
 

 3 - 1: الصفحة

 سياسة الخصوصية
 https://twfeq.org ىكمملًُاسخخذامُ كبلُُجامتبلىاًتُُشجىُكشاءةُسُاستُالخصىصُتُهزهًُ 

 الوقذهة .1
ُمل ُاسخخذامً ُجحىم ُالتي ُوألاحيام ُالششوغ ُمً ُجضء ُالخصىصُت ُسُاست لذ

 
ُوافتhttps://twfeq.orgُُىكمح ُكلى ُجىؼبم ُوهي ،

ُ ُأو ُلىا ُبخلذًمها ُجلىم ُالتي ُكىًُ)"املللىماثُالصخصُت ُاملعلومات الشخصيةهجملها ُمًُخالٌ جمعية ثوفيم لالخاصُُىكمامل"(

ُُألاهلية بمكة املكرمة ُبـ
ً
ُإلُهُالحلا شاس

 
ُ"twfeq)"وامل ُأو ُزلخًُحُاٌُخصىصُتُوسالمتُوك امل" ض ُمًُأجلُحلٍض ُوكذُجمُوطلها ،)"

الصخصُتُكىذُمللىماجًُومشاسهتُوحماًتُجفاصُلُمللىماجًُالصخصُت،ُومساكذجًُفيُفهمُػبُلتُمماسساثُجممُواسخخذامُ

ُ.twfeqمىكمُُاسخخذام

 الشخصية الوعلوهاتجوع  .2
 :جخظمًُبذونُحصشُالخاليبؼشقُمخخلفتtwfeqُُُخالٌُمًُكىًُللىماثاملُبلعُجممًُخم

ذُإلالىترووي،ُمثلُ)اسمُاملسخخذم، كىذُإوشاءُحسابُالتيُجلىمُبخلبئتهاُوهيُاملللىماثحساب: إنشاء علومات م .3.2 سكمُُالبًر

 (.ولمتُاملشوسُالجىاٌ،
ُ)ُمثل، وإلانترنت والاثصالمعلومات الجهاز  .3.3 ًُووشاػجهاصُ،ُأيُأوُُأوُهاجفًُاللىحيأوُالىمبُىجشُجهاصنُمللىماثُحٌى

ً،ُُوىكماملكلىُ ذةُوإكذاداث IP كىاٍو ُبماُفيُرلًُسكمُومللىماثُالجهاصُُوملشفاثُألاجهضةُالفٍش ومللىماثُشبىتُاملحمٌى

اسجًُأوُاسخخذامُوُ،الجىاٌ خُووكذٍُص ُوبلذُمغادسجًًُجاٍس ُكبلُاملجيء ُجضوسها ُواملىاكمُالتي ُوهُفاىمىكل، وماُُتُالخىللُ،

 .وغيرهاُمًُاملللىماث،ُ(ىكماملاسخخذامُُذجبحثُكى

بشأنُأيُاسخفساسُأوُمشيلتُجىاجهًُمُبجممُمللىماجًُكىذماُجخىاصلُملىاُكذُهلُى: أو الاثصال بنا معلومات الحواصل .3.4

ُاسخخذامًُ ُُمىكمللأزىاء ُحشمل ُالالىتروهُتوالتي ُالشسائل ُُمثلُمللىماث ُسكم ُاليامل، ُالشسالتُالجىاٌ)الاسم ُكىىان ،

 ومىطىكها(.

ُاملىاكم: "الكوكيز" جعريف الارثباطعلومات ملفات م .3.5 ُمً ُاللذًذ ُفي ُُهما ُملفاث ُوسخخذم ًُُاليىهيزكذ ُوجخٍض لجمم

ُجفاكالجًُممُ ُمًُأجلُجحذًذُ)الىمبُىجشُأوُلفاثًُخمُوطلهاُكلىُجهاصنُهزهُاملُ.املىكماملللىماثُحٌى (ُأوشؼتُأاملحمٌى

لُتُُو(ُوشاػًُممُإكالهب)،ُىكماملجهاصُنُكلىُ جُت.اجىاُالدسٍى  الترٍو

 الشخصية الوعلوهات استخذام .3
 :منهاُباألكماٌ،ُاملخلللتُألاغشاضُمًُملجمىكتُالصخصُتُاملللىماثtwfeqٌُُسخخذم

 .إداسةُوحشغُلُحسابًُالخاصُوُحسابً،ُصحتُمًُخحلمال .4.2

 .ىكمواملُالخذمتُأداءُوكملُجحلُل .4.3

 .كىذُالخىاصلُملىاشدُكلىُاسخفساساجًُلا .4.4

شُ .4.5  .ألغشاضُاسخىشافُألاخؼاءُوإصالحهاوالخذماث،ُُوُىكماملجلُُمُوجحسينُوجؼٍى

 .twfeqملساكذةُفيُالحفاؾُكلىُسالمتُوأمًُوأهـمتُوخذماثُا .4.6

 ألغشاضُأكمالىا،ُمثلُجحلُلُالبُاهاث،ُومشاجلتُالحساباث،ُومشاكبتُالاحخُاٌُوالىكاًتُمىه. .4.7

جُتُوإكالمُت،ُوإجشاءُأبحارُالسىقُوالذساساثُالاسخلصائُت .4.3  .ألغشاضُجشٍو

 .كلىُأيُحغُيراثًُلىمُبهاُاملىكمُإلالىتروويُػالكًاُل .4.3
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 الشخصية الوعلوهاتاإلفصاح عن  .4
تtwfeqًُُلتزمُ  :الخالُتُثإالُفيُالحااُلفصاحُكنهاُإلُاوكذمُالصخصُتُمللىماجًُبالحفاؾُكلىُسٍش

 .إراُوانُلخىفُزُأيُالتزامُكاهىوي .5.2

 .لذفاقُكًُحلىكىاُاللاهىهُتلماسستُأوُملزباثُأوُإل .5.3

 .أوُاملسخخذمينtwfeqُأوُمىمُأيُأطشاسُأوُخسائشُمادًتُبحلىقُوممخلياثُحماًتُحلىكىاُل .5.4

ُزل .5.5 لتُأكمالىاُوإداسةُبىاُالخاصتُوألاحيامُالششوغَُخْىف   .مخخلفتُبؼٍش

 الشخصية الوعلوهاتهشاركة  .5
الٌُشملُرلًُالجهاثُالخاسجُتُاملىزىكتُُوهحًُالُهبُمُأوُهخاجشُأوُهىللُمللىماجًُالصخصُتُإلىُألاػشافُالخاسجُتُفيُولُألاحىاٌ،ُ

تُهزهُاملللىماث.ُ،ىامىكلالتيُحساكذهاُفيُحشغُلُ  أوُإجشاءُأكمالىا،ُأوُخذمخً،ُػاملاُأنُهزهُألاػشافُجىافمُكلىُالحفاؾُكلىُسٍش

 الشخصية الوعلوهاتأهن  .6
ُمللىماجًُأمانُلذٌُُ 

ً
ُمهمُأمشا

ً
مًُُكليهاوكذمُالاػالقُُباملسخخذمُالخاصتُاملللىماثُجمُمُكلىُللحفاؾُوسعىُهحًلزاُباليسبتُلىا،ُُا

ٌُُالسُاستُهزهًُخالفُبماُكبلُالغير مُكًُاملللىماثُهزهُحماًتُكلىُولملُأهىاُهما.twfeqُُمىكمُفيُبهاُامللمى ىتُسيرفشاث"ُػٍش ُّ "ُمل

 ".ملّينُبشمجيُهـامي"ُإلالىتروهُتُالحماًتُأهـمتُبمىجبُمحمُت

 الشخصية الوعلوهات حواية .7
ُهخُهحً ُالخذابير ُوافت ُُوخز ُالبُاهاثُوغيرها(الخلىُت ُوحماًت ُالىصٌى ُوالسجالثُوجلُُذ ُالدشفير ُ)مثل ُُوُالفىُت الخىـُمُتُالؼبُلت

تُوماُإلىُرلً(ُاملىاسبت ُاللملُاثمللىماجًُالصخصُتُمًُوالحفاؾُكلىُُلحماًتُ)مثلُالخللُماثُاملىجهتُملىؿفُىاُواجفاكُاثُالسٍش

ٌُُتغيرُاللاهىهُ وممُرلً،ُمًُُ.اغيرُاملصّشحُبهُملىاجهتُخؼشُالفلذانُأوُالخغُيرُغيرُامللصىدُأوُالافصاحُغيرُاملشغىبُفُهُأوُالىصى

ُاملسخىيُمًُالحماًتُفلاٌُبيسبتُ ًُجبُكلًُُأالُحشاسن011ُاملمىًُأالًُيىنُهزا ُهىذُجدبمُسُاساثُأمىُتُخاصتُبً. %ُإالُإرا

،ًُجبُكلًُُحغُيرهاُكلىُالفىسُجمُهشفهاالصخصُتُكذُُمللىماجًحشلشُبالللمُبأنُأيُمًُوإراُهىذُُ،بُاهاثُحسابًُممُأيُشخص

ُكلىُحسابً  .بلذُحسجُلُالذخٌى

 تخزين الوعلوهات الشخصية .8
ٌُُالصخصُتُباملللىماثtwfeqُُحخففً مًُأجلُبلذُالاهتهاءُمًُجلذًمُالخذماثُُحسبُالظشوسةُػىاٌُفترةُالدشغُلُأوُملذةُأػى

ُ ُاللاهىهُت ُاملؼالباث ُمً ُكنهاُوأحماًخه ُالذفاق ُاملللىماث، ُجىىىلىجُا ُأمً ُلظمان ُأو ُألغشاضُألاسشفت ُششوػىاُأو ُلخؼبُم ُأو ،

ُمًُوكذُآلخش.وأحيامىا ُالسُاست ُهزه ُوكلًُُبمشاجلت ُالحالُت، ُششوغُالخصىصُت ُفي ُالىـش ُإكادة ُهحخففُبالحمُفي ُأهىا ُهما ،

ُُ

 رخر األطراف األهواقع  .9
ُكلىُسوابؽُملىاكمُجابلتُومىاكمُأخشي.مىكلكذًُحخىيُ مسؤولُتُأيُسُاساثُومماسساثُو/أوُإجشاءاثtwfeqُُالًُخحملُُلزلًُىا

ُلزلًُه ُألاخشي. ُللمىاكم ُوخصىصُت ُحً ٌُغادسون ُكىذما ُكلم ُكلى ًُيىهىا ُأن ُكلى ُوالضواس ُاملسخخذمين ُجمُم ُبلشاءةُمىكلصجم ىا

الخصىصُتُليلُمىكمًُجممُاملللىماثُالصخصُت.ُجىؼبمُسُاستُالخصىصُتُاملزوىسةُأكالهُفلؽُكلىُاملللىماثُالتيًُخمُُسُاست

ُ.twfeqجملهاُمًُخالٌُ

 رسائل البريذ اإللكتروني .11
ذنُاملسجلُ https://twfeq.orgمىكمُكذًُلىمُ لذًىا،ُوإلًلافُجلليُهزهُالشسائلُاجبمُسابؽُإلغاءُبئسساٌُسسائلُالىتروهُتُإلىُبٍش

ذُإلالىتروويُوحذدُالخُاسُاملىاسبُلً. ُالاشترانُفيُالجضءُالسفليُمًُالبًر

ُ

https://twfeq.org/
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 سياسة هلفات تعريف االرتباط "الكوكيز" .11
ُ ُمىكم اسة ُبٍض ُجلىم ُحلٍشhttps://twfeq.orgكىذما ُملفاث ُبحفف ًُلىم ُفئهه ُحلٍشفُ، ُوملفاث ُمخصفحً، ُفي ُالاسجباغ ف

ُالجهاصُُ Cookiesالاسجباغ ُأو ُجهاصنُ)الىمبُىجش ُكلى نها ُبخخٍض ُالخذمت ُمضود ُأو ُاملىكم ًُلىم ُكًُملفاثُهصُتُصغيرة ُكباسة هي

ُاملخصفح ُملشفت ُالخذمت ُمضود ُأو ُاملىكم ُألهـمت ًُدُح ُإلاهترهذُالخاصُبًُالزي مُمخصفح ُكًُػٍش ُالهاجفُالزوي( ُأو ُاللىحي

ُكلىُبلعُاملللىماثُوجزهشها. ُالخاصُبًُوالحصٌى

 الكوكيزاستخذام هعلوهات هلفات  .22.2
 حسخخذمُمللىماثُملفاثُحلٍشفُالاسجباغُفيُألاغشاضُالخالُت:

اسةُاملىكمُمشةُأخشي. .22.2.2  للخلشفُكلىُجهاصُالىمبُىجشُالخاصُبًُكىذُاللىدةُلٍض

اسةُاملىكمُوالخفاكالثُكلىُ .22.2.3 ُحجمٍُص املىكمُلىخمىًُمًُجلذًمُججاسبُوأدواثُأفظلُكلىُاملىكمُلجممُبُاهاثُكامتُحٌى

ًُاملللىماثُالصخصُتُالتيُحسجلهاُكلىُمىكلًُالخاص،ُمًُأجلُجىفيرهاُكىذُالؼلبُمثلُاسمً،ُُ.فيُاملسخلبل جخٍض

ذُإلالىتروويُوسابؽُاملىكم.ُ  البًر

ُُملساكذجىا .22.2.4 ُالسابم ُأو ُوشاػًُالحالي ُكلى ُبىاًء ُبً ُالخاصت ُالخفظُالث ُفهم ُجحسينُفي ُمً ًُمىىىا ُمما ُاملىكم، كلى

ُالخذماثُفيُأسشقُوكذُوفًلاُلخفظُالجًُالسابلت.  خذماجىاُلً.ُوملساكذجًُفيُالحصٌى

 .لخحسينُوإداسةُوجحلُلُاسخخذامُاملىكم .22.2.5

 الكوكيزتعطيل هلفات  .22.3
ججللُججشبخًُُإراُكمذُبخلؼُلُأوُاًلافُملفاثُحلٍشفُالاسجباغ،ُفسدخىكفُبلعُامليزاث،ُهماُأنُبلعُامليزاثُالتي .22.3.2

 .للمىكمُأهثرُهفاءةُلًُحلملُهماًُيبغيُلها

ُفيُ .22.3.3 ُجلًُاملزوىسة ُالضائشُأليُػشفُزالثُباسخثىاء ُأو ُباملسخخذم الًُىشفُاملىكمُكًُملفاثُحلٍشفُالاسجباغُالخاصت

ُ.اُلمًُىًُهىانُإجشاءُكظائيُمؼلىبسُاستُالخصىصُت،ُم

 التغييرات في سياسة الخصوصية .12
،ُهزهُالسُاستُفيُأيُوكذُوبذونُإشلاسُُمسبمُأوُحغُيرُحلذًلُُوأبالحمُفيُجحذًثُُألاهلية بمكة املكرمةجمعية ثوفيم حخففُج

ُوس ُِخم ُفي ُالشئِسُت ُالصفحت ُالخغُيراثُكلى ُهزه ُالخصىصُتhttps://twfeq.orgُوشش ُسُاست ُكلى ُكلًُُالاػالق ُلزلًًُخلين .

لخبر ُ.اسخمشاسنُفيُاسخخذامُاملىكمُبمثابتُمىافلخًُكلىُهزهُالخغُيراثُبشيلُدوسي.َُو

ُ

ُ ُالخصىصُت ُسُاست ُوفهمذ ُكشأث ُبأهً ٌُجلش ُأهذ ُوأنhttps://twfeq.orgُُملىكم ُوششوػها. ُبىىدها ُبجمُم ُالالتزام ُكلى وجىافم

ُ.بهزهُالسُاستىكمُهىُجأهُذُكلىُالالتزامُاملاسخمشاسنُفيُاسخخذامُ
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