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 تعريف هيكلة السياسة .1

 تشتمل وثيقة السياسة على العناصر التالية:

  :وصف مختصر ألغراض وأهداف السياسة.الهدف 

  :اص الذين تنطبق عليهم هذه السياسة.تحدد اإلدارات والجهات المختلفة الداخلية والخارجية وكذلك األشخنطاق العمل 

  :تبعات ونتائج أية مخالفة لهذه الساسة.تحدد اإلمتثال والتنفيذ 

  :يشتمل هذا القسم على وصف لجزئية القيود/الضوابط المتعلقة بالسياسة المحددة.السياسات 

 

 الهدف .2

ضوابط ألمن المعلومات مبنية على المخاطر التي قد  لوضعاألهداف الرئيسية تواصل إلتزام اإلدارة بالغرض من هذه السياسة هو 

 .تتعرض لها جامعة الملك خالد

 

 العمل نطاق .3

، والوحدات الوظيفية لدى جامعة المتعاقدينتطبق هذه السياسة على جميع الموظفين، والموردين، وشركاء العمل، والموظفين 

 .لنظر عن مواقع عملهمالملك خالد سواء كانوا يعملون بصفة دائمة أو مؤقتة، وبصرف ا

 

 التنفيذ اإلمتثال و .4

في حالة مخالفة أي موظف أو طرف ثالث )موردين، مقاولين، شركاء عمل، إلخ( لدى جامعة الملك خالد لهذه السياسة فسيتعرض 

ً لسياسات الجامعة، وأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية، والتي تشمل العمل  نظام -دون حصر -إلجراءات نظامية وفقا

 .والعمال، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام التعامالت اإللكترونية، وغيرها
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 :السياسات  .5

o األهداف الرئيسية ألمن المعلومات لدى جامعة الملك خالد 

 .تعتبر الجامعة أمن المعلومات هدفاً رئيسياً من أهداف العمل لديها 

 ومات لديها. وينبغي على لبالتقيد الصارم لسياسات وممارسات أمن المع الملك خالد جامعة ومنسوبي يتلتزم إدارة وموظف

جميع موظفي اإلدارات والموظفين اآلخرين واألطراف الثالثة ذات العالقة اإللتزام بسياسات وإجراءات ومعايير أمن 

 المعلومات.

 قد تصل إلى إنهاء  الجامعة إدارةل ات إلى إجراءات تأديبية من قبتؤدي مخالفة سياسات وإجراءات ومعايير أمن المعلوم

نظام العمل والعمال، ونظام مكافحة  –دون حصر  -الخدمات وفقاً ألنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية، والتي تشمل

 جرائم المعلومات، ونظام التعامالت اإللكترونية، وغيرها.

 لعمل المصرح بها فقط، وعلى موظفين محدودين يجب أن يقتصر استخدام أنظمة المعلومات لدى الجامعة على أغراض ا

 .)راجع سياسات أمن المعلومات العامة( وفقاً لسياسة االستخدام المقبول ألنظمة المعلومات

 والموظفين واألطراف الثالثة ذات  اتي كاف بأمن المعلومات بين اإلدارعلى الجامعة أن تتأكد من تكوين وع يجب

 عي المحددة الخاصة بهم.العالقة وذلك وفقاً لمتطلبات الو

 للمخاطر  لتحكم على نحو كاف بالوصول اآلليأن يتم ا جبي ً و الفعلي إلى أنظمة المعلومات لدى الجامعة، وذلك وفقا

 .للجامعةالتي تنطوي عليها تلك األنظمة ومدى حساسيتها 

 يروسات، الديدان، أحصنة طروادة يجب حماية أنظمة المعلومات لدى الجامعة من الهجمات البرمجية الخبيثة )مثل الف

 "التروجانات"، قنابل البريد اإللكتروني، إلخ(.

  أن تتأكد من أنه يتم اكتشاف وضبط وإدارة المخاطر التي تتعرض لها أنظمة المعلومات من  الملك خالد جامعةعلى يجب

 األطراف الثالثة.

  أن تتأكد من توفير األمن لمعلومات عمالئها على نحو كاف، كما أنه على الجامعة أن تنشر  الملك خالد جامعةعلى يجب

 وتستخدم تدابير وحلول أمنية كافية للتعامل مع المخاطر الناشئة عن وصول عمالئها إلى أنظمة المعلومات لديها.

  منافذ( يجب حماية وسائط مناولة المعلومات مثلUSB من التلف وسرقة المعلومات واألقراص الصلبة المتنق )لة

 والدخول غير المصرح به إليها.

  يجب التبليغ عن ومتابعة والتحري عن جميع حوادث أمن المعلومات ونقاط الضعف في األنظمة األمنية لدى الجامعة

 ومعالجتها بشكل فاعل.

 ة المعلومات ولي أنظمؤيينها إلى مسالمعلومات لديها وتعأن تتأكد من تحديد جميع أنظمة  الملك خالد جامعةجب على ي

 ولية النهائية عن أمن المعلومات في أنظمة المعلومات التابعة لهم.ؤالذين يضطلعون بالمس

  وحمايتها على نحو كاف من التلف والسرقة والوصول  الملك خالد جامعةيجب تحديد وتصنيف الوثائق الحساسة لدى

 غير المصرح به إليها.
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  سرية المعلومات الشخصية في أنظمتها المعلوماتية بما يتوافق مع احتياجاتها األمنية  الملك خالد جامعةيجب أن تضمن

 واألنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الصدد.

  تحديد وتطبيق والحفاظ على ضوابط أمن معلومات كافية ألنظمة المعلومات لديها بما  الملك خالد جامعةيجب على

 أفضل الممارسات المطبقة بهذا الخصوص.يتواكب مع تصنيف المخاطر و

  من فرص اإلساءة، أو سوء االستخدام، أو تدمير أنظمتها المعلوماتية وذلك من خالل  الملك خالد جامعةيجب أن تحد

 الحاصلين على إمكانية الدخول إلى أنظمة المعلومات. نسوبيهامالتأكد من نزاهة 

  كاف لمنشآتها الحاضنة ألنظمتها المعلوماتية، وذلك بنشر ضوابط أمن من وجود أمن  الملك خالد جامعةيجب أن تتأكد

 المعلومات البيئية والطبيعية بناء على المخاطر التي قد تتعرض لها.

  تحديد والتوافق مع جميع األنظمة واللوائح السعودية )والعالمية إذا كان ضرورياً( التي الب الملك خالد جامعةيجب أن تقوم

 المعلومات. تنطبق على أنظمة

  األخذ في اعتبارها بشكل استباقي متطلبات أمن المعلومات أثناء مرحلة شراء/تطوير  الملك خالد جامعةيتعين على

أنظمة المعلومات بما يتوافق مع سياسات وإجراءات ومعايير أمن المعلومات لديها، وأفضل الممارسات المتبعة بهذا 

 الصدد.

 على أنظمة المعلومات الرئيسية من خالل سياسة إدارة التغيير للحد من أثر  يتم التحكم بالتغييرات التي تتم أن يجب

 الحوادث المتعلقة بالتغيير في أنظمة المعلومات.

  من خالل تخطيط ونشر  الملك خالد جامعةضمن أنظمة المعلومات التابعة ل يتم مراقبة حالة أمن المعلوماتأن يجب

 مراقبة أمن المعلومات بما يتواكب مع المخاطر ذات العالقة ومدى حساسية أنظمة المعلومات.أساليب كافية ل

  أن تقوم بتقييم أمن المعلومات الخاص بأنظمتها المعلوماتية لتحديد نقاط الضعف والتهديدات  الملك خالد جامعة علىيجب

 عالجية المناسبة وبالسرعة الواجبة.والمخاطر التي تحيط بأمن المعلومات لديها، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات ال

  تخطيط وإجراء مراجعات وتدقيق مستقل ألمن المعلومات لديها بما يتوافق مع الأن تقوم ب الملك خالد جامعةيتعين على

المخاطر ذات العالقة وحساسية أنظمة المعلومات. ويتوجب عليها اتخاذ اإلجراءات المناسبة وفي األوقات الواجبة 

 ظات التي تم تحديدها أثناء عملية التدقيق والمراجعة.لمعالجة المالح

  التأكد من حماية عملياتها وخدماتها الحساسة في الوقت المناسب من آثار اإلخفاقات  الملك خالد جامعةعلى يجب

ة العمل واستمرارية توفر الرئيسية أو الكوارث ألنظمة المعلومات، وذلك من خالل خطة رسمية للحفاظ على استمراري

 التأكد من استخدام وحدات إضافية مسانده.و دماتالخ

  واألطراف الثالثة ذات العالقة بتحديد والتبليغ عند مالحظتهم ألي غش أو  الملك خالد جامعة نسوبيميلتزم يجب أن

ت سريعة ة بمنع النشاطات التي تنطوي على غش و تقوم باتخاذ إجراءالجامعممارسات أوأنشطة غير سليمة. كما تلتزم ا

 وفاعلة حيال تلك الحوادث المبلغ عنها.


