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مقدمة    

 تســعى مؤسســة عبــدهللا بــن محمــد أبابطيــن للتــراث  ان تحقــق اعلــى درجــات الشــفافية 

الماليــة واالداريــة وانطالقــا  مــن هــذا المبــدأ فانهــا تعمــل علــى تطويــر  وتحديــث انظمتهــا 

اإلداريــة  وبمــا  يحقــق االهــداف الوجوديــة لهــا ويحقــق تطلعــات المتعامليــن معهــا ومــن 

هنــا  تــم صياغــة  سياســية حفــظ البيانــات  لجميــع العامليــن  فــي المؤسســة والمســتفيدين 

منهــا والداعميــن لهــا ماديــا ومعنويــًا تماشــيا مــع  واجباتهــا والتزامــًا بالقوانيــن الحكوميــة  

المتعلقــة بتنظيــم بيئــة العمــل الخيــري . 

      معلومات عامة

ــن  ــن محمــد أبابطي الجهــة المخصوصــة  بهــذة  السياســية هــي )مؤسســة عبــدهللا ب  -1
. للتــراث( 

2-   سياســة خصوصيــة البيانــات ملزمــة لــكل مــن    يعمــل لصالــح المؤسســة  بشــكل دائــم 
او جزئــي ويشــمل االتــي : 

أ -  أعضاء مجلس اإلدارة .
المسؤولين التنفيذيين. ب - 

ت -  الموظفين . 
ث -  المستشارين .
ج -  المتطوعين .

المحافظــة علــى  خصوصيــة بيانــات كل مــن لــه عالقــة بالمؤسســة وعــدم مشــاركتها   -3
ألي أحــد إال فــي نطــاق ضيــق جــدًا حســب مــا ســيوضح فــي الفقــرات التاليــة مــن هــذه الالئحــة  

وهــم االتــي : 
المانحين  من المؤسسات المانحة او الشركات ذات المسئولين االجتماعية .  -1

2-   المتبرعين  سواء  اكانوا  افرادا  او منظمات . 
3-  المتطوعين  الدائمين او في المواسم والمناسبات .

4-   المستفيدين من خدمات المؤسسة ) بشكل دائم او جزئي ( .
العاملين في المؤسسة ) دوام كلي او جزئي (.  -5

توجــب هــذه  السياســة اســتخدام البيانــات الخاصــة لــكل مــن ذكــروا ســابقًا  ألغــراض   -4
مؤسســة عبــدهللا بــن محمــد أبابطيــن للتــراث فقــط بمــا تقتضيــه المصلحــة الخاصــة بالعمــل .
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       نطاق السياسة

 تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح المؤسسة : 
أعضاء مجلس اإلدارة . أ - 

المسؤولين التنفيذيين. ب - 
ت -  الموظفين . 

ث -  المستشارين .
ج -  المتطوعين .

و بصــرف النظــر عــن مناصبهــم ـفـي المؤسســة ســواء  كانــوا قيــادات اداريــة او موظفيــن 
عادييــن وبغــض النظــر عــن فتــرة خدمتهــم او عالقتهــم   بالمؤسســة  ســواء كانــت مســتمرة 

او منتهيــة او قليلــة او كثيــرة  

     محتوى البيانات

التعريف :ـــ  المقصود بالبيانات هي اي بيانات تختص بالعاملين بالمؤسسة او المتعاملين 

معها او المســتفيدين منها او الداعمين لها .

انواع البيانات :ـــ

 تشمل أي بيانات عامة أو خاصة :

1-  البيانات الشخصية .

2-  البريد اإللكتروني .

3-  المراسالت .

الوثائق الثبوتية سواء اكانت اصول او غير ذلك .   -4

5-  أي بيانات أخرى تقدم للمؤسسة من من تربطهم اي عالقة بالمؤسسة  .



سياســـــة خصوصية البيانات
5

البيانــات والمحافظــة علــى   التعامــل مــع  إجــراءات  إـلـى توضيــح  تهــدف هــذه السياســة 

: ســواء  خصوصيتهــا 

داخل المؤسسة .   -1

2-  من خالل موقع المؤسسة اإللكتروني .

تضمن المؤسسة لجميع ذوي العالقة معها و بحسب هذه السياسية  ما يلي :

التعامــل  مــع جميــع بيانــات المتعامليــن معهــا بســرية تامــة مــا لــم يوافــق علــى   •

 . كتاـبـي  وبشــكل  مســبقا  النشــر  

عــدم  مشــاركة او بيــع  بيانــات المتعامليــن  معهــا مــع أي جهــة أخــرى دون إذنهــم   •

. والكتاـبـي  المســبق 

عــدم ارســال  اي  محتــوى تجــاري للمتعامليــن  بــأي طريقــة كانــت ســواء اكانــت   •

عبــر  إيميــالت  أو  رســائل نصيــة للمتعامليــن معهــا ســواء بطريقــة مباشــرة او غيــر مباشــرة 

بواســطتها او بواســطة جهــة أخــرى  اال بــإذن كتاـبـي مســبق .

نشــر هــذه السياســة ) خصوصيــة البيانــات (  علــى موقعهــا اإللكتروـنـي وأن تكــون   •

. إلكترونيــة  أو  مطبوعــة  الطلــب  عنــد  متوفــرة 

التواصــل  وصفحــات  الرســمي  الموقــع  ـفـي  للبيانــات  النشــر   سياســية  تكــون  أن   •

. االهــداف   لتحقيــق  ضمانــة  االجتماعــي 

الضمانات
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رسالة ترحيبية :

أيها الزائر الكريم نشكرك على زيارتك لموقعنا على االنترنت  ونتعهد لك باالتي :

أ- على خصوصية بياناتك التي تزودنا بها من خالل الموقع

ب-  توضيح    سياستنا المتعلقة بخصوصية بياناتك 

سياسية خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية للمؤسسة

يحــق للمتصفــح  معرفــة كيفيــة اســتخدام البيانــات التــي تشــاركها مــع موقعنــا   -1

. اإللكتروـنـي 

تلتــزم المؤسســة  بحمايــة حقــوق جميــع زوار و مســتخدمي  هــذا الموقــع ونلتــزم   -2

البيانــات ســرية  علــى  بالحفــاظ 

 وقــد اعددنــا سياســة الخصوصيــة هــذه لإلفصــاح عــن الطريقــة التــي  نتبعهــا ـفـي جمــع 

البيانــات ونشــرها علــى هــذا الموقــع اإللكتروـنـي .

نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية كبرى   -3

علــى  للحفــاظ  المالئمــة  بالطريقــة  كمتصفــح   بــك  الخاصــة  البيانــات  نســتخدم    -4

. آمــن  بشــكل  خصوصيتــك 

نؤكــد  لــك  أن موقعنــا الرســمي وصفحــات التواصــل االجتماعــي  ال نمــارس مــن   -5

. مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة  بطريقــة  ســواء  تجــاري  نشــاط  أي  خاللهــا 

لــن  نقــوم نهائيــًا بتبــادل البيانــات الشــخصية مــع أي جهــة تجاريــة باســتثناء مــا يتــم   -6

اإلعــالن عنــه للمســتخدم الكريــم وبعــد موافقتــه علــى ذلــك .

لن  نقوم نهائيًا باســتخدام بيانات المســتخدمين الكرام بإرســال رســائل ذات محتوى   -7

سياسية خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية
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تجــاري أو ترويجــي .

قد نستخدم البيانات المسجلة في الموقع لبعض االعمال وهي كاالتي   -8

عمل االستبانات  أ - 

أخــذ اآلراء بهــدف تطويــر الموقــع وتقديــم تجربــة اســتخدام أكثــر ســهولة وفعاليــة للــزوار  ب - 

والمســتخدمين الكــرام . 

التواصــل معكــم عنــد الحاجــة ـفـي حالــة رغبتكــم ـفـي االطــالع علــى مــا يســتجد مــن  ت - 

المشــاريع واألعمــال الخيريــة التــي تقــوم بهــا المؤسســة حيــث تســاعدنا هــذه البيانــات ـفـي 

. اإلمــكان  قــدر  طلباتــك  ،وتنفيــذ  إستفســاراتك  عــن  واإلجابــة  معكــم   التواصــل 

لــن  نقــوم بمشــاركة هــذه البيانــات مــع أطــراف خارجيــة إال إذا كانــت هــذه الجهــات الزمة   -9

فــي عمليــة اســتكمال طلبــك، مــا لــم يكــن ذلــك فــي إطــار بيانــات جماعيــة تســتخدم لألغــراض 

اإلحصائيــة و األبحــاث ،دون اشــتمالها علــى أيــه بيانــات مــن الممكــن أســتخدمها للتعريــف بــك 

.

فــي الحــاالت الطبيعيــة يتــم التعامــل مــع البيانــات والبيانــات بصــورة آليــة )إلكترونيــة (   -10

مــن خــالل التطبيقــات والبرامــج المحــددة لذلــك ، دون أن يســتلزم ذلــك مشــاركة الموظفيــن أو 

ــات . اطالعهــم علــى تلــك البيان

ـفـي حــاالت اســتثنائية )كالتحقيقــات والقضايــا( قــد يطلــع عليهــا موظفــو الجهــات   -11

الرقابيــة أو مــن يلــزم اطالعــه علــى ذلــك ، خضوعــًا ألحــكام القانــون وأوامــر الجهــات القضائيــة .

تنطبــق سياســة الخصوصيــة هــذه علــى كافــة الخدمــات و التعامــالت التــي يتــم إجراؤهــا   -12

علــى الموقــع إال فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا النــص علــى خدمــات أو تعامــالت ذات خصوصيــة 

، فإنــه يكــون لهــا سياســة خصوصيــة منفصلــة ، وغيــر مدمجــة بسياســة الخصوصيــة هــذه  .
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قــد يحتــوي الموقــع  الخــاص بنــا علــى روابــط مواقــع الكترونيــة أخــرى تقــع خــارج   -1

ســيطرتنا ، و ال تغطيهــا سياســة الخصوصيــة الخاصــة بنــا  و فــي حــال قمــت بالوصــول الــى 

مواقــع أخــرى مــن خــالل اســتخدام الروابــط المتاحــة علــى موقعنــا فإنــه يلزمــك االـتـي :

أ -  لــن تخضــع بياناتــك  لسياســة الخصوصيــة المتعلقــة  بنــا وانمــا بالمواقــع االخــرى    

الموقــع. سياســة  عــن  تختلــف  قــد  والتــي 

ب -  يتوجب  قراءة سياسة الخصوصية المتعلقة بتلك المواقع .

موقعنــا االلكترونــي يحتــوي علــى روابــط الكترونيــة لمواقــع أو بوابــات قــد تســتخدم  ت - 

طرقــًا لحمايــة البيانــات و خصوصياتهــا تختلــف عــن الطــرق المســتخدمة لدينــا 

لــذا فنحــن :   غيــر مســؤولين عــن محتويــات وطــرق خصوصيــات المواقــع األخــرى التــي ال تقــع 

تحــت اســتضافة موقــع الــوزارة و تتولــى جهاتهــا مســؤولية حمايتهــا .

ننصح المتصفح بــ:ــ   بالرجوع الى اشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع .

لــن   تقــوم بالبيــع أو التأجيــر أو المتاجــرة ببياناتــك أو بياناتــك لمصلحــة أي طــرف   -2

ــك  ــة كافــة بيانات ــى خصوصي ــث خــارج هــذا الموقــع . وســنحافظ فــي كافــة األوقــات عل ثال

التــي نتحصــل عليهــا و ســريتها. الشــخصية 

لنــا الحــق الكامــل  فــي تعديــل بنــود سياســة الخصوصيــة الخاصــة بنــا  وشــروطها فــي   -3

أي وقــت نــراه مالئمــا 

 نظرًا لآلتي:ــ

التطور  الهائل في مجال التقنية . أ - 

ب -  التغير في نطاق القوانين المتعلقة بالمجال االلكتروني

وعلية فتنه في حال  حصول  تعديل او تغيير في السياسية فاننا سنقوم باالتي :ــ

تنفيذ التعديالت  ونشرها على المواقع وصفحات التواصل االجتماعي  . أ - 
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ب -  أخطاركم في حالة إجراء أي تعديالت ذات تأثير .

للحفــاظ علــى بياناتــك الشــخصية ، يتــم تأميــن التخزيــن اإللكتروـنـي و البيانــات الشــخصية   -4

. المناســبة  األمنيــة  التقنيــات  باســتخدام  المرســلة 

يمكنك االتصال بنا دائمًا لإلجابة عن استفساراتك بخصوص هذه السياسة من خالل :   -5
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الحمــد للــه والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم،  أنــه ـفـي اجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم )  1  ( بتاريــخ 

 1442/3/4هـــ الموافــق 2020/10/21م، تــم اعتمــاد االطــاع علــى محتــوى 

اإلدارة  مــن مجلــس  اعتمادهــا  وتــم   ،) البيانــات   )  سياســة خصوصيــة 

الموفــق.   وهللا  محتواهــا،،  علــى  بالعلــم  والتوقيــع 

التوقيع الصفة اإلسم م

الرئيس األستاذ عبدالله بن مـحمد أبابطين. 1

عضو األستاذة الجوهرة بنت عبدالله العويد. 2

نائب الرئيس األستاذ مـحمد بن عبدالله أبابطين. 3

عضو األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله أبابطين. 4

عضو المهندس معاذ بن عبدالله أبابطين. 5

بسم هللا الرحمن الرحيم 

 محضر إقرار )      سياسة خصوصية البيانات      (
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