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 السياسة مقدمة

 األهداف

 إلى دعم األهداف التالية: األمن السيبرانيتهدف سياسة 

 غيرهاو  السيبراني ألمنل الهيئة الوطنية مثل متطلبات األمن السيبرانيالتشريعية ذات العالقة بو  التنظيمية املتطلباتب االلتزام. 

 املخاطر وإدارة األمن السيبراني حوكمة. 

 دوري. بشكل األمن السيبرانيوتنفيذ ومراقبة ضوابط  تقييم 

 األمن السيبرانيضمان تحديد وتوثيق واعتماد اإلجراءات الضرورية املتعلقة ب. 

 األمن السيبرانيالوزارة لالستجابة ملخاطر  ضمان استعداد. 

  الوزارة من التهديدات الداخلية والخارجية.حماية أصول معلومات 

 في الوزارة. األمن السيبرانيمستوى  ضمان استمرارية تحسين 

 .ضمان سرية وصحة وتوافر املعلومات عند الحاجة إليها 

 بمجموعة من الوثائق الداعمة لها وتتضمن اإلجراءات واملعايير واألدلة اإلرشادية الالزمة األمن السيبرانيسوف يتم دعم سياسة 

 نطاق العمل وقابلية التطبيق

املوظفين  جميع على السياسة هذه تنطبقكما  .لها التابعة والجهاتوزارة التعليم، وسيشار إليها فيما بعد بالوزارة،  على السياسة هذه تنطبق

  .الوزارةالخاصة ب األصول املعلوماتية مع تتعامل التي قاولين ومزودي الخدمات وجميع األطراف الخارجيةوامل نوالعاملي

تم إعداد هذه السياسة بحيث تغطي الضوابط األساسية الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني وأفضل املمارسات والتجارب في 

 ( مكون أساس ي، موضحة كالتالي:11لى )إ . تم تقسيم الضوابطاألمن السيبرانيمجال 

  األمن السيبرانيحوكمة 

 أمن املوارد البشرية 

 إدارة األصول املعلوماتية 

  إدارة الهوية والوصول 

 األمن املادي 

 إدارة البنية التحتية والعمليات األمنية 

 أمن التطبيقات 

 التشفير 

  وعمليات املراقبة األمن السيبرانيإدارة حوادث 

  استمرارية األعمالإدارة 

 أمن األطراف الخارجية والحوسبة السحابية 
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 االلتزام بالسياسة 

 لنطاق هذه السياسة جميع  على يجب 
ً
ذات  األمن السيبرانيووثائق  بهذه السياسة االلتزاماألفراد والجهات التي تنطبق عليهم السياسة وفقا

 .غيرهاو  التوجيهية واملبادئ القياسية، التشغيل وإجراءات واملعايير ،األمن السيبراني جراءاتالصلة مثل إ

 ي.دور  بشكل االلتزام بها حالةمن  التأكدو مراجعة السياسة  ألمن املعلوماتاللجنة اإلشرافية الدائمة  يجب على 

  يالسياسة رسممن هذه  االستثناءتقدم طلبات 
ً
 املبرراتاملطلوب استثنائه و  املكون والضابط ةمتضمن السيبرانيالعامة لألمن  اإلدارة إلى ا

 املطلوبة لالستثناء. الزمنية واملدة

  والتنظيمية ذات العالقة قبل  ةوتقييمها من منظور املخاطر واملتطلبات التشريعيالسياسة من هذه  االستثناءيجب مراجعة طلبات

 . ألمن السيبرانيالعامة لدارة اإل املوافقة عليها من ِقبل 

ألمن السيبرانيامراجعة وتحديث سياسة   

 على األقل أو عندما يكون هناك تغيير جذري أو كبير في البنية التحتية  األمن السيبرانييجب القيام بمراجعة سياسة 
ً
مرة واحدة سنويا

 تحديث هذه السياسة ألحد األسباب التالية: لتقنية املعلومات أو على مستوى الوزارة. قد يتطلب

  للتأكد من التزامها بالتنظيمات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة. األمن السيبرانيتقييم سياسة 

  األمن السيبرانيتحسين وتطوير السياسة الحالية لرفع مستوى. 

  األمن السيبرانياستجابة للتغيرات في بيئة. 

 .استجابة للتغيرات في أعمال الوزارة 

 استجابة للتهديدات واملخاطر املستجدة. 

لسياسةاملشاركة والتوعية با  

ونشرها إلى جميع األفراد والجهات التي تنطبق عليهم السياسة. يجب مشاركة هذه السياسة مع جميع  األمن السيبرانييجب التوعية بسياسة 

  .
ً
 املوظفين عند بداية التوظيف والتذكير بها سنويا
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 التعريفات واالختصارات

 التعريفات

 املصطلح التعريف

 الوزارة في اململكة العربية السعودية.وزارة التعليم 

 املستخدم أي شخص يسمح له بالوصول إلى األصول املعلوماتية للوزارة أو استخدامها.

حماية الشبكات وأنظمة تقنية املعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من عتاد وبرمجيات، وما 

اختراق أو تعطيل، أو تعديل، أو دخول، أو استخدام او من خدمات وما تحوية من بيانات، من أي ه تقدم

 .استغالل غير مشروع ويشمل مفهوم األمن السيبراني أمن املعلومات واألمن اإللكتروني واألمن الرقمي ونحو ذلك

 األمن السيبراني

فق وبراءات االختراع غير ملموسة، ذات قيمة للجهة. بما في ذلك املوظفين والتقنيات واملراالاملوارد امللموسة، أو 

 والبرمجيات والخدمات واملعلومات والخصائص )مثل سمعة الجهة وهويتها وقدرتها املعرفية أو املهنية(.
 املعلوماتية األصول 

 الثغرات .والتي يمكن استغاللها املعلوماتية باألصول  املرتبطة األمنية الضعف نقاط

 املنشأة مواقع .املعلومات تقنية أجهزة وخوادم :مثل املعلوماتية األصول  على تحتوي  التي املواقع

 املعلوماتية األصول  مالك .املعلوماتية األصول  تلك وسالمة وتوافر، سرية، لضمان األعلى املسؤوليةوحدة إدارية صاحبة  أو فرد كل

 مالك املخاطر أي فرد أو جهة أعطيت صالحية إلدارة مخاطر محددة.

املعلوماتية  األصول  مالك قبل من املخولة وغيرهم من األفراد والجهات الخدمات، ومقدمي واإلداريين، املدراء،

 .علوماتأصول امل وحفظ ومعالجة إلدارة
 املعلوماتية األصول  مشرف

 املوظفين/املوظف .املباشرين الوزارة موظفي

واملتعاقدين  نكاالستشاريية مباشر  غير أو )موظفين( مباشرة بصورة الوزارة لدى يعملون  الذين األشخاص هم

 وموظفي عقود التشغيل والصيانة وغيرهم.
 العاملين

 األطراف الخارجية أي شخص أو مؤسسة تتعاقد لتزويد الوزارة بموارد بشرية، أو خدمات، أو تقنيات وغيرها.

  صفو ت معلوماتية أمنية حادثة أي عن عبارة هيويشار إليها أيضا بحوادث األمن السيبراني و 
ً
 سرية،ل بأنها انتهاكا

 نمط على مباشر غير وأ مباشر بشكل سلبي أثر الهيكون  مما الوزارة بيانات أو أنظمة من أي توافر وأ ،صحة أو

 .الوزارة لدى العمليات

 األمنية الحوادث

أصول املعلومات التي تعتبر مهمة للغاية لتنفيذ العمليات التي تتم في الوزارة لتقديم الخدمات للمستفيدين مثل 

 الخدمات األساسية واألنظمة اإللكترونية. 

 يتم تحديد أصول املعلومات هذه استناًدا إلى تقييمات املخاطر وتقييمات تأثير األعمال.

 أصول املعلومات الحساسة

لوزير ونواب الوزير ومساعد الوزير ووكالء الوزارة ومشرفي العموم ومديري العموم ومدراء اإلدارات يشمل ا

 والوحدات اإلدارية املختلفة.
 املسؤولين في الوزارة

 : التعريفات1جدول             
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ختصاراتال ا  

 وصف االختصار باللغة العربية وصف االختصار باللغة اإلنجليزية االختصار

APT Advanced Persistent Threats التهديدات املستمرة املتقدمة 

DNS Domain Name System دليل أسماء النطاقات 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure بروتوكول نقل النص التشعبي اآلمن 

OWASP Open Web Application Security Project 
املشروع املفتوح ألمن تطبيقات 

 الويب

SLA Service Level Agreement اتفاقية مستوى الخدمة 

SOC Security Operation Center مركز العمليات األمنية 

SIEM Security Information and Event Management 
نظام إدارة سجالت األحداث 

 ومراقبة األمن السيبراني

VPN Virtual Private Network الشبكة الخاصة االفتراضية 

 : االختصارات٢الجدول  
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 األدوار واملسؤوليات

          الدور   املسؤولية

  في الوزارة. األمن السيبرانياعتماد حوكمة واستراتيجية وسياسات وبرامج ومبادرات 

  ومتابعة تنفيذها وإقرار ما  األمن السيبرانياإلشراف على تنفيذ استراتيجية وخطط وبرامج

يلزمها من تغييرات لضمان دعمها ألهداف وخطط الوزارة والتزامها باملتطلبات التشريعية 

 والتنظيمية ذات العالقة.

 والتوجيه بمقتضاها واعتماد  األمن السيبرانيمراجعة تقارير التهديدات واملخاطر املتعلقة ب

 املقبول.خطط إداراتها لتقليل مستوى املخاطر للحد 

  مراجعة االلتزام بالتشريعات واملتطلبات النظامية الصادرة من الجهات ذات العالقة مثل

 الهيئة الوطنية لألمن السيبراني وغيرها والتوجيه بمقتضاها.

  استعراض نتائج مراجعة وتدقيق األمن السيبراني والتي تشمل نطاق املراجعة والتدقيق

 اإلجراءات التصحيحية وخطة معالجة املالحظات.واملالحظات املكتشفة والتوصيات و 

 

ألمن الدائمة  اإلشرافية اللجنة

 املعلومات

  واإلجراءات واملعايير  األمن السيبرانيالتأكد من التزام املوظفين ضمن إداراتهم بسياسة

 واألدلة اإلرشادية الالزمة.

  داخل إداراتهم. األمن السيبرانيتقديم الدعم الكافي لتنفيذ وإدارة متطلبات 

  التأكد من أن السياسات واإلجراءات واملعايير وممارسات إدارة املخاطر الخاصة بإداراتهم

 .األمن السيبرانيتعكس متطلبات 

 املسؤولين في الوزارة

 

  املعتمدة. األمن السيبرانيتطوير وتنفيذ حوكمة واستراتيجية وسياسات وبرامج ومبادرات 

 األفراد والجهات التي تنطبق عليهم السياسة ومتابعة  جميع إلى السيبرانياألمن  سياسة نشر

 االلتزام بها.

 لتزام باملتطلبات التشريعية والتنظيمية واال املخاطر وإدارة األمن السيبراني حوكمة إدارة

 .ذات العالقة

  األمن السيبراني.  تهديدات وإدارةمراقبة 

 الرقمية. الجنائية التحقيقات األمنية السيبرانية وعمل للحوادث االستجابة 

  األمن تحديد وتوثيق واعتماد اإلجراءات واملعايير واألدلة اإلرشادية الداعمة لسياسة

 .السيبراني

  األمن السيبرانيب توعيةال برامجإعداد وتنفيذ. 

 

  السيبرانيالعامة لألمن  اإلدارة

 وصحةوالقيام بتطبيق الضوابط املناسبة لحماية سرية  األمن السيبراني بسياسة االلتزام 

 وتوافر األصول املعلوماتية عند الحاجة إليها.

  ممارسة اإلجراءات اليومية )مثل الدعم الفني وتنفيذ اإلعدادات وإدارة العمليات( فيما

وإجراءاتها التي تكون ضمن نطاق عمل اإلدارة العامة  األمن السيبرانييتعلق بتقنيات 

 للتحول الرقمي.

وأمن  العامة للتحول الرقمياإلدارة 

 املعلومات
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 .تقديم الدعم الفني الالزم في حاالت حوادث األمن السيبراني 

 .إدارة جميع عناصر البنية التحتية ومراقبتها وتحسينها بشكل مستمر 

 واختبار وتطوير إضافة ذلك في بما التغيير إدارة دورة في األمن السيبراني بمتطلبات االلتزام 

 .املعلوماتية األصول  وصيانة

 ومراقبتها وقياسها والتحديثات إدارة الثغرات ضمان تنفيذ عمليات. 

 فيما بها املعمول  األمن السيبراني ومتطلبات والتشريعية التنظيمية باملتطلبات االلتزام 

 .واملوردين واملشاريع التقنية وغيرها باملتعاقدين يتعلق

 واستخدامها املعلوماتية لألصول  املناسبة الحماية توفير  . 

 السياسات ذات العالقة. بناء على املعلومات أصول  ترميزو  وتصنيف تحديد 

 والتصنيف  العمل احتياجاتبناًء على  املعلومات أصول  إلى به املصرح الوصول  منح ضمان

 املعتمد.

 ون األصول املعلوماتية واملشرف ومالك

 عليها

 

  في عمليات ما قبل وأثناء وبعد التوظيف. األمن السيبرانيااللتزام بمتطلبات 

 اإلدارة العامة لألمنللموظفين الجدد بالتنسيق مع  األمن السيبرانيتنفيذ برامج التوعية ب 

 .السيبراني

  لسلوك الوظيفي اتطبيق اإلجراءات التأديبية بناًء على السياسات واألنظمة ومدونة قواعد

 . األمن السيبرانياملتبعة في الوزارة بخصوص انتهاكات سياسة 

 وكالة املوارد البشرية

 

 تقتضيه ما حسب الضرورة عند السيبرانيلإلدارة العامة لألمن  القانونية املشورة تقديم 

 .والدولية املحلية واألنظمة القوانين

 القانوني املنظور  من األمن السيبراني بضوابط الخاصة واالتفاقيات العقود مراجعة 

 السيبرانيالعامة لألمن  اإلدارة مع بالتنسيق والتنظيمي

 اإلدارة العامة للشؤون القانونية

 

 ومرافق خدمة  الوزارة تنفيذ وإدارة ومراقبة املباني والتحكم في الوصول لحماية مباني

 املستفيدين.

 وعملية التفتيش عند الدخول للمرافق الحساسة. للزوار ضمان التسجيل املناسب 

 الوزارة مبانيجميع  ذات الصلة في التوعيةضوابط السالمة البيئية واختبارات  إدارة. 

 وكالة املشاريع والصيانة

 

 الداخلية وذلك  املراجعة لخطة اوفًق  السيبراني لألمن دوريةال املراجعة عمليات جراءإ

لتزام باملتطلبات واال األمن السيبرانيللتأكد من التزام الوحدات اإلدارية املختلفة بسياسة 

 .التشريعية والتنظيمية ذات العالقة

 اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

 

 واملعايير، واألدلة اإلرشادية واإلجراءات،  ،والسياسات ،األمن السيبراني بمتطلبات اللتزاما

 .األمن السيبرانياملتعلقة ب

 لألمن العامة اإلدارة إلى فيها املشكوك أو الفعلية األمنية واالنتهاكات الحوادث عن اإلبالغ 

 .املناسب الوقت في السيبراني

 تألغراض العمل فقط ووفقا للصالحيا بالوزارة الخاصة البيانات واملعلومات استخدام 

.
ً
 املمنوحة نظاما

 جميع املوظفين
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 صول األ  إلىوصول ال صالحيات باستخدام املرتبطة األنشطة جميع عن املسؤولية

 املعلوماتية.

 
 واملسؤولياتاألدوار  :3جدول   
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 مكونات السياسة

 
 األمن السيبرانيحوكمة  -١

 الفصل بين املهام   1-1

العرض ي  األدوار املحددة لتنفيذ أنشطة األعمال في الوزارة الفصل بين املهام لتقليل فرص سوء االستخدام املتعمد أو ييجب أن تراع 1-1-1

لعناصر البنية التحتية واألنظمة. على سبيل املثال يجب تقسيم أنشطة البدء في الطلبات واعتمادها وتنفيذها والتحقق منها بحيث ال 

 الطلب بالكامل لوحده. موظفيكمل أي 

ف آخر له صالحية ال تحقق شغل الدور من قبل موظ ويتم (الغياباإلجازات السنوية أو  بسبب) األساسيينن ياملوظف يتواجدعندما ال  ٢-1-1

 مبدأ الفصل بين املهام، فإنه يجب النظر في الفصل املناسب أو الضوابط التعويضية.

 تحديد وتوثيق وظائف التعارض )مثل الوظائف ذات القدرة على بدء املعامالت واعتمادها وتنفيذها والتحقق منها(. يجب 1-1-3

 األمن السيبرانياالتصال مع الجهات املختصة ب   ٢-1

يجب تحديد وتوثيق واعتماد الجهات األمنية ذات العالقة )مثل جهات الضبط والجهات اإلشرافية( التي يجب االتصال بها لإلبالغ عن  1-٢-1

 .لألمن السيبراني تأي تهديدات أو حوادث أو انتهاكا

 .في الوزارة الرسمية االتصالقنوات  إلى األمن السيبرانيالخاصة ب جهات الخارجيةال معيجب أن تقيد جميع االتصاالت  ٢-٢-1

الهيئة الوطنية لألمن  إلى ألمن السيبرانيالعامة لدارة اإل  قبل من املناسب الوقت فيالحرجة  األمن السيبرانييجب اإلبالغ عن حوادث  3-٢-1

 السيبراني.

 .األمن السيبرانياملتخصصة في  والجمعيات املهنية مجموعات املصالح واملنظمات معبالتواصل  ألمن السيبرانيل العامة دارةاإل تقوم  4-٢-1

 األمن السيبرانيدارة مخاطر إ   3 -1

 . األمن السيبرانييجب تحديد وتوثيق واعتماد إطار إدارة مخاطر  1-3-1

 في الحاالت التالية: األمن السيبراني يجب تنفيذ إجراء إدارة مخاطر ٢-1-3

 في مرحلة مبكرة للمشاريع الجديدة. 1-٢-1-3

 في البيئة التقنية.قبل إجراء تغييرات جوهرية أو كبيرة  ٢-٢-1-3

 قبل التعاقد واالستعانة بمصادر خارجية. 3-٢-1-3

 قبل إطالق خدمات أو تقنيات جديدة أو استخدام تقنيات الحوسبة السحابية. 4-٢-1-3

 ة.عند حدوث هجمات أو اختراقات متقدمة وعلى نطاق واسع لجهات أخرى وألنظمة مشابهة لألنظمة املستخدمة في الوزار  5-٢-1-3
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 على العمليات والتطبيقات والبنية التحتية، بناًء على معايير محددة وفًقا إلطار إدارة املخاطر. األمن السيبراني يجب إجراء تقييم مخاطر 1-3-3

 .على إجراءات لتحديد وتحليل وعالج ومراجعة املخاطر األمن السيبرانييجب أن يحتوي إطار إدارة مخاطر  1-3-4

زمنية املستهدفة للمعالجة والتي يتم تحديدها على أساس مستوى تقبل ضمن املدة ال األمن السيبرانييجب التعامل مع جميع مخاطر  1-3-5

 في الوزارة. لألمن السيبرانياملقبولة  املخاطراملخاطر بما يتماش ى مع مستوى 

 املقبولة في الوزارة. األمن السيبرانييجب أن يكون قرار قبول وتجنب وتحويل املخاطر على أساس دراسة محددة وتقييم ملستوى مخاطر  1-3-6

 واملصادقة عليها من قبل مالك املخاطر. األمن السيبرانييجب توثيق النتائج العملية لتقييم مخاطر  1-3-7

 .السيبرانيلألمن بوضوح ويجب املوافقة عليه من قبل اللجنة اإلشرافية الدائمة  األمن السيبرانييجب تحديد مستوى تقبل مخاطر  ٨-1-3

 في إدارة املشاريع األمن السيبراني   4 -1

 يتم تضمينها في منهجية وإدارة املشاريع ومعالجتها كجزء من دورة حياة املشروع التقني. األمن السيبرانييجب التأكد بأن أهداف ومتطلبات  1-4-1

 جزء رئيس ي من متطلبات املشاريع التقنية. األمن السيبرانييجب أن تكون متطلبات  ٢-1-4

 ة املشاريع التقنية:التالية في إدار  األمن السيبرانييجب االلتزام بمتطلبات  1-4-3

 القيام بتقييم الثغرات ومعالجتها.  1-4-3-1

وحزم التحديثات قبل إطالق  ((Secure Configuration and Hardening القيام بإجراء مراجعة لإلعدادات والتحصين ٢-1-4-3

  وتدشين املشاريع والتغييرات.

  بالوزارة:مشاريع تطوير التطبيقات والبرمجيات الخاصة التالية في  األمن السيبرانيمتطلبات ب االلتزاميجب  1-4-4

 .(Secure Coding Standards) من للتطبيقاتاستخدام معايير التطوير اآل  1-4-4-1

 .استخدام مصادر مرخصة وموثوقة ألدوات تطوير التطبيقات واملكتبات الخاصة بها ٢-1-4-4

 للوزارة. السيبرانياألمن  ملتطلباتللتحقق من مدى استيفاء التطبيقات  اتاجراء اختبار  1-4-4-3

 أمن التكامل بين التطبيقات. 1-4-4-4

وحزم التحديثات قبل إطالق وتدشين  (Secure Configuration Hardeningوالتحصين )لإلعدادات  مراجعةإجراء  1-4-4-5

 التطبيقات.

 ومعالجة املخاطر واملتطلبات األمنية. السيبراني اإلدارة العامة لألمنال يجوز ترقية املشروع إلى مرحلة اإلنتاج دون موافقة  1-4-5

التي يتم تحديدها في سجل مخاطر املشروع ويتم ضمان معالجة املخاطر من قبل أصحاب املصلحة  األمن السيبرانييجب تتبع مخاطر  1-4-6

 املعنيين.
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 تشريعيةااللتزام باملتطلبات التنظيمية وال   1-5

 .األمن السيبرانيالعالقة بذات شريعية التو  املتطلبات التنظيمية الوزارة كل ومعايير ،عملياتو ، مبادئو  ،جميع سياسات يجب أن تعالج      1-5-1

تحديد وتقييم جميع متطلبات االلتزام التنظيمية والتشريعية وتحديد طريقة االلتزام بها بشكل  السيبراني اإلدارة العامة لألمنيجب على      ٢-1-5

  دوري ودائم.

 والخصوصيةحماية البيانات    1-6

 ،معالجةبمعاملة، و  الخاصةالحالية  واإلرشاداتر ييعااملبتامة  دراية علىاألفراد والجهات التي تنطبق عليهم السياسة يكون  أن يجب 1-6-1

 الخاصة.و الحساسة  البياناتونقل  ،تخزينو 

 والخصوصية.يجب االلتزام بمعايير تصنيف البيانات واملعلومات لحماية أمن البيانات  ٢-1-6

 يجب أن يوضح سجل األصول على جميع األصول التي تتضمن حقوق ملكية للبيانات واملعلومات. 1-6-3

 يجب أن يوضح سجل األصول على جميع األصول التي تتضمن معلومات شخصية. 1-6-4

 يجب الحصول على البرامج من مصادر شرعية )معروفة السمعة( لضمان عدم انتهاك حقوق النشر. 1-6-5

 له، ومتحكم به، وموثق، ويراجع بشكل دوري.يجب أن يكون الو  1-6-6
ً
 صول إلى البيانات السرية واملصنفة مرخصا

 يجب على األفراد والجهات التي تنطبق عليهم السياسة اإلقرار باتفاقية االستخدام املقبول ومدونة قواعد السلوك الوظيفي. 1-6-7

  السيبراني لألمناملراجعة والتدقيق الدوري    1-7

 في الوزارة دورًيا. األمن السيبرانيمراجعة تطبيق ضوابط  السيبراني العامة لألمن اإلدارةيجب على  1-7-1

مثل وحدة املراجعة الداخلية  السيبراني اإلدارة العامة لألمنمن قبل أطراف مستقلة عن  األمن السيبرانييجب مراجعة وتدقيق ضوابط  ٢-1-7

 املراجعة الداخلية للوزارة وخطة التدقيق السنوية. تاءابالوزارة وفًقا لضوابط الهيئة الوطنية لألمن السيبراني وإجر 

 .السيبراني لألمنوعرضها على اللجنة اإلشرافية الدائمة  األمن السيبرانييجب أن يتم توثيق نتائج مراجعة وتدقيق  1-7-3

التصحيحية، وخطة يجب أن تشمل نتائج املراجعة والتدقيق على نطاق املراجعة، واملالحظات املكتشفة، والتوصيات واإلجراءات  1-7-4

 املعالجة.
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 اختبارات االختراق   ٨-1

 ومكوناتها( اإلنترنت طريق عــن) خارجًيا املقدمة الخدمات القيام باختبارات اختراق دورية لجميع السيبراني اإلدارة العامة لألمنيجب على  1-٨-1

 والدخول  اإللكتروني البريد واللوحية، الذكية الهواتف تطبيقات الويب، تطبيقات اإللكترونية، املواقع التحتية، البنية: ومنها التقنية،

 . بعد عن

 يجب توثيق تفاصيل اختبارات االختراق، بما في ذلك نتائج االختبارات، والثغرات ونقاط الضعف املكتشفة، والتوصيات. ٢-٨-1

 األمن السيبرانيالتوعية والتدريب ب   ٩-1

 األمن السيبرانيعن  ورفع الوعي لتعزيز وذلك متعددة، قنوات خالل من األمن السيبرانيب والتدريب للتوعية برنامج واعتماد تطوير يجب 1-٩-1

 .األمن السيبرانيإيجابية تجاه  ثقافة وبناء ومخاطره، وتهديداته

  يجب تطبيق البرنامج بشكل دوري. ٢-٩-1

 للموظفين الجدد. السيبراني لألمنتوفير الوعي التعريفي يجب  3-٩-1

املتخصصة والتدريب الالزم للعاملين في املجاالت الوظيفية ذات العالقة املباشرة باألمن السيبراني بما يتماش ى مع يجب توفير املهارات  4-٩-1

 مسؤولياتهم الوظيفية.

 :ذلك في بما منها، يستجد وما السيبرانية والتهديدات املخاطر أهم الحماية من كيفية السيبراني لألمن التوعية برنامج يغطي أن يجب 5-٩-1

 .اإللكتروني التصيد رسائل ومع اإللكتروني البريد خدمات مع اآلمن التعامل  5-1-٩-1

 التعامل اآلمن مع خدمات تصفح االنترنت.  ٢-5-٩-1

 .االجتماعي التواصل وسائل مع اآلمن التعامل 5-3-٩-1

 حقوق امللكية للبيانات واستخدام البرامج املصرح لها فقط. 5-4-٩-1

 .سائط التخزينالتعامل اآلمن مع اجهزة الحاسب واالجهزة املحمولة وو  5-5-٩-1

 وقياسها وتحسينها باستمرار. األمن السيبرانيتقييم فعالية برنامج التوعية بجب ي 6-٩-1

 املوارد البشرية أمن -٢

 التوظيف قبل ما  1-٢

 وسياسة االستخدام املقبول وااللتزام بها. األمن السيبرانيسياسة  وفهم وقبول  االطالع يجب على جميع املوظفين والعاملين 1-1-٢

والوظائف التقنية ذات الصالحيات الهامة  األمن السيبرانيمسح أمني للعاملين في وظائف  البشرية إجراء املوارد وكالة على يجب ٢-1-٢

 والحساسة.
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 لتشمل)ملين في عقود العا( Non-Disclosure Clauses)املعلومات وبنود املحافظة على سرية  األمن السيبرانييجب تضمين مسؤوليات  1-3-٢

 (.الوظيفية العالقة إنهاء/انتهاء وبعد خالل

 التوظيف أثناء ٢-٢

 .في الوزارة عليها املنصوص واإلجراءات للسياسات اوفًق  األمن السيبراني جوانب على ممارسة والعاملين يجب إلزام املوظفين 1-٢-٢

 .األمن السيبرانيب الوعي وتطوير لرفع متعددة تواصل قنوات واستخدام سنوية يةو توع خطة وضع يجب ٢-٢-٢

 .األمن السيبرانيانتهكوا سياسة  الذين للموظفين( التأديبية يةر البش املوارد لسياسة اوفًق رسمي ) إجراء هناك يكون  أن يجب 3-٢-٢

 نقل املوظف خدمات أو نهاءإ مسؤوليات   3-٢

 جميع اعتماد ويجب البشرية املوارد وكالة بلقِ  من رسمي بشكلدار ي نأ يجب الحاليين باملوظفين خاصةال واملسؤوليات ألدوارا تغيير 3-1-٢

 جديد فيما يخص الصالحيات. توظيف كإجراء التغييرات هذه

 إنهاء الخدمة املهنية لهم. /للموظفين وعند انتهاء عند تغيير األدوار والصالحيات السيبراني اإلدارة العامة لألمنيجب إبالغ  ٢-3-٢

 الخدمة املهنية لهم. إنهاء /والعاملين مباشرة بعد انتهاء املوظفين لجميع الوصول  صالحية مراجعة وإلغاء يجب 3-3-٢

 . العقد أو العمل انتهاء عند وذلك للوزارة ممتلكات من بحوزتهم ما إعادة خارجية ألطراف التابعين والعاملين املوظفين جميع على 3-4-٢

 

 صول املعلوماتية األ  إدارة-٣

 إلدارة األصول املعلوماتية األمن السيبرانيتطلبات م   3-1

 وتحديث وجرد أصول املعلومات والحفاظ على سجل موحد لألصول.يجب اتباع عملية تسجيل وحفظ  3-1-1

 املوقع،و  ف،ر املشو  املالك،و  النوع،و  الوصف،و  التسلسلي، الرقم) مثل الصلة ذات السجالت على األصول  جرد يحتوي  أن يجب ٢-3-1

 (.والتكوين ،التصنيفو 

 يجب تحديث جرد األصول في الحاالت التالية: 3-1-3

 إنشاء أصول معلوماتية جديدة. 3-1-3-1

 اإلجراءات. أورئيس ي في البيئة أو التقنية  أي تغيير عندما يكون هناك  ٢-3-1-3

 إيقاف تشغيل أصول املعلومات. عند 3-1-3-3

 .املعلومات أصول  مع والتعامل صنيفالتب يتعلق فيما ذات العالقة والتشريعية التنظيمية لتزام باملتطلباتاال جبي 3-1-4

.مراجعة متطلبات االمن السيبراني إلدارة األصول  3-1-5
ً
 املعلوماتية والتقنية دوريا
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 االستخدام املقبول لألصول    ٢ -3

 ألصول املعلوماتية والتقنية.ل املقبول  االستخدامسياسة  واعتماد ونشر وتوثيقتحديد  يجب  1-٢-3

 ".املقبول  االستخدام سياسة" في املعرفة القواعد واتباع وقبول  قراءة املوظفين والعاملين على يجب  ٢-٢-3

 املعلومات وترميزها والتعامل معهاتصنيف     3-3

 معيار تصنيف األصول املعلوماتية والتقنية. واعتماد ونشر وتوثيقتحديد  يجب 3-3-1

 وااللتزام وحساسيتها قيمتها الحفاظ على متطلبات مراعاة معمالك األصول  قبل األصول املعلوماتية والتقنية من وترميز تصنيفجب ي ٢-3-3

 .ذات العالقة لتشريعيةوا التنظيمية ملتطلباتبا

 يجب تصنيف جميع أصول املعلومات تحت أحد أربع مستويات؛ متاح، مقيد، سري، سري للغاية. 3-3-3

 ضرورية. أخرى  متطلبات وأيتصنيف األصول املعلوماتية  على بناءً  األمنية الضوابط لتنفيذ واألولويات الحماية مستوى يجب تحديد  3-3-4

 .مشابهة وسائل أواي اإللكتروني البريد رسائل خالل مناملعلومات التي يتم مشاركتها  وترميز تصنيف يجب 3-3-5

 اآلمن التخلص   3-4

 بحسب تصنيفها. والتقنيةيجب تحديد وتوثيق واعتماد معايير التخلص اآلمن لألصول املعلوماتية  3-4-1

والتخزين، والتخلص( املستخدمة للتخلص اآلمن تتوافق مع معيار يجب التأكد من أن مزودي خدمات الطرف الثالث )خدمات النقل،  ٢-3-4

 التخلص الخاص بالوزارة.

 

 الهوية والوصول  إدارة -٤

 إلدارة الهوية والوصول  األمن السيبرانيمتطلبات  4-1

 املستخدمين.إلغاء وصول و  ومراجعة، ،من أجل منح وصول إطار إدارة الهوية وال واعتماد يجب تحديد وتوثيق 4-1-1

 منحها بناًء على متطلبات يتوجب إلى األصول املعلوماتية التي وإمكانية وصول خاصة وفريدة أن يحدد لجميع املستخدمين معرفيجب  ٢-4-1

 مبدأ الحاجة للمعرفة واالستخدام ومبدأ الحد األدنى من الصالحيات واالمتيازات(.)العمل واملتطلبات األمنية 

 د الصالحيات.تطبيق مبدأ الفصل بين املهام عند تحدييجب  4-1-3

 صول.إطار الهوية والو ملستخدمين اتباع متطلبات كلمات املرور املعرفة في معايير ايجب على  4-1-4

4-1-5  
ً
 متى ما أمكن، وعند عدم اإل يجب أن يتم إدارة الوصول للمستخدم مركزيا

ً
مكانية، يجب أن تتبع إدارة الوصول إجراء محدد وموثق وآليا

 من خالل الطلب اليدوي/املوافقات.

 الدخول عن بعد. ياتلعمل (Multi-Factor Authentication)ناصر مبدأ التحقق من الهوية متعدد العيجب تطبيق  4-1-6



 مقيد التصنيف:

 

16 

 (.VPN) منة خاصةآ افتراضيةن يتم عن طريق قناة تشفير من خالل شبكة أمن شبكة خارجية يجب  الوزارةلى شبكة إالوصول عن بعد  4-1-7

 .(Privileged Access Management)والحساسة يجب إدارة الصالحيات الهامة  ٨-4-1

  التي توضح طلبات الوصول واعتمادها. السجالتيجب االحتفاظ ب ٩-4-1

 يجب القيام باملراجعة الدورية للهويات وصالحيات الوصول. 4-1-10

 

 املاديمن األ -٥

 لألمن املادي األمن السيبرانيمتطلبات  5-1

املعلوماتية والتقنية من الوصول املادي غير املصرح به والفقدان تحديد وتوثيق واعتماد معيار األمن املادي لحماية األصول  يجب 5-1-1

 والسرقة والتخريب.

 .بشكل مستمر يجب مراقبة وقياس وتقييم فعالية معيار األمن املادي لحماية األصول املعلوماتية والتقنية ٢-5-1

 يجب االلتزام بضوابط األمن املادي التالية كحد أدنى: 5-1-3

 وأماكن الكوارث، من التعافي ومركز البيانات، مركز: مثل)به  من الدخول الغير املصرح حماية األماكن الحساسة واملهمة 5-1-3-1

 والعتاد باألجهزة الخاصة اإلمداد ومناطق الشبكة، اتصاالت وغرف األمنية، العمليات ومركز الحساسة، املعلومات معالجة

 (. وغيرها التقنية،

 (.CCTV)واملراقبة بواسطة الدوائر التلفزيونية املغلقة  الدخول  تفعيل آليات املراقبة من خالل سجالت ٢-5-1-3

 للمعايير واإلرشادات. الدخول  سجالت معلومات حماية 5-1-3-3
ً
 واملراقبة وفقا

 الحفظ ووسائط الوثائق الورقية: وتشمل) مصنفة بشكل آمن معلومات تحوي  التي املادية األصول  استخدام أو إعادة إتالف 5-1-3-4

 (. والتخزين

 .ارجهااملباني وخ داخل واملعدات التي تحتوي على أصول معلوماتية جهزةحماية األ  5-1-3-5

 ضوابط الدخول املادية )بما في ذلك أمن الزوار(. 5-1-3-6

 فصل مناطق التحميل والتسليم بواسطة أدوات ضبط إضافية ملنع الوصول غير املصرح به إلى مباني الوزارة. 5-1-3-7

اكتشاف الحريق وغيرها لحماية موظفي الوزارة  لتكييف، وأجهزةتطبيق متطلبات الضوابط البيئية مثل التدفئة والتهوية وا ٨-5-1-3

 وأصولها املعلوماتية ومبانيها.
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 والنسخ املطبوعة (DVD)وأقراص الثابتة ومحركات األشرطة  األقراصمحركات  مثل) التخزين وسائطتأمين جميع  ٩-5-1-3

 تكون  ال عندما في أدراج أوو خزائن مغلقة مصنفة كمقيدة أو سرية أو سرية للغاية معلومات على تحتوي  التيو  واملستندات(

  االستعمال. قيد

 

 إدارة البنية التحتية والعمليات األمنية-٦

 إدارة التغيير   6-1

 .تهاوفعالي لتزام باإلجراءاتيجب مراقبة االو  إجراءات إدارة التغيير وتوثيق واعتمادد يتحديجب  6-1-1

لتقييم اآلثار املترتبة على  ألمن السيبرانيالعامة لدارة اإل يجب أن تعرض جميع التغييرات التي تطرأ على البيئة التقنية في الوزارة بمراجعة  ٢-6-1

 .األمن السيبرانيالتغيير وتصنيف التغيير من منظور 

 والتي تتضمن إن أمكن تقييم نقاط الضعف واختبار االختراق ومراجعة الشفر املصدرية. األمن السيبرانييجب إجراء اختبارات  6-1-3

 بعد تنفيذ التغييرات إذا لزم األمر. األمن السيبرانييجب مراجعة فعالية ضوابط  6-1-4

 إدارة الثغرات والتحديثات األمنية   ٢-6

 األمنية.يجب تحديد وتوثيق واعتماد إجراء إدارة الثغرات والتحديثات  1-٢-6

 جداول ومعايير زمنية محددة. ىاملهمة والحرجة بناء عل يجب إجراء فحص الكتشاف الثغرات واختبار األصول  ٢-٢-6

 يجب القيام بتصنيف الثغرات حسب خطورتها. 3-٢-6

 املترتبة عليها. األمن السيبرانييجب معالجة الثغرات بناًء على تصنيفها ومخاطر  4-٢-6

 .واملحدثة الجديدة بالثغرات تعقلةامل بالتنبيهات يتعلقة فيما مصادر موثوق مع واالشتراكالتواصل  يجب 5-٢-6

 .إصالحهاة التحقق للتأكد من أن جميع الثغرات املحددة قد تم عادبعد معالجة الثغرات، يجب إجراء إ 6-٢-6

 اإلنتاج.لن يؤثر على بيئة  لالختبار في بيئة معدة لالختبار لضمان أن التحديث األمنية يجب أن تخضع جميع التحديثات 7-٢-6

 إلى ما قبل تطبيق التحديث. األنظمةيجب أن توضع وتوثق خطة للتراجع إلعادة  ٨-٢-6

 يجب تحميل حزم التحديثات من املصادر املوثوقة فقط. ٩-٢-6

 ومناسبتها لتجنب املخاطر. املحملة واإلصالحاتالقيام بتدقيق دوري للتأكد من فعالية التحديثات  يجب 10-٢-6

 املعلومات حماية األنظمة وأجهزة معالجة   6-3

واألنشطة املشبوهة  الفيروساتالحماية من املناسبة مثل برامج  األمنية حماية أجهزة املستخدمين والخوادم بالضوابط يجب 6-3-1

 والبرمجيات الضارة باستخدام تقنيات وآليات الحماية املتقدمة وإداراتها بشكل آمن.
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 يجب تقييد استخدام أجهزة الوسائط املتنقلة الخارجية. ٢-6-3

 .تنفيذ جميع التحديثات األمنية وإصالحات األخطاء وفًقا إلجراء إدارة الثغرات والتحديثات األمنيةيجب  6-3-3

 ومن مصدر موثوق. لجميع األصول املعلوماتية مركزيا (Clock Synchronization) التوقيت مزامنة يجب 6-3-4

 .ومراجعة املتطلبات بشكل دوري تطبيق متطلبات االمن السيبراني لحماية األنظمة واجهزة معالجة املعلوماتيجب  6-3-5

 

 

 حماية وأمن الشبكات   6-4

والتقسيم املادي واملنطقي ألجزاء الشبكة بشكل آمن باستخدام جدار الحماية ومبدأ الدفاع األمني متعدد املراحل يجب تنفيذ العزل  6-4-1

(Defense in Depth). 

 يجب عزل بيئة اإلنتاج عن شبكات بيئات التطوير واالختبار. ٢-6-4

 وتخزين مشاركة ومواقع املشبوهة، االلكترونية للمواقع الحازم التقييد ذلك ويشمل باإلنترنت، ضمان أمن التصفح واالتصاليجب  6-4-3

 .بعد عن الدخول  ومواقع امللفات،

 بالشبكة الالسلكية الشبكات ربط وعدم والتشفير، الهوية من للتحقق آمنة وسائل باستخدام وحمايتها الالسلكية الشبكات يجب تأمين 6-4-4

 املعلوماتية. األصول  حماية يضمن بما معها والتعامل ذلك على املترتبة للمخاطر متكاملة دراسة على بناء إال الداخلية

 .(Intrusion Prevention System)االختراقات  ومنع الكتشاف املتقدمة الحماية يجب تأمين الشبكة بأنظمة 6-4-5

  (DNS). النطاقاتيجب تأمين نظام أسماء  6-4-6

 .بشكل آمن وإدارتها (APT Protection)التهديدات املتقدمة يجب حماية قنوات االتصال باإلنترنت من  6-4-7

 حماية البريد اإللكتروني   6-5

رسائل البريد اإللكتروني وحظر الرسائل املشبوهة، مثل  (Filtering)البريد اإللكتروني وتحليل وتصفية يجب توفير تقنيات حديثة لحماية  6-5-1

 . (Phishing Emails)ورسائل التصّيد اإللكتروني  (Spam Emails)الرسائل االقتحامية 

للدخول عن بعد والدخول عن طريق صفحة  (Multi-Factor Authentication) يجب تطبيق خاصية التحقق من الهوية متعدد العناصر ٢-6-5

 .(Webmail)لكتروني موقع البريد اإل

6-5-3 .
ً
 يجب القيام بالنسخ االحتياطي وأرشفة للبريد اإللكتروني دوريا

 .(Generic Account)يجب تحديد مسؤولية البريد اإللكتروني للحسابات العامة واملشتركة  6-5-4
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على خوادم البريد  (Zero-Day Protection)يجب توفير تقنيات الحماية الالزمة من الفيروسات، والبرمجيات الضارة غير املعروفة مسبقا  6-5-5

 اإللكتروني؛ والتأكد من فحص الرسائل قبل وصولها لصندوق بريد املستخدم.

 (Sender Policyعن طريق استخدام الوسائل الالزمة؛ مثل طريقة إطار سياسة املرسل  لوزارةيجب توثيق مجال البريد اإللكتروني ل 6-5-6

(Framework  ملنع تزوير البريد اإللكتروني(Email Spoofing)كما يجب التأكد من موثوقية مجاالت رسائل البريد الواردة . 

 (Incoming message DMARC verification). 

 الوزارة. يجب أن يقتصر الوصول إلى رسائل البريد اإللكتروني على العاملين لدى 6-5-7

 في غير أغراض العمل. للوزارةملنع استخدام البريد اإللكتروني  ةت الالزميجب اتخاذ اإلجراءا ٨-6-5

إلى معلومات البريد اإللكتروني الخاصة بأي موظف دون الحصول على تصريح  (System Administrator)النظام  يمنع وصول مسؤول ٩-6-5

 مسبق.

يجب تحديد حجم مرفقات البريد اإللكتروني الصادر والوارد، وسعة صندوق البريد لكل مستخدم. وكذلك العمل على الحد من إتاحة  6-5-10

 إرسال الرسائل الجماعية لعدد كبير من املستخدمين.

 بإشعار إخالء املسؤولية. الوزارةيجب تذييل رسائل البريد اإللكتروني املرسلة إلى خارج  6-5-11

يجب تطبيق التقنيات الالزمة؛ لحماية سرية رسائل البريد اإللكتروني وسالمتها، وتوافرها أثناء نقلها وحفظها؛ وتشمل هذه اإلجراءات  6-5-1٢

 تخدام تقنيات التشفير وتقنيات منع تسريب البيانات.اس

 لضمان التطوير املستمر لنظام البريد اإللكتروني. (KPI)يجب استخدام مؤشر قياس األداء  6-5-13

 .(Open Mail Relay)يجب تعطيل خدمة تحويل البريد اإللكتروني من الخادم  6-5-14

 أمن األجهزة املحمولة   6-6

 استخدام األجهزة املحمولة واألجهزة املحمولة الشخصية. يجب تحديد وتوثيق واعتماد معيار 6-6-1

 يجب أن يغطي املعيار املتطلبات التالية بحد أدنى: ٢-6-6

أو وضع الحماية  إدارة األجهزة املحمولة باستخدام حلول مثل طريقة االحتواءتنفيذ آليات التحكم في الوصول والتشفير و  1-٢-6-6

 أجهزة املستخدم. ن املعلومات الشخصية علىع األعماللعزل معلومات 

حذف بيانات ومعلومات الوزارة املخزنة على األجهزة املحمولة واألجهزة املحمولة الشخصية عند فقدان األجهزة وعند انتهاء  ٢-٢-6-6

 العالقة الوظيفية مع الوزارة.

 .على علم بمسؤولياتهم األجهزة املحمولة يجب أن يكون جميع مستخدمي 3-٢-6-6
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 إدارة النسخ االحتياطية 6-6

ويجب استعادتها والتحقق من صحتها  األساس ي،عن املوقع  مختلف جميع النسخ االحتياطية للبيانات في موقع مادييجب تخزين  6-6-1

 .وموثوقيتها ودقة اكتمالها في فترة زمنية مجدولة

 يجب التأكد من القدرة السريعة على استعادة البيانات واألنظمة بعد التعرض لحوادث األمن السيبراني. ٢-6-6

 اق النسخ االحتياطية جميع األصول املعلوماتية الحساسة.يجب أن يشمل نط 6-6-3

 يجب إجراء فحص دوري ملدى فعالية استعادة النسخ االحتياطية. 6-6-4

 

 أمن التطبيقات -٧

 للتطبيقات األمن السيبرانيمتطلبات      7-1

 يجب تحديد وتوثيق واعتماد معيار أمن التطبيقات ونشره للجهات ذات العالقة. 7-7-1

االلتزام بعملية دورة حياة تطوير النظم، ومعيار أمن التطبيقات، ومتطلبات االلتزام وأفضل املمارسات مثل أمن تطبيقات الويب يجب    ٢-7-7

 .(OWASP)املفتوح 

يجب القيام بفحص أمني للتحقق من املدخالت واملخرجات في التطبيقات واألنظمة بما في ذلك مراجعة الشفرة املصدرية ومراجعة  7-7-3

 واختبار االختراق وأي اختبار أمني آخر حسب الحاجة.األقران 

جب عدم استخدام بيانات بيئة اإلنتاج املباشرة التي تحتوي على معلومات املستفيدين الشخصية أو أي معلومات سرية أخرى ألغراض ي 7-7-4

 االختبار.

 .نتاجيجب حذف جميع حسابات االختبار قبل نشر أو ترقية نظام أو نظم املعلومات إلى بيئة اإل  7-7-5

يجب أن يقتصر الوصول إلى الشفرة املصدرية للبرنامج على املوظفين املعتمدين فقط وفقا ملبادئ "الحاجة إلى معرفة"، يجب أن يتم  7-7-6

 تسجيل جميع حاالت الوصول إلى الشفرة املصدرية للبرنامج ومراقبتها.

 يجب تغطية املتطلبات التالية لحماية تطبيقات الويب الخارجية: 7-7-7

 (.Web Application Firewall)لتطبيقات الويب جدار الحماية  استخدام 7-7-7-1

 (.Multi-tier architecture)استخدام مبدأ املعمارية املتعدد املستويات  ٢-7-7-7

 (.HTTPS)استخدام بروتوكوالت آمنة مثل بروتوكول  7-7-7-3

 توضيح سياسة االستخدام اآلمن للمستخدمين. 7-7-7-4

 .دخول املستخدمين لعمليات (Multi-factor authentication)العناصر استخدام تقنية التحقق من الهوية متعدد  7-7-7-5

 يجب القيام بتدقيق دوري للتأكد من فعالية ضوابط أمن التطبيقات. ٨-7-7
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 التشفير-٨

 للتشفير األمن السيبرانيمتطلبات  1-٨

 يجب تحديد وتوثيق واعتماد معيار التشفير لألصول املعلوماتية. 1-1-٨

 والتي تم إثبات خلوها من أي نقاط ضعف معروفة. وخوارزميات التشفيريجب استخدام أحدث بروتوكوالت  ٢-1-٨

 أو سرية للغاية. ي أنظمة تحتوي على معلومات سريةأيجب تثبيت ضوابط التشفير على تطبيقات األعمال الحساسة او على  1-3-٨

 ريعية ذات العالقة.يجب تشفير البينات أثناء النقل والتخزين بناء على تصنيفها وحسب املتطلبات التنظيمية والتش 1-4-٨

  حياتها. دورة عمليات خالل التشفير ملفاتيح اآلمنة يجب ضمان اإلدارة 1-5-٨

  ،تخزين وأرشفة مفاتيح التشفير ،األجهزة املستخدمة في تكوين 1-6-٨
ً
 .يجب ان تكون محمية ماديا

اقبة األمن السيبراني حوادث إدارة-٩  وعمليات املر

  السيبرانياألمن دارة حوادث وتهديدات إ   1-٩

 .السيبراني األمنيجب تحديد وتوثيق واعتماد إطار لالستجابة لحوادث  1-1-٩

 يجب أن يشمل اإلطار على التالي كحد أدني: ٢-1-٩

 تحديد األدوار واملسؤوليات. 1-٢-1-٩

 وضع خطط لالستجابة للحوادث األمنية وآليات التصعيد. ٢-٢-1-٩

 تصنيف الحوادث األمنية. 3-٢-1-٩

 خطط التواصل مع الجهات الداخلية والخارجية. 4-٢-1-٩

الجذرية، والدروس املستفادة، وضمان حماية  األسباب، وتحليل األمنيمثل: التحليل  األمنيةالحادثة  دما بع أنشطةيجب أن يتم توثيق  1-3-٩

 تعديل. أيالسجالت من 

 الحوادث األمنية. عيجب إبالغ الهيئة الوطنية لألمن السيبراني عند وقو  1-4-٩

 هيئة األمن السيبراني. السيبراني مع األمن حوادث وتقارير االختراق ومؤشرات االستباقية واملعلومات التنبيهات يجب مشاركة 1-5-٩

 .معها والتعامل( Threat Intelligence)االستباقية يجب الحصول على املعلومات  1-6-٩

 إدارة سجالت األحداث ومراقبة األمن السيبراني    ٢-٩

مخصصة، من أجل  (SOC)منية مراقبة أتولي مسؤولية مراقبة األحداث األمنية من خالل مركز  ألمن السيبرانيالعامة لدارة اإل يجب على  1-٢-٩

 .الوزارة أنحاءفي جميع  األمن السيبرانيالكشف عن األحداث وتحليلها واالستجابة لها واإلبالغ عنها ومنع حوادث 
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 املعلوماتية الحساسة. على األصول  األمن السيبرانيالخاصة ب( Event logs)يجب تفعيل سجالت األحداث  ٢-٢-٩

يجب تفعيل سجالت األحداث الخاصة بالحسابات ذات الصالحية الهامة والحساسة على األصول املعلوماتية وأحداث عمليات الدخول  3-٢-٩

 عن بعد.

 يجب التأكد من أن جميع املسؤولين واملشغلين ليس لديهم إذن لتعديل أو تعطيل سجالت أنشطتهم الخاصة. 4-٢-٩

 .األمن السيبرانيوأحداث  أنشطة املستخدمين وأحداث النظام واالستثناءات تمكين التدقيق لتسجيليجب  5-٢-٩

 يجب حماية السجالت من الوصول غير املصرح به والتعديالت، ويجب توفير الوصول إلى السجالت على أساس " الحاجة إلى املعرفة". 6-٢-٩

 .ن السيبرانيمسجالت األحداث الخاصة باأل  لجمع (SIEM)الالزمة مثل يجب تفعيل استخدام التقنيات  7-٢-٩

 شهر. 1٢عن  األمن السيبرانييجب أال تقل مدة االحتفاظ بسجالت األحداث الخاصة ب ٨-٢-٩

 يجب القيام باختبار دوري مستقل لقياس فعالية مركز املراقبة األمنية. ٩-٢-٩

 

 عمالاأل  استمرارية إدارة-١٠

 إلدارة استمرارية األعمال األمن السيبرانيمتطلبات    10-1

للوزارة لضمان سرية ونزاهة وتوافر األصول  عمالاأل  استمرارية خطط ضمن األمن السيبراني متطلباتتحديد وتوثيق واعتماد  يجب 10-1-1

 املعلوماتية في حال حدوث تعطل ألي عمل من أعمال الوزارة أو في حالة الكوارث.

 السيبراني التي قد تؤثر على استمرارية أعمال الوزارة.يجب وضع خطط االستجابة لحوادث األمن  ٢-10-1

 من فريق استجابة الحوادث األمنية. األمن السيبرانييجب تحديد األدوار واملسؤوليات إلدارة الحوادث وضمان  10-1-3

 .(Disaster Recovery Plans)لكوارث يجب وضع خطط التعافي من ا 10-1-4

 

 أمن األطراف الخارجية والحوسبة السحابية-١١

 األطراف الخارجية أمن 11-1

 الوزارة أو بيانات بإصابتها تتأثر قد التي الخارجية مع األطراف (SLA)مستوى الخدمة يجب أن تشمل العقود واالتفاقيات مثل اتفاقية  11-1-1

 :ييل ما أدنى بحد لها املقدمة الخدمات

وتعريفات الخدمات ومسؤوليات التسليم في اتفاقية العقد وفقا ملتطلبات األعمال  األمن السيبرانيإدراج جميع ضوابط  11-1-1-1

 واملتطلبات التشريعية.

 اآلمن لبيانات الوزارة عند انتهاء الخدمة. والتخلص (Non-Disclosure Clauses)بنود املحافظة على سرية املعلومات  ٢-11-1-1
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 الطرف الخارجي.إجراءات التواصل في حالة حدوث حادثة أمن سيبراني لدى  11-1-1-3

 الوزارة واملتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.ب األمن السيبراني الخاصةتطبيق متطلبات وسياسات  11-1-1-4

والتأكد من وجود ما يضمن السيطرة على تلك املخاطر  األمن السيبرانيإجراء تقييم ملخاطر  السيبراني اإلدارة العامة لألمنيجب على  ٢-11-1

  .العالقة ذات والتنظيمية التشريعية املتطلبات تغيير عند أو تفاقياتواال العقود قبل توقيع

 .والتي تستخدم طريقة الوصول عن بعد موجودة بالكامل داخل اململكةيجب أن تكون مراكز املراقبة األمنية  11-1-3

 

 الحوسبة السحابية ٢-11

 الخاص باستخدام خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة. األمن السيبرانييجب تحديد وتوثيق واعتماد معيار  1-٢-11

 إبرام العقد.قبل  خدماتهمإجراء تقييم املخاطر على مزود الخدمات السحابية و  ألمن السيبرانيالعامة ل دارةاإل  على يجب ٢-٢-11

 وتشريعية. ي متطلبات تنظيميةوأ الخاصة بالوزارة كما ينطبق، األمن السيبرانييجب التأكد من التزام مزود الخدمة السحابية بسياسة  3-٢-11

يجب تصنيف البيانات قبل استضافتها لدى مقدمي خدمات الحوسبة السحابية واالستضافة، وإعادتها بصيغة قابلة لالستخدام عند  4-٢-11

 انتهاء الخدمة.

 الحوسبة السحابية. فصل البيئة الخاصة بالوزارة وخصوصا الخوادم االفتراضية عن غيرها من البيئات التابعة لجهات أخرى في خدمات 5-٢-11

    يجب أن يكون موقع االستضافة داخل اململكة. 6-٢-11
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