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نشكككككره  الا ال ائر الكريم عيا زياروق ملوقعنا عيا اإلت رتت وتتعك  لق باظةافلة عيا يةككككواككككية بياتاوق ال    

 و ودتا بلا من يالل املوقع .

 كما تل زم لق بتوضيح سياستنا املتعلقة بخةواية بياتاوق وهي كما ييي 

حقككق معرفككة كيايككة اسكككككككككككككتخكك ام العيككاتككا  ال    شككككككككككككككارككككا مع موقعنككا    معلومككاوككق كمككا منتل زم بحمككايككة   •

 سرية العياتا   عيا  حقوق جميع زوار ومستخ مي هذا املوقع وتل زم بالةااظ  و   اإللك روني

 ة هذه لإلفةاح عن النهج الذي تتععه في جمع العياتا  ونشرها  وق   ع دتا سياسة الخةواي •

تؤكك  لكق  خ يةكككككككككككككواككككككككككككك تكق  شككككككككككككك كل لنكا  ولويكة كبر  عيا هكذا املوقع اإللك روني ولن  سكككككككككككككتخك م ولكق  •

 العياتا  إال بالطريقة املالئمة للةااظ عيا يةوايق بش ل آمن .

  خ املوقع ال يمارن  ي  نشككككككطة واارية وعادل ال •
مل
مع  ي جكة واارية  عياتا  الشككككككخةككككككية  تؤك  لق  يضككككككا

 عيا ذلق .  موافقتهاإلعالخ عنة للمستخ م الكريم وبع    مما يتباستثناء  

و يذ اآلراء بل ف وطوير املوقع ووق يم   االسكككككككككتبياتا ق  نسكككككككككتخ م العياتا  املسكككككككككجلة في املوقع لعمل   •

 واربة استخ ام  كثر سكولة وفعالية لل وار واملستخ ميخ الكرام .

الخيرية  و   واألعمالكما يمكننا من التوااكككككككككككل معكم عن  الةاجة في حال رتعتكم في التبر  للمشكككككككككككار ع   •

قوم بلا الجمعية حيث  سككاع تا  من املشككار ع واألعمال الخيرية ال   و   ما يسككتاعيا   االطال رتعتكم في  

 هذه العياتا  في التواال معق واإلجابة عن استاساراوق , وونايذ طلعاوق ق ر اإلم اخ .

بمشككاركة هذه العياتا  مع  طراف يارجية اال إذا ناتت هذه الجكا  الزمة في عملية اسككتكمال   مال وقو  •

  اشتمالكا اإلحةائية واألبحاث ، دوخ  لألتراض ماعية  ستخ م جتا  اطلعق مالم يكن ذلق في إطار بي

 بق .   للتعرف  استخ امكاعيا  ية بياتا  من املمكن  
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