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مقدمة  

يـــلتزم جـــميع مـــن يـــعمل لـــصالـــح جـــمعية عـــالـــم غـــراس لـــلفتيات مـــن أعـــضاء مجـــلس اإلدارة 
والـمسؤولـين الـتنفيذيـين والـموظـفين والمسـتشاريـن والـمتطوعـين بـالـمحافـظة عـلى خـصوصـية 
بـيانـات الـمانـحين والـمتبرعـين والـمتطوعـين والمسـتفيديـن والـجهات اإلشـرافـية والـرقـابـية وزوار 
الـموقـع االلـكترونـي وعـدم اإلفـصاح عـنها أو مـشاركـتها مـع جـهات خـارج الجـمعية دون وجـود 
مـبرر رسـمي، كـما تـوجـب هـذه السـياسـة اسـتخدام الـبيانـات الـخاصـة ألغـراض الجـمعية فـقط بـما 

تقتضيه المصلحة. 



النطاق 
تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة، أو مسؤولين 

تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية. 

البيانات 
البيانات، هنا، تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية، أو البريد اإللكتروني أو المراسالت 

م للجمعية سواء من المتطوعين، المانحين، أو المتبرعين أو المستفيدين من  أو أي بيانات أخرى ُتقدَّ
خدمات الجمعية. 

الهدف من السياسة 
تهدف هذه السياسة إلى توضيح طرق التعامل مع البيانات والمحافظة على خصوصيتها داخل الجمعية 

أو من خالل موقع الجمعية اإللكتروني. 

الضمانات 
تضمن الجمعية ما يلي: 

أن تتعامل مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة. 1.

أال تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى ما عدا الجهات الحكومية 2.
والقانونية عند وجود طلب قانوني. 

أال ترسل أي رسائل بريدية أو نصية للمتعاملين معها دون إذنهم.  3.

أن تنشر الجمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها اإللكتروني. 4.

أوًال: سياسة خصوصية بينات المانحين 

ضمان سرية تبادل بينات المانحين: 

اإلجراءات المالية واإلدارية في الجمعية تتطلب جمع بيانات شخصية ومالية عن المانحين والمتبرعين 
والداعمين كالمعلومات الشخصية وأرقام الحسابات المصرفية ومقدار الدعم المقدم للجمعية وصور 

الشيكات والمراسالت والعناوين وأرقام االتصال وغيرها، وجمعية عالم غراس للفتيات تؤمن بسرّية 
البيانات الشخصية والمالية للمانحين، وتتعهد باحترام هذه السرية عند تبادلها ومعالجتها عن طريق 

القنوات المختلفة في جميع األوقات والظروف، ومن أجل ضمان وسرية البيانات الشخصية والمالية، 
تتعهد الجمعية بالتأكد من تبادل هذه البيانات وتقديمها ووصولها لألفراد المخّولين بمعالجتها فقط، 

وذلك عن طريق التأكد من منح الصالحيات الالزمة للمستخدمين وتطبيق أفضل معايير ووسائل الحماية 
والتشفير لتبادل البيانات إلكترونًيا، وذلك تفادًيا ألي مخاطر عرضية أو غير قانونية / غير شرعية قد تؤدي 

إلى تدمير، فقدان، تعديل أو كشف البيانات الشخصية والمالية للمانحين. 

اإلفصاح للجهات المختصة 

تتطلب أنظمة جمع التبرعات وحوكمة الجمعيات األهلية اإلفصاح عن مصادر تمويل الجمعية للجهات 
المختصة وتمكين مكتب المحاسب القانوني من االطالع على بيانات المانحين والداعمين والمتبرعين، 

ولكل من هذه الجهات الرقابية واالشرفية سياسات خصوصية خاصة بهم قد تختلف عن سياسة 
خصوصية الجمعية ومن الممكن االطالع عليها من خالل المواقع الخاصة بهم. 



الرعاية والشراكات 

تلتزم الجمعية بعقود الرعاية والشراكات وال تفصح عنها اال بما يمكنها من تنفيذ هذه العقود ويتم 
االعالن عنها امتنانًا وشكرًا لهم على مبادرتهم دون اإلفصاح عن تفاصيل هذه العقود اال للجهات 

المختصة عند طلبها ذلك. 

ثانيا: سياسة خصوصية بيانات ملفات وقواعد بيانات الجمعية 

تولي الجمعية عناية خاصة بملفاتها الورقية وااللكترونية وقواعد بياناتها وتحفظها في أماكن آمنة حفاظًا 
على خصوصية بياناتها وبيانات المتعاملين معها وتحتفظ بها لمدد متفاوتة ويتم اتالف المسودات 

والوثائق التي تحمل بيانات خاصة والقابلة لإلتالف حسب سياسة حفظ الوثائق واتالفها المعتمدة في 
الجمعية. 

ثالثًا: سياسة خصوصية بيانات المواقع اإللكترونية 

سياسة خصوصية بيانات المستخدم 

 عند تصفح البوابة اإللكترونية أو األنظمة المرتبطة بها، فإن بعض البيانات غير الشخصية قد يتم حفظها 
وجمعها وذلك من خالل استيرادها بشكل مباشر (سواء كان اتصالك عبر جهاز الكمبيوتر أو الجوال) والتي 

قد تشمل عنوان بروتكول شبكة اإلنترنت (IP)، نوع ولغة المتصفح الخاص بك، الصفحات التي تمت 
زيارتها، الوقت المستغرق في صفحة محددة، وقت الزيارة وتاريخها، وقد يتم االستفادة من البيانات 

الخاصة بك إلعداد االستبانات أو إعداد التقارير ألجل إجراء بعض األبحاث والدراسات، باإلضافة إلى 
المخاطبات الدورية معك إن لزم األمر، كما أن للجمعية الحق في مشاركة بياناتك مع الجهات ذات 

العالقة وفق ما يخدم توجه الدولة لبناء مجتمع معرفي وتحتفظ الجمعية بالحق في تعديل سياسة 
خصوصية بيانات المستخدم متى ما كان ذلك مناسبًا. 

التصفح 
لم تقم الجمعية بتصميم هذا الموقع من أجل تجميع بياناتك الشخصية من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف 

الخاص بك أثناء تصفحك لهذا الموقع, وإنما سيتم فقط استخدام البيانات المقدمة من قبلك بمعرفتك 
ومحض إرادتك.  

  (IP) عنوان بروتوكول شبكة اإلنترنت
في أي وقت يتم فيه زيارة أي موقع انترنت بما فيه موقع الجمعية، سيقوم السيرفر المضيف بتسجيل 

عنوان بروتوكول شبكة اإلنترنت   (IP) الخاص بالمستخدم، تاريخ ووقت الزيارة ونوع متصفح اإلنترنت 
الذي يتم استخدامه والعنوان URL الخاص بأي موقع من مواقع اإلنترنت التي يتم احالة المستخدم 

إليها.  



عمليات المسح على الشبكة 
إن عمليات المسح واالستبيانات التي تقوم بها الجمعية مباشرة على الشبكة تمكن من تجميع بيانات 

محددة مثل البيانات المطلوبة من المستخدمين بخصوص نظرتهم وشعورهم تجاه موقع الجمعية، تعتبر 
ردود المستخدمين ذات أهمية قصوى، ومحل تقدير الجمعية حيث إنها تمكن من تحسين مستوى موقع 

الجمعية، وللمستخدم كامل الحرية واالختيار في تقديم البيانات المتعلقة به والبيانات األخرى. 

الروابط بالمواقع األخرى على شبكة اإلنترنت  
قد يشتمل موقع الجمعية على روابط تؤدي لمواقع أخرى على شبكة اإلنترنت، أو إعالنات من مواقع 

أخرى  وال تعتبر الجمعية مسؤولة عن أساليب تجميع البيانات من قبل تلك المواقع، ويمكن للمستخدم 
االطالع على سياسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع من خاللها مباشرًة، كما أن الجمعية قد تستعين 

بشركات إعالن ألطراف ثالثة لعرض اإلعالنات عند زيارة المستخدمين لموقع الجمعية، ويحق لهذه 
الشركات أن تستخدم معلومات حول زيارات المستخدمين لمواقع الويب األخرى (باستثناء االسم أو 

العنوان أو عنوان البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف)، وذلك من أجل تقديم إعالنات حول الخدمات التي 
تهم زوار موقع الجمعية.  

إفشاء المعلومات 
ستحافظ الجمعية في كافة األوقات على خصوصية وسرية كافة البيانات الشخصية التي تحصل عليها، 

ولن يتم إفشاء هذه المعلومات إال إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب أي قانون أو عندما تعتقد الجمعية 
بحسن نية أن مثل هذا اإلجراء سيكون مطلوبًا أو مرغوبًا فيه للتمشي مع القانون، أو للدفاع عن أو حماية 

حقوق الملكية الخاصة بموقع الجمعية أو الجهات المستفيدة منه. 

البيانات الالزمة لتنفيذ المعامالت المطلوبة من قبل المستخدمين 
عندما تحتاج الجمعية إلى أي بيانات خاصة بالمستخدمين، فإن الجمعية ستطلب من المستخدمين 

تقديمها بمحض إرادتهم حيث ستساعد هذه المعلومات في االتصال بالمستخدمين وتنفيذ طلباتهم 
كلما كان ذلك ممكنًا، ولن يتم اطالقًا بيع البيانات المقدمة من قبل المستخدمين إلى أي طرف ثالث 

بغرض تسويقها لمصلحته الخاصة دون الحصول على موافقة مسبقة من المستخدمين ما لم يتم ذلك 
على أساس أنها ضمن بيانات جماعية تستخدم لألغراض اإلحصائية واألبحاث دون اشتمالها على أي 

بيانات من الممكن استخدامها للتعرف على المستخدمين. 

عند االتصال بالجمعية 
سيتم التعامل مع كافة البيانات المقدمة من قبل المستخدمين على أساس أنها سرية، تتطلب النماذج 

التي يتم تقديمها مباشرة على الشبكة تقديم البيانات التي ستساعد الجمعية في تحسين موقعها 
وسيتم استخدام البيانات التي يتم تقديمها من قبل المستخدمين في الرد على كافة استفساراتهم 

ومالحظاتهم أو طلباتهم من قبل موقع الجمعية أو أي من المواقع التابعة. 



إفشاء المعلومات ألي طرف ثالث 
لن تقوم الجمعية ببيع، أو المتاجرة، أو تأجير أو إفشاء أي معلومات لمصلحة أي طرف ثالث خارج موقعها 
أو المواقع التابعة له، وسيتم الكشف عن المعلومات فقط في حالة صدور أمر بذلك من قبل أي سلطة 

قضائية أو تنظيمية. 

التعديالت على سياسة سرية وخصوصية المعلومات 
تحتفظ الجمعية بالحق في تعديل بنود وشروط سياسة سرية وخصوصية المعلومات إن لزم األمر ومتى 

كان ذلك مالئمًا، وسيتم تنفيذ التعديالت ونشرها على صفحة سياسة الخصوصية الرئيسية وسيتم بصفة 
مستمرة إخطار المستخدمين بالبيانات التي تم الحصول عليها، وكيف سيتم استخدامها والجهة التي 

سيتم تزويدها بهذه البيانات. 

االتصال بالجمعية  
يمكن للمستخدمين االتصال بالجمعية عند الحاجة من خالل الضغط على رابط اتصل بنا المتاح على موقع 

الجمعية أو اإلرسال إلى البريد االلكتروني للجمعية: 

 info@gheeras.sa

المراجع 
اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع (  الرابع    ) في دورته (  األولى  )  هذه السياسة في  

 . 21/8/2021
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