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 سياسة خرؾصية البيانات والسانحيؽ
 تسييد(: 1السادة )

الجسعيات ونعام الدعؽدية، العخبية السسمكة في بيا السعسؽل والقؽانيؼ التذخيعات في جاء بسا اإلخالل عجم مع
الدياسةاستكساالليا،دونأنتحلوالسؤسداتاألىميةوالئحتوالتشفيحية، والالئحةاألساسيةلمجسعية،تأتيىحه

.محميا
 

 الدياسة(: نظاق والغرض مؽ 2السادة )
مدؤوليؼتشفيحييؼتطبقىحهالدياسةعمىجسيعمؼيعسللرالحالجسعيةسؽاءكانؽاأعزاءمجمذإدارةأو (0

الجسعية.أومؽظفيؼأومتطؽعيؼأومتعاونيؼأومدتذاريؼبرخفالشعخعؼمشاصبيػفي
 الغخضمؼالدياسة: (8

والسؽظفيؼوالسدتذاريؼقيامكلمؼيعسللرالحالجسعية)ويذسلأعزاءمجمذاإلدارةواإلدارةالتشفيحية (أ
والستطؽعيؼوالسدتفيجيؼمؼالجسعية،وعجموالستطؽعيؼ(بالسحافعةعمىخرؽصيةبياناتالسانحيؼ

واستخجامالبياناتحدبماسيؽضحفيالسؽاداآلتية،مذاركتياأليأحجإالفينطاقضيقججا
ألغخاضالجسعيةفقطبساتقتزيومرمحةالجسعيةوبسااليخالفاألنعسةوالقؽانيؼالسعسؽلالخاصة

 بيافيالسسمكةالعخبيةالدعؽدية.
خاللمؽقعتؽضيحإجخاءاتالتعاملمعالبياناتوالسحافعةعمىخرؽصيتياداخلالجسعيةأومؼ (ب

 الجسعيةاإللكتخوني.


 (: الزسانات3السادة )
 تزسؼالجسعيةمايمي:

 الشذخ.أنتتعاملالجسعيةمعجسيعبياناتالستعامميؼمعيابدخيةتامةمالػيؽافقؽاعمى (0
 لؼتقؽمببيعأومذاركةبياناتالستعامميؼمعيامعأيجيةأخخىدونإذنيػ. (8
أولؼتخسلالجسعيةأيإيسيالتأورسائلنريةلمستعامميؼ (3 بؽاسطةأيجيةأخخىمعياسؽاءبؽاسطتيا

 دونإذنيػ.




 




 

تكؽنمتؽفخةعشجالطمبأنتشذخالجسعيةسياسةخرؽصيةالبياناتعمىمؽقعيااإللكتخوني،إنوجج،وأن (4
 مطبؽعةأوإلكتخونية.

 أنيكؽنلمجسعيةسياسةخاصةبخرؽصيةالبياناتلمسؽاقعاإللكتخونية. (5
 خرؾصية البيانات الخاصة بسؾقع الجسعية اإللكتروني (:4السادة )

 تزسؼالجسعيةمايميلجسيعزوارومدتخجميمؽقعالجسعيةاإللكتخوني: (0
 الحقفيمعخفةكيفيةاستخجامالبياناتالتييتػمذاركتيامؽقعالجسعيةاإللكتخوني. (أ
 البيانات.االلتدامبحسايةحقؽقيػوالحفاظعمىسخية (ب
بالطخيقةالسالئسةلمحفاظعمىاألولؽيةلمحفاظعمىالخرؽصية،وعجماستخجامتمغالبياناتإالإعطاء (ج

 الخرؽصيةبذكلآمؼ.
أنالسؽقعاليسارسأيأنذطةتجارية،ولؼيقؽمبتبادلالبياناتالذخريةمعأيجيةتجاريةباستثشاء (د

 .لمسدتخجموبعجمؽافقتوعمىذلغمايتػاإلعالنعشو
 أوتخويجي.عجماستخجامبياناتالسدتخجميؼوإرسالرسائلذاتمحتؽىتجاري (ه
عسميةاستكسالطمبعجممذاركةىحهالبياناتمعأطخافخارجيةإالإذاكانتىحهالجياتالزمةفي (و

اث،دوناإلحرائيةواألبحالدائخأوالسدتخجم،مالػيكؼذلغفيإطاربياناتجساعيةتدتخجملألغخاض
 بو.اشتسالياعمىأيةبياناتمؼالسسكؼاستخجاميالمتعخيف

طخفثالثعجمقيامالسؽقع)فيكلاألحؽال(ببيعأوتأجيخأوالستاجخةببياناتمدتخجميولسرمحةأي (ز
التييتحرلعميياخارجالسؽقع،وسيحافعفيكافةاألوقاتعمىخرؽصيةكافة البياناتالذخرية

 ا.وسخيتي
السؽقعوتقجيػتجخبةقجيتػاستخجامالبياناتالسدجمةفيالسؽقعلعسلاالستباناتوأخحاآلراءبيجفتطؽيخ (8

ميةلمدواروالسدتخجميؼ،ومؼالسسكؼالتؽاصلمعيػعشجالحاجةفيحالةرغبتيػعاستخجامأكثخسيؽلةوفا
عمىمايدتججمؼالسذاريعواألعسالالخيخيةالتيالخيخيةأورغبتيػفياالطالعالتبخعلمسذاريعواألعسال

استفداراتيػ،وتشفيحطمباتيػبياالجسعيةحيثأنىحهالبياناتتداعجفيالتؽاصلمعيػ،واإلجابةعؼتقؽم
 قجراإلمكان.

يقاتوالبخامجخاللالتطبفيالحاالتالطبيعيةيتػالتعاملمعالبياناتوالبياناتبرؽرةآلية)الكتخونية(مؼ (3
 اطالعيػعمىتمغالبيانات،وفيحاالتالسحجدةلحلغ،دونأنيدتمدمذلغمذاركةمؽظفيالجسعيةأو

 



 

 

 
 (4 أو الخقابية الجيات مؽظفؽ عمييا يطمع قج والقزايا( )كالتحقيقات ذلغ،استثشائية عمى اطالعو يمدم مؼ

 خزؽعاألحكامالقانؽنوأوامخالجياتالقزائية.
السؽقعإالفيالحاالتالتيشطبقسياسةالخرؽصيةعمىكافةالخجماتوالتعامالتالتييتػإجخاؤىاعمىت (5

الشصعمىخجماتأوتعامالتذاتخرؽصية، فإنويكؽنلياسياسةخرؽصيةمشفرمة،وغيخيتػفييا
 مجمجةبدياسةالخرؽصيةىحه.

والتغطيياىحهالدياسة،وفيحالقعخارجسيطخةالجسعية،قجيحتؽيالسؽقععمىروابطإلكتخونيةأخخىت (6
 مؼ أخخى مؽاقع إلى بالؽصؽل السدتخجميؼ مؼ أو الدوار مؼ أي عمىقام الستاحة الخوابط استخجام خالل

الخرؽصية سيخزعلدياسة فإنو سياسةمؽقعمؽقعالجسعية، تختمفعؼ والتيقج السؽاقع، الستعمقةبيحه
 سياسةالخرؽصيةالستعمقةبتمغالسؽاقع.يتطمبمشوقخاءةالجسعية،مسا

البياناتمؽقعالجسعيةاإللكتخونيقجيحتؽيعمىروابطإلكتخونيةلسؽاقعأوبؽاباتقجتدتخجمطخقًالحساية (7
محتؽياتوطخقخرؽصياتوخرؽصيتياتختمفعؼالطخقالسدتخجمةلجيشا،والجسعيةغيخمدؤولةعؼ

 السؽاقع الؽزارة مؽقع استزافة تحت تقع التي إلىاألخخى بالخجؽع )يشرح حسايتيا مدؤولية جياتيا وتؽلى
 الخاصةبتمغالسؽاقع(.إشعاراتالخرؽصية

لمتطؽراليائلفيمجالالتقشية،والتغيخفينطاقالقؽانيؼالستعمقةبالسجال (8 اإللكتخوني،السؽقعيحتفعنعخًا
وشخوطيافيأيوقتيخاهمالئسًا،ويتػتشفيحالتعجيالتسياسةالخرؽصيةالخاصةبوبالحقفيتعجيلبشؽد

 إخطارالسدتخجميؼوالدوارفيحالةإجخاءأيةتعجيالتذاتتأثيخ.عمىصفحةالخرؽصيةفيالسؽقع،ويتػ
السخسمةاناتالذخريةلمحفاظعمىبياناتالدواروالسدتخجميؼالذخرية،يتػتأميؼالتخديؼاإللكتخونيوالبي (9

 باستخجامالتقشياتاآلمشةالسشاسبة.


 (: خرؾصية السانحيؽ5السادة )
 تزسؼالجسعيةمايمي:

السسشؽحة (0 السؽارد الستخجام تعتدمسمؽكو السانحبخسالةالجسعيةواألسمؽبالحي عمىاستخجامإعالم وقجرتيا
التبخعاتعمىنحؽفاعللألغخاضالسقرؽدةمشيا.

 (8 اإلشخاف في السحؽري ودورىػ الجسعية، إدارة بسجمذ العامميؼ جسيع بيؽية السانح السدؤولياتإعالم عمى
 والرالحيات.



 





أنلمسانححقاالطالععمىميدانياتالجسعيةالحاليةوالدابقة،والتأكجمؼضساناستخجامالسشحةعمىالشحؽ (3

الستفقعميو.
لذكلالالئقوالسشاسبلمسانح.تقجيػالذكخوالتقجيخبا (4
 (5 مع يتعارض ال وبسا وسخية باحتخام ومعالجتيا بالسشح الستعمقة السعمؽمات مع والقؽانيؼالتعامل الدياسات

العامة.
الستعاونيؼ.إعالمالسانحبيؽيةمسثميالجسعيةفيجسعالتبخعاتسؽاءمؼالستطؽعيؼأوالسؽظفيؼأو (6
الستبادل.معاألفخادالسسثميؼلمجسعيةميشيةواحتخافيةوتعبخعؼاالحتخامأنتكؽنجسيعالعالقات (7

 

 
 

 

الجسعيةمذاركتيابذكلإتاحةالفخصةأنتححفأسسائيػبشاءعمىرغبتيػمؼقؽائػالسؽادالبخيجيةالتيتشؽي (8
دوريأومتقطع.

 .وصخيحةإجاباتفؽريةوصادقةحخيةطخحاألسئمةواالستفداراتالستعمقةبالجسعيةوتمقي (9


 اعتساد ونذر وتشفيذ ومراجعة الدياسة (: 6السادة )
ُتعتسجىحهالدياسةوأيتعجيلالحقعمييامؼمجمذاإلدارةفيالجسعية،وُيعتسجالعسلبيحهالدياسةمؼتاريخ

تعجيلالحقاعتسادىا، لياابتجاًءمؼتاريخذلغالتعجيل.ويبمغبياجسيعمؽظفيالجسعية،ويدخيالعسلبأي ِّ



 

                  

 قـــملح                 
 التعريفات

:على السعاني السؾضحة أماميا ما لؼ يقتض الدياق خالف ذلػ  تدل الكلسات والعبارات اآلتية
االجتساعية في السسلكة، وىي الدلظة السدؤولة عؽ شؤون الجسعية في حدود أحكام  العسل والتشسيةالؾزارة: وزارة  (0

اإلشراف  الشغام واألنغسة األخرى ذات العالقة، وليا أن تتخذ ما تراه الزمًا لتحقيق أىداف الشغام، وعلى وجو خاص
 .على نذاطات الجسعية ومراقبتيا إداريا وماليا

8)  اختراصاتيا، والتي تذرف فشيًا على مسارسة   التي يدخل نذاط الجسعية ضسؽالجية السذرفة: الجية الحكؾمية
 .الجسعية لشذاطاتيا، ومتابعتيا

3) :جسعية الجشؾب الشدائية في أبياالجمعية .
ه 18/22/1437( بتاريخ 61الشغام: نغام الجسعيات والسؤسدات األىلية الرادر بقرار مجلس الؾزراء رقؼ ) (4

 م.32/11/2215السؾافق 
ه 11/26/1437الالئحة: الالئحة التشفيذية لشغام الجسعيات والسؤسدات األىلية الرادر بقرار وزاري بتاريخ  (5

 .م22/23/2216السؾافق 
6) .الالئحة األساسية: الالئحة األساسية للجسعية 
7)  الجمعية في سلطة أعلى العمهمية: من،وقراراتيا ملزمة ألعزائيا كافة ولبقية أجيزة الجسعيةالجمعية وتتكهن

العاملينالذينأوفهابالتزاماتهمتجاهالجمعية.األعزاء
 .مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الجسعية (8
السدير التشفيذي: السدؤول التشفيذي األول في الجسعية )سؾاء كان مديرا تشفيذيا أو مديرا عاما أو أميشا عاما أو غير  (9

 إلدارة التشفيذية في الجسعية. ذلػ( والذي يتبع لو وعيفيا وإداريا جسيع أعزاء ا
01)  السؾعف: ىؾ كل مؽ يعسل في الجسعية بغض الشغر عؽ مدتؾاه الؾعيفي، وىؾ نفس العامل السذكؾر في نغام العسل

 السعتسد في السسلكة.
 الئحتيا األساسية وباقي أنغستيا الداخلية. السدتفيد: ىؾ كل مدتفيد مؽ خدمات الجسعية وفق (00
شخص ذي الرفة الظبيعية أو االعتبارية وقدم للجسعية أمؾال أو أوقاف أو تبرعات أو ىبات أو وصايا   السانحيؽ: أي (08

 أو عؾائد استثسارات أو زكؾات أو صدقات. 
أي بيانات  البيانات: تذسل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الذخرية أو البريد االلكتروني أو السراسالت أو  (03

سؾاء مؽ األعزاء أو مؽ السؾعفيؽ أو مؽ الستظؾعيؽ أو مؽ السانحيؽ أو مؽ السدتذاريؽ أو أخرى تقدم للجسعية 
 . مؽ خدمات الجسعية مؽ السدتفيديؽ 


