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ملخص:
يعتربربأ أمربربل ااعلومربربام مربربل أ ربربيت ااواهب ربملؤ ال رب

ربربتيت ربربا اا سسربربام ،إذ أصربرببو يوجربربد ربربا

وصربربا

الكبرية منها نظام إلادارة أمل ااعلومام ،لتفاادي التطبملق العشوائي ظهربرم اااجربة إ جمموعربة مربل ااعربايري
مربل أجربا ابتبرباف أ اربا التطبملقربام اامارسربام ،معر ربربة الطريربق ال رببملو ا التطبملربق اجلملربد ،أ اربا معملربربار
ميكل اعتمااده ا جمال أمل ااعلومام ربو ااواصربفة الد لملربة  .ISO/IE27001علملرب ربده رباه الدراسربة
لع ربربري يملفمل ربربة مس ربرباةة ااواص ربربفة الد لمل ربربة  ISO/IEC27001ا إرس ربرباو بواع ربربد نظ ربربام إادارة أم ربربل ااعلوم ربربام
ادا ربربا اا سسربربة علربربأ ربربري أن ااواصربربفة تر ربربؤ مربربل م ربربدابملة النظربربام ،توصربربلا الدراسربربة إ أن تطبملربربق معملربربار
اإليز  17662أمر هبر ري لكا م سسة حىت لو مل تتب ا علأ الشهاادة ،إذ أن اه ااواصفة تر ربؤ مربل
عالملة م دابملة نظام إادارة أمل ااعلومام.
كلم ــات مفتا ي ــة :إيززز  /أي إي سزززز 40002؛ نظ ربربام إادارة أم ربربل ااعلوم ربربام؛ سرب رب مس ربربتمر؛ ج ربربوذ
(خ.ن.إ.ص)؛ إيز .
تصنيفات M15, L86, L15 : JEL
Abstract:
Information security is one of the most important topics that
organizations care about, as it has-especially the large ones- a system for
managing information security. and to avoid random application, the need
for references appeared to cite the best applications and practices, and the
best reference that can be adopted in the field of information security is the
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ISO/IE 27001 standard. Therefore, this study aims to show how the
international standard ISO/IEC 27001 contributes to establishing the rules
of ISMS within the organization. The study concluded that applying the
ISO 27001 standard is necessary for every organization, as the standard
improves the effectiveness and credibility of the ISMS.
Keywords: ISO/IEC 2700; ISMS; Continuous Improvement; PDCA Form; ISO.
Jel Classification Codes: M15,L86, L15

 .0مقدمة:
أمل ااعلومام مفهوم ادائيت التجداد التطور ،ذلك حسب تطور التهديدام ااعلوماتملة ال تتغري
تتعقد بشكا مستمر ،هو مفهوم شاما عام د محاية ااعلومة بكا أشكاهلا ،سواو ا شكلها
ااعلومايت أ الوربي أ الشفهي أ غري ا ،عململة تطبملق لملسا باألمر البسملط ،با تا إ ختطملط
جتنملد للمواراد اااادية البشرية ،ادراسة حململط اا سسة

ديد النطاق الاي تسعأ امايت  ،ادراسة يا

التهديدام احململطة اامكنة التخطملط لطرق التعاما معها معاجلتها ،لتجنب التطبملق العشوائي ألمل
ااعلومام ظهرم الملوم معايري اصة بالك أشهر ا معملار ISO/IEC 27001اخلاص بنظام إادراة أمل
ااعلومام الاي يب ّ اإلطار العام لتطبملق األمل ادا ا اا سسة ،علمل أصببا اه األ رية تعتأه مرجعا
مهما البتباف أ اا التطبملقام اامارسام ،معر ة الطريق ال بملو ا التطبملق اجلملّد ،اا سسة حىت لو

مل تتب ا علأ الشهاادة أ اا اادبة مل طره ااعملار إال أهنا ميكل أن تتبىن العديد مل التطبملقام

ااوجوادة مل  ،يغريه مل معايري اإليز األ رى إن اا ااعملار بد ره ميكل تطبملق ا إطار اد رة ادمينغ أ ما
يسمأ بد رة ( PDCAخ( طط).ن(نفا).إ(إ بص).ص(صبو)) للتبس ااستمر.
إشكالية الدراسة:
نظرا لتزايد أةملة ااعلومام األنظمة ااعلوماتملة بسبب االعتمااد الكلي الملوم علأ الربمملام ،أصبو
لزاما علأ اا سسام اهلملئام الد لملة تقن تدا ل ااعلومام التعاما مؤ األنظمة اخلاصة ا ،أصدرم
اانظمة العااملة للتقململس"اإليز " ) (ISOمواصفة بملاسملة ا اسيت :ISO/IEC27001نظام إادارة أمل
ااعلومام ،اعر ة أيثر عل ااوهبوع التطرق لكا جوانب مت طرح االشكالملة التالملة:
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كيف تساهم المواصفة القياسية الدولية  ISO/IEC 27001في إرساء قواعد نظام إدارة
أمن المعلومات في المؤسسة والرفع من مصداقيته ؟
لإلجابة علأ االشكالملة ااطر حة جيب أّ ال اإلجابة علأ جمموعة األسئلة التالملة:
 ما ي ااواصفة القملاسملة  ISO/IEC 27001؟ ما ي ااعايري ااتعلقة ا ؟ ما و نظام إادارة أمل ااعلومام ما عالبت بااواصفة القملاسملة  ISO/IEC 27001؟ يملف تسا يت مواصفة  ISO/IEC 27001ا الر ؤ مل م دابملة نظام إادارة أمل ااعلومام ؟ ما ااق واد بد رة  PDCA؟ يملف ميكل تطبملق نظام إادارة أمل ااعلومام مل الهلا ؟فرضيات البحث :لإلجابة علأ اإلشكالملة األسئلة ااطر حة مت االنطالق مل الفرهبملت التالملت :
 ااواصفة القملاسملة  ISO/IEC 27001تر ؤ مل م دابملة نظام إادارة أمل ااعلومام ا اا سسة. تطبملق اد رة  PDCAيسا يت ا س مستوى نظام إادارة أمل ااعلومام ا اا سسة.أهمية البحث :تكمل أةملة اا الببث ا يون يتطرق اوهبوع حديث نوعا ما

وصا علأ مستوى

اا سسام العربملة ،،اجلمملؤ يعره مواصفة إيز  0666اخلاصة بنظام إادارة اجلوادة ،أما مواصفة اإليز
 17662لنظام إادارة أمل ااعلومام ال تزال موهبوع حديث الطرح نظرا اساسملة األنظمة ااعلوماتملة
السملاسام األمنملة ا اا سسام.
أهداف البحث :يهده اا الببث إ

قملق النقاط التالملة:

 -تعريف نظام إادارة أمل ااعلومام ااواصفة القملاسملة . ISO/IEC 27001

 تبملان اد ر مواصفة  ISO/IEC 27001ا الر ؤ مل م دابملة نظام إادارة أمل ااعلومام. شرح طريقة تطبملق اد رة التبس ااستمر علأ أنظمة إادارة أمل ااعلومام.منهجية البحث :مت االعتمااد ا اا الببث علأ اانهج الوصفي للتعريف بااواصفة القملاسملة ISO/IEC

 27001توهبملو عناصر أنظمة االادارة ب فة عامة نظام اادارة أمل ااعلومام ب فة اصة ،اانهج
التبلمللي لتبلملا العالبة ب

اا األ ري ب معملار اإليز  ،17662توهبملو مدى القدرة علأ تطبملق

اد رة التبس ااستمر اخلاصة بإادارة اجلوادة الشاملة علأ إادارة امل ااعلومام.
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خطة البحث :مت تنا ل ااوهبوع مل الل ثالث حما ر رئملسملة:
 .2ما ملة ااواصفة القملاسملة .ISO/IEC 27001
 .1نظام إادارة أمل ااعلومام عالبت بااواصفة القملاسملة .ISO/IEC 27001

 .0تطبملق نظام إادارة أمل ااعلومام حسب جوذ .PDCA
 .0ماهية المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 27001

اانظمة العااملة للتقململس"اإليز " ) (ISOي منظمة عااملة ظهرم سنة  2097متكونة مل ممثلي
منظمام بملاف طنملة ا حوايل  256بلد ،إهبا ة إ معايري"إيز " ااعر ة عااملا ،ناك معايري أ رى
طنملة عااملة يكون ممثلملها عموما أعااو اإليز مثا(CEN :اللجنة األ ر بملة للقملاف)(BSI ،اانظمة
الأيطانملة للقملاف)(ANSI ،ااعهد الوطين األمريكي للقملاف)(AFNOR ،اجلمعملة الفرنسملة للقملاف)،
لكل تبقأ ااعايري اارجعملة ألمل نظيت ااعلومام ي بالتأيملد اخلاصة باإليز (Del Duca .17666
)& Planche, 2012, p. 110

متا يتابة  ISO/IEC 27001مل ببا جمموعة عما ا جلنة مشرتية مل (ISOاانظمة الد لملة
للتوحملد القملاسي) ي ااس لة عل التقململس ا مجملؤ اجملاالم (IECاللجنة الكهر تقنملة الد لملة) ،يتيت
الد لملت  ،هلاا السبب مل ااهيت عدم يتابة ISO

إادارة  ISO/IEC 27001مل ببا ات اهلملئت

 27001قط (Gallotti, 2019, p. 232).يعتأ اا ااعملار األ ل مل سلسلة معايري أمان ااعلومام
الد لملة ال

توي يلها علأ أربام .ISO 2700X

 0.0تاريخ المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 27001

مر معملار اإليز  17662بالعديد مل ااراحا ،إ أن صا إ الشكا الاي و علمل اآلن:
  :0990ا مارف  2005مت اطالق معملار  BS7799-1مل طره  BSIمنظمة القملاف الأيطانملة،و عبارة عل ثملقة ألحسل التطبملقام ال تغطي اجلوانب التنظملمملة ،االجتماعملة ،القانونملة ،ااعايري
اامكل اختاذ ا ا جمال أمل ااعلومة ،مواهبملؤ ال يتيت معاجلتها ا ااعايري ال
ايز (Linlaud, 2003, p. 7.8) 25961
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  :1998منظمة القملاف الأيطانملة  BSIأهبا ا جزوا ثانملا هلاا ااعملار مست  " 1-" ،BS7799-2اليعين نا الطبعة  1لكل اجلزو ،1اه اإلهبا ة تب ااتطلبام ال

تاجها اانظمة لوهبؤ نظام إادارة

أمل ااعلومام(Fernandez-Toro, 2016, p. 15).

  :0555ا اديسمأ  1666مت تبين ااعملار  BS7799-1رمسملا مل طره اإليز اللجنة الكهر تقنملةالد لملة  IECا مرجؤ  ، (Linlaud, 2003, p. 7) ISO/IEC1779 :2000مؤ اثرائها ببعض
ااعايري األمنملة اإلهبا ملة حملث أن  ISO17799و مرجؤ ال يعاجل أيثر مل مسألة نظام إادارة أمل
ااعلومام(Fernandez-Toro, 2016, p. 15).

  :0550بالتوازي مؤ أعمال اإليز  BSI ،تابعا عملها علأ BS7799-2نشرم طبعة ثانملة ي(Fernandez-Toro, 2016, p. 15).BS7799-2:2002

 :0550 -ا جوان  1665أ رجا طبعة جديدة

ا مرجؤ ISO/IEC17799 :2005

) ،(Calder, 2013, p. 17ا أيتوبر  1665اإليز يتبىن أ ريا  BS7799-2ا مرجؤ
 ،ISO/IEC 27001:2005اإليز  17662حيداد إذا ااتطلبام ال جيب أن جتملب اانظمة مل أجا
هبؤ نظام إادارة أمل ااعلومام(Fernandez-Toro, 2016, p. 15).
  :0552اإليز يعملد تسمملة  ISO17799إ (Fernandez-Toro, 2016, p. .ISO/IEC 27002)15

 :0502 -امتداادا التساع التشا رام ب

أعااو منظمة  .ISO/IECالطبعة األ رية ل ISO/IEC

 27001متا ا أيتوبر (Calder, 2013, p. 25).1620

إذا مل الل تاريخ اه ااعايري نستنتج أن يوجد الملوم معملاريل :
:ISO/IEC 27001 -ال

داد متطلبام مل أجا نظام إادارة أمل ااعلومام.

 :ISO/IEC 27002ال تستقبا التطبملقام اجلملدة ا ماادة أمل ااعلومام. 0.0التوافق بين  ISO/IEC 27001وISO/IEC 27002

جيب أن تكون العالبة ب

 ISO/IEC 27002 ISO/IEC 27001اهببة للغاية،

ه ISO/IEC 27001يعتمد إ حد يبري علأ االستخدامام ال تفرهبها ،ISO/IEC 27002
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حملث مت إنشاو االرتباط ب ااعملاريل عام  2000عندما مت نشر  BS7799أل ل مرة يمعملار مل جزأيل،
اجلزو األ ل يان مد نة ممارسام اجلزو الثاين عبارة عل مواصفة لنظام إادارة أمل ااعلومام الاي نشر
عناصر التبكيت احملدادة مل مد نة اامارسام ،تستمر اه العالبة الملوم ب مواصفام نظام إادارة أمل
ااوحد ،اإلرشاادام التف مللملة حول هبوابط أمل ااعلومام ال
ااعلومام الوارادة ا جزو احد مل ااعملار ّ
جيب أ ا ا ا االعتبار عند تطوير تنفملا نظام إادارة أمل ااعلومام الوارادة ا اجلزو اآل ر مل ااعملار
ااشرتك(Vasudevan, 2015, p. 17) .

 ISO/IEC 27002أياا يز اد إادارة التجهملزام األساسملة بكملف أن الفراد ااسملطر جيب أن
يكون بريبا .أي شخص ينفا أ حيقق نظام إادارة أمل ااعلومام  ISO/IEC27001حيتا أن حي ا
يدرف نسخة يال مل  ،ISO/IEC27002 ISO/IEC27001ا ح

أن ISO/IEC 27001

ا الوابؤ يأمر باستخدام  ISO/IEC27002يم در للتوجملهام بشأن الاوابط ا تملار السملطرة
تطبملقام التبكيت ،إن ال حيد مل ا تملار اانظمة للاوابط ،تنص ااواصفام علأ" :أ داه الربابة
الاوابط الوارادة ا اار ق  Aلملسا شاملة ،أ داه الربابة الاوابط اإلهبا ملة ميكل اإلحتملا إلملها".
يال ااعملاريل يعرت ان أن أمل ااعلومام ال ميكل أن يتبقق مل الل الوسائا التكنولوجملة قط،
يما أن جيب أن ال يتيت التنفملا بالطريقة اخلاطئة ،ال بد ت ادي باا سسة للخطر أ ختلق صعوبام
لعململا ا التجارية(Calder, 2013, pp. 17-18).

 2.0أصناف  :ISO/IEC 27000نستطملؤ تقسمليت أصناه اإليز  17666إ  0أنواع:
)(Bellefin, 2008, p. 4
 -معايير التصديق :ت ف ااعايري ال جيب االلتزام ا مل أجا اا ول علأ الشهاادة مثاISO/IEC :

( 27001معملار تعريف هبؤ نظام إادارة أمل ااعلومام) ( ISO/IEC 27006تعره ااتطلبام
الواجب تطبملقها للمنظمام ااعتمدة مل أجا تطبملق الشهاادة بأنفسهيت)
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 معايير التوصية :اه ااعايري تقرتح اامارسام اجلملدة الواجب اتباعها مل أجا تعريف نظام اإلادارةديد معايري ااماية مثاISO/IEC 27002 , ISO/IEC 27003, ISO/IEC 27004, :
.ISO/IEC 27005
حيار أياا "أنظمة إادارة أمل ااعلومام بطاعملة" مثا ISO/IEC
 -المعايير القطاعية والتقنية :اإليز ّ

( 27011االت االم)( ISO/IEC 27799 ،ال بة).
سنقوم بتعريف يا معملار علأ حدا مؤ الرتيملز علأ.ISO/IEC 27002 ISO/IEC27001

معيار :ISO/IEC 27001نظام إدارة أمن المعلومات
 ISO/IEC 27001و معملار م اادبة نظام إادارة أمل ااعلومام ،د السماح بت ور ختطملط
تفعملا نظام التبس ااستمر لتنظمليت أمل ااعلومام علأ مستوى اا سسة ناك طبعت :
  :ISO/IEC 27001:2005ينتمي إ عائلة ااعايري ااتعلقة بأنظمة إادارة األمل ااعلومايت الي موجهة إ يا اانظمام اا سسام با تاله حجمها بطاع أعماهلا ،و معملار مرن ا اإلجابة
علأ احتملاجام اا سسام ال غرية ااتوسطة الكبرية ،يما أن بابا للتطبملق علأ يا القطاعام
االبت اادية ،اانظمام العمومملة ،ااعا د اجلامعملة.
 :ISO/IEC 27001:2013العنوان الرمسي هلاا ااعملار و :تكنولوجملا ااعلومام –التقنملام األمنملة–نظام إادارة أمل ااعلومام–ااتطلبام ،منا أيتوبر 1620جاو حما الطبعة القدمية ISO/IEC
.27001:2005

يعتأ اا اإلصدار الد يل مل أحدث ااواصفام القملاسملة لنظام إادارة أمل ااعلومام ،و حمايد
مستقا عل التكنولوجملا ،هو نظام إاداري لملس مواصفة تقنملة اا يظهر مل الل عنوان  ،و م ميت
لالستخدام ا اا سسام مل مجملؤ األحجام ا يا القطاعام ا أي مكان ا العامل.
)(Vasudevan, 2015, p. 13

اا ااعملار عبارة عل  06صفبة طويلة ،يراد جو ر اا ااعملار ا ال فبام التسؤ ال
مواصفام ت ممليت تنفملا إادارة أمل ااعلومام ،أياا ا ال فبام  Bمل االبق  Aال
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عناصر رادية ا ااعملار ،ال جيب أ ا ا بع االعتبار عند التطبملق(Calder, 2013, p. 25).
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  :ISO/IEC 27001:2017مت اعتمااده سنة  1627مل ببا ملئة القملاف األر بملة ( )ENالباما بنشره ،معملار  1620معملار 1627نفس الشيو غري أن الغاله خمتلف ،علمل ميكل شراو
 ISO/IEC27001 :2013مل موبؤ  ،ISOميكل شراو  ISO/IEC 27001:2017مل موبؤ
(Gallotti, 2019, p. 231) .EN

معيار  :ISO/IEC 27002ناك طبعت :
  :ISO/IEC 27002:2005عبارة عل ثائق للتطبملقام اجلملدة إلادارة أمل ااعلومام ،و معملارتوصملام حمتواه مطابق متاما إليز  27700يغطي  22ئة.
  :ISO/IEC 27002 :2013العنوان الرمسي هلاا ااعملار و تكنولوجملا ااعلومام – التقنملامحما الطبعة القدمية
األمنملة – مد ّ نة بواعد اامارسة إلادارة أمل ااعلومام ،نشر ا أيتوبر  ،1620حا ّ
 ،ISO/CEI 27002 :2005و مد نة بواعد اامارسة لملس مواصفة ،يستعما يلمام مثا "جيب"،

"بد" ،ميكل اعتباره نقطة انطالق لتطوير مباادئ توجملهملة حمدادة منظمة،

و أطول مرت

مل

 ،ISO/IEC 27001حوايل  06صفبة 1 ،منها موااد متهملدية 71 ،صفبة تتعاما بالتف ملا مؤ
الاوابط األمنملة(Calder, 2013, p. 27).

معيار  :ISO/IEC 27003يقدم هنج عملي مل أجا النجاح ا عململة هبؤ نظام إادارة أمل
ااعلومام مطابقة إليز  ،17662ي ف عململة إادارة أمل نظيت ااعلومام مواصفام الت ممليت منا البداية
إ غاية إنتا خمططام تنفملا ااشر ع ،مغطملا التباري التخطملط لألنشطة ال تسبق التنفملا الفعلي.
)(Calder, 2009, p. 29

معيار  :ISO/IEC 27004اا ااعملار العااي يقدم ن ائو حول تطوير استعمال ااعايري مل أجا
تقململيت عالملة نظام إادارة أمل ااعلومام ااوهبوع يما

و مقرر ا معملار ايز .17662

)(Librairietechnique, 2016

معيار :ISO/IEC 27005عململة تسملري ااخاطر ااتعلقة بأمل ااعلومة  ،يقرتح منهجملة تقململيت معاجلة
ااخاطر). (Berteau et al, 2013, p. 10
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معيار ::ISO/IEC 27006ادلملا يشرح ااتطلبام األساسملة يو ر اإلرشاادام هلملئام التدبملق إصدار
الشهاادام اخلاصة بنظام إادارة أمل ااعلومام(Carpentier, 2012, p. 33).

 معيار :ISO/IEC 27007ادلملا لفبص أنظمة إادارة أمل ااعلومام.
معيار  :ISO/IEC 27008اا ااعملار يقرتح ادلملا حول هبوابط أمل مراجعة ااعلومة.
اه ي معايري اإليز اخلاصة بأمل ااعلومام عموما ،ناك معايري أمنملة اصة بقطاعام معملنة
مثا(Carpentier, 2012, p. 34):

 :ISO/IEC 27010متعداد األجزاو ،يقرتح ادلملا حول إادارة أمل ااعلومة لقطاع االت االم.
 :ISO/IEC 27011ادلملا لتسملري أمل ااعلومام ا بطاع االت ال عل بعد(معر ة أياا
ب).(ITUX.1051

:ISO/IEC 27013نظام إادارة أمل ااعلومام لقطاع ال ناعة.
 :ISO/IEC 27014اا ااعملار يغطي حويمة أمل ااعلومة.
 :ISO/IEC 27015سملكون ادلملا نظام إادارة أمل ااعلومام للخدمام ااالملة ا اانظمام .
 :ISO/IEC 27031 اا ااعملار يرتكز علأ استمرارية النشاط ا أنظمة ااعلومام.
 :ISO/IEC 27032اا ااعملار يقرتح ادلملا حول أمل االنرتنا.
إهبا ة إ (Gallotti, 2019, PP 228.229) :

 :ISO/IEC 27017اقدمي مستخدمي اخلدمام السبابملة.
 :ISO/IEC 27018موج اقدمي اخلدمام السبابملة ،خم ص اماية البملانام الشخ ملة.
 :ISO/IEC 27019ل ناعة مرا ق الطابة.
 :ISO/IEC 27799لقطاع ال بة.
 :ISO/IEC 29151لوحدة التبكيت ا البملانام الشخ ملة.
 .2نظام إدارة أمن المعلومات وعالقته بالمواصفة القياسية ISO/IEC 27001
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نظام إادارة أمل ااعلومام و نظام يكا األنظمة ااوجوادة ا اا سسة ،أصبو الملوم متعلقا مبعملار
 ،ISO/IEC 27001متاما يعالبة نظام إادارة اجلوادة الشاملة مبعملار .ISO9001

 0.2تعريف نظام إدارة أمن المعلومات:
أنظمة إادارة أمل ااعلومام ي ببا يا شيو أنظمة إادارة ،مبعىن أهنا تطبق علأ األمل ااعلومايت
اجملربة مل ببا علأ مملااديل أ رى اصة اجلوادة.
الوصفام ّ

يعره نظام اإلادارة علأ أن نظام يسمو ب:
معملار إيز  0662ا الريل ااعنون ب"نظام اإلادارة " ّ

 -هبؤ سملاسة - ،هبؤ أ داه - ،قملق اه األ داه.

علمل إن نظام اإلادارة و جمموعة معايري تنظملمملة تقنملة ده لتبقملق ده ،مبجراد قملق
تسعأ لتجا زه(Fernandez-Toro, 2016, p. 6).

نظام اإلادارة أياا يرتكز علأ مرجؤ مكتوب ،الاي خياؤ للفبص بوسمللة تدبملق ال تعما علأ
مقارنة اارجؤ مؤ الوابؤ مل أجا استخرا اال تال ام ااسماة بالفجوام أ عدم التطابق ،بد ن مرجؤ
اادبق سملكون ل عدة صعوبام ا امتام مهمت (Bloch & Wolfhugel, 2011, p. 22).

أما بالنسبة ألمل ااعلومام نبل ال نتكليت قط عل األمل ااعلومايت ،با يهمنا الكالم عل
ااعلومة ا يا أشكاهلا بعملدا عل يا اممللها :برامج ،أجهزة ،حىت العن ر البشري ،أ راق،
مهارام..،إخل ،مهما يان التبمملا الاي ميملز ااعلومة ،ااعلوماتملة تأ ا حملزا مهما لكل ح ر نظام إادارة
أمل ااعلومام ا اجلهة ااعلوماتملة هاا طأ(Fernandez-Toro, 2016, p. 13).

مت تعريف األصا ا إيز  17666بأن "يا شيو ل بملمة للم سسة" ،إذ ختاؤ أصول ااعلومام
جملموعة اسعة مل التهديدام اخلارجملة الدا لملة علأ حد سواو ،انطالبا مل العشوائملة إ احملدادة بدبة،
تشما ااخاطر ديدام الطبملعة ،االحتملال األنشطة اإلجرامملة ،طأ ااستخدم ،شا النظام ،ميكل أن
ت ثر خماطر ااعلومام علأ احد أ أيثر مل السمام األساسملة الثالث ألصا ااعلومام ي :السرية،
التوا ر ،التكاما ،ال تعره باسيت"ثالوث األمان"(Vasudevan, 2015, pp 15.16).
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علمل يعره إيز  17666أمل ااعلومام علأ أن ":اافاظ علأ سرية ،تكاما ،توا ر ااعلومام،
ائص أ رى مثا األصالة ،ااساولة ،عدم التن ا ااوثوبملة"(Calder, 2013, p. 23).

إهبا ة إ

مل الل تعريف نظام اإلادارة أمل ااعلومام نتوصا إ تعريف نظام إادارة أمل ااعلومام ب فة
عامة ،ناك عدة تعريفام ا اا اجملال ناير ا يالتايل :
لعا أشهر تعريف لنظام إادارة أمل ااعلومام و تعريف اانظمة العااملة للتقململس

)(ISO

ال

تعر علأ أن "جزو مل نظام اإلادارة الشاملة معتمدة علأ هنج خماطر األعمال لتأسملس تنفملا تشغملا
مراببة صملانة

س أمل ااعلومام")(Arnason & Willett, 2008, p. 98

الفعال للمكونام
و هنج إاداري منظيت اص بأمل ااعلومام ،يهده إ هبمان التفاعا ّ
الرئملسملة الثالثة لتنفملا سملاسة أمل ااعلومام :العململام ،التكنولوجملا ،سلوك ااستخدم(Calder, .
)2013, p. 24

يعره نظام إادارة أمل ااعلومام علأ أن جمموع ااواراد ااستعملة مل أجا التنظمليت التسملري الملومي
ألمل ااعلومة ،أيثر ادبة و يايت جمموع الوثائق ال تعره بواعد عململام األمل ،اانظومة ااشارية
(مس ل أمل ااعلومام ،ااراسل األمنمل  ،ااستخدم  ،ملئام القرار )....إهبا ة إ البنملام التبتملة
التقنملة لألمل ،بالتايل و جهاز أ آلملة عامة اويمة أمل ااعلومة(Bellefin, 2008, p. 5).

 0.2عالقة  ISO/IEC 27001بنظام إدارة أمن المعلومات
ااعملار الاي يعاجل نظام إادارة أمل ااعلومام و ،ISO/IEC 27001اا األ ري يرتكز علأ
مفا مليت السرية ،السالمة التوا ر ،اهلده األساسي لنظام إادارة أمل ااعلومام و العما علأ محاية اه
اخل ائص الثالثة بالنسبة للمعلومام ااساسة للم سسة ،إهبا ة إ عناصر أ رى مثا :التبقق مل
اهلوية ،متابعة الطلب امكانملة التعقب ،اارجعملة ،عدم التخلي العديد مل ااملكانملزمام األ رى.
)(Fernandez-Toro, 2016, p. 14

ااعملار  ISO/IEC 27001حيداد الطريقة الواجب اتباعها مل أجا اعدااد هبؤ نظام إادارة أمل
ااعلومام و يالتايل :
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 تعريف نطاق نظام إادارة أمل ااعلومام :إذ أن إيز  17662لملسا ذ حجيت احد يناسب مجملؤاألنظمة ،لملس يملان ثابا باعتباره يتدا ا مؤ جو تطور األعمال التجارية ،ااعملار يعرته صراحة بأن
سملتيت جمليت نظام إادارة أمل ااعلومام قا الحتملاجام اانظمة(Calder, 2013, p. 24) .

 تكويل سملاسة اإلادارة.-

ديد طرق لملا ااخاطر ااستعملة :إيز  17662يفري لملا خماطر لكل ال يقرتح أي طريقة مل

أجا قملقها ،صاحب نظام إادارة أمل ااعلومام حر ا ا تملار الطريقة ااناسبة بشرط أن تكون موثقة،
إيز يقرتح مؤ ذلك طريقت ا التبلملا ي إيز  ،17665ناك طريقة أ رى لتبلملا ااخاطر مستعملة
ا إطار إيز  17662ي طريقة  EBIOSال تسمو بتقململيت معاجلة ااخاطر ااتعلقة بأمل أنظمة
ااعلومام(Bloch & Wolfhugel, 2011, p. 23).

 -تعريف ،لملا تقململيت ااخاطر،

ديد ااعاجلام ااطبقة علأ خمتلف ااخاطر ،معملار إيز 17662

يفري بملاادة لملا ااخاطر مث تعريف خمطط معاجلة اه ااخاطر ال يكون تطبملقها مرابب ب فة
مستمرة .لملا ااخاطر ميثا نقطة انطالق إيز  ،17662هوتطبملق معقد حساف يتطلب ارتكاز بوي
علأ اإلادارة أياا منهجملة خمطط تواصا حمار جملدا.
 اثبام التزام إادارة اانظمة ا طريقة نظام إادارة أمل ااعلومام. 2.2شروط (طريقة) تبني شهادة اإليزو02550
مل أجا اا ول علأ اا اادبة ،مل الار ري القملام بتدبملق ا نظام إادارة أمل ااعلومام مل
طره منظمة م اادبة ارجملة ،شهاادة نظام إادارة أمل ااعلومام ايز  17662تتبؤ نفس العململة ا
أنظمة اإلادارة األ رى مثا ايز  0662ايز  ،29662إذ يكون العما ب

ثالثة أعوان(Del Duca :

)& Planche, 2012, p. 113

* اا سسة ال تسعأ للشهاادة * .مكتب التباري للم اادبة * .ااكتب اا اادق.
اانظمة ال تسعأ للب ول علأ الشهاادة جيب أ ال أن تتعابد مؤ منظمة ت ديق ،اا العقد ادة
سنوام سمل طر جمموع اد رام اا اادبة ،منظمة الت ديق ستفوي مدبق م اادب أ مفوهب لتبقملق
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الربابام ،ناك العديد مل التدبملقام ،التدبملق اإلبتدائي يغطي جمموع النطاق ،تدبملقام مراببة علأ
مستوى حمملط أيثر تقململد ،تدبملق التجديد .مدة الفبص التدبملق حمدادة مل ببا إيز  17660ختتلف
تبعا لعداد حجيت ااوابؤ ،عداد األشخاص ا النطاق (Bellefin, 2008, p. 15).لكل عململة التدبملق ال
تقت ر علأ اادبق اافوهب با تكون مبشارية  0أطراه ،تدبملق الطره األ ل و مراجعة اامارسام
اخلاصة ال تقوم ا اا سسة ال تتيت مل ببا تلك اا سسة ،تتيت مراجعة الطره الثاين مل ببا منظمة
شريكة عاادة عملها العالبام التجارية لبعض ااواصفام ،يتيت تدبملق الطره الثالث مل ببا طره ثالث
مستقا مثا ملئة اصدار الشهاادام أ مدبق ااسابام اخلارجي(Calder, 2013, p. 19).

اانظمة

ا علأ الشهاادة بعد هبمان بدر ا علأ العما ا الدا ا اافاظ علأ نظام إادارة

أمل ااعلومام.
البند  1-9مل إيز  17662إلزامملة مل أجا اا ول علأ الشهاادة ،يتطلب اإليز تنفملا نظام
إادارة أمل ااعلومام لملكون علأ نفس هنج إادارام أنظمة اإليز األ رى

ي جوذ .PDCA

اا اادبة لملسا شهاادة مكتسبة إ األبد ،با يتيت بص نظام إادارة أمل ااعلومام

ديث

سملن بانتظام قا ابدأ .PDCA
تبين "إيز  "17662ال يعطي عالملت التامة إال بتفعملا مباادئ األساسملة ااقرتحة بفعالملة ،مشر ع
تبين"ايز  "17662جيب أن يأ ا مكانت ا بلب إادارة أمل ااعلومام ،أ يكون متبىن مل ببا مس ل
أمل نظيت ااعلومام مبساعدة مجاعام اجلوادة تسملري ااخاطر ،لكل جيب أن يدعيت مل ببا اإلادارة.
 2.2أهمية تبني إيزو 02550
مل راو ارتفاع التباادالم الربمملة ،أنظمة ااعلومام ي الملوم موصولة ادا لملا مؤ يا ااخاطر
اامكنة ،م اادبة إيز  17662ي هبمان ثقة ب الشرياو ميكل أن ي بو ا عدة حاالم هبر رة
) ،(Boulet, 2007, p. 64أيثر مل  5666م سسة صاادبا علأ أنظمة إادارة أمل ااعلومام
باالمتثال إليز  ،17662العديد منها ا طريقها لفعا ذلك نظرا لفعالملتها الواسعة للمساعدة ا محاية
جتهملزام معلومام اا سسة ،التفعملا التدرجيي لنظام إادارة أمل ااعلومام يسمو للم سسام بتبقملق
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اد ن جهد يبري مستوى محاية باعدي ،ابت اادي أيثر ،بإتباع طوت أ ثالث طوام اهبا ملة،
اانظمة ميكنها اا ول علأ نظام إادارة أمل ااعلومام مطابق متاما إليز  17662مناسب جدا
للم سسة ،األمر الاي يدعيت ثقة اإلادارة ا اانهجملة ااتبعة مل ببا مس ل أمل نظيت ااعلومام
م دابملت  ،إذ دي ل ادعيت جد عال مل أجا اا ول علأ الوسائا ال حيتاجها إلمتام نشاطات .
صرح "جوران" الرئملس التنفملاي اريز البملانام ااستقا ا "زغرب" ير اتملا
اا اخل وصّ ،
الاي عما ادة  21سنة ا ال ناعة ااالملة ،يعما ا أمان مد وعام بطابام االئتمان ،أن ح وهليت
علأ شهاادة ايز  17662يان أمرا يستبق العناو ،العمالو الملوم يتوبعون أصال ح ول اانظمة ال
يتعاملون معها علأ ايز  17662إال إهنيت لملسوا علأ استعدااد للتبدث معها أصال ،هو ال جيلب
العمالو قط با يتملو الد ول إ أسواق مل يكل ممكنا الد ول إلملها لوال اا ااعملار ،بالنسبة هليت إن
تبين ااعملار هبر ري لكل لملس يا ملا(Al-Zahawi, 2019, p. 74).
ّ
 .2تطبيق اإليزو 02550سب نموذج PDCA

 0.2تعريف دورة التحسين المستمر PDCA

جوذ  PDCAو عبارة عل اد رة نشاطام مت ت مملم مل أجا ااث علأ التبسملنام
ااستمرة ،مل طره""Walter Shewartsاالح ائي األمريكي خمرتع اد رة ادمملنغ ا يتاب
"  ،"Statistical Method for the viewpoint of quality controlاا النموذ أصبو أيثر
شعبملة مل الل " "Edward Demingاإلح ائي الفمللسوه األمريكي ،خمرتع مباادئ اجلوادة عندما
ااستمر ،علمل ان اد رة  PDCAالناجتة عل

شجؤ ااراحا األربؤ لنموذ  PDCAللتبس

إيز  0666تسمأ أياا اد رة التبس  ،أ اد رة ادمملنغ نسبة الاد اراد ادمملنغ.
مت تقدمي مفهوم التبس ااستمر ا الثمانملنام ا الملابان يجزو مل إادارة اجلوادة الشاملة ،اابدأ
الاي تقوم علمل اجلوادة الشاملة و أن يا عململة تسا يت ا جوادة اانتجام اخلدمام ااقدمة ،لالك
ناك حاجة لتبس مجملؤ عململام اانظمة(Gallotti, 2019, p. 233) .
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جوذ أ اد رة  PDCAالملوم مل يعد مقت را علأ اجلوادة الشاملة ،با أصبو جوذ يطبق علأ
يا ااعايري ااتعلقة بأنظمة اإلادارة ،مبدأ ا التبكيت ا العململة

سملنها باستعمال اد رة مستمرة مل أربؤ

مراحا ده لتخفملض اااجة إ الت بملو ،ايز  17662ااوج لال تمام بنظام إادارة أمل ااعلومام
يغريه مل ااعايري ااتعلقة بأنظمة اإلادارة ،يرتكز علأ مقاربة عململة أيثر ادبة علأ جوذ  ،PDCAمسي
اا االسيت ا ت ارا اباادئ األربعة :طط ) ،(planنفا ) ،(doا بص) ،(checkصبو ).(act
التحسين
املستمر

الشكل :0دورة ديمنغ ( التحسين المستمر)

صحح
أصب
افحص
ح
أحسل

خطط
نفذ

)Source: (Chardonnet & Thibaudon, 2003, p. 62

يتسيت اا النموذ بطابع الد ري ،د رة  PDCAتسمو بالوصول إ األ داه ااسطرة مل
ببا اإلادارة ،لكل ماذا حي ا ا حال قملق األ داه؟ نا جيب اختاذ اد رة أ رى هلاا يوجد سهيت ب
مرحلة  Plan Actنظام اإلادارة عململة تد ر بد ن توبف). (Fernandez-Toro, 2016, p. 12
اا النموذ يطبق علأ نظام اإلادارة ا جمموع يما يطبق علأ يا مرحلة مل مراحل  ،مثال
مرحلة طط لوحد ا ميكل تنفملا ا عل طريق جوذ  PDCAآ ر.
 0.2مرا ل دورة  :PDCAااراحا األربعة لد رة  PDCAي مراحا مستمرة ،بمجراد الوصول إ
اارحلة األ رية يتيت اختاذ اد رة أ رى جديدة تكون ااراحا يالتايل :
 0.0.2مر لة خطط :تتمثا اه اارحلة ا هبؤ أساسملام نظام إادارة أمل ااعلومام ،ملتيت تعريف
اهلده األساسي ،القملام جبراد لكا الوسائا الار رية لتبقملق ،

ديد تكلفة قملق  ،هبؤ اخلطة

للوصول إلمل  .تايت اه اارحلة عدة طوام أساسملة(Arnason & Willett, 2008, p. 99):
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 تعريف نطاق سملاسة نظام إادارة أمل ااعلومام. تعريف تقململيت ااخاطر.ديد أ داه الربابة هبوابط عال ااخاطر.

-

 صملاغة خمطط معاجلة ااخاطر.اري بملان بابلملة التطبملق.

-

 0.0.2مر لة نفذ:

اه اارحلة ي اارحلة العململاتملة للطريقة ،تايت :

 مخطط المعالجة :اه اارحلة ترتكز علأ خمطط معاجلة ااخاطر ،مبعىن خمطط األعمال ااف ا الناتجعل

لملا ااخاطر الاي يعره ااس ل عل يا نشاط ،ااملزانملة ،ااخططام ،الوبا الالزم،

األ لويام...إخل
 اختيار المؤشرات :اه اارحلة تكمل ا هبؤ م شرام األاداو للتبقق مل عالملة معايري األمل إهبا ةإ م شرام االمتثال اراببة نظام اادراة أمل ااعلومام .اجيااد أحسل اا شرام لملس ملّنا ،ااعملار ال يدعو
مساعدة(Boileau, 2010, p. 42).

إ م شرام معملّنة لكل إيز  17669يقرتح إجراوام
 تحسيس وتكوين المستخدمين :مل الار ري أن تتبقق لدى ااستخدم ثقا ة أمنملة ّسل مل ت ر اتتر ؤ مل بدرات ا جمال أمل ااعلومام ،ال يتيت ذلك إال بر ؤ الوعي التبسملس تكثملف التكويل،
التبسملس ال يكون بإلقاو ااواعظ نشر القواعد ،إجا بالتطبملق إعطاو األمثلة ال يفهمها ااستخدم
البسملط ،أما التكويل ملجب أن يتكملف مؤ السملاسة األمنملة مستوى ااوظف  ،لكا مستوى تكويل
اص يتالوم مؤ ظملفت نوعملة ااعلومام ال ميكن االطالع علملها ،يكون ب فة اد رية.

 إجراءات تسيير نظام إدارة أمن المعلومات :يتبرير الوثائق الار رية ،تسملري مواراد النظام ،تسملريااخاطر ،صملانة نظام إادارة أمل ااعلومام عل طريق هبمان العما اجلملد لكا مراحل  ،تنفملا ااهام...،إخل.
 2.0.2مر لة إفحص :تكمل اه اارحلة ا مراجعة عما نظام إادارة أمل ااعلومام بتبديد العناصر
غري ااتماثلة نقاط الاعف مل القملام بالتبسملنام ااالئمة ،أياا التبقق مل أن العململام ااتخاة
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موا قة لالحتملاجام اارجوة حسب الوبا التكلفة احملداد ا اارحلة األ (Carpentier, 2012, p. .
) 9تكون عململة الفبص مل الل االجراوام التالملة (Boileau, 2010, p. 44):

 التدقيق الداخلي :ميكل أن ينظّيت مل طره عمال اانظمة أ يكون ا إشراه شرية إستشارام،اهلده من مراببة امتثال عالملة نظام إادارة أمل ااعلومام بالببث عل الثغرام ب

توثملق النظام

نشاطام اانظمة ،ااعملار يفري أن تكون الطريقة ااستخدمة ا التدبملق موثقة ا إجراوام ،التقارير
حمفوظة مل أجا أن تكون مستخدمة مل ببا مراجعام اإلادارة.
 -المراقبات الداخلية :د ها هبمان أن ااساة

يطبقون بطريقة صبملبة اإلجراوام يومملا ،علأ

عكس التدبملقام الدا لملة ال تكون خمططة مبدة مسبقة.
 مراجعات اإلدارة :ااراجعة ي اجتماع سنوي يسمو اسريي اانظمة بتبلملا األحداث ال جرم اتلك السنة ،النقاط اادر سة غالبا ي :نتائج التدبملق ،عوادة أصباب اا لبة ،حالة النشاطام الوبائملة
الت بملبملة ،التهديدام اافهومة بطريقة سملئة مل الل تقدير ااخاطر.
مرحلة ا بص عبارة عل مراجعة إادارية لنظام إادارة امل ااعلومام تسمو بإعاادة متوبؤ النظام حسب
أ داه التزامام اا سسة ،ا حالة الار رة يتيت طلب ديث لملا ااخاطر خمطط معاجلة ااخاطر.
 2.0.2مر لة صحح :ا اه اارحلة يتيت األ ا بع اإلعتبار الفجوام ااشايا ااكتشفة الل
مرحلة إ بص ،ابرتاح النشاطام الار رية لت بملبها استباق ااشايا ااستقبلملة ،اه اارحلة تسمو
أياا بإهناو اد رة ادمينغ اريا للد رة ااقبلة .
موج لت بملو الاعف أ
ااعملار ي يد علأ هبر رة اري خمطط للنشاطام الت بملبملة ّ
اإل تالل الوظملفي الظا ر ا نظام إادارة أمل ااعلومام الاي يعواد إما لعملوب ا نظام إادارة أمل
ااعلومام نفس أ لعدم عالملة معايري األمل ،ا إطار جوذ التبس ااستمر  PDCAجيب أياا
ابرتاح خمطط النشاطام الوبائملة ،اهلده من منؤ اال تالالم ااستقبلملة ( هبؤ ربابام إهبا ملة مستقبلملة).
)(Bellefin, 2008, p. 7
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 .0خاتمة:
إن نظربربام إادارة أمربربل ااعلومربربام نظربربام متكامربربا يعمربربا علربربأ هبربربمان أمربربل ااعلومربربام مربربل ربربالل هبربربمان
س ربريتها ربربال تالقربربدم إال اربربل حيتاجهربربا ،اتاحتهربربا عنربربد اااجربربة إلملهربربا اد ن عرابملربربا ،تكاملهربربا أي تو ري ربربا علربربأ
شربربكلها األساسربربي اد ن حربرباه أ تعربربديا ،ربرباا األمربربر حيتربربا إ مربواراد يفربرباوام سملاسربربام ملايربربا..أي
تربربا إ نظربربام متكامربربا ،لتقمل ربمليت عالملربربة أنظمربربة إادارة أمربربل ااعلومربربام ا اا سسربربام مت العمربربا مربربل طربربره
منظمام اد لملة مثا ISO, BSI, IEC:علأ إصدار معملار اإليز  .17662مل ربالل رباا الببربث بمنربا
بدراسربربة إشربربكالملة مربربدى مسربرباةة معملربربار  ISO/IEC27001ا إرسربرباو بواعربربد نظربربام إادارة أمربربل ااعلومربربام ا
اا سسة اد ره ا الر ؤ مل م دابملت  ،مت التوصا إ النتائج التالملة:
 معملار  ISO/IEC27001عبارة عل مواصفة أ معملار ت ديق حيداد ااتطلبربام ااعربايري الواجربب االلتربزاما مل أجا اا ول علأ الشهاادة ،يرا قرب معملربار  ISO/IEC27002الرباي يعتربأ معملربار توصربملة مربل أجربا
تقدمي أ اا اامارسام التطبملقام ا جمال األمل ااماية.
 يسربربا يت معملربربار  ISO/IEC27001ا إرسربرباو بواعربربد نظربربام إادارة أمربربل ااعلومربربام ير ربربؤ مربربل م ربربدابملت مربربلالل الشر ط ال ياعها ا ول اانظمة علأ الشهاادة ،حملث تقربوم اا سسربة الرب تسربعأ للب ربول علربأ
الشهاادة بر ؤ مسربتوى أمربل ااعلومربام لربديها ،يسرباعد ا ذلربك اامارسربام التطبملقربام اجلملربدة الرب يقربدمها
معملار  ISO/IEC27002مل أجا االستئناف ا ،اا ما ي يد صبة الفرهبملة األ .
 -معملار  ISO/IEC 27001حيداد الطريقة الواجب اتباعها مل أجا إعدااد

هبؤ النظام ،لكل

ايز  17662لملس ذ حجيت احد يناسب مجملؤ األنظمة ،ااعملار يعرته صراحة بأن سملتيت جمليت نظام
إادارة أمل ااعلومام قا الحتملاجام اانظمة.
 معملار االيز  17662اخلاص بأمل نظيت ااعلومام يعتأ يدلملا أل اا اامارسام ا جمال األمل،يقدم للم سسة طوام جمربة

عالة ا التطبملق ،يساعد ا ا تقململيت هبعملتها األمنملة،

يطبق عل طريق اد رة التبس ااستمر الفعالة.
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 اد رة التبس ااستمر اخلاصة بنظام إادارة اجلوادة الشاملة  PDCAأثبتا عالملتها أياا علأ نظام إادارةأمل ااعلومام ،حملث تطبملق الد رة مل الل مراحلها األربعة :طط ،نفا ،ا بص ،صبو يب
يكشف لنا ادائما عل الثغرام سواو ال تكون ا النظام أ ا تطبملقة العما علأ تداريها

سملنها،

اا ما ي يد صبة الفرهبملة الثانملة.
التوصيات:
 علأ اا سسام اإلعتمااد علأ سملاسام أمنملة مكتوبة ،لتسهملا عململة تطبملق أمل ااعلومام ااراببةاحملاسبة هبد أي جتا ز.
 علأ اا سسام ملئة بملئة أنظمة ااعلومام مل الل تو ري أحدث األنظمة برجمملام ااماية ،تطويربواعد البملانام ت مملمها بطريقة تسها الوصول إلملها تو ر هلا ااماية مل أي اعتداو.
 االستثمار ا اجلانب البشري أيثر من ا اجلانب اااادي ،ا تملار أحسل الكفاوام للتعاما مؤأنظمة ااعلومام ،ابتكار طرق تسملري حديثة تتالوم مؤ بملئة اا سسة البملئة اخلارجملة ا نفس الوبا.
 علأ اا سسام السعي للب ول علأ مواصفة إيز  ،17662لإلرتقاو مبستوى أنظمة معلوما اسملاسا ا األمنملة ،ر ؤ مملز ا التنا سملة.
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