

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

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

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

 سياسة أمن املوارد البشرية 

  سياسة إدارة األصول 

  سياسة التحكم في الوصول 

 سياسة االمتثال 

  األصول إجراءات إدارة 

 إجراءات أمن املوارد البشرية 

 إجراءات التحكم في الوصول املادي واملنطقي 

 لكيةامل

 .تحافظ عليهاهي التي و  ن بن فيصلعبد الرحمهذه الوثيقة مملوكة عمادة تقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة اإلمام  
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 بيانات السياسة

 هي: جانًبا رئيسًيا خمسة عشرالفرعية التالية بيانات السياسة في جزاء تقدم األ 

 األمن املادي ضوابط 

 اديضوابط الدخول امل 

 تأمين املكاتب والغرف واملرافق 

 الحماية من التهديدات الخارجية والبيئية 

 العمل في مناطق آمنة 

    تحميل التسليم و المناطق 

  تهاوحماي جهزةقع األ اتحديد مو 

 املساندة الخدمات 

   التوصيلكابالت أمن 

  جهزةصيانة األ 

  إزالة األصول 

  واألصول خارج املباني جهزةأمن األ 

  هاأو إعادة استخداماألجهزة من تأمين التخلص  

 املستخدم غير املراقب جهاز 

  النظيفة شاشةاملكتب النظيف والسياسة 

 املاديضوابط األمن 

 :وفًقا لتصنيف النظام املحمي مثل هاوتطبيقضوابط الوصول املادي اختيار يجب   

i. األسوار املحيطية أو الجدران والحدود ونقاط التفتيش. 
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ii. ( بمعنىفتح أقفال املفاتيح باستخدام مفاتيح عادية )غير إلكترونية. 

iii.  الوصول اإللكترونيةأنظمة التحكم في: 

  قفل التشفير )املعروف أيًضا باسم القفل القابل للبرمجة يستخدم لوحات املفاتيح  - األول الخيار

 .للتحكم في الوصول(

  التحكم في الوصول إلى البطاقة - الثانيالخيار: 

o )بطاقة الذاكرة )مثل البطاقة املمغنطة. 

o  (الشريحة الدقيقةالبطاقة الذكية )بما في ذلك. 

  األنظمة الحيوية )مثل بصمة اإلصبع وهندسة اليد والتعرف على الوجوه( - الثالثالخيار. 

  (أي طريقة مصادقة متعددة العوامل) الثالثأو  الثانيأو  األول أي مجموعة من الخيار 

يجب أن يكون لكل منطقة كما  يجب تقسيم التصميم املادي لعمادة تقنية املعلومات واالتصاالت إلى مناطق محيطية.  .2

 تشمل املناطق املحيطة، على سبيل املثال ال الحصر الوصول. وقدمستوى محدد من قيود الوصول ومتطلبات ترخيص 

 يلي: ما

نطقةامل  تدابير التحكم في الوصول  الوصف 

 (أو)املنطقة العامة و 

 منطقة االستقبال

نطقة تحت املراقبة امل -قيود محدودة 

 الشاملة

  7×  24محيطة أو جدران وحدود ونقطة تفتيش محيط أسوار. 

  عشوائية على املحيط املادي الهوية بطريقةالتحقق من. 

 مكتب املنطقة
التسجيل مطلوب  -وصول محدود 

االستقبال  عند  

  نظام تحكم وصول فردي )إلكتروني( )مثل بطاقة الذاكرة واملفتاح

 .املادي(

  شخصًيا في حالة  املوظفتتوفر القدرة على التعرف على يجب أن

 .التحكم اإللكتروني في الوصول 

 تقنيةمسؤولو 

املعلومات 

 يؤّمنون واالتصاالت 

الوصول منطقة   

التسجيل مع  -وصول محدود 

االستقبال املطلوب ومنطقة تحت 

 املراقبة الشاملة

   على سبيل إن أمكن  ناصرجهاز للتحكم في الوصول متعدد العوجود(

 .البطاقة الذكية ورمز املرور( ورموز املرور،بصمات ال املثال،
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نطقةامل  تدابير التحكم في الوصول  الوصف 

مركز البيانات 

الرئيس منطقة 

 الوصول إليها مقّيد

الوصول  -املوظفون املعتمدون فقط 

كما  إذ يجب تسجيلهمقيد للغاية 

ملهندسين يجب أن يكون وصول ا

 محدد ألّن بترخيص  الزائرينو والفنيين 

نطقة خاضعة للمراقبةامل  

  أو مكتب األمن للتأمينأقفال  للدخول بهاتركيب جدران، وأبواب.  

  وجود جهاز للتحكم في الوصول متعدد العناصر إن أمكن )على سبيل

 .املثال، البصمات ورموز املرور، البطاقة الذكية ورمز املرور(

 

فعلية إضافية لتوفير حماية يجب أن تحتوي املواقع التي تستضيف معلومات حساسة وأنظمة مهمة على مناطق أمان  .3

 .إضافية لتلك األصول 

 .يجب مراجعة وتحديث حقوق الوصول إلى املناطق اآلمنة بانتظام .4

 وهي: داخل بيئة الجامعة املوجود منطقة مركز البيانات الرئيسهناك عدة متطلبات أمنية يجب مراعاتها في  .5

i.  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في األخرى املناطق املحظورة يجب أن تتطلب مستوى تحكم أكبر بكثير من. 

ii. ه املنطقةاملعلومات واالتصاالت دخول هذ تقنيةلألفراد الذين حصلوا على إذن من عمادة  جوز ي. 

iii.  منح امتيازات الوصول إال لألفراد الذين لديهم احتياجات عمل مشروعة
 
 .ال ت

iv.  مصّرح بها.أال يتم دخول هذه املنطقة إال ألداء أعمال رسمية يجب 

v.  يجب على املوظفين الذين لديهم حق الوصول أن يتعرفوا بشكل كامل على هذه السياسة. 

تبقى جميع أبواب مركز البيانات مغلقة في جميع األوقات؛ وال يجوز فتحه إال مؤقًتا لفترات ال تزيد عن الحد األدنى  .6

 :الضروري من أجل

i.  سموح لهم بذلك.األفراد امل فيما يخص جلسواملاملعتمد رسمًيا والخروج السماح بالدخول 

ii.  التي يشرف  أو األجهزةالسماح بنقل املستلزمات 
ً
 مباشر عليها إشرافا

ً
 .شخص يتحكم في الوصول إلى املنطقةا

iii. ل داخل املركززيادة تدفق الهواء  اقتضت الضرورةإذا إال فتح باب مركز البيانات ي ال
ّ
تكييف  في حالة تعط

 .الهواء

[ISO/IEC 27001: A.11.1.1] 
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 وصول املاديضوابط ال

االتصاالت مسؤولية تحديد وعمادة تقنية املعلومات و تتولى إدارة األمن والسالمة بالتعاون مع ضابط أمن املعلومات  .1

جامعة اإلمام عبد السياسات واإلجراءات الالزمة املتعلقة بالوصول املادي إلى املباني واملناطق التي توجد فيها أنظمة 

 .وفًقا لتصنيف األنظمة املحمية ،(على سبيل املثال، مركز البيانات) الرحمن بن فيصل

قبل دخول الزائر للمبنى، يجب على حراس األمن في مكتب االستقبال أو ف. وخروجهم التحكم في دخول الزوار يجب .2

سمح بدخول تهالبوابة التحقق من هوي  هباستخدام بيانات اعتماد مقبولة عموًما )مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر(. ال ي 

 ائر.الز الغرض الذي أتى من أجله والتحقق من  في زيارته الزائر رغبإال بعد إخطار املوظف الذي ي

منح موظفو مقاوال ال  .3  ماو مرافق مركز البيانات إال عندإلى املناطق اآلمنة أ الوصول املقّيدالخدمات املساندة حق  تي 

 .تقتض ي الحاجة منحهم حق الوصول على أن تتم مراقبتهم وهم يصلون إلى املناطق اآلمنة

 :عتبارتؤخذ األشياء التالية في اال  يجب أنلتحديد هوية املوظف،  .4

i.  املثال، شارة ارتداء بطاقة هوية واضحة )على سبيل  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل على جميع موظفي

 .الهوية(

ii. زائر بطاقةارتداء  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل على األشخاص الذين ليسوا من موظفي"". 

iii. رقمه الوظيفيو  تهوصور  اسم املوظفالهوية فقط على  بطاقةأن تحتوي  يجب.   

iv.  بطاقةيجب أال تحتوي بطاقات الوصول على أي وصف ملستويات امتياز الوصول املمنوحة لتلك ال. 

يت .5
ّ
ة إدارة ومراقبة كاميرات الدوائر يعمادة تقنية املعلومات واالتصاالت بالتعاون مع إدارة األمن والسالمة مسؤول تول

 .التلفزيونية املغلقة وأنظمة أبواب الوصول داخل مركز البيانات

يجب كما  أشهر على األقل.  ستةملدة على أن يحتفظ بهذه البيانات في مركز البيانات  الذين دخلوايجب تسجيل جميع  .6

 :التفاصيل التالية الدخول علىجميع سجالت  شتملأن ت

i.  تهاووق دخول محاولة التاريخ. 
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ii. نجاح املحاولة من عدمه. 

iii. أي باب على سبيل املثال()من  السماح بالدخول  مكان. 

iv.   دخول الذين حاولوا الأسماء األشخاص. 

v.   على مستوى املشرف دخول الذي قام بتعديل امتيازات الالشخص. 

يرافقهم موظف معتمد في جميع األوقات،  البيانات باستمرار يجب أنمركز  ألن يدخلوان الذين ال يحتاجون و املوظف .7

 .وارالتوقيع على سجل مراقبة الز  وعليهم

 :التالية على أن يكون لهذا النظام املالمح رفقتحكم في بطاقة الوصول على مستوى امللليجب نشر نظام  .8

i.  تهصور الوصول ويجب أن تحمل بطاقة  (أو)هوية املوظف و. 

ii.  كل بطاقة محوسبةتسجيل يصاحب نشاط. 

iii. تعيين حقوق الوصول بناًء على متطلبات الوظيفة. 

iv. القدرة على تعطيل البطاقات املفقودة أو املسروقة. 

 [ISO/IEC 27001: A.11.1.2] 

افق  تأمين املكاتب والغرف واملر

. يشمل هذا، على لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلجميع اإلدارات والوحدات واملكاتب التابعة  مرافق تأمينيجب  .1

 ما يلي: سبيل املثال ال الحصر

i.   (.على سبيل املثال، البطاقات الذكية)حماية محيط املوقع 

ii. إدارة املرفق. 

iii. ن موقف السياراتيأمت. 

املعلومات الحساسة واألنظمة الحساسة وترتيبها بطريقة محمية بشكل يجب إنشاء مرافق يتم فيها تخزين أو معالجة  .2

 .مناسب من التهديدات املادية والبيئية
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األخرى التي تؤدي نقاط الاألبواب الخارجية والنوافذ التي يمكن الوصول إليها و  كون فيكشف التسلل لتلأجهزة  وضعيجب  .3

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وصول إلى مبانيلل

 .مؤمنةمنطقة أي يجب تخزين املواد الخطرة أو القابلة لالحتراق بشكل آمن على مسافة آمنة من  .4

        [ISO/IEC 27001: A.11.1.3] 

 الحماية من التهديدات الخارجية والبيئية

الخطوات الالزمة  أن تتخذو  فراد العاملين بالجامعةسالمة األ ل والسالمة أن تعطي أولوية قصوى األمن إدارة يجب على  .1

 عمل آمالمكان  التي تكفل أن يكون 
ً
  .نا

يجب تطوير وتوثيق اإلجراءات الصحيحة املتعلقة باإلخالء اآلمن للمناطق أو املباني في حالة نشوب حريق أو فيضان أو  .2

 .تهاوأنظمجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل زلزال أو كوارث أخرى من أجل حماية موظفي 

 اتبط البيئية وتطبيقها لتقليل األضرار الناجمة عن الحرائق والفيضانات والزالزل واالنفجار الضواوضع يجب  .3

 .واالضطرابات املدنية وغيرها من أشكال الكوارث الطبيعية أو البشرية إلى أدنى حد

تضمن مستوى مناسب من السالمة طوارئ للعلى معدات  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل أن تحتوي مرافق يجب .4

 سنوي هذه املعداتيجب فحص و )على سبيل املثال، إضاءة طوارئ وطفايات حريق(. للعاملين في املرفق 
ً
كفايتها لضمان  ا

 .التشغيلية

 وفًقا لتوصيات الشركة الصانعة في املناطق التي يقع فيها مركز البياناتأجهزة خارجية وبيئية مالئمة  توضعيجب أن  .5

درجة الحرارة أو الرطوبة أو محتوى جزيئات الغبار أو الضغط الجوي أو اإلشعاع الكهرومغناطيس ي قراءة  أجهزة مثل)

 .أو الكهرباء الساكنة(

، يجب مراقبة تحديدعلى وجه الو ملركز البيانات.  ةاملاديراقبة ة امليعمادة تقنية املعلومات واالتصاالت مسؤول تتولى .6

 :التالية مركزيا شياءاأل 

i. التحكم في الوصول املادي. 

ii.  فيه. وتكييف الهواءتهوية املكان 

iii. إمدادات ( كهربائي وجهاز يو بي إس مولد أي وجود الطاقة في حاالت الطوارئ(UPS) ) 
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iv. أنظمة الكشف عن الحرائق وإخمادها. 

v. نظام كشف املياه. 

vi. غلقة املتلفزيونية الدائرة ال(CCTV) 

vii. الرفوف. 

[ISO/IEC 27001: A.11.1.4] 

 العمل في مناطق آمنة

تحدد إدارة األمن والسالمة بالتعاون مع مسؤول أمن املعلومات واالتصاالت املجاالت التي يجب معالجتها )مثل مركز  .1

  .البيانات( كمناطق آمنة من أجل تقليل الوصول غير املصرح به واألضرار والتدخل في األصول 

وأنظمة معلومات أساسية وبنية تحتية بشكل مستمر من خالل يجب مراقبة املناطق التي تستضيف معلومات حساسة  .2

 .امنه خليطأو أنظمة كشف التسلل أو  (CCTV) مغلقة يةتلفزيوندائرة أو بواسطة حراس األمن 

(    DVD دي في دي مثل محركات األقراص الثابتة أو األقراص املضغوطة أو أقراص) يجب تأمين جميع وسائط التخزين .3

يجب تأمينها حتوي على معلومات حساسة وت املوضوعة في أوعية ورقية املعلوماتبصورة عامة والكتيبات و واملطبوعات 

 
ً
 .عدم استخدامها في حالة في أدراج وخزائن مقفلة بوضعها   ماديا

 ما يلي: تشمل الضوابط الخاصة باألفراد العاملين في املناطق اآلمنة، على سبيل املثال ال الحصر  .4

i.  زودة بموظفين ومراقبتها بشكل دورياملمنة غير اآل ناطق املتأمين. 

ii. التسجيل ما  أجهزةبالتصوير الفوتوغرافي أو الفيديو أو الصوت أو الهواتف الذكية أو غيرها من  عدم السماح

صرح بذلك على وجه التحديد  .لم ي 

iii.  الوصول إلى املناطق اآلمنة إال عند االقتضاء  خارجية حقالتابعين لجهات  ساندةخدمات املالمنح موظفي يال

 .تشرف عليهمتوجد جهة و  لهم الوصول مصرح يكونون  وعندما

[ISO/IEC 27001: A.11.1.5] 
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 مناطق التسليم والتحميل

لتجنب    -إذا أمكن ذلك - املعلومات واالتصاالت تقنيةعن مرافق  وعزلها يجب التحكم في مناطق التسليم والتحميل .1

التي تتحكم في منطقة  يةتطلبات األمناملأن تشمل  ويجبالوصول غير املصرح به أو التسبب في تدمير املناطق الحساسة. 

 :التسليم والتحميل ما يلي، على سبيل املثال ال الحصر

i. على املوظفين املحددين واملفوضينلجامعة يقتصر الوصول إلى منطقة التحميل من خارج مباني ا. 

ii.  دون أن يتمكن موظفو التسليم من الوصول  مدادات فيهايمكن تفريغ اإل  بحيثيجب تصميم منطقة التحميل

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل مباني فيإلى مناطق أخرى 

 قبل تفتيشهاويقومون ب   جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل موظفو االستقبال جميع الطرود الواردة إلى مباني لميست .2

 خاص بها. أن يتم تسجيلها في سجل

 [ISO/IEC 27001: A.11.1.6] 

 تهاوحماي جهزةتحديد موقع األ 

لتقليل املخاطر الناجمة عن التهديدات واملخاطر البيئية؛ ولتقليل خطر الوصول غير املصرح به إلى  جهزةيجب حماية األ  .1

 .املعلومات

 :األنظمة الهامةيجب مراعاة عناصر التحكم التالية لتأمين جميع  .2

i. في مكان آمن مادًيا لتقليل الوصول غير املصرح به جهزةد األ و وج. 

ii. الحاسب اآللي مراقبة الظروف البيئية للظروف التي قد تؤثر سلًبا على تشغيل أنظمة. 

iii.  إلى التفكير في التأثير املحتمل لكارثة تحدث في أماكن قريبة )على سبيل املثال، حريق في  ةنظميحتاج مالكو األ

 .مبنى مجاور أو تسرب مياه من السطح أو في طوابق تحت مستوى سطح األرض أو انفجار في الشارع(

 :ال الحصرعلى ما يلي، على سبيل املثال  بناءاملعلومات واالتصاالت  تقنيةمرافق حدد مواقع يجب أن ت .3

i. الجمهور  يصل إليها قابلة ألنواقع امل تكون ال أ. 
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ii.  األفراد مثل التخريب والحرائق  التي يتسبب فيهامعرضة للكوارث الطبيعية أو األضرار أال تكون املواقع

 .املياه من النوافذ الخارجية( دخول  نظام إمدادات املياه أو تعطلوالحوادث )على سبيل املثال، 

املعلومات واالتصاالت )على سبيل املثال، الخوادم وأجهزة الشبكة( موجودة فعلًيا  تقنية أجهزةيجب أن تكون جميع  .4

 .املحمية مركز البيانات داخل حدود

 .كلمة املرور( التحقق منهزيمة )بغرض يجب منع الوصول غير املصرح به للنظام عبر التشغيل الجانبي للجهاز  .5

 .عالجة املعلومات الحساسةمل مخصص من جهازنية لتقليل أخطار تسرب املعلومات يجب تنفيذ تدابير أم .6

 [ISO/IEC 27001: A.11.2.1] 

 املساندة خدماتال

 طاقة لضمان توفر أنظمةللاملعلومات واالتصاالت بالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة حماية  تقنيةتوفر عمادة  .1

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 :لتحقيق استمرارية إمدادات الطاقة، يجب مراعاة ما يلي، على سبيل املثال ال الحصر .2

i.   واحدة في امدادات الطاقةفشل متعددة لتجنب نقطة  ةغذيتوجود. 

ii. عةقطتالطاقة غير املبمزود  وجود (UPS)  نظم أو التشغيل املستمر للمعدات التي تدعم النظم املغالق اإل لدعم

 لضمان تأديته، وفًقا لتعليمات البائع، بانتظام ((UPSاليو بي إس  جهاز اختباريجب و . وأنشطة العمل همةامل

 .موثوقة ه بطريقةوظائفل

iii. استمرارية العململعالجة ما مع  حاجةعندما تكون هناك احتياطي كهرباء مولد  وجود. 

 .فور فقدان الطاقةإلى مصدر طاقة بديل في وضعية تمكنها من االنتقال األنظمة املهمة  جعل جميعيجب  .3

توفير مصدر وذلك ب الشاذة من الحاالت الكهربائية ذلك انقطاع التيار الكهربائي وغيرمن مخاطر  جهزةيجب حماية األ  .4

 كهربائي مناسب 
ً
 جهزة.ملواصفات الشركة املصنعة لأل  يكون مطابقا
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مصدر طاقة  مني(األ نذار اإل وأنظمة هواء اليجب أن يكون للبنية التحتية الداعمة )على سبيل املثال، أنظمة تكييف  .5

)على سبيل املثال، يمكن أن  جهزةيؤثر على تشغيل األ  كل ما من شأنه أنكهربائي يمكن االعتماد عليه ومتسق وخالي من 

 .(االرتفاع في التيار الكهربائيمن  التهديد الناتجتكييف الطاقة  تقلل أشرطة

 لضمان تأديته لوظائفه بطريقة موثوقة.بانتظام، وفًقا لتعليمات البائع،  (UPSجهاز يو بي إس ) يجب اختبار .6

[ISO/IEC 27001: A.11.2.2] 

 توصيلكابالت الأمن 

  .يجب حماية كابالت الكهرباء والصوت واالتصاالت من األضرار املادية والتدمير .1

 يلي:ما  الحصرتشمل حماية الكابالت، على سبيل املثال ال  .2

i.   التنصت منكابالت االتصاالت السلكية والالسلكية حماية. 

ii. كابالت االتصاالت السلكية والالسلكية عبر املناطق التي يمكن ألطراف ثالثة الوصول إليها عدم تمرير. 

iii.  من خاللعزل كابالت شبكة البيانات بشكٍل كاٍف وحمايتها من االعتراض غير املرخص به أو التلف عبر توجيهها 

 .ةاملناطق املحمي

iv.   بطريقة كافيةكابالت امدادات الطاقة عزل. 

v.  واالنتهاءفي نقاط التفتيش  مغلقةصناديق تركيب قنوات مدرعة وغرف أو. 

vi.  بث بديلة أووسائط التقاط استخدام. 

vii. استخدام كابالت األلياف البصرية. 

viii. بدء عمليات املسح لألجهزة غير املصرح بها التي يتم توصيلها بالكابالت. 

 درع واقي لقناة التوصيل حيثما كان ذلك ممكنا.الكابالت تحت األرض، وتجنب املناطق العامة، واستخدام  وصيليجب ت  .3

[ISO/IEC 27001: A.11.2.3] 
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 جهزةصيانة األ 

التقنية بشكل  عداتاملعلومات واالتصاالت بالتعاون مع إدارة العمليات والصيانة صيانة امل تقنيةيجب على عمادة  .1

صحيح )مثل خوادم األجهزة وأجهزة الشبكات والرفوف ولوحات التصحيح وأجهزة االتصاالت والكابالت وما إلى ذلك( 

 يلي: ما الحصرلضمان استمرار توفرها وسالمتها. تشمل ضوابط صيانة املعدات على سبيل املثال ال 

i. وص ي بها من الشركة الصانعةالحفاظ على املعدات وفًقا لفترات ومواصفات الخدمة امل. 

ii.  بإجراء اإلصالحات والخدماتفقط السماح ملوظفي الصيانة املعتمدين. 

iii. املعدات املشتبه بها أو الفعلية وجميع أعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية عطالتسجيل وتحديث جميع أ. 

املعلومات واالتصاالت،  تقنيةيجب اإلشراف على أي صيانة وقائية وتصحيحية يقوم بها موظفو الشركة املصنعة ملعدات  .2

 بذلك. ويجب الحصول على موافقة رسمية

 :املعلومات واالتصاالت تقنيةمعدات يلي فيما يخص يجب مراعاة ما  .3

i.  لعملاملعلومات واالتصاالت، إن أمكن، لضمان توفر ا تقنيةجميع معدات أن تتوفر عقود صيانة إلزامية ليجب 

 .واستمراريته

ii.  الطوارئ التي تجرى عند  وتلكيجب أن تغطي عقود الصيانة الفحوصات املنتظمة. 

iii.  املعلومات واالتصاالت عقود صيانة سارية تغطي عمليات الفحص والدعم وقطع  تقنيةيجب أن يكون ملعدات

 .الغيار بشكل منتظم

iv.  ف على أنشطة الصيانة من قبل املوظفين املعنيينيجب اإلشرا. 

v. لضمان الحالة الصحية  ةبتقارير صيانة شهري جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل يجب على البائعين تزويد

 .للمعداتجيدة ال

vi.  يوضح مواعيد صيانة مركز البيانات ل بجدول وسجلأن تحتفظ عمادة تقنية املعلومات واالتصاالت يجب

 بذلك. أي قضايا ذات صلةمتابعة في الوقت املناسب و  إجرائها لضمانالصيانة 

 [ISO/IEC 27001: A.11.2.4] 
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 إزالة األصول 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  املعلومات واالتصاالت أو أصولها أو برمجياتها خارج موقع تقنية أجهزةيجب أال تؤخذ  .1

 خارج موقع الجامعة فيجب أن تؤخذ األشياء التالية في االعتبار: وإذا اقتضت الضرورة أخذهادون إذن مسبق.  فيصل

i.  الجامعة. خارج موقع جهزةخذ األ بأ صحيحالحصول على تصريح 

ii.  األجهزة التي خرجت من موقع الجامعةتسجيل. 

iii. لبقاء األجهزة خارج موقع الجامعة. الزمني تحديد القيد 

iv.  عادة عند عودة األجهزة إلى موقع الجامعة.تسجيل اإل 

[ISO/IEC 27001: A.11.2.5] 

 أمن املعدات واألصول خارج املباني

 مناملعلومات واالتصاالت  تقنية أجهزة إلخراجاملعلومات واالتصاالت تنفيذ الضوابط املناسبة  تقنيةيجب على عمادة  .1

 :الضوابط على سبيل املثال ال الحصر هذه تشملو  مباني الجامعة للصيانة. 

i.  الحاوياتالتغليف املناسب وختم. 

ii. التخزين في أماكن آمنة ومأمونة. 

iii. تعليمات شحن وتتبع واضحة وكاملة. 

صلة املالك الذي له لغرض الصيانة أو اإلصالح ما لم يتم الحصول على إذن من  الجامعةال يجوز نقل األصول خارج مقر  .2

 .هذه األصول ليجب تسجيل كل حركة و أصل املعلومات. ب

البد أن تراعى  املحمولة والهواتف املحمولة( الحاسب اآللي االتصاالت املحمولة )مثل أجهزةاملعلومات و  تقنيةجميع أجهزة  .3

 معها األشياء التالية:

i. مكتب تأمينها في يجب أن يتم تأمينها عن طريق خزانة مقفلة أو كريزا أو كابل فوالذي مغطى بالفينول أو. 
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ii.  مؤمنةكون تيجب أن  
ً
 من خالل جهاز أمان مناسب خالل أي فترة تترك فيها الوحدة دون مراقبة في مكاتب ماديا

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

املعلومات واالتصاالت املحمولة املتصلة بالشبكة تخزين املعلومات الحساسة على محركات  تقنيةيجب على أجهزة  .4

ين املعلومات املخزنة على األقراص املرنة أو غرف األقراص يجب أن يتم تأمو أقراص خادم امللفات قدر اإلمكان. 

 .ناسب مستوى الحساسيةتاملضغوطة أو محركات األقراص الخارجية أو األشرطة فعلًيا بطريقة 

 [ISO/IEC 27001: A.11.2.6] 

  هاأو إعادة استخداماألجهزة من تأمين التخلص 

 :املعلومات واالتصاالت وضع اإلجراءات املناسبة ملا يلي تقنيةيجب على عمادة  .1

i. التخلص من الوثائق السرية. 

ii. تدمير أجهزة الحاسوب التي قد تحتوي على معلومات حساسة. 

iii. التي يمكن بيعها أو نقلها إلى مؤسسة أخرى األجهزة  تنظيف.  

iv. بمختلف أنواعها  تدمير الوسائط. 

الفالش( التي تحتوي اكرات سبيل املثال، األقراص املضغوطة، واألشرطة، وذيجب أن يتم تدمير وسائط التخزين )على  .2

 :على معلومات حساسة لم تعد بحاجة إلى االحتفاظ بها على النحو التالي

i. باستخدام إجراء آمن )على سبيل املثال، من خالل عمليات الكتابة  عليها مسح الوسائط القابلة إلعادة الكتابة

 .ث مرات أو أكثر( ملنع تفكيك البيانات الحًقااملتعددة، قد يكون ثال 

ii.  هابتمزيق يةالورق اتستنداملإتالف. 

تلك  تتضمنمن األصول على أن التخلص ب تتعلق املعلومات واالتصاالت االحتفاظ بسجالت تقنيةيجب على عمادة  .3

 املعني. موافقة مدير القسم ومعهمن مالك املعلومات التخلص الوارد طلب  السجالت
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املعلومات واالتصاالت ووسائط التخزين قبل التخلص منها أو إعادة استخدامها لضمان إزالة  تقنية أجهزة فحصيجب  .4

 .املعلومات الحساسة والبرامج املرخصة أو الكتابة فوقها بشكل آمن

تي يتم بها الطريقة على العلى وسائط تخزين إال بعد الحصول على موافقة  املسجلةاملعلومات الحساسة  تدميرال يتم  .5

 .التدمير

 [ISO/IEC 27001: A.11.2.7] 

اقب جهاز   املستخدم غير املر

املعلومات واالتصاالت تمكين كلمة مرور شاشة التوقف على جميع الخوادم ومحطات العمل ملنع  تقنيةيجب على عمادة  .1

 .دقائق من الخمول أو أقل 10الوصول غير املصرح به. يجب ضبط مؤقت شاشة التوقف على 

 .يجب على كل مستخدم إنهاء الجلسات النشطة عند االنتهاء من األنشطة .2

 .قبل مغادرة مكتبه مستخدم إغالق جهازهيجب على كل  .3

[ISO/IEC 27001: A.11.2.8] 

 النظيفة والشاشة النظيفكتب امل سياسة

 :نظيف وشاشة نظيفةمكتب وتنفيذها للترويج لسياسة  التالية اتباع جميع اإلرشادات على جميع املستخدمين  .1

i.  أدوات التامينو/ أو أشكال أخرى من  غلقةممناسبة يجب تخزين الوسائط الورقية واملعلوماتية في خزائن 

 .االستعمال، خاصة خارج ساعات العمل العادية قيد تكون  ال عندما

ii.  خزانة مقاومة  )في خزانة أوالحساسة في وعاء مناسب وإغالقها فيه أو همة مستندات العمل امليجب إدخال

 .( عندما ال تكون مطلوبة، ال سيما عند إخالء املكتبمن الناحية املثالية للحريق

iii.  ؛ ويجب أن تكون محمية بواسطة مفتوحة لالستخدام وهي غير مراقبةيجب أال تترك محطات العمل والطابعات

 .شاشات توقف محمية بكلمة مرور



 دي والبيئيمن املااألسياسة 
Physical and Environmental Security Policy 

 

 

Page 24 of 24 

 

iv. محمية من املثال، أن تكون على سبيل العمل العادية ) خارج ساعات يجب إغالق آالت التصوير والفاكسات

 خاص بمستخدم هذه اآلالت(. رمز استخداماالستخدام غير املصرح به من خالل 

v.   عند طباعتها. املعلومات السرية على الفور من الطابعاتمسح 

ويجب مراقبة  عملهم؛ اطقفي منبسياسة املكتب النظيف والشاشة النظيفة يجب على مديري اإلدارات إبالغ املوظفين  .2

 لهذه السياسة. بشكل دوري لضمان امتثال املستخدمين مأنشطته

بسياسة تدريب مناسب للتوعية  من تنفيذيجب على ضابط أمن املعلومات بالتعاون مع إدارة شؤون املوظفين التأكد  .3

  يشمل جميع العاملين في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. املكتب النظيف والشاشة النظيفة

[ISO/IEC 27001: A.11.2.9] 
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