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 الأهداف 

تعلقة بتوثيق متطلبات الغرض من هذه الس ياسة هو توفري متطلبات الأمن الس يرباين املبنية عىل أأفضل املامرسات واملعايري امل 

اخملاطر الس يربانية وحاميهتا من الهتديدات ادلاخلية  هبا، لتقليلادلعوة والارشاد يف رحفاء الأمن الس يرباين والزتام مجعية 

 واخلارجية، ويمت ذكل من خالل الرتكزي عىل الأهداف الأساس ية للحامية ويه: رسية املعلومات، وسالمهتا، وتوافرها.

ىل الالزتام مبتطلبات الأعامل التنظميية  واملتطلبات الترشيعية  ، يف رحفاء وال رشادادلعوة اخلاصة بـجمعية وهتدف هذه الس ياسة ا 

-ECCمن الضوابط الأساس ية للأمن الس يرباين ) ١-٣-١والتنظميية ذات العالقة، ويه مطلب ترشيعي يف الضابط رمق 

 من الس يرباين.الصادرة من الهيئة الوطنية للأ  (1:2018

 نطاق العمل وقابلية التطبيق

يف مجعية  وتنطبق عىل مجيع العاملنيادلعوة والارشاد يف رحفاء الأصول املعلوماتية والتقنية لـجمعية تغطي هذه الس ياسة مجيع 

 .ادلعوة والارشاد يف رحفاء

جراءاته ومعايريه ذات املواضيع اخملتلفة، وكذكل  وتعترب هذه الس ياسة يه احملرك الرئييس مجليع س ياسات الأمن الس يرباين وا 

دارة املوردين ،معليات املوارد البرشية  :ادلاخلية، مثلادلعوة والارشاد يف رحفاء أأحد املدخالت لعمليات مجعية  ، معليات ا 

دارة املشاريع  دارة التغيري وغريها.، معليات ا   ا 

 عنارص الس ياسة

بناًء عىل نتاجئ تقيمي اخملاطر،  لس يرباين وتوثيق س ياساته وبراجمهمسؤول تقنية املعلومات حتديد معايري الأمن اجيب عىل  -1

هبا، وذكل وفقًا ملتطلبات الأعامل ادلعوة والارشاد يف رحفاء والزتام مجعية  نرش متطلبات الأمن الس يرباين وبشلك يضمن

واعامتدها من قبل رئيس جملس  التنظميية ذات العالقةواملتطلبات الترشيعية و ادلعوة والارشاد يف رحفاء التنظميية لـجمعية 

طالع العاملني املعنيني يف مجعية  ، الادارة  والأطراف ذات العالقة علهيا.ادلعوة والارشاد يف رحفاء كام جيب ا 

 ا، واملمتثةل يف:جيب عىل مسؤول تقنية املعلومات تطوير س ياسات الأمن الس يرباين وبراجمه ومعايريه وتطبيقه -2

من الس يرباين Cybersecurity Strategy)برانمج اسرتاتيجية الأمن الس يرباين  1-2 ( لضامن خطط العمل للأ

يف حتقيق املتطلبات الترشيعية ادلعوة والارشاد يف رحفاء والأهــداف واملبادرات واملشاريع وفعاليهتا داخل مجعية 

 والتنظميية ذات العالقة.

 

 



 

 

 

 

 

 

( لضامن حتديد Cybersecurity Roles and Responsibilities) من الس يرباينأأدوار ومسؤوليات الأ  2-2

ادلعوة همامت ومسؤوليات واحضة مجليع الأطراف املشاركة يف تطبيق ضوابط الأمن الس يرباين يف مجعية 

 وال رشاد يف رحفاء 

دارة خماطر الأمن الس يرباين 3-2 دارة Cybersecurity Risk Management) برانمج ا  اخملاطر ( لضامن ا 

ىل حامية الأصول املعلوماتية والتقنية لـجمعية الس يربانية عىل حنو م   ، ادلعوة وال رشاد يف رحفاء مهنج هيدف ا 

واملتطلبات الترشيعية ادلعوة والارشاد يف رحفاء وذكل وفقًا للس ياسات وال جراءات التنظميية لـجمعية 

 والتنظميية ذات العالقة.

دارة املشاريع املعلوماتية والتقنية س ياسة الأمن الس يرباين 4-2  Cybersecurity in Information) مضن ا 

Technology Projectsدارة مشاريع مجعية  ( للتأأكد من أأن متطلبات الأمن الس يرباين مضمنة يف مهنجية ا 

جراءاهتا محلاية الرسية، وسالمة الأصول املعلوماتية والتقنية لـجمعية ادلعوة والارشاد يف رحفاء  ادلعوة وا 

وضامن دقهتا وتوافرها، وكذكل التأأكد من تطبيق معايري الأمن الس يرباين يف أأنشطة تطوير والارشاد يف رحفاء 

جراءات التنظميية لـجمعية التطبيقات والربامج، وفق واملتطلبات رحفاء  ادلعوة والارشاد يفًا للس ياسات وال 

 الترشيعية والتنظميية ذات العالقة.

 Cybersecurity Regulatory)س ياسة الالزتام بترشيعات وتنظاميت ومعايري الأمن الس يرباين  5-2

Compliance متوافق مع ادلعوة والارشاد يف رحفاء ( للتأأكد من أأن برانمج الأمن الس يرباين دلى مجعية

 املتطلبات الترشيعية والتنظميية ذات العالقة.

 Cybersecurity Periodical Assessment andس ياسة املراجعة والتدقيق ادلوري للأمن الس يرباين ) 6-2

Audit مطبقة، وتعمل وفقًا ادلعوة والارشاد يف رحفاء ( للتأأكد من أأن ضوابط الأمن الس يرباين دلى مجعية

جراءات التنظميية لـجمعية للس   ، واملتطلبات الترشيعية التنظميية الوطنية  يف رحفاء وال رشادادلعوة ياسات وال 

 ادلعوة وال رشاد يف رحفاءذات العالقة، واملتطلبات ادلولية امل قرة تنظمييًا عىل مجعية 

( للتأأكد من Cybersecurity in Human Resources)س ياسة الأمن الس يرباين املتعلق ابملوارد البرشية  7-2

ادلعوة والارشاد يف أأن خماطر الأمن الس يرباين ومتطلباته املتعلقة ابلعاملني )املوظفني واملتعاقدين( يف مجعية 

هنرحفاء  جراءات التنظميية  ناء ذكلأأث  و اء معلهمتعاجل بفعالية قبل ا  وعند انهتائه، وذكل وفقًا للس ياسات وال 

 املتطلبات الترشيعية والتنظميية ذات العالقة.، و  يف رحفاء وال رشادادلعوة لـجمعية 

 



 

 

 

 

 

 

( Cybersecurity Awareness and Training Program)برانمج التوعية والتدريب ابلأمن الس يرباين  8-2

دلهيم الوعي الأمين الالزم، وعىل دراية مبسؤولياهتم ادلعوة والارشاد يف رحفاء للتأأكد من أأن العاملني بـجمعية 

ابملهارات واملؤهالت ادلعوة والارشاد يف رحفاء ين، مع التأأكد من تزويد العاملني بـجمعية يف جمال الأمن الس يربا

ادلعوة وادلورات التدريبية املطلوبة يف جمال الأمن الس يرباين؛ محلاية الأصول املعلوماتية والتقنية لـجمعية 

 والقيام مبسؤولياهتم جتاه الأمن الس يرباين.والارشاد يف رحفاء 

دا    9-2 دلهيا ادلعوة والارشاد يف رحفاء كد من أأن مجعية ( للتأأ Asset Management)رة الأصول س ياسة ا 

قامئة جرد دقيقة وحديثة للأصول تشمل التفاصيل ذات العالقة مجليع الأصول املعلوماتية والتقنية املتاحة 

ادلعوة والارشاد يف رحفاء ، من أأجل دمع العمليات التشغيلية لـجمعية ادلعوة وال رشاد يف رحفاء لـجمعية 

ادلعوة والارشاد يف اين، لتحقيق رسية الأصول املعلوماتية والتقنية وسالمهتا لـجمعية ومتطلبات الأمن الس يرب 

 ودقهتا وتوافرها.رحفاء 

دارة هوايت ادلخول والصالحيات  10-2 لضامن حامية الأمن ( Identity and Access Management)س ياسة ا 

ىل الأصول املعلوماتية وا (Logical Accessالس يرباين للوصول املنطقي ) ادلعوة والارشاد لتقنية لـجمعية ا 

ىل ما يف رحفاء هو مطلوب ل جناز الأعامل املتعلقة  من أأجل منع الوصول غري املرصح به، وتقييد الوصول ا 

 ادلعوة وال رشاد يف رحفاءبـجمعية 

 Information System and Processing Facilities)س ياسة حامية الأنظمة وأأهجزة معاجلة املعلومات  11-2

Protectionاملعلومات؛ مبا يف ذكل أأهجزة املس تخدمني، والبىن التحتية  ( لضامن حامية الأنظمة، وأأهجزة معاجلة

 من اخملاطر الس يربانية. ادلعوة والارشاد يف رحفاء لـجمعية 

ادلعوة ( لضامن حامية الربيد ال لكرتوين لـجمعية Email Protection)س ياسة حامية الربيد ال لكرتوين  12-2

 من اخملاطر الس يربانية.والارشاد يف رحفاء 

دارة أأمن الش باكت  13-2 ادلعوة ( لضامن حامية ش باكت مجعية Networks Security Management)س ياسة ا 

 من اخملاطر الس يربانية.والارشاد يف رحفاء 

ادلعوة والارشاد يف ( لضامن حامية أأهجزة مجعية Mobile Devices Security)س ياسة أأمن الأهجزة احملموةل  14-2

احملموةل )مبا يف ذكل أأهجزة احلاسب احملمول، والهواتف اذلكية، والأهجزة اذلكية اللوحية( من اخملاطر رحفاء 

ادلعوة واملعلومات اخلاصة بأأعامل مجعية  ولضامن التعامل بشلك أ من مع املعلومات احلساسة ،الس يربانية

ادلعوة وحاميهتا، أأثناء النقل والتخزين، وعند اس تخدام الأهجزة الشخصية للعاملني يف مجعية والارشاد يف رحفاء 

 "(.BYOD)مبدأأ "والارشاد يف رحفاء 



 

 

 

 

 

 

( لضامن حامية الرسية، Data and Information Protection)س ياسة حامية البياانت واملعلومات  15-2

ودقهتا وتوافرها، وذكل وفقًا للس ياسات ادلعوة والارشاد يف رحفاء وسالمة بياانت ومعلومات مجعية 

جراءات التنظميية لـجمعية   ، واملتطلبات الترشيعية والتنظميية ذات العالقة.ادلعوة وال رشاد يف رحفاء وال 

( لضامن الاس تخدام السلمي والفعال للتشفري؛ محلاية الأصول Cryptography)س ياسة التشفري ومعياره  16-2

لكرتونية  جراءات التنظميية ادلعوة وال رشاد يف رحفاء لـجمعية املعلوماتية ال  ، وذكل وفقًا للس ياسات، وال 

 ، واملتطلبات الترشيعية والتنظميية ذات العالقة.ادلعوة وال رشاد يف رحفاء لـجمعية 

دارة النسخ الاحتياطية  17-2 ( لضامن حامية بياانت مجعية Backup and Recovery Management)س ياسة ا 

ومعلوماهتا، وكذكل حامية ال عدادات التقنية للأنظمة والتطبيقات اخلاصة بـجمعية ادلعوة والارشاد يف رحفاء 

من الأرضار النامجة عن اخملاطر الس يربانية، وذكل وفقًا للس ياسات وال جراءات ادلعوة والارشاد يف رحفاء 

 لعالقة.، واملتطلبات الترشيعية والتنظميية ذات اادلعوة وال رشاد يف رحفاء التنظميية لـجمعية 

دارة الثغرات ومعياره  18-2 ( لضامن اكتشاف الثغرات التقنية يف Vulnerabilities Management)س ياسة ا 

الوقت املناسب، ومعاجلهتا بشلك فعال، وذكل ملنع احامتلية اس تغالل هذه الثغرات من قبل الهجامت الس يربانية 

 .ادلعوة وال رشاد يف رحفاءوتقليل ذكل، وكذكل تقليل ال اثر املرتتبة عىل أأعامل مجعية 

( لتقيمي مدى فعالية قدرات تعزيز الأمن الس يرباين Penetration Testing)س ياسة اختبار الاخرتاق ومعياره  19-2

، وذكل من خالل حمأاكة تقنيات الهجوم الس يرباين الفعلية ادلعوة وال رشاد يف رحفاء واختباره يف مجعية 

ىل الاخرتاق الس يرباين لـجمعية وأأساليبه، ولكتشاف نقاط الضعف الأمنية غري  املعروفة، واليت قد تؤدي ا 

 ؛ وذكل وفقًا للمتطلبات الترشيعية والتنظميية ذات العالقة.ادلعوة وال رشاد يف رحفاء 

دارة جسالت الأحداث ومراقبة الأمن الس يرباين  20-2  Cybersecurity Event Logs and)س ياسة ا 

Monitoring Management) وحتليلها، ومراقبهتا يف الوقت  ،لضامن مجع جسالت أأحداث الأمن الس يرباين

دارة خماطرها بفعالية؛ ملنع ال اثر السلبية احملمتةل  املناسب؛ من أأجل الاكتشاف الاستبايق للهجامت الس يربانية، وا 

 .تقليلها أأوادلعوة والارشاد يف رحفاء عىل أأعامل مجعية 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

دارة حوادث وهتديدات الأ  21-2  Cybersecurity Incident and Threat)من الس يرباين س ياسة ا 

Management دارهتا بشلك ( لضامن اكتشاف حوادث الأمن الس يرباين وحتديدها يف الوقت املناسب، وا 

فّعال، والتعامل مع هتديدات الأمن الس يرباين استباقيًا، من أأجل منع ال اثر السلبية احملمتةل أأو تقليلها عىل أأعامل 

والتارخي  ٣7١40، مع مراعاة ما ورد يف الأمر السايم الكرمي ذو الرمق  رحفاء ادلعوة وال رشاد يفمجعية 

 هـ.١4٣8\8\١4

ة ادلعو ( لضامن حامية الأصول املعلوماتية والتقنية لـجمعية Physical Security)س ياسة الأمن املادي  22-2

 والتخريب. من الوصول املادي غري املرصح به، والفقدان والرسقةوالارشاد يف رحفاء 

( لضامن حامية تطبيقات الويب Web Application Security)س ياسة حامية تطبيقات الويب ومعياره  23-2

 من اخملاطر الس يربانية.ادلعوة والارشاد يف رحفاء ادلاخلية واخلارجية لـجمعية 

دارة اس مترارية الأعامل 24-2 ن توافر ( لضامCybersecurity Resilience) جوانب مصود الأمن الس يرباين يف ا 

دارة اس مترارية أأعامل مجعية  ، ولضامن معاجلة ادلعوة وال رشاد يف رحفاء متطلبات مصود الأمن الس يرباين يف ا 

ادلعوة والارشاد يف رحفاء ال اثر املرتتبة عىل الاضطراابت يف اخلدمات ال لكرتونية احلرجة وتقليلها لـجمعية 

 اجتة عن اخملاطر الس يربانية.وأأنظمة معاجلة معلوماهتا وأأهجزهتا جراء الكوارث الن

 Third-Party and Cloud Computing)الس يرباين املتعلقة ابلأطراف اخلارجية  س ياسة الأمن 25-2

Cybersecurity من خماطر الأمن الس يرباين املتعلقة ادلعوة والارشاد يف رحفاء ( لضامن حامية أأصول مجعية

" واخلدمات املدارة Outsourcingاملعلومات "ابلأطراف اخلارجية )مبا يف ذكل خدمات ال س ناد لتقنية 

"Managed Services جراءات التنظميية لـجمعية ، ادلعوة وال رشاد يف رحفاء "( وفقًا للس ياسات وال 

 واملتطلبات الترشيعية والتنظميية ذات العالقة.

 Cloud Computing and Hosting)س ياسة الأمن الس يرباين املتعلقة ابحلوس بة السحابية والاس تضافة  26-2

Cybersecurity لضامن معاجلة اخملاطر الس يربانية، وتنفيذ متطلبات الأمن الس يرباين للحوس بة السحابية )

ادلعوة وال رشاد يف والاس تضافة بشلك مالمئ وفّعال، وذكل وفقًا للس ياسات وال جراءات التنظميية لـجمعية 

ت ذات العالقة. وضامن حامية الأصول املعلوماتية ، واملتطلبات الترشيعية والتنظميية، والأوامر والقرارارحفاء 

عىل خدمات احلوس بة السحابية، اليت تمت اس تضافهتا أأو معاجلهتا، ادلعوة والارشاد يف رحفاء والتقنية لـجمعية 

دارهتا بواسطة أأطراف خارجية.  أأو ا 

 



 

 

 

 

 

 

( لضامن Industrial Control Systems Cybersecurity)س ياسة حامية أأهجزة وأأنظمة التحمك الصناعي  27-2

دارة الأمن الس يرباين بشلك سلمي وفعال، محلاية توافر أأصول مجعية  وسالمهتا ادلعوة والارشاد يف رحفاء ا 

( ضد الهجوم الس يرباين )مثل OT\ICS) ةوأأنظمأأنظمة التحمك الصناعي و املتعلقة ورسيهتا؛ ويه الأصول 

سرتاتيجية الأمن الس يرباين لـجمعية امع الوصول غري املرصح به، والتخريب والتجسس والتالعب( مبا يتسق 

دارة خماطر الأمن الس يرباين، واملتطلبات الترشيعية والتنظميية ذات العالقة، ادلعوة وال رشاد يف رحفاء  ، وا 

 املتعلقة ابلأمن الس يرباين.ادلعوة والارشاد يف رحفاء وكذكل املتطلبات ادلولية املقّرة تنظمييًا عىل مجعية 

حيق لـمسؤول تقنية املعلومات الاطالع عىل املعلومات، ومجع الأدةل الالزمة؛ للتأأكد من الالزتام ابملتطلبات الترشيعية  -3

 .والتنظميية ذات العالقة املتعلقة ابلأمن الس يرباين

 الأدوار واملسؤوليات

جراءاته، ومعايريه وبراجمه، التاليةت مثل القامئة   -١  مجموعة الأدوار واملسؤوليات الالزمة ل قرار س ياسات الأمن الس يرباين وا 

 تباعها:ا  وتنفيذها و 

 رئيس جملس ال دارة أأو من ينيبه عىل سبيل املثال:مسؤوليات صاحب الصالحية  ١-١

 نشاء رشافية جلنة ا   للأمن الس يرباين ويكون مسؤول تقنية املعلومات أأحد أأعضاهئا. ا 

 مسؤوليات مسؤول الشؤون القانونية، عىل سبيل املثال: ١-2

 من الس يرباين واحملافظة عىل رسية املعلوماترشوط ومتطلبات الأ  أأن من التأأكد (Non-disclosure 

Clauses لزمة قانونيًا يف عقود العاملني يف مجعية  ، والأطراف اخلارجية.ادلعوة وال رشاد يف رحفاء ( م 

 مسؤوليات املدير التنفيذي أأو من ينيبه عىل سبيل املثال: ١-٣

 والتدقيق،  ضوابط الأمن الس يرباين وتدقيق تطبيقها وفقًا للمعايري العامة املقبوةل للمراجعة مراجعة

 ت الترشيعية والتنظميية ذات العالقة.واملتطلبا

 مسؤوليات مسؤول املوارد البرشية عىل سبيل املثال: ١-4

 رشاد يف رحفاءمجعية  يف ابلعاملني املتعلقة الس يرباين الأمن متطلبات تطبيق  .ادلعوة وال 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مسؤوليات مسؤول تقنية املعلومات، عىل سبيل املثال: ١-5

 طالع الأطراف رئيس جملس ال   موافقة عىل احلصول دارة عىل س ياسات الأمن الس يرباين، والتأأكد من ا 

 املعنية علهيا وتطبيقها، ومراجعهتا وحتديهثا بشلك دوري.

دارات الأخرى، عىل سبيل املثال: ١-6  مسؤوليات رؤساء ال 

 جراءاته ومعايريه وبراجمه، وتوفري مجيع املوارد املطلوبة، لتحقيق الأ  الس يرباين الأمن س ياسات دمع هداف وا 

 .ادلعوة وال رشاد يف رحفاءاملنشودة، مبا خيدم املصلحة العامة لـجمعية 

 مسؤوليات العاملني، عىل سبيل املثال: ١-7

 رشاد يف رحفاء مبتطلبات الأمن الس يرباين املتعلقة ابلعاملني يف مجعية  املعرفة  ، والالزتام هبا.ادلعوة وال 

  الالزتام ابلس ياسة

 جيب عىل صاحب الصالحية رئيس جملس الادارة ضامن الالزتام بس ياسة الأمن الس يرباين ومعايريه. .١

بس ياسات الأمن الس يرباين ومعايريه ادلعوة والارشاد يف رحفاء لومات التأأكد من الزتام مجعية جيب عىل مسؤول تقنية املع .2

 بشلك دوري.

 الالزتام هبذه الس ياسة.ادلعوة والارشاد يف رحفاء جيب عىل مجيع العاملني يف مجعية  .٣

جراء تأأدي .4 ىل ا  يب حسب ال جراءات قد ي عّرض أأي انهتاك للس ياسات املتعلقة ابلأمن الس يرباين صاحب اخملالفة ا 

 .حفاءادلعوة وال رشاد يف ر املتبعة يف مجعية 

 الاس تثناءات

س بق من مسؤول تقنية املعلومات أأو اللجنة ومعايريه، دون احلصول عىل ترصحي رمسي م   ي منع جتاوز س ياسات الأمن الس يرباين

 رشافية للأمن الس يرباين، ما مل يتعارض مع املتطلبات الترشيعية والتنظميية ذات العالقة.الا

 

 

 

 

 


