
 
بالمحافظة على سرية المعلومات ر تعهدإقرا  

 
ة بكافة المتطوعين الراغبين بالعمل تحت مظلتها واالستفادة من خدماتها اإلعالمي ترحب الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر

والتعريفية والتوعوية سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية أو من خالل موقعها على اإلنترنت أو مواقع التواصل االجتماعي 
لمستفيدة دة أكبر من تلك المواد خدمة لمجتمعنا والشرائح اوكذلك فعالياتها ومناسباتها المختلفة، وتتمنى من الجميع تحقيق استفا

من خدمات الجمعية، كما تؤكد على الجميع بأهمية مراعاة المهنية وااللتزام بحقوق الطبع من خالل اإلشارة إلى مصدر تلك المواد 
 وتاريخها والمناسبة التي تمت فيها.

بموجب الهوية الوطنية/اإلقامة  )                       ( من الجنسية. .كما أقر أنا الموقع أدناه.........................
بأن برغبتي " /ة"المتطوع  .اإللكتروني: ..........................البريد الهاتف: ....................رقم:..................... 

لشئون تصريح وزارة ا بموجب جمعية خيرية سعودية الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر ضمن فريق العمل لدى أكون
الرمز  14919ب.صر مدينة الرياض شارع التحلية مجمع لوكااليز  :، وعنوانهاهـ22/05/1430تاريخ  319االجتماعية رقم 

 أصبحس ني خالل فترة عمليوحيث ان ................اعتبارا من تاريخ  الجمعية ، المملكة العربية السعودية11434البريدي 
اطالعي )ال الحصر سبيل المثال  ومنها على، أعمالها ها الجمعيةب تديروالممارسات واإلجراءات التي ساليب لأل اً مطلعًا ومدرك

( ة للجمعية"و" األفكار التطويريأ" االجتماعاتو "حضور أ الشركاء" اتفاقيات" وأ العمالء" ةأو "الئح" الجمعية واتفاقياتهاأسرار " على
لذا  لجمعيةابناء على طلب  "المحافظة على سرية المعلوماتوتعهد "إقرار  بالتوقيع على التزاميطلب يت ما ُذكر أعالهوحيث أن 

 يأتي:بما  أقر يفإن
موجب وبالنظام قد تحتوي على معلومات محمية بموجب و سرية  أو أفكار تطرح في االجتماعات الخاصة بالجمعية وثيقةأي  -1

 . اإلجتماعات محاضر
مايتها المعمول بها، باإلضافة إلى ح لألنظمةمرفقات( سرية، وال يجوز إفشاء محتواها وفق ال)بما فيها كافة المراسالت تعتبر  -2

 .االمعمول به الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمرولوائح حماية المعلومات السرية  وفقًا لمبدأ
أو األفكار  يةالجمعلدى  أثناء فترة عمليلها  أتوصلأو األفكار التي  االجتماع أو في المراسالتجميع األفكار التي تطرح وقت  -3

بأي شكل  الخاصة أو ألي غرض آخر ألغراضياستعمالها لي يجوز  ، والللجمعيةُتعتبر ملكًا فكريًا به  أقومالتطويرية ألي عمل 
 .من أشكال التصرف الشرعي والنظامي

المعلومات أي جمعية أخرى تقديم بشكل مباشر او غير مباشر إلى اي شخص او شركة او مؤسسة او إفشاء او أقر بعدم  -4
ك االمور لتعهد باالحتفاظ بتأ، و أو بعدها بالجمعيةفترة عملي في اي وقت سواء خالل  الجمعيةالمملوكة والمستخدمة من قبل 

 ي.سر  والمعلومات بشكل
 مسألة القانونيةلليعرضني  الجمعيةبالتزامي بالمحافظة على السرية المطلقة ألعمال ني مإخالل يصدر  فإن أيبناء على ما سبق 

ة أو ، وكل ذلك باستثناء ما أفوض كتابيًا بالبوح به من قبل اإلدار الجمعيةالتام فيما يتعلق بأعمال  وأتعهد بالكتمان والنظامية،
 وبذلك أقر. بموجب أمر قضائي صادر من محكمة.

 يه/........................الُمقر بما ف
 التوقيع/...............


