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 إدارة التقنيت وأمن املعلوماثسياست 
 515 السياسةرقم 

 إدارة العمليات واخلدمات. ادلعيار
 إدارة التقنية وأمن ادلعلوماتسياسة  اسم السياسة

 مجيع اإلدارات ابإلدارة الرئيسة ادلسؤولية عن التطبيق

 ادلخرجات ادلتوقعة
 تقدمي خدمات تقنية للجمعية. -1
 تسهيل وصل ادلستفيد عن بعد. -2
 رفع مستوى امن ادلعلومات واحلماية. -3

 هـ1443 - 1 النسخة
 

 الغرض: -1
 .رفع كفاءة وفاعلية التقنية .1
 تطبيق إجراءات أمن ادلعلومات. .2

 
 :السياست -2

 .وتقييم استخدامهابديلة والناشئة تحديد التقنيات التقوم اجلمعية ب .1
 .دارة ادلنظومة التقنية ابدلنشأة لضمان توافقها وتكاملها وحتديثهاتقوم اجلمعية إب .2
 .مثل للتقنيات احلاليةتحقيق االستخدام األتقوم اجلمعية ب .3
 .داءادلعلومات واالتصاالت لتحسني األ ستخدام تقنيةتلتزم اجلمعية اب .4
 .مبادرات التحسني للعمليات ابدلنشأةستخدام التقنية دلساددة تلتزم اجلمعية اب .5
 .بداعية الصديقة للبيئةتختيار واستخدام التقنيات اإتقوم اجلمعية اب .6

 
 املسؤولياث: -3

 . وحدة التقنية .1
 اإدارة الرئيسة. .2
 إدارات اجلمعية وفروعها ومشاريعها. .3

 
افرها: -4  املستنداث الواجب جو

 مناذج طلبات الدعم الفين. .1
 الربامج.مناذج طلبات  .2

 
 :ن من السياستياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5

 مجيع إدارات وفروع ومشاريع اجلمعية. .1
 .األسر ادلستفيدة ادلسجلة يف اجلمعية .2



 

 2من  2الصفحة 

 

 :التطبيق -6
 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت

1 
استقبال الطلب من قبل موظف  تقدمي طلبات الدعم الفين:

تنفيذ / وحتديد ادلشكلة واالحتياجاستقبال الطلب / اجلمعية
 وإغالق الطلب.

 كيد تنفيذ الدعمأت يومي إدارة التقنية

2 
ستقبال الطلب من قبل ادلدير ا تنفيذ الطلبات الربجمية:

/ وجيه الطلب وحتديد أولوايت ادلشاريع التقنية/ تالتنفيذي
 تنفيذ الربجمة وإغالق الطلب.

 الدعمأتكيد تنفيذ  أسبوعي إدارة التقنية

3 
استقبال  تنفيذ طلبات توريد األجهزة التقنية وملحقاهتا:

/ حتويل الطلب إدارة الشؤون ادلالية/ الطلب من قبل ادلوظف
تنفيذ الشراء / لتأكد من أمهية الطلب ورفع عروض أسعارا

 وإغالق الطلب.

 إدارة التقنية
 

 الشؤون ادلالية
 صالحية الضمان أسبوعي

 
 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت
استمرارية العمل حضوري وعن  %09 دسبة رفع كفاءة وفاعلية التقنية 1

 ضمان فرتة اجلهازو  بعد
حسب الطلبات ادلقدمة 

 للدعم الفين
 حماوالت االتخرتاقات احلماية من االتخرتاقات %199 دسبة إجراءات أمن ادلعلومات 2
)عدد الطلبات ادلنجزة/ عدد  عدم توقف العمل %199 الفين ادلنجزةعدد طلبات الدعم  3

 199 الطلبات ادلرفوعة( *
 
 التطوير: -8

 .للربجميات لتحديثات ادلستمرةادلتابعة الشهرية ل .1
 جتديد اشرتاكات السريفرات. .2
 زايدة مساحة السريفرات. .3
 )برامج مكافحة الفريوسات وقفل ثغرات الربامج التقنية(. الرمسية من ادلعلومات واحلماية من االتخرتاقاستخدام أ .4
 كل سنة.  ةمراجعة السياس .5

 
 :املراجع -9

 هـ.1442حتديث عام  - ISO9001دظام اجلودة  -تقنية ال وحدةلوائح  .1
 م.2921إصدار عام  –كتاب األمن ادلعلومايت التهديدات والتدابري التشريعية والتقنية حلمايته  .2
 م.2915إصدار عام  –كتاب أساسيات الصيادة  .3

 

 


