
الخصوصیة سیاسة  

 

 أن نعرف". التطبیق" تطبیق حفظي في بكم مرحبا ،")نحن" أو ،"قرآني" باسم إلیھ المشار( حفظي عن نیابة
 مع التعامل كیفیة وتغطي للتطبیق الخصوصیة ممارسة حول السیاسة ھذه تتمحور لذلك مھمة خصوصیتكم

 أدناه المعلومات قراءة یرجى. حولكم بجمعھا نقوم أو نتلقاھا التي األخرى والمعلومات الشخصیة المعلومات
.التطبیق استخداممن  یتعلق ما كل لمعرفة بعنایة  

الوصول او  خالل من وأنھ واألحكام شروطصممت لتقرأ مع ال قد أن سیاسة الخصوصیة ھذه تقرون انتم
 يف بالحق نحتفظ إننا .واالحكام وسیاسة الخصوصیة شروطبال االلتزام على توافقون فإنكم التطبیقاستخدام 

 الطریقة عن بھا نقوم التي الكبیرة التغییرات حول بإعالمكم سنقوم. آلخر وقت من الخصوصیة سیاسة تغییر
. الصفحة ھذه على خصوصیة معلومات أي تحدیث طریق عن الشخصیة المعلومات مع بھا نتعامل التي
) أ: (التعدیالت ھذه بعد التطبیق ھذا خالل من المتوفرة الخدمات أو/و التطبیق استخدام في استمراركم یبین

.السیاسة بتلك والتقید االلتزام على موافقتكم) ب( المعدلة، بالسیاسة اإلقرار  

على االلكتروني البرید طریق عن بنا االتصال في تترددوا فال السیاسة، ھذه حول لةأسئ أي لدیكم كانت إذا  
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 استعمالھا یتم قد تقدمونھا التي الشخصیة البیانات أن على توافقون فإنكم للتطبیق، باستخدامكم: ھام
.التطبیق ھذا تستخدموا ال واألحكام، الشروط ھذه على موافقین تكونوا لم إذا. أسفلھ الموضحة لألغراض  

 

بجمعھا نقوم التي المعلومات أنواع. 1  

 التعریف معلومات: مستخدمینا حول المعلومات من نوعین نجمع قد فإننا لخدماتنا، أفضل توفیر أجل من
.عامةال معلوماتالو الشخصیة  

 .أنتم من ومعرفة حولكم التفاصیل بمعرفة لنا تسمح التي المعلومات إلى الشخصیة التعریف معلومات تشیر
 ).للمعلمین( الھاتف رقم اإللكتروني، البرید والعائلي، الشخصي اإلسم الشخصیة التعریف معلومات تشمل قد

 وذلك ال، أم منكم بطلبھا قمنا سواء طوعي، بشكل أخرى شخصیة تعریف معلومات توفیر أیضا یمكنكم كما
 متمق التي الشخصیة التعریف لمعلومات جمعنا على توافقون إنكم. التطبیق في علنیة تعلیقات نشر طریق عن

 بطرف تتعلق شخصیة تعریف معلومات ةأی وضع یجب ال. ال أم منكم بطلبھا قمنا سواء طوعا بتوفیرھا
 في اإلذن لكم لیس أخرى بأطراف تتعلق معلومات ةأی نجمع ال إننا. موافقتھم على الحصول دون ثالث

.عرضھا  

 طریق عن أو إلینا إلكتروني برید إرسال طریق عن مثال تطبیقنا، على معینة أنشطة في تشاركون عندما
.الشخصیة التعریف معلومات بعض توفیر منكم سنطلنب فإننا ،"بنا اتصل" صفحة استخدام  
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 المعلومات بعض بجمع نقوم. عینم شخص بتعریف تقوم ال التي المعلومات إلى تشیر :العامة المعلومات
 ھذه. إلینا بتوجیھكم قامت التي األخرى والمواقع بزیارتھا تقومون التي التطبیق أجزاء على استنادا عنكم

 أن یمكن. أیضا وشامل شخصي أساس على وتحلیلھا تجمیعھا یتم مختلفة بطرق جمعھا یتم التي المعلومات
 بعد إلیھ ذھبتم الذي الرابط أو للتو، منھ جئتم الذي الموقع إلى یشیر ما لموقع رابطا المعلومات ھذه تشمل
االنترنت بروتوكول وعنوان تستخدمونھ، الذي المتصفح أو تطبیقنا، زیارة  

 

المعلومات واستخدام بجمع نقوم كیف. 2  

 منكم طلبن قد أي، على. طوعا بتوفیرھا مقمت إذا إال حولكم شخصیة تعریف معلومات أي بجمع نقوم ال إننا
.التطبیق على المتاحة الخدمات بعض الستخدام اختیاركم عند شخصیة تعریف بمعلومات تزویدنا  

 نم معینة أشكال باستخدام أیضا سنقوم. إلیكم المعلومات لتقدیم أساسا الشخصیة تعریفكم معلومات سنستخدم
 لوتحلی الداخلیة والترویجیة التسویقیة الجھود وتحسین تطبیقنا، عمل لتحسین الشخصیة التعریف معلومات

 نستخدم قد. والخدمات والتخطیط تطبیقنا محتوى وتخصیص خدمتنا وتحسین التطبیق استخدام إحصائیات
 نستخدم قد أخیرا،. ذلك طلبتم إذا بكم لالتصال أو إلیكم، المعلومات لتقدیم صیةالشخ تعریفكم معلومات
.ذهھ الخصوصیة وسیاسة تطبیقنا وأحكام شروط ذلك في بما معكم اتفاقنا لتنفیذ الشخصیة تعریفكم معلومات  

 االنترنت بروتوكول عنوان نستخدم قد المثال، سبیل على. العامة المعلومات بعض بجمع أیضا نقوم قد
 المعلومات وجمع تطبیقنا وإلدارة والبرمجیات بنا الخاصة السیرفیرات مشاكل لتشخیص بكم الخاص

.الدیموغرافیة  

 جمع منع من تمكنكم أخرى آلیات تستخدمون كنتم إذا أو ،"بالتتبع تقم ال" إشارات متصفحكم أصدر إذا
 ضمان یمكننا ال حالیا فإنھ االنترنت، على أنشطتكم حول العامة المعلومات أو الشخصیة التعریف معلومات

 من إشارات تنبعث ال الذین اآلخرین المستخدمین وبین بینكم التمییز طریق عن اآللیات أو اإلشارات ھذه
.متصفحھم  

 

الكوكیز. 3  

 في )االرتباط تعریف ملفات أو( الكوكیز ملفات بتخزین نقوم قد فإننا لتطبیقنا، استخدامكم كیفیة على اعتمادا
 المستخدم تجربة جوانب بعض ولتخصیص مستخدمینا حول العامة البیانات بعض جمع أجل من جھازكم
. متصفحكم على یتعرف الذي جھازكم على خزینھت یتم صغیر نصي بیانات ملف ھو الكوكیز. بكم الخاصة

 ونوع االنترنت بروتوكول عنوان مثل الشخصیة، المعلومات من المزید أیضا الكوكیز ملفات تشمل قد
 الخاص بالسیرفر المرتبط البریدي والرمز المنطقة رمز خاللھ، من جھازكم المسجل والسیرفر المتصفح

 رصد: مثل بمھمات للقیام الكوكیز نستخدم قد. تطبیقنا في أخرى مرة بكم للترحیب الشخصي واسمكم بكم،
 تخزین ،)بذلك لنا سمحتم إذا( بكم الخاصة السر كلمات وتذكر تخزین لتطبیقنا، العام االستخدام مقاییس

 ال فإننا أي، على. لكم نوفرھا التي الخدمات وتخصیص بضبطھا، مقمت التي واإلعالنات الحساب تفضیالت
.متصفحكم سلوك لتعقب الكوكیز نستخدم  



 ضلرف متصفحكم ضبط إعادة یمكنكم لكن الكوكیز، ملفات لقبول البدایة في التصفح برامج معظم تعیین یتم
 بشكل تعمل ال قد التطبیق جوانب بعض أي، على. الكوكیز إرسال وقت تحدید أو الكوكیز ملفات كافة

ز.الكوكی ملفات استخدام توقیف ماخترت إذا صحیح  

االنترنت عبر التسویق إعادة 3.1  

سیقوم. االنترنت عبرالتطبیق  عن لإلعالن   من التسویق إعادة نستخدم إننا
 وضع طریق عن وذلك برؤیتھا، مقمت التي حفظي موقع أجزاء على بناء االعالنات بعرض 

 بالوصول أو طریقة بأي علیكم بالتعرف الكوكیز ھذا یقوم ال. بكم الخاص الویب متصفح في للكوكیز ملف
 بأن أخرى مواقع إلى لإلشارة الكوكیز استخدام یتم. المحمول جھازكم أو بكم الخاص الكمبیوتر جھاز إلى

 من التسویق إعادة لنا تسمح." الصفحة بتلك المتعلقة اإلعالنات تظھر لذلك معینة، صفحة زار الشخص ھذا"
.الصلة ذات االعالنات بإظھار فقط یقومون حیث احتیاجاتكم لیناسب تسویقنا بتصمیم   

، یمكنك إزالة ذلك عن طریق  إذا كنت ال ترغب في المشاركة في إعادة التسویق من 
زیارة إدارة تفضیالت إعالنات جوجل، أو التوقف عن أي استخدام للكوكیز من قبل طرف ثالث بائع عن 

 طریق زیارة صفحة إلغاء مبادرة الشبكة اإلعالنیة

 

المعلومات نشر. 4  

 بتوفیر نقوم. اآلخرین إلى بكم الخاصة الشخصیة التعریف معلومات استئجار أو تجارة أو ببیع نقوم لن
 وبعض شركاء، الخدمات، مقدمي لنا، تابعة شركات مع التعاقدیة الترتیبات خالل من الخدمات بعض

 بعض استخدام إلى لدینا الخدمة وشركاء نحن نحتاج قد"). الخدمة شركاء(" األخرى الثالثة األطراف
 شركاء نستخدم. لكم الخدمات لتسلیم أو تطبیقاتنا، بین األعمال ببعض للقیام الشخصیة التعریف معلومات

 أیضا ولمساعدتنا واالتصاالت، االلكترونیة اإلخباریة الرسائل تقدیم في لمساعدتنا المثال سبیل على الخدمة
.العامة المعلومات تحلیل في  

 في التحكم یتم أي، على. القویة الخصوصیة السیاسات على ویشجعون یعتمدون خدمة شركاء باختیار سنقوم
 الخاصة الخصوصیة السیاسة خالل من لدینا الخدمة شركاء طرف من الشخصیة تعریفكم معلومات استخدام

.لسیطرتنا خاضعة غیر وھي بھم  

 المعلومات استعمال عن إال تتحدث ال الوثیقة ھذه فإن الخصوصیة، السیاسة ھذه في مبین ھو ما باستثناء
 في بما تطبیقنا، خالل من إلیھا الوصول یمكن أخرى مواقع أي. عنھا الكشف وكیفیة عندكم من نجمعھا التي
 الكشف وممارسات البیانات وجمع الخصوصیة سیاسات على تتوفر فھي  الخدمة في شركائنا مواقع ذلك
 ممارسات أو سیاسات عن مسؤولین لسنا نحن. موقع كل خصوصیة سیاسة تفقد یرجى. بھا الخاصة عنھا

.الثالثة األطراف  

 على أنشطتكم أو العامة ومعلوماتكم الشخصیة تعریفكم معلومات بجمع الثالثة لألطراف نسمح ال إننا
.لدینا الخدمة لشركاء إال بذلك نسمح ال أننا حیث تطبیقنا، استخدام عند االنترنت  



 معلومات توفیر القضائیة السلطات من أو القوانین بتنفیذ المكلفین من األحیان بعض في منا یطلب قد
 معلومات عن بالكشف الحاالت ھذه مثل في سنقوم. المختصة الحكومیة للسلطات الشخصیة التعریف
 نتعاون إننا. القانون تنفیذ في للمساعدة أو باستدعاء، أو المحكمة، من بأمر التوصل عند الشخصیة التعریف

. المشروعة غیر لألنشطة خدماتنا یستخدمون الذین أولئك تحدید في القانون تنفیذ وكاالت مع كامل بشكل
.القانون تنفیذ وكاالت إلى قانونیة غیر أنھا نعتقد أنشطة أي إرسال في بالحق نحتفظ  

 

المعلومات وتصحیح تحدیث. 5  

 الن قدمتموھا التي الشخصیة التعریف معلومات إلى الوصول على القدرة إلى تحتاجون أنكم نعرف إننا
 طریق عن وقت أي وفي االنترنت على حسابكم في شخصیة تعریف معلومة أیة تغییر یمكنكم. وتعدیلھا
.المناسبة التغییرات وإجراء حسابكم إلى الدخول تسجیل  

 حذف أو إزالة طلب یمكنكم. تغییرھا تم إذا فوري بشكل الشخصیة تعریفكم معلومات بتحدیث نوصي إننا
 السابقة المعامالت مثل المعلومات بعض حذف یتم ال قد ذلك، ومع. حسابكم على المتواجدة المعلومات
 المستحیل من یكون قد ذلك، إلى باإلضافة. األخرى المعلومات بعض أو التقني الدعم مكالمات وسجالت

.االحتیاطي النسخ بسبب المعلومات بعض بقاء دون كامل بشكل الخاصة معلوماتكم حذف  

 

كمواطن من كالیفورنیا خصوصیتك حقوق. 6  

 ،"الضوء تسلیط" باسم المعروف 1798.83 رقم المدني للقانون كالیفورنیا قسم منا یطلب طلبكم، على بناء
 ألطراف عنھا بالكشف قمنا والتي موجودة، كانت إذا الشخصیة بمعلوماتكم قائمة) أ( لكم نوفر أن منا یطلب
. الثالثة األطراف تلك وعناوین أسماء) ب( و السابقة، التقویمیة السنة في مباشرة تسویقیة ألغراض ثالثة

 ةأی إرسال یرجى. مجانا لكم المعلومات بتوفیر وسنقوم سنة، كل في واحدة مرة الطلب ھذا تقدیم یمكنكم
 مذكور ھو كما أي، على.  على االلكتروني البرید طریق عن القطاع ھذا حول طلبات

 أغراضھم أجل من ثالثة أطراف مع شخصیة معلومات أیة حالیا نشارك ال فإننا ،1798.83 القسم في
.المباشرة التسویقیة  

 

المعلومات واستخدام جمع حول المستخدم اختیارات. 7  

 التي الخدمات أو المعلومات حول إخباریة رسائل أو/و إلكتروني برید رسائل بإرسال آلخر وقت من نقوم قد
) السریة االتفاقیات وبموجب عنا نیابة یعملون الذین الوكالء أو( فقط حفظي سیقوم. متھمك قد أنھا نشعر

 النقر خالل من االنسحاب یمكنكم منا، مراسالت تلقي في ونترغب ال مكنت إذا. إلیكم اإلشعارات ھذه بإرسال
.مراسلة كل من السفلي الجزء في" االشتراك إلغاء" رابط على  



 تفضیالت تعدیل طریق عن. أعاله موضح ھو كما, بالكوكیز یتعلق فیما خیاراتال أیضا تتوفر لكم
 رفض خیار أو للكوكیز ملف وضع عند إعالمكم خیار وأیضا الكوكیز ملفات قبول خیار لدیكم متصفحكم،

.صحیح بشكل تعمل ال قد تطبیقنا أجزاء بعض الكوكیز، كل رفض اخترتم إذا. الكوكیز كل  

  

الشخصیة تعریفكم معلومات حمایة. 8  

 التخاذ جاھدین نسعى. الشخصیة تعریفكم معلومات وحمایة لتأمین مكثفة بجھود بالقیام تطبیقنا في نقوم
 كشف أو بھ، المصرح غیر التعدیل أو بھ مصرح الغیر الوصول ضد لحمایتكم المناسبة األمنیة اإلجرائات

:المثال سبیل على. الشخصیة تعریفكم معلومات تخریب أو  

 التعریف معلومات نستخدم. وحالیة وكاملة ودقیقة بھا موثوق نجمعھا التي البیانات أن من للتأكد بجد نعمل -
 لالحتفاظ أو أخالقیة أو قانونیة إبالغات ألي لالمتثال أو أجلھا من جمعھا تم التي لألغراض فقط الشخصیة

.بالمستندات  

 الخدمة وشركاء المعینین الموظفین بعض طرف من فقط الشخصیة التعریف معلومات إلى الوصول یمكن -
.معلوماتكم اللتماس منطقیة حاجة لدیھم الذین والوكالء والمقاولین   

 معلومات لحمایة واإلجرائیة واإللكترونیة المادیة الضمانات من عدد بإجراء قمنا ذلك، إلى إضافة -
 ناب الخاصة السیرفیرات وتتواجد بالتشفیر، محمیة بیاناتنا ومراكز منةؤالم سیرفیراتنا. الشخصیة التعریف

.المرور كلمة وحمایة الحمایة جدران خلف  

 لذلك، نتیجة. %100 آمن بشكل سلكیة ال شبكة أو االنترنت عبر للبیانات نقل أي ضمان یمكن ال لألسف،
 وخصوصیة أمنیة قیود ھناك) أ: (بأنھ تقرون فإنكم الشخصیة، تعریفكم معلومات بحمایة نقوم إننا بما

 والبیانات المعلومات جمیع وخصوصیة وسالمة أمن أن) ب. (سیطرتنا عن خارجة االنترنت على متواجدة
.مضمونة تكون أن یمكن ال التطبیق خالل من وبیننا بینك المتبادلة  

 

التنوع. 9  

 ال أننا ھي سیاستنا. التطبیق ھذا باستخدام إذننا على للحصول سنة) 13( األقل على سنكم یكون أن یجب
 كما ،)13( سنة عشر ثالثة من أقل للقاصرین الشخصیة التعریف معلومات عن نكشف أو نستخدم أو نجمع

).13( عشرة الثالثة سن تحت للزوار جذابا تطبیقنا جعل االعتبار عین في نضع ال أننا   

 وعنوان اسمكم أي( الشخصیة التعریف معلومات عن طوعا الكشف یتم عندما أنھ أیضا تعلموا أن یجب
 نم غیرھا في أو التطبیق مدونات في بنشرھا تقومون التي التعلیقات في طرفكم من) الخ اإللكتروني، البرید

 یمكن متواصالتك في عنھا الكشف یتم معلومات أیة بجانب المعلومات تلك فإن التطبیق، في العامة األماكن
 الثالثة األطراف من فیھا مرغوب غیر رسائل إلى تؤدي أن ویمكن ثالثة أطراف قبل من واستخدامھا جمعھا

 وال سیطرتنا، عن خارجة ھي األنشطة ھذه). فیھا المرغوب غیر ةالمزعج البرید رسائل ذلك في بما(



 التي السیاسات أجل من استخدامنا شروط إلى الرجوع یرجى. المعلومات ھذه مثل على السیاسة ھذه تنطبق
.المستخدم یوفرھا التي بالمعلومات تتعلق  
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 لمعلومات استخدامنا حول أو خصوصیتنا سیاسة حول طلبات أو استفسارات أو أسئلة أیة لدیكم كانت إذا
 على اإللكتروني البرید طریق عن بنا االتصال یرجى الخصوصیة، ممارساتنا حول أو الشخصیة، تعریفكم

 
 

2015 أكتوبر 15  من ابتداء فعالة الخصوصیة السیاسة ھذه ستكون .التفعیل تاریخ. 11  


