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 فكرية ملكية ذاتمعلومات  .2

هذه الوثيقة هي عبارة عن معلومات خاصة بعمادة تقنية المعلومات واالتصاالت في جامعة اإلمام عبد 

الرحمن بن فيصل، وهي تعتبر سرية وال يسمح باالضطالع عليها إال للقراء للذين يحق لهم ذلك. كما ال 

ادة تقنية المعلومات يسمح بتوزيعها أو الكشف عنها أو نشرها أو نسخها دون إذن كتابي من عم

. واالتصاالت ..  
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 الرقابة على الوثيقة  .3

 عن الوثيقة معلومات

ةاإلصدار التصنيف العنوان  الحالة  

 معتمدة  1.1 سري سياسة إدارة األصول

 تاريخ اإلعداد 

ةاإلصدار المؤلفون /المؤلف   التغييرات تاريخ االصدار 

 إعداد 2014نوفمبر  17 عالء عليوه 0.1

حبوحنبيل الب 0.2  مراجعة 2014نوفمبر  30 

 QA 2014ديسمبر  23 أسامة العمري 0.3

حبوحنبيل الب 1.0  تحديث 2014ديسمبر  31 

المعلومات  يةنقت -منيب أحمد  1.1

اإلمام عبد  واالتصاالت بجامعة

 الرحمن بن فيصل

 تحديث 2017أبريل  21

 مراجعة والتحقق والموافقة

التاريخ  العنوان االسم  

هللا الجعفري لمياء عبد   مدير الجودة 

خالد العيسىالدكتور  المعلومات واالتصاالت قنيةعميد ت    

   

 قائمة التوزيع

نسخال  الموقع المستفيدين عدد 
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 نظرة عامة على السياسة .4

وتعاريفها، وتغييرها، يستعرض هذا الجزء بالتفصيل الغرض من هذه السياسة ونطاقها ومصطلحاتها 

ومراجعتها وتحديثها، وإنفاذها واالمتثال لها، والتنازل، واألدوار والمسؤوليات، والمستندات ذات 

 الصلة والملكيّة.
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 الغرض1. 4 .5

 :الغرض من سياسة إدارة األصول هو

وضمان  لحمايتها،وتحديد المسؤوليات المناسبة  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلتحديد األصول التنظيمية ل

، ومنع لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلتلقي المعلومات مستوى مناسب من الحماية وفقًا ألهميتها بالنسبة 

  ها.أو إتالف تهاأو إزال هاأو تعديل معلومات المخزنة على الوسائطللالكشف غير المصرح به 
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 نطاقال .6

جميع ب جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلجميع موارد  تنطبق بيانات السياسة المكتوبة في هذه الوثيقة على

 ؛ بما فيها:تها مستويات حساسي

  أو يعملون لدى الجامعةجميع الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي والموظفين المؤقتين الذين يعملون ،

 .ها أو بالنيابة عن ها لصالح

  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلالطالب الذين يدرسون في 

  ها أو نيابة عنلصالح جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل المقاولون واالستشاريون الذين يعملون  

 المعلومات  قنيةجميع األفراد والجماعات األخرى الذين تم منحهم إمكانية الوصول إلى أنظمة ت

 .جامعة اإلمام عبد الرحمنواالتصاالت في 

المعلومات المحددة في وثيقة نطاق تقييم المخاطر وسيتم استخدامها كأساس إلدارة تغطي هذه السياسة جميع أصول  

 أمن المعلومات

 ريفاتالمصطلحات والتع

 هذه الوثيقة تعريفات للمصطلحات الشائعة المستخدمة في 1يوفر الجدول 

 التعريف المصطلح

المساءلة   
تحديد هوية األفراد وتحميلهم مسؤولية  وجوبمبدأ أمني يشير إلى 

 .أفعالهم

 األصل
للمؤسسة مثل النماذج والوسائط والشبكات  ذات قيمةمعلومات 

 .واألجهزة والبرامج ونظام المعلومات
على أصل من  ح لها جهة مصرّ  في ظلها تحصل التيحالة ال توفّر

 استخدامها عند الطلب. تستطيعو األصول أو خدمة من الخدمات

ألفراد أو  أصل من األصول أو خدمة من الخدمات عدم إتاحة السرية

 .كيانات أو عمليات غير مصرح بها
بما في ذلك السياسات واإلجراءات  المخاطر،وسيلة إلدارة  الرقابة

التي يمكن أن تكون ذات طبيعة إدارية أو تقنية أو  واإلرشادات

 .إدارية أو قانونية
رشاداإل وطريقة  تحقيق األهداف المحددة في السياسات لمتطلباتوصف  

 .القيام بهذه المتطلبات
يشار إلى ومعا إلى وقوع حادث.  تؤديانوالمهددات الهشاشة    حادث

حادث أمن المعلومات من خالل واحدة أو سلسلة من أحداث أمن 
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تتميز بأن المعلومات غير المرغوب فيها أو غير المتوقعة التي 

 كبير. وتهديد أمن المعلومات الشغلبعمليات  ها مساس احتمال
ويشمل أمن . ها وتوافر سالمتها والمعلومات الحفاظ على سرية  أمن المعلومات 

مثل األصالة بها  تتعلق أخرى استخدام خصائص  المعلومات

 .والمساءلة وعدم التنصل والموثوقية
 الحفاظ على وتأكيد دقة وتناسق األصول طوال دورة حياتها بأكملها. السالمة

الديباجات وضع  تثبيت ملصق فعلي أو إلكتروني يحدد فئة األمان الخاصة بمستند أو  

أجل تنبيه من يتعاملون معها إلى أنها ملف أو سلسلة سجالت من 

 .تتطلب حماية على المستوى القابل للتطبيق 
 لتحّملاإلدارة  تحددهمأي شخص أو مجموعة من األشخاص  صاحب

مسؤولية الحفاظ على سرية األصول وتوافرها وسالمتها. قد يتغير 

 .المالك أثناء دورة حياة األصل
ةسياس عملية السياسة  وتتضمنخطة عمل لتوجيه القرارات واإلجراءات.  

واختيار  اإلنفاق،تحديد البدائل المختلفة مثل البرامج أو أولويات 

 .دثهيحر الذي سبينها على أساس التأثيالبديل المالئم من 
مزيج من عواقب الحدث )بما في ذلك التغييرات في الظروف(  خطر

 .واحتمال حدوثها 
جهاز أو نظام مترابط أو أنظمة فرعية من المعدات تُستخدم في  نظام

الحصول على البيانات أو تخزينها أو معالجتها أو إدارتها أو التحكم 

بما في  استقبالها،فيها أو عرضها أو تبديلها أو تبادلها أو نقلها أو 

 .والبرامج الثابتة واألجهزة حاسب اآلليذلك برامج ال
فيما  المعنية،عن األطراف  باستقاللها المعترف  جهةالالشخص أو  طرف ثالث

 .قيد النظريتعلق بالمسألة 
: المصطلحات والتعاريف 1الجدول    



األصول إدارة  سياسة    

 

  Page 10/17 

 
 
 
 
 
 

 تحديثالو المراجعةوالتغيير  .7

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

الحالية. وال تجرى تغييرات في هذه السياسة إال من قبل ضابط أمن لضمان استمرار السياسة 

المعلومات على تعتمد هذه التغييرات من قبل اإلدارة. يجب أن يظل سجل التغيير محدثًا ويتم تحديثه 

 بمجرد إجراء أي تغيير.
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 نفاذ / االمتثالال .8

من قبل ضابط أمن المعلومات.  إلزاميًا ويجب مراجعته بشكل دوري أمراً  هذه السياسةل متثاليعد اال

( ضمان مراقبة مراكزو وأقسام، وكليات، وإدارات، من عمادات،) الجامعةيجب على جميع وحدات و

  .نطاق وحداتهم فيالسياسة  المستمر لهذهاالمتثال 

على سبيل ف) الجامعةيمكن أن تتضرر بيئة  المعلومات،في حالة تجاهل أو انتهاك توجيهات أمن و 

هذه  وفي .قانونية( تحدث فيها مخالفات أو فيها،يتعطل أو  تها سمع وتفقد تفقد الجامعة الثقة فيها  المثال،

مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو  عما حدث طئون مسؤولينمخيكون األشخاص الالحالة 

 نونية.لتحقيقات القا  يخضعوا)مثل الفصل من الخدمة( ويمكن أن تصحيحية بحقهم 

معاملة صحيحة وعادلة )مثل لموظفين الذين يشتبه في انتهاكهم لألوامر األمنية ضمان خضوع اليجب 

 السياسة، المخالفات المتعلقة بهذهإبالغ إدارة الموارد البشرية لمعالجة  ويجب اإلجراءات التأديبية(.

 .ما يحدث لها من انتهاكاتوالتعامل مع 
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 الستثناءاتا .9

المعلومات في االستثناءات المتعلقة بهذه السياسة على أساس فردي. وللموافقة على  يجب أن ينظر أمن

استثناء متعلق بها، يجب أن يرفق مع طلب االستثناء ظروف العمل التي اقتضت التقدم به مشفوعة 

ل بالمبررات المنطقية لذلك.  ويتعيّن أن يوافق ضابط أمن المعلومات على االستثناءات من شرط االمتثا 

 استثناءللسياسة وأن تعتمد عمادة تقنية المعلومات واالتصاالت هذه الموافقة. ويجب أن يشمل كل طلب 

 .ستثناءالمبررات والمزايا المنسوبة إلى اال

إذا اقتضى  –تبلغ فترة التنازل عن السياسة أربعة أشهر كحد أقصى، ويجب إعادة تقييمها واعتمادها 

 متتالية. ولن يتم تقديم أي تنازل ألكثر من ثالث فترات متتالية. فتراتثالثة لمدة أقصاها  -األمر 
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 (كياألدوار والمسؤوليات )مصفوفة را .10

تحدد من هو الشخص المسؤول ومن هو الشخص  تيال1( RACI( مصفوفة راكي )2يوضح الجدول )

المساءل وماهي الجهة التي ينبغي استشارتها أو إبالغها بكل مهمة هناك حاجة للقيام بها. هناك بعض 

المعلومات واالتصاالت، موظف أمن  تقنيةعمادة األدوار المشاركة في هذه السياسة على التوالي: 

المالك  (،الوحدة اإلدارية )الموارد البشرية أو الشخص المساءلالمعلومات، إدارة الموارد البشرية / 

 أعضاء هيئة التدريس ، الطالب ، المقاولون ، االستشاريون والثالث حفالت(. الموظفون،والمستخدم )

 األدوار                                    

 المسؤوليات

ت
ما

لو
مع

 ال
ية

قن
 ت

ن  
أم

ن 
ع
ل 

ؤو
س

لم
ا

ت 
ما

لو
مع

 ال

ر 
دي

م
رة 

دا
إل
ا

 

ك
مال

 ال

مل
تع

س
لم

 ا

  IAU. R,A C  C الحفاظ على وتحديث مخزون األصول ألصول

تطبيق الضووابط المناسوبة لحماية سورية وسوالمة وتوافر وصوحة  

 .المعلومات الحساسة
R,A C    

  IAU. R C  C,I تخصيص ملكية األصول لألصول الجديدة في بيئة

     IAU. R إدارة وتحديث أصول المعلومات من

  C,I R,A  I .إجراء وإدارة أنشطة إدارة المخاطر )مثل تصنيف األصول(

 R,A C  R I .تصنيف األصول بناًء على سياسة وإجراءات إدارة األصول

 R,C R,C  R,A I .تعيين قيمة لألصول

االلتزام بسياسات وإجراءات أمن المعلومات المتعلقة بحماية 

 المعلومات
C C C  R,A,I 

 تقنيةلعمادة اإلبالغ عن الحوادث األمنية الفعلية أو المشتبه بها 

 .المعلومات واالتصاالت
A,C C   R 

 التأكد من أن الموظف المستقيل أو المنتهي يعيد جميع أصول

IAU المهتمة قبل إكمال عملية اإلنهاء. 
C C R,A   

 

المختلفة التي يشارك بها أعضاء الفريق في إنجاز مهام   األدوارو  الخاصة بتحديد المسؤوليات  (RACI)تصف مصفوفة راكي   1

تعدد فيها الوظائف أو اإلدارات. يرمز تالعمل. وهي مفيدة بشكل خاص في توضيح األدوار والمسؤوليات عند تنفيذ عمليات 

ماد( حيث يوقع فيرمز للشخص المسؤول )أو جهة االعت (Aِ) إلى الموظف الذي ينفذ مهمة من المهام، أما الحرف (R) الحرف

فيرمز إلى المستشار الذي يقدم رأياً حول ما هو  (C) أما الحرف (Rٌ) هذا الشخص أو يعتمد المهمة المناطة إلى الموظف

إلى الشخص الذي يكون على علم ودراية بالمهمة وهو الذي تصله أحدث المعلومات عن سير  (I) مراد تنفيذه، ويرمز الحرف 

 .المهمة
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 األدوار                                    

 المسؤوليات

ت
ما

لو
مع

 ال
ية

قن
 ت

ن  
أم

ن 
ع
ل 

ؤو
س

لم
ا

ت 
ما

لو
مع

 ال

ر 
دي

م
رة 

دا
إل
ا

 

ك
مال

 ال

مل
تع

س
لم

 ا

عند إنهاء إلغاء حقوق الوصول )المنطقية والمادية( لألصول 

 .الموظف أو تغييره
R,A C C   

تطبيق تدابير األمان في حماية الوسائط القابلة للنقل والتخلص من 

 .المعلومات غير المستخدمة بطريقة آمنة
R,A C  R,I  

: األدوار والمسؤوليات المخصصة بناًء على مصفوفة2الجدول   RACI 

 الوثائق ذات الصلة

 السياسات واإلجراءات ذات الصلة لهذه السياسة:فيما يلي جميع 

 سياسة أمن المعلومات 

 سياسة التحكم في الوصول 

 سياسة أمن العمليات 

 سياسة أمن االتصاالت 

 نظام اقتناء وتطوير وسياسة الصيانة 

 سياسة إدارة حوادث أمن المعلومات 

 سياسة االمتثال 

 إجراءات تصنيف األصول 

 تغيير إجراءات اإلدارة 

 إجراءات إدارة المخاطر 

 نظام اكتساب وتطوير وإجراءات الصيانة 
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 ملكيةال .11

الرحمن بن  هذه الوثيقة مملوكة وتحافظ عليها عمادة تقنية المعلومات واالتصاالت بجامعة اإلمام عبد

  .فيصل
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 بيانات السياسية .12

 هي: رئيسية عشرة جوانبالفرعية التالية بيانات السياسة في  ألجزاءتقدم ا

 األصول حصر 

 ملكية األصول 

 االستخدام المقبول لألصول 

 عودة األصول 

 تصنيف المعلومات 

 وصف المعلومات 

 التعامل مع األصول 

 إدارة الوسائط القابلة لإلزالة 

 التخلص من وسائل اإلعالم 

 نقل الوسائط المادية 
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 األصول  حصر .13

القائمة التي تحصر تسجيل وصيانة وتحديث  المعلومات واالتصاالت عملية وإجراءات قنيةتحدد عمادة ت .1

وفقًا لسياسة وإجراءات و. الجامعةسجل األصول( التي تملكها وتديرها  أيجميع أصول المعلومات )فيها 

زة والبرامج والمعلومات : األجههي خمسة أنواع رئيسيةتصنيفات ل تشملالقائمة هذه فإّن المخاطر إدارة 

 واألفراد والخدمة.

 تهاوتسمي  تها وقيم  ها وتصنيف  ها وموقع  هااألصول على تحديد األصول ووصف  قائمة حصرحتوي  تيجب أن   .2

 .ها ومالك

REF: [ISO/IEC 27001: A.8.1.1] 
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 ملكية األصول  .14

هذا المالك  يكون  من األصول على أن  أصلمالك كل  حديدالمعلومات واالتصاالت بت قنيةتقوم عمادة ت .1

 .ومعالجة األصول الحرجة تها،وإدار تها و حماي األصول؛تصنيفات  حديدمسؤوالً عن ت 

 :يجب تحديد ما يلي األصول،لكل  .2

 

 المسؤوليات وصف ال وظيفة ال

 مالك

الوحدات التنظيمية التي  يرومد 

تتحمل المسؤولية األساسية عن 

األصول المرتبطة بسلطتها 

 الوظيفية

إدارة   كفلتهاحقوق الوصول إلى األصول التي    توزيع  ▪

 .الجامعة

 تصنيف األصول. ▪

 فيما يتعلّقالتأكد من وضع العالمات المناسبة   ▪

 اسة.المعلومات الحسّ ب

التأكد من وجود ضوابط مناسبة لمعالجة سرية   ▪

 وسالمة وتوافر المعلومات.

 مراجعة تصنيف األصول بشكل دوري.  ▪

 ضمان توفر المعلومات في جميع األوقات والظروف. ▪

اإلبالغ عن ضوابط األمن ومتطلبات الحماية لخادم  ▪

 المعلومات والمستخدم.

إلى المعلومات  تحديد ومراجعة قيود الوصول ▪

مع مراعاة سياسات التحكم    دوري،فاتها بشكل  وتصني

 في الوصول المعمول بها.

 االحتياطي،دورية لجداول النسخ  المراجعة  التحديد وال ▪

ونتائج اختبار النسخ االحتياطي  االستعادة،وجداول 

 واالستعادة وسالمة البيانات بعد االستعادة.

 وصي

 ون ومقدمون والمسؤولوالمدير

والمعينين بواسطة مالك  الخدمات،

المعلومات إلدارة أصول المعلومات 

 أو معالجتها أو تخزينها 

لضمان سريتها وسالمتها   الجامعةحماية معلومات  ▪

 وتوافرها.

تطبيق سياسات أمن المعلومات وأفضل الممارسات  ▪

 على المعلومات.

تحديد وتوثيق متطلبات الوصول المصرح به إلى  ▪

 المعلومات.

نسخ االحتياطي واختبار صحة البيانات  أداء أنشطة ال ▪

 بانتظام. 

  والتّعامل معهاكشف المخالفات األمنية  ▪

مراقبة االمتثال لسياسات أمن المعلومات وأفضل   ▪

 الممارسات.

عن أي انتهاكات أمنية مشتبه بها أو مالك الإبالغ   ▪
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  التي تعرض حوادث الو منية،األ لتغراتوا فعلية،

 المعلومات للخطر.

 تبادلالحصول على موافقة مسبقة من المالك قبل   ▪

 المعلومات.

 أداء المهام اإلدارية العادية. ▪

 خدممست

األفراد أو المجموعات أو المنظمات 

التي أذن لها المالك بالوصول إلى 

 األصول

وااللتزام بضوابط  المعلومات،فهم تصنيفات أصول  ▪

 األمان المحددة من قبل المالك والتي طبقها الوصي.

التي   الديباجاتالحفاظ على تصنيف األصول ووضع   ▪

 المالك. خصصها لها

االتصال بالمالك عندما تكون المعلومات غير مميزة  ▪

 أو التصنيف غير معروف. 

استخدام المعلومات فقط لألغراض المعتمدة من   ▪

 .الجامعة

فعلية أو أمنية  مخالفاتأي بالوصي أو المالك إبالغ   ▪

وحوادث المعلومات   األمنية، والثغرات بها،مشتبه 

 للخطر.

 

[ISO/IEC 27001: A.8.1.2] 
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 االستخدام المقبول لألصول  .15

إلدارة  إرشاداتالمعلومات واالتصاالت "سياسة االستخدام المقبول" التي توفر  عمادة تقنيةتحدد   .1

 .ال تفرض هذه السياسة قيوداً تتعارض مع ثقافة االنفتاح والثقة والنزاهةواألصول. 

 .على النحو المحدد في سياسة أمن المعلومات العملألغراض  الجامعة تستخدم جميع أصول  .2

 مام عبد الرحمن بن فيصل:ي جامعة اإلجميع موظفعلى   .3

 .أنشطتهم اليومية وفقًا لسياسة أمن المعلومات  أن ينفذواو  الجامعة؛بالحاجة إلى حماية معلومات    أن يقروا    ا.

ال يجوز المشاركة في أنشطة غير قانونية مثل الوصول غير المصرح به لألصول أو القرصنة أو  ب. 

أو ارتكاب أعمال قد تؤدي إلى تعطيل استخدام  اآللي حاسبالإلى أو فيروسات  ا ملّوثاتإدخال أي 

 .األصول

المعلومات واالتصاالت بمراقبة أو تسجيل أو تدقيق استخدام أي من معلوماتها وأنظمة  عمادة تقنيةتقوم . .4

االتصاالت السلكية والالسلكية والمعدات الخاصة بها بشكل دوري. يجب اإلبالغ عن إساءة استخدام فعلية 

 .بها لهذه األنظمة إلى ممثل عمادة تقنية المعلومات واالتصاالت المناسب في الوقت المناسب أو مشتبه

REF: [ISO/IEC 27001: A.8.1.3] 
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 األصول إعادة .16

جميع  من أنّ إدارة الموارد البشرية وعمادة تقنية المعلومات واالتصاالت واإلدارات ذات الصلة  تأّكدت. 1

ولكنه مملوكة بحوزتهم التي صول األبإرجاع جميع  يقومونالعاملين في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

دهم أو وأو عق خدمتهمند إنهاء المحمولة والمكتبية والطابعات وما إلى ذلك( ع حاسب، أجهزة ال مثل) للجامعة

 :على سبيل المثال ال الحصر ذلك،إلجراءات التخليص. قد يشمل  معهم وفقًا االتفاقيات المبرمة 

األصول قوائم المراجعة مقابل  المثال،)على سبيل  ألصول الجامعة رسميةعملية إرجاع  ا. 

 .(المحصورة

 .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلمعلومات من  ي نوعأل إتالف رسميب. عملية إعادة أو 

 مراعاة متطلبات اإلزالة اآلمنة للبرامج والمعلومات التي تخص جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ج. 

  الشخصية. أجهزتهميستخدم الموظفون  عندما 

المعلومات واالتصاالت في النسخ غير  عمادة تقنيةيجب أن تتحكم  خدمته، بإنهاء الموظف خالل فترة إشعار. 2

المتعلقة ، مثل البرامج والمعلومات  بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلألي معلومات متعلقة  ا المصرح به

 .والبيانات الحساسة بالعمل

REF: [ISO/IEC 27001: A.8.1.4] 
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 تصنيف المعلومات .17

 تهاوسري أهميتهاو تها المعلومات واالتصاالت تصنيفات المعلومات بناًء على حساسي عمادة تقنيةتحدد  .1

 .تها وقيم تها ومتطلبات خصوصي

ها سواء أو من أجلبواسطة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  تصنف جميع المعلومات التي يتم إنشاؤها   .2

وأخرى  ،هي معلومات سريّة للغاية أربعة مستويات إلىأي شكل آخر  أو علىأو إلكترونية  كانت ورقية

 باإلضافة إلى معلومات داخلية وأخرى عاّمة وفيما يلي تفاصيلها: سرية

تصنيف ال وصفال   

 سري للغاية .1

جامعة اإلمام عبد الرحمن   ينطبق هذا التصنيف على معلومات العمل الحساسة للغاية والمخصصة لالستخدام داخل

للجامعة المدى  تأثير خطير على األهداف اإلستراتيجية طويلة  بتاتاً لما له من  به  غير المصرح    وإفشاؤهابن فيصل  

وأصحاب المصلحة   الجامعةيؤثر بشكل خطير وعكسي على  إّن إفشاء هذه المعلومات    للخطر.  ؤها  أو يعرض بقا

طلب الوصول يغير مصرح بها.    تبادلها بطريقةأو  المعلومات    هذهكشف  عند    تطبق إجراءات قانونية قد    ولذا  فيها

وفي مالك المعلومات المسؤول عن البيانات.    بالوصول إليها هو  بالتصريح  يقومومن  فردي  إلى هذه البيانات بشكل  

 أمثلةومن  . هو الذي يقوم بتقييم المخاطر المحتملة قبل الموافقة على الوصول إليها مالك المعلومات هذه الحالة

 لإلدارة،السجالت المالية  الطالب،بعرف ي تتالمعلومات ال المحمية،: المعلومات الصحية هذه المعلومات

وكوالت البحوث ، بروت الحسابات المصرفية، تفاصيل االئتمان و الموظفينتتعلق ب التي الخاصةمعلومات ال

 .التعاقدية واالتصاالت اإلدارية

 2. سري

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  ينطبق هذا التصنيف على المعلومات الحساسة المعدة لالستخدام داخل

تأثير كبير على المدى القصير على العمليات أو األهداف التكتيكية.   لما له من غير مصرح بهعنها اإلفصاح و

و  يحدد مالك المعلومات التدابير األمنية الالزمة للحماية من الوصول أو التعديالت أو الكشف غير المصرح به. 

 ، يعالبعقود  ،عن المشتريات معلومات التطوير،الملكية الفكرية المرخصة و / أو قيد  هذه المعلومات: أمثلةمن 

 وطلباتتقديم عروض  اتطلب المخاطر،تقارير تقييم  ،ةالداخلي مراجعةتقارير ال النظام،سجالت  النظام،تكوين 

 معلومات. تقديم

 3. داخلي

التي تم إصدارها كتواصل داخلي أو دائري وله تصنيف أقل  عملينطبق هذا التصنيف على جميع معلومات ال

حساسية من "سري". يمكن اعتبار أي معلومات أخرى لم يتم تمييزها بشكل صريح "سرية أو عامة" على أنها 

فقد يتسبب في إحراج بسيط  السياسة،"استخدام داخلي فقط". في حين أن الكشف غير المصرح به يتعارض مع 

وموظفيها  الجامعةمن المتوقع أن يؤثر هذا األمر على نحو خطير أو سلبي على  ليسو ،بسيط أو إزعاج تشغيلي

وأصحاب المصلحة مثلما سيؤثر تسرب المعلومات السرية. يجب تطبيق مستوى معقول من التدابير األمنية على 

 الداخلية،والمذكرات    لموظفين،لوالنشرات اإلخبارية    الروتينية،المراسالت    ذلك:  أمثلة   ومن  المعلومات الداخلية.  

 .والسياسات واإلجراءات الداخلية ، والمواد والكتيبات التدريبية ، وتعاميم الموظفين الداخليين
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 4. عام

ينطبق هذا التصنيف على جميع المعلومات األخرى التي ال تتناسب بوضوح مع أي من التصنيفين أعاله. باإلضافة 

ال  التعريف،باعتبارها مناسبة للنشر العام. بحكم  الجامعة تمت الموافقة عليها صراحةً من قبل إدارة ذلك،إلى 

ن نشره بحرية دون التسبب في أي ضرر محتمل ويمك  المعلومات،يوجد شيء مثل الكشف غير المصرح به لهذه  

لوحدة الرقابة الداخلية. مثال: الكتيبات والنشرات الجديدة والنشرات والمواقع اإللكترونية ودليل هاتف الموظفين 

 .والمواد التسويقية

 

يكون المالك المعين مسؤوالً عن اختيار مستوى تصنيف  الحالية،بالنسبة لجميع أنواع المعلومات  .1

 الجامعة. المعلومات المناسب وفقًا لمتطلبات أعمال

يتم تصنيف عملية جمع المعلومات الناتجة على   المعلومات،عند الجمع بين مختلف تصنيفات حساسية    .   2

 .أعلى مستوى مقيد بين المصادر

 .االلتزام بخطة تصنيف المعلومات المحددة الجامعة يجب على جميع موظفي   .  3

 .الجامعة يعين مستوى تصنيف جميع المعلومات التي يتم صيانتها أو تخزينها أو إنتاجها من قبل.     4

 .تصنيف كل أصل معلومات مرة واحدة على األقل في السنة يجب مراجعة.     5

يتم تحديث نتائج تصنيف المعلومات وفقًا للتغييرات في قيمتها وحساسيتها وخطورتها خالل دورة .     6

 .حياتها 

REF: [ISO/IEC 27001: A.8.2.1] 
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 وصف المعلوماتديباجات ل  .18

األصول التي ديباجات تحدّد تصنيف وضع ة يعمادة تقنية المعلومات واالتصاالت مسؤول تقع على عاتق  .1

متوافقة مع  ديباجاتيجب أن تكون عملية وضع الواألصول. تحتفظ بسجالت لهذه تحتوي معلومات وأن 

 في الجامعة. ممارسات المعتمدةال

( وتدميرها وفقًا إلرشادات تصنيف نشرها )أو    ونقلها  وتخزينها  يتم تداولها على أن    يجب الحفاظ على األصول .2

 تصنيف األصل. ديباجةالمعلومات ومعالجتها المرتبطة ب

يتعين على عمادة تقنية   "،بالنسبة لجميع المستندات التي تحتوي على معلومات مصنفة على أنها "سرية للغاية .3

 المعلومات واالتصاالت:

 .خزائنا. تخزينها في األدراج المغلقة أو  

 .ب. حافظ على قفل أي مكتب يتم تخزين المستندات فيه عندما تكون غير مشغولة

ج. ال تترك مفاتيًحا لخزانات التخزين في المكتب عندما يكون الشخص الذي لديه حق الوصول المصرح 

 .به إليها غير موجود

 ؛ وأن تضعتخزينهاطريقة المعلومات والتعامل مع  طريقة تحديدالمعلومات واالتصاالت  عمادة تقنية على .4

 ومن أن يساء استخدامها.  أن تكشف بطريقة غير مصرح بها من أجل حماية هذه المعلومات من    إجراءات لذلك

لإلزالة على القابلة  واألجهزة والوسائط المستندات الورقية الموضوعة على  تشتمل الديباجات يجب أن .5

 .المناسبة وفقًا لسياسة إدارة األصولتصنيفات األمنية ال

أو  جهة خارجيةالتي تحتوي على معلومات مصنفة على أنها "عالية السرية" إلى أي  يجب أال تسلّم الوسائط  .6

يجب أن يوقع و.  يتعلّق بالعملالمعلومات واالتصاالت بمبرر مناسب    ذلك عمادة تقنيةطرف ثالث ما لم تأذن ب

وظهور ط يفي حالة تلف الوسكشف هذه المعلومات )وهذا عدم اتفاقية يلتزم بموجبها بالثالث على  طرفال

 .الثالث(حاجة إلعادته للطرف 

REF:[ISO/IEC 27001: A.8.2.2] 
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 التعامل مع األصول .19

للتعامل يقوم ضابط أمن المعلومات وعمادة تقنية المعلومات واالتصاالت بوضع وتحديد اإلجراءات المناسبة . 1

مع المعلومات ومعالجتها وتخزينها وإبالغها بناًء على تصنيفها من أجل حماية هذه المعلومات من الكشف أو سوء 

 .االستخدام غير المصرح بهما 

اتباع  تتعلق بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل حساسة يجب على الموظفين الذين يحتفظون بمعلومات. 2

 لضمان حماية هذه المعلومات من الوصول غير المصرح بهألمني سياسات التحكم في الوصول ا

 المثال،على سبيل )ومن هذه الوسائط  عمل الجامعة فقط.ة يقتصر استخدام وسائط التخزين واألجهزة الطرفي . 3

تحد يجب النظر في اآلليات المركزية التي تتحكم وو  (، وأقراص الفالش ، إلخ USB منافذو،  البيانات ا لرقمية

 .من استخدام هذه األجهزة

الجامعة في جهاز مغلق عند  مشفرة عنحساسة غير  معلومات ويتوضع وسائط التخزين المحمولة التي تحت .4

 ما تكون غير مستخدمة. 

إال ألفراد محددين ، وليس مجموعات ، على     بالجامعة. ال يمنح الوصول للمعلومات الحساسة أو القيمة المتعلقة  5

 .إدارة الجامعةمن الحاجة إلى المعرفة وبعد الحصول على إذن مبدأ  أساس 

 :يتم التعامل مع جميع المعلومات على أساس الطريقة التالية. 6

 سرية عالية سري داخلي  عام وصف

المعلومات التي تتاح   تعريف 

على نطاق واسع في  

  العام،رمي النشر 

ومحتوى   والنشرات،

الويب وطرق  

التوزيع األخرى  

واإلفصاح أو التناوب  

أو التعديل لن تسبب  

أي خطر على  

 الجامعة

معلومات التشغيل الروتينية أو  

اليومية التي ال تتطلب إجراءات 

خاصة للحماية من التعديل أو الكشف  

المصرح به للوصول ولكن هذا  غير 

 ال يتوفر على نطاق واسع للجمهور

المعلومات السرية أو الحساسة التي  

لن تعرض الجامعة بالضرورة 

ولكن صاحب  كبيرة،لخسارة 

البيانات قد قرر اتخاذ تدابير أمنية  

ضرورية للحماية من الوصول أو  

 التعديل أو الكشف غير المصرح به

لى مستوى  المعلومات التي تتطلب أع

من الحماية ألن اإلفصاح من 

المحتمل أن يؤدي إلى تأثير إعالني  

 اإلحراج،كبير على الجامعة )

 إلخ ...(  المالية،الخسارة 

الكتيبات والنشرات   مثال

الجديدة والنشرات  

واتجاهات الهاتف 

الداخلية على  

اإلنترنت والمواد  

 التسويقية 

النشرات   الروتينية،المراسالت 

المذكرات  للموظفين،اإلخبارية 

السياسات واإلجراءات  الداخلية،

 الداخلية

  مرخصة و / أوالالملكية الفكرية 

التطوير والسجالت  قيد التي 

بيع  ومعلومات الشراء وعقود ال

وتكوين النظام وسجالت النظام  

 RFI و RFP وتقرير المخاطر و

معلومات تعريف الطالب الصحية  

، والبيانات المالية  (PHI) المحمية

لإلدارة ، والمعلومات الشخصية ،  

وتفاصيل االئتمان أو البنك ،  

 وبروتوكوالت أبحاث العقود

 التداول 

البريد اإللكتروني  

الوارد من داخل  

 الجامعة

ال معالجة خاصة 

 المطلوبة

ال يوجد أي معالجة خاصة مطلوبة  

 ولكن يجب اتخاذ احتياطات معقولة

ال يشجع استخدام البريد اإللكتروني  

وال يُسمح   السرية،لنقل المعلومات 

بإعادة التوجيه إال بواسطة مالك 

 البيانات

ال يشجع استخدام البريد اإللكتروني  

وال يُسمح   السرية،لنقل المعلومات 

بإعادة التوجيه إال بواسطة مالك 

 البيانات

من  البريد اإللكتروني 

 خارج الجامعة
معالجة خاصة ال 

 المطلوبة
ال يوجد أي معالجة خاصة مطلوبة  

 ولكن يجب اتخاذ احتياطات معقولة
استخدام البريد اإللكتروني يثبط بشدة  

النظر في استخدام التشفير ، يحظر 

 التشفير مطلوب 
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البث إلى قائمة التوزيع. إعادة  

التوجيه مسموح بها فقط بواسطة  

 مالك البيانات

البيانات )نقل  نقل  

الملفات ، الموقع  

 اإللكتروني( 

ال االحتياطات 

 الخاصة المطلوبة
 التشفير مطلوب  التشفير مطلوب  ينصح التشفير ولكن ليس مطلوبا

طباعة البيانات  

 وموقع الطابعة 

يجب أن تكون الطابعة موجودة في   ال قيود 

منطقة ال يمكن لعامة الناس الوصول  

 إليها

المطلوبة وإزالة المواد  رصد 

 المطبوعة على الفور
رصد المطلوب وإزالة المواد  

 المطبوعة على الفور

النسخ االحتياطي  

 واالسترداد 

يجب نسخها احتياطيًا  

شهريًا وبشكل  

تدريجي بناًء على  

 التغييرات 

يجب نسخها احتياطيًا شهريًا وبشكل  

تدريجي بناًء على متطلبات استرداد  

المعلومات من قبل صاحب البيانات 

 .واالحتياجات التشغيلية للشركة

يجب اختبار النسخ االحتياطي 

 .لضمان الموثوقية

يجب نسخ هذه المعلومات احتياطيًا 

شهريًا وبشكل تدريجي بناًء على  

متطلبات استرداد المعلومات من قبل  

صاحب البيانات واالحتياجات 

 .التشغيلية للشركة

لنسخ االحتياطي يجب اختبار ا

 .لضمان الموثوقية

يجب نسخها احتياطيًا شهريًا وبشكل  

تدريجي بناًء على متطلبات استرداد  

المعلومات من قبل صاحب البيانات 

 .واالحتياجات التشغيلية للشركة

يجب اختبار النسخ االحتياطي 

 .لضمان الموثوقية

ال تقم بالكتابة فوق أحدث نسخة 

 .احتياطية

 تخزينال

 المواد المطبوعة 

ال توجد  

 حوطاتت

خاصة 

 مطلوبة.

احتياطات معقولة لمنع وصول  

الموظفين والعاملين في  غير 

 الجامعة

آمنة  بطريقة  يكون التخزينيجب أن 

  آمنة،)منطقة عدم المراقبة. في حالة 

 حاوية قابلة للقفل( 

 المادة المخّزنةيجب أن يتم قفل 

عند عدم المراقبة بطريقة آمنة 

 .حاوية قابلة للقفل( آمنة،)منطقة 

 الوثائق االلكترونية 

يُسمح بالتخزين على  

مع  جميع األجهزة 

في  التحكممراعاة 

 .الوصول

 

يُسمح بالتخزين على جميع  

مع مراعاة األجهزة ولكن 

 .التحكم في الوصول

على برامج التشغيل اآلمنة   التخزين

مشترك آمن فقط. يجب   قرصأو 

تخزين البيانات على خادم يمكن  

تخزن أي   وال  داخليًا،الوصول إليه  

بيانات على خادم يمكن الوصول إليه  

 .مباشرة من اإلنترنت

 .آمن فقط قرصالتخزين على 

 الخاصةحماية كلمة السر ويفضل  

 .الوثيقةب

رسائل البريد  

 اإللكتروني 
 

ال توجد  

 تحوطات

خاصة 

 مطلوبة.

احتياطات معقولة لمنع  

  ذن إبواسطة الوصول 

 .شخصي

على سبيل    آمنة،تخزين بطريقة 

المثال الوصول إلى كلمة المرور أو  

حذف  الطباعة،تصغيرها إلى تنسيق 

وتخزينه وفقًا    اإللكتروني،النموذج 

 .تخزين مواد الطباعةطريقة ل

على سبيل    آمنة،تخزين بطريقة 

الوصول إلى كلمة المرور أو  المثال،

وحذف  الطباعة،تصغيرها لتنسيق 

وتخزينه وفقًا    اإللكتروني،النموذج 

 .تخزين مواد الطباعةطريقة ل

محمولة الجهزة األ  
  تحوطاتتوجد ال 

 .خاصة مطلوبة
استخدام حاوية أو أجهزة قابلة  أجهزة قابلة للقفلاستخدام حاوية أو  بلة للقفل قا أو أجهزةاستخدام حاوية 

 للقفل  

التخزين من قبل طرف  

 ثالث

ال توجد تحوطات  

 .خاصة مطلوبة.
آمن مع مرفقات قابلة للقفل والتحكم 

 .في الوصول المطلوبة 
تأمين مع مرفقات قابلة للقفل والتحكم  

 .في الوصول المطلوبة 
والتحكم  تأمين مع مرفقات قابلة للقفل 

 في الوصول المطلوبة 

 "سري للغاية" "سري" لإلستخدام الداخلي فقط ال قيود  تمييز المستند

 األمن المادي

 محطة العمل 

يجب استخدام  

شاشات حماية كلمة 

المرور عند عدم  

 .استخدامها

قم بالتسجيل عند عدم  

االستخدام لفترة  

 .طويلة

يجب استخدام شاشات حماية كلمة 

 .عند عدم استخدامهاالمرور 

قم بالتسجيل عند عدم االستخدام لفترة  

 .طويلة

يجب استخدام شاشات حماية كلمة 

 .المرور عند عدم استخدامها

قم بالتسجيل عند عدم االستخدام لفترة  

 .طويلة

يجب استخدام شاشات حماية كلمة 

 .المرور عند عدم استخدامها

قم بالتسجيل عند عدم االستخدام لفترة  

 .طويلة

 الخادم

تأمين موقع المنطقة والوصول   .غير مسموح به

المحدود بناًء على مسؤوليات  

 الوظيفة.

تأمين موقع المنطقة والوصول  
المحدود بناًء على مسؤوليات  

 الوظيفة. 
 

تأمين موقع المنطقة والوصول  

المحدود بناًء على مسؤوليات  

 .الوظيفة

ة عاطبال  

المادة المطبوعة  وجمع تقليل الطباعة  .الفور علىالمواد التي طبعت اجمع   .ال قيود

 .على الفور
 فقطالضرورة عند  طباعةالقيام بال 

دون  ب تتركالطابعة تترك  وال

 .مراقبة

 مكتب الوصول 

يجب تقييد الوصول إلى المناطق  .ال قيود .ال قيود

الحساسة باستخدام التحكم في 

 .الوصول

الوصول إلى المناطق يجب تقييد 

الحساسة باستخدام التحكم في 

 .الوصول
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يجب أن تبقى المعلومات السرية  

 .تحت القفل

 ة محمولالجهزة األ

ال يجوز ترك الجهاز 

بدون مراقبة في أي  

 .وقت

ال يجوز ترك الجهاز بدون مراقبة  

 في أي وقت 

ال يجوز ترك الجهاز بدون مراقبة  

استخدام قفل  في أي وقت. النظر في 

 .والتحكم في الوصول

يجب عدم ترك الجهاز بدون مراقبة  

في أي وقت ويجب وضعه تحت  

 .القفل والتحكم في الوصول

 التحكم في الوصول 

تحتوي على تغييرات  

من قبل الشخص  

 .المصرح له فقط

التحكم في الوصول إلى كلمة 

 .المرور
 التحكم في الوصول إلى كلمة المرور

تغييرات بناًء على  تحتوي على 

 .بيانات صاحب العمل وحاجته

كلمة المرور / البيومترية / المصادقة  

 .على التحكم في الوصول

تغيير المحتوى بناًء على مالك 

 .البيانات والحاجة إلى العمل

REE: [ISO/IEC 27001: A.8.2.3] 
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 إدارة الوسائط القابلة لإلزالة .20

 .المعلومات في إدارة المعلومات القابلة للنقل والوسائط التقنية ذات الصلةيجب مراعاة متطلبات أمن  .1

 يجب مراعاة ما يلي إلدارة الوسائط القابلة لإلزالة: .2

نة ووفقًا لمواصفات الشركة المصنعة وسياسات يجب تخزين جميع الوسائط وحفظها في بيئة آمنة ومأمّ  ا. 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. بها فيوإجراءات أمن المعلومات المعمول 

غير إزالتها يجب أن تكون   فإّن محتويات هذه الوسائط المراد ،الوسائط التي تعد هناك حاجة لها ب. في حالة  

 .قابلة لالسترداد

 اقتضت حاجة العمل ذلك.الوسائط القابلة لإلزالة إذا تشغيل ج. يجب السماح بمحركات 

وحفظها  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  د. يجب تخزين نسخ متعددة من المعلومات القيمة الخاصة بو

 .في وسائط منفصلة لضمان توفرها في حالة تلف البيانات أو فقدها

 
REF:[ISO/IEC 27001: A.8.3.1] 
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 الوسائط التخلص من و .21

وفقًا لسياسة وإجراءات  الخاصة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  يجب التصرف في جميع الوسائط الحساسة .1

عملية  يتم توثيق  الوسائط،بمجرد التخلص من وإدارة األصول أو فترة االحتفاظ بالوسائط أو انتهاء استخدامها. 

 .وإبالغ المالك بها  التخلص

 ها.أو التخلص منجميع الوسائط يجب الحصول على إذن المالك قبل إزالة  .2

من أجل الحفاظ على  خاص بهذا األمريجب تسجيل جميع الوسائط التي تم التخلص منها في سجل محدث .  3

 .التدقيقسجل يرجع إليه عند 

سواء كانت مستندات مطبوعة أو  الخاصة بالجامعةيجب التخلص من جميع المعلومات الحساسة الخاصة  .4

، باستخدام المعدات واإلجراءات المعتمدة لضمان عدم   بطريقة آمنة  مطلوبة،إلكتروني ولم تعد    وعاءمخزنة في  

على سبيل المثال ال  التالية،يجب أن يتم التخلص باستخدام إحدى الطرق والمعلومات. هذه  إمكانية استرداد 

 :الحصر

 .تمزيقالا. 

 .ب. إعادة التدوير

 ."الرماد" بالنار(ج. الحرق )أي تحويله إلى ثاني أكسيد الكربون وبخار النفايات 

سنوات على األقل وفقًا للمتطلبات  خمسيجب االحتفاظ بسجل للمعلومات الحساسة التي تم التخلص منها لمدة  .5

 :يجب أن يتضمن السجل كحد أدنىبجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ، والتنظيمية 

 .ا. تاريخ التخلص منها 

 .بالتخلص قامب. اسم الشخص الذي 

 .الكج. اسم الم

 .د. الحصول على موافقة المالك

 .ه. طريقة التخلص المتبعة

قبل إرسال وسائط التخزين إلى طرف ثالث ، يجب حذف أو إخفاء أو استبدال جميع المعلومات الحساسة  .6

 .الجامعة وفقًا للطرق المعتمدة من المتعلقة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
REF:[ISO/IEC 27001: A.8.3.2] 
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 نقل الوسائط المادية .22

لحماية سرية وسالمة وصحة المعلومات الحساسة أثناء  - حيثما أمكن- يجب استخدام تقنيات التشفير. 1

 .نقل الوسائط

في شكل ورقي  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل يجب إرسال جميع المعلومات الحساسة الخاصة بو.  2

مسجل ويجب تتبعها دائًما برقم فاتورة موازنة البريد عن طريق ال أو  بها  بريد موثوق  بواسطة شركة

 .ال يجوز تسليم هذه المعلومات إلى الوسطاءووطلب توقيع المستلم. 

REF: [ISO/IEC 27001: A.8.3.3] 
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