


تم اعتماد السياسات واإلجراءات الواردة في  الييليم  يب   يم 
 جلس إدارة جمعيي  ال ير الرير ي  فيالقو لل وتلتيار إدارة 
الجمعي  فمراجع  هذه السياسات واإلجراءات وتحي ثها فشيلم 

.دوري فما  تواكب  ع المستجيات و تماشى  ع أهيافها



: قي  
توجب سياس  خصوصي  ال يانات على كم  يب  عميم لصيال  

و شييمم أعءيياء  جلييس اإلدارة والمسيي وليب )الجمعييي  
افظ  المح( التنقيذ يب والموظقيب والمستشار ب والمتطوعيب

على خصوصي  فيانيات الميانحيب والمت يرعيب والمتطيوعيب 
والمستقيي ب وعير  شاركتها ألي أحي إال في  نطياض قييل 

كميا توجيب . جيا حسب  يا سيوقي  في  الققيرات التاليي 
ميا السياس  استريار ال يانات الراص  ألغراض الجمعي  فقط ف

. المصلح تقتءيه

:النطاض
اء سوالجمعي  لصال  عمم السياس  على جميع  ب  ذه تط ل ه

 وظقيبأو  س وليب تنقيذ يب كانوا أعءاء  جلس إدارة أو 
فصرف النظر عيب  ناصي هم في   ستشار ب أو  تطوعيب أو 

.الجمعي 

:ال يانات
ال يانات، هنا، تشمم أي فيانات عا ي  أو خاصي   ثيم ال يانيات 
الشرصي  أو ال ر ي اإلللتروني  أو المراسي ت أو أي فيانيات
أخير  تققييي لر للجمعيي  سييواء  يب المتطييوعيب، المييانحيب، 

.المت رعيب أو المستقيي ب  ب خي ات الجمعي 



:الءمانات
تهيف هذه السياس  إلى توقي  إجيراءات التعا يم  يع ال يانيات 
والمحافظ  على خصوصيتها داخم الجمعي  أو  يب خي م  و يع 

.الجمعي  اإلللترون 

:تءمب الجمعي   ا  ل 
أن تتعا م الجمعي   ع جميع فيانات المتعا ليب  عهيا فسير  •

.تا    ا لم  وافقوا على النشر
  فيانات المتعا ليب  عها  ع أي جهلب تقور ف يع أو  شارك •

.أخر  دون إذنهم
أو رسيالم نصيي  للمتعيا ليبإ مي تلب ترسم الجمعي  أي •

.  عها سواء فواسطتها أو فواسط  أي جه  اخر  دون إذنهم
أن تنشر الجمعي  سياسي  خصوصيي  ال يانيات عليى  و عهيا •

اإلللترون ، إن وجي، وأن تلون  توفرة عني الطلب  ط وعي 
.أو إللتروني 

ا يع أن  لون للجمعي  سياس  خاص  فرصوصي  ال يانات للمو•
. اإلللتروني 



نموذج لسياس  خصوصي  ال يانات للموا ع 
:اإلللتروني 

ت نشلرك أ ها الاالر اللر م على ز ارتك لمو عنا على االنترن
ها ونتعهي لك فالمحافظ  على خصوصي  فياناتك الت  تاودنا ف

كما نلتار لك فتوقي  سياستنا المتعلق  .  ب خ م المو ع
:فرصوصي  فياناتك وه  كما  ل 

 ب حقك  عرف  كيقي  استريار ال يانات الت  تشاركها  ع 
. و عنا اإلللترون 

نلتار فحما   حقوض جميع زوار و ستري   هذا المو ع ونلتار 
ذه فالحقاظ على سر   ال يانات و ي أعيدنا سياس  الرصوصي  ه
ذا لإلفصاح عب النهج الذي نت عه ف  جمع ال يانات ونشرها على ه

.المو ع اإلللترون 
ن كي لك أن خصوصيتك تشلم لنا أولو   ك ر ، وسوف لب 

نسترير تلك ال يانات إال فالطر ق  الم لم  للحقاظ على 
.خصوصيتك فشلم آ ب

.ن كي لك أ ءا أن المو ع ال  مارس أي أنشط  تجار  
ال نقور نهالياً فت ادم ال يانات الشرصي   ع أي جه  تجار   
ه على فاستثناء  ا  تم اإلع ن عنه للمسترير اللر م وفعي  وافقت

.  ذلك
ال نقور نهالياً فاستريار فيانات المستري يب اللرار فإرسام 

.رسالم ذات  حتو  تجاري أو ترو ج 



خيذ  ي نسترير ال يانات المسجل  ف  المو ع لعمم االست انات وأ
اآلراء فهيف تطيو ر المو يع وتقيي م تجرفي  اسيتريار أكثير 

كميا  ملننيا  يب . سهول  وفعالي  للاوار والمستري يب اللرار
التواصم  عليم عنيي الحاجي  في  حالي  رغ يتلم في  الت ير ق  
للمشار ع واألعمام الرير   أو رغ يتلم في  االعي   عليى  يا 
 ستجي  ب المشار ع واألعمام الرير   الت  تقور فهيا الجمعيي 
حيث تساعينا هذه ال يانات في  التواصيم  عيك، واإلجافي  عيب 

.استقساراتك، وتنقيذ عل اتك  ير اإل لان
ال نقور فمشارك  هذه ال يانات  ع أعراف خارجي  إال إذا كانت 
هذه الجهات الز   ف  عملي  استلمام عل ك،  ا لم  ليب ذليك 
، ف  إعار فيانات جماعي  تقسترير لألغراض اإلحصالي  واألفحاث
دون اشتمالها على أ   فيانات  يب الممليب اسيتريا ها للتعر ي  

.فك
ورة ف  الحاالت الط يعي   تم ق التعا م  ع ال يانات وال يانات فصي

،  ب خ م التط يقات وال را ج المحي لدة لذلك( اللتروني )آلي  
على تلك إع عهمدون أن  ستلار ذلك  شارك  الموظقيب أو 

. ال يانات
هيا  ي  ط ليع علي( كالتحقيقات والقءا ا)وف  حاالت استثنالي  

 وظقو الجهات الر افي  أو  ب  لار اع عه على ذلك؛ خءوعًا 
.ألحلار القانون وأوا ر الجهات القءالي 

تنط ل سياس  الرصوصي  هذه على كاف   الري ات والتعيا  ت 
الت   تم إجراؤها على المو ع إال ف  الحياالت التي   يتم ق فيهيا 
النص ق على خي ات أو تعا  ت ذات خصوصي ؛ فإنيه  ليون لهيا 
سياس ق خصوصي   نقصل ، وغير  ي جي  فسياسي  الرصوصيي 

.هذه



على الرغم  ب ذلك  ي  حتوي المو ع على روافط لموا ع إللترونيي  
م أخر  تقع خارج سيطرتنا، وال تغطيها سياس  الرصوصي  هذه، ف  حا

 مت فالوصوم إلى  وا ع أخر   ب خ م اسيتريار اليروافط المتاحي  
عليى  و عنيا؛ فإنيك سترءيع لسياسي  الرصوصيي  المتعل ذقي  فهيذه 
الموا ع، والت   ي ترتل  عب سياس  المو ع؛  ما  تطليب  نيك  يراءة 

.فتلك الموا عالمتعلق  سياس  الرصوصي  
هذه ال واف   ي تحتوي على روافيط إللترونيي  لموا يع أو فوافيات  يي 
تسترير عر ياً لحما ي  ال يانيات وخصوصيياتها ترتلي  عيب الطيرض 
المستري   لي نا، ونحب غير  س وليب عب  حتو ات وعرض خصوصيات
تها الموا ع األخر  الت  ال تقع تحت استءاف   و ع الوزارة وتتولى جها
   س ولي  حما تها، وننصحك فالرجو  إلى إشعارات الرصوصي  الراص

.فتلك الموا ع
ف  كم األحوام لب نقور فال يع أو التيججير أو المتياجرة ف ياناتيك أو 

وسينحاف  في  . فياناتك لمصلح  أي عرف ثالث خيارج هيذا المو يع
األو ات على خصوصي  كاف  فياناتك الشرصيي  التي  نتحصيم كاف  

.عليها وسر تها
ب نظرًا للتطو قر الهالم ف   جام التقني ، والتغي قير في  نطياض القيواني
نيود المتعلق  فالمجام اإلللترون ؛ فالمو ع  حتق  فالحل ذ ف  تعي م ف

يذ سياس  الرصوصي  هذه وشروعها ف  أي و تٍ  راه   لماً، و تم تنق
التعي  ت على هذه الصقح ، و يتم إخطياركم في  حالي  إجيراء أ ي  

.تعي  ت ذات تجثير
للحقاظ عليى فياناتيك الشرصيي ،  يتم تيج يب التريا ب اإلللتروني  

.وال يانات الشرصي  المرسل  فاستريار التقنيات األ ني  المناس  
 ملنك االتصام فنا دالماً لإلجافي  عيب استقسياراتك فرصيوه هيذه 

0116533392االتصام على خ م السياس   ب 

المراجع
في  ( 05/04)اعتمي  جلس إدارة الجمعي  هذه السياس  ف  المحءر ر م 

.هي1441/06/07تار خ 


