
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة احلماية من  
 الربجميات الضارة

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

 سياسة احلماية من الربجميات الضارة م23/2/2021ه املوافق 11/7/1442بتاريخ 
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  الأهداف

الغرض من هذه الس ياسة هو توفري متطلبات الأمن الس يرباين املبنية عىل أأفضل املامرسات واملعايري املتعلقة حبامية أأهجزة 

ة وتقليل من هتديدات الربجميات الضار  ادلعوة والإرشاد يف رحفاء املس تخدمني والأهجزة احملموةل واخلوادم اخلاصة بـجمعية 

اخملاطر الس يربانية الناجتة عن الهتديدات ادلاخلية واخلارجية من خالل الرتكزي عىل الأهداف الأساس ية للحامية ويه: رسية 

 املعلومات، وسالمهتا، وتوافرها.

يه مطلب وهتدف هذه الس ياسة اإىل الالزتام مبتطلبات الأمن الس يرباين واملتطلبات الترشيعية والتنظميية ذات العالقة، و

الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن  (ECC-1:2018من الضوابط الأساس ية للأمن الس يرباين ) ١-٣-٢ترشيعي يف الضابط رمق 

 الس يرباين.

 نطاق العمل وقابلية التطبيق

وتنطبق عىل مجيع العاملني   ،ادلعوة والإرشاد يف رحفاءس تخدمني واخلوادم اخلاصة بـجمعية تغطي هذه الس ياسة مجيع أأهجزة امل 

 .ادلعوة والإرشاد يف رحفاءيف مجعية 

 بنود الس ياسة

 البنود العامة -1

ديد تقنيات وأ ليات امحلاية احلديثة واملتقدمة وتوفريها والتأأكد من حت ادلعوة والإرشاد يف رحفاءجيب عىل مجعية  1-1

 موثوقيهتا.

ة احملموةل واخلوادم من الربجميات الضارة جيب تطبيق تقنيات وأ ليات امحلاية محلاية أأهجزة املس تخدمني والأهجز  2-1

(Malware.دارهتا بشلك أ من  ( واإ

زالهتا، مثل  3-1 جيب التأأكد من أأن تقنيات وأ ليات امحلاية قادرة عىل اكتشاف مجيع أأنواع الربجميات الضارة املعروفة واإ

التجسس (، وبرجميات Worms(، وادليدان )Trojan Horse(، وأأحصنة طروادة )Virusالفريوسات )

(Spyware( وبرجميات الإعالانت املتسلةل ،)Adware( ومجموعة اجلذر ،)Root Kits.) 

ادلعوة والإرشاد قبل اختيار تقنيات وأ ليات امحلاية، جيب التأأكد من مالءمهتا لأنظمة التشغيل اخلاصة بـجمعية  4-1

(، ونظام Linux(، وأأنظمة لينكس )UNIX(، وأأنظمة يونكس )Windowsمثل أأنظمة ويندوز ) يف رحفاء

 (، وغريها.Macماك )



 

 

 

 

 

 

يف حال تسبب حتديث تقنيات امحلاية برضر للأنظمة أأو متطلبات الأعامل، جيب التأأكد من أأن تقنيات امحلاية   5-1

ىل النسخة السابقة.    قابةل لالسرتجاع اإ

عدادات تقنيات امحلاية من الربجميات 6-1 لغائه أأو تغيري اإ الضارة ومنحها  جيب تقييد صالحيات تعطيل التثبيت أأو اإ

 ملرشيف نظام امحلاية فقط.

عدادات تقنيات وأ ليات امحلاية من الربجميات الضارة -2  اإ

عدادات تقنيات امحلاية وأ لياهتا وفقًا للمعايري التقنية الأمنية املعمتدة دلى مجعية  1-2 ادلعوة والإرشاد يف جيب ضبط اإ

رشادات املورد وتوصياته. ،رحفاء  مع الأخذ ابلعتبار اإ

عدادات جيب ضبط 2-2 برانمج ماكحفة الفريوسات عىل خوادم الربيد الإلكرتوين لفحص مجيع رسائل الربيد  اإ

 الإلكرتوين الواردة والصادرة.

ادلعوة والإرشاد  بكة أأو الش بكة الالسلكية لـجمعيةل يُسمح للأشخاص التابعني لأطراف خارجية ابلتصال ابلش   3-2

عدادات املناس بة.دون حتديث برانمج ماكحفة الفريوسات و  يف رحفاء  ضبط الإ

جيب ضامن توافر خوادم برامج امحلاية من الربجميات الضارة، كام جيب أأن تكون البيئة الاحتياطية مناس بة خلوادم  4-2

 برامج امحلاية من الربجميات الضارة اخملصصة للمهام والأعامل غري احلساسة.

ىل املواقع الإلكرتونية واملصادر الأخرى عىل 5-2  الإنرتنت املعروفة ابس تضافهتا لربجميات ضارة جيب منع الوصول اإ

 (.Web Content Filteringوذكل ابس تخدام أ لية تصفية حمتوى الويب )

( مركزاًي ومن مصدر دقيق وموثوق مجليع تقنيات وأ ليات Clock Synchronizationجيب مزامنة التوقيت ) 6-2

 امحلاية من الربجميات الضارة.

عدادات تقنيات امحلا 7-2 ية من الربجميات الضارة للقيام بعمليات التحقق من احملتوى املش بوه يف مصادر جيب ضبط اإ

 (.Sandboxمعزوةل مثل صندوق الفحص )

 جيب القيام بعمليات مسح دورية لأهجزة املس تخدمني واخلوادم والتأأكد من سالمهتا من الربجميات الضارة. 8-2

صدارات جديدة من املورد، مع الأخذ  جيب حتديث تقنيات امحلاية من الربجميات الضارة تلقائياً  9-2 عند توفر اإ

دارة التحديثات والإصالحات.  ابلعتبار س ياسة اإ

 



 

 

 

 

 

 

لكرتوين وتصفح الإنرتنت من الهتديدات املتقدمة املس مترة ) 10-2  APTجيب توفري تقنيات حامية الربيد الإ

Protectionقًا )(، واليت تس تخدم عادًة الفريوسات والربجميات الضارة غري املعروفة مس بZero-Day 

Malware.داراهتا بشلك أ من  (، وتطبيقها واإ

عدادات تقنيات امحلاية ابلسامح لقامئة حمددة فقط من ملفات التشغيل ) 11-2 ( Whitelistingجيب ضبط اإ

 (CSCC-2-3-1-1للتطبيقات والربامج للعمل عىل اخلوادم اخلاصة ابلأنظمة احلساسة. )

اسة عن طريق تقنيات حامية الأهجزة الطرفية املعمتدة دلى جيب حامية اخلوادم اخلاصة ابلأنظمة احلس 12-2

 (End-point Protection( .)CSCC-2-3-1-2)ادلعوة والإرشاد يف رحفاء مجعية 

عداد تقارير دورية حول حاةل امحلاية من الربجميات الضارة يوحض فهيا عدد الأهجزة واخلوادم املرتبطة  13-2 جبب اإ

خل(، ورفعها اإىل مسؤول تقنية املعلومات.بتقنيات امحلاية وحالهتا )مثل: حمدث  ة، أأو غري حمدثة، أأو غري متصةل، اإ

دارة تقنيات امحلاية من الربجميات الضارة مركزاًي ومراقبهتا ابس مترار. 14-2  جيب اإ

 أأخرى متطلبات -3

جيب عىل مسؤول تقنية املعلومات التأأكد من توافر الوعي الأمين الالزم دلى مجيع العاملني للتعامل مع الربجميات  1-3

 .خطورهتاالضارة والتقليل من 

( لضامن التطوير املس متر محلاية أأهجزة املس تخدمني واخلوادم من الربجميات KPIجيب اس تخدام مؤرش قياس الأداء ) 2-3

 الضارة.

ادلعوة والإرشاد يف  س تخدمني واخلوادم اخلاصة بـجمعيةجيب مراجعة متطلبات الأمن الس يرباين محلاية أأهجزة امل  3-3

 دوراًي. رحفاء

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الأدوار واملسؤوليات

 مسؤول تقنية املعلومات. ماكل وثيقة الس ياسة:راعي و  .١

 مسؤول تقنية املعلومات. مراجعة الس ياسة وحتديهثا: .٢

 املدير التنفيذي ومسؤول تقنية املعلومات. تنفيذ الس ياسة وتطبيقها: .٣

 الالزتام ابلس ياسة

 ذه الس ياسة دوراًي.هب ادلعوة والإرشاد يف رحفاء جيب عىل مسؤول تقنية املعلومات ضامن الزتام مجعية  .١

 الالزتام هبذه الس ياسة. ادلعوة والإرشاد يف رحفاءفة العاملني يف مجعية جيب عىل اك .٢

جراء تأأدييب حسب الإجراءات املتبعة يف مجعية  .٣ ىل اإ ادلعوة قد يعرض أأي انهتاك لهذه الس ياسة صاحب اخملالفة اإ

 .والإرشاد يف رحفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


