
1 
 

  

  

  

  هيئة اإلعالم واالتصاالت 
  لجـنة اعــداد الئحــة خصـوصــية البيانات

  

 مســودة سـياســة تصـنيف البيـانات
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 التعريفات -1

   :يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه السياسة المعاني المخصصة لها أدناه

 

  التعريف   المصطلح
ا  تحريرـها  يتم  معلوـمات  هي  البيانات   1.1 ديلـه ا  وتـع اعتـه ا  او   وطـب   عن   تخزينـه

ة  على  هـذه المعلومـات  وتكون  الحـاســـــوب،  طريق ات  هيـئ  ملـف
ــية، ــوتية، او   نصـ ــور، او   صـ برامج    هيئة على او   فيديو   او   صـ
  .الحاسوب  يفهمها بلغة  رقمية  معلومات او   حاسوبية

  تجميعهــا   تم  مـا  إذا  المعلومـات  من  مجموعـة  او   معلومـاتهي    الشخصية  البيانات  1.2
 الفرد،  لهوية  ومباشـر واضـح  بشـكل  االسـتدالل خاللها  من  يمكن
ــتمل  كما ــكل  ربطها  يمكن  معلومات أية  على  تش ــر  غير  بش   مباش

  كانت   إذا  عما النظر  بصـــــرف  معين لشـــــخص الموقع  كبيانات
  مجموـعة   من  او   المعلوـمات  تـلك  من  ال  أم  واضــــــحة الفرد  هوـية

  .المعلومات  من  وغيرها  المعلومات تلك  من
ــتويات في للبيانات  تصــنيف  هو   البيانات  تصنيف   1.3   مدى  على  بناء  مالئمة  أمنية  مس

  من   وحمايتها لتداولها المثلى  الســــبل  لتحديد وذلك  حســــاســــيتها
  .المخاطر

  شـــــرـكة   او   قـطاـعاتـها،  أـحد  او   حكومـية،  جـهة  او   فرد،  يكون  ـقد  البيانات مالك  1.4
ــة، د  او   ـخاصـــ ا،  أـح اتـه اـع ك  حـيث  قـط ات  يمـل اـن ة  بـي ه   معيـن دـي   وـل
 .تخزينها او   نسخها،  او   تعديلها، او   لمعالجتها، الصالحية

  
ــة  هي  التشفير   1.5 ــل  عملي ــات  تحوي ــان   غير   نص  إلى  مقروء  نص  من  البي

ــفير  عملية  وتطبق  مقروء،   عند  أو   البيانات  تخزين أثناء اما التشـ
  .الشبكات  عبر نقلها

  أو للبيانات،  تشــويش او   اســتخدام،  ســوء أو   للبيانات،  ضــياع اي  البيانات  اختراق  1.6
 المصـرح  لغير للبيانات  الوصـول  أو  لهم المصـرح  لغير  االطالع

  .لهم المصرح لغير اإلفشاء  او  عليها  التعديل  أو  لهم
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  المقدمة  -2

إّن التقدم التكنولوجي الكبير، وانفتاح العالم على بعـضه، واعتماده على إرـسال البيانات خالل  
ب البيانات، واحتمالية وصــولها لألشــخاص ي طر تســراخ زيادة مذلك أدى إلى   كلالشــبكات،  

من الضــروري تصــنيف البيانات وتنظيم عملية الوصــول  ، وبالتالي أصــبحت  غير المخولين
  .عدم اختراقها من قبل أي جهةضمان  اليها و 

ــياســة منهجية لتصــنيف جميع البيانات لدى القطاعين العام والخاصو  ، وتهدف  تحدد هذه الس
اـناتحـماـية  الى   الجتـها. حـيث  البـي ـــبل ـتداولـها ونقلـها ومـع ن ـعدم اتـباع أي نـظام  ا، وتـحدـيد ســ

بيانات للمخاطر  زمة لكل صنف من شأنه تعريض هذه الاللتصنيف البيانات وتوفير الحماية ال
  .هأو اختراقلكترونية المتنوعة كتسريب البيانات، أو التداول الخاطئ لها،  الا

  

  أهداف تصنيف البيانات -3

الحساسة،   المعلومات  سرية  وضمان  البيانات  لحفظ  آمنة  بيئة  إلى    وتنظيمإيجاد  الوصول 
ة  وحماي   البيانات ومعالجتها بما يتناسب مع مستويات تصنيف البيانات الواردة في هذه السياسة

 .بي من الفقدان أو التسرالبيانات 

  

  نطاق تطبيق السياسة -4

الـسياـسة يـشمل البيانات التي تتم معالجتها او تخزينها او تعدليها او تحويلها عن تطبيق  نطاق   
وجمعها   بإنشائهاجهزة الذكية، والتي تقوم الجهات الحكومية والخاصة االطريق الحاسوب او 

ــاركتها لغرض توفير   ــتخدامها او مشـ ــمية واسـ ــيانتها كجزء من وظائف أعمالها الرسـ وصـ
  الخدمات العامة.

  

  سياسة تصنيف البيانات -5

من    قل. وتستثنىااليتعين على مالك البيانات تـصنيف بياناته الى أربعة مستويات على  5.1.1
مني أو العسـكري من التقيد بمسـتويات التصـنيف المحددة في هذه االالجهات ذات الطابع  ذلك

ــياســة، حيث تملك الجهات ذات الطابع   ياناتها بما  مني أو العســكري الخيار بتصــنيف ب االالس
  تراه مناسبا.  

،    ختراقلحـفاظ عليـها من االوا  لـماـلك البـياـنات الحرـية في اختـيار طرق حـماـية البـياـنات  5.1.2
 ً     .تصنيفها لمستوى وفقا
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يتعين على مالك البيانات إنـشاء والحفاظ على دليل البيانات الخاص به والذي يجب أن  5.1.3
يتـضمن معلومات ومعايير بيانات التعريف الخاصـة ببياناتها بتنـسيق موحد. كما يجب تحديث  

  هذا الدليل بشكل دوري.

لث والرابع يتوجب على مالك البيانات تـشفير كافة البيانات المـصنفة وفق المـستوى الثا 5.1.4
خرى أو من خـلل المواقع الـتابـعة للجـهة الحكومـية الموزـعة ى االـحال نقلـها من جـهة حكومـية  

  جغرافيا وينطبق ذلك على القطاع الخاص.

  

لمسـتوى  وفقاً ل يتعين على مالك البيانات التأكد من نقل أو إزالة كافة البيانات المصـنفة 5.1.5
ــةقـبل التخلص من التجهيزات    خوادمالـثاـلث والرابع من مراكز البـياـنات وال مراكز  ب   الـخاصــ

  البيانات والخوادم المستضيفة لتلك البيانات.

  

  قبل بدء عملية تصنيف البيانات    ايجب مراعاتهاألمور التي  5.2

ــتبعاد أو معالجة البيانات غير الكاملة منها أو المبهمة    هاجمع كافة البيانات وتدقيق 5.2.1 واسـ
  لهذه السياسة لكي يتم تحديد المخاطر التي تحيط بكل مستوى   أو الغامضة

5.2.2  ً تقييم هذه المخاطر  ل مراعاة الدقة في فرز ووضع البيانات في مستويات التصنيف وفقا
  لضمان سالمة وحماية تلك البيانات.  

دارة العليا أو من يمثلها، وبعـضوية كل من:  االيق لتـصنيف البيانات برئاـسة  تـشكيل فر 5.2.3
المختلفة المالكة للبيانات حيث يقوم    رئ وادالالى مدراء   ضــــافةباإلمدير تكنولوجيا المعلومات  

ــى مع ما ورد في هذه  ــاســيتها لتتماش هذا الفريق بتصــنيف البيانات في الجهة وترميزها لحس
  .السياسة

ــؤولـيات اال  5.2.4 ــؤولـية تـحدـيد أدوار ومســ ــة مســ فراد تقع على الجـهة الحكومـية والـخاصــ
  .يانات ضمن نطاقهاالعاملين لديها بما يؤدي الى تطبيق وتفعيل سياسة تصنيف الب 
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  مستويات تصنيف البيانات 5.3

  الوصف  المستوى 
    ول المستوى اال 

  ة) البيانات العام(
تدل على مالك البيانات أو    واللبيانات المتاحة لعامة الناس ا  تشمل

  مثل:تمتلك طابع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص 
البيانات المفتوحة كالســياســات واللوائح والقوانين والمنشــورة   -1

ــحف  لعلى المواقع اال ــمـية، او الصــ ة، او الجرـيدة الرســ كترونـي
  .اليومية

ة للجمهور على المواقع   -2 اـح ة المـت اـم ات الـع ات والمعلوـم اـن البـي
  .كترونيةلاال
  

  المستوى الثاني 
  )بيانات خاصة غير حساسة(

البيانات المملوكة للقطاع العام والخاص او على المسـتوى    تشـمل
اـسة تدل على هوية مالك    الـشخصـي وهي بيانات خاصـة غير حـس
  فصاح غير المصرح به إلى االيؤدي  الالبيانات و 

    مثل: إلحاق أضرار على خصوصية مالك البيانات
  األخير.سم  ول أو االاالسم الا -1
  .المسمى الوظيفي والمهام الوظيفية وصاحب العمل -2
  .الجنس -3
  .العمر -4
  .المؤهل الدراسي -5
  .جتماعيةالحالة اال -6

  المستوى الثالث
  )بيانات خاصة حساسة(

ات المملوكـة للقطـاع العـام والخـاص او على   ــير الى البيـاـن تشــ
البيانات  المســتوى الشــخصــي. وهي بيانات تدل على هوية مالك 

ل جزءاً من ـــم د تشــ ات وـق اـن ك البـي اـل   وتكون مرتبطـة بمحتوى ـم
فصــاح غير المصــرح به عن  االالبيانات غير الحســاســة، ويؤدي  

  مثل: إلحاق أضرار على خصوصية مالك البيانات
  .جتماعات وخطط العملاالمحاضر   -1
  .التقارير الداخلية للمشاريع -2
أحكام ابتدائية  ملفات الدعاوي القضــائية وما يصــدر فيها من   -3

وقرارات ذات   ونهــائيــة،  ــات  الملف ــة  وكــاف المحــاكم  وأوامر 
  .الصلة

  .القانونية الصادرة عن المكاتب القانونية راءاآلو المذكرات   -4
  .البصمة الجنائية والبصمة الوراثية -5
  .اإللكترونيعنوان البريد   -6
ــال مـثل:االبـياـنات   -7 رقم الـهاتف المحمول أو رقم الـهاتف    تصــ

  .المنزلي
  .العنوان -8
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  المستوى الرابع 
  ة) عالية الحساسي  بيانات(

يلحق   البيانات  وذات طابع حساس هذه  بيانات خاصة  إلى  تشير 
المملوكة   تلك  أو  البيانات  مالك  خصوصية  على  كبيرا  ضررا 

فراد للقطاع الحكومي أو الخاص او على المستوى الشخصي لال
شرها لشريحة محددة  او على المستوى الوطني، وبالتالي يمكن ن 

م .  اً جد تكون  ان  الحماية    ةشفرويجب  مستويات  أعلى  وتتطلب 
  :  مثل من واال

  . مفتاح التشفير  -1
  . قات الدولية الالوثائق السياسية أو المفاوضات الدولية أو الع -2
المعلومات الحساسة ذات الطبيعة العسكرية أو المتعلقة بأمن   -3

  .الدولة
  

  :المهام والمسؤوليات  5.4

بيانات    5.4.1 أو  لبياناتها  المالكة  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  جهات  ومسؤوليات  مهام 
  :فراداال

عتبار حين القيام بتصنيف  بعين االالتالي    التصنيفعلى جميع جهات القطاع العام والخاص أخذ  
  وكما موضح ادناه:  فراد الشخصية التي لديهابياناتها وبيانات اال

  االدارة العليا -أ

ــة على الـعاملين ـلدى الجـهة بمختلف قـطاـعاتـها والـتأـكد من فهمهم  . 1 ـــياســ    تعميم ـهذه الســ
  لمحتواها ومعالجتهم لبيانات الجهة بما يتناسب مع هذه السياسة.

دارة العليا أو من  تشــكيل فريق لتصــنيف البيانات برئاســة اال المؤســســةيتعين على  . 2
  والجهات ذات العالقة.  يا المعلوماتمدير تكنولوج يمثلها، وبعضوية  

الجهــة   . 3 ــدى  ل العــاملين  ــه  اخال  لإلبالغتوجي أي  عن  الفور  لهــذه على  التطبيق  في  ل 
  السياسة.

  .زم لتصحيحهل وعمل الالخالتسجيل ذلك اال . 4
ومناولة  لتصنيف    اإلرشاديتأكد امتثال جهتهم مع ما ورد في هذه السياسة ومع الدليل  . 5

  .البيانات
ربع  تكنولوجيا المعلومات بتقارير  قسـم  للتواصـل وتزويد  مركزية  اتصـال   جهةتحديد   . 6

  .سنوية
  مالك البيانات -ب

لما  بتصــنيف البيانات المملوكة وفقا اعالهمشــاركة فريق تصــنيف البيانات المذكور   . 1
  .ورد في هذه السياسة

ـــبل المثلى لحـمايتـها وأـخذ   . 2 زم الاـلدعم التـحدـيد المـخاطر المحيـطة ـبالبـياـنات وتـحدـيد الســ
  .لحماية بيانات المؤسسةالمعلومات    قسم تكنولوجيامن  

  مر. عمل مراجعات وتقييمات دورية للبيانات المصنفة والتعديل عليها إذا لزم اال . 3


