
سياسة الخصوصية
 تقوم رشكة مسقط للمقاصة واإليداع بتشغيل موقع mcd.gov.om ، الذي يوفر الخدمة. يتم استخدام هذه الصفحة 
إلعالم زوار موقع الويب فيام يتعلق بسياساتنا مع جمع واستخدام والكشف عن املعلومات الشخصية إذا قرر أي شخص 
استخدام خدماتنا. إذا اخرتت استخدام خدمتنا ، فأنت توافق عىل جمع واستخدام املعلومات املتعلقة بهذه السياسة. 
يتم استخدام املعلومات الشخصية التي نجمعها لتوفري الخدمة وتحسينها. لن نستخدم أو نشارك معلوماتك مع أي 

شخص باستثناء ما هو موضح يف سياسة الخصوصية هذه.

جمع املعلومات واستخدامها

 للحصول عىل تجربة أفضل أثناء استخدام خدماتنا ، قد نطلب منك تزويدنا مبعلومات تعريف شخصية معينة ، مبا يف 
ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص اسمك ورقم هاتفك وعنوانك الربيدي. سيتم استخدام املعلومات التي نجمعها لالتصال 

أو التعرف عليك.

تسجيل البيانات

 نود إبالغك بأنه عندما تقوم بزيارة الخدمة الخاصة بنا ، فإننا نجمع املعلومات التي يرسلها متصفحك إلينا والتي تسمى 
بيانات السجل. قد تتضمن بيانات السجل هذه معلومات مثل عنوان بروتوكول اإلنرتنت )IP( الخاص بجهاز الكمبيوتر ، 
وإصدار املتصفح ، وصفحات الخدمة التي تزورها ، ووقت وتاريخ زيارتك ، والوقت املنقيض يف تلك الصفحات ، وغريها 

من اإلحصاءات.

الكوكيز

ملفات تعريف االرتباط عبارة عن ملفات تحتوي عىل كمية صغرية من البيانات تستخدم عادًة معرفًا فريًدا مجهوالً. يتم 
إرسالها إىل متصفحك من موقع الويب الذي تزوره ويتم تخزينه عىل محرك األقراص الثابتة بجهاز الكمبيوتر. يستخدم 
موقعنا اإللكرتوين هذه “ملفات تعريف االرتباط” لجمع املعلومات ولتحسني خدماتنا. لديك خيار إما قبول أو رفض 
ملفات تعريف االرتباط هذه ، ومعرفة متى يتم إرسال ملف تعريف االرتباط إىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا اخرتت 

رفض ملفات تعريف االرتباط الخاصة بنا ، فقد ال تتمكن من استخدام بعض أجزاء الخدمة الخاصة بنا.



مقدمي الخدمة
 يجوز لنا توظيف رشكات وأفراد من طرف ثالث لألسباب التالية:

- لتسهيل خدمتنا
-  تقديم الخدمة نيابة عنا 

- لتنفيذ الخدمات ذات الصلة بالخدمة
- ملساعدتنا يف تحليل كيفية استخدام خدمتنا

 نريد إبالغ مستخدمي الخدمة لدينا أن هذه األطراف الثالثة لديها حق الوصول إىل املعلومات الشخصية الخاصة بك. 
السبب هو تنفيذ املهام املوكلة إليهم نيابة عنا. ومع ذلك ، فهي ملزمة بعدم الكشف عن أو استخدام املعلومات ألي 

غرض آخر.

األمان
تجاريًا  مقبولة  نسعى جاهدين الستخدام وسائل  فإننا  وبالتايل   ، الشخصية  تزويدنا مبعلوماتك  ثقتكم يف  نقدر  نحن 
لحاميتها. ولكن تذكر أنه ال توجد طريقة لإلرسال عرب اإلنرتنت ، أو طريقة التخزين اإللكرتونية آمنة وموثوقة بنسبة 

100٪ ، وال ميكننا ضامن أمنها املطلق.

روابط ملواقع أخرى
 قد تحتوي خدمتنا عىل روابط ملواقع أخرى. إذا نقرت عىل رابط جهة خارجية ، فسيتم توجيهك إىل هذا املوقع. الحظ 
أن هذه املواقع الخارجية ال تعمل من قبلنا. لذلك ، ننصحك بشدة مبراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بهذه املواقع. 
ليس لدينا أي سيطرة ، وال نتحمل أي مسؤولية عن املحتوى أو سياسات الخصوصية أو املامرسات الخاصة بأي مواقع 

أو خدمات خاصة بطرف ثالث.

التغيريات عىل سياسة الخصوصية 
هذه يجوز لنا تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بنا من وقت آلخر. وبالتايل ، ننصحك مبراجعة هذه الصفحة بشكل 
هذه  الصفحة.  هذه  عىل  الجديدة  الخصوصية  سياسة  نرش  طريق  عن  تغيريات  بأي  سنعلمك  تغيريات.  ألية  دوري 

التغيريات فعالة عىل الفور ، بعد نرشها عىل هذه الصفحة.

اتصل بنا
 إذا كان لديك أي أسئلة أو اقرتاحات حول سياسة الخصوصية الخاصة بنا ، فال ترتدد يف االتصال بنا.


