سياسة ضبط الدخول

عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت
إدارة البوابة االلكرتونية

رقم الوثيقة

رقم اإلصدار

اعتماد ادارة التطوير واجلودة

اعتماد العميد

1

سياسات وإجراءات إدارة املخاطر وأمن املعلومات
 -1هدف الوثيقة:
تهدف هذه السياسة إلى إدارة الدخول المنطقي والمادي ،بحيث يقتصر على األشخاص المفوضين واألجهزة المصرح بها داخل
جامعة الملك سعود (عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت).

 -2جمال التطبيق:
تنطبق هذه السياسة على جامعة الملك سعود (عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت) ،وعلى كافة األطراف األخرى بما
في ذلك الشركاء ،أو الجهات التابعة لها ،وعلى نظم معالجة البيانات ونظم ضبط العمليات التي تحتوي على ،أو تستخدم
معلومات و/أو تسهيالت تعود ملكيتها لجامعة الملك سعود (عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت).

تسري هذه السياسة على كافة الموظفين /المستخدمين الذين يعملون بصورة مباشرة أو غيرة مباشرة لدى جامعة الملك سعود
(عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت) ،أو الجهات التابعة لها أو أية جهة تقوم بتنفيذ عمل نيابة عنها يتضمن استخدام
األصول المعلوماتية التابعة لها.

 -3تطبيق االلتزام ابلسياسة :
يعتبر التقيُّد بهذه الوثيقة إلزامي ،وعلى عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت بجامعة الملك سعود ،متابعة مدى االلتزام
بها ضمن إداراتهم .ويكون االلتزام ببيان السياسة العامة خاضعا للمراجعة الدورية من قبل إدارة المخاطر وأمن المعلومات،
ويسفر أي انتهاك لهذه السياسة عن قيام اللجنة التوجيهية لنظام إدارة أمن المعلومات باتخاذ إجراءات تأديبية.
يتالءم مستوى اإلجراءات التأديبية المطبقة مع مستوى المخالفة الذي تتوصل إليه التحقيقات .وتتضمن هذه اإلجراءات
التأديبية ،عقوبات قد تنطوي على إنهاء خدمة الموظف ،أو أية عقوبات أخرى وفقا لتقديرات عمادة التعامالت اإللكترونية
واالتصاالت وإدارة الموارد البشرية.

 -4معايري االستثناء من السياسة:
تسلط هذا السياسة الضوء على متطلبات أمن المعلومات .وفيما لو دعت الحاجة للحصول على استثناء من هذه السياسة ،يمكن
تقديم طلب رسمي إلى اللجنة التوجيهية لنظام إدارة أمن المعلومات ،مع توضيح مسوغات االستثناء ،والمزايا التي قد تنجم عن
منحه.
يبلغ الحد األقصى لالستثناء من السياسة مدة عام واحد ،وفيما لو اقتضى األمر ،يمكن أن إعادة النظر باالستثناء واعتماده مرة
أخرى لثالث فترات متعاقبة كحد أقصى .على أن ال يتجاوز االستثناء من السياسة مدة  3فترات متعاقبة.

 -5السياسات ذات العالقة :
سياسة االلتزام.
سياسة أمن المعلومات.
سياسة إدارة االتصاالت والعمليات.
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1

سياسات وإجراءات إدارة املخاطر وأمن املعلومات
سياسة أمن الموارد البشرية.
سياسة األمن المادي والبيئي.

 -6مالك الوثيقة:
إدارة نظم إدارة أمن املعلومات
 -7إدارة السياسة :
تقتضي التطورات التقنيّة والتغييرات على متطلبات العمل ،إجراء مراجعات دورية للسياسات .ومن هذا المنطلق ،فإن هذه السياسة
قد تخضع للتعديل بهدف تطبيق التغييرات التي تمت ،أو وضع متطلبات جديدة أو محسنة.
يجب إبالغ مسئول أمن المعلومات فورا ،بأي قصور يتم اكتشافه في هذه السياسة .علما بأن إجراء التغييرات على هذه الوثيقة
يتطلب موافقة اللجنة التوجيهية لنظام إدارة المخاطر وأمن المعلومات .ينبغي االحتفاظ بسجل حديث للتغييرات ،وان يتم تحديثه فور
حدوث أي تغيير.

 -8بيان السياسة :
يتعين بيان قواعد وحقوق الدخول الخاصة بكل مستخدم أو مجموعة من المستخدمين بوضوح .وينبغي أخذ كال النوعين من الدخول،
المنطقي والمادي ،بعين االعتبار معا ،وذلك بهدف تطبيق األمن بالشكل األمثل.

.1.8

متطلبات العمل الخاصة بالدخول إلى المعلومات

.1.8.8

يجب ضبط عملية الدخول للمعلومات بناءً على متطلبات العمل ،والمتطلبات األمنية ،وقواعد ضبط الدخول الخاصة بكل نظام من نظم
أمن المعلومات .وينبغي لهذه القواعد أن تراعي ما يلي:
 المتطلبات األمنية لتطبيق  /تطبيقات العمل.
 وجود حاجة محددة ترتبط بالعمل تقتضي منح المستخدم حق الدخول إلى المعلومات أو إجراءات العمل (مبدأ "الحاجة إلى
المعرفة").
 حظر كافة أشكال الدخول ما لم تصدر موافقة محددة على ذلك بموجب أحكام هذه السياسة.
 االلتزامات القانونية و /أو التعاقدية لتقييد وحماية عمليات الدخول إلى نظم المعلومات.

.1.8.8

يمنح المقاولون أو االستشاريون أو موظفو الطرف الثالث حق الدخول إلى معلومات العمل في جامعة الملك سعود (عمادة التعامالت
اإللكترونية واالتصاالت) بعد إبرام اتفاقية تعاقدية .على أن تتضمن هذه االتفاقية ما يلي ،وذلك على سبيل المثال ال الحصر:
 األحكامًوالشروطًالخاصةًبالدخولًالمصرحًبه.
المسئولياتًاألمنيةًللمقاولينً،واالستشاريينًأوًالموظفينًالتابعينًللمورد.

ّ
 موافقةًالمقاولينًواالستشاريينًأوًموظفيًالطرفًالثالثًعلىًااللتزامًبسياساتًأمنًالمعلوماتًفيًجامعةًالملكًسعودً
(عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت).

Page 2 of 10

عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت

رقم الوثيقة

رقم اإلصدار

إدارة البوابة االلكرتونية

اعتماد ادارة التطوير واجلودة

اعتماد العميد

1

سياسات وإجراءات إدارة املخاطر وأمن املعلومات

.1.8

إدارة حسابات المستخدمين

.1.8.8

تتولى جامعة الملك سعود (عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت) وضع إجراءات رسمية لضبط الدخول ،بحيث تتضمن هذه
اإلجراءات خطوات واضحة بخصوص طلب ،وإنشاء ،وتعديل ،وتعليق وإلغاء حسابات المستخدمين.

.1.8.8

يتولى مالك األصل مسئولية التفويض بمنح الدخول للمستخدمين ،وإجراء التعديالت على حقوق الدخول الحالية الخاصة بهم ،وإلغاء هذه
الحقوق ،على أن يؤخذ ما يلي بعين االعتبار:
 منح أقل االمتيازات (مبدأ "الحاجة إلى المعرفة").
 الفصلًبينًالمهامًوالمسئوليات.
 مستوىًالدخولًالمطلوبً .

.1.8.3

يُزود كل مستخدم ببيانات دخول توضح هويته ،على أن تتطلب هذه البيانات ما ال يقل عن عامل واحد من عوامل المصادقة (مثل كلمة
المرور ،رقم رمز المطابقة  ،Tokenأجهزة التعرف من خالل الخصائص الحيوية .)Biometric

.1.3

التفويض بالدخول واالمتيازات

.1.3.8

يجب العمل على تحديد وتوثيق كافة المستخدمين المفوضين الذين يدخلون إلى األصول المعلوماتية التابعة لجامعة الملك سعود (عمادة
التعامالت اإللكترونية واالتصاالت) .ويتم متابعة وتسجيل إجراءات التفويض وفقاً لما يلي:
 تاريخًمنحًالتفويضً .
 تحديدًإجراءاتًالموافقةًعلىًمنحًالتفويض.
 توفيرًوصفًلالمتيازاتًالممنوحة.
 بيانًاألسبابًالتيًدعتًإلىًمنحًالتفويض.

.1.3.8

االلتزام بمبدأ الفصل بين المهام والمسئوليات ،ومبدأ أقل االمتيازات عند منح صالحية الدخول للمستخدمين في جامعة الملك سعود
(عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت).

.1.8

إدارة كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين

.1.8.8

في حالة وجود أي شك بانكشاف كلمة المرور ،يجب العمل فوراً على تغيرها ،وإبالغ إدارة رعاية العمالء فورا بذلك.

.1.8.8

تتولى عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالتًتغيير كافة أسماء المستخدمين وكلمات المرور االفتراضية قبل بدء تشغيل نظام أمن
المعلومات.

.1.8.3

يتعيّن على المستخدمين وإداري النظام مراعاة ما يلي عند اختيار كلمة المرور:
 أنًالًيقلًالحدًاألدنىًلطولًكلمةًالمرورًعنًً1خاناتً .
 تتكونًكلمةًالمرورًمنًمزيجًمماًيلي:

 ما ال يقل عن حرف هجائي واحد كبير (]A-Z[)Uppercase
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 ما ال يقل عن حرف هجائي واحد صغير (]a-z[)Lowercase
 ما ال يقل عن حرف واحد من الحروف الخاصة ( مثل @)% ،
 ما ال يقل عن عدد واحد ()0-9









.1.8

أنًالًيتمًوضعًكلمةًالمرورًبناءًعلىًمعلوماتًشخصيةً،كأسماءًالعائلةًأوًماًإلىًذلك.
أنًالًتكونًكلمةًالمرورًقابلةًللتخمينًأوًكلمةًمنًالقاموس.
الًيسمحًبتركًكلمةًالمرورًخالية.
علىًالمستخدمينًتغييرًكلمةًالمرورًعندًتسجيلًالدخولًألولًمرةًإلىًأيًنظام.
يتمًتعطيلًحسابًالمستخدمًبعدًً3محاوالتًفاشلةًلتسجيلًالدخول.
ينبغيًفرضًعمليةًتغييرًكلمةًالمرورً(منًقبلًنظامًالتشغيلًأوًالتطبيق)ًكلًً88يوماًعلىًاألقلً.ويجبًأنًالًتكونً
كلمةًالمرورًالجديدةًمماثلةًأليًمنًكلماتًالمرورًالثمانيةًالقديمةًً(كلماتًالمرورًالسابقة)ً.
تستخدمًكلمةًالمرورًالمبدئيةًلمرةًواحدةًفقط
تحفظًكلمةًالمرورًويتمًتداولهاًبصورةًمحميةً(مشفرةًأوًمخفية).

مراجعة حقوق دخول المستخدمين

.1.8.8

يتولى مالك األصل ،بالتعاون مع يقومًمسئول أمن المعلومات واإلدارات المعنية مراجعة حقوق دخول المستخدمين بما ال يقل عن مرة
واحدة في العام.

.1.8.8

فور اكتشاف أي سوء تصرف في حقوق الدخول الممنوحة ،يقوم مسئول أمن المعلومات يجبًأنًتوصيًمديرًدائرة بتقييد هذه الحقوق.

.1.8

ضبط كلمة المرور

.1.8.8

يحظرًعلىًالمستخدمينًإدخالًكلماتًالمرورًفيًرسائلًالبريدًاإللكترونيًأوًالمراسالتًاإللكترونيةً .

.1.8.8

يحظرًعلىًالمستخدمينًتوزيعًكلماتًالمرورًالخاصةًبهمًعلىًالمستخدمينًاآلخرينً،وبالتاليًًفإنهمًيتحملونًالمسئوليةًالكاملةًعنً
أيةًأنشطةًلهاًصلةًبحقوقًالدخولًالممنوحةًلهمً .

.1.8.3

يحظرًعلىًالمستخدمينًالتقاطًأوًالحصولًعلىًكلماتًالمرورً،أوًمفاتيحًفكًالتشفيرً،أوًأيةًآليةًأخرىًمنًآلياتًالتحكمًبالدخولً
منًشأنهاًالسماحًبالدخولًبدونًتفويضً.

.1.8

حماية أجهزة المستخدمين المتروكة دون إشراف

.1.8.8

يجب على كافة المستخدمين تشغيل شاشات التوقف المزودة بكلمات مرور على كافة األصول المعلوماتية (مثل الحواسيب الشخصية،
والحواسيب النقالة ،والخوادم) للحيلولة دون عمليات الدخول غير المصرح بها .وينبغي إعداد المؤقِّّت لتشغيل
شاشة التوقف بعد مرور  81دقائق من عدم استخدام الجهاز.

.1.8.8

على كافة المستخدمين ،وعند االنتهاء من أداء أعمالهم ،إنهاء كافة فترات االتصال النشط بالشبكة (.)Active Sessions

.1.8.3

على كافة المستخدمين إغالق األجهزة الخاصة بكل منهم قبل مغادرة المكتب.
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.1.1

أمن المكتب النظيف والشاشة الخالية

.1.1.8

كحد أدنى ،ينبغي اتباع اإلرشادات التالية وتطبيقها من قبل كافة المستخدمين لتعزيز سياسة المكتب النظيف والشاشة الخالية في جامعة
الملك سعود (عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت):
 عندًعدمًاستخدامًاألوراقًوالوسائطًالتيًتحتويًعلىًمعلوماتً،وخصوصاًفيماًبعدًساعاتًالدوامًالرسميً،ينبغيً
حفظهاًفيًخزاناتًمناسبةًومقفلةًو/أوًأيًنوعًآخرًمنًاألثاثًالذيًيوفرًالحمايةً.
 ينبغيًحفظًالوثائقًالحساسةًأوًالحيويةًالمرتبطةًبالعملًفيًمكانًبعيدًومقفلًعندًعدمًالحاجةًإليهاً(ويفضلًأنًيكونً
ذلكًضمنًخزنةًأوًخِّ زانةًمقاومةًللحريق)ً،أوًعندماًتخلوًالمكاتبًمنًالموظفين.
 يتعينًعدمًتركًالحواسيبًالشخصيةً،والحواسيبًالمربوطةً(ً،)Terminalsوالطابعاتًفيًوضعيةًتسجيلًالدخولً
(ًً)Logged onفيًحالةًتركهاًبدونًإشرافً،وينبغيًحمايتهاًمنًخاللًشاشةًتوقفًمزودةًبكلمةًمرور.
 يجبًإقفالًأجهزةًتصويرًالوثائقًوالفاكسً(أوًحمايتهاًمنًالدخولًغيرًالمصرحًبهًبطريقةًأوًبأخرى)ًبعدًساعاتً
الدوامًالرسمي.
 عندًطباعةًأيًمعلوماتًسريةً،يتوجبًعلىًالفورًإزالةًالوثائقًذاتًالعالقةًمنًالطابعاتً .

.1.1.8

على مدير نظام إدارة أمن المعلوماتًتعميم سياسة المكتب النظيف والشاشة الخالية على الموظفين الذي كل في مجال عمله ،مع المراقبة
الدورية ألنشطتهم للتأكد من التزامهم بتلك السياسة.

.1.1.3

على مسئول أمن المعلومات ضمان حضور كافة موظفي جامعة الملك سعود لدورات تدريب مالئمة تتعلق بالتوعية األمنية ،بحيث
يتطرق هذا التدريب إلى سياسة المكتب النظيف والشاشة الخالية.

.1.8
.1.8.8

موارد الشبكة
يتم تفويض وضبط الدخول إلى الشبكة وخدماتها وفقاً لمتطلبات العمل واألمن وقواعد الدخول المحددة لكل شبكة ،على أن تراعي هذه
القواعد ما يلي:
 المتطلباتًاألمنيةًللشبكةًولخدمةً/خدماتًالشبكة.
 وجودًحاجةًمحددةً،ذاتًصلةًبالعملً،لدىًالمستخدمًللدخولًإلىًالمعلوماتًأوًعملياتًالعملً(وفقاًلمبدأًالحاجةً
للمعرفة).
 التصنيفًاألمنيًللمستخدمًوالتصنيفًاألمنيًللشبكة.
 االلتزاماتًالقانونيةًوً/أوًالتعاقديةًلتقييدًأوًحمايةًالدخولًإلىًنظمًالمعلومات.

 .1.81المصادقة في حالة الدخول عن بُعد
.1.81.8

يجب اقتصار عملية دخول المستخدمين عن بُعد إلى شبكات جامعة الملك سعود على أولئك المستخدمين الحاصلين على تفويض بذلك،
مع مراعاة االلتزام باألساليب المناسبة للمصادقة على المستخدم.
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عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت

رقم الوثيقة

إدارة البوابة االلكرتونية

رقم اإلصدار

اعتماد ادارة التطوير واجلودة

اعتماد العميد

1

سياسات وإجراءات إدارة املخاطر وأمن املعلومات
 .1.88المصادقة على الدخول على أجهزة ومعدّات الشبكة
.1.88.8

كجزء من متطلبات سجل األصول العام ،يتعين على عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت ،تحديد جميع معدات الشبكة من خالل
أسماء فردية ،واالحتفاظ بسجل بجميع أجهزة ومعدات الشبكة بحيث يبين مكان تواجدها والغرض منها.

.1.88.8

تتكون مخططات الشبكة مما يلي ،وذلك على سبيل المثال ال الحصر:
 كافةًمعداتًوأجهزةًالشبكةًباإلضافةًإلىًعناوينًبروتوكولًاإلنترنتً(ً)IPالخاصةًبها.
 جميعًوصالتًاالتصالً(الرئيسيةًواالحتياطية)ًباإلضافةًإلىًعرضًالنطاقًالخاصًبهاًونوعًالبياناتًالتيًيتمً
استخدامًالخطًمنًأجلهاً(صوتًً/بيانات).
 آليةًفعالةًلضبطًالنُسخ.

.1.88.3

يتعين االحتفاظ بمخططات حديثة للشبكة .ويتوجب على عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت إجراء مراجعات دورية لضمان
تحديث مخططات الشبكة بما يعكس البنية الحالية للشبكة .كما يجب تحديث مخططات الشبكة عندما تكون هناك تغييرات على بنية
الشبكة.

 .1.88حماية وإدامة الدخول عن بُعد
.1.88.8

يقتصر استخدام أدوات تشخيص الشبكة واألدوات األمنية على الموظفين المعينين لهذا الغرض ،ووفقاً للمسؤوليات المتعلقة بالوظائف
التي يتولونها.

.1.88.8

فيما يختص بأية وصلة إدارية تصرح باستخدامها جامعة الملك سعود ،يراعي اللجوء إلى استخدام أساليب ُمحْ كمة للمصادقة (على سبيل
المثال مصادقة مزدوجة) ،وطرق التشفير ذات الصلة (على سبيل المثال ،بروتوكول حماية المراسالت عبر الشبكة  ، SSHأو طبقة
المنافذ اآلمنة ، SSLأو الشبكة االفتراضية الخاصة .)VPN

 .1.83تقسيم الشبكة
.1.83.8

يتعين تقسيم شبكة نظم معلومات جامعة الملك سعود (عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت) إلى قطاعات ،ومناطق ،ومجاالت
منطقية وفقاً للمعايير التالية ،والتي نوردها على سبيل المثال ال الحصر:
 متطلباتًالدخولً(مثلًالمستخدمينً،تقنيةًالمعلوماتً،اإلدارة)ً .
 تكلفةًاستخدامًالتقنيةًالمالئمةً،واآلثارًالمترتبةًعلىًاألداء.
 قيمةًوتصنيفًالمعلوماتًالمخزنةًأوًالتيًيتمًمعالجتهاًفيًالشبكةً(حرجةً،حساسة).
 مستوىًالثقةً(مثالً:موثوقً،إنترنتً،منطقةًمجردةً.)DMZ
 طبيعةًالعملً(مثلً:خدماتً،دعم)ً .

.1.83.8

يتعين فصل الشبكة الداخلية عن الشبكة الخارجية باستخدام ضوابط محيطية أمنية مختلفة لكل شبكة من الشبكات.

 .1.88التح ّكم بوصالت الشبكة
تنحصر قدرة المستخدمين على الربط من خالل بوابات الشبكة ،حيث تعمل هذه البوابات على تنقيح الحركة
على الشبكة من خالل جداول أو قواعد محددة مسبقاً .ويتضمن ذلك ما يلي ،على سبيل المثال ال الحصر:
 تبادلًالرسائلً(كالبريدًاإللكتروني).
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عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت

رقم الوثيقة

إدارة البوابة االلكرتونية

رقم اإلصدار

اعتماد ادارة التطوير واجلودة

اعتماد العميد

1

سياسات وإجراءات إدارة املخاطر وأمن املعلومات




نقلًالملفات.
الدخولًالتفاعلي.
الدخولًإلىًالتطبيقات.

 .1.88ضبط تدفق المعلومات
.1.88.8

يتعين على عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت تفويض الحركة على الشبكة بناءً على متطلبات اتصاالت العمل ،والتنسيق مع
المسئولين عن إجراءات العمل.

.1.88.8

يتعين على عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت تطبيق آليات لضبط التوجيه ( )Routingلتقييد تدفق المعلومات بحيث ينحصر في
المسارات المخصصة للشبكة.

.1.88.3

يتعين على إدارةًجامعة الملك سعود (عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت) .ضمان توفير وتنفيذ إدارة مالئمة وإشراف فني على
هيكل محيط األمن (كالجدران النارية) والتهيئة الحالية .هذا وسيتم تغطية ما يلي ،وذلك على سبيل المثال ال الحصر:
 توثيقًومراجعةًالقواعدًالمتعلقةًبالمحيطًاألمنيًعلىًأساسًمنتظمً .
 توثيقًالتعديالتًعلىًالتهيئةًوالحصولًعلىًموافقةًاإلدارة.
 الحصولًعلىًموافقةًاإلدارةًقبيلًتطبيقًأيةًتعديالتًعلىًقواعدًالمحيطًاألمني.
 بذلًعنايةًكافيةًعندًتطبيقًالتعديالتًعلىًقواعدًالمحيطًاألمنيًلضمانًأقلًقدرًمنًالتشويشًعلىًبيئةًجامعةًالملكً
سعودً(عمادةًالتعامالتًاإللكترونيةًواالتصاالت).

 .1.88الدخول اآلمن على نُظم التشغيل
.1.88.8

ينبغي للنظام أن يعمل على تقييد عدد مرات محاوالت تسجيل الدخول الفاشلة المسموح بها مع مراعاة ما يلي:
 تسجيلًالمحاوالتًالفاشلةًوالناجحةًعلىًحدًسواء.
 فرضًفترةًانتظارًزمنيةًقبلًالسماحًبمواصلةًأوًرفضًمحاوالتًالدخولًدونًتوفرًتفويضًمحدد.
 فصلًوصلةًالربطًبالبيانات.
 توجيهًرسالةًتحذيرًإلىًوحدةًالتحكمً(ً)Consoleالخاصةًبالنظامً،استنفاذًالحدًاألقصىًمنًمحاوالتًالدخولًالفاشلةً.

.1.88.8

على مسئولي النظام مراجعة كافة محاوالت الدخول الفاشلة بشكل منتظم.

.1.88.3

ينبغي أن يعمل النظام على عرض مالحظة عامة تدل على أنه يحظر الدخول إلى الحاسوب إال من قبل المستخدمين الحاصلين على
تفويض بذلك.

.1.88.8

يتعين أن تعمل إجراءات تسجيل الدخول الخاصة بأي نظام على عرض أقل قدر من المعلومات حول النظام والغرض من استخدامه.

 .1.88التحقق من هوية المستخدم والمصادقة عليه
.1.88.8

يتعين على النظام المصادقة على معلومات تسجيل الدخول بعد استكمال إدخال كافة البيانات .وفي حالة ظهور ما يدل على وقوع خطأ،
ينبغي أن ال يعمل النظام على بيان أية جزئية من البيانات كانت خاطئة وأية جزئية كانت صحيحة.
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اعتماد ادارة التطوير واجلودة

اعتماد العميد

1

سياسات وإجراءات إدارة املخاطر وأمن املعلومات
.1.88.8

يتعين على جامعة الملك سعود (الرسائل وإدارةًالهوية) التعرف على الهوية /المصادقة بخصوص كافة المستخدمين بصورة فريدة قبل
منحهم الدخول إلى النظام.

 .1.81ضبط البرامج الخدمية
.1.81.8

يكون الدخول إلى برامج النظام محدوداً ويخضع للسيطرة.

.1.81.8

يتوجب إزالة كافة البرامج الخدمية ( )System Utilitiesوالبرامج غير الضرورية.

 .1.88التحكم بجلسة االتصال بالشبكة
.1.88.8

يتعين على النظام أثناء إجراءات تسجيل الدخول ،العمل على تقييد الحدين األدنى واألعلى للزمن المسموح به .وعند تجاوز هذين الحدين
يتم إنهاء عملية تسجيل الدخول.

 .1.81التحكم بزمن االتصال بالشبكة
.1.81.8

حيثما أمكن ،يتعين أن يكون لكافة نظم المعلومات الحيوية زمن محدد للدخول والربط.

 .1.88ضبط الدخول إلى نظم التطبيق
.1.88.8

يجب وضع ضوابط بهدف ضبط المخرجات من نظم التطبيقات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة ،بحيث ال يتم إرسال هذه
المخرجات إال إلى الشاشات الطرفية والمواقع الحاصلة على تفويض.

 .1.88عزل نظم التطبيق الحساسة
.1.88.8

يجبًتنفيذًعمليةًعزلًماديةً(فعلية)ًو/أوًمنطقيةًللنظمًذاتًالطبيعةًالحساسةً ً.

.1.88.8

حيثماًأمكنً،يجبًتشغيلًالتطبيقاتًالحساسةًالتيًتتعاملًمعًالبياناتًالحساسةًعلىًأنظمةًتشغيلًمخصصةً .

.1.88.3

عندًحاجةًالنظامًذيًالطبيعةًالحساسةًللعملًفيًبيئةًمشتركةً،فإنهًيتوجبًعلىًمالكًالتطبيقًتحديدًوقبولًالمخاطرًالمرتبطةً
بالمواردًالمشتركةً .

.1.88.8

يجبًتهيئةًالتطبيقاتًلتعملًعلىًتشغيلًخدماتًمحدودةًفقطً،وذلكًطبقاًلمتطلباتًالعملًفيًالجامعة.

 .1.83ضبط أنشطة العمل عن بُعد
.1.83.8

ينبغيًالحصولًعلىًموافقةًرسميةً،وتوفيرًكافةًالضوابطًاألمنيةًذاتًالعالقةًقبلًالتفويضًبأنشطةًالعملًعنًبُعد.
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سياسات وإجراءات إدارة املخاطر وأمن املعلومات
.1.83.8

ينبغيًعدمًاستخدامًالحواسيبًالنقالةًأوًالحواسيبًالشخصيةًالمنزليةًفيًأنشطةًالعملًدونًالحصولًعلىًالتفويضًالصريحًمنًً
اإلدارةً .

.1.83.3

عندًانتهاءًأنشطةًالعملًعنًبُعدً،يتوجبًالعملًفوراًعلىًإلغاءًالتفويضً،وحقوقًالدخولً،وإعادةًاألجهزةً .

.1.83.8

يجبًاالحتفاظًبسجلًدقيقًوحديثًبحيثًيحتويًعلىًكافةًاألنشطةًالمتعلقةًبالعملًعنًبُعدً .

.1.83.8

الًتسمحًجامعةًالملكًسعودً(عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت)ًباستخدامًسوىًاألجهزةًالتابعة للجامعة في أنشطة العمل عن
بُعد ،والربط عن بُعد بالشبكة الخاصة بالجامعة .ويتعين مراعاة الترتيبات األمنية التاليةًمنًقبلًمالكًاألصل:
 ضمانًتوفرًاألمنًالماديًلألجهزةًاألمنيةًوحمايتهاًمنًالسرقةً/الضياع.
 ضمانًتشفيرًاألجهزة.
 استخدامًبرنامجًمالئمًللحمايةًمنًالبرامجًالضارةً،وضوابطًأمنيةًلألجهزةً(كأجهزةًالحمايةًمنًالفيروساتً،والجدرانً
الناريةًالشخصية).
 الربطًمعًشبكةًجامعةًالملكًسعودً(عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت)ًباستخدامًأسلوبًاألنفاقًاألمنةً(مثلً،
طبقةًالمنافذًاآلمنةً،ً SSLالشبكةًاالفتراضيةًالخاصةً.)VPN
 تطبيقًآلياتًمناسبةًللمصادقةًً/للتفويض.
 حفظًنسخًاحتياطيةًمنًكافةًالمعلوماتًالحساسةًذاتًالصلة.

ً
ً
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