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ــة هو توبير متمنبات ابمن الســــيبرانيخ لتقنيل المخاةر الســــيبرانية  المتعنقة   الغرض من هذه الســــياســ

ــول ا  و مايت ا من   ــناعة و العروة المعدنية وأحــ الت ديدات الداخنية والخارجية   باســــتخدام أنومة و ارة الصــ

  .والعناية بابهداف ابساسية لنحمايةخ وهي المحابوة عنى سرية المعنومة  وسالمت ا  وتوابرها

ــريعية والتنويمية  ات   ــة للى ا لتتام بمتمنبات ابمن الســـيبراني والمتمنبات التلـ وت دف هذه الســـياسـ

-ECCمن البــوابم ابســاســية لألمن الســيبراني    ٣- ١-٢العالقة  وهي ممنب تلــريعي بي البــابم رق   

 ( الصادرة من ال يئة الوةنية لألمن السيبراني.1:2018

ـيبراني بي و ارة الصــناعة والعروة المعدنية ـياســة جميا طــوابم ابمن السـ وتنمبق عنى    تغمي هذه السـ

ــواق بعقود دائمـة أو مبقتـة بمـا بي  ـلي الموردين و المقـاولين الخـارجيين  العـامنين  أنومـة الو ارة و  جميا   ســ

 لديه حال ية الوحول الدائ  أوالمبقت للى قاعدة وأنومة و ارة الصناعة و العروة المعدنية.وأي شخص  

البنود العامة:  -1
ــة  ماية البيانات -1 ــنيف المحدد  وبما يتوابق ما ســــياســ ــب التصــ يجب التعامل ما المعنومات  ســ

ــرية المعنومات   ــمن  ماية سـ ــرل يبـ ــناعة و العروة المعدنية بلـ ـــو ارة الصـ ــة بــــ والمعنومات الخاحـ

 وسالمت ا وتوابرها.  

شـخص  أو شـركة محمية بحقوق النلـر  أو براقة ا ختراأ  أو أي منرية برريةيحور انت اك  قوق أي   -2

أخرى  أو قوانين أو لوائح مماثنةخ بما بي  لي  عنى ســبيل المعال   الحصــر  تعبيت برامر مير مصــر 

 ب ا أو مير قانونية.

يجب عدم ترك الممبوعات عنى المابعة الملتركة دون رقابة. -3

ــبم درجة الحرارة بدرجة  يجب  فظ وســـائم التختين -4 ــرل  من ومالئ   معل الت كد من طـ الخارجية بلـ

معينة  و فو ا بي مران معتول و من.

ـتخدمين  خرين  بما بي  لي كنمة المرور الخاحـــة بمدير -5 ـتخدام كنمة المرور الخاحـــة بمســ يمنا اســ

المستخدم أو مرؤوسيه.

ــة المرتب المن والنويف  والت كد من -6 ــة  يجب ا لتتام بســـياسـ ــمح المرتب  وكذلي شـــاشـ خنو سـ

العرض من المعنومات المصنفة.

ــنـاعة و العروة المعـدنيـة  بمـا بي  ـلي المعنومات -7 ــا  عن أي معنومـات تخص و ارة الصــ يمنا اإلبصـــ

المتعنقة بابنومة واللبرات بي ج ة أو ةرف مير مصر  له سواًق كان  لي داخنيًا أو خارجيًا.

الصــناعة و العروة المعدنية عبر وســائل اإلعالم  وشــبرات التواحــل  ُيمنا نلــر معنومات تخص و ارة -8

.ا جتماعي دون تصريح مسبق

ــول ـا بغرض تحقيق منفعـة وأعمال -9 ــنـاعـة و العروة المعـدنيـة وأحــ ُيمنا اســــتخـدام أنومـة و ارة الصــ

شخصية  أو تحقيق أي مرض   يتعنق بنلاط وأعمال و ارة الصناعة و العروة المعدنية.

ـية باللــبرات  وابنومة الخاحــة بو ارة الصــناعة و العروة المعدنية دونُيمنا ر-10 بم ابج تة اللــخصـ

(.BYODالحصول عنى تصريح مسبق  وبما يتوابق ما سياسة أمن ابج تة المحمولة  
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المعدنية ُيمنا القيام ب ي أنلمة ت دف للى تجاو  أنومة الحماية الخاحة بو ارة الصناعة و العروة  -11

بما بي  لي برامر مرابحة الفيروسات  وجدار الحماية  والبرمجيات البارة دون الحصول عنى تصريح  

 مسبق  وبما يتوابق ما اإلجراقات المعتمدة لدى و ارة الصناعة و العروة المعدنية  

اللخصيةبحق ا بي مراقبة ابنومة واللبرات والحسابات    اإلدارة العامة لألمن السيبرانيتحتفظ  -12

المتعنقة بالعمل  ومراجعت ا دوريًا لمراقبة ا لتتام بسياسات ابمن السيبراني ومعاييره.

ُيمنا استبابة أشخاص مير مصر  ل   بالدخول لألماكن الحساسة دون الحصول عنى تصريح مسبق. -13

يجب ارتداق البماقة التعريفية بي جميا مرابق و ارة الصناعة و العروة المعدنية.-14

بي  ال بقدان المعنومات أو سرقت ا أو تسريب ا.  اإلدارة العامة لألمن السيبرانيتبنيغ    يجب-15

وعنى  لي  لنو ارةهي ممنوكة    الو ارةيجب أن يعي جميا الموظفين أن أي بيانات مختنة بي أنومة  -16

.بإن أي عمنية نقل ل ذه المعنومات يترتب عني ا تحقيق واتخا  ا جراقات الال مة لذلي

يجب عنى مديري ابنومة وابشخاص المصر  ل   عدم اإلبصا  عن أي تفاحيل متعنقة بابنومة-17

للى أي   الو ارةواللبرات بما بي  لي الوحول للى أو ا تصال عن بعد بموارد تقنية المعنومات بي  

 .أشخاص مير مصر  ل   بذلي

مسندة للي   بعناية و رصيجب عنى جميا الموظفين استخدام نو  وأحول تقنية المعنومات ال-18

 .وسترون سالمة هذه النو  وابحول مسبوليت  

يجب عدم نسخ أو نقل أي معنومات حنفت عنى أن ا مقيدة أو سرية أو داخنية ب ي ةريقة ومن ا-19

عنى سبيل المعال   الحصر  ابقراص المدمجة والمحمولة  ومربقات البريد اإللرتروني وما للى  لي   

 .إلدارة العامة لألمن السيبرانيال  بإ ن من  

 ماية أج تة الحاسب اللي  -2
ل  لحاجة العمل  الو ارةلتختين أو نقل بيانات أو معنومات  يمنا استخدام وسائم التختين الخارجية   -1

موطحًا بيه سبب ا ستخدام    اإلدارة العامة لألمن السيبرانيدون الحصول عنى تصريح مسبق من  

  .استخدام وسائم تختين ملفرة ومحميةوما مراعات  

ُيمنا القيام ب ي نلاط من ش نه الت ثير عنى كفاقة ابنومة وابحول وسالمت ا دون الحصول عنى -2

العامة لألمن السيبرانيل ن مسبق من  ُتمرّن المستخدم من  اإلدارة    بما بي  لي ابنلمة التي 

 .الحصول عنى حال يات وامتيا ات أعنى 

    (Sign out or Lock)لج ا  قبل مغادرة المرتب و لي بقفل اللاشة  أو تسجيل الخروجيجب ت مين ا -3

.سواق كانت المغادرة لفترة قصيرة أو عند انت اق ساعات العمل

يجب عنى جميا المستخدمين الت كد من  ماية شاشة التوقف برنمة مرور. كما يجب عنى لدارة تقنية -4

دقائق عنى عدم استخدام   5برنمة مرور بحيث تفعل بعد مرور  المعنومات تعيين شاشة توقف محمية  

  .الج ا 

ُيمنا ترك أي معنومات مصنفة بي أماكن يس ل الوحول للي ا  أو ا ةالأ عني ا من قبل أشخاص -5

.مير مصر  ل  

ُيمنا تعبيت أدوات خارجية عنى ج ا  الحاسب اللي دون الحصول عنى ل ن مسبق من لدارة بتقنية -6

.المعنومات
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لألمن السيبرانييجب تبنيغ  -7 العامة  نلاط قد يتسبب ببرر عنى أج تة  اإلدارة  عند ا شتباه ب ي 

الحاسب اللي الخاحة بـو ارة الصناعة و العروة المعدنية أو أحول ا.

و  يسمح بتعبيت ا أو نقن ا بي شبرة الو ارة  يسمح باستخدام برمجيات ابلعاب عنى أي من أنومة   -8

.  الو ارة

بمريقة -9 التحر  بجميا الصال يات اإلدارية  أج تة   يجب  يجب تعيين ا  الو ارة منة عنى جميا  و  

. الو ارةلالستخدام من قبل أي مستخدم عادي بي  

ا ستخدام المقبول لإلنترنت والبرمجيات  -3
وشبرته لندخول للى المواقا مير المتعنقة بالعمل معل  سابات  الو ارةيجب عدم استخدام أنومة   -1

 .البريد اإللرتروني العامة  وبوابات اإلنترنت  والمواقا التي تتبمن مواد مير قانونية

يسمح باستخدام الوحول للى شبرة اإلنترنت بمراض العمل بقم. كما يمنا استخدام الوحول للى -2

لمنابا شخصية أو لنتربيه بي شبرات التواحل ا جتماعي أو عنى    بالو ارةشبرة اإلنترنت الخاحة  

  مواقا اإلنترنت والمرئيات  معل: يوتيوب  بيسبوك  تويتر أو أي مواقا أخرى(

:يجب عنى المستخدم عدم تنتيل الوسائم مير المتعنقة بمجال العمل معل -3

اإلنترنت  وبرمجيات ملاركة المنفات عبر (Peer to Peer) برمجيات الند بالند •

 اببالم  وابلعاب  والموسيقى  والبرمجيات  والبرامر النصية  وما للى  لي. •

يجب أن يحصل الموظفين الفنيين أوالمتعاقدين أو ابةراف ابخرى التي تقوم بحل الملاكل التقنية -4

قبل تعبيت واستخدام البرمجيات    اإلدارة العامة لألمن السيبرانيوتنفيذ العمنيات عنى تصريح من قبل  

يانات. وعنى ابشخاص  بي أج تة العمل معل برامر المراسنة الفورية أو برامر التحر  بالوحول للى الب

اإلدارة العامة لألمن السيبرانيالرامبين بي الحصول عنى هذه البرمجيات تقدي  مبرر مناسب للى 

لنموابقة. يت  بعد  لي تعبيت البرنامر الممنوب بعد أخذ الموابقة من حا ب المصنحة بمساعدة  

 اللخص المناسب من لدارة تقنية المعنومات.

.بي  ال وجود مواقا ملبوهة ينبغي  جب اخ أو العرس    اإلدارة العامة لألمن السيبرانييجب لبالغ   -5

 .يجب طمان عدم انت اك  قوق المنرية الفررية أثناق تنتيل معنومات أو مستندات بمراض العمل -6

ت معل البرمجيا   البرمجيات مير المرخصة أو ميرها من الممتنرات الفرريةأو تعبيت ُيمنا استخدام   -7

اإلدارة العامة لألمن  و  المجانية / الملتركة( بدون موابقة واعتماده من قبل لدارة تقنية المعنومات

 .السيبراني

.يجب استخدام متصفح  من ومصر  به لنوحول للى اللبرة الداخنية أو شبرة اإلنترنت -8

لنوحول للى   (Firewall) أو جدار الحماية (Proxy) ُيمنا استخدام التقنيات التي تسمح بتجاو  الوسيم -9

.شبرة اإلنترنت

ُيمنا تنتيل البرمجيات وابدوات أو تعبيت ا عنى أحول و ارة الصناعة و العروة المعدنية دون الحصول-10

عنى تصريح مسبق من لدارة تقنية المعنومات.

والمنفات-11 الوسائم  تنتيل  بي  لي  بما  العمل   أمراض  مير  بي  اإلنترنت  شبرة  استخدام  ُيمنا 

دام برمجيات ملاركة المنفات.واستخ

عند ا شتباه بوجود مخاةر سيبرانية  كما يجب التعامل   اإلدارة العامة لألمن السيبرانييجب تبنيغ  -12

بحذر ما الرسائل ابمنية التي قد تو ر خالل تصفح شبرة اإلنترنت أو اللبرات الداخنية.
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ُيمنا لجراق بحص أمني لغرض اكتلاف العغرات ابمنية  ويلمل  لي لجراق اختبار ا ختراقات  أو مراقبة-13

شبرات و ارة الصناعة و العروة المعدنية وأنومت ا  أو اللبرات وابنومة الخاحة بالج ات الخارجية 

 .اإلدارة العامة لألمن السيبرانيدون الحصول عنى تصريح مسبق من  

مواقا ملاركة المنفات دون الحصول عنى تصريح مسبق من ُيمنا اس-14 العامة لألمنتخدام  اإلدارة 

.السيبراني

ُيمنا  يارة المواقا الملبوهة بما بي  لي مواقا تعني  ا ختراق.-15

يجب عنى الموظفين عدم تحميل أو تعبيت أو تنفيذ أي برامر أو خدمات  ماية  معل: اللبرات الخاحة-16

ر كنمات المرور  و تمة التنصت  وبرامر ماسحات المنابذ  وما للى  لي( التي قد ا بتراطية  وكاس

ما ل  يوابق عنى  لي   الحاسب الليالبعف بي موارد   مواةنترلف أو تعرض  للى ا ستغالل 

  .اإلدارة العامة لألمن السيبراني

اإلنترنت بدون موابقة من  -17 العامة لألمنمدير عام ايمنا نقل المعنومات السرية من خالل  إلدارة 

.لت مين البوابم ابمنية الال مة  السيبراني

الحاس-18 اللي  يجب استخدام  بمريقة تحابظ عنى سريت ا وتحميب  وأي أنومة معنومات أخرى 

 .المعنومات المختنة بي ا

 يسمح لنمستخدمين بتعميل أي خدمة أو ج ا   ماية أو برامر الحماية من الفيروسات الموجودة-19

. اإلدارة العامة لألمن السيبرانيل  بموابقة من    الو رةعنى أي من موارد تقنية المعنومات بي  

ا ستخدام المقبول لنبريد اإللرتروني ونوام ا تصا ت  -4
البريد اإللرتروني أو ال اتف أو الفاكس أو الفاكس اإللرتروني بي مير أمراض العمل ُيمنا استخدام   -1

.وبما يتوابق ما سياسات ابمن السيبراني ومعاييره

ُيمنا تداول رسائل تتبمن محتوى مير  ئق أو مير مقبول  بما بي  لي الرسائل المتداولة ما ابةراف -2

 .الداخنية والخارجية

يات التلفير عند لرسال معنومات  ساسة عن ةريق البريد اإللرتروني أو أنومةيجب استخدام تقن -3

.ا تصا ت

يجب عدم تسجيل عنوان البريد اإللرتروني الخاص بـو ارة الصناعة و العروة المعدنية بي أي موقا -4

.ليس له عالقة بالعمل

ئل بريد للرتروني تتبمن محتوىعند ا شتباه بوجود رسا   اإلدارة العامة لألمن السيبرانييجب تبنيغ   -5

.قد يتسبب ب طرار بنومة و ارة الصناعة و العروة المعدنية أو أحول ا

تحتفظ و ارة الصناعة و العروة المعدنية بحق ا بي كلف محتويات رسائل البريد اإللرتروني بعد -6

وبقًا لإلجراقات     انياإلدارة العامة لألمن السيبر  الحصول عنى التصاريح الال مة من حا ب الصال ية و

 .والتنويمات  ات العالقة

ُيمنا بتح رسائل البريد اإللرتروني والمربقات الملبوهة أو مير المتوقعة  تى ولن كانت تبدو من -7

مصادر موثوقة.

.الو ارةيجب أن تت  جميا المراسالت البريدية بي نماق اللبرة المغنقة والمصر  ب ا بي   -8
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توجي  ا من البريد -9 البريد اإللرتروني أو لعادة  يجب عنى جميا المستخدمين عدم تحويل رسائل 

 بما بي  لي  سابات البريد    الو ارةللى أي  ساب بريد للرتروني  خر خارج    بالو ارةاإللرتروني الخاص  

  .اإللرتروني اللخصية(

أو رابم أو منف مربق أو أي بريد  يجب عنى جميا المستخدمين عدم بتح أي بريد للرتروني ملبوه-10

.ليس من المتوقا استالمه  تى ولن كان من مصدر موثوق  للرتروني

ا جتماعات المرئية وا تصا ت القائمة عنى شبرة اإلنترنت-11

.ُيمنا استخدام أدوات أو برمجيات مير مصر  ب ا إلجراق اتصا ت أو عقد اجتماعات مرئية-12

.اجتماعات مرئية   تتعنق بالعمل دون الحصول عنى تصريح مسبق ُيمنا لجراق اتصا ت أو عقد  -13

تت  الموابقة عنى جميا ةنبات ا تصال القائ  عنى بروتوكول اإلنترنت ومبتمرات الفيديو من قبل-14

.المدير المباشر لمقدم المنب أو الملرف عنيه

استخدام كنمات المرور -5
  والمحابوة عنى كنمات المرور  الو ارةبناًق عنى سياسة كنمة المرور بي    يجب اختيار كنمات مرور  منة -1

كنمات مرور مختنفة عن   الخاحة ب نومة و ارة الصناعة و العروة المعدنية وأحول ا. كما يجب اختيار 

 كنمات مرور الحسابات اللخصية  معل  سابات البريد اللخصي ومواقا التواحل ا جتماعي.

بما بي  لي المراسالت اإللرترونية  وا تصا ت ُيمنا ملاركة كنمة -2 وسينة كانت   المرور عبر أي 

الصوتية  والرتابة الورقية. كما يجب عنى جميا المستخدمين عدم الرلف عن كنمة المرور بي ةرف  

 خر بما بي  لي  مالق العمل وموظفو لدارة تقنية المعنومات.

مرور جديدة من قبل مسبول النوام.  يجب تغيير كنمة المرور  عند تتويدك برنمة -3

بالحصول عنى أو امتالك أي كنمة مرور أو مفاتيح  الو ارة  يسمح لمستخدمي نوام المعنومات بي   -4

 .بي اللفرات أو الوحول للى  ليات المراقبة والتي قد تبدي للى وحول مير مصر  به

:لألمراض التالية  الو ارة  يسمح باستخدام نوام المعنومات بي   -5

 .الرلف عن كنمة المرور عبر ال اتف بي شخص •

الرلف عن كنمة المرور بي شخص  تى ولن كان مدير نو  معنومات أو برد من العائنة أو   •

. مالق العمل أو مدراقه 

 الرلف عن كنمة المرور عبر اإلنترنت •

 كتابة كنمة المرور عنى ورق او هاتف •

.كتابة كمنة المرور أمام أي شخص  خر •

المستخدمين معرطين لنمساقلة بي  ال ت  ارتراب أي أنلمة من خالل  سابات  . -6



 وكالة التحول الرقمي
 اإلدارة العامة لألمن السيبراني

   1.0  نسخة

9 
عام -يد مقتصنيف: 

:اإلدارة العامة لألمن السيبراني   عنى   يجب -1

 .تنفيذها  ودع   السياسة  عنى  الموابقة •

 .المنا عات  يةو وتس  اإلستعناقات  واإلنت اكات  لنسياسة  اإللتتام  عنى اإلشراف •

 .الو ارة  وأعمال  السياسة هذه  بين  التوابق  طمان •

 .والمخالفات  السياسة استعناقات لدارة •

توبير الموارد الال مة لتحديد وشـراق وتنفيذ الحنول التقنية و لي لتنفيذ متمنبات السـياسـة   •

  .المقبولة  ستخدام ابحول  يعما أمرن

:التالي   البيانات   أحول  مالري /    ابقسام   مدراق    عنى   يجب -2

 .يديرون ا  التي  البيانات  عنى  السياسة  ب ذه  وا لتتام  بتمبيق •

 .متابعة وتسجيل  ا ت عدم ا لتتام المبنغ عن ا •

ولدارة تقنية المعنومات بتوحـــيات لتحديث متمنبات    اإلدارة العامة لألمن الســـيبرانيتتويد   •

 السياسة.

ب ذه   ا لتتام   عدم   أو   أمني    ادث   أي  عن   واإلبالغ   السـياسـة   ب ذه  ا لتتام  رةالو ا   موظفي   عنى   يجب -3

 . اإلدارة العامة لألمن السيبراني   عام    مدير   الى   السياسه 

.بي الو ارة  مدير عام اإلدارة العامة لألمن السيبرانيالمسبول عن هذه السياسة هو 

الو ارة  وتوثيق التغييرات واعتمادها من قبل حا ب الصال ية بي  سنوياً يجب مراجعة هذه السياسة 

ب ذه مدير عام اإلدارة العامة لألمن السيبرانييجب عنى  -1 و ارة الصناعة والعروة المعدنية  طمان التتام 

.سنويالسياسة 

يجب عنى جميا العامنين بي و ارة الصناعة والعروة المعدنية ا لتتام ب ذه السياسة. -2

قد يعرض أي انت اك ل ذه السياسة حا ب المخالفة  للى لجراق ت ديبيخ  سب اإلجراقات المتبعة بي و ارة -3

 والعروة المعدنية.الصناعة  

اإللتتام بمتمنبات ب اأو العامنين   الو ارةالمتعاقدة ما   الخارجية  عنى جميا الموظفين وابةراف يجب  -4

لتتامطمان المراقبة المستمرة لإل  الو ارةبي    مدير عام اإلدارة العامة لألمن السيبرانيويجب عنى    السياسة

 .بلرل دوريولبالغ التحديعات لصا ب الصال ية  
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اإلدارة العامةمن قبل  سنويًا  ا لتتام ببنود هذه السياسة بإجراق مراجعة  يجب تنفيذ اإلجراقات المناسبة لبمان   -5

. وأي انت اك ل ذه السياسة سيبدي للى اتخا  لجراقات تصحيحية من  اإلدارات  ات العالقة  أو  لألمن السيبراني

اإلجراقات الت ديبية متناسبة ما خمورة الحادثة وبًقا لما عنى أن    الو ارةحا ب الصال ية بي   جانب ترون 

يحدده التحقيق  وقد تتبمن عنى سبيل المعال   الحصر ما يني:

 سحب حال ية الوحول للى أحول المعنومات. •

من لجراقات مناسبة. الو ارةما تراه أو  سب   العاملتوجيه لنذار خمي  أو لن اق خدمة   •

عدم ا لت -6 مسبقلن  دون الحصول عنى استعناق  اإلدارة العامة لألمن السيبرانيمن  تام ب ذه السياسة 

  أو  سبما يرون مناسًبا  ووبًقا  اوقوانين  الو ارةلوائح  و  لسياسات  يستوجب اتخا  اإلجراقات المناسبة وبًقا

 ما اللخص أو الج ة المصر  ل ا.  الو ارةلنلروط التعاقدية  تفاقيات  

للى   -1 هذه السياسة  يجب تقدي  ةنباتابمن السيبرانيمتمنبات   تمبيقت دف  ابمر    لتم  ل ا   .

.  بما بي  لي التبرير والفوائد المنسوبة للى التنا لالسيبرانيابمن   لدارةرسمًيا للى  اإلستعناق

واعتمادها مرة أخرى   ل ا لتمبترة اإلعفاق من الوثيقة بحد أقصى ثالثة أش ر   ويجب لعادة تقييم ا   -2

ابمر لمدة ثالث بترات متتالية كحد أقصى. يجب عدم تقدي  أي سياسة تنا ل بكعر من ثالثة شروط  

 متتالية.




