
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سياسة أمن أجهزة املستخدمني واألجهزة  
 احملمولة واألجهزة الشخصية

الدعوة واإلرشاد وتوعية معية جب
 ( 3يف االجتماع رقم )  جملس اإلدارة جبمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات مبحافظة رفحاءفقد اقر   اجلاليات يف رفحاء

 سياسة أمن أجهزة املستخدمني واألجهزة احملمولة واألجهزة الشخصية م23/2/2021ه املوافق 11/7/1442بتاريخ 
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 الصفحة الموضوع

 2 األهداف

 2 وقابلية التطبيقنطاق العمل 

 2 بنود السياسة

 6 األدوار والمسؤوليات

 االلتزام بالسياسة
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 الأهداف

ىل  حتديد متطلبات الأمن الس يرباين املبنية عىل أأفضل املامرسات واملعايري لتقليل اخملاطر الس يربانية هتدف هذه الس ياسة ا 

الشخصية (، والأهجزة Mobile Devicesوالأهجزة احملموةل ) (،Workstationsالناجتة عن اس تخدام أأهجزة املس تخدمني )

، وحاميهتا من الهتديدات ادلعوة وال رشاد يف رحفاء ( داخل مجعية”Bring Your Own Device “BYODللعاملني )

 ادلاخلية واخلارجية من خالل الرتكزي عىل الأهداف الأساس ية للحامية ويه رسية املعلومات وسالمهتا وتوافرها.

، ويه متطلب ترشيعي كام لوطنية وأأفضل املامرسات ادلولية ذات العالقةتتبع هذه الس ياسة املتطلبات الترشيعية والتنظميية ا

( الصادرة من الهيئة ECC-1:2018من الضوابط الأساس ية للأمن الس يرباين ) ١-٦-٢و ١-٣-٢هو مذكور يف الضوابط رمق 

 الوطنية للأمن الس يرباين.

 نطاق العمل وقابلية التطبيق

ادلعوة وال رشاد يف مجيع أأهجزة املس تخدمني والأهجزة احملموةل والأهجزة الشخصية للعاملني داخل مجعية  الس ياسة تغطي هذه

 .ادلعوة وال رشاد يف رحفاء نطبق عىل مجيع العاملني يف مجعيةوت  رحفاء

 بنود الس ياسة

 البنود العامة .١

أأهجزة املس تخدمني والأهجزة احملموةل والأهجزة الشخصية جيب حامية البياانت واملعلومات املُخّزنة يف  1-1

(BYOD)  حسب تصنيفها ابس تخدام الضوابط الأمنية املناس بة لتقييد الوصول ا ىل هذه املعلومات، ومنع

 العاملني غري املرّصح هلم من الوصول لها أأو الاطالع علهيا.

ا يف ذكل أأنظمة التشغيل والربامج والتطبيقات، جيب حتديث برجميات أأهجزة املس تخدمني والأهجزة احملموةل، مب 2-1

دارة التحديثات وال صالحات املعمتدة  وتزويدها بأأحدث حزم التحديثات وال صالحات وذكل وفقًا لس ياسة ا 

 .ادلعوة وال رشاد يف رحفاءيف مجعية 

هجزة املس تخدمني ( لأ Configuration and Hardeningجيب تطبيق ضوابط ال عدادات والتحصني ) 3-1

 وفقًا ملعايري الأمن الس يرباين. لأهجزة احملموةلوا

أأهجزة املس تخدمني والأهجزة  عىل (Privileged Access)جيب عدم منح العاملني صالحيات هامة وحساسة  4-1

 احملموةل، وجيب منح الصالحيات وفقًا ملبدأأ احلد الأدىن من الصالحيات والامتيازات.

 



 

 

 

 

 

 

عادة تسمية حساابت املس تخدم  5-1  الافرتاضية يف أأنظمة التشغيل والتطبيقات.جيب حذف أأو ا 

مركزاًي ومن مصدر دقيق وموثوق مجليع أأهجزة  (Clock Synchronizationجيب مزامنة التوقيت ) 6-1

 املس تخدمني والأهجزة احملموةل.

 ( ل اتحة الاس تخدام املرّصح به.Bannerجيب تزويد أأهجزة املس تخدمني والأهجزة احملموةل برساةل نصيّة ) 7-1

( ومنع ترّسب البياانت Application Whitelistingالسامح فقط بقامئة حمددة من التطبيقات )جيب  8-1

(Data Leakage Prevention.واس تخدام أأنظمة مراقبة البياانت وغريها ) 

جيب تشفري وسائط التخزين اخلاصة بأأهجزة املس تخدمني والأهجزة احملموةل الهامة واحلساسة واليت لها  9-1

 .ادلعوة وال رشاد يف رحفاءوفقًا ملعيار التشفري املعمتد يف مجعية  صالحيات متقدمة

دارة تقنية املعلومات  منعجيب  10-1 ذن مس بق من ا  اس تخدام وسائط التخزين اخلارجية، وجيب احلصول عىل ا 

 لمتالك صالحية اس تخدام وسائط التخزين اخلارجية.

( املزّودة بربجميات غري BYODوالأهجزة الشخصية )جيب عدم السامح لأهجزة املس تخدمني والأهجزة احملموةل  11-1

ادلعوة حمدثة أأو منهتية الصالحية )مبا يف ذكل أأنظمة التشغيل والربامج والتطبيقات( ابلتصال بش بكة مجعية 

ملنع الهتديدات الأمنية الناش ئة عن الربجميات منهتية الصالحية غري احملمية حبزم التحديثات  وال رشاد يف رحفاء

 حات.وال صال

( غري املزّودة بأأحدث برجميات BYODجيب أأن تُمنَع أأهجزة املس تخدمني والأهجزة احملموةل والأهجزة الشخصية ) 12-1

ىل ال اطر اخمللتجنب حدوث  ادلعوة وال رشاد يف رحفاءامحلاية من التصال بش بكة مجعية  س يربانية اليت تؤدي ا 

لزامية، الوصول غري املرّصح به أأو دخول الربجميات الضارة أأو ترسّ  ب البياانت. وتتضّمن برجميات امحلاية برامج ا 

(، وجدار Malware) مثل: برامج امحلاية من الفريوسات والربامج والأنشطة املش بوهة والربجميات الضارة

(، وأأنظمة امحلاية املتقدمة لكتشاف ومنع الاخرتاقات يف Host-Based Firewallامحلاية للمس تضيف )

 (Host-based Intrusion Detection/Preventionاملس تضيف )

عدادات أأهجزة املس تخدمني والأهجزة احملموةل غري املس تخدمة حبيث تعرض شاشة توقّف محمية  13-1 جيب ضبط ا 

 دقائق<. 5( ملدة >Session Timeoutاجلهاز ) بلكمة مرور يف حال عدم اس تخدام

 



 

 

 

 

 

 

دارة أأهجزة املس تخدمني والأهجزة احملموةل 14-1 ( Active Directoryل خادم ادلليل النشط )مركزايً من خال جيب ا 

داري مركزي. ادلعوة وال رشاد يف رحفاءاخلاص بنطاق مجعية   أأو نظام ا 

دارة الوحدات التنظميية املناس بة ) 15-1 عدادات أأهجزة املس تخدمني والأهجزة احملموةل اب   Domainجيب ضبط ا 

Controllerالالزمة. ( لتطبيق الس ياسات املالمئة وتثبيت ال عدادات الربجمية 

وتطبيقها يف  ادلعوة وال رشاد يف رحفاء( يف مجعية Group Policyجيب تنفيذ س ياسات النطاق املناس بة ) 16-1

ابلضوابط التنظميية  يف رحفاء ادلعوة وال رشادمجيع أأهجزة املس تخدمني والأهجزة احملموةل لضامن الزتام مجعية 

 والأمنية.

 لأمن أأهجزة املس تخدمني متطلبات الأمن الس يرباين -1

جيب ختصيص أأهجزة املس تخدمني للفريق التقين ذي الصالحيات الهامة، وأأن تكون معزوةل يف ش بكة خاصة  ٢-١

 ( ول ترتبط بأأي ش بكة أأو خدمة أأخرى.Management Networkل دارة الأنظمة )

عدادات أأهجزة املس تخدمني الهامة واحلساسة واليت لها صالحيات متقدمة ل رسال السجالت  ٢-٢ جيب ضبط ا 

دارة جسالت الأحداث ومراقبة الأمن الس يرباين، مع عدم  ىل نظام تسجيل ومراقبة مركزي وفقًا لس ياسة ا  ا 

يقافه عن طريق املس تخدم. ماكنية ا   ا 

 .ادلعوة وال رشاد يف رحفاءباين مجعية جيب تأأمني أأهجزة املس تخدمني ماداًي داخل م  ٢-٣

 

 متطلبات الأمن الس يرباين لأمن الأهجزة احملموةل -2

جراء تقيمي اخملاطر  ٣-١ ل لفرتة مؤقتة فقط، وذكل بعد ا  ىل الأنظمة احلساسة ا  جيب منع وصول الأهجزة احملموةل ا 

دارة املعنية ابلأمن الس يرباين<.  ( (CSCC-2-5-1-1)وأأخذ املوافقات الالزمة من >ال 

نظمة احلساسة تشفريًا اكماًل ) ٣-٢  Fullجيب تشفري أأقراص الأهجزة احملموةل اليت متكل صالحية الوصول للأ

Disk Encryption.) (CSCC-2-5-1-2) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (BYODمتطلبات الأمن الس يرباين لأمن الأهجزة الشخصية ) -3

دارة  4-١ دارة الأهجزة احملموةل مركزاًي ابس تخدام نظام ا   Mobile Device) الأهجزة احملموةلجيب ا 

Management” MDM”.) 

اخملزنة عىل الأهجزة الشخصية  ادلعوة وال رشاد يف رحفاءجيب فصل وتشفري البياانت واملعلومات اخلاصة بـجمعية  4-٢

 (.BYOD) للعاملني

 

 متطلبات أأخرى  -4

جراء نسخ احتياطي دوري للبياانت اخملّزنة عىل أأهجزة املس تخدمني والأهجزة  5-١ احملموةل، وذكل وفقًا لس ياسة ا 

 .ادلعوة وال رشاد يف رحفاءالنسخ الاحتياطية املعمتدة يف مجعية 

( BYODاملُخّزنة عىل الأهجزة احملموةل والأهجزة الشخصية ) ادلعوة وال رشاد يف رحفاءحُتَذف بياانت مجعية  5-٢

 يف احلالت التالية:

 .فقدان اجلهاز احملمول أأو رسقته 

 هناء العال  .دلعوة وال رشاد يف رحفاءاقة الوظيفية بني املس تخدم ومجعية انهتاء أأو ا 

جيب نرش الوعي الأمين للعاملني حول أ لية اس تخدام الأهجزة ومسؤولياهتم جتاهها وفقًا لس ياسة الاس تخدام  5-٣

جراء جلسات توعية دلعوة وال رشاد يف رحفاءااملقبول املعمتدة يف مجعية  خاصة ابملس تخدمني ذوي  وا 

 امة واحلساسة.الصالحيات اله

 ( لضامن التطوير املس متر محلاية أأهجزة املس تخدمني والأهجزة احملموةل.KPIجيب اس تخدام مؤرش قياس الأداء ) 4-5

جيب مراجعة س ياسة أأمن أأهجزة املس تخدمني والأهجزة احملموةل والأهجزة الشخصية س نواًي، وتوثيق التغيريات  5-5

 واعامتدها.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الأدوار واملسؤوليات

 .مسؤول تقنية املعلوماتراعي وماكل وثيقة الس ياسة:  -1

دارة تقنية املعلومات مراجعة الس ياسة وحتديهثا: -2  .ا 

دارة تقنية املعلومات تنفيذ الس ياسة وتطبيقها: -3  .ا 

  الالزتام ابلس ياسة

 هبذه الس ياسة دوراًي. ادلعوة وال رشاد يف رحفاءجيب عىل مسؤول تقنية املعلومات ضامن الزتام مجعية  .1

دارة تقنية .2  الالزتام هبذه الس ياسة. ادلعوة وال رشاد يف رحفاءيف مجعية  املعلومات ومجيع الادارات جيب عىل ا 

جراء تأأدييب حسب ال جراءات املتبعة يف مجعية  .3 ىل ا  ادلعوة قد يعرض أأي انهتاك لهذه الس ياسة صاحب اخملالفة ا 

 .وال رشاد يف رحفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


