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 النسخة رقم التاريخ إعداد ومراجعة المالحظات
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 الموظف المختص

 النسخة رقم التاريخ المختص المالحظات
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 تعريف هيكلة السياسة .1

 تشتمل وثيقة السياسة على العناصر التالية:

  :ألغراض وأهداف السياسة.وصف مختصر الهدف 

  :اص الذين تنطبق عليهم هذه السياسة.تحدد اإلدارات والجهات المختلفة الداخلية والخارجية وكذلك األشخنطاق العمل 

  :تحدد تبعات ونتائج أية مخالفة لهذه الساسة.اإلمتثال والتنفيذ 

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

 

 الهدف .2

من التلف والسرقة والدخول غير  جامعة الملك خالدالحساسة لدى  الوثائق والمستنداتهو حماية الغرض من هذه السياسة 

 به إليها. حالمصر

 

 العمل نطاق .3

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

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.

 

 التنفيذ اإلمتثال و .4

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

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

 .الت اإللكترونيةم التعاموالعمال، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظا
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 :السياسات  .5

o  وثائق العملحماية 

   على جامعة الملك خالد تصنيف وثائقها لحماية المعلومات من استخدامها إللحاق الضرر بالجامعة أو تعريض أمنها

 :ول عنها ضمن إحدى الفئات التاليةؤويتم تصنيف الوثائق من قبل المس وخصوصيتها للمخاطر.

 ألية وثيقة ممكن أن تنشر أو يمكن الحصول عليها من مصدر منشور، مثل اإلنترنت. عام: ـ

 ألية وثيقة يمكن أن تتوفر لجميع موظفي الجامعة، ولكن ليس للجمهور، مثل أدلة الهاتف. سرية: ـ

ع ألية وثيقة محدودة التوزيع لها قيمة هامة للجامعة، مثل العقود. ويمكن أن يشمل ذلك جميسرية عالية:  ـ

 المعلومات الخاصة مثل المهام الحساسة للجامعة.

أعلى تصنيف سرية للمعلومات ضمن الجامعة، والتي يمكن أن تلحق "ضرراً جسيماً" بأمن  سرية للغاية: ـ

 الجامعة المعلوماتي، و/أو على المستوى الوطني إذا ما تم الكشف عنها للعامة.

 ذات سرية أعلى يجب أن يوضع عليها عالمة بذلك()يجب مالحظة أن الوثائق السرية وتلك المصنفة 

  يجب حفظ وثائق العمل الحساسة أو الهامة في أماكن مقفلة )يستحسن أن تكون داخل خزانات مقاومة للحريق( عندما ال

 تكون مطلوبة، وخصوصاً عند إخالء المكاتب.

  بمناولة ومسح وتصوير الوثائق المصنفة ذات يسمح فقط لموظفي الجامعة الذين يعملون بصفة دائمة والمصرح لهم القيام

سرية عالية، بما في ذلك جميع الوثائق المحتوية على معلومات العمالء. وال يجب السماح للموظفين المؤقتين، 

 ن، واألطراف الثالثة بالتعامل مع الوثائق ذات السرية العالية.تعاقديمرنين في اإلجازات الصيفية، والموالمت

 للتأكد من أن جميع الوثائق قد تم وضع البطاقات  الالزمة تاآللياتطوير وتطبيق والحفاظ على  معةيتعين على الجا

 المتعلقة بالسرية عليها.

  أو  خام ورق تقطيع األوراق أو تحويلها إلىتقطيعها بأجهزة اتالفها/عندما ال تعود ثمة حاجة للوثائق الحساسة فيجب

 إتالفها بطريقة تحول دون إعادة تجميعها.


