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املقدمة
يعترب موضوع أمن املعلومات من املواضيع الساخنة واملتجددة يف عامل تقنية املعلومات وذلك يف ظل
االعتماد الكبري للمنظمات على التقنية .ومما ال خيفى على اجلميع ما للمعلومات وأنظمتها يف عصران
هذا من أمهية قصوى لكوهنا متثل القلب النابض لعمل املنظمات ومتثل أحد أهم املمتلكات ()Asset
 إن مل تكن األهم  -مثلها مثل أي أصول مثينة لدى املنظمة .فالكل يعي أمهية محاية املباين من احلريقأو الكوارث الطبيعية ،ولكن ال يعي الكل أمهية محاية املعلومات من املخاطر احمليطة هبا .لذا ولكي يتم
محاية املنظمات وعملها يتوجب محاية املعلومات وأنظمتها.
ويعرف أمن املعلومات على أنه احملافظة على دقة وسرية وتوفر البياانت ضد أي مؤثرات سواءً كانت

متعمدة أم عرضية .وتتمثل احملافظة على دقة املعلومات ( )Integrityمبنع أي حماوالت هتدف إىل

التأثري على دقة وصحة البياانت كعمل تغيريات غري صحيحة يف حمتوى البياانت .بينما تتمثل احملافظة
على سرية البياانت ( )Confidentialityمبنع أي حماوالت قد تؤدي إىل كشف حمتوى البياانت
ألشخاص غري مصرح هلم بذلك وغري معنيني .أما العنصر الثالث واألخري ألمن املعلومات فهو احملافظة
على توفر وتواجد البياانت ( )Availabilityيف الوقت الذي تطلب به.
أمن املعلومات هو تعبري واسع يغطى جمموعة (كبرية – مرتبة) من النشاطات .وهو يتضمن كل
(املنتجات والعمليات) اليت تتم هبدف منع وصول األفراد غري املصرح هلم إىل املعلومات ،ومنع تعديل
املعلومات ،ومنع حذفها ،ومحاية املصادر..
وقد يعتقد البعض أن احللول التقنية األمنية وحدها كفيلة بتأمني جانب احلماية للمعلومات ،وهذا ابلطبع
اعتقاد خاطئ .إذ أن محاية املعلومات ترتكز على ثالثة عناصر أساسية مكملة لبعضها البعض وهي-:
 )1العنصر البشري.
 )2احللول التقنية.
 )3السياسات األمنية للمعلومات ،واليت بدورها حتكم وتنظم كيفية تعامل العنصر البشري مع املعلومات
بشكل سليم للوصول إىل اهلدف املنشود .إذ أن نقطة تقاطع هذه العناصر الثالثة هي أعلى مستوى
من مستوايت أمن املعلومات.
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تعترب املعلومات ذات أمهية قصوى للمنظمات والشركات والدول ومحاية هذه املعلومات أمر حيوي
للحفاظ على أعمالنا .لذا ومن أجل ضمان سالمة هذه املمتلكات الفكرية ،فإن سياسة أمن املعلومات
مطلب ال غىن عنه .وحنن هنا نضع بني أيديكم سياسة أمن املعلومات ،واليت تتناول أهم املخاوف
املتعلقة أبمن املعلومات.
إن هذا الدليل مبين على أفضل األساليب اجملربة .وراعينا أن يكون خمتصر،وموجز وبسيط .ففي خضم
مشاغل احلياة اليومية ،فإن الرسائل والتوجيهات جيب أن تكون موجهه وذات هدف واضح .لذا وهلذا
السبب ،فإن السياسات يف هذا الدليل مت وضعها بشكل خمتصر وحبدود سطر أو اثنني ،مبا يسهل عملية
إتباعها وفهمها.
آخذين بعني اإلعتبار أبن دليل السياسة هذا قد مت تقسيمه إىل جزئيني رئيسيني مها :السياسات العامة،
والسياسات املفصلة.
اجلزء  :1السياسات العامة .يتناول هذا القسم األمن واحلماية بشكل عام ودون الدخول يف تفاصيل،
ومكون من ثالث سياسات:
 سياسة أمن املؤسسة  :وهي السياسة اليت توضع بواسطة اإلدارة العليا ،و ختتص ابألمن بشكله
العام واملوسع .هذا ويعترب املستهدف األول واألساسي هلذه السياسة هم مديري األقسام بينما
يعترب ابقي املوظفني يف املؤسسة كمستهدف اثين اثنوي.
 سياسة اإلستخدام املتفق عليها :هذه اإلسرتاتيجية تلخص كل املبادئ العامة املتفق عليها
ألفضل األساليب يف جمال محاية املعلومات .لذا فهي حتوي احلد األدىن من األساسيات اليت
جيب أن يعرفها مجيع املوظفني.
 سياسة الوعي األمين  :وهنا مرة أخرى ،هذه السياسة تشدد على مبدأ أن األمن هو مسؤولية
اجلميع ،وأن كل فرد يف املؤسسة ملزم ابإلطالع واإلملام مببادئ األمن والسالمة وأن كل فرد ملزم
حبضور الندوات والربامج املتعلقة يف جمال األمن.
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اجلزء  :2السياسات التفصيلية  :هذا اجلزء يقسم سياسات وإسرتاتيجيات األمن إىل عشرة أجزاء
رئيسية :ملكية املعلومات ،الربامج اخلبيثة واملضادة ،سياسات ذات الصلة ابإلنرتنت ،الرقابة والتحكم
ابلوصول إىل املعلومات ،سياسات إستخدام الشبكة ،تطبيقات شبكة االنرتنت والتطبيقات التقليدية،
األمن املادي ،إدارة العمليات ،سياسة إستمرارية العمل ،و سياسات املوظفني والطرف الثالث .وكل جزء
من هذه األجزاء مت تقسيمه إىل سياسات إضافية واليت تتناول جممل أمن املعلومات .

م  .أبوذر عثمان حممد خالد
مدير مركز أمن املعلومات احلكومية.
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اجلزء األول :السياسات العامة
1.0

سياسة أمن املؤسسة

أ .الغرض

إن اهلدف األساسي من سياسة أمن املؤسسة هي حتديد املتطلبات والضوابط ألمن املؤسسة وذلك من

خالل املنظور الشمويل لإلدارة العليا.
ب .اجملال

إن املستهدف األساسي هلذه السياسة هم مدراء األقسام ،بينما يعترب ابقي املوظفني يف املؤسسة املعنية
كمستهدف اثنوي هلذه السياسة.

ت .السياسة

 1.1أمن ومحاية املعلومات هو مسؤولية اجلميع.
 1.2مجيع عمليات الوصول إىل موارد ومعلومات املؤسسة جيب أن تكون مبنية على أساس "احلاجة
للمعرفة".
 1.3جيب تعيني مسؤول أو فريق ألمن املعلومات يقوم بتنسيق اجلهود لتطبيق كل سياسات األمن.
هذا ويف حالة إقتضاء الضرورة فإنه ميكن الحقا تشكيل جلنة ألمن املعلومات
 1.4جيب محاية املعلومات من انحية السرية ،والتكاملية وسالمة احملتوى ،ابإلضافة إىل ضمان
إستمرارية توفرها ،وذلك خالل مجيع مراحل التعامل مع هذه املعلومات من ختزين ومعاجلة او نقل،
بغض النظر عن الوسائط أو الطرق املستخدمة يف احلفظ و النقل.
 1.5جيب حتديد وإتباع األساليب املناسبة حلماية مجيع املعدات احليوية املتاحة ابملؤسسة (من أجهزة
أو برامج أو معدات أو بياانت)
 1.6جيب إعداد قائمة رمسية حلصر وحتديد مجيع املعدات املوجودات يف املؤسسة مع مراعاة حسن
تصنيفها وعنونتها مبا يناسب مع طبيعة املواد وذلك ليسهل الرجوع إليها عند احلاجة.
 1.7حقوق املوارد اليت مل يتم منحها صرحيأ ،جيب أن تعترب ممنوعة.

info@isd.gov.sd

8Page

 1.8جيب إتباع تدابري وضوابط خاصة يف حالة نقل املعلومات خارج نطاق املؤسسة وذلك للحفاظ
على سريتها.
 1.9جيب إخضاع وفحص مجيع الربامج املطورة بغرض اإلستخدام أو املستخدمة يف املؤسسة لقواعد
ومعايري أمن مناسبة وذلك قبل السماح بتداوهلا أو إستخدامها يف بيئات العمل.
 1.10للمؤسسة احلق الكامل واملكفول ملراقبة حركة املعلومات ومجيع اإلتصاالت بغض النظر عن
األدوات والوسائط املستخدمة يف تداول املعلومات.
 1.11مجيع املعلومات املصنفة حتت بند "سرى للغاية" جيب إنشاءها وإجنازها بطريقة ما حبيث مينع
اإلطالع أو إعادة الكتابة عليها.
 1.12ضرورة محاية الشبكة احمليطة بكل الوسائل املتاحة واملناسبة من برامج أو أجهزة .
 1.13جيب إخضاع الشبكة احمليطة والداخلية لعمليات املراقبة املالئمة وبشكل منتظم .
 1.14لتوفري احلماية للمؤسسة ضد التهديدات واملخاطر الشائعة ،فإنه يتعني توفري آليات مناسبة
للوقاية مبا يشمل "مضادات الفريوسات ،جدران انرية ،ونظم حتري اإلخرتاق واجملسات األخرى".
 1.15جيب إدارة عمليات فحص دورية ومنتظمة للشبكة وللخدمات وجلميع اآلالت األخرى املرتبطة
ابلشبكة ،وذلك للتأكد من أن الشبكة مؤمنة وحممية بشكل مناسب.
 1.16جيب إبالغ مسؤول أمن املعلومات أبي حماوالت إلخرتاق املعلومات أوهتديدات لألمن.
 1.17جيب التأكد من إستمرارية أعمال املؤسسة إبختاذ التدابري املناسبة لذلك.
 1.18مسؤول أمن املعلومات يقع على عاتقه تنظيم برامج وندوات من شأهنا رفع وتعزيز مستوى
الوعي األمين للمؤسسة.
 1.19جيب إستخدام املوارد املؤسسية املتاحة لألغراض اإلدارية املعتمدة واملوافق عليها فقط.
 1.20جيب تطوير اإلجراءات والتدابري التفصيلية املناسبة لتغطية مناطق العمل اهلامة.
 1.21يعترب توفري احلماية املادية املناسبة مسألة جوهرية جيب مراعاهتا.
 1.22جيب مراجعة وتنقيح وثيقة أمن املعلومات وبشكل دوري.
 1.23سيتم فرض وتطبيق عقوابت أتديبية مناسبة ترتاوح مابني لفت النظر إىل إهناء اخلدمة وذلك
بناءاً على خطورة وطبيعة اإلنتهاك.
 1.24جيب وضع اخلطط واإلجراءات املناسبة للتعامل مع املخاطر واحلوادث واالعتداءات يف حالة
حدوثها.
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 1.25مسؤول أمن املعلومات يقع على عاتقة تعيني أشخاص يف فريق اإلستجابة حلوادث وأعطال
الكمبيوتر ،لديهم الكفاءة والقدرة على التعامل مع احلوادث واإلنتهاكات األمنية يف حالة التعرض
هلا.
 1.26جيب أن يتم تبليغ مسؤول أمن املعلومات جبميع احلوادث والفشل والقصور األمين .حيث
سيتكفل تطبيق لوائح منظمة املقاييس الدولية ( )ISO 7002مبعاجلة املسألة ،وستتأخذ اإلجراءات
والتدابري املناسبة ملنع تكرار ذلك يف املستقبل.
 1.27جيب أن يكون لفريق اإلستجابة حلوادث وأعطال الكمبيوتر خطة لإلستجابة حلاالت طوارئ
الكمبيوتر موثقة ،على أن حتوي هذه الوثيقة كل اإلجراءات الضروري إختاذها يف مثل هذه
احلاالت.
 1.28جيب تنمية املهارات املناسبة للتعامل مع أي حوادث متعلقة ابألمن.
 1.29جيب القيام بعمليات الفحص املناسبة وبشكل منتظم لضبط أي حاالت ضعف أو قصور
أمين ،وذلك إبجراء إختبار اإلخرتاق القياسي.
 1.30جيب تدعيم وتقوية مجيع النظم ،وخباصة نظم التشغيل ،ملستوى قياسي متفق عليه.
 1.31يعترب األمن املادي ذو أمهية جوهرية ال جيب إغفاهلا ،لذا فإن كل اجلهود جيب ان تبذل لتدعيم
البيئة املادية احمليطة ونقاط العبور املادية و املكاتب.
 1.32جيب أختاذ التدابري واملقاييس املناسبة لتأمني مجيع معدات ومصادر وأسالك الطاقة.
 1.33ينبغي ضمان احملافظة على سرية املعدات عندما يتم ختزينها أو صيانتها خارج مباين املؤسسة.
 1.34على كل املوظفيني إرتداء الشارات التعريفية اخلاصة هبم وذلك خالل تواجدهم يف مباين
املؤسسة.
 1.35مينع منعاً اباتً ،مناقشة األمور اخلاصة ابملؤسسة يف األماكن العامة من مثل املصاعد او
املقاهي.
 1.36يف هناية أي إجتماع رمسي فإنه ينبغي مسح مجيع املالحظات املدونة على اللوح االبيض
والتخلص من مجيع األوراق والرسوم التوضيحة إن وجدت.

 1.37ضرورة تطبيق سياسة "املكتب النظيف" يف كل أحناء املؤسسة املعنية.
 1.38حيظر إستخدام أو ختزين األلعاب اإللكرتونية على أجهزة وكمبيوترات املؤسسة.
 1.39مجيع إعالانت األعمال واملساعدة جيب أن ختضع ملراجعة وتنقيح اتم ،كما يتوجب اال تتضمن
هذه اإلعالانت اي معلومات حساسة ختص املؤسسة أو أن تفشي أي خطط مستقبلية للمؤسسة.
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 1.40إذا كان يتعيني على أحد موظفي املؤسسة تقدمي ورقة علمية ،أو إقامة عرض تقدميي أو إلقاء
حماضرة يف منتدى عام أو مؤمتر ما ،فإن مجيع أدوات ومواد العرض جيب أن ختضع ملراجعة دقيقة
من قبل املدير املباشر للموظف وذلك قبل تقدمي العرض.
 1.41جيب إجراء فحص سنوي للنظام وذلك لفحص التحكم ابألنظمة.
 1.42جي ب كتابة مجيع ما يعرف بسجالت األداء (او سجالت النفاذ اىل النظام) اهلامة على أقراص
ممغنطة تسمح ابلقراءة فقط –وال تسمح إبعادة الكتابة -وذلك ملنع أي حماولة لتغيري حمتوى هذه
السجالت .آخذين بعيني اإلعتبار أن هذه السجالت جيب أن تراجع بواسطة األشخاصاملفوضيني
فقط.
 1.43جيب أن حتتوي مجيع الواثئق يف املؤسسة على صفحة لضبط اإلصدار ابإلضافة لتاريخ الوثيقة،
هذا مع مراعاة أن تكون مجيع صفحات الوثيقة مرقمة.
 1.44العقوابت التأديبية ستطبق على أي إخالل أو هتاون بتطبيق السياسة األمنية هذه.
 1.45جيب القيام بعملية حتليل للحوادث وتقدير للمخاطر مناسبة لكل أنظمة العمل احليوية ،وذلك
إما بوساطة مسؤول أمن املعلومات أو ابإلستعانة بشركة متخصصة خارجية.
 1.46ميكن وعند احلاجة ملشورة متخصصة ،فإنه ميكن اإلستعانة بشركة إستشارية خارجية للمساعدة.
 1.47جيب أن تتوافق املؤسسة مع مجيع املتطلبات القانونية واملوضوعة بوساطة احلكومة  ،وأبن
موظفيها سوف لن يتورطوا أبي نشاط يعترب غري شرعي بنظر القانون احمللي او الدويل.
ث .التطبيق

يف حالة اإلخالل ببنود هذه السياسة ،فإن عقوابت أتديبية قد تصل إىل حد إهناء اخلدمةستطبق على

املخالف.
ج .املسؤولية
هذه السياسة هي مسؤولية مجيع املوظفني ،ومديري األقسام ومسؤول أمن املعلومات.
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2.0

سياسة اإلستخدام املتفق عليها

أ .الغرض
الغرض من سياسة اإلستخدام املتفق عليها هو تعريف السلوك املقبول للموظف ،والذي يعترب ضرورايً
لتحقيق سرية ،وإستمرارية وسالمة كالً من األنظمة واملعدات واملعلومات.

ب  .اجملال
اجملال هلذه السياسة يغطي كل املوظفني الدائمني/ذوي العقود ،واملستشارين و البائعني/األطراف الثالثة
املنسوب هلم أعمال ختص املؤسسة.
ت  .السياسة
2.1

أمن املعلومات هو مسؤولية اجلميع اليومية ،وعلى مجيع موظفي املؤسسة إتباع سياسة

األمن كالً حسب موقعه.
موارد املؤسسة خمصصة إلستخدام العمل وجيب أن تستخدم هلذا الغرض فقط.
2.2
بني احلني واآلخر ،سيقوم مسؤول أمن املعلومات املعني من قبل املؤسسة بنشر
2.3
تعليمات وإرشادات وعلى اجلميع اإللتزام هبا.
يعترب أي عذر للجهل بسياسة األمن غري مقبول بتااتً.
2.4
مجيع املعلومات املخزنة واملتبادلة من خالل موارد املؤسسة تبقى ملكية خاصة
2.5
ابملؤسسة ،وللمؤسسة احلق الكامل املكفول مبراقبتها والتدقيق عليها.
مجيع معلومات املؤسسة السرية جيب التعامل معها بسرية اتمة ،كما مينع منعاً اباتً نسخ
2.6
أو نقل هذه املعلومات إال إذا لزم األمر لشؤون املؤسسة.
يقع على عاتق املوظفيني محاية كلمات السر والعبور اخلاصة هبم ،وال جيدر هبم تشارك
2.7
هذه املعلومات مع أي أحد كان.
جيب تغيري كلمة السر مبا يتوافق مع سياسة كلمة السر.
2.8
جيب إن حتوي مجيع أجهزة احلاسوب املكتبية واحملمولة على كلمة سر حلماية شاشة
2.9
احلفظ ،على أن تفعل هذه الشاشة بعد مدة التزيد عن  10دقائق من عدم اإلستخدام.
مجيع املعلومات اهلامة واحلساسة املخزنة على أجهزة احلاسوب احملمولة جيب أن تكون
2.10
حممية بكلمة سر.
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جيب تشغيل برانمج مكافح فريوسات حمدث على مجيع األجهزة .وال يسمح ألي
2.11
موظف كان بتعطيل أو إيقاف حمرك إستكشاف الفريوسات.
جيب إتباع سياسة اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين وذلك عند إستخدام الربيد اإللكرتوين أو
2.12
اإلنرتنت.
حيظر النسخ الغري قانوين للربامج.
2.13
حيظر إستخدام موارد املؤسسةإلختبار أي برانمج وذلك إلحتمالية أن يكون هذا
2.14
الربانمج معطل أو أن يكون خبيث بطبيعته .هذا ويستثىن من ذلك الربامج املراد إستخدامها
ألغراض املؤسسة.
أخذ احليطة واحلذر الشديدين عندما يتم إرسال معلومات ذات حساسية عالية
2.15
بوساطة الفاكس .على أن تدار مثل هذه العمليات حبيث يراعى أبن الطرفني (املرسل
واملستقبل) متواجدان عند آالهتم حلظة اإلرسال.
اليسمح ألي شخص بتصفح شبكة املؤسسة من كمبيوتره الشخصي أو من أي مورد
2.16
آخر.
مينع منعاً اباتً إستكشاف ومسح املنافذ والثغرات للخوادم الداخلية واخلارجية ،إال إذا
2.17
كان هذا العمل جزء من إختبار اإلخرتاق الرمسي اجملرى بوساطة املؤسسة ،وابختاذ التدابري
املضادة املناسبة.
ال يسمح بتثبيت برامج إستكشاف الثغرات أو أي برامج أخرى مشاهبه على أي
2.18
حاسب آيل إال يف حالة استخدام مثل هذا الربامج بواسطة مدير النظام وألغراض التقييم ،على
أن يتم إزالة هذه الربامج كليا حاملا تتم عملية التقييم.
ث  .التطبيق
يف حالة خرق السياسة ،فإنه سيتم تطبيق عقوابت أتديبية قد تصل إىل حد إهناء اخلدمة.
ج .املسؤولية
مجيع املوظفيني.
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3.0

سياسة الوعي األمين

أ .الغرض

الغرض من هذه السياسة هو إبقاء املوظفيني مواكبني لتطورات سياسة األمن واليت تتغري بسرعة مذهلة.

ب  .اجملال

هذه السياسة جلميع املوظفيني بغض النظر عن املراكز اليت يشغلوهنا.

ت  .السياسة
 3.1سيقوم مسؤول أمن املعلومات بتنظيم ورشة عمل واحدة على األقل سنوايً ،وحضور كل
املوظفني إلزامي.
 3.2يف حالة عدم حضور اي موظف لورشة العمل ،فإنه سيتم إعالم املدير املختص بذلك.
 3.3إذا دعت احلاجة ،فإن مسؤول أمن املعلومات قد يلجأ لإلستعانه ابلنشرات وامللصقات و/أو
شاشة حفظ خاصة للوعي األمين وذلك لزايدة أمن املعلومات.
 3.4سيتم إعطاء كل موظف جديد نشرة وكتيب توعوي لألمن ،وستكون آخر صفحة من هذا
الكتيب تعهد ابإللتزام ابلسياسة األمنية يتعيني على املوظف التوقيع عليه.
 3.5يقع على عاتق كل فرد تطوير نفسه أو نفسها ،وذلك ابإلشرتاك بربانمج التدريب األمين الذي
تنظمه املؤسسة.
 3.6جيب إبالغ مسؤول أمن املعلومات مباشرة أبي إنتهاك أو إستفسار يتعلق أبمن املعلومات.
 3.7سيكون الوعي بسياسة األمن أحد احملاور اليت يتم مبوجبها تقييم املوظف.
ث  .التطبيق

يف حالة خرق السياسة ،فإنه سيتم تطبيق عقوابت أتديبية قد تصل إىل حد إهناء اخلدمة.

ج .املسؤولية
كل املوظفني ،وخباصة مسؤول أمن املعلومات و مدير تكنوجليا املعلومات.

info@isd.gov.sd

14Page

اجلزء الثاين :السياسات التفصيلية
سياسات ملكية ومحاية البياانت
4.0

سياسة محاية املعلومات

أ .الغرض
الغرض من هذه السياسة تطبيق ملكية البياانت املناسبة ألمن املعلومات .حيث يتعيني أن يتم حتديد
مالك البياانت بوضوح مع الواجبات واملسؤوليات املتعلقة به.
ب  .اجملال

السياسة تنطبق على كل املوظفيني اللذين يكونوا مسؤولني عن التعامل أو إستخدام أو إمتالك البياانت

يف ذلك الوقت.
ت  .السياسة

 4.1جيب حتديد مالك البياانت لكل تطبيق ،على أن يكون مالك البياانت هو الشخص الذي
يرتأس أو يقود الفريق .فعلى سبيل املثال :مدير قسم املالية  ،وليس قسم تقنية املعلومات ،ميلك
البياانت املالية .أما تقنية املعلومات فهو جمرد حارس أو مؤمتن على البياانت.
 4.2على مالك البياانت توصيل أمهية البياانت ،ودرجة حساسيتها ،والضوابط ومطالب املراقبة إىل
متعهد البياانت.
 4.3ال ميكن ملتعهد البياانت التصرف أبي شكل من األشكال ابلبياانت دون احلصول على
تصريح بذلك من مالك البياانت.
 4.4من مسؤوليات متعهد البياانت التأكد من أنه مت عمل نسخة إحتياطية للبياانت وحفظت يف
مكان آمن.
 4.5سيتأكد متعهد البياانت من توافر الوقاية املناسبة للتعايف من أي كارثة.
 4.6ستكون املسؤولية على املستخدم التأكد من أن إستعادة البياانت ،الغري حمملة على اخلادم أو
الغري منسوخة إحتياطياً بواسطة وسيلة النسخ اإلحتياطي املشرتكة( ،على سبيل املثال :بياانت
الكمبيوتر احملمول أو الكمبيوتر املكتيب الكبري)  ،ممكنة يف حالة فشل النظام أو توقف القرص
الصلب.
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 4.7سيقوم متعهد البياانت من التأكد من أن مجيع الضوابط الكافية متوفرة ،كما حتدد بوساطة
مالك البياانت.
 4.8على متعهد البيااناتإلحتفاظ ابلواثئق لكل اإلنشطة اليت تتضمن بياانت املالك.
 4.9سيقوم متعهد البياانت إبعالم مالك البياانت أبي خماطر أو عيوب تصيب البياانت مبجرد أن
يتعرف عليهم.
التطبيق
يف حالة خرق السياسة ،فإنه سيتم تطبيق عقوابت أتديبية قد تصل إىل حد إهناء اخلدمة.
املسؤولية
مالك البياانت ،متعهد البياانت ومسؤول أمن املعلومات ومدير تكنوجليا املعلومات.
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5.0

سياسة وقاية املعلومات

أ .الغرض

هذه السياسة تتناول التحكم و الوقاية املناسبة للمعلومات املولدة واملخزنة واملنقولة يف املؤسسة.

ب  .اجملال

هذه السياسة تنطبق على كل أشكال املعلومات وذلك بغض النظر عن الوسط املستخدم يف ختزينها
أو نقلها.

ت  .السياسة
 5.1مالك الكمبيوتر سيقرر معدل حفظ البياانت إحتياطياً ،وذلك على اساس أمهية ومدة بقاء
املعلومات.
 5.2جيب حتديد وتطبيق معدل النسخ اإلحتياطي ومدة اإلحتفاظ ابلبياانت على خادم النسخ
اإلحتياطي املشرتك ،وذلك ابلتنسيق بني كال من :مالك البياانت ومدير تكنوجليا املعلومات و
مسؤول أمن املعلومات.
 5.3جيب التحقق من كل النسخ اإلحتياطي للتأكد من أنه ميكن استعادهتا.
 5.4ينصح وبشدة عمل النسخ اإلحتياطي للبياانت والتطبيقات يف األجهزة احلرجة خارج املوقع ،
على أن تتم على األقل مرة كل أسبوعني.
 5.5جيب جتنب إستخدام األقراص املرنة ،وإستخدام أقراص مدجمة قابلة للقراءة فقط عند عمل
نسخ إحتياطي لإلعدادات وامللفات األخرى.
 5.6على مالك البياانت حتديد مدة اإلبقاء على البياانت.
 5.7مينع إستخدام برامج القرصنة أو أي برامج أخرى غري قانونية يف املؤسسة.
 5.8جيب احلصول على التصريح املناسب من قبل رئيس القسم ومسؤول أمن املعلومات ،وذلك قبل
تثبيت أي برانمج مشرتى من ابئع أو متعهد خارجي
 5.9جيب الفصل بني برامج التطبيقات وبني البياانت لألغراض األمنية.
 5.10جيب إخضاع الربامج للتجربة يف بيئة خمصصة لذلك ،قبل نقلها لإلستخدام يف أجهزة اإلنتاج.
 5.11جيب إختاذ التدابري املناسبة من مثل :تثبيت برانمج مكافح فريوسات ،جدران انرية ،نظام حتري
اإلخرتاق وبرامج التصنت على الشبكة (الشمام) وغريها ،وذلك لتصدي للتهديدات األمنية
الداخلية واخلارجية.
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ث  .التطبيق
يف حالة خرق السياسة ،فإنه سيتم تطبيق عقوابت أتديبية قد تصل إىل حد إهناء اخلدمة.
ج .املسؤولية

مجيع املوظفني ،مدراء األقسام ،و مسؤول أمن املعلومات.
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سياسة مكافحة الفريوسات والربامج اخلبيثة
6.0

سياسة مكافحة الفريوسات

أ .الغرض
هذه الوثيقة تفصل سياسة املؤسسة املتعلقة ابلربامج اخلبيثة مثل :الفريوسات والديدان)(Worms
وأحصنة طروادة ) (Trojanوبرامج الفدية ( )Ransomwareوغريها.
ب  .اجملال
اجملال هلذه السياسة يشمل كل وسائط اإلتصال اإللكرتونية ابإلضافة لكل وسائط التخزين اليت ميكن أن
تتضرر ،أو أن ختزن أو حىت أن تنشر الربامج اخلبيثة.
ت  .السياسة
6.1
6.2

جيب أن يتم تشغيل أحدث برانمج مكافح فريوسات كما تقرره إدارة املؤسسة.
جيب عدم فتح الربيد اإللكرتوين واملتضمن مرفقات إذا كان قادم من جهة مشبوهة أو

غري معروفة ،كما ينبغي حذف مثل هذه اإلمييالت من نظام الربيد ومن سلة احملذوفات على
السواء .ومينع منعاً اباتً على أي شخص إعادة توجية أي بريد اإللكرتوين يعتقد أنه من املمكن
إحتوائه على فايروس.
مجيع وسائط التخزين القابلة للنقل (مثل القرص املرن وغريها) جيب أن ختضع للتدقيق
6.3
للتأكد من خلوها من الفريوسات وذلك قبل أن يتم إستخدامها.
جيب إال يتم إستخدام أي برانمج قرصنة على الشبكة الداخلية للمنظمه.
6.4
يف حالة إكتشاف فريوس ،فإنه يتوجب إعالم مسؤول أمن املعلومات فوراً بذلك.
6.5
حيث سيقوم مسؤول أمن املعلومات بتحري األمر وسيأخذ اإلجراءات املناسبة لتجنب هذا
احلدث يف املستقبل.
ال يسمح ألي مستخدم ابلتخلص من أي فريوس إال إذا صرح له بذلك من قبل
6.6
مسؤول أمن املعلومات.
جيب أن يتم فك شيفرة مجيع املواد املشفرة وأن يتم إخضاعها لفحص الفريوسات
6.7
وذلك قبل إستخدامها.
جيب أن حيوي خادم اإلمييل على برانمج مكافح للفريوسات مثبت ،كما جيب أن يتم
6.8
فحص مجيع مرفقات اإلمييالت وذلك قبل إرساهلا إىل صندوق بريد املستلم.
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6.9

جيب أن تكون مجيع التحديثات اخلاصة بربانمج مكافح الفريوسات تلقائية من

اإلنرتنت أو من اخلادم املركزي.
جيب أن يتم تضميني برانمج مكافح الفريوسات ابملكوانت التالية:
6.10
أ -جدار انري شخصي). (Firewall
ب -نظام حتري إخرتاق شخصي ) . (Intrusion Detection System
ث  .التطبيق
يف حالة إنتهاك سياسة األمن ،فإنه سيتم تطبيق عقوابت أتديبية مبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.
ج .املسؤولية

مجيع املوظفني ،ومدير تكنوجليا املعلومات ومسؤول أمن املعلومات.
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السياسات املتعلقة ابإلنرتنت
7.0

سياسة إستخدام اإلنرتنت

أ .الغرض

هذه الوثيقة تفصل سياسة املؤسسة املتعلقة بتصفح وإستخدام اإلنرتنت.

ب  .اجملال

اجملال هلذه السياسة يستهدف مجيع املوظفني بغض النظر عن موقعهم.

ت  .السياسة
يسممح إبسمتخدام إتصماالت اإلنرتنمت الرمسيمة فقمط ،وال يسممح ألي شمخص ابإلتصمال
7.1
عممن طريممق مممودم احلاسممب الشخصممي ملمما قممد ينطمموي عليممه ذلممك مممن فممتح ابب خلفي(ثغممرة) غممري
آمن على املؤسسة.
س مميتم تق ممدمي خ ممدمات اإلنرتن ممت فق ممط للم مموظفني الل ممذين حيتاجوهن مما حلاج ممة العم ممل ،وال
7.2
يسمح إبستخدام اإلنرتنت لألغراض الشخصية.
عنممد إسممتخدام اإلنرتنممت فإنممه ال يسمممح ألي شممخص بقممذف أو مالحقممة أو إزعمماج أو
7.3
هتديد أي شخص آخر ،كما ال يسمح إبخرتاق أي حقوق قانونية حملية أو دولية.
ال يسمممح ألي شممخص رفممع ،أو إرسممال،أو نشممر،أو توزيممع أي معلومممات أو م مواد غممري
7.4
مالئم مة أو غ ممري حمتش مممة أو فاحش مة أو حمرم مة أو إنتهاكي مة أوتش ممهريية عل ممى اإلنرتن ممت إبس ممتخدام
موارد املؤسسة.
ال يسممح ألي شمخص إبسمتخدام مموارد املؤسسممة لتثبيمت إعمالانت شخصمية أو لعممرض
7.5
أي سلع أو خدمات.
يف حالممة حتميممل أي ملممف حبجممم أكممرب م من300ميجاابيممت ،فإنممه يتعممني احلصممول علممى
7.6
موافقة مسبقة من املدير املباشر.
أي زايرة ألي مواقع غري الئقة أو ليس هلا عالقة ابلعمل ،سيتم إعتبارها خمالفة خطرية.
7.7
ال يسمح ألي شمخص إبسمتخدام خمدمات احملادثمة ممن مثمل المواتس أب او االميمو أو
7.8
التلغرام أو السكايب أو اي برانمج مشابه .ويف حالمة مما دعمت الضمرورة إلسمتخدام أي ممن همذه
اخلممدمات لغممرض التواصممل مممع مستشممار خممارجي حلممل مش ممكلة أوهلممدف التباح ممث ،فإنممه جي ممب
احلصول على موافقة مسبقة من قبل املدير املباشر.
ال جيب إستخدام خمدمات اهلماتف اإلنمرتين أو املقابلمة اإلنرتنتيمة ملناقشمة معلوممات عممل
7.9
حساسة.
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ث  .التطبيق

يف حالة إنتهاك سياسة األمن ،فإنه سيتم تطبيق عقوابت أتديبية مبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.

ج .املسؤولية

مجيع املوظفني ،ومدير تكنوجليا املعلومات ومسؤول أمن املعلومات.
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8.0

سياسة إستخدام الربيد اإللكرتوين

أ .الغرض
هذه الوثيقة تفصل سياسة املؤسسة املتعلقة إبستخدام الربيد اإللكرتوين ،مبا يشمل وظائف اإلستقبال،
أو الرد أو إعادة اإلرسال أو الرد التلقائي.
ب  .اجملال
اجملال هلذه اإلتفاقية يشمل كل املوظفني الدائمني وذوي العقود احملدودة بغض النظر عن مركزهم يف
املؤسسة.
ت  .السياسة

خدمة الربيد اإللكرتوين هي لإلستخدام الرمسي فقط ،وغري مسموح إطالقاً إستخدام
8.1
عنوان الربيد اإللكرتوين املمنوح للموظف من قبل املؤسسة ألي إغراض شخصية.
ال ينبغي إستخدام أي خدمة بريد إلكرتوين جمانية ،إلستقبال أو إرسال معلومات
8.2
متعلقة بشؤون العمل.
ال ميكن إضافة أي جمموعة إخبارية غري ذات صلة ابلعمل لدليل عناوين الربيد
8.3
اإللكرتوين ملنظمتك.
ال جيوز إستخدام خدمة الربيد اإللكرتوين للمؤسسة إلرسال أي رسالة مزعجة
8.4
للمستخدمني اآلخرين سواءاً كانوا من داخل أو خارج املؤسسة.
ال ينبغي إرسال أي رسائل مؤذية أو مهينة ،سواءاً داخل أو خارج املؤسسة.
8.5
غري مسموح ألي شخص بتمرير رسائل مسلسلة أو هرمية التوزيع بغرض الدعاية أو
8.6
أي نوع من الربيد الغري مرغوب فيه ( )spamإبستخدام الربيد اإللكرتوين املشرتك.
ال يسمح إبرسال أي وثيقة سرية خاصة ابملؤسسة ألي شخص آخر ،مبا فيهم
8.7
حساب بريدك اجملاين الشخصي اآلخر.
إذا ما احتاج األمر إىل إرسال معلومات حساسة لشخص ما خارج املؤسسة ،فإنه
8.8
جيب أخذ التدابري املناسبة كما حيددها مسؤول أمن املعلومات.
اليصرح إبستخدام عنوان الربيد اإللكرتوين للمؤسسة عند الرتاسل مع جمموعات
8.9
األخبار ،ملا قد يقوم به هذا األمر من إفشاء معلومات عن املؤسسة .ولكن وعلى أي حال،
فإنه ميكن اإلشرتاك مبجموعات األخبار ذات الصلة ابلعمل ،بشرط احلصول على املوافقة من
املدير املعين.
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جيب عدم تشغيل برامج الربيد اإللكرتوين من مثل اآلوت لوك " "Outlookبعد
8.10
مغادرة املوظفني بنهاية يوم العمل ،وذلك إلمكانية إساءة إستخدام هذه الربامج من قبل قراصنة
اإلنرتنت.
ث  .التطبيق

يف حالة إنتهاك سياسة األمن ،فإنه سيتم تطبيق عقوابت أتديبية مبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.

ج .املسؤولية
مجيع املوظفني ،ومدير تكنوجليا املعلومات ومسؤول أمن املعلومات.
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سياسات التحكم ابلعبور
9.0

سياسة تسجيل الدخول

أ .الغرض

هذه الوثيقة ختتص بسياسة املؤسسة املتعلقة بتسجيل الدخول إىل األجهزة اهلامة ،كما أهنا تناقش
ابلتفصيل املعايري املرتبطة بذلك.

ب  .اجملال
اجملال هلذه السياسة يتضمن كل عمليات الدخول إىل التطبيقات اهلامة واخلوادم  ،وذلك بغض النظر
عن نظم تشغيلهم.
ت  .السياسة
9.1

جيب أن ميتلك كل مستخدم اسم دخول خاص وفريد ابإلضافة إىل كلمة سر وذلك

للوصول إىل أنظمة كمبيوتر املؤسسة.
كل شخص مسؤول عن اسم الدخول املمنوح له/هلا.
9.2
جيب تعطيل اسم الدخول بعد ثالث حماوالت فاشلة ،على أن يتم إعادة تفعيل االسم
9.3
بعد طلب ذلك من مدير النظام.
جيب أن ال تكون كلمة السر مقروءة من على الشاشة.
9.4
يف حالة ما مت إدخال اسم دخول أو كلمة سر غري صحيحان فإنه ال جيب إعطاء أي
9.5
إستجابة قد تفشي مبعلومات .فمثال ،جيب أن ال تستجيب األنظمة برسالة مثل " كلمة سر
غري صحيحة هلذا املستخدم" ،ألن مثل هذه الرسالة تكشف أن اسم الدخول صاحل وموجود
ومتنح الفرصة للمهاجم فقط بتخمني كلمة السر.
نظام الدخول جيب أن يظهر اتريخ ووقت آخر دخول ،ذلك أبن هذا سينبه املستخدم
9.6
ألي إستخدام للنظام ابمسه بواسطة شخص غري مفوض.
جيب أن خيرج النظام تلقائيا وذلك بعد عشرة دقايق من عدم الفاعلية أو بعد أي فرتة
9.7
زمنية حمدده من قبل مسؤول أمن املعلومات،
يف حالة ما كان مهام العمل تعتمد على اسم املستخدم العام ،فإنه جيب تغيري اسم
9.8
املستخدم آلخر فريد.
جيب تطبيق نظام دخول مبين على الوقت لدخول املستخدم ،كلما أمكن.
9.9
info@isd.gov.sd
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يف حالة ما إذا كان النظام األساسي للمؤسسة حساس ،فإنه جيب منع املستخدم من
9.10
الدخول إىل نظام التشغيل سطر األوامر(.(cmd
يف حالة إصدار اسم دخول جديد ،فإنه يتوجب إستخدام منوذج أتشريي ،إما مطبوع
9.11
أو كجزء من عمل برانمج ،حيدد الصالحيات املمنوحة هلذا اإلسم.
جيب مراجعة الصالحيات املمنوحة لكل أمساء الدخول وذلك خالل فرتات منتظمة
9.12
وابلتعاون مع موظفني املوارد البشرية.
جيب تسجيل اي حماولة دخول غري انجحة ،على أن يتم مراجعة السجل خالل فرتات
9.13
زمنية منتظمة.
يف حالة ترك املوظف للمؤسسة ،فإنه يتعيني على مدير القسم التأكد من أنه مت حذف
9.14
كل البطاقات التعريفية اخلاصة هبذا املوظف من النظام ،وذلك قبل التسوية النهائية ملغادرته.
9.15
سيتم تعطيل أي أسم دخول تعريفي غري مستخدم ملدة  90يوم ،على أن يتم الحقاً
حذفه هنائياً وذلك بتصريح من مدير القسم التابع له املوظف.

ث  .اإللزام

يف حالة إنتهاك سياسة األمن ،فإنه سيتم تطبيق عقوابت أتديبية مبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.
ج .املسؤولية

مجيع املوظفني ،ومدير تكنوجليا املعلومات ومسؤول أمن املعلومات.
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10.0

سياسة محاية كلمة السر

أ .الغرض
هذه الوثيقة حتدد سياسة املؤسسة املتعلقة حبماية كلمة السر ،وتغيريها وصيانتها.
ب  .اجملال
اجملال هلذه السياسة يتضمن كل املوظفيني بغض النظر عن مواقعهم.
ت  .السياسة
10.1
النظام.
10.2

مجيع كلمات السر اإلفرتاضية جيب تغيريها بواسطة املستخدم وذلك قبل إستخدام
جيب أال تقل كلمة السر عن  8حروف مكونة من خليط من احلروف واألرقام ،مدجمة

أبحرف صغرية وكبرية.
جيب تغيري كلمة السر كل  30يوم او كلما مت كشفها.
10.3
ال جيب إستخدام االسم الشائع أو أي معلومات شخصية ككلمة سر  ،على سبيل
10.4
املثال :مثل اتريخ امليالد ،أسم القرين أو اسم احليوان األليف او رقم اهلاتف.
10.5
10.6
عليها.
10.7

جيب ان تكون كلمة السر خمتلفة عن آخر 6كلمة سر مت إستخدامها.
جيب أن حتفظ كلمة السر بسرية دائما  ،وال جيب إطالع األصدقاء أو زمالء العمل
مجيع أجهزة احلاسب الشخصية جيب أن يتم تفعيل هبا خيار" كلمة سر اجلهاز"

(كلمة السر عند التشغيل  ، )BIOSكما جيب إعطاء كلمة السر هذه ملدير القسم يف مظروف
مغلق خمتوم.
غري مسموح ألي شخص مغادرة كمبيوتره/ها الشخصي أوجهازه دون أن يسجل
10.8
خروجه من النظام ،أو دون أن تكون الشاشة حممية بكلمة سر.
جيب عدم حفظ كلمة السر يف ملف مشفر داخل ملفات النظام ،كما جيب أال يتم
10.9
إطالقاً حفظها يف ملف نصي.
سيقوم مدير النظام أو مدير األمن إبعطاء كلمة السر مبظروف مغلق إىل مديره ،أو من
10.10
يتم حتديده من قبل موظف أمن املعلومات.
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يف حالة الطوارئ أو يف حالة عدم تواجد مدير النظام ،فإنه ميكن احلصول على كلمة
10.11
السر من املوظف املعني من قبل مسؤول أمن املعلومات.
ث  .التطبيق

يف حالة إنتهاك سياسة األمن ،فإنه سيتم تطبيق عقوابت أتديبية مبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.

ج .املسؤولية
مجيع املوظفني ،ومدير تكنوجليا املعلومات ومسؤول أمن املعلومات.
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سياسات الشبكة
11.0

سياسة أمن اجلدار الناري واملوجه

أ .الغرض

تعترب املوجهات )  ( Routersواجلدران النارية أكثر مكون عرضة لإلخرتاق يف األمن احمليط .هذه
الوثيقة تقدم أدىن حد للحماية املطلوبة للموجهات واجلدران النارية احمليطة.

ب  .اجملال
هذه السياسة تغطي اجلدران النارية واملوجهات )  ( Routersيف الشبكة احمليطة ،كما أهنا أيضا
قابلة للتطبيق على األجهزة مثل اخلوادم الوكيلة أو موجهات )  ( Routersوخطوط اإلشرتاك
الرقمي الغري متماثل(  ) ADSLsالذكية .
ت  .السياسة
جيب وضع املوجهات)  ( Routersواجلدران النارية يف مكان مؤمن وحممي

11.1
مادايً.
 11.2جيب أال يتم هتيئة حساابت الدخول احمللي على املوجه )  ، ( Routerكما جيب
فصل حمطة إدارة اجلدار الناري عن الوحدة الرئيسية.
 11.3جيب إستخدام برتوكول التحكم ابلدخولTACACS Plusوذلك للتأكد من هوية
املستخدم للموجه ). ( Router
 11.4جيب تشفيري الكلمة السرية للموجهات )  ( Routersوذلك بتفعيل خاصية
"تفعيل التشفري".
 11.5أي خدمة غري مرخصة وبشكل واضح على اجلدار الناري ،جيب منعها.
 11.6جيب ختصيص جهاز مستقل للجدار الناري  ،وعدم إستخدامه ألي خدمات أو
برامج أخرى.
 11.7جيب أن تقوم املوجهات )  ( Routersواجلدران النارية مبنع أي عنوان برتوكول
إنرتنت " " IPغري صحيح أييت عن طريق اإلنرتنت من مثل:

 10.0.0.1إىل 10.255.255.254

و  172.16.0.1إىل  ،172.16.255.254و

 192.168.0.1إىل 192.168.255.254

11.8

جيب أال يوجد جهاز يف الشبكة الداخلية ذو عنوان خارجي ). (Public
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 11.9جيب أال يتم السماح بتوجيه بث عنوان بروتكول )(Broadcastعلى اجلدران
النارية أو املوجهات ) . ( Routers
جيب أن ال يتم توجيه املصدر على املوجهات ) . ( Routers
11.10
جيب أال يتم تفعيل بروتوكول إدارة الشبكة البسيطة( )SNMPعلى أايً من اجلدران
11.11
النارية أو املوجهات )  ، ( Routersويف حالة ما دعت الضرورة لتفعيل هذا الربتوكول إلدارة
النظام ،فإنه جيب إستخدام برتوكول إلدارة الشبكة البسيطة على أن يكون معياري ومن السلسلة
املوحدة.
 11.12خدمة اإلنرتنت ) (Internetمسموحة على املوجه )(Router
 11.13جيب هتيئة اجلدران النارية إليقاف هجوم املزامنة .SYN
 11.14جيب أن يقوم اجلدار الناري بوقف عمليات الدخول إبستخدام عناوين ومهية أو
عمليات جتزئة حزم البياانت أواهلجوم إبستخدام ما يعرف ابحلزم الدامعة.
 11.15جيب أن يوافق مدير القسم املعين على قائمة قوانني الدخول وذلك قبل إستخدامها
على املوجهات ) . ( Routers
 11.16جيب ختزين النسخة اإلحتياطية من ملفات هتيئة اجلدار الناري واملوجهات
)(Routersيف مكان آمن.
 11.17جيب مراجعة سجل الدخول على اجلدار الناري إبنتظام.
 11.18جيب أن يقوم اجلدار الناري حبجب مجيع عناوين الشبكة الداخلية عن العامل اخلارجي.
 11.19جيب أن يقوم اجلدار الناري بعمل فلرته أو ترشيح لربامج اجلافا وعنصر التحكم
.ActiveX
جيب مراجعة كل اإلشارات املغادرة للنظام من قبل اجلدار الناري.
11.20
 11.21جيب أن يتأكد اجلدار الناري من حزم البياانت على مستوى املستخدم وعلى مستوى
برتوكول عنوان اإلنرتنت  ،IPحبيث تكون الفاعلية ليست املقياس.
 11.22جيب أن ال يتم عرض أي رسالة ترحيب على شاشة الدخول للموجه )(Router
ولكن جيب أن تظهر بدالً من ذلك رسالة حتذيرية" :حتذير :هذه شبكة خاصة .أي دخول
غري مصرح له ممنوع منعاً اباتً .إذا مل يكن مصرح لك ،سجل خروجك فوراً .سيتم حماكمة أي
خمالف".
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ث  .التطبيق

يف حالة إنتهاك سياسة األمن ،فإنه سيتم تطبيق عقوابت أتديبية مبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.

ج .املسؤولية

مدير الشبكة ،ومدير اجلدار الناري ومسؤول أمن املعلومات.
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12.0

سياسة أمن اإلتصال ابلطلب اهلاتفي

أ .الغرض

هذه الوثيقة حتدد سياسة املؤسسة املتعلقة ابخلطوط اهلاتفية للكمبيوترات وألجهزة الفاكس.

ب  .اجملال
اهلدف هلذه السياسة يتضمن كل اخلطوط لغرض توصيالت الكمبيوتر والفاكس.
ت  .السياسة
12.1

ال جيب توصيل أي جهاز مودم خارجي يف جهاز حاسب آيل.

جيب أال يتم إستخدام أجهزة املودم الداخلية ،ألجهزة الكمبيوتر املكتيب أو لألجهزة
12.2
احملمولة ،خالل اإلتصال بشبكة املؤسسة.
إذا ما دعت احلاجة إلستخدام "مودم" جهاز فاكس لشؤون العمل ،فإنه يتعني
12.3
احلصول على موافقة مسؤول أمن املعلومات مسبقاً.
12.4
12.5
12.6

جيب أن يتم إستخدام أجهزة الفاكس لشؤون العمل فقط.
لن يتم متديد أي خط هاتف تناظري ألي موظف إبستثناء املدراء.
ال يتعني إرسال أي فاكسات مباشرة من الكمبيوتر ،إال إذا كان خلادم فاكس

املؤسسة ،حيثما أمكن.
جيب فحص أي شيء يتم حتميله للتأكد من خلوه من الفريوسات وذلك قبل
12.7
اإلستخدام.
ث  .التطبيق

يف حالة انتهاك سياسة األمن ،فإنه سيتم تطبيق عقوابت أتديبية مبستوى وقد تصل حلد إهناء اخلدمة.
ج .املسؤولية

مجيع املوظفني ،مدراء األقسام ،و مسؤول أمن املعلومات.
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13.0

سياسة الشبكة اإلفرتاضية اخلاصة)(VPN

أ .الغرض
اهلدف من سياسة الشبكة اإلفرتاضية اخلاصة هو تقدمي اإلرشادات االزمة لتأمني الدخول عن بعد
للشبكات احمللية.
ب  .اجملال

سياسة الشبكة اإلفرتاضية اخلاصة تنطبق على اإلتصاالت إىل املؤسسةو إىل األطراف الثالثة مبا فيهم
املستشارون البائعون املتعاقدون.

ت  .السياسة

على إعتبار أن الشبكة اإلفرتاضية اخلاصة هي إمتداد لشبكة املؤسسة ،فإن كل قواعد
13.1
األمن تنبطق على العميل البعيد كما لو كان داخل املؤسسة.
جيب إستخدام قناة وصل آمنة وذلك لكل اإلتصاالت اهلامة ،علماً أبن اإلختيار
13.2
الشائع هو إستخدامIPSECلإلتصال مع الشبكة اإلفرتاضية اخلاصة كلما كان ذلك ممكن.
ينصح وبشدة إستخدام كلمة السر وملرة واحدة.
13.3
يفضل إستخدام نظام النفق " "Tunnel Modeعند إستخدام الشبكة
13.4
اإلفرتاضية اخلاصة ،ولكن إذا كانت الفاعلية مسألة هامة فأنه ميكن إستخدام نظام النقل
" "Transport Modeبعد أخذ تصريح بذلك من مسؤول أمن املعلومات.
مجيع امللفات املنقولة من خالل الشبكة اإلفرتاضية اخلاصة جيب أن ختضع للفحص
13.5
ضد الفريوسات.
املدة الالزمة إلغالق اإلتصال أوتوماتيكياً من الشبكة اإلفرتاضية اخلاصة هو 15
13.6
دقيقة من عدم الفاعلية.

ث  .التطبيق

أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.

ج .املسؤولية

مدير الشبكة ،و مستخدم الشبكة اإلفرتاضية اخلاصة ومسؤول أمن املعلومات.
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 14.0سياسة اإلتصال الالسلكي
أ .الغرض
الغرض من هذه السياسة هو توضيح اإلرشادات إلتصاالت الشبكة بوساطة اإلتصال الالسلكي
ب  .اجملال
هذه السياسة تغطي مجيع أجهزة الالسلكي من مثل اهلواتف احملمولة ،املساعد الرقمى الشخصى PDA
وأجهزة الكمبيوتر احملمولة وماشاهبه من أجهزة تتصل ابلشبكة العامة للمؤسسة.

ت  .السياسة
14.1

جيب أن يعتمد مسؤول أمن املعلومات إتصال كل األجهزة الالسلكية إىل الشبكة

الداخلية للمؤسسة.
جيب إستخدام خادم توثيق)  (Authenticationقوي لتخويل التصريح
14.2
لألجهزة الالسليكة.
جيب تشفري مجيع األجهزة الالسلكية خالل إتصاهلا ،كلما أمكن ذلك.
14.3
يفضل وقبل ختويل أي إتصال إىل شبكة األجهزة أن يقوم خادم التوثيق من التحقق
14.4
من اجلهاز عن طريق التأكد من عنوانه ( مثل عنوان ترشيح التحكم ابلدخول)
ث  .التطبيق

أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.

ج .املسؤولية
مدير الشبكة ،مستخدم اجلهاز املتنقل ،ومسؤول أمن املعلومات.
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15.0

سياسة الدخول عن بعد

أ .الغرض

هذه السياسة تصف الطرق املقبولة لإلتصال بشبكة املؤسسة.

ب  .اجملال

هذه السياسة تغطي كل اإلتصاالت املتلقاة (بدال من املتصلة) بوساطة املوظفني ،األطراف الثالثة مبا
فيهم املستشارين والبائعني واملتعاقدين.

ت  .السياسة
15.1
15.2

جيب أن يتم إستخدام اإلتصال عن بعد ألهداف العمل فقط.
على إعتبار أن اإلتصال عن بعد هو إمتداد لشبكة املؤسسة ،فإن مجيع سياسات

املؤسسة تنطبق على اإلتصال عن بعد.
جيب أن تقوم ميزة إعادة اإلتصال ابلتأكد من أن الرقم املطلوب إعادة اإلتصال به
15.3
خمول ،وذلك ابلبحث عنه يف قائمة األرقام املخولة لقاعدة البياانت قبل اإلتصال.
جيب أن يتم أتمني اإلتصال عن بعد إبستخدام آلية تفويض قوية ،كما يتم حتديدها
15.4
من قبل مسؤول أمن املعلومات.
يف حالة إستخدام شبكة رقمية للخدمات املتكاملة  ISDNفإنه جيب إستخدام
15.5
برتوكول مصادقة مصافحة االستبيان CHAPللتوثيق.
يفضل أن يتم إستخدام جدار انري إلتصاالت الطلب الداخلي.
15.6
يف حالة ما إذا كانت املؤسسة تستخدم بروتوكول ترحيل اإلطارات ( frame
15.7
 ،)relayفإنه جيب القيام بعملية توثيق مناسبة ملعرفة قناة ارتباط البياانت . DLCI
جيب فحص مجيع امللفات احململة من خالل اإلتصال عن بعد للتأكد من خلوها من
15.8
الفريوسات.
جيب تسجيل ومراقبة كل اإلتصاالت عن بعد.
15.9
يف حالة توظيف نظام حتري اإلخرتاق فإنه جيب عمل تنبيه ملدير النظام كلما مت
15.10
إكتشاف هجوم.

ث  .التطبيق
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أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
ج .املسؤولية

مدير الشبكة ،ومستخدم اإلتصال عن بعد ،ومسؤول أمن املعلومات
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سياسة تطوير التطبيقات
 16.0سياسة توظيف وتطوير التطبيقات العامة
أ .الغرض
هذه السياسة حتدد متطلبات تطوير التطبيقات سواءاً كانت داخلية أو بطلب من املؤسسة.
ب  .اجملال
هذه السياسة قابلة للتطبيق على كل برجميات املؤسسة األساسية والربجميات األخرى ،ولكنها على كل
حال تستثين أنظمة التشغيل.
ت  .السياسة
متطلبات األمن الرمسي مطلوبة لكل تطويرات األنظمة سواءاً كانت داخلية أو

16.1
خارجية.
جيب عدم إستخدام أجهزة العمل لإلعتبارات التجريبية.
16.2
جيب أن يتم الفصل بني بيئة اإلنتاج وبيئة اإلختبار/التطوير.
16.3

جيب تسجيل أي خطأ حيصل يف النظام وإرساله للمربمج الذي قام بتطوير الربانمج.
16.4
قبل أن يتم نقل النظام إىل بيئة اإلنتاج (العمل احلقيقي) فإنه جيب توثيق الربانمج
16.5
بشكل مناسب.
جيب أال يتم إستخدام أي نسخ جتريبية ،أو جمانية أو حتت التطوير يف بيئات العمل
16.6
احلقيقي إال مبوافقة اإلدارة.
جيب أن يتم تثبيت منطق امللكية التجارية على اجلهاز األساسي املركزي بدالً من
16.7
أنظمة أجهزة سطح املكتب.
جيب أن متتلك الربجميات -احلساسة و ذات األمهية للمؤسسة -تسوية ضمان ،كما
16.8
جيب أن يتم اختبارها و املصادقة عليها من قبل طرف اثلث إلثبات كفاءهتا لتأدية ماهو
مطلوب.
جيب أن تظهر مجيع برامج الكمبيوتر ،أجزاء الربامج ،برجميات اجلافا الصغرية ،والواثئق
16.9
بياانت حقوق النسخ.
 16.10بعد التحقق من هوية املستخدم ،جيب عدم حفظ معلومات الدخول  -مثل أسم
املستخدم وكلمة السر -على اخلادم.
16.11

مجيع عمليات الدخول جيب أن تبىن على أساس " احلاجة للمعرفة".
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16.12

جيب أن يكون ملف التطبيق املخزن للمعلومات حممي بكلمة سر.

 16.13جيب أن متتلك املؤسسة أكواد املصدر األساسية للتطبيق أو جيب أن يكون هناك
إتفاقات ضمان مع املورد املزود للتطبيقات.
 16.14جيب أن خيضع التطبيق لتجربة مستفيضة وذلك قبل نقله لبيئة اإلنتاج أو العمل
احلقيقية.
 16.15ال جيب نقل أي تطبيق إىل بيئة العمل بدون إجتياز إختبار قبول املستخدم.
 16.16قبل أن يتم نقل التط بيق إىل بيئة اإلنتاج ،جيب أن يتم حذف أي حساابت خاصة
ابملطور هناك ،حبيث أال ميلك املطور أي حساب يف آلة اإلنتاج.
16.17
16.18
16.19

جيب أن تتبع قواعد البياانت سياسة كلمة السر.
أي عملية لتحديث قاعدة البياانت جيب أن تتم بطريقة صحيحة وبقناة آمنه.
عند إستخدام تطبيق مستودع البياانت ) (data warehouseفإن عملية

الدخول جيب أن تقتصر على اإلدارة العليا والوسطى.
ث  .التطبيق
خمالفة السياسة سيكون موضوع لعقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب بعيداً حلد إهناء اخلدمة.

ج .املسؤولية

مدير تكنوجليا املعلومات ،حملل النظم ،املربمج و مسؤول أمن املعلومات
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17.0

سياسة تطوير تطبيقات اإلنرتنت

أ .الغرض
هذه السياسة حتدد متطلبات تطوير التطبيقات سواءاً كانت داخلية أو بطلب من املؤسسة.
ب  .اجملال
هذه السياسة مالئمة جلميع تطبيقات اإلنرتنت واليت تطور حالياً أو مت تطويرها أو سيتم تطويرها يف
املستقبل.
ت  .السياسة
جيب إنشاء أسم دخول وكلمة سر مناسبيني ملستخدم تطبيق اإلنرتنت على أن يتم
17.1
إستخدام برتوكول طبقة الوصالت أو املقابس اآلمنة" "SSLألي صفحة تتواصل مع املستخدم
إبستخدام اسم املستخدم وكلمة السر.
جيب أن ال يتم إظهار كلمة السر على الشاشة ،كما يتوجب تعطيل خاصية "النسخ
17.2
واللصق" يف حقل إدخال كلمة السر.
يفضل أن يتم حفظ كلمة السر ابستخدام طريقة التمويه أحادية االجتاه
17.3
).(Hash function
17.4
17.5
17.6
حمدد.

جيب إستخدام قناة مؤمنة وذلك للبياانت ذات الطبيعة السرية.
جيب أن ميسح زر العودة للخلف كل احلقول ذات البياانت اهلامة.
جيب أن يكون لإلتصال بواسطة طبقة الوصالت أو املقابس اآلمنة SSLوقت إنتهاء

يف حالة حدوث اي خطأ ،فإنه جيب برجمة التطبيق حبيث خيلق صفحة خطأ متعارف
17.7
عليها ،بدال من رسالة اخلطأ املولدة من قبل النظام واليت قد تقوم بكشف معلومات عن
الشبكة الداخلية.
17.8

خادم اإلنرتنت جيب أال يقدم معلومات اعالنية للجميع عن تفاصيل اخلادم.
جيب أال تكون قائمة الدليل للواجهة البينية الثنائية للبوابة املشرتكة ) (APIمتاحة

17.9
للعميل.
 17.10جيب أن يتم التحقق من املعطيات والكلمات املدخلة بوساطة العميل وذلك قبل
التنفيذ ،وذلك إلحتمالية حتويل إستخدام هذه املدخالت الخرتاق قواعد البياانت.
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 17.11جيب أن يكون هنالك خطة منهجية لإلستجابة لإلخرتاقات يف حالة حدوث أي
اخرتاق على اخلادم أو يف حالة إنتهاك لألمن.
 17.12يتعني القيام إبختبار لإلخرتاق على التطبيق ،كما حيدد من قبل مسؤول أمن
املعلومات.
ث  .التطبيق
أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
ج .املسؤولية
مدير تكنوجليا املعلومات ،حملل النظم ،مدير موقع اإلنرتنت مربمج موقع اإلنرتنت ومسؤول أمن
املعلومات.
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 18.0سياسة أمن مركز بياانت/غرفة الكمبيوتر
أ .الغرض
هذه السياسة تناقش املتطلبات االزمة حلماية أنظمة الكمبيوتر وإلدارة العامليني يف مركز بياانت/غرفة
الكمبيوتر.
ب  .اجملال
هذه السياسة صاحلة لكل املناطق املادية ملكاتب املؤسسة ،متضمنة تلك املوجودة حالياً أو تلك اليت من
املمكن إضافتها الحقا.
ت  .السياسة
18.1
18.2
18.3

سيكون الدخول إىل غرفة الكمبيوتر مقصوراً على أفراد املؤسسة املخوليني فقط.
ال يسمح ابلزايرات أو اجلوالت يف غرفة الكمبيوتر.
جيب حراسة مندويب الطرف الثالث واملورديني إذا ما قاموا بزايرة غرفة الكمبيوتر.

18.4
18.5
18.6

جيب حفظ سجل لوقت أي دخول أو خروج على غرفة الكمبيوتر.
جيب توفري نظام إنذار ومقاومة حرائق مناسب.
جيب أن يتم تطبيق ومراقبة نظام حتكم ابلرطوبة.

جيب أن يتم احملافظة ومراقبة درجة احلرارة حبدود مناسبة.
18.7
جيب تطوير تدابري للطوارئ مناسبة لغرفة الكمبيوتر ،على أن يسهل الوصول هلذه
18.8
اإلجراءات .كما جيب أن يتم تدريب املوظفني ليكون تطبيق هذه التدابري فعال عند احلاجة.
آخذين بعني اإلعتبار أن هذه اإلجراءات جيب أن تراجع إبستمرار وخالل فرتات منتظمة.
سيقوم مسؤول أمن املعلومات بتنسيق اجلهود لتطوير املعايري لغرفة الكمبيوتر.
18.9
 18.10سيقوم مسؤول أمن املعلومات بتنسيق اجلهود للتأكد من وجود مزود طاقة ذو كفاءة
عالية لغرفة الكمبيوتر ،وللتأكد من توفر الضماانت الكافية حلماية األجهزة.
18.11
18.12

ال يسمح ابألكل أو الشرب أو التدخني يف غرفة الكمبيوتر.
مينع إستخدام اهلاتف النقال يف مركز البياانت.

ث  .التطبيق

أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.

ج .املسؤولية

مسؤول أمن املعلومات ،ومدير تكنوجليا املعلومات.
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 19.0سياسة وسائط التخزين
أ .الغرض

هذه السياسة تناقش متطلبات التعامل مع وسائط التخزين.
ب  .اجملال

هذه السياسة قابلة للتطبيق على مجيع وسائط التخزين .

السياسة

19.1

جيب أن يتم عمل قائمة جبميع وسائط التخزين اهلامة ،على أن يتم حفظها يف مكتبة

وسائط التخزين اآلمنة.
جيب أن يتم عنونة كل الوسائط بشكل مالئم.
19.2
جيب تدمري مجيع وسائط التخزين مادايً قبل التخلص منها.
19.3
جيب أن يتم التحقق والتأكد من مدة صالحية مجيع الوسائط ،عن طريق اإلستفسار
19.4
من املورد املعين.
جيب أن تفحص مجيع الوسائط للتأكد من خلوها من الفريوسات وذلك قبل
19.5
إستخدامها.
ت  .التطبيق
أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
ث  .املسؤولية
مسؤول أمن املعلومات ،ومدير تكنوجليا املعلومات
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 20.0سياسة أمن اخلادم
أ .الغرض
هذه السياسة تناقش املسائل املتعلقة أبمن اخلوادم الداخلية للمؤسسة ،وذلك للتأكد من أنه ليس هناك
أي دخول غري خمول على معلومات املؤسسة.
ب  .اجملال
هذه السياسة تنطبق على كل اخلوادم اململوكة أو املدارة بوساطة املؤسسة.
ت  .السياسة
20.1

جيب وضع اخلادم يف منطقة مادية آمنة.

جيب أن يتم توثيق مجيع اإلعدادات اخلاصة ابخلوادم ،على أن يتم املوافقة على هذه
20.2
الواثئق من قبل مدير تكنوجليا املعلومات ومسؤول أمن املعلومات.
جيب أن ميتلك كل خادم وثيقة للتهيئة و لنسخة نظام التشغيل املستخدم ،وللرقع
20.3
( (patchesاملثبتة ،ولطريقة عمل النسخ اإلحتياطية واإلسرتجاع.
20.4
20.5
20.6

كل سياسات إدارة التغيري جيب أن تطبق حبزم على اخلوادم.
جيب أن يوافق مسؤول أمن املعلومات على كل إعدادادت اخلوادم.
جيب أن يتم تعطيل اخلوادم الغري ضرورية ،مثل خادم اإلنرتنت وغريها.

جيب مراقبة سجل اخلادم أبساس منتظم ،كما يتم حتديده من قبل مسؤول أمن
20.7
املعلومات.
مجيع الرقع األمنية جيب أن تثبت على اخلادم بعد التأكد من أن ليس هلا أي أتثري
20.8
سليب على التطبيقات املدارة.
20.9
20.10
20.11

جيمع احلساابت التلقائية أو الزائرة سوف يتم إما تعطيلها أو تغيري كلمة السر هلا.
إذا ما لزم األمر إلدارة اخلادم عن بعد ،فإنه جيب إستخدام قناة آمنة هلذا الغرض.
جيب إستخدام احلساب املتحكم ابخلادم املستخدم األول أو املستخدم اجلذري فقط

عند احلاجة.
 20.12سيقوم مسؤول أمن املعلومات بعمل مبراجعة دورية.
ث  .التطبيق

أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة

ج .املسؤولية

مدير النظام ،مسؤول أمن املعلومات ،و مدير تكنوجليا املعلومات.
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سياسات إدارة العمليات
21.0

سياسة إدارة التهيئة

أ .الغرض
هذه السياسة األمنية تتناول التوثيق املناسب لتهيئة األنظمة اهلامة.
ب  .اجملال

هذه السياسة تنطبق على كل اخلوادم ،معدات الشبكة وغريها ،سواءاً كانت مملوكة أو مشغلة من قبل
املؤسسة.

ت  .السياسة

جيب توثيق كل هتيئات النظام متضمناً املعدات ،والربجميات ،و برجميات العمل
21.1
األساسية.
جيب أن يتم توفري الواثئق بنسختني ،واحدة مطبوعة وأخرى إلكرتونية.
21.2
جيب إعتبار إدارة التهيئة كخط قاعدي للوثيقة ،وكل التغيريات اليت تطرأ عن هذا اخلط
21.3
القاعدي جيب أن توثق حبسب سياسة إدارة التغيري.
أي تغيري يستجد على التهيئة األساسية جيب أن يتم توثيقه يف واثئق إدارة التهيئة،
21.4
وذلك قبل تسجيل هذه التغيريات على الذاكرة اخلارجية.
يتعيني موافقة مسؤول أمن املعلومات على كل واثئق التهيئة.
21.5
21.6

ث  .التطبيق

جيب إستخدام واثئق إدارة التهيئة وإدارة التغيري معاً يف حالة اإلسرتداد.

أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.

ج .املسؤولية
مدير النظام ،مسؤول أمن املعلومات ،ومدير تكنوجليا املعلومات.
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 22.0سياسة إدارة التغيري
أ .الغرض
هذه السياسة األمنية تضع التوثيق املناسب إلدارة التغيري لكل األنظمة احليوية.
ب  .اجملال

هذه السياسة تنطبق على كل اخلوادم احليوية ،ومعدات الشبكة ،وبرجميات العمل احليوية سواء كانت

مملوكة أو مشغلة من قبل املؤسسة.
ت  .السياسة
22.1

جيب إستخدام اإلجراءات واألساليب املعيارية للتعامل بفاعلية وحسم مع التغيريات و

للتحكم ابلتعديالت.
جيب توثيق كل التغيريات ،واحلصول على موافقة مسبقة لكل التغيريات املطبقة على
22.2
أنظمة اإلنتاج احليوية..
جيب تقدمي "طلب تغيري" للمدير املباشر ليتم إعتماده ،وسيقوم مسؤول أمن
22.3
املعلومات مبتابعة سري العمل إلعتماد التغيري.
جيب تقييم مجيع التغيريات ،وتقدير أتثريها وذلك قبل املوافقة عليها أو رفضها.
22.4
كل التغيريات ،عند املوافقة عليها ،جيب ان جتدول حبيث يتم التأكد من توفر فرتة
22.5
زمنية تسمح للعودة إىل ما قبل التغيري ،حتسباً حلدوث أي شيء غري متوقع.
جيب أن يرفق بوثيقة طلب التغيري تفاصيل اإلجراءات لعمل التغيري ،خطوة خبطوة .كما
22.6
جيب أن تتضمن أيضاً تفاصيل إجراءات الرجوع إىل ما قبل التغيري ،وذلك يف حالة ما إذا فشل
التغيري ومل حيقق النتيجة املرجوة.
مىت دعت احلاجة لتغيري برانمج التطبيق ،أو برانمج النظام ،أو الشبكة احمللية او أي
22.7
من املعدات ،فإن التغيري جيب أن يصرح ويعتمد ابلشكل املناسب.
كل تغيري جيب أن خيترب ابلكامل ،ويوثق متاماً.
22.8

جيب أن تتم التغريات يف الوقت الذي يكون النشاط على النظام معدوم أو منخفض.
22.9
ويف حالة ما إذا ل زم القيام أبكثر من تغيري يف نفس الوقت ،فإن التغيريات جيب أن ترتب على
حسب األولوية التقنية والعملية.
 22.10جيب ان يتم املوافقة على التغيريات بعد القيام بدراسة كافية لآلاثر املصاحبة واملرتتبة
على ذلك.
 22.11مبجرد املوافقة على التغريات ،فإنه جيب إدخاهلا يف سجل إدارة التغيري.
 22.12جيب أن يتم إختبار التغيريات بشكل وايف ،وعرض النتيجة على املدير املختص.
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22.13
ث  .التطبيق

جيب أن يتم تقدمي تقرير ملخص إدارة التغيري إىل اإلدارة األعلى أسبوعياً.

أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
ج .املسؤولية

مدير النظام ،مسؤول أمن املعلومات ،ومدير تكنوجليا املعلومات.
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 23.0سياسة إخراج املطبوعة والتوزيع
أ .الغرض
هذه السياسة حتدد املتطلبات للمخرجات املطبوعة ولتوزيعها.
ب  .اجملال

هذه السياسة تنطبق على كل اخلوادم احليوية ،ومعدات الشبكة ،وبرجميات العمل احليوية سواء كانت

مملوكة أو مشغلة من قبل املؤسسة.
ت  .السياسة
23.1
جيب أن يكون جلميع التقارير اهلامة املولده ابلكمبيوتر مستوى تصنيفي ،وذلك بناءاً
على أمهية هذا التقرير
مالك التطبيق سيحدد مستوى التصنيف.
23.2
إذا كان التقرير مصنف على أنه ليس "عام" ،فإن الصفحة األوىل جيب أن تكون
23.3
صفحة عنوان وأن يتم توضيح "مستوى التصنيف" و "اسم املستخدم" الذي طبع له/هلا التقرير.
سيقوم مسؤول أمن املعلومات من التأكد من أن اإلجراءات متوفرة للتأكد من أن
23.4
التقرير يذهب فقط للشخص املخول.
يقع على عاتق الشخص الذي يطبع التقرير مسؤولية التكفل ابحلماية املناسبة
23.5
للمعلومات اليت حيتويها.
إذا ما وجد شخص ما تقرير غري مصنف وال خيصه/ها ،فإن عليه/عليها إخبار مسؤول
23.6
أمن املعلومات.
ث  .التطبيق
أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
ج .املسؤولية
مستخدم طباعة التقرير ،ومسؤول أمن املعلومات ،ومدير تكنوجليا املعلومات.
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سياسات إستمرارية العمل
 24.0سياسة إستمرارية العمل العامة
أ .الغرض
الغرض من هذه السياسة هو تقدمي إرشادات متعلقة إبستمرارية العمل.
ب  .اجملال

هذه السياسة تنطبق على كل أنظمة العمل احليوية كما يتم اإلشارة هلا يف حتليل حوادث العمل وتقدير

املخاطر يف سياسة أمن املؤسسة.
ت  .السياسة
24.1

سيقوم مسؤول أمن املعلومات من التأكد من أن إستمرارية عمل أنظمة العمل احليوية

مكفولة حبسب متطلبات تقدير املخاطر للسياسة العامة.
ستقوم اإلدارة العليا بتقرير املدى خلطة التعايف وذلك بناءاً على تقرير تقدير املخاطر
24.2
(حبسب السياسة األمنية للمؤسسة).
األنظمة اهلامة ،حبسب تقدير املخاطر ،جيب أن متتلك إجراءات تعايف فعالة وموثقة يف
24.3
حالة أي كارثة.
جيب أن تقوم اإلدارة العليا بتعريف الكلمة "كارثة" وطريقة تقييم املخاطر املرتبطه هبا.
24.4
على أن يقوم مسؤول أمن املعلومات بتنسيق هذه املهمة.
جيب حتديث مجيع الواثئق املتعلقة إبستمرارية العمل إبنتظام.
24.5
سيقوم مسؤول أمن املعلومات من التأكد من توفر خطة طوارئ مناسبة ،ومن وجود
24.6
"خطة إستجابة للطوارئ".
ث  .التطبيق
أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
ج .املسؤولية

روؤساء أقسام العمل ،مسؤول أمن املعلومات ،ومدير تكنوجليا املعلومات.
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 25.0سياسة اإلسرتداد والنسخ اإلحتياطي) (Recovery & Back up
أ .الغرض
هذه السياسة ختصص مقاييس اإلسرتداد والنسخ اإلحتياطي للمؤسسة.
ب  .اجملال

هذه السياسة تنطبق على كل اخلوادم احليوية ،ومعدات الشبكة ،وبرجميات العمل احليوية سواء كانت

مملوكة أو مشغلة من قبل املؤسسة.
ت  .السياسة
25.1

جيب أن يكون النسخ اإلحتياطي لكل األجهزة اهلامة ،شامالً اخلادم)(Server

وأدوات اإلتصال وأدوات وبرامج املهمة احلامسة ،مكفول.
سوف يتم حتديد عدد مرات عمل النسخ اإلحتياطي وذلك بناءاً على طبيعة التطبيق
25.2
املستخدم.
طريقة النسخ اإلحتياطي املفضلة هي "النسخ االحتياطي الكامل" يتبعه "النسخ
25.3
اإلحتياطي التفاضلي".
إال بوجود أسباب مقنعة ،فإنه جيب جتنب إستخدام طريقة "النسخ اإلحتياطي
25.4
التزايدي" ألنه يف حالة إسرتجاع البياانت ،قد يؤدي فشل أحد النسخ اإلحتياطية إىل فشل
عملية اإلسرتجاع كاملة.
عند ختزين بياانت اترخيياً ،فإنه جيب مراعاة صالحية وسط التخزين.
25.5
جيب أن خيطط الوقت لعملية "النسخ اإلحتياطي املوزع" ليكون أبقل أتثري ممكن على
25.6
الشبكة الداخلية للمؤسسة.
25.7
25.8
25.9

جيب أال تنتهك عملية النسخ اإلحتياطي خصوصية النظام.
جيب أال يتم إستخدام أي كمبيوترات عامة لعمل نسخ إحتياطي للبياانت اهلامة.
جيب فحص البياانت املؤرشفة إبستمرار.

 25.10جيب أن يتم التدقيق على كل النسخ اإلحتياطية للتأكد من سالمة وسط التخزين،
كما جيب تفعيل ميزة "القراءة بعد الكتابة" كلما كانت متاحة.
 25.11يف حالة ماإذا كان عمالء النسخ اإلحتياطي املوزعني غري متوفرين ،فإنه جيب وضع
بياانت العمل اهلامة يف ملف على اخلادم لعمل نسخ إحتياطي له ،حيث سيقوم مسؤول أمن
املعلومات بعمل الرتتيبات الالزمة .وسيقوم مسؤول أمن املعلومات ،ابلتشاور مع مدير
تكنوجليا املعلومات  ،بعمل الرتتيب للقفز األلكرتوين؛ أي ختزين بياانت النسخ اإلحتياطية خارج
املوقع.
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 25.12عندما تصبح وسائط التخزين بالفائدة ،فإنه جيب أن يتم التخلص منها ماداي بكسرهاً
أو يفضل حرقها.
ث  .التطبيق

أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.

ج .املسؤولية
كل املوظفني ،ومسؤول أمن املعلومات ومدير تكنوجليا املعلومات

سياسات الطرف الثالث واملوظفني
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 26.0سياسة املوظفني
أ .الغرض
هذه السياسة ختتص ابإلرشادات واملقاييس املتعلقة ابملوارد البشرية ذات الصلة اخلاصة أبمن املعلومات.
ب  .اجملال

هذه السياسة تنطبق على كل املوظفني ذوي العقود أو الثابتني.

ت  .السياسة

يلزم املواد البشرية وقبل تعيني أي موظف حمتمل ،البحث يف سجل املوظف السابق،
26.1
اإلتصال ابملراجع ،والتأكد من صحة الشهادات التعليمية.
جيب على املوظفني التوقيع على تعهد بقبول املسؤولية ابإلنضمام لسياسات األمن.
26.2
ستقوم إدارة املوارد البشرية ابلتأكد من أن املسؤولية األمنية من ضمن مسؤوليات
26.3
العمل للموظف.
سيتم تنبيه كل موظف إىل سياسة أمن املعلومات يف وثيقة الشروط واألحكام للعمل.
26.4
ستقوم إدارة املوارد البشرية من التأكد من أنه يتم الفصل بني الواجبات وتدوير
26.5
املوظفني يف العمل ،إينما أمكن.
ستقوم إدارة املوارد البشرية من التأكد من عقد مقابلة مغادرة ،وذلك عندما يرغب
26.6
املوظف برتك الوظيفة ابملؤسسة.
ستقوم إدارة املوارد البشرية من التأكد من أنه مت حذف كل حساابت الكمبيوتر
26.7
للموظف وذلك قبل التسوية النهائية له/ها.
يف حالة ما إذا مت إهناء خدمة املوظف دون موافقته ،فإنه جيب أن يتم مرافقته/مرافقتها
26.8
من مبىن املؤسسة.

ث  .التطبيق
أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
ج .املسؤولية

املوارد البشرية ،مسؤول أمن املعلومات و قسم ومدير تكنوجليا املعلومات.
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 27.0سياسة الطرف الثالث
أ .الغرض
هذه السياسة ختتص ابإلرشادات واملقاييس املتعلقة ابلطرف الثالث واملورد اخلارجي.
ب  .اجملال

هذه السياسة تنطبق على األطراف أايً كانوا ،سواء موردين ،متعهدين ،مستشاريني أو مورديني خارجيني

خمتصيني.

ت  .السياسة
27.1

جيب أن يتم حتديد املخاطر املرتتبة على مشاركة طرف اثلث ،واملرتتبة على اإلستعانة

مبصدر خارجي ،والتدابري املناسبة واملتخذة ملعاجلتها.
تعترب املوافقة على إتفاقية احملافظة على السرية – أو كما تسمى أحياانً إتفاقية عدم
27.2
الكشف (أو اإلفصاح) -ضرورية وذلك قبل مشاركة املعلومات اهلامة مع أي طرف اثلث.
جيب حتديد دور ومسؤوليات الطرف الثالث بوضوح.
27.3
سيتم إعطاء الطرف الثالث صالحية الدخول على نظام الكمبيوتر للمؤسسة وذلك
27.4
فقط بعد التوقيع على عقد رمسي حيوي كل املتطلبات األمنية الواجب على الطرف الثالث
اإللتزام هبا.
يف حالة ما إذا مت تعريف مستخدمني خارجيني أو طرف اثلث على النظام ،فإهنم
27.5
مجيعاً جيب أن يكون لديهم اتريخ إنتهاء صالحية إجباري.
يف حالة ما إذا إحتاج الطرف الثالث أو املستخدم اخلارجي للحصول على إمتيازات
27.6
إستخدام خدميت الطلب اهلاتفي والطلب الداخلي لتأدية مهامه ،فإته يتوجب تقييد ومراقبة
هذه الصالحيات.
ث  .التطبيق
أي إنتهاك للسياسة سيكون موضوع إىل عقوابت أتديبية ،واليت قد تذهب إىل حد مثل إهناء اخلدمة.
ويف حالة الطرف الثالث قد تصل إىل حد إهناء العقد.
ج .املسؤولية

رؤساء األقسام ،املوارد البشرية ،ومسؤول أمن املعلومات ،ومدير تكنوجليا املعلومات.
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