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 ۱ | صفحة

 
 اتفاقیات

 سیاسات استخدام تقنیات المعلومات واالتصاالت 
 م۲۰۲۰ھـ ، ۱٤٤۲-) ۲النسخة (

 

 . اآللي والشبكات استخدام الحاسبتنظیم  سیاسة •

 . البیانات و المعلومات افشاء عدم سیاسة •

 .(Instance Messaging IM) المباشرةالمراسالت  سیاسة •

 . (Video Conferencing) اإلجتماعات المرئیة و عن بعد  سیاسة •

 . )Social Networkingالتواصل االجتماعي (  سیاسة •

 . ) SMSبرامج رسائل الجوال القصیرة ( سیاسة •

 . ) Password Policyسیاسة كلمات المرور ( •

 . أھمیة استخدام سیاسة كلمة مرور فعالة •

 . سیاسة االستخدام المقبول للموارد والخدمات التقنیة •

 ۲۰۱۹-۱٤٤۰التصاالت  ضوابط استخدام تقنیات المعلومات وا •

 

إدارة  –تقنیة المعلومات  تم اعتمادھا من قبل: إدارة
إدارة القضایا  -) سابقا( إدارة المتابعة –شؤون القانونیة ال

 ادارة الشؤون اإلداریة و المالیة. - ) سابقا(التربویة
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 ۲ | صفحة

 اآللي والشبكات سباستخدام  الحا تنظیم   سیاسة

  للتعلیم  )العامة(الخاصة بأجھزة اإلدارة 

 .م۱۷/۱۱/۲۰۲۰ھـ الموافق ۰۲/۰٤/۱٤٤۲ بتاریخآخر تحدیث تم 
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 ۳ | صفحة

 
 مقدمة : 

 
لــى الوجــھ الصــحیح وســعیا مــن نظیمات االجرائیة من أھمیة قصوى في ســیر العمــل عللت  امنظرا ل         

فــي اســتثمار أجھــزة الحاســب اآللــي والشــبكات   بالمنطقــة.  للتعلــیم    )العامــة(اإلدارة  بادارة تقنیة المعلومات  
ھمة فــي دعــم العملیــة اســ مة في مباني اإلدارة ومدارسھا علــى الوجــھ االمثــل للمالمتوفرة والبرامج المستخد

فریق تمع . فقد تم اعداد الالئحة التنظیمیة المرفقة والتي شارك في صیاغتھا التعلیمیة والتربویة وخدمة المج
 المراجعــة الداخلیــة   ت عالفــة مباشــرة بالموضــوع مثــل ادارةوجھات اخــرى ذاإدارة تقنیة المعلومات  عمل  

اآللــي وبرمجــھ إلكترونیــة واالنترنــت  بني حیــث اشــتملت علــى ضــوابط اســتخدام الحاســ لباحــث القــانووا
ة بقواعد البیانات االداریة والتعلیمیة لكي یطلــع علیھــا جمیــع الــزمالء العــاملین فــي ھــذى والخدمات المتعلق

 من مھام ومسؤولیات. االحقل مراعاه ما یتبعھ
 

 
 ام كل منھا :مأھا المعاني الموضحة  التالیة في ھذه الالئحة فیقصد بأوالً  :  أینما وردت العبارات  

 بالمنطقة.  للتعلیم )العامة(اإلدارة  -اإلدارة :   ۱/۱
كل من یستخدم أجھــزة أو معــدات الحاســب اآللــي والبــرامج الحاســوبیة التابعــة لــإلدارة   –المستخدم  :    ۲/۱

 نمــ اني إداریــة أو مــدارس ) ویشــمل ذلــك المــوظفین وغیــرھم مسواء داخل مباني اإلدارة  أو خارجھا ( مب
 یعملون لحساب اإلدارة بأجر أو بدون . 

كل جھاز حاسب آلي قامت اإلدارة بتوفیره في جمیع المدارس واإلدارات واألقســام   –  ب اآلليالحاس:    ۳/۱
 والمكاتب داخل مبانیھا ، ویشمل ذلك باإلضافة إلى األجھزة :

والفنیــة والتنظیمیــة  ةیــ تھا : وھــي المصــنفات واألعمــال العلماســب اآللــي ومــدخالبــرامج الح -۳/۱/۱
ھم والمحملة في أجھزة الحاسب اآللي أو الخوادم على الشــبكة المنسوبة لمؤلفیھا والمملوكة ل

 العنكبوتیة او السحابة الرقمیة لتسییر أعمال الموظفین واإلدارات . 
ر شــ اباشر أو غیر مبیتصل بالحاسب اآللي سواء كان بشكل م  ملحقات الحاسب اآللي : كل ما  -  ۳/۱/۲

، الكامیرا ،  مكبرات الصوت ، الماســح  مثل ( توصیالت الكھرباء ، الشاشة ، لوحة المفاتیح
 الضوئي ، الفأرة ، طابعات األقراص المرفقة بالجھاز وغیرھا ....  ) .

 حاسب اآللي باإلدارة والمدارس .ھي لجنة الفحص والتفتیش ألي من أجھزة ال – اللجنة:   ۱/٤
 تقنیة المعلومات . جمیع البرامج اإللكترونیة المعتمدة من إدارة  – بیةوسالبرامج الحا:   ۱/٥
  ة العامة لتقنیة المعلوماتاإلدار: التطبیقات الوزاریة المركزیة: التطبیقات و البرامج المعتمدة من  ۱/٦
 يلذه الالئحــة فیقصــد بــھ العنصــر الرجــا" ، " موظف " في ھــ عند ذكر " مدیر     –  مدیر ، موظف  :    ۷/۱

 والنسائي على حد سواء .
 

 یة المعلومات :  ( فیما یخص أجھزة الحاسب اآللي وبرامجھا )ثانیاً :  مھام إدارة تقن
أعمــال اإلدارة والمــدارس   بمیكنــةتكمن مھام إدارة تقنیة المعلومات في تخطیط وتنفیذ كافة المھــام المتعلقــة  

 ویشمل ذلك :
 .والموظفین والمدارس حسب حاجة العمل  تا: توفیر الحاسب اآللي لكافة اإلدار ۱/۲
وصیانة وإزالة وإضافة وتحمیل جمیع البرامج المتعلقــة بالحاســب اآللــي وملحقاتــھ (ألجھــزة : تركیب    ۲/۲

 األعمال اإلداریة). 
 المدارس بالتنسیق مع كل إدارة .: إعداد وتنفیذ البرامج التطبیقیة لإلدارات واألقسام و۳/۲
ــود ۲/٤ ــد والبرمجــة والشــركات المتخصصــ  عمــ : دراســة العق ــام التوری ــام بمھ ــاً ة للقی ــك وفق الصــیانة وذل

 للصالحیات المخولة .
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 ٤ | صفحة

: إدارة تقنیة المعلومات ھي المرجع الوحید لجمیع مستخدمي الحاسب اآللــي فیمــا یخــص إدارة وتنظــیم ۲/٥
 س .راسب اآللي وملحقاتھ في جمیع اإلدارات واألقسام والمدوحیازة أجھزة وبرامج الحا

 دراسة وتنفیذ طلبات النقل والصیانة لھا.: تنسیق التورید ألجھزة المعامل المدرسیة و ۲/٦
 
 

 ثالثاً  :  حدود استخدامات الحاسب اآللي :
اض شخصــیة أو : ال یحق ألي مســتخدم اســتخدام حاســبھ اآللــي وجمیــع الملحقــات المرتبطــة بــھ ألغــر۱/۳

 ألغراض تخرج عن نطاق اختصاص عملھ .
ال یحق لھ اللجوء إلى أجھــزة اآلخــرین إال فــي على كل مستخدم استعمال الحاسب اآللي المسلّم لھ ، و  :۲/۳

 حالة  الضرورة التي تحددھا احتیاجات العمل وتكون بالتنسیق مع الرئیس المباشر .
 

 )  : لي  : ( أجھزة اإلدارات واألقسام فقط رابعاً :   إعدادات وتجھیزات الحاسب اآل
علــى الموافقــة الخطیــة مــن إدارة تقنیــة  ســتخدم القیــام بالتصــرفات التالیــة إال بعــد الحصــولألي م ال یحــق

 المعلومات :
 : إضافة أو تعدیل أي من اإلعدادات أو التجھیزات المحملة في الجھاز الخاص بكل مستخدم .٤/۱
 حقاتھ .اآللي أو جزء منھ أو مل: فك أو نقل الحاسب ٤/۲
ھاز آخــر فــي اإلدارة أو مــن واستبدالھا بأخرى سواء كانت من ج  في ملحقات الجھاز  ری: القیام بأي تغی٤/۳

 خارجھا .
: إضافة أي ملحقات في الحاسب اآللي سواء داخلھ أو خارجھ بغض النظــر عــن نوعھــا أو الھــدف مــن ٤/٤

 أضافتھا.
 نقاط الشبكة . زالة كل ما یتعلق بتمدیدات: التصرف أو تعدیل أو إ٥/٤

 
 

 مة وبرامج الحاسب اآللي :أنظ   :خامساً 
خدم إزالة أي من األنظمة أو البرامج أو الملفات الموجودة داخل جھازه والمثبتة أصــالً : ال یحق ألي مست٥/۱

 من قبل إدارة تقنیة المعلومات بغض النظر عن الھدف من ھذه اإلزالة .
ســتخدم بــإبالغ إدارة تقنیــة المعلومــات ملحظات  على أحــد البــرامج المعتمــدة یلتــزم الة وجود مال: في حا٥/۲

 ات المناسبة حیال ذلك .  اإلجراء التخاذ
: في حالة رغبة المستخدم إضــافة أنظمــة أو بــرامج یتطلبھــا العمــل یــتم ذلــك مــن خــالل تعبئــة النمــوذج   ٥/۳

 ومات .المخصص لذلك وتقدیمھ إلدارة تقنیة المعل
 

 تویاتھ من برامج وأنظمة وملفات  :حمسادساً :    المسئولیة الكاملة عن الجھاز و
دم مسئوالً مسئولیة تامة عن جھاز الحاسب اآللي وملحقاتھ التي بحوزتھ ومــا تشــتمل علیــھ : یعد المستخ  ٦/۱

 من برامج  وأنظمة وملفات.
ین اآلخرین ألي سبب كــان ، وفــي حالــة وجــود :  لیس ألي موظف التدخل في أجھزة زمالئھ المستخدم٦/۲

عبئة النموذج المخصص لذلك حتى فإنھ یلتزم بإبالغ  إدارة تقنیة المعلومات من خالل ت  عطل بجھازه
ال ینتج عن ذلك تعطیل لعمل المستخدم وفي حالة الضرورة فإن إدارة تقنیــة المعلومــات ســتقوم وفــق 

 اص بالمستخدم .ما تراه بعمل الصیانة الالزمة للجھاز الخ
نــھ بســبب ســوء ما عدا ما یتبــین أصالح أعطال أجھزة الحاسب اآللي فیإب:  تلتزم إدارة تقنیة المعلومات  ٦/۳

 االستخدام .
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 ٥ | صفحة

: یلتزم كل مستخدم بالمحافظة على جمیع كلمات المرور واألرقام السریة للدخول علــى الشــبكة أو علــى ٤/٦
ئولیة سمال یجوز لھ أن یفشي بھا أمام الغیر ویتحمل لوحده الالبرامج التي یتعامل معھا والخاصة بھ. و

 ر المترتبة عن ذلك . الكاملة الناتجة عن عدم التزامھ بذلك واألضرا
: یحق إلدارة تقنیة المعلومات إلغاء أو تغییــر كلمــة المــرور والــرقم الســري ألي مســتخدم فــي أي وقــت ٥/٦

 بذلك . حسب الضرورة وإبالغ المستخدم ومدیره المباشر
أو   صرح لھ بھــاالدخول على قواعد ومصادر البیانات غیر الم  : یلتزم المستخدم بعدم الدخول أو محاولة٦/٦

 استخدامھا .
 : یلتزم المستخدم بعدم تخزین أي ملفات على جھازه ال تتعلق بمصلحة العمل .٦/۷

 
 سابعاً  ً:   البرامج الحاسوبیة ( خاص بالمدارس ) :

ة و البــرامج الحاســوبیة وفــي حالــة یــ زاألول عن التطبیقات الوزاریة المرك  المدرسة المسئول: یعد مدیر    ۱/۷
د الموظفین بالمدرسة أو آخر مساعد لھ یتم تسلیمھم العمل بخطاب رسمي. وھذا تفویض الصالحیة ألح

 ال یعفي المدیر من المسئولیة .
فــي التطبیقــات الوزاریــة المركزیــة و البــرامج : یلتزم مدیر المدرسة بإدخــال واســتكمال جمیــع البیانــات    ۲/۷

ب خــالل الشــھر األول مــن بــدء العــام أوالً بأول والخاصة بالمدرسة وجمیع العاملین والطال  ةالحاسوبی
 الدراسي.

: یلتزم مدیر المدرسة بالتأكد من تدقیق وصحة جمیع البیانات المدخلة في التطبیقات الوزاریــة المركزیــة   ۳/۷
 وبیة.و البرامج الحاس

بــأول   یة أوالً م على البیانــات المدخلــة فــي البــرامج الحاســوبتت: یلتزم مدیر المدرسة بإجراء أي تعدیالت    ۷/٤
 بدون تأخیر.

 
 ثامناً :   خدمة مشاركة الملفات ( أجھزة اإلدارات واألقسام فقط )  :

جھازه وتقدیمــھ إلدارة : یلتزم المستخدم بتعبئة النموذج المخصص للحصول على خدمة المشاركة على  ۱/۸
 تقنیة المعلومات .

خول علیھا ، مــع وضــع الصــالحیات ة یتم تحدید أسماء األشخاص المصرح لھم بالداء مشاركشن: عند إ۲/۸
 المناسبة لكل منھم  .

) یتحمل منشئھا المســئولیة الناتجــة عــن ذلــك ( Every One : عند اكتشاف مشاركة مفتوحة للجمیع ( ۳/۸
 اب الرئیسیة النتشار الفیروسات )  .حیث ھي من األسب

 امھا لألغراض الشخصیة . الملفات الخاصة بالعمل وال یسمح باستخداركة لتبادل شم: تستخدم ال۸/٤
 : عند االنتھاء من  الحاجة التي أدت إلى فتح المشاركة یتم إزالتھا .۸/٥
 الضوابط المذكورة.: یحق إلدارة تقنیة المعلومات إلغاء أي مشاركة ال تنطبق علیھا ۸/٦

 
 ً  ني واالنترنت  :ور:   خدمة البرید اإللكت تاسعا

على تبادل المعلومــات والخطابــات وكافــة المعــامالت الخاصــة بأعمــال   : تقتصر خدمة البرید اإللكتروني۱/۹
 اإلدارة .

ص : كل مــدیر إدارة  أو رئــیس قســم أو مــدیر مدرســة أو موظــف مســئول عــن البریــد اإللكترونــي الخــا۲/۹
الخاص ( إن وجد ) و یتحمل كامل المسئولیة عن أي   باإلدارة أو القسم أو المدرسة باإلضافة إلى بریده

ة تصدر منھ ، وال یجوز تــداول الرســائل المخالفــة لألنظمــة الرســمیة أو المخلــة بــاآلداب أو التــي  رسال
 ؤدي إلى تعطیلھ .تخدش الحیاء العام ، كما ال یجوز تداول أي رسائل لیس لھا صلة بالعمل وت
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 ٦ | صفحة

وفــق ضــوابط   ذین یتطلب عملھم ذلــكمة اإلنترنت للجھات واألشخاص الدخ: تقدم إدارة تقنیة المعلومات  ۳/۹
 ومعاییر محددة .

: یحاسب أي مستخدم عنــد الــدخول أو محاولــة الــدخول علــى اإلنترنــت مــن خــالل جھــازه بطریقــة غیــر ۹/٤
 على اإلنترنت من جھاز المستخدم.نظامیة ، وسیتم إزالة أي أجھزة خاصة بالربط 

إلــى اإلنترنــت مــن خــالل نظــام  ام بمراقبة عملیات دخــول المســتخدمینة المعلومات القیین: یحق إلدارة تق۹/٥
 عن من یتجاوز التعلیمات المنظمة لذلك . المراجعة الداخلیة  إلكتروني خاص والرفع إلدارة 

ل على المواقع المحظورة أو التي تحتــوي علــى : یلتزم مستخدمو اإلنترنت المصرح لھم بذلك بعدم الدخو۹/٦
 العادات والتقالید واألنظمة السائدة بالمملكة . ما یخالف

 
 راً :   ملكیة البرامج :عاش

: كل مستخدم قام بأي إضافة أو تعدیل في البرامج األصلیة أو المرخصة لإلدارة والمدارس أو نسخھا أو ۱/۱۰
حمــل مــا تیعتبر مخالفاً لما نص علیــھ نظــام حمایــة حقــوق المؤلــف وقلدھا أو باعھا أو أجرھا أو وزعھا ی

ل علــى اإلدارة سوف یتخذ بشأنھ سواء من الشركة المالكة أو م ن اإلدارة بما في ذلــك أي مســئولیات ٍتحمــّ
 نظاماً .

 : كل مستخدم قام بنسخ أي برنامج تم تطویره في اإلدارة ، أو باعــھ أو أجــره أو وزعــھ فــي أي بلــد كــان۲/۱۰
ویتحمل ما سوف یتخذ بشأنھ من قبــل اإلدارة بنــاءاً  یعتبر مخالفاً لما نص علیھ نظام حمایة حقوق المؤلف

 الضرر الالحق بھا . على
: تكون كافة برامج الحاسب اآللي التــي یــتم تصــمیمھا أو تطویرھــا فــي اإلدارة ملكــاً لــإلدارة وال یجــوز ۳/۱۰

 من األشكال سواء بالبیع أو اإلھداء أو النسخ . التصرف بھذه البرامج أو جزء منھا بأي شكل
س بالمحافظــة علــى كافــة األســرار والمعلومــات : یلتزم كافة مستخدمي الحاسب اآللــي بــاإلدارة والمــدار۱۰/٤

بــالبرامج المســتخدمة داخــل اإلدارة وال یجــوز تســریبھا للغیــر حتــى بعــد انتھــاء عالقــة      المتعلقــة 
أضــرار  ي ســة ویتحمــل مــن یخــالف ذلــك مســئولیة تعــویض اإلدارة عــن أالمســتخدم بــاإلدارة أو المدر

 تصیبھا نتیجة لذلك .
من قبل أحــد موظفیھــا ملكــاً لحاسب اآللي التي یتم تصمیمھا أو تطویرھا في اإلدارة  كافة برامج ا  تكون  :۱۰/٥

التــابع لھــا الموظــف العامة ویستثنى من ھذه القاعدة الحاالت التي یتم التنسیق فیھــا بــین اإلدارة لإلدارة  
ائیــة أن یراعــى فــي جمیــع األحــوال تســلیم النســخة النھ  علــى  والمعلومــات،     ومركز الحاســب اآللــي  
 . Open Sourceالمفتوحة من البرنامج 

 شكل كامل لإلدارة مــن قبــل الشــركاتتكون كافة برامج الحاسب اآللي التي یتم تصمیمھا أو تطویرھا ب  :۱۰/٦
اســب اآللــي والمعلومــات حلت اإلداریــة بالتنســیق مــع مركــز ا، على أن تقوم الجھا  ملكاً لإلدارة العامة

 بیانات وتسلیم النسخة النھائیة المفتوحة من البرنامج وتوثیقھا لدیھم.حیال األمور الفنیة لقواعد ال
ارة من قبل : تكون كافة برامج الحاسب اآللي التي تملكھا الشركات ثم یتم تطویرھا لتتناسب مع عمل اإلد۷/۱۰

علیھــا خــالل مــدة التــرخیص المتفــق علیــھ مــع الشــركة داخــل   تلك الشركات ملكاً لإلدارة العامة للعمل
المنطقة ، على أن یكون التنسیق مــع مركــز الحاســب اآللــي والمعلومــات حیــال األمــور الفنیــة لقواعــد 

 البیانات وتسلیم نسخ البرامج وتوثیقھا لدیھم.
 

 زة الحاسب اآللي :حادي  عشر :   ملكیة أجھ
یجــوز التصــرف ملكاً لــإلدارة ، وال  لي وملحقاتھ والبرامج المرخصة  آل: تعتبر جمیع أجھزة الحاسب ا۱/۱۱

 فیھا إال بعد أخذ الموافقة الخطیة من إدارة تقنیة المعلومات .
إدارة تقنیــة : ال یتم إتالف أي جھاز حاسب آلي أو ملحقاتھ ال یعمل بشكل صحیح إال بعــد التنســیق مــع ۲/۱۱

 اإلدارة أو القسم أو المدرسة بجھاز حاسب آلي آخر .  ضالمعلومات ، حتى تتمكن اإلدارة من تعوی
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 ۷ | صفحة

 
 ثاني عشر :   فحص وتفتیش الحاسب اآللي :

: تكّون لجنة لفحص وتفتیش أجھزة الحاسب اآللي برئاسة مــدیر إدارة تقنیــة المعلومــات أو مــن یمثلــھ ۱/۱۲
 .المراجعة الداخلیة  إدارة وعضویة ممثل من

الفحــص  ري المــدارس حــق التقــدم بطلــب إجــراء عملیــةید: لمــدیري اإلدارات ورؤســاء األقســام ومــ ۲/۱۲
 تیش على أجھزة أي من موظفیھم عند الحاجة . والتف

: لمــدیر إدارة تقنیــة المعلومــات الحــق فــي تكلیــف اللجنــة بفحــص وتفتــیش أي مــن أجھــزة اإلدارة أو ۳/۱۲
 المدارس عند الحاجة .

بالجھاز ، ویحرر محضــر یــدون بــھ الوقــائع   : تتم عملیة الفحص والتفتیش بحضور المستخدم المعني۱۲/٤
صة بعملیة الفحص والتفتیش ویوقع علیھ رئیس وأعضاء اللجنــة والمســتخدم علــى أن لخاوالنتائج ا

تحفظ صورة من المحضر في ملف خدمتھ وذلك في حالة ثبوت مخالفة ألحكام ھذه الالئحة ویــزود 
 التخاذ الالزم .  رساعد المدیر العام للخدمات المساندة بصورة من المحضم

 
 ثالث عشر :   اإلجراءات :

 إدارة المعمول بھا في اإلدارة عن طریق الجزاءاتكل موظف یخالف ھذه الالئحة وفقاً لالئحة   یعاقب 
الواجبات .  –مدنیة ) من نظام الخدمة ال۱٥) فقرة (ج) والمادة (۱۱بناًء على المادة ( المراجعة الداخلیة 

ة وفق المادمخالف نفسھ للمسائلة التحریریة والمجازاة لاحیث تعتبر مخالفات إداریة یعرض 
 -) من نظام تأدیب الموظفین وھذه المجازاة تشمل اآلتي : إما۳٬۲٬۱/أوالً/۳۲(

 : اإلنذار . ۱
 : اللوم . ۲
 : الحسم .  ۳

  ا یتطلب معھ نقلھ من الجھة التابع لھا إلى جھةباإلضافة إلى محاسبة الشخص المستخدم للجھاز مم 
 حص وتفتیش والحاسب اآللي.وذلك بعد التحقیق معھ وإثبات المخالفة من قبل لجنة ف أخرى 
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 ۸ | صفحة

 

 والبیانات المعلومات افشاء معد سیاسة

 .م۱۷/۱۱/۲۰۲۰ھـ الموافق ۰۲/۰٤/۱٤٤۲ بتاریخآخر تحدیث تم 
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 ۹ | صفحة

 ملخص
 كشـفھا  مـن  السـریة  اإلدارة العامـة للتعلـیم    معلومـات  تحمـي  سیاسة عـدم افشـاء المعلومـات و البیانـات  إن

 تلـك  یسـتخدموا  أن  –  قصد   بغیر  أو  بقصد   –  المحتمل  نم  والذین  اإلدارة العامة للتعلیم    داخل  وأ  خارج  من  ألشخاص
 بــ  المعلومـات  تلـك  مثـل  عـن  الوثیقـة  ھـذه  فـي  التعبیر  یتم  وسوف.  لإلدارة العامة  ضارة  تكون  قد   بطریقة  علوماتالم
 ". السریة المعلومات"

 المعلومـات  ىلـا  الوصـول  فـي  لھـم  المرخص  األشخاص  بحمایة  أیضا  بیاناتسیاسة عدم افشاء المعلومات و ال  وتقوم
 .السریة المعلومات بحمایة یتعلق فیما تزاماتھموال واجباتھم وتحدید  بتوضیح  وذلك السریة

 
 الھدف •

 بمـا  ة،السـری  المعلومـات  حمایـة  لضمان  اإلدارة العامة للتعلیم    من  المتخذة  اإلجراءات  توجز  سوف  السیاسة  ھذه
 .الكشف عدم اتفاق شكل على تعاقدي التزام فرض ذلك في

 
 المعنیین  األشخاص •

 إلمـام علـى یكونـوا أن للتعلیم (العامـة)إلدارة لــ المسـتقلین والمتعاقدین لموظفات الموظفین و ا  جمیع  على  یجب
 .السیاسة بھذه  لاللتزام بالمتطلبات

 
 االستثناءات •
 . یوجد  ال
 
 ةیاسالس  تفاصیل •

 عـاملوایت  أو  یشاھدوا  یستقبلوا،  أن  المستقلین  والمتعاقدین  تاو الموظف  للموظفین  یمكن  عملھم،  تأدیة  أثناء  في
 أطـراف  الـى  السـریة  المعلومـات  كشـف  إن.    اإلدارة العامة للتعلـیم  ب  خاصة  سریة  معلومات  تضم  معلومات  مع

 تضـع أن اإلدارة العامـة للتعلـیم  مصـلحة فمـن ولـذلك،  إصـالحھ یمكن ال ضرر الى یؤدي قد  لھا  مصرح  غیر
 وأن  السـریة  المعلومـات  یسـتخدمون  أو  الـى،  ویسـتمعون  ون،یطلعـ  و  یتلقـون،  نالـذی  لألشخاص  محددة  ضوابط
 .      الضوابط بتلك االمتثال بنیة یشعر تعاقدي اتفاق تنفیذ  األشخاص أولئك من تتطلب

 
 اسة عدم افشاء المعلومات و البیاناتیس  في  المشمولة  المعلومات •

 تطویرھـا،  تـم  خاصـة  أخـرى  انـاتوبی  الفكریـة،  الملكیـة  المھنـة،  أسـرار  على  تشتمل  قد   ةیرالس  المعلومات
 مقصورا  لیس  ولكن  –  تشمل  السریة  المعلومات.  العمل  نشاط  ممارسة  سیاق  في  استخدامھا  أو  تجمیعھا،  إنشائھا،

 .واإلنتاجیة  خصیةشلوا والتشغیلیة، والقانونیة، التسویق، و والمبیعات، بالمالیة، الخاصة المعلومات– على
 

 االختـراع،  بـراءات  یشـمل  بمـا  التقنیـة،  وغیـر  التقنیـة  المعلومات  من  يوأ  كل  الى  تشیر  السریة  المعلومات
 رة،مھـا  اختراعـات،  نمـاذج،  رسـوم،  المخططـات،  التقنیـات،  الملكیة،  والمعلومات  المھنة،  سر  الفكریة،  الحقوق

 والخـدمات بالمنتجـات المتعلقـة والصـیغ البرامج، مصدر وثائق برامج،  خوارزمیات،  أدوات،  معدات،  عملیات،
 العمل  بالبحوث،  الخاصة  معلوماتھم  تحدید،  دون  على،  ویشمل  األطراف  من  لكل  المقترحة  و  والمستقبلیة  لحالیةا

ــة، لومــاتعم الھندســة، المواصــفات، و التخطــیط تفاصــیل التطــویر، التجریبــي،  الشــرائیة، االحتیاجــات المالی
 . التسویقیة والمعلومات طوالخط التجارة، و المبیعات العمل، توقعات العمالء، مئقوا التصنیع،

 مثل عن  تكشف  قد   والتي  ثالث  طرف  ألي  والملكیة  السریة  المعلومات  على  أیضا  السریة  المعلومات  وتشمل
 . اآلخر الطرف لعم سیاق في الطرفین من ألي المعلومات تلك

 أن  كنویم  آخر  شكل  أي  أو  سمعي  تصویري،  رسومي،  كالمي،  ابي،تك  بشكل  السریة  المعلومات  نقل  یتم  قد 
 .             أخرى ھیئة على أو مجسم، نموذج الكتروني، أو مغناطیسي بشكل ورق، على تخزن أو تقدم
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 سیاسة عدم افشاء المعلومات و البیانات  في المشمولین  األشخاص •
 لـھ  تكشف  ممن  مستقل  مقاول  أو  أو موظفة  موظف  يأ  على  سیاسة عدم افشاء المعلومات و البیانات  تنطبق

وكـذلك علـى المـوظفین و   .العمـل  ممارسـة  سـیاق  فـي  اإلدارة العامـة للتعلـیم    تمتلكھـا  التـي  السـریة  تالمعلوما
 –) مـن نظـام الخدمـة المدنیـة  ۱۲ة (\ن المـاد الموظفات بعد ترك الخدمة بناء علـى مـا ورد فـي الفقـرة (ھــ) مـ

 وظیفتھ حتى بعد ترك الخدمة). الموظف إفشاء األسرار التي یطلع علیھا بحكمیحضر على (الواجبات 
 
 
 والمطلوبة  المحظورة األعمال •

 ألي  طریقـة  بـأي  الكشـف  أو  نشـر،  اسـتغالل،  مـن  السـریة  المعلومـات  یتلقون  الذین  األشخاص  على  یحظر
 لمصـلحة بالعمـل للقیـام ضـروريلا  الحـد   باسـتثناء  تجـاري،  نشـاط  أو  شـركة،  أو  شـخص،  ألي  ةسری  معلومات

 ھا.من وبإذن اإلدارة العامة للتعلیم 
 المعلومـات  كشـف  علیـھ  فیحظـر  ثالث،  طرف  أو  مستقل  مقاول  السریة  للمعلومات  المتلقي  الشخص  كان  إذا
 تلك  على  لإلطالع  بحاجة  ھم  الذین  موظفیھ  باستثناء  منظمة  أو  تجاري،  نشاط  أو  شركة،  أو  شخص،  ألي  السریة

 أن  علـى  السـریة،  المعلومـات  على  الحصول  لغرض  أو  یفيوظ  كشرط  إما  الموافقة،  لھم  سبق  والذین  المعلومات
 . االتفاقیة ھذه في الموجودة لتلك كبیر حد  الى مماثلة وشروط ببنود  ملتزمین یكونوا

 مـن  السریة  تامللمعلو  انعكاسیة  ھندسة  عمل  أو  نسخ  من  السریة  ماتعلوللم  المتلقین  األشخاص  على  یحظر
 ..اإلدارة العامة للتعلیم  من صریح إذن  دون

 آمـن  بشـكلللتعلیم  (العامـة)  لـإلدارة  السـریة  المعلومات  یبقوا  أن  السریة  للمعلومات  المتلقین  األشخاص  یلزم
 . السریة المعلومات لحمایة لةالمعقو التدابیر كافة یأخذوا  وأن

 
 أي  حصـول  عنـد   مباشـرة  اإلدارة العامـة للتعلـیم    بإشـعار  یقوموا  أن  السریة  للمعلومات  نالمتلقی  األشخاص  على
 أي معالجـة فـي اإلدارة العامـة للتعلـیم  مساعدة على والموافقة السریة، للمعلومات كشف  أو  بھ  مصرح  غیر  استخدام

 .  السریة للمعلومات كشف أو بھ مصرح غیر مخدااست
 
 سیاسة عدم افشاء المعلومات و البیانات  اتفاق   تا بمتطل •

 السـریة،  للمعلومات  المتلقین  األشخاص  من  یطلب  ،سیاسة عدم افشاء المعلومات و البیانات  ألھداف  زاتعزی
 والـذي  رسـمیا،  الكشـف  عدم  اتفاق  فیذ بتن  یقوموا  أن  السریة،  المعلومات  لتلقي  موضع  في  ھم  الذین  األشخاص  أو

 تقـوم مـالم أو حتـى  األبـد   الـى  المفعـول  سـاري  یبقـى  وسـوف  التوقیـع  فور  مباشرة  عولفمال  ساري  یصبح  سوف
 یكـون  سـوف  االلتـزام  إنھـاء  إن.  المفعـول  سـاري  یعـد   لـم  االتفـاق  بـأن  یفیـد   إشعار  بتقدیم  اإلدارة العامة للتعلیم  

 وموقعـا  خطیـا  اإلشـعار  یكـون  نأ  یجب  و.  اإلنھاء  إشعار  في  المحددة  السریة  المعلومات  تلك  على  فقط  مقصورا
 .اإلدارة العامة للتعلیم  من مفوض ممثل قبل من

 
 
 االنتھاك عقوبات •

 اإلدارة العامـة للتعلـیم او موظفة بـ ھذه من قبل موظف سیاسة عدم افشاء المعلومات و البیاناتإن المخالفة ل
وفـي حالـة ثبـوت المخالفـة یكـون الموظف/الموظفـة عرضـة  .وفق األنظمـة المقـررةیؤدي الى إجراء تأدیبي  س
عقوبة المقررة وفقا لنظام تأدیب الموظفین و عقوبات نشر الوثائق السریة وإفشائھا الصـادر بالمرسـوم الملكـي لل

 ھـ. ۸/٥/۱٤۳۲و تاریخ  ۳٥رقم 
 الـى  تـؤدي  وقد   للعقد   اخرق  مستقل  مقاول  قبل  من  ھذه  البیاناتء المعلومات و  سیاسة عدم افشاتعد المخالفة ل

 العقـد   فـي  علیھـا  المنصوص  اإلدارة العامة للتعلیم    التزامات  وتصبح  االستئجار  مقابل  العمل  التفاق  فوري  إنھاء
 .وباطلة الغیة

 األضـرار عـن  القـانون  بموجب  مناسب  ھو  بما  ملاك  تعویض  على  الحصول  اإلدارة العامة للتعلیم    حق  من
 . بعملھا القیام على وقدرتھا سمعتھا و إنتاجھا، و عملیاتھا، و اإلدارة العامة للتعلیم بـ تلحق قد  التي ةالمستمر
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 سیاسة عدم افشاء المعلومات و البیاناتب  إقرار •

 الخاصة بالشركة. م افشاء المعلومات و البیاناتة عد سیاسھذا النموذج یستخدم لإلقرار باستالم واالمتثال ل
 
 اإلجراء •

 أكمل الخطوات التالیة:
 .المعلومات و البیانات سیاسة عدم افشاء اقرأ .۱
 قم بالتوقیع وتدوین التاریخ في األماكن المخصصة لذلك. .۲
 قم بإرجاع نسخة من ھذه الوثیقة الموقعة الى إدارة تقنیة المعلومات. .۳

 
 
 
 التوقیع •

 دناه، فإني أوافق عل الشروط التالیة:قیع أبالتو
 وأفھم وأوافق علیھا. اتسیاسة عدم افشاء المعلومات و البیاننسخة من  وقرأت تملقد استل .۱
اإلدارة تبقى من ملكیة  اإلدارة العامة للتعلیم أفھم و أوافق على أن أي برامج وأجھزة تقدم الي من قبل  .۲

 .العامة للتعلیم 
بـل تحدیث ألي برامج أو أجھزة یتم تزویدي بھا مـن ق  أفھم و أوافق على أن ال أقوم بتغییر، تعدیل، أو .۳

 بدون الحصول على إذن من إدارة تقنیة المعلومات. اإلدارة العامة للتعلیم 
جـب أن أقـوم مباشـرة كـان، ی  ألي سـبب  اإلدارة العامة للتعلیم  أفھم و أوافق على أنھ في حالة مغادرة   .٤

 دارة العامـة للتعلـیم اإلسوخة لكل البرامج، و مواد الحاسـب أو معداتـھ الـى نمبإعادة النسخ األصلیة وال
والتي إمـا أن  تكـون فـي حیـازتي أو بشـكل مباشـر أو غیـر   اإلدارة العامة للتعلیم  والتي استلمتھا من  

 مباشر تحت سیطرتي.
 اإلدارة العامـة للتعلـیم قدمـة مـن  جمیـع البـرامج المالمحافظة علـى  أوافق على أنھ یتوجب علي    أفھم و .٥

 واألجھزة من السرقة واألضرار المادیة.
 
 

 .للتنویھ: ھذه السیاسة لیست بدیال عن المشورة القانونیة. إذا كان لدیك تساؤالت حول ھذه السیاسة، قم بمراجعة محام
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 (Instance Messaging IM) المباشرةالمراسالت 

 (Video Conferencing) عن بعدالمرئیة و  تماعاتاإلج

 )Social Networkingالتواصل االجتماعي (

 )SMSبرامج رسائل الجوال القصیرة (

 .م۱۷/۱۱/۲۰۲۰ھـ الموافق ۰۲/۰٤/۱٤٤۲ بتاریخآخر تحدیث تم 

 



 العامة للتعلیم بالمنطقة الشرقیة  اإلدارة

 قنیات المعلومات واالتصاالت تسیاسات استخدام 
 

 

لتعلیم لالعامة  اإلدارةترجمة من حقوق الم اإلتفاقیةو   .CNET Networks, Incو ترجمتھا من شركة  اإلتفاقیة حقوق ھذهتم شراء 
 office47@edueast.gov.saللتواصل :                              .        ©م  ۲۰۲۰ھـ ، ۱٤٤۲ -  بالمنطقة الشرقیة

  

 ۱۳ | صفحة

 مقدمة
عن بعد و  ، )  و االجتماعات المرئیةInstant Messaging  )IMالفوریة  إن استخدام برامج المراسالت

)Video Conferencing() و التواصــل االجتمــاعي ،Social Networking ــرامج الرســائل القصــیرة ) ، و ب
)SMS  (  مثل برامج المحادثات المباشـر) و عـن بعـد ،  و برنـامج االجتماعـات المرئیـة    ،  ةفي العدید من التطبیقات

Polycom    تواصل و برنامج   –رة  عبر الشبكة الداخلیة  ،و برامج التواصل االجتماعي  ، و برامج الرسائل القصی
Microsoft SharePointالعمـل فـي  و زمـیالت ) یعد من الوسـائل الفاعلـة فـي التخاطـب و التواصـل مـع زمـالء

ھــذه التقنیــة ســتكون اداة مفیــدة اذا اســتخدمت  إنَ البعیــدة.  و خاصــة المكاتــب و التعلــیم مكاتــب التعلــیم اإلدارات و 
لمنـع   اإلتفاقیـةبوضع ھـذه    اإلدارة العامة للتعلیم  المناسبة. لقد قامت إدارة تقنیة المعلومات في    بالطریقة الصحیحة و

برامج الرسائل مرئیة ، و عن بُعد و ، التواصل االجتماعي ، و  إساءة استخدام المراسالت الفوریة ، و االجتماعات ال
 القصیرة  .

 األھداف
و االجتماعـات   ،لمراسـالت الفوریـة  لبـرامج ا  العریضـة لالسـتخدام االمثـل  الخطـوط  االتفاقیـةستحدد ھذه  

اإلدارة العامـة ا فـي  و آلیـة قبولھـ  ، و برامج التواصل االجتماعي ، و برامج الرسائل القصـیرة    عد و عن بُ   ،  المرئیة
عـد و التواصـل االجتمـاعي و بـرامج االجتماعـات المرئیـة و عـن بُ   الفوریة وإساءة استخدام المراسالت  . إن  للتعلیم  

 الرسائل القصیرة  سینتج عنھ تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في ھذه اإلتفاقیة. 

 المعنیون
و المتعاقـدین معھـا و     اإلدارة العامـة للتعلـیم  و الموظفـات فـي  علـى جمیـع المـوظفین    االتفاقیةتطبق ھذه  

 لى الوصول الى ھذه الخدمة عبر شبكة اإلدارة الداخلیة و الخارجیة. الزائرین لھا الذین لدیھم القدرة ع

 االستثناءات  
 ال یوجد.

 االتفاقیةتفاصیل  

 البرامج
ماعات المرئیة ، و عن بُعـد و المراسالت الفوریة ، و االجت  برنامجبتبني       اإلدارة العامة للتعلیم  لقد قامت  

برنـامج االجتماعـات  العدید من البـرامج و التطبیقـات مثـل لرسائل القصیرة  عبر، التواصل االجتماعي ، و برامج ا
 ، و ھذا قابل للتغییر. Microsoft SharePointو برنامج تواصل و برنامج  Polycomعن بعد 

 ضعة للسیاسةالخا  أجھزة الحاسب اآللي ضمن الشبكة الداخلیة
اسالت الفوریة ، و االجتماعات المرئیة ، و عن بُعد و جمیع أجھزة الحاسب اآللي التي یوجد بھا نظام المر

، التواصل االجتماعي ، و برامج الرسائل القصـیرة  و التـي تـم تركیبھـا مـن قبـل ادارة تقنیـة المعلومـات وخاضـعة 
رغم من ان ادارة تقنیة المعلومـات ال تمتلـك برنـامج المراسـالت تعلیمات الدخول (اسم مستخدم و رقم سري). و بالل
لفوریة ، و االجتماعات المرئیة ، و عن بُعد و ، التواصل االجتماعي ، و برامج الرسائل القصیرة  و لكنھـا سـتوفر ا

 التدریب األساسي الستخدام البرامج.
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 الخاضعة للسیاسة  آللي الشخصیةأجھزة الحاسب ا
فـي التواصـل   ترغبـ  /و رغـب  أو الموظفة  برامج على أجھزة الحاسب الشخصیة للموظفاذا تم تركیب ال

الى ادارة تقنیة    -إذا لم تكن موجودة –الخاصة  بیاناتھا /ارسال بیاناتھ  فعلیھا  /مع منسوبي او منسوبات اإلدارة فعلیھ
 و الحصول على االذن المباشر منھا. )ات شعبة (قسم) الشبك( المعلومات

 لیاتالمسؤو

 شعبة (قسم) الشبكات  رئیس 
في ادارة تقنیة المعلومات . و سـیكون   شعبة (قسم) الشبكات  تقع على عاتق  المسؤولیة الكاملة عن البرامج  

الجتماعـات ھـو المسـؤول عـن تركیـب البـرامج الخاصـة بالمراسـالت الفوریـة ، و ا  شعبة (قسـم) الشـبكات رئیس  
ع رئـیس جتماعي ، و برامج الرسـائل القصـیرة  . و علـى الجمیـع التواصـل مـالمرئیة ، و عن بُعد و ، التواصل اال

 أو من ینیب لتركیب او تحدیث البرامج. شعبة (قسم) الشبكات
للمـوظفین او الموظفـات الـذین یـتم تركیـب   شـعبة (قسـم) الشـبكات  ویجب تقدیم التدریب المناسب من قبل  

 البرامج لھم وفق اإلمكانات المادیة المتاحة.
استخدام  برنامج المراسالت الفوریة الشبكات (أو من ینیب) مسؤول عن مراقبة  (قسم) ما ان رئیس شعبةك

، و االجتماعات المرئیة ، و عن بُعـد و ، التواصـل االجتمـاعي ، و بـرامج الرسـائل القصـیرة  وتحدیـد مـا اذا كـان 
مراجعة و مساءلة المستخدمین لتحدیـد   لشبكات  شعبة (قسم) او سلیما. و یكون من مسؤولیة رئیس  االستخدام نظامیا  

 دام بالتنسیق مع اإلدارات ذات العالقة. مدى نظامیة االستخ

 المستخدمون العادیون
یجب على الموظفین و الموظفات الحصول على ِإذن إدارة تقنیة المعلومات قبل تركیـب برنـامج أو أجھـزة 

ن بُعد و ، التواصل االجتمـاعي ، و بـرامج الرسـائل القصـیرة  ، مراسالت الفوریة ، و االجتماعات المرئیة ، و عال
یجب علیھم فقط استخدام برامج اإلدارة الخاصـة بالمراسـالت الفوریـة ، و االجتماعـات المرئیـة ، و عـن بُعـد و ، و

 مـع المـوظفین والموظفـات ، وإذا طلـب مـنھم تسـلیم التواصل االجتمـاعي ، و بـرامج الرسـائل القصـیرة  للتخاطـب
 األجھزة الخاصة بالبرامج فعلیھم تسلیم ما لدیھم في أقرب وقت.

االجتماعـات المرئیـة و عـن بُعـد و   الفوریـة وأصبحت الكثیر من الشركات تسـتخدم خـدمات المراسـالت   
 وإذا تم استخدام ھذه الخدمات مقابـل مبـالغوعة.  المتنالتواصل االجتماعي و برامج الرسائل القصیرة  لتقدیم خدماتھا  

 كاملة.مالیة محددة فیتعین على المستخدم دفع ھذه المبالغ 

ستخدام الشخصي للمراسالت الفوریة  و االجتماعات المرئیة و عن بُعد و التواصل االجتماعي و برامج اال
 الرسائل القصیرة 

تمـاعي ، جتماعات المرئیة ، و عن بُعد و ، التواصـل االجال یجب استخدام نظم المراسالت الفوریة ، و اال
العمل أو األعمال التجاریة أو التسلیة والترفیـھ مـا لـم یـتم و برامج الرسائل القصیرة  لألعمال التي ال تمس مصلحة  

 .التصریح بھا من قبل مدیر إدارة تقنیة المعلومات شخصیاً ، وبناًء على ما یتم عرضھ على اللجان المختصة 

 االستخدام  ضوابط 
 لحة العمل. ذات الطابع السري أو التي قد تؤثر على مص و المحادثات مراسالتال تقم باستخدام البرامج لل .۱
االجتماعـات المرئیـة و عـن بُعـد و التواصـل   الفوریـة والمراسـالت  او برامج عبر بـرامج  ال تقم بقبول أي مرفقات   .۲

 االجتماعي و برامج الرسائل القصیرة . 
 و لیس عبر البرامج. رفقات یجب أن ترسل عبر نظام البرید اإللكترونيالم .۳
راسـالت الفوریـة ، و االجتماعـات المرئیـة ، و عـن بُعـد و ، التواصـل یجب أن تعلم أن المحادثات عبر برنـامج الم .٤

 االجتماعي ، و برامج الرسائل القصیرة  یمكن مراقبتھا عبر اإلدارات ذات العالقة.
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 ۱٥ | صفحة

 إلدارة المعنیة.تماعات جدیدة إال عن طریق اذن مباشر من مدیر اعدم فتح غرف اج .٥

 سیاسة األمان
خدم أو الـرقم السـري الخـاص بـدخولك علـى برنـامج المراسـالت الفوریـة ، و إذا ساورك الشـك فـي أن اسـم المسـت .۱

علیك إغالق فرقتھ  االجتماعات المرئیة ، و عن بُعد و ، التواصل االجتماعي ، و برامج الرسائل القصیرة  قد تمت س
بُعد   عن  خاصة بالدخولإذا تمت سرقة بیاناتك الوعم الفني في ادارة تقنیة المعلومات.  جھازك و االتصال مباشرة بالد 

و التواصل االجتماعي و برامج الرسائل القصیرة  أوقات الدوام الرسمي قم بإغالق الجھاز و اتصل بالدعم الفني في 
 .وقت ممكناقرب 

مسؤولیة كاملة علـى أن   لونالدعم للبرنامج مسؤو  ولمستخدمون للبرنامج من الجھات الخارجیة و مقدمالموظفون و ا .۲
 لبرامج بالطرق الصحیحة و النظامیة.یتم استخدام ا

المحتـوى الـذي یـتم كتابتـھ فـي برنـامج المراسـالت الفوریـة ، و   عـنفي جمیـع األوقـات یكـون المسـتخدم مسـؤوال   .۳
ائل القصیرة  أو استقبالھ و الموافقة علیـھ. عن بُعد و ، التواصل االجتماعي ، و برامج الرساالجتماعات المرئیة ، و  

ألي جھـة قـد یترتـب علیھـا نشـرھا فـي   أو المراسـالت  م عـدم التصـریح بمحتـوى المحادثـاتعلى المسـتخد یجب    و
 الصحافة أو تقدیمھا كأدلة في المحاكم.

 
تبارھـا ملكیـة عامـة. و مج ھـي مـن ملكیـة اإلدارة العامـة و مـن الممكـن اعجمیع الرسائل التي یتم تداولھا عبر البرا .٤

 على البیانات المرسلة عبر البرامج إذا اقتضت المصلحة ذلك. الطالعو ااإلدارة العامة لھا الصالحیة للدخول  
خـدمات یجـب أال البیانات الشخصیة الخاصة و أرقام بطاقات االئتمان و البیانات الخاصة بالدخول على البـرامج و ال .٥

ي ، و بـرامج ریـة ، و االجتماعـات المرئیـة ، و عـن بُعـد و ، التواصـل االجتمـاعیتم تـداولھا عبـر المراسـالت الفو
 الرسائل القصیرة  بطریقة غیر مشفرة في أي وقت من األوقات.

 الرسمي ترخیص االستخدام
و بـرامج الرسـائل   ،  التواصـل االجتمـاعي  ،  وو عـن بُعـد    ،  و االجتماعات المرئیـة  ،المراسالت الفوریة  برامج  إن   .۱

مح باالستخدام الشخصي العارض إذا تطلـب یجب أن تستخدم عموما فقط لألنشطة الرسمیة. یس  اإلدارة  فيیرة   القص
االجتماعات المرئیة و عـن بُعـد  الفوریة والمراسالت  استخدام برامجاألمر وذلك بسبب حالة عاجلة أو طارئة. یمنع  

خاصـة، أو ألغـراض التجاریة النشطة األ  و  الخیریة  الجتماعي و برامج الرسائل القصیرة  في المساعيو التواصل ا
ما لم یتم الموافقة علیھ بوضوح مـن قبـل مـدیر إدارة تقنیـة المعلومـات أو (أحـد ممـن یمثلـھ/ینوب   رفیھ،و الت  التسلیة
 عنھ). 

عن بُعد  المراسالت الفوریة ، و االجتماعات المرئیة ، وبرنامج  ونود تذكیر الموظفین و الموظفات على أن استخدام   .۲
بما في ذلك االتصاالت اإللكترونیة، یجب أن ال یـؤدي أبـدا   و ، التواصل االجتماعي ، و برامج الرسائل القصیرة  ،

ت ولن یتم التغاضـي أبـدا عـن اسـتخدام البـرامج أو أجھـزة االتصـاال إلى خلق صورة أو حقیقة الستخدام غیر مالئم.
لـك طة مثل (االنتھاكات/المضایقات)، التھدیدات، الخ.، وسـوف یـؤدي ذ في أنش  باإلدارةاإللكترونیة األخرى الخاصة  

  إلى إجراء تأدیبي فوري.

 العقوبات القانونیة
القانونیة مـن  ءلةفي حالة مخالفة األنظمة في ھذه اإلتفاقیة فإن الموظف أو الموظفة سیكونون عرضة للمسا

جھـات وللجھات ذات العالقة أو األطراف المتضـررة رفعھـا لل ، اإلدارة العامة للتعلیم ات ذات العالقة في  قبل اإلدار
  المختصة.القضائیة 

وفي حالة ثبوت المخالفة یكون الموظف/الموظفة عرضة للعقوبة المقـررة وفقـا لنظـام تأدیـب المـوظفین و 
 ھـ. ۸/٥/۱٤۳۲و تاریخ  ۳٥صادر بالمرسوم الملكي رقم عقوبات نشر الوثائق السریة وإفشائھا ال
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 ۱٦ | صفحة

   االتفاقیةالموافقة على 

 -أكمل الخطوات التالیة : 
رأت اإلتفاقیة الخاصة بالمراسالت الفوریة  و االجتماعات المرئیة و عن بُعد و التواصل االجتماعي و لقد ق •

 برامج الرسائل القصیرة . 
 قیة. أقر بجمیع البنود الواردة في اإلتفا •

التواصـل االجتماعـات المرئیـة و عـن بُعـد و    الفوریـة واتفاقیة المراسالت  قرارك بالموافقة یدل على أنك قرأت  إ  إنَ 
 فیھا.االجتماعي و برامج الرسائل القصیرة  وكذلك موافقتك على ما ورد 
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 ۱۷ | صفحة

 )Password Policyسیاسة كلمات المرور (
 

 .م۱۷/۱۱/۲۰۲۰ھـ الموافق ۰۲/۰٤/۱٤٤۲ بتاریخآخر تحدیث تم 
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 ۱۸ | صفحة

 مصطلحات:
 .اإلدارة العامة للتعلیم :  )العامة(اإلدارة   •
 مقدمة •

 
دى قوة و ضعف كلمات المرور. تعتبر كلمات المرور البسـیطة أو إن أخطر الثغرات األمنیة ألي منظمة تكمن في م

مشتركة غیر فعالة وتساعد القراصنة وغیرھم فـي محـاوالتھم الغیـر مشـروعة للوصـول الـى البیانـات الحساسـة ، ال
ا أھمیـة والبیانات واالتصاالت لإلدارة العامـة یعتبـر ذ   والسریة الخاصة باإلدارة العامة. إن حمایة األجھزة واألنظمة

 ملیة.    قصوى؛ كلمات المرور القویة تلعب دورا مھما في ھذه الع
 

 الھدف •
، عامل أو عاملـة مؤقـت أو متطـوع فـي مقاول  إن الھدف من ھذه السیاسة ھو التأكد من أن كل موظف أو موظفة ،  

 على كلمات المرور.   م باإلرشادات الخاصة بإنشاء وإدارة والمحافظة اإلدارة العامة یفھم ویوافق على االلتزا
 

 النطاق  •
العامــة علــى جمیــع المــوظفین و الموظفــات ، المقــاولین ، العــاملین المــؤقتین،  تطبــق سیاســة كلمــة المــرور لــإلدارة

أو البریــد المتطــوعین وكــل مــن یعمــل علــى أجھــزة الحاســب المقدمــة مــن المنظمــة أو یســتخدم خــدمات اإلنترنــت 
أجھـزة الحاسـب   مة. إن أي استخدام لحسابات المستخدم الخاصة باإلدارة العامة ،اإللكتروني المقدمة من اإلدارة العا

اإللكترونیة یجب أن یتوافق مع اإلرشـادات الـواردة فـي   واالتصاالتالمكتبیة والمحمولة، الخوادم، خدمات اإلنترنت  
 ھذه السیاسة.

  
 إدارة كلمات المرور •

 بوح بھا ألي أحد أبدا، وھي تخضع للقواعد التالیة:إن كلمات المرور لكل األنظمة یجب أن ال یتم ال
 

حدث بكلمات المرور أو كتابتھا أو إرسالھا بالبرید اإللكترونـي أو التلمـیح بھـا أو مشـاركتھا أو أن الت  مال یت .۱
 تعرف ألي شخص غیر المستخدم المعني بذلك.

. بدال مـن یب لسبب مرضيرور ألجل "تغطیة" لشخص آخر خارج المكتب أو متغتشارك كلمات الم  مال یت .۲
 ول على حساب مؤقت.ذلك، اتصل بإدارة تقنیة المعلومات للحص

 كلمات المرور یجب أن ال تكتب على الورق أبدا أو أن یتم كتابتھا وإخفائھا بالقرب من محطة العمل. .۳
دم صیة شاشة التوقف والتي تتطلب إدخـال اسـم المسـتخیجب أن تستخدم جمیع أجھزة الحاسب والخوادم خا .٤

 ة أطول من ثالث دقائق.وكلمة المرور لمعاودة الوصول عند ترك النظام خامال ألي فتر
 یوما. ۹۰یفضل و بشكل كبیر جدا تغییر كلمات المرور كل  .٥
 إعادة استخدام كلمات المرور أبدا. میت أالیجب  .٦

 
 تعقید كلمة المرور •

 اییر التالیة:لمات المرور الخاصة بأنظمة المستخدمین مع المعیجب أن تتطابق ك
 األقل. كلمات المرور یجب أن تكون بطول ثمانیة أحرف على .۱
 كلمات المرور یجب أن تحتوي على كل من حروف وأرقام. .۲
 ذلك. نما أمككلمات المرور ینبغي أن تحتوي على رموز(مثال !، @، #،$، %،^،&،*) متى  .۳
 ي أن تحتوي على أحرف صغیرة وكبیرة.كلمات المرور ینبغ .٤
، االجتمـاعيرقم الضـمان    ور یجب أن ال تحتوي على جزأ من اسمك، العنوان، تاریخ الوالدة،كلمات المر .٥

 اللقب، العائلة، اسم المستخدم، اسم فریق ریاضي أو كلمة واردة في القاموس أو مكتوبة بالعكس.
 أي من األعلى مسبوقا أو متبوعا برقم. .٦
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 ۱۹ | صفحة

 
 یة والمالیة مع المعاییر التالیة:ن تتطابق كلمات المرور الخاصة باألنظمة اإلداریجب أ •

 طول عشرة أحرف على األقل.كلمات المرور یجب أن تكون ب .۱
 كلمات المرور یجب أن تحتوي على كل من حروف وأرقام. .۲
 كلمات المرور یجب أن تحتوي على أحرف صغیرة وكبیرة. .۳
 %،^،&،*،.،).  ألقل ثالثة رموز غیر أبجدیة: (مثال !، @، #،$،كلمات المرور یجب أن تشمل على ا .٤
، العنوان، تاریخ الوالدة، رقم الضـمان اإلجتمـاعي، كلمات المرور یجب أن ال تحتوي على جزأ من اسمك .٥

 اللقب، العائلة، اسم المستخدم، اسم فریق ریاضي أو كلمة واردة في القاموس أو مكتوبة بالعكس.
 قا أو متبوعا برقم.أي من األعلى مسبو .٦

 
 األنظمة المشمولة •

وظفـات ، مقـاولین ، عمـال مـؤقتین ، شادات الخاصة بسیاسة كلمات المرور تطبق على كـل المـوظفین و المإن اإلر
 متطوعین أو آخرین ممن یعمل على الحسابات،  المعدات والخدمات المقدمة من اإلدارة العامة ، بما یشمل التالي:

 
 مة التشغیل والشبكة الداخلیة.حسابات مستخدم أنظ .۱
 .حسابات االنترنت .۲
 .جماعیةحسابات  .۳
 حسابات البرید االلكتروني. .٤
 .(ERP)د المؤسسات  أنظمة تخطیط موار .٥
 ).CRMمنصات إدارة عالقة العمالء( .٦
 ).VPN( االفتراضیةخدمات الشبكة الخاصة  .۷
 .(BIOS)كلمات السر للحاسب  .۸

 
 المخالفات والعقوبات •

القانونیـة مـن قبـل   ءلةسـیكونون عرضـة للمسـانظمة في ھذه اإلتفاقیة فـإن الموظـف أو الموظفـة  في حالة مخالفة األ
وللجھـات ذات العالقـة أو األطـراف المتضـررة رفعھـا للجھـات   ،  اإلدارة العامـة للتعلـیم  فـي    اإلدارات ذات العالقة

  المختصة.القضائیة 
وظفین و عقوبات نشر فة عرضة للعقوبة المقررة وفقا لنظام تأدیب الموفي حالة ثبوت المخالفة یكون الموظف/الموظ

 ھـ. ۸/٥/۱٤۳۲و تاریخ  ۳٥الملكي رقم الوثائق السریة وإفشائھا الصادر بالمرسوم 
 إقرار بسیاسة كلمة المرور •

 لسیاسة كلمة المرور الخاصة باإلدارة العامة. واالمتثالھذا النموذج یستخدم لإلقرار باستالم 
 

 جراءاإل •
 أكمل الخطوات التالیة:

 لمرورسیاسة كلمة ا اقرأ .۱
 قم بالتوقیع وتدوین التاریخ في األماكن المخصصة لذلك. .۲
 م بإرجاع نسخة من ھذه الوثیقة الموقعة الى إدارة تقنیة المعلومات.ق .۳

 التوقیع •
 التالیة: الشروطإن توقیعك یشھد بموافقتك على 

 لمرور و أفھم وأوافق علیھا.  لقد استلمت وقرأت نسخة من سیاسة كلمة ا .۱
 اسة كلمة المرور قد یؤدي الى اتخاذ إجراء قانوني ضدي. أفھم بأن خرق سی .۲

 
 یھ: ھذه السیاسة لیست بدیال عن المشورة القانونیة. اذا كان لدیك تساؤالت حول ھذه السیاسة، قم بمراجعة محام.للتنو
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 سیاسة كلمة مرور فعالةأھمیة استخدام 
 Brien M. Poseyبواسطة: 

 .م۱۷/۱۱/۲۰۲۰ھـ الموافق ۰۲/۰٤/۱٤٤۲ بتاریخآخر تحدیث تم 
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ابة أن أكتب الوضوح، لدرجة أني أعترف أني أشعر بسئ من الغرإن الحاجة لسیاسة كلمة مرور فعالة أمر في غایة  

سھولة أن أجمع الضرورة لسیاسة كلمـة مـرور فعالـة فـي جملـة واحـدة. مقاال حول ھذا الموضوع. في الحقیقة، أستطیع وبكل 
بعـض المنظمـات أنت بحاجة لسیاسة كلمة مرور فعالة لكي تمنع تخمین أو اختراق كلمات المرور. وبـالرغم مـن ذلـك، توجـد 

فعالة لكلمة المرور أمـر مرور بجدیة. في ھذا المقال، سوف أشرح لماذا یعتبر وجود سیاسة مع أمن كلمات ال  ىوالتي ال تتعاط
 في غایة األھمیة حتى بالنسبة للشركات الصغیرة ذات الحد األدنى من المتطلبات األمنیة.

 
 تقنیــة المعلومــات موظفــوكلمــة مــرور مســلیة. ألــزم لقــد قمــت مــرة بعمــل استشــاري لشــركة صــغیرة ذات سیاســة 

كلمات المرور تلك. لم یكن ھنـاك حـد أدنـى لطـول كلمـات المستخدمین باستخدام كلمات مرور، ولكن لم یضعوا أي قیود على 
سؤال الشخص المرور أو متطلبات التعقید، وكلمات المرور لم تكن لتنقضي فعالیتھا أبدا. لم أكن أرید اإلساءة، ولكن كان علي  

ن المسـتخدمین لـم یكـن رور. وكانت اجابتھ بأن أمن كلمات المرور لم یكن حقیقة مھما ألالمسؤول عن فقدان األمن لكلمات الم
 .ءلدیھم صالحیات لعمل شي

 
في ذلك الوقت، تركت الموضوع ألني لم أكن ھناك للعمل على قضایا أمنیة. على كل حال، أریـد أن أغتـنم الفرصـة 

 رة سیئة، حتى عندما یكون للمستخدمین أدنى الصالحیات.ح لماذا عدم وجود سیاسة لكلمة المرور یعتبر فكاآلن لشر
 

مـا. فكـر فـي ذلـك للحظـة. ال  ءألھمیة أمن كلمة المرور ھو أن المستخدمین یوجد لـدیھم صـالحیات لشـي أول سبب
مــا. مھمــا كانــت المــوارد التــي  یصــل الیھــا  ءلوجــود حســابات للمســتخدمین اذا لــم یكونــوا بحاجــة للوصــول الــى شــي ةحاجــ
 خدمین، البد من حمایتھا.المست

  
ألھمیة، دعنا ننظر الى أبسط نمـوذج عمـل یمكننـي التفكیـر فیـھ، نظـام عمـل بریـد معرفة لماذا ھذا األمر في غایة ال 

دمون لـدیك سـوف یكونـون صغیر. في عمل مثل ذلك، الطلبات سوف تأتي عن طریق الویب أو بالھاتف أو بالفـاكس. المسـتخ
 ت الى النظام بحیث یكون باإلمكان شحن طلب العمیل.مسؤولین عن إدخال الطلبا

 
أھمیة أن یكون لدیھم كلمة مـرور قویـة. ومـع ذلـك تخیـل مـا   رمستخدم یقوم فقط بإدخال الطلب، قد ال تظھاذا كان ال

لو أن كلمـة المـرور حصـل علیھـا أحـد المخـربین،  لیحدث لو أن كلمة مرور المستخدم سقطت في أیدي أشخاص آخرین.  نكا
ة لـدیك. وربمـا أسـوأ مـن ذلـك، قـد یـتم حـذف قاعـدة بیانـات جموعة من الطلبات المزیفة ربما یتم إدخالھا فقط للخبطة القائمم

ة العمیـل العمالء بالكامل، أو نشرھا على اإلنترنت. إذا حصل منافسوك على كلمة مرور المستخدم، ربما یقومـوا بسـرقة قائمـ
ة القائمـة. مة مرور المسـتخدم، ربمـا یقـوم بوضـع طلبـات مزیفـة فـي محاولـة لسـرقلدیك. ولو أن سارقا كان لیحصل على كل

لعمالئك. إن النقطة ھنا أن ھذا الحساب الـذي قـد یبـدو   ةوبالمثل، فمن المحتمل أن یقوم السارق بسرقة أرقام البطاقات االئتمانی
 د من األغراض السیئة. بریئا قد یستخدم في العدی

 
الـذي مـن الممكـن أن   فترض أنك قمت بإغالق نظام طلب اإلدخال في محاولة لتقلیل الخطـرولمصلحة النقاش دعنا ن

یسببھ مستخدم واحد. حتى في وضع مثل ذلك، یبقى من األھمیة أن یكون لدیك سیاسة كلمة مرور جیدة ألن الھاكر یستطیع أن 
 مة أخرى.حسابا مخترقا كخطوة أولیة نحو السیطرة على أنظ) لیستخدم (وغالبا ما یفع

   
صـنة، ولكـن دعونـا نتظـاھر للحظـة أن شـركتنا الوھمیـة تتطلـب تحویل ھذه المقالة الى دورة مكثفة عـن لقر  د ال أری

اب مـا، كلمات مرور، ولكن لیس لدیھا أي متطلبات أخرى نحوھا. لو كان على الھاكر أن یخترق أو یخمن كلمة المـرور لحسـ
لمحتمـل أن ون أن سیاسة كلمة المرور للمنظمة عبارة عن أضحوكة. حینھا مـن احتى لو كان حسابا "غیر مھما"، سوف یدرك

یقوموا باختراق كلمات المرور لحسابات أخرى. حتى لو لم یكن لحسـاب واحـد القـدرة للقیـام بـأي ضـرر حقیقـي، فاالسـتخدام 
    الجماعي لعدة حسابات قد یكون مدمرا.  

 
 مة مرور جیدة أمرا ضروریا، حتى في المنظمات الصغیرة ھـو أنـھ لـوسبب واحد أخیر لماذا یعتبر وجود سیاسة كل

قام شخص بتسجیل الدخول بحساب لیس لھ، قد یسبب ھذا كل أنواع المشاكل للمستخدم الـذي تـم اختـراق حسـابھ. علـى سـبیل 
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ن النظـام، حینھـا م استخدم ذلك الحساب لشن ھجـوم ضـد أجـزاء أخـرى مـالمثال، لو قام الھاكر باختراق حساب لمستخدم ما ث
 لدیك باتھام بطریق الخطأ المستخدم لذلك الحساب بشن الھجوم. سوف تقوم آلیات التدقیق والمراقبة في الشبكة 

 
دخول دعنا نرجع للوراء للمثال األول عـن شـركة نظـام البریـد الوھمیـة للحظـة. افتـرض ان الھـاكر قـام بتسـجیل الـ

فمن المحتمـل الطلب وبدأ بالعبث مع نظام ادخال الطلب. اذا تم حذف الطلبات، كمستخدم والذي یكون عادة مسؤول عن ادخال 
أن المستخدم الذي تم اختراق حسابھ سوف یحاسب على تلك الطلبات المحذوفة. ناھیك عن حقیقة أنھ سوف یكون لـدیك بعـض 

 م.  العمالء المستائین اذا "فقدت" طلباتھ
 

ل، مرور أمر في غایة األھمیـة، حتـى للشـركات الصـغیرة. فـي ھـذا المقـاوكما ترى، فإن وجود سیاسة فعالة لكمة ال
 قمت بإعطائك عدة أمثلة على الضرر الذي یمكن أن یحدث اذا تم اختراق حساب مستخدم حتى لو بدا أنھ غیر مھم.
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 سیاسة االستخدام المقبول للموارد والخدمات التقنیة
 نسخة وزاریة 
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 ضوابط استخدام تقنیات المعلومات واالتصاالت
 ۱٤٤۰-۲۰۱۹ 

   ھـ ۲۳/۹/۱٤٤۰ بتاریخآخر تحدیث تم 
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 تاالتفاقیاعلى  التوقیع باإلقرار 
 

 ة / المكتب :اإلدار
 تاریخال عالتوقی االســـــــــــــم الرباعي م
۱    
۲    
۳    
٤    
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 لالستخدام الرسمي فقط:
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