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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 حماية الوسائط اإللكترونية لدى جامعة الملك خالد مثل (أجهزة الذاكرة الموصولة على منافذ ،USB
األقراص الصلبة المتنقلة ،وسائط بيانات الدخل/الخرج مثل دي في دي ،واألقراص الضوئية وغيرهما) من االستخدام والسرقة
والوصول إليها بشكل غير مصرح به.
 .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
 oتخزين الوسائط اإللكترونية


يتم خزن الوسائط اإللكترونية في بيئة آمنة تتوفر فيها شروط السالمة.



يجب استخدام البطاقات لتعريف الوسائط التي تتطلب مناولة خاصة ،حيث يجب وضع بطاقات على الوسائط اإللكترونية
بطريقة ال تمكن األشخاص الذين ليسوا موظفين لدى جامعة الملك خالد (سواء كانوا موظفين مؤقتين أو دائمين أو على
عقود) من تحديد أنظمة المعلومات الحساسة من خالل تلك البطاقات.



يجب تخزين المعلومات المخزنة على وسائط بيانات و التي يتطلب توفرها لفترات زمنية أطول من دورة حياة الوسائط
في مكان آخر لتفادي ضياعها بسبب التلف الذي قد يصيب الوسائط.

 oأمن الوسائط اإللكترونية أثناء نقلها


على جامعة الملك خالد أن تتأكد من حماية أنظمة معلومات العمل أثناء نقل الوسائط.



يجب الحصول على تصريح بأية عمليات نقل لوسائط تخزين المعلومات من جامعة الملك خالد من قبل المسؤول عن تلك
المعلومات ،واالحتفاظ بسجل عمليات النقل هذه من قبل الطرف ذي العالقة ألغراض الفحص والمراجعة.

 oالوسائط القابلة إلعادة االستخدام


يجب أن يتم المسح التام للمحتويات السابقة المحفوظة على الوسائط اإللكترونية القابلة إلعادة االستخدام والتأكد من عدم
إمكانية استرجاع تلك المحتويات.



يجب فحص جميع األجهزة المحتوية على وسائط خزن بيانات (األقراص الصلبة الثابتة) للتأكد من إزالة أي أنظمة
معلومات حساسة تتعلق بالعمل ،وكذلك إزالة البرامج المرخصة عنها ،وأنه يتم الكتابة فوقها بأمان أو إتالفها قبل
التخلص منها أو إعادة استخدامها.

 oالوسائط القابلة لإلزالة


يجب إعادة تهيئة الوسائط القابلة للفك وإعادة الكتابة التي لم تعد مستخدمة للحيلولة دون الكشف عن المعلومات التي
تحتويها بشكل غير متعمد أثناء تبادلها بين الموظفين أو األطراف األخرى.

 oالتخلص من الوسائط

 4من 4



يجب إتالف الوسائط المادية التي تحتوي على معلومات حساسة بشكل آمن عندما ال تعود هناك حاجة لها.



يتم االحتفاظ بسجل عمليات إتالف/تدمير أجهزة الوسائط وتوثيق األشخاص المسئولين عن اإلتالف.

عامة

