
 

 

 
 
 
 
 

 عنوانال
 الرقمي والريادةاالقتصاد سياسة "استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات" في وزارة اسم الوثيقة: 
 POLICY-14 رقم الوثيقة:

 
 متلقي الخدمة

 جميع مديريات الوزارة   الداخليين:
 والمستشارون  ن والمؤقت ون العامل   :الخارجيين

 
  لجنة إدارة نظام أمن المعلوماتصاحب الوثيقة: 

 

 

 ضبط الوثيقة
 2رقم اإلصدار: 
 19/1/2021: تاريخ اإلصدار

 لجنة إدارة نظام أمن المعلوماتالموافقة النهائية: 
 

  



 

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
 سياسة

POLICY-14 

استخدام موارد تكنولوجيا 
االقتصاد المعلومات في وزارة 

 الرقمي والريادة
 

  

 

 إصدارات الوثيقة:

 مالحظات التاريخ االصدار

V1 15/9/2020  سياسة لغايات التحسين والتطوير ومطابقة متطلبات السياسات الاصدار تم
 2020الحكومية البيانات وادارة سياسة تصنيف الوطنية لألمن السيبراني و 

V2 19/1/2021  تم اجراء التعديل لغايات التحسين والتطوير  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19/1/2021:  التاريخ: 2: اإلصدار 21 من 1 رقم الصفحة:
 

 
 

 الفهرس

 2 المقدمة

 4 .............................. السرّية: درجات المعلومات: تكنولوجيا موارد خالل من والمنقولة المخزنة المعلومات تصنيف 1.2

 5 .................................................................................. المؤسسة: ومتطلبات القانونية بالمتطلبات االلتزام 1.3

 6 ................................................................................................................... :سياسة االستخدام العامة2.

 6 .......................................................................................................... والبيانات المعلومات تخزين 2.1

 7 .................................................................................................................... الصالحيات جدول 2.2

 8 .................................................................................................... (PASSWORDلسر)ا كلمة سياسة 2.3

 10 ............................................................................................................................ البرمجيات 2.4

 10 .............................................................................................................................. الشبكات 2.5

 10 ........................................................................................... المحمولة واسيبوالح المكتب حواسيب 2.6

 11 ......................................................................................... المتنقلة التخزين وسائط استخدام سياسة 2.7

 11 ................................................................................................. االلكتروني البريد استخدام سياسة 2.8

 13 ......................................................................................................... االنترنت: استخدام سياسة 2.9

 15 ................................................................................................ الخبيثة البرامج من الحماية سياسة 2.10

 15 ......................................................................................................... واألجهزة: المعدات سياسة 2.11

 16 ........................................................................................................... الهاتف: استخدام سياسة 2.12

 17 ........................................................................................................................ إخالء مسؤولية وتنبيه

 18 ....................................................................... ( فئات مواقع االنترنت التي يحظر الدخول إليها1ملحق رقم )

 19 .................................................................................................. الموظفين -( إقرار وتعهد 2ملحق رقم )

 20 ........................................................................ ن والمستشارينالعاملين المؤقتي -( إقرار وتعهد3ملحق رقم )

 21 ............................................................................................................ المسؤوليات واإلجراءات المنبثقة

 22 ........................................................................................................................................  المراجع

 

 



 

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
 سياسة

POLICY-14 

استخدام موارد تكنولوجيا 
االقتصاد المعلومات في وزارة 

 الرقمي والريادة
 

 19/1/2021 التاريخ: 2: اإلصدار 21 من 2 رقم الصفحة:
 

 قدمةمال

تنطبق هذه السييييياسيييية دلم اسييييتخدام المعلومات واألجهزة اللكترونية والحوسييييبة وموارد الشييييبكة لجراد ادمال و ارة اال تصيييياد الر مي 
الموظف او طرف ثالث.  الو ارة اووالريادة او التفادل مع الشييبكات الداخلية وانةمة األدمالس سييواد  انت مملو ة او مؤجرة من  بل 

ممن لها حق  والمنشيييياات التابعةو ارة الين والمقاولين واالسييييتشيييياريين والعاملين المؤ تين و يرها من العاملين  ي يتحمل جميع الموظف
اال تصاد الر مي  ي و ارة  استخدام موارد تكنولوجيا المعلوماتسياسة  مسؤولية تطبيقاستخدام موارد تكنولوجيا المعلومات  ي الو ارة 

تو ير بياة نةا معلومات آمنة وموثو ة لالسييييتخدام وتعزيز امن المعلومات وديجاد بياة  نوما يضييييم واللوائح المحليةس والقوانين والريادة
  بمستوًى دال من األخالق والمسؤولية و ارةالدمل مهنية يتعامل  يها موظفي 

 النطاق:

التي يجب اخذها بعين االدتبار اثناد اال تصيياد الر مي والريادة األمور  ي و ارة  اسييتخدام موارد تكنولوجيا المعلوماتتوضييح سييياسيية  
بما  ي ذلك جميع الموظفين المنتسيييييييييييبين العمل لدى الو ارة بحيث تشيييييييييييمل جميع مسيييييييييييتخدمي موارد تكنولوجيا المعلومات  ي الو ارة 

 ة.ألطراف ثالث
  ة الو ارة.تنطبق هذه السياسة دلم جميع المعدات المملو ة او المستأجرة بواسط

من خالل اجراد توجيه  اال تصيياد الر مي والريادة ي و ارة  اسييتخدام موارد تكنولوجيا المعلوماتتضييمن الو ارة التزام موظفيها بسييياسيية 
الحاليين بالضيييا ة الموظفين الجدد حيث يقوم  ل موظف جديد بتوقيع " تعهد" يضيييمن االلتزام ببنود هذه السيييياسييية وتوفية للموظفين 

 .(1توقيع التعهد )ملحق  إلم
اال تصييييياد  ي و ارة  اسيييييتخدام موارد تكنولوجيا المعلوماتكما سيييييتحرز الو ارة دلم إلزام العاملين المؤ تين والمسيييييتشيييييارو  بسيييييياسييييية 

د هذه حيث سيقوم المستخدم بتوقيع " تعهد" يضمن االلتزام ببنو  البريد االلكتروني والموظف صاحب العال ةالر مي والريادة من خالل 
 السياسة.

 التعريفات:

 :س واجهزة االتصاالت مثل الثابتة والمتنقلة )الحواسيب اجهزة الحاسوب والمعدات وهي المعلومات ومواردها والبنية التحتية التكنولوجية
الحكومي  ي الو ارةس  انةمة البريد االلكتروني الهاتفس والطابعاتس واجهزة التكييفس والمولدات الكهربائية(س الشبكاتس خدمة االنترنتس

 .بما يتضمنه ذلك من انةمة التشغيلس وبرامج وملفات المستخدمينس وبرمجيات المحاسبةس وجميع انةمة المعلومات  ي الو ارة

 :ا جميع الموظفين والمقاولين واالستشاريين والعاملين المؤ تين و يرها من العاملين  ي الو ارة والمنشاات التابعة ممن له المستخدمين
 .استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات  ي الو ارة حق
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 19/1/2021 التاريخ: 2: اإلصدار 21 من 3 رقم الصفحة:
 

  لجنة تا تشكيلها بقرار و ير اال تصاد الر مي والريادة وبرئاسة االمين العام بحيث تكو  مسؤولة دن دارة نظام أمن المعلوماتإلجنة :
صول المعلومات بما  ي ذلك موظفي و ارة حو مة امن المعلومات دبر و ارة اال تصاد الر مي والريادة وتطبيقه دلم جميع مستخدمي ا

 .اال تصاد الر مي والريادة و يرها بغض النةر دن المو ع الجغرا ي

 المعلومات  ي و ارة اال تصاد الر مي والريادةس مسمم من  بل األمين العاممن الجنة ادارة نةام دضو  :مسؤول أمن المعلومات. 

 المعلومات  ي الحكومة االلكترونية: رئيس  سا امن رئيس قسم أمن المعلومات. 

 :االطالع دلم المعلومات او تعديلها او إتال ها او إخفاؤها او القيام بأي إجراد دليها من  بل اطراف ليس لها  اختراق البيانات
 صالحية او حق  انوني بذلك.
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 19/1/2021 التاريخ: 2: اإلصدار 21 من 4 رقم الصفحة:
 

 ياسة استخدام المعلومات:س 1.1 
والمعتمدة  2020البيانات الحكومية وادارة يتا تصنيف البيانات  ي الو ارة حسب معايير التصنيف المستخدمة  ي سياسة تصنيف  .1

 .2020من  بل مجلس رئاسة الو راد دام 

مسؤواًل دن اما  هذه المعلومات و قًا لمدى اهمية المعلومات وحساسيتها بناًد دلم التصنيف الوارد  ي المعلومة  مستخدميكو   .2
 من هذه السياسة.ادناه  1.2النقطة 

التعامل بشفافيةس وددم حجب المعلومات دن اآلخرينس بما يتفق مع  انو  ضما  حق الحصول دلم المعلومات دلم المستخدم  .3
 .من هذه السياسة 1.2المعرف  ي بند معلومات التصنيف بالتوا ق مع وثائق الدولة النا ذ و و انو  حماية اسرار و 

 .من هذه السياسة 1.2تصنيف المعلومات المعرف  ي بند مع إرسال المر قات الرسمية للجهات الرسمية بالتوا ق يجب ا  يتا  .4
اال تصاد الر مي والريادة او اية جهة حكومية او  ير حكومية تخص و ارة التي المحا ةة دلم المعلومات والبيانات والوثائق يجب  .5

 اخرى.

 ددم ترك اية بيانات ورقية دلم سطح المكتب او بيانات الكترونية  ير محمية  ي مكتبه.التأكد من  دلم المستخدم يجب .6

 السرّية:: درجات موارد تكنولوجيا المعلوماتالمخزنة والمنقولة من خالل  تصنيف المعلومات 1.2
والمعتميييييييدة مييييييين  بيييييييل مجليييييييس  2020البيانيييييييات الحكوميييييييية وادارة ف معلوميييييييات اليييييييو ارة ميييييييع سياسييييييية تصييييييينيف يتصييييييينييييييييتالدم  .1

. بحيييييييث ا  المسييييييتويات: سييييييري والخيييييياز وديييييياديإلييييييم المسييييييتويات: سييييييريس حسييييييا س خييييييازس  2020 رئاسيييييية الييييييو راد دييييييام
المييييييذ ورة بنيييييياد دلييييييم تقييييييييا اثيييييير خطييييييورة جييييييرى تصيييييينيف البيانييييييات  ييييييي السياسيييييية  والحسييييييا  هييييييي معلومييييييات  ييييييير متاحيييييية.

 توضيح مستويات تصنيف البيانات: (1 ي الجدول )مر ق  إ شائها لجهات او ا راد  ير مخولين باالطالع دليها.

 
  مستويات تصنيف البيانات: 1الجدول 

 فئة 
 المستوى 

 مستويات 
 البياناتتصنيف 

 تأثير الخرق المحتمل ألمن البيانات

 متاحةبيانات غير 

 سّري 
 األمنية(الضوابط من )مستوى دالي 

يتو ع ا  يكو  اثر/ضيييرر اختراق هذه البيانات  بير وهائل دلم 
اصيييول الدولة وممتلكاتها او األمن الوطني او الصيييحة العامة او 

 المواطنينحياة 
 حّساس

 الضوابطمن مرتفع متوسط )مستوى 
 األمنية(

اختراق لهذه البيانات ضييييييييييررا جسيييييييييييما دلم يتو ع ا  ُيحدث اي 
المصييلحة العامة للدولة او مصييالح األ راد لكنه ال ير م لمسييتوى 

 .الذي ينتج دن اختراق البيانات السريةالضرر األثر او 
  خاص

 األمنية(الضوابط من متوسط )مستوى 
يتو ع ا  ُيحيييدث اي اختراق لهيييذه البييييانيييات او خروجهيييا خيييار  
نطاق الجهات المصرح لها بمشار تهاس ا  يكو  التأثير /الضرر 
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 19/1/2021 التاريخ: 2: اإلصدار 21 من 5 رقم الصفحة:
 

العامةس بينما يكو  األثر/الضرر األكبر بالنسبة للدولة او محدود 
دلم مصييييييييييييييالح األ راد  ي حال تأثرت بياناتها الخاصيييييييييييييية بهذا 

 الخرق.

 بيانات متاحة
 عادي

 منالبيانات لحفظ  الطبيعيالمستوى )
 (الضياع

إ  ال صيييييييييياح دن هذه البيانات ليس له اي تأثير سييييييييييلبيس و ي 
الحقيقيية ا  لييه قيميية مضيييييييييييييييا يية. دلم الر ا من ذلييكس يبقم من 

ضيييييييما  جودة وصيييييييحة مجمودة البيانات واسيييييييتمرار الضيييييييروري 
 تحديثها ونشرها. 

 

وبميييييا يتناسيييييب ميييييع مبيييييادة وضيييييوابط تصييييينيف وادارة  متاحيييييةدخيييييرا  المعلوميييييات مييييين اليييييو ارة إذا  انيييييت  يييييير اال صييييياح و يمنيييييع  .2
معييييالي الحصييييول دلييييم موا قيييية خطييييية ميييين  ودذا تييييا 2020البيانييييات المييييذ ورة  ييييي سياسيييية تصيييينيف وادارة البيانييييات الحكومييييية 

 .دطو ة األمين العامالو ير / 

إلييييم جهييييات خييييار  الييييو ارة بشييييكل  ييييير  ييييانونيس أل  ذلييييك يعيييير  المسييييتخدم إلييييم  او حساسيييية إرسييييال معلومييييات سييييرية يمنييييع .3
 المسادلة القانونية.

 ادناه: 2 المعلومات من  ا ة المستويات  ما هو مبين  ي الجدولودتالف  ي حفظ ونقل   و يتعامل المستخدم  .4
 

 االلكترونية المعلومات وتداول و إتالف : دليل التعامل مع تخزين 2الجدول 

 التداول الحفظ التصنيف
 داخل الوزارة

 التداول
 اإلتالف خارج الوزارة

 الحذف العادي نص  ير مشفر نص  ير مشفر نص  ير مشفر العادي
 Formatإدادة التهياة التشفير نص  ير مشفر نص  ير مشفر الخاص

 التشفير نص  ير مشفر نص  ير مشفر الحساس
**   Formatإدادة التهياة

 والتحطيا**
 *  والتحطيا**االستاصال  التشفير نص مشفر نص مشفر السري 

 . الوسيط والتحطيا دند التخلص منهدند إدادة استخدام  واالستاصال إدادة التهياة** 

 االلتزام بالمتطلبات القانونية ومتطلبات المؤسسة: 1.3
 .يصدر دليها من تعديالت وتحديثات ومايجب دلم المستخدمين االلتزام بالقوانين المحلية  .1
 .استخدام انةمة ومرا ق الو ارة االلكترونية  ي خرق  وانين وانةمة المملكة األردنية الهاشمية او القوانين الدولية يمنع .2
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 19/1/2021 التاريخ: 2: اإلصدار 21 من 6 رقم الصفحة:
 

 : سياسة االستخدام العامة2. 
 تخزين المعلومات والبيانات 2.1

الو ارة تو ير التقنية التي تسمح للمستخدمين بحفظ بيانات العمل  ي بياة آمنة ومتاحة حسب الصالحيات المعنيين  ي يتوجب دلم  .1
بأخذ نسخ احتياطية من الفريق المعني بإدارة هذه التقنية لتزم يس  ما س .....(Private Cloud Storageس shared folder)مثل 

 هذه المعلومات.

وسائل التخزين المعتمدة بتخزين  ا ة المعلومات والوثائق والبيانات الخاصة بعمل الو ارة دلم اللتزام المستخدمين ايجب دلم  ل  .2
 لحمايتها من الضياع. الو ارة وذلكمن  بل 

  Shared Folderالوحدة المتابعة مع رؤساد األ سام للتأكد من هيكلية المجلدات دلم المجلد المشترك  /يتوجب دلم مدير المديرية .3
 .األ سام بهدف تمكين توا ر المعلومات وتسهيل الوصول إليهايتناسب مع طبيعة العمل  ي  بما

 Shared Folder ي الو ارة نشر رسائل دورية للتذ ير بضرورة ر ع  ا ة بيانات العمل دلم   سا الددا الفنييتوجب دلم  .4

 تسمية المجلدات والملفات: .5

o  التسميات التالية:دند تسمية المجلد يتوجب االمتناع دن 

 إدرا  اسا الموظف 

  إدرا  مسمم مجلد جديد اوNew Folder  

o  دند تسمية الملفات يتوجب مراداة ددم إدرا  مسميات ال تعكس طبيعة البيانات  ي الملف مثل ادتماد المسميات اال تراضية
 ك.س ... و ير ذلNew Microsoft Word Documentس New Microsoft Excel Worksheetكي 

 ي حالة ددم وجود المهمة دلم الحواسيب المكتبية او ادوات التخزين الخارجية إال  والوثائقمعلومات العمل يوصم ددم تخزين  .6
 بديلس بشرط نقل الملف الحقًا إلم وسائل التخزين المعتمدة من  بل الو ارة. 

 .تفتضيه طبيعة ومصلحة العمل إنشاد ومعالجة وارشفة وحذف ملفات المستخدم حسبمادلم  ريق الددا الفني  .7

االقتصاد الرقمي والريادة وزارة االحتفاظ بأي بيانات او وثائق او مراسالت او بنسخة او صورة دنها تخص يمنع دلم المستخدم  .8
او بموا قة خطية مسبقة من المرجع المختص بحكا  هواية جهة حكومية او  ير حكومية اخرى دو  ا  يكو  ذلك من صالحيات

 عات ذات العال ة.التشري

طلع او معلومات انقل او اخذ او إخرا س سواد  ا  ذلك بطريقة مباشرة او إلكترونياس اية وثائق او مستندات يمنع دلم المستخدم  .9
او اية جهة حكومية او  ير حكومية اخرى دو   اال تصاد الر مي والريادةو ارة تخص ه و/او تصل إلم دلم هدليها بحكا وظيفت

 .او بموا قة خطية مسبقة من المرجع المختص بحكا التشريعات ذات العال ةه ك من صالحياتا  يكو  ذل
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  غير المتاحةالمعلومات 
بعد طبادتها متاحة البدرجات التصنيف  ير )حسب سياسة تصنيف البيانات(  الورقية المصنفةدلم المستخدمين القيام بجمع النسخ  .1

المحددة لهذه المواد بضوابط مستوى التصنيف  ورًا والتأكد من ددم اطالع اآلخرين دلم محتوياتها.  ذلك دلم المستخدمين االلتزام 
 .درجة تصنيفهاحسب 

آخر من األثاث  ي خزانات مناسبة ومقفلة و/او اي نوع الورقية المصنفة دلم انها سرية او حساسة  الوثائقالمعلومات و ينبغي حفظ  .2
 الذي يو ر الحماية المناسبة.

 2ر ا جدول الينبغي حفظ المعلومات والوثائق االلكترونية المصنفة دلم انها سرية او حساسة  ي وسائل تخزين الكترونية آمنة و ق  .3
 .(ائط تخزين المعلومات االلكترونيةضوابط دليل التعامل مع وس)

 
 جدول الصالحيات  2.2

حيث تبين انواع التي تمنح للمستخدمين داخل الو ارة وذلك تسهياًل لتطبيق هذه السياسة.  الصالحياتيبين الجدول ادناه مستويات 
 موارد تكنولوجيا المعلومات وصالحيات المستخدمين دليها

 (: مستوى الصالحيات3جدول )
 A B 6 5 4 3 2 1 الصالحيات

(Domain , GRP , SharePoint, helpdesk, secure printing , firewall) 

admin passwords 

        

Call manager , expressway, voice gateways , Network switches 

admin passwords 

        

Data center physical access         

Access doors , CAMs servers admin passwords          

Moict.gov.jo full content manager password          

Shared folders permission administration          

Local Administrator Privilege         

Sending Emails to all staff and all users         

International IP phone number permission          

Full Internet Browsing         

Outlook Mailbox size 15 GB         

Local Administrator Privilege         

Direct  IP Phone  number          

National mobile IP phone permission          

Outlook Mailbox size 4 GB         

Shared Folder Full control permission          

Local administrator privilege          

Laptop          

IOS and android tablets         

Web or  desktop GRP account with higher permissions          

 mail box size (300 MB)         
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Color printing permission          

Standard Internet browsing          

Desktop PC         

multifunction printer PIN          

Internal IP phone number          

Access card standard permission          

mail box size (100 MB)         

Standard web GRP account          

 
 

 مجموعة المستخدمين
1 2 3 4 5 6 A B 

قسم تكنولوجيا 
 المعلومات

الوزير، األمين 
 العام

مدراء الدوائر، 
موظفين الخدمات  بقية الموظفين األقسام رؤساء مدراء المشاريع

 والصيانة الداخلية
المستشارين 

 المؤقتين
المستشارين 

 دائمينال
 
 

 :التعليمات 
إال من خالل اداله 3الجدول  ير التي تعطم له حسب يتمتع بصالحيات معينة الحصول دلم صالحيات  ال يحق ألي مستخدم .1

 .ومدير المديرية واألمين العاممسؤوله المباشر موا قة مسبقة من 
دلم اسا   اآلخرينس اْي اّنيه مبنيوتقييد الموظفين مبني دلم متطلبات  ل وظيفة و ير موجه لتحديد  ادالهإّ  التصنيف المبين  .2

 الحاجة إلم المعر ة والحاجة إلم التنفيذ.
دند نقل موظف من مديرية الم مديرية اخرى داخل الو ارة يقوم  سا الموارد البشرية بمخاطبة  سا الددا الفني دبر البريد االلكتروني  .3

مسؤوله المباشر ومدير المديرية لحجب الصالحيات الممنوحة للموظف المنقولس ويتا ادطاده صالحيات جديدة إ  لزم من  بل 
 لها. المنقول

 خطيا. إال بموا قة األمين العام او معالي الو يرالمستخدمين باتًا ألي من  ممنوع منعاً النفاذ دن بعد إلم شبكة الو ارة  .4
 (Shared Folderواستخدام المجلد المشترك الخاز بالدائرة )لدارة من موظفيه ايًا يمكن لمدير الدائرة ا  يفو   .5
 مر ز بيانات الو ارة. ر ة إلم  الدخولالمبنم وموظفي برنامج شبكة األلياف الضوئية  سا صيانة للموظفين المخولين من يحق  .6
 يحق لتأدية بعض المهام السماح بإرسال رسائل بريد الكتروني لجميع موظفي الو ارة مثل مهام .7
 (Social committee, Quality assurance, HR). 

 (Passwordكلمة السر)سياسة  2.3

 .إ  اختيار  لمة سر جيدة يقلل من  رصة تخمينها من  بل اآلخرينس وبالتالي إسادة االستخدام .1
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احرف او  انت  لمة ادتيادية متواجدة  ي القامو  او إذا مّثلت  نية المستخدم  8ا ل من   انت تعتبر  لمة السر  ير جيدة إذا .2
المعلومات الشخصية او او اسا الحيوا  المفضل لديه او اسماد األصد اد المقربين او ا راد دائلته او اسماد تتعلق بالحاسوبس 

 نها بسهولة.كتاريخ الميالد او ر ا الهاتف او اي  لمة يمكن لآلخرين تخمي
يفضل ددم  تابة  لمة السر دلم الورق او تخزينها دلم االنترنتس  ما ينبغي اختيار  لمة سر سهلة التذ ر حيث يمكن استخدام  .3

وا   اسماد بعض األ اني او المقوالت المعرو ة واستخدام األحرف األولم من  ل  لمة  يها وتشكيل  لمة السر من تلك األحرف
 .من  ير تشفير  ي الحاسوب يخزنها دلم ملفال 

 إذا شعر المستخدم بإسادة استخدام  لمة سر او تعرضها لخطر الكشفس ينبغي دليه إخبار المعنيين بذلك التخاذ الال م. .4
 .به الخاصة يجب دلم المستخدم اْ  ال يطلع اآلخرين بمن  يها السكرتيرات او المساددين الداريين دلم  لمة السر  .5
 .الر مي والريادةاال تصاد تخص و ارة  معلومات حساسةتبر كل  لمات السر تع .6
 ددم إدطاد  لمة السر ألي احد دبر الهاتف.ينبغي  .7
 ددم اطالع ا راد العائلة او الزمالد دلم  لمة السر.ينبغي  .8
او إرسال رسالة الكترونية ودخبار دلم بنود هذه الوثيقة  اطالدهاإذا طلب من المستخدم إدطاد اآلخرين  لمة السر خاصتهس  عليه  .9

 .رئيس  سا امن المعلوماتو  إلم  سا الددا الفنيبالحادثة 
 يجب دلم المستخدم ا  ال يفّعل اداة تذ ر  لمة السر دند استخدامه ألجهزة حاسوب خار  الو ارة. .10
 يجب دلم المستخدمين ددم استخدام  لمات السر الشخصية الخاصة بها  كلمات سر رسمية  ي العمل. .11
يجب دلم المستخدمين تجنب استخدام  لمة السر نفسها ألكثر من استخدام داخل الو ارةس  أ  تكو   لمة السر الخاصة  .12

 ( او ما شابه.GRPبالمستخدم هي نفس  لمة السر لنةام تخطيط الموارد الحكومية)
طريق  الددا الفني ليتا تغييرها دنيمكن للمستخدم تغيير  لمة السر الخاصة به ودذا تعذر دليه ذلك يقوم باالتصال بقسا  .13

 الخادم الرئيسي.
 قط دند طلب  يمكنها تغييرهاكلمات سر المستخدمين دلم الخادم الرئيسي )مشفرة( وال يمكن لقسا الددا الفني االطالع دليهاس  .14

 .وشرط التأكد من هويته المستخدم
التي  (Social Engineering/الهندسة االجتمافيةتعمل الو ارة دلم دقد ورشات توفية بخصوز احدث األساليب مثل ) .15

 .اخترا اتالهاتفية لتجنب حدوث  الو ارة والمكالماتاستخدامها مع  وار يستحسن 

 مقاييس حماية كلمة السر 
 تجبروالتي  س( الخاصة بالشبكة الحكومية اآلمنةgroup policy)ـللحسابات االلكترونية للمستخدمين لتخضع  لمة السر  -

 ا  تكو : المستخدم
 .احرف دلم األ ل دشرةكلمة السر  .1
 مثل دالمة التعجب او دالمة االستفهام .  special symbolsتحتوي دلم  .2
 يوم. 42دمر  لمة السر  حد ا صم : .3



 

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
 سياسة

POLICY-14 

استخدام موارد تكنولوجيا 
االقتصاد المعلومات في وزارة 

 الرقمي والريادة
 

 19/1/2021 التاريخ: 2: اإلصدار 21 من 10 رقم الصفحة:
 

 .ادنم سابقة  حد لمات سر  6يمنع تكرار استخدام  .4
 .نفسه GRP التغييرها من نظام  يتم GRP اليعطى المستخدم كلمة سر مستقلة لنظام  -

 لبرمجياتا 2.4
ال يسمح باستخدام او تحميل برامج دلم اجهزة الو ارة إال إذا  انت هذه البرامج مرخصة وموا ق دليها من  بل  سا الددا الفني  ي  .1

س و ذلك ةحدالو ارة. يمكن الموا قة من  بل  سا الددا الفني دلم بعض االستثنادات بهذا الخصوزس ويتا معاملة  ل حالة دلم 
 سحب هذه البرامج او إيقاف دملها إذا تبين انها تؤثر سلبًا دلم دمل اية دائرة او  سا آخر  ي الو ارة.يتا 

البرامج او تو يع دلم حق اي شخص او شر ة من خالل االستخدام  ير المشروع لمنتجاتها )كتحميل  لالتعديللمستخدمين ال يحق  .2
ام من  بل الو ارة( خاصة إذا  انت حقو ها محمية بحقوق الطبعس او برادات بشكل سليا لالستخدالبرامج المقرصنة  ير المرخصة 

 االختراعس او الملكية الفكرية او القوانين واألنةمة المشابهة.

ألداد واجباته حسب وصفه الوظيفي ومسؤولياته المستخدم  إ الة او حذف اي من البرمجيات او الملفات الضرورية التي يحتاجهايمنع  .3
 عمل.ومصلحة ال

 . نسخ البرمجيات او الملفات إلم وسائط تخزين خارجية لغير ا را  العمل الرسمييمنع  .4

 .يمنع استغالل البرمجيات والتطبيقات المرخصة والمعدات لغير ا را  العمل الرسمي .5

 .يمنع تر يب او تشغيل اجهزة وبرمجيات للتجسس دلم الشبكات او تد ق المعلومات دبرها .6

 
 الشبكات 2.5

او االتصال بشبكة االنترنت دن طريق اشتراكات االتصال بأي شبكة  ير الشبكة الداخلية للو ارةس  المستخدمين دلميجب  ال .1
 االنترنت الشخصية المعمول بها  ي األرد .

رة الداخلية إدخال اي برنامج تخريبي )كالفيروسات اللكترونيةس والرسائل اللكترونية التخريبية( إلم شبكة الو ا مستخدم ال يحق ألي .2
 او اي من حواسيبها الرئيسية.

التي  يtools الاستخدام اي نوع من انواع  او اختراق امن الشبكة واالطالع دلم حر ة الجرادات اللكترونيةستخدم مال يحق ألي  .3
  .تستخدم للقرصنة

 (.Active Sessionsبالشبكة )االتصال الفعالة قنوات ، وعند االنتهاء من أداء عمله، إنهاء كافة المستخدم على .4

 الحواسيب المحمولة  حواسيب المكتب و  2.6
  ( الموجود اصال  ي نةام التشغيل  قط.Screensaverيجب استخدام حا ظ الشاشة ) .1
 يجب إ فال الحاسوب دند ددم االستخدام من  بل حامله. .2

  سا الددا الفني.دون موافقة مسبقة من أو تركيب أجهزة جديدة ال يجوز إزالة أجهزة الكمبيوتر من موقع تثبيتها  .3

على المستخدمين عدم محاولة ايقاف الضوابط االمنية على اجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم او العبث في االعدادات االمنية المثبتة  .4

 .على اجهزة الكمبيوتر
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 قبل الوزارةمطابقة جاهزية الحاسوب الخاص بالمستخدم لمقاييس ومتطلبات أمن المعلومات المعتمدة من  .5

 الخاز به  بل مغادرة المكتب.( lock)إ الق الجها   دلم المستخدم يجب .6

تقع مسؤولية المحا ةة دلم الحواسيب المحمولة دلم داتق المستخدمين الذين يعطوا هذه األجهزةس  ما يجب دليها إدالم الو ارة  .7
  ورًا  ي حال ضياع هذه األجهزة او تعطلها.

وذلك حسب الحاجة وطبيعة  سدالها  (3)جدول المبينة  ي الصالحيات  مستخدمين بحسب مستوياتلليتا صرف حواسيب محمولة  .8
 العمل من خالل التنسيق مع المسؤول المباشر.

 استخدام الحواسيب المحمولة الشخصية )المملو ة شخصيًا( إذا تحققت الشروط التالية:بيسمح  .9
i.  دذا  انت  ل الحواسيب المحمولة الخاصة و  سباستخدام الحاسوب المحمولإذا  ا  المستخدم ضمن نطاق األمن الذي يخوله

 .ويتا التحقق من ذلك من  سا الددا الفني بالو ارة مو دة ) يد االستخدام(
ii. و سا الددا الفني. موا قة المسؤول المباشر 
iii. خاصة بالو ارة وخاضعة  ي معلوماته اْ  يعلا المستخدم بأّ  المعلومات الموجودة دلم جها ه الشخصي المستخدم اثناد العمل

 .ت هذه الحواسيب المحمولة الشخصيةلهذه السياسةس  ما يحق للو ارة االطالع دلم محتويا

 س إذا  ا  يحتوي دلم معلومات  ير متاحة وتا إخراجه خار  الو ارة.يتا تشفير محتويات القرز الصلب لألجهزة المحمولة .10

حيث يعتمد لنقل البيانات بين األشخاز المخولين دلم  دلم األجهزة المحمولة. removable storage devicesمنع استخدام ي .11
مع مراداة ضوابط التعامل مع المعلومات حسب المستوى  public storage servicesارسالها دبر البريد االلكتروني او حفةها دلم 

 .3والمعر ة  ي الجدول 

المخزنة دلم المساحات االلكترونية الخاصة دلم شبكتها للتأكد من التزام المستخدمين بهذه الملفات  منللو ارة الحق  ي  حص اي  .12
 السياسة.

 .محاولة إصالح او محاولة تغيير اي من المعدات من  بل األشخاز  ير المتخصصين و ير المخولين بذلكيمنع  .13

 سياسة استخدام وسائط التخزين المتنقلة 2.7
لم المستخدم نقل بيانات المتنقلة لتخزين بيانات العمل اال إذا ا تضت الحاجة لذلكس ودندها يجب ديمنع استخدام وسائط التخزين  .1

بعد  حص وسائط التخزين والتأكد من خلوها من البرامج الخبيثة  إلم اجهزة الو ارة وتقنية التخزين المشترك المعتمدة.العمل الحقًا 
 بالتنسيق مع  سا الددا الفني,

 سائط التخزين المتنقلة الشخصية دلم اجهزة الو ارةيمنع استخدام و  .2
 يمنع إدخال  او إخرا  او شراد وسائط التخزين المتنقلة إال بالتنسيق مع  سا الددا الفني. .3

 سياسة استخدام البريد االلكتروني 2.8
بريد االلكتروني فبارة دن اداة لنجا  تعتبر  ل حسابات البريد االلكتروني التابعة لنةام الو ارة االلكتروني ملكا لهاس وحيث ا  هذا ال

 ادمال الو ارة  إنه ينبغي دلم المستخدمين استعماله بشكل مسؤول و عال و انوني. 
 يجب دلم المستخدمين التنبه إلم المخاطر القانونية التالية دند استخدام البريد االلكتروني للمراسالت: 
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و طابع ا ترائي او دالمات تددو إلم العدوا  او إشارات إلم العنصريةس ددم إرسال رسائل تحمل طابعًا تشهيريًا بأي شخص ا .1
  او إشارات تدل دلم الفحش او الباحيةس أل  ذلك يعر  المرسل إلم المسادلة القانونية.

 ددم إرسال رسائل تحتوي دلم  يروسات إلم جهات اخرىس أل  ذلك سيعر  المستخدم إلم المسادلة القانونية. .2

 الرسائل اللكترونية بشكل دشوائي ومن  ير مبرر لذلك.يمنع إرسال  .3
 يمنع تزييف او محاولة تزييف الرسائل االلكترونية. .4
 يمنع المستخدم إخفاد او محاولة إخفاد هويته الحقيقية دند إرسال الرسائل االلكترونية. .5
 يمنع استخدام البريد االلكتروني الخاز باآلخرين دو  اخذ موا قتها بشكل مسبق. .6

 المرسلة من دناوين مشبوهة او الملفات من األنواع  ير المألو ة او الروابط يجب دلم المستخدم ددم  تح الملفات  .7

او تبليغ مسؤول امن  ي حال االشتباه بنوع بالرسالة االلكترونية المستقبلةس يجب دلم المستخدم التحقق من مرسل الرسالةس  .8
 المعلومات و ريق الددا الفني دنها.

 دلم المستخدم ارشفة بريده االلكتروني دلم المجلد المشترك الخاز بذلك.يجب  .9

س بحيث ا  الرسائل تفعيل خاصية التوقيع الكتروني دلم اجهزة جميع مستخدمي البريد االلكترونيبلددا الفني قوم  ريق اي .10
 . يمكن للمستخدم إنكار محتواها فيما بعدااللكترونية تكو  مو عة من المرسل ومحمية تماما من التغيير اثناد النقل وبالتالي ال

 .تصنيف المعلومات ائمة إرسال المر قات الرسمية للجهات الرسمية بالتوا ق مع  .11

 :الممارسات الفضلى 
تعتبر الو ارة البريد اللكتروني وسيلة مهمة لالتصال حيث تقدر اهمية المحتوى الجيد للرسالة والردود السريعة والتي تعبر دن صورة 

 مهنية راقية وخدمة دمالد جيدة. 
 التقيد بالتعليمات التالية: كما يجب دلم المستخدمين

 .واتباع التسلسل الداري  بل إرسالهايجب دلم المستخدمين التحقق من صحة محتوى الرسالة إمالئيا  .1

 إرسال الرسائل االلكترونية إلم األشخاز المعنيين  قط. .2
(  ير ضرورية.  ما ينصح بضغط المالحق التي يزيد حجمها دن Attachmentsيجب دلم المستخدم ددم إرسال مالحق) .3

  بل إرسالها )تقليص حجمها(.  يلوبايت( 500)
للمستخدم  ير التابع لهاس او  ميغابايت( 3)سياسة شبكة الحكومة اآلمنة للبريد االلكتروني تمنع إرسال مالحق يزيد حجمها دن  .4

 ( إلم المستخدم التابع لها.ميغابايت 10)يزيد حجمها دن 
 الحد األدلم لحجا صندوق البريد اللكتروني: .5

a)  ميغابايت(س ال يستطيع المستخدم إرسال او استقبال الرسائل. 100صندوق البريد اللكتروني إلم )دند وصول حجا  
b)  إال  ي حالة الحصول دلم استثناد من الدارة شخص  ي آ  واحد.  40رسالة إلكترونية ألكثر من  السياسة بإرسالال تسمح

 العليا
  التالي:التذييل إضا ة 
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o رونية بواسطة البطا ة التعريفية التالية:ْ  يتا توقيع الرسالة اللكتا  

 
 باللغة العربية  باللغة االنجليزية

 
Ministry of Digital Economy 
and Entrepreneurship  

 
User Name 
Title 

 
Tel 962 6 5850000 
Fax 962 6 585000 
PO Box 9903 
Amman 11191 Jordan 

 
@modee.gov.jouser.id 

www.modee.gov.jo 

  
 اال تصاد الر مي والريادة و ارة 

 
 

 اسم المستخدم
 مسماه الوظيفي

 
  5850000 6 962تلفو : 
  585000 6 962 اكس: 

 9903صندوق بريد:
 األرد  11191دما 

 
user.id@modee.gov.jo 

www.modee.gov.jo 

  

  الفقرة التالية بعد البطا ة التعريفية للمرسل:تضاف 

DISCLAIMER 
‘This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the 
individual or entity to which they are addressed. If you have received this email in error please 
notify your system support manager. Please note that any views or opinions presented in this 
email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Ministry of 

Digital Economy and Entrepreneurship.  Finally, the recipient should check this email and any 

attachments for the presence of viruses. The Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship  
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.’ 

 سياسة استخدام االنترنت: 2.9
س المستخدمينرنت دلم الطالق من  بل وضع برامج لمراقبة ومتابعة استخدام االنتمن خالل مسؤولي خدمة االنترنتس يحق للو ارة  .1

كما يستطيع نةام امن المعلومات  ي الو ارة تتبع  ل الموا ع االلكترونية التي يقوم  ل مستخدم بزيارتها والمراسالت االلكترونية 
نمط االستخدام و د الداخلة والخارجة من شبكتها  ي اي و ت. يقوم الفريق المختص  ي الو ارة بمراجعة استخدام االنترنت ويحلل 

 يقوم بنشر هذه البيانات للتأكيد دلم ا  االنترنت  ي الو ارة تستخدم بشكل يحا ظ دلم ادلم مستويات الفادلية والنتاجية.
دلم اي من انةمة  ( من هذه السياسة1ممنودة  التي وردت  ي ملحق )معلومات  -صراحة -إ  در  اي صور او وثائق تحوي  .2

لسياستها.  ما ال يجو  ارشفة هذه المواد او تخزينها او تداولها او تعديلها او تسجيلها دلم شبكة الو ارة او اي من الو ارة يعد خر ا 
 انةمتها االلكترونية.

mailto:user.id@modee.gov.jo
mailto:user.id@modee.gov.jo
http://www.modee.gov.jo/
mailto:user.id@modee.gov.jo
mailto:user.id@modee.gov.jo
http://www.modee.gov.jo/
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 للو ارة الحق باستخدام اية وسيلة او نةام يسادد  ي تحديد الموا ع االلكترونية  ير الالئقة بطبيعة العمل دلم سبيل المثال ال الحصر: .3
الموا ع الجنسية او الموا ع العدوانية.  ما يحق للو ارة تفعيل برامج الحجب والفلترة دلم مثل هذه الموا ع. ودذا وصل المستخدم إلم 

 مثل هذه الموا ع صد ةس ينبغي دليه الخرو  منه  ورًا.

خولة م ي تو ير هذه المعلومات للجهات ال وحفظ السجالت بذلك ولها الحقالمستخدمين للو ارة الحق بتتبع استخدام االنترنت من  بل  .4
  انونًا حال طلبها ذلك.

تعتبر البرامج التي يتا تحميلها دلم شبكة الو ارة االلكترونية دن طريق االنترنت من حق الو ارة وال يجو  استخدامها إال ضمن اطر  .5
 الترخيص وحقوق الطبع الخاصة بتلك البرامج. 

 د الو ارة االلكترونية  ي تحميل او تو يع البرامج المقرصنة.استخدام موار  مستخدمال يحق ألي  .6
 استخدام موارد الو ارة االلكترونية لنشر اي نوع من انواع الفيروسات او برامج تخريبية بكا ة انوادها. مستخدمال يحق ألي  .7
الحاسوب والشبكات  ي الو ارة او اختراق استخدام موارد الو ارة االلكترونية  ي تعطيل او  يادة تحميل انةمة  مستخدمال يحق ألي  .8

األنةمة المعدة للحفاظ دلم خصوصية المستخدمين اآلخرين وامن معلوماتها.  ما ال يحق للموظفين المشار ة  ي انشطة االختراق 
 والتخريب والقرصنة.

من  بل الو ارة للتحدث كليفها الذين تا تيعتبر التحدث والكتابة إلكترونيا باسا الو ارة حقا حصريا ألولاك الموظفين او المسؤولين  .9
دنها رسميا  ي مختلف المحا ل والتجمعات العامة.  ما يجب دلم  ل موظف او ممثل للو ارة الحجام دن التأييد السياسي 

قدم من  بل مةاهرها من  بل الو ارة ألي من المنتجات التجارية او الخدمات التي ال تباع او ت والمصاد ة  ير المشرودة او اي من
      الو ارة او احد حلفائها او معاونيها.

يمنع استخدام مرا ق الو ارة االلكترونية الرتكاب خرق للقانو س او للتحرش والمضايقة الجنسيةس او التحدث العام  ير المرخصس او  .10
 تتعلق مباشرة بمهام الموظف او ادمال انتهاك حقوق الملكية الفكرية. يعتبر تخزين ودظهار وطبادة وددادة نشر اي وثيقة او صورة ال

 الو ارةس يعتبر ذلك  له خر ا لسياسة الو ارة ألنه  د يشكل مصدر إ دا  لبعض الزمالد او العمالد او الموردين.
استخدام االنترنت للبحث دن بعض المعلومات التي ال تتعلق بالعمل وبشكل محدود ولكن مع االلتزام بمحتوى للمستخدمين  يحق .11

 سات االستخدام المختلفة المعمول بها داخل الو ارة.سيا
نين يجب دلم مستخدمي االنترنت داخل الو ارة االهتمام بفها القوانين المحلية والعالمية المتعلقة بحقوق الطبع والعالمات التجارية والقوا .12

ما يضمن ددم خرق القوانين ولو بشكل  ير المتعلقة بنشر الكتابات والصور البذياة و ذف اآلخرين و وانين ضبط التحدث العامس ب
 مقصود ألنه  د يسادد دلم اتخاذ إجرادات ضد الو ارة.

طالما يملك اسا مستخدم و لمة سرس لذلك يجب دلم الموظفين المحا ةة دلم سرية  نترنتلالمسؤواًل دن استخدامه المستخدم يعتبر  .13
   تمنع تشارك الموظفين بكلمات السر الخاصة بها او تبادلها او تداولها.كلمات السر الخاصة بهاس أل  سياسة الو ارة  ي هذا الشأ

ل الملفات الكبيرةس وتحميل الفيديوس وما شابه يجدولة ادمالها بحيث يتا تنفيذ دمليات االتصال المكثفة )كنقالمستخدمين يجب دلم  .14
 ذلك(  ي خار  و ت الذروة.

 له من االنترنت من اي نوع او شكل من اشكال الفيروسات.يجب ا  يتا التأكد من خلو اي برنامج يتا تنزي .15
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 .ةتحميل اي محتوى له دال ة بطبيعة العمل للموظف والمر قات من المصادر الرسمييجب دلم المستخدمين   .16
يحاول تعطيل او تخريب او  مستخدم  امت الو ارة بوضع انةمة وبرامج ومعدات لحماية المعلومات و يادة امنهاس لذلك  إ  اي  .17

لجراد تأديبي  د يفضي إلم إنهاد خدمته او اتخاذ إجرادات  انونية  نفسه االحتيال دلم اي من هذه البرامج واألنةمةس  إنيّه يعر 
 ضده.

التي يحةر الدخول ( دلم  ائمة بأنواع الموا ع االلكترونية 1تنزيل الملفات ذات العال ة بالعمل. يحتوي الملحق ر ا ) للمستخدمين .18
 تخضع هذه القائمة للمراجعة الدورية من  بل الو ارةس ويتا إدالم الموظفين بأية تغييرات تطرا دليها. سإليها

 ؤثر ذلك دلم سير العمل. ياال شبكات التواصل االجتمادي وتصفح االنترنت يرادم دند استخدام  .19

 لغير الضرورة. تحميل او ر ع  ميات ضخمة من الملفات او البياناتيمنع  .20

 سياسة الحماية من البرامج الخبيثة 2.10
التحقق من وجود نةام مضاد  يروسات دلم جها هس و ي حال مالحةة ددم نشاط نةام مضاد الفيروسات  المستخدميجب دلم  .1

 يجب دليه التبليغ  ورًا لدى  ريق الددا الفني 

بيانات  بل تنزيلها من البريد االلكتروني او االنترنت او  يجب دلم المستخدم دمل مسح باستخدام نةام مضاد الفيروسات ألية .2
 وسائط التخزين المتنقلة

يجب دلم المستخدم التبليغ  ورًا لدى  ريق الددا الفني  ي حال مالحةة اي بطد مفاجئ او تصرف  ير مألوف دلم نةام  .3
 الحاسوب 

ية المستخدم دن  يفية اداد مسؤولياته المحددة بالوسائل يجب دلم  ريق الددا الفني و/ او  ريق التوفية بأمن المعلومات توف .4
 السابقة.

 

 سياسة المعدات واألجهزة: 2.11
  الداريةس اْ : مديرية الشؤو   ي الو ارة ما لا يفو  بذلك من مستخدم ال يحق ألي 

 ينقُل المعدات واألجهزة من األماكن المخصصة لها. .1
 يقطع التيار الكهربائي دنها. .2
 االلكترونية. يفصلها دن الشبكة .3
 (.Case Cover) يفتح ا طية الحماية الخاصة بها .4

 ستثنم الحواسيب والمعدات المحمولة من بعض التعليمات المذ ورة اداله.ت .5

القيام بأي دمل من شأنه تخريب األجهزة او معدات الو ارة او اّية برمجيات تتعلق بها او إحداث  صور  يها بشكل مباشر او يمنع  .6
  ير مباشر.
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استخدام األجهزة واألثاث واي موارد تكنولوجية اخرى أل را  العمل الرسمي والمحا ةة دليها من التلف والضياع والبالغ جب ي .7
 دن اي دطل  د يطرا دلم هذه الموارد  ي حال حدوثه.

 

 :     ياسة استخدام الهاتفس 2.12
  قط.  ي اجراد المعامالت الرسميةالمكتبي م الهاتف استخداالمستخدم  يجب دلم .1

 الخصوصية  .2

 إ شائها. االختراق وددم ذات خصوصية ويجب حمايتها من او المتعلقة بعملها  ي الو ارةالشخصية  المستخدمينمعلومات  .1
 الحق  ي استخدام موارد المعلومات المخول لها باستخدامها والدخول إليها ما دام  ي نطاق مهامها. للمستخدمين .2
 .اآلخرين المستخدمينددم انتهاك خصوصية معلومات اي من المستخدمين دلم  .3

 .ددم التدخل  ي دمل اآلخرين دلم الحاسوب .4



 19/1/2021 التاريخ: 2: اإلصدار 22 من 17 رقم الصفحة:
 

 إخالء مسؤولية وتنبيه

 
بأي بند من بنود هذه السياسة يعتبر سببًا  المستخدمينإّن أي دليل على عدم التزام أحد 

من قبل الوزارة حسب التعليمات الواردة  المستخدمكافيًا التخاذ إجراء معين ضد هذا 
 .في حينه ةالفعالالقوانين واألنظمة في واإلجراءات التأديبية والعقوبات 

 

للو ارة الحق بمراقبة ومتابعة  ل المعلومات دلم نةامها دو  إشعار مسبق. ودذا تبين ددم 
دن  صد او درايةس  إنه يحق  التزام اي من المستخدمين بالتعليمات الواردة  ي هذه السياسة

 القوانين واألنةمةللو ارة اتخاذ إجرادات ضده حسب 
 

دلم  المستخدمو ارة اال تصاد الر مي والريادة  ير مسؤوله دن الملفات التي يحتفظ بها إ   
و انةام الحاسوب الخاز بالو ارة  وال تتحمل الو ارة اي مسؤولية  انونية  ي حال ضيادها 

 نشرها.
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 ( فئات مواقع االنترنت التي يحظر الدخول إليها1ملحق رقم )

  الجها 
 المواد الخاصة بالبالغين 

 المخدرات 

 المقامرة 

 األلعاب 

 ير القانونية والمعرضة للمسادلة  

 االختراق والقرصنة 

 Proxy Avoidance 

 الحرب والتطرف 

 العنصرية والكراهية 

 الترفيه واألخبار 
  ) بث مباشر )راديو وتلفزيو 

  التسوق 

  تبادل الملفات 

 السر ات األدبية 

 التعارف 

  العامالمنافية للذوق 

 العدوانية 

 األسلحة 

 البرمجيات الخبيثة واالحتيال 

  Spam URLs  

 المحتويات الجنسية 
 

 قسم الدعم الفني اضافة تصنيفات ممنوعة بناء على التطور التكنولوجي ومتطلبات أمن وحماية يحق ل
 رئيس قسم أمن المعلوماتبالتنسيق مع  بيئة العمل في الوزارة
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 الموظفين - إقرار وتعهد( 2لحق رقم )م
 

ومواردها والبنية التحتية  سياسة االستخدام المقبول للمعلومات اطلعت دلم ا رُّ انا الموظف المو ع ادناه انني 
 و ارة اال تصاد الر مي والريادة.النا ذة  ي .التكنولوجية

 

 واوا ق دلم االلتزام بها. السياسةوا رُّ انني ادرك  امل محتويات 

 

االستخدام المقبول للمعلومات ومواردها والبنية  للسياسةه اّي خرق للتعليمات الواردة  ي هذ كما ادرك ايضًا ا ّ 
 د يتسبب بإنهاد خدماتي او سيعرضني للمسادلة ونيل العقوبة حسب نةام الخدمة المدنية و  التكنولوجيةالتحتية 

 مالحقتي  انونيًاس ودليه او ع.
 

المعلومات والوثائق والبيانات الخاصة بعملي  ي الو ارة دلم وسائل التخزين المتاحة وا رُّ انني التزم بتخزين  ا ة 
 .( وما يستجد من وسائلPrivate Cloud Storageس shared folderوالمعتمدة من  بل الو ارة )

 

 

                    االسا    _________________________________                                                 

  

 التوقيع  __________________________________

  التاريخ  __________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
 سياسة

POLICY-14 

استخدام موارد تكنولوجيا 
االقتصاد المعلومات في وزارة 

 الرقمي والريادة
 

 19/1/2021 التاريخ: 2: اإلصدار 22 من 20 رقم الصفحة:
 

 العاملين المؤقتين والمستشارين -إقرار وتعهد( 3ملحق رقم )
 

و ارة اال تصاد الر مي  ي موارد تكنولوجيا المعلومات سياسة استخدام اطلعت دلم  ا رُّ انا المو ع ادناه انني 
 والريادة.

 

 واوا ق دلم االلتزام بها. السياسة وا رُّ انني ادرك  امل محتويات 

 

االستخدام المقبول للمعلومات ومواردها والبنية التحتية  سياسة كما ادرك ايضًا اّ  اّي خرق للتعليمات الواردة  ي
  انونيًاس ودليه او ع. مالحقتيب د يتسبب   التكنولوجية

 

 االسا    _________________________________                                                                    

 التوقيع  ___________________________________

   التاريخ  __________________________________



 

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
 سياسة

POLICY-14 

استخدام موارد تكنولوجيا 
االقتصاد المعلومات في وزارة 

 الرقمي والريادة
 

 19/1/2021 التاريخ: 2: اإلصدار 22 من 21 رقم الصفحة:
 

 المنبثقةاإلجراءات المسؤوليات و 
 شرح الوسائل التكنولوجية الال مة لتطبيق هذه السياسة )مثل  يفية تشفير ب الفني يقوم  سا الددا

 (.س .....المعلومات

 يقوم  سا الددا الفني بمتابعة استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات بما يضمن االستخدام السليا ضمن السياسة. 
  ع رئيس  سا امن بالتنسيق م من موادمة إددادات الشبكة لهذه السياسةيقوم  سا الددا الفني بالتأكد الدوري

 .المعلومات

 بتذ ير الموظفين بهذه السياسة بشكل دوري. الددا الفني  ساة و يقوم  سا الموارد البشري 

 .يقوم الموظفو  بشكل دام والموظفو  الجدد بتوقيع تعهد لاللتزام بهذه السياسة 

   واالستشاريو   ي الو ارة بتوقيع تعهد لاللتزام بهذه السياسة.يقوم العاملو  المؤ تو 

  بالتنسيق  الددا الفني بعمل المراجعة السنوية لددادات الشبكة والتأكد من مطابقتها لهذه السياسة سا يقوم
 .رئيس  سا امن المعلوماتمع 

  توفية الموظفين بآلية األرشفة.يقوم  سا الددا الفني بتطوير اجرادات ارشفة البريد دلم المجلد المشترك و 

 



 

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
 سياسة

POLICY-14 

استخدام موارد تكنولوجيا 
االقتصاد المعلومات في وزارة 

 الرقمي والريادة
 

 19/1/2021 التاريخ: 2: اإلصدار 22 من 22 رقم الصفحة:
 

 المراجع
  2019سياسات األمن السيبراني  -
  2020تصنيف البيانات الحكومية والمعتمدة من  بل مجلس رئاسة الو راد دام سياسة  -
 2007لسنة  47لحصول دلم المعلومات ر ا ا انو  ضما  حق  -
 نةام الخدمة المدنية المعمول به -


