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       قرار اعتماد الالئحة 

 

:  الالئحة )اإلصدار الثاني(هذه    تحديث تم   م  16/02/2022-هـ  15/07/1443بتاريخ 

اإلدارة مجلس  محضر  قرار  للعام    بموجب  اإلدارة    وعلىم  2022األول 

 تاريخه. التنفيذية العمل بموجبها من  

 
 

  أعضاء مجلس االدارة  

 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عبدالعزيز الشايع األستاذ/ عصام بن    األستاذ/ محمد بن سيحان القريني   
 

 أمين الصندوق  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ / نايف بن محمد العصيمي   األستاذ / عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 
 

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة

عثمان باموسىاألستاذ/ أحمد بن    األستاذ / عبدهللا بن سعيد الزهراني   
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 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني              وبعد :

نظرًا ملا متثله خصوصية البيانات يف اجلمعية من أهمية بالغة فقد مت إقرار هذه السياسة بكافة بنودها للحفاظ على      

 خصوصية البيانات لكافة من يتعامل مع اجلمعية .

 واملسئولنيشمل أعضاء جملس اإلدارة تتوجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصاحل اجلمعية )و     

لتنفيذيني واملوظفني واملستشارين واملتطوعني( احملافظة على خصوصية بيانات املاحنني واملتربعني واملتطوعني ا

واملستفيدين وعدم مشاركتها ألي أحد إال يف نطاق ضيق جدا حسب ما سيوضح يف الفقرات التالية. كما توجب السياسة 

 ضيه املصلحة. استخدام البيانات اخلاصة ألغراض اجلمعية فقط مبا تقت

 

 



 وهم : اجلمعية لصاحل عملي من مجيع على السياسة هذه تطبق

 واجلمعية العمومية . إدارة جملس أعضاء •

 املسؤولني التنفيذين بكافة مناصبهم .  •

 املوظفني . •

 املتطوعني . •

  املستشارين . •

 



 و خاصة :أاملقصود بالبيانات سواء كانت عامة 

 بيانات األسر املستفيدة . •

 بيانات العاملني يف اجلمعية واملتطوعني . •

 التعاميم والتنظيمات الداخلية . •

 املعامالت الواردة أو الصادرة . •

 بيانات الداعمني . •

 بيانات الربيد االلكرتوني . •

 لربامج اجلمعية .كلمات املرور واألنظمة الداخلية  •
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تهدف هذه السياسة إىل توضيح إجراءات التعامل مع البيانات واحملافظة على خصوصيتها داخل اجلمعية أو من 

 خالل موقع اجلمعية اإللكرتوني.

 تضمن اجلمعية ما يلي:

 يوافقوا على النشر.أن تتعامل اجلمعية مع مجيع بيانات املتعاملني معها بسرية تامة ما مل  •

 بيانات املتعاملني معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم. لن تقوم ببيع أو مشاركة •

 أخرىلن ترسل اجلمعية أي إمييالت أو رسائل نصية للمتعاملني معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة  •

  دون إذنهم.

، وأن تكون متوفرة عند الطلب  البيانات على موقعها اإللكرتوني أن تنشر اجلمعية سياسة خصوصية •

 مطبوعة أو إلكرتونية.

 أن يكون للجمعية سياسة خاصة خبصوصية البيانات للمواقع اإللكرتونية. •

حفظ كافة الوثائق واملستندات اخلاصة ببيانات كافة عمالء اجلمعية وعدم منحها ألي جهة إال بعد  •

 موافقة العمالء .

برامج حمكمة وعدم السماح بالوصول هلا إال ما دعت إليه احلاجة بعد حفظ البيانات االلكرتونية وفق  •

 موافقة العميل  وكذلك عدم مشاركتها .

( تنفيذيني ، املتطوعني ، املوظفنيال حيق ملنسوبي اجلمعية أي كانوا ) أعضاء جملس اإلدارة ، الرؤساء ال •

ت الرمسية للجهات املختصة وهي أمانة اإلدالء أو إيصال أي معلومات ألي جهة كانت إال مبوجب املخاطبا

 .حماسب عليها 

يف حال ثبوت خمالفة أي منتسب للجمعية ) أعضاء جملس اإلدارة ، الرؤساء التنفيذيني ، املتطوعني ،  •

املوظفني (  فيطبق حبقه النظام وفق اللوائح املنصوص عليها يف وزارة العمل والتنمية االجتماعية ، ويكون 

 لتحقيق .عرضة للمساءلة وا
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 هذه سياسة خصوصية بيانات املوقع االلكرتوني اخلاص باجلمعية :

نشكرك أيها الزائر الكريم على زيارتك ملوقعنا على االنرتنت ونتعهد لك باحملافظة على خصوصية بياناتك 

 كما نلتزم لك بتوضيح سياستنا املتعلقة خبصوصية بياناتك وهي كما يلي: ،اليت تزودنا بها من خالل املوقع

 من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات اليت تشاركها مع موقعنا اإللكرتوني. •

نلتزم حبماية حقوق مجيع زوار ومستخدمي هذا املوقع ونلتزم باحلفاظ على سرية البيانات وقد أعددنا  •

عن النهج الذي نتبعه يف مجع البيانات ونشرها على هذا املوقع  سياسة اخلصوصية هذه لإلفصاح

  اإللكرتوني.

ولن نستخدم تلك البيانات إال بالطريقة املالئمة  كربى،نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية  •

 للحفاظ على خصوصيتك بشكل آمن.

 نؤكد لك أيضا أن املوقع ال ميارس أي أنشطة جتارية. •

نقوم نهائيًا بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة جتارية باستثناء ما يتم اإلعالن عنه للمستخدم  ال •

 الكريم وبعد موافقته على ذلك. 

 ال نقوم نهائيًا باستخدام بيانات املستخدمني الكرام بإرسال رسائل ذات حمتوى جتاري أو تروجيي. •

ستبانات وأخذ اآلراء بهدف تطوير املوقع وتقديم جتربة قد نستخدم البيانات املسجلة يف املوقع لعمل اال •

استخدام أكثر سهولة وفعالية للزوار واملستخدمني الكرام. كما ميكننا من التواصل معكم عند احلاجة 

على ما يستجد من املشاريع  االطالعيف حالة رغبتكم يف التربُّع للمشاريع واألعمال اخلريية أو رغبتكم يف 

ية اليت تقوم بها اجلمعية حيث تساعدنا هذه البيانات يف التواصل معك، واإلجابة عن واألعمال اخلري

 ، وتنفيذ طلباتك قدر اإلمكان.استفساراتك

ال نقوم مبشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إال إذا كانت هذه اجلهات الزمة يف عملية استكمال  •

 اشتماهلادم لألغراض اإلحصائية واألحباث، دون طلبك، ما مل يكن ذلك يف إطار بيانات مجاعية ُتستخ

 على أية بيانات من املمكن استخدامها للتعريف بك.

يف احلاالت الطبيعية يتمُّ التعامل مع البيانات والبيانات بصورة آلية )الكرتونية( من خالل التطبيقات  •

 على تلك البيانات. ماطالعهوالربامج احملدَّدة لذلك، دون أن يستلزم ذلك مشاركة املوظفني أو 

ويف حاالت استثنائية )كالتحقيقات والقضايا( قد يّطلع عليها موظفو اجلهات الرقابية أو من يلزم  •

 على ذلك؛ خضوًعا ألحكام القانون وأوامر اجلهات القضائية. اطالعه
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 يف تنطبق سياسة اخلصوصية هذه على كاّفة اخلدمات والتعامالت اليت يتم إجراؤها على املوقع إال •

احلاالت اليت يتمُّ فيها النصُّ على خدمات أو تعامالت ذات خصوصية؛ فإنه يكون هلا سياسُة خصوصية 

 منفصلة، وغري مدجمة بسياسة اخلصوصية هذه.

روابط ملواقع إلكرتونية أخرى تقع خارج سيطرتنا، وال تغطيها  املوقع علىعلى الرغم من ذلك قد حيتوي  •

ل قمت بالوصول إىل مواقع أخرى من خالل استخدام الروابط املتاحة على سياسة اخلصوصية هذه، يف حا

موقعنا؛ فإنك ستخضع لسياسة اخلصوصية املتعلِّقة بهذه املواقع، واليت قد ختتلف عن سياسة املوقع؛ 

 مما يتطلب منك قراءة سياسة اخلصوصية املتعلِّقة بتلك املواقع.

ة ملواقع أو بوابات قد تستخدم طرقًا حلماية البيانات هذه البوابة قد حتتوي على روابط إلكرتوني •

وخصوصياتها ختتلف عن الطرق املستخدمة لدينا، وحنن غري مسؤولني عن حمتويات وطرق خصوصيات 

وننصحك  محايتها،املواقع األخرى اليت ال تقع حتت استضافة موقع الوزارة وتتوىل جهاتها مسؤولية 

 اصة بتلك املواقع.بالرجوع إىل إشعارات اخلصوصية اخل

يف كل األحوال لن نقوم بالبيع أو التأجري أو املتاجرة ببياناتك أو بياناتك ملصلحة أي طرف ثالث خارج  •

هذا املوقع. وسنحافظ يف كافَّة األوقات على خصوصية كافة بياناتك الشخصية اليت نتحصل عليها 

 وسريتها.

التقنية، والتغيُّر يف نطاق القوانني املتعلقة باجملال اإللكرتوني؛ فاملوقع نظًرا للتطوُّر اهلائل يف جمال  •

حيتفظ باحلقِّ يف تعديل بنود سياسة اخلصوصية هذه وشروطها يف أي وقٍت يراه مالئمًا، ويتم تنفيذ 

 التعديالت على هذه الصفحة، ويتم إخطاركم يف حالة إجراء أية تعديالت ذات تأثري.

تك الشخصية، يتم تأمني التخزين اإللكرتوني والبيانات الشخصية املرسلة باستخدام للحفاظ على بيانا •

 التقنيات األمنية املناسبة.

الرقم املوحد : ميكنك االتصال بنا دائمًا لإلجابة عن استفساراتك خبصوص هذه السياسة من خالل  •

 . 0551895550أو اجلوال  920029998

الرقم املوحد : عن استفساراتك خبصوص هذه السياسة من خالل  ميكنك االتصال بنا دائمًا لإلجابة •

 . 0551895550أو اجلوال  920029998
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 ...................................................................................أتعهد أنا املوظف : 

 ...........................................................................سجل مدني رقم : ..................................................................بقسم : 

 رتباط عملي باالطالع على بيانات خاصة لعمالء اجلمعية فأنا أتعهد مبا يلي :نظرًا ال

احلفاظ على سرية البيانات اليت أتعامل معها وعدم التصريح بأي بيانات ألي جهة كانت إال مبوجب  .1

 .خطاب رمسي من رئيسي املباشر 

 غلق ميكن الوصول إليه.احملافظة على كافة املستندات والوثائق يف سرية تامة وحفظها يف مكان م .2

حفظ البيانات االلكرتونية على ذاكرة خارجية مع وضع برامج محاية للجهاز وعدم السماح ألي مستخدم  .3

 باالطالع على بيانات جهازي . 

 اإلبالغ عن أي خمالفات أو ظهور ألي بيانات ضمن نطاق عملي ملسئولي املباشر . .4

عن محلها السموات واألرض واجلبال هذه البيانات أمانة وأنا بذلك اجعل من قيمة األمانة اليت عجزت  .5

 مسئول عنها داخل اجلمعية وخارجها وأثناء عملي بها وعند خروجي منها .

يف حال خمالفيت هلذا التعهد وثبوت ذلك فأنا أكون عرضة للتحقيق واملساءلة وإيقاع العقوبة وفق  .6

 اللوائح واألنظمة .

 واهلل خري الشاهدين ،،،

 ذلك أوقع ....وعلى 

 هـ14التاريخ :      /    /    ..........................: التوقيع  ..............................................املوظف : االسم خبط يد 

 تصديق الرئيس املباشر على تعهد املوظف :

 .........................................التوقيع :   ...............................................................االسم : 
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 .............................................................................اسم املبلغ : 

 عضو مجعية عمومية عضو جملس إدارة متطوعمتربع مستفيدموظفعالقته باجلمعية: 

: وصف البالغ 

............................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................... ...................................................................................................

............................................................................................................................................................. ..... 

 : البيانات اليت مت تسريبها 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................... ......................................... 

: اجلهة اليت مت اكتشاف البيانات بها 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................ .................................................................................... 

     /    /     : هـ14تاريخ تسريب البيانات 

     /    /     : هـ14تاريخ البالغ 

 

تسريبها واجلمعية هي اجلهة الوحيدة اليت متتلك هذه  متأقر أنا املبلغ أعاله بأن بياناتي وفق البيان أعاله 

 البيانات فقط . وعلى ذلك أوقع ....

 ..............................رقم اجلوال :  ....................التوقيع :  ....................................................اسم  املبلغ  : 

 مستلم البالغ  :

 ......................................التوقيع :   .........................................................اسم املوظف  : 

 اإلجراء حيال البالغ :

............................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................. ............................................................................... ................ 

 .....................التوقيع :   .........................................................................املدير التنفيذي : 
 


