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 -1مقدمة
إن تعريف األمن السيبراني هو حماية الشبكات وأنظمة تقنية املعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة
وبرمجيات ،وما تقدمه من خدمات ،وما تحويه من بيانات ،من أي اختراق ،أو تعطيل ،أو تعديل ،أو دخول ،أو استخدام ،أو
استغالل غير مشروع .كما يشمل هذا املفهوم أمن املعلومات واألمن اإللكتروني واألمن الرقمي ونحوهما.
وحيث أن الهيئة الوطنية لألمن السيبراني وهي الجهة التنظيمية في الدولة واملعنية بإعداد االستراتيجية الوطنية لألمن
السيبراني واالشراف على تنفيذها ،مع وضع السياسات وآليات الحوكمة واألطر واملعايير والضوابط واإلرشادات املتعلقة باألمن
السيبراني وتعميمها على الجهات ذات العالقة ومتابعة االلتزام بها وتحديثها ،باإلضافة إلى إشعار الجهات املعنية باملخاطر
والتهديدات ذات العالقة باألمن السيبراني ،وذلك بهدف حماية املصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني ُ
والبنى التحتية الحساسة
والقطاعات ذات األولوية والخدمات واألنشطة الحكومية .حيث طرحت الهيئة الوطنية لألمن السيبراني مجموعة من أدوات
األمن السيبراني ملساعدة الجهات في تطوير ورفع كفاءة األمن السيبراني وزيادة فعاليته لديها ،كما قامت الهيئة بتطوير أدوات
األمن السيبراني ( )Cybersecurity Toolkitوهي عبارة عن محتوى يشمل نماذج توضيحية لسياسات ومعايير ووثائق األمن
السيبراني.
هذا وقد تم األخذ بعين االعتبار عند إنشاء هذه الوثيقة مجموعة أدوات ونماذج األمن السيبراني التي طرحتها الهيئة
الوطنية لألمن السيبراني ،وتهدف هذه الوثيقة إلى تقديم السياسة العامة لألمن السيبراني في جامعة امللك فيصل وذلك بما
يتوافق مع الضوابط واألطر التنظيمية ذات العالقة باألمن السيبراني في الدولة ،وكذلك بما يتناسب مع التقنيات الحديثة
ّ
بالتحول الرقمي وما يتبعها من إجراءات لتأمين وحماية وتعزيز كافة جوانب األمن السيبراني في أنظمة وخدمات جامعة
املرتبطة
امللك فيصل.
وقد اشتملت هذه السياسة على مجموعة من السياسات واملعايير الفرعية ذات العالقة بكافة جوانب األمن السيبراني،
وكذلك الهيكل التنظيمي لألمن السيبراني في الجامعة وما يشمله من أدوار ومسؤوليات األمن السيبراني ،باإلضافة إلى األعمال
واملهام التي تقوم بها لجنة األمن السيبراني بالجامعة.

 -2أهداف السياسة العامة
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بتوثيق
متطلبات األمن السيبراني والتزام جامعة امللك فيصل بها ،لتقليل املخاطر السيبرانية وحمايتها من التهديدات الداخلية
والخارجية ،ويتم ذلك من خالل التركيز على األهداف األساسية للحماية وهي :سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األعمال التنظيمية الخاصة بجامعة امللك فيصل ،واملتطلبات التشريعية
والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب تشريعي في الضابط رقم  1-3-1من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ()ECC-1:2018
الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.
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 -3نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع األصول املعلوماتية والتقنية لجامعة امللك فيصل وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.
تعتبر هذه السياسة هي املحرك الرئيس ي لجميع سياسات األمن السيبراني وإجراءاته ومعاييره ذات املواضيع املختلفة،
وكذلك أحد املدخالت لعمليات جامعة امللك فيصل الداخلية ،مثل عمليات املوارد البشرية وعمليات إدارة املوردين وعمليات
إدارة املشاريع وإدارة التغيير وغيرها.

 -4عناصر السياسة العامة
 -1يجب على وحدة األمن السيبراني تحديد معايير األمن السيبراني وتوثيق سياساته وبرامجهً ،
بناء على نتائج تقييم املخاطر،
ً
وبشكل يضمن نشر متطلبات األمن السيبراني ،والتزام جامعة امللك فيصل بها ،وذلك وفقا ملتطلبات األعمال التنظيمية
لجامعة امللك فيصل ،واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة .واعتمادها من قبل معالي رئيس الجامعة .كما يجب
إطالع العاملين املعنيين في جامعة امللك فيصل واألطراف ذات العالقة عليها.
 -2يحق لوحدة األمن السيبراني االطالع على املعلومات ،وجمع األدلة الالزمة للتأكد من االلتزام باملتطلبات التشريعية
والتنظيمية ذات العالقة املتعلقة باألمن السيبراني.
 -3تشتكل أدوار ومسؤوليات األمن السيبراني ( )Responsibilities Cybersecurity Roles andعلى وذع وتحديد مهمات
ومسؤوليات واضحة لجمي ع األطراف املشاركة في تطبيق ضوابط األمن السيبراني بما في ذلك الهيكل التنظيمي لألمن
السيبراني وأدوار ومسؤوليات أعضاء لجنة األمن السيبراني بالجامعة.
 -4يجب على وحدة األمن السيبراني تطوير سياسات األمن السيبراني وبرامجه ومعاييره وتطبيقها ،واملتمثلة في:
1-4

سياسة االلتزام بتشريعات وتنظيمات ومعايير األمن السيبراني (Regulatory Cybersecurity
 )Complianceللتأكد من توافق سياسة األمن السيبراني بالجامعة وما تشمله من تنظيمات مع املتطلبات
التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.

2-4

سياسة اإلعدادات والتحصين لضمان توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير
املتعلقة بحماية وتحصين وضبط إعدادات األصول املعلوماتية والتقنية والتطبيقات الخاصة بالجامعة.

3-4

سياسة الحماية من البرمجيات الضارة لضمان توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات
واملعايير املتعلقة بحماية أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة والخوادم الخاصة بالجامعة من تهديدات
البرمجيات الضارة وتقليل املخاطر السيبرانية الناتجة عن التهديدات الداخلية والخارجية.

4-4

سياسة أمن الخوادم لضمان توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة
بالخوادم ( ) Serversالخاصة بجامعة امللك فيصل لتقليل املخاطر السيبرانية وحمايتها من التهديدات الداخلية
والخارجية.
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5-4

سياسة أمن الشبكات ( )Networks Security Managementلضمان حماية شبكات الجامعة من املخاطر
السيبرانية.

6-4

سياسة أمن البريد اإللكتروني ( )Email Protectionلضمان حماية البريد اإللكتروني الخاص بالجامعة من
املخاطر السيبرانية.

7-4

سياسة أمن أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة واألجهزة الشخصية ()Mobile Devices Security
لضمان حماية األجهزة املحمولة التابعة للجامعة (بما في ذلك أجهزة الحاسب املحمول ،والهواتف الذكية،
واألجهزة الذكية اللوحية) من املخاطر السيبرانية .ولضمان التعامل بشكل آمن مع املعلومات الحساسة،
واملعلومات الخاصة بأعمال الجامعة وحمايتها ،أثناء النقل والتخزين ،وعند استخدام األجهزة الشخصية
للعاملين في جامعة امللك فيصل (مبدأ ".)"BYOD

8-4

سياسة االستخدام املقبول لألصول لضمان توفير متطلبات األمن السيبراني لتقليل املخاطر السيبرانية املتعلقة
باستخدام أنظمة الجامعة وأصولها وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية والعناية باألهداف األساسية
للحماية.

9-4

سياسة مراجعة وتدقيق األمن السيبراني ( )Assessment and Audit Cybersecurity Periodicalللتأكد
ً
من أن ضوابط األمن السيبراني لدى الجامعة مطبقة ،وتعمل وفقا للسياسات واإلجراءات التنظيمية للجامعة،
ً
ُ
واملتطلبات التشريعية التنظيمية الوطنية ذات العالقة ،واملتطلبات األخرى املقرة تنظيميا بالجامعة.

10-4

سياسة إدارة هويات الدخول والصالحيات ( )Management Identity and Accessلضمان حماية األمن
السيبراني للوصول املنطقي ( )Access Logicalإلى األصول املعلوماتية والتقنية للجامعة من أجل منع الوصول
غير املصرح به ،وتقييد الوصول إلى ما هو مطلوب إلنجاز األعمال املتعلقة بجامعة امللك فيصل.

11-4

سياسة األمن السيبراني للموارد البشرية ( )Resources Cybersecurity in Humanللتأكد من أن مخاطر
األمن السيبراني ومتطلباته املتعلقة بالعاملين (املوظفين واملتعاقدين) في الجامعة تعالج بفعالية قبل إنهاء عملهم،
ً
وأثنائه وعند انتهائه ،وذلك وفقا للسياسات واإلجراءات التنظيمية للجامعة ،واملتطلبات التشريعية والتنظيمية
ذات العالقة.

12-4

سياسة إدارة سجالت األحداث ومر اقبة األمن السيبراني (Logs and Monitoring Cybersecurity Event
 )Managementلضمان جمع سجالت أحداث األمن السيبراني ،وتحليلها ،ومراقبتها في الوقت املناسب من أجل
االكتشاف االستباقي للهجمات السيبرانية ،وإدارة مخاطرها بفعالية ملنع اآلثار السلبية املحتملة على أعمال
الجامعة أو تقليلها.

13-4

سياسة إدارة حزم التحديثات واإلصالحات لضمان تحديد متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل
املمارسات واملعايير املتعلقة بإدارة حزم التحديثات واإلصالحات لألنظمة والتطبيقات وقواعد البيانات وأجهزة
الشبكة وأجهزة معالجة املعلومات الخاصة بالجامعة.
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14-4

سياسة األمن السيبراني املتعلق باألطراف الخارجية (Computing Third-Party and Cloud
 )Cybersecurityلضمان حماية أصول الجامعة من مخاطر األمن السيبراني املتعلقة باألطراف الخارجية (بما في
ً
ذلك خدمات اإلسناد لتقنية املعلومات " "Outsourcingوالخدمات املدارة " )"Managed Servicesوفقا
للسياسات واإلجراءات التنظيمية للجامعة ،واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.

15-4

سياسة اختبار االختراق ( )Penetration Testingلتقييم مدى فعالية قدرات تعزيز األمن السيبراني واختباره
في الجامعة ،وذلك من خالل محاكاة تقنيات الهجوم السيبراني الفعلية وأساليبه ،والكتشاف نقاط الضعف
ً
األمنية غير املعروفة ،والتي قد تؤدي إلى االختراق السيبراني لجامعة امللك فيصل وذلك وفقا للمتطلبات التشريعية
والتنظيمية ذات العالقة.

16-4

سياسة إدارة الثغرات ( )Vulnerabilities Managementلضمان اكتشاف الثغرات التقنية في الوقت
املناسب ،ومعالجتها بشكل فعال ،وذلك ملنع احتمالية استغالل هذه الثغرات من قبل الهجمات السيبرانية وتقليل
ذلك ،وكذلك تقليل اآلثار املترتبة على أعمال الجامعة.

17-4

سياسة إدارة حوادث وتهديدات األمن السيبراني ()Threat Management Cybersecurity Incident and
لضمان اكتشاف حوادث األمن السيبراني وتحديدها في الوقت املناسب ،وإدارتها بشكل ّ
فعال ،والتعامل مع
ً
تهديدات األمن السيبراني استباقيا ،من أجل منع اآلثار السلبية املحتملة أو تقليلها على أعمال الجامعة ،مع
مراعاة ما ورد في األمر السامي الكريم ذو الرقم  37140والتاريخ 1438/8/14هـ.

18-4

سياسة أمن قواعد البيانات لضمان توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير
املتعلقة بحماية قواعد البيانات ( )Databaseالخاصة بالجامعة لتقليل املخاطر السيبرانية وحمايتها من
التهديدات الداخلية والخارجية.

19-4

سياسة حماية تطبيقات الويب ( )Web Application Securityلضمان حماية تطبيقات الويب الداخلية
والخارجية للجامعة من املخاطر السيبرانية.

20-4

سياسة األمن السيبراني ألنظمة التحكم الصناعي ( )Cybersecurity Industrial Control Systemsلضمان
إدارة األمن السيبراني بشكل سليم وفعال ،لحماية توافر أصول الجامعة وسالمتها وسريتها وهي األصول املتعلقة
وأنظمة التحكم الصناعي وأنظمته ( )OT\ICSضد الهجوم السيبراني (مثل الوصول غير املصرح به ،والتخريب
والتجسس والتالعب) بما يتسق مع استراتيجية األمن السيبراني للجامعة ،وكذلك إدارة مخاطر األمن السيبراني،
واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وكذلك املتطلبات األخرى املتعلقة باألمن السيبراني و ّ
املقرة
ً
تنظيميا على الجامعة.

21-4

سياسة التشفير ( )Cryptographyلضمان االستخدام السليم والفعال للتشفير لحماية األصول املعلوماتية
ً
اإللكترونية الخاصة بالجامعة ،وذلك وفقا للسياسات ،واإلجراءات التنظيمية للجامعة ،واملتطلبات التشريعية
والتنظيمية ذات العالقة.
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22-4

سياسة إدارة مخاطر األمن السيبراني لضمان تحديد متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات
ً
واملعايير إلدارة مخاطر األمن السيبراني في الجامعة ،وذلك وفقا العتبارات سرية األصول املعلوماتية والتقنية
وتوافرها وسالمتها.

23-4

سياسة األمن السيبراني املتعلق بالحوسبة السحابية واالستضافة (Computing and Hosting Cloud
 )Cybersecurityلضمان معالجة املخاطر السيبرانية ،وتنفيذ متطلبات األمن السيبراني للحوسبة السحابية،
ً
واالستضافة بشكل مالئم ّ
وفعال ،وذلك وفقا للسياسات واإلجراءات التنظيمية للجامعة ،واملتطلبات التشريعية
والتنظيمية ،واألوامر والقرارات ذات العالقة .وضمان حماية األصول املعلوماتية والتقنية للجامعة على خدمات
الحوسبة السحابية ،التي تتم استضافتها أو معالجتها ،أو إدارتها بواسطة أطراف خارجية.

24-4

سياسة إدارة النسخ االحتياطية ( )Backup and Recovery Managementلضمان حماية بيانات الجامعة
ومعلوماتها ،وكذلك حماية اإلعدادات التقنية لألنظمة والتطبيقات الخاصة بالجامعة من األضرار الناجمة عن
ً
املخاطر السيبرانية ،وذلك وفقا للسياسات واإلجراءات التنظيمية للجامعة ،واملتطلبات التشريعية والتنظيمية
ذات العالقة.

25-4

سياسة حماية وتصنيف البيانات واملعلومات ()Data and Information Protection and Classification
ً
لضمان حماية السرية ،وسالمة بيانات ومعلومات الجامعة ودقتها وتوافرها ،وذلك وفقا للسياسات واإلجراءات
التنظيمية للجامعة ،واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.

26-4

سياسة األمن املادي والبيئي ( )Physical and Environmental Securityلضمان حماية األصول املعلوماتية
والتقنية للجامعة من الوصول املادي غير املصرح به ،والفقدان والسرقة والتخريب.

27-4

سياسة إدارة األصول ( )Asset Managementللتأكد من أن جامعة امللك فيصل لديها قائمة جرد دقيقة
وحديثة لألصول تشمل التفاصيل ذات العالقة لجميع األصول املعلوماتية والتقنية املتاحة بالجامعة ،من أجل
دعم العمليات التشغيلية للجامعة ومتطلبات األمن السيبراني ،لتحقيق سرية األصول املعلوماتية والتقنية،
وسالمتها ،ودقتها ،وتوافرها.

 -5األدوار والمسؤوليات
يهدف هذا القسم إلى تحديد املسؤوليات الخاصة بتطبيق برامج ومتطلبات األمن السيبراني ودعمه وتعزيزه في جامعة
امللك فيصل ،ويجب على جميع األطراف املشاركة في تطبيق برامج ومتطلبات األمن السيبراني فهم أدوارهم والقيام بمسؤولياتهم
املتعلقة باألمن السيبراني في الجامعة ،كما يهدف هذا القسم إلى التأكد من أن جميع األطراف املشاركة في تطبيق ضوابط األمن
السيبراني في الجامعة على دراية بمسؤولياتهم في تطبيق برامج ومتطلبات األمن السيبراني في الجامعة ،باإلضافة إلى االلتزام
بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب تشريعي في الضابط رقم 1-4-1
والضابط رقم  1-9-1من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.
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ُ
 -1تمثل القائمة اآلتية أبرز مجموعة األدوار واملسؤوليات الالزمة إلقرار سياسات األمن السيبراني وإجراءاته ،ومعاييره
وبرامجه ،وتنفيذها واتباعها ،على أن تقوم وحدة األمن السيبراني متمثلة في الرئيس التنفيذي للوحدة ومدير الوحدة
بالتنسيق لعمل التالي:
 1-1-1الرفع لصاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة من أجل تشكيل لجنة لألمن السيبراني بالجامعة على أن
يكون الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني أحد أعضاء تلك اللجنة.
 2-1-1الرفع لصاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة من أجل الحصول على املوافقة على سياسات األمن
السيبراني ،والتأكد من إطالع األطراف املعنية عليها وتطبيقها ،ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
 3-1-1الجهة/الجهات املسؤولة عن املوارد البشرية بالجامعة والتي يعمل لديها موظفين متعاقدين من خالل
مشاريع تشغيلية ،وذلك من أجل تطبيق متطلبات األمن السيبراني املتعلقة بمنسوبي الجامعة.
 4-1-1التنسيق مع الجهة املعنية بالشؤون القانونية في الجامعة من أجل التأكد من أن شروط ومتطلبات األمن
ً
السيبراني واملحافظة على سرية املعلومات (ُ )Non-disclosure Clausesملزمة قانونيا في عقود منسوبي
الجامعة ،واألطراف الخارجية.
 5-1-1التنسيق مع قسم التطوير والجودة واألقسام ذات الصلة في عمادة تقنية املعلومات من أجل مراجعة
ً
ضوابط األمن السيبراني وتدقيق تطبيقها وفقا للمعايير العامة املقبولة للمراجعة والتدقيق ،واملتطلبات
التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.
 6-1-1التنسيق مع كافة جهات الجامعة من أجل دعم سياسات األمن السيبراني وإجراءاته ومعاييره وبرامجه،
وتوفير جميع املوارد املطلوبة لتحقيق األهداف املنشودة بما يخدم املصلحة العامة لجامعة امللك
فيصل ،وكذلك العمل على توعية وتعريف منسوبي الجامعة بمتطلبات األمن السيبراني في الجامعة
وااللتزام بها.

 -6االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد
وبصفة دورية من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب
اإلجراءات النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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 -7االستثناءات
ُيمنع تجاوز سياسات األمن السيبراني ومعاييره ،دون الحصول على تصريح رسمي مسبق من الرئيس التنفيذي لوحدة
األمن السيبراني أو لجنة األمن السيبراني بالجامعة ،ما لم يتعارض مع املتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.
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سياسة االلتزام بتشريعات وتنظيمات ومعايير األمن السيبراني
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير لضمان التأكد من توافق
سياسة األمن السيبراني بالجامعة وما تشمله من تنظيمات مع املتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.
وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب تشريعي
في الضابط رقم  1-7-1من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني ،وملزيد من
التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع األنظمة واإلجراءات الخاصة بجامعة امللك فيصل ،وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
ً
 -1يجب تحديد قائمة التشريعات والتنظيمات املتعلقة باألمن السيبراني واملتطلبات ذات الصلة وتوثيقها وتحديثها دوريا.
 -2يجب توفير التقنيات الالزمة للتحقق من االلتزام بمتطلبات الجهات التشريعية والتنظيمية املتعلقة باألمن السيبراني.
ً
 -3يجب مراجعة سياسات األمن السيبراني وإجراءاته دوريا لضمان التزامها باملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.
ً
 -4يجب التأكد من تطبيق سياسات األمن السيبراني وإجراءاته دوريا.
 -5يجب التأكد من االلتزام باملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة بشكل دوري عن طريق استخدام األدوات املناسبة مثل:
 1-5أنشطة تقييم مخاطر األمن السيبراني.
 2-5أنشطة إدارة الثغرات.
 3-5أنشطة اختبار االختراقات.
 4-5املراجعة األمنية للشفرة املصدرية.
 5-5مراجعة معايير األمن السيبراني.
 6-5استبيانات املستخدمين.
 7-5املقابالت مع أصحاب املصلحة.
 8-5مراجعة الصالحيات على النظام والشبكة.
 9-5مراجعة سجالت األمن السيبراني وحوادثه.
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 -6يجب تحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة والعمل على تطبيقها لتصحيح الثغرات لجميع متطلبات االلتزام من قبل أصحاب
العالقة.
 -7يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر نحو االلتزام بتطبيق ضوابط ومعايير األمن السيبراني.
 -8يجب تنفيذ اإلجراءات املناسبة لضمان االلتزام باملتطلبات التشريعية والتنظيمية املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية واستخدام
البرمجيات.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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سياسة اإلعدادات والتحصين
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بحماية وتحصين
وضبط إعدادات األصول املعلوماتية والتقنية والتطبيقات الخاصة بجامعة امللك فيصل ملقاومة الهجمات السيبرانية من خالل التركيز
على األهداف األساسية للحماية وهي :سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
تهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  2-2-6-1والضابط رقم  5-3-6-1من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة عن الهيئة
الوطنية لألمن السيبراني ،وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع األصول املعلوماتية والتقنية والتطبيقات الخاصة بجامعة امللك فيصل ،وتنطبق على جميع
منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1يجب تحديد جميع األصول املعلوماتية والتقنية املستخدمة داخل الجامعة وكذلك التطبيقات والبرمجيات املعتمدة والتأكد من
توفير معايير تقنية أمنية ( )Technical Security Standardsلها.
 -2يجب تطوير وتوثيق واعتماد املعايير التقنية األمنية الخاصة بجميع األصول املعلوماتية والتقنية والتطبيقات والبرمجيات املصرح
بها داخل الجامعة.
 -3يجب تحصين وضبط إعدادات أجهزة الحاسب اآللي ،واألنظمة ،والتطبيقات ،وأجهزة الشبكات ،واألجهزة األمنية الخاصة بالجامعة
بما يتوافق مع املعايير التقنية األمنية املعتمدة ملقاومة الهجمات السيبرانية.
 -4يجب استخدام إحدى الطرق التالية لتطوير املعايير األمنية التقنية:
1-4

ً
ُ
دليل اإلعدادات والتحصين ( )Security Configuration Guidanceالخاص باملورد وذلك وفقا للسياسات واإلجراءات
التنظيمية الخاصة بالجامعة ،واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة وأفضل املمارسات الدولية في هذا املجال.

2-4

دليل اإلعدادات والتحصين من مصادر موثوقة ومتوافقة مع املعايير املصنعية ،مثل :مركز أمن اإلنترنت ( ،)CISومعهد األمن
والشبكات وإدارة النظم ( ،)SANSواملعهد الوطني للمعايير والتقنية ( ،)NISTووكالة أنظمة معلومات الدفاع ( ،)DISAودليل
التطبيق الفني األمني ( ،)STIGوغيرها.
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3-4

تطوير معايير أمنية تقنية خاصة بالجامعة بما يتناسب مع طبيعة األعمال وبما يتوافق مع دليل اإلعدادات والتحصين
الخاص باملورد واملعايير املصنعية.

 -5يجب أن تغطي الضوابط الخاصة باملعايير التقنية األمنية بحد أدنى ما يلي:
1-5

إيقاف أو تغيير الحسابات املصنعية واالفتراضية.

2-5

منع تثبيت البرمجيات غير املرغوب بها.

3-5

تعطيل منافذ الشبكة غير املستخدمة.

4-5

تعطيل الخدمات غير املستخدمة.

5-5

تقييد استخدام وسائط الحفظ والتخزين الخارجي.

6-5

ُ
تغيير اإلعدادات االفتراضية التي قد تستغل في الهجمات السيبرانية.

 -6يجب مراجعة اإلعدادات والتحصين والتأكد من تطبيقها في الحاالت التالية:
1-6

ً
ً
مراجعة اإلعدادات والتحصين لألصول املعلوماتية والتقنية والتطبيقات دوريا والتأكد من تطبيقها وفقا للمعايير التقنية
األمنية املعتمدة.

2-6

مراجعة اإلعدادات والتحصين قبل إطالق وتدشين املشاريع والتغييرات املتعلقة باألصول املعلوماتية والتقنية.

3-6

مراجعة اإلعدادات والتحصين قبل إطالق وتدشين التطبيقات.

4-6

ً
ً
مراجعة اإلعدادات والتحصين ألنظمة التحكم الصناعي دوريا والتأكد من تطبيقها وفقا للمعايير التقنية األمنية املعتمدة.

5-6

قبل إجراء التغيرات يجب دراسة تأثير التغيير على كافة جوانب األمن السيبراني ،ويجب كذلك إخطار وحدة األمن السيبراني
قبل تنفيذ أو إجراء أي تغيير.

ً
 -7يجب اعتماد صورة ( )Imageإلعدادات وتحصين األصول املعلوماتية والتقنية الخاصة بالجامعة وفقا للمعايير التقنية األمنية
وحفظها في مكان آمن.
 -8يجب استخدام صورة ( )Imageمعتمدة في تثبيت أو تحديث األصول املعلوماتية والتقنية.
ً
ً
 -9يجب توفير التقنيات الالزمة إلدارة اإلعدادات والتحصين مركزيا والتأكد من إمكانية تطبيق أو تحديث اإلعدادات والتحصين تلقائيا
لكافة األصول املعلوماتية والتقنية في مواعيد زمنية محددة ومخطط لها.
 -10يجب توفير نظام مراقبة اإلعدادات املتوافقة مع بروتوكول أتمتة املحتوى األمني (Security Content Automation Protocol
)” “SCAPللتأكد من أن اإلعدادات متوافقة مع املعايير التقنية األمنية املعتمدة ومطبقة بشكل كامل ،كما يجب اإلبالغ عن أي
تغييرات غير ّ
مصرح بها.
 -11يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر إلدارة اإلعدادات والتحصين.
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 -12يجب مراجعة متطلبات األمن السيبراني املتعلقة باإلعدادات والتحصين لألصول املعلوماتية والتقنية والتطبيقات الخاصة
ً
بالجامعة سنويا أو في حالة حدوث تغييرات في املتطلبات التشريعية أو التنظيمية أو املعايير ذات العالقة.
 -13تضمين مخاطر األمن السيبراني في سياسة االستخدام املقبول .Acceptable Use policy
 -14عند ترسية ا لعقود يجب إعطاء األولية للشركات الحاصلة على شهادات تثبت توافق معايير األمن السيبراني لديها مع معايير
الجامعة وكذلك معايير وضوابط وسياسات الهية الوطنية لألمن السيبراني.

األدوار والمسؤوليات
راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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.3

سياسة الحماية من البرمجيات الضارة
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بحماية أجهزة
املستخدمين واألجهزة املحمولة والخوادم الخاصة بجامعة امللك فيصل من تهديدات البرمجيات الضارة وتقليل املخاطر السيبرانية
الناتجة عن التهديدات الداخلية والخارجية من خالل التركيز على األهداف األساسية للحماية وهي سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  1-3-2من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع أجهزة املستخدمين والخوادم الخاصة بجامعة امللك فيصل ،وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1البنود العامة
1-1

يجب على وحدة األمن السيبراني تحديد تقنيات وآليات الحماية الحديثة واملتقدمة وتوفيرها والتأكد من موثوقيتها.

2-1

يجب تطبيق تقنيات وآليات الحماية لحماية أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة والخوادم من البرمجيات الضارة
( )Malwareوإدارتها بشكل آمن.

3-1

يجب التأكد من أن تقنيات وآليات الحماية قادرة على اكتشاف جميع أنواع البرمجيات الضارة املعروفة وإزالتها ،مثل
الفيروسات ( ،)Virusوأحصنة طروادة ( ،)Trojan Horseوالديدان ( ،)Wormsوبرمجيات التجسس (،)Spyware
وبرمجيات اإلعالنات املتسللة ( ،)Adwareومجموعة الجذر (.)Root Kits

4-1

قبل اختيار تقنيات وآليات الحماية فإنه يجب التأكد من مالءمتها ألنظمة التشغيل الخاصة بالجامعة مثل أنظمة ويندوز
( )Windowsوأنظمة يونكس ( )UNIXوأنظمة لينكس ( )Linuxونظام ماك ( )Macوغيرها.

5-1

في حال تسبب تحديث تقنيات الحماية بضرر لألنظمة أو متطلبات األعمال فإنه يجب التأكد من أن تقنيات الحماية قابلة
لالسترجاع إلى النسخة السابقة.

6-1

يجب تقييد صالحيات تعطيل التثبيت أو إلغائه أو تغيير إعدادات تقنيات الحماية من البرمجيات الضارة ومنحها ملشرفي
نظام الحماية فقط.
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 -2إعدادات تقنيات وآليات الحماية من البرمجيات الضارة
1-2

ً
يجب ضبط إعدادات تقنيات الحماية وآلياتها وفقا للمعايير التقنية األمنية املعتمدة لدى الجامعة مع األخذ باالعتبار
إرشادات املورد وتوصياته.

2-2

يجب ضبط إعدادات برنامج مكافحة الفيروسات على خوادم البريد اإللكتروني لفحص جميع رسائل البريد اإللكتروني
الواردة والصادرة.

3-2

ال ُيسمح لألشخاص التابعين ألطراف خارجية باالتصال بالشبكة أو الشبكة الالسلكية للجامعة دون تحديث برنامج
مكافحة الفيروسات وضبط اإلعدادات املناسبة.

4-2

يجب ضمان توافر خوادم برامج الحماية من البرمجيات الضارة ،كما يجب أن تكون البيئة االحتياطية مناسبة لخوادم
برامج الحماية من البرمجيات الضارة املخصصة للمهام واألعمال غير الحساسة.

5-2

يجب منع الوصول إلى املواقع اإللكترونية واملصادر األخرى على اإلنترنت املعروفة باستضافتها لبرمجيات ضارة وذلك
باستخدام آلية تصفية محتوى الويب (.)Filtering Web Content

6-2

ً
يجب مزامنة التوقيت ( )Clock Synchronizationمركزيا ومن مصدر دقيق وموثوق لجميع تقنيات وآليات الحماية من
البرمجيات الضارة.

7-2

يجب ضبط إعدادات تقنيات الحماية من البرمجيات الضارة للقيام بعمليات التحقق من املحتوى املشبوه في مصادر
معزولة مثل صندوق الفحص (.)Sandbox

8-2
9-2

يجب القيام بعمليات مسح دورية ألجهزة املستخدمين والخوادم والتأكد من سالمتها من البرمجيات الضارة.
ً
يجب تحديث تقنيات الحماية من البرمجيات الضارة تلقائيا عند توفر إصدارات جديدة من املورد ،مع األخذ باالعتبار
سياسة إدارة التحديثات واإلصالحات.

 10-2يجب توفير تقن يات حماية البريد اإللكتروني وتصفح اإلنترنت من التهديدات املتقدمة املستمرة ( ،)APT Protectionوالتي
ً
ً
تستخدم عادة الفيروسات والبرمجيات الضارة غير املعروفة مسبقا ( ،)Zero-Day Malwareوتطبيقها وإداراتها بشكل آمن.
 11-2يجب ضبط إعدادات تقنيات الحماية بالسماح لقائمة محددة فقط من ملفات التشغيل ( )Whitelistingللتطبيقات
والبرامج للعمل على الخوادم الخاصة باألنظمة الحساسة)CSCC-2-3-1-1( .
 12-2يجب حماية الخوادم الخاصة باألنظمة الحساسة عن طريق تقنيات حماية األجهزة الطرفية املعتمدة لدى الجامعة (End-
)CSCC-2-3-1-2( .)point Protection
ً
 13-2يجب العمل على إدارة تقنيات الحماية من البرمجيات الضارة مركزيا ومراقبتها باستمرار.
 14-2بجب على وحدة األمن السيبراني إعداد تقارير دورية حول حالة الحماية من البرمجيات الضارة يوضح فيها عدد األجهزة
والخوادم املرتبطة بتقنيات الحماية وحالتها (مثل :محدثة ،أو غير محدثة ،أو غير متصلة ،إلخ) ،ورفعها إلى الرئيس
التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
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 -3متطلبات أخرى
 1-3يجب على وحدة األمن السيبراني التأكد من توافر الوعي األمني الالزم لدى جميع العاملين للتعامل مع البرمجيات الضارة
والتقليل من مخاطرها.
 2-3يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر لحماية أجهزة املستخدمين والخوادم من البرمجيات
الضارة.
ً
 3-3يجب مراجعة متطلبات األمن السيبراني لحماية أجهزة املستخدمين والخوادم الخاصة بالجامعة دوريا.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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.4

سياسة أمن الخوادم
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بالخوادم
( )Serversالخاصة بجامعة امللك فيصل لتقليل املخاطر السيبرانية وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية من خالل التركيز على
األهداف األساسية للحماية وهي :سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  1-3-2من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع الخوادم الخاصة بجامعة امللك فيصل ،وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1البنود العامة
1-1

يجب تحديد جميع الخوادم الخاصة بالجامعة وتوثيقها والتأكد من أن برمجيات الخوادم محدثة ومعتمدة.

2-1

يجب تطوير وتطبيق معايير تقنية أمنية ( )Technical Security Standardsللخوادم املستخدمة داخل الجامعة باستخدام
أفضل املعايير الدولية.

3-1

ً
يجب ضبط إعدادات الخوادم وفقا للمعايير التقنية األمنية املعتمدة قبل تشغيل الخوادم في بيئة اإلنتاج.

4-1

يجب توفير الحماية الالزمة لجميع الخوادم للسيطرة على مخاطر األمن السيبراني ذات العالقة.
ً
يجب عمل نسخ احتياطية منتظمة للخوادم وفقا لسياسة إدارة النسخ االحتياطية املعتمدة في الجامعة لضمان إمكانية
ً
استعادتها في حال ّ
تعرضها لتلف أو حادث غير مقصود .مع ضرورة عمل نسخ احتياطية يوميا لألنظمة الحساسة.

6-1

يجب تحديث برمجيات الخوادم بما في ذلك أنظمة التشغيل وبرامج التطبيقات وتزويدها بأحدث حزم التحديثات
ً
واإلصالحات األمنية وفقا لسياسة إدارة التحديثات واإلصالحات املعتمدة في الجامعة.

5-1

 -2إعدادات الخوادم
1-2

ً
يجب اعتماد صورة ( )Imageإلعدادات وتحصين أنظمة تشغيل الخوادم الخاصة بالجامعة وحفظها في مكان آمن وفقا
للمعايير التقنية األمنية املعتمدة.

2-2

يجب استخدام صورة ( )Imageمعتمدة لتثبيت أنظمة تشغيل الخوادم أو تحديثها.
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3-2

ً
يجب اعتماد إعدادات وتحصين الخوادم ،ومراجعتها وتحديثها دوريا وكل ستة أشهر على األقل بالنسبة لخوادم األنظمة
الحساسة (.)CSCC-2-3-1-6

 -3الوصول واإلدارة
1-3

ً
يجب تقييد الوصول إلى الخوادم الخاصة بالجامعة بحيث يكون الوصول متاحا للمستخدمين املصرح لهم وعند الحاجة
فقط.

2-3

يجب تقييد الدخول إلى الخوادم وحصره على حسابات مشرفي األنظمة ومراجعة الحسابات والصالحيات املمنوحة
للمشرفين بشكل دوري.

3-3

يجب تقييد الوصول إلى الخوادم الخاصة باألنظمة الحساسة وحصره على الفريق التقني ذي الصالحيات الهامة وذلك عن
طريق أجهزة حاسب ( ،)Workstationsكما يجب عزل هذه األجهزة في شبكة خاصة إلدارة األنظمة ( Management
 ،)Networkومنع ارتباطها بأي شبكة أو خدمة أخرى (مثل خدمة البريد اإللكتروني واإلنترنت).

4-3

يجب استخدام التحقق من الهوية متعدد العناصر ( )Multi-Factor Authenticationللدخول إلى الخوادم الخاصة
باألنظمة الحساسة (.)CSCC-3-1-2-2

5-3

يجب إيقاف الحسابات املصنعية واالفتراضية أو تغييرها ،وإيقاف الخدمات غير املستخدمة ،ومنافذ الشبكة غير
املستخدمة في نظام التشغيل (.)Operating System

6-3

يجب حماية البيانات املخزنة على الخوادم وتشفيرها بالتوافق مع ضوابط التشفير املعتمدة ً
بناء على تصنيفها وحسب
املتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.)ECC-2-8-3-3( .

 -4حماية الخوادم
1-4

يجب أن ُت َ
منع الخوادم غير ّ
املحدثة أو غير املوثوقة من االتصال بشبكة الجامعة ووضعها في شبكة معزولة ألخذ التحديثات
ّ
املصرح به أو دخول البرمجيات الضارة أو
الالزمة لتقليل املخاطر السيبرانية ذات العالقة والتي قد تؤدي إلى الوصول غير
ّ
تسرب البيانات.

2-4

يجب استخدام تقنيات وآليات الحماية الحديثة واملتقدمة للحماية من الفيروسات ( )Virusوالبرامج واألنشطة املشبوهة
والبرمجيات الضارة ( )Malwareوإدارتها بشكل آمن.

3-4

يجب السماح فقط بقائمة محددة من ملفات التشغيل ) (Whitelistingللتطبيقات والبرامج للعمل على الخوادم الخاصة
باألنظمة الحساسة (.)CSCC-2-3-1-1

4-4

يجب تقييد استخدام وسائط التخزين الخارجية على الخوادم ،ويجب الحصول على إذن مسبق من وحدة األمن السيبراني
قبل استخدامها ،والتأكد من استخدامها بشكل آمن.

5-4

يجب تثبيت الخوادم في املنطقة املناسبة من مخطط/هيكل الشبكة حسب املتطلبات التشغيلية والتشريعية لها لضمان
إدارتها وتطبيق الحماية الالزمة عليها بشكل ّ
فعال.
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 -5املتطلبات التشغيلية إلدارة الخوادم
ً
 1-5يجب إدارة الخوادم مركزيا في الجامعة لكشف املخاطر بصورة أسرع ،وتسهيل إدارة ومراقبة الخوادم مثل تقييد الوصول
وتثبيت حزم التحديثات وغيرها.
2-5

يجب توفير الحماية الالزمة للخوادم التي تعمل في بيئة األنظمة االفتراضية ( )Environment Virtualوإدارتها بشكل آمن
حسب تقييم املخاطر.

3-5

ً
يجب ضبط إعدادات الخوادم وتفعيل إرسال سجالت األحداث إلى نظام السجالت واملراقبة ( )SIEMوفقا لسياسة إدارة

4-5

سجالت األحداث ومراقبة األمن السيبراني.
ً
يجب مزامنة توقيت جميع الخوادم مركزيا ( )Clock Synchronizationمن مصدر دقيق وموثوق ومعتمد.

5-5

يجب توفير املتطلبات الالزمة لتشغيل الخوادم بشكل آمن ومالئم ،مثل توفير بيئة مناسبة وآمنة وتقييد الوصول املادي
إلى منطقة الخوادم للعاملين املصرح لهم فقط ومراقبته.

6-5

يجب على قسم الشبكات ونظم التشغيل بعمادة تقنية املعلومات مراقبة مكونات الخوادم التشغيلية والتأكد من فعالية
أدائها ،وتوافرها ،وتوفير سعة تخزينية مناسبة ،ونحو ذلك.

 -6إدارة الثغرات واختباراالختراق
1-6
2-6

يجب فحص الخوادم واكتشاف الثغرات املوجودة فيها ومعالجتها ً
بناء على تصنيف الثغرات املكتشفة واملخاطر السيبرانية
ً
ً
املترتبة عليها دوريا ومرة واحدة شهريا على األقل بالنسبة لخوادم األنظمة الحساسة (.)CSCC-2-9-1-2
ً
يجب تنفيذ عمليات اختبار االختراق على الخوادم دوريا وكل ثالثة أشهر على األقل على خوادم األنظمة الحساسة (CSCC-
.)2-10-2

3-6

يجب تثبيت حزم التحديثات واإلصالحات األمنية ملعالجة الثغرات ورفع مستوى كفاءة الخوادم وأمنها ،حسب سياسة إدارة
التحديثات واإلصالحات.

 -7الحماية املادية والبيئية للخوادم
1-7

يجب رصد ومراقبة الدخول والخروج من مرافق الجامعة (على سبيل املثال األبواب واألقفال).

2-7

يجب رصد ومراقبة العوامل البيئية كالتدفئة وتكييف الهواء والدخان وأجهزة إنذار الحريق وأنظمة إخماد الحرائق.

3-7

يجب االلتزام بوضع الضوابط األمنية املادية املناسبة (مثل كاميرات املراقبة داخل وخارج مركز بيانات الجامعة ،وحراس
األمن ،وتأمين الكابالت ،وغيرها).

 -8متطلبات أخرى
1-8
2-8

يجب استخدام مؤشر قياس األداء (” )Key Performance Indicator “KPIلضمان التطوير املستمر لحماية الخوادم.
ً
يجب مراجعة متطلبات األمن السيبراني الخاصة بإدارة الخوادم سنويا على األقل أو في حال حدوث تغييرات في املتطلبات
التشريعية أو التنظيمية أو املعايير ذات العالقة.
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األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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.5

سياسة أمن الشبكات
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بأمن الشبكات
الخاصة بجامعة امللك فيصل لتقليل املخاطر السيبرانية وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية من خالل التركيز على األهداف
األساسية للحماية وهي :سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
تهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  1-5-2من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياس ة جميع الشبكات التقنية الخاصة بجامعة امللك فيصل وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1البنود العامة
1-1

تحديد وتوثيق جميع أجهزة الشبكة داخل الجامعة والتأكد من أن جميع األجهزة محدثة ومعتمدة.

2-1

توثيق واعتماد معايير تقنية أمنية ( )Technical Security Standardsلجميع أجهزة الشبكة املستخدمة داخل الجامعة.

3-1

ً
إدارة صالحيات الدخول إلى الشبكات الخاصة بالجامعة وفقا لسياسة إدارة هويات الدخول والصالحيات ،بحيث يكون
ً
ً
االتصال بالشبكة متوفرا عند الحاجة ومتاحا للمستخدمين املصرح لهم فقط.

 -2متطلبات الوصول إلى الشبكة
1-2

ً
تطوير واعتماد إجراءات خاصة بمنح وإلغاء صالحيات الدخول إلى الشبكة وذلك وفقا لسياسة إدارة هويات الدخول
والصالحيات الخاصة بالجامعة.

2-2

للحصول على صالحية الدخول إلى الشبكة فإنه يجب على املستخدم تقديم طلب إلى عمادة تقنية املعلومات يوضح فيه
نوع الطلب وفترة صالحيته ومبرراته.

3-2

في حال إضافة أو التعديل على قوائم جدار الحماية فإنه يجب على مسؤول الشبكة توثيق متطلبات األعمال ومعلومات
الطلب في نظام جدار الحماية.

4-2

ً
يجب استخدام اسم املستخدم وكلمة املرور للدخول إلى الشبكة الخاصة بالجامعة وذلك وفقا لسياسة إدارة هويات
الدخول والصالحيات.
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5-2

ً
مراجعة إعدادات وقوائم جدار الحماية ( )Firewall Rulesدوريا وكل ستة أشهر على األقل لألنظمة الحساسةCSCC-2-( .
)4-1-2

6-2

توفير الحماية الالزمة عند تصفح اإلنترنت واالتصال به وتقييد الدخول إلى املواقع اإللكترونية املشبوهة ومواقع مشاركة
تخزين امللفات ومواقع الدخول عن بعد.

7-2

عدم ربط الشبكة الالسلكية بالشبكة الداخلية للجامعة إال ً
بناء على دراسة متكاملة للمخاطر املترتبة على ذلك ،والتعامل
معها بما يضمن حماية األصول التقنية الخاصة وسرية البيانات وسالمتها ،وحماية النظم والتطبيقات املتصلة بأنظمة
الجامعة.

8-2

ُيمنع ربط األنظمة الحساسة بالشبكة الالسلكية للجامعة.

9-2

يجب توفير التقنيات الالزمة لوضع القيود وإدارة منافذ وبروتوكوالت وخدمات الشبكة.

 10-2يمنع الربط املباشر ألي جهاز بالشبكة املحلية لألنظمة الحساسة قبل فحصه والتأكد من توافر عناصر الحماية املحققة
للمستوى املقبول لألنظمة الحساسة (.)CSCC-2-4-1-3
 -3متطلبات وصول األطراف الخارجية إلى الشبكة
1-3

يخضع منح صالحية وصول األطراف الخارجية لشبكة الجامعة إلى متطلبات األمن السيبراني املشار إليها في سياسة األمن
ّ
السيبراني املتعلق باألطراف الخارجية.

2-3

استخدام تقنيات تشفير ومصادقة آمنة لنقل البيانات من األطراف الخارجية وإليها.

3-3

تحديد مدة زمنية معينة لألطراف الخارجية للدخول إلى شبكة الجامعة.
ً
دوريا وذلك ً
وفقا لسياسات األمن السيبراني املعتمدة في الجامعة.
مراجعة صالحيات املستخدمين واألطراف الخارجية

4-3

 -4حماية الشبكات
1-4

ً
ً
يجب عزل وتقسيم الشبكات ماديا ومنطقيا باستخدام جدار الحماية ( )Firewallومبدأ الدفاع األمني متعدد املراحل
()ECC-2-5-3-1( .)Defense-in-Depth

2-4

تطبيق العزل املنطقي لشبكة األنظمة الحساسة (.)VLAN

3-4

تطبيق العزل املنطقي بين شبكة بيئة اإلنتاج وشبكة بيئة االختبار والشبكات األخرى.

4-4

يمنع ربط األنظمة الحساسة باإلنترنت في حال كانت هذه األنظمة تقدم خدمة داخلية للجامعة .وال توجد هناك حاجة
ً
ضرورية جدا للدخول على الخدمة من خارج جامعة امللك فيصل (.)CSCC-2-4-1-6

5-4

تطبيق العزل املنطقي بين شبكة االتصاالت الهاتفية عبر اإلنترنت (” )Voice Over IP “VOIPوشبكة البيانات.

6-4

تقييد استخدام منافذ الشبكة املادية في جميع مرافق الجامعة وذلك باستخدام خاصية حماية املنافذ ()Port Security
أو تقنية التحقق من األجهزة ( )Port-Based Authenticationلحماية الشبكة من احتمالية ربط أجهزة غير مصرح بها أو
أجهزة مشبوهة دون أن يتم كشفها.
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7-4
8-4

توفير أنظمة الحماية في قناة تصفح اإلنترنت للحماية من التهديدات املتقدمة املستمرة ( )APT Protectionالتي تستخدم
ً
عادة الفيروسات والبرمجيات الضارة غير املتوقعة مسبقا ( ،)Zero-Day Malwareوإدارتها بشكل آمن.
ً
يمنع اتصال الشبكة الداخلية باإلنترنت مباشرة ،ويكون االتصال عن طريق استخدام موزع اتصاالت اإلنترنت ()Proxy
لتحليل وتصفية البيانات املنتقلة من وإلى شبكة الجامعة.

9-4

ً
ُ
ضبط إعدادات قوائم جدار الحماية بحيث تحظر جميع أنواع االتصاالت بين أجزاء الشبكة تلقائيا ( ،)Explicitlyويتم
إتاحة قوائم جدار الحماية ً
بناء على طلب املستخدم ومتطلبات األعمال.

 10-4يجب توفير التقنيات الالزمة ألمن نظام أسماء النطاقات (.)DNS
 11-4يجب توفير أنظمة الحماية املتقدمة الكتشاف ومنع االختراقات ( )Intrusion Prevention Systemsعلى جميع أجزاء
ً
الشبكة وتحديثها دوريا.
 12-4يجب توفير أنظمة الحماية من التهديدات املتقدمة املستمرة على مستوى الشبكة ( )Network APTعلى شبكة األنظمة
الحساسة.
 13-4يجب تطبيق آليات حماية قناة تصفح اإلنترنت من التهديدات املتقدمة املستمرة (ِ )APTوالبرمجيات الضارة غير املعروفة
ً
مسبقا وإدارتها بشكل آمن)ECC-2-5-3-8( .
 14-4يجب توفير أنظمة الحماية من هجمات تعطيل الشبكات (” )Distributed Denial of Service Attack “DDoSعلى األنظمة
الخارجية الحساسة(CSCC-2-4-1-8) .
 -5األمن املادي والبيئي
 1-5يجب حفظ أجهزة الشبكات في بيئة آمنة ومالئمة ،والتأكد من ضبط درجة الحرارة والرطوبة وكذلك وجود مصادر طاقة
احتياطية مثل (”.)Uninterruptible Power Supply “UPS
2-5

يجب تقييد الدخول املادي إلى أجهزة الشبكات للمصرح لهم فقط لحفظ األجهزة وحمايتها من السرقة أو العبث.

3-5

ً
يجب حفظ سجالت الدخول ومراقبة مناطق أجهزة الشبكات الخاصة باألنظمة الحساسة ( )CCTVومراجعتها دوريا.

 -6متطلبات أخرى
1-6
2-6

يجب استخدام مؤشر قياس األداء (” )Key Performance Indicator “KPIلضمان التطوير املستمر ألمن الشبكات.
ً
يجب مراجعة متطلبات األمن السيبراني الخاصة بأمن الشبكات سنويا على األقل ،أو في حال حدوث تغييرات في املتطلبات
التشريعية أو التنظيمية أو املعايير ذات العالقة.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
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• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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سياسة أمن البريد اإللكتروني

.6

األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بحماية البريد
اإللكتروني لجامعة امللك فيصل من املخاطر السيبرانية والتهديدات الداخلية والخارجية ،ويتم ذلك من خالل التركيز على األهداف
األساسية للحماية وهي سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب تشريعي
في الضابط رقم  1-4-2من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني ،وملزيد من
التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع أنظمة البريد اإللكتروني الخاصة بجامعة امللك فيصل وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
-1

يجب توفير تقنيات حديثة لحماية البريد اإللكتروني وتحليل وتصفية ( )Filteringرسائل البريد اإللكتروني وحظر الرسائل
ّ
التصيد اإللكتروني (.)Phishing Emails
املشبوهة ،مثل الرسائل االقتحامية ( )Spam Emailsورسائل

-2

يجب أن تستخدم أنظمة البريد اإللكتروني أرقام تعريف املستخدم وكلمات املرور مرتبطة وذلك لضمان عزل اتصاالت
املستخدمين املختلفين.

-3

يجب توفير التقنيات الالزمة لتشفير البريد اإللكتروني الذي يحتوي على معلومات مصنفة.

-4

يجب تطبيق خاصية التحقق من الهوية متعدد العناصر ( )Multi-Factor Authenticationللدخول عن بعد والدخول عن طريق
صفحة موقع البريد اإللكتروني (.)Webmail

-5

ً
يجب أرشفة رسائل البريد اإللكتروني والقيام بالنسخ االحتياطي دوريا.

-6

يجب تحديد مسؤولية البريد اإللكتروني للحسابات العامة واملشتركة )(Generic Account

-7

ً
يجب توفير تقنيات الحماية الالزمة من الفيروسات والبرمجيات الضارة غير املعروفة مسبقا ( )Zero-Day Protectionعلى خوادم
البريد اإللكتروني والتأكد من فحص الرسائل قبل وصولها لصندوق بريد املستخدم.

-8

يجب توثيق مجال البريد اإللكتروني للجامعة عن طريق استخدام الوسائل الالزمة مثل طريقة إطار سياسة املرسل (Sender
) Policy Frameworkملنع تزوير البريد اإللكتروني ) .(Email Spoofingكما يجب التأكد من موثوقية مجاالت رسائل البريد الواردة
).(Incoming message DMARC verification
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-9

يجب أن يقتصر الوصول إلى رسائل البريد اإللكتروني على طلبة ومنسوبي الجامعة.

 -10يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع استخدام البريد اإللكتروني للجامعة وذلك في غير أغراض العمل.
 -11يمنع وصول مسؤول النظام ( )System Administratorإلى معلومات البريد اإللكتروني الخاصة بأي موظف دون الحصول على
تصريح مسبق.
 -12يجب تحديد حجم مرفقات البريد اإللكتروني الصادر والوارد وسعة صندوق البريد لكل مستخدم .وكذلك العمل على الحد من
إتاحة إرسال الرسائل الجماعية لعدد كبير من املستخدمين.
 -13يجب تذييل رسائل البريد اإللكتروني املرسلة إلى خارج الجامعة وذلك من خالل إشعار إخالء املسؤولية.
 -14يجب تطبيق التقنيات الالزمة لحماية سرية رسائل البريد اإللكتروني وسالمتها ،وتوافرها أثناء نقلها وحفظها وتشمل هذه اإلجراءات
استخدام تقنيات التشفير وتقنيات منع تسريب البيانات.
 -15يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر لنظام البريد اإللكتروني.
 -16يجب تعطيل خدمة تحويل البريد اإللكتروني من الخادم ).(Open Mail Relay

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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.7

سياسة أمن أجهزة المستخدمين واألجهزة المحمولة واألجهزة الشخصية
األهداف
تهدف هذه السياسة إلى تحديد متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير لتقليل املخاطر السيبرانية
الناتجة عن استخدام أجهزة املستخدمين ( ،)Workstationsواألجهزة املحمولة ( ،)Devices Mobileواألجهزة الشخصية للعاملين
(” )Bring Your Own Device “BYODداخل جامعة امللك فيصل ،وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية من خالل التركيز على
األهداف األساسية للحماية وهي سرية املعلومات وسالمتها وتوافرها.
تتبع هذه السياسة املتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية وأفضل املمارسات الدولية ذات العالقة ،وهي متطلب تشريعي
كما هو مذكور في الضوابط رقم  1-3-2و 1-6-2من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية
لألمن السيبراني ،وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة واألجهزة الشخصية للعاملين داخل جامعة امللك فيصل
وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
البنود العامة
1-1

ُ
امل ّ
خزنة في أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة واألجهزة الشخصية ( )BYODحسب
يجب حماية البيانات واملعلومات
ّ
املصرح لهم من
تصنيفها باستخدام الضوابط األمنية املناسبة لتقييد الوصول إلى هذه املعلومات ،ومنع العاملين غير
الوصول لها أو االطالع عليها.

2-1

يجب تحديث برمجيات أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة ،بما في ذلك أنظمة التشغيل والبرامج والتطبيقات،
ً
وتزويدها بأحدث حزم التحديثات واإلصالحات وذلك وفقا لسياسة إدارة التحديثات واإلصالحات املعتمدة في الجامعة.

3-1

يجب تطبيق ضوابط اإلعدادات والتحصين ( )Configuration and Hardeningألجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة
ً
وفقا ملعايير األمن السيبراني.

4-1

يجب عدم منح العاملين صالحيات هامة وحساسة ) (Privileged Accessعلى أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة،
ً
ويجب منح الصالحيات وفقا ملبدأ الحد األدنى من الصالحيات واالمتيازات.

5-1

يجب حذف أو إعادة تسمية حسابات املستخدم االفتراضية في أنظمة التشغيل والتطبيقات.

6-1

ً
يجب مزامنة التوقيت ( )Clock Synchronizationمركزيا ومن مصدر دقيق وموثوق لجميع أجهزة املستخدمين واألجهزة
املحمولة.
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7-1

يجب تزويد أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة برسالة ّ
ّ
املصرح به.
نصية ( )Bannerإلتاحة االستخدام

8-1

يجب السماح فقط بقائمة محددة من التطبيقات ( )Application Whitelistingومنع ّ
تسرب البيانات ( Data Leakage
 )Preventionواستخدام أنظمة مراقبة البيانات وغيرها.

9-1

يجب تشفير وسائط التخزين الخاصة بأجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة الهامة والحساسة والتي لها صالحيات
ً
متقدمة وفقا ملعيار التشفير املعتمد في الجامعة.

 10-1يجب منع استخدام وسائط التخزين الخارجية ،ويجب الحصول على إذن مسبق من وحدة األمن السيبراني المتالك
صالحية استخدام وسائط التخزين الخارجية.
 11-1يجب عدم السماح ألجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة واألجهزة الشخصية (ّ )BYOD
املزودة ببرمجيات غير محدثة
أو منتهية الصالحية (بما في ذلك أنظمة التشغيل والبرامج والتطبيقات) باالتصال بشبكة الجامعة ملنع التهديدات األمنية
الناشئة عن البرمجيات منتهية الصالحية غير املحمية بحزم التحديثات واإلصالحات.
 12-1يجب أن ُت َ
منع أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة واألجهزة الشخصية ( )BYODغير ّ
املزودة بأحدث برمجيات الحماية
ّ
املصرح به أو دخول
من االتصال بشبكة الجامعة لتجنب حدوث املخاطر السيبرانية التي تؤدي إلى الوصول غير
ّ
وتتضمن برمجيات الحماية برامج إلزامية ،مثل :برامج الحماية من الفيروسات
البرمجيات الضارة أو تس ّرب البيانات.
والبرامج واألنشطة املشبوهة والبرمجيات الضارة ( ،)Malwareوجدار الحماية للمستضيف (،)Host-Based Firewall
وأنظمة الحماية املتقدمة الكتشاف ومنع االختراقات في املستضيف ()Host-based Intrusion Detection/Prevention
ّ
 13-1يجب ضبط إعدادات أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة غير املستخدمة بحيث تعرض شاشة توقف محمية بكلمة
مرور في حال عدم استخدام الجهاز ( )Session Timeoutألقل مدة ممكنة.
ً
 14-1يجب إدارة أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة مركزيا من خالل خادم الدليل النشط ( )Active Directoryالخاص
بنطاق الجامعة أو نظام إداري مركزي.
 15-1يجب ضبط إعدادات أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة بإدارة الوحدات التنظيمية املناسبة ()Domain Controller
لتطبيق السياسات املالئمة وتثبيت اإلعدادات البرمجية الالزمة.
 16-1يجب تنفيذ سياسات النطاق املناسبة ( )Group Policyفي الجامعة وتطبيقها في جميع أجهزة املستخدمين واألجهزة
املحمولة لضمان التزام الجامعة بالضوابط التنظيمية واألمنية.
 -1متطلبات األمن السيبراني ألمن أجهزة املستخدمين
1-2

يجب تخصيص أجهزة املستخدمين للفريق التقني ذي الصالحيات الهامة ،وأن تكون معزولة في شبكة خاصة إلدارة
األنظمة ( )Management Networkوال ترتبط بأي شبكة أو خدمة أخرى.

2-2

يجب ضبط إعدادات أجهزة املستخدمين الهامة والحساسة والتي لها صالحيات متقدمة إلرسال السجالت إلى نظام
ً
تسجيل ومراقبة مركزي وفقا لسياسة إدارة سجالت األحداث ومراقبة األمن السيبراني ،مع عدم إمكانية إيقافه عن
طريق املستخدم.
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3-2

ً
يجب تأمين أجهزة املستخدمين ماديا داخل مباني الجامعة.

 -2متطلبات األمن السيبراني ألمن األجهزة املحمولة
1-3

يجب منع وصول األجهزة املحمولة إلى األنظمة الحساسة إال لفترة مؤقتة فقط ،وذلك بعد إجراء تقييم املخاطر وأخذ

2-3

املوافقات الالزمة من وحدة األمن السيبراني(CSCC-2-5-1-1) .
ً
ً
يجب تشفير أقراص األجهزة املحمولة التي تملك صالحية الوصول لألنظمة الحساسة تشفيرا كامال ( Full Disk
)CSCC-2-5-1-2( .)Encryption

 -3متطلبات األمن السيبراني ألمن األجهزة الشخصية ()BYOD
ً
 1-4يجب إدارة األجهزة املحمولة مركزيا باستخدام نظام إدارة األجهزة املحمولة (.)Device Management “MDM” Mobile
2-4

يجب فصل وتشفير البيانات واملعلومات الخاصة بجامعة امللك فيصل املخزنة على األجهزة الشخصية للعاملين
(.)BYOD

 -4متطلبات أخرى
1-5

ً
إجراء نسخ احتياطي دوري للبيانات ّ
املخزنة على أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة ،وذلك وفقا لسياسة النسخ

2-5

االحتياطية املعتمدة في الجامعة.
ُ َ
ُ
حذف بيانات جامعة امللك فيصل امل ّ
خزنة على األجهزة املحمولة واألجهزة الشخصية ( )BYODفي الحاالت التالية:
ت
• فقدان الجهاز املحمول أو سرقته.
• انتهاء أو إنهاء العالقة الوظيفية بين املستخدم والجامعة.

3-5

ً
يجب نشر الوعي األمني للعاملين حول آلية استخدام األجهزة ومسؤولياتهم تجاهها وفقا لسياسة االستخدام املقبول
املعتمدة في الجامعة وإجراء جلسات توعية خاصة باملستخدمين ذوي الصالحيات الهامة والحساسة.

4-5
5-5

يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر لحماية أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة.
ً
يجب مراجعة سياسة أمن أجهزة املستخدمين واألجهزة املحمولة واألجهزة الشخصية سنويا ،وتوثيق التغييرات
واعتمادها.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
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• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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.8

سياسة االستخدام المقبول لألصول
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني لتقليل املخاطر السيبرانية ،املتعلقة باستخدام أنظمة جامعة
امللك فيصل وأصولها ،وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية ،والعناية باألهداف األساسية للحماية وهي املحافظة على سرية
املعلومة ،وسالمتها ،وتوافرها.
وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  3-1-2من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع األصول املعلوماتية والتقنية الخاصة بجامعة امللك فيصل وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1البنود العامة
1-1

يجب التعامل مع املعلومات حسب التصنيف املحدد ،وبما يتوافق مع سياسة حماية وتصنيف البيانات واملعلومات بشكل
يضمن حماية سرية املعلومات وسالمتها وتوافرها.

2-1

يحظر انتهاك حقوق أي شخص ،أو شركة محمية بحقوق النشر ،أو براءة االختراع ،أو أي ملكية فكرية أخرى ،أو قوانين
أو لوائح مماثلة بما في ذلك ،على سبيل املثال ال الحصر ،تثبيت برامج غير مصرح بها أو غير قانونية.

3-1

يجب عدم ترك املطبوعات على الطابعة املشتركة دون رقابة.

4-1

يجب حفظ وسائط التخزين الخارجية بشكل آمن ومالئم مثل التأكد من ضبط درجة الحرارة بدرجة معينة ،وحفظها في
مكان معزول وآمن.

5-1

يمنع استخدام كلمة املرور الخاصة بمستخدمين آخرين بما في ذلك كلمة املرور الخاصة بمدير املستخدم أو مرؤوسيه.

6-1

يجب االلتزام بسياسة املكتب األمن والنظيف والتأكد من خلو سطح املكتب وكذلك شاشة العرض من املعلومات
املصنفة.

7-1

يمنع اإلفصاح عن أي معلومات تخص الجامعة بما في ذلك املعلومات املتعلقة باألنظمة والشبكات ألي جهة أو طرف غير
ً
ً
مصرح له ً
سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا.

8-1

ُيمنع نشر معلومات تخص الجامعة عبر وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي دون تصريح مسبق.
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9-1

ُيمنع استخدام أنظمة الجامعة وأصولها بغ رض تحقيق منفعة وأعمال شخصية ،أو تحقيق أي غرض ال يتعلق بنشاط
وأعمال الجامعة.

10-1

ُيمنع ربط األجهزة الشخصية بالشبكات ،واألنظمة الخاصة بالجامعة دون الحصول على تصريح مسبق ،وبما يتوافق مع
سياسة أمن األجهزة املحمولة ).(BYOD

11-1

ُيمنع القيام بأي أنشطة تهدف إلى تجاوز أنظمة الحماية الخاصة بالجامعة بما في ذلك برامج مكافحة الفيروسات وجدار
الحماية والبرمجيات الضارة دون الحصول على تصريح مسبق ،وبما يتوافق مع اإلجراءات املعتمدة لدى الجامعة.

12-1

ً
تحتفظ وحدة األمن السيبراني بحقها في مراقبة األنظمة والشبكات والحسابات الشخصية املتعلقة بالعمل ومراجعتها دوريا
ملراقبة االلتزام بسياسات األمن السيبراني ومعاييره.

13-1

ُيمنع استضافة أشخاص غير مصرح لهم بالدخول لألماكن الحساسة دون الحصول على تصريح مسبق.

14-1

يجب ارتداء البطاقة التعريفية في جميع مرافق الجامعة.

15-1

يجب تبليغ وحدة األمن السيبراني في حال فقدان املعلومات أو سرقتها أو تسريبها.

 -2حماية أجهزة الحاسب اآللي
1-2

يمنع استخدام وسائط التخزين الخارجية دون الحصول على تصريح مسبق من وحدة األمن السيبراني.

2-2

ُيمنع القيام بأي نشاط من شأنه التأثير على كفاءة األنظمة واألصول وسالمتها دون الحصول على إذن مسبق من وحدة
ّ
األمن السيبراني ،بما في ذلك األنشطة التي ُتمكن املستخدم من الحصول على صالحيات وامتيازات أعلى.

3-2

يجب تأمين الجهاز قبل مغادرة املكتب وذلك بقفل الشاشة ،أو تسجيل الخروج ) ،(Sign out or Lockسواء كانت املغادرة
لفترة قصيرة أو عند انتهاء ساعات العمل.

4-2

ُيمنع ترك أي معلومات مصنفة في أماكن يسهل الوصول إليها ،أو االطالع عليها من قبل أشخاص غير مصرح لهم.

5-2

ُيمنع تثبيت أدوات خارجية على جهاز الحاسب اآللي دون الحصول على إذن مسبق من عمادة تقنية املعلومات.

6-2

يجب تبليغ وحدة األمن السيبراني عند االشتباه بأي نشاط قد يتسبب بضرر على أجهزة الحاسب اآللي الخاصة بجامعة
امللك فيصل أو أصولها.

 -3االستخدام املقبول لإلنترنت والبرمجيات
1-3

يجب إبالغ وحدة األمن السيبراني في حال وجود مواقع مشبوهة ينبغي حجبها أو العكس.

2-3

يجب ضمان عدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية أثناء تنزيل معلومات أو مستندات ألغراض العمل.

3-3

ُيمنع استخدام البرمجيات غير املرخصة أو غيرها من املمتلكات الفكرية.

4-3

يجب استخدام متصفح آمن ومصرح به للوصول إلى الشبكة الداخلية أو شبكة اإلنترنت.

5-3

ُيمنع استخدام التقنيات التي تسمح بتجاوز الوسيط ( )Proxyأو جدار الحماية ( )Firewallللوصول إلى شبكة اإلنترنت.
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6-3

ُيمنع تنزيل البرمجيات واألدوات أو تثبيتها على أصول الجامعة دون الحصول على تصريح مسبق من عمادة تقنية املعلومات.

7-3

ُيمنع استخدام شبكة اإلنترنت في غير أغراض العمل بما في ذلك تنزيل الوسائط وامللفات واستخدام برمجيات مشاركة
امللفات.

8-3

يجب تبليغ وحدة األمن السيبراني عند االشتباه بوجود مخاطر سيبرانية ،كما يجب التعامل بحذر مع الرسائل األمنية التي
قد تظهر خالل تصفح شبكة اإلنترنت أو الشبكات الداخلية.

9-3

ُيمنع إجراء فحص أمني لغرض اكتشاف الثغرات األمنية ،ويشمل ذلك إجراء اختبار االختراقات ،أو مراقبة شبكة الجامعة
وأنظمتها أو الشبكات واألنظمة الخاصة بالجهات الخارجية دون الحصول على تصريح مسبق من وحدة األمن السيبراني.

ُ 10-3يمنع استخدام مواقع مشاركة امللفات دون الحصول على تصريح مسبق من وحدة األمن السيبراني.
ُ 11-3يمنع زيارة املواقع املشبوهة بما في ذلك مواقع تعليم االختراق.
 -4االستخدام املقبول للبريد اإللكتروني ونظام االتصاالت
1-4

ُيمنع استخدام البريد اإللكتروني ،أو الهاتف ،أو الفاكس ،أو الفاكس اإللكتروني في غير أغراض العمل ،وبما يتوافق مع
سياسات األمن السيبراني ومعاييره.

2-4

ُيمنع تداول رسائل تتضمن محتوى غير الئق أو غير مقبول ،بما في ذلك الرسائل املتداولة مع األطراف الداخلية والخارجية.

3-4

يجب استخدام تقنيات التشفير عند إرسال معلومات حساسة عن طريق البريد اإللكتروني أو أنظمة االتصاالت.

4-4

يجب عدم تسجيل عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالجامعة في أي موقع ليس له عالقة بالعمل.

5-4

يجب تبليغ وحدة األمن السيبراني عند االشتباه بوجود رسائل بريد إلكتروني تتضمن محتوى قد يتسبب بأضرار ألنظمة
الجامعة أو أصولها.

6-4

تحتفظ الجامعة بحقها في كشف محتويات رسائل البريد اإللكتروني بعد الحصول على التصاريح الالزمة من صاحب
ً
الصالحية ووحدة األمن السيبراني وفقا لإلجراءات والتنظيمات ذات العالقة.

7-4

ُيمنع فتح رسائل البريد اإللكتروني واملرفقات املشبوهة أو غير املتوقعة حتى وإن كانت تبدو من مصادر موثوقة.

 -5االجتماعات املرئية واالتصاالت القائمة على شبكة اإلنترنت
1-5

ُيمنع استخدام أدوات أو برمجيات غير مصرح بها إلجراء اتصاالت أو عقد اجتماعات مرئية.

2-5

ُيمنع إجراء اتصاالت أو عقد اجتماعات مرئية ال تتعلق بالعمل دون الحصول على تصريح مسبق.

 -6استخدام كلمات املرور
1-6

يجب اختيار كلمات مرور آمنة ،واملحافظة على كلمات املرور الخاصة بأنظمة الجامعة وأصولها .كما يجب اختيار كلمات
مرور مختلفة عن كلمات مرور الحسابات الشخصية ،مثل حسابات البريد الشخص ي ومواقع التواصل االجتماعي.
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1-6

ُيمنع مشاركة كلمة املرور عبر أي وسيلة كانت ،بما في ذلك املراسالت اإللكترونية ،واالتصاالت الصوتية ،والكتابة الورقية.
كما يجب على جميع املستخدمين عدم الكشف عن كلمة املرور ألي طرف آخر بما في ذلك زمالء العمل وموظفو عمادة
تقنية املعلومات.

2-6

يجب تغيير كلمة املرور ،عند تزويدك بكلمة مرور جديدة من قبل مسؤول النظام.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني وجميع العاملين.

االلتزام بالسياسة
يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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.9

سياسة مراجعة وتدقيق األمن السيبراني
األهداف
تهدف هذه السياسة إلى تحديد متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير ملراجعة وتدقيق ضوابط
ً
األمن السيبراني لدى جامعة امللك فيصل والتأكد من تطبيقها وأنها تعمل وفقا للسياسات واإلجراءات التنظيمية للجامعة ،واملتطلبات
ً
التشريعية والتنظيمية الوطنية ذات العالقة ،واملتطلبات الدولية املقرة تنظيميا على جامعة امللك فيصل.
تتبع هذه السياسة املتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية وأفضل املمارسات الدولية ذات العالقة ،وهي متطلب تشريعي
كما هو مذكور في الضابط رقم  1-8-1من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن
السيبراني ،وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع ضوابط األمن السيبراني في جامعة امللك فيصل وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1البنود العامة
ً
 1-1يجب على وحدة األمن السيبراني مراجعة تطبيق ضوابط األمن السيبراني دوريا ،ومراجعة مدى االلتزام بالضوابط
األساسية لألمن السيبراني ) (ECC:1-2018وضوابط األمن السيبراني لألنظمة الحساسة ) (CSCC-1:2019الصادرة من
الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.
2-1

ً
يجب مراجعة وتدقيق تطبيق ضوابط األمن السيبراني دوريا من قبل أطراف مستقلة عن وحدة األمن السيبراني ،كما يمكن
االستعانة بأطراف خارجية مع تطبيق اإلجراءات النظامية في هذا الشأن.

3-1

يجب أن تتم مراجعة تطبيق ضوابط األمن السيبراني لألنظمة الحساسة مرة واحدة كل ثالث سنوات على األقل من قبل

4-1

أطراف مستقلة عن وحدة األمن السيبراني من داخل الجامعة.
ً
ً
سنويا على األقل لألنظمة ّ
دورياّ ،
الحساسة للتأكد من مواءمتها
ومرة واحدة
يجب التأكد من تطبيق ضوابط األمن السيبراني
مع الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC:1-2018وضوابط األمن السيبراني لألنظمة الحساسة (.)CSCC-1:2019

5-1

يجب تحديد إجراءات مراجعة وتدقيق األمن السيبراني وتوثيقها.

6-1

يجب توثيق نتائج مراجعة وتدقيق األمن السيبراني ومناقشتها مع الجهات املعنية.

7-1

يجب عرض النتائج على لجنة األمن السيبراني بالجامعة وصاحب الصالحية ،كما يجب أن تشمل النتائج نطاق املراجعة
والتدقيق ،واملالحظات املكتشفة ،والتوصيات واإلجراءات التصحيحية ،وتقييم املخاطر وخطة معالجة املالحظات.
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8-1

ً
يجب اعتماد جدول املسؤوليات التالي ) (RACI Chartفي تنفيذ عمليات مراجعة وتدقيق األمن السيبراني ،وذلك وفقا
للجدول أدناه (جدول رقم - 1 :مصفوفة توزيع الصالحيات واملسؤوليات في تنفيذ عمليات مراجعة وتدقيق األمن
السيبراني).
جهة
التدقيق الخارجية

قسم التطوير والجودة
بعمادة تقنية املعلومات

وحدة األمن السيبراني

الرئيس التنفيذي لوحدة
األمن السيبراني

رئيس لجنة األمن
السيبراني بالجامعة

مراجعة األمن
السيبراني

R

R

R

A

I

تدقيق األمن
السيبراني

R

R

I

I

A

تنفيذ اإلجراءات
التصحيحية

C/I

C/I

R

R

A
ُ
املنفذ R: Responsible -

املسؤول A: Accountable -
ُ
املستشار C: Consulted -
ُ ّ
املطلع I: Informed -
 -2متطلبات أخرى
1-2
2-2
3-2

يجب أن تتخذ وحدة األمن السيبراني إجراءات استباقية وتصحيحية خاصة بنتائج املراجعة والتدقيق.
يجب على وحدة األمن السيبراني تحديد العوامل التي ّأدت إلى هذه املالحظات وتحليلها ومعرفة أسبابها والحد من تكرارها.
ً
يجب مراجعة سياسة مراجعة وتدقيق األمن السيبراني سنويا ،وتوثيق التغييرات واعتمادها.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :قسم التطوير والجودة بعمادة تقنية املعلومات.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
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• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.

سياسة األمن السيبراني بجامعة الملك فيصل

صفحة | 39

.10

سياسة إدارة هويات الدخول والصالحيات
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بإدارة هويات
الدخول والصالحيات على األصول املعلوماتية والتقنية الخاصة بجامعة امللك فيصل لتقليل املخاطر السيبرانية وحمايتها من التهديدات
الداخلية والخارجية ،وذلك من خالل التركيز على األهداف األساسية للحماية وهي :سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
تهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  1-2-2من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع األصول املعلوماتية والتقنية الخاصة بجامعة امللك فيصل ،وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1إدارة هويات الدخول والصالحيات )(Identity and Access Management
1-1

إدارة الصالحيات
1-1-1

توثيق واعتماد إجراء إلدارة الوصول يوضح آلية منح صالحيات الوصول لألصول املعلوماتية والتقنية وتعديلها

2-1-1

وإلغائها في الجامعة ،ومراقبة هذه اآللية والتأكد من تطبيقها.
ً
إنشاء هويات املستخدمين ( )User Identitiesوفقا للمتطلبات التشريعية والتنظيمية الخاصة بالجامعة.

3-1-1

التحقق من هوية املستخدم ( )Authenticationوالتحقق من صحتها قبل منح املستخدم صالحية الوصول إلى
األصول املعلوماتية والتقنية.

4-1-1

توثيق واعتماد مصفوفة ( )Matrixإلدارة تصاريح وصالحيات املستخدمين (ً )Authorization
بناء على مبادئ
التحكم بالدخول والصالحيات التالية:
 1-4-1-1مبدأ الحاجة إلى املعرفة واالستخدام (.)Need-to-Know and Need-to-Use
2-4-1-1مبدأ فصل املهام (.)Segregation of Duties
3-4-1-1مبدأ الحد األدنى من الصالحيات واالمتيازات (.)Least Privilege
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5-1-1

ّ
التحقق والصالحيات على جميع األصول التقنية واملعلوماتية في الجامعة من خالل نظام مركزي
تطبيق ضوابط
ّ
آلي للتحكم في الوصول ،مثل بروتوكول النفاذ إلى الدليل البسيط ( Lightweight Directory Access Protocol
".)"LDAP

6-1-1
7-1-1

منع استخدام الحسابات املشتركة ( )Generic Userللوصول إلى األصول املعلوماتية والتقنية الخاصة بالجامعة.
ً
تلقائيا بعد فترة زمنية ّ
محددة (( ،)Session Timeoutيوص ى أال تتجاوز
ضبط إعدادات األنظمة ليتم إغالقها
الفترة  15دقيقة).

8-1-1

ً
تعطيل حسابات املستخدمين غير املستخدمة خالل فترة زمنية ّ
محددة (يوص ى أال تتجاوز الفترة  90يوما).

9-1-1

ً
ضبط إعدادات جميع أنظمة إدارة الهويات والوصول إلرسال السجالت إلى نظام تسجيل ومراقبة مركزي وفقا
لسياسة إدارة سجالت األحداث ومراقبة األمن السيبراني.

 10-1-1عدم منح املستخدمين صالحيات الوصول أو التعامل املباشر مع قواعد البيانات لألنظمة الحساسة ،حيث
يكون ذلك من خالل التطبيقات فقط ،ويستثنى من ذلك مشرفي قواعد البيانات (.)Database Administrators
][CSCC-2-2-1-7
 11-1-1توثيق واعتماد إجراءات واضحة للتعامل مع حسابات الخدمات ( )Service Accountوالتأكد من إدارتها بشكل
آمن ما بين التطبيقات واألنظمة ،وتعطيل الدخول البشري التفاعلي ( )Interactive Loginمن خاللهاCSCC-( .
)2-2-1-7
2-1

منح حق الدخول
1-2-1

متطلبات حق الدخول لحسابات املستخدمين
1-1-2-1

منح صالحية الدخول ً
بناء على طلب املستخدم من خالل نموذج أو عن طريق النظام املعتمد من
قبل مديره املباشر ومالك النظام (ُ )System Ownerي ّ
حدد فيه اسم النظام ونوع الطلب والصالحية
ومدتها (في حال كانت صالحية الدخول مؤقتة).

2-1-2-1

منح املستخدم حق الوصول إلى األصول املعلوماتية والتقنية الخاصة بالجامعة بما يتوافق مع
األدوار واملسؤوليات الخاصة به.

3-1-2-1

اتباع آلية موحدة إلنشاء هويات املستخدمين بطريقة تتيح تتبع النشاطات التي يتم أداؤها
باستخدام "هوية املستخدم" ( )User IDوربطها مع املستخدم ،مثل كتابة <الحرف األول من االسم
ً
األول> نقطة <االسم األخير> ،أو كتابة رقم املوظف املعرف مسبقا لدى الجهة/الجهات املسؤولة عن
املوارد البشرية بالجامعة.

4-1-2-1

تعطيل إمكانية تسجيل دخول املستخدم من أجهزة حاسبات ّ
متعددة في نفس الوقت ( Concurrent
.)Logins

2-2-1

ّ
والحساسة
متطلبات حق الوصول للحسابات الهامة

سياسة األمن السيبراني بجامعة الملك فيصل

صفحة | 41

باإلضافة إلى الضوابط املذكورة في قسم متطلبات حق الوصول لحسابات املستخدمين ،يجب أن ُت َ
طبق الضوابط
ُ
امل ّ
ّ
والحساسة:
وضحة أدناه على الحسابات ذات الصالحيات الهامة
1-2-2-1

ّ
والحساسة
تعيين حق وصول مستخدم فردي للمستخدمين الذين يطلبون الصالحيات الهامة
( )Administrator Privilegeومنحهم هذا الحق ً
بناء على مهامهم الوظيفية ،مع األخذ باالعتبار مبدأ
فصل املهام.

2-2-2-1
3-2-2-1

يجب تفعيل سجل كلمة املرور ( )Password Historyلتتبع عدد كلمات املرور التي تم تغييرها.
ً
صا الحسابات الحاصلة على صالحيات هامة ّ
وحساسة
تغيير أسماء الحسابات االفتراضية ،وخصو
مثل "الحساب الرئيس ي" ( )Rootوحساب "مدير النظام" ( )Adminوحساب ُ"م ّ
عرف النظام الفريد"
(.)Sys id

4-2-2-1

ّ
والحساسة في العمليات التشغيلية اليومية.
منع استخدام الحسابات ذات الصالحيات الهامة

5-2-2-1

ّ
ّ
والحساسة على األصول التقنية
التحقق من حسابات املستخدمين ذات الصالحيات الهامة
ّ
التحقق من الهوية متعدد العناصر ( Multi-Factor Authentication
واملعلوماتية من خالل آلية
” )“MFAباستخدام طريقتين على األقل من الطرق التالية:
•

املعرفة (ش يء يعرفه املستخدم "مثل كلمة املرور").

•

الحيازة (ش يء يملكه املستخدم فقط "مثل برنامج أو جهاز توليد أرقام عشوائية أو الرسائل
القصيرة املؤقتة لتسجيل الدخول" ،ويطلق عليها ".)"One-Time-Password

•
6-2-2-1

املالزمة (صفة أو سمة حيوية متعلقة باملستخدم نفسه فقط "مثل بصة اإلصبع").
يجب أن يتطلب الوصول إلى األنظمة الحساسة واألنظمة املستخدمة إلدارة األنظمة الحساسة
ومتابعتها استخدام التحقق من الهوية متعدد العناصر ( )MFAلجميع املستخدمين.

3-2-1

الدخول عن ُبعد إلى شبكة الجامعة
1-3-2-1

منح صالحية الدخول عن بعد لألصول املعلوماتية والتقنية بعد الحصول على إذن مسبق من وحدة
األمن السيبراني وتقييد الدخول باستخدام التحقق من الهوية متعدد العناصر (.)MFA

2-3-2-1

حفظ سجالت األحداث املتعلقة بجميع جلسات الدخول عن ُبعد الخاصة ومراقبتها حسب
حساسية األصول املعلوماتية والتقنية.

3-1

إلغاء وتغييرحق الوصول
1-3-1

يجب على الجهة/الجهات املسؤولة عن املوارد البشرية بالجامعة تبليغ عمادة تقنية املعلومات التخاذ اإلجراء
الالزم عند انتقال املستخدم أو تغيير مهامه أو إنهاء/انتهاء العالقة الوظيفية بين املستخدم وجامعة امللك
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فيصل .وتقوم عمادة تقنية املعلومات بإيقاف أو تعديل صالحيات الدخول الخاصة باملستخدم ً
بناء على مهامه
الوظيفية الجديدة.
2-3-1

ً
في حال تم إيقاف صالحيات املستخدم ،يمنع حذف سجالت األحداث الخاصة باملستخدم ويتم حفظها وفقا
لسياسة إدارة سجالت األحداث ومراقبة األمن السيبراني.

 -2مراجعة هويات الدخول والصالحيات
1-2

ً
مراجعة هويات الدخول ( )User IDsوالتحقق من صالحية الوصول إلى األصول املعلوماتية والتقنية وفقا للمهام الوظيفية
ً
للمستخدم ً
بناء على مبادئ التحكم بالدخول والصالحيات دوريا ،ومراجعة هويات الدخول على األنظمة الحساسة مرة
واحدة كل ثالثة أشهر على األقل.

2-2
3-2

مراجعة الصالحيات الخاصة ( )User Profileباألصول املعلوماتية والتقنية ً
بناء على مبادئ التحكم بالدخول والصالحيات
ً
ً
دوريا ،ومراجعة الصالحيات الخاصة باألنظمة الحساسة مرة واحدة سنويا على األقل.
ً
يجب تسجيل وتوثيق جميع محاوالت الوصول الفاشلة والناجحة ومراجعتها دوريا.

 -3إدارة كلمات املرور
1-3

ّ
ويتضمن الجدول أدناه (جدول
تطبيق سياسة آمنة لكلمة املرور ذات معايير عالية لجميع الحسابات داخل الجامعة،
رقم - 2 :ضوابط كلمات املرور) أمثلة على ضوابط كلمات املرور لكل مستخدم:

 8أحرف أو أرقام أو رموز

حسابات املستخدمين ذات الصالحيات
ّ
والحساسة
الهامة
()Privileged Users
ً
ً
ً
 12حرفا أو رقما أو رمزا

 8أحرف أو أرقام أو رموز

ّ
تذكر  5كلمات مرور

ّ
تذكر  5كلمات مرور

ّ
تذكر  5كلمات مرور

الحد األعلى لعمر كلمة املرور

 6شهور

ً
 45يوما

ً
 45يوما

مدى تعقيد كلمة املرور

ُم ّ
فعل

ُم ّ
فعل

ُم ّ
فعل

_D_dyW5$

R@rS%7qY#b!u

=r?M4d5V

 30دقيقة أو حتى يقوم النظام بفك
اإلغالق
 5محاوالت غير صحيحة لتسجيل
الدخول
 30دقيقة (يقوم املدير بفك إغالق
ً
الحساب املغلق يدويا)
ُمفعل على الدخول عن بعد فقط

 30دقيقة أو حتى يقوم النظام بفك
اإلغالق

 30دقيقة أو حتى يقوم النظام بفك
اإلغالق

 5محاوالت غير صحيحة لتسجيل الدخول

ال توجد محاوالت

جميع املستخدمين
()All Users

ضوابط كلمات املرور
ّ
الحد األدنى لعدد أحرف كلمة املرور
سجل كلمة املرور

مثال على تعقيد كلمة املرور
مدة إغالق الحساب
حد إغالق الحساب
إعادة ضبط عداد إغالق الحساب بعد مرور فترة
معينة
استخدام التحقق متعدد العناصر

2-3

 30دقيقة (يقوم املدير بفك إغالق
ً
الحساب املغلق يدويا)
ُمفعل

حسابات الخدمات
()Service Account

ال يوجد
غير ُمفعل

معايير كلمات املرور
1-2-3

ّ
تتضمن كلمة املرور ( )8أحرف على األقل.
يجب أن

2-2-3

يجب أن تكون كلمة املرور ّ
ّ
وتتضمن ثالثة رموز من الرموز التالية على األقل:
معقدة ()Complex Password
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 1-2-2-3أحرف كبيرة (.)Upper Case Letters
 2-2-2-3أحرف صغيرة (.)Lower Case Letters
 3-2-2-3أرقام (.)1235
 4-2-2-3رموز ّ
خاصة (@*.)#%
3-2-3

يجب إشعار املستخدمين قبل انتهاء صالحية كلمة املرور لتذكيرهم بتغيير كلمة املرور قبل انتهاء الصالحية.

4-2-3

يجب ضبط إعدادات كافة األصول املعلوماتية والتقنية لطلب تغيير كلمة املرور املؤقتة عند تسجيل
املستخدم الدخول ألول مرة.

5-2-3

يجب تغيير جميع كلمات املرور االفتراضية لجميع األصول املعلوماتية والتقنية قبل تثبيتها في بيئة اإلنتاج.

6-2-3

يجب تغيير كلمات مرور السالسل النصية ( )Community Stringاالفتراضية (مثل »Public« :و«»Private
و« )»Systemالخاصة ببروتوكول إدارة الشبكة البسيط ( ،)SNMPويجب أن تكون مختلفة عن كلمات املرور
املستخدمة لتسجيل الدخول في األصول التقنية املعنية.

3-3

حماية كلمات املرور
1-3-3

يجب تشفير جميع كلمات املرور لألصول املعلوماتية والتقنية الخاصة بالجامعة بصيغة غير قابلة للقراءة أثناء
ً
إدخالها ونقلها وتخزينها وذلك وفقا لسياسة التشفير.

2-3-3

يجب إخفاء ( )Maskكلمة املرور عند إدخالها على الشاشة.

3-3-3

ّ
يجب تعطيل خاصية "تذكر كلمة املرور" ( )Remember Passwordعلى األنظمة والتطبيقات الخاصة
بالجامعة.

4-3-3

منع استخدام الكلمات املعروفة ( )Dictionaryفي كلمة املرور كما هي.

5-3-3

يجب تسليم كلمة املرور الخاصة باملستخدم بطريقة آمنة وموثوقة.

6-3-3

إذا طلب املستخدم إعادة تعيين كلمة املرور عن طريق الهاتف أو اإلنترنت أو أي وسيلة أخرى ،فال بد من
ّ
التحقق من هوية املستخدم قبل إعادة تعيين كلمة املرور.

7-3-3

ّ
والحساسة وتخزينها
يجب حماية كلمات املرور الخاصة بحسابات الخدمة والحسابات ذات الصالحيات الهامة
بشكل آمن في موقع مناسب (داخل ظرف مغلق ومختوم وحفظه في خزنة) أو استخدام التقنيات الخاصة
ّ
والحساسة (.)Privilege Access Management Solution
بحفظ وإدارة الصالحيات الهامة

 -4متطلبات أخرى
1-4
2-4

يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر إلدارة هويات الدخول والصالحيات.
ً
يحب مراجعة تطبيق متطلبات األمن السيبراني إلدارة هويات الدخول والصالحيات دوريا.
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3-4

ً
يجب مراجعة هذه السياسة سنويا على األقل ،أو في حال حدوث تغييرات في املتطلبات التشريعية أو التنظيمية أو املعايير
ذات العالقة.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :األقسام ذات الصلة بعمادة تقنية املعلومات ،والجهة/الجهات املسؤولة عن املوارد البشرية بالجامعة،
ووحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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سياسة األمن السيبراني للموارد البشرية
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير لضمان التأكد من أن
مخاطر ومتطلبات األمن السيبراني املتعلقة بالعاملين (موظفين ومتعاقدين) في جامعة امللك فيصل تعالج بفعالية قبل وأثناء وعند
انتهاء/إنهاء عملهم.
وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  1-9-1من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع األنظمة الخاصة بجامعة امللك فيصل وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
البنود العامة
1-1

يجب تحديد متطلبات األمن السيبراني املتعلقة بالعاملين.

2-1

يجب أن يشغل الوظائف ذات العالقة باألنظمة الحساسة في الجامعة مواطنون من ذوي الكفاءة الالزمة.

3-1

يجب تنفيذ ضوابط األمن السيبراني الخاصة باملوارد البشرية خالل دورة حياة عمل املوظف ( )Lifecycleفي الجامعة والتي
تشمل املراحل التالية:
• قبل التوظيف
• خالل فترة العمل
• عند انتهاء فترة العمل أو إنهائها

4-1

يجب على منسوبي الجامعة فهم أدوارهم الوظيفية ،والشروط واملسؤوليات ذات العالقة باألمن السيبراني ،واملوافقة
عليها.

5-1

يجب تضمين مسؤوليات األمن السيبراني وبنود املحافظة على سرية املعلومات ) (Non-Disclosure Agreementفي عقود
منسوبي الجامعة (لتشمل خالل وبعد انتهاء/إنهاء العالقة الوظيفية مع جامعة امللك فيصل).

6-1

يجب إدراج املخالفات ذات العالقة باألمن السيبراني في الئحة مخالفات املوارد البشرية في جامعة امللك فيصل.
ُيمنع االطالع على املعلومات الخاصة باملوظفين دون تصريح مسبق.

8-1

يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر ملتطلبات األمن السيبراني املتعلق باملوارد البشرية.

7-1
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قبل التوظيف
1-2

يجب على العاملين التعهد بااللتزام بسياسات األمن السيبراني قبل منحهم صالحية الوصول إلى أنظمة الجامعة.

2-2

يجب تحديد أدوار املوظفين ومسؤولياتهم مع األخذ في الحسبان تطبيق مبدأ عدم تعارض املصالح.

3-2

يجب تحديد أدوار املوظفين ومسؤولياتهم املتعلقة باألمن السيبراني في الوصف الوظيفي.

4-2

يجب أن تشمل األدوار واملسؤوليات املتعلقة باألمن السيبراني اآلتي:
• حماية جميع أصول الجامعة من الوصول غير املصرح به ،أو تخريب تلك األصول.
• تنفيذ جميع األنشطة املطلوبة املتعلقة باألمن السيبراني.
• االلتزام بسياسات األمن السيبراني ومعاييره الخاصة بالجامعة.

5-2

يجب إجراء مسح أمني للعاملين في وظائف األمن السيبراني ،والوظائف التقنية ذات الصالحيات الهامة والحساسة،
والوظائف ذات العالقة باألنظمة الحساسة.

أثناء العمل
1-3

يجب تقديم برنامج توعوي يختص بزيادة مستوى الوعي باألمن السيبراني لدى منسوبي الجامعة ،بما في ذلك سياسات
األمن السيبراني ومعاييره وذلك بشكل دوري.

2-3

يجب على الجهة/الجهات املسؤولة عن املوارد البشرية بالجامعة إبالغ عمادة تقنية املعلومات واإلدارات ذات العالقة عن
أي تغيير في أدوار العاملين أو مسؤولياتهم ،وذلك بهدف اتخاذ اإلجراءات الالزمة املتعلقة بإلغاء صالحيات الوصول أو
تعديلها.

3-3

يجب التأكد من تطبيق متطلبات األمن السيبراني الخاصة باملوارد البشرية.

4-3

يجب إدراج مدى االلتزام باألمن السيبراني ضمن جوانب تقييم املوظفين.

5-3

يجب التأكد من تطبيق مبدأ الحاجة إلى املعرفة ( )Need-to-knowفي تكليف املهمات.

انتهاء الخدمة أو إنهاؤها
1-4

يجب تحديد إجراءات انتهاء الخدمة املهنية أو إنهائها بشكل يغطي متطلبات األمن السيبراني.

2-4

يجب على الجهة/الجهات املسؤولة عن املوارد البشرية بالجامعة إبالغ الوحدات ذات العالقة في حال اقتراب موعد انتهاء
العالقة الوظيفية أو إنهائها التخاذ اإلجراءات الالزمة.

3-4

يجب التأكد من إعادة جميع األصول الخاصة بالجامعة وإلغاء صالحيات الدخول للعاملين في آخر يوم عمل لهم وقبل
حصولهم على املخالصات الالزمة.

4-4

يجب تحديد املسؤوليات والواجبات التي ستبقى سارية املفعول بعد انتهاء خدمة منسوبي الجامعة ،بما في ذلك اتفاقية
املحافظة على سرية املعلومات ،على أن يتم إدراج تلك املسؤوليات والواجبات في جميع عقود العاملين.

األدوار والمسؤوليات
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• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :الجهة/الجهات املسؤولة عن املوارد البشرية بالجامعة.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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سياسة إدارة سجالت األحداث ومراقبة األمن السيبراني
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير لتقليل املخاطر
السيبرانية ،وحماية األصول املعلوماتية لجامعة امللك فيصل من التهديدات ( )Threatsالداخلية والخارجية ،عن طريق استخدام نظام
إدارة سجالت األحداث ،ومراقبة األمن السيبراني.
وتهدف هذه السياسة إلى ا اللتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  1-12-2من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع أنظمة إدارة سجالت األحداث ،ومراقبة األمن السيبراني الخاصة بجامعة امللك فيصل ،وتنطبق
على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1البنود العامة
1-1

يجب توفير تقنيات إدارة املعلومات ،واألحداث األمنية ()Event Management "SIEM" Security Information and
الالزمة ،وذلك لجمع سجالت األحداث السيبرانية لألصول املعلوماتية واألنظمة والتطبيقات وقواعد البيانات والشبكات
ً
وأنظمة الحماية في الجامعة .ويجب أن تحتوي هذه السجالت على املعلومات اآلتية بوصفها حدا أدنى:
1-1-1

نوع الحدث )(Event Type

2-1-1

مكان الحدث ،أو النظام الذي تم تنفيذ الحدث عليه) (Location of Event or System

3-1-1

وقت الحدث وتاريخه )(Date and Time of Event

4-1-1

املستخدم أو األداة املستخدمة لتنفيذ الحدث

5-1-1

حالة الحدث أو نتيجته )(Success vs. Failure

 -2األحداث املراد تسجيلها
1-2

يجب أن ّ
تفعل األنظمة املراد مراقبتها سجالت األحداث عند وقوع أحد األحداث ،بحد أدنى ما يلي:
1-1-2

األحداث ( )Event Logsالخاصة باألمن السيبراني على جميع املكونات التقنية لألنظمة الحساسة (أنظمة التشغيل،
قواعد البيانات ،التخزين ،التطبيقات ،والشبكات).

2-1-2

األحداث ( )Event Logsالخاصة باألمن السيبراني للشبكة الصناعية واالتصاالت املرتبطة بها.
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3-1-2

األحداث الخاصة بالحسابات التي تمتلك صالحيات مهمة وحساسة على األصول املعلوماتية.

4-1-2

األحداث الخاصة بالتصفح واالتصال باإلنترنت ،والشبكة الالسلكية.

5-1-2

نقل املعلومات عبر وسائط التخزين الخارجية.

6-1-2

إجراء تغييرات غير مشروعة على السجالت ،وملفات األنظمة الحساسة من خالل تقنيات إدارة تغييرات امللفات ( File
.)"FIM" Integrity Management

7-1-2

تغيير إعدادات النظام أو الشبكة أو الخدمات بما في ذلك تنزيل حزم التحديثات واإلصالحات أو غيرها من التغييرات
على البرامج املثبتة.

8-1-2

أنشطة مشبوهة ،مثل األنشطة التي يكتشفها نظام منع التسلل ()Prevention System "IPS" Intrusion

 2-2يجب إعداد إجراءات ومعايير أمنية تطبق أفضل املمارسات لحفظ سجالت األحداث بطريقة تضمن سالمتها من التعديل ،أو
الحذف ،أو الوصول غير املصرح به.
ً
 3-2يجب مراقبة سجالت األحداث ،وتحليلها دوريا حسب تصنيفها ،بما في ذلك مراقبة سلوك مستخدم األنظمة الحساسة
وتحليله.
ً
 4-2يجب مزامنة التوقيت ( )Clock Synchronizationمركزيا ،ومن مصدر دقيق وموثوق ،لجميع األنظمة التي تتم مراقبتها.
 5-2يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر لنظام إدارة سجالت األحداث ومراقبة األمن السيبراني.
ً
 6-2يجب أرشفة سجالت األحداث ،والقيام بالنسخ االحتياطي دوريا.
ً
ً
 7-2يجب أن تكون مدة االحتفاظ بسجالت األحداث السيبرانية  12شهرا على األقل ،و 18شهرا بالنسبة لألنظمة الحساسة بحد
أدنى ،وبما يتوافق مع السياسات الداخلية ،واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة
دورية من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
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• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب
اإلجراءات النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.

سياسة إدارة حزم التحديثات واإلصالحات

.13

األهداف
تهدف هذه السياسة إلى تحديد متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بإدارة حزم
التحديثات واإلصالحات لألنظمة والتطبيقات وقواعد البيانات وأجهزة الشبكة وأجهزة معالجة املعلومات الخاصة بجامعة امللك فيصل
لتقليل املخاطر السيبرانية وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية من خالل التركيز على األهداف األساسية للحماية وهي :سرية
املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
تتبع هذه السياسة املتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية وأفضل املمارسات الدولية ذات العالقة ،وهي متطلب تشريعي
كما هو مذكور في الضابط رقم  3-3-3-2من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن
السيبراني ،وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع األنظمة والتطبيقات وقواعد البيانات وأجهزة الشبكة وأجهزة معالجة املعلومات وأجهزة وأنظمة
التحكم الصناعي الخاصة بجامعة امللك فيصل ،وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
-1

يجب إدارة حزم التحديثات واإلصالحات ( )Patch Managementبشكل يضمن حماية األنظمة والتطبيقات وقواعد البيانات
وأجهزة الشبكة وأجهزة معالجة املعلومات.

-2

ً
يجب تنزيل حزم التحديثات واإلصالحات من مصادر مرخصة وموثوقة وفقا لإلجراءات املتبعة داخل الجامعة.

-3

يجب استخدام أنظمة تقنية موثوقة وآمنة إلجراء مسح دوري للكشف عن الثغرات وحزم التحديثات ومتابعة تطبيقها.

-4

يجب على األقسام ذات العالقة بعمادة تقنية املعلومات اختبار حزم التحديثات واإلصالحات في البيئة االختبارية ( Test
 )Environmentقبل تثبيتها على األنظمة والتطبيقات وأجهزة معالجة املعلومات في بيئة اإلنتاج (،)Production Environment
للتأكد من توافق حزم التحديثات واإلصالحات مع األنظمة والتطبيقات.

-5

ً
يجب وضع خطة لالسترجاع ( )Rollback Planوتطبيقها في حال تأثير حزم التحديثات واإلصالحات سلبا على أداء األنظمة أو
التطبيقات أو الخدمات.

-6

ً
يجب على لجنة األمن السيبراني بالجامعة التأكد من تطبيق حزم التحديثات واإلصالحات دوريا.
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-7

يجب منح األولوية لحزم التحديثات واإلصالحات التي تعالج الثغرات األمنية حسب مستوى املخاطر املرتبطة بها.

-8

يجب جدولة التحديثات واإلصالحات بما يتماش ى مع مراحل اإلصدارات البرمجية التي يطرحها املورد.
ً
شهريا على األقل لألنظمة ّ
الحساسة املتصلة باإلنترنتّ ،
يجب تنصيب التحديثات واإلصالحات ّ
ومرة واحدة كل ثالثة
مرة واحدة
أشهر لألنظمة ّ
الحساسة الداخلية.)CSCC-2-3-1-3( .

-9

 -10يجب تنصيب التحديثات واإلصالحات لألصول التقنية على النحو املوضح بالجدول التالي (جدول رقم - 3 :مدة تكرار تنصيب
التحديثات واإلصالحات):
نوع األصل

مدة التكرارلتنصيب التحديثات
األصول املعلوماتية والتقنية

األصول املعلوماتية والتقنية لألنظمة الحساسة

أنظمة التشغيل

ً
شهريا

قواعد البيانات

ثالثة أشهر

أجهزة الشبكة

ثالثة أشهر

التطبيقات

ثالثة أشهر

ً
شهريا
ً
شهريا
ً
شهريا
ً
شهريا

ّ
 -11يجب أن تتبع عملية إدارة التحديثات واإلصالحات متطلبات عملية إدارة التغيير.
ً
 -12في حال وجود ثغرات أمنية ذات مخاطر عالية ،يجب تنصيب حزم التحديثات واإلصالحات الطارئة وفقا لعملية إدارة التغيير
الطارئة (.)Emergency Change Management
 -13يجب تنزيل التحديثات واإلصالحات على خادم مركزي ( )Server Centralized Patch Managementقبل تنصيبها على األنظمة
والتطبيقات وقواعد البيانات وأجهزة الشبكة وأجهزة معالجة املعلوماتُ ،ويستثنى من ذلك حزم التحديثات واإلصالحات التي ال
يتوفر لها أدوات آلية مدعومة.
 -14بعد تنصيب حزم التحديثات واإلصالحات ،يجب استخدام أدوات مستقلة وموثوقة للتأكد من أن الثغرات تمت معالجتها بشكل
فعال.
 -15يجب استخدام مؤشر قياس األداء (” )Key Performance Indicator “KPIلضمان التطوير املستمر إلدارة حزم التحديثات
واإلصالحات.
ً
 -16يجب مراجعة سياسة إدارة حزم التحديثات واإلصالحات وإجراءاتها سنويا ،وتوثيق التغييرات واعتمادها.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :عمادة تقنية املعلومات.
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االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة
دورية من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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ّ
المتعلق باألطراف الخارجية
سياسة األمن السيبراني

.14

األهداف
تهدف هذه السياسة إلى تحديد متطلبات األمن السيبراني لضمان حماية األصول املعلوماتية والتقنية في جامعة امللك فيصل
من مخاطر األمن السيبراني املتعلقة باألطراف الخارجية بما في ذلك خدمات اإلسناد لتقنية املعلومات والخدمات املدارة وفقا للسياسات
واإلجراءات التنظيمية الخاصة بجامعة امللك فيصل.
تتبع هذه السياسة املتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية وأفضل املمارسات الدولية ذات العالقة ،وهي متطلب تشريعي
كما هو مذكور في الضابط رقم  1-1-4من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن
السيبراني ،وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تنطبق هذه السياسة على جميع الخدمات املقدمة من األطراف الخارجية لجامعة امللك فيصل ،وتنطبق على جميع منسوبي
الجامعة.

بنود السياسة
-1

البنود العامة
 1-1يجب توثيق واعتماد إجراءات موحدة إلدارة عالقة جامعة امللك فيصل مع األطراف الخارجية قبل وأثناء وبعد انتهاء
العالقة التعاقدية.
ً
 2-1يجب تحديد واختيار األطراف الخارجية املقدمة للخدمات بعناية ووفقا للسياسات واإلجراءات التنظيمية لجامعة امللك
فيصل ،واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.
 3-1يجب إجراء تقييم للمخاطر على األطراف الخارجية والخدمات املقدمة والتأكد من سالمتها ،وذلك بمراجعة مشاريع
األطراف الخارجية داخل الجامعة ومراجعة سجالت األحداث السيبرانية الخاص بخدمة الطرف الخارجي (إن أمكن) قبل
وأثناء العالقة وبشكل دوري.
 4-1يجب إعداد العقود واالتفاقيات مع األطراف الخارجية بشكل يضمن التزام الطرف الخارجي بتطبيق متطلبات وسياسات
األمن السيبراني للجامعة واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.
 5-1يجب مراجعة العقود واالتفاقيات مع األطراف الخارجية من قبل الجهة املعنية بالشؤون القانونية في الجامعة للتأكد من
ً
أن تكون بنود االتفاقية ملزمة أثناء فترة العقد وبعد انتهائها وأن مخالفتها يعرض الطرف الخارجي للمساءلة قانونيا.
 6-1يجب أن تشمل العقود واالتفاقيات على بنود املحافظة على سرية املعلومات ( )Non-Disclosure Clausesوالحذف األمن
من ِق َبل الطرف الخارجي لبيانات الجامعة عند انتهاء الخدمة.
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 7-1يجب مراجعة متطلبات األمن السيبراني مع األطراف الخارجية بشكل دوري.
ّ
ً
 8-1يجب مراجعة سياسة األمن السيبراني املتعلق باألطراف الخارجية سنويا ،وتوثيق التغييرات واعتمادها.
-2

متطلبات األمن السيبراني الخاصة بخدمات اإلسناد لتقنية املعلومات " "Outsourcingأو الخدمات املدارة " Managed
 "Servicesاملقدمة من قبل األطراف الخارجية
 1-2للحصول على خدمات إسناد لتقنية املعلومات أو خدمات مدارة ،فإنه يجب اختيار الطرف الخارجي بعناية ،ويجب أن يتم
التحقق من اآلتي:
1-1-2

إجراء تقييم ملخاطر األمن السيبراني ،والتأكد من وجود ما يضمن السيطرة على تلك املخاطر ،قبل توقيع العقود
واالتفاقيات أو عند تغيير املتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.

2-1-2

يجب أن تكون مراكز عمليات خدمات األمن السيبراني املدارة للتشغيل واملراقبة والتي تستخدم طريقة الوصول
عن بعد موجودة بالكامل داخل اململكة)ECC-4-1-3-2( .

3-1-2

ً
خدمات اإلسناد على األنظمة الحساسة يجب أن تكون عن طريق شركات وجهات وطنية ،وفقا للمتطلبات
التشريعية والتنظيمية ذات العالقة)CSCC-4-1-1-2( .

-3

متطلبات األمن السيبراني املتعلقة بموظفي األطراف الخارجية
 1-3يجب أن يتم إجراء املسح األمني ( )Screening or Vettingلشركات خدمات اإلسناد ،وملوظفي خدمات اإلسناد ،والخدمات
املدارة العاملين على األنظمة الحساسة)CSCC-4-1-1-1( .
 2-3يجب تضمين مسؤوليات األمن السيبراني وبنود املحافظة على سرية املعلومات ( )Non-Disclosure Clausesفي عقود
موظفي األطراف الخارجية (لتشمل خالل وبعد انتهاء /إنهاء العالقة الوظيفية مع الجامعة).

-4

التوثيق وضوابط الوصول
ّ
 1-4يجب أن ُت ّ
طور األطراف الخارجية وتتبع عملية رسمية وموثقة بعناية ملنح وإلغاء حق الوصول إلى جميع األنظمة املعلوماتية
ّ
والتقنية التي ُتعالج أو تنقل أو ّ
تخزن معلومات الجامعة بما يتماش ى مع متطلبات األمن السيبراني وأهداف ضوابط األمن
ِ
السيبراني الخاصة بالجامعة.
 2-4يجب توفير إمكانية الوصول إلى معلومات الجامعة ومعالجتها بطريقة آمنة ومراقبة.
ّ
 3-4يجب تطبيق الضوابط املتعلقة بكلمات املرور على جميع املستخدمين الذين يملكون حق الوصول إلى معلومات الجامعة
ّ
بما يتماش ى مع متطلبات األمن السيبراني وأهداف ضوابط األمن السيبراني الخاصة بالجامعة.
ُ
ّ
التحقق من الهوية ّ
متعدد العناصر على إمكانية الوصول إلى األنظمة ّ
الحساسة التي تعالج املعلومات
 4-4يجب تطبيق نظام
الخاصة بالجامعة أو تنقلها أو ُت ّ
خزنها.
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 5-4يجب إلغاء حقوق الوصول فور انتهاء/إنهاء خدمات أي موظف يعمل لدى األطراف الخارجية ويملك حق الوصول إلى
ّ
املعلومات أو األصول املعلوماتية والتقنية الخاصة بالجامعة أو في حال تغيير دوره الوظيفي الذي ال يتطلب استمرارية
وصوله إليها.
 6-4يجب أن تقوم األطراف الخارجية بمراجعة حقوق الوصول بوتيرة دورية ً
وفقا لسياسات األمن السيبراني املعتمدة في
الجامعة.
كل سجالت التدقيق والحفاظ عليها وتوفيرها ً
 7-4يجب تخزين ّ
بناء على طلب الجامعة.
-5

متطلبات األمن السيبراني املتعلقة بإدارة التغيير
ً
 1-5يجب أن تتبع األطراف الخارجية عملية إدارة التغيير الرسمية واملناسبة وفقا لسياسات وإجراءات الجامعة وبما يتوافق
ّ
مع متطلبات األمن السيبراني.
 2-5يجب مراجعة واختبار التغيير التي أجريت على األصول املعلوماتية والتقنية الخاصة بالجامعة قبل تطبيقها على بيئة
اإلنتاج (.)Production Environment
 3-5يجب إبالغ األطراف املعنية في الجامعة بالتغييرات الرئيسية التي مخطط إجراءها وكذلك التي أجريت على األصول
املعلوماتية والتقنية الخاصة بالجامعة.

-6

متطلبات إدارة حوادث األمن السيبراني واستمرارية األعمال
 1-6يجب ان تتضمن بنود العقود واالتفاقيات مع األطراف الخارجية على متطلبات متعلقة باإلبالغ عن حوادث األمن السيبراني
وإبالغ الجامعة في حال تعرض الطرف الخارجي إلى حادثة أمن سيبراني.
 2-6يجب تحديد وتوثيق إجراءات التواصل بين الطرف الخارجي والجامعة في حال تعرض الطرف الخارجي إلى حادثة أمن
سيبراني ،ومراجعة وتحديث هذه اإلجراءات بشكل دوري.
ّ
ّ
ً
 3-6يجب وضع خطة مناسبة الستمرارية األعمال لتفادي عدم توافر الخدمات املقدمة للجامعة وفقا ملتطلبات خطة
استمرارية األعمال الخاصة بالجامعة.

-7

متطلبات حماية البيانات واملعلومات
ً
 1-7يجب أن تقوم األطراف الخارجية بمعالجة بيانات ومعلومات الجامعة وتخزينها وإتالفها وفقا لسياسة ومعيار حماية
البيانات واملعلومات املعتمدين في الجامعة.
 2-7يجب تطبيق ضوابط تشفير مناسبة لحماية بيانات ومعلومات الجامعة وضمان الحفاظ على ّ
سريتها وسالمتها وتوافرها
ً
وفقا ملعيار التشفير املعتمد في الجامعة.
ً
ُ
 3-7يجب عمل نسخ احتياطية من بيانات ومعلومات الجامعة بشكل دوري ووفقا لسياسة إدارة النسخ االحتياطية الخاصة
بالجامعة.
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 4-7يجب عدم معالجة أو تخزين أو استخدام بيانات ومعلومات الجامعة املوجودة في األنظمة ّ
الحساسة والبيانات الشخصية
ُ
( ،)Data privacyوالتي تعالجها األطراف الخارجية  -في بيئة االختبار إال بعد استخدام ضوابط مشددة لحماية تلك البيانات
مثل :تقنيات تعتيم البيانات ( )Data Maskingأو تقنيات مزج البيانات ( )Data Scramblingأو تقنيات إخفاء البيانات Data

))CSCC-2-6-1-1( .)Anonymization
ُ
 5-7يجب عدم نقل بيانات ومعلومات الجامعة املوجودة في األنظمة ّ
الحساسة  -والتي تعالجها األطراف الخارجية  -خارج بيئة
اإلنتاج)CSCC-2-6-1-5( .
ً
ُ
 6-7يجب تصنيف بيانات ومعلومات الجامعة املوجودة في األنظمة ّ
الحساسة  -والتي تعالجها األطراف الخارجية  -وفقا لسياسة
حماية وتصنيف البيانات واملعلومات (.)CSCC-2-6-1-2
-8

التدقيق
ً
ً
ً
 1-8يجب أن ُتجري الجامعة تدقيقا للعمليات واألنظمة ذات الصلة متى كان ذلك ضروريا أو مناسبا.
 2-8يجب أن تتعاون جميع مرافق الطرف الخارجي وموظفيه بصورة كاملة مع أنشطة مراجعة سجل األحداث والتدقيق التي
ُ
تقوم بها الجامعة بما يشمل املراجعات امل ّنفذة.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• تحديث السياسة ومراجعتها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني واألقسام ذات العالقة بعمادة تقنية املعلومات والجهة/الجهات املسؤولة عن
املوارد البشرية بالجامعة والجهة املعنية بالشؤون القانونية في الجامعة والجهات املعنية بعمليات املشتريات واملناقصات.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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.15

سياسة اختبار االختراق
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير في تقييم واختبار مدى
فعالية قدرات تعزيز األمن السيبراني في جامعة امللك فيصل وذلك من خالل محاكاة تقنيات وأساليب الهجوم السيبراني الفعلية،
والكتشاف نقاط الضعف األمنية غير املعروفة والتي قد تؤدي إلى االختراق السيبراني للجامعة من خالل التركيز على األهداف األساسية
للحماية وهي :سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  1-11-2من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
ً
تغطي هذه السياسة جميع األنظمة الحساسة ومكوناتها التقنية ،وجميع الخدمات املقدمة خارجيا (عن طريق اإلنترنت
( ومكوناتها التقنية ،ومنها :البنية التحتية ،واملواقع اإللكترونية ،وتطبيقات الويب ،وتطبيقات الهواتف الذكية واللوحية ،والبريد
اإللكتروني والدخول عن بعد في جامعة امللك فيصل ،وتنطبق هذه السياسة على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1املتطلبات العامة
1-1

ً
يجب على الجامعة إجراء اختبار االختراق ( )Penetration Testingدوريا ،لتقييم واختبار مدى فعالية قدرات تعزيز األمن
السيبراني.

2-1

ً
تحدد وحدة األمن السيبراني األنظمة والخدمات واملكونات التقنية التي يجب إجراء اختبار االختراق عليها وذلك وفقا
للمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.

3-1

ً
ً
يجب على الجامعة إجراء اختبار االختراق على جميع الخدمات املقدمة خارجيا ومكوناتها التقنية دوريا)ECC-2-11-3-1( .

4-1

يجب التأكد من أن اختبار االختراق ال يؤثر على األنظمة والخدمات املقدمة في الجامعة.

5-1

يجب على الجامعة إجراء اختبار االختراق على األنظمة الحساسة ومكوناتها التقنية كل ستة أشهر على األقلCSCC-2-( .
)10-2

6-1

ً
يجب إجراء اختبار االختراق الكتشاف نقاط الضعف األمنية بكافة صورها والتي تشمل نقاط الضعف التي تنتج عادة عن
أخطاء في تطوير التطبيقات ( )Application Development Errorوضبط إعدادات النظام بشكل غير آمن
( )Configurations Faultsوإمكانية استغالل ثغرة محددة (.)Exploitability of Identified Vulnerability
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7-1

يجب تطوير إجراءات خاصة باختبار االختراق واعتمادها ونشرها ،مع األخذ باالعتبار عدم تأثيرها على سير األعمال الخاصة
بالجامعة.

8-1

يجب على وحدة األمن السيبراني تحديد أو املوافقة على أساليب اختبار االختراق واألدوات والتقنيات التي يستخدمها فريق
اختبار االختراق الداخلي أو الخارجي قبل بدء عملية اختبار االختراق.

9-1

في حال تفويض طرف خارجي للقيام باختبار االختراق نيابة عن الجامعة ،يجب التحقق من تطبيق جميع متطلبات األمن
ّ
ً
السيبراني املتعلقة باألطراف الخارجية ووفقا لسياسة األمن السيبراني املتعلق باألطراف الخارجية املعتمدة في الجامعة.

ً
 10-1يجب تصنيف نتائج اختبار االختراق ً
بناء على خطورتها ،ومعالجتها حسب املخاطر السيبرانية املترتبة عليها ووفقا ملنهجية
إدارة املخاطر املعتمدة لدى الجامعة.
 11-1يجب وضع خطة عمل ملعالجة نتائج اختبار االختراق يوضح فيها تأثير املخاطر وآلية معالجتها واملسؤول عن تطبيقها والفترة
الزمنية الالزمة لتنفيذها.
 -2متطلبات أخرى
1-2

يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر لعمليات اختبار االختراق.

2-2

ً
يجب مراجعة تطبيق متطلبات األمن السيبراني لعمليات اختبار االختراق في الجامعة دوريا)ECC-2-11-4( .

3-2

يجب مراجعة هذه السياسة مرة واحدة في السنة على األقل.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني واألقسام ذات العالقة بعمادة تقنية املعلومات.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد
وبصفة دورية من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي ا نتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب
اإلجراءات النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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سياسة إدارة الثغرات
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير لضمان اكتشاف الثغرات
التقنية في الوقت املناسب ومعالجتها بشكل فعال وذلك ملنع احتمالية استغالل هذه الثغرات من قبل الهجمات السيبرانية أو تقليلها،
وكذلك التقليل من اآلثار املترتبة على أعمال جامعة امللك فيصل وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية من خالل التركيز على
األهداف األساسية للحماية وهي :سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  1-1۰-2من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع األصول املعلوماتية والتقنية في جامعة امللك فيصل ،وتنطبق هذه السياسة على جميع منسوبي
الجامعة.

بنود السياسة
 -1املتطلبات العامة
1-1

ً
يجب على الجامعة إجراء فحص الثغرات ( )Vulnerabilities Assessmentدوريا ،الكتشاف وتقييم الثغرات التقنية في
الوقت املناسب ومعالجتها بشكل فعال.

2-1

ً
تحدد وحدة األمن السيبراني األنظمة والخدمات واملكونات التقنية التي يجب إجراء فحص الثغرات عليها وذلك وفقا
للمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.

3-1
4-1

يجب على وحدة األمن السيبراني التأكد من استخدام أساليب وأدوات موثوقة الكتشاف الثغرات.
ً
يجب تطوير واعتماد إجراءات خاصة بتنفيذ فحص واكتشاف الثغرات وفقا للمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات
العالقة.

5-1

في حال تفويض طرف خارجي للقيام بفحص واكتشاف الثغرات نيابة عن الجامعة ،يجب التحقق من تطبيق جميع متطلبات
ّ
ً
األمن السيبراني املتعلقة باألطراف الخارجية وفقا لسياسة األمن السيبراني املتعلق باألطراف الخارجية املعتمدة في الجامعة.

 -2متطلبات تقييم الثغرات
1-2

يجب فحص واكتشاف الثغرات قبل نشر الخدمات أو األنظمة على اإلنترنت أو عند القيام بأي تغيير على األنظمة الحساسة.
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2-2

ً
يجب تصنيف الثغرات حسب خطورتها ،ومعالجتها حسب املخاطر السيبرانية املترتبة عليها وفقا ملنهجية إدارة املخاطر
املعتمدة لدى الجامعة.

3-2

ً
يجب على الجامعة إجراء تقييم الثغرات لجميع األصول التقنية ومعالجتها دوريا)ECC-2-10-3-1( .

4-2

يجب على الجامعة إجراء تقييم الثغرات للمكونات التقنية لألنظمة الحساسة الداخلية ومعالجتها كل ثالثة أشهر على األقل.
()CSCC-2-9-1-3

5-2

يجب على الجامعة إجراء تقييم الثغرات للمكونات التقنية لألنظمة الحساسة الخارجية واملتصلة باإلنترنت مرة واحدة
ً
شهريا)CSCC-2-9-1-2( .

 -3متطلبات معالجة الثغرات
1-3

بعد االنتهاء من تقييم الثغرات ،يجب إعداد تقرير يوضح الثغرات املكتشفة وتصنيفها والتوصيات املقترحة ملعالجتها.

2-3

بعد إرسال تقرير تقييم الثغرات ومعالجتها من قبل األطراف املعنية ،يجب إجراء فحص واكتشاف الثغرات املكتشفة مرة
أخرى للتأكد من معالجتها.

3-3

ً
يجب استخدام حزم التحديثات واإلصالحات من مصادر موثوقة وآمنة ووفقا لسياسة حزم التحديثات واإلصالحات.

4-3

ً
يجب إصالح وإغالق الثغرات الحرجة ( )Critical Vulnerabilitiesاملكتشفة حديثا ،مع اتباع آليات إدارة التغيير املتبعة لدى
الجامعة)CSCC-2-9-1-3( .

5-3

سبب كان ،يجب تطبيق ضوابط أخرى مثل إيقاف تشغيل الخدمة املتعلقة
في حال تعذر إصالح وإغالق الثغرة األمنية ألي ٍ
بالثغرة األمنية ،أو توفير ضابط حماية بديل ( )Compensating Controlمثل التحكم بالوصول عن طريق جدران الحماية
وغيرها من الحلول ،ومراقبة الثغرة األمنية للهجمات الفعلية ،وإبالغ فريق االستجابة للحوادث بهذه الثغرة واحتمالية
استغاللها.

 -4متطلبات أخرى
1-4

يجب على الجامعة التواصل واالشتراك مع مصادر أمن سيبراني موثوقة توفر املعلومات االستباقية (،(Threat Intelligence
ومجموعات خاصة ذات اهتمامات مشتركة وخبراء خارجيين في املواضيع املعنية من أجل جمع املعلومات حول التهديدات
الجديدة وكيفية الحد من الثغرات املوجودة)ECC-2-10-3-5( .

2-4

ً
يجب مراجعة تطبيق متطلبات األمن السيبراني إلدارة الثغرات التقنية لجامعة امللك فيصل دوريا.

3-4

يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر إلدارة الثغرات.

4-4

يجب مراجعة هذه السياسة مرة واحدة في السنة على األقل.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
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• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني واألقسام ذات العالقة بعمادة تقنية املعلومات.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد
وبصفة دورية من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب
اإلجراءات النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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سياسة إدارة حوادث وتهديدات األمن السيبراني
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بإدارة حوادث
وتهديدات األمن السيبراني الخاصة بجامعة امللك فيصل لتقليل املخاطر السيبرانية وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية من
خالل التركيز على األهداف األساسية للحماية وهي :سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
تهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  1-1۳-2من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع األصول املعلوماتية والتقنية الخاصة بجامعة امللك فيصل ،وتنطبق هذه السياسة على جميع
منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1املتطلبات العامة
1-1

يجب على الجامعة توفير التقنيات الالزمة لتحديد حوادث األمن السيبراني واكتشافها في الوقت املناسب أو من خالل

2-1

استالم البالغات من العاملين أو املستفيدين من خدمات الجامعة وإدارتها بشكل فعال.
ً
يجب على الجامعة التعامل مع تهديدات األمن السيبراني استباقيا باعتماد وسائل دفاع وقائية من أجل منع أو تقليل اآلثار
املترتبة على سرية املعلومات أو سالمتها أو توافرها.

3-1

تشمل حوادث األمن السيبراني على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:
1-3-1

التغييرات غير املصرح بها في إعدادات أجهزة املستخدمين املكتبية و/أو املحمولة ،والتغييرات في إعدادات
الخوادم.

2-3-1

اإلصابة بالبرمجيات الضارة.

3-3-1

التغييرات في التطبيقات من حيث املظهر (املظهر غير االعتيادي) والتعديالت على صالحيات املستخدم مثل رفع
مستوى الوصول.

4-3-1

الوصول غير املصرح به إلى البيانات ،و/أو تعديلها دون تصاريح أو صالحيات املستخدمين.
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5-3-1

محاوالت الحصول على معلومات يمكن استخدامها في تنفيذ الهجمات ،مثل فحص منافذ الشبكة ( Port
 ،)Scansوالهندسة االجتماعية ( ،)Social Engineering Attacksوفحص مجال شبكة محددة ( Targeted
 ،)Scans Across IP Rangeوغيرها.

6-3-1
4-1

التفعيل غير املصرح به لحسابات مستخدمين موقوفة أو محذوفة.

يجب توثيق األدوار واملسؤوليات الخاصة بفريق االستجابة للحوادث السيبرانية وكذلك صالحيات اتخاذ القرارات الهامة،
وآلية التواصل مع الجهات الداخلية والخارجية وكذلك آليات التصعيد)ECC-2-13-3-1( .

5-1

في حال اكتشاف حادثة أمن سيبراني في الجامعة ،يجب على فريق االستجابة للحوادث اتخاذ الخطوات الالزمة للتعامل مع
ً
الحادثة التي تم اكتشافها فورا والتي تشمل تحليل بيانات الحادثة وتحديد أثرها.

6-1

في حال اكتشاف حادثة أمن سيبراني فإنه يجب تحليل املعلومات املتاحة ذات العالقة مثل سجالت النظام والشبكة
والسجالت الصادرة من املنتجات األمنية ذات الصلة (مثل السجالت الصادرة من حلول الحماية من البرمجيات الضارة،
ومن جدار الحماية ،ومن أنظمة الحماية املتقدمة الكتشاف ومنع االختراقات).

7-1

ً
يجب معالجة األدلة الالزمة (على سبيل املثال ،جمع األدلة وفقا للقيود القانونية وحمايتها من التالعب) وينبغي توثيقها
وحفظها بصورة محمية حتى ال تفقد جدواها في التحليل ،ثم تحليلها دون تدميرها أو تعديل صورتها األصلية.

8-1

في حال وقوع حادثة أمن سيبراني فإنه يجب التحقيق في أسباب حدوثها واالستعانة باملختصين مثل خبراء التحليل الجنائي
الرقمي ( )Digital Forensics Analystsوفرق االستجابة للحوادث السيبرانية.

 9-1يجب تصنيف حوادث األمن السيبراني ً
بناء على مستوى خطورتها ومدى تأثيرها على أعمال الجامعة (.)ECC-2-13-3-2
ً
 10-1يتم تصنيف حوادث األمن السيبراني وفقا للجدول أدناه (جدول رقم - 4 :تصنيف حوادث األمن السيبراني):
مستوى
الخطورة
مرتفع
جدا
مرتفع
متوسط
منخفض

الوصف
ضرر جسيم يؤثر بشكل مباشر على سمعة جامعة امللك فيصل
ومصداقيتها ،أو يؤثر على العديد من وحدات األعمال الوظيفية فيها أو موقع
األعمال بصورة كبيرة ،مما يستدعي تفعيل إجراءات استمرارية األعمال.
انقطاع كبير يؤثر على وحدات األعمال الوظيفية أو الخدمات الرئيسية أو
املوقع.
تأثير متوسط في سير عمل وحدات األعمال الوظيفية أو املواقع أو أصول
تقنية املعلومات ،إضافة إلى تأثير يتراوح ما بين املتوسط واملرتفع على
وحدات األعمال غير الهامة في جامعة امللك فيصل.
تأثير بسيط على عدد قليل من املوارد ،ويمكن تحمل الحادثة لفترة معينة
من الزمن.
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الوقت املستهدف
لالستجابة

الوقت املستهدف
لحل الحادثة

ً
فورا

ساعتان

ساعة أو ساعتان

 5-4ساعات

 3-2ساعات

 9-8ساعات

 5ساعات

 24ساعة
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 -2اإلبالغ عن حوادث األمن السيبراني
1-2

يجب رفع الوعي األمني لدى منسوبي الجامعة وتوضيح مسؤولياتهم تجاه حوادث األمن السيبراني أو التهديدات ،وذلك
ً
لإلبالغ فورا عن أي حوادث أو تهديدات متعلقة باألمن السيبراني.

2-2

يجب على الجامعة تحديد جهة اتصال داخلية لإلبالغ عن الحوادث ً
سواء عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني.

3-2

يجب أن تحدد الجامعة الحوادث والتهديدات التي يجب اإلبالغ عنها ووقت اإلبالغ عنها واألطراف التي يجب إبالغها ،مثل
معالي رئيس الجامعة أو من ينيبه والرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني وفرق االستجابة للحوادث داخل الجامعة
واإلدارات املسؤولة عن األصول املعلوماتية والتقنية.

4-2

قبل اإلفصاح عن أي معلومات متعلقة بالحوادث األمنية إلى أطراف خارجية ،يجب الحصول على املوافقات الالزمة بما
يتوافق مع املتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.

5-2

يجب إبالغ الهيئة الوطنية لألمن السيبراني عن حوادث األمن السيبراني)ECC-2-13-3-3( .

6-2

يجب على الجامعة إطالع الهيئة الوطنية لألمن السيبراني على تبليغات الحوادث ومؤشرات وتقارير االنتهاكات (ECC-2-13-
.)3-4

 -3االستجابة للحوادث والتعافي من حوادث األمن السيبراني
1-3

يجب على فريق االستجابة للحوادث في وحدة األمن السيبراني كتابة تقرير عن حوادث األمن السيبراني ،ويجب أن يشمل
التقرير نوع الحادثة وفئتها والعاملين الذين أبلغوا عن الحادثة أو األدوات املستخدمة في اكتشافها ،والخدمات أو األصول
أو املعلومات املتأثرة بها ،وكيفية اكتشاف الحادثة ،وأي وثائق أو موارد أخرى متعلقة بالحادثة.

2-3

يجب أن يتم إشراك املوردين في حل الحوادث أو استعادة الخدمات عند الحاجة.

3-3

يجب أن تتضمن إجراءات التعافي من حوادث األمن السيبراني تحديد الثغرات التي تم استغاللها خالل الحادثة ومعالجتها
بالتدابير الفنية واإلدارية الالزمة ،على سبيل املثال:

4-3

1-3-3

تطبيق الضوابط األمنية اإلضافية (.)Compensating Controls

2-3-3

تنصيب حزم التحديثات واإلصالحات املحدثة.

3-3-3

استعادة النسخ االحتياطية للنظام.

4-3-3

إعادة ضبط إعدادات األنظمة األمنية ،مثل نظام جدار الحماية وأنظمة الكشف عن االختراق.

يجب على وحدة األمن السيبراني حفظ تقارير الحادثة (التي تتضمن معلومات حول االختراقات األمنية والحوادث مثل
املعلومات املتعلقة باألفراد واإلدارات وأنظمة معينة و/أو منهجية الهجمات) بمكان آمن وتقييد الوصول إليها.

5-3

ً
يجب تصعيد الحادثة ،في حال عدم حلها في الوقت الزمني املحدد ،وفقا لتصنيف الحوادث وإجراءات التعامل معها وآلية
التصعيد املعتمدة.
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6-3

في حال تطلبت معالجة حادثة سيبرانية إجراء تغييرات على املكونات التقنية ،يجب االلتزام بإجراءات إدارة التغيير املعتمدة
لدى الجامعة.

7-3

بعد التعامل مع الحادثة فإنه يجب على فريق االستجابة للحوادث في وحدة األمن السيبراني عقد اجتماعات ملناقشة
الدروس املستفادة ( )Lessons Learnedمع اإلدارات ذات العالقة لتحسين طرق التعامل مع حوادث األمن السيبراني في
ً
املستقبل ،وكذلك التعامل مع تهديدات األمن السيبراني استباقيا من أجل منع أو تقليل اآلثار املترتبة على أعمال جامعة
امللك فيصل.

 -4املعلومات االستباقية بشأن التهديدات
1-4

يجب االشتراك مع مقدمي املعلومات االستباقية ( )Threat Intelligenceلالطالع املستمر على الحوادث والتهديدات املتعلقة
باألمن السيبراني والتعامل مع تلك املعلومات بشكل مباشر)ECC-2-13-3-5( .

2-4

يجب حفظ املعلومات االستباقية بشأن التهديدات وتنظيمها في قاعدة بيانات مرنة ومالئمة لصياغة مالحظات العمل
والبيانات الوصفية للمؤشرات ،مثل قاعدة املعرفة ).(Knowledge Base

3-4

يجب تحديث أنظمة الحماية املتقدمة الكتشاف ومنع االختراقات ()and Detection Systems Intrusion Prevention
باملعلومات االستباقية املتعلقة بالتهديدات والتأكد من إمكانية تلك األنظمة من اكتشاف التهديدات والتعامل معها بشكل
فعال.

 -5متطلبات أخرى
1-5

ً
يجب مراجعة متطلبات األمن السيبراني الخاصة بإدارة حوادث وتهديدات األمن السيبراني دوريا)ECC-2-13-4( .

2-5

يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر إلدارة حوادث وتهديدات األمن السيبراني.

3-5

يجب مراجعة هذه السياسة مرة واحدة في السنة على األقل.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني واألقسام ذات العالقة بعمادة تقنية املعلومات.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
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• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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سياسة أمن قواعد البيانات
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بحماية قواعد
البيانات ( )Databaseالخاصة بجامعة امللك فيصل لتقليل املخاطر السيبرانية وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية من خالل
التركيز على األهداف األساسية للحماية وهي :سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط  2-3-1من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني ،وملزيد
من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع أنظمة قواعد البيانات الخاصة بجامعة امللك فيصل ،وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1البنود العامة
1-1

يجب تحديد وتوثيق جميع أنظمة قواعد البيانات املستخدمة داخل الجامعة والعمل على توفير البيئة املناسبة لحمايتها
من املخاطر البيئية والتشغيلية.

2-1

يجب تطوير واعتماد معايير التقنية األمنية ألنظمة قواعد البيانات داخل الجامعة وتطبيقها من قبل مشرفي قواعد
البيانات.

3-1

فيما عدا مشرفي قواعد البيانات ،يمنع الوصول أو التعامل املباشر مع قواعد البيانات الخاصة باألنظمة الحساسة ،ويتم

4-1

ذلك من خالل التطبيقات فقط)CSCC-2-2-1-8( .
ً
يتم منح حق الوصول إلى قواعد البيانات وفقا لسياسة إدارة هويات الدخول والصالحيات.

5-1

يمنع نسخ أو نقل قواعد البيانات الخاصة باألنظمة الحساسة من بيئة اإلنتاج إلى أي بيئة اخرى)CSCC-2-6-1-5( .

 -2اإلجراءات األمنية املطلوبة الستضافة قواعد البيانات
 4-3التحديد الواضح ملتطلبات استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث الخاصة بقواعد البيانات املستضافة في العقود املعنية
مع ّ
ّ
تتضمن األدوار واملسؤوليات املتبادلة من حيث النسخ االحتياطية واالستجابة للحوادث
مزود الخدمة السحابية ،والتي
وخطة التعافي من الكوارث وغيرها.
 5-3توفير العزل املنطقي بين قواعد البيانات الخاصة بالجامعة وقواعد البيانات املستضافة األخرى.
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ً
 6-3يجب أن يكون موقع االستضافة الخاص بالخدمات السحابية موجودا ضمن النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية.
()ECC-3-3-2-4
َ
 7-3تقييد صالحية الوصول اإلداري إلى قواعد البيانات باستخدام وسيلة تشفير ُمحكمة مثل بروتوكول النقل األمن (،)SSH
ً
أو الشبكات الخاصة االفتراضية ( ،)VPNأو طبقة املنافذ اآلمنة (/)SSLأمن طبقة النقل ( ،)TLSوذلك وفقا لسياسة
التشفير املعتمدة في الجامعة.
ّ
 -3املتطلبات املتعلقة بإدارة التغييرات على أنظمة قواعد البيانات

ً
 1-3يجب أن تتم التغييرات على قواعد البيانات (مثل ترحيل قواعد البيانات ،والنقل إلى بيئة اإلنتاج) وفقا لعملية إدارة التغيير.
ً
 2-3يتم تثبيت التحديثات واإلصالحات على نظام قواعد البيانات وفقا لسياسة إدارة حزم التحديثات واإلصالحات املعتمدة في الجامعة.
 3-3التأكد من استخدام أنظمة قواعد بيانات موثوقة ومعتمدة ومرخصة.
 4-3التأكد من وجود خطة واضحة للتعافي من الكوارث خاصة بأنظمة قواعد البيانات.
ّ
 5-3يجب على الجامعة توقيع اتفاقية مستوى الخدمة للدعم مع ّ
املوردين فيما يتعلق بنظام إدارة قواعد البيانات في بيئة اإلنتاج.
ً
 6-3تطبيق التجزئة والتشفير على قواعد البيانات املخزنة وفقا لسياسة التصنيف وسياسة التشفير املعتمدة في الجامعة.

 -4مر اقبة سجالت األحداث املتعلقة بنظام قواعد البيانات
1-4
2-4
3-4

ً
تفعيل وحفظ سجالت األحداث الخاصة بنظام قواعد البيانات وفقا لسياسة إدارة سجالت األحداث ومراقبة األمن السيبراني
املعتمدة في الجامعة.

يجب على وحدة األمن السيبراني مراقبة سجالت األحداث املتعلقة بقواعد البيانات الخاصة باألنظمة الحساسة ،ومراقبة سلوك
املستخدمين.
ً
يجب على وحدة األمن السيبراني مراقبة سجالت األحداث الخاصة بمشرفي قواعد البيانات ومراقبة سلوكهم ومراجعتها دوريا.

 -5املتطلبات التشغيلية
1-5

توفير املتطلبات الالزمة لتشغيل قواعد البيانات بشكل آمن ومالئم ،مثل توفير بيئة مناسبة وآمنة ،وتقييد الوصول املادي إلى األنظمة
والسماح بذلك للعاملين املصرح لهم فقط.

2-5

يجب على األقسام ذات العالقة في عمادة تقنية املعلومات مراقبة أنظمة قواعد البيانات التشغيلية والتأكد من جودة أدائها،
وتوافرها ،وتوفير سعة تخزينية مناسبة ،ونحوه.

3-5

ً
مزامنة التوقيت ( )Clock Synchronizationمركزيا ومن مصدر دقيق وموثوق لجميع أنظمة قواعد البيانات)ECC-2-3-3-4( .

 -6متطلبات أخرى
1-6

استخدام مؤشر قياس األداء (” )Key Performance Indicator “KPIلضمان التطوير املستمر لنظام إدارة قواعد
البيانات.

2-6

ً
مراجعة متطلبات األمن السيبراني الخاصة بإدارة قواعد البيانات سنويا على األقل ،أو في حال حدوث تغييرات في املتطلبات
التشريعية أو التنظيمية أو املعايير ذات العالقة.
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األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :األقسام ذات العالقة في عمادة تقنية املعلومات ووحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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سياسة حماية تطبيقات الويب
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بحماية تطبيقات
الويب الخارجية الخاصة بجامعة امللك فيصل ،لتقليل املخاطر السيبرانية وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية من خالل التركيز
على األهداف األساسية للحماية وهي :سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  1-15-2من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع تطبيقات الويب الخارجية الخاصة بجامعة امللك فيصل ،وتنطبق هذه السياسة على جميع
منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1املتطلبات العامة
1-1

ً
يجب أن تتبع تطبيقات الويب الخارجية التي يتم شراؤها أو تطويرها داخليا مبدأ املعمارية متعددة املستويات ( Multi-tier
)ECC-2-15-3-2( .)Architecture

2-1

يجب استخدام مبدأ املعمارية متعددة املستويات لتطبيقات الويب الخارجية لألنظمة الحساسة على أال يقل عدد
املستويات عن  3مستويات ()CSCC-2-12-2( .)3-tier Architecture

3-1

يجب التأكد من استخدام بروتوكوالت االتصاالت اآلمنة فقط ،مثل بروتوكول نقل النص التشعبي األمن ()HTTPS
وبروتوكول نقل امللفات األمن ( )SFTPوأمن طبقة النقل ( )TLSوغيرها)ECC-2-15-3-3( .

4-1

يجب استخدام نظام جدار الحماية لتطبيقات الويب (  )“WAF” Web Application Firewallلحماية تطبيقات الويب
الخارجية من الهجمات الخارجية)ECC-2-15-3-1( .

5-1

يجب تطبيق العزل املنطقي لبيئة التطوير ( )Development Environmentوبيئة االختبار ( )Testing Environmentعن
بيئة اإلنتاج (.)Production Environment

6-1

ً
يجب استخدام تقنيات حماية البيانات واملعلومات في تطبيقات الويب الخارجية ووفقا لسياسة حماية وتصنيف البيانات
واملعلومات.
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7-1

في حال شراء تطبيقات ويب من طرف خارجي ،يجب التأكد من التزام املورد بسياسات ومعايير األمن السيبراني في الجامعة.

8-1

يجب تطبيق الحد األدنى على األقل ملعايير أمن التطبيقات وحمايتها ( )Ten OWASP Topلتطبيقات الويب الخارجية
لألنظمة الحساسة)CSCC-2-12-1-2( .

 -2متطلبات حق الوصول ()Access Right
1-2

ّ
التحقق من الهوية ّ
متعدد العناصر ( )Multi-Factor Authenticationلعمليات دخول املستخدمين على
يجب استخدام
تطبيقات الويب الخارجية)ECC-2-15-3-5( .

2-2

يجب توثيق واعتماد معايير أمنية لتطوير تطبيقات الويب ،وتشمل كحد أدنى إدارة الجلسات بشكل آمن ( Secure
 )Session Managementوموثوقية الجلسات ( ،)Authenticityوإقفالها ( ،)Lockoutوإنهاء مهلتها (CSCC-2-( .)Timeout
)12-1-1

3-2

ً
ينبغي أن يقتصر حق الوصول إلى منظومات اإلنتاج ،وأن يتم التحكم به وفقا للمسؤوليات الوظيفية.

4-2

يجب نشر سياسة االستخدام األمن لجميع مستخدمي تطبيقات الويب الخارجية)ECC-2-15-3-4( .

 -3متطلبات تطويرأو شراء تطبيقات الويب
1-3

يجب إجراء تقييم ملخاطر األمن السيبراني عند التخطيط لتطوير أو شراء تطبيقات الويب وقبل إطالقها في بيئة اإلنتاج
ً
ووفقا لسياسة إدارة مخاطر األمن السيبراني املعتمدة في الجامعة.

2-3

قبل استخدام املعلومات املحمية في بيئة االختبار ،يجب الحصول على إذن مسبق من وحدة األمن السيبراني واستخدام
ضوابط مشددة لحماية تلك البيانات ،مثل :تقنيات مزج البيانات ( )Data Scramblingوتقنيات تعتيم البيانات ( Data
 ،)Maskingوحذفها مباشرة بعد االنتهاء من استخدامها.

3-3

يجب حفظ شفرة املصدر ) (Source Codeبشكل آمن وتقييد الوصول إليها للمصرح لهم فقط.

4-3

يجب إجراء اختبار االختراق لتطبيق الويب الخارجي في بيئة االختبار وتوثيق النتائج والتأكد من معالجة جميع الثغرات قبل
إطالق التطبيق على بيئة اإلنتاج.

5-3

يجب إجراء فحص الثغرات للمكونات التقنية لتطبيقات الويب والتأكد من معالجتها بتثبيت حزم التحديثات واإلصالحات
املعتمدة لدى الجامعة.

6-3

يجب اعتماد تطبيقات الويب من ِقبل اللجنة التقنية االستشارية للتغيير ( )CABقبل إطالقها في بيئة اإلنتاج.

 -4متطلبات أخرى
1-4

ً
يجب مراجعة متطلبات األمن السيبراني الخاصة بحماية تطبيقات الويب الخارجية دوريا)ECC-2-15-4( .

2-4

يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر لحماية تطبيقات الويب الخارجية.

3-4

تتم مراجعة هذه السياسة مرة واحدة في السنة على األقل.
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يجب توعية املستفيدين ومستخدمي البوابة اإللكترونية للجامعة بسياسة الخصوصية وسرية البيانات وذلك لتفهم

4-4

وموافقتهم على نوع وطبيعة البيانات التي يتم جمعها وتحليلها.
بمجرد زيارة املستخدم للبوابة اإللكترونية الجامعة فإنه يقوم الخادم املعني بإدارة البوابة بتسجيل بروتوكول شبكة

5-4

اإلنترنت  IPالخاص باملستخدم وتاريخ ووقت الزيارة وعنوان والرابط الخاص بأي موقع إلكتروني يتم تصفحه.
حماية الخصوصية ،لكي نتمكن من مساعدتك على حماية معلوماتك الشخصية فإنه يوص ى بما يلي:

6-4


ً
االتصال بوحدة األمن السيبراني بشكل فوري عندما يغلب الظن أن شخصا ما استطاع الحصول على كلمة املرور
الخاصة باملستخدم ،أو رمز االستخدام ،أو الرقم السري ،أو أي معلومات سرية أخرى.



ال تفصح عن أي معلومات سرية عبر الهاتف أو شبكة اإلنترنت ما لم تتأكد من هوية الشخص أو الطرف املستقبل
للمعلومة.



استخدم متصفحا آمنا عند قيامك بإنجاز املعامالت عبر اإلنترنت مع إغالق التطبيقات غير املستخدمة على الشبكة،
والتأكد من أن برنامج الحماية من الفيروسات محدث باستمرار.



في حالة وجود أية استفسارات أو آراء حول سياسة الخصوصية ،يمكن التواصل مع إدارة البوابة اإللكترونية عبر
البريد اإللكتروني باملوقع.



للحفاظ على بياناتك الشخصية ،يتم تأمين عملية التخزين اإللكتروني وكذلك البيانات الشخصية املرسلة باستخدام
التقنيات األمنية املناسبة.



ً
تحتوي البوابة اإللكترونية على روابط ملواقع أو بوابات إلكترونية قد تستخدم طرقا لحماية املعلومات وخصوصياتها
تختلف عن الطرق املستخدمة في البوابة اإللكترونية لجامعة امللك فيصل .لذا فإن وحدة األمن السيبراني غير مسؤولة
عن محتويات وطرق وسياسات الخصوصية لهذه املواقع األخرى ،وننصح بمراجعة إشعارات الخصوصية الخاصة
بتلك املواقع.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :األقسام ذات العالقة في عمادة تقنية املعلومات ووحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
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• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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.20

سياسة األمن السيبراني ألنظمة التحكم الصناعي
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بأجهزة وأنظمة
التحكم الصناعي الخاصة بجامعة امللك فيصل بهدف تقليل املخاطر السيبرانية وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية من خالل
التركيز على األهداف األساسية للحماية وهي :سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  1-1-5من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع أجهزة وأنظمة التحكم الصناعي الخاصة بجامعة امللك فيصل ،وتنطبق هذه السياسة على جميع
منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1املتطلبات العامة
 1-1يجب تطبيق جميع سياسات ومتطلبات األمن السيبراني املعتمدة في الجامعة على أجهزة وأنظمة التحكم الصناعي.
 2-1يجب فرض قيود حازمة وتطبيق التقسيم املادي واملنطقي عند ربط شبكات اإلنتاج الصناعي مع شبكة األعمال الداخلية
للجامعة (.)ECC-5-1-3-1
 3-1يجب فرض قيود حازمة وتطبيق التقسيم املادي واملنطقي عند ربط شبكات اإلنتاج الصناعي مع الشبكات الخارجية من
خالل استخدام أنظمة تحكم أمنية مثل املنطقة املحايدة (.)ECC-5-1-3-2( )DMZ
 4-1يجب تفعيل سجالت أحداث ( )Logs Filesاألمن السيبراني على الشبكات الصناعية واالتصاالت املرتبطة بها ومراقبتها بشكل
مستمر)ECC-5-1-3-3( .
ً
ً
 5-1يجب عزل أنظمة السالمة (” )Safety Instrumented System “SISمنطقيا أو ماديا)ECC-5-1-3-4( .
ً ً
 6-1يجب تنصيب حزم التحديثات واإلصالحات األمنية لألنظمة الصناعية ( )Management OT/ICS Patchدوريا وفقا لسياسة
إدارة حزم التحديثات واإلصالحات املعتمدة في الجامعة (.)ECC-5-1-3-7
ً
دوريا ،ومعالجة الثغرات ً
بناء
 7-1يجب فحص واكتشاف الثغرات لألنظمة الصناعية ()Management OT/ICS Vulnerability
ً
على تصنيفها واملخاطر السيبرانية املترتبة عليها ووفقا لسياسة إدارة الثغرات املعتمدة في الجامعة (.)ECC-5-1-3-8
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 8-1يجب تقييد صالحيات الدخول إلى مواقع أجهزة وأنظمة التحكم الصناعي داخل الجامعة ومنحها ملنسوبي الجامعة املصرح
ً
ووفقا لسياسة األمن املادي والبيئي ً
وبناء على متطلبات أعمالهم التشغيلية.
لهم فقط
 9-1يجب إجراء فحص دوري ملدى فعالية استعادة النسخ االحتياطية والتأكد من تطبيق متطلبات األمن السيبراني إلدارة النسخ
ً
االحتياطية وفقا لسياسة النسخ االحتياطية املعتمدة في الجامعة.
ً
 10-1يجب حماية البيانات واملعلومات في بيئة التحكم الصناعي والتعامل معها ً
بناء على تصنيفها ووفقا لسياسة التصنيف
املعتمدة في الجامعة.
 -2حماية أنظمة التحكم الصناعي
1-2

يجــب توفير تقنيــات الحمــايــة الالزمــة لحمــايــة أنظمــة وأجهزة التحكم الص ـ ـ ـ ـنــاعي من الفيروسـ ـ ـ ـ ــات والبرمجيــات املش ـ ـ ـ ــبوهــة
ً
والضارة وضبط إعداداتها وفقا ألفضل املعايير األمنية.

2-2

يجب ضـ ـ ـ ــبط إعدادات شـ ـ ـ ــبكات أنظمة التحكم الصـ ـ ـ ــناعي مثل الخوادم الوكيلة ،وجدران الحماية ،وأجهزة نقل البيانات
باتجاه واحد ( )Data Diodesملنع نقل البيانات غير املصرح بها.

3-2

ُيمنع توص ـ ــيل وس ـ ــائط التخزين الخارجية بأنظمة وأجهزة التحكم الص ـ ــناعي أو مكوناتها التقنية إال بإذن مس ـ ــبق من وحدة
األمن السيبراني)ECC-5-1-3-5( .

4-2

5-2

يجب ضبط إعدادات مكونات أنظمة التحكم الصناعي القائمة على الويب على النحو التالي:
1-4-2

استخدام بروتوكول ( )HTTPSلألجهزة املصرح لها فقط.

2-4-2

تحديد وتعيين قائمة محددة من التطبيقات ) (Whitelistingللوصول إلى خدمات الويب.

يجب استخدام جدار الحماية لتطبيقات الويب ( )WAFللحماية من هجمات الويب على أنظمة التحكم الصناعي
الخارجية.

6-2

ّ
التحقق من الهوية ّ
متعدد العناصر ( )Multi-Factor Authenticationلعمليات الدخول للمستخدمين
يجب استخدام
ّ
والحساسة على أنظمة وأجهزة التحكم الصناعي.
ذوي الصالحيات الهامة

7-2

يجب تطبيق املعمارية متعددة املستويات ( )Multi-tier Architectureفي تطوير تطبيقات الويب الخاصة بأنظمة التحكم
الصناعي.

8-2

ً
ً
يجب تقييم مخاطر األمن السيبراني دوريا ووفقا لسياسة إدارة مخاطر األمن السيبراني املعتمدة في الجامعة.

 -3إدارة حوادث وتهديدات األمن السيبراني والتعافي من الكوارث
1-3

يجب تحديد آلية االستجابة لحوادث األمن السيبراني املتعلقة بأنظمة التحكم الصناعي وإجراءات التصعيد.

2-3

ينبغي تطوير واعتماد خطة طوارئ ( )Contingency Planتكون مصممة للحفاظ على سير األعمال أو استعادتها من النسخ
االحتياطية املعتمدة في حال وقوع حوادث األمن السيبراني والتأكد من استمرارية األعمال بأقل تأثير ممكن.

3-3

يجب توثيق خطة التعافي من الكوارث املتعلقة بأنظمة التحكم الصناعي بحيث تشمل كحد أدنى ما يلي:
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1-3-3

االس ـ ـ ـ ــتجــابــة املطلوبــة لألحــداث بمختلف فتراتهــا وشـ ـ ـ ـ ــدتهــا والتي تؤدي إلى تفعيــل خطــة التعــافي من الكوارث من
عدمها.

2-3-3

ً
إجراءات إعادة تشغيل أنظمة التحكم الصناعي أو تشغيلها يدويا.

3-3-3

أدوار ومس ـ ــؤوليات فريق االس ـ ــتجابة وقائمة العاملين املص ـ ــرح لهم بالوص ـ ــول املباش ـ ــر أو غير املباش ـ ــر إلى أنظمة
التحكم الصناعي.

4-3-3

ً
ُ
عمليات وإجراءات النسخ االحتياطية لنسخ األصول املعلوماتية احتياطيا وتخزينها بشكل آمن.

5-3-3

مخطط ش ـ ـ ـ ــبكــة منطقي مكتمــل وحــديــث ،ومعلومــات اإلعــدادات الحــاليــة للمكونــات التقنيــة الخــاصـ ـ ـ ـ ــة بــأجهزة
وأنظمة التحكم الصناعي.

 -4متطلبات أخرى
1-4

ً
يجب مراجعة متطلبات األمن السيبراني الخاصة بأنظمة التحكم الصناعي دوريا)ECC-5-1-4( .

2-4

يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر إلدارة األمن السيبراني املتعلق بحماية أجهزة وأنظمة
التحكم الصناعي.

3-4

يجب مراجعة هذه السياسة مرة واحدة في السنة على األقل.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :األقسام ذات العالقة في عمادة تقنية املعلومات ووحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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.21

سياسة التشفير
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير لضمان االستخدام
السليم والفعال للتشفير لحماية األصول املعلوماتية اإللكترونية الخاصة بجامعة امللك فيصل وللتقليل من املخاطر السيبرانية
والتهديدات الداخلية والخارجية من خالل التركيز على األهداف األساسية للحماية وهي :سرية املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
تهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  ۱-۸-۲من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع األصول املعلوماتية اإللكترونية الخاصة بجامعة امللك فيصل ،وتنطبق على جميع منسوبي
الجامعة ،بما في ذلك الجهات التي تتعامل معها واألطراف الخارجية.

بنود السياسة
 -1البنود العامة
1-1

يجب على الجامعة تطوير وتوثيق واعتماد إجراءات ومعايير خاصة بالتشفير ً
بناء على حاجة العمل وعلى تحليل املخاطر
في الجامعة وبحيث يتوافق املستوى األمني مع املعايير الوطنية للتشفير الصادرة من قبل الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.
ً
ً
وتشمل هذه اإلجراءات على حلول التشفير املعتمدة والقيود املطبقة عليها (تقنيا وتنظيميا) ،وطرق استخدامها وآلية
إصدار املفاتيح ونشرها واستعادتها ،باإلضافة إلى إدارة النسخ االحتياطية للمفاتيح وإجراءات إتالف مفاتيح التشفير.
()ECC-2-8-3-1

2-1

يجب تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين ً
بناء على تصنيفها وحسب السياسات واإلجراءات التنظيمية للجامعة،
واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.

3-1

ً
يجب استخدام طرق وخوارزميات ومفاتيح وأجهزة تشفير محدثة وفقا ملا تصدره الهيئة الوطنية لألمن السيبراني بهذا
الشأن (.)CSCC-2-7-1-3

4-1

يجب تشفير جميع بيانات األنظمة الحساسة أثناء النقل (.)CSCC-2-7-1-1( )Data-In-Transit

5-1

يجب تشفير جميع بيانات األنظمة الحساسة ،أثناء التخزين ( )Data-at-Restعلى مستوى امللفات وقاعدة البيانات أو على
مستوى أعمدة محددة داخل قاعدة البيانات (.)CSCC-2-7-1-2
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6-1

يجب تحديد وتوثيق األدوار واملسؤوليات املتعلقة بإدارة البنية التحتية ملفاتيح التشفير (Management Key
” ،)Infrastructure “KMIلألدوار التالية على األقل:
1-6-1

مسؤول مفاتيح وأنظمة التشفير (.)Keying Material Manager

2-6-1

مشرفو التشفير املسؤولون عن حماية مفاتيح التشفير (.)Key Custodians

3-6-1

املسؤولون املعنيون بإصدار الشهادات (” ،)Certification Authorities “CAsبحيث تكون موثوقة وآمنة.

4-6-1

املسؤولون املعنيون بتسجيل الشهادات )” ،(Registration Authorities “RAsبحيث تكون موثوقة وآمنة.

 -2االستخدام األمن للتشفير
1-2

يجب تحديد وتوثيق كافة حلول التشفير املستخدمة (بما في ذلك الخوارزميات والبرامج والوحدات ( )Modulesواملكتبات
( )Librariesومكونات التشفير األخرى) وتقييمها واعتمادها من قبل وحدة األمن السيبراني قبل تطبيقها في الجامعة.

2-2
3-2

ً
يجب التأكد من تطبيق التشفير وفقا لحلول التشفير املعتمدة لدى الجامعة.
ً ً
ُيمنع استخدام خوارزميات التشفير املطورة داخليا وفقا لدليل التشفير الخاص بمشروع أمان تطبيق الويب املفتوح
(.)OWASP

4-2

يجب استخدام طرق التحقق األمن (مثل استخدام مفاتيح التشفير العامة والتواقيع الرقمية والشهادات الرقمية) للحد
ً
من املخاطر السيبرانية ووفقا لحلول التشفير املعتمدة في الجامعة.

5-2

يجب استخدام التحقق من هوية املستخدم لنقل البيانات السرية للغاية إلى أطراف خارجية باستخدام شهادات التشفير
ً
الرقمية ( )Digital Certificatesاملعتمدة ،ووفقا لسياسة حماية وتصنيف البيانات واملعلومات.

6-2

يجب استخدام وسيلة تحقق من الهوية متعددة العناصر ( )“MFA” Multi-Factor Authenticationللتحقق من صالحية
ً
املستخدم للوصول إلى األنظمة الحساسة وفقا لسياسة حماية وتشفير البيانات واملعلومات املعتمدة لدى الجامعة.

 -3إدارة مفاتيح التشفير
1-3

يجب إدارة مفاتيح التشفير بطريقة آمنة خالل عمليات دورة حياتها ( )Key Lifecycle Managementوالتأكد من
استخدامها بشكل سليم ّ
وفعال)ECC-2-8-3-2( .

2-3

يجب أن يتم إصدار شهادات التشفير عن طريق جهة إصدار الشهادات الداخلية في الجامعة للخدمات املحلية أو عن
طريق جهة خارجية موثوقة.

3-3

يجب حفظ معلومات املفاتيح الخاصة ( )Private Keyفي مكان آمن (وخاصة إذا كانت تستخدم للتوقيع اإللكتروني) ،ومنع
الوصول غير املصرح به ،بما في ذلك جهات إصدار الشهادات.

4-3

يجب توفير التقنيات الالزمة لحماية مفاتيح التشفير عند تخزينها (.)Tamper Resistant Safe

5-3

ً
يجب حماية املفاتيح الخاصة ( )Private Keyمن خالل تأمينها بكلمة مرور و/أو من خالل تخزينها على وسيط آمن ،ووفقا
إلجراءات التشفير املعتمدة.
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6-3

ً
يجب تصنيف مفاتيح التشفير الخاصة باعتبارها معلومات "سرية للغاية" وفقا لسياسة حماية وتصنيف البيانات
واملعلومات.

7-3

ً
يجب تفعيل سجالت األحداث لحلول إدارة مفاتيح التشفير ومراقبتها دوريا.

8-3

يجب تحديد مدة الستخدام مفاتيح التشفير وتاريخ اإلنشاء وتاريخ االنتهاء لكل مفتاح.

9-3

يجب تجديد مفاتيح التشفير قبل انتهاء صالحيتها.

 10-3يجب استخدام قائمة محدثة لشهادات التشفير امللغية ( )Certificate Revocation Listوذلك لضمان عدم استخدام
ً
شهادات التشفير منتهية الصالحية أو التي تعرضت النتهاك أمني في التعامالت مستقبال.
ُ
 11-3في حال تعرض مفتاح التشفير الخاص ( )Private Keyاملستخدم من قبل الجامعة إلى انتهاك أمني أو في حال عدم توفر
املفتاح (بسبب تلف وسائط تخزين املفاتيح) ،يجب إبالغ الجهة املعنية بإصدار الشهادات على الفور إللغائه وإعادة إصدار
مفتاح التشفير الخاص (.)Private Key
 12-3يجب إلزام الجهة املعنية بإصدار الشهادات ،في حال تعرضت مفاتيح التشفير الخاصة بها ( )Keys Privateإلى انتهاك أمني،
ً
بإبالغ الجامعة وإلغاء جميع الشهادات فورا واستبدال املفتاح الخاص بالجهة املعنية بإصدار الشهادات.
 13-3في حال عدم إمكانية تبادل املفاتيح بشكل آمن وموثوق عبر شبكات االتصاالت ،يجب نقل مفاتيح التشفير باستخدام
قنوات بديلة آمنة ومستقلة (.)out-of-band channels
 14-3يجب مراجعة وتحديث متطلبات طول مفاتيح التشفير ً
بناء على آخر التطورات التقنية ذات العالقة مرة في السنة على
األقل وبما يتوافق مع معايير التشفير الوطنية.
 15-3مشرفو التشفير هم املسؤولون عن حماية مفاتيح التشفير ( )Key Custodiansوهم املصرح لهم فقط باستبدال مفاتيح
التشفير عند الحاجة.
ً
ُ 16-3يمنع حفظ مفاتيح التشفير على الذاكرة الرئيسية أو حفظها بنفس األنظمة املطبق عليها التشفير .وعوضا عن ذلكُ ،يوص ى
بحفظها على أجهزة مستقلة ( ،)Peripheral Hardware Devicesمثل أجهزة حماية مفاتيح التشفير ( Hardware Security
” ،)Modules “HSMوأنظمة تخزين املفاتيح ( ،)Key Loadersأو أي أجهزة أخرى مخصصة لهذا الغرض.
 -4متطلبات أخرى
1-4

يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر لالستخدام السليم والفعال للتشفير.
ً
يجب مراجعة كافة متطلبات األمن السيبراني الخاصة بالتشفير دوريا)ECC-2-8-4( .

3-4

تتم مراجعة هذه السياسة مرة واحدة في السنة على األقل.

2-4

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
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• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :األقسام ذات العالقة في عمادة تقنية املعلومات ووحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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 .22سياسة إدارة مخاطر األمن السيبراني
األهداف
تهدف هذه السياسة إلى تحديد متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير إلدارة مخاطر األمن السيبراني
ً
في جامعة امللك فيصل ،وذلك وفقا العتبارات سرية األصول املعلوماتية ،والتقنية ،وتوافرها ،وسالمتها.
تتبع هذه السياسة املتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية وأفضل املمارسات الدولية ذات العالقة ،وهي متطلب تشريعي
كما هو مذكور في الضابط رقم  1-5-1من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن
السيبراني ،وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع األصول املعلوماتية والتقنية وأنظمة وأجهزة التحكم الصناعي الخاصة بجامعة امللك فيصل
وإجراءات عمل جامعة امللك فيصل ،وتنطبق على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1البنود العامة
1-1

يجب تطوير وتوثيق واعتماد منهجية إدارة مخاطر األمن السيبراني ()Management Methodology Cybersecurity Risk
وإجراءات إدارة مخاطر األمن السيبراني في الجامعة ويجب مواءمتها مع اإلطار الوطني ملخاطر األمن السيبراني ( National
ً
 )Cybersecurity Risk Management Frameworkويمكن استخدام املعايير واألطر التوجيهية املعتمدة دوليا (مثل:
 ،ISO27005و ،ISO31000و )NISTفي تطوير منهجية إدارة مخاطر األمن السيبراني.

2-1

يجب أن تغطي منهجية إدارة مخاطر األمن السيبراني بحد أدنى ما يلي:
1-2-1

تحديد األصول ومعرفة أهميتها.

2-2-1

تحديد وتقييم املخاطر التي تمس أعمال أو أصول أو منسوبي الجامعة (مثل :اآلثار املترتبة على جامعة امللك
فيصل الناتجة عن املخاطر السيبرانية).

3-2-1

تحديد التهديدات والثغرات املتعلقة باألمن السيبراني التي قد تؤثر على األصول املعلوماتية والتقنية وتقييمها.

4-2-1

تحديد أساليب التعامل مع املخاطر السيبرانية.

5-2-1

الحد من املخاطر السيبرانية حسب األولية ووفق إجراءات ّ
ترتيب تدابير ّ
محددة.

6-2-1

تصنيف مستويات املخاطر السيبرانية وتعريفها ً
بناء على مستوى التأثير واحتمالية حدوث التهديد للجامعة.

7-2-1

إنشاء سجل مخاطر األمن السيبراني لتوثيق املخاطر ومتابعتها.
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3-1

 8-2-1تحديد األدوار واملسؤوليات إلدارة مخاطر األمن السيبراني والتعامل معها.
ً
يجب تنفيذ تقييم املخاطر دوريا لضمان حماية األصول املعلوماتية والتقنية والتعامل مع املخاطر حسب األولوية.

4-1

يجب أن تكون إدارة مخاطر األمن السيبراني متوافقة مع إدارة املخاطر املؤسسية (Risk Management Enterprise
” )“ERMفي الجامعة.

 -2املراحل الرئيسية إلدارة املخاطرالسيبرانية
1-2

تحديد املخاطر ) :(Risk Identificationيجب أن ُت ّ
حدد وحدة األمن السيبراني األحداث أو الظروف التي من املمكن أن
تنتهك ّ
سرية األصول املعلوماتية والتقنية وسالمتها وتوافرها ،ويشمل ذلك على وجه الخصوص تحديد األصول املعلوماتية
تتعرض لها والثغرات ذات الصلة ،والضوابط املعتمدة ،ومن ّ
والتقنية ،والتهديدات التي من املحتمل أن ّ
ثم تحديد اآلثار
الناتجة عن فقدان ّ
سرية هذه األصول وسالمتها وتوافرها.

2-2

تقييم املخاطر(:)Risk Assessment
1-2-2

يجب على وحدة األمن السيبراني تنفيذ إجراءات تقييم مخاطر األمن السيبراني بحد أدنى في الحاالت التالية:
1-1-2-2

في املراحل األولى من املشاريع التقنية.

2-1-2-2

قبل إجراء تغيير جوهري في البنية التقنية.

3-1-2-2

عند التخطيط للحصول على خدمات طرف خارجي.

4-1-2-2

عند التخطيط وقبل إطالق منتجات وخدمات تقنية جديدة.

 2-2-2يجب إعادة تقييم املخاطر وتحديثها على النحو التالي:
ً
ً
وسنويا على األقل لألنظمة ّ
الحساسةCSCC-1-2-1-( .
 1-2-2-2دوريا لجميع األصول املعلوماتية والتقنية،
)1
2-2-2-2

3-2-2

ّ
بعد وقوع حادث متعلق باألمن السيبراني ينتهك سالمة األصول املعلوماتية والتقنية وتوافرها
ّ
وسريتها.

3-2-2-2

بعد الحصول على نتائج تدقيق ّ
مهمة أو معلومات استباقية.

4-2-2-2

في حال التغيير على األصول املعلوماتية والتقنية.

يجب أن تغطي عملية تقييم املخاطر ما يلي:
1-3-2-2

تحليل املخاطر ( :)Risk Analysisيجب أن ُت ّ
قيم وحدة األمن السيبراني احتمالية وقوع التهديدات
واآلثار الناتجة عنها ،وأن تستخدم نتائج هذا التقييم لتحديد املستوى العام لهذه املخاطر .ويجب
كمية ( )Quantitativeأو ّ
أن تعتمد وحدة األمن السيبراني منهجية ّ
نوعية ( )Qualitativeإلجراء
تحليل املخاطر.
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2-3-2-2

تقدير املخاطر ) :(Risk Evaluationيجب أن ُت ّ
قدر وحدة األمن السيبراني حجم املخاطر السيبرانية
ِ
بالتوافق مع معايير تقدير املخاطر املؤسسية املعتمدة في الجامعة وتحديد أساليب التعامل معها
حسب األولوية.

3-2

معالجة املخاطر(:)Risk Treatment
1-3-2

يجب أن تحدد وحدة األمن السيبراني خيارات معالجة املخاطر حسب القائمة التالية:
1-1-3-2

معالجة املخاطر أو تقليلها ( :)Risk Mitigationمعالجة أو تقليل درجة الخطر من خالل تطبيق
الضوابط األمنية الالزمة لتقليل احتمال الحدوث أو التأثير أو كليهما ،والتي تساعد في احتواء
املخاطر واملحافظة عليها ضمن مستويات مقبولة.

2-1-3-2

ّ
تجنب املخاطر ) :(Risk Avoidanceالتخلص من الخطر بتجنب االستمرار بمصدر الخطر.
1-2-1-3-2

مشاركة املخاطر أو تحويلها ( :)Risk Transferمشاركة املخاطر مع طرف ثالث
لديه اإلمكانيات في التعامل مع املخاطر بشكل أكثر فعالية ،أو التأمين على األصول
املعلوماتية والتقنية في حال تعرضها ملخاطر سيبرانية.

2-2-1-3-2

ّ
تقبل املخاطر ّ
وتحملها ) :(Risk Acceptanceمستوى الخطر مقبول ولكن يجب
املراقبة باستمرار في حال حدوث تغيير.

2-3-2
4-2

ّ
يجب تحديد خيارات معالجة املخاطر وتوثيقها ً
بناء على نتائج تقييم املخاطر وتكلفة التنفيذ واملنافع املتوقعة.

متابعة املخاطر(:)Risk Oversight
1-4-2

ُ
ً
ملتابعة املخاطر يجب أن ت ِع ّد وحدة األمن السيبراني سجال للمخاطر وأن تحافظ عليه لتوثيق مخرجات عملية
إدارة املخاطر .على أن يشمل بحد أدنى على املعلومات التالية:
1-1-4-2

عملية تحديد املخاطر.

2-1-4-2

نطاق املخاطر.

3-1-4-2

املسؤول أو صاحب املخاطر.

4-1-4-2

وصف للمخاطر بما في ذلك أسبابها وآثارها.

5-1-4-2

تحليل للمخاطر ُي ّ
وضح التأثيرات الناتجة عن املخاطر ونطاقها الزمني.

6-1-4-2

تقييم وتصنيف للمخاطر يشتمل على احتمالية املخاطر وحجمها وتصنيفها اإلجمالي في حال

7-1-4-2

حدوثها.
ّ
ّ
تتضمن إجراء التعامل معها والشخص املسؤول عنها وجدولها الزمني.
خطة التعامل مع املخاطر

8-1-4-2

وصف الخطر املتبقي.
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2-4-2

يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )”Key Performance Indicator “KPIلضمان فعالية إدارة مخاطر األمن
السيبراني.

3-4-2

يجب على وحدة األمن السيبراني جمع األدلة املتعلقة بحالة املخاطر السيبرانية ومراجعتها بشكل دوري.

 -3مستوى املخاطراملقبول ()Risk Appetite
1-3

ً
يجب تحديد معايير ّ
تقبل املخاطر وتوثيقها ،وفقا ملستوى املخاطر وتكلفة معالجة الخطر مقابل تأثيره.

2-3

يجب تطبيق ضوابط إضافية من أجل تقليل املخاطر إلى مستوى مقبول في حال عدم استيفاء الخطر املتبقي ملعايير ّ
تقبل
املخاطر.

3-3

في حال تجاوز معايير ّ
تقبل املخاطر ،يتم التصعيد لصاحب الصالحية التخاذ اإلجراءات أو القرارات الالزمة.

 -4متطلبات أخرى
1-4

يجب مراجعة منهجية وإجراءات إدارة مخاطر األمن السيبراني وتحديثها على فترات زمنية مخطط لها (أو في حال حدوث
تغييرات في املتطلبات التشريعية والتنظيمية واملعايير ذات العالقة) ،كما يجب توثيق التغييرات واعتمادها.

2-4

ً
يجب مراجعة سياسة إدارة مخاطر األمن السيبراني سنويا ،وتوثيق التغييرات واعتمادها.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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 .23سياسة األمن السيبراني المتعلق بالحوسبة السحابية واالستضافة
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بحماية األصول
املعلوماتية والتقنية الخاصة بجامعة امللك فيصل على خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة Cloud Computing Services and
) .)Hostingوذلك ،لضمان معالجة املخاطر السيبرانية أو تقليلها من خالل التركيز على األهداف األساسية للحماية وهي :سرية
املعلومات ،وسالمتها ،وتوافرها.
وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  ۱-۲-4من الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC – 1: 2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،
وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع األصول ا ملعلوماتية والتقنية الخاصة بجامعة امللك فيصل على خدمات الحوسبة السحابية التي
تتم استضافتها أو معالجتها أو إدارتها بواسطة أطراف خارجية ،وتنطبق هذه السياسة على جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1البنود العامة
1-1

ّ
ُت َ
طبق جميع متطلبات األمن السيبراني الخاصة باألطراف الخارجية في سياسة األمن السيبراني املتعلق باألطراف الخارجية
على جميع مقدمي خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة.

2-1

يجب على وحدة األمن السيبراني التحقق من كفاءة وموثوقية مقدم خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة باإلضافة
إلى حصوله على ترخيص ووجود سجل رسمي له داخل اململكة العربية السعودية.

3-1

ً
يجب تطبيق متطلبات األمن السيبراني الخاصة بخدمات الحوسبة السحابية واالستضافة وفقا للسياسات واإلجراءات
التنظيمية الخاصة بالجامعة واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.

4-1

يجب على جامعة امللك فيصل إجراء تقييم ملخاطر األمن السيبراني املترتبة على استضافة التطبيقات أو الخدمات في
الحوسبة السحابية قبل اختيار مقدم خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة.

5-1

يجب أن يكون موقع استضافة األنظمة الحساسة ،أو أي جزء من مكوناتها التقنية ،داخل الجامعة أو في خدمات الحوسبة
السحابية املقدمة من قبل جهة حكومية ،أو شركة وطنية محققة لضوابط الهيئة الوطنية لألمن السيبراني املتعلقة
بخدمات الحوسبة السحابية واالستضافة ،مع مراعاة تصنيف البيانات املستضافة (.)CSCC-4-2-1-1

6-1

يجب على وحدة األمن السيبراني تطوير وتوثيق واعتماد إجراءات خاصة باستخدام الخدمات السحابية.
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7-1

يجب أن تتضمن عقود مقدمي خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة بحد أدنى ما يلي:
1-7-1

متطلبات األمن السيبراني وبنود اتفاقية مستوى الخدمة (”.)Service Level Agreement “SLA

2-7-1

بنود املحافظة على سرية املعلومات ( )Non-disclosure Clausesبما في ذلك حذف البيانات وإتالفها باالتفاق
بين مقدم الخدمة والجامعة ً
بناء على تصنيف تلك البيانات ومع مراعاة سياسة تصنيف البيانات.

3-7-1

متطلبات استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث.

4-7-1

يجب أن تتضمن عقود مقدمي خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة إمكانية الجامعة إنهاء الخدمة دون
مبرر أو اشتراطات.

8-1

ً
يجب مراجعة تطبيق متطلبات األمن السيبراني مع مقدمي خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة دوريا ،مرة واحدة في
السنة ،على األقل.

 -2متطلبات األمن السيبراني املتعلقة باستضافة/تخزين البيانات
1-2

يجب تصنيف البيانات قبل استضافتها/تخزينها لدى مقدمي خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة (.)ECC-4-2-3-1

2-2

يجب على مقدمي خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة إعادة البيانات (بصيغة قابلة لالستخدام) وحذفها بشكل غير
قابل لالسترجاع عند إنهاء/انتهاء الخدمة (.)ECC-4-2-3-1

3-2

يجب أن يكون موقع واستضافة وتخزين معلومات جامعة امللك فيصل داخل اململكة العربية السعودية ()ECC-4-2-3-3
مع مراعاة التنظيمات والجوانب التشريعية بعدم خضوع تلك البيانات ألي قوانين دول أخرى.

4-2

يجب على وحدة األمن السيبراني التأكد من فصل البيئة الخاصة بالجامعة (ويشمل ذلك الخوادم االفتراضية ،والشبكات
وقواعد البيانات) عن غيرها من البيئات التابعة لجهات أخرى في خدمات الحوسبة السحابية (.)ECC-4-2-3-2

5-2

يجب الحصول على موافقة وحدة األمن السيبراني الستضافة األنظمة الحساسة أو أي جزء من مكوناتها التقنية.

6-2

يجب على جامعة امللك فيصل التأكد من تطبيق متطلبات خصوصية البيانات على البيانات املستضافة في الحوسبة
السحابية.

7-2

ً
يجب تشفير البيانات واملعلومات املنقولة إلى الخدمات السحابية ،أو املخزنة فيها ،أو املنقولة منها وفقا للمتطلبات
التشريعية والتنظيمية ذات العالقة في الجامعة.

8-2

يجب على جامعة امللك فيصل التأكد من أن مقدم خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة يقوم بعمل النسخ االحتياطي
ً
ً
دوريا وحماية النسخ االحتياطية وفقا لسياسة النسخ االحتياطية املعتمدة في الجامعة.

9-2

يجب على الجامعة التأكد من أن مقدم خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة ال يمكنه االطالع على البيانات املخزنة
وأن صالحية الوصول الخاصة بمقدم الخدمة محدودة بالصالحيات الالزمة للقيام بأنشطة إدارة خدمة االستضافة
وصيانتها ،أو حسب متطلبات األعمال.
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 10-2يجب على مقدم خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة تقييد الدخول إلى الخدمات السحابية الخاصة بالجامعة على
ً
املستخدمين املصرح لهم فقط وباستخدام وسائل التحقق من هوية املستخدم وفقا لسياسة إدارة هويات الدخول
والصالحيات املعتمدة في الجامعة.
 11-2يجب على مقدم خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة توفير التقنيات واألدوات الالزمة للجامعة إلدارة ومراقبة
خدماتها السحابية.
 12-2يجب على وحدة األمن السيبراني ومكتب إدارة املشاريع بعمادة تقنية املعلومات التنسيق والتعاون مع الجهة املعنية
بالشؤون القانونية في الجامعة من أجل تضمين بنود متطلبات األمن السيبراني املتعلقة باستضافة البيانات في العقد مع
مقدم خدمة الحوسبة السحابية.
 -3متطلبات أخرى
1-3

يجب التأكد من تفعيل سجالت األحداث على األصول املعلوماتية املستضافة.

2-3

ً
يجب مراقبة سجالت األحداث الخاصة باألمن السيبراني دوريا.

3-3

يجب التأكد من مزامنة التوقيت ( )Clock Synchronizationالخاص بالبنية التحتية للخدمة السحابية مع التوقيت
الخاص بالجامعة.

4-3

يجب استخدام مؤشر قياس األداء ( )KPIلضمان التطوير املستمر لحماية األصول املعلوماتية والتقنية على خدمات
الحوسبة السحابية.

5-3

ً
يجب مراجعة متطلبات األمن السيبراني الخاصة بخدمات الحوسبة السحابية واالستضافة دوريا.

6-3

يجب مراجعة هذه السياسة مرة واحدة في السنة على األقل.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ وتطبيق السياسة :األقسام ذات العالقة في عمادة تقنية املعلومات ووحدة األمن السيبراني.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
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• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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 .24سياسة النسخ االحتياطي
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني املبنية على أفضل املمارسات واملعايير املتعلقة بضمان حماية
البيانات واملعلومات واإلعدادات التقنية لألنظمة والتطبيقات الخاصة بجامعة امللك فيصل من األضرار الناجمة عن املخاطر
ً
السيبرانية ،وذلك وفقا للسياسات واإلجراءات التنظيمية لجامعة امللك فيصل واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.
باإلضافة إلى توفير إطار متسق لتطبيقه على عملية النسخ االحتياطي للمساعدة في منع حدوث فقد في بيانات جامعة امللك فيصل من
خالل ضمان توفر نسخ احتياطية من البيانات تعمل بشكل صحيح عند الحاجة إليها ،سواء كان ذلك ملجرد استرداد ملف معين أو عند
الحاجة إلى االسترداد الكامل ألنظمة التشغيل وأنظمة التطبيقات الخاصة بالجامعة.
تهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  9-2إدارة النسخ االحتياطية ( )Backup and Recovery Managementمن الضوابط األساسية لألمن السيبراني
( )ECC-1:2018الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني ،وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات
في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع إجراءات وعمليات إدارة النسخ االحتياطية ألنظمة وبيانات جامعة امللك فيصل ،وتنطبق على
جميع منسوبي الجامعة.

بنود السياسة
 -1البنود العامة
1-1

يجب أن تغطي متطلبات األمن السيبراني املتطلبات والضوابط األساسية إلدارة النسخ االحتياطية ( )ECC-2-9-3بحد أدنى
ما يلي:



نطاق النسخ االحتياطية وشموليتها لألصول املعلوماتية والتقنية الحساسة.



القدرة السريعة على استعادة البيانات واألنظمة بعد التعرض لحوادث األمن السيبراني.

2-1

يجب أن تغطي إدارة النسخ االحتياطية متطلبات وضوابط األمن السيبراني لألنظمة الحساسة ( )CSCC: 2019وذلك بحد
أدنى ما يلي:



نطاق عمل النسخ االحتياطي املتصل وغير املتصل ) (Backup Offline and Onlineليشمل جميع األنظمة الحساسة
بما فيها البيانات واملعلومات واإلعدادات التقنية لألنظمة والتطبيقات الخاصة بالجامعة.
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عمل النسخ االحتياطي على فترات زمنية مخطط لها ً
بناء على تقييم املخاطر ،كما ُيوص ى بعمل النسخ االحتياطي
لألنظمة الحساسة بشكل يومي.



تأمين الوصول والتخزين والنقل ملحتوى النسخ االحتياطية لألنظمة الحساسة ووسائطها وحمايتها من اإلتالف أو
التعديل أو االطالع غير املصرح به.



إجراء فحص دوري كل ثالثة أشهر على األقل لتحديد مدى فعالية استعادة النسخ االحتياطية الخاصة باألنظمة
الحساسة.

3-1

يجب مراجعة تطبيق املتطلبات التنظيمية ذات العالقة باألمن السيبراني إلدارة النسخ االحتياطية.

4-1

يجب تحديد البيانات األكثر أهمية للقطاعات الرئيسية بالجامعة وذلك من خالل عملية تصنيف البيانات ومن خالل
مراجعة أصول املعلومات ،حيث يجب تحديد البيانات الهامة والحرجة بحيث يمكن منحها أولوية أعلى أثناء عملية النسخ
االحتياطي.

5-1


يجب االحتفاظ بنسخة احتياطية من:
جميع البيانات التي تقرر الجامعة أنها هامة وحساسة لألعمال واألنشطة الرئيسية لقطاعات الجامعة و/أو حسب
طبيعة ومهام املوظف.



جميع البيانات املخزنة على خوادم امللفات أو خدمة مشاركة البيانات التابعة للجامعة بحيث تكون مسؤولية املوظف
نقل بياناته الهامة إلى موقع التخزين الشبكي.



6-1

جميع البيانات املخزنة على خوادم الشبكة ،والتي قد تتضمن خوادم الويب وخوادم قواعد البيانات ووحدات التحكم
في أنظمة املجال الجامعي  KFU Domainوأنظمة الجدار الناري وخوادم الوصول عن ُبعد.
يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات األمن السيبراني إلدارة النسخ االحتياطية.

 -2تخزين النسخ االحتياطي
1-2

يجب أن ُتخزن وسائط النسخ االحتياطي في حاوية مقاومة للحريق وفي منطقة مؤمنة بأنظمة التحكم بالدخول ويتم
مراقبتها بأنظمة املراقبة األمنية بالكاميرات.

2-2

يجب الحفاظ على الفصل الجغرافي بين أماكن حفظ النسخ االحتياطية وموقع مركز بيانات الجامعة ،بمسافة مناسبة
ً
وذلك للحماية من الحرائق أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية األخرى ،وذلك حفاظا على عدم حدوث أي ضرر في حالة
حدوث كارثة في املوقع الرئيس ي ملركز البيانات.

3-2

عند نقل وسائط النسخ االحتياطي أو حفظها خارج املوقع الرئيس ي ملركز البيانات فإنه يجب ضمان -وبشكل معقول -عدم
تعرضها للكوارث كالسرقة أو الحرائق ،كما يجب اختيار أماكن تخزين تستخدم أساليب حماية من الكوارث البيئية وتخضع
للتحكم في الوصول لضمان سالمة وسائط النسخ االحتياطي.
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 -3تكرارالنسخ االحتياطي
1-3

يجب إجراء عملية النسخ االحتياطي على فترات منتظمة.

2-3

اآللية التي يتم بها تكرار عملية النسخ االحتياطي هي ما يضمن استعادة البيانات بنجاح ،ويجب جدولة مواعيد مناسبة
لعملية النسخ االحتياطي بحيث تكون متوافقة مع طبيعة عمل قطاعات الجامعة وبحيث يمكن استعادة البيانات الكافية
الستمرار العمل في حالة وقوع حادث مفاجئ ،وذلك لكي يمكن تجنب ضغط العمل على املستخدمين وعلى مسؤول النسخ
االحتياطي.

3-3

ً
يجب التعريف والتوعية لكافة منسوبي الجامعة بأن كال منهم مسؤول بصورة شخصية عن بياناته املوجودة على أجهزة
سطح املكتب أو أجهزة الحاسب املحمول التي في عهدتهم ،ويقع على عاتقهم مسؤولية تخزين جميع البيانات املهمة املوجودة
لديهم على خدمات النسخ االحتياطي ومشاركة امللفات املعمول بها في الجامعة.

4-3

يجب تحديد املستوى الذي تكون عنده املعلومات ضرورية ويتعين تخزين نسخ احتياطية لها.

5-3

يجب اختبار وتوثيق إجراءات استعادة البيانات ،مع تحديد من هو املسؤول عن عملية استعادة البيانات وكيف يتم
ً
ً
وانتهاء باستعادة البيانات،
تنفيذها وتحت أي ظروف يجب تنفيذها واملدة التي تستغرقها كامل العملية بدءا من الطلب
ويجب أن تكون تلك اإلجراءات واضحة وموجزة بحيث ال تكون مربكة ويساء تفسيرها في وقت األزمات من ِقبل املستخدمين
بخالف مسؤولي النسخ االحتياطي.

 -4االحتفاظ بالنسخ االحتياطي
1-4

ً
يجب تحديد الوقت الالزم لالحتفاظ بالنسخ االحتياطي ،وما هو عدد النسخ املخزنة من البيانات املنسوخة احتياطيا

2-4

الكافية للحد من املخاطر بكفاءة مع الحفاظ على البيانات املطلوبة.
ً
يجب االحتفاظ بنسخ احتياطية وفقا لجدول الحفظ والتخلص من النسخ االحتياطي ،ويحدد هذا الجدول حالة البيانات
فيما إذا كان يمكن التخلص منها أو إعادة تدويرها أو إبقاؤها في مخزن األرشيف.

 -5النسخ املخزنة
1-5

النسخ املخزنة يجب أن تخزن مع وصف قصير يتضمن املعلومات التالية:

 1-1-5تاريخ النسخ االحتياطي  /اسم ْ
املو ِرد  /نوع طريقة النسخ االحتياطي (كامل  /تزايدي).
2-1-5

يجب االحتفاظ بسجل للحركات املادية واإللكترونية لجميع النسخ االحتياطية ،ويجب أن تشير الحركة املادية
واإللكترونية للنسخ االحتياطية إلى:



النسخة االحتياطية األولية وطريقة نقلها إلى التخزين.



أي حركة للنسخ االحتياطية من موقع التخزين الخاص بها إلى موقع آخر.
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2-5

يجب توفير النسخ املخزنة فور ورود طلب معتمد ،ويجب أن تتم املوافقة على طلب البيانات املخزنة من قبل شخص مخول
له ،ويقوم بترشيحه رئيس قسم الشبكات ونظم التشغيل بعمادة تقنية املعلومات ،كما يجب أن تتضمن طلبات البيانات
املخزنة ما يلي:



تعبئة نموذج يوضح تفاصيل الطلب ،بما في ذلك النسخة املطلوبة وأين ومتى يرغب مقدم الطلب في استالمها والغرض
من طلب النسخة.



اإلقرار بأن النسخة االحتياطية سيتم إرجاعها أو إتالفها فور االنتهاء من استخدامها.



تقديم إيصال تسليم كدليل على أن النسخة االحتياطية قد تم إرجاعها.

3-5

ً
يجب توفير مستوى حماية مناسب للمعلومات املخزنة في موقع التخزين االحتياطي وفقا للمعايير املطبقة في املوقع الرئيس ي
ملركز البيانات ،كما ينبغي أن تمتد الضوابط املطبقة على وسائط النسخ االحتياطي في املوقع الرئيس ي ملركز البيانات لتشمل
موقع التخزين االحتياطي.

 -6اختبارعملية استعادة البيانات
1-6

يجب أن يتم الفحص والقيام بإجراءات استعادة النسخ االحتياطية بشكل منتظم لضمان فعاليتها وللتحقق من إمكانية
استكمال اجراءات عملية االستعادة في الوقت املحدد واإلبالغ عن قدرتها على استعادة البيانات.

2-6

يجب اختبار وسائط النسخ االحتياطي بانتظام لضمان االعتماد عليها لالستخدام الطارئ عند الضرورة.

3-6

يجب اختبار استعادة النسخ االحتياطي عند إجراء أي تغيير قد يؤثر على نظام النسخ االحتياطي.
ً
يجب مراجعة معلومات سجل األحداث الناتجة من كل مهمة نسخ احتياطي يوميا لألغراض التالية:

4-6


للتحقق من األخطاء وتصحيحها.



ملراقبة مدة عملية النسخ االحتياطي.



لتحسين أداء النسخ االحتياطي حيثما أمكن ذلك.

 -7وسائط النسخ االحتياطي
يجب حماية وسائط النسخ االحتياطي من الوصول غير املصرح به أو سوء االستخدام أو العبث بها ،بما في ذلك الحماية الكافية
لتجنب أي ضرر مادي ينشأ أثناء عملية نقلها أو تخزينها .لذا يجب على جميع املوظفين املسؤولين عن معالجة النسخ االحتياطي
للبيانات إثبات الهوية والحصول على إذن بمعالجة تلك النسخ االحتياطية.
1-7

عند الحاجة إلى ضوابط خاصة لحماية املعلومات السرية أو الحساسة ،ينبغي مراعاة ما يلي:



استخدام أماكن تخزين (خزانة) آمنة.



التسليم باليد.



في الحاالت الحرجة يتم تقسيم ما سيتم تسليمه إلى أجزاء يرسل كل جزء عبر وسيلة مختلفة عن غيرها.
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2-7

يجب التخلص من جميع وسائط النسخ االحتياطية بشكل مناسب ،وذلك كما يلي:



يجب تجهيز وسائط النسخ االحتياطي للتخلص منها.



يجب أال تحتوي الوسائط على نسخ احتياطية (فعالة) بحيث يمكن إعادة استخدامها.



يجب ضمان عدم الوصول ملحتويات الوسائط الحالية أو السابقة وقراءتها أو استرجاعها من قبل طرف غير مصرح
له.


3-7

ً
يجب العمل على أن تتلف وسائط النسخ االحتياطي ماديا بحيث ال يمكن استعادة محتوياتها قبل التخلص منها.
ً
حيث إن هناك أنواعا معينة من وسائط النسخ االحتياطي لها عمر وظيفي محدود إذ أنه بعد مدة معينة من الخدمة لن
ً
يكون باإلمكان اعتبار هذه الوسائط موثوقا بها عند وضعها في الخدمة ،لذلك فإنه يجب تسجيل التاريخ عليها ليتم إيقافها
عن الخدمة بعد أن يتجاوز وقت استخدامها مواصفات املصنع.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني واألقسام ذات العالقة في عمادة تقنية املعلومات.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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 .25سياسة حماية وتصنيف البيانات والمعلومات
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو حماية البيانات ،البيانات املخزنة (اإللكترونية أو السجالت الورقية) التي تحتفظ بها جامعة
امللك فيصل ،وكذلك األشخاص الذين يستخدمونها والطرق التي يتبعونها في التعامل بها واألجهزة املستخدمة للوصول إليها ،لضمان
ً
حماية السرية وسالمة بيانات ومعلومات الجامعة ودقتها وتوافرها ،وذلك وفقا للسياسات واإلجراءات التنظيمية للجامعة ،واملتطلبات
التشريعية والتنظيمية ذات العالقة .كما تقوم هذه السياسة بتحديد املتطلبات واملسؤوليات األساسية لإلدارة السليمة ألصول البيانات
وتحديد وسائل التعامل مع البيانات ونقلها داخل الجامعة.
كما تصف السياسة املبادئ التي يجب اتباعها لحماية املعلومات ،وذلك من خالل تحديد كيف وملن يمكنك نشر هذه
املعلومات بتصنيف معين من أجل الحفاظ على خصوصية وسالمة وتوفر أصول املعلومات بالجامعة .باإلضافة إلى تحديد متطلبات
التعامل مع بيانات الجامعة من أجل توفير أساسيات لحمايتها.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تسري هذه السياسة على جميع من يقوم باألعمال من النظم واألشخاص وطرق العمل ،ويشمل ذلك جميع املدراء التنفيذيين
واللجان واإلدارات والشركاء واملوظفين واألطراف األخرى الذين لديهم إمكانية الوصول إلى نظم املعلومات أو البيانات التي يتم إنشاؤها
أو جمعها أو تخزينها أو معالجتها في جامعة امللك فيصل ،سواء كانت في شكل إلكتروني أو غير إلكتروني ،وبصرف النظر عن مكان وجود
هذه البيانات أو نوع الجهاز املخزنة به ،وبالتالي ينبغي أن يستخدمها جميع املوظفين ،واألطراف األخرى التي تتعامل مع البيانات التي
تحتفظ بها الجامعة أو تخصها.

بنود السياسة
 -1البنود العامة
1-1

يجب التعامل مع املعلومات حسب التصنيف املحدد بشكل يضمن حماية سرية املعلومات وسالمتها وتوافرها.

2-1

ً
ُ
ّ
الحساسة والتي تعالجها األطراف الخارجية وفقا لوثيقة
يجب تصنيف بيانات ومعلومات الجامعة املوجودة في األنظمة
ضوابط األنظمة الحساسة الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني (.)CSCC-2-6-1-2

3-1

يجب استخدام تقنيات حماية البيانات واملعلومات في تطبيقات الويب الخارجية.

4-1

يجب استخدام التحقق من هوية املستخدم لنقل البيانات السرية للغاية إلى أطراف خارجية باستخدام شهادات التشفير
الرقمية ( )Digital Certificatesاملعتمدة.

5-1

يجب تصنيف مفاتيح التشفير الخاصة باعتبارها معلومات "سرية للغاية".
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6-1

في جميع الحاالت يجب الرجوع إلى ضوابط املركز الوطني للوثائق واملحفوظات فيما يخص أعمال األرشفة وحفظ وإتالف
الوثائق.

7-1


يجب تصنيف جميع بيانات جامعة امللك فيصل في أحد التصنيفات التالية:
سرية (مقيدة) :وهي ّ
تعرف البيانات السرية على أنها عالية الحساسية ،ويسبب الكشف عنها أو فقدانها أو تدميرها
ً
ً
أضرارا كبيرة لشخص أو أكثر أو لجهات الجامعة ،ويمكن أن تشمل ما يلي:
▪

البيانات الشخصية ملنسوبي الجامعة أو الطلبة أو الشركات املتعاقدة مع الجامعة أو الزائرين ،مثل حساب البريد
اإللكتروني للمستخدم أو أرقام الهوية الوطنية  /اإلقامة ،أو أرقام جواز السفر ،أو أرقام بطاقات االئتمان ،أو
أرقام رخصة القيادة ،أو الرقم الوظيفي  /الجامعي.



▪

بيانات املصادقة :مثل مفاتيح التشفير الخاصة واسم املستخدم وكلمة املرور.

▪

السجالت املالية :مثل أرقام الحسابات املالية.

▪

املواد التجارية :مثل الوثائق أو البيانات التي تكون ملكية فكرية فريدة أو محددة.

▪

البيانات القانونية :بما في ذلك البيانات املصرح بها للجهات القانونية فقط.

ً
حساسة (داخلية) :وهي البيانات ذات املخاطر املنخفضة والتي يكون نشرها أو فقدها أو تدميرها لن يكون له تأثيرا
ً
كبيرا على األشخاص أو جهات الجامعة ،ولكن ال يجوز نشرها خارج الجامعة ،وقد تشمل على ما يلي:
▪

البريد اإللكتروني ،معظم الرسائل يمكن حذفها أو نشرها دون أن تتسبب في أضرار (باستثناء البريد اإللكتروني
املستلم من األشخاص الذين يتم تحديدهم في التصنيف السري).

▪

الوثائق وامللفات التي ال تتضمن بيانات سرية.

▪

أي بيانات مصنفة على أنها غير سرية .ويمكن أن تشمل معظم بيانات األعمال ،حيث أن معظم امللفات التي يتم
ً
إدارتها أو استخدامها يوميا يمكن تصنيفها على أنها حساسة .ومن أمثلة هذه البيانات محاضر االجتماعات
وخطط العمل والتقارير الداخلية للمشاريع.



عامة (غيرمقيدة) :وهي البيانات التي يمكن الكشف عنها للعامة وتشمل البيانات وامللفات التي ال تعتبر حرجة بالنسبة
ً
ً
ً
الحتياجات وعمليات العمل بالجامعة ،والتي يتم نشرها عمدا الستخدامها حيث يكون تأثيرها محايدا أو إيجابيا على
الجامعة ،مثل املواد اإلعالمية ،أو اإلعالنات ،أو املواد التوعوية ،أو التسويقية.



ً
سواء كانت هذه الجهات لها شراكة استراتيجية مع
يجب أن تلتزم الجهات الخارجية بهذا التصنيف األمني للبيانات
الجامعة أو كانت هذه الجهة هي شركة لها عالقة تعاقدية مع الجامعة.



يمكن االحتفاظ بسجالت املحاسبة واملالية ملدة عشر سنوات على األقل.



يجب االحتفاظ بصفة دائمة بتقارير املراجعة السنوية والبيانات املالية ،واالحتفاظ بالخطط السنوية وامليزانيات للمدة
الالزمة لتنفيذها والرجوع إليها عند الحاجة.
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8-1

يجب االحتفاظ بالعقود واملراسالت ذات الصلة بالتعاقدات (بما في ذلك أي تعديالت على بنود العقد وجميع الوثائق
الداعمة األخرى).

9-1

يجب االحتفاظ بشكل دائم بالسجالت التالية( :محاضر االجتماعات ،أوامر التكليف باملهام ،أختام جهات الجامعة ،أحكام
التأسيس واللوائح والتصاريح.

 10-1يجوز إتالف املستندات املعتبرة في حكم املستندات ذات القيمة بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل بياناتها أو ملخصها
إذا مض ى على استخدامها أو على إجراء آخر قيد فيها عشر سنوات إال إذا كانت هذه املستندات محل فحص أو مراجعة
أو كانت مطلوبة في دعوة قائمة أو كانت القوانين واللوائح أو تعليمات وزارة املالية تقرر االحتفاظ بها ملدة أطول.
 -2الوثائق اإللكترونية:
1-2

تشمل املستندات اإللكترونية مكتبة برامج مايكروسوفت ) ،(Microsoft Office Suiteملفات ) (PDFويجب تصنيف
بياناتها حسب موضوع الوثيقة .كما تشمل املستندات الصور والرسوم والتصميمات الهندسية واملخططات ونماذج
وقوالب املشاريع وملفات انتاج الصور والفيديو وغيرها من امللفات ذات العالقة بطبيعة العمل.

2-2

يعتمد االحتفاظ برسائل البريد اإللكتروني على محتواها ،حيث أن البريد اإللكتروني الذي يتم حفظه يجب أن يكون
ً
مطبوعا في نسخة ورقية وأن ُيحتفظ به في امللف املناسب أو يتم تحميله واالحتفاظ به بصيغة رقمية على أجهزة الحواسيب
الشخصية كملف منفصل.

 -3امللفات واملستندات القانونية :
يتم االحتفاظ باألرشيف القانوني الخاص بالجامعة بدون تحديد مدة وذلك على النحو التالي:


ملفات الدعاوي القضائية وما يصدر فيها من أحكام ابتدائية ونهائية ،وقرارات وأوامر املحاكم وكافة امللفات ذات الصلة.



املذكرات واآلراء القانونية الصادرة عن املكاتب القانونية .



أي وثائق قانونية أخرى ترى اإلدارة القانونية بالجامعة أنه يجب حفظها وأرشفتها.

 -4السجالت:
1-4

ملفات منسوبي الجامعة وما تتضمنه من مستندات تخص مهامهم الوظيفية ،ويجب أن تحفظ بشكل دائم حتى بعد إنهاء
عالقة املوظف بالجامعة.

2-4

السجالت اإلدارية الوظيفية (وتشمل سجالت الحضور واالنصراف ،نماذج الطلبات ،سجل التغييرات ،املخرجات النهائية
للخدمة ،نتائج اختبارات الطلبة ،سجالت التدريب) يتم االحتفاظ بها وفق الحاجة إليها ووفق املدة الالزمة حسب تقديرات
الجهات بالجامعة.

3-4

السجالت واملستندات التي تتمتع جهات الجامعة بسلطة تقديرية في تحديد املدة الالزمة لالحتفاظ بها ،وترتبط باستمرار
حاجة جهات الجامعة لها أو استخدامها والرجوع إليها ومنها على سبيل املثال:



التقارير االستشارية.
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دليل السياسات واإلجراءات (األصلي  /النسخ)



التقارير السنوية.

 -5إجراءات إتالف الوثائق
1-5

يجب عدم إزالة أو إتالف السجالت أال إذا كانت مصنفة بذلك أو عند انتهاء مدة االحتفاظ بها.

2-5

عند االحتفاظ بالسجالت خالل الفترة املحددة لها في جداول االحتفاظ ،فيجب إعدادها لإلتالف.

3-5

ً
الوثائق املالية يتم إتالفها والتخلص منها وفقا لإلجراءات املحددة باللوائح ذات الصلة الصادرة من اإلدارة العامة للشؤون
املالية واإلدارية.

4-5

ً
الوثائق املالية والسجالت املتعلقة باملوظفين يتم إتالفها بوسيلة تضمن إتالف املستندات إتالفا كليا مثل املفرمة املخصصة
لألوراق واملستندات.

5-5

يتم التخلص من البيانات اإللكترونية املحتفظ بها في الوسائط األخرى عن طريق اإلتالف املادي لتلك الوسائط.

6-5

يجب أن تتم عملية إتالف السجالت بشكل آمن وكامل.

7-5

يجب تسجيل عملية اإلتالف في وثيقة رسمية ألتالف البيانات داخل جهات الجامعة.

 -6تخزين البيانات
1-6

يتم تخزين جميع البيانات اإللكترونية على املنظومات الخاصة بها حتى يسمح بإجراء نسخ احتياطية منتظمة.

2-6

يجب عدم السماح للموظفين للوصول إلى البيانات إال بعد إعالمهم وموافقتهم على شروط االطالع على البيانات التي
سيتعاملون معها.

3-6

قواعد البيانات التي تحتوي على بيانات شخصية يكون لها إجراءات محددة إلدارتها وتأمين السجالت.

 -7الكشف عن البيانات
1-7

في حالة مشاركة البيانات املقيدة مع جهة أخرى ،فإنه يجب توخي الحذر والحرص في الكشف عن هذه البيانات وأن يتم
ذلك بطريقة آمنة.

2-7

ً
عندما يتم اإلفصاح عن البيانات أو مشاركتها ،فإنه يجب أن يتم ذلك فقط وفقا لبروتوكول مشاركة البيانات املوثق أو
اتفاقية تبادل البيانات.

3-7

يحظر اإلفصاح عن البيانات املقيدة ألي جهة خارجية بدون الحصول على موافقة من صاحب الصالحية.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
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• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني وجميع جهات الجامعة.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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 .26سياسة األمن المادي والبيئي
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو تحديد القواعد األساسية ملنع الدخول غير املصرح به والتداخل مع مرافق وأنظمة أمن
املعلومات لدى جامعة امللك فيصل وكذلك الحفاظ على أمن املعلومات واملوظفين من التعرض إلى التهديدات املادية املختلفة ،والتي
من شأنها التأثير بشكل سلبي على األنظمة اإللكترونية والخدمات الرقمية أو توقفها عن العمل ،وذلك لضمان حماية األصول املعلوماتية
والتقنية للجامعة من الوصول املادي غير املصرح به ،والفقدان والسرقة والتخريب.
تهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  14-2األمن املادي ( )Physical Securityمن الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة من
الهيئة الوطنية لألمن السيبراني ،وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تنطبق هذه السياسة على منسوبي جامعة امللك فيصل وأي طرف ثالث ً
سواء كانوا يعملون بصفة دائمة أو مؤقتة ،وبصرف
النظر عن مواقع عملهم ،وتغطي هذه السياسة جميع بيئات أنظمة املعلومات التي تقوم الجامعة بتشغيلها أو تعاقدت الجامعة على
تشغيلها مع طرف ثالث.

بنود السياسة
 -1ضوابط األمن املادي القائمة على املخاطر



يجب أن تتأكد الجامعة من أن جميع منشآتها املادية تتمتع بعوامل األمان بما يتوافق مع مخاطر أنظمة املعلومات في
تلك املنشآت.



يتم تحديد جميع املنشآت املادية لدى الجامعة وتعين تصنيف أمني لها.



يتم تخطيط األمن املادي والبيئي للمنشآت املادية لدى الجامعة مع األخذ بعين االعتبار درجة تصنيف أمن املعلومات
واملعايير املتعلقة بالنوع املحدد من البنية التحتية املادية لدى الجامعة.



ُ
تعنى إدارة األمن والسالمة في الجامعة بمسؤولية التأكد من تطبيق ضوابط األمن املادي للمباني واملنشآت.

 -2املناطق اآلمنة



يجب أن تقوم الجامعة بتطوير مخطط األمن املادي ملرافقها كما يجب توزيع املخطط املادي الخاص بالجامعة على
مناطق بحيث يكون لكل منطقة مستوى أعلى من القيود التي تحكم متطلبات التصريح بالدخول ،ويمكن تصنيف
املناطق املحيطية كالتالي:
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▪ املنطقة العامة ومنطقة االستقبال( :قيود محدودة وتخضع هذه املنطقة للمراقبة العامة).
▪ منطقة املكاتب( :دخول محدود ،يتم تسجيل الدخول ومرافقة الزوار الذين يدخلون إلى هذه املنطقة ،كما تخضع
املنطقة للمراقبة العامة).
▪ منطقة الدخول اآلمنة( :دخول محدود ،يتم تسجيل الدخول ومرافقة دخول الزوار ،وتخضع املنطقة لإلشراف)
▪ منطقة الدخول املقيد( :التي تقتصر على دخول األشخاص املصرح لهم فقط) ويخضع الدخول لقيود عالية ،ويتم
تسجيل الدخول ،ويجب حصول املوظفين والزوار الذين يدخلون إلى هذه املنطقة على تصريح محدد بالدخول ،كما
تخضع هذه املنطقة للمراقبة.
▪ يجب التأكد من أن مرافق معالجة املعلومات ال تقع في منطقة غير مستقرة من ناحية البيئة.
▪ يجب التأكد من عدم وقوع مرافق معالجة املعلومات على مقربة من أي مرافق مجاورة خطرة (مثل املختبرات الكيمائية
وخالفه).

ً
▪ يجب التأكد من تخزين املعدات املزمع استخدامها في الحاالت الطارئة ووسائط النسخ املساندة على مسافة آمنة بعيدا
عن املوقع الرئيس ي لتفادي التعرض لنفس الطوارئ التي تتحدث في املوقع الرئيس ي.
 -3التحكم بالدخول املادي



يسمح ملوظفي وموردي ومقاولي الجامعة بالدخول إلى املرافق املادية لدى الجامعة بما في ذلك مرافق معالجة املعلومات،
ً
وذلك فقط ً
بناء على التعريف بأنفسهم والتحقق من هويتهم وفقا إلجراءات منح صالحية الدخول املادي.



يتم اعتماد الوصول إلى املناطق اآلمنة واملقيدة من قبل املسؤول عن النشاط  /تقنية املعلومات .ويكون الدخول إلى
ً
املناطق التي تتمتع بتصنيف أمني مرتفع مثل مركز البيانات محصورا على األشخاص الذين لديهم مسؤولية مباشرة عن
تشغيل وصيانة مركز البيانات.



يجب أن ُيطلب من موظفي وموردي ومقاولي الجامعة والزوار اآلخرين أن يضعوا شارة تعريفية فريدة أثناء تواجدهم في
مرافق الجامعة بشكل دائم.



ينبغي أن يوقع كل زائر على سجل الزوار الذي يتم االحتفاظ به لزوار الجامعة .يجب أن يتم توثيق اسم الزائر وشركته
والغرض من الزيارة ووقت الدخول ووقت املغادرة والتاريخ في ذلك السجل.



ً ً
يمنع منعا باتا مشاركة املوظفين بعضهم باستخدام بطاقة الدخول إلى منشآت العمل.



يجب عدم وضع أدلة الهاتف والوثائق الداخلية املستخدمة في تحديد مواقع مرافق املعالجة الحساسة في مكان يسهل
الوصول إليها من قبل املوظفين الداخليين والخارجيين الذي ليست لديهم الصالحيات األمنية املطلوبة.



يجب مرافقة جميع الزوار أثناء تجوالهم في املناطق اآلمنة من قبل موظفي الجامعة.

 -4فحص مواد أمن املعلومات /واملواد الداخلة إلى والخارجة من املناطق اآلمنة



يتعين القيام بتفتيش املواد الداخلة إلى والخارجة من الجامعة قبل نقلها من مناطق الدخول العامة إلى نقطة
استخدامه.
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ً
يجب أن يتم التصريح رسميا بجميع طلبات النقل من قبل املسؤول عن املعلومات وتسجيلها من قبل موظفي األمن
املادي.

 -5صيانة البنية التحتية لألمن املادي والبيئي



ً
يتعين على الجامعة التفويض بمراقبة والتحكم بأي أنشطة صيانة وأنشطة تشخيصية يتم تنفيذها محليا أو عن بعد.



يجب مراقبة كافة عمليات الصيانة وعلى موظفي الجامعة املعنيين مراجعة سجالت الصيانة.

 -6الحماية من الحريق



تضطلع إدارة األمن والسالمة بمسؤولية االستجابة لحوادث الحريق الطارئة وإجراء تمارين للتعامل مع الحريق.



ينبغي إجراء تمارين التعامل مع الحريق بشكل ربع سنوي .كما ينبغي مراقبة تلك التمارين ،وتزويد جميع املشاركين
بإفادات تتعلق بمساهمتهم وأدائهم.



تقوم إدارة األمن والسالمة بتحديد املواقع الحرجة التي سيتم تجهيزها بطفايات حريق يدوية .وعليه فإنه يتعين وضع
بطاقات واضحة على تلك املناطق والتبليغ عن موقعها بشكل دوري لجميع املوظفين أثناء التدريب التوعوي واستخدام
النشرات املوجزة.



ً
تجهيز أبواب مخارج الحريق لتفتح من الداخل فقط ،كما ينبغي إعداد إنذارات الحريق لتنطلق فورا عند فتح مخرج
الطوارئ ،وذلك كجزء من تدابير األمن املادي املطلوبة أثناء اإلخالء بسبب الحريق.

 -7مر اقبة األمن املادي والبيئي



يجب أن تتأكد الجامعة من مراقبة ضوابط األمن املادي والبيئي لديها بما يتوافق مع مستويات تصنيف املخاطر لبيئة
األمن املادي ذات العالقة.



تقوم إدارة األمن والسالمة بتطوير خطة مراقبة األمن املادي والبيئي املبنية على املخاطر ،والتي تحدد ضوابط األمن
املادي والبيئي الواجب مراقبتها واملسؤوليات التي سيتم تحديدها بهذا الصدد.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني واألقسام ذات العالقة في عمادة تقنية املعلومات وإدارة األمن وإدارة السالمة.

االلتزام بالسياسة
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• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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 .27سياسة إدارة األصول
األهداف
الغرض من هذه السياسة هو التأكد من أن جامعة امللك فيصل لديها قائمة جرد دقيقة وحديثة لألصول تشمل التفاصيل
ذات العالقة لجميع األصول املعلوماتية والتقنية املتاحة بالجامعة ،من أجل دعم العمليات التشغيلية للجامعة ومتطلبات األمن
السيبراني ،لتحقيق سرية األصول املعلوماتية والتقنية وسالمتها ودقتها وتوافرها  ،باإلضافة إلى التأكد من أن أنظمة املعلومات لدى
الجامعة قد تم تحديدها وتعيين مسؤولين محددين عنها ،وتصنيفها بشكل مناسب بما يتوافق مع طبيعة هذه األنظمة وتصنيف مخاطر
أمن املعلومات املتعلقة بها ،مما يساعد على تحديد الضوابط األمنية املناسبة لها.
تهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة ،وهي مطلب
تشريعي في الضابط رقم  1-2إدارة األصول ( )Asset Managementمن الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( )ECC-1:2018الصادرة
من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني ،وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم الرابع  -قاموس املصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

نطاق العمل وقابلية التطبيق
تغطي هذه السياسة جميع بيئات أنظمة املعلومات التي تقوم جامعة امللك فيصل بتشغيلها أو قد تعاقدت الجامعة على
تشغيلها مع طرف ثالث ،وتنطبق هذه السياسة على منسوبي الجامعة وأي طرف ثالث سواء كانوا يعملون بصفة دائمة أو مؤقتة،
وبصرف النظر عن مواقع عملهم.

بنود السياسة
 -1البنود العامة


يجب التعامل مع املعلومات حسب التصنيف املحدد بشكل يضمن حماية سرية املعلومات وسالمتها وتوافرها.



يجب تطبيق متطلبات األمن السيبراني إلدارة األصول املعلوماتية والتقنية.



يجب تحديد وتوثيق واعتماد ونشر سياسة االستخدام املقبول لألصول املعلوماتية والتقنية.



يجب تطبيق سياسة االستخدام املقبول لألصول املعلوماتية والتقنية.



ً
يجب تصنيف األصول املعلوماتية والتقنية للجهة وترميزها ( )Labelingوالتعامل معها وفقا للمتطلبات التشريعية
والتنظيمية ذات العالقة.



ً
يجب مراجعة متطلبات األمن السيبراني إلدارة األصول املعلوماتية والتقنية دوريا.



ً
ُ
ّ
الحساسة والتي تعالجها األطراف الخارجية  -وفقا
يجب تصنيف بيانات ومعلومات الجامعة املوجودة في األنظمة
لضوابط األنظمة الحساسة (.)CSCC-2-6-1-2
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يجب استخدام تقنيات حماية البيانات واملعلومات في تطبيقات الويب الخارجية الخاصة بالجامعة.



يجب استخدام التحقق من هوية املستخدم لنقل البيانات السرية للغاية إلى أطراف خارجية باستخدام شهادات
التشفير الرقمية ( )Digital Certificatesاملعتمدة في الجامعة.



يجب تصنيف مفاتيح التشفير الخاصة باعتبارها معلومات "سرية للغاية"

 -2تعريف أنظمة املعلومات

ّ
تعرف أنظمة املعلومات على أنها البنية التحتية التقنية والطبيعية التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تحديد
ِ



ومعالجة وتبليغ وتدمير وتخزين معلومات الجامعة ،ويشمل ذلك ما يلي:
▪

البرامج التطبيقية لتقنية املعلومات.

▪

البنية التحتية التقنية ملعالجة املعلومات (أجهزة الحاسوب وأجهزة معالجة املعلومات األخرى مثل مقاسم
االتصاالت والهواتف الذكية ،الطابعات ،وغير ذلك).

▪

البنية التحتية للشبكة واألمن.

▪

البنية التحتية املادية (املباني ،املكاتب ،غرف االجتماعات ،وخالفه).

▪

الوثائق.

▪

عناصر البنية التحتية األخرى ذات العالقة.

 -3تحديد أنظمة املعلومات

يجب تحديد جميع أنظمة املعلومات لدى الجامعة من خالل إجراء جرد لتلك األنظمة من قبل إدارة تقنية املعلومات وإدارة
ً
أمن املعلومات وفقا إلجراءات تحديد أنظمة املعلومات (مع مالحظة أن املعلومات التي تم تجميعها في سجالت أنظمة املعلومات يجب
دمجها في هذا الجرد ألنظمة املعلومات).
 -4تصنيف أنظمة املعلومات

يجب تعيين درجة تصنيف لكل نظام من أنظمة معلومات الجامعة ،مع األخذ في االعتبار األثر املتوقع على نشاط الجامعة في
حال انتهاك سرية أو سالمة أو توفر نظام املعلومات.
ً
ً
يجب على املسؤول عن نظام املعلومات بتصنيف أنظمة املعلومات طبقا لتصنيف أنظمة معلومات الجامعة ،وذلك وفقا
إلجراءات تصنيف أنظمة املعلومات.
 -5وضع بطاقات تعريفية على أنظمة املعلومات

يجب أن يتم وضع بطاقات على كل نظام من أنظمة املعلومات املادية من قبل مسؤول ذلك النظام.
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 -6املسؤولون والراعون ألنظمة املعلومات

املسؤول عن نظام املعلومات هو الشخص أو اإلدارة الذين تكون لهم املسؤولية النهائية ولديهم الصالحيات املتعلقة بنظام
املعلومات ،ويقررون كيف ومن سيستخدم النظام.
راعي نظام املعلومات هو الشخص أو اإلدارة الذين تم تكليفهم باملسؤولية عن إدارة عمليات ،وتغييرات ،وصيانة ،والتخلص
من نظام املعلومات بتفويض من املسؤول عن املعلومات.
يضطلع املسؤول عن نظام املعلومات باملسؤولية النهائية عن أمن ذلك النظام.
يضطلع راعي نظام أمن املعلومات باالشتراك مع إدارة أمن املعلومات بمسؤولية تطبيق الضوابط املطلوبة لتوفير عوامل
األمان لذلك النظام.
 -7تحديث جرد أنظمة املعلومات

ً
يجب أن يتم مراجعة جرد أنظمة املعلومات بشكل منتظم وتحديثها إذا اقتض ى األمر وفقا إلجراءات مراجعة وتحديث جرد
أنظمة املعلومات املعمول بها في الجامعة.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني واألقسام ذات العالقة في عمادة تقنية املعلومات.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياس ة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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 .28سياسة أمن المشتريات
نطاق العمل وقابلية التطبيق
تسعى الجامعة إلى االستفادة من مستوى النضج املتحقق في عملية األتمتة وبالتالي تقليل التكاليف التشغيلية املرتبطة
بعمليات املعامالت املالية اإلدارية ،مع زيادة الدعم الفني لألنظمة على مستوى كافة اإلدارات بالجامعة .إن دور األمن السيبراني فيما
ً
يخص عملية الشراء هو جزء ال يتجزأ من حماية البيانات الحساسة على مستوى قطاعات الجامعة ،مستندا في ذلك على االستجابة
من خالل تخفيف املخاطر التي قد تنتج من عمليات سلسلة التوريدات واإلمدادات.

بنود السياسة
يجب تأمين كافة الجوانب املتعلقة باملخاطر املحتملة لخرق بيانات أنظمة وقواعد البيانات.
يجب أن تعمل إدارة املشتريات واملناقصات وكذلك اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية وكافة اإلدارات األخرى بالجامعة
املتعاملة على النظام املالي واإلداري على تحديد أنواع املعلومات التي ستديرها في النظام املالي واإلداري ،بحيث يتم تحديد صالحيات من
سيصل إلى النظام ،ومن أي موقع سيصل إليه .ومن خالل القيام بذلك سيكون لدى الفريق فهم أفضل للمخاطر املحتملة.
يجب كذلك التأكد من تشفير جميع البيانات املنقولة بين التطبيقات املتصلة ً
معا والتي منها النظام املالي واإلداري.
يجب التأكد من أن أي خدمة قائمة على مبدأ الحوسبة السحابية فإنه يتم اتخاذ إجراءات وقائية حيالها ألمن الشبكات مثل
استخدام اعدادات أمنية على أجهزة جدار الحماية.
باإلضافة إلى ذلك فإنه يجب أن يتم التأكد من أن ضوابط األمان والحماية متوفرة بالنظام املالي واإلداري والتأكد من تأمينه
وحمايته من هجمات رفض الخدمة املوزع ( )DDoSالذي يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الخدمة.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني واألقسام ذات العالقة في عمادة تقنية املعلومات.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
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• قد ُي ّ
عرض أي ا نتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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 .29سياسة عدم إفشاء المعلومات:
نطاق العمل وقابلية التطبيق
إن عدم التزام منسوبي الجامعة بتطبيق سياسة عدم إفشاء املعلومات يعتبر بمثابة ً
كشفا عن معلومات الجامعة التي قد
ً
حادثا سير ً
انيا لتسريب املعلومات أو البيانات الخاصة بالجهات الحكومية
تكون مصنفة حسب درجة سريتها ،ويجب أن يعتبر هذا بمثابة
ويجب التعامل معه ً
وفقا لذلك .وفي حال انتهاك السرية وعدم االمتثال التفاقيات عدم الكشف فإنه يجب إبالغ وحدة األمن السيبراني
في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتم إتاحة نموذج اتفاقية عدم اإلفشاء  NDAعلى البوابة اإللكترونية للجامعة للعمل بموجبه.

بنود السياسة
يجب أن يكون كل اتصال مع الجهات الحكومية أو السلطات التنظيمية من خالل االستناد إلى سياسة االتصال والتواصل
املعمول بها في الجامعة.
ً
ويجب أن يكون املوظف مخوال من قبل رئيسه في العمل لكي يقوم بعملية االتصال الخارجي.
يجب كذلك على جميع املوظفين املرور من خالل رئيس القسم أو مسؤول الجهة ملعرفة آلية االتصال املوافق عليها ويجب
وضع وبروتوكول محدد ملثل هذا النوع من االتصاالت الخارجية.
فيما يتعلق بتقنية املعلومات وأمن املعلومات ،فإن جميع االتصاالت مع الجهات الخارجية والخاصة يجب أن تكون بإذن من
ِقبل سعادة عميد تقنية املعلومات الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني بالجامعة أو من يفوضه صاحب الصالحية معالي رئيس
الجامعة ،وذلك على أساس كل حالة على حدة.

األدوار والمسؤوليات
• راعي ومالك وثيقة السياسة :الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني.
• مراجعة السياسة وتحديثها :وحدة األمن السيبراني.
• تنفيذ السياسة وتطبيقها :وحدة األمن السيبراني واألقسام ذات العالقة في عمادة تقنية املعلومات.

االلتزام بالسياسة
• يجب على الرئيس التنفيذي لوحدة األمن السيبراني ً
وبناء على موافقة صاحب الصالحية معالي رئيس الجامعة التأكد وبصفة دورية
من التزام كافة جهات الجامعة بتطبيق وتنفيذ سياسات األمن السيبراني ومعاييره.
• يجب على جميع منسوبي الجامعة االلتزام بهذه السياسة.
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• قد ُي ّ
عرض أي انتهاك لهذه السياسة والسياسات ذات الصلة باألمن السيبراني صاحب املخالفة إلى إجراء نظامي حسب اإلجراءات
النظامية املتبعة في الجامعة و/أو حسب اإلجراءات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة.
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قاموس
المصطلحات والمالحق
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 -1قاموس المصطلحات
م

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

المصطلح

األمن السيبراني
Cybersecurity
الفضاء السيبراني
Cyberspace
التوافر
Availability
السالمة
Integrity
السرية
Confidentiality
توكيد املعلومات
Information Assurance
املسؤولية
Accountability
التحقق من الهوية
Authentication

التحقق من الهوية متعدد العناصر
Multi-Factor Authentication

التصريح
Authorization
أصل
Asset
التشفير
Cryptography
صمود األمن السيبراني
Cybersecurity Resilience
دفاع أمني متعدد املستويات
Defense-in-Depth
هجوم سيبراني
Cyber Attack
هجمات حجب الخدمة املوزعة
Distributed Denial of Service Attack
ّ
التصيد اإللكتروني
رسائل
Phishing Email
املعلومات االستباقية للتهديدات
Threat Intelligence
مشاركة املعلومات
Information Sharing

وصف المصطلح

حماية الشبكات وأنظمة تقنية املعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية؛ ومكوناتها من عتاد وبرمجيات :وما تقدمه من خدمات :وما تحويه من
بيانات ،من أي اختراق؛ أو تعطيل؛ أو تعديل؛ أو دخول؛ أو استخدام :أو استغالل غير مشروع .ويشمل مفهوم األمن السيبراني أمن
املعلومات؛ واألمن اإللكتروني؛ واألمن الرقمي ونحو ذلك.
الشبكة املترابطة من البنية التحتية لتقنية املعلومات ،والتي تشمل اإلنترنت ،وشبكات االتصاالت ،وأنظمة الحاسب ،واألجهزة املتصلة
باإلنترنت؛ إلى جانب العتاد وأجهزة التحكم املرتبطة بها.
ضمان إمكانية الوصول واالستخدام عند الطلب ،من مستخدم أو إجراء أو نظام مصرح له بشكل يعتمد عليه.
الحماية ضد تعديل املعلومات أو تخريبها بشكل غير مصرح به ،كما تشمل ضمان عدم اإلنكار للمعلومات واألصالة.
خاصية عدم اإلفصاح عن املعلومات ملستخدم أو إجراء أو نظام غير مصرح له إال في حال وجود تصريح لهم للوصول إليها.
التدابير التي تحمي املعلومات ،وأنظمة املعلومات ،من خالل ضمان توافرها وسالمتها وأصالتها ،وعدم اإلنكار للمعلومات وسريتها.
القدرة على تتبع مسار نشاط أو حدث معين حتى الوصول إلى الطرف املسؤول؛ منش ئ النشاط.
ويدعم ذلك عدم اإلنكار ،تشخيص الخطأ ،اكتشاف ومنع التسلالت ،وإجراءات ما بعد االكتشاف كالتعافي واإلجراءات القانونية.
ً
ً
ً
التأكد من هوية املستخدم ،أو العملية ،أو الجهاز ،وغالبا ما يكون هذا األمر شرطا أساسيا للسماح بالوصول إلى املوارد التقنية .وليس له
عالقة بتحديد حقوق الوصول للموارد واألصول التقنية.
نظام أمني يتحقق من هوية املستخدم ،يتطلب استخدام عدة عناصر مستقلة من آليات التحقق من الهوية .تتضمن آليات التحقق عدة
عناصر:
 املعرفة؛ ش يء يعرفه املستخدم ،مثل :كلمة املرور. الحيازة؛ ش يء يملكه املستخدم ،مثل :برنامج أو جهاز توليد أرقام عشوائية أو رسائل قصيرة مؤقتة لتسجيل الدخول ،ويطلق عليها One-time passwords
 املالزمة؛ صفة أو سمة حيوية متعلقة باملستخدم نفسه فحسب ،مثل :بصمة اإلصبع.تعريف حقوق/تراخيص الوصول إلى املوارد واألصول املعلوماتية والتقنية للجهة بشكل عام ،والتحكم بمستويات الوصول على وجه
الخصوص ،والتأكد منها.
املوارد امللموسة ،أو غير امللموسة ،ذات قيمة للجهة .بما في ذلك املوظفين والتقنيات ،واملرافق ،وبراءات االختراع ،والبرمجيات والخدمات،
واملعلومات والخصائص ،مثل :سمعة الجهة وهويتها وقدراتها املعرفية أو املهنية.
القواعد التي تشتمل على مبادئ ووسائل وطرق تخزين ونقل البيانات أو املعلومات في شكل معين وذلك من أجل إخفاء محتواها الداللي،
ومنع االستخدام غير املصرح به والتعديل غير املكتشفة بحيث ال يمكن لألشخاص غير املعنيين قراءتها ومعالجتها.
القدرة الشاملة للجهة على التصدي للحوادث السيبرانية وامتصاص األضرار والتعافي منها في الوقت املناسب.
مفهوم ُيعنى بوضع مستويات دفاعية متعددة من الضوابط األمنية وذلك بالتكامل بين األشخاص ،التقنية ،والقدرات التشغيلية.
استغالل غير مشروع ألنظمة الحاسب ،والشبكات ،واملنظمات التي يعتمد عملها على تقنية املعلومات واالتصاالت الرقمية؛ بهدف إحداث
أضرار .وتشمل أي نوع من األنشطة الخبيثة التي تحاول الوصول غير املشروع ،أو تعطيل ،أو منع ،أو تدمير موارد النظم املعلوماتية ،أو
املعلومات نفسها.
هي محاولة لتعطيل النظام ،وجعل خدماته غير متوافرة؛ عن طريق إرسال طلبات كثيرة من أكثر من مصدر في الوقت نفسه.
التنكر على هيئة جهة جديرة بالثقة عن طريق رسائل بريد إلكترونية للحصول على معلومات حساسة ،مثل أسماء املستخدمين ،وكلمات
املرور ،أو تفاصيل بطاقة االئتمان ،وذلك ألسباب ونوايا ضارة وخبيثة.
ً
ً
معلومات منظمة قد تم تحليلها حول الهجمات األخيرة ،والحالية ،واملحتملة ،والتي يمكن أن تشكل تهديدا سيبرانيا للمنظمة.
تبادل البيانات واملعلومات ،أو املعرفة  -أو كليهما  -الستخدامها في إدارة املخاطر والتهديدات أو االستجابة لألحداث السيبرانية.
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م

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

المصطلح

وصف المصطلح

البرمجيات الضارة
Malware
برمجيات الفدية
Ransomware
التعافي من الكوارث
Disaster Recovery
جدار الحماية
Firewall
ثغرة
Vulnerability
تقييم الثغرات
Vulnerability Assessment
اختبار االختراق
Penetration Testing
بروتوكول اإلشارة الضوئية
()TLP
الضابط رقم  1-1-5من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  3-2-1من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-3-1من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  3-3-1من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-4-1من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-5-1من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  2-2-6-1من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-3-6-1من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  5-3-6-1من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-7-1من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018

برنامج يصيب األنظمة بطريقة خفية (في الغالب) بغاية انتهاك سرية ،أو سالمة ،أو توافر بيانات الضحية ،أو تطبيقاته ،أو نظم التشغيل
الخاصة به.
برمجيات ضارة تجعل بيانات وأنظمة الضحية غير قابلة لالستخدام لحين دفعه ملبلغ مالي.
األنشطة والبرامج والخطط املصممة؛ إلرجاع الوظائف وخدمات األعمال الحساسة للجهة؛ إلى حالتها الطبيعية ،وذلك بعد التعرض إلى
هجمات سيبرانية ،أو تعطل لهذه الخدمات والوظائف.
ً
عتاد أو برمجيات ،تحد من حركة مرور بيانات الشبكة؛ وفقا ملجموعة من قواعد تمكين الوصول ،التي تحكم ما هو مسموح ومصرح به؛ من
عدمه.
أي نوع من نقاط الضعف في نظام الحاسب أو برامجه أو تطبيقاته ،أو في مجموعة من اإلجراءات ،مما يجعل األمن السيبراني عرضة للتهديد.
عملية فحص ممنهجة لنظم املعلومات أو التطبيقات لتحديد مستوى الضوابط األمنية ،وتحديد أوجه القصور فيها ،وتوفير البيانات التي
يمكن من خاللها التنبؤ بفعالية الضوابط األمنية ،والتأكد من كفاءتها بعد التنفيذ.
ُ
عملية اختبار نظام ،أو شبكة ،أو موقع إلكتروني ،أو تطبيق هواتف ذكية؛ للكشف عن ثغرات ،يمكن أن تستغل لتنفيذ اختراق سيبراني.
يستخدم نظام بروتوكول اإلشارة الضوئية ملشاركة أكبر قدر من املعلومات الحساسة على نطاق واسع في العالم وهناك أربعة ألوان (إشارات
ضوئية) :أحمر – شخص ي وسري للمستلم فقط ،برتقالي – مشاركة محدودة ،أخضر – مشاركة في نفس املجتمع ،أبيض – غير محدود.
"يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات األمن السيبراني لحماية أجهزة وأنظمة التحكم الصناعي ( )OT/ICSللجهة".
"يجب إنشاء لجنة إشرافية لألمن السيبراني بتوجيه من صاحب الصالحية للجهة لضمان التزام ودعم ومتابعة تطبيق برامج وتشريعات األمن
السيبراني ،ويتم تحديد وتوثيق واعتماد أعضاء اللجنة ومسؤولياتها وإطار حوكمة أعمالها على أن يكون رئيس اإلدارة املعنية باألمن السيبراني
أحد أعضائها .ويفضل ارتباطها مباشرة برئيس الجهة أو من ينيبه ،مع األخذ باالعتبار عدم تعارض املصالح".
"يجب على اإلدارة املعنية باألمن السيبراني في الجهة تحديد سياسات وإجراءات األمن السيبراني وما تشمله من ضوابط ومتطلبات األمن
السيبراني ،وتوثيقها واعتمادها من قبل صاحب الصالحية في الجهة ،كما يجب نشرها إلى ذوي العالقة من العاملين في الجهة واألطراف املعنية
بها".
"يجب أن تكون سياسات وإجراءات األمن السيبراني مدعومة بمعايير تقنية أمنية (على سيبل املثال :املعايير التقنية األمنية لجدار الحماية
وقواعد البيانات ،وأنظمة التشغيل ،إلخ)".
"يجب على صاحب الصالحية تحديد وتوثيق واعتماد الهيكل التنظيمي للحوكمة واألدوار واملسؤوليات الخاصة باألمن السيبراني للجهة،
وتكليف األشخاص املعنيين بها ،كما يجب تقديم الدعم الالزم إلنفاذ ذلك ،مع األخذ باالعتبار عدم تعارض املصالح".
"يجب على اإلدارة املعنية باألمن السيبراني في الجهة تحديد وتوثيق واعتماد منهجية وإجراءات إدارة مخاطر األمن السيبراني في الجهة .وذلك
ً
وفقا العتبارات السرية وتوافر وسالمة األصول املعلوماتية والتقنية".
"اجراء مراجعة لإلعدادات والتحصين ( )Secure Configuration and Hardeningوحزم التحديثات قبل إطالق وتدشين املشاريع
والتغييرات".
"استخدام معايير التطوير اآلمن للتطبيقات (".)Secure Coding Standards

"اجراء مراجعة لإلعدادات والتحصين ( )Secure Configuration and Hardeningوحزم التحديثات قبل إطالق وتدشين التطبيقات".

"يجب على الجهة االلتزام باملتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية املتعلقة باألمن السيبراني".
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48

49

50

51

52

المصطلح

الضابط رقم  1-8-1من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  ۲-۸-۱من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-9-1من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  3-1-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-2-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-3-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-3-3-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  3-3-3-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-4-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  2-3-4-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-5-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-6-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  ۱-۸-۲من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  9-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018

وصف المصطلح

"يجب على اإلدارة املعنية باألمن السيبراني في الجهة مراجعة تطبيق ضوابط األمن السيبراني ً
دوريا".
"يجب مراجعة وتدقيق تطبيق ضوابط األمن السيبراني في الجهة ،من قبل أطراف مستقلة عن اإلدارة املعنية باألمن السيبراني (مثل اإلدارة
املعنية باملراجعة في الجهة) .على أن تتم املراجعة والتدقيق بشكل مستقل يراعى فيه مبدأ عدم تعارض املصالح ،وذلك ً
وفقا للمعايير العامة
املقبولة للمراجعة والتدقيق واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة".
"يجب ت حديد وتوثيق واعتماد متطلبات األمن السيبراني املتعلقة بالعاملين قبل توظيفهم وأثناء عملهم وعند انتهاء/إنهاء عملهم في الجهة".
"التأكد من أن الجهة لديها قائمة جرد دقيقة وحديثة لألصول تشمل التفاصيل ذات العالقة لجميع األصول املعلوماتية والتقنية املتاحة
للجهة ،من أجل دعم العمليات التشغيلية للجهة ومتطلبات األمن السيبراني ،لتحقيق سرية وسالمة األصول املعلوماتية ،والتقنية للجهة،
ودقتها ،وتوافرها".
"يجب تحديد وتوثيق واعتماد ونشر سياسة االستخدام املقبول لألصول املعلوماتية والتقنية للجهة".

"يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات األمن السيبراني إلدارة هويات الدخول والصالحيات في الجهة".

"يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات األمن السيبراني لحماية األنظمة وأجهزة معالجة املعلومات للجهة".
"الحماية من الفيروسات والبرامج واألنشطة املشبوهة والبرمجيات الضارة ( )Malwareعلى أجهزة املستخدمين والخوادم باستخدام تقنيات
وآليات الحماية الحديثة واملتقدمة ،وإدارتها بشكل آمن".
"إدارة حزم التحديثات واإلصالحات لألنظمة والتطبيقات واألجهزة (".)Patch Management

"يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات األمن السيبراني لحماية البريد اإللكتروني للجهة".
"التحقق من الهوية متعدد العناصر ( )Multi-Factor Authenticationللدخول عن بعد والدخول عن طريق صفحة موقع البريد اإللكتروني
(".)Webmail
"يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات األمن السيبراني إلدارة أمن شبكات الجهة".
"يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات األمن السيبراني الخاصة بأمن األجهزة املحمولة واألجهزة الشخصية للعاملين ( )BYODعند ارتباطها
بشبكة الجهة".
"يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات األمن السيبراني للتشفير في الجهة".
" ضمان حماية بيانات ومعلومات الجهة واإلعدادات التقنية لألنظمة والتطبيقات الخاصة بالجهة من األضرار الناجمة عن املخاطر
السيبرانية ،وذلك ً
وفقا للسياسات واإلجراءات التنظيمية للجهة ،واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة:.
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المصطلح

الضابط رقم  1-1۰-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-11-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-12-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-13-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  14-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-15-2من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  1-1-4من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني (ECC-
)1:2018
الضابط رقم  ۲-۱-4من الضوابط
األساسية لألمن السيبراني ( ECC – 1:
)2018
( - )ECC-2-5-3-1الضوابط األساسية
لألمن السيبراني ()ECC-1:2018
( - )ECC-2-5-3-8الضوابط األساسية
لألمن السيبراني ()ECC-1:2018
( - )ECC-2-11-3-1الضوابط األساسية
لألمن السيبراني ()ECC-1:2018
( - )ECC-4-1-3-2الضوابط األساسية
لألمن السيبراني ()ECC-1:2018
( - )CSCC-2-12-2الضوابط األساسية
لألمن السيبراني ()ECC-1:2018
( - )ECC-2-15-3-1الضوابط األساسية
لألمن السيبراني ()ECC-1:2018
( - )ECC-2-15-3-2الضوابط األساسية
لألمن السيبراني ()ECC-1:2018
( - )ECC-2-15-3-3الضوابط األساسية
لألمن السيبراني ()ECC-1:2018
( - )ECC-2-9-2الضوابط األساسية
لألمن السيبراني ()ECC-1:2018
( - )CSCC-1-2-1-1ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019

وصف المصطلح

"يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات األمن السيبراني إلدارة الثغرات التقنية للجهة".

"يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات األمن السيبراني لعمليات اختبار االختراق في الجهة".

"يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات إدارة سجالت األحداث ومراقبة األمن السيبراني للجهة".

"يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات إدارة حوادث وتهديدات األمن السيبراني في الجهة".

"ضمان حماية األصول املعلوماتية والتقنية للجهة من الوصول املادي غير املصرح به والفقدان والسرقة والتخريب".

"يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات األمن السيبراني لحماية تطبيقات الويب الخارجية للجهة من املخاطر السيبرانية".

"يجب تحديد وتوثيق واعتماد متطلبات األمن السيبراني ضمن العقود واالتفاقيات مع األطراف الخارجية للجهة".
"يجب أن تغطي متطلبات األمن السيبراني ضمن العقود واالتفاقيات (مثل اتفاقية مستوى الخدمة  )SLAمع األطراف الخارجية التي قد تتأثر
بإصابتها بيانات الجهة أو الخدمات املقدمة لها".
"العزل والتقسيم املادي أو املنطقي ألجزاء الشبكات بشكل آمن ،والالزم للسيطرة على مخاطر األمن السيبراني ذات العالقة ،باستخدام جدار
الحماية ( )Firewallومبدأ الدفاع األمني متعدد املراحل (".)Defense-in-Depth
"حماية قناة تصفح اإلنترنت من التهديدات املتقدمة املستمرة ( ،)APT Protectionالتي تستخدم عادة الفيروسات والبرمجيات الضارة غير
ً
املعروفة مسبقا ( ،)Zero-Day Malwareوإدارتها بشكل آمن.
ً
"نطاق عمل اختبار االختراق ،ليشمل جميع الخدمات املقدمة خارجيا (عن طريق اإلنترنت) ومكوناتها التقنية ،ومنها :البنية التحتية ،املواقع
االلكترونية ،تطبيقات الويب ،تطبيقات الهواتف الذكية واللوحية ،البريد اإللكتروني والدخول عن بعد".
"أن تكون مراكز عمليات خدمات األمن السيبراني املدارة للتشغيل واملراقبة ،والتي تستخدم طريقة الوصول عن بعد ،موجودة بالكامل داخل
اململكة".
"يجب تطبيق متطلبات إدارة سجالت األحداث ومراقبة األمن السيبراني للجهة".
"استخدام جدار الحماية لتطبيقات الويب (".)Web Application Firewall
"استخدام مبدأ املعمارية متعددة املستويات (".)Multi-tier Architecture
"استخدام بروتوكوالت آمنة (مثل بروتوكول ".)HTTPS
"يجب تطبيق متطلبات األمن السيبراني إلدارة النسخ االحتياطية للجهة".
ً
"تنفيذ إجراء تقييم مخاطر األمن السيبراني ،على األنظمة الحساسة ،مرة واحدة سنويا ،على األقل".
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المصطلح

( - )CSCC-2-3-1-1ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-3-1-2ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-3-1-6ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-2-1-7ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-2-1-8ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-3-1-1ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-3-1-3ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-4-1-2ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-4-1-3ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-4-1-6ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-4-1-8ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-5-1-1ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-5-1-2ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-6-1-1ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-6-1-2ضوابط األمن
السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019

وصف المصطلح

"السماح فقط بقائمة محددة من ملفات التشغيل ( )Whitelistingللتطبيقات والبرامج؛ للعمل على الخوادم الخاصة باألنظمة الحساسة".

"حماية الخوادم الخاصة باألنظمة الحساسة بتقنيات حماية األجهزة الطرفية( )End-point Protectionاملعتمدة لدى الجهة".

"مراجعة إعدادات األنظمة الحساسة وتحصيناتها ( )Secure Configuration and Hardeningكل ستة أشهر على األقل".
"اإلدارة اآلمنة لحسابات الخدمات (( Service Accountما بين التطبيقات واألنظمة؛ وتعطيل الدخول البشري التفاعلي ()Interactive login
من خاللها".
"فيما عدا مشرفي قواعد البيانات ( ،)Database Administratorsيمنع الوصول أو التعامل املباشر ألي مستخدم مع قواعد البيانات؛ ويتم
وبناء على الصالحيات ّ
ذلك من خالل التطبيقات فقطً ،
املخول بها؛ مع مراعاة تطبيق حلول أمنية تحد ،أو تمنع من اطالع مشرفي قواعد
البيانات على البيانات املصنفة (".)Classified Data
"السماح فقط بقائمة محددة من ملفات التشغيل ( )Whitelistingللتطبيقات والبرامج؛ للعمل على الخوادم الخاصة باألنظمة الحساسة".
ً
"تطبيق حزم التحديثات ،واإلصالحات األمنية ،مرة واحدة شهريا على األقل ،لألنظمة الحساسة الخارجية ،واملتصلة باإلنترنت؛ وكل ثالثة
أشهر على األقل ،لألنظمة الحساسة الداخلية؛ مع اتباع آليات التغيير املعتمدة لدى الجهة".
"مراجعة إعدادات جدار الحماية ( )Firewall rulesوقوائمه؛ كل ستة أشهر ،على األقل".
" منع التوصيل املباشر ،ألي جهاز بالشبكة املحلية لألنظمة الحساسة؛ إال بعد الفحص ،والتأكد من توافر عناصر الحماية املحققة،
للمستويات املقبولة لألنظمة الحساسة".
ً
"منع األنظمة الحساسة من االتصال باإلنترنت في حال أن كانت تقدم خدمة داخلية للجهة؛ وال توجد هناك حاجة ضرورية جدا ،للدخول
على الخدمة من خارج الجهة".
"الحماية من هجمات تعطيل الشبكات (" )Distributed Denial of Service Attack "DDoSللحد من املخاطر الناتجة عن هجمات تعطيل
الشبكات".
"منع الوصول من األجهزة املحمولة لألنظمة الحساسة ،إال لفترة مؤقتة فقط؛ وذلك بعد إجراء تقييم املخاطر ،وأخذ املوافقات الالزمة من
اإلدارة املعنية باألمن السيبراني في الجهة".
ً
ً
"تشفير أقراص األجهزة املحمولة ،ذات صالحية الوصول لألنظمة الحساسة ،تشفيرا كامال (".)Full Disk Encryption
"عدم استخدام بيانات األنظمة الحساسة في غير بيئة اإلنتاج ( )Production Environmentإال بعد استخدام ضوابط مشددة لحماية تلك
البيانات مثل :تقنيات تعتيم البيانات ( )Data Maskingأو تقنيات مزج البيانات (".)Data Scrambling
"تصنيف جميع بيانات األنظمة الحساسة".
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المصطلح

( - )CSCC-2-6-1-5ضوابط األمن
 86السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-7-1-1ضوابط األمن
 87السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-7-1-2ضوابط األمن
 88السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-7-1-3ضوابط األمن
 89السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-8-1ضوابط األمن
 90السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-8-2ضوابط األمن
 91السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-9-1-2ضوابط األمن
 92السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-9-1-3ضوابط األمن
 93السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-10-1-1ضوابط األمن
 94السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-10-2ضوابط األمن
 95السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-12-1-1ضوابط األمن
 96السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-12-1-2ضوابط األمن
 97السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-2-12-2ضوابط األمن
 98السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-4-1-1-1ضوابط األمن
 99السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019
( - )CSCC-4-1-1-2ضوابط األمن
 100السيبراني لألنظمة الحساسة CSCC–1:
)2019

وصف المصطلح

"منع نقل أي من بيانات بيئة اإلنتاج الخاصة باألنظمة الحساسة إلى أي بيئة أخرى".

"تشفير جميع بيانات األنظمة الحساسة؛ أثناء النقل (".)Data-In-Transit
"تشفير جميع بيانات األنظمة الحساسة؛ أثناء التخزين ( )Data-At-Restعلى مستوى امللفات ،أو قاعدة البيانات ،أو على مستوى أعمدة
محددة ،داخل قاعدة البيانات".
ً
"استخدام طرق وخوارزميات ومفاتيح وأجهزة تشفير محدثة وآمنة وفقا ملا تصدره الهيئة بهذا الشأن".

"يجب أن تغطي متطلبات األمن السيبراني إدارة النسخ االحتياطية".

"يجب إجراء فحص دوري؛ كل ثالثة أشهر على األقل ،لتحديد مدى فعالية استعادة النسخ االحتياطية ،الخاصة باألنظمة الحساسة".
ً
"تقييم الثغرات ومعالجتها (بتنصيب حزم التحديثات واإلصالحات) على املكونات التقنية لألنظمة الحساسة ،مرة واحدة شهريا ،على األقل،
لألنظمة الحساسة الخارجية ،واملتصلة باإلنترنت؛ وكل ثالثة أشهر على األقل ،لألنظمة الحساسة الداخلية".
ً
"معالجة فورية للثغرات الحرجة ( )Critical Vulnerabilitiesاملكتشفة حديثا؛ مع اتباع آليات إدارة التغيير ،املعتمدة لدى الجهة".
ً
ً
"نطاق عمل اختبار االختراق ،ليشمل جميع املكونات التقنية لألنظمة الحساسة ،وجميع الخدمات املقدمة داخليا وخارجيا".

"يجب عمل اختبار االختراق على األنظمة الحساسة ،كل ستة أشهر؛ على األقل".
"اإلدارة اآلمنة للجلسات ( ،)Secure Session Managementوتشمل موثوقية الجلسات ( ،)Authenticityوإقفالها ( ،)Lockoutوإنهاء مهلتها
(".) Timeout
"تطبيق معايير أمن التطبيقات وحمايتها ( )OWASP Top Tenفي حدها األدنى".
"يجب استخدام مبدأ املعمارية ذات املستويات املتعددة ( )Multi-tier Architectureعلى أال يقل عدد املستويات عن Tier -3( 3
".)Architecture
"إجراء املسح األمني ( )Screening or Vettingلشركات خدمات اإلسناد ،وملوظفي خدمات اإلسناد ،والخدمات املدارة العاملين على األنظمة
الحساسة".
"أن تكون خدمات اإلسناد ،والخدمات املدارة على األنظمة الحساسة؛ عن طريق شركات ،وجهات وطنية؛ ً
وفقا للمتطلبات التشريعية،
والتنظيمية ذات العالقة".
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• وثيقة الضوابط األساسية لألمن السيبراني ( ،)Essential Cybersecurity Controls – ECC – 1 : 2018صادرة من الهيئة الوطنية
لألمن السيبراني – رابط االطالع على الوثيقة. https://nca.gov.sa/files/ecc-ar.pdf :
• وثيقة ضوابط األمن السيبراني لألنظمة الحساسة ( ،)Controls Cybersecurity Systems Controls – CSCC – 1 : 2019صادرة
من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني – رابط االطالع على الوثيقة. https://nca.gov.sa/files/cscc-ar.pdf :
• قاموس مصطلحات األمن السيبراني ،صادر من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني  -الرابط. https://nca.gov.sa/pages/glossary.html :
• نماذج سياسات األمن السيبراني  ،Cybersecurity Toolkitصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني  -رابط النماذج:
. https://nca.gov.sa/pages/kit.html

 -نهاية الوثيقة -
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