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 : مقدمة

سببوي  ي بب اي ن ببة ي ةببةضيا  ة ىببة ين ببمي بباي ببميية ببايت اببسويات سة اببوييةو جببسياسة تو

ظببونت يا ة  ببوين ببمي ؤببوتنيتي اؤوذ ببة يمي اؤذ سببمليتي ا وبب  تتياتذيني جم بباياارا وي اؤ

ذببملنتي اؤذظببونتي اؤوببذنيسشيمي نببشيي  ببة  ذ ةي  ي  ببشي ؤببةاتي اؤ ىببة يا يةواسويبسة

وبببسي بببة جبببشاي  ظبببةيي بببسحي ابببوييإالييفيى جبببسياتوسة سبببوبي  بببةيتو تبببتا ياتذةت اسو ببب ييفياتني

 .اؤة حويتنيذ سهااذخشاييات سةىة ياخلةاوي غتاضيا  ةسوي تطيمبةي
 

 : النطاق  

اوا ي ةىواي ن ببة يجم ببايإرا وييا  ةسوة ايتةةضييذهياتوسةاوين ميمجسعي ميھتظ حي

نببمي يةابب   يي وذ ببة يم  يي ذظببونت  يي وتنيت  ييتينيسمليتي و  تتي  ي بةببتاياتي ببتي

ي.ا  ةسويفي

ي

 : البيانات  

ات سةىة ،يهية،يت  اي  يبسةىة ينة وي  ييةاوي ثايات سةىة يات خةسوي  ياتمليشيااتكرت ىيي

ذببملنتي  ي ؤببةات،ياؤ اببوا ي ببمياؤذظببونت،يا تببشمييت س ةسببوي يببتقيتم ىببة ي    ياؤتااال ي  ي  يبسة

ي.اؤوذنيسشيمي مييش ة يا  ةسو

ي
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 : الضمانات  

ت شايهملهياتوسةاويإىليتو س يإجتا ا ياتذةة اي عيات سةىة ي ا ة  ببوين ببمييةواببسذ ةي

يرايايا  ةسوي  ي ميياللي وقعيا  ةسويااتكرت ىيب

يت  ميا  ةسوي ةيي ي: •

 نيتذةة ايا  ةسوي عيمجسعيبسةىة ياؤذةة  تي ة ةيبوتيويتة وي ةيملييوا تواين ببمي .1

ياتي تب

يب سعي  ي  ة  ويبسةىة ياؤذةة  تي ة ةي عي  يج وي يتقير نيإذى  بتميتتويي .2

اببظذ ةي  ي .3 اببوا يبوا ةببة  تي ة ببةي اببة ايىةببسويت  ذ تميتتاايا  ةسوي  يإميسال ي  ي 

ير نيإذى  بي يتقبوااظوي  يج وي

ىببي،يإني جببش،ي  ني .4 ىببة ين ببمي وقة ببةيااتكرت   نيتي تيا  ةسوياسةاوييةواببسويات سة

ي ذو توينيشياتظ سي ظ ونوي  يإتكرت ىسوبتكوني

ي نييكونيت س ةسوياسةاوييةاويخبةواسويات سةىة يت  واقعيااتكرت ىسوب .5

ي

 :  منوذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية

تببكيبة ة  ببوين ببميييااىرتىبب  كتكي ي ةياتزا تياتكتي ين ميزية تكيؤوقةيةين ميى  ىذة ببشي

اببذيةي تببكيبذو ببس ياسة ذببزيي يبباللياؤوقببعبي  ببةيى  ىببةيب ببةي ببمي تببويتز ر تببكيا يةواسويبسةىة

ياؤذة تويخبةواسويبسةىةتكي هيي  ةيي ي:

ي مي تكي ةت وي سنيسويااذخشاييات سةىة ياتويت ة   ةي عي وقةيةيااتكرت ىيب .1

 ى ذزييبةحلنيةتين مياتيويات سةىة ييى ذزييحب ةيوي توييمجسعيز ا ي  وذخش ييهملاياؤوقع

ىببة ي مجببعيات سة ةببهييفي تببمل يىذ  تببي عيا نببميا ةببةلي هببملهيتل  اببسوي اببوياخلةو نببشرىةياسة قببشي   

ي ى تهةين ميهملاياؤوقعيااتكرت ىيب
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وببذخشييت ببكي .2 تببميى اببواي يببوي ببملق،ي  يببةي  تو اببسذكيت ببكايت تببكي نييةو ى  ببشي

يآ مبيات سةىة يإاليبةتظتيتوياؤال  ويت حنيةتين مييةواسذكيب كا

يى  شيتكي ي ةي نياؤوقعياليمية سي  ي ى ظويجتة يوب .3

يبببذ ي .4 ابببذثية ي بببةي يبببويبة ةبببسوي بببعي  يج بببويجتة  ىبببة يات خ سبببةديبذ بببةرليات سة تبببوييى ة  اليى

ياانالنينيهيت  وذخشيياتكتي ي بةشي وا تذهين ميذتكب

ذبببوقي .5 ابببة ايذا ي  ابببةلي  كبببتاييبو  وبببذخش تيات ىبببة ياؤ ابببذخشاييبسة سبببةديبة تبببوييى ة  اليى

ي  يتت جييبيجتة  

يببمليات ا يب ببشايتظببويتي .6 قشيىوذخشييات سةىة ياؤوببس وييفياؤوقببعيتة بباياالاببذ ةىة ي  

كببتايبي وببذخش تيات سببويت ببز ا ي اؤ ابب وتوي  ةةت ثببتي اببذخشايي   بببويا تببشي يجتت قببعي ت اؤو

ذببمل  يت   ببة يعي تببوي غ ببذك ييفيات جببوييفي ة   ةيميكييةي ببمياتذواابباي ةكبب ينيببشياحلة

يبببوي  ي وبببذسشي بببمياؤ بببة يعي ا ن بببةلي ا ن بببةلياخل   غ بببذك ييفياال بببال ين بببمي بببةيي

ةببك،ي ابباي  ىببة ييفياتذوا هببملهيات سة وببةنشىةي سببهيت سببوي  تببوييب ببةيا  ة تببويت يببويا اخل 

ي ااجةبوينميااذنيوة اتك،ي تينيسملي   ةتكيقش ياا كةنب

اليىتوييمب ة  ويهملهيات سةىة ي عي  تاايية جسويإاليإذاي ةى يهملهيا  ببة يالز ببوي .7

سببب وبببذخشيييفين   سبببويتم ىبببة يمجةن تبببكييفيإ بببة يبسة كبببميذ ابببذك ةلي   بببك،ي بببةيمليي ويا

تألغتاضياا ةة سوي ا حبةث،ير نياشذ ةهلةين مي يويبسةىة ي مياؤ كميااذخشا  ةي

يت ذةتيفيبكب

يفياحلةال ياتظ سةسوييذ  ياتذةة اي عيات سةىة ي ات سةىة يبةو ويآتسوي اتكرت ىسو ي ببمي .8

ؤببوتنيتيياللياتذظ ستة ي اتملا عيا  شمرويتملتك،ير ني نييوذ زييذتكي  ببة  ويا

ين ميت كيات سةىة بيا الن    ي
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نيببويا  ببة ي .9 قببشييظم ببعين س ببةي وت تببة ي اتت ببةية ي اببذثية سوي  ةتذحتس  يفي ببةال يا

تببةىوني   ا ببتيا  ببة ي كببةييات تببكايي ببونوةي   نببهين ببميذ سببوي  ي ببميي ببزييا ال اتتقةب

ياتت ة سوب

هببملهين بب .10 اببوياخلةواببسوي يببذ يتيظ حياسة تببوي ةببة ال يا مي ة ببموياخلببش ة ي اتذ

ةببة ال يذا ي يببش ة ي  يت إجتاؤهةين مياؤوقعيإالييفياحلةال ياتوييذ  ي س ةياتيص ين مي

ابببوي جمبببويبوسة غببب ي ش ةببب و،ي  ابببسوي يني ابببو،ييةو هلبببةياسة كبببوني ىبببهيي ابببسواي و يةو

ياخلةواسويهملهب

تقيتتعين مياتتغ ي ميذتكيقشيحيذو ياؤوقعين مي  ابطيؤواقعيإتكرت ىسوي ي .11

اببوليإىلي هببمله،ييفي ببةليق بب يبةتو اببسوي اببوياخلةو اببسظتتية،ي اليتاظس ببةياسة يببة سي

ىببكياذخ ببعي يببةاي و تببت ابطياؤذة ببوين ببمي وقة اببذخشاييا يببالليا يببتقي ببمي قببعي   وا

اببوياؤوقببعاي ببةي نببمياسة قببشي ذ ببفي تببوي توسةاوياخلةواسوياؤذة ِّتويب ملهياؤواقع،ي ا

يتويبذ كياؤواقعبيذظ سي يكيقتا وياسةاوياخلةواسوياؤذة ِّ

وببذخشيي .12 قببشيت بببة ي قببعي  يبوا سببويؤوا بببطيإتكرت ى ذببو ين ببمي  ا قببشيل بببوي هببملهيات وا

اببمي تببشيية،ي  وببذخش وي نببمياتظببتيياؤ ىببة ي يةواببسةت ةي ذ ببفي يببويات سة قببةديحل ة  ت

لبب ي تببعي تببوياليت يببتقيا قببعيا  اببسة ياؤوا يببة ي  ببتيييةو نببمي ذو وبب  تتي غبب ي 

ذببوىليج ةت بب تببوزا وي ت بببةتتجو يإىليااذ ة وي وقببعيا ةي وبب  تسوييةيذ ببة،ي ىيةببحكي

يإشةة ا ياخلةواسوياخلةاويبذ كياؤواقعب

تببكي .13 تببكي  يبسةىة ذببةجتويب سةىة ذببريج ي  ياؤ يفي ايا  واليتميىتوييبةت سعي  يات

قببببة ين ببببمي اببببيحة  ييفي ة بببب ويا   قببببعبي  هببببملاياؤو يببببة سي تببببهي ةبببب حوي  ي ببببتايجة ؤ

يىذحةاين س ةي اتيذ ةبيةواسوي ة ويبسةىةتكيات خةسوياتوي

تببوي .14 تببواىتياؤذة  ظببةييات سبب تييفيى سببو،ي اتذا جمببةلياتذتي ظببو  ياهلة بباييفي ى ببتوايت ذ

هببملهي اببوياخلةواببسوي يببورياسة ةببشيايب بببةحلحيفييفيت بةجملةليااتكرت ىياي ةؤوقعيحيذني ي
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يببذ ي هببملهياتةببنيحو،ي  يببذ يتينيسببملياتذةببشيال ين ببمي يببتاهي ال  ببةد،ي   شت   ةييفي  ي قٍ ي

ي ةتويإجتا ي يويتةشيال يذا يتريج بيإيظة   ييف

ىببة ي .15 ىببيي ات سة ت حنيةتين ميبسةىةتكيات خةسو،ييذ يتري تياتذخببزيميااتكرت 

يات خةسوياؤتا ويبةاذخشايياتذتيسة يا  يسوياؤيةا وب

هببببملهي .16 ةببببو ي وببببة اتكيخب نببببميااذني بببببوي يببببةيرا  ببببةديتلجة ةببببةليب يببببكياالت ميك

ي-اتوسةاوينمليقيوا ياتذواااياتذةتسوي:

ي0172602228 ةسوي/هةتفيا 

ي0552237665جواليا  ةسوي/ي

يalbertendha@gmail.comاتمليشيااتكرت ىيي/ي

ي
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