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بطاقة تعريف الدليل
تم إعداد هذا امللف ليكون مرشداً لكل منسويب جمعية إيثار.

رقم وتاريخ اإلصدار
األول /ديسمرب 2021
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املقدمة
تحية تقدير واحرتام وبعد،

متثل هذه الوثيقة الرشوط واألحكام املحددة الستخدام كل موارد الشبكة والحاسوب يف الجمعية
الخريية لتنشيط التربع باالعضاء إيثار.
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عن الجمعية

تعد الجمعية من أول جمعية لتنشيط التربع باألعضاء باململكة العربية السعودية ،تعنى بتعزيز ثقافة التربع باألعضاء وإزالة التصورات واألحكام
الخاطئة حولها ومتكني مرىض الفشل العضوي من ذوي الدخل املحدود من خالل خدمتهم صحني وتوعويني ومجتمعيني ملواكبة تطلعات رؤية
اململكة نحو مجتمع صحي واعد.

تاريخ اإلنشاء
بداية الجمعية السعودية لتنشيط التربع باألعضاء إيثار يف عام 2010م مبوافقة وزارة الشؤون االجتامعية عىل تأسيس الجمعية تحت مسمى
(الجمعية الخريية السعودية لتنشيط التربع باألعضاء باملنطقة الرشقية) ،واختصارا إيثار ،وبرقم ترخيص .577

الفكرة  /تنشيط التربع باألعضاء
خلق مناخ مجتمعي يعزز ثقافة التربع باألعضاء ليسد حاجة مرىض الفشل العضوي من املتربعني باألعضاء يف اململكة عموماً واملنطقة الرشقية
خصوصا وتحقيق التفاعل املجتمعي مع التربع باألعضاء من خالل التوعية الدينية واإلعالمية واملجتمعية ملساعدة مرىض الفشل العضوي ونرش
ثقافة التربع باألعضاء وإزالة أي غموض متعلق بها وحث كافة فئات املجتمع عىل التربع باألعضاء.
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النطاق:
هذه السياسة تنطبق عىل جميع مستخدمي املوارد الحاسوبية التي متلكها أو تديرها جمعية إيثار  .األفراد
الذين تشملهم الرشوط (وال تقترص عليهم فقط) هم اعضاء املجلس ،املوظفون ،املتدربون ،املتطوعون،
الضيوف.

• الرشوط:

• ميكنك استعامل فقط الحاسبات ،وملفات الحاسوب التي لديك اإلذن باستعاملها .وال يجوز لك
استخدام حساب شخص آخر ،أو تحاول تخمني كلامت رس املستخدمني اآلخرين.
• تقع عىل عاتقك املسؤولية عن االستخدام املالئم لجميع املوارد املخصصه لك ،مبا فيها من
حاسوب ،وشبكة معالجة أو برمجيات األجهزة.
ال لحامية كلامت الرس الخاصة بك.
• عليك أن تبذل جهداً معقو ً
• يجب عدم محاولة الوصول إىل أجزاء ممنوعة الوصول من الشبكة ،مثل نظام التشغيل الرئييس ،برامج
األمان و غريها من برامج التطبيقات اإلدارية دون إذن من صاحب أو مدير النظام.
• يجب عدم وضع أو استخدام أي برنامج أو حاسوب قد يؤدي إىل تلف الربامج أو األجهزه أو مكونات
النظام.
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• مينع تنزيل أو استخدام األدوات التي تستخدم عادة ملهاجمة أنظمة األمن أو اخرتاق أنظمة الكمبيوتر
أو الشبكات األخرى (مثل كاشفات كلامت الرس أو ماسحات الشبكة ...إلخ
• كمستخدم لشبكة املوارد الحاسوبية يجب ان تلتزم بجميع القوانني واألنظمة املحلية السارية ،حقوق
الطبع والرتاخيص االتفاقات و العقود التي أبرمتها الجمعية بغرض امتالكها للكثري من الربمجيات.
• يجب احرتام الخصوصية الشخصية وحقوق اآلخرين وعدم الحصول عىل نسخة للربيد اإللكرتوين
والبيانات التي تخص مستخدم آخر ،إضافة إىل الربامج أو امللفات األخرى من دون إذن علام بان الوصول
إىل امللفات الخاصة لن تتم املوافقة عليه إال عندما يكون هناك سبب وجيه للوصول إليها.
• الجمعية عموماً ال ترصد أو تحد من مضمون املعلومات املنقولة عىل شبكتها ،فإنها تحتفظ بحقها
يف الحصول عىل هذه املعلومات وإعادة النظر يف ظروف معينة .وهذه تشمل :التحقيق يف أداء.
االنحرافات واملشكالت يف النظام (مع سبب وجيه) ،وتحديد ما إذا كان الفرد يشكل انتهاكاً لهذه
السياسة ،و قد تكون رضورية لتلبية احتياجات قطاع األعامل يف الجمعية.

• السياسة:
• يبلغ العمر االفرتايض ألي جهاز حاسب مكتبي أو محمول أو الطرفيات يف الجمعية خمس سنوات
كحد أدىن.
• يبلغ العمر االفرتايض ألجهزة الكمبيوتر اللوحي يف الجمعية اربع سنوات كحد أدىن.
• يبلغ العمر االفرتايض ألجهزة الهواتف الذكية يف الجمعية ثالث كحد أدىن.
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• ال ينبغي استبدال أجهزة الحواسيب املكتبية واملتحركة ،األجهزة املحمولة واألجهزة الطرفية طاملا
مل ينته عمرها االف رتايض ما مل يتم إثبات الحاجة الستبداله أو أن يكون الجهاز كثري األعطال أو ال ميكن
إصالحه .ويعترب املنسق اإلداري مسؤول عىل اإلرشاف عىل اقتناء أجهزة الحواسيب املكتبية
واملحمولة ،واألجهزة الطرفية بالكليات واألقسام املختلفة.
• ال يجوز ألي عضو أو موظف اقتناء أكرث من جهاز حاسويب واحد (حاسب مكتبي أو محمول).
• يتوىل مكتب تقنية املعلومات صيانة األجهزة يف فرتة الضامن عىل أن يتوىل املحاسب اتخاذ
اإلجراءات الالزمة مع املوردين.
• يتم تقييم وصيانة األجهزة التي انتهت مدة الضامن الخاصة بها يف حالة الحاجة لها وبعد الحصول
عىل موافقة املدير التنفيذي.
• تقوم "مكتب تقنية املعلومات" بتقييم وإعداد التقارير والتخطيط آللية استبدال األجهزة عىل أساس
سنوي يف بداية العام الدرايس ،وذلك بالتشاور مع الجمعية.
• تقدم طلبات االستبدال التي تقع خارج دورة االستبدال العادية إىل "املحاسب".
• تتوقف عملية تقييم طلبات االستبدال عىل املعايري التالية:
▪ انتهاء فرتة الضامن.
▪ وجود تقنية حديثة أو حاجة عملية لالستبدال.
▪ وجود تقنيات أو متطلبات جديدة للعمل.
▪ أعطال متكررة.
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▪ توفر امليزانية.

• يجب رشاء جميع األجهزة وفق املواصفات القياسية املحددة من قبل "مكتب تقنية املعلومات"
والخاصة بأجهزة االستخدام للعمل (وليس لالستخدام الشخيص).
• عند الرضورة ،يجوز اتباع مواصفات قياسية غري تلك املحددة من قبل "مكتب تقنية املعلومات" ،بعد
موافقة مجلس اإلدارة.
• "مكتب تقنية املعلومات" لن يكون مسؤول عن أي عملية رشاء ال تتوافق واملواصفات القياسية
املحددة من قبله ،ما مل تكن املواصفات القياسية املستخدمة تم اعتامدها مسبقاً.
• تقيم "مكتب تقنية املعلومات" وتستشري وكالء البيع املتخصصني الختيار أفضل ما يناسب الجمعية من
حيث العالمات التجارية العاملية وجودة الطراز والسعر والكفاءة.
• ترشف "مكتب تقنية املعلومات" عىل عملية رشاء واستالم وتوزيع أجهزة الحواسيب املكتبية
واملحمولة واألجهزة الطرفية.
• تكون كل أجهزة الحواسيب املكتبية واملحمولة مزودة بصورة لنظام التشغيل ذات تحميل مسبق
موضوعة خصيصاً لتتامىش واحتياجات الجمعية واإلدارات املختلفة ،وذلك بعد املوافقة عليها من
قبل "مكتب تقنية املعلومات و مجلس اإلدارة".
• ينبغي توثيق عملية استبدال واستالم األجهزة.
• يتم إرسال كافة أجهزة الحواسيب املكتبية واملحمولة واألجهزة الطرفية التي يتم استبدالها أو
استهالكها إىل مخازن الجمعية ،وذلك بعد مسح ذاكرتها وكافة املعلومات التي تحتويها.
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السياسات التنفيذية واإلجراءات:
• تدرك الجمعية أن بعض الوظائف املهمة تتطلب أن يكون لدى املوظف صالحية الحصول عىل البيانات
املتنقلة .ومن هذا املنطلق:
▪

يجوز للجمعية توفري أجهزة حواسيب لوحية ملن يهمهم األمر ،عالوة عىل توفري الخدمات الالزمة للعاملني الذين
تقتيض واجباتهم الرسمية استخدام أجهزة تعزز من أدائهم سواء كانوا أعضاء أو موظفني.

▪

لن توفر الجمعية أي دعم مادي يتعلق بتوفري الخدمات الخلوية أو استخدامات األجهزة يف املكاملات الصوتية.

▪ مكتب تقنية املعلومات هو املسؤول عن توريد األجهزة اللوحية بعد الحصول عىل موافقة مجلس اإلدارة
واملدير التنفيذي .

معايري تخصيص األجهزة اللوحية:
• الرغبة يف تحقيق الراحة الشخصية ليست معيا ًرا للحصول عىل حاسوب لوحي .ميكن تحديد معايري
الحصول عىل حواسيب لوحية كام ييل:
▪ إذا كانت املهام الوظيفية للموظف تتطلب قضاء وقت طويل بعيدًا عن املكتب أو منطقة العمل ،وترى الجمعية
أن طبيعة العمل تقتيض رضورة تواصل املوظف مع قاعدة البيانات يف الجمعية.
▪ إذا كانت املهام الوظيفية للموظف تقتيض الوصول للبيانات خارج ساعات العمل املقررة أو العادية.
▪ يجب أن تكون طلبات رشاء حاسوب لوحي أو أي جهاز مامثل مصحوبة بتربير منطقي يلخص االستخدامات العملية
للجهاز ،ويوضح مدى االستفادة املؤسسية ذات الصلة.
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▪ الحواسيب اللوحية ال تحل محل املعدات الحاسوبية القياسية األخرى املستخدمة من قبل أعضاء واملوظفني ،كام
أن مخصصاتها ليست جز ًءا من امليزانية املركزية املخصصة للصيانة التقنية لألجهزة إبان عمرها االفرتايض .وحيث
إن الحواسيب اللوحية قد ال تحقق جميع املتطلبات الوظيفية ،فإن الجمعية سوف تستمر يف توفري حواسيب
مكتبية أو محمولة للعاملني بها.
▪ يتم تقييم كل طلب عىل حدة وفقاً لكل حالة من قبل الرئيس املبارش للموظف ،وبعد ذلك ينبغي الحصول عىل
كل حسب اختصاصه.
موافقة املدير التنفيذي أو من ينوب عنهٌ ،

تسديد املرصوفات:

• ال يجوز املوافقة عىل تسديد مثن املشرتيات الشخصية.

• ال يجوز املوافقة عىل تسديد تكاليف الرسوم الشهرية املتكررة.
تقديم الدعم:
عىل غرار العاديد من األجهزة األخرى ،ميكن للمستخدمني التواصل مع مكتب تقنية املعلومات لتقديم
الدعم الالزم.
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إعادة التوزيع:
يتوىل مكتب تقنية املعلومات إعادة توزيع األجهزة صالحة االستعامل ،والتي تكون يف حالة جيدة عىل
األفراد واإلدارات بالجمعية ،وبعد انتهاء املهامت ذات الصلة ،يتم إعادة األجهزة اللوحية إىل الجمعية ،او
التربع بها إىل الجمعيات املختصة بالصيانة االجهزة ،حيث يتم حذف كل البيانات وإعداد امللفات األمنية
بشكل جديد ،وتسليم األجهزة للمستخدمني الجدد .ويجب لصق عالمات عىل األجهزة اللوحية لتمييز األجهزة
اململوكة للجمعية وهويات املستخدمني.

األجهزة املفقودة أو املرسوقة:
يجب رسعة إبالغ قسم املوارد البرشية عند فقدان األجهزة أو تعرضها للرسقة حتى ميكن اتخاذ الخطوات
الالزمة للتخفيف من خطر فقدان البيانات املوجودة عىل األجهزة.
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بريد إلكرتوين info@eithar.net
املوقع الرسمي www.eithar.net
التواصل االجتامعي @EitharSA
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