ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺍﻟﺮﻗــــﻢ :

)(٢٨٠

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ :

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺍﳌﺮﻓﻘﺎﺕ :

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

/
............

/
................

IT
ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ  :ﺍﻟﺭﻳﺎﺩﺓ ﻟﺑﻧﺎء ﺟﻳﻝ ﻣﺑﺩﻉ

ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﻭ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻭﻓﻖ
ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ.

ﺍﻟﻘﻳﻡ :ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺔ – ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ – ﺍﻟﻌﺩﻝ – ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻔﺭﻳﻖ – ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ – ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ٔا اﳌﻮﻇﻒ /
ﻗﺴﻢ /
ﻣﻦ إدارة /
اﻃﻠﻌﺖ ﲆ اﻟﺘﺎﱄ -:
 -١ﺗﻌﻤﲓ رﰴ ٣٨٤٨٤٦٢٤ﺑﺘﺎرﱗ ١٤٣٨/٣/٢٠ﻫـ ﺪد ﺻﻔ ﺎت )(٢
 -٢ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﲓ اﺳﺘ ﺪام اﳊﺎﺳﺐ ااﻟٓﱄ واﻟﺸﺒﲀت اﳋﺎﺻﺔ ﺑأ ﺰة اﻻٕدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﲓ ﺪد ﺻﻔ ﺎت )(٦
 -٣ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺪم اﻓﺸﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎ ت ﺪد ﺻﻔ ﺎت )(٤
 )Password Policy( -٤ﺳﯿﺎﺳﺔ ﳇﲈت اﳌﺮور ( و ﺪد اﻟﺼﻔ ﺎت)(٦
 -٥اﺗﻔﺎﻗ ﺔ ﻧﻈﺎم ﻧﻮر و ﺪد اﻟﺼﻔ ﺎت )(١
ﻛﲈ ٔاﱐ ﺳأﻗﻮم ﺑﺘﻐﯿﲑ ﳇﻤﺔ اﳌﺮور اﳋﺎﺻﺔ ﲝﺴﺎﰊ ﲆ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﳫﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﺨﻤﲔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﰎ
ﻻاﻃﻼع ﻠﳱﺎ.
و ﲆ ذ ﺟﺮى اﻟﺘﻮﻗ ﻊ.
ﻻاﰟ /
اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺎﱄ /
رﰴ اﳉﻮال /
اﻟﱪﯾﺪ اﻻٕﻟﻜﱰوﱐ /
ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ
ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ٨٢٧٣٤٠٤ :

ﻓﺎﻛﺲ ٨٢٧٠١٧١

Office٤٧@edueast.gov.sa 

edueast.gov.sa
ﻧﻘﺩﺭ ﻟﻛﻡ ﻋﺩﻡ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺃﻭ ﻁﺑﺎﻋﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ  ...ﻓﻠﻧﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ.

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺑول ﻟﻧظﺎم ﻧور

Acceptable Use agreement for Noor System

ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن
ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ،ﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗﺄﻛد
ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﺗزام ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻧظﺎم ﻧور ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:









استخدام انظمة المعلومات يجب ان يتوافق مع ما هو مصرح به حسب لوائح الوزارة واللوائح
الحكومية.
يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن جميع التعامالت الصادرة عن استخدام صالحيات الدخول
الممنوحة له.
يتوجب عدم محاولة الدخول او االستخدام الغير مصرح به الى مصادر وأنظمة المعلومات في
الوزارة مالم تكن الصالحيات المطلوبة ممنوحة نظام.
يتوجب عدم إفشاء معلومات الحسابات أو مشاركة كلمات المرور أو الرموز السرية مهما كانت
االسباب ،ويجب االبالغ عن أي استخدام أو تغير مشكوك فيه يطرأ عليها.
يجب على المستخدم التأكد من اختيار كلمات سر صعبة التخمين كأن تكون خليط من الحروف
الكبيرة والصغير واالرقام واال يقل طولها عن  6خانات.
االلتزام بتسهيل مهام الحسابات الفرعية التي لها ارتباط جزئي او كلي بهذا الحساب.
وجوب ابالغ (االدارة العامة ألمن المعلومات) عن أي حالة استغالل غير مصرح به ألنظمة
ومعلومات الوزارة أو حاالت االختراق مما يصل الى علم المستخدم.
يحكم هذه االتفاقية وتفسير بنودها وفقا لقوانين المملكة العربية والسعودية.

أنا الموقع أدناه ،اتعهد وألتزم بالسياسة أعاله بشأن االستخدام المقبول لنظام نور ،كما أعلم أن أي
انتهاك للوائح المذكورة أعاله يعتبر غير أخالقي ويمكن أن يشكل جريمة جنائية ،وفي حال ارتكبت أي
مخالفة أو سوء استخدام متعمد للخدمات التي يقدمها النظام ،سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة
بحقي.

اإلدارة العامة للتربية و التعليم بالمنطقة الشرقية  -إدارة تقنية المعلومات
سياسات استخدام التجهيزات التقنية و التطبيقات

اتفاقيات
صفحة | 1

سياسة استخدام التجهيزات التقنية و التطبيقات
النسخة (1341- )1هـ 4113 ،م



الئحة تنظيم استخدام احلاسب اآللي والشبكات.



سياسة عدم افشاء املعلومات و البيانات.



سياسة املراسالت املباشرة). (Instance Messaging IM



سياسة اإلجتماعات املرئية و عن بعد). (Video Conferencing



سياسة التواصل االجتماعي (.)Social Networking



سياسة برامج رسائل اجلوال القصرية (.)SMS



سياسة كلمات املرور (.)Password Policy



أهمية استخدام سياسة كلمة مرور فعالة.

تاريخ بدء تطبيق اإلتفاقية

/

/

 13هـ

تم اعتمادها من قبل :إدارة تقنية المعلومات – إدارة
الشؤون القانونية – إدارة المتابعة -إدارة القضايا التربوية
 -ادارة الشؤون اإلدارية و المالية.

تم شراء حقوق هذه اإلتفاقية و ترجمتها من شركة  CNET Networks, Inc.و اإلتفاقية المترجمة من حقوق اإلدارة العامة للتربية و
التعليم بالمنطقة الشرقية 5341 -هـ 4153 ،م ©
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صفحة | 2

سياسة تنظيم استخدام الحاسب اآللي والشبكات
الخاصة بأجهزة اإلدارة (العامة) للتربية والتعليم
آخر تحديث تم بتاريخ 1415/2/22هـ الموافق 2014/2/22م.

تم شراء حقوق هذه اإلتفاقية و ترجمتها من شركة  CNET Networks, Inc.و اإلتفاقية المترجمة من حقوق اإلدارة العامة للتربية و
التعليم بالمنطقة الشرقية 5341 -هـ 4153 ،م ©

اإلدارة العامة للتربية و التعليم بالمنطقة الشرقية  -إدارة تقنية المعلومات
سياسات استخدام التجهيزات التقنية و التطبيقات

ال  :أينما وردت العبارات التالية يف هذه الالئحة فيقصد بها املعاني املوضحة أمام كل منها :
أو ً
 : 1/1اإلدارة  -اإلدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية .
صفحة | 1

 : 1/4املسـتخدم – كـل مــن يسـتخدم أجهــزة أو معـدات احلاســب اآللـي والـيامج احلاســوبية التابعـة لـ دارة سـواء دا ــل
مباني اإلدارة أو ارجها ( مباني إدارية أو مدارس ) ويشمل ذلك املوظفني وغريهم ممـن يعملـوحل حلسـال اإلدارة بـججر أو
بدوحل .
 : 1/4احلاسـب اآللــي – كــل جهـاا باســب الــي قامـ اإلدارة بتــوفريد ر

يــد املـدارس واإلدارات وا قســام واملكاتــب

دا ل مبانيها  ،ويشمل ذلك باإلضافة إىل ا جهزة :
 - 1/1/4برامج احلاسب اآللي ومد التها  :وهي املصنفات وا عمـال العلميـة والفنيـة والتنظيميـة املنسـوبة ملفلفيهـا
واململوكــة ــم وا ملــة ر أجهــزة احلاســب اآللــي أو اشــوادم علــت الشــبكة العنكبوتيــة او الســحابة
الرقمية لتسيري أعمال املوظفني واإلدارات .
 - 4/1/4ملحقات احلاسب اآللي  :كل ما يتصل باحلاسب اآللي سواء كاحل بشكل مباشر أو غري مباشـر ملـل (
توصــيالت ا لكهربــاء  ،الشاشــة  ،لوبــة املفــاتيم  ،الكــامريا  ،مكــيات الصــوت  ،املاســم ال ــوئي ،
الفجرة  ،طابعات ا قراص املرفقة باجلهاا وغريها . ) ....
 : 1/3اللجنة – هي جلنة الفحص والتفتيش ي من أجهزة احلاسب اآللي باإلدارة واملدارس .
 : 1/1اليامج احلاسوبية –

يد اليامج اإللكرتونية املعتمدة من إدارة تقنية املعلومات .

 : 1/6التطبيقات الواارية املركزية :التطبيقات و اليامج املعتمدة من املركز الوطين للمعلومات الرتبية
 : 1/7مدير  ،موظف – عند ذكر " مدير "  " ،موظف " ر هـهد الالئحـة فيقصـد بـع العنصـر الرجـالي والنسـائي علـت
بد سواء .

ثانيًا  :مهام إدارة تقنية املعلومات  ( :فيما خيص أجهزة احلاسب اآللي وبراجمها )
تكمن مهام إدارة تقنية املعلومات ر ختطيط وتنفيه كافة املهام املتعلقة مبيكنة أعمال اإلدارة واملدارس ويشمل ذلك :
 : 4/1توفري احلاسب اآللي لكافة اإلدارات واملوظفني واملدارس بسب باجة العمل .
 : 4/4تركيب وصيانة وإاالة وإضافة وحتميل

يد اليامج املتعلقة باحلاسب اآللي وملحقاتع ( جهزة ا عمـال اإلداريـة

).
 :4/4إعداد وتنفيه اليامج التطبيقية ل دارات وا قسام واملدارس بالتنسيق مد كل إدارة .
 :4/3دراسة العقود مد الشركات املتخصصة للقيام مبهام التوريد واليجمة والصيانة وذلك وفقاً للصالبيات املخولة .
 : 4/1إدارة تقنية املعلومات هي املرجد الوبيد جلميد مستخدمي احلاسب اآللي فيمـا صـص إدارة وتنظـيم وبيـااة أجهـزة
وبرامج احلاسب اآللي وملحقاتع ر

يد اإلدارات وا قسام واملدارس .

 : 4/6تنسيق التوريد جهزة املعامل املدرسية ودراسة وتنفيه طلبات النقل والصيانة ا.
تم شراء حقوق هذه اإلتفاقية و ترجمتها من شركة  CNET Networks, Inc.و اإلتفاقية المترجمة من حقوق اإلدارة العامة للتربية و
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ثالثاً  :حدود استخدامات احلاسب اآللي :
صفحة | 4

 :4/1ال حيق ي مستخدم استخدام باسبع اآللي و

يد امللحقات املرتبطة بع غـرا

شخصـية أو غـرا

ختـر عـن

نطاق ا تصاص عملع .
 :4/4علــت كــل مســتخدم ا ســتعمال احلاســب اآللــي املســلوم لــع  ،وال حيــق لــع اللجــوء إىل أجهــزة اآل ــرين إال ر بالــة
ال رورة اليت حتددها ابتياجات العمل وتكوحل بالتنسيق مد الرئيس املباشر .
رابعاً  :إعدادات وجتهيزات احلاسب اآللي  ( :أجهزة اإلدارات واألقسام فقط ) :
ال حيق ي مستخدم القيام بالتصرفات التالية إال بعد احلصول علت املوافقة اشطية من إدارة تقنية املعلومات :
 :3/1إضافة أو تعديل أي من اإلعدادات أو التجهيزات ا ملة ر اجلهاا اشاص بكل مستخدم .
 :3/4فك أو نقل احلاسب اآللي أو جزء منع أو ملحقاتع .
 :3/4القيام بجي تغيري ر ملحقات اجلهاا واستبدا ا بج رى سواء كان من جهاا ا ر ر اإلدارة أو من ارجها .
 :3/3إضافة أي ملحقات ر احلاسب اآللي سواء دا لع أو ارجع بغض النظر عن نوعها أو ا دف من أضافتها.
 :3/1التصرف أو تعديل أو إاالة كل ما يتعلق بتمديدات نقاط الشبكة .
خامساً  :أنظمة وبرامج احلاسب اآللي :
ال مـن قبـل إدارة
 : 1/1ال حيق ي مستخدم إاالة أي من ا نظمـة أو الـيامج أو امللفـات املوجـودة دا ـل جهـااد وامللبتـة أصـ ً
تقنية املعلومات بغض النظر عن ا دف من ههد اإلاالة .
 :1/4ر بالة وجود مالبظات علت أبد اليامج املعتمدة يلتزم املستخدم بإبالغ إدارة تقنيـة املعلومـات إلختـاذ اإلجـراءات
املناسبة بيال ذلك .
 : 1/4ر بالة رغبة املستخدم إضافة أنظمة أو بـرامج يتطلبهـا العمـل يـتم ذلـك مـن ـالل تعبوـة النمـوذ املخصـص لـهلك
وتقدميع إلدارة تقنية املعلومات .
سادساً  :املسئولية الكاملة عن اجلهاز وحمتوياته من برامج وأنظمة وملفات :
 : 6/1يعد املستخدم مسوو ًال مسوولية تامة عن جهـاا احلاسـب اآللـي وملحقاتـع الـيت

واتـع ومـا تشـتمل عليـع مـن بـرامج

وأنظمة وملفات.
 : 6/4ليس ي موظف التد ل ر أجهزة امالئع املسـتخدمني اآل ـرين ي سـبب كـاحل  ،ور بالـة وجـود عطـل

هـااد

فإنع يلتزم بـإبالغ إدارة تقنيـة املعلومـات مـن ـالل تعبوـة النمـوذ املخصـص لـهلك بتـت ال ينـتج عـن ذلـك تعطيـل
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اإلدارة العامة للتربية و التعليم بالمنطقة الشرقية  -إدارة تقنية المعلومات
سياسات استخدام التجهيزات التقنية و التطبيقات
لعمل املستخدم ور بالة ال رورة فـإحل إدارة تقنيـة املعلومـات سـتقوم وفـق مـا تـراد بعمـل الصـيانة الالامـة للجهـاا
اشاص باملستخدم .
 :6/4تلتزم إدارة تقنية املعلومات بإصالح أعطال أجهزة احلاسب اآللي فيما عدا ما يتبني أنع بسبب سوء االستخدام .
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 : 6/3يلتزم كل مستخدم با افظة علت

يـد كلمـات املـرور وا رقـام السـرية للـد ول علـت الشـبكة أو علـت الـيامج

اليت يتعامل معها واشاصة بع .وال جيوا لع أحل يفشي بها أمام الغري ويتحمل لوبـدد املسـوولية الكاملـة الناجتـة عـن
عدم التزامع بهلك وا ضرار املرتتبة عن ذلك .
 : 6/1حيق إلدارة تقنيـة املعلومـات إلغـاء أو تغـيري كلمـة املـرور والـرقم السـري ي مسـتخدم ر أي وقـ بسـب ال ـرورة
وإبالغ املستخدم ومديرد املباشر بهلك .
 :6/6يلتزم املستخدم بعدم الد ول أو حماولة الد ول علت قواعد ومصادر البيانات غري املصرح لع بها أو استخدامها .
 :6/7يلتزم املستخدم بعدم ختزين أي ملفات علت جهااد ال تتعلق مبصلحة العمل .
سابعاً ً :الربامج احلاسوبية ( خاص باملدارس ) :
 : 7/1يعـــد مـــدير املدرســـة املســـوول ا ول عـــن التطبيقـــات الوااريـــة املركزيـــة و الـــيامج احلاســـوبية ور بالـــة تفـــويض
الصالبية بد املوظفني باملدرسة أو ا ر مساعد لع يتم تسليمهم العمل خبطال رمسي .وهـها ال يعفـي املـدير مـن
املسوولية .
 : 7/4يلتزم مدير املدرسة بإد ال واستكمال
بجول واشاصة باملدرسة و

يد البيانات ر التطبيقات الوااريـة املركزيـة و الـيامج احلاسـوبية أوالً

يد العاملني والطالل الل الشهر ا ول من بدء العام الدراسي.

 : 7/4يلتزم مدير املدرسة بالتجكد من تدقيق وصحة

يد البيانات املد لـة ر التطبيقـات الوااريـة املركزيـة و الـيامج

احلاسوبية.
 : 7/3يلتزم مدير املدرسة بإجراء أي تعديالت تتم علت البيانات املد لة ر اليامج احلاسوبية أوالً بجول بدوحل تج ري.
ثامناً  :خدمة مشاركة امللفات ( أجهزة اإلدارات واألقسام فقط ) :
 :8/1يلتزم املستخدم بتعبوة النموذ املخصص للحصول علت دمة املشاركة علت جهااد وتقدميع إلدارة تقنيـة املعلومـات
.
 :8/4عنـد إنشـاء مشـاركة يــتم حت ديـد أمسـاء ا شـخاص املصــرح ـم بالـد ول عليهـا  ،مــد وضـد الصـالبيات املناســبة
لكل منهم .
 :8/4عند اكتشاف مشاركة مفتوبة للجميد (  ) Every Oneيتحمل منشوها املسوولية الناجتـة عـن ذلـك ( بيـ هـي
من ا سبال الرئيسية النتشار الفريوسات ) .
 :8/3تستخدم املشاركة لتبادل امللفات اشاصة بالعمل وال يسمم باستخدامها لألغرا

الشخصية .

 :8/1عند االنتهاء من احلاجة اليت أدت إىل فتم املشاركة يتم إاالتها .
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اإلدارة العامة للتربية و التعليم بالمنطقة الشرقية  -إدارة تقنية المعلومات
سياسات استخدام التجهيزات التقنية و التطبيقات
 :8/6حيق إلدارة تقنية املعلومات إلغاء أي مشاركة ال تنطبق عليها ال وابط املهكورة.
تاسعاً  :خدمة الربيد اإللكرتوني واالنرتنت :
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 :9/1تقتصر دمة الييد اإللكرتوني علت تبادل املعلومات واشطابات وكافة املعامالت اشاصة بجعمال اإلدارة .
 :9/4كل مدير إدارة أو رئيس قسم أو مدير مدرسة أو موظف مسوول عن الييد اإللكرتوني اشاص باإلدارة أو القسم
أو املدرسة باإلضافة إىل بريدد اشاص ( إحل وجد ) و يتحمل كامل املسوولية عن أي رسالة تصدر منـع  ،وال جيـوا
تداول الرسائل املخالفة لألنظمة الرمسية أو املخلة باآلدال أو اليت ختدش احلياء العام  ،كما ال جيـوا تـداول أي
رسائل ليس ا صلة بالعمل وتفدي إىل تعطيلع .
 :9/4تقــدم إدارة تقنيــة املعلومــات دمــة اإلنرتنـ للجهـات وا شــخاص الــهين يتطلــب عملــهم ذلــك وفــق ضــوابط ومعــايري
حمددة .
 : 9/3حياسب أي مستخدم عند الد ول أو حماولة الد ول علت اإلنرتن من ـالل جهـااد بطريقـة غـري نظاميـة  ،وسـيتم
إاالة أي أجهزة اصة بالربط علت اإلنرتن من جهاا املستخدم.
 :9/1حيق إلدارة تقنية املعلومات القيام مبراقبة عمليات د ول املستخدمني إىل اإلنرتن من الل نظام إلكرتوني ـاص
والرفد إلدارة املتابعة عن من يتجاوا التعليمات املنظمة لهلك .
 : 9/6يلتـزم مســتخدمو اإلنرتنـ املصــرح ــم بـهلك بعــدم الــد ول علــت املواقــد ا ظـورة أو الــيت حتتــوي علــت مــا صــالف
العادات والتقاليد وا نظمة السائدة باململكة .
عاشراً  :ملكية الربامج :
 : 11/1كل مستخدم قام بجي إضافة أو تعديل ر الـيامج ا صـلية أو املر صـة لـ دارة واملـدارس أو نسـخها أو قلـدها أو
باعها أو أجرها أو واعها يعتي خمالفاً ملا نص عليع نظام محاية بقوق املفلف ويتحمل مـا سـوف يتخـه بشـجنع سـواء
من الشركة املالكة أو من اإلدارة مبا ر ذلك أي مسووليات ٍحتمّل علت اإلدارة نظاماً .
 : 11/4كل مستخدم قام بنسخ أي برنامج مت تطويرد ر اإلدارة  ،أو باعع أو أجرد أو واعع ر أي بلد كاحل يعتي خمالفـاً
ملا نص عليع نظام محاية بقوق املفلف ويتحمل ما سوف يتخه بشجنع من قبل اإلدارة بناءاً علت ال رر الالبق بها .
 : 11/4تكوحل كافة برامج احلاسـب اآللـي الـيت يـتم تصـميمها أو تطويرهـا ر اإلدارة ملكـ ًا لـ دارة وال جيـوا التصـرف
بههد اليامج أو جزء منها بجي شكل من ا شكال سواء بالبيد أو اإلهداء أو النسخ .
 :11/3يلتــزم كافــة مســتخ دمي احلاســب اآللــي بــاإلدارة واملــدارس با افظــة علــت كافــة ا ســرار واملعلومــات املتعلقــة
باليامج املسـتخدمة دا ـل اإلدارة وال جيـوا تسـريبها للغـري بتـت بعـد انتهـاء عالقـة املسـتخدم بـاإلدارة أو املدرسـة
ويتحمل من صالف ذلك مسوولية تعويض اإلدارة عن أي أضرار تصيبها نتيجة لهلك .
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اإلدارة العامة للتربية و التعليم بالمنطقة الشرقية  -إدارة تقنية المعلومات
سياسات استخدام التجهيزات التقنية و التطبيقات
 :11/3تكوحل كافة برامج احلاسب اآللي اليت يتم تصميمها أو تطويرها ر اإلدارة من قبل أبد موظفيها ملكاً لـ دارة
العامة ويستلنت من ههد القاعـدة احلـاالت الـيت يـتم التنسـيق فيهـا بـني اإلدارة التـابد ـا املوظـف ومركـز احلاسـب اآللـي
واملعلومات  ،علت أحل يراعت ر
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يد ا بوال تسليم النسخة النهائية املفتوبة من الينامج . Open Source

 :14/3تكوحل كافة برامج احلاسب اآللـي الـيت يـتم تصـميمها أو تطويرهـا بشـكل كامـل لـ دارة مـن قبـل الشـركات
ملكاً ل دارة العامة  ،علت أحل تقوم اجلهات اإلدارية بالتنسيق مد مركـز احلاسـب اآللـي واملعلومـات بيـال ا مـور الفنيـة
لقواعد البيانات وتسليم النسخة النهائية املفتوبة من الينامج وتوثيقها لديهم .
 : 14/3تكوحل كافة برامج احلاسب اآللي اليت متلكها الشـركات ثـم يـتم تطويرهـا لتتناسـب مـد عمـل اإلدارة مـن قبـل
تلك الشركات ملكاً ل دارة العامة للعمل عليها الل مدة الرت يص املتفق عليـع مـد الشـركة دا ـل املنطقـة  ،علـت أحل
يكوحل التنسيق مد مركز احلاسب اآللي واملعلومات بيال ا مور الفنيـة لقواعـد البيانـات وتسـليم نسـخ الـيامج وتوثيقهـا
لديهم .
حادي عشر  :ملكية أجهزة احلاسب اآللي :
 :11/1تعتي

يد أجهزة احلاسب اآللـي وملحقاتـع والـيامج ا ملر صـة ملكـ ًا لـ دارة  ،وال جيـوا التصـرف فيهـا إال بعـد

أ ه املوافقة اشطية من إدارة تقنية املعلومات .
 :11/4ال يتم إتالف أي جهاا باسب الي أو ملحقاتع ال يعمل بشكل صحيم إال بعد التنسـيق مـد إدارة تقنيـة املعلومـات ،
بتت تتمكن اإلدارة من تعويض اإلدارة أو القسم أو املدرسة

هاا باسب الي ا ر .

ثاني عشر  :فحص وتفتيش احلاسب اآللي :
 :14/1تكوّحل جلنة لفحص وتفتيش أجهزة احلاسب اآللي برئاسة مدير إدارة تقنية املعلومات أو من ميللـع وع ـوية مملـل
من إدارة املتابعة.
 :14/4ملديري اإلدارات ورؤساء ا قسام ومديري املدارس بق التقدم بطلب إجـراء عمليـة الفحـص والتفتـيش علـت أجهـزة
أي من موظفيهم عند احلاجة .
 :14/4ملدير إدارة تقنية املعلومات احلق ر تكليف اللجنة بفحص وتفتيش أي من أجهزة اإلدارة أو املـدارس عنـد احلاجـة
.
 :11/3تتم عملية الفحص والتفتيش

ور املستخدم املعين باجلهاا  ،وحيرر حم ر يدوحل بع الوقـائد والنتـائج اشاصـة

بعملية الفحص والتفتـيش ويوقـد عليـع رئـيس وأع ـاء اللجنـة واملسـتخدم علـت أحل حتفـ صـورة مـن ا

ـر ر

ملف دمتع وذلك ر بالة ثبوت خمالفة بكـام هـهد الالئحـة ويـزود مسـاعد املـدير العـام للخـدمات املسـاندة
بصورة من ا

ر الختاذ الالام .
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اإلدارة العامة للتربية و التعليم بالمنطقة الشرقية  -إدارة تقنية المعلومات
سياسات استخدام التجهيزات التقنية و التطبيقات
ثالث عشر  :اإلجراءات :
يعاقب كل موظف صالف ههد الالئحة وفقاً لالئحة اجلزاءات املعمول بها ر اإلدارة عن طريق إدارة املتابعة بناءً علت
املادة ( )11فقرة ( ) واملادة ( )11من نظام اشدمة املدنية – الواجبات  .بي تعتي خمالفات إدارية يعر
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املخالف نفسع

للمسائلة التحريرية واجملاااة وفق املادة (/44أوالً )4,4,1/من نظام تجديب املوظفني وههد اجملاااة تشمل اآلتي  :إما -
 : 1اإلنهار .
 : 4اللوم .
 : 4احلسم .
باإلضافة إىل حماسبة الشخص املستخدم للجهاا مما يتطلب معع نقلع من اجلهة التابد ا إىل جهة أ رى وذلك بعد
التحقيق معع وإثبات املخالفة من قبل جلنة فحص وتفتيش واحلاسب اآللي.
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سياسة عدم افشاء املعلومات و البيانات
ا ر حتدي مت بتاريخ 1344/4/11هـ املوافق 4114/1/9م.
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ملخص
إحل سياسة عدم افشاء املعلومات و البيانات حتمي معلومات اإلدارة العامـة للرتبيـة و التعلـيم باملنطقـة الشـرقية السـرية مـن
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كشفها شخاص من ار أو دا ـل اإلدارة العامـة للرتبيـة و التعلـيم باملنطقـة الشـرقية والـهين مـن ا تمـل – بقصـد أو
بغري قصد – أحل يستخدموا تلك املعلومات بطريقة قد تكوحل ضارة ل دارة العامة .وسوف يتم التعبري ر هـهد الوثيقـة عـن
ملل تلك املعلومات بـ "املعلومات السرية".
وتقوم سياسة عدم افشاء املعلومـات و البيانـات أي ـا
وذلك بتوضيم وحتديد واجباتهم والتزاماتهم فيما يتعلق

مايـة ا شـخاص املـر ص ـم ر الوصـول اىل املعلومـات السـرية
ماية املعلومات السرية.

 ا دف
ههد السياسة سوف توجز اإلجراءات املتخهة من اإلدارة العامة للرتبية و التعليم باملنطقة الشرقية ل ماحل محاية املعلومات
السرية ،مبا ر ذلك فر

التزام تعاقدي علت شكل اتفاق عدم الكشف.

 ا شخاص املعنيني
جيب علت

يد املوظفني و املوظفات واملتعاقدين املستقلني لـ دارة العامة للرتبية و التعليم باملنطقة الشرقية أحل يكونـوا

علت إملام باملتطلبات لاللتزام بههد السياسة.

 االستلناءات
ال يوجد .

 تفاصيل السياسة
ر أثناء تجدية عملهم ،ميكن للموظفني و املوظفات واملتعاقدين املستقلني أحل يستقبلوا ،يشاهدوا أو يتعاملوا مد معلومات
ت م معلومات سرية اصة باإلدارة العامة للرتبيـة و التعلـيم باملنطقـة الشـرقية .إحل كشـف املعلومـات السـرية اىل أطـراف
غـري مصــرح ــا قـد يــفدي اىل ضــرر ال ميكـن إصـالبع  ،ولــهلك فمـن مصــلحة اإلدارة العامــة للرتبيـة و التعلــيم باملنطقــة
الشرقية أحل ت د ضوابط حمددة لألشخاص الهين يتلقوحل ،و يطلعوحل ،ويستمعوحل اىل ،أو يسـتخدموحل املعلومـات السـرية
وأحل تتطلب من أولوك ا شخاص تنفيه اتفاق تعاقدي يشعر بنية االمتلال بتلك ال وابط.

 املعلومات املشمولة ر سياسة عدم افشاء املعلومات و البيانات
املعلومــات الســرية قــد تشــتمل علــت أســرار املهنــة ،امللكيــة الفكريــة ،وبيانــات أ ــرى اصــة مت تطويرهــا ،إنشــائها،
جتميعها ،أو استخدامها ر سياق ممارسة نشاط العمل .املعلومات السرية تشمل – ولكن ليس مقصورا علت –املعلومات
اشاصة باملالية ،واملبيعات ،و التسويق ،والقانونية ،والتشغيلية ،والشخصية واإلنتاجية.
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اإلدارة العامة للتربية و التعليم بالمنطقة الشرقية  -إدارة تقنية المعلومات
سياسات استخدام التجهيزات التقنية و التطبيقات

املعلومات السرية تشري اىل كل وأي من املعلومات التقنية وغري التقنية ،مبا يشمل براءات اال ـرتا ،،احلقـوق الفكريـة،
سر املهنة ،واملعلومات امللكية ،التقنيات ،املخططات ،رسـوم ،منـاذ  ،ا رتاعـات ،مهـارة ،عمليـات ،معـدات ،أدوات،
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واراميات ،برامج ،وثائق مصدر اليامج ،والصـي املتعلقـة باملنتجـات واشـدمات احلاليـة واملسـتقبلية و املقرتبـة لكـل
من ا طراف ويشمل علت ،دوحل حتديد ،معلوماتهم اشاصة بالبحوث ،العمل التجـري ،،التطـوير ،تفاصـيل التخطـيط و
املواصــفات ،ا ندســة ،معلومــات املاليــة ،االبتياجــات الشــرائية ،التصــنيد ،قــوائم العمــالء ،توقعــات العمــل ،املبيعــات و
التجارة ،واشطط واملعلومات التسويقية.
وتشمل املعلومات السرية أي ا علت املعلومات السرية وامللكية ي طرف ثال واليت قد تكشف عن ملل تلك املعلومات
ي من الطرفني ر سياق عمل الطرف اآل ر.
قد يتم نقل املعلومات السرية بشكل كتابي ،كالمي ،رسومي ،تصويري ،مسعي أو أي شكل ا ر وميكن أحل تقـدم
أو ختزحل علت ورق ،بشكل مغناطيسي أو الكرتوني ،منوذ جمسم ،أو علت هيوة أ رى.

 ا شخاص املشمولني ر سياسة عدم افشاء املعلومات و البيانات
تنطبق سياسة عدم افشاء املعلومات و البيانات علـت أي موظـف أو موظفـة أو مقـاول مسـتقل ممـن تكشـف لـع املعلومـات
السرية اليت متتلكها اإلدارة العامة للرتبية و التعليم باملنطقة الشرقية ر سياق ممارسة العمل .وكهلك علـت املـوظفني و
املوظفات بعد ترك اشدمة بناء علت ما ورد ر الفقرة (هـ) من املاد\ة ( )14من نظام اشدمـة املدنيـة – الواجبـات (حي ـر
علت املوظف إفشاء ا سرار اليت يطلد عليها

كم وظيفتع بتت بعد ترك اشدمة).

 ا عمال ا ظورة واملطلوبة
حيظر علت ا شخاص الهين يتلقوحل املعلومات السرية من اسـتغالل ،نشـر ،أو الكشـف بـجي طريقـة ي معلومـات سـرية
ي شخص ،أو شركة ،أو نشاط جتاري ،باستلناء احلد ال روري للقيام بالعمل ملصلحة اإلدارة العامة للرتبية و التعليم
باملنطقة الشرقية وبإذحل منها.
إذا كاحل الشخص املتلقي للمعلومات السرية مقاول مستقل أو طرف ثال  ،فيحظـر عليـع كشـف املعلومـات السـرية ي
شخص ،أو شركة ،أو نشاط جتاري ،أو منظمة باستلناء موظفيع الهين هم
ســبق ــم املوافقــة ،إمــا كشــرط وظيفــي أو لغــر

اجة ل طال ،علت تلك املعلومـات والـهين

احلصــول علــت املعلومــات الســرية ،علــت أحل يكونــوا ملتــزمني ببنــود

وشروط مماثلة اىل بد كبري لتلك املوجودة ر ههد االتفاقية.
حيظر علت ا شـخاص املـتلقني للمعلومـات السـرية مـن نسـخ أو عمـل هندسـة انعكاسـية للمعلومـات السـرية مـن دوحل إذحل
صريم من اإلدارة العامة للرتبية و التعليم باملنطقة الشرقية.
يلزم ا شخاص املتلقني للمعلومات السـرية أحل يبقـوا املعلومـات السـرية لــ دارة العامـة للرتبيـة و التعلـيم باملنطقـة الشـرقية
بشكل امن وأحل يج هوا كافة التدابري املعقولة حلماية املعلومات السرية.
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اإلدارة العامة للتربية و التعليم بالمنطقة الشرقية  -إدارة تقنية المعلومات
سياسات استخدام التجهيزات التقنية و التطبيقات
علت ا شخاص املتلقني للمعلومات السرية أحل يقوموا بإشعار اإلدارة العامة للرتبية و التعليم باملنطقة الشرقية مباشرة عنـد
بصول أي استخدام غري مصرح بع أو كشف للمعلومات السرية ،واملوافقة علت مساعدة اإلدارة العامـة للرتبيـة و التعلـيم
باملنطقة الشرقية ر معاجلة أي استخدام غري مصرح بع أو كشف للمعلومات السرية.
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 متطلبات اتفاق سياسة عدم افشاء املعلومات و البيانات
تعزيزا هداف سياسة عدم افشاء املعلومات و البيانات ،يطلب من ا شخاص املتلقني للمعلومات السـرية ،أو ا شـخاص
الهين هم ر موضد لتلقي املعلومات السرية ،أحل يقوموا بتنفيه اتفاق عدم الكشـف رمسيـا ،والـهي سـوف يصـبم سـاري
املفعــول مباشــرة فــور التوقيــد وســوف يبقــت ســاري املفعــول اىل ا بــد بتــت أو مــام تقــوم اإلدارة العامــة للرتبيــة و التعلــيم
باملنطقة الشرقية بتقديم إشعار يفيد بجحل االتفاق م يعد ساري املفعول .إحل إنهاء االلتزام سوف يكوحل مقصورا فقط علت
تلك املعلومات السرية ا ددة ر إشعار اإلنهاء .و جيب أحل يكوحل اإلشعار طيا وموقعا من قبل مملل مفـو

مـن اإلدارة

العامة للرتبية و التعليم باملنطقة الشرقية.

 عقوبات االنتهاك
إحل املخالفــة لسياســة عــدم افشــاء املعلومــات و البيانــات هــهد مــن قبــل موظــف او موظفــة بــاإلدارة العامــة للرتبيــة و التعلــيم
باملنطقة الشرقية سيفدي اىل إجراء تجدي ،وفق ا نظمة املقررة .ور بالة ثبـوت املخالفـة يكـوحل املوظف/املوظفـة عرضـة
للع قوبة املقررة وفقا لنظام تجديب املوظفني و عقوبات نشر الوثائق السـرية وإفشـائها الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم  41و
تاريخ  1344/1/8هـ.
تعد املخالفة لسياسة عدم افشاء املعلومات و البيانات ههد من قبل مقاول مستقل رقا للعقد وقـد تـفدي اىل إنهـاء فـوري
التفاق العمل مقابل االستوجار وتصبم التزامات اإلدارة العامة للرتبية و التعليم باملنطقة الشرقية املنصوص عليها ر العقد
الغية وباطلة.
من بق اإلدارة العامة للرتبية و التعليم باملنطقة الشرقية احلصول علت تعويض كامل مبا هو مناسب مبوجب القانوحل عـن
ا ضــرار املســتمرة الــيت قــد تلحــق بـــاإلدارة العامــة للرتبيــة و التعلــيم باملنطقــة الشــرقية و عملياتهــا ،و إنتاجهــا ،و مسعتهــا
وقدرتها علت القيام بعملها.

 إقرار بسياسة عدم افشاء املعلومات و البيانات
هها النموذ يستخدم ل قرار باستالم واالمتلال لسياسة عدم افشاء املعلومات و البيانات اشاصة بالشركة.

 اإلجراء
أكمل اشطوات التالية:
تم شراء حقوق هذه اإلتفاقية و ترجمتها من شركة  CNET Networks, Inc.و اإلتفاقية المترجمة من حقوق اإلدارة العامة للتربية و
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اإلدارة العامة للتربية و التعليم بالمنطقة الشرقية  -إدارة تقنية المعلومات
سياسات استخدام التجهيزات التقنية و التطبيقات
 .1اقرأ سياسة عدم افشاء املعلومات و البيانات.
 .2قم بالتوقيد وتدوين التاريخ ر ا ماكن املخصصة لهلك.
 .3قم بإرجا ،نسخة من ههد الوثيقة املوقعة اىل إدارة تقنية املعلومات.
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 التوقيد
بالتوقيد أدناد ،فإني أوافق عل الشروط التالية:
 .1لقد استلم وقرأت نسخة من سياسة عدم افشاء املعلومات و البيانات وأفهم وأوافق عليها.
 .4أفهم و أوافق علت أحل أي برامج وأجهزة تقدم الي من قبل اإلدارة العامة للرتبية و التعلـيم باملنطقـة الشـرقية تبقـت مـن
ملكية اإلدارة العامة للرتبية و التعليم باملنطقة الشرقية.
 .4أفهم و أوافق علت أحل ال أقوم بتغيري ،تعديل ،أو حتدي

ي برامج أو أجهزة يتم تزويـدي بهـا مـن قبـل اإلدارة العامـة

للرتبية و التعليم باملنطقة الشرقية بدوحل احلصول علت إذحل من إدارة تقنية املعلومات.
 .3أفهم و أوافق علت أنـع ر بالـة مغـادرة اإلدارة العامـة للرتبيـة و التعلـيم باملنطقـة الشـرقية ي سـبب كـاحل ،جيـب أحل
أقوم مباشرة بإعادة النسخ ا صلية واملنسو ة لكل اليامج ،و مواد احلاسب أو معداتع اىل اإلدارة العامـة للرتبيـة و
التعليم باملنطقة الشرقية واليت استلمتها من اإلدارة العامة للرتبية و التعليم باملنطقة الشرقية واليت إما أحل تكـوحل ر
بيااتي أو بشكل مباشر أو غري مباشر حت سيطرتي.
 .1أفهم و أوافق علت أنع يتوجب علي ا افظة علت

يد الـيامج املقدمـة مـن اإلدارة العامـة للرتبيـة و التعلـيم باملنطقـة

الشرقية وا جهزة من السرقة وا ضرار املادية.

للتنويع :ههد السياسة ليس بديال عن املشورة القانونية .إذا كاحل لديك تساؤالت بول ههد السياسة ،قم مبراجعة حمام.
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سياسة كلمات المرور ()Password Policy
آخر تحديث تم بتاريخ 1411/2/15هـ الموافق 2012/1/9م.
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مصطلحات:
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اإلدارة العامة  :اإلدارة العامة للرتبية و التعليم باملنطقة الشرقية.

 مقدمة
إحل أ طر اللغرات ا منية ي منظمة تكمن ر مدى قوة و ضعف كلمات املرور .تعتي كلمات املـرور البسـيطة أو املشـرتكة غـري
فعالة وتساعد القراصنة وغريهم ر حماوالتهم الغري مشروعة للوصول اىل البيانات احلساسة  ،والسرية اشاصة باإلدارة العامة .إحل
محاية ا جهزة وا نظمة والبيانات واالتصاالت ل دارة العامة يعتي ذا أهمية قصوى؛ كلمات املرور القوية تلعب دورا مهمـا ر هـهد
العملية.

 ا دف
إحل ا دف من ههد السياسة هو التجكد من أحل كل موظف أو موظفة  ،مقاول  ،عامل أو عاملة مفقـ أو متطـو ،ر اإلدارة العامـة
يفهم ويوافق علت االلتزام باإلرشادات اشاصة بإنشاء وإدارة وا افظة علت كلمات املرور.

 النطاق
تطبق سياسة كلمة املرور لـ دارة العامـة علـت

يـد املـوظفني و املوظفـات  ،املقـاولني  ،العـاملني املـفقتني ،املتطـوعني وكـل مـن

يعمل علت أجهزة احلاسب املقدمة من املنظمة أو يستخدم دمات اإلنرتن أو الييد اإللكرتونـي املقدمـة مـن اإلدارة العامـة .إحل أي
اســـتخدام حلســـابات املســـتخدم اشاصـــة بـــاإلدارة العامـــة  ،أجهـــزة احلاســـب املكتبيـــة وا مولـــة ،اشـــوادم ،ـــدمات اإلنرتنــ
واالتصاالت اإللكرتونية جيب أحل يتوافق مد اإلرشادات الواردة ر ههد السياسة.

 إدارة كلمات املرور
إحل كلمات املرور لكل ا نظمة جيب أحل ال يتم البوح بها ي أبد أبدا ،وهي خت د للقواعد التالية:


ال يتم التحدث بكلمات املرور أو كتابتها أو إرسا ا بالييد اإللكرتونـي أو التلمـيم بهـا أو مشـاركتها أو أحل تعـرف ي
شخص غري املستخدم املعين بهلك.



ال يتم تشارك كلمات املرور جل "تغطية" لشخص ا ـر ـار املكتـب أو متغيـب لسـبب مرضـي .بـدال مـن ذلـك ،اتصـل
بإدارة تقنية املعلومات للحصول علت بسال مفق .
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كلمات املرور جيب أحل ال تكتب علت الورق أبدا أو أحل يتم كتابتها وإ فائها بالقرل من حمطة العمل.
جيب أحل تستخدم

يـد أجهـزة احلاسـب واشـوادم اصـية شاشـة التوقـف والـيت تتطلـب إد ـال اسـم املسـتخدم وكلمـة

املرور ملعاودة الوصول عند ترك النظام امال ي فرتة أطول من ثالث دقائق.
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يف ل و بشكل كبري جدا تغيري كلمات املرور كل  91يوما.



جيب أحل اليتم إعادة استخدام كلمات املرور أبدا.

 تعقيد كلمة املرور
جيب أحل تتطابق كلمات املرور اشاصة بجنظمة املستخدمني مد املعايري التالية:


كلمات املرور جيب أحل تكوحل بطول مثانية أبرف علت ا قل.



كلمات املرور جيب أحل حتتوي علت كل من بروف وأرقام.



كلمات املرور ينبغي أحل حتتوي علت رموا(ملال ! )*،&،^،% ،$،# ،@ ،متت ماأمكن ذلك.



كلمات املرور ينبغي أحل حتتوي علت أبرف صغرية وكبرية.



كلمــات املــرور جيــب أحل ال حتتــوي علــت جــزأ مــن امســك ،العنــواحل ،تــاريخ الــوالدة ،رقــم ال ــماحل اإلجتمــاعي ،اللقــب،
العائلة ،اسم املستخدم ،اسم فريق رياضي أو كلمة واردة ر القاموس أو مكتوبة بالعكس.



أي من ا علت مسبوقا أو متبوعا برقم.

جيب أحل تتطابق كلمات املرور اشاصة با نظمة اإلدارية واملالية مد املعايري التالية:


كلمات املرور جيب أحل تكوحل بطول عشرة أبرف علت ا قل.



كلمات املرور جيب أحل حتتوي علت كل من بروف وأرقام.



كلمات املرور جيب أحل حتتوي علت أبرف صغرية وكبرية.



كلمات املرور جيب أحل تشمل علت ا قل ثالثة رموا غري أ دية( :ملال !.)،.،*،&،^،% ،$،# ،@ ،



كلمــات املــرور جيــب أحل ال حتتــوي علــت جــزأ مــن امســك ،العنــواحل ،تــاريخ الــوالدة ،رقــم ال ــماحل اإلجتمــاعي ،اللق ـب،
العائلة ،اسم املستخدم ،اسم فريق رياضي أو كلمة واردة ر القاموس أو مكتوبة بالعكس.



أي من ا علت مسبوقا أو متبوعا برقم.

 ا نظمة املشمولة
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إحل اإلرشادات اشاصـة بسياسـة كلمـات املـرور تطبـق علـت كـل املـوظفني و املوظفـات  ،مقـاولني  ،عمـال مـفقتني  ،متطـوعني أو
ا رين ممن يعمل علت احلسابات ،املعدات واشدمات املقدمة من اإلدارة العامة  ،مبا يشمل التالي:
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بسابات مستخدم أنظمة التشغيل والشبكة الدا لية.



بسابات االنرتن .



بسابات

اعية.



بسابات الييد االلكرتوني.



أنظمة ختطيط موارد املفسسات ).(ERP



منصات إدارة عالقة العمالء(.)CRM




دمات الشبكة اشاصة اإلفرتاضية (.)VPN
كلمات السر للحاسب ).(BIOS

 املخالفات والعقوبات
ر بالة خمالفة ا نظمة ر ههد اإلتفاقية فإحل املوظف أو املوظفة سيكونوحل عرضة للمساءلة القانونيـة مـن قبـل اإلدارات
ذات العالقــة ر اإلدارة العامــة للرتبيــة و التعلــيم باملنطقــة الشــرقية ،وللجهــات ذات العالقــة أو ا طــراف املت ــررة رفعهــا
للجهات الق ائية املختصة.
ور بالة ثبوت املخالفة يكوحل املوظف/املوظفة عرضة للعقوبة املقررة وفقا لنظام تجديب املوظفني و عقوبات نشر الوثائق
السرية وإفشائها الصادر باملرسوم امللكي رقم  41و تاريخ  1344/1/8هـ.

 إقرار بسياسة كلمة املرور
هها النموذ يستخدم ل قرار باستالم واإلمتلال لسياسة كلمة املرور اشاصة باإلدارة العامة.

 اإلجراء
أكمل اشطوات التالية:
 .4إقرأ سياسة كلمة املرور
 .5قم بالتوقيد وتدوين التاريخ ر ا ماكن املخصصة لهلك.
 .6قم بإرجا ،نسخة من ههد الوثيقة املوقعة اىل إدارة تقنية املعلومات.
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 التوقيد
إحل توقيعك يشهد مبوافقتك علت الشروط التالية:
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.i

لقد استلم وقرأت نسخة من سياسة كلمة املرور و أفهم وأوافق عليها.

.ii

أفهم بجحل رق سياسة كلمة املرور قد يفدي اىل اختاذ إجراء قانوني ضدي.

للتنويع :ههد السياسة ليس بديال عن املشورة القانونية .اذا كاحل لديك تساؤالت بول ههد السياسة ،قم مبراجعة حمام.
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أهمية استخدام سياسة كلمة مرور فعالة
صفحة |  25بواسطةBrien M. Posey :
إحل احلاجة لسياسة كلمة مرور فعالة أمر ر غاية الوضوح ،لدرجة أني أعرتف أنـي أشـعر بسـن مـن الغرابـة أحل أكتـب مقـاال بـول
هــها ا ملوضــو .،ر احلقيقــة ،أســتطيد وبكــل ســهولة أحل أ

ــد ال ــرورة لسياســة كلمــة مــرور فعالــة ر

لــة وابــدة .أنـ

اجــة

لسياسة كلمة مرور فعالة لكي متند ختمني أو ا رتاق كلمات املرور .وبالرغم من ذلك ،توجـد بعـض املنظمـات والـيت ال تتعـاطت
مد أمن كلمات املرور

دية .ر هها املقال ،سوف أشرح ملاذا يعتي وجود سياسة فعالـة لكلمـة املـرور أمـر ر غايـة ا هميـة بتـت

بالنسبة للشركات الصغرية ذات احلد ا دنت من املتطلبات ا منية.
لقد قم مرة بعمل استشاري لشركة صغرية ذات سياسة كلمة مرور مسلية .ألزم موظفوا تقنية املعلومات املستخدمني باسـتخدام
كلمات مرور ،ولكن م ي عوا أي قيود علـت كلمـات املـرور تلـك .م يكـن هنـاك بـد أدنـت لطـول كلمـات املـرور أو متطلبـات
التعقيد ،وكلمات املرور م تكن لتنق ي فعاليتها أبدا .م أكن أريد اإلساءة ،ولكن كـاحل علـي سـفال الشـخص املسـفول عـن
فقــداحل ا مــن لكلمــات املــرور .وكانـ اجابتــع بــجحل أمــن كلمــات املــرور م يكــن بقيقــة مهمــا حل املســتخدمني م يكــن لــديهم
صالبيات لعمل شيء.
ر ذلك الوق  ،ترك املوضو ،ني م أكن هناك للعمل علت ق ايا أمنية .علت كـل بـال ،أريـد أحل أغتـنم الفرصـة اآلحل لشـرح
ملاذا عدم وجود سياسة لكلمة املرور يعتي فكرة سيوة ،بتت عندما يكوحل للمستخدمني أدنت الصالبيات.
أول سبب همية أمن كلمة املـرور هـو أحل املسـتخدمني يوجـد لـديهم صـالبيات لشـيء مـا .فكـر ر ذلـك للحظـة .ال باجـة لوجـود
بسابات للمستخدمني اذا م يكونوا

اجة للوصول اىل شـيء مـا .مهمـا كانـ املـوارد الـيت يصـل اليهـا املسـتخدمني ،البـد مـن

محايتها.
مل عرفة ملاذا هها ا مر ر غاية ا همية ،دعنا ننظر اىل أبسط منوذ عمل ميكنين التفكري فيع ،نظام عمـل بريـد صـغري .ر عمـل
ملل ذلك ،الطلبات سوف تجتي عن طريق الويب أو با اتف أو بالفاكس .املستخدموحل لـديك سـوف يكونـوحل مسـفولني عـن إد ـال
الطلبات اىل النظام

ي يكوحل باإلمكاحل شحن طلب العميل.

اذا كاحل املستخدم يقوم فقط بإد ـال الطلـب ،قـد ال تظهـر أهميـة أحل يكـوحل لـديهم كلمـة مـرور قويـة .ومـد ذلـك ختيـل مـا كـاحل
ليحدث لو أحل كلمة مرور املستخدم سقط ر أيدي أشخاص ا رين .لو أحل كلمة املرور بصل عليها أبد املخربني ،جمموعة مـن
الطلبات املزيفة رمبا يتم إد ا ا فقط للخبطة القائمة لديك .ورمبا أسوأ من ذلك ،قد يتم بهف قاعدة بيانـات العمـالء بالكامـل،
أو نشرها علت اإلنرتن  .إذا بصل منافسوك علت كلمة مرور املسـتخدم ،رمبـا يقومـوا بسـرقة قائمـة العميـل لـديك .ولـو أحل سـارقا
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كاحل ليحصل علت كلمة مرور املستخدم ،رمبا يقوم بوضد طلبات مزيفة ر حماولة لسرقة القائمة .وبامللل ،فمن ا تمل أحل يقـوم
السارق بسرقة أرقام البطاقات االئتمانية لعمالئك .إحل النقطة هنا أحل هها احلسال الهي قد يبدو بريوا قـد يسـتخدم ر العديـد مـن
ا غرا

السيوة.
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وملصلحة النقاش دعنا نفرت

أنك قم بإغالق نظام طلب اإلد ال ر حماولة لتقليل اشطر الهي من املمكن أحل يسببع مسـتخدم

وابد .بتـت ر وضـد ملـل ذلـك ،يبقـت مـن ا هميـة أحل يكـوحل لـديك سياسـة كلمـة مـرور جيـدة حل ا ـاكر يسـتطيد أحل يسـتخدم
(وغالبا ما يفعل) بسابا خمرتقا كخطوة أولية حنو السيطرة علت أنظمة أ رى.
ال أريد حتويل ههد املقالة اىل دورة مكلفة عن لقرصنة ،ولكن دعونا نتظاهر للحظة أحل شركتنا الوهمية تتطلب كلمات مـرور،
ولكن ليس لديها أي متطلبات أ رى حنوها .لو كاحل علت ا ـاكر أحل صـرتق أو صمـن كلمـة املـرور حلسـال مـا ،بتـت لـو كـاحل
بسابا "غري مهما" ،سوف يدركوحل أحل سياسة كلمة املرور للمن ظمة عبارة عـن أضـحوكة .بينهـا مـن ا تمـل أحل يقومـوا بـا رتاق
كلمات املرور حلسـابات أ ـرى .بتـت لـو م يكـن حلسـال وابـد القـدرة للقيـام بـجي ضـرر بقيقـي ،فاالسـتخدام اجلمـاعي لعـدة
بسابات قد يكوحل مدمرا.
سبب وابـد أ ـري ملـاذا يعتـي وجـود سياسـة كلمـة مـرور جيـدة أمـرا ضـروريا ،بتـ ت ر املنظمـات الصـغرية هـو أنـع لـو قـام شـخص
بتسجيل الد ول

سال ليس لع ،قد يسبب هها كل أنوا ،املشاكل للمستخدم الهي مت ا رتاق بسابع .علت سبيل امللال ،لو قام

ا اكر با رتاق بسال ملستخدم ما ثم استخدم ذلك احلسال لشن هجوم ضد أجزاء أ رى من النظـام ،بينهـا سـوف تقـوم اليـات
التدقيق واملراقبة ر الشبكة لديك باتهام بطريق اشطج املستخدم لهلك احلسال بشن ا جوم.
دعنا نرجد للوراء للملال ا ول عن شركة نظام الييد الوهمية للحظة .افرت

احل ا اكر قام بتسجيل الد ول كمستخدم والـهي

يكوحل عادة مسفول عن اد ال الطلب وبدأ بالعب مد نظام اد ال الطلب .اذا مت بهف الطلبات ،فمن ا تمل أحل املستخدم الـهي
مت ا رتاق بسابع سوف حياسب علت تلك الطلبات ا هوفة .ناهيك عن بقيقة أنع سوف يكوحل لديك بعـض العمـالء املسـتائني اذا
"فقدت" طلباتهم.
وكما ترى ،فإحل وجود سياسة فعالة لكمة املرور أمر ر غاية ا همية ،بتت للشركات الصغرية .ر هها املقـال ،قمـ بإعطائـك
عدة أمللة علت ال رر الهي ميكن أحل حيدث اذا مت ا رتاق بسال مستخدم بتت لو بدا أنع غري مهم.
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اإلدارة  /املكتب :
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