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  1010359766في وزارة التجارة بسجل تجاري / ةالمسجل شركة النصبان القابضةهذا الموقع باسم 

 الخصوصية وبيان سرّية المعلومات

لقد تم إعداد هذه السياسة لمساعدتكم في تفهم طبيعة  .نقدر مخاوفكم واهتمامكم بشأن خصوصية بياناتكم على شبكة اإلنترنت

 البيانات التي نقوم بتجميعها منكم عند زيارتكم لموقعنا اإللكتروني وكيفية تعاملنا مع هذه البيانات الشخصية.

 التصفح

لم نقم بتصميم هذا الموقع من أجل تجميع بياناتك الشخصية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء تصفحك لهذا الموقع، وإنما سيتم 

 فقط استخدام البيانات المقدمة من قبلك بمعرفتك ومحض إرادتك. 

  )IP(عنوان بروتوكول شبكة اإلنترنت 

 ا الموقع، سيقوم السيرفر المضيف بتسجيل عنوان بروتوكول شبكة اإلنترنتفي أي وقت تزور فيه اي موقع انترنت بما فيها هذ

) IP(الخاص بك، تاريخ ووقت الزيارة ونوع متصفح اإلنترنت الذي تستخدمه والعنوان URL  الخاص بأي موقع من مواقع اإلنترنت التي

 تقوم بإحالتك إلى هذا الموقع على الشبكة.

 عمليات المسح على الشبكة 

يات المسح التي نقوم بها مباشرة على الشبكة تمكننا من تجميع بيانات محددة مثل البيانات المطلوبة منك بخصوص إن عمل

تركت تعليًقا على موقعنا ، فيمكنك االشتراك في حفظ اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني أو حين ت ،التواصل معنا أو اإلنضمام إلينا

التفاصيل الخاصة بك مرة أخرى عندما تترك  ئوموقعك اإللكتروني في ملفات تعريف االرتباط. هذه لراحتك حتى ال تضطر إلى مل

 هذه.ولك كامل الحرية واالختيار في تقديم عريف االرتباط هذه لمدة عام واحد تعليًقا آخر. ستستمر ملفات ت

 لروابط بالمواقع األخرى على شبكة اإلنترنتا

إذا كان لديك حساب وقمت بتسجيل الدخول إلى هذا الموقع ، فسنقوم بتعيين ملف تعريف ارتباط مؤقت لتحديد ما إذا كان 

متصفحك يقبل ملفات تعريف االرتباط. ال يحتوي ملف تعريف االرتباط هذا على بيانات شخصية ويتم تجاهله عند إغالق المستعرض 

 الخاص بك.

 

جيل الدخول ، سنقوم أيًضا بإعداد العديد من ملفات تعريف االرتباط لحفظ معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك وخيارات عند تس

عرض الشاشة. تستمر ملفات تعريف االرتباط لتسجيل الدخول لمدة يومين ، بينما تستمر ملفات تعريف ارتباط خيارات الشاشة لمدة 

تسجيل دخولك لمدة أسبوعين. إذا قمت بتسجيل الخروج من حسابك ، فستتم إزالة ملفات عام. إذا حددت "تذكرني" ، فسيستمر 

 تعريف االرتباط الخاصة بتسجيل الدخول.

 

إذا قمت بتحرير أو نشر مقال ، فسيتم حفظ ملف تعريف ارتباط إضافي في متصفحك. ال يتضمن ملف تعريف االرتباط هذا أي بيانات 

 ف المنشور للمقالة التي حررتها للتو. تنتهي صالحيته بعد يوم واحد.شخصية ويشير ببساطة إلى معر  

 

 محتوى مضمن من مواقع أخرى

 

قد تتضمن المقاالت الموجودة على هذا الموقع محتوى مضمًنا )مثل مقاطع الفيديو والصور والمقاالت وما إلى ذلك(. يتصرف 

 ًما كما لو كان الزائر قد زار موقع الويب اآلخر.المحتوى المضمن من مواقع الويب األخرى بنفس الطريقة تما

 



قد تقوم مواقع الويب هذه بجمع بيانات عنك ، واستخدام ملفات تعريف االرتباط ، وتضمين تتبًعا إضافًيا لجهة خارجية ، ومراقبة 

وتم تسجيل دخولك إلى تفاعلك مع هذا المحتوى المضمن ، بما في ذلك تتبع تفاعلك مع المحتوى المضمن إذا كان لديك حساب 

 هذا الموقع.

 إفشاء المعلومات 

 مع من نشارك بياناتك

 كم من الوقت نحتفظ ببياناتك

 

إذا تركت تعليًقا ، فسيتم االحتفاظ بالتعليق والبيانات الوصفية الخاصة به إلى أجل غير مسمى. هذا حتى نتمكن من التعرف على أي 

 تعليقات متابعة والموافقة عليها تلقائًيا بداًل من االحتفاظ بها في قائمة انتظار اإلشراف.

 

نا )إن وجد( ، نقوم أيًضا بتخزين المعلومات الشخصية التي يقدمونها في بالنسبة للمستخدمين الذين قاموا بالتسجيل على موقع

ملف تعريف المستخدم الخاص بهم. يمكن لجميع المستخدمين رؤية معلوماتهم الشخصية أو تعديلها أو حذفها في أي وقت 

 ا رؤية هذه المعلومات وتحريرها)باستثناء أنه ال يمكنهم تغيير اسم المستخدم الخاص بهم(. يمكن لمسؤولي مواقع الويب أيًض 

 

 نفيذ المعامالت المطلوبة من قبلكالبيانات الالزمة لت

عندما نحتاج إلى أية بيانات خاصة بك، فإننا سنطلب منك تقديمها بمحض إرادتك. حيث ستساعدنا هذه المعلومات في االتصال بك 

لمصلحته وتنفيذ طلباتك حيثما كان ذلك ممكننًا. لن يتم اطالقًا بيع البيانات المقدمة من قبلك إلى أي طرف ثالث بغرض تسويقها 

الخاصة دون الحصول على موافقتك المسبقة والمكتوبة ما لم يتم ذلك على أساس أنها ضمن بيانات جماعية تستخدم لألغراض 

 .اإلحصائية واألبحاث دون اشتمالها على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف بك

 

 عند االتصال بنا

سيتم التعامل مع كافة البيانات المقدمة من قبلك على أساس أنها سرية. تتطلب النماذج التي يتم تقديمها مباشرة على الشبكة 

تقديم البيانات التي ستساعدنا في تحسين موقعنا. سيتم استخدام البيانات التي يتم تقديمها من قبلك في الرد على كافة 

 .حظاتك، أو طلباتك من قبل هذا الموقع أو أيا من المواقع التابعة لهاستفساراتك، مال

 إفشاء المعلومات ألي طرف ثالث

لن نقوم ببيع، المتاجرة، تأجير، أو إفشاء أية معلومات لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا الموقع، أو المواقع التابعة له. وسيتم الكشف 

 من قبل أي سلطة قضائية أو تنظيمية.عن المعلومات فقط في حالة صدور أمر بذلك 

 التعديالت على سياسة سرية وخصوصية المعلومات

نحتفظ بالحق في تعديل بنود وشروط سياسة سرية وخصوصية المعلومات إن لزم األمر ومتى كان ذلك مالئمًا. سيتم تنفيذ 

 .الرئيسية  سياسة الخصوصية التعديالت هنا او على صفحة

 االتصال بنا

 .بريدنا االلكترونييمكنكم االتصال بنا عند الحاجة من خالل الضغط على رابط اتصل بنا المتوفر في روابط موقعنا او االرسال الى 

 اخيرا  

إن مخاوفك واهتمامك بشأن سرية وخصوصية البيانات تعتبر مسألة في غاية األهمية بالنسبة لنا. نحن نأمل أن يتم تحقيق ذلك من 

 خالل هذه السياسة
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