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Abstract

This study aims to highlight the contribution of ISO 27001 : 2005 in
the management and protection of information security centers of
geographic information systems in some Arab countries, and through
definition of international standard ISO 27001: 2005 and highlight
geographic information systems .

The study revealed the importance of the implementation of this
standard , they allow to meet the demands of the organization through
the development of management system and the protection of
information and confirmation on the work of this system in the light of
this standard, it is valid for all organizations such as centers of
geographic information, also can be considered approach for continuous
improvement of the informations management system.



)217(

)05(العدد- االجتهـــاد االقتصادية                     قسم الدراسات 
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Has been proposed a number of plans and practical guidance that
helps centers geographic information systems for the application of this
standard and the protection and preservation of informations.
Keywords: geographic information systems, ISO 27001: 2005,
management and protection of information security.
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