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 الأهداف 

دارة هوايت  الغرض من هذه الس ياسة هو توفري متطلبات الأمن الس يرباين املبنية عىل أأفضل املامرسات واملعايري املتعلقة بإ

لتقليل اخملاطر الس يربانية ادلعوة والارشاد يف رحفاء ادلخول والصالحيات عىل الأصول املعلوماتية والتقنية اخلاصة بـجمعية 

ة للحامية ويه: رسية املعلومات، وحاميهتا من الهتديدات ادلاخلية واخلارجية، وذكل من خالل الرتكزي عىل الأهداف الأساس ي

 وسالمهتا، وتوافرها.

هتدف هذه الس ياسة اإىل الالزتام مبتطلبات الأمن الس يرباين واملتطلبات الترشيعية والتنظميية ذات العالقة، ويه مطلب 

وطنية ( الصادرة من الهيئة الECC-1:2018من الضوابط الأساس ية للأمن الس يرباين ) ١-٢-٢ترشيعي يف الضابط رمق 

 للأمن الس يرباين.

 

 نطاق العمل وقابلية التطبيق

، وتنطبق عىل مجيع ادلعوة والارشاد يف رحفاء تغطي هذه الس ياسة مجيع الأصول املعلوماتية والتقنية اخلاصة بـجمعية 

 ادلعوة والارشاد يف رحفاءالعاملني يف مجعية 

 بنود الس ياسة

دارة هوايت ادلخول  -1   (Identity and Access Management) والصالحياتاإ

دارة الصالحيات 1-1  اإ

دارة الوصول يوحض أ لية منح صالحيات الوصول للأصول املعلوماتية والتقنية وتعديلها  ١-١-١ جراء لإ توثيق واعامتد اإ

لغاهئا يف مجعية   ال لية والتأأكد من تطبيقها. ومراقبة هذه، ادلعوة والارشاد يف رحفاء واإ

نشاء هوايت املس تخدمني ) ١-١-٢ جمعية ـ فقًا للمتطلبات الترشيعية والتنظميية اخلاصة ب ( و User Identitiesاإ

 ادلعوة والارشاد يف رحفاء 

( والتحقق من حصهتا قبل منح املس تخدم صالحية الوصول Authenticationالتحقق من هوية املس تخدم ) ١-١-3

ىل الأصول املعلوماتية والتقنية.  اإ

بناًء عىل ( Authorization)لإدارة تصارحي وصالحيات املس تخدمني ( Matrix)توثيق واعامتد مصفوفة  ١-١-4

 مبادئ التحمك بدلخول والصالحيات التالية:

ىل املعرفة والاس تخدام  ١-١-4-١  (.Need-to-Know and Need-to-Use)مبدأأ احلاجة اإ

 (.Segregation of Duties)مبدأأ فصل املهام  ١-١-4-٢

 (.Least Privilege)مبدأأ احلد الأدىن من الصالحيات والامتيازات  ١-١-3-4

ادلعوة والارشاد يف تطبيق ضوابط التحقّق والصالحيات عىل مجيع الأصول التقنية واملعلوماتية يف مجعية  ١-١-4-4

ىل ادلليل البس يط رحفاء  من خالل نظام مركزي أ يل للتحمّك يف الوصول، مثل بروتوكول النفاذ اإ

(Lightweight Directory Access Protocol "LDAP.)" 

ىل الأصول املعلوماتية والتقنية اخلاصة  للوصول( Generic User)سابت املشرتكة منع اس تخدام احل  ١-١-5-4 اإ

 .ادلعوة والارشاد يف رحفاءبـجمعية 

 



 

 

 

 

 

 

 

غالقها تلقائيًا بعد فرتة زمنية حمّددة  ١-١-6-4 عدادات الأنظمة ليمت اإ )يوىص أأل (، Session Timeout)ضبط اإ

 دقيقة(. ١5تتجاوز الفرتة 

 يومًا(. 90املس تخدمة خالل فرتة زمنية حمّددة )يوىص أأل تتجاوز الفرتة تعطيل حسابت املس تخدمني غري  ١-١-7-4

ىل نظام تسجيل ومراقبة مركزي وفقًا  ١-١-8-4 دارة الهوايت والوصول لإرسال السجالت اإ عدادات مجيع أأنظمة اإ ضبط اإ

دارة جسالت الأحداث ومراقبة الأمن الس يرباين.  لس ياسة اإ

نظمة احلساسة، حيث عدم منح املس تخدمني صالحيات الوصول أأو التع ١-١-9-4 امل املبارش مع قواعد البياانت للأ

 Database) يكون ذكل من خالل التطبيقات فقط، ويس تثىن من ذكل مرشيف قواعد البياانت

Administrators). [CSCC-2-2-1-7] 

جراءات واحضة للتعامل مع حسابت اخلدمات  ١-١-١0-4 والتأأكد من ( Service Account)توثيق واعامتد اإ

دارهتا بشلك  (Interactive Login)أ من ما بني التطبيقات والأنظمة، وتعطيل ادلخول البرشي التفاعيل  اإ

 (CSCC-2-2-1-7)من خاللها. 

 منح حق ادلخول  2-1

 :متطلبات حق ادلخول حلسابت املس تخدمني ١-٢-١

منح صالحية ادلخول بناًء عىل طلب املس تخدم من خالل منوذج أأو عن طريق النظام املعمتد من قبل مديره  ١-٢-١-١

ّدد فيه امس النظام ونوع الطلب والصالحية ومدهتا )يف حال System Ownerاملبارش وماكل النظام ) ( ُيح

 اكنت صالحية ادلخول مؤقتة(.

ىل الأصول املعلوماتية والتقنية اخلاصة بـجمعية  ١-٢-١-٢ مبا ادلعوة والارشاد يف رحفاء منح املس تخدم حق الوصول اإ

 ه.يتوافق مع الأدوار واملسؤوليات اخلاصة ب

تباع أ لية موحدة لإنشاء هوايت املس تخدمني بطريقة تتيح تتبع النشاطات اليت يمت أأداؤها بس تخدام "هوية اإ  ١-٢-١-3

( وربطها مع املس تخدم، مثل كتابة >احلرف الأول من الامس الأول< نقطة >الامس User IDاملس تخدم" )

 رشية.الأخري<، أأو كتابة رمق املوظف املعرف مس بقًا دلى مسؤول املوارد الب 

ماكنية تسجيل دخول املس تخدم من أأهجزة حاس بات متعّددة يف نفس الوقت ) ١-٢-١-4  Concurrentتعطيل اإ

Logins). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 متطلبات حق الوصول للحسابت الهامة واحلّساسة ١-٢-٢

ىل الضوابط املذكورة يف قسم متطلبات حق الوصول حلسابت املس تخدمني، جيب أأن تحطَبق الضوابط  بلإضافة اإ

 املحوحّضة أأدانه عىل احلسابت ذات الصالحيات الهامة واحلّساسة: 

تعيني حق وصول مس تخدم فردي للمس تخدمني اذلين يطلبون الصالحيات الهامة  ١-٢-٢-١

ومنحهم هذا احلق بناًء عىل هماهمم الوظيفية، مع الأخذ بلعتبار ( Administrator Privilege) واحلّساسة

 مبدأأ فصل املهام.

لتتبع عدد لكامت املرور اليت مت  (Password History)جيب تفعيل جسل لكمة املرور  ٢-٢-٢-١

 تغيريها.

صالحيات هامة تغيري أأسامء احلسابت الافرتاضية، وخصوصًا احلسابت احلاصةل عىل  3-٢-٢-١

عّرف النظام  (Admin)وحساب "مدير النظام"  (Root)وحّساسة مثل "احلساب الرئييس"  وحساب "مح

 .(Sys id)الفريد" 

 منع اس تخدام احلسابت ذات الصالحيات الهامة واحلّساسة يف العمليات التشغيلية اليومية. 4-٢-٢-١

ت الهامة واحلّساسة عىل الأصول التقنية التحقّق من حسابت املس تخدمني ذات الصالحيا 5-٢-٢-١

”( Multi-Factor Authentication “MFA)واملعلوماتية من خالل أ لية التحقّق من الهوية متعدد العنارص 

 بس تخدام طريقتني عىل الأقل من الطرق التالية:

 مثل لكمة املرور"(. املس تخدم يعرفه يشء) املعرفة" 

  احليازة )يشء ميلكه املس تخدم فقط "مثل برانمج أأو هجاز توليد أأرقام عشوائية أأو الرسائل القصرية

 "(. One-Time-Password")املؤقتة لتسجيل ادلخول"، ويطلق علهيا 

 ة الإصبع"(.ماملالزمة )صفة أأو مسة حيوية متعلقة بملس تخدم نفسه فقط "مثل بص 

ىل  6-٢-٢-١ الأنظمة احلساسة والأنظمة املس تخدمة لإدارة الأنظمة جيب أأن يتطلب الوصول اإ

 مجليع املس تخدمني.( MFA)احلساسة ومتابعهتا اس تخدام التحقق من الهوية متعدد العنارص 

 .ادلعوة والارشاد يف رحفاءادلخول عن بحعد اإىل ش باكت مجعية  3-٢-١

ذن مس بق  ١-3-٢-١ منح صالحية ادلخول عن بعد للأصول املعلوماتية والتقنية بعد احلصول عىل اإ

 (.MFA)من مسؤول تقنية املعلومات وتقييد ادلخول بس تخدام التحقق من الهوية متعدد العنارص 

حفظ جسالت الأحداث املتعلقة جبميع جلسات ادلخول عن بحعد اخلاصة ومراقبهتا حسب  ٢-3-٢-١

 صول املعلوماتية والتقنية.حساس ية الأ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

لغاء وتغيري حق الوصول 3-١  اإ

جيب عىل مسؤول املوارد البرشية تبليغ مسؤول تقنية املعلومات لختاذ الإجراء الالزم عند انتقال املس تخدم أأو  ١-٢-3

هناء/انهتاء العالقة الوظيفية بني املس تخدم ومجعية   .ادلعوة والارشاد يف رحفاءتغيري همامه أأو اإ

يقاف أأو تعديل صالحيات ادلخول اخلاصة بملس تخدم بناءً عىل همامه الوظيفية قوم يو   ١-٢-4 مسؤول تقنية املعلومات بإ

 اجلديدة.

يقاف صالحيات املس تخدم، مينع حذف جسالت الأحداث اخلاصة بملس تخدم ويمت حفظها  ١-٢-5 يف حال مت اإ

دارة جسالت الأحداث ومراقبة الأمن الس يرباين.   وفقًا لس ياسة اإ

 مراجعة هوايت ادلخول والصالحيات  -2

ىل الأصول املعلوماتية والتقنية وفقًا User IDsمراجعة هوايت ادلخول ) 1-2 ( والتحقق من صالحية الوصول اإ

للمهام الوظيفية للمس تخدم بناًء عىل مبادئ التحمك بدلخول والصالحيات دوراًي، ومراجعة هوايت ادلخول 

 الثة أأشهر عىل الأقل.عىل الأنظمة احلساسة مرة واحدة لك ث

( بلأصول املعلوماتية والتقنية بناًء عىل مبادئ التحمك بدلخول User Profileمراجعة الصالحيات اخلاصة ) 2-2

 والصالحيات دوراًي، ومراجعة الصالحيات اخلاصة بلأنظمة احلساسة مرة واحدة س نواًي عىل الأقل.

 والناحجة ومراجعهتا دوراًي.جيب تسجيل وتوثيق مجيع حماولت الوصول الفاشةل  3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

دارة لكامت املرور   -3  اإ

، ادلعوة والارشاد يف رحفاء تطبيق س ياسة أ منة للكمة املرور ذات معايري عالية مجليع احلسابت داخل مجعية  1-3

 ويتضّمن اجلدول أأدانه أأمثةل عىل ضوابط لكامت املرور للك مس تخدم:

 ضوابط لكامت املرور
 مجيع املس تخدمني

(All Users) 

حسابت املس تخدمني ذات 

 الصالحيات الهامة واحلّساسة

(Privileged Users) 

 حسابت اخلدمات

(Service Account) 

 احلّد الأدىن لعدد أأحرف لكمة املرور
 أأو أأحرف أأو أأرقام 8

 رموز
 حرفًا أأو رمقًا أأو رمزاً  ١٢

أأحرف أأو أأرقام أأو  8

 رموز

 لكامت مرور 5تذكّر  لكامت مرور 5تذكّر  لكامت مرور 5تذكّر  جسل لكمة املرور

 يوماً  45 يوماً  45 يوماً  ١80 احلد الأعىل لعمر لكمة املرور

فّعل مدى تعقيد لكمة املرور فّعل مح فّعل مح  مح

 =D_dyW5$_ R@rS%7qY#b!u r?M4d5V مثال عىل تعقيد لكمة املرور

غالق احلساب  مدة اإ
دقيقة أأو حىت يقوم  30

 النظام بفك الإغالق

دقيقة أأو حىت يقوم النظام  30

 بفك الإغالق

دقيقة أأو حىت يقوم  30

 النظام بفك الإغالق

غالق احلساب  حد اإ
حماولت غري حصيحة  5

 لتسجيل ادلخول

حماولت غري حصيحة  5

 لتسجيل ادلخول
 ل توجد حماولت 

غالق احلساب  عادة ضبط عداد اإ اإ

 فرتة معينة بعد مرور

دقيقة )يقوم املدير  30

غالق احلساب بف ك اإ

 املغلق يدواًي(

دقيقة )يقوم املدير بفك  30

غالق احلساب املغلق يدواًي(  اإ
 ل يوجد

 اس تخدام التحقق متعدد العنارص 
فعل عىل ادلخول عن  مح

 بعد فقط
فعل فعل مح  غري مح

 

 معايري لكامت املرور  2-3

 ( أأحرف عىل الأقل.8جيب أأن تتضّمن لكمة املرور ) 3-٢-١

( وتتضّمن ثالثة رموز من الرموز التالية عىل Complex Passwordاملرور معقّدة )جيب أأن تكون لكمة  3-٢-٢

  الأقل:

 (.Upper Case Lettersأأحرف كبرية ) 3-٢-٢-١

 (.Lower Case Lettersأأحرف صغرية ) 3-٢-٢-٢



 

 

 

 (.١٢35أأرقام ) 3-٢-٢-3

 

 

 

 (.@*%#رموز خاّصة ) 3-٢-٢-4

شعار املس تخدمني قبل انهتاء صالحية لكمة املرور لتذكريمه بتغيري لكمة امل 3-٢-3  رور قبل انهتاء الصالحية.جيب اإ

عدادات اكفة الأصول املعلوماتية والتقنية لطلب تغيري لكمة املرور املؤقتة عند تسجيل  3-٢-4 جيب ضبط اإ

 املس تخدم ادلخول لأول مرة.

نتاج. 3-٢-5  جيب تغيري مجيع لكامت املرور الافرتاضية مجليع الأصول املعلوماتية والتقنية قبل تثبيهتا يف بيئة الإ

« Public»( الافرتاضية )مثل: Community Stringلكامت مرور السالسل النصية )جيب تغيري  3-٢-6

دارة الش بكة البس يط )«( System»و« Private»و (، وجيب أأن تكون SNMPاخلاصة بربوتوكول اإ

 .خمتلفة عن لكامت املرور املس تخدمة لتسجيل ادلخول يف الأصول التقنية املعنية

 حامية لكامت املرور 3-3

ادلعوة والارشاد يف رحفاء تشفري مجيع لكامت املرور للأصول املعلوماتية والتقنية اخلاصة بـجمعية جيب  3-3-١

دخالها ونقلها وختزيهنا وذكل وفقًا لس ياسة التشفري.  بصيغة غري قابةل للقراءة أأثناء اإ

خفاء ) 3-3-٢ دخالهاMaskجيب اإ  عىل الشاشة. ( لكمة املرور عند اإ

( عىل الأنظمة والتطبيقات اخلاصة بـجمعية Remember Passwordور" )جيب تعطيل خاصية "تذّكر لكمة املر  3-3-3

 .ادلعوة والارشاد يف رحفاء

 ( يف لكمة املرور كام يه.Dictionaryمنع اس تخدام اللكامت املعروفة ) 4-3-3

 جيب تسلمي لكمة املرور اخلاصة بملس تخدم بطريقة أ منة وموثوقة. 5-3-3

عادة تعيني لكمة املرور عن  6-3-3 ذا طلب املس تخدم اإ طريق الهاتف أأو الإنرتنت أأو أأي وس يةل أأخرى، فال بد اإ

عادة تعيني لكمة املرور.  من التحقّق من هوية املس تخدم قبل اإ

جيب حامية لكامت املرور اخلاصة حبسابت اخلدمة واحلسابت ذات الصالحيات الهامة واحلّساسة وختزيهنا  7-3-3

دارة اس ت بشلك أ من يف موقع مناسب )داخل مغلف خمتوم يف خزنة( أأو خدام التقنيات اخلاصة حبفظ واإ

 (.Privilege Access Management Solutionالصالحيات الهامة واحلّساسة )

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 متطلبات أأخرى -4

 ( لضامن التطوير املس متر لإدارة هوايت ادلخول والصالحيات.KPIجيب اس تخدام مؤرش قياس الأداء ) 1-4

دارة هوايت ادلخول والصالحيات دوراًي. ُيب مراجعة تطبيق متطلبات الأمن الس يرباين 2-4  لإ

جيب مراجعة هذه الس ياسة س نواًي عىل الأقل، أأو يف حال حدوث تغيريات يف املتطلبات الترشيعية أأو  3-4

 التنظميية أأو املعايري ذات العالقة.

  الأدوار واملسؤوليات

 راعي وماكل وثيقة الس ياسة: مسؤول تقنية املعلومات. .١

 .مراجعة الس ياسة وحتديهثا: مسؤول تقنية املعلومات .٢

 .تنفيذ الس ياسة وتطبيقها: مسؤول تقنية املعلومات ومسؤول املوارد البرشية  .3

 الالزتام بلس ياسة

 هبذه الس ياسة دوراًي.ادلعوة والارشاد يف رحفاء جيب عىل مسؤول تقنية املعلومات ضامن الزتام مجعية  .١

 الالزتام هبذه الس ياسة.ادلعوة والارشاد يف رحفاء فة العاملني يف مجعية جيب عىل اك .٢

جراء تأأدييب حسب الإجراءات املتبعة يف مجعية  .3 ىل اإ ادلعوة قد يعرض أأي انهتاك لهذه الس ياسة صاحب اخملالفة اإ

 والارشاد يف رحفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


