قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

مذكرة رقم2020/2/1( :م)
التاريخ2020/06/26:م

املوضوع:
ُ
قرار اعتماد "سياسات الجمعية ذات العالقة باألموراملالية" املعدة من ِقبل اللجنة املالية للجمعية.

إشارة إلى مجموعة السياسات التالية:
 سياسة االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب. سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب. سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات. سياسة قواعد السلوك. سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. سياسة جمع التبرعات. سياسة تعارض املصالح. سياسة حماية الخصوصية.ُ
واملعدة من قبل اللجنة املالية للجمعية والتي تم إرسالها لسادة أعضاء املجلس لالطالع عليها ومناقشتها
بعد ذلك في اجتماع الربع الثاني ملجلس إدارة جمعية الحوسبة السحابية؛ واملنعقد بتاريخ 11/ 06
1441/ه املوافق 2020/06 /26م ،وبعد املناقشات واملداوالت التي تمت بين أعضاء املجلس قرر املجلس
ً
إلكترونيا ،وبدء العمل بها وتطبيقها.
اعتماد السياسات بقرار رقم ( ،)2020/2/15والتوقيع على اعتمادها

أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

توقيع أعضاء املجلس:

عضو
أ .اسرار عبدهللا العميري

عضو
أ.بدر مسلم املالكي

عضو
د .ظبية أحمد البوعينين

عضو
د .عبدالعزيز محمد الباتلي

عضو
م .ناصر محمد الناصر

املشرف املالي
م .عبدالرحمن عبدهللا املاجد

عضو
م .ماجد عبدالعزيز العنقري

عضو
م .صالح فهد الزيد

عضو
د .فهد محمد الحربي

نائب الرئيس
د .فواز بن دليم الحربي
رئيس املجلس
م .فهد عبدالعزيز بن حامد

أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

املرفقات

أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

مرفق رقم ()1

سياسة االشتباه بعمليات غسل األموال
وجرائم تمويل اإلرهاب
اإلصدار  1.0شوال 1441ه

جميع الحقوق محفوظة لجمعية الحوسبة السحابية 1441هـ – 2020م.

قرارات مجلس اإلدارة

اسم الوثيقة :
حالة اعتمادية الوثيقة:
معلومات اإلصدارالحالي:
تاريخ اإلصدار:

االصدار
1.0
1.0
1.0

أمانة املجلس

معلومات الوثيقة
سياسة االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
معتمدة
1.0
2020-06-26م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
التاريخ
أعداد /تحديث  /مراجعة بواسطة
1441-10-27هـ
نوره بنت مساعد اللهيم
2020-06-19م
1441-10-28هـ
فاطمة بنت أحمد الدريهم
2020-06-20م
1441-11-06هـ
مجلس اإلدارة
2020-06-26م

التعديالت
إعداد السياسة
مراجعة السياسة
اعتماد املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

مقدمة:
تعد سياسة مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب أحد الركائز
ً
األساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة املالية وفقا لنظام مكافحة غسل األموال
السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م 31/بتاريخ 1433/5/11هـ ،والئحته التنفيذية وجميع
التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه السياسة.
النطاق:
تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في
الجمعية.
السياسة:

مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ً
إبداء العميل اهتماما غير عادي بشأن االلتزام ملتطلبات مكافحة غسل األموال أو جرائم تمويل
اإلرهاب ،وبخاصة املتعلقة بهويته ونوع عمله.
رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى.
رغبة العميل في املشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو االقتصادي أو
عدم انسجامها مع استراتيجية االستثمار املعلنة.
محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر
أمواله.
علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب ،أو أي مخالفات
جنائية أو تنظيمية.
إبداء العميل عدم االهتمام باملخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى.
اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول ،وتردده وامتناعه بدون
أسباب منطقية ،في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة.
صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
قيام العميل باستثمار طويل األجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع االستثماري
وتحويل العائد من الحساب.

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

 .10وجود اختالف كبير بين أنشطة العميل واملمارسات العادية.
 .11طلب العميل من الجمعية تحويل األموال املستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد
الجمعية بأي معلومات عن الجهة واملحول إليها.
 .12محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق املعلومات أو حفظ
السجالت من الجمعية.
 .13طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من املستندات.
 .14علم الجمعية أن األموال أو املمتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
 .15عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع املعلومات املتوفرة عن املشتبه به ونشاطه
ودخله ونمط حياته وسلوكه.
 .16انتماء العميل ملنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
 .17ظهور عالمات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما ال يتناسب مع وضعه
االقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).
املسؤوليات:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة
واشراف الجمعية االطالع على األنظمة املتعلقة بمكافحة غسل األموال وعلى هذه السياسة واإلملام
بها والتوقيع عليها ،وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية .وعلى
اإلدارة املالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها.
وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة
غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب.

املراجع:
أعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه رقم ( )2020/2في دورته األولى ،واملنعقد بتاريخ -26
2020-06م املوافق 2020/06 /26م .هذه السياسة وبقرار رقم (.)2020/2/15

أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

مرفق رقم ()2

سياسة الوقاية من عمليات غسيل األموال
وجرائم تمويل اإلرهاب
اإلصدار  1.0شوال 1441ه

جميع الحقوق محفوظة لجمعية الحوسبة السحابية 1441هـ – 2020م.

قرارات مجلس اإلدارة

اسم الوثيقة :
حالة اعتمادية الوثيقة:
معلومات اإلصدارالحالي:
تاريخ اإلصدار:

االصدار
1.0
1.0
1.0

أمانة املجلس

معلومات الوثيقة
سياسة الوقاية من عمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب
معتمدة
1.0
2020-06-26م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
التاريخ
أعداد /تحديث  /مراجعة بواسطة
1441-10-27هـ
نوره بنت مساعد اللهيم
2020-06-19م
1441-10-28هـ
فاطمة بنت أحمد الدريهم
2020-06-20م
1441-11-06هـ
مجلس اإلدارة
2020-06-26م

التعديالت
إعداد السياسة
مراجعة السياسة
اعتماد املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

مقدمة:
تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية التي
ً
اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة املالية وفقا لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر
باملرسوم امللكي رقم م 31/بتاريخ 1433/5/11هـ ،والئحته التنفيذية وجميع التعديالت الالحقة
ليتوافق مع هذه السياسة.
النطاق:
تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في
الجمعية.
البيان:
طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل األموال وجرائم تمويل
اإلرهاب:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تحديد وفهم وتقييم ملخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة باملنتجات
والخدمات.
تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتالءم مع نوعية األعمال في
الجمعية في مجال املكافحة.
رفع كفاءة القنوات املستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العمالء وإجراءات
العناية الواجبة.
توفير األدوات الالزمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية األعمال في الجمعية.
إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية ملكافحة غسل األموال
وجرائم تمويل اإلرهاب.
االعتماد على القنوات املالية غير النقدية واالستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد
في املصروفات.
التعرف على املستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية في التبادل املالي.

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

 .9السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العالقة للمساهمة في التأكد من هوية
األشخاص واملبالغ املشتبه بها.
املسؤوليات:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة
واشراف الجمعية االطالع على األنظمة املتعلقة بمكافحة غسل األموال وعلى هذه السياسة
واإلملام بها والتوقيع عليها ،وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم
الوظيفية .وعلى اإلدارة املالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع اإلدارات واألقسام
بنسخة منها.
وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
املراجع:
أعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه رقم ( )2020/2في دورته األولى ،واملنعقد بتاريخ -26
2020-06م املوافق 2020/06 /26م .هذه السياسة وبقرار رقم (.)2020/2/15

أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

مرفق رقم ()3

سياسة اإلبالغ عن املخالفات
وحماية مقدمي البالغات
اإلصدار  1.0شوال 1441ه

جميع الحقوق محفوظة لجمعية الحوسبة السحابية 2020م – 1441هـ

أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

معلومات الوثيقة
اسم الوثيقة :
حالة اعتمادية الوثيقة:
معلومات اإلصدارالحالي:
تاريخ اإلصدار:

االصدار
1.0
1.0
1.0

سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحماية مقدمي البالغات
معتمدة
1.0
2020-06-26م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
التاريخ
أعداد /تحديث  /مراجعة بواسطة
1441-10-27هـ
نوره بنت مساعد اللهيم
2020-06-19م
1441-10-28هـ
فاطمة بنت أحمد الدريهم
2020-06-20م
1441-11-06هـ
مجلس اإلدارة
2020-06-26م

التعديالت
إعداد السياسة
مراجعة السياسة
اعتماد املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

مقدمة:
توجب سياسة وإجراءات اإلبالغ عن املخالفات (ويشار إليها فيما بعد“ ،السياسة”) لجمعية
الحوسبة السحابية (ويشار إليها فيما بعد“ ،الجمعية”) على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول
التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية االلتزام بمعايير عالية من األخالق الشخصية أثناء العمل
وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم .وتضمن هذه السياسة أن يتم اإلبالغ في وقت مبكر عن أي
مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب املصلحة أو
املستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب .كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة
قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم وااللتزام بكافة القوانين واللوائح املعمول بها .تهدف
هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية لإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات
وطمأنتهم الى أن القيام بهذا األمر آمن ومقبول وال ينطوي على أي مسؤولية.

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،
وبدون أي استثناء .ويمكن أيضا ألي من أصحاب املصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين
وغيرهم اإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

املخالفات:
تشمل املمارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو اإلخالل بأي التزامات قانونية أو
ً
تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطرا على الصحة أو السالمة أو البيئة.
وتشمل املخالفات التي يتوجب اإلبالغ عنها ،على سبيل املثال ال الحصر ،ما يلي:
•
•

•

السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
سوء التصرف املالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة ،إساءة استخدام األشياء القيمة،
عمليات غسيل األموال أو دعم لجهات مشبوهة).
عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض املصالح (مثل استخدام شخص منصبه في الجمعية لتعزيز
مصالحه الخاصة أو مصالح اآلخرين فوق مصلحة الجمعية).

قرارات مجلس اإلدارة

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

أمانة املجلس

إمكانية االحتيال (بما في ذلك إضاعة ،إخفاء أو إتالف الوثائق الرسمية).
الجرائم الجنائية املرتكبة ،أو التي يتم ارتكابها ،أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها.
عدم االلتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية ملنح تلك الجهة معاملة
تفضيلية غير مبررة.
اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
التالعب بالبيانات املحاسبية
تهديد صحة املوظفين وسالمتهم
انتهاك قواعد السلوك املنهي والسلوك غير األخالقي
سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية
مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من املسائل املذكورة أعاله

الضمانات:
تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية لإلبالغ عن املخالفات
وضمان عدم تعرضهم لالنتقام أو اإليذاء نتيجة لذلك .وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البالغ
لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته االجتماعية في الجمعية وألي شكل من أشكال العقاب
نتيجة قيامه باإلبالغ عن أية مخالفة .شريطة أن يتم اإلبالغ عن املخالفة بحسن نية وأن تتوفر
لدى مقدم البالغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة ،وال يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.
من أجل حماية املصلحة الشخصية للمبلغ ،فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية
مقدم البالغ عند عدم رغبته في ذلك ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك .وسيتم بذل كل جهد
ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البالغ عن أي مخالفة .ولكن في حاالت
معينة ،يتوجب للتعامل مع أي بالغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البالغ ،ومنها على سبيل املثال
ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة .كذلك يتوجب على مقدم البالغ املحافظة على
سرية البالغ املقدم من قبله وعدم كشفه ألي موظف أو شخص آخر .ويتوجب عليه أيضا عدم
إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البالغ .كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البالغ بسبب اإلبالغ
عن املخالفات وفق هذه السياسة.
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إجراءات اإلبالغ عن مخالفة:
•
•

•

•
•

يفضل اإلبالغ عن املخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ اإلجراء املناسب في حينه.
ً
على الرغم من أنه ال يطلب من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ ،إال أنه يجب أن يكون قادرا
على إثبات أنه قدم البالغ بحسن نية.
يتم تقديم البالغ خطيا على عنوان بريد الجمعية حسب املوقع االلكتروني  -وفق النموذج
املرفق.
العنوان البريدي :الظاهر في املوقع االلكتروني
أو البريد اإللكترونيinfo@cloud.org.sa :

معالجة البالغ:
•

•

•

•
•

•

•

•

يعتمد اإلجراء املتخذ بخصوص اإلبالغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة املخالفة
ذاتها .إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي .ويتم
اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بالغ:
يقوم __ املدير التنفيذي_ عند استالم البالغات باطالع رئيس مجلس اإلدارة (إذا لم يكن البالغ
موجها ضده (على مضمون البالغ خالل أسبوع من استالم البالغ) ،وفي حال كان موجة ضدة (
الرئيس التنفيذي أو نائب مجلس اإلدارة ) فيكون لنائب رئيس املجلس.
يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن
يتخذه .ويمكن حل بعض البالغات بدون الحاجة إلجراء تحقيق.
يتم تزويد مقدم البالغ خالل 10أيام بإشعار استالم البالغ ورقم هاتف للتواصل.
إذا تبين أن البالغ غير مبرر ،فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي .ويكون هذا القرار نهائيا وغير
قابل إلعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البالغ.
إذا تبين أن البالغ يستند الى معطيات معقولة ومبررة ،يتم إحالة البالغ إلى لجنة مختصة
للتحقيق في البالغ وإصدار التوصية املناسبة.
يجب على اللجنة االنتهاء من التحقيق في البالغ وإصدار التوصية خالل عشرة أيام عمل من
تاريخ إحالة البالغ.
ترفع اللجنة توصياتها الى رئيس املجلس للمصادقة واالعتماد.

قرارات مجلس اإلدارة

•

•

•

أمانة املجلس

يتم تحديد اإلجراءات التأديبية املترتبة على املخالفة وفق سياسة الجمعية وقانون العمل
الساري املفعول.
متى كان ذلك ممكنا ،تزويد مقدم البالغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه .ومع ذلك ،ال
يجوز إعالم مقدم البالغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخالل الجمعية
بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
تلتزم الجمعية بالتعامل مع اإلبالغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة ،ولكنها ال تضمن أن
تنسجم طريقة معالجة البالغ مع رغبات مقدم البالغ.

املراجع:
أعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه رقم ( )2020/2في دورته األولى ،واملنعقد بتاريخ -26
2020-06م املوافق 2020/06 /26م .هذه السياسة وبقرار رقم (.)2020/2/15

أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

ملحق :نموذج إبالغ عن مخالفة
معلومات مقدم البالغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته)
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
معلومات صندوق البريد
معلومات مرتكب املخالفة
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
معلومات الشهود (إن وجدوا .وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
التفاصيل
طبيعة ونوع املخالفة
تاريخ ارتكاب املخالفة وتاريخ العلم بها
مكان حدوث املخالفة
بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب املخالفة
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب املخالفة
أية معلومات أو تفاصيل أخرى
تاريخ تقديم البالغ:

التوقيع:

أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

مرفق رقم ()4

سياسة قواعد السلوك
اإلصدار  1.0شوال 1441ه

جميع الحقوق محفوظة لجمعية الحوسبة السحابية 1441هـ – 2020م.

قرارات مجلس اإلدارة

اسم الوثيقة :
حالة اعتمادية الوثيقة:
معلومات اإلصدارالحالي:
تاريخ اإلصدار:

االصدار
1.0
1.0
1.0

أمانة املجلس

معلومات الوثيقة
سياسة قواعد السلوك
معتمدة
1.0
2020-06-26م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
التاريخ
أعداد /تحديث  /مراجعة بواسطة
1441-10-27هـ
نوره بنت مساعد اللهيم
2020-06-19م
1441-10-28هـ
فاطمة بنت أحمد الدريهم
2020-06-20م
1441-11-06هـ
مجلس اإلدارة
2020-06-26م

التعديالت
إعداد السياسة
مراجعة السياسة
اعتماد املجلس

أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

مقدمة:
تتمثل هذه السياسة التعريف باملبادئ واآلداب واألخالق اإلسالمية املنبع األساس لسلوك الفرد،
ونشر القيم ،مع تعزيز القيم املهنية واألخالقية في عالقة املوظف مع زمالئه ورؤسائه ،والتي تندرج
تحت إطار تنمية روح املسئولية ،وااللتزام بها مع تعزيز ثقة العمالء بالخدمات التي تقدمها
الجمعية ،والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورة.
النطاق:
تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في
ً
الجمعية ،ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات سلوك وظيفية خاصة وفقا لألنظمة.
البيان:

تضمن الجمعية والعاملين بها وكل ما يتبعها على حدة االلتزام بـ:
ا
أوال :النزاهة:
.1

الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة.

.2

تخصيص وقت العمل ألداء الواجبات الوظيفية.

ً

.3

العمل خارج وقت العمل متى ما طلب ذلك وفقا ملصلحة الجمعية.

.4

خدمة أهداف الجمعية التي يعمل بها وغايتها.

.5

اإلملام باألنظمة واللوائح وتطبيقها دون تجاوز أو اهمال.

.6

التحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيه أو دعوى قضائية.

.7

اتخاذ اإلجراءات الرسمية لضمان سرية املعلومات الشخصية لآلخرين.

.8

توخي املوضوعية في تصرفاته من خالل العمل بحيادية ودون تمييز.

أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

ا
ثانيا :الواجبات تجاه املستفيدين والعمالء:
.1

احترام حقوقهم ومراعاة مصالحهم دون استثناء والتعامل معهم بحسن ولباقة.

.2

السعي لكسب ثقته عبر النزاهة.

.3

التجاوب معهم وفق السلوك السليم في كل األعمال بما يتفق مع األنظمة والتعليمات.

.4
.5

ً

التعامل مع الوثائق واملعلومات الشخصية بسرية تامة وفقا لألنظمة والتعليمات.

ً

االمتناع عن أي عمل يؤثر سلبا على الثقة الوظيفية.

ا
ثالثا :الواجبات تجاه الرؤساء واملرؤوسين:
 .1على املوظف تنفيذ أوامر رؤسائه وفق هيكلة العمل والتسلسل اإلداري ،دون مخالفة
ً
لألنظمة والتعليمات مع بيان ذلك خطيا لرئيسه عند حدوثه.
.2

على املوظف التعامل مع زمالئه باحترام ولباقة واملساهمة في بناء بيئة سليمة معهم.

.3

على املوظف مشاركة اراءه بمهنية وموضوعية عالية.

.4

املوظف معني بتقديم املساعدة لزمالئه في حل املشاكل التي تواجههم في مجال العمل.

.5

أن يكون املوظف قدوة حسنة لزمالئه من حيث االلتزام باألنظمة والتعليمات.

 .6أن يسعى املوظف الى نقل الخبرات التي اكتسبها الى زمالئه في تنمية مهاراتهم عن طريق
التدريب والتعامل معهم دون تمييز.

ا
ثالثا :املحظورات العامة:
 .1يحظر على العاملين إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغالل النفوذ ،بقبول أو
طلب الرشوة أو ارتكاب أي صورة من الصور املنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
.2

يحظر على العاملين التزوير أو أي صورة من صورة.

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

 .3يحظر على العاملين الجمع بين وظيفتين وممارسة أخرى دون الحصول على موافقة
مسبقة بذلك.
 .4يحظر على العاملين االشتراك في الشكاوى الجماعية أو رفع شكاوى كيدية ضد أشخاص
أو جهات.
 .5يحظر على العاملين جمع الوثائق أو العينات أو املعلومات الشخصية عن أي شخص إال
أن تكون في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية.
 .6يحظر على العاملين افشاء املعلومات السرية أو الوثائق أو املستندات التي تحمل طابع
األهمية والسرية والتي حصل عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء العالقة التعاقدية
ً
معهم مالم يكن الكشف عنها مسموحا به صراحة بموجب األنظمة.
 .7يحظر على العاملين اإلفصاح لوسائل اإلعالم بأي مداخلة أو تعليق أو تصريح في
موضوعات الزالت تحت الدراسة أو التحقيق ،أو عبر أي من وسائل التواصل االجتماعي.
 .8يحظر على العاملين توجيه أي من النقد أو اللوم إلى اململكة أو أي حكومة خارجية ،عبر
أي وسيلة من وسائل اإلعالم الداخلية أو الخارجية.
 .9يحظر على العاملين اصدار أو نشر أو التوقيع على أي خطابات أو بيان يناهض سياسة
اململكة أو يتعارض مع أنظمتها السياسية ومصالحها.

ا
رابعا :الهدايا واالمتيازات:
 .1يحظر على العاملين قبول الهبات أو االمتيازات أو الخدمات التي تعرض عليهم بشكل
ً
مباشر أو غير مباشر أو أي ميزة يكون لها تأثيرا على نزاهته.
 .2يحظر على العاملين قبول أي تكريم أو هدية أو جائزة من أي جهات خارجية دون
الحصول على موافقة رسمية من الجهة املشرفة.
 .3يحظر على العاملين قبول أي تسهيالت أو خصومات على املشتريات الخاصة من
املوردين الذين لديهم معامالت مع الجمعية.
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 .4يحظر على العاملين استخدام أي معلومة حصلوا عليها بحكم عملهم للحصول على
خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة.

ا
خامسا :استخدام التقنية:
 .1على العاملين اتخاذ جميع االجراءات الالزمة للمحافظة على األجهزة التقنية التي بحوزته
وعهدة عليه.
 .2يلتزم العاملين بعدم تحميل برامج أو تطبيقات على االجهزة إال بعد التنسيق مع القسم
املعني بذلك.
 .3يلتزم العاملين بعدم استخدام األجهزة إال ألغراض العمل ،وعدم تخزين معلومات ليست
من ضمن العمل.
 .4يلتزم العاملين باملحافظة على معلومات الدخول الخاصة بهم واملعلومات السرية
املوجودة في األجهزة الخاص بهم

ا
سادسا :التعامل مع االنترنت:
 .1على العاملين الذين تتوافر لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة االنترنت االلتزام باستخدام
الشبكة ألغراض العمل.
.2

يلتزم العاملين بشروط ومتطلبات حقوق امللكية الفكرية للبرامج وامللفات.

 .3يلتزم العاملين بعدم تحميل أي مواد مخلة باآلداب واألعراف أو أي نشاط غير نظامي
يعاقب بموجبها مرتكبه.
 .4يلتزم العاملين الذين خصص لهم بريد الكتروني عدم استخدامه إلنشاء رسائل ال تتعلق
باألعمال املنوطة بهم ،وعدم فتح أي رسالة من مصدر غير معروف إال بعد التنسيق مع
القسم املعني بذلك.
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ا
سابعا :مكافحة الفساد:
 .1يلتزم العاملين أن يفصحوا خطيا للجمعية عن أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة،
وأال يشارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسيه أي عقد يكون أحد
اقربائه طرف فيه.
 .2يتوجب على العاملين اإلبالغ خطيا للقسم املعني عن أي تجاوز لألنظمة والتعليمات
النافذة التي يطلع عليها خالل عمله ،وابالغ الجهات املختصة عن أي فساد علم به أثناء
وظيفته وذلك في سبيل جهود مكافحة الفساد.

ا
ثامنا :التزام الجهة للموظف:
 .1على اإلدارة التنفيذية في الجمعية نشر هذه السياسة في موقعها االلكتروني ،وتعريف
العاملين بها وإبالغهم بأنه يجب عليهم االلتزام بأحكامها.
 .2على اإلدارة التنفيذية في الجمعية تهيئة بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين تلبي املتطلبات
األساسية ألداء عملهم ،وتطبيق األنظمة واللوائح والقرارات بعدالة وإنصاف دون تمييز.

املسؤوليات:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة
واشراف الجمعية االطالع على األنظمة املتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة واإلملام بها والتوقيع
عليها ،وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية .وعلى إدارة املوارد
البشرية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة وتزويد جميع اإلدارات
واألقسام بنسخة منها.
املراجع:
أعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه رقم ( )2020/2في دورته األولى ،واملنعقد بتاريخ -26
2020-06م املوافق 2020/06 /26م .هذه السياسة وبقرار رقم (.)2020/2/15

أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

مرفق رقم ()5

سياسة مصفوفة الصالحيات
بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
اإلصدار 1.0شوال 1441ه

جميع الحقوق محفوظة لجمعية الحوسبة السحابية 2020م – 1441هـ

قرارات مجلس اإلدارة

اسم الوثيقة :
حالة اعتمادية الوثيقة:
معلومات اإلصدارالحالي:
تاريخ اإلصدار:

االصدار
1.0
1.0
1.0

أمانة املجلس

معلومات الوثيقة
الئحة سياسة مصفوفة الصالحيات
بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
معتمدة
1.0
2020-06-26م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
التاريخ
أعداد /تحديث  /مراجعة بواسطة
1441-10-27هـ
نوره بنت مساعد اللهيم
2020-06-19م
1441-10-28هـ
فاطمة بنت أحمد الدريهم
2020-06-20م
1441-11-06هـ
مجلس اإلدارة
2020-06-26م

التعديالت
إعداد السياسة
مراجعة السياسة
اعتماد املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

مقدمة:
ً
ً
إن سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تعد مطلبا أساسيا من
متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد املسؤوليات
والصالحيات لشاغلي الوظائف اإلدارية التنفيذية العليا العتماد القرارات واملعامالت في
الجمعية ،والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق املعامالت واإلجراءات،
لتمنع مخاطر الفساد واالحتيال.
النطاق:
تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية في
الجمعية ،ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة ً
وفقا لألنظمة.
السياسة:

ا
أوال :مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اعتماد التوجيهات األساسية واألهداف الرئيسية للجمعية واإلشراف على تنفيذها.
اعتماد األنظمة واللوائح والضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها ،وما يتبع ذلك من تحديد
للمهام واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات بين املستويات الوظيفية املختلفة.
وضع نظام للحوكمة خاص بالجمعية واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إن
دعت الحاجة ،بما ال يتعارض مع ما تقرره جهة االشراف على الجمعية.
وضع واعتماد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح من أجل حمايتهم وحفظ
حقوقهم.
وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ األعمال املنوطة باإلدارة التنفيذية.
وضع واعتماد السياسات واإلجراءات التي تضمن التزام الجمعية لألنظمة واللوائح والتزامها
باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية ألصحاب املصالح مع الجمعية.
اعتماد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها.

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

 .8تحديد الصالحيات واالختصاصات واملسؤوليات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية،
وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض .كما يحدد املجلس املوضوعات التي يحتفظ بصالحية
البت فيها.
 .9وضع موجهات ومعايير عامة لالستثمارات.
 .10إدارة االستثمارات واألنشطة العقارية للجمعية.
 .11تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية.
 .12مراجعة وتقييم أداء الرئيس/املدير التنفيذي وتوفير الدعم له.
 .13االعتمادات املالية والتوقيعات على أوامر الصرف والشيكات.
 .14البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف اإلدارية العليا.
 .15إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديالت الطارئة عليه.

ا
ثانيا :مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

القيادة املثلى لفريق العمل من خالل معايير مرحلية متطورة.
ربط األهداف باالستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري.
رفع تقارير دورية ملجلس اإلدارة بشأن ممارساتها للصالحيات املفوضة بها.
رفع التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية العتماده.
رفع التقويم الوظيفي للعاملين العتماده.
إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل.
التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة العتمادها.
رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس.

ا
ثالثا :الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية:
 .1يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس املجلس أو أحد اللجان الفرعية عن املجلس.
 .2عدم إلغاء أو تأجيل االجتماعات املجدولة إال بعد التنسيق والتشاور مع رئيس املجلس أو
رئيس اللجنة.

قرارات مجلس اإلدارة

.3
.4
.5
.6

أمانة املجلس

لرئيس املجلس أن يدعو الجتماع طارئ غير مجدول متى رأى ضرورة ذلك ،أو ً
بناء على طلب
من أعضاء املجلس.
أن يتم التنسيق بين رئيس املجلس وأمين السر واألعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول
أعمال االجتماع.
يتوجب على اإلدارة التنفيذية تزويد مجلس اإلدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها.
أمين مجلس اإلدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة في األمور املتعلقة بشؤون
مجلس اإلدارة واللجان التابعة ،وفي حال غيابه يقوم مقامه مفوض من اإلدارة التنفيذية ممن
لهم عالقة وخبرة بأعمال املجلس بموجب توجيه من املدير التنفيذي بالقيام باملهمة إلى حين
عودة أمين املجلس.

• ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التواصل مع املدير التنفيذي واملدير املالي أو أي من أعضاء
اإلدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك.
املسؤوليات:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين واملنتسبين الذين يعملون تحت
إدارة واشراف الجمعية االطالع على األنظمة املتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة واإلملام بها
والتوقيع عليها ،وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية .وعلى
اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها.
املراجع:
أعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه رقم ( )2020/2في دورته األولى ،واملنعقد بتاريخ -26
2020-06م املوافق 2020/06 /26م .هذه السياسة وبقرار رقم (.)2020/2/15

أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

مرفق رقم ()6

سياسة جمع التبرعات
اإلصدار  1.0شوال 1441ه

جميع الحقوق محفوظة لجمعية الحوسبة السحابية 1441هـ – 2020م.

قرارات مجلس اإلدارة

اسم الوثيقة :
حالة اعتمادية الوثيقة:
معلومات اإلصدارالحالي:
تاريخ اإلصدار:

االصدار
1.0
1.0
1.0

أمانة املجلس

معلومات الوثيقة
سياسة جمع التبرعات
معتمدة
1.0
2020-06-26م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
التاريخ
أعداد /تحديث  /مراجعة بواسطة
1441-10-27هـ
نوره بنت مساعد اللهيم
2020-06-19م
1441-10-28هـ
فاطمة بنت أحمد الدريهم
2020-06-20م
1441-11-06هـ
مجلس اإلدارة
2020-06-26م

التعديالت
إعداد السياسة
مراجعة السياسة
اعتماد املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

مقدمة:
الغرض من هذه السياسة التعريف باملبادئ واإلرشادات الخاصة لجمع املوارد املالية من مختلف
املصادر للجمعية.

النطاق:
تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة في جمع التبرعات واملسؤوليات املحددة لجامعي التبرعات
ومانحيها ،وفيما يتعلق باستخدام األموال واملسؤولية عنها.

السياسة:
تضمن الجمعية وكل ما يتبعها على حدة أن:
 .1تعمل على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستقامة والشفافية.
 .2تلتزم ،في جميع أنشطتها ،بقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها.
 .3يعتبر مجلس إدارة الجمعية أنفسهم مسؤولين أمام من قدموا إليهم األموال .وعليهم االمتناع
عن استخدام الرسائل أو الرسوم والصور التي تستغل بؤس اإلنسان ،أو تمس ،بأي شكل من
األشكال ،بكرامته.
 .4ال يستغل منسوبو الجمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية .وعليهم أال يقبلوا كتعويض
سوى أجرهم أو األتعاب املحددة لهم.
 .5تلتزم الجمعية بأي الئحة تصدر من الجهات املشرفة عليها ،بشأن حقوق املتبرعين .ويحق
للمتبرعين ،أوال وقبل كل ش يء ،الحصول في حينه على املعلومات الكاملة عن كيفية استخدام
أموالهم.
ُ
 .6تستخدم جميع األموال التي تم جمعها في األغراض الذي ُجمعت من أجلها ،وذلك خالل الفترة
الزمنية التي اتفق عليها.

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

 .7تبقى تكلفة جمع التبرعات في جميع الحاالت محصورة في نسبة مئوية من الدخل مقبولة عامة
داخل أوساط مهنة جمع التبرعات ومن الجمهور .ويكون هناك توازن مناسب بين التكاليف
والدخل والجودة.
 .8يطبق نظام محاسبي معترف به لتتبع حركة التبرعات ومراقبتها .وإعداد تقارير دقيقة في حينه
ونشرها علنا ،متضمنة املبالغ التي تم جمعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية املخصصة
للهدف أو للنشاط.

املسؤوليات:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع األفراد الذين يتولون جمع التبرعات من
القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي أو من املصادر األخرى .ويشجع أولئك الذين ُيستخدمون
لجمع التبرعات على توقيع مدونة القواعد األخالقية والسلوك املنهي.

املراجع:
أعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه رقم ( )2020/2في دورته األولى ،واملنعقد بتاريخ -26
2020-06م املوافق 2020/06 /26م .هذه السياسة وبقرار رقم (.)2020/2/15

أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

مرفق رقم ()7

سياسة تعارض املصالح
اإلصدار  1.0شوال 1441ه

جميع الحقوق محفوظة لجمعية الحوسبة السحابية 1441هـ – 2020م.

قرارات مجلس اإلدارة

اسم الوثيقة :
حالة اعتمادية الوثيقة:
معلومات اإلصدار الحالي:
تاريخ اإلصدار:

االصدار
1.0
1.0
1.0

أمانة املجلس

معلومات الوثيقة
سياسة تعارض املصالح
معتمدة
1.0
2020-06-26م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
التاريخ
أعداد /تحديث  /مراجعة بواسطة
1441-10-27هـ
نوره بنت مساعد اللهيم
2020-06-19م
1441-10-28هـ
فاطمة بنت أحمد الدريهم
2020-06-20م
1441-11-06هـ
مجلس اإلدارة
2020-06-26م

التعديالت
إعداد السياسة
مراجعة السياسة
اعتماد املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

تمهيد:
َ
كل شخص يعمل لصالحهاَ ،وت ُ
ُ
خصوصية ّ
عد ما يقوم به من
تحترم” جمعية الحوسبة السحابية”
ٍ
خارج إطار العمل ليس من اهتمامها ،إال َّ
تصرفات َ
أن الجمعية ترى أن املصالح الشخصية ملن
ٍ
يعمل لصالحها َ
ُ
ممارسة ّ
مباشرة
بصورة
تتداخل،
اجتماعية ،أو مالي ،أو غيرها ،قد
أنشطة
أي
أثناء
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُ
أو غير مباشرة ،مع موضعيته ،أو والئه للجمعية مما ْ
قد ينشأ معه تعارض في املصالح.
ٍ
ِ
ِ
ُ
واإلنجاز،
واملبادرة
والعناية
الجماعي
اهة والعمل
تؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها
ِ
املتمثلة في النز ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتأتي سياسة تعارض املصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها ،وذلك لتفادي
ّ
تؤثر املصلحة الشخصية أو العائلية ،أو املهنية ّ
شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء
ألي
أن
ٍ
واجباته تجاه الجمعية ،أو أن َيت ّح َ
مكاسب على حساب الجمعية.
صل من خالل تلك املصالح على
ٍ

نطاق وأهداف السياسة:
 1-2مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية التي
ُ
تحكم تعارض املصالح ،ونظام الجمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية ،والالئحة
ً
استكماال لها ،دو َن أن َّ
تحل محلها.
األساسية للجمعية ،تأتي هذه السياسة
ُ
 2-2تطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية ،ويشمل ذلك أعضاء الجمعية
العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة ،ومديري الجمعية
التنفيذيين ،وجميع موظفي الجمعية ومتطوعي الجمعية.
 3-2يشمل تعارض املصالح ،ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين في الفقرة السابقة ومصالح
أي شخص آخر تكون لهم عالقة شخصية بهم ،ويشمل هؤالء الزوجة ،األبناء ،الوالدين ،األشقاء،
أو غيرهم من أفراد العائلة.
ُ
ً
ُ 3-2ت ُّ
عد هذه السياسة جزءا ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملين
لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.
ً
ُ 4-2ت ّ
ضمن الجمعية العقود التي تبرمها مع االستشاريين الخارجيين أو غيرهم ،نصوصا تنظم
تعارض املصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

 5-2تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض
املصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح.

مسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم
تعارض املصالح:
•
•

•

•

•

•

•

إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة.
يجوز للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف أحد لجانه املنبثقة من املجلس للنظر في
املسائل التي من املحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك
اللجان.
ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص
تعامالت الجمعية مع الغير أو تعامالت أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن
الحالة تنضوي على تعارض مصالح ،وتكون صالحية القرار مع املسؤول التنفيذي بخصوص
باقي موظفي الجمعية.
ً
يجوز ملجلس اإلدارة وفقا لسلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – االعفاء
ً
من املسئولية عند تعارض املصالح الذي قد ينشأ عرضا من حين آلخر في سياق نشاطات
الشخص وقراراته املعتادة ،أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية ،سواء ما يتعلق
بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق
مع مصالح الجمعية.
عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح ،يلتزم صاحب املصلحة املتعارضة
بتصحيح وضعه وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات املنظمة
لذلك.
ملجلس إدارة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة ،ورفع القضايا
الجنائية والحقوقية للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العالقة بها.
مجلس اإلدارة هو املخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أال يتعارض ذلك مع االنظمة
السارية والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة الجهات املشرفة.
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• يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ،ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ
اإلبالغ.
 9-3يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة
عليها.

حاالت تعارض املصالح:
مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر
 1-4ال يعني وجود
ٍ
أو غير مباشر بالجمعية ،قيام تعارض في املصالح بين الطرفين .ولكن قد ينشأ تعارض املصالح
ً
ً
عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأيا ،أو يتخذ قرارا ،أو يقوم بتصرف ملصلحة
الجمعية ،وتكون لديه في نفس الوقت َّإما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي
املطلوب منه إبداؤه ،أو بالتصرف املطلوب منه اتخاذه ،أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر
انتهاك
غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف .إذ تنطوي حاالت تعارض املصالح على
ٍ
وزعزعة للوالء للجمعية.
وتحقيق ملكاسب شخصية،
وإساءة الستعمال الثقة،
للسرية،
ٍ
ٍ
ٍ
 2-4هذه السياسة تضع امثلة ملعايير سلوكية لعدد من املواقف إال أنها بالضرورة ال تغطى جميع
املواقف األخرى املحتمل حدوثها ،ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء
أنفسهم بصورة تتماش ى مع هذه السياسة ،وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة
ومن االمثلة على حاالت التعارض ما يلي:
ً
• ينشأ تعارض املصالح مثال في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي
ً
من موظفي الجمعية مشاركا في أو له صلة بأي نشاط ،أو له مصلحة شخصية أو مصلحة
تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية
قرارات ذلك العضو أو املوظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الجمعية.
ً
• ينشأ التعارض في املصالح أيضا في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى
أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير
ً
مباشرة مستفيدا من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية.
• قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل االستفادة املادية من خالل الدخول في معامالت مادية
بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ايضا قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل تعيين األبناء أو األقرباء في الوظائف أو توقيع
عقود معهم
من إحدى صور تعارض املصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى
ويكون بينها تعامالت مع الجمعية.
الهدايا واإلكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو موظف الجمعية من أمثلة
تعارض املصالح.
االستثمار أو امللكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من
الجمعية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.
ً
ملكا ً
خاصا للجمعية ،والتي يطلع عليها بحكم
إفشاء األسرار أو إعطاء املعلومات التي تعتبر
العضوية أو الوظيفة ،ولو بعد تركه الخدمة.
قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير
على تصرفات العضو أو املوظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض املصالح.
تسلم عضو مجلس اإلدارة أو املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات
قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من املوظف أو
أحد أفراد عائلته.
ً
استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه ْ
أن ُي ِظ َ
هر تعارضا في
ً
ً
املصالح فعليا أو محتمال ،كاستغالل أوقات دوام الجمعية ،أو موظفيها ،أو معداتها ،أو منافعها
عالقة
املتحصلة من خالل
استخدام املعلومات
إساءة
لغير مصالح الجمعية أو أهدافها ،أو
ِ
ِ
ِ
ِ
بالجمعية؛ لتحقيق مكاسب شخصية ،أو عائلية ،أو مهنية ،أو َّ
أي مصالح أخرى
الشخص
ِ
ِ

االلتزامات:
 1-5على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:
•
•

اإلقرار على سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية
االلتزام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة
النفس أو اآلخرين على مصالح الجمعية.
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•

•
•
•

•
•
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ً
عدم االستفادة بشكل غير قانوني ماديا أو معنويا هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من
ً
خالل أداء عمله لصالح الجمعية.
تجنب املشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك
تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن املصالح سنويا.
اإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء
كانت مالية أو غير مالية.
اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.
تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض املصالح ،في حال وجوده ،أو في حال طلب الجمعية ذلك.

متطلبات اإلفصاح:
 1-6يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذيين وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية ،حيثما انطبق ،والحصول على موافقتها في
كل حالة ،حيثما اقتضت الحاجة ،سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم ال:
•

•

•

•

يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية وظائف يشغلونها ،أو ارتباط شخص ي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية،
سواء كانت داخل اململكة أم خارجها.
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم في املؤسسات الربحية.
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم
(الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات) في أية جمعيات أو مؤسسات ربحية
تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.
يتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور
في املصالح .وتخضع جميع هذه الحاالت للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية
واتخاذ القرار في ذلك .عند انتقال املوظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة
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أخرى أو غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في املصالح ،ربما يتعين على
املوظف إعادة تعبئة نموذج تعارض املصالح وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح في غضون 30
يوما من تغيير الوظيفة .كما تقع على عاتق الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام
املوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام.
ّ 2- 6
يعرض التقصير في اإلفصاح عن هذه املصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها املسؤول
التنفيذي وغيره من املوظفين واملتطوعين لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية
االجتماعية في اململكة العربية السعودية والالئحة األساسية في الجمعية.

تقاريرتعارض املصالح:
•
•
•

•

تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى املدير التنفيذي
تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى املدير التنفيذي
ً
ً
ُيقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريرا خاصا باألعمال والعقود املبرمة لصالح
رئيس
الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو املجلس ،حال ِ
طلب ِ
مجلس اإلدارةُ ،ويضمن ذلك مع تقريره السنوي ألداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية
العمومية.
ً
ً
ُتصدر اإلدارة املخولة باملراجعة الداخلية تقريرا سنويا ُيعرض على مجلس اإلدارة ُي ّ
وضح
ً
تفاصيل األعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة ملوظفي الجمعية وفقا لنماذج اإلفصاح
املودعة لديها.

ً
ُ
حيث ّ
إن هذه السياسة تعد جزءا ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملين
ِ
َ
لصالحها ،فإنه ال يجوز مخالفة أحكامها وااللتزامات الواردة بها.

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

تعهد و إقرار:
أقر وأتعهد أنا ________________________ وبصفتي___________

بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض املصالح الخاصة بـجمعية الحوسبة السحابية ،وبناء عليه
أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة
أو مباشرة مستفيدا من موقعي كعضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية وبعدم استخدام أي
معلومات تخص الجمعية أو أصولها أو مواردها ألغراض ي الشخصية أو أقاربي أو أصدقائي أو
استغاللها ألي منفعة أخرى.
التوقيع……………………………………………..

التاريخ ……… ..………/..……/ ..هـ
املوافق ……… ..………/………/م
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ملحق ( :)1نموذج إفصاح مصلحة
ً
ً
ّ
َّ
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟
هل تملك أي مصلحة مالية في ِ
 نعم الً
ً
مالية في ّ
فرد من أفراد عائلتك َّ
هل يملك ُّ
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع
مصلحة
أي
أي ٍ
ِ
الجمعية؟
 نعم الفي حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل
ّ
ّ
أي أعمال تجارية من قبلك أو من قبل
أي عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في ِ
الخاصة بتملك ِ
ّ
أي من أفراد عائلتك.
ٍ
تاريخ اإلصدار الهجري

تاريخ اإلصدار امليالدي
املصلحة املالية
اإلجمالية
)(%

هل ترتبط
الشركة
بعالقة عمل
مع الجمعية؟

هل حصلت
على موافقة
الجمعية؟

السنة

الشهر

اليوم

السنة

الشهر

اليوم

رقم
السجل أو
رخصة
العمل

املدينة

نوع
النشاط

ً
منصبا (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو تشارك في أعمال
هل تتقلد
ّ
أي جهة أخرى غير الجمعية
أو أنشطة أو لديك عضوية لدى ِ
 نعم -ال

اسم
النشاط
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ً
منصبا (مثل
هل يتقلد أي من أفراد أسرتك (الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات)
منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه
ّ
أي جهة أخرى غير الجمعية؟
عضوية في ِ
 نعم الفي حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل
ّ
أي أعمال خارجية (مع شركاء الجمعية ،الحكومة أو
الخاصة بشغل أي منصب و  /أو املشاركة في ِ
ّ
أي من أفراد عائلتك.
القطاع الخاص) من قبلك أو من قبل ٍ

هل تتحصل على مكاسب مالية نظير
توليك هذا املنصب؟

املنصب

صاحب
املنصب

هل حصلت على موافقة
الجمعية؟

هل ترتبط الجهة بعالقة
عمل مع الجمعية؟

املدينة

نوع
الجهة

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية
أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها؟
 نعم -ال

اسم
الجهة
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في حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق ،فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل الهدية عند
ّ
أي من أفراد عائلتك.
قبولها من قبلك أو من قبل ٍ
تاريخ تقديم الهدية الهجري

تاريخ تقديم الهدية امليالدي

نوع الهدية

قيمة الهدية تقديريا

هل ترتبط
الجهة بعالقة
عمل مع
الجمعية؟

هل
السنة

الشهر

اليوم

السنة

الشهر

اليوم

قبلت الهدية؟

أقر أنا املوقع أدناه أنا جميع املعلومات أعاله محدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض
املصالح املعتمدة من الجمعية.
االسم:
املسمى الوظيفي:
التاريخ:
التوقيع:

املراجع:
أعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه رقم ( )2020/2في دورته األولى ،واملنعقد بتاريخ -26
2020-06م املوافق 2020/06 /26م .هذه السياسة وبقرار رقم (.)2020/2/15

الجهة

اسم مقدم
الهدية

أمانة املجلس
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مرفق رقم ()8

سياسة خصوصية البيانات
اإلصدار  1.0شوال 1441ه

جميع الحقوق محفوظة لجمعية الحوسبة السحابية 1441هـ – 2020م.
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اسم الوثيقة :
حالة اعتمادية الوثيقة:
معلومات اإلصدارالحالي:
تاريخ اإلصدار:

االصدار
1.0
1.0
1.0
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معلومات الوثيقة
سياسة خصوصية البيانات
معتمدة
1.0
2020-06-26م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
التاريخ
أعداد /تحديث  /مراجعة بواسطة
1441-10-27هـ
نوره بنت مساعد اللهيم
2020-06-19م
1441-10-28هـ
فاطمة بنت أحمد الدريهم
2020-06-20م
1441-11-06هـ
مجلس اإلدارة
2020-06-26م

التعديالت
إعداد السياسة
مراجعة السياسة
اعتماد املجلس
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مقدمة:
توجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح الجمعية ويشمل أعضاء مجلس
اإلدارة واملسؤولين التنفيذيين واملوظفين واملستشارين واملتطوعين املحافظة على خصوصية
ً
بيانات املانحين واملتبرعين واملتطوعين واملستفيدين وعدم مشاركتها ألي أحد إال في نطاق ضيق جدا
حسب ما سيوضح في الفقرات التالية .كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة ألغراض
الجمعية فقط بما تفتضيه املصلحة.
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
املراسالت أو أي بيانات أخرى ُت َّ
قدم للجمعية سواء من املتطوعين ،املانحين ،املتبرعين أو
املستفيدين من خدمات الجمعية.
الضمانات:
تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات واملحافظة على خصوصيتها داخل
الجمعية أو من خالل موقع الجمعية اإللكتروني.

تضمن الجمعية ما يلي:
•
•
•

•

•

أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات املتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر.
لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات املتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.
لن ترسل الجمعية أي إيميالت أو رسائل نصية للمتعاملين معها سواء بواسطتها أو بواسطة
أي جهة أخرى دون إذنهم.
أن تنشر الجمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها اإللكتروني ،إن وجد ،وأن تكون
متوفرة عند الطلب مطبوعة أو إلكترونية.
أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية.
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نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمو اقع اإللكترونية:
نشكرك أيها الزائر الكريم على زيارتك ملوقعنا على االنترنت ونتعهد لك باملحافظة على خصوصية
بياناتك
التي تزودنا بها من خالل املوقع .كما نلتزم لك بتوضيح سياستنا املتعلقة بخصوصية بياناتك وهي
كما يلي:
•
•

•

•
•

•

•

•

من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا اإللكتروني.
نلتزم بحماية حقوق جميع زوار ومستخدمي هذا املوقع ونلتزم بالحفاظ على سرية البيانات وقد
أعددنا سياسة الخصوصية هذه لإلفصاح عن النهج الذي نتبعه في جمع البيانات ونشرها على
هذا املوقع اإللكتروني.
نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية كبرى ،وسوف لن نستخدم تلك البيانات إال
بالطريقة املالئمة للحفاظ على خصوصيتك بشكل آمن.
نؤكد لك أيضا أن املوقع ال يمارس أي أنشطة تجارية.
ً
ال نقوم نهائيا بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة تجارية باستثناء ما يتم اإلعالن عنه
للمستخدم الكريم وبعد موافقته على ذلك.
ً
ال نقوم نهائيا باستخدام بيانات املستخدمين الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري أو
ترويجي.
قد نستخدم البيانات املسجلة في املوقع لعمل االستبانات وأخذ اآلراء بهدف تطوير املوقع
وتقديم تجربة استخدام أكثر سهولة وفعالية للزوار واملستخدمين الكرام .كما يمكننا من
التواصل معكم عند الحاجة في حالة رغبتكم في ُّ
التبرع للمشاريع واألعمال الخيرية أو رغبتكم
في االطالع على ما يستجد من املشاريع واألعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية حيث تساعدنا
هذه البيانات في التواصل معك ،واإلجابة عن استفساراتك ،وتنفيذ طلباتك قدر اإلمكان.
ال نقوم بمشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إال إذا كانت هذه الجهات الزمة في عملية
ُ
استكمال طلبك ،ما لم يكن ذلك في إطار بيانات جماعية تستخدم لألغراض اإلحصائية
واألبحاث ،دون اشتمالها على أية بيانات من املمكن استخدامها للتعريف بك.
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في الحاالت الطبيعية ُّ
يتم التعامل مع البيانات والبيانات بصورة آلية) الكترونية (من خالل
التطبيقات والبرامج َّ
املحددة لذلك ،دون أن يستلزم ذلك مشاركة املوظفين أو اطالعهم على
تلك البيانات.
ّ
وفي حاالت استثنائية) كالتحقيقات والقضايا (قد يطلع عليها موظفو الجهات الرقابية أو من
ً
خضوعا ألحكام القانون وأوامر الجهات القضائية.
يلزم اطالعه على ذلك؛
ّ
تنطبق سياسة الخصوصية هذه على كافة الخدمات والتعامالت التي يتم إجراؤها على املوقع
إال في الحاالت التي ُّ
ُّ
النص على خدمات أو تعامالت ذات خصوصية؛ فإنه يكون لها
يتم فيها
ُ
سياسة خصوصية منفصلة ،وغير مدمجة بسياسة الخصوصية هذه.
على الرغم من ذلك قد يحتوي املوقع على روابط ملواقع إلكترونية أخرى تقع خارج سيطرتنا،
وال تغطيها سياسة الخصوصية هذه ،في حال قمت بالوصول إلى مواقع أخرى من خالل
ّ
املتعلقة بهذه
استخدام الروابط املتاحة على موقعنا؛ فإنك ستخضع لسياسة الخصوصية
ِ
املواقع ،والتي قد تختلف عن سياسة املوقع؛ مما يتطلب منك قراءة سياسة الخصوصية
ّ
املتعلقة بتلك املواقع.
ِ
ً
هذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونية ملواقع أو بوابات قد تستخدم طرقا لحماية
البيانات وخصوصياتها تختلف عن الطرق املستخدمة لدينا ،ونحن غير مسؤولين عن
محتويات وطرق خصوصيات املواقع األخرى التي ال تقع تحت استضافة موقع الوزارة وتتولى
جهاتها مسؤولية حمايتها ،وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك املواقع.
في كل األحوال لن نقوم بالبيع أو التأجير أو املتاجرة ببياناتك أو بياناتك ملصلحة أي طرف ثالث
َّ
خارج هذا املوقع .وسنحافظ في كافة األوقات على خصوصية كافة بياناتك الشخصية التي
نتحصل عليها وسريتها.
ُّ
ُّ
ً
والتغير في نطاق القوانين املتعلقة باملجال اإللكتروني؛
للتطور الهائل في مجال التقنية،
نظرا
ّ
وقت يراه
فاملوقع يحتفظ
بالحق في تعديل بنود سياسة الخصوصية هذه وشروطها في أي ٍ
ِ
مالئم ،ويتم تنفيذ التعديالت على هذه الصفحة ،ويتم إخطاركم في حالة إجراء أية تعديالت
ذات تأثير.
للحفاظ على بياناتك الشخصية ،يتم تأمين التخزين اإللكتروني والبيانات الشخصية املرسلة
باستخدام التقنيات األمنية املناسبة.
ً
يمكنك االتصال بنا دائما لإلجابة عن استفساراتك بخصوص ذه السياسة من خالل:
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هاتف الجمعية :
جوال الجمعية :
البريد اإللكتروني:

info@cloud.org.sa
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