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 الغرض: .1

عمليات وأنشطة األعمال الهامة في الوقت المناسب في حالة تعطل الحديد الضوابط األمنية المطلوبة لضمان القدرة على استئناف ت 1.1

 .المتعلقة بالعملالعمليات 

 تنطبق على: .2

ة خارجيين والخدمات التابع نسلطان العسكرية للعلوم الصحية من إداريين وأعضاء هيئة تدريس. مقاولومنسوبي كلية األمير جميع  2.1

 للكلية.

 :المسؤولية .3

 .لنطاقا 3.1

 .المتعلقة بالعمل غطي جميع أصول المعلومات المطلوبة لتشغيل العمليات الهامةي 3.1.1

 االمتثال. 3.2

دورية من قبل وحدة المراجعة الداخلية وأمن المعلومات. سيتم اإلبالغ عن  وتخضع لمراجعةلبيانات هذه السياسة إلزامية  االمتثال 3.2.1

 التخاذ قرار بشأن اإلجراء التأديبي المناسب. الكليةأي انتهاك لهذه السياسة إلى الطرف المصرح له داخل 

 المصطلحات:تعريف  .4

 يوجد ال 4.1

  :السياسة .5

ضوابط لتحديد على ( PSMCHS) الظهران-تخطيط استمرارية األعمال في كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية  أن تشمل 5.1

 .هولةمتاحة بس المتعلقة بالعمللعمليات لتشغيل اوالتأكد من أن المعلومات المطلوبة  المدمرة،والحد من عواقب الحوادث  المخاطر،وتقليل 

 :اإلجراءات .6

 األوليةالمتطلبات  6.1

 .خطة استمرارية العمل بهدف أساسي هو حماية األرواح البشرية وجود 6.1.1

إبالغ تحتاج إلى توثيق و الكلية،أن يتم تعيينها من اإلدارة العليا لـ البد من المسؤوليات المرتبطة بإدارة استمرارية األعمال التي  6.1.2

 جميع األطراف الداخلية والخارجية ذات الصلة.

 المعلومات في جميع مراحل تطوير خطة استمرارية العمل. معالجة متطلبات أمن 6.1.3

 .تحليل تأثير األعمال 6.2

 هو إعطاء األولوية لعمليات األعمال لتحديد ترتيب استردادها في حالة وقوع كارثة. األعمال،دف األساسي لتحليل تأثير اله 6.2.1

 .واألصول المرتبطة بها المتعلقة بالعمل الهامةالحفاظ على جرد لجميع العمليات  6.2.2

 .المحددة المتعلقة بالعملإجراء تقييم المخاطر لجميع العمليات  6.2.3

، وهو الحد األقصى للطول المسموح به من الوقت الذي يجب فيه استعادة عملية العمل بعد الفشل أو ف وقت االستردادتحديد هد 6.2.4

 .الكارثة

 المتعلقة بالعمل.بسبب عدم توفر العمليات  التي يمكن مواجهتها والنوعية،تقييم التأثيرات الكمية  6.2.5

 .الهامة المتعلقة بالعمل تحديد كافة التبعيات أو القيود التي من شأنها أن تؤثر على استعادة العمليات 6.2.6

إلى اإلدارة العليا للحصول على التوجيه والمساعدة في المزيد من مراحل التخطيط  جميع نتائج تحليل تأثير األعمال اإلبالغ عن 6.2.6

 .الستمرارية األعمال

 .تنفيذ تدابير األمن الوقائي للمساعدة في الحد من آثار الكوارث 6.2.6

 .االستردادتطوير استراتيجية  6.3

يتم دراسة جميع المكونات المطلوبة لتشغيل  كارثة،الهدف الرئيسي هو تطوير استراتيجية االسترداد لضمان أنه في حالة وقوع  6.3.1

 لتكلفة،اتتناول استراتيجية االسترداد حلوالا فعالة من حيث  بحيثسترداد كل مكون. الويتم تحديد حل  الهامة، بالعمل المتعلقةالعمليات 

 .والتي ستساعد على تحقيق هدف وقت االسترداد لكل عملية تجارية
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 معالجتها أثناء تطوير استراتيجية االسترداد:البد من ية المشكالت التي تحدد عناصر التحكم التال 6.3.2

عمليات أن يتم تقييم المخاطر لل بحيثدة في استرداد عملية األعمال. توثيق خرائط العمليات لجميع عمليات األعمال الهامة للمساع 6.3.2.1

 والمخرجات، العمل،وسير  المدخالت،أن تتضمن خريطة العملية والضوابط على مستوى العملية.  للمساعدة في إدخال

 ، والواجهات مع العمليات األخرى.ءوالموارد، ووقت االنتها

يار الستعادة خ تحديدوواالتفاقيات المتبادلة  المختلفة،التحقق من خيارات استرداد المباني والمرافق  الكوارث،بناءا على مستوى  6.3.2.2

 كارثي. حدثالمرافق لكل 

 الموقع.خطر فقدان  رئيسية داخل الكلية لضمان معالجةال المواقعإجراء التخطيط لجميع  6.3.2.3

الرئيسي لوضع  الهدف وتعتبر كارثة،هو مقدار البيانات المسموح بفقدها في حالة وقوع ن يكون هدف نقطة االسترداد أ 6.3.2.4

 استراتيجية النسخ االحتياطي للبيانات.

ها وإبالغها توثيقالبد من  بالكامل، االسترداد استراتيجيةبمجرد تطوير  مراعاة المسائل الفنية واإلدارية واللوجستية والسالمة. 6.3.2.5

 تطبيقها.إلى جميع األطراف المعنية من أجل 

 .متطلبات تصميم خطة استمرارية األعمال 6.4

 :في الهيكل التالي اهتصميموال بد عتبر تقييم تأثير األعمال واستراتيجية التعافي شرطين أساسيين لتصميم خطة استمرارية األعمال. ي 6.4.1

 .خطة استمرارية األعمال إلى التزام اإلدارة ودعمالمقدمة شير ت :المقدمة 6.4.1.1

 خطة استمرارية العمل.تتضمن مرحلة البدء النطاق واألهداف واألدوار والمسؤوليات لـ  :االستهالل 6.4.1.2

عن الحدث واإلجراءات المطلوبة منه. في حالة الحريق أو األنواع المماثلة من  البد من ابالغه هذا الجزء لمن يوجه: البالغات 6.4.1.3

 .يجب توجيه الناس إلى اتباع إجراءات اإلخالء بالمنشأة، تلحقاألضرار التي 

حدث المبلغ تقييم ال البدء،الذي تم تعيينه مسبقاا في جزء  الضرر،على فريق تقييم  حدث،اإلبالغ عن  دبمجر :األضرارتقييم  6.4.1.4

 .أن تشير نتيجة التقييم إلى ما إذا كانت كارثة أم حادثةوعنه. 

طة استمرارية ختنشيط البد من  كارثة،بمجرد أن يقوم فريق تقييم األضرار بتصنيف الحدث المبلغ عنه على أنه  الخطة:تفعيل  6.4.1.5

 .وإبالغ الموارد الالزمة للعمل وفقاا لذلك العمل

نقل أن تشير إلى القرارات التي يتعين اتخاذها لو ة االسترداد التي تم تطويرها.جزء االسترداد إلى استراتيجي يستند :االسترداد 6.4.1.6

غيرهم واألفراد و التقنيةأن يعالج القضايا فيما يتعلق باستعادة  ذلك،وإجراءات السترداد عملية األعمال. عالوة على  المرفق،

 .من المواد اإلضافية

ح مثل إصال العادية،يتناول جزء االستعادة المعايير واإلجراءات المرتبطة بالقدرة على العودة إلى ظروف العمل  :االستعادة 6.4.1.6

 مكان العمل األصلي.

الذين قاموا بتعيين  والخارجية،تتضمن خطة استمرارية األعمال قائمة محدثة بجميع األطراف الداخلية  :قوائم االتصال 6.4.1.6

جميع الموظفين على الحصول على معلومات االتصال  ان يتم تشجيع ذلك،. عالوة على خطة استمرارية العمل مسؤوليات في

 .سجالت الموارد البشرية الخاصة بهم ويتم تحديثها الطوارئ،بما في ذلك اتصاالت  بهم،الخاصة 

 خطة الصيانة واالختبار 6.5

 .المتعلقة بالعملسنة وفي حالة حدوث تغييرات في العمليات مراجعة خطط استمرارية العمل مرة واحدة على األقل في ال 6.5.1

 اختبار خطط استمرارية العمل وإجراء مراجعة شاملة للخطة بعد كل اختبار لدمج التحديثات الضرورية. 6.5.2

 .في مباني مختلفةوفي مواقع آمنة تكون  إلكتروني،سواء في شكل ورقي أو  األعمال،تخزين نسخ من خطط استمرارية  6.5.3

  



 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة الدفاع 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية 

 كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 
 

 سياسات وإجراءات الكلية 

 المستند خاضع للرقابة، غير قابل للنسخ 

 01 -إت  -ع ك رقم السياسة:  آمان استمرارية العملعنوان السياسة : 

 3من  3:الصفحة 0.1االصدار:   01/11/9012 :  التفعيل تاريخ  جديده النسخة :

 

 

ك 
ع 

- 
  
ت

إ
- 

1
0

 

 :المراجع .7

 ال يوجد  6.1

  :التذييالت .8

 ال يوجد  6.1

 م01/11/9012التاريخ: 

 : تجميع  :التوقيع

 المهندس / تركي محمد الحيان

 مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

 م01/11/9012التاريخ: 

 :مراجعة  :التوقيع

 النقيب / تركي محمد الحربي :

 مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

 التاريخ 

 اعتماد:  التوقيع 

 محمد جمعان الزهراني/ العميد الدكتور

  وكيل الكلية للجودة والتطوير

 التاريخ 

 موافقة:  التوقيع 

 الدكتور / عيدان موسى الزهراني

عميد كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 

 بالظهران

 

 م01/11/9190: تاريخ المراجعة القادمة

 

 م01/11/2901: التفعيلتاريخ 

 

 


