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 املعلومات أمن  سياسات

 

 م 2021سبتمبر  27بتاريخ  6تم اعتماده بقرار مجلس إدارة رقم 

 اإلصدار األول 



 28/08/2021  |املعلومات أمن    تسياسا

 

قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25 من 2 الصفحة 

 جدول املحتويات

 

  مقدمة 

 4 ........................................................................................................................................................................ مجال عمل مودة

 8 .................................................................................................................................. (ISMSمتطلبات نظام إدارة أمن املعلومات )

 11 سياسة أمن املعلومات

 15 سياسة استخدام األجهزة 

 16 سياسة التحكم في الوصول 

 17 سياسة استخدام االنترنت

 18 خ االحتياطيسياسة النس

 21 سياسة استخدام البريد االلكتروني

 22 سياسة كلمات املرور 

 

  



 28/08/2021 |من املعلومات  أسياسات  

  جمعية مودة الخير  

 

تفنية املعلوماتتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم   25 من 3 الصفحة 

    تمهيد

 

 

املعيار  نظام إدارة امن املعلومات  وهو  تبنت جمعية مودة الخيرية وآثاره متمثلة برئيسة مجلس اإلدارة وكافة العاملين بها 

الدولي الذي يوضح كيفية وضع نظام إدارة أمن املعلومات بشكل معتمد وتطبيقه والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار ضمن أطر عملية مما  

البيانات الحساسة والسرية بشكل آمن والتقليل من احتمال الوصول إليها بشكٍل غير قانوني أو بدون إذن كما يسمح  يسمح بالحفاظ على 

ومن هذا املنطلق يأتي إعداد هذا الدليل ليتالءم ومواصفة  بإدارة املخاطر األمنية واسترداد املعلومات وتقليل الخروقات األمنية.

 في مودة  امن املعلوماتى نظام إدارة  ، وليسلط الضوء علISO27001اآليزو  

 

 في جمعية مودة تقنية املعلومات قسم 

 

  



 28/08/2021  |املعلومات أمن    تسياسا

 

قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25 من 4 الصفحة 

 املجال

ذات   الجهات  ولجميع  للمستفيدين  املقدمة  خدماتها    وتحسين  أداءها  تطوير  على  واثاره  الخيرية  مودة  جمعية  من   
ً
حرصا

األيزو   الدولية  املواصفة  تطبيق  على  مودة  حرصت  فقد  تطلعاتها،  وتجاوز  األطراف  هذه  رضا  تحقيق  وراء  سعيا  العالقة، 

ISO27001 .في سبيل تحقيق هذه الغاية 

 

 

  



 28/08/2021  من املعلومات |أسياسات  

 

قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25 من 5 الصفحة 

 التعريفات واملصطلحات

 يكون للكلمات التالية الدالالت املعرفة بها حيثما وردت في الدليل:   

 جمعية مودة الخيرية  مرخصة من وزارة الشؤون االجتماعية و فرعها الرئيس ي في الرياض  .  مودة 

على جميع    اتتنطبق هذه السياسبمبادئ امن املعلومات  التزام اإلدارة العليا والعاملين في مودة    السياسات  

املقاولين، والوحدات الوظيفية لدى     الجمعية املوظفين، واملوردين، وشركاء العمل، وموظفي 

 دائمة أو مؤقتة، وبصرف النظر عن مواقع عملهم. 

 يجب إنجازه أو نقطة من النقاط املستهدف الوصول إليها، وينبغي أن يكون الهدف   اإلجراءات  
ً
يصف شيئا

 مرتبط بزمن(.- محدد -واقعي -انه:) قابل للقياس ، أي smartذكيا 
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قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25 من 6 الصفحة 

 سياق جمعية مودة 

مودة جمعية تنموية متخصصة تعني باستقرار األسرة السعودية وصحتها، وتهدف الى الحد من نسب    مجال عمل مودة:

 دامة. الطالق في املجتمع السعودي ومعالجة آثاره عبر برامج تنموية اجتماعية وحقوقية مست

 تقع مودة في مدينة الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية.   املوقع:

 تتكون مودة من مجموعة من اإلدارات حسب ما هو موضح في الهيكل التنظيمي. الهيكل:

 

 

  

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

املدير التنفيذي

مساعد إداري 

(١)

مدير الشؤون  

اإلدارية واملالية

(١)محاسب 

مسؤول موارد 

(١)بشرية 

(١)موظف استفبال 

فريق املساندة 

اإلداري 

حارس ( ٢)عامالت 

(١)

(١)سائق 

أمين عهدة

مدير الشؤون 

القانونية

منسق مشروع التعاون 

(شاغر)مع وزارة العدل 

مشرف برامج حقوقية 

(١)

مساعد برامج 

(١)حقوقية 

مكاتب  -باحث قانوني 

املساندة القانونية في 
(١٠)املحاكم 

(١)مشرف بيت مودة 

(٢)باحث قانوني 
اخصائي اجتماعي 

(٢)
(٢)مساعد إداري 

منسق املتابعة 

والتقييم 
والجودة

مدير العالقات 

العامة

منسق 

العالقات 
منسق تنمية (١)العامة 

املوارد املالية

(١)

مدير املساندة 

االجتماعية 
والتنموية

مشرف 

التوعية 
(٢)والتدريب 
منسق التدريب الحرفي 

(١)واملنهي 

منسق تمكين وتوعية 

املجتمعية

اخصائي 

(٢)اجتماعي 
منسق 

التسجيل 

(١)والتوثيق 

املدقق املالي الداخلي

(١)



 28/08/2021  املعلومات |من  أسياسات  

 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25 من 7 الصفحة 

 سياق جمعية مودة 

 

 نبذة عن الجمعية: 

األساس ي هوالحفاظ على االسرة السعودية و مودة هي مؤسسة غير ربحية متخصصة باالستقرار األسري، هدفها  

 بنية املجتمع السعودي.

 الرسالة: 

 املشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة ومستدامه للحد من الطالق وآثاره.   

 الرؤية:

 أسرة مترابطة واعية، ومجتمع آمن مستقر. 

 



 28/08/2021  |املعلومات أمن    تسياسا

 

قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25 من 8 الصفحة 

 ( ISMSمتطلبات نظام إدارة أمن املعلومات )

 
تقنية   أصول  بها  الخاصة  التحتية  والبنية  املعالجة  أنظمة  مع  جنب  إلى  جنًبا  املعلومات  تقنية  تسمى 

املعلومات وهذا يضيف قيمة إلى جمعية مودة الخيرية وبالتالي، يجب حمايتها بشكل مناسب. يقوم أمن  

رية األعمال،  املعلومات بحماية املعلومات من مجموعة واسعة من التهديدات من أجل ضمان استمرا 

 وتقليل أضرار األعمال الحالية، وفرص األعمال املستقبلية. 

مطلوب لجمعية مودة الخيرية وهو مدعوم من قبل اإلدارات األخرى  (ISMS)نظام إدارة أمن املعلومات 

مثل إدارة املوارد البشرية وإدارة الشؤون املالية وإدارة الشؤون القانونية والتي توفر االلتزام واالمتثال  

آمنة ووفق جدول   أعمالها بطريقة  أهداف  إلى تحقيق  للجمعية  الدعم األخرى  والتي تقود مع وظائف 

املعلومات  مناسب.   أمن  إدارة  نظام  إنشاء  أيزو    (ISMS)يوضح  الدولي  باملعيار    27001:2013الخاص 

التزام الجمعية بحماية أصول تقنية املعلومات. حيث يجب أن يمتد هذا االلتزام الى كل موظف مشارك  

ا وشركاء  العمالء  مثل  اآلخرين  املصلحة  أصحاب  وإلى  املعلومات  لتقنية  اليومية  العمليات  ألعمال  في 

 واملوردين الخارجيين الذين يستخدمون أنظمة تقنية معلومات جمعية مودة الخيرية. 

 التزام اإلدارة التنفيذية ومقاصدها 

( وتلتزم ISMSتدعم اإلدارة التنفيذية في جمعية مودة الخيرية أهداف ومبادئ نظام إدارة أمن املعلومات )

حماية   في  واملمارسات  السياسات  وتنفيذ  في برعاية  أو  لديها  املوجودة  املعلومات  تقنية  أصول  جميع 

 عهدتها. يجب أن تضمن اللجنة التوجيهية اإلدارية في جمعية مودة الخيرية ما يلي: 

مودة 1 جمعية  االستراتيجية  التوجهات  مع  تتوافق  املعلومات  أمن  وأهداف  سياسة  أن  من  التأكد   .

 الخيرية. 

القانو 2 االلتزامات  أن جميع  من  التأكد  بشكل  .  تحديدها  تم  للجمعيةقد  والتعاقدية  والتنظيمية  نية 

 واضح وأنه قد تم االلتزام بها. 

 . تخصيص املوارد الالزمة لنظام إدارة أمن املعلومات.3

 . التأكد من أن نظام إدارة أمن املعلومات يحقق النتائج املقصودة واملرجوة منه. 4
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 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25 من 9 الصفحة 

 ( ISMSمتطلبات نظام إدارة أمن املعلومات )

 

 

 . يوفر التوجيه االستراتيجي ويقوم بتقديم الدعم لتطوير وإنشاء نظام إدارة أمن املعلومات. 5

 . تضمن التطوير والتحسين املستمر لنظام إدارة أمن املعلومات.6

 . . التأكد من إبالغ السياسات واإلجراءات إلى املهتمين وأصحاب املصلحة والعالقة7

 

 مراجعة نظام أمن املعلومات

أن توجد املعلومات إما بشكل مطبوع أو إلكتروني، أو يتم نقلها، أو عرضها على وسائل اإلعالم، أو التحدث بها في محادثة  يمكن  

هاتفية. ومع ذلك، بغض النظر عن شكل ونموذج املعلومات، أو الوسائل التي يتم من خاللها مشاركتها أو تخزينها، يجب دائًما  

 القيام بحمايتها بشكل مناسب. 

( جزًءا من نظام اإلدارة الشامل للجمعية، واستناًدا إلى نهج وإطار إدارة املخاطر، إلنشاء  ISMSد نظام إدارة أمن املعلومات )يع

 إرشادًيا لتطوير هيكل عمل    (ISO / IEC 27001: 2013)وتنفيذ وتحسين أمن املعلومات باستمرار في الهيئة. يوفر معيار  
ً

دليال

 أو نظام لتطوير وتنفيذ وإدارة أمن املعلومات داخل الجمعية. 

( في جمعية مودة الخيرية من خالل إنشاء بنية تنظيمية، وتنفيذ مجموعة مناسبة من  ISMSيتحقق نظام إدارة أمن املعلومات )

تم وضع هذه الضوابط لضمان تحقيق أهداف امن املعلومات   الضوابط والتي تتكون من سياسات وإجراءات ومبادئ توجيهية.

املحددة للجمعية. تقود الركائز األساسية التالية إلى تكوين إطار عمل ضمن نظام أمن املعلومات والسياسات األمنية في جمعية  

 مودة الخيرية

 صول غير املصرح به.. السرية تتعلق بحماية املعلومات الحساسة والهامة من اإلفشاء أو الكشف أو الو 1

 . النزاهة تتعلق بمنع التغيير العرض ي أو غير املصرح به للمعلومات وصيانتها واملحافظة على دقتها.2
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 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25  من 10 الصفحة 

 

 ( ISMSمتطلبات نظام إدارة أمن املعلومات )

 

 

 الحاجة إليها.. التوافر تتعلق بحماية موارد تقنية املعلومات الضرورية والهامة وضمان توافر املعلومات عند 3

( في جمعية مودة الخيرية التزام اإلدارة التنفيذية تجاه قيامها بحماية السرية والنزاهة  ISMSيعكس نظام إدارة أمن املعلومات )

 وتأمين توافر جميع أصول تقنية املعلومات، وفًقا إلطار عمل أمن املعلومات والسياسات األمنية املعمول بها في الجمعية. 

 لجميع املوظفين وشركاء األعمال  يجب أن  
ً
 للتطبيق وملزما

ُ
يكون هيكل وسياسات أمن املعلومات في جمعية مودة الخيرية قابال

 واالستشاريين واملوردين. 

 هيكل )أو إطار( العمل ألمن املعلومات 

ألفراد والعمليات والتقنية  يعتمد هيكل )أو إطار( أمن املعلومات بشكل أساس ي على العوامل الرئيسة الثالث والتي تتكون من ا 

املستخدمة. ستشمل سياسة أمن املعلومات تطوير ونشر السياسات واإلجراءات في جمعية مودة الخيرية ، ومراقبة تنفيذها  

على أساس منتظم ومستمر، وضمان استجابة سليمة ووضع آلية واضحة إلصالح املمارسات واألوضاع الخاطئة لضمان  

 ر.التطوير والتحسين املستم 
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 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25  من 11 الصفحة 

 سياسة أمن املعلومات 

 

 سياسة أمن املعلومات في جمعية مودة الخيرية

 

افر املعلومات التي يتم تخزينها ومعالجتها ونقلها، والتأكد من أنها محمية دائًما خالل   ضمان سرية وسالمة )نزاهة( وتو

 عمليات التخزين واملعالجة والنقل. 

املعلومات املكرسة ملكافحة التهديدات وبناء برنامج قوي لنظام إدارة أمن املعلومات، والذي  التحسين املستمر ملستوى أمن  

 يتم مواءمته لتحقيق أهداف السياسات املوضوعة وغايات الجمعية التنظيمية.

ألي ارتباط    يجب على جمعية مودة الخيرية تأمين أصول تقنية املعلومات الخاصة بها وبأصحاب العالقة واملصلحة، أو تحقيقيا 

 تعاقدي، باستخدام أنسب التقنيات والطرق. 

 لالمتثال لسياسة أمن املعلومات لجمعية مودة الخيرية أعاله يجب عمل التالي: 

 لتحديد أهداف أمن املعلومات، وتأسيس إحساًسا عاًما باالتجاه الذي يقوم عليه أمن املعلومات ووضع  1
ً
 أو إطارا

ً
. وضع هيكال

 العمل املتعلقة بأمن هذه املعلومات داخل الجمعية.أسس ومبادئ  

للتعهدات  2 واالمتثال  بأنشطتها  املتعلقة  والتشريعية  والتنظيمية  القانونية  واملتطلبات  العمل  بمتطلبات  بااللتزام  التعهد   .

 األمنية املتعاقد عليها. 

 يمكن استخدامه بشكل متكرر لتقييم املخاطر. 3
ً
 وأسلوبا

ً
 . تطور منهاجا

تكون على أهبة االستعداد لتحديد وتخفيف املخاطر التي يمكن أن تؤثر على سرية أو نزاهة أو توافر أصول تقنية املعلومات  .  4

 واملعايير املتعلقة بمراجعة املخاطر املحيطة وتخفيفها وقبولها. 

 .(ISMS). وضع سياسات وإجراءات لنظام إدارة أمن املعلومات 5

  



 28/08/2021  املعلومات |من  أسياسات  

 

 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25  من 12 الصفحة 

 املعلومات سياسة أمن 

هذه السياسة تنطبق على جميع املوظفين الذين يستخدمون خدمات تقنية املعلومات لجمعية مودة الخيرية. إن عدم االمتثال  

للسياسات املذكورة أدناه سيؤدي إلى إجراءات تأديبية صارمة. يجب إبالغ هذه السياسة إلى جميع املوظفين من خالل التدريب  

 خالل التواصل. والعرض املباشر ومن 

 . وتفي بمتطلبات أمن املعلومات املذكورة أدناه: (ISMS)سياسات أمن املعلومات التي تشكل جزًءا من إطار العمل في 

 سياسة استخدام األجهزة . 

 سياسة التحكم في الوصول. 

 سياسة استخدام االنترنت. 

 سياسة النسخ االحتياطية  

 سياسة استخدام البريد اإللكتروني.

 لمات املرور. سياسة ك

 استراتيجية نظام إدارة أمن املعلومات 2.2

 سيتم تنفيذ سياسات أمن املعلومات، وتحقيق أهداف الرقابة والتحكم من خالل ما يلي:

 . إجراء تقييم ملخاطر أمن املعلومات، مرة واحدة على األقل في السنة، والتأكد من أن املخاطر القائمة في حدود مقبولة. 1

وعلى أساس  السياسات وأهداف أمن املعلومات لدى املوظفين من خالل برنامج التدريب والتوعية بأمن املعلومات  . خلق وعي ب2

 الدور الوظيفي لهم. 

 بما يتوافق مع السياسات واإلجراءات التي تم تطويرها. . التأكد من تنفيذ إطار أمن املعلومات 3

املعلومات  4 إدارة أمن  )  (ISMSC). تشكيل لجنة نظام  املعلومات  أمن  إدارة  تمتلك وتراقب فعالية نظام  ( وتتخذ ISMSالتي 

 اإلجراءات التصحيحية املناسبة. 
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 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25  من 13 الصفحة 

 سياسة أمن املعلومات 

 (.ISMS. توفير املوارد والبنية التحتية واألموال الالزمة لتنفيذ نظام إدارة أمن املعلومات )5

جب تدقيق عمليات وسياسات وإجراءات أمن املعلومات بشكل منتظم ودوري كجزء من عملية تدقيق الجودة الداخلية  . ي6

 للجمعية، ومن قبل الوكاالت الخارجية املختصة، وحيثما كان ذلك ممكًنا. 

معايير أمن املعلومات العاملية املتبعة  ( من خالل اعتماد  ISMS. يتم اعتماد أفضل املمارسات في نظام إدارة أمن املعلومات )7

في جميع أنحاء العالم، ومن خالل السياسات واإلجراءات الحالية املعمول بها، ومن خالل األطراف املشاركة واملهتمة واملعنية،  

 ومن خالل املستشارين الخارجيين.

 قابلية تطبيق السياسة

الخير  الذين يمكنهم  تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي جمعية مودة  البائعين  أو  ية واملقاولين واالستشاريين واملوردين 

الوصول إلى معلومات تقنية املعلومات. في جميع أنحاء هذا املستند، يتم استخدام كلمة "مستخدم" لإلشارة بشكل جماعي إلى  

 كل هؤالء األفراد. 

 نصيحة األخصائيين في أمن املعلومات  

ملشورة والنصيحة في األمور املتعلقة بأمن املعلومات من إدارة األمن السيبراني أو مستشار  عندما يكون ضرورًيا، يجب طلب ا

 مختص بأمن املعلومات والذي يقوم بالبحث عن الحلول وتوصيلها وتعميمها من خالل إدارة األمن السيبراني.

 التواصل مع السلطات  

إنفاذ القانون في اململكة العربية السعودية، ومع إدارة اإلطفاء، ومع  يجب املحافظة على التواصل مع السلطات املسؤولة عن  

خدمات الطوارئ، ومع مقدمي خدمات االتصاالت، ويقوم بهذا الدور إدارة األمن السيبراني واإلدارات األخرى املعنية.  يجب  

 دمين الوصول إليها. في سجالت خاصة ومناسبة وحيث يمكن للمستخ الحفاظ على تفاصيل االتصال بهذه الوكاالت
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 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25  من 14 الصفحة 

 سياسة أمن املعلومات 

 

 التواصل مع املجموعات واألطراف املعنية  

املعلومات   أمن  منتديات  ومع  املعنية،  واألطراف  املجموعات  مع  السيبراني  األمن  إدارة  قبل  من  املناسب  بالشكل  التواصل 

أو املستحدثة،   التهديدات األمنية الحاصلة، وحول نقاط الضعف الجديدة  التحديثات حول  املرخصة بقصد معرفة وتلقي 

 دمها إدارة األمن السيبراني.   وحول الضوابط أو املخاطر على الخدمات التي تق
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 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25  من 15 الصفحة 

 سياسة استخدام األجهزة  
 

 

 على مستخدمي االجهزة االلتزام بسياسة استخدام االجهزة  : 

 

يجب على املوظفين استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ألغراض العمل فقط وال يجب استخدامها ألداء   .1

 أي أنشطة ضارة أو غير مشروعة. 

 يجب على املوظفين الحفاظ على امللفات الخاصة .  .٢

 يجب على املوظفين عدم تثبيت أي برامج غير قانونية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بجمعية مودة .3

جب على املوظفين استخدام التدابير االمنية املناسبة بما في ذلك وسائل الحماية املوافق عليها مسبقا، ومن  ي .4

 هذه الوسائل ليس على سبيل الحصر:

a)  .مكافحات الفايروسات 

b)  .آخر التحديثات ألنظمة التشغيل والتطبيقات 

c)  .الحماية بكلمات املرور 

d) .النسخ االحتياطي للمعلومات 

وظفين تسجيل الخروج أو قفل أجهزتهم قبل أن يغادروا اماكن عملهم. كذلك يجب تفعيل كلمة  يجب على   امل .5

 املرور وشاشة التوقف املحمية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. 
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 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25  من 16 الصفحة 

 سياسة التحكم في الوصول 

 بيان السياسة 

تحدد سياسة التحكم في الوصول االتجاه العام واملبادئ التوجيهية لتنفيذ آليات التحكم في الوصول املادية واملنطقية  

 جمعية مودة الخيرية  على حد سواء، لضمان سرية وسالمة وتوافر أنظمة تقنية املعلومات في 

 املتطلبات العامة

 هي كما يلي:متطلبات أمن املعلومات الخاصة بالتحكم في الوصول 

ملنع   .1 كمبيوتر،  جهاز  كل  على  ومطبق  ومتوفر  متاح  يكون  أن  يجب  الوصول  في  التحكم 

إلى   به  املصّرح  غير  الوصول  وملنع  الكمبيوتر،  إلى  الدخول  من  املخّولين  غير  املستخدمين 

توافر   لضمان  من خالله،  إليها  الوصول  يمكن  التي  أو  الكمبيوتر  على  املوجودة  البيانات 

 وموارد الكمبيوتر. البيانات 

هوية    .٢ ملصادقة  وطريقة  وسيلة  تقدم  والتي  املعلومات  أمن  برامج  أو  أجهزة  توفر  يجب 

 املستخدم املطلوبة.

أي   .3 ن 
ّ
يتمك ال  حتى  املستخدم  مصادقة  بيانات  املعلومات  أمن  ضوابط  تحمي  أن  يجب 

 مستخدم غير مصّرح له من الوصول إليها. 

التي  يجب حماية جميع أصول تقنية   .4 أو برامج أمن املعلومات  املعلومات بواسطة أجهزة 

 تقنية املعلومات. ة تمت املوافقة عليها من قبل إدار 

يحظر استخدام أي برنامج أو أداة قادرة على تجاوز أو تعديل نظام أمن املعلومات أو ميزات   .5

م تتم  نظام التشغيل أو أي ضوابط أخرى تخص أمن معلومات التطبيقات أو البيانات ما ل

. ويجب مراقبة مثل هذه البرامج أو األدوات في حال  ة تقنية املعلوماتاملوافقة عليها من إدار 

للتأكد من أّن العملية تتم فقط ضمن ما هو مصّرح به.   تمت املوافقة على استخدامها،

   كما يجب توثيق استخدام مثل هذه البرامج أو األدوات وتصنيفها "بالسّرية".
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 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25  من 17 الصفحة 

  االنترنت سياسة استخدام 

 مستخدمي االنترنت يجب عليهم االتي: 

 

 اإلنترنت ألغراض العمل. خدمات  استخدام  .1

يجب على مستخدمي االنترنت عدم استخدام خدمة اإلنترنت ألنشطة غير مشروعة، بما في ذلك إرسال أو تلقي  .٢

 الترخيص. مواد حقوق الطبع والنشر في انتهاك لقوانين حقوق النشر املعمول أو اتفاقات  

يجب ان يكون استخدام االنترنت خاضع للمساءلة ويستخدم فقط في نشر املعلومات املناسبة من خالل خدمات   .3

 اإلنترنت.

أو االحتيال، أو  يجب على مستخدمي اإلنترنت عدم استخدام نظم املعلومات لتوزيع أي رموز أو معلومات ضارة، و /  .4

 داخل بيئة العمل أو خارجها.  نشاط للقرصنة  تمكين فيروسات الكمبيوتر من القيام بأي

أي من املواقع الخبيثة املعروفة   والتصيد، وتجنبال يسمح ملستخدمي اإلنترنت زيارة املواقع التي ترتبط بالقرصنة،   .5

 وعادة يتم حظر هذه املواقع.

شبكة اإلنترنت دون موافقة مسبقة   مودة علىيجب على مستخدمي اإلنترنت عدم نشر أي معلومات سرية لجمعية  .6

 وإذن من مدير اإلدارة ذات الصلة.

 يجب اتباع جميع القوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية بشأن اإلنترنت ومعلومات االستخدام بدقة. .7
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 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25  من 18 الصفحة 

 سياسة النسخ االحتياطي  

 املقدمة  

والخارجية،   الداخلية  التهديدات  من جميع  التقنية  ومواردها  الخيرية  مودة  معلومات جمعية  لحماية 

يجب االحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات لجميع أنظمة تقنية املعلومات العاملة والحيوية والعمل 

على مستوى  على صيانتها واملحافظة عليها، وينبغي أن يتم ذلك بشكل مجدول ووفق منهجية موحدة  

استعادة   الجمعية.  وأساليب  وطرق  للبيانات  االحتياطي  النسخ  تنفيذ  مبادئ  الوثيقة  هذه  ستتناول 

 البيانات الهامة.  

 الهدف  

من هذه السياسة هو التأكد من إجراء عملية النسخ االحتياطي للمعلومات املهمة املتعلقة بالعمل في جمعية       

وأن عملية النسخ االحتياطي تتم على أساس مجدول ومنتظم ملنع فقدان البيانات، أو منع حدوث أي   الخيرية،مودة 

 تأثير سلبي على سير العمل  

 نطاق العمل    

والتي يتم    الخيرية،قابلة للتطبيق على جميع أصول تقنية املعلومات الخاصة بجمعية مودة    هذه السياسة

 استخدامها من قبل املوظفين واملقاولين واالستشاريين واملوردين. 

 تفاصيل السياسة  

لضمان   منتظم،  بشكل  الالزمة  واإلعدادات  والبيانات  املعلومات  لجميع  احتياطية  نسخ  إجراء  يجب 

اس  فقدان  إمكانية  أو  األنظمة  فشل  حالة  في  الخدمات  وبيانات  واملعلومات  التطبيقات  جميع  ترداد 

 الخدمات والبيانات أو تلفها. 
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 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25  من 19 الصفحة 

 سياسة النسخ االحتياطي  

 البيان التوضيحي للسياسة 

تقنية   أصول  افر  تو لضمان  املناسبة  واإلجراءات  العمليات  بتنفيذ  الخيرية  مودة  جمعية  "تقوم 

   الخاصة بها وإتاحتها لالستخدام".املعلومات  

احتياطية   نسخ  عملية  خالل  من  والحساسة  املهمة  بالعمل  الخاصة  املعلومات  جميع  حماية  يجب 

مناسبة، كما يجب توفير وسائل النسخ االحتياطية الكافية لضمان إمكانية استعادة جميع املعلومات 

 أو الوسائط. والبرامج األساسية في حال وقوع عجز أو فشل في األنظمة 

ا، بما  1 . يجب الحفاظ على الحد األدنى من املستوى املطلوب واملحدد من املعلومات املنسوخة احتياطيًّ

 في ذلك السجالت وجميع املعلومات الالزمة لسير العمل. 

. يتم تحديث وجدولة النسخ االحتياطي من قبل مسؤولي النسخ االحتياطي جنًبا إلى جنب مع مالكي  2

 ، ويجب االلتزام بالجدول املعتمد لجميع أنشطة النسخ االحتياطي. البيانات

مع  3 يتوافق  بما  والبيئية، وذلك  املادية  الحماية  من  االحتياطي مستوى  النسخ  بيانات  إعطاء  . يجب 

 املعايير املطبقة في املوقع الرئيس ي للجمعية. 

لتلبية متطلبات العمل واملتطلبات القانونية أو  . يجب االحتفاظ بالنسخ االحتياطية للفترات الالزمة  4

األساسية   بالبيانات  لالحتفاظ  الالزمة  الفترة  تحديد  البيانات  مالكي  على  يجب  كما  التشريعية، 

الخاصة بالعمل، مع تحديد أي متطلبات للقيام بأرشفة هذه البيانات أو االحتفاظ بنسخ في األرشيف 

 منها. 
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 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25  من 20 الصفحة 

 سياسة النسخ االحتياطي  

الرئيس ي  5 الجمعية  موقع  في  املعلومات  حفظ  وسائط  على  املطبقة  الضوابط  نطاق  توسيع  سيتم   .

 وبحسب تصنيف املعلومات املوجودة فيه لتشمل موقع النسخ االحتياطي. 

.  يجب مراجعة سجالت النسخ االحتياطي من قبل مسؤول النسخ االحتياطي بشكل مجدول ومنتظم،  6

تقنية املعلومات أو مديري اإلدارات املعنيين أو مالك البيانات. إذا    مسؤوللى النحو املحدد من  وع

كان هناك أي تعارض في سجالت النسخ االحتياطي، يجب مراجعة األخطاء ملعرفة السبب األساس ي،  

 مع وضع الضوابط الالزمة ملنع وقوع ذلك والحد منه. 
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 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25  من 21 الصفحة 

 ي ستخدام البريد االلكترونسياسة ا

 مستخدمي البريد االلكتروني يجب عليهم االلتزام باآلتي:       

 استخدام خدمات البريد اإللكتروني فقط ألغراض العمل.  .1

مستخدمي البريد االلكتروني يجب ان يكونوا مسؤولين عن االستخدام املناسب ونشر املعلومات من خالل خدمات   .٢

 البريد اإللكتروني.

 االلكتروني لألخرين.عدم استخدام البريد   .3

( إلرسال املعلومات التي تصنف  Gmailال يجوز استخدام خدمات البريد اإللكتروني الخارجي )هوتميل، ياهو، و .4

 كمعلومات عمل ذات صلة دون موافقة مسبقة وإذن من اإلدارة الخاصة بهم. 

ذلك، وليس على سبيل الحصر، إرسال  ال يجوز استخدام خدمات البريد اإللكتروني ألنشطة غير مشروعة، بما في  .5

 أو استقبال مواد حقوق الطبع والنشر في انتهاك لقوانين حقوق الطبع والنشر أو اتفاقيات الترخيص.

يحظر ارسال رسائل البريد اإللكتروني غير املرغوب فيها، أو غير املصرح بها، أو توزيع أي رسائل املكروهة، بما في ذلك  .6

ات الخبيثة، أو املحتوى غير املرغوب فيها. يجب على املستخدمين الذين يتلقون أي بريد  أي بريد مزعج، والبرمجي

 تكنولوجيا املعلومات على الفور. مسؤول إلكتروني من هذا املحتوى من أي مستخدم، إبالغ األمر إلى مدير اإلدارة و 

لواردة إلى أي شخص آخر عدا إدارة  ال تعمم أو ترسل التنبيهات والرسائل الخداعة عن طريق البريد اإللكتروني ا .7

 تقنية املعلومات. 

 ال يجوز االشتراك بعناوين البريد اإللكتروني إلى أي مجموعة بريدية ألي سبب آخر غير اغراض العمل.  .8

عدم ارسال أي رسائل، بغض النظر عن صحتها، والتي قد تسبب الضرر أو تنتحل أي شخصية، أو التي يمكن أن   .9

 . تفسر على أنها إهانة
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 املعلومات أمنسياسة 
قسم تقنية املعلومات في جمعية مودة تم إعداد هذه الوثيقة من قبل   25  من 22 الصفحة 

 كلمات املرور سياسة 

 بيان السياسة: 

" يجب على جمعية مودة أن تفرض سياسة كلمة مرور موحدة عبر البنية التحتية لتقنية املعلومات 

املرور  كلمة  اختيار  في  جيدة  معلومات  أمن  ممارسات  املستخدمين  اعتماد  لضمان  بها  الخاصة 

 الخاصة بهم واستخدامها." 

 املتطلبات العامة:

 يلي املتطلبات العامة ألمن كلمة املرور. سيتم تغطية هذه البنود الحقا من الوثيقة بالتفصيل: فيما  

املعقدة   .1 املرور  كلمة  متطلبات  تطبق  أن  يجب  الحساب  مرور  كلمات   password)جميع 

complexity) . 

أو   .٢ بها  االحتفاظ  ويجب  تشفير.  بدون  ملفات  عبر  املرور  كلمات  جميع  نقل  أو  تخزين  يمنع 

 الها بطريقة آمنة في جميع األوقات. إرس

من   .3 بعد عدد محدد  الحساب  تنفيذ عمليات قفل  الحسابات من خالل  يجب حماية جميع 

 محاوالت تسجيل الدخول غير الناجحة. 

يجب حماية حسابات املستخدمين من الوصول غير املصرح به من خالل تنفيذ مهلة لخمول   .4

 . (session timeout)ومهلة الجلسة  (idle account)الحساب 

 يجب حجب وإخفاء كلمة املرور على الشاشة أثناء قيام املستخدمين بكتابتها.  .5

 يمنع استخدام ميزة "تذكر كلمة املرور" في التطبيقات أو األنظمة.  .6

 يجب على املستخدمين الحفاظ على سرية كلمات املرور الخاصة بهم.  .7

 أعاله من الناحية التقنية واليا، قدر اإلمكان.  8إلى  1يتعين تنفيذ املتطلبات املتعلقة بالنقطة  .8

 يجب تحديد إجراءات إلدارة كلمة املرور اآلمنة وتوثيقها، بما في ذلك: .9

 تخصيص كلمة املرور األولية.  . أ 

 إعادة تعيين كلمة املرور.  .ب

 فتح الحسابات املغلقة.  .ت

 الة.يجب إدارة األنظمة متعددة املستخدمين أو األنظمة املشتركة بطريقة آمنة وفع .10
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 يجب تحديد كلمات املرور الهامة والحرجة وتخزينها بشكل آمن.  .11

 يمنع املوظف من كتابة كلمة املرور أثناء مشاهدة شخص ما.  .1٢

 يمنع املوظف من كتابة كلمة املرور وتخزينها في أي مكان.  .13

ذلك   .14 في  بما  شخص  أي  مع  املرور  كلمة  مشاركة  من  املوظف  العمل،  يمنع  وزمالء  العائلة 

 وموظفي إدارة تقنية املعلومات.

 إنشاء كلمات مرور قوية

إلى نظم الحاسوب هي عبر استخدام نظام   في الوصول  للتحكم  من اآلليات الشائعة 

مستوى   لتوفير  معينة.  مستخدم  اسم  أو  بهوية  مرور  كلمة  كل  ترتبط  املرور.  كلمة 

 معقول من الحماية، يوص ى بما يلي:

)يجب   .1 ثمانية  عن  يقل  ال  ما  على  املرور  كلمة  تحتوي  بين 8أن  )خليط  خانات   )

( عشر  وأربعة  العاديين  للمستخدمين  الخاصة(  والخانات  واألرقام  (  14األحرف 

 خانة على األقل ملسؤولي إدارة األنظمة.

تحتوي على حرف   .٢ أن  األحرف ويجب  لحالة  املرور حساسة  كلمة  تكون  أن  يجب 

 ميع الفئات األربعة التالية:واحد على األقل من ج

 a – zاألحرف الصغيرة  .أ

 A – Zاألحرف الكبيرة  .ب

 9 - 0األرقام من  .ت

 }{][:'' >< /، الخ. \\ األحرف الخاصة على سبيل املثال@ #$ %^&*)(_+~=  .ث
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أن  .3 ويمنع  البلد.  اسم  أو  القاموس  في  كلمة موجودة  املرور  كلمات  تكون  أن  يمنع 

معروفة بشكل شائع، أو تسلسل من الحروف أو األرقام يمكن تخمينه  تكون أسماء  

امليالد،  أعياد  مثل  باملستخدم،  بسهولة  ربطها  يمكن  التي  بيانات  أي  أو  بسهولة، 

 وأسماء مثل اسم الزوج أو الزوجة، واألطفال، وما إلى ذلك.

 ال يجب أن تتضمن كلمات املرور ما يلي:  .4

 معكوس أو بأحرف كبيرة. "اسم املستخدم" إما كما هو، أو  .أ

 االسم األول، أو االسم املتوسط أو أسماء العائلة.  .ب

 . أو الشركة أو الهيئة اسم املؤسسة .ت

 (+++ ,aaa, 111)أحرف مكررة أو أكثر، على سبيل املثال  3 .ث

على   3 .ج تنازلي،  أو  تصاعدي  ترتيب  في  أرقام،  أو  األبجدية  من  متتالية  أحرف 

 (ABC, cba, 123,321)سبيل املثال 
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