PRIVACY POLICY
الخصوصية بيان
الخصوصية بيان
)الدريس( النقليات البترولية للخدمات الدريس شركة
الشخصية المعلومات سرية تعتبر )الدريس( النقليات البترولية للخدمات الدريس شركة في
الدريس بواسطة المتخذة اإلجراءات التالي البيان يصف  .قصوى أولوية الموقع لمستخدمي
وسوف  ،الشخصية البيانات لهذه واستخدامنا لجمعنا نتيجة خصوصيتك انتهاك عدم لضمان
الوثيقة هذه أن حيث  ،المعلومات هذه جمعت ولماذا وكيف حتى عن  ،أفضل فهماً هذا لك يتيح
 .بانتظام إليها الرجوع بضرورة نوصي  ،آلخر حين من تحديثها يتم سوف
:الشخصية المعلومات واستخدام جمع
النماذج إكمال عليك يجب  ،أخبارنا نشرة أو  ،إصداراتنا من أكثر أو واحد وإصدار الستالم
أو المطلوبة الوثائق لك نرسل أن من تمكننا التي  ،االتصال معلومات على تشتمل التي المناسبة
تزويدنا على توافق التي المعلومات فقط نجمع أننا الحظ مشكلة حدوث حالة في بك االتصال
تستخدم ال  .وقت أي في الخدمة تعديل أو االشتراك إنهاء تختار أن يمكنك هذا على عالوة بها،
بدون البيان هذا في المذكورة تلك خالف آخر غرض ألي الشخصية معلوماتك الدريس شركة
آخر كيان ألي المعلومات هذه تتوفر ال سوف هذا على عالوة  ،منك صريح إذن على الحصول
القيام قبل موافقتك على الحصول الدريس على ويجب  ،الدريس شركة خالف آخر شخص أو
الحق استخدام أو مشاركة إلى يؤدي قد الذي األمر الحالة الخصوصية بيان على تغييرات بأي
أو  ،استخدام عدم الدريس شركة من تطلب أن وقت أي في لك ويجوز  ،الشخصية لمعلوماتك
نشر في بحقها الدريس شركة تحتفظ ذلك مع  .الشخصية معلوماتك استخدام عن التوقف
 ،نظام أو قانون أي بمواد االلتزام :اآلتية الظروف في الموقع هذا مستخدمي عن المعلومات
مستخدمي حقوق أو حقوقها لحماية أو  ،قانوني إجراء أي ضد الدفاع حالة في دفاعها ولضمان
 .الموقع
:الموقع معلومات استخدام
الصلب القرص إلى الموقع ينقلها معلوماً جزءاً يمثل  ،نص عن عبارة هو الموقع محتوي
هذه تحتوي سوف طبيعي وبشكل  ،أنت من تذكر للموقع يتسنى حتى  ،الشخصي بحاسبك
 .المعلومة هذه جاءت منه الذي االنترنت مجال اسم على المعلومة

PRIVACY POLICY
At Aldrees Petroleum & Transport Services Co. (“ALDREES”), the
confidentiality of personal information on Web site users is a top
priority. The following statement describes the measures taken by
Aldrees to ensure that your privacy is not infringed as a result of our
collection and use of such personal information. It will allow you to
better understand when, how and why this information is collected. As
this document will occasionally be updated, we recommend that you
consult it regularly.
COLLECTION AND USE OF PERSONAL INFORMATION
To receive one or more of our publications or newsletters, you must
complete the appropriate forms, which include contact information
that will make it possible for us to send you the requested documents
or contact you in the event of a problem. Note that we only collect,
online, the information you agree to provide us. Moreover, you can
choose to end a subscription or customized service at any time.
Aldrees will not use your personal information for any purposes other
than those described in this statement without having obtained your
express consent. Furthermore, this information will not be available to
any other entity or person other than Aldrees. Aldrees will obtain your
consent before making any changes to the present privacy statement
that would result in sharing or further use of your personal
information. You may also, at any time, ask Aldrees to not make use of
or to cease using your personal information.
Aldrees reserves the right, however, to disclose information on the

Page 2 of 3

تتكون  .عشوائية بطريقة فريداً رقماً تولد عادة وقيمتها "المعلومة عمر مدة إن" طبيعي بشكل
مشاهدة يمكن حتى للمتصفحين تنقل التي المستخدمين عن معلومات من أساساً المعلومات أجزاء
المعلومات تشتمل أن يمكن  ،الالحقة الزيارات وقت في المعلومة هذه استرداد يمكن ثم  .الموقع
 ،الخط على استبانه على ورد  ،الموقع مشاهدة وساعة تاريخ مثل بنود على المسجلة
 .الخ  ...الخادم الجهاز بواسطة المجمعة الشخصية والمعلومات
المعلومات تحفظ أنها االعتبار بعين األخذ مع مفيدة تكون أن يمكن المعلومات هذه الحقيقة في
.بأفضليتك الخاصة
تضبط فإنها  ،استخدامها عن ولكن  ،الدريس مواقع على الموقع معلومات تستخدم ما نادراً
تزور مرة كل في النوافذ هذه مثل تنبيه عدم لضمان  (windows) ،للنوافذ اآللي التنبيه سلوك
ربما  ،ألياً منبهة نافذة على تحتوى صفحة تزور عندما هذا من بدالً  ،عالقة ذات صفحة فيها
هذا يظهر ال للصفحة القادمة زياراتك أنه لضمان  ،الشخصي حاسبك على معلومة توضع
لمراقبة التابعين شركاءها أو الدريس بواسطة المعلومات هذه تستخدم ال  .النافذة على التنبيه
برجاء  ،الشخصي حاسبك على التنبيه معلومات استخدام كيفية في للتحكم  .الموقع عبر حركاتك
 .بك الخاصة االنترنت تصفح برمجية على المقدمة المساعدة معلومات
يقبلون الذين والمتصفحين الحادثة األجهزة معظم مع االنتشار واسع التنبيه معلومات استخدام
 ،الصلب إدارتك جهاز إلى انظر فقط  ،المؤكدة التنبيه معلومات جميع بفحص  ،افتراضياً بها
 .نظامك على الوظيفة هذه تعطيل يمكنك  ،هذا تفضل كنت وإذا المعلومات هذه حفظ يتم حيث
:الفائقة الروابط
فيها التحكم يتم ال أخرى بمواقع فائقة روابط على العالمية الشبكة على الدريس موقع يشتمل
يعنى وال  ،احتياجاتك تناسب حتى الروابط هذه تقديم يتم  .الفرعية شركاته أو الدريس بواسطة
عن مسؤولة ليست الدريس شركة  .المواقع بهذه توصي الدريس أن األحوال من حال بأي هذا
وال  ،الفرعية شركاتها مواقع على أو الخاص موقعها على الموجودة تلك خالف معلومات أي
 .أخرى مواقع على هذا الخصوصية بيان ينطبق ال  .المعلومات هذه دقة تضمن أن يمكن
 ،نفسك عن شخصية معلومات فيه تقدم موقع ألي الخصوصية بيان قراءة بضرورة نوصي
 .منك تجمع سوفي التي البيانات استخدام طريقة فهم لك يتسنى حتى
:وتعليقات أسئلة
على لديك تكون قد اقتراحات أو تعليقات أو  ،أسئلة أية تقديم برجاء
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users of its site in the following circumstances: to adhere to the
provisions of a law or regulation, to ensure its defence in the event of
legal action, or to protect its rights or those of site users.
USE OF COOKIES
A cookie is a text-only piece of information that a website transfers to
your computer's hard disk so that the website can remember who you
are. A cookie will normally contain the name of the internet domain
from which the cookie has come, the "lifetime" of the cookie, and a
value, usually a randomly generated unique number.
Cookies essentially consist of information on users that servers
transmit to browsers when Web sites are viewed. This information can
then be recovered at the time of subsequent visits. The information
recorded can include items such as the date and hour a Web site was
viewed, a reply to an online questionnaire, personal information
collected by the server, etc. Cookies can in fact be useful, given that
they save information concerning your preferences.

Cookies are rarely used on ALDREES websites. Where used, they
control the behavior of automatic pop-up windows to ensure that such
windows do not pop up every time you visit the relevant page. Instead,
once you have visited a page which contains an automatic pop-up
window, a cookie may be deposited on your computer to ensure when
you next visit the page the pop up window does not appear.

Cookies are not used by ALDREES or affiliated partners to monitor you
or your movements across the website. To control how cookies are
used on your computer please read the help information supplied with
your internet browser software.
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Use of cookies is very widespread, with most servers and browsers
accepting them by default. To check all the cookies generated, simply
look on your hard drive, where these are saved. You can, if you prefer,
choose to disable this function on your system.

اآلتي العنوان: webadmin@aldrees.com

HYPERLINKS
The Aldrees Web site includes hyperlinks to other Web sites that are
not controlled by Aldrees or its subsidiaries. These links are provided
for your convenience, and should not be construed to mean that
Aldrees in any way endorses these sites. Aldrees is not responsible for
information other than that contained on its own site or those of its
subsidiaries, and cannot vouch for the accuracy of this information.
This privacy statement does not apply to these other sites.
We recommend that you read the privacy statement of any site where
you will be providing personal information, in order to understand how
the information collected will be used.
QUESTIONS AND COMMENTS
Please forward any questions, comments or suggestions you may have
to the following address: webadmin@aldrees.com.
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