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 .1تعريف هيكلة السياسة
تشتمل وثيقة السياسة على العناصر التالية:
 الهدف :وصف مختصر ألغراض وأهداف السياسة.
 نطاق العمل :تحدد اإلدارات والجهات المختلفة الداخلية والخارجية وكذلك األشخاص الذين تنطبق عليهم هذه السياسة.
 اإلمتثال والتنفيذ :تحدد تبعات ونتائج أية مخالفة لهذه الساسة.
 السياسات :يشتمل هذا القسم على وصف لجزئية القيود/الضوابط المتعلقة بالسياسة المحددة.
 .2الهدف
الغرض من هذه السياسة هو التأكد من أن جامعة الملك خالد تدير مخاطر أمن المعلومات التي قد تنجم عن أنشطة األطراف الثالثة
التي تقدم خدماتها للجامعة.
 .3نطاق العمل
تطبق هذه السياسة على جميع الموظفين ،والموردين ،وشركاء العمل ،والموظفين المتعاقدين ،والوحدات الوظيفية لدى جامعة
الملك خالد سواء كانوا يعملون بصفة دائمة أو مؤقتة ،وبصرف النظر عن مواقع عملهم .كما تغطي هذه السياسة جميع بيئات
أنظمة المعلومات التي تقوم الجامعة بتشغيلها أو تعاقدت الجامعة على تشغيلها مع طرف ثالث.
 .4اإلمتثال و التنفيذ
في حالة مخالفة أي موظف أو طرف ثالث (موردين ،مقاولين ،شركاء عمل ،إلخ) لدى جامعة الملك خالد لهذه السياسة فسيتعرض
إلجراءات نظامية وفقا ً لسياسات الجامعة ،وأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية ،والتي تشمل -دون حصر -نظام العمل
والعمال ،ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ،ونظام التعامالت اإللكترونية.
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 .5السياسات :
 oإدارة العقود


يجب توقيع عقد رسمي بين جامعة الملك خالد وكافة األطراف الثالثة التي تقدم خدماتها إلى الجامعة أو التي تستخدم
أنظمة معلومات الجامعة.



يتم تقديم الضوابط المتعلقة بسياسات أمن معلومات جامعة الملك خالد إلى المتعاقدين /الموردين الذي يتعين عليهم
قراءة وفهم سياسات وضوابط أمن المعلومات وتقديم إقرارهم بقبولها.



تحتفظ جامعة الملك خالد بحقها في رفض خدمات أي موظفين تابعين ألي طرف ثالث بنا ًء على كفاءتهم الفنية
وقدراتهم التنفيذية واالعتبارات األمنية وأي جوانب أخرى متعلقة بهذا الصدد و التي يمكن اعتبارها مسببة ضرر
للجامعة.

 oتبادل المعلومات


على جامعة الملك خالد أن تفرض على جميع األطراف الثالثة توقيع اتفاقية رسمية الحترام السرية قبل مشاركتهم
في معلوماتها.

 oإدارة أداء األطراف الثالثة


في حالة إخالل الطرف الثالث للعقد ،فعلى إدارة جامعة الملك خالد اتخاذ اإلجراء الالزم وذلك بموجب اتفاقية العقد
الموقعة مع ذلك الطرف.



تكون اإلدارات المعنية لدى جامعة الملك خالد والتي تحصل على الخدمات التي تم إسنادها إلى أطراف الثالثة
مسئولة عن مراقبة وتقديم تقارير ألداء تلك أألطراف مقارنة بمتطلبات العقد ،وذلك بهدف توفير مرئيات بناءة
لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من أألطراف الثالثة.
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