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 السياسة ةتحديد هيكل .1

 تشتمل وثيقة السياسة على العناصر التالية:

  :وصف مختصر ألغراض وأهداف السياسة.الهدف 

  :تحدد اإلدارات والجهات المختلفة الداخلية والخارجية وكذلك األشخاص الذين تنطبق عليهم هذه السياسة.نطاق العمل 

  :لهذه الساسة.تحدد تبعات ونتائج أية مخالفة اإلمتثال والتنفيذ 

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

 

 الهدف .2

الغرض من هذه السياسة هو التأكد من التحكم الفعال بجميع التغييرات التي تطرأ على أنظمة المعلومات الرئيسية كي يتسنى الحد 

 تقنية المعلومات الناشئ عن التغييرات غير المصرح بها ألنظمة المعلومات.من احتماالت انقطاع أو توقف خدمات 

 

 نطاق العمل .3

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

مواقع عملهم. كما تغطي هذه السياسة جميع بيئات  الملك خالد سواء كانوا يعملون بصفة دائمة أو مؤقتة، وبصرف النظر عن

 .أنظمة المعلومات التي تقوم الجامعة بتشغيلها أو تعاقدت الجامعة على تشغيلها مع طرف ثالث

 

 التنفيذاإلمتثال و  .4

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

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

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

o معايير التغيير 

  دارة والسيطرة على جميع التغييرات بشكل رسمي بما في للك التغييرات اإليجب أن تتأكد جامعة الملك خالد من أن تتم

أثناء وجودها في بيئة العمليات/ اإلنتاج.  جامعةاالعتيادية أو التغييرات الطارئة على أنظمة المعلومات الرئيسية لدى ال

رات واعتمادها قبل تنفيذها، ومراجعتها بعد تنفيذها و مقارنتها بالنتائج التي قد تم كما ينبغي أن يتم تسجيل وتقييم التغيي

 التخطيط المسبق من أجلها.

 :ينبغي على جامعة الملك خالد أن تحدد فئات طلبات التغيير لديها بناًء على مدى أهميتها وحسبما هو موضح أدناه 

لومات التي تتطلب فترة مسبقة للمراجعة واعتماد طلب التغيير االعتيادي: وهي التغييرات على أنظمة المع -

 التغيير قبل تنفيذها.

التغيير الطارئ: وهي التغييرات التي يوجد لها أولوية نظراً ألهمية إجرائها بشكل مستعجل، وإال فإنها قد  -

طى األولوية على تسبب أثراً سلبياً كبيراً على خدمات تقنية المعلومات الرئيسية. وهذا النوع من التغييرات يع

 التغييرات العادية وال يخضع لمعاييرها نظراً لضيق الوقت ووجوب إجرائه بأسرع ما يمكن.

 

o التغييرات العادية 

  يتعين على جامعة الملك خالد أن تأخذ في اعتبارها آثار التغيير على أمن المعلومات، وأن تتخذ إجراءات التخفيف

 على التغيير.المناسبة للحد من اآلثار المترتبة 

  قبل اعتماد وتنفيذ أي تغيير على أنظمة المعلومات، فإنه يجب التأكد من تحديد نظام/ أنظمة المعلومات األخرى التي قد

ولين والراعين لتلك األنظمة في العملية والحصول على االعتماد المناسب ؤاء التغيير، وأنه يتم إشراك المستتأثر جر

 غييرات.منهم على تنفيذ التغيير/الت

 .يسمح فقط بإجراء التغييرات المصرح بها على إعدادات أنظمة المعلومات لدى جامعة الملك خالد 

 اإلدارة العامة لتقنية المعلومات. مشرف يتم اعتماد التغييرات العادية على البنية التحتية للتقنية من قبل 

 التغيير إلى بيئة اإلنتاج. يتم اختبار التغييرات في بيئة الفحص قبل التصريح بإصدار 
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o التغييرات الطارئة 

 جب أن يتم التجاوز مؤقتاً عن تتطلب إجراءات واستجابة طارئة، ي في حال إجراء تغييرات المهمات الحرجة و التي

جامعة الملك إجراءات إدارة التغيير العادي إلى الحد الذي يعتبر ضرورياً لضمان استمرارية األعمال األساسية لدى 

 الد.خ

 جب أن يتم مراجعة واعتماد التغييرات الطارئة من قبل صاحب الصالحية الذي يعتمد طلب التغيير المستعجل، وهوي 

 تقنية المعلومات.العامة لدارة مشرف اإل

 ارئة بشكل فعال وبالسرعة الواجبةيتم إجراء التغييرات الط. 

 من التغييرات الطارئة، على غرار اإلجراءات المتبعة في  يتم استكمال إغالق طلب التغيير وتوثيقة وللك بعد االنتهاء

 حالة التغييرات العادية.

 

o  متابعة وتقرير حالة التغيير 

  حالة التغيير في أنظمة المعلومات.يتم تبليغ طالبي التغيير وأصحاب المصالح المعنيين بآخر المستجدات بشأن 

  يقوم  فقة النهائية عليها.ابمتابعة التقدم المنجز في التغييرات المقترحة وكذالك المو العامة لتقنية المعلوماتدارة اإلتقوم

. عندما اإلدارةاألفراد المكلفين بالعمل على التغييرات المقترحة بارسال التقاريرحول التقدم في التخطيط واإلختبار الى 

بالموافقة على  اإلدارةتقوم  ،د مشكلة ماحالة وجويتم اختبار التغييرات المقترحة وتم التخطيط للتراجع المناسب في 

 التغيير.

 


