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 مقدمة  

(ویشمل أعضاء مجلس    الجمعیةتوجب سیاسة خصوصیة البیانات على كل من یعمل لصالح  

والموظفین   التنفیذیین  والمسؤولین  على  والمستشارین  اإلدارة  المحافظة  والمتطوعین) 

المانحین والمتبرعین والمتطوعین والمستفیدین وعدم مشاركتھا ألي أحد إال  خصوصیة بیانات  

في نطاق ضیق جدا حسب ما سیوضح في الفقرات التالیة. كما توجب السیاسة استخدام البیانات  

 بما تقتضیھ المصلحة.  الخاصة ألغراض الجمعیة فقط

 النطاق 

 أو  إدارة مجلس أعضاء كانوا سواء یعمل لصالح الجمعیة    من جمیع على السیاسة ھذه تطبق

 في مناصبھم عن النظر  بصرف نمستشاری  أو  نمتطوعی  أو  نموظفی  أو  تنفیذیین  مسؤولین

 ة. الجمعی

 البیانات 

 بیانات عامة أو خاصة مثل البیانات الشخصیة أو البرید اإللكتروني  البیانات، ھنا، تشمل أي  

بیانات أخرى تُقدَّم للجمعیة سواء من المتطوعین، المانحین، المتبرعین  أو المراسالت أو أي  

 أو المستفیدین من خدمات الجمعیة. 
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 الضمانات 

البیانات والمحافظة على خصوصیتھا  التعامل مع  تھدف ھذه السیاسة إلى توضیح إجراءات 

 داخل الجمعیة أو من خالل موقع الجمعیة اإللكتروني. 

 ي: تضمن الجمعیة ما یل

على  • یوافقوا  لم  ما  تامة  بسریة  معھا  المتعاملین  بیانات  جمیع  مع  الجمعیة  تتعامل  أن 

 النشر.

 بیانات المتعاملین معھا مع أي جھة أخرى دون إذنھم.  لن تقوم ببیع أو مشاركة •

أو   • بواسطتھا  معھا سواء  للمتعاملین  أو رسائل نصیة  إیمیالت  أي  الجمعیة  ترسل  لن 

  دون إذنھم.بواسطة أي جھة اخرى  

أن تنشر الجمعیة سیاسة خصوصیة البیانات على موقعھا اإللكتروني، إن وجد، وأن   •

 تكون متوفرة عند الطلب مطبوعة أو إلكترونیة. 

 أن یكون للجمعیة سیاسة خاصة بخصوصیة البیانات للمواقع اإللكترونیة.  •
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 للمواقع اإللكترونیة البیانات خصوصیة نموذج لسیاسة 

على  نشكرك   بالمحافظة  لك  ونتعھد  االنترنت  على  لموقعنا  زیارتك  على  الكریم  الزائر  أیھا 

خصوصیة بیاناتك التي تزودنا بھا من خالل الموقع. كما نلتزم لك بتوضیح سیاستنا المتعلقة  

 بخصوصیة بیاناتك وھي كما یلي: 

 . ونينا اإللكتر البیانات التي تشاركھا مع موقع استخداممن حقك معرفة كیفیة   

سریة   • على  بالحفاظ  ونلتزم  الموقع  ھذا  ومستخدمي  زوار  جمیع  حقوق  بحمایة  نلتزم 

وقد أعددنا سیاسة الخصوصیة ھذه لإلفصاح عن النھج الذي نتبعھ في جمع    بیاناتال

  ونشرھا على ھذا الموقع اإللكتروني.  بیاناتال

إال    بیاناتلوسوف لن نستخدم تلك ا  كبرى، تشكل لنا أولویة  أن خصوصیتك    نؤكد لك  •

 بشكل آمن. طریقة المالئمة للحفاظ على خصوصیتك بال

 .الموقع ال یمارس أي أنشطة تجاریةنؤكد لك أیضا أن  •

ما یتم اإلعالن عنھ    باستثناءالشخصیة مع أي جھة تجاریة    بیاناتال نقوم نھائیاً بتبادل ال •

   للمستخدم الكریم وبعد موافقتھ على ذلك.

المستخدمین الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري   بیانات  باستخدامال نقوم نھائیاً   •

 أو ترویجي. 

ل  • الموقع  في  المسجلة  البیانات  نستخدم  تطویر    االستباناتعمل  قد  بھدف  اآلراء  وأخذ 

تجربة   وتقدیم  الكرام.  استخدامالموقع  والمستخدمین  للزوار  وفعالیة  كما   أكثر سھولة 

ع للمشاریع واألعمال  حالة رغبتكم    یمكننا من التواصل معكم عند الحاجة في في التبرُّ
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على ما یستجد من المشاریع واألعمال الخیریة التي    االطالعأو رغبتكم في    الخیریة

الجمعیة بھا  ال  تقوم  ھذه  تساعدنا  عن    بیاناتحیث  واإلجابة  معك،  التواصل  في 

 ، وتنفیذ طلباتك قدر اإلمكان. استفساراتك

مع أطراف خارجیة إال إذا كانت ھذه الجھات الزمة في    بیاناتنقوم بمشاركة ھذه ال  ال •

لألغراض  تُستخدم  جماعیة  بیانات  إطار  في  ذلك  یكن  لم  ما  طلبك،  استكمال  عملیة 

للتعریف    اشتمالھااإلحصائیة واألبحاث، دون   الممكن استخدامھا  بیانات من  أیة  على 

 بك. 

ال • التعامل مع  یتمُّ  الطبیعیة  الحاالت  (الكترونیة) من  والبیانا  بیاناتفي  آلیة  ت بصورة 

أو   الموظفین  ذلك مشاركة  یستلزم  أن  دون  لذلك،  المحدَّدة  والبرامج  التطبیقات  خالل 

 .بیاناتإطالعھم على تلك ال

وفي حاالت استثنائیة (كالتحقیقات والقضایا) قد یّطلع علیھا موظفو الجھات الرقابیة أو  •

 ون وأوامر الجھات القضائیة. على ذلك؛ خضوًعا ألحكام القان  اطالعھمن یلزم 

تنطبق سیاسة الخصوصیة ھذه على كافّة الخدمات والتعامالت التي یتم إجراؤھا على   •

موقع إال في الحاالت التي یتمُّ فیھا النصُّ على خدمات أو تعامالت ذات خصوصیة؛  ال

 فإنھ یكون لھا سیاسةُ خصوصیة منفصلة، وغیر مدمجة بسیاسة الخصوصیة ھذه.

روابط لمواقع إلكترونیة أخرى تقع خارج    الموقع علىم من ذلك قد یحتوي  على الرغ •

سیطرتنا، وال تغطیھا سیاسة الخصوصیة ھذه، في حال قمت بالوصول إلى مواقع أخرى  

الخصوصیة   لسیاسة  فإنك ستخضع  المتاحة على موقعنا؛  الروابط  استخدام  من خالل 



 

٦ 
 

موقع؛ مما یتطلب منك قراءة سیاسة  الاسة  المتعلِّقة بھذه المواقع، والتي قد تختلف عن سی 

 الخصوصیة المتعلِّقة بتلك المواقع.

ھذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونیة لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقاً لحمایة   •

وخصوصیاتھا تختلف عن الطرق المستخدمة لدینا، ونحن غیر مسؤولین عن    بیاناتال

محتویات وطرق خصوصیات المواقع األخرى التي ال تقع تحت استضافة موقع الوزارة 

مسؤولیة   جھاتھا  الخصوصیة    حمایتھا،وتتولى  إشعارات  إلى  بالرجوع  وننصحك 

 الخاصة بتلك المواقع.

ك أو بیاناتك لمصلحة أي  بیاناتبالبیع أو التأجیر أو المتاجرة بفي كل األحوال لن نقوم   •

وسنحافظ في كافَّة األوقات على خصوصیة كافة بیاناتك    طرف ثالث خارج ھذا الموقع.

 الشخصیة التي نتحصل علیھا وسریتھا.

بالمجال   • المتعلقة  القوانین  نطاق  في  والتغیُّر  التقنیة،  مجال  في  الھائل  ر  للتطوُّ نظًرا 

یحتفظ بالحّقِ في تعدیل بنود سیاسة الخصوصیة ھذه وشروطھا   الموقعلكتروني؛ فاإل

في أي وقٍت یراه مالئماً، ویتم تنفیذ التعدیالت على ھذه الصفحة، ویتم إخطاركم في  

 حالة إجراء أیة تعدیالت ذات تأثیر. 

الشخص • والبیانات  اإللكتروني  التخزین  تأمین  یتم  الشخصیة،  بیاناتك  على  یة للحفاظ 

 المرسلة باستخدام التقنیات األمنیة المناسبة. 

ب  یمكنك  • استفساراتكاالتصال  لإلجابة عن  دائماً  السیاسة من خالل    نا  بخصوص ھذه 

 aflajquran@hotmail.comالبرید االلكتروني : 
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 إعتماد مجلس اإلدارة 

 

المنعقدة بتاریخ     العادیةبجلستھ    اجتماع مجلس اإلدارةسیاسة تعارض المصالح بالجمعیة في    اعتماد تم  وقد   

 م ۲۰۲۱/ ۷/ ۱۳ھـ الموافق  ۱٤٤۲/ ۱۲/ ۳
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