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 ذات ملكية فكرية معلومات .2

بن   عبد الرحمنجامعة اإلمام  واالتصاالت في  عمادة تقنية المعلومات  ب  معلومات خاصةهي عبارة عن  هذه الوثيقة  

أو الكشف عنها أو نشرها أو نسخها  ها ال يتم توزيع وموجهة للجهات المعنية فقط حيث ةسري وهي وثيقةفيصل. 

 .دون إذن كتابي من عمادة تقنية المعلومات واالتصاالت
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 الرقابة على الوثيقة  .3

 عن الوثيقة  معلومات .3.1

عنوانال ةاإلصدار  تصنيفال   الحالة 

 معتمدة  1.1 سري سياسة أمن االتصاالت

 اإلعداد والتحديث .3.2

ةاإلصدار االصدارتاريخ  اإلعداد   التغييرات 

  إعداد 2014نوفمبر  18 عالء عليوه 0.1

البحبوحنبيل  0.2  تحديث 2014ديسمبر  1 

 QA 2014ديسمبر  23 أسامة العمري 0.3

حبوحنبيل الب 1.0  تحديث 2014ديسمبر  31 

واالتصاالت المعلومات  تقنية –منيب أحمد  1.1

 اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بجامعة

 تحديث 2017أبريل  24

 عتمادمراجعة والتحقق واال .3.3

تاريخال الصفة االسم  

هللا الجعفري لمياء عبد   مدير الجودة 

خالد العيسىالدكتور  المعلومات واالتصاالت تقنية عميد    

   

 قائمة التوزيع .3.4

لمالمست عدد النسخ   الموقع 
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 السياسةنظرة عامة على  .4

 تها ومراجع وتغييرها،و،  ها مصطلحات تعريفو ها ونطاقهذه السياسة  الغرض من يتناول هذا الجزء بالتفصيل

 السياسة. والمستندات ذات الصلة وملكية بها،المتعلقة  واألدوار والمسؤوليات لها  االمتثالها ووإنفاذ وتحديثها،

 الغرض .4.1

 :االتصاالت هو أمنالغرض الرئيسي من سياسة 

والحفاظ على أمن المعلومات المنقولة   المعلومات،الداعمة لمعالجة    المرافق ضمان حماية المعلومات في الشبكات و

 ةخارجي جهةومع أي  اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة داخل

 نطاقال .4.2

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

 :بما في ذلك ،تها حساسيمستويات 

  جامعة اإلمام عبد ى لدجميع الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي والموظفين المؤقتين الذين يعملون

 .نها عأو بالنيابة  ها أو يعملون لصالح الرحمن بن فيصل

  اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة فيالطالب الذين يدرسون. 

 نها عأو نيابة  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل المقاولون واالستشاريون الذين يعملون لصالح. 

  ت واالتصاالت جميع األفراد والجماعات األخرى الذين حصلوا على حق الوصول إلى أنظمة المعلوما

 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة في

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

 .أمن المعلومات
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 تعريف المصطلحات .4.3

 .هذه الوثيقةتعريفات للمصطلحات الشائعة المستخدمة في  1يقدم الجدول 

 التعريف مصطلحال

 لة ءالمسا
تحديد هوية األفراد وتحميلهم مسؤولية  ضرورةمبدأ أمني يشير إلى 

 .أفعالهم

 األصول
قيمة للمؤسسة مثل النماذج والوسائط والشبكات  ذاتالمعلومات التي 

 .واألجهزة والبرامج ونظام المعلومات

 توفر
األصل أو الخدمة يمكن الوصول إليها وقابلة  التي يكون فيها  حالةال

 .مصرح لها بذلكلالستخدام عند الطلب من قِبل جهة 

 سرية ال
 من الخدمات أو خدمة أصل من األصولأو الكشف عن  توفيرعدم 

 .ألفراد أو كيانات أو عمليات غير مصرح بها 

 الرقابة 
 واإلرشاداتالسياسات واإلجراءات  وتشمل المخاطر،وسيلة إلدارة 

 .التي يمكن أن تكون ذات طبيعة إدارية أو تقنية أو إدارية أو قانونية

 السياساتتحقيق األهداف المحددة في لوصف يوضح ما يجب عمله  رشاداإل

 الطريقة التي تحقق بها تلك األهداف.

ويشمل أمن . هاروتوف   سالمتها والمعلومات الحفاظ على سرية  أمن المعلومات

والمساءلة وعدم التنصل  التحق قأخرى مثل  المعلومات وسائل

 .والموثوقية

طوال دورة حياتها  ها وتناسق والتأك د من دقتها  ألصولاالحفاظ على  سالمة ال

 .بأكملها

لاإلدارة    حددتهمأي شخص أو مجموعة من األشخاص   مالكال مسؤولية   لتحم 

الحفاظ على سرية األصول وتوفرها وسالمتها. قد يتغير المالك أثناء 

 .دورة حياة األصل

اإلجراءات. عمل والقرارات  يسترشد بها عند اتخاذخطة عمل  ةسياس

تحديد البدائل المختلفة مثل البرامج أو ل عمليةوتشتمل السياسة على 

 .واالختيار بينها على أساس التأثير الذي ستحدثه اإلنفاق،أولويات 

( الظروف في التغييراتمزيج من عواقب الحدث )بما في ذلك  خطر

 .حدوثها  التواحتما 

جهاز أو نظام مترابط أو أنظمة فرعية من المعدات تُستخدم في  النظام

الحصول على البيانات أو تخزينها أو معالجتها أو إدارتها أو التحكم 

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

 والبرامج الثابتة واألجهزة. حاسب اآلليبرامج ال
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 المصطلحات فتعري :1الجدول 

 تحديثالمراجعة والو التغيير .4.4

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

. هذه التغييرات  اإلدارة  على أن تعتمدضابط أمن المعلومات    إالتغييرات في هذه السياسة    وال يجريالسياسة الحالية.  

 تغيير في السياسة.بمجرد إجراء أي  بحيث يخضع للتحديثيجب أن يظل سجل التغيير محدثًا و

 االمتثالونفاذ اإل .4.5

يعد االلتزام بهذه السياسة إلزاميًا ويجب مراجعته بشكل دوري من قبل ضابط أمن المعلومات. يجب على جميع 

كز( ضمان مراقبة اومر وأقسام ،وكليات ،وإدارات ،تعادامن ) اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة وحدات

 .نطاقهااالمتثال المستمر في 

)على  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلقد تتضرر بيئة  المعلومات،في حالة تجاهل أو انتهاك توجيهات أمن 

ويكون  (،انتهاكات قانونيةبها  أو تحدث ها تعطل عملياتتأو  ،تها وسمع في الجامعة ثقةللفقدان  المثال، يحدثسبيل 

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

 .لتحقيقات قانونية يخضعواويمكن أن  ((مثل الفصل من الخدمةبحقهم ) إجراءات تأديبية أو تصحيحية

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

 وعند التعامل مع هذه االنتهاكات. السياسةلمعالجة انتهاكات إبالغ إدارة الموارد البشرية  يجبوالتأديبية(. 

 االستثناءات .4.6

العمل حالة    االستثناء  طلب  يرفق معأن    يجبكما  يجب أن ينظر أمن المعلومات في االستثناءات على أساس فردي.  

ل لها الموافقة على هذا الطلب هي. الموافقة عليه طلبو تقديمهالتي استدعت  يةالمنطق ضابط أمن  والجهة المخو 

استثناء مل كل طلب تيجب أن يشوالمعلومات واالتصاالت.  تقنية عمادةعلى أن تعتمد هذه الموافقة المعلومات 

 للسياسة.ستثناء من االمتثال والمزايا المنسوبة إلى اال مبرراتال
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إذا   -تمديدها   واعتماد  هذه المدة  ويجب إعادة تقييم  أقصى،أشهر كحد    أربعةسياسة  لل  االستثناء من االمتثالتبلغ فترة  

 .ألكثر من ثالث فترات متتالية وال يجوز االستثناء من هذه السياسةمتتالية.  تراتف ثالثلمدة أقصاها  -لزم األمر

 ي( كاألدوار والمسؤوليات )مصفوفة را .4.7

استشارته أو إبالغه بكل  تتم ومنالمسؤول  و المساءلالتي تحدد   ( RACI)  ¹يراك مصفوفة 2يوضح الجدول 

المعلومات  تقنية القيام بها. هناك بعض األدوار المشاركة في هذه السياسة على التوالي: عمادة هناك حاجة مهمة 

واإلدارة ،  (HR/ A) ، إدارة الموارد البشرية / الوحدة اإلدارية (ISO) موظف أمن المعلومات واالتصاالت،

 .(المتعاقد)الموظف و  والمستخدم المالك،  (PMO) إدارة المشروعالمسؤول عن  موظف ال،  القانونية

 األدوار                                    
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 جامعة لموظفي زالتي ال يجوتفاقيات االتحديد 

أن  واألطراف الثالثة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 يفصحوا عنها.

R, A C C C R, A I  

المعلومات   لحماية سرية  صحيحةتطبيق الضوابط ال

 .تهاوصح ها وتوافر تها وسالم الحساسة
R, A C  

 
 I  

االلتزام بسياسات وإجراءات أمن المعلومات 

 .المعلوماتالمتعلقة بحماية 
C C  

 
  R, A 

الشبكة )مثل أجهزة  منإدارة البنية التحتية أل

 .والمفاتيح وجدران الحماية( لتقاط األ
R, A C  

 
 I  

 RACI          : األدوار والمسؤوليات المخصصة بناًء على مصفوفة2الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

. إنها مفيدة بشكل إنجاز مهام العملفي  ةمختلفبأدوار  مشاركة ال اتالمسؤولي حديد الخاصة بت RACI  راكي مصفوفة   تصف ¹

  R )الحرف)  يرمز حيث متعددة إداراتأووظائف تشترك في تنفيذها  التيالعمليات خاص في توضيح األدوار والمسؤوليات في 

( إلى C؛ ويرمز الحرف)المهمة  يعتمد تنفيذ  الذيالمسؤول إلى    (A )بينما يرمز الحرفو ،من المهام مهمةذ يفتن عنإلى المسؤول 

 .المهمة ( إلى المسؤول الذي يبلغ بآخر التطورات في تنفيذ Iويرمز الحرف )الذي يقدم اآلراء  المستشار
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 الوثائق ذات الصلة .4.8

 :فيما يلي جميع السياسات واإلجراءات ذات الصلة لهذه السياسة

 سياسة أمن المعلومات 

  األصولسياسة إدارة 

 سياسة التحكم في الوصول 

 سياسة إدارة حوادث أمن المعلومات 

 سياسة االمتثال 

 سياسة إدارة المخاطر 

  ستعادة االالنسخ االحتياطي وإجراءات 

  تغيير اإلدارةإجراءات 

 إجراءات إدارة التصحيح 

 إجراءات إدارة الوصول المادي والمنطقي 

 وصيانته هنظام وتطويرالحصول على ال إجراءات 

 ملكيةال .4.9

تحافظ التي  وهيبن فيصل  نعبد الرحمعمادة تقنية المعلومات واالتصاالت بجامعة اإلمام لهذه الوثيقة مملوكة 

  .عليها 
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 بيانات السياسة .5

 هي: جوانب رئيسةسبع الفرعية التالية بيانات السياسة في جزاء تقدم األ

 ضوابط الشبكة 

 أمن خدمات الشبكة 

 الفصل في الشبكات 

 سياسات وإجراءات نقل المعلومات 

 اتفاقيات نقل المعلومات 

 المراسلة اإللكترونية 

 اتفاقية السرية أو عدم اإلفصاح  

 ضوابط الشبكة

 :المعلومات واالتصاالت وتنفيذ التدابير المضادة المناسبة من أجل تقنية تحدد عمادة .1

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

 بالشبكة. حماية األنظمة والتطبيقات المتصلة -ب

 بأجهزة الحواسيب. واتصالها الحفاظ على توفر خدمات الشبكة  -ت

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

الشخصية أو أجهزة الحاسب المحمول أو معدات الشبكات( بشبكة جامعة اإلمام عبد أجهزة الحاسب 

الرحمن بن فيصل، دون الحصول على إذن وموافقة مناسبين من قسم تقنية ا لمعلومات المتعلقة بعمل 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

متطلبات  الشبكة المستندة إلى  اط التقحركة  بكلالسماح المعلومات واالتصاالت  قنيةيجب على عمادة ت .3

 المتعلقة بعمل جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.االتصاالت 
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تدفق  ضبط ل اللتقاط الشبكة آليات تحكم مناسبة طبيق يجب على عمادة تقنية المعلومات واالتصاالت ت .4

 مسارات الشبكة المعينة. فيالمعلومات 

هيكل محيط األمن  ىعل محكمفني وإشراف دارة وجود إ منواالتصاالت عمادة تقنية المعلومات  تأك دت .5

 الحالية حيث يجب تغطية ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر: هيئتهو)مثل جدار الحماية( 

i. توثيق قواعد محيط األمن ومراجعتها بشكل منتظم. 

ii.  موافقة اإلدارةتوثيق تغييرات التكوين والحصول على. 

iii. الحصول على موافقة اإلدارة قبل تطبيق أي تغييرات على قواعد ضبط األمن. 

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

 لبيئة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

التي تقوم بتصفية حركة المرور عن   هامن خالل بوابات  بالشبكة  تصالاال  على  المستخدمين  يجب تقييد قدرة .6

 األشياء التالية: القيود على سبيل المثال ال الحصر هذهتشمل و طريق جداول أو قواعد محددة مسبقًا. 

i.  )المراسلة )مثل البريد اإللكتروني. 

ii.  فاتنقل المل. 

iii.  الوصول التفاعلي. 

iv.  اتالتطبيقإلى وصول ال 

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

 أمن خدمات الشبكة .5.1

من  اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة لشبكةالمعلومات واالتصاالت البنية التحتية  تقنية تحمي عمادة .1

ما  على سبيل المثال ال الحصر الشبكة،خدمات  أمن عناصرتشمل ومناسبة.  وإجراءاتخالل تنفيذ تدابير 

 يلي:

 .والتشفير وضوابط اتصال الشبكةتحقق ال ة فيثلمخدمات الشبكة م أمن لضمانالمطبقة  قنيةأ. الت



االتصاالت أمن سياسة   
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مثل  منخدمات الشبكة وفقًا لقواعد اتصال الشبكة واألبالفنية المطلوبة لالتصال اآلمن  ضوابط ب. ال

 .IDS / IPS و VPNوجدار الحماية 

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

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

 فصل الشبكات .5.2

إلى شرائح أو مناطق  اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة شبكةالمعلومات واالتصاالت  تقنية تقسم عمادة .1

 :على سبيل المثال ال الحصر التالية،أو مجاالت منطقية بناًء على المعايير 

أ. متطلبات الوصول )على سبيل المثال، اإلدارة، اإلدارة، األكاديمية، الموظفون، تقنية المعلومات، 

 .األطراف الثالثة( الطالب،

 .لوجيا المناسبةب. التكلفة النسبية وتأثير األداء على دمج التكنو

 .ج. قيمة وتصنيف المعلومات المخزنة أو المعالجة في الشبكة )على سبيل المثال، حرجة، حساسة(

 ( .Trusted ،Internet ،DMZسبيل المثال،  على (الثقةد. مستويات 

 ه. خطوط العمل )مثل الخدمة والدعم(.

 شبكة. لمحيط كليتم فصل الشبكة الداخلية عن الشبكة الخارجية مع وجود ضوابط أمنية مختلفة  .2

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

 سياسات وإجراءات نقل المعلومات .5.3

من خالل استخدام مرافق االتصاالت.  ها مدى أهمية المعلومات لحماية نقل تحكميجب تحديد ضوابط رسمية  .1

 .تتناسب مع مدى سريتها  حمايةلنقل المعلومات السرية أن يخضع يجب و

 ها ونسخ هاوتعديل ها أو اإللكترونية وتخزين البيانات الورقيةإنشاء ب أن يقوموايجب على جميع المستخدمين  .2

التي تحكم وتحمي  فيصلشى مع سياسات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن ا تتمبطريقة  ها أو إتالف ها وحذف

 . ها وتوفر تهاوسالمهذه البيانات سرية 



االتصاالت أمن سياسة   
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 اآلليات المناسبة لحماية نقل معلوماتهم. واتباعيجب على مالكي األصول ضمان تطبيق  .3

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

 اتفاقيات نقل المعلومات .5.4

 ويحدد بموجبها مستوى الخدمة  ل  رسمية مالئمةاتفاقية    التوصل إلىيجب    خارجية  إلى جهةقبل نقل المعلومات   .1

 على سبيل المثال ال الحصر  االتفاقيةمل هذه  تتشحيث    لنقل هذه المعلومات  ةمناسبال  مستوى الضوابط األمنية

 على ما يلي:

i. مسؤوليات اإلدارة. 

ii.  واإللكترونيةالتبادالت اليدوية. 

iii. حساسية المعلومات الهامة التي يتم تبادلها. 

iv. متطلبات الحماية. 

v. متطلبات اإلخطار. 

vi. معايير التغليف والنقل. 

vii. لنقل المعلومات تحديد ساعي 

viii. المسؤوليات وااللتزامات. 

ix. ملكية البيانات والبرامج. 

x. مسؤوليات الحماية والتدابير. 

xi. متطلبات التشفير. 

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

 المراسلة اإللكترونية .5.5

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

 .غير المصرح به أو التعديالت أو رفض الخدمة



االتصاالت أمن سياسة   
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REF:[ISO/IEC 27001: A.9.2.4] 

 اتفاقية السرية أو عدم اإلفصاح .5.6

واألطراف الثالثة(  جامعةالمتطلبات المتعلقة بالسرية والتزامات عدم اإلفصاح )بالنسبة لموظفي اليتم تحديد  .1

المعلومات واالتصاالت بالتعاون مع إدارات الدعم المختلفة )على  تقنية على عمادةوومراجعتها بانتظام. 

إدارة الموارد البشرية / الوحدة اإلدارية  المشاريع،مكتب إدارة  المعلومات،مسؤول أمن  المثال،سبيل 

 أن تقوم بما يلي:)القانونيةواإلدارة 

i. د المعلومات المراد حمايتها ومستويات الحساسية المطلوبةيحدت. 

ii. المدة المتوقعة لاللتزامد يحدت. 

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

iv.  المسؤوليات والمتطلبات المتعلقة بالتوقيع من أجل منع الكشف غير المصرح به تحديد

 .للمعلومات

v. شر العقوبات المطبقة في حالة فشل المستخدم في احترام االلتزامن. 

اإلمام عبد الرحمن   جامعة فيرية وعدم اإلفصاح الشروط القانونية المعمول بها  يجب أن تراعي التزامات الس .2

 .الجامعة أصولمن أجل تلبية متطلبات حماية  بن فيصل

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