
 ما هي سياسة الخصوصية؟ سياسة الخصوصية هذه معّدة من أجل موقع عين اليوم

(www.3alyoum.com)  وتقدمها شركة عكاظ ديجيتال حيث تغطي خصوصية مستخدميها الذين

يختارون استخدامها. تحدد هذه السياسة النواحي المختلفة التي ُتعنى بخصوصية المستخدم وتشير 

إلى التزامات وواجبات المستخدمين وموقع اإلنترنت ومالكي موقع اإلنترنت. عالوة على ذلك، ستكون 

الطريقة التي يعالج بها الموقع ويخزن ويحمي بيانات المستخدم والمعلومات مفصّلة أيضاً ضمن هذه 

السياسة. تحرص شركة عكاظ ديجيتال على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم 

عند استخدام مختلف خدماتها ولكي تتمكن من تقديم كافة خدماتها لكم فإنها بحاجة احيانا الى جمع 

معلومات عن مستخدمي هذه الخدمات تلتزم شركة عكاظ ديجيتال بالتعامل مع اي معلومات تتلقاها 

منكم طبقا للقواعد القانونية المطبقة في المملكة العربية السعودية بشأن حماية المعلومات الشخصية 

يحتوي موقع عكاظ اليوم الصادر من شركة عكاظ ديجيتال على روابط لمواقع اخرى ، وهو غير مسؤولة 

عن محتوى المواقع الخارجية وتقع مسؤولية استخدامها على عاتق المستخدم . عكاظ اليوم غير 

مسؤولة عن تعليقات أو ردود المستخدمين عبر شبكات التواصل االجتماعي حيث ترجع ملكيتها الفكرية 

ألصحابها طبقا للشروط المعمول بها في هذه الشبكات. ما هي المعلومات التي قد تقوم شركة عكاظ 

ديجيتال بجمعها عني؟ عندما تطلب االشتراك في احدى الخدمات التي تقدمها شركة عكاظ ديجيتال 

مثل تلقي االخبار بالبريد اإللكتروني او المشاركة في مسابقات، او المشاركة في حوارات ، فقد نطلب 

تقديم بيانات شخصية مثل االسم وعنوان البريد االلكتروني ومحل االقامة ورقم الهاتف وتاريخ الميالد 

تقديم هذه البيانات الشخصية الى شركة عكاظ ديجيتال يمكن العاملين بها من تقديم الخدمات 

وهي عبارة عن بيانات  cookies المطلوبة تستخدم شركة عكاظ ديجيتال ايضا ملفات تعريف االرتباط

محدودة عن تفضيالت المستخدمين لالونالين وهذه البيانات تساعد الشركة على تلبية احتياجات 

، وهو عبارة عن رقم يمكن IP مستخدميها بشكل مشابه شركة عكاظ ديجيتال أيضا بتسجيل عنوان الـ

 ان يحدد كل جهاز كمبيوتر يستخدم شبكة االنترنت نستخدم برامج تحليلية لمتابعة ملفات االرتباط

cookies وعناوين الـ IP  بهدف التعرف على احتياجات المستخدمين. وال تستخدم هذه المعلومات

لمعرفة ما اذا كان يتم الدخول الى  IP لتجميع ملفات شخصية عنكم. كما تستخدم الشركة عنوان الـ

موقعها من داخل السعودية ام من خارجها اذا كانت اعماركم تقل عن 16 عاما فنرجو الحصول على 

موافقة اآلباء او اولياء االمور قبل ارسال اي بيانات شخصية الى موقع شركة عكاظ ديجيتال وبدون هذه 

الموافقات ال يسمح بإرسال بيانات شخصية كيف تستخدم شركة عكاظ ديجيتال البيانات التي تجمعها 

عني؟ تستخدم شركة عكاظ ديجيتال المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم ألغراض محدودة منها 

ادارة الخدمات التي تقدمها لمستخدميها ، وعلى سبيل المثال االتصال بكم بخصوص الخدمة التي 

طلبتم الحصول عليها ستحتفظ شركة عكاظ ديجيتال بسرية المعلومات التي تحصل عليها من 

مستخدميها ، اال اذا تطلب القانون االفصاح عنها، او سمح بذلك ما طول المدة التي ستحتفظ خاللها 

الشركة ببيانات شخصية عني؟ سنحتفظ بالبيانات الشخصية المقدمة منكم طالما كانت هناك حاجة 

اليها لتقديم خدمات اليكم. وعندما ترسلون مساهماتكم الى موقع عكاظ اليوم فانه سيتم االحتفاظ 

بالمحتوى لفترة معقولة حسب الغرض الذي ارسلت المساهمات من اجله شروط االستخدام 

باستخدامكم لموقع عكاظ اليوم تصبحون ملزمين أمام القانون بهذه الشروط ، والتي سيبدأ تطبيقها فور 

استخدامكم لهذا الموقع. يجب استخدام موقع عكاظ اليوم ألغراض يصرح بها القانون وبأسلوب ال يتعدى 

على حقوق أي فرد في استخدام أو االستمتاع بمحتوى هذه الموقع أو يحد من هذه الحقوق أو يمنعها 

السلوك غير المسموح به يشمل التحرش بأي فرد أو إيذاءه ونشر المحتوى المسيء أو البذيء أو 

المخل بالتدفق الطبيعي للحوار يسمح لكم بنسخ المحتوى أو إعادة نشره أو تحميله أو بثه أو نشره أو 

إتاحته للجماهير أو استخدام محتواه بأي صورة أخرى بخالف االستخدام الشخصي غير التجاري يجب 

عدم تعديل أو تغيير أو إنتاج أعمال مبنية على محتوى موقع عكاظ اليوم إال إذا كان ذلك الستخدامكم 

الشخصي غير التجاري وأي استخدام آخر للمحتوى يستلزم وجود تصريح كتابي مسبق من موقع عكاظ 

اليوم للصحافة والنشر تخضع األسماء والصور والشعارات التي تدل على موقع عكاظ اليوم للصحافة 

النشر و/أو أي طرف ثالث لحقوق النشر وحقوق التصميم والعالمات التجارية لموقع عكاظ اليوم للصحافة 

والنشر و/أو أي طرف ثالث وال يجب فهم أي مما تتضمنه هذه الشروط على أنه يخولكم استخدام 

العالمة التجارية أو حقوق التصميم أو حقوق النشر الخاصة بالشركة أو أي طرف ثالث عندما تدعون 

لتقديم مساهمات بما في ذلك النصوص والصور والرسوم التوضيحية والتسجيالت المصورة أو الصوتية( 

فإنكم توافقون عبر تقديم مساهماتكم على منح موقع عكاظ اليوم الحق الدائم في استخدام هذه 



المساهمات مجانا باي صورة تراها، بما في ذلك نسخ وتعديل وترجمة وتوزيع وأداء وعرض مساهماتكم 

وإنتاجها للجمهور في شتى بقاع العالم ، أو دمج مساهماتكم في أعمال أخرى في وسيلة إعالمية 

معروفة اآلن أو يتم تطويرها الحقا طوال المدة الكاملة ألي حقوق قد توجد لمساهماتكم، وذلك وفقا 

لقيود الخصوصية الموضحة في سياسة حماية الخصوصية في موقع عكاظ اليوم إذا كنتم ال تعتزمون منح 

موقع عكاظ اليوم الحقوق الموضحة أعاله، يرجي عدم إرسال مساهماتكم إلى موقع عكاظ اليوم لكي 

تستخدم موقع عكاظ اليوم مساهماتكم فإنكم تقرون بان هذه المساهمات من إنتاجكم األصلي، وانها 

ليست مسيئة، وال تخالف اي قوانين في المملكة العربية السعودية ، ولكم الحق في منح الشركة 

حرية استخدامها لألغراض الموضحة، وانكم حصلتم على موافقة اي فرد يمكن تحديد هويته من خالل 

مساهماتكم قواعد موقع عكاظ اليوم للصحافة والنشر : توافقون على استخدام موقع عكاظ اليوم بما 

في ذلك الرسائل وفقا للقواعد التالية : يجب أن تكون مساهماتكم مهذبة وال تخدش الذوق العام يجب 

عدم انتهاج سلوك عدواني او مسيء : يجب أن تكون مساهماتكم بناءة ومهذبة، وال يجب أن يكون 

الهدف منها إثارة المتاعب يجب أال تحتوي مساهماتكم على محتوى غير قانوني: ال تُقبل أي 

مساهمات غير قانونية أو مسيئة أو تحوي تهديدا أو مؤذية أو ذات مغزى جنسي أو تسيء إلى عرق 

من األعراق أو أن تكون غير مقبولة بأي صورة أخرى ال يسمح بإرسال رسائل ال ضرورة لها أو مواد ال 

صلة لها بموضوع النقاش ال نسمح بتقديم المساهمة ذاتها أكثر من مرة واحدة يرجى عدم إعادة تقديم 

مساهمتكم في أكثر من مناقشة واحدة وعدم تقديم مشاركات تبتعد عن الموضوع المحدد للمناقشة 

غير مسيء وغير ناب ال يجب أن  username تمنع اإلعالنات والدعاية يجب ان يكون عنوان المستخدم

تشير إلى عناوين مواقع أخرى إال إذا سمح بذلك وإذا كنتم تعرفون موقعا له أهمية في المناقشة، 

يرجى إبالغ المسؤول في الموقع احتياطات األمان : ننصح بأال تكشفوا النقاب عن أي معلومات شخصية 

خاصة بكم أو غيركم )مثل أرقام الهاتف او عنوان المنزل أو عنوان البريد االلكتروني( وإذا كان لديكم 

عنوان مفيد تريدون مشاركته مع اآلخرين يرجى إبالغ المسؤولين في الموقع من خالل صفحة “اتصل 

بنا”، وهم سيعلنون عنه إذا رأوه مجديا متطلبات قانونية : ال يسمح لكم بتقديم أي معلومات مسيئة 

للسمعة أو غير قانونية بأي صورة من الصور إلى موقع عكاظ اليوم االلكتروني ، ويشمل ذلك النصوص 

والصور والبرامج والتسجيالت المصورة أو الصوتية يمنع تماما تقديم أي مواد تهدف إلى ارتكاب أو 

التحريض على أعمال غير قانونية يجب عدم انتهاك حقوق موقع عكاظ اليوم او حقوق طرف ثالث أو 

التعدي عليها، وتشمل هذه الحقوق حقوق النشر والعالمة التجارية واألسرار المهنية والخصوصية 

والدعاية وحقوق الملكية اذا كانت اعماركم تقل عن 16 عاما، يرجى الحصول على موافقة أي من 

الوالدين أو الوصي قبل مشاركتكم في أي من مناقشات أو حوارات ال يجب نشر أي معلومات شخصية 

عن نفسك أو عن اآلخرين )مثل رقم الهاتف أو عنوان المنزل أو عنوان البريد االلكتروني( إذا تم انتهاك 

شروط االستخدام : إذا أخفقتم في االلتزام بقواعد المشاركة فقد يتم إرسال رسالة بالبريد إلكتروني 

إليكم عن سبب عدم نشر مشاركتكم او تعديلها في حال االخفاق في االلتزام بقواعد المشاركة، قد 

للمتابعة أو اإليقاف المؤقت أو الدائم إلمكانية مشاركته في موقع  account يتم اخضاع حساب المشارك

عكاظ اليوم االخباري • إذا أرسلتم مشاركات مسيئة أو غير الئقة وإذا اعتبرت موقع عكاظ اليوم مثل هذا 

السلوك خطيرا أو متكررا ، فإن لها الحق في استخدام المعلومات المتوافرة لديها عنكم لمنع أي تعديات 

الحقة وقد يشمل ذلك إبالغ أي طرف ثالث مثل جهة العمل أو الجهة التعليمية التابع لها أو مزود خدمات 

البريد االلكتروني عن األمر يحتفظ موقع عكاظ اليوم االلكتروني بالحق في إلغاء أو حذف أي مساهمة أو 

في أي وقت ألي سبب يتم تفسير هذه الشروط وفقا للقواعد  account اتخاذ إجراءات ضد أي حساب

 القانونية في المملكة العربية السعودية ، والتي يخضع تطبيقها للمحاكم السعودية


