
 

 

 

 

 (  Servers Roomغرفة الخوادم ) وتعليمات معايير

 (:Servers Room) الخوادم غرفةمفهوم 

 المركزٌة األنظمةالشبكات الرئٌسٌة وو الخوادم علىتحتوي هً غرفة  (Servers Room)غرفة الخوادم      

  .وادامة فعالٌتهبالمستخدمٌن  البٌانات مركز بربط المتعلقة األجهزة جمٌعو

 : الهدف اوال

من الدخول غٌر المشروع إلٌها عن طرٌق وضع وزارة المادٌة فً الالموارد المعلوماتٌة ضمان أمن وسالمة 

(، لتقلٌل أثر التهدٌدات البشرٌة والبٌئٌة Servers Room) الخوادم غرفةللدخول والعمل داخل معاٌٌر واضحة 

 التً تؤثر على سالمتها وسرٌتها .

 ثانيا: المجال 

 .(Servers Room)الدخول الى غرفة الخوادم صالحٌة الذٌن لهم  جمٌع المستخدمٌن التعلٌماتذه تغطً ه

 : والتعليمات المعاييرثالثا:  

 اال فٌها التواجد شخص ألي ٌسمح ال التً اآلمنة المناطق من (Servers Room)غرفة الخوادم تعتبر .1

 . رسمً انجازعمل ولغرض مسبقة موافقة أو بصالحٌة

صالحٌة الدخول والعمل فً غرفة الخوادم من قبل مدٌر مدٌرٌة تكنولوجٌا المعلومات فً الوزارة تمنح  .2

من قبل مدٌر صدٌقه للموظف المعنً بعد تعبئته لنموذج التعهد وااللتزام الخاص بغرفة السٌرفر وت

 تكنولوجٌا المعلومات . 

 بما ٌلً : على الموظف المخول بدخول غرفة الخوادم والعمل فٌها االلتزام .3

 مسبقة موافقة أو صالحٌة بدون للشبكة تابع جهاز أو عنصر أي فصل أو اتالفعدم  -

 . المعلومات تكنولوجٌا مدٌر من ومكتوبة

 .الرسمً العمل أغراض غٌر فً الشبكات اجهزة استخدامعدم  -

 .الغرفة داخل التدخٌن أو والمشروبات األطعمة تناولعدم  -

 .الغرفة داخل االنفجار أو لالشتعال القابلة المواد استخدامعدم  -

 .الغرفة الى الدخول لهم مصرح وغٌر معنٌٌن غٌر اشخاص ادخالعدم  -

 أو مباشر بشكل للشبكات المنطقً أو الفٌزٌائً األداء على سلبً بشكل التأثٌر محاولةعدم  -

 الضرورة لغٌر البٌانات أو الملفات من ضخمة كمٌات تحمٌل أو تنزٌلمن خالل مباشر غٌر



 التكٌٌف أنظمة تخرٌب أو  المدافئ باستخدام الشبكات أجهزة حرارة درجة برفع التسببأو 

 .والتبرٌد

 أو الشبكات عبر المعلومات تدفق   Capturing  واقتناص   Monitoring   مراقبةعدم  -

  .المعلومات تكنولوجٌا مدٌر من ومكتوبة مسبقة موافقة بدون علٌها التجسس

 الجدد أو الحالٌٌن للمستخدمٌن االلكترونٌة الدخول لسجالت الصالحٌات وحجب منحعدم  -

  تصرٌح بدون

 مدٌر من ومكتوبة مسبقة موافقة بدون الشبكات على برمجٌات أو أجهزة تنصٌبعدم  -

 .المعلومات تكنولوجٌا

 وخصوصٌة امن تعرض والتً بداخلها ما أو الغرفة تخص معلومات اي عن االفصاح عدم -

 او ،وزارةلل  العامة للمصالح اٌذاء تسبب او للخطر، معها المتعاملٌن أو أجهزتها أو الغرفة

 .والمواطنٌن بالموظفٌن الثقة على سلبا تؤثر

 اغالق من التأكد خالل من المغادرة عند وتأمٌنه النظٌف المكتب مبدأ بتطبٌق االلتزام -

 .( على سبٌل المثال ال الحصر rack serverالراكات )

طائلة المساءلة القانونٌة وفقا ألحكام نظام الخدمة المدنٌة فً حال مخالفة ما ورد هذا وتحت  -

 أعاله .


