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 األهداف 

المبنية على أفضل الممارسات والمعايير لضمان التأكد من أن مخاطر ومتطلبات األمن   الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات األمن السيبراني

 تعالج بفعالية قبل وأثناء وعند انتهاء/إنهاء عملهم.البر األهلية بمركز بدائع العضيان في جمعية  ،السيبراني المتعلقة بالعاملين )موظفين ومتعاقدين(

  1-٩-1ط رقم وتهدف هذه السياسة إلى االلتزام بمتطلبات األمن السيبراني والمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة، وهي مطلب تشريعي في الضاب 

 ( الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني. ECC-1:2018من الضوابط األساسية لألمن السيبراني )

 نطاق العمل وقابلية التطبيق 

 . عيةاجل وتنطبق عىل مجيع العاملني يف الرب الأهلية مبركز بدائع العضيان معية ب تغطي هذه الس ياسة مجيع الأنظمة اخلاصة 

 بنود السياسة 

 البنود العامة -1

 املتعلقة ابلعاملني.  جيب حتديد متطلبات الأمن الس يربان 1-1

 مواطنني ذو الكفاءة الالزمة. الرب الأهلية مبركز بدائع العضيان  مجعية  جيب أأن يشغل الوظائف ذات العالقة ابلأنظمة احلساسة يف  1-2

الرب الأهلية مبركز بدائع  مجعية ( يف Lifecycleجيب تنفيذ ضوابط الأمن الس يربان اخلاصة ابملوارد البرشية خالل دورة حياة معل املوظف ) 1-3

 واليت تشمل املراحل التالية:  العضيان

 قبل التوظيف.  -

 خالل فرتة العمل.  -

هناهئا.  -  عند انهتاء فرتة العمل أأو ا 

ابلأمن الس يربان،  فهم أأدوارمه الوظيفية، والرشوط واملسؤوليات ذات العالقة الرب الأهلية مبركز بدائع العضيان مجعية  جيب عىل العاملني يف  1-4

 واملوافقة علهيا. 
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مجعية  ( يف عقود العاملني يف Non-Disclosure Agreementجيب تضمني مسؤوليات الأمن الس يربان وبنود احملافظة عىل رسية املعلومات ) 1-5

هناء العالقة الوظيفية مع  الرب الأهلية مبركز بدائع العضيان  (. الرب الأهلية مبركز بدائع العضيانمجعية )لتشمل خالل وبعد انهتاء/ا 

دراج اخملالفات ذات العالقة ابلأمن الس يربان يف الحئة خمالفات املوارد البرشية يف  1-6  . الرب الأهلية مبركز بدائع العضيان مجعية  جيب ا 

 يُمنع الاطالع عىل املعلومات اخلاصة ابملوظفني دون ترصحي مس بق.  1-7

 ( لضامن التطوير املس متر ملتطلبات الأمن الس يربان املتعلق ابملوارد البرشية. KPIاس تخدام مؤرش قياس الأداء )جيب   1-8

 قبل التوظيف  -2

ىل أأنظمة  2-1  . الرب الأهلية مبركز بدائع العضيانمجعية جيب عىل العاملني التعهد اباللزتام بس ياسات الأمن الس يربان قبل منحهم صالحية الوصول ا 

 جيب حتديد أأدوار املوظفني ومسؤولياهتم مع الأخذ يف احلس بان تطبيق مبدأأ عدم تعارض املصاحل.   2-2

 جيب حتديد أأدوار املوظفني ومسؤولياهتم املتعلقة ابلأمن الس يربان يف الوصف الوظيفي.  2-3

 جيب أأن تشمل الأدوار واملسؤوليات املتعلقة ابلأمن الس يربان ماييل:  2-4

 من الوصول غري املرصح به، أأو ختريب تكل الأصول.الرب الأهلية مبركز بدائع العضيان  مجعية مجيع أأصول حامية  -

 تنفيذ مجيع الأنشطة املطلوبة املتعلقة ابلأمن الس يربان.  -

 . الرب الأهلية مبركز بدائع العضيانمعية  ب الالزتام بس ياسات الأمن الس يربان ومعايريه اخلاصة  -

 لزتام بربانمج زايدة مس توى الوعي ابخملاطر الس يربانية. الا -

جراء مسح أأمين للعاملني يف وظائف الأمن الس يربان، والوظائف التقنية ذات الصالحيات الهامة واحلساسة، والوظائف ذات العالقة   2-5 جيب ا 

 ابلأنظمة احلساسة. 

 أثناء العمل -3

 الوعي ابلأمن الس يربان؛ مبا يف ذكل س ياسات الأمن الس يربان ومعايريه، بشلك دوري.  جيب تقدمي برانمج توعوي، خيتص بزايدة مس توى 3-1

بالغ اال دارات ذات العالقة عن أأي تغيري يف أأدوار العاملني أأو مسؤولياهتم هبدف اختاذ اال جراءات الال  3-2 زمة  جيب عىل مسؤول املوارد البرشية ا 

لغاء صالحيات الوصول أأو تعديلها.   املتعلقة اب 

 جيب التأأكد من تطبيق متطلبات الأمن الس يربان اخلاصة ابملوارد البرشية. 3-3

دراج مدى الالزتام ابلأمن الس يربان مضن جوانب تقيمي املوظفني. 3-4  جيب ا 

ىل املعرفة )  3-5  ( يف تلكيف املهامت.  Need-to-knowجيب التأأكد من تطبيق مبدأأ احلاجة ا 

 إنهاؤهاانتهاء الخدمة أو   -4

هناهئا بشلك يغطي متطلبات الأمن الس يربان.  4-1 جراءات انهتاء اخلدمة املهنية أأو ا   جيب حتديد ا 
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هناهئا الختاذ اال جراءا 4-2 بالغ الوحدات ذات العالقة يف حال اقرتاب موعد انهتاء العالقة الوظيفية أأو ا   ت الالزمة. جيب عىل مسؤول املوارد البرشية ا 

عادة مجيع الأصول اخلاصة  جيب التأأكد من 4-3 لغاء صالحيات ادلخول للعاملني يف أ خر يوم معل هلم وقبل الرب الأهلية مبركز بدائع العضيان معية ب ا  وا 

 حصوهلم عىل اخملالصات الالزمة. 

، مبا يف ذكل الرب الأهلية مبركز بدائع العضيانمجعية  جيب حتديد املسؤوليات والواجبات اليت ستبقى سارية املفعول بعد انهتاء خدمة العاملني يف  4-4

دراج تكل املسؤوليات والواجبات يف مجيع عقود العاملني.   اتفاقية احملافظة عىل رسية املعلومات، عىل أأن يمت ا 

 األدوار والمسؤوليات 

 راعي وماكل وثيقة الس ياسة: مسؤول تقنية املعلومات  -

 وحتديهثا: مسؤول تقنية املعلوماتمراجعة الس ياسة  -

 تنفيذ الس ياسة وتطبيقها: مسؤول املوارد البرشية  -

 االلتزام بالسياسة 

 هبذه الس ياسة دوراًي. الرب الأهلية مبركز بدائع العضيان مجعية جيب عىل مسؤول تقنية املعلومات ضامن الزتام 

 الالزتام هبذه الس ياسة. الرب الأهلية مبركز بدائع العضيان مجعية  جيب عىل مجيع العاملني يف 

جراء تأأدييب؛ حسب اال جراءات املتبعة يف  ىل ا   . الرب الأهلية مبركز بدائع العضيانمجعية  قد يعرض أأي انهتاك لهذه الس ياسة صاحب اخملالفة، ا 
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 االعتماد

 دارة اإل اعتماد مجلس 

 
 عليه وسلم ... وبعد الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هلل  

سييي سيية  م على 18/12/2021  بت ريخ:  السيي  ( يوم 3في اجتم عه رقم )   بدائع العضييي  فقد اطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز  

 ب العتم د.وقرر اعتم ده  والعمل بموجبه  ونشره  على املوقع اإللكتروني للجمعية وفق الصيغة املرفقة  األمن السيبراني

 

 

 

 


