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 السياسة ةهيكل تعريف .1

 تشتمل وثيقة السياسة على العناصر التالية:

  :وصف مختصر ألغراض وأهداف السياسة.الهدف 

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

  :تحدد تبعات ونتائج أية مخالفة لهذه الساسة.اإلمتثال والتنفيذ 

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

 

 الهدف .2

المتعلقة بأنظمة المعلومات الغرض من هذه السياسة هو التأكد من قيام جامعة الملك خالد باكتشاف و تحديد مخاطر أمن المعلومات 

 جامعةلديها مع األخذ في االعتبار التهديدات ونقاط الضعف التي تعاني منها تلك األنظمة وأثر ذلك على سير العمل. كما تقوم ال

 مخاطر أمن المعلومات التي تم تحديدها. لمعالجةبالتخطيط التخاذ مبادرات مناسبة 

 

 نطاق العمل .3

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

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

 .ة على تشغيلها مع طرف ثالثأنظمة المعلومات التي تقوم الجامعة بتشغيلها أو تعاقدت الجامع

 

 التنفيذاإلمتثال 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 نظام العمل  -حصردون  -إلجراءات نظامية وفقا

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

o لتزام جامعة الملكة خالد بإدارة مخاطر أمن المعلوماتإ 

 من أنه تم تحديد مخاطر أمن المعلومات لدى الجامعة وإدارتها بشكل فاعل وبكفاءة  على إدارة الجامعة أن تتأكد

 وبالسرعة الواجبة مع األخذ في االعتبار آثار تلك المخاطر على نشاط الجامعة.

  يجب تقييم مخاطر أمن المعلومات وإدارتها كجزء من أنشطة العمل لدى الجامعة، ومثال ذلك العمليات اليومية لسير

مل، حيازة أنظمة المعلومات، التطوير والتنفيذ، عمليات أنظمة المعلومات، وغير ذلك، من خالل التأكد من التطبيق الع

 عايير أمن المعلومات لدى الجامعة.وم لسياساتالمناسب 

 

o تقييم المخاطر استنادا على سير العمل 

 ل المطلوبة. يجب أن يعتمد أسلوب موظفي جامعة يمكن تقييم المخاطر على مستويات متعددة اعتمادا على غزارة التفاصي

وأهمية تلك الملك خالد واألطراف الثالثة المعنية لتقييم مخاطر أنظمة المعلومات لدى الجامعة على مدى حساسية 

 خذ درجة التصنيف المعطاة ألمن تلك األنظمة بعين االعتبار.األنظمة للجامعة أي بأ

 نظمة المعلومات من خالل:يجب أن يتم تقييم مخاطر أمن جميع أ 

 .ام المعلومات طبقاً لسياسة الجامعةفهم التصنيف األمني لنظ -

تحديد الضوابط األمنية المطلوبة ألنظمة المعلومات )بناًء على نوعها ومستوى تصنيفها األمني( بالرجوع إلى  -

 ألخرى في هذا الصدد.سياسات أمن المعلومات لدى الجامعة والمعايير المحددة للنظام وأفضل الممارسات ا

تقييم حالة تلك الضوابط من خالل مناقشتها مع أصحاب المصالح الرئيسية المعنيين باألمر أو إجراء أساليب فحص  -

 أمنية مناسبة.

  يجب ان تقوم جامعة الملك خالد بإجراء تنقيح تفصيلي لمعايير األمن المحددة ألنظمة المعلومات المصنفة على أنها ذات

وذلك من خالل إتباع منهجية تقييم رسمية لمخاطر أمن المعلومات. قد تتطلب هذه المنهجية إجراء تحليل  مخاطر عالية

تفصيلي لبيئة وخواص أنظمة المعلومات، والتهديدات ونقاط الضعف المحددة في تلك األنظمة، والتصنيف األمني 

 عمال الجامعة.المتعلق بالمالحظات المحددة، مع األخذ في االعتبار أثر ذلك على أ

  المعلومات حسبما ينطبق بمسئولية تخطيط  العامة لتقنيةدارة اإليضطلع المسئول عن أنظمة المعلومات باالشتراك مع

 وإجراء تقييم لمخاطر تلك األنظمة المسئولين عنها.
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o  تخفيف المخاطر و القبول بها 

 المعلومات التي تم اكتشافها و تحديدها كجزء من  ينبغي على جامعة الملك خالد التعامل بشكل مناسب مع مخاطر أمن

 عملية تقييم المخاطر.

 والطبيعة التقنية جامعة الييم المخاطر من حيث أثرها على يجب مراجعة المالحظات التي تم اكتشافها جراء عملية تق

أو التقنية، ومن ثم يجب  لتخفيف المتعلقة بالعملياتإجراءات/مبادرات اللخطر. و كما يجب تحديد األشخاص المناسبين و

 جامعة واعتمادها وتطبيقها بشكل فاعل.الرفع المرئيات إلى إدارة 

  مجلس الجامعةفعال. وتكون الصالحية النهائية لقد تقبل جامعة الملك خالد أي مخاطر متبقية يتعذر تخفيفها بشكل 

 طر المتبقية.ذات العالقة بشأن القرارات المتعلقة بقبول المخا اإلداراتبالتشاور مع 

 

 

 


