
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الجوف

 اإلدارة العامة لتقنية المعلومات والمشاريع التقنية

 إدارة أمن المعلومات

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السياسات العامة ألمن المعلومات

 0.1النسخة 

 

 



 
   

  

  

 

 84 من 2 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 

 

 مرجعية الوثيقة

 

 الوصف البند

 السياسات العامة ألمن المعلومات عنوان الوثيقة:

  فئة اإلجراء:

  0.1نسخة  رقم النسخة:

  الحالة:

 المعلومات ألمن العامة السٌاسات اسم الملف:

 وثيقة النوع:

 

  

 



 
   

  

  

 

 84 من 3 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اعتماد الوثيقة

 

 منشئو الوثيقة

 التاريخ اإلدارة االسم

 هـ 8/5/0341 إدارة الجودة وأمن المعلوماتمدٌر  لوكلاسطام محمد كاسب أبا

 هـ 8/5/0341 إدارة الجودة وأمن المعلومات مجول خلؾ مجول الؽازي

 هـ 8/5/0341 إدارة الجودة وأمن المعلومات داٌس الدندنًداٌس محمد 

 من قبل اعتمدت

 التاريخ اإلدارة االسم

 هـ 22/7/0341 مدٌر جامعة الجوؾ أ.د. إسماعٌل بن محمد البشري

 

 



 
   

  

  

 

 84 من 4 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 صفحة التحكم بالوثيقة 

 

 

  

 

 سجل تعديل الوثيقة

 إيضاح موجز أُعدت / روجعت من قبل التاريخ رقم التغيير

    

    

    



 
   

  

  

 

 84 من 5 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

  جدول المحتويات 

 

 7 .  مقدمة0

 8 تحدٌد هٌكل السٌاسة2.

 9 سٌاسات أمن المعلومات  3.

 

 

 

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 6 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 .  مقدمة1
من المعلومات مع األخذ بعٌن االعتبار المعاٌٌر الدولٌة أل . وقد أعدت الوثٌقةجامعة الجوؾسٌاسات أمن المعلومات الخاصة بـ تقدم هذه الوثٌقة

 وأفضل الممارسات المطبقة بهذا الصدد.

 كانوا سواء جامعة الجوؾتنطبق هذه السٌاسة على جمٌع الموظفٌن، والموردٌن، وشركاء العمل، وموظفً المقاولٌن، والوحدات الوظٌفٌة لدى 

 ، وبصرؾ النظر عن مواقع عملهم.ٌعملون بصفة دابمة أو مإقتة

 .جامعة الجوؾ فهم أي جزء من هذه الوثٌقة ، فعلٌه استشارة إدارة أمن المعومات لدىفً حال تعذر على أي شخص 

 

 

 



 
   

  

  

 

 84 من 7 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 تحديد هيكل السياسة2. 
 تشتمل وثٌقة السٌاسة على العناصر التالٌة:

 وصؾ موجز للؽرض من السٌاسة.الؽرض : 
  اخلٌة والخارجٌة وكذلك األشخاص الذٌن تنطبق علٌهم هذه السٌاسة.: تحدد اإلدارات والجهات المختلفة الدتطبٌق السٌاسةمجال 
 تحدٌد الشخص الذي ٌضطلع بالصالحٌة والمسبولٌة النهابٌة عن أي تؽٌٌرات أو تحدٌثات تجري على السٌاسة. ول التنفٌذيلمسبا :

 ٌجب اعتماد أي تؽٌٌرات أو تحدٌثات على السٌاسة من قبل المسبول التنفٌذي عن السٌاسة.
  ًالشخص المسبول عن إبقاء وحفظ السٌاسة وتبلٌؽها وتحدٌثها بناًء على توجٌهات المسبول التنفٌذي عن السٌاسة وثٌقةراع :

 السٌاسة.
  تحدد تبعات ونتابج أٌة مخالفة لهذه السٌاسة.التنفٌذإلزامٌة : 
 المتعلقة بالسٌاسة المحددة.ٌشتمل هذا القسم وصؾ لجزبٌة القٌود/الضوابط  : سٌاسة أمن المعلومات قٌود 
 ٌحدد هذا القسم اإلجراءات المتعلقة بتطبٌق سٌاسة ما، متى ما وجدت هذه اإلجراءات. :اإلجراءات ذات العالقة 
 ٌحدد هذا القسم التارٌخ الذي ٌسري فٌه تطبٌق السٌاسة، ومنه ٌجب إتباعها.تارٌخ نفاذ السٌاسة : 



 
   

  

  

 

 84 من 8 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

  سياسات أمن المعلومات  3.
 

 جبِؼت اٌجىف ِؼٍىِبث أِٓ سُبست 1.3

 اٌغشع 1.3.3

 قد التً المخاطر على مبنٌة المعلومات ألمن ضوابط لتؤسٌس الربٌسٌة األهداؾ وعرض اإلدارة التزام تبلٌػ هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .الجوؾ جامعة لها تتعرض

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.3.3

   كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.3.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.3.3

 والمشارٌع التقنٌةالمشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات 

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.3.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة، لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.3.3

 المعلومات أمن إجراءات جمٌع

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.3.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.3.3

 جبِؼت اٌجىف ٌذي اٌّؼٍىِبث ألِٓ اٌشئُسُت األهذاف 1.3.1.3

 لدٌها العمل أهداؾ من ربٌسٌاً  هدفاً  المعلومات أمن الجوؾ جامعة تعتبر 4.0.8.0.0

 

 موظفً جمٌع على وٌنبؽً. لدٌها المعومات أمن وممارسات لسٌاسات الصارم بالتقٌد الجوؾ جامعة وموظفو إدارة تلتزم 4.0.8.0.2

 .المعلومات أمن ومعاٌٌر وإجراءات بسٌاسات االلتزام العالقة ذات الثالثة واألطراؾ ٌناآلخر والموظفٌن اإلدارة

 

 إنهاء إلى تصل قد اإلدارة قبل من تؤدٌبٌة إجراءات إلى المعلومات أمن ومعاٌٌر وإجراءات سٌاسات مخالفة تإدي 4.0.8.0.4

 مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام – حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح ألنظمة وفقاً  الخدمات

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام المعلومات، جرابم



 
   

  

  

 

 84 من 01 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 

 موظفٌن وعلى فقط، بها المصرح العمل أؼراض على الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة استخدام ٌقتصر أن ٌجب 4.0.8.0.3

 .المعلومات ألنظمة المقبول االستخدام لسٌاسة وفقاً  محدودٌن

 

 ذات الثالثة واألطراؾ والموظفٌن اإلدارة بٌن المعلومات بؤمن كاؾ وعً تكوٌن من تتؤكد أن الجوؾ جامعة على ٌتعٌن 4.0.8.0.5

 .بهم الخاصة المحددة الوعً لمتطلبات وفقاً  وذلك العالقة

 

 وفقاً  وذلك الجوؾ، جامعة لدى المعلومات أنظمة إلى الفعلً و  اآللً بالوصول كاؾ نحو على التحكم ٌتم أن ٌنبؽً 4.0.8.0.1

 .للجهه حساسٌتها ومدى األنظمة تلك علٌها تنطوي التً للمخاطر

 

 أحصنة الدٌدان، الفٌروسات، مثل) الخبٌثة البرمجٌة الهجمات من الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة حماٌة ٌجب 4.0.8.0.7

 (.إلخ اإللكترونً، البرٌد قنابل ،"التروجانات" طروادة

 

 األطراؾ من المعلومات أنظمة لها تتعرض التً المخاطر وإدارة وضبط اكتشاؾ ٌتم أنه من تتؤكد أن الجوؾ جامعة على 4.0.8.0.8

 .الثالثة

 

 تنشر أن الجوؾ جامعة على أنه كما كاؾ، نحو على عمالبها لمعلومات األمن توفٌر من تتؤكد أن الجوؾ جامعة على 4.0.8.0.9

 .لدٌها المعلومات أنظمة إلى عمالبها وصول عن الناشبة المخاطر مع للتعامل كافٌة أمنٌة وحلول تدابٌر وتستخدم

 

 والدخول المعلومات وسرقة التلؾ من( المتنقلة الصلبة واألقراص USB منافذ) مثل المعلومات مناولة وسابط حماٌة ٌجب 4.0.8.0.01

 .إلٌها به المصرح ؼٌر

 

 جامعة لدى األمنٌة األنظمة فً الضعؾ ونقاط المعلومات أمن حوادث جمٌع عن والتحري ومتابعة عن التبلٌػ ٌجب 4.0.8.0.00

 .فاعل بشكل ومعالجتها الجوؾ

 

 الذٌن المعلومات أنظمة مسبولً إلى وتعٌٌنها لدٌها المعلومات أنظمة جمٌع تحدٌد من تتؤكد أن الجوؾ جامعة على ٌتوجب 4.0.8.0.02

 .لهم التابعة المعلومات أنظمة فً المعلومات أمن عن النهابٌة بالمسبولٌة ٌضطلعون

 



 
   

  

  

 

 84 من 00 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 الذٌن المعلومات أنظمة مسبولً إلى وتعٌٌنها لدٌها المعلومات أنظمة جمٌع تحدٌد من تتؤكد أن الجوؾ جامعة على ٌتوجب 4.0.8.0.04

 .لهم تابعةال المعلومات أنظمة فً المعلومات أمن عن النهابٌة بالمسبولٌة ٌضطلعون

 

 ؼٌر والوصول والسرقة التلؾ من كاؾ نحو على وحماٌتها الجوؾ جامعة لدى الحساسة الوثابق وتصنٌؾ تحدٌد ٌجب 4.0.8.0.03

 .إلٌها به المصرح

 

 األمنٌة احتٌاجاتها مع ٌتوافق بما المعلوماتٌة أنظمتها فً الشخصٌة المعلومات سرٌة الجوؾ جامعة تضمن أن ٌجب 4.0.8.0.05

 .الصدد بهذا المتعلقة واللوابح واألنظمة

 

 ٌتواكب بما لدٌها المعلومات ألنظمة كافٌة معلومات أمن ضوابط على والحفاظ وتطبٌق تحدٌد الجوؾ جامعة على ٌجب 4.0.8.0.01

 .الخصوص بهذا المطبقة الممارسات وأفضل المخاطر تصنٌؾ مع

 

 التؤكد خالل من وذلك المعلوماتٌة أنظمتها تدمٌر أو االستخدام، سوء أو اإلساءة، فرص من الجوؾ جامعة تحد أن ٌجب 4.0.8.0.07

 .المعلومات أنظمة إلى الدخول إمكانٌة على الحاصلٌن الموظفٌن نزاهة من

 

 أمن ضوابط بنشر وذلك المعلوماتٌة، ألنظمتها الحاضنة لمنشآتها كاؾ أمن وجود من الجوؾ جامعة تتؤكد أن ٌجب 4.0.8.0.08

 .لها تتعرض قد التً المخاطر على بناء والطبٌعٌة البٌبٌة المعلومات

 

 التً( ضرورٌاً  كان إذا والعالمٌة) السعودٌة واللوابح األنظمة جمٌع مع والتوافق بتحدٌد الجوؾ جامعة تقوم أن ٌجب 4.0.8.0.09

 .المعلومات أنظمة على تنطبق

 

 أنظمة تطوٌر/شراء مرحلة أثناء المعلومات أمن متطلبات استباقً بشكل اعتبارها فً األخذ الجوؾ جامعة على ٌتعٌن 4.0.8.0.21

 .الصدد بهذا المتبعة الممارسات وأفضل لدٌها، المعلومات أمن ومعاٌٌر وإجراءات سٌاسات مع ٌتوافق بما المعلومات

 

 أثر من للحد التؽٌٌر إدارة سٌاسة خالل من الربٌسٌة المعلومات أنظمة على  تتم التً بالتؽٌٌرات التحكم ٌتم أن ٌنبؽً 4.0.8.0.20

 .المعلومات أنظمة فً بالتؽٌٌر المتعلقة الحوادث

 

 كافٌة أسالٌب ونشر تخطٌط خالل من الجوؾ لـجامعة التابعة المعلومات أنظمة ضمن المعلومات أمن حالة مراقبة ٌتم 4.0.8.0.22

 .المعلومات أنظمة حساسٌة ومدى العالقة ذات المخاطر مع ٌتواكب بما المعلومات أمن لمراقبة



 
   

  

  

 

 84 من 01 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 

 والمخاطر والتهدٌدات الضعؾ نقاط لتحدٌد المعلوماتٌة بؤنظمتها الخاص المعلومات أمن بتقٌٌم تقوم أن الجوؾ جامعة على 4.0.8.0.24

 .الواجبة وبالسرعة المناسبة العالجٌة اإلجراءات اتخاذ ثم ومن لدٌها، المعلومات بؤمن تحٌط التً

 

 مع ٌتوافق بما لدٌها المعلومات ألمن مستقل وتدقٌق مراجعات وإجراء بتخطٌط تقوم أن الجوؾ جامعة على ٌتعٌن 4.0.8.0.23

 لمعالجة الواجبة األوقات وفً المناسبة اإلجراءات اتخاذ علٌها وٌتوجب. المعلومات أنظمة وحساسٌة العالقة ذات المخاطر

 .والمراجعة التدقٌق لٌةعم أثناء تحدٌدها تم التً المالحظات

 

 أو الربٌسٌة اإلخفاقات آثار من المناسب الوقت فً الحساسة وخدماتها عملٌاتها حماٌة من التؤكد الجوؾ جامعة على 4.0.8.0.25

 و  الخدمات توفر واستمرارٌة العمل استمرارٌة على للحفاظ رسمٌة خطة خالل من وذلك المعلومات، ألنظمة الكوارث

 .مسانده إضافٌة وحدات استخدام من والتؤكد استخدام

 

 أوأنشطة ممارسات أو ؼش ألي مالحظتهم عند والتبلٌػ بتحدٌد العالقة ذات الثالثة واألطراؾ الجوؾ جامعة موظفو ٌلتزم 4.0.8.0.21

 حٌال وفاعلة سرٌعة إجراءات باتخاذ تقوم و ؼش على تنطوي التً النشاطات بمنع جامعة الجوؾ تلتزم كما. سلٌمة ؼٌر

 .عنها المبلػ الحوادث تلك

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 02 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ ِسؤوٌُبث 1.3

 اٌغشع 1.3.3

 بٌن عالقات لتؤسٌس العام اإلطار ووضع الجوؾ، جامعة لدى المختلفة المعلومات أمن أهداؾ عن المسبولٌات تعٌٌن إلى السٌاسة هذه تهدؾ

 .األخرى اإلدارات و المعلومات أمن إدارة

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.3.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.3.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.3.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.3.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام -حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.3.3

 ٌنطبق ال

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.3.3

  هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.3.3

 أمن مخاطر أهمٌة مع ٌتواكب بما المعلومات أمن عن الوظٌفٌة األدوار/ المسبولٌات تعٌٌن الجوؾ جامعة على ٌتوجب 4.2.8.0.0

 .تواجهها التً المعلومات

 

  لدٌها المعلومات أمن مخاطر إدارة عن النهابٌة بالمسبولٌةاإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة  تضطلع 4.2.8.0.2

 .المحددة المعلومات أمن وإجراءات بسٌاسات االلتزام من والتؤكد

 

 االلتزام، وإظهار الواضحة، التوجٌهات خالل من فٌها المعلومات أمن نشاط دعم الجوؾ جامعة  فً المسبولٌن على 4.2.8.0.4

 .المعلومات أمن بمسبولٌات واإلقرار الواضحة، والتعٌٌنات

 

 المعلومات أمن وإجراءات سٌاسات ومراقبة على والحفاظ وتبلٌػ وتنفٌذ تطوٌر عن مسبولة المعلومات أمن إدارة تكون 4.2.8.0.3

 .الجوؾ جامعة لدى
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 والقرارات المعلومات أمن لمبادرات العام المراجعة مجلس بمثابةاإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة   تكون 4.2.8.0.5

 . الجوؾ جامعة تتخذها التً الربٌسٌة

 

 أنظمة جمٌع عن مسبولٌن تعٌٌن تم أنه من التؤكد عن مسبولتاناإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة  تكون 4.2.8.0.1

 .والبٌانات المعلومات

 

 اٌّؼٍىِبث بأِٓ األشخبص اٌخضاَ 1.3.1.3

 وعلٌهم علٌها، تعٌٌنهم تم التً المعلومات أنظمة أمن عن النهابٌون المسبولون هم المعلومات أنظمة عن سبولونالم ٌكون 4.2.8.2.0

 المعلومات أنظمة عن المسبولون وٌقوم. إلٌها الوصول وحقوق لهم التابعة المعلومات أنظمة تصنٌؾ بشؤن القرارات اتخاذ

 .المعلومات أمن إدارة إلى األمنٌة والمسبولٌات الٌومٌة الصٌانة صالحٌات بتفوٌض

 

 والموظفون اإلدارٌة األجهزة عناصر كافة إن و. الجوؾ جامعة فً األشخاص جمٌع مسبولٌة المعلومات أمن إن 4.2.8.2.2

 على تنطبق التً المعلومات أمن سٌاسات تطبٌق و على اإلطالع من التؤكد عن مسبولٌن الصلة ذات الثالثة واألطراؾ

 .أعمالهم
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 اٌّؼٍىِبث بأِٓ اٌخىػُت 1.1

 اٌغشع 1.1.3

 المعلومات، أمن وبتهدٌدات المعلومات بؤمن ٌتعلق فٌما المناسبة بالتوعٌة.الجوؾ جامعة لدى المستخدمٌن تزوٌد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .المحددة االحتٌاجات على بناءً  الجوؾ جامعة لدى المعلومات أمن ومعاٌٌر وإجراءات وسٌاسات

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.1.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تطبٌق مجال ٌشمل عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.1.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.1.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.1.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.1.3

 المعلومات بؤمن التوعٌة برنامج تطوٌر إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.1.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.1.3

 اٌخىػُت بشٔبِج 1.1.1.3

 وعمالبها، العالقة ذات الثالثة واألطراؾ موظفٌها بٌن المعلومات بؤمن الفاعلة التوعٌة نشر الجوؾ امعةج على ٌتعٌن 4.4.8.0.0

 .المعلومات بؤمن التوعٌة برنامج تطوٌر إلجراءات وفقاً  األمنٌة للتوعٌة رسمٌة خطة تطوٌر خالل من وذلك

 

 .جامعة الجوؾ لدى المعلومات أمن لمبادرات الفاعل التخطٌط فً األمنٌة التوعٌة خطة تساعد 4.4.8.0.2

 

 تبلٌؽها سٌتم التً المعلومات أمن ورسابل المستهدفة األطراؾ المعلومات أمن بمخاطر التوعٌة خطة تحدد أن ٌجب 4.4.8.0.4

 .المعلومات بؤمن التوعٌة أنشطة تنفٌذ وجدول االتصال وقنوات

 

  بمسإولٌة االضطالع عمادة شإون أعضاء هٌبة التدرٌس والموظفٌن مع بالتنسٌق  المعلومات أمن إدارة مدٌر على 4.4.8.0.3

 .المعلومات بؤمن التوعٌة خطة وابقاء وتنفٌذ وإعداد تطوٌر



 
   

  

  

 

 84 من 05 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 

 بؤمن المتعلقة الخصوصٌة وسٌاسات الخدمة وشروط وأحكام لسٌاسات الرسمٌة الوثابق من محدثة نسخة نشر ٌتم أن ٌجب 4.4.8.0.1

 مكان فً الوثٌقة هذه نشر ٌنبؽً. الخارجٌة واألطراؾ العمالء على تطبٌقها ٌتم والتً الجوؾ، جامعة لدى المعلومات

 .الجوؾ جامعة لـ اإللكترونً الموقع ضمن ومربً واضح

 

 أمن نحو والتزاماتهم لمسبولٌاتهم العمالء فهم من للتؤكد للقٌاس وقابلة محددة إجراءات تطبٌق الجوؾ جامعة على ٌنبؽً 4.4.8.0.7

 .المعلومات

 

  اإلٔخشٔج ػبش اٌّمذِت اٌخذِبث بّخبطش اٌخىػُت 1.1.1.3

 أجهزة وأي بهم الخاصة الحاسوب أنظمة حماٌة على الجوؾ جامعة من المقدمة اإلنترنت خدمات مستخدمً تشجٌع ٌجب 4.4.8.2.0

 أمنٌة برامج استخدام خالل من الحماٌة هذه تؤمٌن ٌجب و. العملٌات لتنفٌذ تستخدم التً و لدٌهم أخرى نهابٌٌن مستخدمٌن

 الرسابل مكافحة برامج التجسس، مكافحة برامج الفٌروسات، مكافحة برامج مثل للتطبٌق وقابلة وحدٌثة متكاملة

 .( الحماٌة جدار) الحماٌة برامج وتقنٌات االقتحامٌة،

 

 المستخدم أسم سرٌة بشؤن الجوؾ جامعة عمالء تعلٌم إلى ٌهدؾ األمنٌة للتوعٌة برنامجاً  الجوؾ جامعة تقدم أن ٌجب 4.4.8.2.2

 عبر تجرى التً بالعملٌات ٌتعلق فٌما خصوصاً  المضادة، والتدابٌر األمنٌة والتهدٌدات عمٌل بكل الخاصة المرور وكلمة

 . اإلنترنت

 

  اإلٔخشٔج ػبش اٌّمذِت اٌخذِبث بّخبطش اٌخىػُت 1.1.1.1

 أن الجوؾ جامعة على فإن وعمالبها، لموظفٌها الجوؾ جامعة تقدمه الذي المعلومات بؤمن التوعٌة برنامج من كجزء 4.4.8.4.4

 البٌانات باعتراض التوثٌق برتوكول على الهجوم و اإللكترونً االصطٌاد عملٌات بشؤن وعمالبها موظفٌها وعً من ترفع

 عن التبلٌػ ذلك وٌشمل) الصدد هذا فً بهم المناط بالدور والعمالء الموظفٌن توعٌة ٌجب كما. األخرى الخداع وبرامج

 .الحوادث هذه مثل بوجود اشتبهوا إذا( الجوؾ جامعة إلى فوراً  األمر

 

 اٌخىػُت بشٔبِج 1.1.1.3

 المعلومات بؤمن المتعلقة التوعٌة وأنشطة فعالٌات ٌحضروا أن الجوؾ جامعة وموردي ومقاولً موظفً جمٌع على ٌنبؽً 4.4.8.5.5

 .الجوؾ جامعة لدى المعلومات أمن بسٌاسات األمنً االلتزام من مقبول مستوى تحقٌق من للتؤكد
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 إٌّطمٍ اٌىطىي إداسة سُبست 1.3

 اٌغشع 1.3.3

 .المعلومات وتوفر وسرٌة دقة ٌكفل مما الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة إلى المنطقً بالوصول التحكم هو السٌاسة هذه من الؽرض

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.3.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً.    عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.3.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.3.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.3.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.3.3

 الوصول إدارة إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.3.3

  هـ 22/7/0341 من اعتبارً  السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.3.3

 ببٌىطىي اٌخحىُ 1.8.1.3

 مهام لتؤدٌة الالزمة والعملٌات المعلومات أنظمة إلى بالوصول الجوؾ جامعة لدى المستخدمٌن لجمٌع ٌسمح أن ٌجب 4.3.8.0.0

 .فقط أعمالهم

 

 و تطبٌق عند المعلومات ألنظمة الوصول إعدادات لضبط( المستخدمٌن مجموعات استحداث إجراءات) استخدام ٌجب 4.3.8.0.2

 ال أن ٌجب و..مجموعه لكل الوصول امتٌازات تحدد والتً المستخدمٌن مجموعات خاصٌة باستخدام ذلك و األنظمة إعداد

 فً عضوٌتهم خالل من الوصول إمكانٌة منحهم ٌتم وإنما األفراد، للمستخدمٌن مستقلة وصول امتٌازات تعٌٌن ٌتم

 .مسبقاً  المحددة المستخدمٌن مجموعات

 

. فقط المستخدمٌن دخول تسجٌل إجراءات باستخدام الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة إلى بالوصول التحكم ٌجب 4.3.8.0.4

 .المستخدم دخول تسجٌل إجراءات كافة استكمال قبل الوصول إمكانٌة مستخدم أي منح عدم وٌجب
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 له ٌتسنى كً المعلومات نظام عن المسبول من تفوٌض على الحصول المعلومات أنظمة مستخدمً من مستخدم كل على 4.3.8.0.3

 .الجوؾ جامعة معلومات أنظمة إلى الدخول

 

 له ٌتسنى كً المعلومات نظام عن المسبول من تفوٌض على الحصول المعلومات أنظمة مستخدمً من مستخدم كل على 4.3.8.0.5

 .الجوؾ جامعة معلومات أنظمة إلى الدخول

 

  اٌّشوس ووٍّت اٌّسخخذَ اسُ 1.8.1.3

 .آمن بشكل األنظمة إلى المرور وكلمات المستخدمٌن أسماء كافة وتوزٌع مع والتعامل تخزٌن ٌتم أن ٌجب 4.3.8.2.0

 

 .به خاصة مرور وكلمة فرٌد مستخدم اسم معلوماتً نظام أي مستخدمً من مستخدم لكل ٌكون أن ٌجب 4.3.8.2.2

 

 .العامة و الشابعة األسماء و المشتركة المستخدمٌن أسماء استخدام عدم ٌجب 4.3.8.2.4

 

. الظروؾ من ظرؾ أي تحت آخرٌن أشخاص مع به الخاصٌن المرور وكلمة المستخدم اسم بمشاركة للمستخدم ٌسمح ال 4.3.8.2.3

 به الخاص المستخدم حساب خالل من تتم التً األنشطة كافة عن كاملة المباشرة المسإولٌة ٌتحمل أن  المستخدم وعلى

 .استخدامها له المسموح األنظمة من أي على

 

 .آخرٌن لمستخدمٌن المستخدم اسم نفس إصدار إعادة عدم ٌجب 4.3.8.2.5

 

 اسم أن ٌضمن بما الجوؾ جامعة لدى المعٌارٌة التسمٌة معاٌٌر مع متوافقة المستخدم اسم تحدٌد معاٌٌر تكون أن ٌجب 4.3.8.2.1

 أو( verifier) مثل بها، ٌتمتع التً الدخول حقوق أو امتٌازاته أو المستخدم مستوى حول انطباع أي ٌعطً ال المستخدم

(Releaser.) 

 

 المرور كلمات وإدارة باستخدام المتعلقة والشروط باألحكام االلتزام األنظمة مدراء فٌهم بمن المستخدمٌن جمٌع على ٌنبؽً 4.3.8.2.7

 01-8) من ٌتكون المرور لكلمة به مسموح طول أدنى: • نظام كل قبل من التالٌة المعاٌٌر تطبٌق وٌجب بهم، الخاصة

 (.خانات

 (.وصؽٌره كبٌره أحرؾ واستخدام واحد، هجابً حرؾ مع واحد، رقم على أدنى بحد) المرور كلمة تشتمل •

 (.مرور كلمات أربع آخر) المرور كلمة تارٌخ •
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 لكلمة تؽٌٌر آخر منذ ٌوماً  91 لمدة أقصى بحد ذلك وبعد المرور، كلمة باستخدام دخول تسجٌل أول مع) المرور كلمة صالحٌة انتهاء •

 (.المرور

 أول فً المرور كلمة تؽٌٌر على المستخدم بإجبار المعلومات نظام ٌقوم ذلك وبعد األولٌة، المرور لكلمة فقط واحدة لمرة االستخدام ٌتم •

 .دخول تسجٌل

 .المرور كلمة تشفٌر تطبٌق ٌتم •

 .المرور كلمة إلدخال المخصص الحقل فً المرور كلمة عرض ٌتم ال •

 المستخدم إبالغ وٌجوز فقط، مرة ألول الدخول تسجٌل فً الستخدامها عشوابٌة مرور كلمة إصدار أن ٌجب لمستخدم، حساب استحداث عند •

 .شفوٌاً  بها

 

 

 وأهمٌته وتصنٌفه، النظام، متطلبات على بناءً  المرور كلمة صالحٌة وانتهاء المستخدم اسم حجب مٌزات تحدٌد ٌجب 4.3.8.2.8

 .االنتهاك حال فً الجانبٌة واآلثار ،( الحرجة األنظمة من كونه)

 

  ٌألٔظّت اٌذخىي اِخُبصاث إداسة 1.8.1.1

 root) األساسٌة الحسابات أو األنظمة مدراء حسابات مثل) العالٌة المزاٌا ذات الحسابات جمٌع حصر ٌجب  4.3.8.4.0

accounts .))قبل امتٌازات أي تعٌٌن عدم وٌجب. الحسابات هذه باستخدام لهم المصرح األشخاص من قلٌل عدد على 

 .الصدد بهذا المتعلقة التفوٌض إجراءات اكتمال

 

 حال فً إال نطاق مدٌر أو بعٌد أو محلً نظام كمدٌر المعلومات تقنٌة مستخدمً لحسابات امتٌازات أي منح  عدم ٌجب 4.3.8.4.2

 .لذلك مبرر وجود

 

 .المعلومات تقنٌة لمستخدمً المعلومات ألنظمة الوصول امتٌازات تعٌٌن عند االمتٌازات فً الفصل مبدأ إتباع ٌجب 4.3.8.4.4

 

 .األنظمة تطوٌر بٌبة إلى الوصول إمكانٌة المعلومات تقنٌة عملٌات موظفً منح عدم ٌجب 4.3.8.4.3

 

 .المعلومات تقنٌة عملٌات بٌبة إلى الوصول إمكانٌة األنظمة تطوٌر موظفً منح عدم ٌجب 4.3.8.4.5

 

 تعوٌضٌة ضوابط العملٌة تتضمن أن ٌجب العملٌة، الناحٌة من ممكناً  ذلك ٌكون ال عندما أو المهام فً الفصل ٌتعذر اعندم 4.3.8.4.1

 .اإلداري واإلشراؾ audit trail والمراجعة الفحص سجل ومراجعة إبقاء األنشطة، مراقبة مثل
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 اٌّسخخذَ وطىي حغُُش 1.8.1.8

 أو وظابفهم، تؽٌٌر أو عقودهم، انتهاء أو إنهاء بمجرد المستخدمٌن حسابات لجمٌع الفوريً  اإللؽاء ٌتم أنه من التؤكد ٌجب 4.3.8.3.0

 . المعلومات نظام إلى للوصول عملٌة حاجة معٌن لمستخدم ٌعد لم عندما

 

 فوراً  تقوم أن والموظفٌنعمادة شإون أعضاء هٌبة التدرٌس  على ٌجب انتقاله، أو الموظؾ عقد إنهاء أو انتهاء حالة فً 4.3.8.3.2

 االنتقال أو الوظٌفة تؽٌٌر قرار بتفاصٌل وتزوٌدهم اإللكترونً البرٌد خالل من اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة بإشعار

 ذلك وصول إلٌقاؾ التقنٌة اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع تصرؾت الموظؾ، عقد انتهاء أو إنهاء حالة فً.  • النفاذ وتارٌخ

 إلى المعنً الموظؾ لوصول المإقت التمدٌد طلب على بالموافقة التابع لها الموظؾ اإلدارة مدٌر أجاب إذا إال المعلومات أنظمة إلى الموظؾ

 التارٌخ/ الموعد ٌحٌن حتى االنتظار اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة على و. الوصول ذلك إلٌقاؾ الحقاً  تارٌخاً  وحدد األنظمة

 .األنظمة إلى المستخدم وصول ٌوقؾ أن قبل المحدد

 ورد حسبما) للموظؾ الحالٌة الوصول إمكانٌات جمٌع إزالةب تقوم اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة الموظؾ، انتقال حال فً •

 .للمستخدم معتمد وصول نموذج ألحدث وفقاً  الجدٌد الوصول ٌحدد ثم ومن ،(مٌنالمستخد بوصول التحكم لنماذج السابق الملؾ فً

 

 

 اٌّسخخذَ وطىي حمىق ِشاجؼت 1.8.1.3

 .لألنظمة المستخدمٌن وصول حقوق عن المترتبة بالمخاطر تتعلق دورٌة مراجعة بإجراء الجوؾ جامعة تقوم 4.3.8.5.0

 

 قبل من مراجعتها تمت قد المستخدمٌن وصول حقوق جمٌع أن من المعلومات والمشارٌع التقنٌةاإلدارة العامة لتقنٌة  تؤكدت 4.3.8.5.2

 ألوصاؾ مطابقتها من للتؤكد المستخدمٌن وصول حقوق مراجعة إلجراءات وفقاً  المعلوماتٌة األنظمة عن المسبولٌن

 .المستخدمٌن وظابؾ

 .المهام بٌن الفصل متطلبات على الحفاظ فً االستمرار •

 "المعرفة إلى الحاجة" مبدأ إتباع فً االستمرار •

  

 

 تعطٌل ٌتعٌن حٌث المستخدمة، ؼٌر الحسابات الكتشاؾ للنظام دورٌة مراجعات إجراء المعلومات أمن مدٌر على ٌنبؽً 4.3.8.5.4

 .النظام من إزالتها ثم ومن الحسابات تلك

 

 وإشعار االمتٌازات تلك تقٌٌد مدٌر أمن المعلومات على فإن الممٌزة، الوصول لحقوق استخدام سوء أي اكتشاؾ عند 4.3.8.5.3

 الالزم اإلجراء التخاذ و اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة عمادة شإون أعضاء هٌبة التدرٌس والموظفٌن

 .ذلك حٌال
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 إٌظُفت واٌشبشت إٌظُف اٌّىخب سُبست 1.8.1.3

 حالة فً مفتوحة والطابعات الطرفٌة الحاسوب ووحدات المكتب سطح وأجهزة المحولة الحاسوب أجهزة ترك عدم ٌجب 4.3.8.1.0

 . مرور بكلمات محمٌة بشاشات تحصٌنها ٌجب وإنما بجوارها، التواجد عدم

 

 .مرور بكلمات الفاكس وأجهزة المستندات تصوٌر أجهزة تحصٌن ٌجب 4.3.8.1.2

 

 .الطابعات من فوراً  طباعتها عند والمصنفة ساسةالح المعلومات رفع ٌجب 4.3.8.1.4

 

 اٌّؼٍىِبث ِؼبٌجت ِشافك 1.8.1.3

المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات و العالقة ذات اإلدارات مدراء قبل من  رسمٌاً  التفوٌض ٌجب 4.3.8.7.0

 الجوؾ جامعة لدى البٌانات ومعالجة وتخزٌن الستقبال المستخدمة المعلومات أنظمة من اي استخدام قبل والمشارٌع التقنٌة

 

 وأجهزة المحمولة الحواسٌب مثل شخصٌا، مملوكة أو شخصٌة معلومات أنظمة أي باستعمال مستخدم ألي ٌسمح ال 4.3.8.7.2

 دون الٌدوٌة واألجهزة( flash disks) الخارجٌة التخزٌن وأدوات الخارجٌة الصلبة واألقراص المنزلٌة اآللً الحاسب

 .المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة موافقة

 

 لدى المعلومات أمن معاٌٌر مع الجوؾ جامعة لدى البٌانات معالجة أو لشراء المستخدمة المعلومات أنظمة تتوافق أن ٌجب 4.3.8.7.3

 .للنظام خصٌصاً  أو عام بشكل تطوٌره تم حسبما الجوؾ جامعة

 

 جبِؼت اٌجىف ِؼٍىِبث أٔظّت إًٌ اٌزبٌزت األطشاف وطىي 1.8.1.1

 تقٌٌم إجراء المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة من بدعم المعلومات أمن إدارة على 4.3.8.8.0

 .إلٌها أخرى أطراؾ وصول عن والناشبة الجوؾ، جامعة لدى المعلومات ألنظمة المحتملة المخاطر لتحدٌد

 

 :التالٌة المعاٌٌر المذكور التقٌٌم ٌتضمن أن االعتبار بعٌن األخذ ٌجب 4.3.8.8.2

 .اآلخر للطرؾ  منحه سٌتم الذي الوصول ومستوى نوع •

 .إلٌها بالوصول السماح سٌتم التً المعلومات أنظمة مخاطر تصنٌؾ •

 .المعلومات ألنظمة الوصول منح ٌتم أساسها على التً األسباب •

 .اآلخر الطرؾ عن المرجعٌة المعلومات •
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 .اآلخر الطرؾ وصول ومراقبة لتنظٌم تطبٌقها الواجب الضوابط وفاعلٌة توفر •

 

 

 و الجوؾ جامعة بٌن رسمً عقد على بناءً  الجوؾ جامعة لدى المعلومات ألنظمة اآلخر الطرؾ وصول إمكانٌة منح ٌتم 4.3.8.8.4

 .المذكور الطرؾ

 

 :أدنى كحد التالٌة الشروط العقد ٌتضمن أن ٌجب 4.3.8.8.3

 .بموجبها الوصول منح ٌتم التً واألحكام الشروط •

 ٌتم التً الجوؾ جامعة بٌانات/ معلومات وسالمة وتكامل سرٌة على للحفاظ( الثالث الطرؾ) سٌقدمه الذي والمنطقً الطبٌعً األمن مستوى •

 .معالجتها

 .الموردٌن أو االستشارٌٌن أو المقاولٌن موظفً مسإولٌات •

 

 

 قبل من الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة إلى  الثالث الطرؾ موظفً جمٌع لوصول  تصرٌح على الحصول ٌجب  4.3.8.8.5

 أنظمة قابمة و المطلوبة الوصول وفترة الوصول مبررات إٌضاح التصرٌح ٌتضمن أن ٌجب. المعنٌة اإلدارات مدراء

 الطلب مراجعة المعلومات أمن مدٌر وعلى. بذلك المرتطة األخرى والمعلومات إلٌها الوصول منح سٌتم التً المعلومات

 .تنفٌذه قبل

 

 مع اآلخرٌن الثالث الطرؾ موظفً وجمٌع واالستشاري المقاول لموظفً المستخدم السم انتهاء تارٌخ تحدٌد أن ٌجب 4.3.8.8.1

 .علٌه المتعاقد المشروع انتهاء تارٌخ ٌتجاوز ال أن مراعاة

 

 بؼذ ػٓ اٌىطىي 1.8.1.3

 .المستخدمٌن دخول تسجٌل إجراءات باستخدام الجوؾ جامعة لشبكة بعد عن الوصول ٌمنح 4.3.8.9.0

 

 .فقط العمل وألؼراض الحاجة أساس على بعد عن الوصول ٌمنح 4.3.8.9.2

 

 ضمن الوصول هذا مبررات وتوثق الضرورٌة التشؽٌلٌة لالحتٌاجات فقط بعد عن الوصول إمكانٌة الجوؾ جامعة تمنح 4.3.8.9.4

 .المستخدمٌن دخول تسجٌل إجراءات
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 الموافقات إلى إضافة المستخدم إدارة لدى )مدٌر عام، عمٌد( أول تنفٌذي مدٌر قبل من بعد عن الوصول اعتماد ٌتم 4.3.8.9.3

 .االعتٌادٌة

 

 العمل محطة أو اآللً الحاسب أجهزة أن من التؤكد بعد عن الوصول إمكانٌة على الحاصلٌن المستخدمٌن على ٌجب 4.3.8.9.5

 :ٌلً بما تتصؾ الجوؾ جامعة شبكة مع بعد عن الموصولة الشخصٌة، أو الجوؾ جامعة قبل من المملوكة

 .المستخدم ذلك قبل من الكاملة للسٌطرة الخاضعة الشخصٌة الشبكات باستثناء الوقت نفس فً أخرى شبكة أٌة مع موصولة ؼٌر •

 .الحماٌة والجدار والتجسس الفٌروسات مكافحة برامج أحدث تتضمن •

 

 .بالوصول للتحكم المدارة النقاط من محدود عدد عبر بعد عن الوصول حاالت بجمٌع الجوؾ جامعة تتحكم أن ٌجب 4.3.8.9.1

 

 .الوصول استخدام إساءة عن ناشبة سلبٌة آثار أو تبعات أٌة أن عن المسبولٌة المستخدم ٌتحمل 4.3.8.9.7

 

 <.المعلومات أمن إدارة> قبل من بعد عن الدخول وصالت جمٌع اعتماد ٌتم أن ٌجب 4.3.8.9.8

 

 الخاص المستخدم واسم اإلنترنت بروتوكول عنوان ذلك فً بما بعد عن الدخول وصالت أنشطة كافة تسجٌل ٌجب 4.3.8.9.9

 .بالدخول

 

 تم وإذا. وإٌقافه إنهاإه ٌجب أشهر ثالثة لمدة الحساب استخدام عدم حالة فً. الحساب عبر المجراة النشاطات مراقبة ٌجب 4.3.8.9.01

 .جدٌداً  حساباً  ٌطلب أن المستخدم فعلى أخرى، مرة الوصول طلب

 

 أو واحدة لمرة تستخدم مرور كلمة باستخدام التحقق مثل الهوٌة من للتحقق قوٌة آلٌات بعد عن للوصول ٌكون أن ٌجب 4.3.8.9.00

 .المرور لكلمة قوٌة مقاطع مع خاصة/ عامة مفاتٌح

 

 عملً مبرر هناك كان إذا إال الجوؾ جامعة معلومات أنظمة إلى بعد عن الوصول إمكانٌة الثالثة األطراؾ منح عدم ٌجب 4.3.8.9.02

 ما مراعاة ٌجب الجوؾ، جامعة معلومات شبكات/  أنظمة إلى بعد عن الوصول إمكانٌة الؽٌر منح تم ما وإذا. لذلك قوي

 :ٌلً

 .األطراؾ بتلك المناطة المسبولٌات لتؤدٌة مطلوب محدد معلومات نظام/  شبكة على فقط محدوداً  الؽٌر دخول ٌكون أن •

 .المعلومات أمن إدارة قبل من كثب عن الوصول وأنشطة سجالت مراقبة تتم أن •
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 اٌخبُزت اٌشفشاث ِٓ اٌحّبَت 1.3

 اٌغشع 1.3.3

 أحصنة اآللً، الحاسب دٌدان الفٌروسات، مثل) الخبٌثة البرامج من الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة حماٌة هو السٌاسة هذه من الؽرض

 (.إلخ اإللكترونً، البرٌد قنابل طروادة،

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.3.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 .عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.3.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.3.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.3.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة اءاتإلجر فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.3.3

 الخبٌثة الشفرات من الحماٌة إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.3.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.3.3

 دوٌُب   ػٍُهب اٌّخؼبسف اٌفُشوسبث ِىبفحت حٍىي اسخخذاَ 1.3.1.3

 واستعادة وعالج ومنعها الخبٌثة والشفرات الفٌروسات عن للكشؾ وواضحة محددة آلٌة الجوؾ جامعة لدى ٌكون أن ٌجب 4.5.8.0.0

 .الواجبة وبالسرعة مناسبة بطرٌقة المصاحبة األنظمة

 

 ومركب مركزٌة بصورة لدٌها ومدار دولٌاً  علٌه متعارؾ فٌروسات مكافحة برنامج الجوؾ جامعة لدى ٌكون أن ٌجب 4.5.8.0.2

 أخرى بؤطراؾ الخاصة التحتٌة البنٌة أو األنظمة فً وكذلك المعلوماتٌة، أنظمتها كافة فً األوقات جمٌع فً ومفّعل

 .الجوؾ جامعة شبكة مع والموصولة
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 .جبِؼت اٌجىف ٌذي اٌّؼٍىِبث أٔظّت ػًٍ اٌخأرُش ِٓ اٌخبُزت اٌشفشاث/  اٌفُشوسبث وِٕغ اوخشبف 1.3.1.3

 التقنٌة والمشارٌع المعلومات لتقنٌة العامة اإلدارة قبل من المملوكة وؼٌر المملوكة األجهزة كافة فحص ٌتم أن ٌجب 4.5.8.2.0

 .الجوؾ جامعة شبكة مع وصلها قبل الخبٌثة الشفرات/ للفٌروسات

 

 جامعة شبكة إلى منها تدخل أن الخبٌثة الشفرة/ للفٌروس ٌمكن التً النقاط فً الفٌروسات مكافحة تقنٌة تطبٌق ٌجب 4.5.8.2.2

 .الجوؾ

 

 .حدوثها بمجرد أو ٌومً بشكل آلٌة وسابل عبر الفٌروسات مكافحة برامج وتحدٌثات تعرٌفات نشر ٌجب 4.5.8.2.4

 

 .الفٌروسات مكافحة أدوات عمل تعطٌل من المستخدمٌن تمنع بحٌث المعلومات أنظمة إعداد ٌجب  4.5.8.2.3

 

 مكافحة لبرامج اإللزامً التركٌب/ التثبٌت آلٌة على الخبٌثة الشفرات/ الفٌروسات من الحماٌة برامج تشتمل أن ٌجب 4.5.8.2.5

 شبكة مع موصولة( إلخ المتنقلة، االتصاالت أجهزة الخادم، ، اآللً الحاسب أجهزة) معلومات أنظمة أي فً الفٌروسات

 .فٌها فعلٌاً  مثبتة تكن لم إذا الجوؾ، جامعة

 

 :التالٌة الفنٌة التدابٌر تطبٌق ٌتم 4.5.8.2.1

 أجهزة على األوقات جمٌع فً ٌعمل( agent) الفٌروسات مكافحة عمٌل بؤن للتؤكد الفٌروسات مكافحة برنامج -إعداد -ٌتم أن ٌجب •

 5 كل العمٌل حالة كشؾ خالل من وذلك( إلخ المتنقلة، االتصاالت أجهزة المحمول، اآللً الحاسب أجهزة المكتب، سطح أجهزة) المستخدمٌن

 أجهزة المكتب، سطح أجهزة) المستخدمٌن أجهزة إلى الوصول ٌمكن كان فٌما( agent) العمٌل إلى الوصول تعذر اكتشاؾ تم وإذا. دقابق

 .ٌعمل ال الفٌروسات مكافحة عمٌل أن ٌعنً ذلك فإن ،(إلخ المتنقلة، االتصاالت أجهزة المحمول، اآللً الحاسب

 أجهزة المحمول، اآللً الحاسب أجهزة المكتب، سطح أجهزة) الشبكة إلى الدخول منافذ كافة بإؼالق الفٌروسات مكافحة خادم ٌقوم أن ٌجب •

 .أخرى مرة العمٌل ٌعمل أن إلى( إلخ المتنقلة، االتصاالت

 

 

 مع بالتنسٌق المعلومات أمن إدارة تقوم الفٌروسات، لمكافحة الربٌسً المحلً الخادم إلى الوصول إمكانٌة عدم حالة فً 4.5.8.2.7

 بالتحدٌثات وتزودهم الفٌروسات، مكافحة برنامج تحدٌثات( تثبٌت) تركٌب كٌفٌة إلى المستخدمٌن بتوجٌه قسم الدعم الفنً

 (.فٌروس توقٌع ملؾ أو تنفٌذي ملؾ مثل) مناسبة بصٌؽة

 

 مع الموصولة الفالش وذاكرات لإلزالة القابلة الوسابط سواقات كافة لفحص الفٌروسات مكافحة برنامج إعدادات ضبط ٌتم 4.5.8.2.8

 .المعلومات أنظمة
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 الشفرات/ الفٌروسات من خلوها من للتؤكد الهوٌة المجهولة المشتركة الملفات أو اإللكترونً البرٌد مرفقات فحص ٌتم 4.5.8.2.9

 .إلٌها الدخول أو فتحها قبل الخبٌثة

 

 لجمٌع دوري بشكل آلً فحص بإجراء ٌقوم بحٌث الخبٌثة الشفرات/ الفٌروسات من الحماٌة برنامج إعدادات ضبط ٌتم 4.5.8.2.01

 فترات على المعلومات ألنظمة الهٌكلٌة للبنٌة األخرى المكونات وجمٌع المحمولة واألجهزة والخوادم، الحاسوب، أجهزة

 .خبٌثة شفرات/ فٌروسات أي وجود احتماالت عن للكشؾ منتظمة،

 

 وٌجب. التفاصٌل من ممكن حد أقصى رصد ٌتم بحٌث الفٌروسات مكافحة برنامج إلى الدخول سجل إعدادات ضبط ٌتم 4.5.8.2.00

 .السجالت لتلك النهابً بالحذؾ السماح عدم

 

 حوادث أٌة وجود حالة فً مطلوبة تحرٌات ألي توفٌرها ٌتم كً الفٌروسات، مكافحة سجالت من احتٌاطٌة نسخ عمل ٌتم 4.5.8.2.02

 .الخبٌثة الشفرات/ للفٌروسات هجمات

 

 ٌتم لم وأنها فاعلة الخبٌثة الشفرات/ الفٌروسات عن للكشؾ التحتٌة البنٌة بقاء عن مسبوالً  المعلومات أمن إدارة مدٌر ٌكون 4.5.8.2.04

 .ممكنة دخول نقطة أي فً إبطالها ٌمكن وال

 

 اٌّسخخذَ ِسئىٌُبث 1.3.1.1

 .اإلنترنت من الملفات( إنزال) تحمٌل عند الحذر توخً المستخدم على ٌتعٌن 4.5.8.4.0

 

 معروؾ ؼٌر مصدر من ٌتلقاها إلكترونً برٌد مرفقات أو ٌستقبلها ملفات أي ٌنفذ أو ٌحمل أو المستخدم ٌفتح ال أن ٌجب 4.5.8.4.2

 .به موثوق ؼٌر أو مشبوه أو

 

 عن الكشؾ أو لمكافحة مخصص برنامج بؤي العبث أو إبطال، أو حذؾ، أو اإلعدادات، تؽٌٌر من المستخدمٌن منع ٌجب 4.5.8.4.4

 .قبلهم من مستخدم معلومات نظام أي على تركٌبه تم قد ٌكون الخبٌثة الشفرات/ الفٌروسات

 

 من المكتشفة) الخبٌثة الشفرات/ الفٌروسات حوادث جمٌع عن فوراً  إدارة أمن المعلومات تبلٌػ المستخدمٌن على ٌنبؽً 4.5.8.4.3

 طبٌعً ؼٌر/  اعتٌادي ؼٌر سلوك أي وعن( أجهزتهم فً المركبة الخبٌثة الشفرات/ الفٌروسات مكافحة برنامج خالل

 (.ذلك ؼٌر أو االستجابة زمن تؤخر أو االستجابة بطء مثل) للنظام
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 تحسباً  فحصها تم قد األخرى المإسسات أو اإلدارات مع المتبادلة اإللكترونٌة الوسابط أن من ٌتؤكدوا أن المستخدمٌن على 4.5.8.4.5

 .لدٌهم التً األنظمة فً استخدامها قبل وذلك خبٌثة برامج/  فٌروسات لوجود

 

 جبِؼت اٌجىف ِؼٍىِبث أٔظّت ِٓ اٌخبُزت اٌشفشاث/ اٌفُشوسبث إصاٌت 1.3.1.8

 السماح عدم وٌجب. الجوؾ جامعة معلومات أنظمة فً مكتشفة خبٌثة شفرات/ فٌروسات أي بإزالة فوراً  القٌام ٌجب 4.5.8.3.0

 .الجوؾ جامعة شبكة مع فٌها المكتشفة الخبٌثة الشفرات/ الفٌروسات تعطٌل/  إزالة ٌتم لم التً المعلمات أنظمة بوصل

 

 .المعلومات أنظمة فً المكتشفة الخبٌثة الشفرات/ الفٌروسات جمٌع آلٌاً  ٌزٌل بحٌث الفٌروسات برنامج إعدادات عمل ٌتم 4.5.8.3.2

 

 أنظمة من الخبٌثة الشفرات/ الفٌروسات إزالة جراءاتإل طبقاً  الشفرات/ الفٌروسات هجمات جمٌع مع التعامل ٌتم 4.5.8.3.4

 .الجوؾ جامعة لدى المعلومات
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 اٌّؼٍىِبث ألٔظّت اٌّمبىي االسخخذاَ 1.3

 اٌغشع 1.3.3

 .الجوؾ جامعة لدى المعلومات ألنظمة المقبول االستخدام قواعد وضع هو السٌاسة هذه من الؽرض

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.3.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.3.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.3.3

 التقنٌة والمشارٌع المعلومات لتقنٌة العامة اإلدارةالمشرؾ العام على 

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.3.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.3.3

 ٌنطبق ال

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.3.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.3.3

 االئخّبْ وِسؤوٌُت اٌؼبِت االسخخذاِبث 1.3.1.3

 وٌمنع. بها القٌام لهم المصرح العمل ألؼراض فقط الجوؾ جامعة لدى المعلومات مصادر باستخدام للمستخدمٌن ٌصرح 4.1.8.0.0

 عن بالنٌابة أو الشخصً كاالستخدام الجوؾ جامعة لدى المعلومات ومصادر ألنظمة به مصرح ؼٌر استخدام أي باتاً  منعاً 

 وسٌتعرض ،(خالفه أو مدرسٌة أو خٌرٌة أو سٌاسٌة أؼراض األسرة، أفراد أحد شخصً، عمٌل مثل) ثالث طرؾ أي

 .المناسبة القانونٌة أو/و التؤدٌبٌة لإلجراءات  ذلك ٌخالؾ الذي المستخدم

 

 جامعة لدى المعلومات أنظمة باستخدام إرسالها أو استالمها أو إنشاإها تم التً اآللً الحاسب بٌانات كافة ملكٌة تإول 4.1.8.0.2

 ألي البٌانات كافة بفحص بحقها الجوؾ جامعة وتحتفظ. المستخدم قبل من مملوكة تعتبر وال الجوؾ جامعة لملكٌة الجوؾ

 جامعة لدى وإجراءات سٌاسات أٌة أو القواعد هذه بمخالفة شبهات هناك تكون عندما ذلك ومثال إخطار، ودون سبب

 .الجوؾ
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 إلى الوصول إمكانٌة لدٌهم الذٌن أو ٌستخدمون الذٌن ثالث طرؾ من المستخدمٌن و والمقاولٌن الموظفٌن على ٌنبؽً 4.1.8.0.4

 وهم الجوؾ، جامعة لدى المعلومات ألنظمة الستخدامهم الحالٌة بالحدود دراٌة على ٌكونوا أن الجوؾ جامعة معلومات

 .مسبولٌتهم تحت ٌتم استخدام وأي المعلومات ألنظمة استخدامهم عن مسبولون

 

 واٌخشخُض اٌفىشَت اٌٍّىُت حمىق 1.3.1.3

 االختراع براءة وحقوق التصمٌم، وحقوق النسخ، حقوق تشمل التً) رٌةالفك الملكٌة حقوق وتحترم تقدر الجوؾ جامعة 4.1.8.2.0

 .لدٌها المعلومات بؤنظمة المرتبطة( والوثابق للبرامج المصدرٌة الشفرات وتراخٌص

 

 أو األخرى، الفكرٌة الملكٌة حقوق أو االختراع براءة أو النسخ بحقوق محمٌة شركة أو شخص ألي حقوق أي انتهاك ٌمنع 4.1.8.2.2

 أنظمة على القانونٌة ؼٌر أو بها المصرح ؼٌر البرامج تركٌب حصر، ودون ذلك، فً بما المشابهة، واللوابح األنظمة

 جامعة لدى المعلومات تقنٌة بٌبة مع موصولة لكنها الجوؾ جامعة إلى التابعة ؼٌر األخرى األنظمة أو الجوؾ، جامعة

 .الجوؾ

 

 والشروط واألحكام التراخٌص عن مناسبة بمعلومات التقنٌة والمشارٌع المعلومات لتقنٌة العامة اإلدارة تحتفظ أن ٌجب 4.1.8.2.4

 .لدٌها التً الهامة المعلومات بؤنظمة المتعلقة

 

 .مرخصة ؼٌر فكرٌة ملكٌة حقوق أو برمجٌات استخدام باتاً  منعاً  ٌمنع 4.1.8.2.3

 

 واٌشبىت ٌألٔظّت اٌّمبىي غُش االسخخذاَ 1.3.1.1

 جامعة لدى المعلومات أنظمة إلى( إلخ طروادة، أحصنة اإللكترونٌة، الدٌدان الفٌروسات، مثل) خبٌثة برامج إدخال ٌمنع 4.1.8.4.0

 .الجوؾ

 

 من علٌها الحصول تم أو اإلنترنت من تحمٌلها تم سواء جامعة الجوؾ شبكة فً المشتركة أو المجانٌة البرامج إدخال ٌمنع 4.1.8.4.2

 .المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة من تفوٌض دون أخرى، وسابط

 

 تعتبر أن ٌمكن التً البٌانات إرسال أو تحمٌل، معالجة، لتخزٌن، الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة استخدام ٌمنع 4.1.8.4.4

 .مضاٌقة على تنطوي أو( إلخ عرقٌاً، عنصرٌاً، دٌنٌاً، سٌاسٌاً،) منحازة

 

 جامعة لدى األنظمة موارد باستخدام والخداع الؽش على تنطوي خدمات أو بنود أو منتجات أو عروض تقدٌم ٌمنع 4.1.8.4.3

 .الجوؾ
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 قبل من الحسابات تلك باستخدام السماح أو حساباتهم إلى للدخول اآلخرون ٌستخدمها التً المرور كلمات عن الكشؾ ٌمنع 4.1.8.4.5

 .أخرى أطراؾ

 

 من به مصرحاً  ذلك كان إذا إال معلوماتها نظام أو جامعة الجوؾ معلومات لشبكة أمنً مسح أو للمنافذ مسح إجراء ٌمنع 4.1.8.4.1

 .المعنٌٌن لألشخاص بذلك مسبقة إشعارات إرسال وتم التقنٌة والمشارٌع المعلومات لتقنٌة العامة اإلدارة قبل

 

 لحساب المضٌؾ الجهاز تعنً ال التً البٌانات اعتراض خاللها ٌتم والتً الشبكة مراقبة أشكال من شكل أي تنفٌذ ٌمنع 4.1.8.4.7

 .للموظؾ بها المصرح المهمة/ الوظٌفة من جزءاً  النشاط هذا كان إذا إال الموظؾ،

 

 .حاسوب أو شبكة أو مضٌؾ أي أمن أو المستخدم هوٌة تعرٌؾ حول االلتفاؾ أو التحاٌل ٌمنع 4.1.8.4.8

 

 مستخدم، أي طرفٌه تعطٌل أو مع التداخل بؽرض نوع، أي من الرسابل إرسال أو أمر،/ لؽة/ برنامج أي استخدام ٌمنع 4.1.8.4.9

 .اإلكسترانت/ اإلنترانت/ اإلنترنت عبر أو محلٌاً  وسابل، أٌة خالل من

 

 .الجامعة خارج أطراؾ أي إلى بؤسمابهم قوابم أو الجوؾ جامعة بموظفً تتعلق معلومات تزوٌد ٌمنع 4.1.8.4.01

 

 .سنة ربع كل المعلومات نظام مستوى على المرور كلمات تؽٌٌر ٌجب 4.1.8.4.00

 

 واالحظبالث اإلٌىخشؤٍ اٌبشَذ اسخخذاَ 1.3.1.8

" Junk النافع ؼٌر البرٌد" إرسال ذلك فً بما( unsolicited طوعٌة) مطلوبة ؼٌر إلكترونً برٌد رسابل أٌة إرسال ٌمنع 4.1.8.3.0

 (.االقتحامٌة اإللكترونً البرٌد رسابل) محددة بصفة المواد تلك ٌطلبوا لم الذي األشخاص إلى األخرى اإلعالنٌة المواد أو

 

 .الرسابل حجم أو بتكرار أو اللؽة حٌث من سواء ،Paging أو الفاكس أو الهاتؾ أو اإللكترونً البرٌد عبر المضاٌقة تمنع 4.1.8.3.2

 

 .محتوٌاتها أو اإللكترونً البرٌد تروٌسة معلومات تزوٌر أو به المصرح ؼٌر االستخدام باتاً  منعاً  ٌمنع 4.1.8.3.4

 

 من" pyramid schemes هرمٌة" برامج أو" Ponzi" أو" chain letters التسلسلٌة الرسابل" تحرٌر أو إنشاء ٌمنع 4.1.8.3.3

 .نوع أي
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 (.اإلخبارٌة للمجموعات االقتحامٌة الرسابل) والمدونات اإلخبارٌة المجموعات مع والتراسل لدى التسجٌل باتاً  منعاً  ٌمنع 4.1.8.3.5

 

 البرٌد نظام عبر استالمه أو إرساله أو بتخزٌنه ٌقومون شًء ألي خصوصٌة أٌة الجوؾ جامعة موظفو ٌتوقع ال أن ٌجب 4.1.8.3.1

 .إشعار سابق دون الرسابل مراقبة الجوؾ لـجامعة وٌجوز. لجامعةل اإللكترونً

 

 الجوؾ جامعة داخل من إلكترونً برٌد أي إرسال عند الحذر درجات أقصى توخً الجوؾ جامعة موظفً على ٌنبؽً 4.1.8.3.7

 جامعة لدى اإللكترونً البرٌد رسابل فإن الموظؾ، مدٌر موافقة على الحصول تم إذا ما وباستثناء. خارجها شبكات إلى

 إال وسٌلة أٌة بواسطة الحساسة المعلومات تمرٌر عدم وٌجب. خارجٌة وجهة أٌة إلى موثق بشكل تحوٌلها ٌتم لن الجوؾ

 .ومشفرة للعمل جداً  هامة اإللكترونٌة البرٌد رسالة كانت إذا

 

 اٌىاجبت اٌؼٕبَت إبذاء 1.3.1.3

 تحت الواقعة المعلومات مصادر إلى المشاهدة، ذلك فً بما به، المصرح ؼٌر الوصول منع عن مسبوالً  مستخدم كل ٌكون 4.1.8.5.0

 الطابعات، الدخول، طرفٌات المكتب، سطح أجهزة المحمولة، األجهزة فً المتوفرة المعلومات مثل) تحكمه أو مسبولٌته

 (.إلخ األشرطة، وسابط أو

 

 أنشطة أي أو الفٌروسات عن ناتج بؤنه ٌشتبه سلوك بؤي المعلومات أمن إدارة إبالغ عن مسبوالً  مستخدم كل ٌكون 4.1.8.5.2

 .أنظمتهم فً مشبوهة

 

 جامعة وإجراءات ومعاٌٌر بسٌاسات المستخدمٌن التزام شرٌطة البحث بعض إلجراء العام النطاق تصفح المقبول من 4.1.8.5.4

 المواقع وإجراءات ومعاٌٌر بسٌاسات االلتزام الحالة هذه فً المستخدمٌن على أن كما. االستخدام بهذا ٌتعلق فٌما الجوؾ

 .فٌها ٌبحثون التً

 

 اإلٔخشٔج اسخخذاَ سُبست 1.3.1.3

 والمعالجة المخزنة للمعلومات خصوصٌة أٌة ٌتوقعوا أال الجوؾ جامعة شبكة خالل من اإلنترنت مستخدمً على 4.1.8.1.0

 ومراقبة فً للتحكم آلٌة وضع الجوؾ جامعة على وٌنبؽً. الجوؾ جامعة لدى المعلومات نظام باستخدام والمرسلة

 وٌكون(. اإلباحٌة المواقع مثل) اإللكترونٌة المواقع من معٌنة فبات إلى الوصول حجب ذلك فً بما اإلنترنت استخدام

 مراقبة وٌمكن. المستخدم بها ٌقوم التً األنشطة تسجٌل مثل وإجرابٌة فنٌة أخرى ضوابط استخدام مع بالتوازي الحجب

 وطبٌعة محتوى وتراقب اإلنترنت استخدام السجالت هذه وستتعقب. اإلنترنت استخدام إساءة عدم من كدللتؤ السجالت هذه

 .المستخدمون ٌدخلها التً المواقع

 



 
   

  

  

 

 84 من 21 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 للمالحقة تعرضها قد التً األنشطة وخصوصاً  اإلنترنت، استخدام إساءة نحو األٌدي مكتوفة جامعة الجوؾ تقؾ لن 4.1.8.1.2

 التؤدٌبٌة اإلجراءات جامعة الجوؾ وستتخذ(. األشخاص ومضاٌقة اإلباحٌة، ذلك وٌشمل) قانونٌة إجراءات أو القضابٌة

 تحتفظ الجوؾ جامعة فإن قانونٌة، ؼٌر أنشطة بؤي المستخدم قٌام حالة فً الموظؾ، فصل إلى تصل قد والتً المناسبة

 .العالقة ذات القانونٌة أو الحكومٌة أو التنظٌمٌة السلطات إلى األنشطة هذه عن بالتبلٌػ بحقها

 

 أو القوابم وهذه. معٌنة بٌانات قواعد أو قوابم على بناءً  اإللكترونٌة المواقع من محددة فبات بحجب الجوؾ جامعة تقوم 4.1.8.1.4

 فإن بالعمل، ٌتعلق ال أو قانونً ؼٌر إلكترونً موقع أي إلى الدخول تم ما وإذا. دابماً  وحدٌثة دقٌقة لٌست البٌانات قواعد

 تلك مثل زٌارة عدم المستخدمٌن فعلى بالتالً،. مقبوالً  اعتبرته أو إلٌه بالدخول صرحت قد الجوؾ جامعة أن ٌعنً ال ذلك

 .جامعة الجوؾ مبادئ مع تتنافى أو أخالقٌة ؼٌر أو قانونٌة ؼٌر تعتبر قد التً اإللكترونٌة المواقع

 

 استشارة وللمستخدم. مقبوالً  اعتباره ٌمكن والذي لإلنترنت الشخصً االستخدام فً ٌقضٌه الذي الوقت فهم المستخدم على 4.1.8.1.3

 .المتطلبات هذه الستٌضاح إدارته

 

 تتعلق معلومات تتضمن إلكترونٌة رسابل إلرسال الشخصٌة أو العامة اإللكترونً البرٌد عناوٌن استخدام عدم ٌجب 4.1.8.1.5

 .بالعمل

 

 حسابات باستخدام بالعمل الخاصة الكمبٌوتر أجهزة من المرسلة اإللكترونٌة البرٌد رسابل أن مالحظة المستخدم على 4.1.8.1.1

 جامعة من مرسلة كونها المستلم قبل من تتبعها ٌتم أن ٌمكن وؼٌرهما مٌل وجً ٌاهو مثل العامة اإللكترونٌة البرٌد

 .القضابٌة اإلجراءات إلى الجوؾ جامعة تعرض أن ٌمكن استخدام إساءة أٌة فإن وبالتالً،. الجوؾ

 

 المعلومات أمن إدارة إشعار المستخدم فعلى ،(بالعكس أو) حجبها ٌتم أال واجباً  وكان حجبها تم معٌنة مواقع هناك كان إذا 4.1.8.1.7

 .بذلك

 

 ذلك مؽادرة علٌه فإن الموقع، ذلك إلى آلٌاً  توجٌهه تم إذا أو البق، ؼٌر موقع بزٌارة عرضً بشكل المستخدم قام إذا 4.1.8.1.8

 .فوراً  الموقع

 

 .بالعمل لها عالقة ال( إلخ صور، موسٌقى،) أخرى مواد أٌة أو برمجٌات أي تنزٌل عن االمتناع المستخدمون على 4.1.8.1.9

 

 ٌعرض قد مما فكرٌة ملكٌة حقوق أي مخالفة عدم من التؤكد المستخدم على ٌنبؽً بالعمل، المتعلقة المعلومات تنزٌل أثناء 4.1.8.1.01

 .القضابٌة اإلجراءات لمخاطر جامعة الجوؾ
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 بشكل صحتها من والتؤكد منها التحقق تم قد اإللكترونً موقعها على المتاحة المعلومات بؤن اإللتزام الجوؾ جامعة على 4.1.8.1.00

 .مالبم

 

 .بالعمل ٌتعلق ال إلكترونً موقع أي على بالعمل الخاص اإللكترونً برٌده عنوان ٌسجل ال أن المستخدم على ٌنبؽً 4.1.8.1.02
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 اإلٌىخشؤُت اٌىسبئط ِغ اٌخؼبًِ 1.3

 اٌغشع 1.3.3

 الصلبة األقراص ،USB منافذ على الموصولة الذاكرة أجهزة) مثل الجوؾ جامعة لدى اإللكترونٌة الوسابط حماٌة السٌاسة هذه من الؽرض

 ؼٌر بشكل إلٌها والوصول والسرقة االستخدام من( وؼٌرهما الضوبٌة واألقراص دي، فً دي مثل الخرج/الدخل بٌانات وسابط المتنقلة،

 .به مصرح

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.3.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.3.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.3.3

 اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌةالمشرؾ العام على 

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.3.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.3.3

 اإللكترونٌة الوسابط مناولة إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.3.3

         هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.3.3

 اإلٌىخشؤُت اٌىسبئط حخضَٓ 1.3.1.3

 .السالمة شروط فٌها تتوفر آمنة بٌبة فً اإللكترونٌة الوسابط خزن ٌتم 4.7.8.0.0

 

 اإللكترونٌة الوسابط على بطاقات وضع ٌجب حٌث خاصة، مناولة تتطلب التً الوسابط لتعرٌؾ البطاقات استخدام ٌجب 4.7.8.0.2

( عقود على أو دابمٌن أو مإقتٌن موظفٌن كانوا سواء) الجوؾ جامعة لدى موظفٌن لٌسوا الذٌن األشخاص تمكن ال بطرٌقة

 .البطاقات تلك خالل من الحساسة المعلومات أنظمة تحدٌد من

 

 الوسابط حٌاة دورة من أطول زمنٌة لفترات توفرها ٌتطلب التً و بٌانات وسابط على المخزنة المعلومات تخزٌن ٌجب  4.7.8.0.4

 .الوسابط ٌصٌب قد الذي التلؾ/  البلى بسبب ضٌاعها لتفادي آخر مكان فً
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 ٔمٍهب أرٕبء اإلٌىخشؤُت اٌىسبئط أِٓ 1.3.1.3

 الوسابط أمن إجراءات" على بناءً  وذلك الوسابط نقل أثناء العمل معلومات أنظمة حماٌة من تتؤكد أن الجوؾ جامعة على 4.7.8.2.0

 ".نقلها أثناء اإللكترونٌة

 

 تلك عن المسبول قبل من الجوؾ جامعة من المعلومات تخزٌن لوسابط نقل عملٌات بؤٌة تصرٌح على الحصول ٌجب 4.7.8.2.2

 audit السجالت ومراجعة فصح ألؼراض العالقة ذي الطرؾ قبل من هذه النقل عملٌات بسجل واالحتفاظ المعلومات،

trail. 

 

 االسخخذاَ إلػبدة اٌمببٍت طاٌىسبئ 1.3.1.1

 عدم من والتؤكد االستخدام إلعادة القابلة اإللكترونٌة الوسابط على المحفوظة السابقة للمحتوٌات التام المسح ٌتم أن ٌجب 4.7.8.4.0

 .المحتوٌات تلك استرجاع إمكانٌة

 

 أي إزالة من للتؤكد( الثابتة الصلبة األقراص سواقات) بٌانات خزن وسابط على المحتوٌة األجهزة جمٌع فحص ٌجب 4.7.8.4.2

 قبل إتالفها أو بؤمان فوقها الكتابة ٌتم وأنه عنها، المرخصة البرامج إزالة وكذلك بالعمل، تتعلق حساسة معلومات أنظمة

 .استخدامها إعادة أو منها التخلص

 

 ٌإلصاٌت اٌمببٍت اٌىسبئط 1.3.1.8

 التً المعلومات عن الكشؾ دون للحٌلولة مستخدمة تعد لم التً الكتابة وإعادة للفك القابلة الوسابط تهٌبة إعادة ٌجب 4.7.8.3.0

 .األخرى األطراؾ أو الموظفٌن بٌن تبادلها أثناء متعمد ؼٌر بشكل تحتوٌها

 

 اٌىسبئط ِٓ اٌخخٍض 1.3.1.3

 وفقاً  وذلك لها حاجة هناك تعود ال عندما آمن بشكل حساسة معلومات على تحتوي التً المادٌة الوسابط إتالؾ ٌجب 4.7.8.5.0

 .اإللكترونٌة الوسابط من التخلص إلجراءات

 

 .اإلتالؾ عن المسبولٌن األشخاص وتوثٌق الوسابط أجهزة تدمٌر/ إتالؾ عملٌات بسجل االحتفاظ ٌتم 4.7.8.5.2
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 اٌىربئك أِٓ 1.3

 اٌغشع 1.3.3

 .إلٌها به المصر ؼٌر والدخول والسرقة التلؾ من الجوؾ جامعة لدى الحساسة المعلومات حماٌة هو السٌاسة هذه من الؽرض

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.3.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.3.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.3.3

 <المسبولة اإلدارة مدٌر>

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.3.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.3.3

 ٌنطبق ال

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.3.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.3.3

 اٌؼًّ وربئك حّبَت 1.1.1.3

 أمنها تعرٌض أو الجوؾ بجامعة الضرر إللحاق استخدامها من المعلومات لحماٌة وثابقها تصنٌؾ الجوؾ جامعة على  4.8.8.0.0

 :التالٌة الفبات إحدى ضمن عنها المسبول قبل من الوثابق تصنٌؾ وٌتم. للمخاطر وخصوصٌتها

 .اإلنترنت مثل منشور، مصدر من علٌها الحصول ٌمكن أو تنشر أن ممكن وثٌقة ألٌة: عامة •

 جماعة على المحصورة المعلومات الهاتؾ، أدلة مثل للجمهور، لٌس ولكن الجوؾ، جامعة موظفً لجمٌع تتوفر أن ٌمكن وثٌقة ألٌة: سرٌة •

 .االجتماعات محاضر مثل الجوؾ، جامعة ضمن مشروع أو معٌنة

 مثل الخاصة المعلومات جمٌع ذلك ٌشمل أن وٌمكن العقود، مثل الجوؾ، جامعة لـ هامة قٌمة لها التوزٌع محدودة وثٌقة ألٌة: عالٌة سرٌة •

 .الجوؾ لـجامعة الحساسة المهام
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 تم ما إذاجامعة الجوؾ  بؤمن" جسٌماً  ضرراً " تلحق أن ٌمكن والتً الجوؾ، جامعة ضمن المعلومات سرٌة تصنٌؾ أعلى: قصوى سرٌة •

 .للجمهور عنها الكشؾ

 

 

 ال عندما( للحرٌق مقاومة خزانات داخل تكون أن ٌستحسن) مقفلة أماكن فً الهامة أو الحساسة العمل وثابق حفظ ٌجب 4.8.8.0.2

 .المكاتب إخالء عند وخصوصاً  مطلوبة، تكون

 

 الوثابق وتصوٌر ومسح بمناولة القٌام لهم والمصرح دابمة بصفة ٌعملون الذٌن الجوؾ جامعة لموظفً فقط ٌسمح 4.8.8.0.4

 للموظفٌن السماح ٌجب وال. العمالء معلومات على المحتوٌة الوثابق جمٌع ذلك فً بما عالٌة، سرٌة ذات المصنفة

 .العالٌة السرٌة ذات الوثابق مع بالتعامل الثالثة واألطراؾ والمقاولٌن، الصٌفٌة، اإلجازات فً والمتمرنٌن المإقتٌن،

 

 المتعلقة البطاقات وضع تم دق الوثابق جمٌع أن من للتؤكد آلٌات على والحفاظ وتطبٌق تطوٌر الجوؾ جامعة على ٌتعٌن 4.8.8.0.3

 .علٌها بالسرٌة

 

 إتالفها أو ورق خام إلى تحوٌلها أو األوراق تقطٌع بؤجهزة تقطٌعها فٌجب الحساسة للوثابق حاجة ثمة تعود ال عندما 4.8.8.0.5

 .تجمٌعها إعادة دون تحول بطرٌقة
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 اٌخظىطُت 1.3

 اٌغشع 1.3.3

 .الجوؾ جامعة معها تتعامل التً الشخصٌة المعلومات وتكامل وسالمة سرٌة على الحفاظ هو السٌاسة هذه من الؽرض

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.3.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.3.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.3.3

 المعلومات والمشارٌع التقنٌةالمشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة 

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.3.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.3.3

 ٌنطبق ال

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.3.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.3.3

 والتدابٌر واإلجراءات التقنٌات من تولٌفه استخدام خالل من لدٌها التً الشخصٌة المعلومات بحماٌة الجوؾ جامعة تلتزم 4.9.8.0.0

 .بها مصرح ؼٌر بصورة التدمٌر أو اإلفصاح أو التعدٌل أو االستخدام أو الوصول من المعلومات تلك لحماٌة التنظٌمٌة

 

 المعلومات أنظمة تتؤثر أن وٌجب سرٌة، بؤنها شخصٌة معلومات على المشتملة المعلومات أنظمة جمٌع اعتبار ٌجب 4.9.8.0.2

 .األنظمة تلك بها تقوم التً الشخصٌة للمعلومات السرٌة بمتطلبات.الجوؾ جامعة لدى أمنٌاً  المصنفة

 

 األنشطة تحدٌد فً السلطات ولمساعد النظام ٌقتضٌه حسبما السرٌة المعلومات عن بالكشؾ بحقها الجوؾ جامعة تحتفظ 4.9.8.0.4

 .وخداع ؼش على تنطوي التً

 



 
   

  

  

 

 84 من 28 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 إلزام وٌتم". المعرفة إلى الحاجة أساس" على موظفٌها على السرٌة المعلومات إلى الوصول حصر الجوؾ جامعة على 4.9.8.0.3

 من فصلهم إلى تصل قد المخالفة حالة فً نظامٌة إلجراءات وٌتعرضون السرٌة، بالتزامات بواسطة األشخاص هإالء

 .القضابٌة والمالحقة العمل

 

 .المسبقة موافقته دون فرد أي عن شخصٌة معلومات أٌة بجمع ٌسمح ال أنه من التؤكد ٌجب 4.9.8.0.5

 

 إٌُهب اٌجّهىس ٌىطىي اٌّؼٍىِبث ٔشش 1.3.1.3

 المسبول من المسبق الواضح التفوٌض دون شكل أو صٌؽة بؤٌة شخصٌة معلومات أٌة نشر عدم الجوؾ جامعة على ٌنبؽً 4.9.8.2.0

 قبل عنها المسبولٌن قبل من المعلومات عن باإلفصاح التفوٌض على الحصول وٌجب. الشخصٌة المعلومات تلك عن

 .العام النطاق فً وضعها

 

 بشكل إلٌها الجمهور لوصول نشرها قبل وذلك نشرها المزمع الشخصٌة المعلومات مراجعة القانونٌة اإلدارة من ٌطلب 4.9.8.2.2

 إلى وتشٌر المعلومات تلك بتقٌٌم القانونٌة اإلدارة وتقوم. ذلك جراء الممكنة والتبعات المسبولٌات تقٌٌم أجل من وذلك عام،

 .الجوؾ جامعة على مباشرة ؼٌر أو مباشرة بصورة تإثر قد التً المسبولٌة مخاطر

 

 بالسرٌة المتعلقة االعتبارات الحسبان فً األخذ بعد القانونٌة اإلدارة موافقة على بناءً  فقط الشخصٌة المعلومات نشر ٌتم 4.9.8.2.4

 .األخرى القانونٌة واألمور

 

 من تتؤكد وأن االستخدام، إساءة من األوقات جمٌع فً الشخصٌة تعرٌفهم ومعلومات عمالبها حماٌة الجوؾ جامعة على 4.9.8.2.3

 عن المسبول من والواضحة المسبقة الصرٌحة الموافق دون ثالثة أطراؾ ألي إعطاإها أو المعلومات تلك بٌع عدم

 .للعمالء الشخصٌة التعرٌؾ معلومات

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 31 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اٌّخبٌفبث ػٓ  واٌخبٍُغ اٌغش 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة فً المحظورة واألنشطة الؽش عن والتبلٌػ حدوث منع من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض إن 

 .نحوها المناسبة اإلجراءات واتخاذ األنشطة تلك فً والتحقٌق

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة 

 مدٌر اإلدارة القانونٌة

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

  

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 ٌنطبق ال

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 غش ػًٍ حٕطىٌ اٌخٍ األٔشطت ػٓ اٌخبٍُغ 1.3..1.3

 ؼش على تنطوي أنشطة أي اكتشاؾ عند التبلٌػ الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة مستخدمً جمٌع على ٌتعٌن 4.01.8.0.0

 .وتحاٌل

 

 ػٍُهب اٌّخشحبت واإلجشاءاث غش ػًٍ حٕطىٌ اٌخٍ األٔشطت ػٓ اٌخحشٌ 1.3..1.3

 أخرى مخالفات أو اختالس، أو ؼش، على تنطوي تصرفات أي عن كامل وتقصً بتحري القٌام الجوؾ جامعة تعتزم 4.01.8.2.2

 طول أو وظٌفة أو منصب عن النظر بصرؾ ونزٌه موضوعً تحقٌق إجراء وٌجب. المعلومات بؤنظمة تتعلق مشابهة

 .التحقٌق لذلك عرضة أو متورطاً  ٌكون قد الجوؾ، جامعة لدى طرؾ أي عالقة أو خدمة

 



 
   

  

  

 

 84 من 30 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 جامعة لدى وإدارة أمن المعلومات القانونٌة اإلدارة مع بالتشاور الجوؾ، جامعة لدى ةالداخلٌ المراجعة إدارة تضطلع 4.01.8.2.4

 .السٌاسة هذه تحدده حسبما القبٌل هذا من أنشطة أي فً التحقٌق عن األساسٌة بالمسبولٌة الجوؾ

 

 وتحاٌل ؼش على تنطوي التً األنشطة عن والتحري التحقٌق فً الجهات الخارجٌة مع الجوؾ جامعة تتعاون أن ٌجب 4.01.8.2.3

 .السعودٌة العربٌة المملكة ألنظمة وفقاً 

 

 فٌها تسبب التً الخسابر عن تعوٌض على التحصٌل ذلك فً بما المعقولة، الجهود كل تبذل أن الجوؾ جامعة على 4.01.8.2.5

 .المحكمة بؤمر المناسبة األخرى الموارد أو المخالؾ الطرؾ

 

 وححبًَ غش ػًٍ حٕطىٌ اٌخٍ األٔشطت ِغ اٌخؼبًِ  1.1..1.3

 المصالح وأصحاب موردٌها وعمالبها موظفٌها قبل من وتحاٌل ؼش على تنطوي التً األنشطة بمنع الجوؾ جامعة تلتزم 4.01.8.4.0

 .اآلخرٌن

 

 أٌة عن التبلٌػ على الجوؾ جامعة لدى العقود على العاملٌن/ المإقتٌن والعاملٌن والوكالء الموظفٌن جمٌع تشجٌع ٌتم 4.01.8.4.2

 .وتحاٌل ؼش على تنطوي قد أنها ٌرون أنشطة

 

 اإلدارة القانونٌة وإدارة أمن المعلومات. إلى وتحاٌل ؼش على تنطوي التً المكتشفة األنشطة جمٌع عن فوراً  التبلٌػ ٌجب 4.01.8.4.4

 

 .وتحاٌل ؼش على تنطوي التً و عنها المبلػ األنشطة جمٌع عن والتحري التحقٌق من الجوؾ جامعة تتؤكد أن ٌجب 4.01.8.4.3

 

 ولوابح ألنظمة وفقاً  وتحاٌل ؼش على تنطوي التً الحاالت لكافة القضابٌة المالحقة من الجوؾ جامعة تتؤكد أن ٌجب 4.01.8.4.5

 .المملكة

 

 األنظمة به تسمح حسبما) الضرورٌة الحماٌة وتقدٌم المطلوبة السرٌة على الحفاظ من الجوؾ جامعة إدارة تتؤكد أن ٌجب 4.01.8.4.1

 .والتحاٌل بالؽش المتعلقة الحوادث عن بالتبلٌػ قام شخص ألي( المملكة فً المطبقة واللوابح

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 31 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ حىادد إداسة 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 ومتابعتها الجوؾ جامعة لدى المعلومات بؤنظمة المتعلقة المعلومات أمن حوادث جمٌع عن التبلٌػ من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .فعالة وبصورة الواجبة بالسرعة وحلها فٌها والتحقٌق

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المعلومات والمشارٌع التقنٌةالمشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة 

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 المعلومات أمن حوادث إدارة إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 اٌّؼٍىِبث أِٓ ٌحىادد جبِؼت اٌجىف حؼشَف 1.33.1.3

 الجوؾ، جامعة معلومات أنظمة على تإثر متوقعة ؼٌر أحداث أٌة أنها على المعلومات أمن حوادث الجوؾ جامعة تعرؾ 4.00.8.0.0

 :ٌلً حسبما

 جودة فً هبوط أو توقؾ أو تعطٌل تسبب، قد أو تسبب، والتً المعلومات، تقنٌة لخدمات االعتٌادٌة العملٌات من جزءاً  تشكل ال التً األحداث •

 .الخدمات تلك

 المتعلقة األمنٌة الحوادث وتشمل المعلومات أنظمة أو/و الجوؾ جامعة لدى المعلومات توفر أو تكامل/ نزاهة أو سرٌة تنتهك قد التً األحداث •

 .األشخاص وأمن المادي باألمن المتعلقة والحوادث المعلومات، بتقنٌة

 .الممتلكات فً بالػ ضرر أو أذى ٌسبب أن شؤنه ومن العلٌا، اإلدارة تدخل تستدعً أوضاع أو استثنابٌة بؤوضاع المتعلقة األحداث •



 
   

  

  

 

 84 من 32 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 وهً) البرامج وأخطاء( النظام توفر أو سالمة أو سرٌة انتهاك فً تستؽل قد والتً المعلومات، أنظمة فً الضعؾ َمواِطن) األمنٌة الثؽرات •

 أمن حوادث من الجوؾ جامعة لدى المعلومات أمن وإجراءات لسٌاسات مخالفة أٌة ُتعد كما(. البرمجٌة التطبٌقات سٌر فً انحراؾ أو خلل أي

 .المعلومات

 

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ حىادد ػٓ اٌخبٍُغ 1.33.1.3

إدارة  إلى المعلومات أمن حوادث عن التبلٌػ المعنٌٌن الثالثة األطراؾ وموظفً الجوؾ جامعة موظفً جمٌع على ٌتوجب 4.00.8.2.0

 .الحوادث معالجة  إلجراءات وفقاً  وذلك الالزمة بالسرعة أمن المعلومات

 

 اإلٔخشٔج ػبش اٌؼّالء/ ٌٍّسخخذُِٓ اٌحىادد إداسة 1.33.1.1

 فً الستخدامها إلٌها الوصول وسهلة بسٌطة بآلٌة اإلنترنت عبر العمالء/ المستخدمٌن بتزوٌد تقوم أن الجوؾ جامعة على  4.00.8.4.0

 العمالء ٌقدمه ما على الرد علٌها أن و كما. الحوادث أو الشكاوى، أو األمنٌة، المخاوؾ أو المشبوهة، األنشطة عن التبلٌػ

 :الجوؾ جامعة تضعها أن ٌجب التً الربٌسٌة الضوابط بعض ٌلً وفٌما. الالزمة بالسرعة

 أو األمنٌة الحوادث عن تبلٌؽها من العمالء تمكن وسٌلة على الجوؾ بـجامعة الخاصة الداخلٌة الشبكة أو اإللكترونً الموقع ٌتضمن أن ٌجب •

 .المشبوهة األنشطة

 أو الحوادث عن للتبلٌػ العمالء خالله من لٌتواصل هاتؾ رقم الجوؾ بـجامعة الخاصة الداخلٌة الشبكة أو اإللكترونً الموقع ٌقدم أن ٌجب •

 .المشبوهة األنشطة

 

 

 األنشطة عن بالتبلٌػ القٌام الجوؾ جامعة لدى اإللكترونٌة الخدمات/ اإلنترنت عبر الخدمات عمالء/ مستخدمً على 4.00.8.4.2

 اإللكترونً الموقع على المعلومات أمن حوادث تبلٌػ وسٌلة باستخدام األمنٌة الحوادث أو األمنٌة، المخاوؾ أو المشبوهة،

 .للمإسسة

 

 اٌحىادد إداسة بؼٍُّت حخؼٍك اػخببساث 1.33.1.8

 مدى وتقٌٌم عنها، المبلػ المعلومات أمن حوادث جمٌع وتسجٌل تلقً بمسبولٌةإدارة أمن المعلومات  ضطلعت أن ٌجب 4.00.8.3.0

 تم التً الحوادث عن التبلٌػ أو معالجتها، ثم ومن النشاط، على وأثرها أولوٌتها على بناءً  وتصنٌفها الحوادث، هذه صحة

 .لمعالجتها المناسب الشخص إلى منها التحقق

 

 من المختلفة األنواع تؽطً بحٌث المعلومات أمن لحوادث لالستجابة موثقة خطة الجوؾ جامعة لدى ٌتوفر أن ٌجب 4.00.8.3.2

 من فاعلٌتها من للتؤكد المعلومات أمن لحوادث االستجابة خطط من خطة كل فحص ٌجب كما. المعلومات أمن حوادث

 االستجابة الخبٌثة، الشفرات هجمات لحوادث االستجابة خطة ذلك، ومثال المحاكاة كاستخدام المناسبة الوسابل خالل

 .ذلك وؼٌر االلكترونً، االصطٌاد اإللكترونً االصطٌاد لهجمات



 
   

  

  

 

 84 من 33 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 

 الحساسة المعلومات بؤنظمة تتعلق علوماتم أمن حوادث أٌة عن التحري فً الجوؾ جامعة لدى العلٌا اإلدارة إشراك ٌجب 4.00.8.3.4

 .والموظفٌن والعملٌات والخدمات

 

 لطوارئ االستجابة فرٌق – المعلومات وتقنٌة االتصاالت هٌبة إلى الربٌسٌة المعلومات أمن حوادث كافة عن التبلٌػ ٌجب 4.00.8.3.3

 الوصول الداخلٌة، الؽش عملٌات الحصر ال المثال سبٌل على الحوادث هذه وتشمل. )السعودٌة العربٌة المملكة -الحاسوب

 ؼٌر االستخدام اإلؼراقٌة، الهجمات أو فٌه المرؼوب ؼٌر اإلزعاج ،جامعة الجوؾ معلومات أو ألنظمة به المصرح ؼٌر

 أثناء لدٌها القانونٌة اإلدارة إشراك الحاالت هذه فً الجوؾ جامعة على وٌتوجب(. البٌانات تخزٌن أو لمعالجة به المصرح

 .المناسبة التحرٌات إلجراء الالزمة والقرابن األدلة لتجمٌع المملكة فً الحاسوب لطوارئ االستجابة فرٌق مع التنسٌق

 

 من للتؤكد القابمة للحوادث دورٌة مراجعات وإجراء المسجلة الحوادث بمراقبة  تقوم ان المعلومات أمن إدارة على ٌجب 4.00.8.3.5

 .الحالة حسب المحددة الخدمات مستوى التفاقٌة ووفقاً  الواجبة بالسرعة حلها

 

 تقارٌر ذلك فً بما المعلومات أمن حوادث بتقارٌر واالحتفاظ على المحافظة تتولى ان المعلومات أمن إدارة على ٌجب 4.00.8.3.1

 .الحوادث تلك حل

 

 باتخاذ وتسارع ،(ٌنطبق حٌثما) المعلومات بؤمن المتعلقة للحادثة الحقاً  تقٌٌماً  تجري ان الجوؾ جامعة على ٌجب 4.00.8.3.7

 .مشابهة أحداث وقوع من الحد أو لتفادي المستفادة الدروس على بناءً  الوقابٌة اإلجراءات

 

 األدٌت حجُّغ 1.33.1.3

 قانونٌة إجراءات اتخاذ المعلومات أمن حوادث فً المتورطٌن المنشؤة أو الشخص بحق المتخذة اإلجراءات تستدعً عندما 4.00.8.5.0

 علٌها والحفاظ المطلوبة، والقرابن األدلة تجمٌع من تتؤكد أن المعلومات امن إدارة على فإنه ،(جنابٌة أو مدنٌة سواء)

 .لذلك الحاجة عند القانونٌة اإلدارة تدخل طلب مع الحاجة، عند وتقدٌمها آمن، بشكل

 

 اٌخٕفُزَت واٌخمبسَش اٌخىجهبث ححًٍُ 1.33.1.3

 رفع وٌتم. الصدد بهذا تظهر التً التوجهات لتحدٌد المسجلة الحوادث بتحلٌل دوري بشكل المعلومات امن إدارة تقوم 4.00.8.1.0

المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات  إلى المعلومات أمن حوادث فً السابدة التوجهات بتحلٌل تقرٌر

 .التوجهات تحلٌل عن لتبلٌػا إلجراءات وفقاً  والمشارٌع التقنٌة
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 اٌّىظفُٓ أِٓ 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 نزاهة من التؤكد خالل من وذلك الجوؾ، جامعة لدى المعلومات أنظمة تدمٌر أو استخدام إساءة احتماالت من الحد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .الجوؾجامعة  لدى المعلومات أنظمة إلى الوصول إمكانٌة منحهم ٌتم الذٌن الموظفٌن

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة 

 عمٌد شإون أعضاء هٌبة التدرٌس والموظفٌن

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 الموظفٌن أمن إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 اٌخىظُف لبً ِب 1.33.1.3

 وفقاً  و مناسبة بصورة المرشحٌن خلفٌة من تتؤكد أن الجوؾ جامعة على ٌتوجب فإنه مقاولٌن، أو موظفٌن مع التعاقد عند 4.02.8.0.0

 صحة من التحقق وكذلك واالبتمانٌة، الجنابٌة السجالت من التؤكد ذلك وٌشمل. المملكة فً المطبقة واللوابح لألنظمة

 .المرشح ومإهالت مرجعٌات

 

 اٌخىظُف وأحىبَ ششوط 1.33.1.3

 ما محدد شكلب توضح وأن األمنٌة، السٌاسة هذه إلى اإلشارة الجوؾ جامعة لدى التوظٌؾ وشروط أحكام تتضمن أن ٌجب 4.02.8.2.0

 :ٌلً

 التابعٌن المستخدمٌن أو الموظؾ قبل من جامعة الجوؾب الخاصة المعلومات وأنظمة المعلومات مع اآلمن بالتعامل المتعلقة المسبولٌات •

 .الثالث للطرؾ
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 .الثالثة األطراؾ أو الشركات من المستلمة المعلومات مع بالتعامل المتعلقة المسبولٌات •

 أو قانونٌة منشؤة أٌة من مطلوبة محددة سرٌة اتفاقٌات أٌة وكذلك الجوؾ، بـجامعة الخاصة اإلفشاء عدم/  السرٌة اتفاقٌة توقٌع وجوب •

 .تنظٌمٌة

 .التوظٌؾ أحكام مخالفة حالة فً ستطبق التً اإلدارٌة اإلجراءات إلى إشارة •

 

 

 وأحكام شروط توقٌع الجوؾ جامعة لدى الثالثة واألطراؾ والمقاولٌن الموظفٌن من المستخدمٌن جمٌع على ٌتعٌن 4.02.8.2.2

 .بها قبولهم على للداللة االرتباط/ التوظٌؾ

 

 وكجزء. المناسبة السرٌة اتفاقٌة توقٌع الجوؾ جامعة لدى  آخر لطرؾ تابع مستخدم أو مقاول أو موظؾ كل على ٌتعٌن 4.02.8.2.4

 .ذلك وبعد بها ارتباطه أثناء جامعة الجوؾ معلومات سرٌة على بالحفاظ التزامه تؤكٌد الشخص على السرٌة، اتفاقٌة من

 

 جمٌع وفهم قرأ أنه رسمٌة بصفة ٌقر أن الجوؾ جامعة لدى آخر لطرؾ تابع مستخدم أو مقاول أو موظؾ كل على ٌتعٌن 4.02.8.2.3

 .تطبٌقها المطلوب األمنٌة والمعاٌٌر واإلجراءات السٌاسات

 

 األشخبص ػًٍ االػخّبد 1.33.1.1

 المشاركة تفعٌل خالل من وذلك ربٌسٌٌن موظفٌن على كبٌرة بصورة االعتماد مخاطر من الحد الجوؾ جامعة على ٌنبؽً 4.02.8.4.0

 .الصدد هذا فً األخرى ووسابل الموظفٌن، من احتٌاطً ووجود الوظٌفً، واإلحالل التعاقب وتخطٌط المعرفة، فً

 

 اٌخأدَبُت اإلجشاءاث ػٍُّت 1.33.1.8

 .المعلومات وأمن تقنٌة سٌاسات انتهاك تم حال فً تؤدٌبٌة إجراءات الجوؾ جامعة تتخذ أن ٌجب 4.02.8.3.0

 

 .التؤدٌبٌة لإلجراءات الجوؾ جامعة موظفً أحد تعرٌض بعدم تسمح استثناءات أي اعتماد و توثٌق ٌجب 4.02.8.3.2

 

 اٌّمبوي أو اٌّىظف إلبٌت أو اسخمبٌت 1.33.1.3

 حقوق إللؽاء فوراً  المعلومات تقنٌة إدارة إبالغ المعنٌة اإلدارة مدٌر على فإن مقاول أو موظؾ إقالة أو استقالة حالة فً 4.02.8.5.0

 .النظام إلى المقاول أو الموظؾ ذلك دخول
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 التً المعلومات أنظمة كافة استرجاع ٌجب فإنه ثالث، طرؾ من مستخدم أو مقاول أو موظؾ خدمات انتهاء أو إنهاء عند 4.02.8.5.2

 .الجوؾ جامعة لـ ومؽادرته مستحقاته تسوٌة قبل وذلك الفور، على الطرؾ/ الشخص لذلك منحت

 

 اٌّمبوي أو اٌّىظف إلبٌت أو اسخمبٌت أو اٌذوس، حغُُش 1.33.1.3

اإلدارة العامة  بإبالغ فوراً  القٌام المعنٌة اإلدارة مدٌر على فإن مقاول، أو موظؾ إقالة أو استقالة أو الدور تؽٌٌر حالة فً 4.02.8.1.0

 وٌجب. المعلومات ألنظمة المقاول أو الموظؾ ذلك وصول حقوق تعدٌل/ إللؽاء لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 .اإلقالة أو االستقالة أو الدور تؽٌٌر إلجراءات وفقاً  ذلك مع التعامل

 

 اٌّىظف سٍىن ِشالبت 1.33.1.3

/عمادة شإإون أعضاء هٌبة التدرٌس المعلومات أمن إدارة> تبلٌػ مسبولٌة الجوؾ جامعة ومقاولً موظفً عاتق على تقع 4.02.8.7.0

 لدٌهم الذٌن اآلخرٌن األشخاص أو المقاولٌن أو زمالإهم بها ٌقوم مشبوهة أنشطة أي عن< المعنٌة اإلدارة أو/ والموظفٌن

 .الجوؾ امعةج لدى المعلومات أنظمة إلى الوصول إمكانٌة
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 اٌّؼٍىِبث أطىي إداسة 1.31

 اٌغشع 1.31.3

 بشكل وتصنٌفها عنها، محددٌن مسبولٌن وتعٌٌن تحدٌدها تم قد الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة أن من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .لها المناسبة األمنٌة الضوابط تحدٌد على ٌساعد مما بها، المتعلقة المعلومات أمن مخاطر وتصنٌؾ األنظمة هذه طبٌعة  مع ٌتوافق بما مناسب

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.31.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.31.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.31.3

 والمشارٌع التقنٌةالمشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات 

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.31.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.31.3

 المعلومات أصول إدارة إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.31.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.31.3

 اٌّؼٍىِبث أٔظّت حؼشَف 1.31.1.3

ؾ 4.04.1.0.0 4.04.8.0.0  مباشرة بصورة تإثر التً الطبٌعٌة و التقنٌة التحتٌة البنٌة أنها على المعلومات أنظمة الجوؾ جامعة تعرِّ

 :ٌلً ما ذلك وٌشمل ،جامعة الجوؾ معلومات وتخزٌن وتدمٌر وتبلٌػ ومعالجة تحدٌد على مباشرة ؼٌر أو

 المعلومات؛ لتقنٌة التطبٌقٌة البرامج •

 والهاتؾ ،(PABX) االتصاالت مقاسم مثل األخرى المعلومات معالجة وأجهزة الحاسوب أجهزة) المعلومات لمعالجة التقنٌة التحتٌة البنٌة  •

 ؛(ذلك وؼٌر الطابعات، المتنقل،

 واألمن؛ للشبكة التحتٌة البنٌة •

 ؛(إلخ جتماعات،اال ؼرؾ المكاتب، المبانً،) المادٌة التحتٌة البنٌة •
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 الوثابق؛ •

 .العالقة ذات األخرى التحتٌة البنٌة عناصر •

 

 

 اٌّؼٍىِبث أٔظّت ححذَذ 1.31.1.3

اإلدارة العامة لتقنٌة  قبل من األنظمة لتلك جرد إجراء خالل من الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة جمٌع تحدٌد ٌجب 4.04.8.2.0

 فً تجمٌعها تم التً المعلومات أن مالحظة مع. )المعلومات أنظمة تحدٌد إلجراءات وفقاً  المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 (.المعلومات ألنظمة الجرد هذا فً دمجها ٌجب المعلومات أنظمة سجالت

 

 اٌّؼٍىِبث أٔظّت حظُٕف 1.31.1.1

 نشاط على المتوقع األثر االعتبار فً األخذ مع الجوؾ، جامعة معلومات أنظمة من نظام لكل تصنٌؾ درجة تعٌٌن ٌجب 4.04.8.4.0

 .المعلومات نظام توفر أو سالمة أو سرٌة انتهاك حال فً جامعة الجوؾ

 

 تصنٌؾ لنظام طبقاً  المعلومات أنظمة بتصنٌؾ المعلومات أمن إدارة من بمساعدة المعلومات نظام عن المسبول على ٌجب 4.04.8.4.2

 .المعلومات أنظمة تصنٌؾ إلجراءات وفقاً  وذلك الجوؾ، جامعة معلومات أنظمة

 

 اٌّؼٍىِبث أٔظّت ػًٍ حؼشَفُت بطبلبث وضغ 1.31.1.8

 مصطلحات باستخدام النظام، ذلك راعً قبل من المادٌة المعلومات أنظمة من نظام كل على بطاقات وضع ٌتم ان ٌجب 4.04.8.3.0

 .المعلومات والمشارٌع التقنٌةاإلدارة العامة لتقنٌة  قبل من محددة البطاقات لتلك قٌاسٌة

 

 اٌّؼٍىِبث ألٔظّت واٌشاػىْ اٌّسئىٌىْ 1.31.1.3

ؾ 4.04.8.5.0  ولدٌهم النهابٌة المسبولٌة لهم تكون الذٌن اإلدارة أو الشخص أنه على المعلومات نظام عن المسبول الجوؾ جامعة ُتعرِّ

 .النظام سٌستخدم ومن كٌؾ وٌقررون المعلومات، بنظام المتعلقة الصالحٌات

 

ؾ 4.04.8.5.2  عملٌات، إدارة عن بالمسبولٌة تكلٌفهم تم الذٌن اإلدارة أو الشخص أنه على المعلومات نظام راعً الجوؾ جامعة ُتعرِّ

 .المعلومات عن المسبول من بتفوٌض المعلومات نظام من والتخلص وصٌانة، وتؽٌٌرات،

 

 .النظام ذلك أمن عن النهابٌة بالمسبولٌة المعلومات نظام عن المسبول ٌضطلع 4.04.8.5.4
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 لتوفٌر المطلوبة الضوابط تطبٌق  بمسبولٌة المعلومات أمن إدارة مع باالشتراك المعلومات أمن نظام راعً ٌضطلع 4.04.8.5.3

 .النظام لذلك األمان عوامل

 

 اٌّؼٍىِبث أٔظّت جشد ححذَذ 1.31.1.3

 وتحدٌث مراجعة إلجراءات وفقاً  األمر اقتضى إذا وتحدٌثها منتظم بشكل المعلومات أنظمة جرد مراجعة  ٌتم ان ٌجب 4.04.8.1.0

 .المعلومات أنظمة جرد

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 40 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ ِخبطش إداسة 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 األخذ مع لدٌها المعلومات بؤنظمة المتعلقة المعلومات أمن مخاطر تحدٌد و باكتشاؾ الجوؾ جامعة قٌام من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 التخاذ بالتخطٌط جامعة الجوؾ تقوم كما. العمل سٌر على ذلك وأثر األنظمة تلك منها تعانً التً الضعؾ ونقاط التهدٌدات االعتبار فً

 .تحدٌدها تم التً المعلومات أمن مع التعامل مخاطر لتخفٌؾ مناسبة مبادرات

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 ٌنطبق ال

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 اٌّؼٍىِبث أِٓ ِخبطش بئداسة جبِؼت اٌجىف اٌخضاَ 1.38.1.3

 فاعل بشكل وإدارتها جامعة الجوؾ لدى المعلومات أمن مخاطر تحدٌد تم أنه من  تتؤكد أن الجوؾ جامعة إدارة على 4.03.8.0.0

 .الجوؾ جامعة نشاط على المخاطر تلك آثار االعتبار فً األخذ مع الواجبة وبالسرعة وبكفاءة

 

 لسٌر الٌومٌة العملٌات ذلك ومثال ،جامعة الجوؾ لدى العمل أنشطة من كجزء وإدارتها المعلومات أمن مخاطر تقٌٌم ٌجب 4.03.8.0.2

 التطبٌق من التؤكد خالل من ذلك، وؼٌر المعلومات، أنظمة عملٌات والتنفٌذ، التطوٌر المعلومات، أنظمة حٌازة العمل،

 .جامعة الجوؾ لدى المعلومات أمن ومعاٌٌر وإجراءات لسٌاسات المناسب

 



 
   

  

  

 

 84 من 41 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اٌؼًّ سُش ػًٍ اسخٕبدا اٌّخبطش حمُُُ 1.38.1.3

 الموظفٌن أسلوب ٌعتمد أن ٌجب. المطلوبة التفاصٌل ؼزارة على اعتمادا متعددة مستوٌات على المخاطر تقٌٌم ٌمكن 4.03.8.2.0

 األنظمة تلك وأهمٌة حساسٌة مدى على جامعة الجوؾ لدى المعلومات أنظمة مخاطر لتقٌٌم المعنٌة الثالثة واألطراؾ

 .االعتبار بعٌن األنظمة تلك ألمن المعطاة التصنٌؾ درجة باخذ أي للشركة،

 

 :خالل من المعلومات أنظمة جمٌع أمن مخاطر تقٌٌم ٌتم أن ٌجب 4.03.8.2.2

 .الجامعة لسٌاسة طبقاً  المعلومات لنظام األمنً التصنٌؾ فهم •

 لدى المعلومات أمن سٌاسات إلى بالرجوع( األمنً تصنٌفها ومستوى نوعها على بناءً ) المعلومات ألنظمة المطلوبة األمنٌة الضوابط تحدٌد •

 .الصدد هذا فً األخرى الممارسات وأفضل للنظام المحددة والمعاٌٌر جامعة الجوؾ

 .مناسبة أمنٌة فحص أسالٌب إجراء أو باألمر المعنٌٌن الربٌسٌة المصالح أصحاب مع مناقشتها خالل من الضوابط تلك حالة تقٌٌم •

 

 

 ذات أنها على المصنفة المعلومات ألنظمة المحددة األمن لمعاٌٌر تفصٌلً تنقٌح بإجراء الجوؾ جامعة تقوم ان ٌجب 4.03.8.2.4

 تحلٌل إجراء المنهجٌة هذه تتطلب قد. المعلومات أمن لمخاطر رسمٌة تقٌٌم منهجٌة إتباع خالل من وذلك عالٌة مخاطر

 المتعلق األمنً والتصنٌؾ األنظمة، تلك فً المحددة الضعؾ ونقاط والتهدٌدات المعلومات، أنظمة وخواص لبٌبة تفصٌلً

 .جامعة الجوؾ أعمال على ذلك أثر االعتبار فً األخذ مع المحددة، بالمالحظات

 

 تلك لمخاطر تقٌٌم وإجراء تخطٌط بمسبولٌة المعلومات أمن إدارة مع باالشتراك المعلومات أنظمة عن المسبول ٌضطلع 4.03.8.2.3

 .عنها المسبولٌن األنظمة

 

  بهب اٌمبىي و اٌّخبطش حخفُف 1.38.1.1

 عملٌة من كجزء تحدٌدها و اكتشافها تم التً المعلومات أمن مخاطر مع مناسب بشكل التعامل الجوؾ جامعة على ٌنبؽً 4.03.8.4.0

 .المخاطر تقٌٌم

 

 التقنٌة والطبٌعة جامعة الجوؾ على أثرها حٌث من المخاطر تقٌٌم عملٌة جراء اكتشافها تم التً المالحظات مراجعة ٌجب 4.03.8.4.2

 ٌجب ثم ومن التقنٌة، أو بالعملٌات المتعلقة التخفٌؾ مبادرات/ وإجراءات المناسبٌن األشخاص تحدٌد ٌجب كما و. للخطر

 .فاعل بشكل وتطبٌقها واعتمادها الجوؾ، جامعة إدارة إلى المربٌات رفع

 

اإلدارة  لمشرؾ العام علىل النهابٌة الصالحٌة وتكون. فعال بشكل تخفٌفها ٌتعذر متبقٌة مخاطر أي الجوؾ جامعة تقبل قد 4.03.8.4.4

 .المتبقٌة المخاطر بقبول المتعلقة القرارات بشؤن  العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 



 
   

  

  

 

 84 من 42 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 43 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبسبث إداسة 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 النشاط لمتطلبات وفقاً  وذلك الجوؾ، جامعة لدى المعلومات أمن وإجراءات ومعاٌٌر سٌاسات وتبلٌػ ابقاء هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .السعودٌة العربٌة المملكة فً المطبقة واللوابح واألنظمة

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 مدٌر إدارة أمن المعلومات

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌةالمشرؾ 

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

  المعلومات أمن سٌاسات إدارة إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 اٌّؼٍىِبث أِٓ وإجشاءاث وِؼبَُش سُبسبث وححذَذ ِشاجؼت 1.33.1.3

 ألفضل وفقاً  المعلومات أمن وإجراءات ومعاٌٌر لسٌاسات سنوي وتحدٌث مراجعة بإجراء المعلومات أمنإدارة  قومت 4.05.8.0.0

 وذلك األخرى، االلتزام ومتطلبات والنظامٌة القانونٌة والمتطلبات المعلومات أمن مخاطر تقٌٌم نتابج و العالمٌة الممارسات

 .المعلومات أمن وإجراءات ومعاٌٌر سٌاسات وتحدٌث بمراجعة المتعلقة اإلجراءات باستخدام

 

 وتبلٌػ رنش ٌجب كما. الجوؾ جامعة إدارة قبل من المعلومات أمن سٌاسة وثٌقة على ٌتم تحدٌث أي اعتماد ٌجب 4.05.8.0.2

 .الصلة ذات الخارجٌة واألطراؾ بالموظفٌن المتعلقة واإلجراءات والمعاٌٌر السٌاسات

 



 
   

  

  

 

 84 من 44 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 هامة تؽٌٌرات أي مع ٌتوافق بما المعلومات أمن وإجراءات ومعاٌٌر سٌاسات تحدٌث بمسبولٌةً  المعلومات أمنإدارة  عنىت 4.05.8.0.4

 .الجوؾ جامعة لدى المعلومات أمن مخاطر بٌبة على تطرأ

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 45 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 واٌبُئٍ اٌّبدٌ األِٓ 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 جامعة لدى المعلومات أمن وأنظمة مرافق مع والتداخل به المصرح ؼٌر الدخول لمنع األساسٌة القواعد تحدٌد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 على سلبٌاً  التؤثٌر شؤنها من والتً المختلفة، المادٌة التهدٌدات إلى التعرض من والموظفٌن المعلومات أمن على والحفاظ حماٌة وكذلك الجوؾ

 .العمل عن توقفها أو المعلومات أنظمة خدمات

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة

 إدارة األمن الجامعً

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 مدٌر إدارة األمن الجامعً

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 والبٌبً المادي األمن إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 مرافق ذلك فً بما الجوؾ جامعة لدى المادٌة المرافق إلى بالدخول الجوؾ جامعة ومقاولً وموردي لموظفً ٌسمح 4.01.8.0.0

 الدخول صالحٌة منح إلجراءات وفقاً  هوٌتهم من والتحقق بؤنفسهم التعرٌؾ على بناءً  فقط ذلك و المعلومات، معالجة

 .المادي

 

 نقطة إلى العامة الدخول مناطق من نقلها قبل الجوؾ جامعة من والخارجة إلى الداخلة المواد بتفتٌش القٌام ٌتعٌن 4.01.8.0.0

 موظفً قبل من وتسجٌلها المعلومات عن المسبول قبل من النقل طلبات  بجمٌع رسمٌاً  التصرٌح ٌتم أن وٌجب. استخدامها

 .المادي األمن

 



 
   

  

  

 

 84 من 46 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 .بذلك للقٌام ومإهلٌن لهم مصرح صٌانة موظفً قبل من الجوؾ جامعة معدات وإصالح صٌانة تتم أن ٌنبؽً 4.01.8.0.0

 

 بـجامعة الخاص المادي المخطط توزٌع ٌجب كما لمرافقها المادي ألمنا مخطط بتطوٌر الجوؾ جامعة تقوم أن ٌجب 4.01.8.0.0

 وٌمكن. بالدخول التصرٌح متطلبات تحكم التً القٌود من أعلى مستوى منطقة لكل ٌكون بحٌث مناطق على الجوؾ

 :كالتالً المحٌطٌة المناطق تصنٌؾ

 (.العامة للمراقبة المنطقة هذه وتخضع محدودة قٌود: )االستقبال ومنطقة العامة المنطقة •

 (.العامة للمراقبة المنطقة تخضع كما. المنطقة هذه إلى ٌدخلون الذٌن الزوار مرافقة و الدخول تسجٌل ٌتم محدود، دخول) المكاتب منطقة •

 (.لإلشراؾ المنطقة تخضع. الزوار دخول مرافقة و الدخول تسجٌل ٌتم محدود، دخول) اآلمنة الدخول منطقة •

 حصول ٌجب. الدخول تسجٌل ٌتم. عالٌة لقٌود ٌخضع الدخول. )فقط لهم المصرح األشخاص دخول على تقتصر التً – المقٌد الدخول منطقة •

 (.للمراقبة المنطقة تخضع. بالدخول محدد تصرٌح على المنطقة هذه إلى ٌدخلون الذٌن والزوار الموظفٌن

 

 

 المعلومات أنظمة مخاطر مع ٌتوافق بما األمان بعوامل تتمتع المادٌة منشآتها جمٌع أن من الجوؾ جامعة تتؤكد أن ٌجب 4.01.8.0.0

 .المنشآت تلك فً

 

 مع للتعامل تمارٌن وإجراء الطاربة الحرٌق لحوادث االستجابة عن مشتركة بمسبولٌة إدارة األمن الجامعً تضطلع 4.01.8.0.0

 الحرٌق

 

 المخاطر تصنٌؾ مستوٌات مع ٌتوافق بما لدٌها والبٌبً المادي األمن ضوابط مراقبة من الجوؾ جامعة تتؤكد أن ٌجب 4.01.8.0.0

 .العالقة ذات المادي األمن لبٌبة

 

 :ٌلً مما التؤكد ٌجب 4.01.8.0.2

 .البٌبة ناحٌة من مستقرة ؼٌر منطقة فً تقع ال المعلومات معالجة مرافق أن •

 (.وخالفه الكٌمابٌة المختبرات مثل) خطرة مجاورة مرافق أي من مقربة على المعلومات معالجة مرافق وقوع عدم •

 لتفادي الربٌسً الموقع عن بعٌداً  آمنة مسافة على المساندة النسخ ووسابط الطاربة الحاالت فً استخدامها المزمع المعدات تخزٌن ٌتم •

 .الربٌسً بالموقع تلم التً الكارثة لنفس التعرض

 

 



 
   

  

  

 

 84 من 47 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 إلى الدخول وٌكون. المعلومات تقنٌة/ النشاط عن المسبول قبل من والمقٌدة اآلمنة المناطق إلى الوصول اعتماد ٌتم 4.01.8.0.2

 عن مباشرة مسبولٌة لدٌهم الذٌن األشخاص على محصوراً  الخوادم ؼرؾ مثل مرتفع أمنً بتصنٌؾ تتمتع التً المناطق

 .الخوادم ؼرفة وصٌانة تشؽٌل

 

 .لها أمنً تصنٌؾ وتعٌن جامعة الجوؾ لدى المادٌة المنشآت جمٌع تحدٌد ٌتم 4.01.8.0.2

 

 األمن ضوابط تحدد والتً المخاطر، على المبنٌة والبٌبً المادي األمن مراقبة خطة بتطوٌر إدارة األمن الجامعً تقوم 4.01.8.0.2

 .الصدد بهذا تحدٌدها سٌتم التً والمسبولٌات مراقبتها الواجب والبٌبً المادي

 

 .منتظم بشكل والبٌبً المادي لألمن التحتٌة البنٌة ومعدات أجهزة فحص ٌتم أنه من إدارة األمن الجامعً تتؤكد أن ٌنبؽً 4.01.8.0.2

 

 تلك مراقبة ٌنبؽً كما(. شهرٌة  بصفة تكون أن وٌفضل) سنوي ربع بشكل الحرٌق مع التعامل تمارٌن إجراء ٌنبؽً 4.01.8.0.2

 .وأدابهم بمساهمتهم تتعلق بإفادات المشاركٌن جمٌع وتزوٌد التمارٌن،

 

 أثناء فرٌدة تعرٌفٌة شارة ٌضعوا أن اآلخرٌن والزوار الجوؾ جامعة ومقاولً وموردي موظفً من ٌُطلب أن ٌجب 4.01.8.0.4

 .دابم بشكل الجوؾ جامعة مرافق فً تواجدهم

 

 أمن تصنٌؾ درجة االعتبار بعٌن األخذ مع الجوؾ جامعة لدى المادٌة للمنشآت والبٌبً المادي األمن تخطٌط ٌتم 4.01.8.0.4

 .الجوؾ جامعة لدى المادٌة التحتٌة البنٌة من المحدد بالنوع المتعلقة  والمعاٌٌر المعلومات

 

 ذلك فً بما) والمنتظمة الوقابٌة الصٌانة سجالت ومراجعة وتوثٌق وتنفٌذ بجدولة القٌام الجوؾ جامعة على ٌتعٌن 4.01.8.0.4

 .المعدات صٌانة خطة وتنفٌذ تطوٌر إلجراءات وفقاً  وذلك المعلومات، نظام لعناصر( اإلصالحات

 

 وضع ٌتعٌن فإنه وعلٌه. ٌدوٌة حرٌق بطفاٌات تجهٌزها سٌتم التً الحرجة المواقع بتحدٌد إدارة األمن الجامعً تقوم 4.01.8.0.4

 واستخدام التوعوي التدرٌب أثناء الموظفٌن لجمٌع دوري بشكل موقعها عن والتبلٌػ المناطق تلك على واضحة بطاقات

 .الموجزة النشرات

 

 الزابر اسم توثٌق ٌتم أن ٌجب. الجوؾ جامعة لزوار به االحتفاظ ٌتم الذي الزوار سجل على زابر كل ٌوقع أن ٌنبؽً 4.01.8.0.3

 .السجل ذلك فً والتارٌخ المؽادرة ووقت الدخول ووقت الزٌارة من والؽرض وشركته
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 الضوابط ومراقبة وتنفٌذ تصمٌم من للتؤكد بٌنها فٌما التنسٌق بمسبولٌة المعلومات أمن وإدارة ،إدارة األمن الجامعً تعنى 4.01.8.0.3

 .المخاطر على القابمة المحددة

 

. بعد عن أو محلٌاً  تنفٌذها ٌتم تشخٌصٌة وأنشطة صٌانة أنشطة بؤي والتحكم بـمراقبة التفوٌض الجوؾ جامعة على ٌتعٌن 4.01.8.0.3

جامعة  موظفً وعلى التشخٌصٌة، واألنشطة بعد عن تتم التً و/ المحلٌة الصٌانة عملٌات كافة مراقبة علٌها أن كما

 .البعٌدة لألنشطة الصٌانة سجالت مراجعة المعنٌٌن الجوؾ

 

 الداخل من لتفتح الحرٌق مخارج أبواب تجهٌز ٌتم الحرٌق، بسبب اإلخالء أثناء المطلوبة المادي األمن تدابٌر من كجزء 4.01.8.0.3

 .الطوارئ مخرج فتح عند فوراً  لتنطلق الحرٌق إنذارات إعداد ٌنبؽً كما. فقط

 

 .العمل لمنشآت إلى الدخول بطاقة باستخدام بعضهم الموظفٌن مشاركة باتاً  منعاً  ٌمنع 4.01.8.0.5

 

 ٌسهل مكان فً الحساسة المعالجة مرافق مواقع تحدٌد فً المستخدمة الداخلٌة والوثابق الهاتؾ أدلة وضع عدم ٌجب 4.01.8.0.1

 .المطلوبة األمنٌة الصالحٌات لدٌهم لٌست الذي والخارجٌٌن الداخلٌٌن الموظفٌن قبل من إلٌها الوصول

 

 .الجوؾ جامعة موظفً قبل من اآلمنة المناطق فً تجوالهم أثناء الزوار جمٌع مرافقة ٌجب 4.01.8.0.7

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 51 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اٌىىاسد حبٌت فٍ واالسخشجبع االحخُبطُت إٌسخ 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 وسرٌع مخطط بشكل الجوؾ جامعة لدى استرجاعها و اإللكترونٌة للمعلومات مساندة نسخ عمل ٌتم أن من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .العمل متطلبات على بناء وآمن وفعال

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو شؽٌلهابت الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 واسترجاعها االحتٌاطٌة النسخ إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 احتٌاجات على بناءً  الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة فً المخزنة اإللكترونٌة البٌانات من احتٌاطٌة نسخ اخذ ٌتم 4.07.8.0.0

 .االحتٌاطٌة النسخ خطة تطوٌر إلجراءات ووفقاً  العمل

 

( عادي متوسط، عالً،) للمعلومات األمنً التصنٌؾ مستوى على بناءً  المعلومات ألنظمة االحتٌاطٌة النسخ تخطٌط ٌتم 4.07.8.0.2

 المسبول من االحتٌاطٌة النسخ متطلبات فً النظر ٌجب كما. للمعلومات األمنٌة السٌاسة فً الواردة الصلة ذات والضوابط

 . المساندة خطط إعداد عند المعلومات نظام عن



 
   

  

  

 

 84 من 50 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 

 التً المعلومات تقنٌة أنظمة لجمٌع االحتٌاطٌة النسخ أخذ عن مسبولتان المعلومات وأمن المعلومات تقنٌة إدارتا تكون 4.07.8.0.4

 .األنظمة لتلك تطوٌرها تم التً االحتٌاطٌة النسخ لخطط وفقاً  وذلك ٌدٌرونها،

 

 الحساسة المعلومات لجمٌع مساندة احتٌاطٌة نسخ على والحفاظ أخذ عن مسبولٌن الجوؾ جامعة موظفً جمٌع ٌكون 4.07.8.0.3

 الموظفٌن مساعدة علوماتالم تقنٌة إدارة على وٌتعٌن. المحمولة والحواسٌب الشخصٌة، الحاسوب أجهزة فً الموجودة

 .االحتٌاطٌة للنسخ المختار الوسط أو الشبكة ملفات خوادم على االحتٌاطٌة النسخ تلك أخذ على

 

 االحخُبطُت إٌسخ وسبئط 1.33.1.3

 .لالستخدام وصالحة األخطاء من خالٌة أنها من التؤكد بحٌث االحتٌاطٌة، النسخ لتخزٌن مناسبة وسابط استخدام ٌجب 4.07.8.2.0

 

 لالستخدام وصالحة األخطاء من خالٌة أنها من التؤكد بحٌث االحتٌاطٌة، النسخ لتخزٌن مناسبة وسابط استخدام ٌجب 4.07.8.2.2

 

 أٌهما مسبقاً  محددة زمنٌة فترات على أو خطؤ أي مواجهة بعد الفور على االحتٌاطٌة النسخ تخزٌن وسابط استبدال ٌجب 4.07.8.2.4

 .أوالً  ٌقع

 

 مدٌر أوٌقوم االحتٌاطٌة النسخ نظام بواسطة آلٌاً  وترقٌمها االحتٌاطٌة النسخ تخزٌن وسابط على مناسبة بطاقات وضع ٌتم 4.07.8.2.3

 وسابط تعرٌؾ بطاقات تتضمن أن وٌجب.  ٌدوٌاً  بترقٌمها بذلك النسخ تلك بؤخذ ٌقوم الذي المعلومات لتقنٌة التابع النظام

 :أدنى الحد على التالٌة المعاٌٌر االحتٌاطٌة النسخ

 .النظام اسم •

 .النسخة استحداث تارٌخ •

 .الحساسٌة حٌث من التصنٌؾ •

 .الجوؾ جامعة مع االتصال معلومات •

 

 

 تلك استبدال ٌتم أن على االحتٌاطٌة، النسخ وسابط استخدام متابعة المعلومات تقنٌة إلدارة التابع النظام مدٌر على ٌتوجب 4.07.8.2.5

 .علٌه المنصوص التكرار عدد بحسب استخدامها بعد الوسابط

 



 
   

  

  

 

 84 من 51 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 ببٌبُبٔبث االحخفبظ 1.33.1.1

 أنظمة بجمٌع الخاصة للبٌانات احتٌاطٌة بنسخ االحتفاظ من بالتؤكد المعلومات وأمن المعلومات تقنٌة إدارتا تقوم 4.07.8.4.0

 .النظام متطلبات حسب أو المعنٌة التنظٌمٌة الجهة متطلبات بموجب أو الجوؾ، جامعة قبل من المطلوبة للمدة المعلومات،

 

 االحخُبطُت إٌسخ اسخشجبع 1.33.1.8

 .المعلومات عن المسبول من مناسب تفوٌض على وبناءً  الحاجة، أساس على االحتٌاطٌة النسخ استرجاع ٌتم 4.07.8.3.0

 

 .االحتٌاطٌة النسخ استرجاع إلجراءات وفقاً  االحتٌاطٌة النسخ استرجاع ٌتم 4.07.8.3.2

 

 االحخُبطُت إٌسخ اسخشجبع فحض 1.33.1.3

 البٌانات من عٌنة على االحتٌاطٌة النسخ استرجاع على اختبارات بإجراء المعلومات وأمن المعلومات تقنٌة إدارتا تقوم 4.07.8.5.0

 .لالسترجاع قابلٌتها من للتؤكد دوريً  بشكل االحتٌاطٌة النسخ فً المخزنة

 

 .االحتٌاطٌة النسخ استرجاع فحص إلجراءات وفقاً  االحتٌاطٌة النسخ استرجاع اختبارات إجراء ٌتم ..5.8.7..4
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 اإلٌىخشؤُت اٌخذِبث 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 بناءً  اإللكترونٌة الخدمات تدعم التً المعلومات بؤنظمة المحٌطة المخاطر مع تتعامل الجوؾ جامعة أن من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .المملكة فً المتبعة واللوابح لألنظمة وطبقاً  الصدد بهذا المطبقة الممارسات أفضل على

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 ٌنطبق ال

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 اإلٌىخشؤُت اٌخؼبِالث ػًٍ وذًٌُ اإلٌىخشؤُت واٌخىالُغ اٌسجالث لبىي 1.31.1.3

 التعامالت تنفٌذ على معتمدا قانونٌا دلٌالً  اإللكترونٌة والتوقٌعات اإللكترونٌة السجالت أن الجوؾ جامعة َتعتبر 4.08.8.0.0

 .اإللكترونٌة

 

 بتؤدٌة قانونٌاً  ملزمة نفسها وتعتبر إلكترونٌة، بعملٌات عنها المعبر العقود على والموافقة بقبول الجوؾ جامعة ُتقر 4.08.8.0.2

 .اإللكترونٌة التعامالت بموجب بها المناطة مسبولٌاتها
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 وبرمجتها إعدادها ٌتم والتً أكثر أو اإللكترونٌة للمعلومات نظامٌن بٌن إلكترونٌاً  العقود إبرام ٌمكن أنه الجوؾ جامعة ُتقر 4.08.8.0.4

 الوظابؾ تلك ألداء مقدماً 

 

 أو اإللكترونٌة التعامالت من كجزء رقمٌة تواقٌع أو إلكترونٌة سجالت أي إرسال عن مسبولة نفسها الجوؾ جامعة َتعتبر 4.08.8.0.3

 استحداث أن احتساب ٌمكن وال. موظفٌها بواسطة أو لدٌها المعلومات أنظمة بواسطة األخرى اإللكترونٌة االتصاالت

 .الوسٌط قبل من تتم السجالت

 

 اإلٌىخشؤُت واٌخىالُغ اإلٌىخشؤُت اٌخؼبِالث ٔظبَ أِٓ 1.31.1.3

. لذلك المساندة وأنظمتها اإللكترونٌة تواقٌعها وسرٌة سالمة لحماٌة المطلوبة األمنٌة التدابٌر باتخاذ الجوؾ جامعة تتعهد 4.08.8.2.0

 التعامالت ألنظمة جامعة الجوؾ معاٌٌر مع ٌتوافق بما اإللكترونٌة التعامالت ألنظمة محددة أمنٌة ضوابط وضع وٌنبؽً

 .الشؤن بهذا المتعلقة  القانونٌة والمتطلبات اإللكترونٌة

 

 .الرقمٌة داتالشها توثٌق خدمات لمقدم صحٌحة معلومات تقدم أنها من تتؤكد أن الجوؾ جامعة على 4.08.8.2.2

 

 بتوقٌعها المتعلقة معلوماتها على تطرأ تؽٌٌرات بؤي الرقمٌة الشهادات خدمات مقدم إبالغ من تتؤكد أن الجوؾ جامعة على 4.08.8.2.4

)  استخدامها الموقؾ اإللكترونً التوقٌع عناصر من عناصر أي استخدام تعٌد أال الجوؾ جامعة على أن كما. اإللكترونً

 .آخر توثٌق خدمات مقدم مع( جزبٌة أو كلٌة بصفة

 

 :ٌلً بما لموظفٌها وال الجوؾ، جامعة لـ ٌسمح ال 4.08.8.2.3

 بصورة المقلدة أو المزورة  الوثابق من أي استخدام أو رقمٌة، توثٌق شهادة أو إلكترونً، توقٌع أو إلكترونً، سجل أي تقلٌد أو تزوٌر •

 .متعمدة

 .الرقمٌة الشهادات خدمات لمقدم خاطبة معلومات تقدٌم •

 .منه صحٌح تفوٌض على الحصول دون شخص ألي اإللكترونً التوقٌع نظام على االستٌالء أو استحداث، إعادة أو نسخ، أو إلى، الوصول •

 أٌة إلؽاء أو تعلٌق أو بـ القبول أو على للحصول بالتقدم تفوٌض لدٌهم بؤن افتراءً  االدعاء أو شخص بؤي الخاصة الشخصٌة استخدام إساءة •

 .رقمً توثٌق شهادة

 .متعمد بشكل آخر شخص أي سٌطرة تحت وضعها أو ،(معلقة) موقفة أو صحٌحة، ؼٌر مزورة،/ مقلدة تكون رقمً توثٌق شهادة أٌة نشر •
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 سلٍّ حىلُغ اسخخذاَ إسبءة ػٓ اٌخبٍُغ 1.31.1.1

أمن  إدارة عملٌة خالل من وذلك الرقمً للتوقٌع استخدام إساءة أٌة عن الفوري التبلٌػ من تؤكدٌ أن الموظؾ على 4.08.8.4.0

 .الرقمٌة الشهادات خدمات مقدم تبلٌػ كذلك و ،المعلومات
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 اٌّؼٍىِبث أٔظّت وحطىَش ششاء 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 .الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة وتطوٌر شراء حٌاة دورة طوال األمنً التكامل من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً معلوماتال أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات

 مدٌر إدارة المشارٌع التقنٌة

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المعلومات والمشارٌع التقنٌةالمشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة 

 

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 األنظمة وتطوٌر شراء إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 اٌّخبطش ػًٍ اٌمبئّت اٌّؼٍىِبث أِٓ ٌّخطٍببث اٌّسبك اٌخخطُط 1.33.1.3

 تطوٌر عملٌات لجمٌع النظام تطوٌر حٌاة دورة إلدارة متكاملة وثٌقة على وتحافظ تطور أن الجوؾ جامعة على ٌنبؽً 4.09.8.0.0

 :ٌلً ما أدنى بحد النظام تطوٌر حٌاة دورة وثٌقة وتشمل. والتطبٌقات األنظمة

 (التخطٌط) المشروع بدء •

 (التحلٌل) المتطلبات تحدٌد •
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 النظام تصمٌم •

 النظام تطوٌر •

 الفحص •

 والدعم التنفٌذ •

 

 

 المتطلبات وتحلٌل التخطٌط مرحلة من كجزء مسبق بشكل الجوؾ جامعة معلومات ألنظمة األمنٌة المتطلبات تحدٌد ٌجب 4.09.8.0.2

 .النظام شراء/ تطوٌر حٌاة دورة  فً

 

 .المعلومات أنظمة من نظام لكل الشاملة العملٌة الدراسة من كجزء وتوثٌقة علٌها والموافقة األمنٌة المتطلبات تبرٌر ٌجب 4.09.8.0.4

 

 لمتطلبات التخطٌط ٌنبؽً فإنه وعلٌه. المخاطر إلى استناداً  المعلومات أمن متطلبات بتخطٌط تقوم أن الجوؾ جامعة على 4.09.8.0.3

 بكل األخذ كذلك و( عالً متوسط، مرتفع،) األمنً تصنٌفها مستوٌات على بناءً  المعلومات أنظمة من لكل المعلومات أمن

 .الصدد بهذا المطبقة الممارسات وأفضل الجوؾ جامعة لدى نظام لكل  المحددة األمنٌة المعاٌٌر فً الضوابط من

 

 األمنٌة المتطلبات بتحدٌد المعلومات أمن إدارة مع بالتعاون تقوم أن ٌع التقنٌةوإدارة المشار المعلومات تقنٌة إدارة على 4.09.8.0.5

 .المعلومات أنظمة وتطوٌر شراء متطلبات إلجراءات وفقاً  وذلك الجوؾ، جامعة لدى المعلومات ألنظمة

 

 اٌّؼٍىِبث أٔظّت حٕفُز/ حطىَش فٍ األِٓ 1.33.1.3

 للمتطلبات المالبم التطبٌق من المعلومات أمن إدارةإدارة المشارٌع التقنٌة و مع بالتشاور المعلومات تقنٌة إدارة تتؤكد 4.09.8.2.0

 .النظام ذلك شراء/تطوٌر حٌاة دورة أثناء المعلومات لنظام المحددة األمنٌة

 

 الفحص/ التقٌٌم إجراء وٌتم. التنفٌذ مرحلة فً األمنً الفحص/ التقٌٌم إلى الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة تخضع 4.09.8.2.2

 بهذا المطبقة الممارسات وأفضل  المعنً للنظام المحددة األمن ومعاٌٌر المعلومات، لنظام المخاطر لتصنٌؾ وفقا األمنً

 .الجوؾ جامعة لدى الصدد

 

 تم التً األنظمة إعداد عند المعلومات أنظمة لجمٌع االفتراضٌة المرور وكلمات المستخدمٌن أسماء تؽٌٌر ٌتم أن ٌنبؽً 4.09.8.2.4

 .تطبٌقها وقبل شراإها

 



 
   

  

  

 

 84 من 57 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 إلٌها به المصرح ؼٌر الدخول من وحماٌتها األمنٌة االختبارات بٌانات نتابج مراقبة ٌتم 4.09.8.2.3

 

 األسبسُت اإلػذاداث 1.33.1.1

 .الجدٌد المعلومات لنظام حدٌثة أساسٌة إعدادات وجود على والحفاظ وتوثٌق تطوٌر الجوؾ جامعة على ٌتعٌن 4.09.8.4.0

 

 نظام أجزاء تركٌب عملٌة من متكامل كجزء المعلومات لنظام األساسٌة اإلعدادات تحدٌث الجوؾ جامعة على ٌتعٌن 4.09.8.4.2

 .المعلومات

 

 إٌظبَ وربئك أِٓ 1.33.1.8

 مهام ٌإدون والذٌن فقط لهم المصرح األشخاص على النظام عملٌات وتطوٌر تصمٌم وثابق إلى الوصول ٌقتصر أن ٌجب 4.09.8.3.0

 .رسمٌة

 

 اٌّؼٍىِبث أٔظّت ػًٍ حؼذَالث إجشاء ػٕذ إُِٔت اػخببساث 1.33.1.3

 األنظمة فً األساسٌة التؽٌٌرات أن من بالتؤكد وإدارة المشارٌع التقنٌة  المعلومات أمن إدارة و المعلومات تقنٌة إدارة تقوم 4.09.8.5.0

 بذلك المتعلقة المعلومات أمن عواقب مع التعامل و تحدٌد ٌنبؽً لهذا و. الجوؾ معةجا لدى التؽٌٌر لسٌاسة وفقا تطبق

 .إجرابه قبل التؽٌٌر

 

 أجٕبُت دوي فٍ ِطىسة أٔظّت ششاء ػٕذ إضبفُت إُِٔت اػخببساث 1.33.1.3

 واللوابح والقوانٌن باألنظمة االلتزام من تتؤكد أن الجوؾ جامعة على فإن المعلومات، أنظمة من نظام أي حٌازة/شراء قبل 4.09.8.1.0

 شراء، أو حٌازة، بخصوص المملكة فً المتبعة الحكومٌة المشترٌات بإجراءات االلتزام كذلك و الموضوع بهذا المتعلقة

 .األجنبٌة الدول من المعلومات أنظمة تصنٌع أو تطوٌر، أو

 

 للسٌاسات وفقاً  صدٌقة ؼٌر دولة لدى تصنٌعه/ تطوٌره تم معلومات نظام أي شراء/حٌازة الجوؾ جامعة لـ ٌجوز ال 4.09.8.1.2

 .المملكة فً الحكومٌة واإلجراءات

 

 :ٌلً ما عالٌة مخاطر وذات حساسة مخاطر ذات معلومات أنظمة تنفٌذ/ بتطوٌر ثالث طرؾ قٌام ٌتطلب 4.09.8.1.4

 (.ذلك ٌنطبق عندما المصدرٌة الشفرة مراجعة ذلك فً بما) الدقٌقة األمنٌة االختبارات إلى قبوله قبل المعلومات نظام إخضاع •

 .السعودٌة الحكومٌة المشارٌع فً للعمل أمنٌة تصارٌح الثالث للطرؾ التابعٌن المعنً النظام تنفٌذ/ تصمٌم موظفً لدى ٌكون أن •
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 اٌخغُُش إداسة 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 احتماالت من الحد ٌتسنى كً الربٌسٌة المعلومات أنظمة على تطرأ التً التؽٌٌرات بجمٌع الفعال التحكم من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .المعلومات ألنظمة بها المصرح ؼٌر التؽٌٌرات عن الناشا والتحاٌل الؽش أو المعلومات تقنٌة خدمات توقؾ أو انقطاع

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

  طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة 

 

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 لتاٌؼال راث اإلجشاءاث 1.33.3

 التؽٌٌر إدارة إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 اٌخغُُش ِؼبَُش 1.3..1.3

 التؽٌٌرات ذلك فً بما رسمً بشكل التؽٌٌرات جمٌع على والسٌطرة إدارة تتم أن من الجوؾ جامعة تتؤكد أن ٌجب 4.21.8.0.0

/ العملٌات بٌبة فً وجودها أثناء جامعة الجوؾ لدى الربٌسٌة المعلومات أنظمة على الطاربة التؽٌٌرات أو االعتٌادٌة

 التً بالنتابج مقارنتها و تنفٌذها بعد ومراجعتها تنفٌذها، قبل واعتمادها التؽٌٌرات وتقٌٌم تسجٌل ٌتم أن ٌنبؽً كما. اإلنتاج

 .أجلها من المسبق التخطٌط تم قد

 

 :أدناه موضح هو وحسبما أهمٌتها مدى على بناءً  لدٌها التؽٌٌر طلبات فبات تحدد أن الجوؾ جامعة على ٌنبؽً 4.21.8.0.2
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 .تنفٌذها قبل التؽٌٌر طلب واعتماد للمراجعة مسبقة فترة تتطلب التً المعلومات أنظمة على التؽٌٌرات وهً: االعتٌادي التؽٌٌر •

 خدمات على كبٌراً  سلبٌاً  أثراً  تسبب قد فإنها وإال مستعجل، بشكل إجرابها ألهمٌة نظراً  أولوٌة لها ٌوجد التً التؽٌٌرات وهً: الطارئ التؽٌٌر •

 ووجوب الوقت لضٌق نظراً  لمعاٌٌرها ٌخضع وال العادٌة التؽٌٌرات على األولوٌة ٌعطى التؽٌٌرات من النوع وهذا. الربٌسٌة المعلومات تقنٌة

 .ٌمكن ما بؤسرع إجرابه

 

 

 اٌؼبدَت اٌخغُُشاث 1.3..1.3

 .التؽٌٌر إدارة إلجراءات وفقاً  الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة على العادٌة التؽٌٌرات جمٌع إجراء ٌتم 4.21.8.2.0

 

 المناسبة التخفٌؾ إجراءات تتخذ وأن المعلومات، أمن على التؽٌٌر آثار اعتبارها فً تؤخذ أن الجوؾ جامعة على ٌتعٌن 4.21.8.2.2

 .التؽٌٌر على المترتبة اآلثار من للحد

 

 قد التً األخرى المعلومات أنظمة/ نظام تحدٌد من التؤكد ٌجب فإنه المعلومات، أنظمة على تؽٌٌر أي وتنفٌذ اعتماد قبل 4.21.8.2.4

 منهم المناسب االعتماد على والحصول, العملٌة فً األنظمة لتلك والراعٌن المسبولٌن إشراك ٌتم وأنه التؽٌٌر، جراء تتؤثر

 .التؽٌٌرات/التؽٌٌر تنفٌذ على

 

 .الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة إعدادات على بها المصرح التؽٌٌرات بإجراء فقط ٌسمح 4.21.8.2.3

 

المشرؾ العام على  من المكونة< التؽٌٌر إدارة لجنة> قبل من للتقنٌة التحتٌة البنٌة على العادٌة التؽٌٌرات اعتماد ٌتم 4.21.8.2.5

إدارة  ومدٌر المعلومات تقنٌة إدارة مدٌر و المعلومات أمن إدارة مدٌر و اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 المشارٌع التقنٌة.

 

 .اإلنتاج بٌبة إلى ؽٌٌرالت عن بإصدار التصرٌح قبل الفحص بٌبة فً التؽٌٌرات اختبار ٌتم 4.21.8.2.1

 

 اٌطبسئت اٌخغُُشاث 1.1..1.3

 عن مإقتاً  التجاوز ٌتم أن وجب طاربة، واستجابة إجراءات تتطلب التً و الحرجة المهمات تؽٌٌرات إجراء حال فً 4.21.8.4.0

 .الجوؾ جامعة لدى األساسٌة األعمال استمرارٌة لضمان ضرورٌاً  ٌعتبر الذي الحد إلى العادي التؽٌٌر إدارة إجراءات

 

 وهو المستعجل، التؽٌٌر طلب ٌعتمد الذي الصالحٌة صاحب قبل من الطاربة التؽٌٌرات واعتماد مراجعة ٌتم أن وجب 4.21.8.4.2

 .المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة
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 .الطاربة التؽٌٌرات إلجراءات وفقاً  الواجبة وبالسرعة فعال بشكل الطاربة التؽٌٌرات إجراء ٌتم 4.21.8.4.4

 

 حالة فً المتبعة اإلجراءات ؼرار على الطاربة، التؽٌٌرات من االنتهاء بعد وذلك وتوثٌقة التؽٌٌر طلب إؼالق استكمال ٌتم 4.21.8.4.3

 .العادٌة التؽٌٌرات

 

  اٌخغُُش حبٌت وحمشَش ِخببؼت 1.8..1.3

 وفقاً  وذلك المعلومات أنظمة فً التؽٌٌر حالة بشؤن المستجدات بآخر المعنٌٌن المصالح وأصحاب التؽٌٌر طالبً تبلٌػ ٌتم 4.21.8.3.0

 .التؽٌٌر وتقارٌر متابعة إلجراءات

 

تقنٌة  وإدارة المعلومات أمن إدارة مع بالتنسٌق المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة ٌقوم 4.21.8.3.2

 . للتؽٌٌرات شهري تقرٌر على والحفاظ بإعداد المعلومات

 

 والتؽٌٌرات المعلومات أنظمة تؽٌٌر طلبات لتسجٌل" التؽٌٌر بٌانات قاعدة" وصٌانة بإعداد المعلومات تقنٌة إدارة تقوم 4.21.8.3.4

 .الجوؾ جامعة لدى المعلومات أنظمة على المجراة

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 61 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اٌمبٔىُٔت ببٌّخطٍببث االٌخضاَ 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 .علٌها تنطبق التً واللوابح باألنظمة الجوؾ جامعة التزام من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 مدٌر إدارة أمن المعلومات

 مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات 

 مدٌر إدارة المشارٌع التقنٌة

 مدٌر اإلدارة القانونٌة

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ ل،عم شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 القانونٌة والمتطلبات االلتزام إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 جبِؼت اٌجىف أػّبي ػًٍ إٌّطبمت اٌخششَؼبث ححذَذ 1.33.1.3

 ٌكون قد التً المحلٌة واللوابح واألنظمة للتشرٌعات الرسمٌة بالمراقبة تقوم أن الجوؾ جامعة لدى القانونٌة اإلدارة على 4.20.8.0.0

 جامعة الجوؾ لدى المعلومات أمن إدارة ُتَبلػ ثم ومن ،جامعة الجوؾ لدى المعلومات أمن على قانونٌة انعكاسات لها

 .بذلك

 



 
   

  

  

 

 84 من 62 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 متطلبات أو أعمالها على المطبقة النظامٌة المتطلبات جمٌع مع تتوافق لدٌها المعلومات أنظمة أن الجوؾ جامعة تتؤكد 4.20.8.0.2

 أمن تشرٌعات تحدٌد إلجراءات وفقاً  المعلومات بؤنظمة المتعلقة المعلومات أمن على انعكاسات لها التً التعاقدٌة األمن

 .المطبقة المعلومات

 

 

 األنظمة مع ٌتوافق بما الجوؾ جامعة وإجراءات ومعاٌٌر سٌاسات تحدٌث عن مسبولة المعلومات أمن إدارة تكون 4.20.8.0.4

 .المطبقة واللوابح

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 63 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ ِشالبت 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 خالل من دابم بشكل تتم الجوؾ جامعة لدى المعلومات بؤنظمة المتعلقة المعلومات أمن حالة مراقبة أن من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .المعلومات أنظمة وأهمٌة حساسٌة ومدى المخاطر مع ٌتوافق بما مالبمة أمنٌة أسالٌب ونشر تخطٌط

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 تقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة. المشرؾ العام على

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل امنظ - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 المعلومات أمن مراقبة إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 .اكتشافها تم التً المخاطر على بناءً  المعلومات أمن بمراقبة الجوؾ جامعة تقوم 4.22.8.0.0

 

 

 .المعلومات أمن وتقٌٌم مراقبة إجراءات باستخدام األمنٌة المراقبة ألنشطة بالتخطٌط المعلومات أمن إدارة تقوم  4.22.8.0.2

 

 



 
   

  

  

 

 84 من 64 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 بؤنظمة المتعلقة المخاطر وتصنٌؾ وأهمٌة حساسٌة على بناءً  المعلومات ألنظمة المعلومات أمن مراقبة وتنفٌذ تخطٌط ٌتم 4.22.8.0.4

 (.عادي متوسط، مرتفع،) األنظمة لتلك المعطاة األمنً التصنٌؾ درجات تتقضً حسبما جامعة الجوؾ معلومات

 

 والضوابط والعملٌات المعنٌٌن الربٌسٌٌن األشخاص المخاطر على المبنٌة األمنٌة المراقبة خطة وثٌقة فً تحدد أن ٌجب 4.22.8.0.3

 فً محدد هو حسبما وذلك المعلومات، أنظمة من مجموعة أو مفرد نظام ألي بالنسبة مراقبتها الواجب بالتقنٌة المتعلقة

 الممارسات وأفضل تطبٌقها  الواجب والنظامٌة القانونٌة والمتطلبات األنظمة تلك أو النظام بذلك المتعلقة األمنٌة السٌاسة

 .الصدد هذا فً األخرى

 

 جامعة لدى المعلومات ألنظمة المعلومات أمن مراقبة عن مسبولة المعنٌة األخرى واإلدارات المعلومات أمن إدارة تكون 4.22.8.0.5

 .األمنٌة بالمراقبة والمتعلقة لها المخطط مسبولٌاتها على بناءً  الجوؾ

 

 األُِٕت غاٌشل ٍِفبث و اٌخحذَزبث إداسة 1.33.1.3

 والتحدٌثات الرقع كافة وتطبٌق وفحص تحدٌد تم أنه من بالتؤكد ومدٌر أمن المعلومات المعلومات تقنٌة إدارة مدٌر ٌقوم 4.22.8.2.0

 .األمنٌة والرقع التحدٌثات إدارة إلجراءات ووفقاً  الواجبة بالسرعة المعلومات أنظمة لكافة األمنٌة

 

 فً االشتراك الجوؾ لـجامعة ٌجوز فإنه اإلنترنت، على تعتمد التً الحساسة الخدمات حالة فً األمر ٌتطلب حٌثما 4.22.8.2.2

 األنشطة بشؤن إشعارات على الجوؾ جامعة لدى األمن موظفو لٌحصل معروؾ ثالث طرؾ لدى النشطة المراقبة خدمات

 .اإلنترنت عبر بها مصرح الؽٌر

 

 إٌظبَ أحذاد وِشالبت حسجًُ 1.33.1.1

 خطط تقتضٌه األمنٌة الحوادث لتسجٌل معلوماتها أنظمة فً مناسبة آلٌات وجود من تتؤكد أن الجوؾ جامعة على ٌنبؽً 4.22.8.4.0

 :حصر دون ذلك وٌشمل األنظمة، لتلك األمنٌة المراقبة

 والمرفوضة؛ الناجحة النظام دخول محاوالت سجالت •

 األخرى؛ والموارد للبٌانات للوصول والمرفوضة الناجحة المحاوالت سجالت •

 النظام؛ إعدادات على التؽٌٌرات •

 االمتٌازات؛ استخدام •

 النظام؛ وتطبٌقات وسابل استخدام •

 الوصول؛ ونوع إلٌها الوصول تم التً الملفات •

 المستخدمة؛ الشبكة وبروتوكوالت عناوٌن •

 الفٌروسات؛ مكافحة أنظمة مثل الحماٌة أنظمة وتعطٌل تنشٌط •



 
   

  

  

 

 84 من 65 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 النظام؛ إلى االختراقات منع/  عن الكشؾ سجالت •

 الحماٌة؛ الجدار سجالت •

 النظام؛ أخطاء سجالت •

 االسترجاع؛ وسجالت البٌانات من االحتٌاطٌة النسخ •

 .المكالمات تفاصٌل تقارٌر - الهاتفٌة األنشطة •

 

 اإلداسَت اٌخمبسَش 1.33.1.8

المشرؾ  إلى تقدٌمها ثم ومن المحددة، األوقات وفً شهرٌة بصفة اإلدارٌة التقارٌر من مالبم عدد استخراج ٌتم أن ٌجب 4.22.8.3.0

جامعة  لدى المعلومات بؤنظمة الخاص األمنً الوضع بشؤن إلطالعهم العام على تقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 .مستمر بشكل الجوؾ

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 66 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ حمُُُ 1.31

 اٌغشع 1.31.3

 وذلك العمل، متطلبات على بناءً  لدٌها الربٌسٌة المعلومات ألنظمة أمنً تقٌٌم بإجراء الجوؾ جامعة قٌام من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .الثؽرات تلك لحل المناسبة اإلجراءات اتخاذ ثم ومن األنظمة، تلك فً الثؽرات لتحدٌد

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.31.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع ؽٌلهاتش على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.31.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.31.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة.

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.31.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.31.3

 المعلومات أمن مراقبة إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.31.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.31.3

 األٍِٕ اٌخمُُُ 1.31.1.3

 ألنظمة األمنً التقٌٌم هذا تخطٌط ٌتم أن على المخاطر، على بناءً  المعلومات ألمن تقٌٌم إجراء إلى الجوؾ جامعة تهدؾ 4.24.8.0.0

 (.عادٌة متوسطة، عالٌة،) المعلومات أمن تصنٌؾ درجات على بناءً  المعلومات

 

 .األمنً التقٌٌم خطة وتنفٌذ تطوٌر إلجراءات وفقاً  لدٌها المعلومات ألنظمة أمنٌاً  تقٌٌماً  الجوؾ جامعة ُتجري 4.24.8.0.2

 

 فً المحددة األمنً التقٌٌم مبادرات لتنفٌذ المناسبة بالمإهالت تتمتع وخارجٌة داخلٌة مصادر بإشراك الجوؾ جامعة تقوم 4.24.8.0.4

 .المعلومات ألمن السنوٌة التقٌٌم خطة



 
   

  

  

 

 84 من 67 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 

 فً طرحها تم مالحظة لكل الالزم اإلجراء اتخاذ بشؤن للمسابلة الخضوع و المسبولٌة بتحمل الجوؾ جامعة تضطلع  4.24.8.0.3

 .المناسبة التصحٌحٌة اإلجراءات اتخاذ علٌها بذلك و األمنً، التقٌٌم

 

 األمنً التقٌٌم بنتابج المتعلقة التصحٌحٌة اإلجراءات اتخاذ لضمان للمتابعة مناسب إجراء تإسس أن الجوؾ جامعة على 4.24.8.0.5

 .فاعل وبشكل الواجبة بالسرعة

 

 أمن إدارة قبل من والضوابط والقٌود للتفوٌض ثالث طرؾ قبل من األنظمة أمن تقٌٌم أدوات استخدام ٌخضع أن ٌجب 4.24.8.0.1

 .الجوؾ جامعة لدى المعلومات

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 68 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ حذلُك 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 بؤنظمتها المتعلقة المعلومات ألمن مستقلة تدقٌق وعملٌات مراجعات وتنفٌذ بتخطٌط الجوؾ جامعة قٌام من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 عملٌة من استخالصها تم التً المالحظات لمعالجة اإلجراءات اتخاذ ثم ومن األنظمة، تلك وحساسٌة خطورة مع ٌتوافق بما المعلوماتٌة

 .والتدقٌق المراجعة

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة. 

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 المعلومات أمن تدقٌق إجراءات

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 الخاص المعلومات أمن ومراجعة تدقٌق إجراء خالل من لدٌها المعلومات أمن ضوابط حالة بتقٌٌم الجوؾ جامعة تقوم 4.23.8.0.0

 التصنٌؾ درجات على بناءً  المعلومات أنظمة تدقٌق تخطٌط وٌتم المخاطر، تقٌٌم على بناءً  وذلك المعلومات بؤنظمة

 (.عادي متوسط، عالً،) جامعة الجوؾ لدى المعلومات ألمن المحددة

 

 :لدٌها المعلومات ألنظمة المعلومات أمن تدقٌق تخطٌط عند التالٌة المبادئ الجوؾ جامعة تستخدم 4.23.8.0.2

 .أدنى كحد سنوٌاً  واحدة مرة تدقٌقها ٌتم عالٌة، بدرجة للمخاطر تصنٌفاً  أعطٌت التً المعلومات أنظمة •

 .أدنى كحد سنتٌن كل مرة تدقٌقها ٌتم متوسطة، بدرجة للمخاطر تصنٌفاً  أعطٌت التً المعلومات أنظمة •
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  سنوٌاً  تدقٌقها ٌتم عادٌة، بدرجة للمخاطر تصنٌفاً  أعطٌت التً المعلومات أنظمة •

 

 األمنٌة والمتطلبات النظام ألمن المحددة المعٌارٌة الضوابط االعتبار فً األخذ مع التفصٌلً التقٌٌم برامج تطوٌر ٌتم 4.23.8.0.4

 .المعلومات أنظمة على ٌنطبق حسبما الصدد هذا فً الممارسات وأفضل األخرى

 

 أنظمة تدقٌق خطة وتنفٌذ تطوٌر إلجراءات وفقاً  وذلك لدٌها لتًا المعلومات أنظمة على رسمٌاً  تدقٌقاً  الجوؾ جامعة تجري 4.23.8.0.3

 .المعلومات

 

 مخاطر من الحد ٌتم بحٌث المعلومات، أنظمة عن المسبولٌن وبمعرفة بعناٌة، المعلومات أنظمة على التدقٌق إجراء ٌتم 4.23.8.0.5

 .النشاط عملٌات/ لخدمات واإلٌقاؾ اإلزعاج

 

 .ٌقدمونها التً األنشطة عن مستقلٌن التدقٌق عملٌات بإجراء ٌقومون الذٌن األشخاص/ الشخص ٌكون 4.23.8.0.1

 

 .لدٌها المعلومات أنظمة على التدقٌقات إلجراء مستقلة وخارجٌة داخلٌة موارد الجوؾ جامعة تستخدم 4.23.8.0.7

 

 .المعلومات أنظمة تدقٌق أثناء الكامل التعاون ٌبدوا أن اآلخرٌن والمقاولٌن الجوؾ جامعة موظفً جمٌع على 4.23.8.0.8

 

 تقرٌر وٌمثل. المعنٌٌن المصالح أصحاب إلى رفعه ٌتم حٌث  تدقٌق، تقرٌر شكل على مالبم بشكل التدقٌق نتابج توثٌق ٌتم 4.23.8.0.9

 التصحٌحً واإلجراء بالمالحظات المتعلقة والمخاطر التدقٌق عملٌة أثناء تحدٌدها تم التً الربٌسٌة المالحظات التدقٌق

 التصحٌحً باإلجراء القٌام للتدقٌق خضعت التً باألنظمة المتعلقة األعمال بسٌر المعنٌٌن األفراد وعلى. به الموصى

 .اكتشافها تم التً المالحظات وتسوٌة لمعالجة  به الموصى

 

 اٌىاجبت ببٌسشػت اٌخظحُحُت اإلجشاءاث احخبر ِسئىٌُت 1.38.1.3

 نتابج لمعالجة المناسب التصحٌحً اإلجراء اتخاذ عن مسبولٌن لها والراعون المعلومات أنظمة عن المسبولون ٌكون 4.23.8.2.0

 التدقٌق

 

 .فاعل بشكل و بسرعة التدقٌق نتابج معالجة من للتؤكد المسبولٌن األشخاص بمتابعة أمن المعلومات إدارة تقوم 4.23.8.2.2
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 اٌخذلُك ءأرٕب حظهش اٌخٍ األدٌت حّبَت 1.38.1.1

 .والقرابن باألدلة المعلومات أنظمة تدقٌق نتابج دعم من التؤكد المدقق على 4.23.8.4.0

 

 وضع ذلك، ومثال التدقٌق، أثناء جمعها تم التً األدلة ونزاهة سالمة لحماٌة كافٌة خطوات اتخاذ من التؤكد المدقق على 4.23.8.4.2

 .المراجعة أدلة لملؾ به المصرح والوصول آمن، مكان فً وحفظها ملفات فً األدلة

 

 اٌّؼٍىِبث أٔظّت حذلُك أدواث اسخخذاَ فٍ اٌخحىُ 1.38.1.8

 التدقٌق، عملٌة سٌاق فً فقط بها المصرح المعلومات أنظمة تدقٌق أدوات استخدام من تتؤكد أن الجوؾ جامعة على ٌنبؽً 4.23.8.3.0

 :ٌلً ما نحو الالزمة التدابٌر اتخاذ وعلٌها

 (.مناسب تفوٌض دون سرٌة معلومات استخالص ذلك ومثال) األنظمة تدقٌق ألدوات المحتمل االستخدام سوء إساءة منع •

 .بها المتعلقة والبٌانات المعلومات أنظمة ونزاهة سالمة على الحفاظ من التؤكد •

 .األدوات تلك استخدام نتٌجة المعلومات ألنظمة المحتمل والتوقؾ خلل تفادي •

 

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 71 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اٌّحذدة واإلجشاءاث ببٌسُبسبث االٌخضاَ 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 الجوؾ جامعة لدى المعلومات بؤمن الخاصة األمنٌة واإلجراءات والمعاٌٌر بالسٌاسات االلتزام مراقبة من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .معها العاملة الثالثة واألطراؾ موظفٌها قبل من

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات

 مدٌر إدارة المشارٌع التقنٌة

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 تقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌةاإلدارة العامة لالمشرؾ العام على 

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 ماتٌة،المعلو جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 ٌنطبق ال

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 األُِٕت واٌّؼبَُش ببٌسُبسبث االٌخضاَ 1.33.1.3

 وإجراءات بسٌاسات االلتزام معها العاملة األخرى الثالثة واألطراؾ الجوؾ جامعة موظفً جمٌع على الواجب من 4.25.8.0.0

 .جامعة الجوؾ لدى المحددة المعلومات أمن ومعاٌٌر

 

 لجامعة المعلومات أمن ومعاٌٌر وإجراءات بسٌاسات االلتزام عدم قضاٌا ٌكتشفون الذٌن الموظفٌن جمٌع على ٌتوجب 4.25.8.0.0

 .جامعة الجوؾ لدى المعلومات أمن إدارة لسٌاسة وفقاً  الحوادث تلك عن فوراً  ٌبلؽوا أن الجوؾ
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جامعة  المعلومات أمن وإجراءات ومعاٌٌر لسٌاسات الفعال التطبٌق من التؤكد الجوؾ جامعة موظفً جمٌع على ٌجب 4.25.8.0.2

 .مسبولٌاتهم حدود ضمن الجوؾ
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 ربٌذ طشف ِٓ اٌّمذِت اٌخذِبث إداسة 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 تقدم التً الثالثة األطراؾ أنشطة عن تنجم قد التً المعلومات أمن مخاطر تدٌر الجوؾ جامعة أن من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .للمإسسة خدماتها

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات

 مدٌر إدارة المشارٌع التقنٌة

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث ثاإلجشاءا 1.33.3

 ٌنطبق ا

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 تستخدم التً أو الجوؾ جامعة إلى خدماتها تقدم التً الثالثة األطراؾ وكافة الجوؾ جامعة بٌن رسمً عقد توقٌع ٌجب 4.21.8.0.0

 .الجوؾ جامعة معلومات أنظمة

 

 

 علٌهم ٌتعٌن الذي الموردٌن/  المقاولٌن إلى الجوؾ جامعة معلومات أمن وإجراءات بسٌاسات المتعلقة الضوابط تقدٌم ٌتم 4.21.8.0.2

 .بقبولها إقرارهم وتقدٌم المعلومات أمن وإجراءات سٌاسات وفهم قراءة
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 وقدراتهم الفنٌة كفاءتهم على بناءً  ثالث طرؾ ألي تابعٌن موظفٌن أي خدمات رفض فً بحقها الجوؾ جامعة تحتفظ 4.21.8.0.4

 .جامعة الجوؾ لضرر مسببة اعتبارها ٌمكن التً و الصدد بهذا متعلقة أخرى جوانب وأي األمنٌة واالعتبارات التنفٌذٌة

 

 اٌّؼٍىِبث حببدي 1.33.1.3

 فً مشاركتهم قبل السرٌة الحترام رسمٌة اتفاقٌة توقٌع الثالثة األطراؾ جمٌع على تفرض أن الجوؾ جامعة على 4.21.8.2.0

 .معلوماتها

 

 اٌزبٌزت األطشاف أداء إداسة 1.33.1.1

 الموقعة العقد اتفاقٌة بموجب وذلك الالزم اإلجراء اتخاذ الجوؾ جامعة إدارة فعلى للعقد، الثالث الطرؾ إخالل حالة فً 4.21.8.4.0

 الطرؾ ذلك مع

 

 

 عن مسبولة الثالثة أطراؾ إلى إسنادها تم التً الخدمات على تحصل والتً الجوؾ جامعة لدى المعنٌة اإلدارات تضطلع 4.21.8.4.2

 مستوى لتحسٌن بناءة مربٌات توفٌر بهدؾ وذلك العقد، بمتطلبات مقارنة أألطراؾ تلك ألداء تقارٌر وتقدٌم مراقبة

 .الثالثة أألطراؾ من المقدمة الخدمات
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 خبسجُت بّظبدس االسخؼبٔت خذِبث ِمذٍِ 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 الذٌن و المصدر خارجٌة الخدمات مقدمً عن الناجمة المعلومات أمن مخاطر بإدارة الجوؾ جامعة قٌام من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .جامعة الجوؾ لخدمة بهم االستعانة تمت

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات

 مدٌر إدارة المشارٌع التقنٌة

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 ٌنطبق ال

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 اٌؼًّ حبٌت 1.33.1.3

 حالة اعتماد على والحصول إعداد المعنٌة اإلدارات/ الوحدات على ٌتوجب فإنه خدمات، مقدم أي إلى خدمات إسناد قبل 4.27.8.0.0

 الخدمات إدارة من المحتملة الربٌسٌة المعلومات أمن ومخاطر المتوخاة، والفوابد التكالٌؾ بالتفصٌل تصؾ رسمٌة عمل

 .جامعة الجوؾ قبل من المحددة المخاطر مع التعامل ٌمكن وكٌؾ المسندة
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 وإداسحهب اٌّحخٍّت اٌّؼٍىِبث أِٓ ٌّخبطش اٌّسبك اٌخحذَذ 1.33.1.3

 تخفٌؾ إجراءات وتحدد فٌها، الشروع تعتزم التً اإلسناد لمبادرة المعلومات أمن لمخاطر تقٌٌماً  جامعة الجوؾ تجري  4.27.8.2.0

 تقٌٌم وٌتضمن. استباقً بشكل المخاطر تلك مع للتعامل جامعة الجوؾ قبل من اتخاذها الواجب المحتملة المخاطر

 :ٌلً ما أدنى بحد المخاطر

 .إسنادها سٌتم التً الخدمات أو البٌانات أو المعلومات معالجة وظابؾ نوع •

 .النظام هذا قبل من المعالجة المعلومات لبٌانات المخاطر تصنٌؾ •

 .الخدمة أو الوظٌفة إسناد أسباب •

 .اآلخر الطرؾ خلفٌة حول معلومات •

 .وظابفها من شًء إسناد جراء للمإسسة المحتملة الربٌسٌة المعلومات أمن مخاطر •

 .تحدٌدها تم التً المعلومات أمن مخاطر مع للتعامل اتخاذها الواجب لإلجراءات الموضحة المخاطر إدارة خطة •

 

 

 الطرؾ من المقدمة الخدمات فشل االعتبار فً األخذ مع جامعة الجوؾ لدى النشاط استمرارٌة إدارة وثابق تحدٌث ٌتم 4.27.8.2.2

 .كان سبب ألي إلٌه الخدمات إسناد تم الذي اآلخر

 

 اإلسٕبد ػمىد إداسة 1.33.1.1

 ترتٌبات عناصر كافة توثٌق خاللها من ٌتم قانونٌاً  وملزمة مكتوبة اتفاقٌات باستخدام اإلسناد ترتٌبات جمٌع تنفٌذ ٌتم 4.27.8.4.0

 .الطرفٌن بٌن اإلسناد

 

 الخدمات مقدمات مع الرسمً باالتفاق المسندة الخدمات مقدم مع المبرم اإلسناد عقد من كجزء الجوؾ جامعة تقوم 4.27.8.4.2

جامعة  من إلٌه المسندة باألعمال ٌتعلق فٌما المعلومات أمن مخاطر مع والتعامل تقٌٌم نحو مسبولٌاته على المذكور

جامعة  لدى العالقة ذات المعلومات أمن وإجراءات ومعاٌٌر بسٌاسات االلتزام اإلسناد خدمات مقدم وعلى. الجوؾ

 .أدنى كحد ،الجوؾ

 

 الفنٌة، كفاءتهم على بناءً  وذلك المسندة الخدمات مقدم لدى ٌعملون موظفٌن أي رفض فً بحقها الجوؾ جامعة تحتفظ 4.27.8.4.4

 .عالقة ذات أخرى جوانب وأي األمنٌة، واالعتبارات التنفٌذٌة، وقدراتهم

 

 الخدمات مقدم بها ٌقوم أن ٌمكن إسناد عملٌات أٌة أو الباطن من عقود أي محدد بشكل إلسناد عقد ٌؽطً أن ٌجب 4.27.8.4.3

 فً الدخول قبل الجوؾ جامعة إخطار ٌتم أن مثل) الترتٌبات تلك لها تخضع محددات أو قواعد أٌة ذلك فً بما األساسً،

 الخدمة مقدم على المطبقة الجوؾ جامعة وإجراءات سٌاسات نفس فإن الحالة، هذه وفً(. الباطن من تعاقدٌة ترتٌبات

 .األساسً الخدمات مقدم ٌعقدها التً اإلسناد ترتٌبات أو الباطن مقاولً على تنطبق أن ٌجب األساسً،



 
   

  

  

 

 84 من 77 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 

 وجود وتوقع الحالٌة، الخدمات/ العملٌات على تؽٌٌرات إجراء باستٌعاب للسماح ٌكفً بما مرناً  العقد ٌكون أن ٌجب 4.27.8.4.5

 .المستقبل فً جدٌدة خدمات/ عملٌات

 

 والقٌام المسندة، بالعملٌات المتعلقة الوثابق إلى بالوصول الجوؾ جامعة لـ تسمح مواد/ فقرات على العقد ٌشتمل أن ٌجب 4.27.8.4.1

 .المعنً الخدمات مقدم لدى المعلومات ألمن تدقٌق وإجراء للموقع، بزٌارات

 

 خدمة مستوٌات على الحفاظ من للتؤكد المسندة الخدمات/ للوظابؾ النشاط استمرارٌة إدارة متطلبات العقد ٌؽطً أن ٌجب 4.27.8.4.7

 المتطلبات هذه أن من التؤكد العقد على ٌجب كما. الخدمات مقدم مع ربٌسٌة مشاكل أو كوارث وقوع حال فً مقبولة

 .أخرى أطراؾ إلى الخدمة مقدم ٌسندها أعمال أي وعلى الخدمة، مقدم لدى الباطن من مقاول أي على تنطبق

 

 وسجل كافٌة سجالت على بالحفاظ الخدمة مقدم ٌقوم أن على الجوؾ جامعة تبرمه الذي اإلسناد عقد ٌنص أن ٌجب 4.27.8.4.8

 السجالت إتاحة ٌتم أن ٌجب كما. جامعة الجوؾ إلى للخدمات تقدٌمه إطار ضمن بها ٌقوم التً لألنشطة والمعاٌنة الفحص

 .والتحقُّق التدقٌق ألؼراض للمإسسة والمعاٌنة الفحص وسجل

 

< القانونٌة اإلدارة> وتكون قوٌة، خدمة مستوى باتفاقٌة مؽطاة اإلسناد طرٌق عن تقدٌمها المزمع الخدمات تكون أن ٌجب 4.27.8.4.9

 مستوى اتفاقٌات إعداد عن مسبولة المعلومات والمشارٌع التقنٌةالمشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة  مع بالتنسٌق

 . جامعة الجوؾ لمصلحة خدمات بتنفٌذ تكلٌفهم تم الذٌن الموردٌن من المتوقعة الخدمة مستوٌات إدارة بهدؾ وذلك الخدمة

 

 :التالٌة الجوانب االعتبار فً تؤخذ الخدمة مستوى اتفاقٌات أن من والمشارٌع التقنٌة المعلومات تقنٌة إدارة تتؤكد أن ٌجب 4.27.8.4.01

 .المتوقعة الخدمة مستوٌات •

 .النظام توفر مستوى •

 .األمنٌة المتطلبات •

 .المراقبة ومتطلبات عملٌات •

 .الطاربة الترتٌبات •

 .مناسب هو كما أخرى اشتراطات •

 

 



 
   

  

  

 

 84 من 78 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اإلسٕبد ِىسدٌ أداء إداسة 1.33.1.8

 أداء وتقارٌر مراقبة عن مسبولة المسندة الخدمة مقدم من الخدمة على الحاصلة الجوؾ جامعة لدى المعنٌة اإلدارات تكون 4.27.8.3.0

 المقدمة الخدمات مستوى لتعزٌز بناءة مربٌات وتقدٌم الخدمة، مستوى واتفاقٌة العقد متطلبات مع بالمقارنة الخدمة مقدم

 .المسندة الخدمات مقدم من

 

 التً المخاطر على بناء المسندة الخدمات مقدم ومرافق أنشطة لدى المعلومات أمن على تدقٌقات لجوؾا جامعة تجري 4.27.8.3.2

 .جامعة الجوؾ لدى المعلومات أمن تدقٌق لسٌاسة وفقاً  وذلك والمرافق، األنشطة تلك لها تتعرض

 

 المعلومات أمن مخاطر ظهور أو المسندة، الخدمات مقدم قبل من الخدمة مستوى التفاقٌة أو للعقد مخالفات وجود حالة فً 4.27.8.3.4

 . العقد التفاقٌة وفقاً  وذلك الجوؾ إدارةجامعة قبل من الالزمة اإلجراءات اتخاذ فٌتعٌن التدقٌق، عملٌة سٌاق ضمن

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 81 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 اٌؼّالء سُبست 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 العمالء منح عند كافٌة أمنٌة ضوابط تطبٌق من والتؤكد عمالبها معلومات أمن على الجوؾ جامعة حفاظ من التؤكد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 .لدٌها المعلومات تقنٌة خدمات إلى الوصول إمكانٌة

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 المعلوماتمدٌر إدارة تقنٌة 

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع اتقنٌة

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 ٌنطبق ال

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 اٌؼًُّ ِؼٍىِبث حّبَت 1.31.1.3

 له مصرح ؼٌر خارجً أو داخلً طرؾ ألي عنها الكشؾ عدم وٌجب سرٌة، الجوؾ جامعة عمالء معلومات تعتبر 4.28.8.0.0

 .النظام بمقتضى مطلوباً  ذلك كان أو العمٌل قبل من رسمٌاً  الموافقة تمت إذا إال علٌها باالطالع

 

 أمن لسٌاسات طبقاً  عمالبها معلومات وتوفر وسالمة سرٌة لحماٌة مناسبة أمنٌة تدابٌر تتخذ أن الجوؾ جامعة على 4.28.8.0.2

 .لدٌها المعلومات

 



 
   

  

  

 

 84 من 80 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 جبِؼت اٌجىف ٌذي اٌّؼٍىِبث أٔظّت ٌخذِبث اٌؼّالء وطىي 1.31.1.3

 المصرح الخدمات على ذلك ٌقتصر أن وٌجب كثب، عن جامعة الجوؾ شبكة إلى الجوؾ جامعة عمالء دخول مراقبة تتم 4.28.8.2.0

 جامعة الجوؾ شبكة إلى العمالء وصول إمكانٌة منح عدم وٌنبؽً مفصولة، محصنة أمنٌة منطقة إطار ضمن فقط بها

 .المعلومات تقنٌة خدمات أو الداخلٌة

 

 التً المستخدم اتفاقٌة على التوقٌع المعنً العمٌل من تطلب أن الجوؾ جامعة على فإن العمالء، حسابات إنشاء قبل 4.28.8.2.2

 .باألمن ٌتعلق فٌما وعمالبها الجوؾ جامعة مسبولٌات تصؾ التً األمنٌة واألحكام الشروط على تحتوي

 

 اٌؼّالء ِخبٌفبث 1.31.1.1

 لدى المتبعة للسٌاسات وفقاً  الجوؾ جامعة لدى المعلومات بؤمن ٌتعلق فٌما العمالء ٌقترفها مخالفات أٌة مع التعامل ٌتم 4.28.8.4.0

 .السعودٌة العربٌة المملكة فً المطبقة واللوابح لألنظمة وفقاً  وكذلك ،جامعة الجوؾ

 

  



 
   

  

  

 

 84 من 81 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 إٌشبط اسخّشاسَت إداسة 1.33

 اٌغشع 1.33.3

 وحماٌة العمل، ألنشطة انقطاع أو توقؾ أي حدوث آثار لتخفٌؾ اتخاذها الواجب المناسبة اإلجراءات تحدٌد هو السٌاسة هذه من الؽرض

 ما بؤسرع األنظمة استعادة من والتؤكد الكوارث، أو المعلومات أنظمة تعطل/ إخفاق عن الناجمة اآلثار من الحساسة العمل أنشطة/ عملٌات

 .ٌمكن

 اٌسُبست حطبُك ِجبي 1.33.3

 كانوا سواء الجوؾ جامعة لدى الوظٌفٌة والوحدات المقاولٌن، وموظفً العمل، وشركاء والموردٌن، الموظفٌن، جمٌع على السٌاسة هذه تنطبق

 عملهم مواقع عن النظر وبصرؾ مإقتة، أو دابمة بصفة ٌعملون

 .ثالث طرؾ مع تشؽٌلها على الجوؾ جامعة تعاقدت أو بتشؽٌلها الجوؾ جامعة تقوم التً المعلومات أنظمة بٌبات جمٌع السٌاسة هذه تؽطً

 

 اٌخٕفُزٌ اٌّسئىي 1.33.1

 المعلومات أمن إدارة مدٌر

 مدٌر إدارة تقنٌة المعلومات

 اٌسُبست ورُمت ساػٍ 1.33.3

 المشرؾ العام على اإلدارة العامة لتقنٌة المعلومات والمشارٌع التقنٌة

 اٌخٕفُز إٌضاُِت 1.33.3

 لسٌاسات وفقاً  نظامٌة إلجراءات فسٌتعرض السٌاسة لهذه( إلخ عمل، شركاء مقاولٌن، موردٌن،) ثالث طرؾ أو موظؾ أي مخالفة حالة فً

 المعلوماتٌة، جرابم مكافحة ونظام والعمال، العمل نظام - حصر دون -تشمل والتً السعودٌة، العربٌة المملكة ولوابح وأنظمة ،جامعة الجوؾ

 .وؼٌرها اإللكترونٌة، التعامالت ونظام

 اٌؼاللت راث اإلجشاءاث 1.33.3

 ٌنطبق ال

 اٌسُبست ٔفبر حبسَخ 1.33.3

 هـ 22/7/0341 من اً اعتبار السٌاسة هذه تطبٌق نفاذ ٌبدأ

 

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ سُبست لُىد 1.33.3

 اٌّخبطش وحمُُُ إٌشبط اسخّشاسَت 1.33.1.3

جامعة  له تتعرض قد التً التؤثٌر من للحد النشاط استمرارٌة إلدارة مناسباً  إطاراً  تطبق أن الجوؾ جامعة على ٌنبؽً 4.29.8.0.0

 األرضٌة، الهزات الفٌضان، الحرٌق، مثل الربٌسٌة الكوارث أثناء فقدت التً المعلومات خسارة واسترجاع ،الجوؾ

 لفترة المنافع خدمات فقد ،(البرامج) البٌانات سجالت فقد ،(األجهزة) المعلومات تقنٌة لنظام الربٌسٌة األعطال العواصؾ،

 .إلخ القنابل، الموارد، فقد واإلضرابات، المدنٌة االضطرابات طوٌلة،

 



 
   

  

  

 

 84 من 82 صفحة المعلومات ألمن العامة السياسات 0.1نسخة 

 

 النشاط، خدمات/ عملٌات انقطاع تسبب أن شؤنها من التً المحددة المخاطر على النشاط استمرارٌة تخطٌط ٌستند أن ٌجب 4.29.8.0.2

 وفترة الواقع، الضرر ونطاق الزمنٌة، الفترات حٌث من االنقطاعات تلك وأثر إمكانٌة لتحدٌد اآلثار، تحلٌل وعلى

 .االستعادة

 

 تقٌٌم بإجراء األخرى العمل وموارد الخدمات،/ العملٌات عن المسبولٌن من كاملة بمشاركة المعلومات، أمن إدارة تقوم 4.29.8.0.4

 .األثر تحلٌل ٌتبعه المعلومات، أنظمة بٌبة فً ربٌسً تؽٌٌر وقوع بعد أو دورٌة، بصفة للمخاطر

 

 الموارد ٌتضمن وأن الجوؾ، جامعة وأهداؾ معاٌٌر مقابل وأولوٌاتها المخاطر تحدٌد على المخاطر تقٌٌم ٌشتمل أن ٌجب 4.29.8.0.3

 .االستعادة وأولوٌات الخدمة، النقطاع بها المسموح الفترات العمل، توقؾ/ انقطاع أثر والحساسة، الهامة

 

 اٌّؼٍىِبث أِٓ رٌه فٍ بّب إٌشبط اسخّشاسَت خطط وحٕفُز إػذاد 1.33.1.3

 من( الشبكة خدمات/ المساندة المعلومات معالجة وخدمات) النشاط خدمات/ عملٌات لتمكٌن الطوارئ ترتٌبات تقدٌم ٌتم 4.29.8.2.0

 .كارثة وقوع حالة فً الواجبة بالسرعة عملها تؤدٌة فً االستمرار

 

 التدابٌر وتحدٌد المعلومات، بؤمن المتعلقة الجوانب تتضمن لدٌها النشاط استمرارٌة إدارة أن الجوؾ جامعة إدارة تتؤكد 4.29.8.2.2

 .المعلومات أنظمة ألمن الكافٌة

 

 من المعلومات أمن متطلبات لتلبٌة الكافٌة والبٌبٌة والفنٌة والتنظٌمٌة المالٌة الموارد تحدٌد من الجوؾ جامعة إدارة تتؤكد 4.29.8.2.4

 .النشاط استمرارٌة أجل

 

 .الجوؾ جامعة لدى النشاط استمرارٌة إلدارة الشامل العام اإلطار عن مسبولة< المعلومات أمن ٌهتوج لجنة> تكون 4.29.8.2.3

 

 أمن توجٌه لجنة> إشراؾ تحت إداراتهم فً النشاط استمرارٌة خطط وتطبٌق وضع عن مسبولٌن اإلدارات مدراء ٌكون 4.29.8.2.5

 .جامعة الجوؾ لدى< المعلومات

 

 الموقع فً الكوارث تحدثه ضرر أي من للنجاة مناسبة مسافة على بعد، موقع فً النشاط استمرارٌة خطط وحفظ خزن ٌتم 4.29.8.2.1

 .بعٌد موقع فً النشاط استمرارٌة حفظ لتنفٌذ الضرورٌة األخرى المواد حفظ ٌتم أن ٌجب كما. الربٌسً

 

 إٌشبط اسخّشاسَت حخطُط إطبس 1.33.1.1

 :التالٌة العناصر على الجوؾ جامعة لدى العمل استمرارٌة تخطٌط إطار ٌشتمل أن ٌجب 4.29.8.4.0
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 .الخطط من خطة كل تنشٌط قبل وذلك( وخالفه ذلك، فً إشراكه سٌتم ومن الوضع، تقٌٌم كٌفٌة أي) الخطط تنشٌط شروط •

 حٌاة أو/و النشاط عملٌات على السلبً التؤثٌر ذات الحادثة وقوع عقب اتخاذه الواجب الفوري اإلجراء تصؾ التً الطوارئ إجراءات •

 المناسبة المحلٌة السلطات مع الفعال والتنسٌق( الخسارة من الحد أو لتفادي) اإلعالم وسابل مع التعامل ترتٌبات ذلك وٌتضمن. األشخاص

 (.المحلٌة الحكومٌة واإلدارات اإلطفاء، وخدمات كالشرطة،)

 .المطلوبة الزمنٌة األطر ضمن العملٌات تشؽٌل وإعادة مإقتة بدٌلة مواقع إلى الدعم خدمات أو الضرورٌة العمل أنشطة لنقل اإلنقاذ إجراءات •

 .االعتٌادٌة العملٌات استبناؾ إجراءات •

 .إدامتها وعملٌة الخطة، فحص سٌتم ومتى كٌؾ ٌحدد الذي الخطة ومتابعة صٌانة جدول •

 .العملٌات فاعلٌة استمرارٌة من والتؤكد النشاط استمرارٌة عملٌات واستٌعاب لفهم المصممة والتعلٌم التوعٌة أنشطة •

 معلومات عن فضالً  المطلوبٌن، البدالء تسمٌة ٌجب كما. الخطة فً واردة جزبٌة كل تنفٌذ عن المسبول من تصؾ التً األشخاص، مسبولٌات •

 .األشخاص هإالء وعناوٌن هواتؾ أرقام مثل االتصال

 .النشاط واستعادة اإلنقاذ وإجراءات الطاربة اإلجراءات تنفٌذ ٌتسنى كً المطلوبة الحساسة المعلومات وموارد أنظمة• 

 

 

 إٌشبط اسخّشاسَت خطط حمُُُ وإػبدة وإبمبء، فحض، 1.33.1.8

 استمرارٌة فحص جدول وضع وٌتعٌن. وفاعلٌتها تحدٌثها من للتؤكد منتظم بشكل النشاط استمرارٌة خطط فحص ٌجب 4.29.8.3.0

 فً الطوارئ خطة فحص الجوؾ جامعة على وٌتعٌن الخطة، عناصر من عنصر كل فحص سٌتم كٌؾ ٌوضح النشاط،

 عملٌات لدعم الموقع وإمكانٌات قدرات لتقٌٌم المتاحة والمصادر بالمرافق الطوارئ موظفً إلطالع البدٌل الموقع

 .الطوارئ

 

 تطرأ التً للتؽٌٌرات نظراً  المستمرة، والتحدٌثات المراجعات خالل من وإدامتها النشاط استمرارٌة خطة على الحفاظ ٌتم  4.29.8.3.2

 :مثل النشاط، بٌبة على

 .الموظفٌن •

 .الهواتؾ وأرقام العناوٌن •

 .العمل إستراتٌجٌة •

 .والموارد والمرافق، المواقع، •

 .التشرٌعات •

 .الربٌسٌٌن والعمالء والموردٌن، المقاولٌن، •

 .المسحوبة أو الجدٌدة أو القابمة العملٌات •

 (.والمالٌة التشؽٌلٌة) المخاطر •
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 اٌبذًَ اٌخخضَٓ ِىلغ 1.33.1.3

 وإستراتٌجٌة النشاط أثر تحلٌل نتابج على بناءً  وذلك المعالجة،/ للتخزٌن بدٌالً  موقعاً  الجوؾ جامعة لدى ٌكون أن ٌجب 4.29.8.5.0

 .اإلنقاذ

 

 


