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   مقدمة    األوىل: المادة  
 

 لتوجهات مؤسسة سليمان بن عبد 
ً
اتيجية نحو تطبيق  للتمويل التنموي  العزيز الراجحي   وفقا االستر

ي سليم  للعمل   ، نظام رقاب  المصلحة    ، يعمل وفق قواعد وسياسات حاكمة  تزود من خالله أصحاب 
  والمصداقية بمعلومات تتسم بالشفافية  

ي نقوم بتجميعها من م عند ميارت م  
ي تفهم ابيعة البيانات الور

لقد تم إعداد هذه السييياسيية لمسيياعدت م هم
نت أو نظام   وكيفية تعاملنا مع هذه البيانات الشخصية.   دلتا لموقعنا عىل شبكة االنتر

 التصفح المادة الثانية:  
الخاص بخ أثناء   الحاسيييييوبلم نقم بتصيييييميم هذا الموقع من أجل تجميع بياناتخ الشيييييخصيييييية من جهام  

تصيييييييييييييييفحيخ لهيذا الموقع، وخنميا سيييييييييييييييمتم فقك اسيييييييييييييييتخيدام البييانيات المقيدمية من قبليخ بمعرفتيخ ومح  
 إرادتخ. 

 

نت ) المادة الثالثة:    ( IPعنوان بروتوكول شبكة اإلنتر
نت    الخادمعند ميارتخ لموقعنا، سييييييقوم   ( الخاص IPالمضييييييج بتسيييييجيل عنوان بروتوكوت شيييييبكة ا نتر

نت الذي اسيييييييييتخدمه والعنوان   ( الخاص بأي موقع URLبخ، وتاريييييخ ووقت الزيارة ونوع متصيييييييييف  ا نتر
ي تقوم بإحالتخ إىل هذا الموقع عىل الشبكة. 

نت الور  من مواقع ا نتر
 

 عمليات المسح عىل الشبكة المادة الرابعة :  
ة عىل الشييييييييييييييبكة تمكننا من تجميع بيانات محددة م ل البيانات    إن عمليات ي نقوم بها مبارسم

المسيييييييييييييي  الور
المطلوبة منخ بخصييييييييييييييوص نظرتخ وشييييييييييييييعورا تجاه موقعنا. تعتت  ردودا  ات أهمية قصييييييييييييييو ، ومحل 
ي تقديم البيانات  

م مسيييييييييييييييتو  موقعنا، ولخ  امل الحتية واالختيار هم تقديرنا حيث أنها تمكننا من تحسيييييييييييييييا،
 قة باسمخ والبيانات األخر . المتعل

 

نت المادة الخامسة :    الروابط بالمواقع األخرى عىل شبكة اإلنتر
أساليب   م عن  نعتت  مسئولا، نت، وال  ا نتر بالمواقع األخر  عىل شبكة  روابك  قد يشتمل موقعنا عىل 

والمحتويات الخاصة بتلخ  تجميع البيانات من قبل تلخ المواقع، يمكنخ االاالع عىل سياسات الرسية  
ي يتم الدخوت إليها من خالت أي رابك ضمن هذا الموقع. 

 المواقع الور
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 إفشاء المعلومات المادة السادسة :  
ي نتحصل عليها، ولن يتم 

ي  افة األوقات عىل خصوصية ورسية  افة البيانات الشخصية الور
سنحافظ هم

 بموجب أي قانون أو عندما نعتقد بحسن نية أن م ل هذا 
ً
إفشاء هذه المعلومات إال إ ا  ان  لخ مطلوبا

 فيه  
ً
 أو مرغوبا

ً
ي ا جراء سيكون مطلوبا

مع القانون، أو للدفاع عن أو حماية حقوق الملكية الخاصة    للتمشم
 بهذا الموقع أو الجهات المستفيدة منه. 

 

 لبيانات الالزمة لتنفيذ المعامالت المطلوبة من قبلك لمادة السابعة: ا ا 
عندما نحتاج إىل أية بيانات خاصيييية بخ، ف ننا سيييينطلب منخ تقديمها بمح  إرادتخ، حيث سييييتسيييياعدنا  

، لن يتم إاالقيا بيع البييانيات  هيذه المعلو 
ً
ي االتصييييييييييييييييات بيخ وتنفييذ البياتيخ حي ميا  يان  ليخ ممكننيا

ميات هم
المقدمة من قبلخ إىل أي ارف ثالث بغرض اسيييويقها لمصيييلحته الخاصييية دون الحصيييوت عىل موافقتخ  
المسييبقة والمكتوبة ما لم يتم  لخ عىل أسيياه أنها ضييمن بيانات جماعية اسييتخدم لحغراض ا حصييا ية  

 ألبحاث دون اشتمالها عىل أية بيانات من الممكن استخدامها للتعتيج بخ. وا
 

 عند االتصال بنا المادة الثامنة : 
ي يتم  

سيييييييييييييييمتم التعياميل مع  يافية البييانيات المقيدمية من قبليخ عىل أسيييييييييييييييياه أنهيا رسيية، تتطليب النميا ج الور
م موق  ي تحسيا،

ي سيتسياعدنا هم
ة عىل الشيبكة تقديم البيانات الور عنا، سيمتم اسيتخدام البيانات  تقديمها مبارسم

ي الرد عىل  افة استفساراتخ، مالحظاتخ، أو الباتخ من قبل هذا الموقع أو 
ي يتم تقديمها من قبلخ هم

الور
 أيا من المواقع التابعة له. 

 

 إفشاء المعلومات ألي طرف ثالث المادة التاسعة : 
، أو إفشيياء أية معلومات لمصيي لحة أي ارف ثالث خارج هذا الموقع،  لن نقوم ببيع، أو المتاجرة، أو تأجت،

ي حالة صيدور أمر بذلخ من قبل أي سيلطة 
أو المواقع التابعة له، وسيمتم الكشيج عن المعلومات فقك هم

 قضا ية أو تنظيمية. 
 

ة :    التعديالت عىل سياسة شية وخصوصية المعلومات المادة العاشر
وط سيياسية رسية  ي تعديل بنود ورسم

وخصيوصيية المعلومات إن لزم األمر ومور  ان  لخ  نحتفظ بالحق هم
ي هذه الصفحة. 

، سمتم تنفيذ التعديالت هنا هم
ً
 مال ما

 

 االتصال بنا 
ي روابك موقعنا أو 

يمكن م االتصييييييييييييات بنا عند الحاجة من خالت الضييييييييييييغك عىل رابك اتصييييييييييييل بنا المتوفر هم
ي  
وبم  (.  info@rdf.org.sa ا رسات إىل بتيدنا االلكتر

mailto:info@rdf.org.sa
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ا   أختر

ي غاية األهمية بال.سييبة لنا. نحن 
إن مخاوفخ واهتمامخ بشييأن رسية وخصييوصييية البيانات تعتت  مسييألة هم

 نأمل أن يتم تحقيق  لخ من خالت هذه السياسة. 
 

 تم بحمد هللا

 اعتماد مجلس األمناء:  
 

 رئيس المجلس 
د. عبد الرحمن بن سليمان الراجح      

 ___________________ 
 
 

ن العايد    د. خالد بن عبد الرحمن الحمودي                                       أ.د صالح بن حسير  

   ___________________                                               ___________________ 

 
          

د. سلطان بن نارص النارص                                                 رحمن بن محمد المزروع أ.د عبد ال   
 

 ___________________                                               ___________________   
 

 السالم بن سليمان الراجح  د. خالد بن عبد الرحمن الراجح                                       أ. عبد  

 ___________________                                               ___________________      

 

 الختم  

 


