
 

 البيانات سياسة خصوصية*
 م دمة

توجتتتب سياستتتة خصوصتتتية البيانتتتات علتتتى كتتتل متتتن يعمتتتل لصتتتال  الجمعيتتتة )ويشتتتمل  ع تتتاء مجلتتتب اإلدارة 
والمستتتت ولين التن يتتتت يين والمتتتتوظ ين والمستشتتتتارين والمتلتتتتوعين( المحافظتتتتة علتتتتى خصوصتتتتية بيانتتتتات 

ق  تتتتيق جتتتتدا المتتتتانحين والمتبتتتترعين والمتلتتتتوعين والمستتتتت يدين وعتتتتدل مشتتتتاركتها أل   حتتتتد فال فتتتتي نلتتتتا
حستتتتب متتتتا سيو تتتت  فتتتتي ال  تتتترات التاليتتتتة. كمتتتتا توجتتتتب السياستتتتة استتتتتخدال البيانتتتتات الخاصتتتتة ألغتتتتراض 

 الجمعية ف ل بما ت ت ي  المصلحة.
 

 :النلاق
 

تلبتتتتق  تتتت ا السياستتتتة علتتتتى جميتتتتع متتتتن يعمتتتتل لصتتتتال  الجمعيتتتتة ستتتتواء كتتتتانوا  ع تتتتاء مجلتتتتب فدارة  و 
شتتتتتتارين بصتتتتتترق النظتتتتتتر عتتتتتتن مناصتتتتتتبهل فتتتتتتي مستتتتتت ولين تن يتتتتتت يين  و متتتتتتوظ ين  و متلتتتتتتوعين  و مست

 الجمعية.
 

 :البيانات
 

البيانتتتتات،  نتتتتا، تشتتتتمل    بيانتتتتات عامتتتتة  و خاصتتتتة مثتتتتل البيانتتتتات الشخصتتتتية  و البريتتتتد اإللكترونتتتتي  و 
المراستتتتتبت  و    بيانتتتتتات  ختتتتترى ت  تتتتتد ل للجمعيتتتتتة ستتتتتواء متتتتتن المتلتتتتتوعين، المتتتتتانحين، المتبتتتتترعين  و 

 المست يدين من خدمات الجمعية.
 

 ال مانات:
 

تهتتتدق  تتت ا السياستتتة فلتتتى تو تتتي  فجتتتراءات التعامتتتل متتتع البيانتتتات والمحافظتتتة علتتتى خصوصتتتيتها داختتتل 
 الجمعية  و من خبل موقع الجمعية اإللكتروني.

 
 ت من الجمعية ما يلي:

 
  ن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة ما لل يواف وا على النشر. -1
 يع  و مشاركة بيانات المتعاملين معها مع    جهة  خرى دون ف نهل.لن ت ول بب -2
لتتتن ترستتتل الجمعيتتتة    فيمتتتيبت  و رستتتائل نصتتتية للمتعتتتاملين معهتتتا ستتتواء بواستتتلتها  و بواستتتلة  -3

    جهة اخرى دون ف نهل.
 ن تنشتتتتر الجمعيتتتتة سياستتتتة خصوصتتتتية البيانتتتتات علتتتتى موقعهتتتتا اإللكترونتتتتي، فن وجتتتتد، و ن تكتتتتون  -4

 لللب ملبوعة  و فلكترونية.متوفرة عند ا
  ن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية. -5

 



 

 نمو   لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية
 

نشتتتكرال  يهتتتا الزائتتتر الكتتتريل علتتتى زيارتتتتال لموقعنتتتا علتتتى االنترنتتتت ونتعهتتتد لتتتال بالمحافظتتتة علتتتى خصوصتتتية 
ختتتتبل الموقتتتتع. كمتتتتا نلتتتتتزل لتتتتال بتو تتتتي  سياستتتتتنا المتعل تتتتة بخصوصتتتتية  بياناتتتتتال التتتتتي تزودنتتتتا بهتتتتا متتتتن

 بياناتال و ي كما يلي:
 

 من ح ال معرفة كي ية استخدال البيانات التي تشاركها مع موقعنا اإللكتروني. -1
نلتتتتزل بحمايتتتة ح تتتوق جميتتتع زوار ومستتتتخدمي  تتت ا الموقتتتع ونلتتتتزل بالح تتتاظ علتتتى ستتترية البيانتتتات  -2

ية  تتتت ا ل فصتتتتاح عتتتتن التتتتنهج التتتت   نتبعتتتت  فتتتتي جمتتتتع البيانتتتتات وقتتتتد  عتتتتددنا سياستتتتة الخصوصتتتت
 ونشر ا على   ا الموقع اإللكتروني.

ن كتتتتد لتتتتال  ن خصوصتتتتيتال تشتتتتكل لنتتتتا  ولويتتتتة كبتتتترى، وستتتتوق لتتتتن نستتتتتخدل تلتتتتال البيانتتتتات فال  -3
 باللري ة المبئمة للح اظ على خصوصيتال بشكل آمن.

 ن كد لال  ي ا  ن الموقع ال يمارب     نشلة تجارية. -4
ن تتتول نهائيتتتا  بتبتتتادل البيانتتتات الشخصتتتية متتتع    جهتتتة تجاريتتتة باستتتتثناء متتتا يتتتتل اإلعتتتبن عنتتت   ال -5

 للمستخدل الكريل وبعد مواف ت  على  لال.
ال ن تتتتول نهائيتتتتا  باستتتتتخدال بيانتتتتات المستتتتتخدمين الكتتتترال بإرستتتتال رستتتتائل  ات محتتتتتوى تجتتتتار   و  -6

 ترويجي.
ستتتتبانات و ختتت  انراء بهتتتدق تلتتتوير الموقتتتع قتتتد نستتتتخدل البيانتتتات المستتتجلة فتتتي الموقتتتع لعمتتتل اال -7

وت تتتتديل تجربتتتتة استتتتتخدال  كثتتتتر ستتتتهولة وفعاليتتتتة للتتتتزوار والمستتتتتخدمين الكتتتترال. كمتتتتا يمكننتتتتا متتتتن 
ج للمشتتتتاريع واألعمتتتتال الخيريتتتتة  و  التواصتتتتل معكتتتتل عنتتتتد الحاجتتتتة فتتتتي حالتتتتة رغبتتتتتكل فتتتتي التبتتتترذ

يتتتة التتتتي ت تتتول بهتتتا الجمعيتتتة رغبتتتتكل فتتتي االلتتتبج علتتتى متتتا يستتتتجد متتتن المشتتتاريع واألعمتتتال الخير
حيتتت  تستتتاعدنا  تتت ا البيانتتتات فتتتي التواصتتتل معتتتال، واإلجابتتتة عتتتن است ستتتاراتال، وتن يتتت  للباتتتتال قتتتدر 

 اإلمكان.
ال ن تتتول بمشتتتاركة  تتت ا البيانتتتات متتتع  لتتتراق خارجيتتتة فال ف ا كانتتتت  تتت ا الجهتتتات الزمتتتة فتتتي عمليتتتة  -8

دل لألغتتتتراض اإلحصتتتتائية استتتتتكمال للبتتتتال، متتتتا لتتتتل يكتتتتن  لتتتتال فتتتتي فلتتتتار بيانتتتتات جماعيتتتتة ت ستتتتتخ
 واألبحا ، دون اشتمالها على  ية بيانات من الممكن استخدامها للتعريق بال.

فتتتي الحتتتاالت اللبيعيتتتة يتتتتلذ التعامتتتل متتتع البيانتتتات والبيانتتتات بصتتتورة آليتتتة )الكترونيتتتة( متتتن ختتتبل  -9
ل علتتتى التلبي تتتات والبتتترامج المحتتتد دة لتتت لال، دون  ن يستتتتلزل  لتتتال مشتتتاركة المتتتوظ ين  و فلبعهتتت

 تلال البيانات.
وفتتتتي حتتتتاالت استتتتتثنائية )كالتح ي تتتتات وال  تتتتايا( قتتتتد يلصلتتتتع عليهتتتتا موظ تتتتو الجهتتتتات الرقابيتتتتة  و  -10

 من يلزل البع  على  لالت خ وع ا ألحكال ال انون و وامر الجهات ال  ائية.
تنلبتتتتق سياستتتتة الخصوصتتتتية  تتتت ا علتتتتى كافصتتتتة الختتتتدمات والتعتتتتامبت التتتتتي يتتتتتل فجرا  تتتتا علتتتتى  -11

 فتتتي الحتتتاالت التتتتي يتتتتلذ فيهتتتا التتتننذ علتتتى ختتتدمات  و تعتتتامبت  ات خصوصتتتيةت فإنتتت  الموقتتتع فال
 يكون لها سياسة  خصوصية من صلة، وغير مدمجة بسياسة الخصوصية   ا.

علتتتتى التتتترغل متتتتن  لتتتتال قتتتتد يحتتتتتو  الموقتتتتع علتتتتى روابتتتتل لمواقتتتتع فلكترونيتتتتة  ختتتترى ت تتتتع ختتتتار   -12
ل قمتتتت بالوصتتتول فلتتى مواقتتتع  ختتترى متتتن ستتيلرتنا، وال ت ليهتتتا سياستتتة الخصوصتتية  تتت ا، فتتتي حتتا

ختتتتبل استتتتتخدال التتتتروابل المتاحتتتتة علتتتتى موقعنتتتتات فإنتتتتال ستخ تتتتع لسياستتتتة الخصوصتتتتية المتعلصش تتتتة 



 

بهتتتت ا المواقتتتتع، والتتتتتي قتتتتد تختلتتتتق عتتتتن سياستتتتة الموقتتتتعت ممتتتتا يتللتتتتب منتتتتال قتتتتراءة سياستتتتة 
 الخصوصية المتعلصش ة بتلال المواقع.

ة لمواقتتتع  و بوابتتتات قتتتد تستتتتخدل لرقتتتا  لحمايتتتة  تتت ا البوابتتتة قتتتد تحتتتتو  علتتتى روابتتتل فلكترونيتتت -13
البيانتتتتات وخصوصتتتتياتها تختلتتتتق عتتتتن اللتتتترق المستتتتتخدمة لتتتتدينا، ونحتتتتن غيتتتتر مستتتت ولين عتتتتن 
محتويتتتتات ولتتتترق خصوصتتتتيات المواقتتتتع األختتتترى التتتتتي ال ت تتتتع تحتتتتت است تتتتافة موقتتتتع التتتتوزارة 

خاصتتتتة وتتتتتتولى جهاتهتتتتا مستتتت ولية حمايتهتتتتا، وننصتتتتحال بتتتتالرجوج فلتتتتى فشتتتتعارات الخصوصتتتتية ال
 بتلال المواقع.

فتتتي كتتتل األحتتتوال لتتتن ن تتتول بتتتالبيع  و التتتت جير  و المتتتتاجرة ببياناتتتتال  و بياناتتتتال لمصتتتلحة    لتتترق  -14
ثالتتت  ختتتار   تتت ا الموقتتتع. وستتتنحافظ فتتتي كاف تتتة األوقتتتات علتتتى خصوصتتتية كافتتتة بياناتتتتال الشخصتتتية 

 التي نتحصل عليها وسريتها.
ر الهائتتتتتل فتتتتتي مجتتتتتال الت نيتتتتتة، والت يذتتتتت -15 ا للتلتتتتتوذ ر فتتتتتي نلتتتتتاق ال تتتتتوانين المتعل تتتتتة بالمجتتتتتال نظتتتتتر 

ش فتتتي تعتتتديل بنتتتود سياستتتة الخصوصتتتية  تتت ا وشتتترولها فتتتي  اإللكترونتتتيت فتتتالموقع يحتتتت ظ بتتتالحقص
   وقتتت  يتتراا مبئمتتا ، ويتتتل تن يتت  التعتتديبت علتتى  تت ا الصتت حة، ويتتتل فخلتتاركل فتتي حالتتة فجتتراء 

  ية تعديبت  ات ت ثير.
تتتت مين التختتتزين اإللكترونتتتي والبيانتتتات الشخصتتتية المرستتتلة  للح تتتاظ علتتتى بياناتتتتال الشخصتتتية، يتتتتل -16

 باستخدال الت نيات األمنية المناسبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سياسة االحت اظ بالوثائق وفتبفها*
 

 تمهيد:
ستتتعيا  متتتن فدارة الجمعيتتتة علتتتى ترستتتي  مبتتتاد  العمتتتل الم سستتتي، وحرصتتتها علتتتى ت عيتتتل معتتتايير الجتتتودة 

اال تمتتتتال بجانتتتتب الوثتتتتائق اإلداريتتتتة والم سستتتتية بالجمعيتتتتة متتتتن ختتتتبل  تتتت ا  الم سستتتتية العالميتتتتة، جتتتتاءك 
 السياسة.

 
  
 

 نلاق السياسة:
 المنتجتتتتةكنتتتوز لألستتتر الوثتتتائق اإلداريتتتة والم سستتتية المتعل تتتتة بجمعيتتتة  كتتتتلالسياستتتة: يتتتدخل  فتتتي نلتتتاق 

 من:كانت   ا الوثائق م د مة  سواء
x .الموظ ين 
x .المست يدين 
x .المخالبات اإلدارية 
x لمخالبات الخاصة والسرية الواردة للجمعية.ا 
  
 

 جهة االختصان:
 

: كتتتل متتتن  نظتتترا  لشتتتمولية  تتت ا السياستتتة فتتتإن  المعنتتتي بهتتتا كتتتل فدارات الجمعيتتتة الدائمتتتة والمستتتتمرة. وكتتت لالك
 ن ي تتتول بت تتتويض ولتتترئيب اإلدارة  و رئتتتيب المشتتتروج ، يتتتدير للجمعيتتتة عمتتتب  جزئيتتتا  فتتتي وقتتتت  موستتتمي

 علي . والمس لةمع ب اء المس ولية  ،من يراا  مناسبا  

 

  نواج الوثائق في الجمعية:
 

 تن سل الوثائق في الجمعية فلى قسمين:
:ال سل األول:   وثائق يجب  ن تح ظ، وال يجوز فتبفها، ومن  لالك

 البئحة األساسية للجمعية و   لوائ  نظامية  خرى -1
بتتتت  بيانتتتتات كتتتتل متتتتن األع تتتتاء  ستتتتجل الع تتتتوية واالشتتتتتراكات فتتتتي الجمعيتتتتة العموميتتتتة مو تتتتحا   -2

 الم سسين  و غير ل من األع اء وتاري  ان مام 
ستتتتجل الع تتتتوية فتتتتي مجلتتتتب االدارة مو تتتتحا  بتتتت  تتتتتاري  بدايتتتتة الع تتتتوية لكتتتتل ع تتتتو وتتتتتاري   -3

 بتاري  االنتهاء والسبب ولري ة اكتسابها )باالنتخاب   التزكية( ويبين في 
 سجل اجتماعات الجمعية العمومية -4
 وقرارات مجلب اإلدارةسجل اجتماعات  -5



 

 المنتجة  لألسر  النسائيةرئيسة جمعية كنوز                   

 سعود ال العزيز بن عبد سعود بن بن مشعل فيصل بنت لمياء
 

 التوقيع:

 

 

 

 

 السجبت المالية والبنكية والع هد -6
 سجل الممتلكات واألصول -7
 واإليصاالت مل ات لح ظ كافة ال واتير -8
 سجل المكاتبات والرسائل -9
 سجل الزيارات -10
 سجل التبرعات -11

 
 محا ر االجتماعات ل دارة التن ي ية

 وثائق يمكن  االست ناء عنها، و ي:ال سل الثاني: 
 و  ا يترال األمر فيها ل دارة المعنية في ت دير  لال. الثانوية،و ي الوثائق 

 
 فترة االحت اظ بالوثائق:

 مما سبقك تبين   ن  الوثائق على قسمين:
 

أل ميتهتتتا فتتتي تلتتتوير العمتتتل اإلدار  بالجمعيتتتة، متتتن ختتتبل  ا ، تتت ا ال يجتتتوز  فتبفهتتتا تمامتتتال ستتتل األول: 
 الرجوج فليها بشكل  دائل  و مت لع.

 
لكتتتن يجتتتب  ،يجتتتوز االستتتت ناء عنهتتتا، و تتت ا ت تتتدير ا لتتترئيب الوحتتتدة اإلداريتتتة بالجمعيتتتة ستتتل الثتتتاني: ال

  ن تب ى على األقل عاما  كامب .
 
 

 فجراءات اإلتبق:
 بعدك م ي ال ترة المحددة، يتل و ع ما يلي عندك اإلتبق:

 
 ففادة من رئيب الوحدة بعدد المتل ات و رقامها. -1
 ا الوثتتتائق فتتتي رستتتول بيانيتتتة  و محتتتتوى نصتتتي، و تتت ا يجتتتب ح ظهتتتا يجتتتب  ن يتتتتل تلختتتين لهتتت -2

 لدى فدارة الوحدة.
 .كنوز لألسر المنتجةاعتماد مجلب فدارة جمعية  -3
 النشر لكافة فدارات ومشاريع الجمعية -4

 

 

 


