
 

 

 حقوق الملكية الفكرية  

)وكافة الجهات المرخص لها ذات الصلة( لحق   وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي المالك •
سبيل   علىالنشر والتأليف )وكذلك كافة حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة والتي تشمل 

ال الحصر جميع حقوق قواعد البيانات والعالمات التجارية المسجلة وغير المسجلة   المثال
الخدمات( وجميع ما يحتويه الموقع، بما في ذلك تنظيم وتخطيط   وعالمات وشعارات

ية ومحتوياته من صور وشعارات، وال يحق ألي  هذا الموقع وكذلك برامجه األساس وتصميم
 .فرد استخدامها بأي طريقة

 

الموجودة على موقع الوزارة سواء عن   البياناتيمنع منعاً باتاً الحصول علي أي جزء من  •
إال بموافقة  لالستخدام التجاري أخرى ة و أي طريقأطريق النسخ أو إعادة التوزيع أو النشر 

ي شعار و استعمال ألأو شطب أمع مراعاة عدم اجراء أي تعديل   من الوزارةخطية صريحة 
الموجودة   البياناتو تحميل أجزاء من أ يجوز طباعة والوزارة.و ماده يتم نسخها من موقع أ

على موقع الوزارة بغرض االستخدام غير التجاري طالما ظلت تحمل هذه النسخ شعار  
 حقوق النشر والتأليف والحقوق األخرى. 

  

تعود ملكية العالمات التجارية والشعارات وعالمات الخدمات )ويشار إليها جملة بالعالمات  •
وقع )سواء مسجلة أو غير مسجلة( إلى أصحابها المعنيين وال  التجارية( التي تظهر في الم

يوجد في هذا الموقع ما ُيفسر على أنه يمنح الترخيص أو الحق في استخدام أي عالمة  
تجارية تظهر في الموقع بدون إذن خطي من مالك تلك العالمة التجارية، ويمنع منعاً باتاً 

 .ظهر في الموقعانتهاك أو إساءة استخدام أي عالمة تجارية ت 
  

 من يقوم بجمع بيانات المستخدمين؟ 

سرية معلومات مستخدميها وزوارها على رأس قائمة   وزارة الصناعة والثروة المعدنيةتضع بوابة 

األولويات. وتبذل إدارة البوابة كل جهودها لتقديم خدمة ذات جودة عالية لكل المستفيدين، وتعتبر  

الخصوصية وسرية المعلومات الموضحة ادناه جزءاً من شروط وأحكام استخدام بوابة الوزارة  

 .اإللكترونية

مستفيدين من خدماتها اإلطالع بشكل مستمر على شروط ومبادئ يجب على زوار البوابة وال 

 .الخصوصية وسرية المعلومات عند وجود أي تحديثات عليه

 

ولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو ؤغير مس ةالصناعة والثروة المعدنيوزارة 

م أو عدم القدرة على  غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو استثنائية تنشأ عن استخدا

 .استخدام هذه البوابة

 

 :، فستكون هذه الجهة خرىأو أي جهة أ يؤدي إلى خدمة مقدمة من وزارة  إذا اتبعت رابطاً 

 هي المتحكم في البيانات     •

 .ها معهمتكتمت مشارمسؤولة عن معالجة أي بيانات     •

 . الخصوصية  اتنشر وإدارة إشعارعن مسؤولة      •



 

 البيانات التي يتم جمعها؟ ما هي 

 

األسئلة أو االستفسارات أو المالحظات التي تتركها، بما في ذلك عنوان بريدك اإللكتروني      •

عندما تقوم باالستفسار أو طلب معلومات حول خدمة محددة أو في حالة قيامك بإعطاء معلومات 

كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، مثل  إضافية مستخدما أياً من وسائل االتصال مع الوزارة سواء 

طلب االستفسار على موقعنا، فإننا سنستخدم عنوان بريدك اإللكتروني للرد على استفساراتك،  

 .كما أنه من الممكن حفظ عنوان بريدك ورسالتك وإجابتنا عليها ألغراض مراقبة الجودة 

ل في تنبيهات البريد اإللكتروني عنوان بريدك اإللكتروني وتفضيالت االشتراك عند التسجي    •

 .الخاصة بنا

 . الخاص بك، وتفاصيل عن إصدار متصفح الويب الذي استخدمته (IP) عنوان بروتوكول اإلنترنت    •

لجمع معلومات حول كيفية استخدامك لموقع   Google Analytics برنامج  الوزارةتستخدم     •

 .البيانات مجهولة المصدر قبل استخدامها لمعالجة التحليالت .IP يتضمن هذا عناوينو  الوزارة

 Google معلوماتك الشخصية من خالل  المعدنية بتخزينالصناعة والثروة قوم وزارة تال     •

Analytics    ،على سبيل المثال اسمك أو عنوانك(. ولن نتعرف عليك من خالل معلومات التحليالت(

نات امجموعات البيانات األخرى بطريقة تحدد هويتك. تجمع البيولن نجمع معلومات التحليالت مع 

لدينا للتأكد من فعاليتها  ألغراض الرقابة والجودة فقط ونراقب باستمرار ضوابط حماية البيانات

 .بهدف معالجتها  واكتشاف أي نقاط ضعف

 

 :المعلومات مجهولة المصدر حول  Google Analytics يعالج    •

 . الصفحات التي تزورها على موقع الوزارة    ⁻

 .المدة التي تقضيها في كل صفحة من صفحات الموقع    ⁻

  .طريقة الوصول الى الموقع    ⁻

 .ما تنقر عليه أثناء زيارتك للموقع    ⁻

 

 البيانات؟ما الغرض من جمع 

 :نقوم بجمع البيانات من أجل

 .الحكومية وإجراء المعامالتلك بالوصول إلى الخدمات السماح  •

معرفة كيفية استخدامك للموقع والخدمات االلكترونية للموقع، وذلك من أجل التأكد من أن   •

 ين. الموقع يلبي احتياجات المستفيد

 

 

 

 

 



 

 

 

 Google Analyticsإجراء التحسينات ) على سبيل المثال تحسين البحث في الموقع( باستخدام 

تنبيهات البريد اإللكتروني الخاصة : على سبيل المثال ماتنا،خدجمع التعليقات لتحسين   •

 . خاصية تقييم المحتوى وتقييم الخدمة، بنا

 .الرد على أي تعليقات ترسلها إلينا ، إذا طلبت منا ذلك •

 . إرسال تنبيهات بالبريد اإللكتروني إلى المستخدمين الذين يطلبونها و اشتركوا بها •

 .الخدمات المحليةتزويدك بمعلومات حول  •

 .مراقبة استخدام الموقع لتحديد التهديدات األمنية •

 

 

 


