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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 تحديد المسؤوليات من أجل أهداف أمن المعلومات المختلفة وأهداف جامعة الملك خالد ،ووضع
اإلطار العام لتأسيس عالقات بين قسم أمن المعلومات و غيرها من وظائف تقنية المعلومات/الجامعة.
 .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.
 .4اإلمتثال و التنفيذ
ف ي 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 ،وغيرها.
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عامة

 .5السياسات :
o

إلتزام اإلدارة بأمن المعلومات


يجب على جامعة الملك خالد تعيين المسؤوليات/األدوار الوظيفية عن أمن المعلومات بما يتواكب مع أهمية مخاطر أمن
المعلومات التي تواجهها.



تضطلع اإلدارة التنفيذية لجامعة الملك خالد بالمسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر أمن المعلومات لديها والتأكد من
اإللتزام بسياسات ومعايير أمن المعلومات المحددة.



يجب على المسؤ ولين في الجامعة دعم نشاط أمن المعلومات فيها من خالل التوجيهات الواضحة ،وإظهار اإللتزام،
والتعيينات الواضحة ،واإلقرار بمسؤوليات أمن المعلومات.



يجب أن تكون اإلدارة العامة لتقنية المعلومات مسؤولة عن تطوير وتنفيذ وتبليغ والحفاظ على ومراقبة سياسات ومعايير
أمن المعلومات لدى الجامعة.

o

إلتزام األشخاص بأمن المعلومات


يجب أن يكون المسؤولون عن أنظمة المعلومات هم المسؤولون األساسيون عن أمن أنظمة المعلومات التي تم تعيينهم
عليها ،وعليهم اتخاذ القرارات بشأن تصنيف أنظمة المعلومات التابعة لهم وحقوق الوصول إليها .ويقوم المسؤولون عن
أنظمة المعلومات بتفويض صالحيات الصيانة اليومية والمسؤوليات األمنية إلى اإلدارة العامة لتقنية المعلومات.



إن أمن المعلومات مسؤولية جميع األشخاص في الجامعة .و إن كافة عناصر األجهزة اإلدارية والموظفون واألطراف
الثالثة ذات الصلة مسؤولين عن التأكد من اإلطالع على و تطبيق سياسات أمن المعلومات التي تنطبق على أعمالهم.

 4من 4

عامة

