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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 إلتزام جامعة الملك خالد باألنظمة واللوائح التي تنطبق عليها.
 .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
 oتحديد التشريعات المنطبقة على أعمال جامعة الملك خالد


على اإلدارة القانونية لدى جامعة الملك خالد أن تقوم بالمراقبة الرسمية للتشريعات واألنظمة واللوائح المحلية التي قد
يكون لها انعكاسات قانونية على أمن المعلومات لدى الجامعة ،ومن ثم ت ُ َبلغ اإلدارة العامة لتقنية المعلومات بذلك.



يجب أن تتأكد الجامعة من أن أنظمة المعلومات لديها تتوافق مع جميع المتطلبات النظامية المطبقة على أعمالها أو
متطلبات األمن التعاقدية التي لها انعكاسات على أمن المعلومات المتعلقة بأنظمة المعلومات وفقا ً إلجراءات تحديد
تشريعات أمن المعلومات المطبقة.



تكون اإلدارة العامة لتقنية المعلومات مسؤولة عن تحديث سياسات ومعايير الجامعة األمنية بما يتوافق مع األنظمة
واللوائح المطبقة.
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