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 سياسة الربيد اإللكتروين الداخلي للجمعية

 

 اإللكتروين : الربيد استخدام تعريف بسياسة

اخلاص بالنطاق املسجل يف  اإللكتروين الربيد علتتيح مجعية التوعية والتأهيل االجتماعي )واعي( جب
 كوني يثحب ملوظفيها متاح( wa3i.sa@****وهو ) (SaudiNIC) الشبكة ملعلومات السعودي املركز

 .وسيلة التواصل الرمسية بني إدارات وموظفي اجلمعية 

 يف اإللكتروين الربيد استخدام حتكم اليت القواعد الداخلي اإللكتروين الربيد استخدام سياسة تصفو
 .اإللكتروين الربيد استخدام عند التصرف املوظفني من توقعُي كيف حيدد كما ،ةمعياجل

 السياسة: هذه وجود سبب

مع اآلخرين أصحاب العالقة داخل وخارج اجلمعية،  للتواصل أساسية وسيلة هو اإللكتروين الربيد
 .على مستوى املنظمات واألفراد واسع نطاق على تستخدمو

يتم و اإللكتروين مبثابة وثيقة رمسية ُيعتّد هباكما تعترب مجيع املراسالت واملخاطبات عرب الربيد 
، كما متثل أي مراسالت عرب الربيد اإللكتروين هوية املوظف  ومبا حتتويه من مرفقات العمل مبا فيها

 .املسجل بامسه عنوان الربيد اإللكتروين 

 :هذه اإللكتروين الربيد سياسةاهلدف من 

 اجلمعية . تواجهها اليتالنظامية والتقنية  املخاطر ليتقل •
 .جمعيةلل اإللكتروين الربيد باستخدام هلم يسمح كيف معرفة للموظفني تيحت •
 .جيدللمراسالت بشكل  اإللكتروين الربيدبروتوكوالت  اتباع لموظفنيل ضمنت •
 الربيداملراسالت عرب ب يتعلق فيما القانونية بالتزاماهتا الوفاء على معيةاجل ساعدت •

 يف أعماهلا مع األطراف اآلخرين. اإللكتروين
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 :السياسة نطاق

مجعية التوعية والتأهيل  يف واملتطوعني واملتعاقدين املوظفني مجيع على السياسة هذه تنطبق
 مكان عن النظر بغض تنطبق وهيللجمعية،  اإللكتروين الربيد نظام يستخدمون الذين االجتماعي

 .املزنل من العمل أثناء أو للعمل السفر أثناء الشركة، مقر يف: اإللكتروين الربيد استخدام

 كانت إذا عما النظر بغض جهاز، أي على للشركة اإللكتروين الربيد استخدام على كذلك نطبقتو
 .املوظف أو الشركة قبل من مملوكة

 : العامة اإللكتروين الربيد إرشادات

 : لألعمال اإللكتروين الربيد استخدام -1

 ،رئيسيةال اتصال أداة هو اإللكتروين الربيد أن على تؤكد والتأهيل االجتماعي )واعي(مجعية التوعية 
 .بشكل تام اإللكتروين لربيدل مجيع موظفيها استخدام على ُتؤكدو

 : اإللكتروين الربيد استخدام للموظفني جيوز املثال، سبيل على

 العالقة . صحابأاإلدارات الداخلية واخلارجية ، واملاحنني و مع لتواصلل •
 برامج وأنشطة اجلمعية . تسويقلل •
 . لتعاميم الداخليةل •

 : اإللكتروين للربيد الشخصي االستخدام -2

 ،اليومية الناس من العديد حياة يف هامة أداة هو اإللكتروين الربيد أناجلمعية  تدرك
 ألسبابللجمعية  اإللكتروين الربيد حساب ستخدامبا للموظفني يسمح فإنهولذا 

 :التالية األحكامب ضرورة التقيد مع شخصية،

 معقول مبستوى الشخصي لكترويناإل الربيد استخدام يكون أن جيب •
 ويقتصر االستخدام يف أوقات العمل الرمسية للجمعية .

 يتم كان إذا عما النظر بغض ،مسموح فيه غري دائمًا املالئم غري املحتوى •
 .أو غري ذلك شخصية أو جتارية ألسباب استالمها أو إرساهلا
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 الربيد خدمة على الشخصي اإللكتروين الربيد استخدام يؤثر أال جيب •
 يؤدي قد :املثال سبيل على ،اآلخرين للمستخدمني املتاحة اإللكتروين

 إىل اإللكتروين الربيد طريق عن استثنائي بشكل كبرية ملفات إرسال
أو إرسال ملفات قد حتتوي على  اآلخرين املوظفني وصول إمكانية إبطاء

 .املستخدمني اآلخرينأجهزة فريوسات أو تطبيقات تؤثر على 
الربيد اإللكتروين يف التسجيل يف أي مواقع جتارية  عنوانعدم استخدام  •

أو مواقع مشبوهة أو التسجيل يف القوائم الربيدية اليت ال ختدم مصلحة 
 العمل أو اجلمعية .

 : هلم املصرح املستخدمون -3

 اجلمعية يف اإللكتروين الربيد باستخدام هلم السماح مت الذين لألشخاص فقط جيوز
 من بطلبالعنوان الربيد اإللكتروين )للموظف أو لإلدارة(  منح يتم وعادة، بذلك القيام

 األشخاص إبالغه ويتم واعتماد صاحب الصالحية مدير اإلدارة أو لموظفل املباشر ديرامل
ر ظحيكما  .للخدمة من قبل مسؤول تقنية املعلومات باجلمعية الدخول تسجيل تفاصيلب

من  إذن دونجمعية لألشخاص خارج نطاق اجلمعية ولل اإللكتروين الربيد استخدام
 إمكانية يوفرون الذينأذن  أو -الشخص املصرح له باستخدام الربيد اإللكتروين للجمعية 

 .ضدهم تأديبية إجراءات اختاذوسوف يتم  - هلم مصرح غري أشخاص إىل الوصول

 : اإللكتروين الربيد أمانسياسة 

 غري بشكل الربيد ماستخدعدم ا للجمعية اإللكتروين الربيد نظام مستخدمي على جيب 
 . ةجمعيلل األمنية للمشاكل مصدرًا يكون أن ميكن اإللكتروين الربيد الئق،

  فريوس، على حتتوي أهنا حالة يف معروفة، غري مصادر من اإللكتروين الربيد مرفقات فتحإن 
قد تضر جبهازك وتؤثر على أجهزة  الضارة الربامج من غريها أو التجسس برامج طروادة،

 .اآلخرين وقد تستخدم كوسيلة لالختراق األمين للجمعية 
  حلماية وبرامج مكافحة الفريوسات وحتديثها بشكل مستمر نااألم برامججيب تفعيل 

 األدوات بشأن املشورة تقدميإلدارة تقنية املعلومات  ميكن، واألمنية املشاكل من األعمال
 .للحماية من ذلك الستخدامها املناسبة
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  قد يعرضك اإللكتروين الربيد عرب للجمعية ةواملستندات السري ياناتالب إرسالإن ،
 للمساءلة القانونية واألمنية إال يف حال أخذ املوافقة من اإلدارة .

 فيجب  ،للضرورة آخر ملستخدم اإللكتروين الربيد حساب إىل الوصولية يف حال تأكد أمه
 .مراجعة إدارة تقنية املعلومات لتقدمي الدعم الالزم التنسيق مع مديره املباشر مث

  آمن رينشاط مشبوه أو غوجود أي أو  اإللكتروين الربيدوجود خلل يف  مالحظةيف حال 
إبالغ إدارة تقنية املعلومات لتاليف األضرار اليت قد  على صاحب الربيد اإللكتروين فيجب

 حتدث بسبب هذه املشكلة .
 للرسائل مناسبًا وليس مفتوح، اتصال نظام مبثابة اإللكتروين الربيد اعتبار األفضل من 

 .اخلاصة واملتعلقة باملوظف  السرية واملعلومات

  كل فترة وذلك من أجل من األفضل تغيري كلمة املرور ملستخدم الربيد اإللكتروين
احلماية وجتنب سرقة البيانات واملعلومات وحفاظًا على سرية املعلومات واملستندات والوثائق 

 املوجودة بالربيد اإللكتروين .

 سياسة عنونة الربيد اإللكتروين : 

 واملراكز:واملكاتب أواًل : الفروع 

تصرة للداللة على الفرع حسب أحرف خم 3يتم عنونة الربيد اإللكتروين للفروع باستخدام  
 املثال اآليت :

 { wa3i.sa @اسم الفرع }

 RUH@ wa3i.sa:  لفرع الرياض مثال

 MED@wa3i.saمثال لفرع املدينة : 

أحرف خمتصرة حيث يرمز احلرف األول للفرع التابع  4باستخدام  أما بالنسبة للمكاتب فتكون العنونة
 : له مث الثالثة أحرف التالية تكون للداللة على املكتب حسب املثال التايل 

 { wa3i.sa @اسم املكتب . احلرف األول من اسم الفرع }

 M.YNB@wa3i.saمثال ملكتب ينبع التابع لفرع املدينة : 
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الستشارات والتدريب وما يف حكمها( فتكون العنونة كذلك باستخدام أحرف أما بالنسبة للمراكز )ا
خمتصرة حيث يرمز احلرف األول للفرع التابع له مث عدد من األحرف للداللة على املركز حسب املثال 

 التايل : 

 { wa3i.sa @اسم املركز . احلرف األول من اسم الفرع }

 R.CONSULT@wa3i.saمثال ملركز االستشارات االجتماعية بالرياض : 

 ثانيًا : املناصب اإلدارية :

سيتم استحداث عناوين بريدية للمناصب اإلدارية يف كل فرع حيث يتم التواصل الرمسي عن  
روين طريقه وبالنسبة للمكاتب فتتم مراسلتها على عنوان املكتب املباشر مع نسخة من الربيد اإللكت

 للفرع التابع له .

 املناصب اإلدارية اليت سيتم استحداث عناوين هلا هي : 

 (.BMمدير الفرع ) -1

 . (PM) إدارة تنمية املوارد املالية -2

 . (RM) إدارة العالقات العامة -3

 . (PM) إدارة الربامج واألنشطة -4

 ( .WS) القسم النسائي -5

 ويتم عنونة الربيد حسب املثال التايل :

 { wa3i.sa @املنصب اإلداري . احلرف األول من اسم الفرع }

 E.BM@wa3i.saمثال ملدير الفرع املنطقة الشرقية : 
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 ثالثًا : املوظفني واملتعاونني :

يتم اعتماد توظيفه يف اجلمعية وتكون مجيع املراسالت يتم إنشاء عنوان بريد إلكتروين لكل موظف 
شر عناوين الربيد اإللكتروين يف صفحة خاصة يتم تعميمها على الرمسية على هذا العنوان ويتم ن

 اجلميع .

 كما يتم عنونة الربيد اإللكتروين للموظف حسب املثال التايل :

 { wa3i.sa @االسم األخري املوظف املسجل يف جواز السفر }

 Alghamdi@wa3i.saمثال للموظف )حممد عبداهلل الغامدي( : 

ويف حال وجود تكرار لالسم يتم وضع احلرف األول من االسم األول للموظف بعد االسم األخري حسب 
 املثال التايل : 

 { wa3i.sa @االسم األخري املوظف املسجل يف جواز السفر . احلرف األول من االسم األول للموظف }

 M.Alghamdi@wa3i.saمثال للموظف )حممد عبداهلل الغامدي( : 

 




