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 .1تعريف هيكلة السياسة
تشتمل وثيقة السياسة على العناصر التالية:
 الهدف :وصف مختصر ألغراض وأهداف السياسة.
 نطاق العمل :تحدد اإلدارات والجهات المختلفة الداخلية والخارجية وكذلك األشخاص الذين تنطبق عليهم هذه السياسة.
 اإلمتثال والتنفيذ :تحدد تبعات ونتائج أية مخالفة لهذه الساسة.
 السياسات :يشتمل هذا القسم على وصف لجزئية القيود/الضوابط المتعلقة بالسياسة المحددة.
 .2الهدف
الغرض من هذه السياسة هو التأكد من أن جامعة الملك خالد تتعامل مع المخاطر المحيطة بأنظمة المعلومات التي تدعم الخدمات
اإللكترونية بنا ًء على أفضل الممارسات المطبقة بهذا الصدد وطبقا ً لألنظمة واللوائح المتبعة في المملكة العربية السعودية.
 .3نطاق العمل
تطبق هذه السياسة على جميع الموظفين ،والموردين ،وشركاء العمل ،والموظفين المتعاقدين ،والوحدات الوظيفية لدى جامعة
الملك خالد سواء كانوا يعملون بصفة دائمة أو مؤقتة ،وبصرف النظر عن مواقع عملهم .كما تغطي هذه السياسة جميع بيئات
أنظمة المعلومات التي تقوم الجامعة بتشغيلها أو تعاقدت الجامعة على تشغيلها مع طرف ثالث.
 .4اإلمتثال و التنفيذ
في حالة مخالفة أي موظف أو طرف ثالث (موردين ،مقاولين ،شركاء عمل ،إلخ) لدى جامعة الملك خالد لهذه السياسة فسيتعرض
إلجراءات نظامية وفقا ً لسياسات الجامعة ،وأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية ،والتي تشمل -دون حصر -نظام العمل
والعمال ،ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ،ونظام التعامالت اإللكترونية.
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 .5السياسات
 oقبول السجالت والتواقيع اإللكترونية كدليل على التعامالت اإللكترونية


ت َعتبر جامعة الملك خالد أن السجالت اإللكترونية والتوقيعات اإللكترونية دليالً قانونيا معتمدا على تنفيذ التعامالت
اإللكترونية.



تُقر جامعة الملك خالد بالقبول والموافقة على العقود المعبر عنها بعمليات إلكترونية ،وتعتبر نفسها ملزمة قانونيا ً بتأدية
مسؤولياتها المناطة بها بموجب التعامالت اإللكترونية.



تُقر جامعة الملك خالد أنه يمكن إبرام العقود إلكترونيا ً بين نظامين للمعلومات اإللكترونية أو أكثر والتي يتم إعدادها
وبرمجتها مقدما ً ألداء تلك الوظائف.



ت َعتبر جامعة الملك خالد نفسها مسؤ ولة عن إرسال أي سجالت إلكترونية أو تواقيع رقمية كجزء من التعامالت
اإللكترونية أو االتصاالت اإللكترونية األخرى بواسطة أنظمة المعلومات لديها أو بواسطة موظفيها.

 oأمن نظام التعامالت اإللكترونية والتواقيع اإللكترونية


تتعهد جامعة الملك خالد باتخاذ التدابير األمنية المطلوبة لحماية وسالمة وسرية تواقيعها اإللكترونية وأنظمتها المساندة
لذلك .وينبغي وضع ضوابط أمنية محددة ألنظمة التعامالت اإللكترونية بما يتوافق مع معايير الجامعة ألنظمة التعامالت
اإللكترونية والمتطلبات القانونية المتعلقة بهذا الشأن.



على جامعة الملك خالد أن تتأكد من أنها تقدم معلومات صحيحة لمقدم خدمات توثيق الشهادات الرقمية.



على جامعة الملك خالد أن تتأكد من إبالغ مقدم خدمات الشهادات الرقمية بأي تغييرات تطرأ على معلوماتها المتعلقة
بتوقيعها اإللكتروني .كما أن على الجامعة أال تعيد استخدام أي عنصر من عناصر التوقيع اإللكتروني الموقف استخدامها
( بصفة كلية أو جزئية) مع مقدم خدمات توثيق آخر.



ال يسمح لجامعة الملك خالد وال لموظفيها بما يلي:
-

تزوير أو تقليد أي سجل إلكتروني ،أو توقيع إلكتروني ،أو شهادة توثيق رقمية ،أو استخدام أي من الوثائق المزورة
أو المقلدة بصورة متعمدة.

-

تقديم معلومات خاطئة لمقدم خدمات الشهادات الرقمية.

-

الوصول إلى ،أو نسخ ،أو إعادة استحداث ،أو االستيالء على نظام التوقيع اإللكتروني ألي شخص دون الحصول
على تفويض صحيح منه.

-

إساءة استخدام الشخصية الخاصة بأي شخص أو االدعاء افترا ًء بأن لديهم تفويض بالتقدم للحصول على أو القبول
بـ أو تعليق أو إلغاء أية شهادة توثيق رقمي.

-

نشر أية شهادة توثيق رقمي تكون مقلدة/مزورة ،غير صحيحة ،أو موقفة (معلقة) ،أو وضعها تحت سيطرة أي
شخص آخر بشكل متعمد.
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 oالتبليغ عن إساءة استخدام توقيع رقمي


يجب على جامعة الملك خالد أن تتأكد من التبليغ الفوري عن أية إساءة استخدام للتوقيع الرقمي وذلك من خالل عملية
إدارة الحوادث ،و كذلك تبليغ مقدم خدمات الشهادات الرقمية.
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