
 سياسة الخصوصية

  
  

قمنا بتأسيس سياسة الخصوصية هذه والتي تشرح  ولهذانحن نحمي خصوصية وسرية المعلومات الشخصية لعمالئنا، 

نوصي بشدة بقراءة سياسة الخصوصية هذه  هذه المعلومات. ومعاملةهدف وجميع المعلومات الشخصية التي نجمعها، 

 اإللكتروني واستخدام خدماتنا.قبل الدخول إلى موقعنا 
  

يوضح هذا المستند ممارسات الخصوصية التي تنطبق على الخدمات التي نقدمها عند زيارتك لنا 

 . www.alhussainitrading.com على
  

 التجارية. الحصيني شركة تشكل سياسة الخصوصية هذه اتفاقية تعاقدية بينك وبين
  

، فإنك تعبر خدام موقعنا اإللكتروني وخدماتناأو استمن خالل الوصول إلى و/أو التصفح و/أو إنشاء حساب عميل و/

جميع عمالئنا يخضعون  لسياسة الخصوصية هذه. لنقل معلوماتك ومعالجتها واستخدامها وفقًا عن تفهمك وقبولك

 ألحكام سياسة الخصوصية هذه.
  

التعاريف مثل أي أحكام أخرى منصوص عليها في "الشروط واألحكام" الخاصة بنا، سوف تطبق على سياسة  

 الخصوصية هذه. 

 
شير إلى أي زائر ت" أو "عميل" أو "عمالء" ، سلك، في كل مرة نذكر فيها "أنت" أو "في سياسة الخصوصية هذه

 نا.موقعنا اإللكتروني وخدمات وتصفح واستخدام  يمكنه الوصول
  

الموقع ( المشار إليه فيما بعد باسم " https://www.alhussainitrading.com إن موقعنا اإللكتروني )

التجارية، والتي تم تأسيسها قانونياً ومقرها في المملكة العربية  الحصيني شركةو يديرها  " ، ينتمي إلىااللكتروني

العربية  ، المملكةمن _____  واالستضافةللتجارة"( ،  الحصيني أو "و/السعودية )يشار إليها مجتمعة باسم "نحن" 

 . السعودية
  

 للتجارة: الحصيني حول
  

 4030053541رقم السجل التجاري:         ❖

 300154966900003رقم التسجيل الضريبي:         ❖

 .2444 244 800الرقم المجاني:         ❖

 29295 9200الرقم الموحد         ❖

 CS@alhussainitrading.com عنوان البريد اإللكتروني:        ❖

  

 الرئيسية:المكاتب        ❖

 جدة
 ، العاشر، الطابق 22234جدة  ، الشرفية المنورة، المدينةطريق  7859 العنوان:

 شركة الحصيني التجارية 

http://www.alhussainitrading.com/
https://www.alhussainitrading.com/
mailto:CS@alhussainitrading.com


  
 6526000 12 966+رقم الهاتف: 

 6526606 12 966+الفاكس: 
  

 فرع الرياضمكتب 
 12244الرياض  مول. العقارية بن نصير، موسى شارع ،العليا حي العنوان:

 2151000 11 966+الهاتف: 
 2150516 11 966+الفاكس: 

  
 فرع الخبر مكتب

 34423 الخبر ، اليرموك ، عبدالعزيز بن سلمان الملك العنوان: طريق
 8972006 13 966+الهاتف: 
 8978334 13 966+الفاكس: 

  
سنقدم لك خدمات التسوق عبر  https://www.alhussainitrading.com من خالل زيارة موقعنا اإللكتروني على

، وفقًا لسياسة فيما بعد "الخدمة" أو "الخدمات"، بما في ذلك الشحن ت على المنتجات التجارية المتاحةاإلنترن

 بنا.الخصوصية التالية والشروط واألحكام الخاصة 
  

 ألحكام سياسة الخصوصية هذه. يخضع أو استخدام الموقع والخدماتالوصول و/أو تصفح و/
  

نحن نضمن أن أي معلومات شخصية تزودنا بها ستتم معالجتها وفقًا لمبادئ حماية البيانات وقوانين حماية المعلومات 

 الشخصية ذات الصلة.
  

وأمان معلوماتك الشخصية والسماح لعمالئنا بطلب الوصول إلى  يتضمن التزام الخصوصية لدينا ضمان دقة وسرية

 معلوماتهم الشخصية وتصحيحها.
  

عن  افشاءستنطبق سياسة الخصوصية هذه فيما يتعلق بجمع أو استخدام أو  نحن ملتزمون بحماية خصوصية عمالئنا.

ميع المعلومات التي تم جمعها منك، مع ج تعاملنا يةتوضح سياسة الخصوصية التالية كيف أي من معلوماتك الشخصية.

 ، والخيارات المتاحة لك فيما يتعلق بالسياسات التي نتبعها.بما في ذلك معلوماتك الشخصية
  

 

 

 جمع المعلومات الشخصية الخاصة بك.  .1

  
لن  التي يقدمها موقعنا.سيتم استخدام المعلومات الشخصية التي يتم جمعها من قبلنا فقط في اإلشارة إلى الخدمات 

، والتي ق على المعلومات المتاحة للجمهوروهذا ال ينطب .ثالثةبهذه المعلومات مع أي أطراف نشارك أو نبيع أو نتاجر 

 قد نقوم بجمعها وعرضها على موقعنا اإللكتروني.
  

، "بيانات العميل"أو "المعلومات" و/نذكر فيها "المعلومات الشخصية" و/أو  كل مرة  ، فيفي سياسة الخصوصية هذه

 أو استخدام خدماتنا.د دخولك إلى موقعنا اإللكتروني و/سنشير إلى أي معلومات عنك نجمعها عن

 

https://www.alhussainitrading.com/


 المعلومات التي تقدمها. ❖

  
أو بعد باسم "المعلومات الشخصية" و/ سنقوم بجمع المعلومات التي يقدمها عمالئنا مباشرة والمشار إليها فيما

 ، على النحو التالي:ليه فيما بعد باسم "حساب العميل""المعلومات" ، عندما يقومون بإنشاء حساب يشار إ
  

 االسم االول.       ❖

  

 .اسم العائلة       ❖

  

 كتروني.لبريد االالعنوان        ❖

  

 رقم الهاتف.       ❖

  

 المستخدم.اسم        ❖

  

 كلمه السر       ❖

  

 ، من وقت آلخر.تكون مطلوبة أثناء عملية التسجيل، كما هو محدد من قبلنا فقطأي تفاصيل أخرى قد        ❖

  
 ال نحتفظ بمعلومات منك فيما يتعلق بالحسابات المصرفية أو بطاقات االئتمان أو طرق الدفع األخرى. نحن

  
، فإنك تمنحنا الموافقة على جمعها واستخدامها وفقًا لسياسة الخصوصية هذه معلوماتك الشخصيةمن خالل تقديم 

 الخاصة بنا.الشروط واألحكام و
  

نحن نحتفظ بالحق في تأكيد والتحقق من صحة المعلومات الشخصية وأي معلومات أخرى تقدمها أنت في أي 

، فيجوز أو غير صحيحة )كليًا أو جزئيًا( غير قانونية أو خاطئة أن المعلومات الشخصية التي قدمتها حددناإذا  وقت.

 .ومشترياتكلنا تعليق أو إلغاء حسابك 
  

ر قانونية أو خاطئة أو غير يحق لنا تقديم أي مطالبة أو إجراء ساري المفعول إذا قدمت معلومات شخصية غي

 المعمول بها. للقوانين ، باإلضافة إلى استخدام أي وسيلة قانونية أخرى متاحة وفقًاصحيحة
  

 

 

 المعلومات التي نجمعها تلقائيا.                ❖

  
، بما لغرض أمنيتفاعلك معنا  وتتبع، كيفية استخدامك لموقعنا وخدماتنالتسجيل  فقطنقوم تلقائيًا بجمع معلومات عنك 

 :معلومات حولفي ذلك 
  

 : و ،استخدام موقعنا وخدماتنا       ❖

  



 .)بروتوكول االنترنت( IPعنوان          
 بك. ةالخاص اتعلى صفحات المنتج الخاصة بالمشاهدات الجلسات         
 "إضافة إلى السلة". الخاصة بعمليات الجلسات         
 . بتسجيل المعامالت الجلسة الخاصة         

  

 اصداره ، بما في ذلك طراز الجهاز ونظام التشغيل واإللكترونيمه للوصول إلى موقعنا الجهاز الذي تستخد       ❖

 ومعلومات الشبكة. الخاصةومعّرفات األجهزة 
  

 وخدماتنا. االلكتروني أي معلومات أخرى نجمعها منك أثناء استخدامك لموقعنا       ❖

 

 

 موافقة. ال .2

  
بقبولك لسياسة الخصوصية هذه فإنك توافق على منحنا حقًا غير حصري، عالمي، دائم، ال رجعة فيه، خالي من 

الحق في ممارسة حقوق النشر، والدعاية، وحقوق قاعدة إلى اإلتاوات ، ترخيص فرعي )من خالل طبقات متعددة( 

كون معروفة في  تمعروف اآلن أو قد  اعالم البيانات )ولكن دون حقوق أخرى( في معلوماتك الشخصية، في أي 

المستقبل، فيما يتعلق بمعلوماتك الشخصية، فقط لغرض تمكيننا من استخدام المعلومات الشخصية التي تزودنا بها 

 انتهاك أي حقوق على تلك المعلومات الشخصية. ولتجنبالستخدام خدماتنا 
  

سنستخدم معلوماتك  بيانات معلوماتك الشخصية.ب تحكم نبقبولك لسياسة الخصوصية هذه فإنك توافق على أننا 

 الشخصية فقط وفقًا لسياسة الخصوصية هذه.
  

 

 .  تنطبق سياسة الخصوصية الخاصة بنا متى .3

  
 يجب أن تعرف أن سياسة الخصوصية الخاصة بنا تنطبق على الحاالت واألنشطة التالية:

  

أو و/ إلى موقعنا اإللكتروني دخولك شخصية يتم جمعها منك عنداألنشطة عبر اإلنترنت: أي معلومات        ❖

 استخدام خدماتنا.
  

جهات اتصال الهاتف: أي معلومات شخصية يتم جمعها منك عند االتصال بنا بخصوص أي معلومات حول        ❖

 خدماتنا.
  

من خالل بريد اإللكتروني أو غير ذلك: أي معلومات شخصية يتم جمعها منك عند االتصال بنا عن طريق ال       ❖

 موقعنا اإللكتروني. عبررسالة مباشرة 
  

 

 



 

 .  الخصوصية الخاصة بنا سياسة تنطبق ال متى .4

  
أطراف ثالثة و/أو متوفرة بشكل عام ال تسري سياسة الخصوصية الخاصة بنا على أي معلومات شخصية مقدمة من 

 ممارسات الخصوصية ألطراف ثالثة.نحن لسنا مسؤولين عن  أو ال تخضع ألي قيود.و/
  

 

 

 ماذا نفعل مع المعلومات الخاصة بك.   .5

  
لـ: التحقق  أحكامناسة الخصوصية هذه وبشروطنا ونقوم بتجميع معلوماتك الشخصية وتخزينها واستخدامها وفقًا لسيا

 المتطلبات التنظيمية.تحديد تفضيالتك وتلبية  ;مدفوعاتكمعالجة  ;تزويدك بخدماتنا ;من هويتك
  
 

 المعلومات المشتركة مع أطراف ثالثة.  .6

  
تبادل المعلومات الشخصية الخاصة  من نتمكنفأنت تعطينا موافقتك ل هذه  من خالل قبول سياسة الخصوصية

ب "مقدمي الخدمات"(،  فيما بعد بشكل جماعي م لواردة أسماؤهم أدناه )يشار إليهمقدمي الخدمات ا مع بك

 :لديهم  أوو/ لدينا ذات الصلة الخصوصية لسياسات وفقا
  

، يرجى لمزيد من المعلومات موقعنا اإللكتروني. خالل من نعالج مدفوعاتك: عندما بيفورت       ❖

 . https://www.payfort.com زيارة:
  

، يرجى لمزيد من المعلومات .المصرفي حسابناإلى  نعالج مدفوعاتكبنك الراجحي: عندما        ❖

 . http://www.alrajhibank.com.sa/ar : زيارة 
  

يرجى  ،المعلومات لمزيد من .منتجاتك لشحن االتصال الخاصة بكمعلومات  و عنوانك نعالجعندما  أرامكس:       ❖

 https://www.aramex.com : زيارة 

 

يرجى  ،المعلومات لمزيد من .منتجاتك لشحن االتصال الخاصة بكمعلومات  و عنوانك نعالجعندما  فال:       ❖

 https://www.vaal.me : زيارة 

 

لمزيد من  .االستضافة السحابية الخاصة بناخدمة في  كمعلوماتعندما نقوم بتخزين  : _________       ❖

 .https// : ________ .com المعلومات ، يرجى زيارة:
  

 بيانات معلوماتك الشخصية. لمعالجةمن خالل قبول سياسة الخصوصية هذه فإنك توافق على مقدمي الخدمات لدينا 

https://www.payfort.com/
http://www.alrajhibank.com.sa/ar
https://www.aramex.com/
https://www.vaal.me/


 المعلومات الخاصة بك. ب االحتفاظ  .7

  
ال تتجاوز سنة  والتييجوز لنا االحتفاظ بالمعلومات الشخصية الخاصة بك حتى الضرورة ولكن لفترة محدودة 

 حسابك.إلغاء  نذم واحدة 
  

 

 الوصول إلى المعلومات الخاصة بك. .8

  
، عن طريق البريد اإللكتروني بكأو طرح أسئلة حول المعلومات الشخصية الخاصة  ستفسارالا في أي وقت تستطيع

 .المذكورة  اء، وسوف نقدم لكم المعلوماتصأو أي طريقة أخرى حسب االقت
  

 

 المعلومات الخاصة بك.  تصحيح .9

  
الشخصية غير دقيقة أو غير  ، تصحيح معلوماتك الشخصية إذا كنت تعتبر أن معلوماتكفي أي وقت، نك أن تطلبيمك

 ، أو عندما ترغب في تحديث معلوماتك الشخصية.صحيحة
  

 

 

 االعتراض أو حذف معلوماتك.  .10

  
، بمجرد انتهاء الفترة المحددة معلوماتك الشخصية أو طلب إزالتها، االعتراض على استخدام يجوز لك، في أي وقت

ما ال تكون هذه قد نقوم بحذف معلوماتك الشخصية قبل انتهاء تلك الفترة عند من سياسة الخصوصية هذه. 7في القسم 

 ، حسب تقديرنا الخاص.المعلومات ضرورية
  

 

معلوماتك   بخصوصكيف يمكنك االتصال بنا  .11

 .  الشخصية

  
أعاله من  10و  9و  8، يجب إرسال جميع الطلبات المشار إليها في األقسام ن أجل الحصول على استجابة مناسبةم

 معنا التواصل، أو عن طريق CS@alhussainitrading.com قبل كل عميل إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي:

 . 2444 244 800الرقم المجاني: على 
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 حماية البيانات.  .12
  

المعلومات التي جميع ل الحماية والسرية واألمن نتعامل مع كيف سنشرحفي هذا القسم  حماية معلوماتك الشخصية هي أولويتنا.

 عمالئنا. نجمعها من
  
  

 

 معلوماتك. نحميكيف                 ❖

  
، وإلكترونيةمادية  قمنا بتطبيق إجراءات أمنية نحن نضمن خصوصية وسرية معلوماتك الشخصية ونضمن أيًضا أننا

غير القانوني من قِبل أطراف باإلضافة إلى اإلجراءات اإلدارية المناسبة األخرى لمنع الوصول غير المصرح به أو 

 ثالثة لمعلوماتك الشخصية.
  

أمن استمرار ، حيث تتغير التكنولوجيا لضمان وضوابطهاسنقوم باستمرار بمراجعة وتحديث سياساتنا األمنية 

 المعلومات.
  

، نقوم بمعالجتها نات الشخصية التينحن ننفذ ونحافظ على إجراءات أمنية تقنية وتنظيمية معقولة ومناسبة لحماية البيا

 أو التدمير. انأو الفقد اإلفشاءأو  التعديالتمن الوصول غير المصرح به أو 
  

 . بيفورت تتم معالجة جميع المدفوعات الخاصة بك بشكل آمن على موقعنا من خالل
  

المعلومات خرق أمني مرجح أن يؤدي إلى خطر على في حالة حدوث على الرغم من االجراءات االمنية لدينا، 

في أقرب وقت ، حول االختراق األمني األطراف المتضررة األخرى مثل نبلغك الشخصية الخاصة بك، فإننا سوف

 ممكن. 
  

 واالجراءات، ونلتزم بضوابط األمان الصارمة أمان في مركز بيانات عالي األماننحن نحمي معلوماتك ب

ا سنبذل قصارى جهدنا لضمان الحفاظ على في حين أنن والبروتوكوالت لحماية خصوصية معلوماتك.

نقل البيانات عبر أنه ال يمكن ضمان من الحقائق المقبولة  هة أن، يرجى مالحظآمنبشكل جميع المعلومات  خصوصية

يرجى التأكد من أن معلوماتك ال يمكن  كما بالكامل. بشكل آمنأو من خالل القنوات اإللكترونية األخرى اإلنترنت و/

أي أضرار أو خسائر قد  ، لن نتحمل المسؤولية عنباإلضافة إلى ذلك عنها ألي شخص. االفشاءالوصول إليها أو 

أو نسخها أو إساءة  العبث بها ، نتيجة سرقة المعلومات المذكورة أوتتعرض لها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

 ها بأي شكل آخر.استخدامها أو انتهاك
  

 7المنصوص عليه في القسم  الشرطسيبقى التزامنا بالحفاظ على خصوصية وسرية معلوماتك الشخصية قائماً على 

 من سياسة الخصوصية هذه.
  

 

 

 

 



 حسابك. أمن                ❖

  
اسم  المستخدم وكلمة المرور.اسم  تقديم عميل  كل يُطلب من ،إلى حسابك على موقعنا اإللكترونيللتحكم في الوصول 

لضمان سالمة كلمة المرور الخاصة بك ، ننصحك بالقيام  مفتاح الوصول إلى حسابك. هما المستخدم وكلمة المرور

 بما يلي:
  

 خرين.اآلشخاص األ، ال تختار واحدة يمكن تخمينها بسهولة من قبل عند اختيار كلمة مرور          -
  

تجنب استخدام المعلومات الشخصية مثل اسمك أو تاريخ ميالدك أو رقم هاتفك أو الكلمات المدرجة في           -

 .العاديالقاموس 
  

 بواسطة أطراف ثالثة.في أي مادة يمكن اكتشافها  احفظ كلمة المرور وال تكتبها          -
  

 .وال جعلها متاحة ألي شخص ال ينبغي أبدا كشفها كلمة المرور          -
  

 على تغيير كلمة المرور الخاصة بك من وقت آلخر. نحثك، لمزيد من الحماية          -
  

بريد إلكتروني لنا على العنوان عن طريق إرسال  إعادة تعيينها إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك ، يمكنك          -

 . CS@alhussainitrading.com التالي:
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يحتوي المستعرض الخاص بك على وظيفة مضمنة  نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط لتقديم خدمة أفضل لعمالئنا.

تحتوي هذه الملفات على معلومات تسمح لموقعنا  نصية صغيرة تسمى "ملفات تعريف االرتباط".لتخزين ملفات 

ريف االرتباط لتخزين يستخدم موقعنا اإللكتروني ملفات تع يستخدم فيها خدماتنا. بالتعرف على كل عميل في كل مرة 

 ك بميزات مخصصة.، لتزويدمات أخرى متعلقة باستخدام موقعنا، باإلضافة إلى أي معلوتفضيالتك
  

، فإنك توافق صراحة على أننا قد نستخدم ملفات تعريف االرتباط ل إلى موقعنا وخدماتنا واستخدامهعن طريق الوصو

، يرجى عدم الوصول استخدامنا لملفات تعريف االرتباطإذا كنت ال توافق على  لألغراض الموضحة في هذا القسم.

 اإللكتروني أو أي من خدماتنا.إلى أو استخدام موقعنا 
  

 نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط من أجل:
  

 هويتك عند استخدامك لموقعنا وخدماتنا. تحديد       ❖

  

 في تحديد ما إذا كنت قد سجلت الدخول. مساعدتنا       ❖

  

 تخزين المعلومات حول تفضيالتك وتخصيص خدماتنا.       ❖

mailto:CS@alhussainitrading.com


  

ستخدام بيانات اعتماد االحتيال ال، بما في ذلك منع مان لحماية حساب العميل الخاص بكإجراءات األتنفيذ        ❖

 تسجيل الدخول ولحماية موقعنا وخدماتنا.
  

 عرض اإلعالنات التي ستكون ذات صلة بك.       ❖

  

 تحليل استخدام وأداء موقعنا وخدماتنا.       ❖
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اتك الشخصية الموجودة في قد نستخدم معلوم خدمات تطلبها. بأية نستخدم معلوماتك الشخصية لمساعدتنا في تزويدك

تخدام موقعنا اإللكتروني، ، وغيرها من المعلومات التي قد نحصل عليها من أنشطتك الحالية والسابقة عند اسسجالتنا

روض والخدمات والتحديثات ، إلعالمك بالعقياس اهتمام وخدمة العمالء مشاكل؛الاستكشاف  ؛من أجل: حل النزاعات

فرض سياسة  ؛ىخراأل ةاإلجرامي واألنشطةمن الخطأ واالحتيال  وحمايتنا الكشف تخصيص تجربتك؛ ؛الجديدة

، قد ننظر عبر األحيانفي بعض  وكما هو موضح لك في وقت جمع معلوماتك. ؛أحكامناالخصوصية وشروطنا و

، وعلى وجه الخصوص قد نفحص معلوماتك الشخصية لتحديد أو حل النزاعات المشاكلعمالء متعددين لتحديد 

قد نقوم بمقارنة ومراجعة معلوماتك  تعريف العميل أو األسماء المستعارة. حساباتالعمالء الذين يستخدمون العديد من 

 لتحقق من دقتها.لو والحذف، ،األخطاء من أجلالشخصية 
  

أنت توافق على أننا قد نستخدم معلوماتك الشخصية لتحسين خدماتنا وتخصيص المحتوى )المحتويات( والتخطيط 

يصه بشكل أفضل لتلبية صوتخ االلكترونيتعمل هذه االستخدامات على تحسين موقعنا  والخدمات الخاصة بنا.

 ، وذلك لتزويدك بتجربة سلسة وفعالة وآمنة ومخصصة أثناء استخدام خدماتنا.احتياجاتك
  

لالتصال بك وتقديم معلومات إليك، والتي في بعض الحاالت،  أنت توافق على أننا قد نستخدم معلوماتك الشخصية

االت ذات واالتص ،ات اإلدارية وعروض المنتجات، مثل إعالنات البانر المستهدف واإلشعارتستهدف اهتماماتك

، فإنك هذه والشروط واألحكام الخاصة بنابقبول سياسة الخصوصية  .خدماتهدامك لموقعنا اإللكتروني وستخالالصلة 

 إلعالنات.ل ك، وتقبل صراحةً تلقيق صراحةً على تلقي هذه المعلوماتتواف
  

تشمل بعض األمثلة، على  عن معلوماتك الشخصية وفقا للقانون المعمول به. نفشيأو أنت توافق على أننا قد نشارك و/

م أو الكشف عن المعلومات القانون بجمع أو استخدا أو يطلب ، ما يلي: عندما يسمحسبيل المثال ال الحصر

ات لومإذا كانت هذه المع ؛اة الفرد أو صحته أو أمنه الشخصيحيتهدد الطوارئ أن حالة في حالة  ؛الشخصية

ون المحلية أو الهيئات استجابةً للطلبات القانونية من قِبل وكاالت تطبيق القان ؛الشخصية متاحة من مصدر عام 

إذا كنا نعتقد بشكل معقول أن القانون  ؛وتنفيذه، أو الوكاالت المسؤولة عن اإلشراف على األمن القومي التنظيمية

باإلضافة إلى  تحقيق أو اتخاذ إجراء بشأن األنشطة غير القانونية.عن معلوماتك لمنع أو ال االفشاءيتطلب مشاركة أو 

 أن تبادل ا معقواًل نعتقد اعتقادً  في أية حالة ؛و الدفاع ضد المطالبات القانونية، إلنشاء أو ممارسة حقوقنا القانونية أذلك

يجوز  ؛ي طرف ثالثألالمعلومات ضروري لمنع حدوث ضرر جسيم لشخصك أو ممتلكاتك أو لشخص أو ممتلكات 

، مع الشركات أو لقة باستخدامك للموقع اإللكترونيالمتع و المعلومات لنا مشاركة معلومات التعريف الشخصية

لشركات الشقيقة والشركات األم ومقدمي الخدمات مثل ، مثل الشركات الفرعية واناب المتصلةأو  التابعةالمؤسسات 



الصريح على أن  الشرط، مع لبريد اإللكتروني إليك نيابة عنامزود خدمة البريد اإللكتروني إلرسال رسائل ا

 . هذه المعلومات يجب أن يتوافق مع هذه السياسةل هم استخدام
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صية في المملكة العربية السعودية، ، ونقوم بمعالجة وتخزين معلوماتك الشخالمملكة العربية السعوديةمون في نحن مقي

 ، قد يقوم مزودو الخدمة بمعالجتها وتخزينها في مكان آخر.ومع ذلك
  

اتك ، فسنقوم بنقل معلومخترت تزويدنا بالمعلومات الشخصيةإذا كنت متواجدًا خارج المملكة العربية السعودية وا

الشخصية إلى المملكة العربية السعودية للمعالجة ، وقد يقوم مزودو الخدمة لدينا بمعالجة المعلومات الشخصية 

قد ال يكون لدى هذه البلدان نفس قوانين حماية البيانات مثل البلد  في أي مكان آخر.و السعودية  المملكة العربية في

، سنحميها ية إلى المملكة العربية السعوديةعندما نقوم بنقل معلوماتك الشخص البداية.الذي قدمت فيه المعلومات في 

 كما هو موضح في سياسة الخصوصية هذه.
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ال يجوز أن تكون معلوماتك الشخصية ونشاطك مع موقعنا اإللكتروني: )أ( غير دقيقة أو غير صحيحة أو مضللة 

)ج( تنتهك حقوق الطبع والنشر أو البراءة أو العالمة التجارية أو األسرار التجارية أو حقوق  ؛احتيالية)ب( تكون  ؛

م أو مرسوم أو الئحة أي قانون أو نظا تنتهك)د(  ؛الثالملكية األخرى أو حقوق النشر أو الخصوصية ألي طرف ث

بة على الصادرات أو حماية المستهلك أو المنافسة ، على سبيل المثال ال الحصر ، تلك التي تحكم الرقا)بما في ذلك

تجارياً، أو تهديد غير قانوني أو  اتشهيرً  ، أوتشهيرية)هـ(  ؛افحة التمييز أو اإلعالن الكاذب(غير المشروعة أو مك

)ز(  ؛واد إباحية عن األطفال أو الكبار)و( أن تكون فاضحة أو تحتوي على م مضايقة بصورة غير مشروعة ؛

أخرى في ، أو أي إجراءات ، أو قنابل موقوتةديدان الحاسوبحصان طروادة، أو  ، أوتحتوي على أي فيروسات

أي نظام أو بيانات أو أي معلومات بشكل  تصادر، أو تعترض أو برمجة الكمبيوتر قد تتلف، أو تتدخل بشكل ضار

 سري.
  

              

 التصيد.  .17

  
تمثل سرقة الهوية  تقلد الموقع الشرعي من أجل الحصول على معلومات شخصية أو مالية. االلكترونية مواقع التصيد

ول التصيد لمزيد من المعلومات ح مصدر قلق كبير لنا. حاليًا باسم "التصيّد االحتيالي"والممارسات المعروفة 

 aspx-https://mci.gov.sa/en/ServicesDirectory/Pages/17.1، يمكنك زيارة:االحتيالي
  

، إذا كنت تعتقد أنك تلقيت بريدًا إلكترونيًا أو كان لديك تفاعل مشابه مع طرف ثالث يتظاهر بأنه باإلضافة إلى ذلك

 . CS@alhussainitrading.com ، فيرجى اإلبالغ عن ذلك علىو/أو موقعنا اإللكتروني نحن
  

https://mci.gov.sa/en/ServicesDirectory/Pages/17-1.aspx
about:blank
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ستنشر سياسة الخصوصية المعدلة  تعديل كل أو جزء من سياسة الخصوصية هذه في أي وقت.نحن نحتفظ بالحق في 

ة عدم موافقتك على في حال ( أيام من نشرها على الموقع.5على الموقع اإللكتروني وستدخل حيز التنفيذ بعد خمسة )

في و، CS@alhussainitrading.com  على: عبير عن ذلك من خالل االتصال بنا، يجب عليك التهذه التغييرات

عند انتهاء مدة أما  ، وفي هذه الحالة سيتم إلغاء حساب العميل الخاص بك.النشر هذا ( أيام بعد5غضون خمسة )

 بنا.هذه التعديالت في سياسة الخصوصية الخاصة اعتبارك موافقًا لسيتم ف، ( أيام 5الخمسة )
  

للحصول على أحدث المعلومات حول ممارسات الخصوصية الخاصة  دوريبشكل على مراجعة موقعنا  نحثكنحن 

 .بنا
  
  
  

 2020أبريل آخر تحديث: 
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