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 مقدمة 

توجبببباسةقخةببببباسبيونبببببقاسلزمقخشبببببخاسحؾبببببىسرببببب سسببببب سضعؿببببب سزيبببببخ سل ؿعقببببباس وض بببببؿ سس

أحضببببببببببخرسذبؾببببببببببتسليذلني سولدلظببببببببببروز سلز ـػقبببببببببب ض سولدلببببببببببوجػ سولدلظ  ببببببببببخنيض سس

ولدل طبببببببببوح عسل خدظببببببببباسحؾبببببببببىسبيونبببببببببقاس قخشبببببببببخاسلدلبببببببببخ  سولدل ببببببببب ح سسسسس

ولدل طببببببوح سولدلظبببببب ػقرض سوحببببببرمسس ببببببخنير فخس يسأ ببببببرسإ س سشطببببببخ س ببببببق سجببببببرلسسسسسس

ةقو بببببلس سلزػؼبببببةلاسلز خزقبببببااسرؿبببببخستوجببببباسلزظقخةببببباسلةببببب  رلمسلزمقخشبببببخاسسسسسس ظببببباسسبببببخ

سلدليؾحااسسستػ ضقهلخلخناس خةلضسل ؿعقاسدؼطسمبخس

 النطاق:

ةبببببولرسربببببخشولسأحضبببببخرسسسل ؿعبببببازيبببببخ سسضعؿببببب لزظقخةببببباسحؾبببببىس قببببب سسببببب سسسذ ھتطمببببب س

 يببببببة سسسظ  ببببببخنيض أوسسس طببببببوح أوسسسببببببوجػ سأوسـػقبببببب ض تسسظببببببروز ذبؾببببببتسإذلني سأوس

سل ؿعقالزـظةسح سسـخنمفمس س

 البيانات:

لزمقخشبببببخا،سصـبببببخ،ست بببببؿ سأيس قخشبببببخاسحخسببببباسأوسبخنببببباسس ببببب سلزمقخشبببببخاسلز  يبببببقاسأوسلز ضبببببرسس

ليزؽرتوشببببببببيسأوسلدلةلةببببببببأاسأوسأيس قخشببببببببخاسأبببببببببةىست ؼببببببببر مسزؾ ؿعقبببببببباسةببببببببولرسسبببببببب س

سلدل طوح ،سلدلخ  ،سلدل  ح سأوسلدلظ ػقرض سس سبرسخاسل ؿعقاا

 :الضمانات

تفببببببر سصبببببب هسلزظقخةبببببباسإتستو ببببببقلسإجببببببةلرلاسلز عخسبببببب سسبببببب سلزمقخشببببببخاسول خدظبببببباسسسسس

سحؾىسبيونق فخسذلب سل ؿعقاسأوسس سبألسسوذ سل ؿعقاسليزؽرتوشيا
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 تضمن الجمعية ما يلي:

أنست عخسببب سل ؿعقببباسسببب س قببب س قخشبببخاسلدل عبببخسؾ سسعفبببخس ظبببةضاستخسببباسسبببخس سضولدؼبببولسحؾبببىسسس ع1

سلزـ ةا

  قخشخاسلدل عخسؾ سسعفخسس سأيسجفاسأبةىسذونسإذشفما س خنيراز ستؼومس مق سأوس ع2
زببب ستةةببب سل ؿعقببباسأيسإسبببقأاسأوسنيةبببخل سشيبببقاسزؾؿ عبببخسؾ سسعفبببخسةبببولرس ولةبببط فخسأوسسسسسسسسس ع3

   ولةطاسأيسجفاسلبةىسذونسإذشفما
أنستـ ببببةسل ؿعقبببباسةقخةبببباسبيونببببقاسلزمقخشببببخاسحؾببببىسسوذعفببببخسليزؽرتوشببببي،سإنسوجببببر،سوأنس ع4

 سطموحاسأوسإزؽرتوشقااتؽونسس ودة سحـرسلزطؾاس
 أنسضؽونسزؾ ؿعقاسةقخةاسبخناسخبيونقاسلزمقخشخاسزؾؿولذ سليزؽرتوشقاا ع5

 نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية

ش ؽةكسأضفخسلززللةسلزؽةضمسحؾىسزضخنيتكسدلوذعـخسحؾىسل شرتشتسوش عفرسزكس خ خدظاسحؾىسبيونقاس

دلوذب اسرؿبخسشؾ بزمسزبكس  و بقلسةقخةب ـخسلدل عؾؼباسخبيونبقاسسسسسسسسس قخشختكسلزيتستزوذشخس فبخسسب سببألسلسسس

  قخشختكسوصيسرؿخسضؾي:
من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعناا    

 اإللكتروني.

شؾ زمسحبؿخضاس ؼو س ق سزولنيسوسظ  رسيسص لسلدلوذ سوشؾ زمس خحلػبخجسحؾبىسةبةضاسسسس ع1

زإلديببخعسحبب سلزببـف سلزبب يسش معببهس س بب سسسةقخةبباسلخليونببقاسصبب هلزمقخشببخاسوذببرسأحببرذشخس

س لزمقخشخاسوش ةصخسحؾىسص لسلدلوذ سليزؽرتوشيا

شررببرسزببكسأنسبيونببق كست ببؽ سزـببخسأوزوضبباسربب ى،سوةببو سزبب سشظبب  رمستؾببكسلزمقخشببخاسإ سسسسسس ع2

س خزطةضؼاسلدلألؿاسزؾحػخجسحؾىسبيونق كس  ؽ سآس ا
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سشرررسزكسأضضخسأنسلدلوذ س سسخنيسسأيسأش طاسجتخنيضاا ع3

شفخلقببًخس  مببخذلسلزمقخشببخاسلز  يببقاسسبب سأيسجفبباسجتخنيضبباس خةبب  ـخرسسببخسضبب مسليحببأنسحـببهسسسسس سشؼببوم ع4

 زؾؿظ  رمسلزؽةضمسو عرسسولدؼ هسحؾىسذزكاسس
 سشؼومسشفخلقًخس خة  رلمس قخشخاسلدلظب  رس سلزؽبةلمس سنيةبخلسنيةبخل سذلاسرب بوىسجتبخنييسأوسسسسسسس ع5

ستةوجييا

شخاسوأبب سلرنيلرس فبر ستطبوضةسلدلوذب سسسسسذرسشظ  رمسلزمقخشخاسلدلظ ؾاس سلدلوذ سزعؿ سل ةب مخس ع6

وتؼببرضمسجتة بباسلةبب  رلمسأر ببةسةببفوزاسودعخزقبباسزؾببزولنيسولدلظبب  رس سلزؽببةلماسرؿببخسسؽــببخسسبب سسسسس

لز ولن سسعؽمسحـرسلحلخجاس س خزاسنيخم ؽمس سلز  ُّعسزؾؿ خنيض سول حؿخلسلخلريضباسأوسنيخمب ؽمسسس

زببيتستؼببومس فببخسل ؿعقبباس قبب س سل ثببأعسحؾببىسسببخسضظبب  رسسبب سلدل ببخنيض سول حؿببخلسلخلريضبباسل

تظببخحرشخسصبب هسلزمقخشببخاس سلز ولنبب سسعببك،سوليجخ بباسحبب سلة ػظببخنيلتك،سوتـػقبب سثؾمختببكسذببرنيسسس

سليسؽخنا

 سشؼومسمب خنيراسص هسلزمقخشخاسس سأثةل سبخنيجقاسإ سإذلسرخشتسص هسل فبخاس زسباس سحؿؾقباسسسس ع7

ألخببةلضسلي يببخلقاسلةبب ؽؿخلسثؾمببك،سسببخس سضؽبب سذزببكس سإثببخنيس قخشببخاس خحقبباست ظبب  رمسزسسس

سول حبخث،سذونسلت ؿخهلخسحؾىسأضاس قخشخاسس سلدلؿؽ سلة  رلسفخسزؾ عةضفس كا

 سلحلببخ اسلزطمقعقبباسضبب مُّسلز عخسبب سسبب سلزمقخشببخاسولزمقخشببخاس يببوني سآزقبباس لزؽرتوشقبباعسسبب سبببألس ع8

حؾبىسسسلز طمقؼخاسولز لس سل ر ذ سز زك،سذونسأنسضظ ؾزمسذزكسس خنيراسلدلوجػ سأوسإثأحفم

ستؾكسلزمقخشخاا

و س خ اسلة  ـخلقاس رخز حؼقؼخاسولزؼضخضخعسذرسضّطؾ سحؾقفخسسوجػوسل فخاسلزةذخ قاسأوسسب سضؾبزمسسس ع9

سلثأحهسحؾىسذزك;سبضوًحخس  ؽخمسلزؼخشونسوأولسةسل فخاسلزؼضخلقاا
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تـطمبب سةقخةبباسلخليونببقاسصبب هسحؾببىسرخّدبباسلخلببرسخاسولز عببخسأاسلزببيتسضبب مسإجةلؤصببخسحؾببىسسسس ع11

 سلحلخ اسلزيتسض مُّسدقفخسلزـصُّسحؾىسبرسخاسأوستعخسأاسذلاسبيونبقا;سدسشبهسضؽبونسسسسسلدلوذ سإ 

سهلخسةقخةُاسبيونقاسسـػيؾا،سوخريسسرذباس ظقخةاسلخليونقاسص ها

حؾىسلزةخمسسب سذزبكسذبرسي بويسلدلوذب سحؾبىسنيول بطسدلولذب سإزؽرتوشقباسأببةىستؼب سببخني سسسسسسسسسسسسس ع11

ذؿببتس خزونببولسإتسسولذبب سأبببةىسسبب سسةببقطةتـخ،سو ستغطقفببخسةقخةبباسلخليونببقاسصبب ه،س س ببخل

بألسلة  رلمسلزةول طسلدل خ اسحؾىسسوذعـبخ;سدسشبكسة  ضب سزظقخةباسلخليونبقاسلدل عؾهؼباس فب هسسسسسسسس

لدلولذ ،سولزيتسذرسدب ؾفسح سةقخةاسلدلوذ ;سممخسض طؾاسسـكسذةلر سةقخةاسلخليونقاسلدل عؾهؼباسس

س  ؾكسلدلولذ ا

دلولذب سأوس ول بخاسذبرستظب  رمسثةذبًخسحلؿخضباسسسسسسسسص هسلزمول اسذرسحت ويسحؾبىسنيول بطسإزؽرتوشقباسسس ع12

لزمقخشخاسوبيونقختفخسدب ؾفسح سلزطبة سلدلظب  رساسزبرضـخ،سو ب سخبريسسظبروز سحب سرب وضبخاسسسسسسسسس

وثة سبيونبقخاسلدلولذب سل ببةىسلزبيتس ستؼب سحتبتسلة ضبخداسسوذب سلزبوزلني سوت بوتسجفختفبخسسسسسسسسسسسس

سخناس  ؾكسلدلولذ اسظروزقاسمحخض فخ،سوشـيحكس خزةجوعسإتسإتعخنيلاسلخليونقاسلخل

 سربب سل  ببوللسزبب سشؼببومس ببخزمق سأوسلز ببرجريسأوسلدل ببخجة س مقخشختببكسأوس قخشختببكسدليببؾحاسأيسس ع13

ثببة سلخزبب سبببخني سصبب لسلدلوذبب اسوةببـحخدوس سرخدىبباسل وذببخاسحؾببىسبيونببقاسرخدبباس قخشختببكسسسسسسسس

سلز  يقاسلزيتسش حي سحؾقفخسوةةض فخا

ةس سشطبببخ سلزؼبببولش سلدل عؾؼببباس خ بببخلسسشظبببًةلسزؾ طبببوُّنيسلهلخلببب س سذببببخلسلز ؼـقبببا،سولز غقُّبببسس ع14

ليزؽرتوشي;سدبخدلوذ سيب ػوس بخحل  س ستعبرض س ـبوذسةقخةباسلخليونبقاسصب هسوتبةوثفخس سأيسسسسسسسسسس

وذٍتسضةلهسسألؿًخ،سوض مستـػق سلز عرضأاسحؾىسصب هسلزيبػحا،سوضب مسإبطبخنيرمس س خزباسإجبةلرسأضباسسسسسسسس

ستعرضأاسذلاسترلريا
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تبرس سلز  بزض سليزؽرتوشبيسولزمقخشبخاسلز  يبقاسلدلةةبؾاسسسسسسسزؾحػخجسحؾىس قخشختكسلز  يقا،سضب مسس ع15

  خة  رلمسلز ؼـقخاسل سـقاسلدلـخةماا
سزإلجخ اسح سلة ػظخنيلتكسخبيوصسص هسلزظقخةاسس سبألس ع16 لز ضرسسؽـكسل تيخلس ـخسذللؿًخ

سbiirr1437@gmail.comل زؽرتوشيس

 المراجع

سس سلزظقخةبببببببباسصبببببببب هسس عسسسس1 سسسل ج ؿببببببببخعس سل ؿعقبببببببباسإذلني سذبؾببببببببتسلح ؿببببببببر

سلزمقخشببببببخاسبيونببببببقاسةقخةبببببباس قبببببب سرببببببب سلزظقخةبببببباسصبببببب هسوحتبببببب اسسم24/1/2119

ساةخ ؼخسلدلو وحا
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 :من مجلس ادارة الجمعية اعتماد نموذج 

نيذبببببمسسلج ؿخحبببببه سسسلزببببب سلخلريضببببباس بببببولذيسحؿبببببوذدؼبببببرسلثؾببببب سذبؾبببببتسلذلني س عقببببباس

وذبببببببةنيسس خ ؿعقببببببباةقخةببببببباسبيونبببببببقاسلزمقخشبببببببخاسحؾبببببببىسمس،سس24/11/2119  بببببببخنيض سسع1 

لح ؿخذصببببببخسولزعؿبببببب سمبوجمفببببببخسوش ببببببةصخسحؾببببببىسلدلوذبببببب سل زؽرتوشببببببيسزؾ ؿعقبببببباسودبببببب سسسس

سالزيقغاسلدلةدؼاسس خ ح ؿخذ

س

س


