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 المعلومات تقنيةو وسالمة أمن سياسة  

            

 بثول الخيرية البر ةجمعيل    
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 :ــ رسيفرال لغرفة والسالمة االمن قواعد
 اال من قبل مسؤولة التنقية . رسيفريمنع منعا باتا االقتراب من معدات ال - (1

 اغالق غرفة السيرفر . - (2

 ئل للحرارة والرطوبة والسوا رسيفرالمحافظة على درجة حرارة الغرفة منخفضة وعدم تعويض ال - (3

 التأكد من سالمة المكيفات وجدولة عملية تشغيلهم على التوالي . - (4

 تزويد الغرفة بطفاية حريق  - (5

 للتخزين  رسيفرعدم استخدام غرفة ال - (6

 تأكد من سالمة التيار الكهربائي وعدم انقطاعه ال - (7

 .رسيفرعدم اغالق االجهزة ومحوالت الطاقة الخاصة بال - (8

 ابالغ المسئولين في حالة وجود رائحة التماس كهربائي . - (9

 مراجعة ضوابط االمن والسالمة بصورة دورية والتأكد من الصيانة والوقائية شهريا  - (10

 

 : قاتهاوملح ألجهزة والسالمة االمن قواعد
 عدم وضع المأكوالت والمشروبات بالقرب من االجهزة - (1

 عدم وضع أي جهاز تحت التكييف مباشرة لتفادي تسرب الماء . - (2

 عدم تحريك االجهزة من مكانها االبعد التواصل مع قسم التقنية . - (3

 اغالق اجهزة بالطرية الصحيحة بعد االنتهاء من استخدامها . - (4

 تفيد بوجود تحديثات خاصة بالنظام عند اغالق الجهاز .عدم فصل الجهاز عند ظهور رسالة  - (5

ا جوال( يجب ان يتم فحصه -هارديسك–عند استخدام وحدة تخزين خارجية )مثل : فالش ميموري  - (6

 بواسطة برنامج الحماية .

 ابالغ المسؤولين في حالة وجود رائحة التماس كهربائي . - (7

 جيدة .استخدام  محوالت وتوصيالت كهربائية ذات نوعية  - (8

 عدم تحميل محوالت الكهرباء اكثر من طاقتها . - (9

 عدم تحميل أي ملفات غير موثوقة من االنترنت او البريد اإللكتروني . - (10

 عدم نزع احد الكابالت من مكانه اثناء عمل الجهاز . - (11

 تفريغ ملف المشاركة )الشير( الخاص بكل موظفة مرة في االسبوع على االقل . - (12

 سالمة بصورة دورية والتأكد من الصيانة الوقائية شهريا مراجعة ضوابط االمن وال - (13

 تنبيه : األنترنت مراقب في جميع االجهزة .     - (14

 

 



 

 

 

 

 

 جمعية البر الخيرية بثول

 ( ٣٤٧مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ) 

 
  

 

 المرجع :

           ) السابع ( في دورتهأعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع 

السياسة  م  وتحل هذه١٦/١١/٢٠١٩) للربع الرابع ( هذا سياسة أمن وسالمة تقنية المعلومات  

 محل جميع السياسات السابقة  .


