
 

 

 سیاسة الخصوصیة العامة 
 

 مقدمة 
 

ال الدیار  العقاريشركة  لالستثمار  (مجموعة  قطریة  لھا  التابعة  المجموعة  القطریة   وشركات  الدیار  شركة 
نجمع  قد  كیف  ھذا  الخصوصیة  إشعار  یوجز   . األفراد  خصوصیة  بإحترام  ملتزمة   ، العقاري)  لالستثمار 

الشخصیة وكیف نتقید ، في قیامنا بذلك ، بإلتزاماتنا القانونیة . خصوصیتك مھمة لنا ونحن ونستعمل معلوماتك  
 ملزمین بحمایة وحراسة حقوق خصوصیة بیاناتك .

 
نحن نرغب في مساعدتك إتخاذ قرارات متبصرة ، لذا رجاء أخذ لحظات قصیرة لقراءة األقسام أدناه وأكتشف 

 قد نستعمل معلوماتك الشخصیة . كیف 
 

في حال كانت لدیك أي إستفسارات فیما یتعلق بھذا اإلشعار ، أو الحاجة لمزید من المعلومات ، رجاء ال تتردد  
 في اإلتصال بنا على :

 
 حمایة البیانات –شركة الدیار القطریة لالستثمار العقاري 

 ، لوسیل ۲۳۱۷٥ص. ب 
 قطر 

 
 dataprotection@qataridiar.comأو راسلنا على البرید اإللكتروني 

 
 

 ما ھي المعلومات الشخصیة التي قد نجمعھا بخصوصك ؟ 
 

عمل  أغلب المعلومات التي نجمعھا بخصوصك یتم الحصول علیھا بشكل مباشر منك عندما تدخل في عالقة 
 معنا أو تكتب إلینا . كذلك قد نجمع معلومات بخصوصك من مصادر عامة .

 
 أدناه أدرجنا بعض من أكثر الفئات المشتركة للمعلومات الشخصیة التي قد نجمعھا بخصوصك .

 
  تفاصیل اإلتصال الخاصة بك (ویشمل ذلك ، االسم وتاریخ المیالد والجنسیة واللقب والعنوان البریدي •

 للبقاء على تواصل معك و/ أو التعاقد معك ، اتف وعناوین البرید اإللكتروني) ، وأرقام الھ
 

المعلومات المالیة للوفاء بأي إلتزامات تعاقدیة تكون لدینا مع أعمالك أو لكي نبرم عقد معك . ھذا  •
 یمكن أن یتضمن تفاصیل السداد الخاصة بك بما في ذلك تفاصیل بنكك ، 
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شركة الدیار القطریة لالستثمار العقاري أو    تختار منحھا لنا عند تعاقدك معأي معلومات شخصیة    •
 ، التابعة لھا   مع واحدة من الشركات 

 
الصور المرئیة المتبادلة  وتسجیالت الفیدیو و/ أو مادة فیلمیة لبث مباشر و/ أو  التسجیالت الصوتیة   •

 ا یتصل بأغراض أعمال مجموعةأو أي صورة/ صور أخرى ، إن كانت موافقتك قد تم منحھا ، فیم
شركة الدیار القطریة لالستثمار العقاري ، ألغراض الدعایة والترویج وأغراض التجارة واألعمال  

 االخرى ، 
 

 أجھزة المعلومات والموقع الجغرافي والمعلومات األخرى المتعلقة بكیفیة وصولك الى خدماتنا ،  •
 

المتحصل علیھا أو المعالجة بطریقة أخرى في   • المعلومات الشخصیة التشغیلیة األخرى المنشأة أو 
المغلقة  سیاق   التلفزیونیة  للدائرة  الفیلمیة  المادة   ، حصر  وبدون  ذلك  في  بما  أعمالنا  أنشطة  تأدیة 

 وسجالت الزوار وسجالت الحوادث واإلصابات ومطالبات التأمین .
 

 ك الشخصیة ؟ كیف نستعمل معلومات
 

شركة الدیار القطریة مجموعة    قد نجمع ونستعمل معلومات بخصوصك إذا سعیت إلنشاء عالقة عمل مع
أو إستعمال خدماتنا أو إجراء إستفسارات زبون أو إرسال مراسالت أخرى أو التسجیل   لالستثمار العقاري

 للحصول على معلومات أو عندما ترد على مراسالت من قبلنا .
 

لقانون بجمع معلومات معینة لعالقتك معنا ستقرر لماذا نجمع معلومات خاصة حولك . قد نكون مطالبین طبقاً  
لمصالح أعمالنا المسموح بھا كلما لم تطغى مصالحنا  إبرام عقد معك ، أو إلستعمالھا  ، تطلب لتنفیذ عقد أو قبل  

 ھذه على حقوقك أو مصالحك . 
 

 قد نجمع ونستعمل معلوماتك ألجل : 
 

 مع إستفسارك في حال إتصالك بنا ، بفعالیة الرد على والتعامل  •
 

 لسلع و/ أو الخدمات التي طلبتھا ، تزویدك با •
 

 كما تطلب طبقاً للقانون ، عملیة تھیئة أعمال طرف مقابل ،   •
 
 لومات إلعداد المیزانیة والتوقع ، إعداد تقریر وإدارة مع •
 نظیمیة أو وكاالت تنفیذ القانون ، ت أجھزةمعالجة معلومات تكون مطلوبة من قبل  •



 

 

أو ضرر و/ أو إصابة إستقصاء و/ أو الرد على و/ أو معالجة أي شكاوى و/ أو مطالبات بخاسرة و/   •
 ، 
 

 منع و/ أو رصد جرائم مالیة ،  •
 

 مراقبة سالمة موظفینا ،  •
 

 تسھیل دخولك الى مرافقنا في الموقع ،  •
 

 مصلحتك ، لإخطارك باي أحداث نحتفظ بھا قد نعتقد بأنھا  •
 

 مراكمة/ معالجة بیانات شخصیة ألغراض بحثیة و/ أو إحصائیة و/ أو علمیة ، •
 

صور مرئیة متبادلة  معالجة تسجیالت صوتیة وتسجیالت فیدیو و/ أو مادة فیلمیة لبث مباشر و/ أو   •
أو أي صورة/ ، ألغراض الدعایة و/ أو التسویق و/ أو ألغراض ترویجیة ، إن كانت موافقتك قد تم  

 منحھا للقیام بذلك ، 
 

  أو استطالعات   معلومات تسویقیةأي معالجة أخرى قمت بمنح موافقتك لھا ، على سبیل المثال تلقي   •
. 
 

 من لھ حریة الوصول الى معلوماتك الشخصیة ؟ 
 

للوفاء بإلتزامتھا القانونیة   مجموعة شركة الدیار القطریة لالستثمار العقاريستتم معالجة معلوماتك بواسطة  
، بما في  ثالثة    والتجاریة تجاھك ، كما ھو موضح في ھذا اإلشعار . كذلك قد نشارك تفاصیلك مع أطراف  

 ذلك : 
 

مجموعة شركة الدیار القطریة لالستثمار    مقاولین وإستشاریین یعملون بالنایبة عن أو بالمشاركة مع •
 العقاري ،  

 
مزودي خدماتنا من الغیر الذین یؤدون وظائف بالنیابة عنا بموجب عقد    /من الطرف الثالث موردینا •

 و/ أو یدعمون أنظمتنا و/ أو عملیاتنا و/ أو معالجاتنا ، 
 

سلطات الضرائب أو تدقیق الحسابات أو السلطات األخرى ، عندما نرى بحسن نیة بأن القانون أو   •
كلما تكون العملیات واألنظمة  لى سبیل المثالاللوائح األخرى تتطلب منا مشاركة ھذه المعلومات ، ع



 

 

مجموعة شركة الدیار القطریة لالستثمار العقاري أو   یتم تقییم تقیدھا بواسطة شركة تدقیق حسابات
 ممثلیھم ، 

 
الذین یمكن أن یطلبوا بشكل قانوني الوصول الى    أجھزة تنفیذ القانون أو األجھزة التنظیمیة األخرى •

 علومات بخصوصك لمنع ورصد جریمة وأعتقال أو مالحقة مجرمین وتقییم وجمع ضریبة .م
 

 أمن المعلومات والنقل الدولي 
 

ملتزمة بالشفافیة وبإتخاذ كافة اإلجراءات المعقولة والمالئمة   مجموعة شركة الدیار القطریة لالستثمار العقاري
ولحمایتھا من سوء اإلستعمال أو الفقدان أو الوصول غیر المصرح   الشخصیة معلوماتك أمان للمحافظة على

 .من خالل وضع مجموعة من التدابیر التقنیة و التنظیمیة المناسبة  بھ . نحن نقوم بھذا
 

شركة الدیار القطریة في    المك كلما إستخدمنا خدمات تنقل معلوماتك على نطاق دولي . نحن ملزمین أیضاً بإع
، لدینا عملیة إختیار صارمة عندما تأتي الى موردینا/  التابعة لھا    أو في واحدة من الشركات    لالستثمار العقاري

صیة مخزنة ومنقولة  مزودي خدماتنا ، ونحن نطبق متطلبات صارمة ضمن عقودنا لضمان أن معلوماتك الشخ
 .امنة  بطریقة تكون 

 
معلومات شخصیة  ،  التابعة لھا    أو واحدة من الشركات    شركة الدیار القطریة لالستثمار العقاري  في حال نقلت

  الى مزودي خدمة ، فإننا سنتخذ كافة اإلجراءات المعقولة لضمان أن معلوماتك الشخصیة تتم معالجتھا بصورة 
وتوفر  المعمول بھا    حمایة البیانات  فقط عندما تكون متوافقة مع تشریعات  . وسننقل المعلومات الشخصیة  امنة

 الشخصیة .  فیما یتعلق بمعلوماتكضمانات كافیة  طرق النقل 
 

 حتى متى ستحتفظون بمعلوماتي الشخصیة ؟ 
 
سنحتفظ تحدید المدة التي    لذلك . عند  المعلومات محفوظة فقط طالما كان ذلك ضروریاً للفترة المطلوبة  تكون   

 منصوص علیھا في القانون .البمعلوماتك فإننا سنأخذ في اإلعتبار أي متطلبات حد أدنى لإلحتفاظ فیھا 
 

إستناداً الى الغرض الذي نحتجز فیھ بیاناتك الشخصیة ، قد تتغیر فترات اإلحتفاظ ، وقد تخزن بعض البیانات 
 لمدة أطوال من فترة اإلحتفاظ المعلنة ألغراض إستمراریة األعمال . 

 
 تغییرات على ھذا اإلشعار ال
 

مثلما تتغیر أعمالنا بإستمرار ، قد یتغیر ھذا اإلشعار أیضاً . لمساعدتك ، لھذا اإلشعار تاریخ نفاذ منصوص  
 علیھ في نھایة ھذا اإلشعار . 



 

 

 ما ھي الحقوق التي أمتلكھا بخصوص بیاناتي الشخصیة ؟ 
 

طلبك كتابة . قد نطلب التحقق من ھویتك ألغراض  لممارسة حقوق الخصوصیة الخاصة بك ، رجاء إرسال 
 أمنیة . حقوقك موضحة أدناه وھي خاضعة لإلستثناءات المنصوص علیھا في التشریع ذو الصلة :

 
 الحق في الوصول الى المعلومات التي نحتفظ بھا بخصوصك .  •

 
التي نحتفظ بھا   . إذا كانت البیانات  نحتفظ بھا بخصوصكالحق في تصحیح وتحدیث البیانات التي   •

 قدیمة أو غیر مكتملة أو غیر صحیحة ، یمكنك إخطارنا ، وسیتم تحدیث بیاناتك .   بخصوصك
 

، یمكنك الطلب   ستعمال بیاناتكبعد األن إالحق في حذف معلوماتك . اذا شعرت بأنھ ال یتوجب علینا  •
بأن نحذف البیانات التي نحتفظ بھا . عند إستالم طلب بالحذف ، سنؤكد ما إذا تم حذفھا أو سبب لماذا  
ال یمكن حذفھا (على سبیل المثال ألن علینا إلتزام قانوني بالمحافظة على المعلومات أو لحاجتنا إلیھا 

 لمصلحة أعمال مسموح بھا) . 
 

معا • على  اإلعتراض  في  معلومات  الحق  معالجة  عن  نتوقف  بأن  الطلب  لك  یجوز   . بیاناتك  لجة 
التقید أو إن كانت لدینا  ،    كعند إستالم طلب  بخصوصك . سنتصل بك ونعلمك إذا كنا قادرین على 

أسس مباحة باإلستمرار في معالجة بیاناتك . حتى بعد ممارستك لحقك في االعتراض ، قد نستمر في  
 حقوقك األخرى أو إقامة أو الدفاع في مطالبات قانونیة .االحتفاظ ببیاناتك للتقید ب

 
 ان ننقل بیاناتك الى مراقب أخر .الحق في قابلیة البیانات للنقل . لدیك الحق في طلب  •

 
الحق في طلب قید على معالجة بیاناتك . ھذا یمكنك من الطلب إلینا بتعلیق معالجة بیاناتك الشخصیة  •

بیانات دقیقة ، (ب) كلما كان استعمالنا للبیانات غیر مشروع ولكنك ال   : (أ) اذا كنت ترید منا إنشاء
ترید منا حذفھا ، (ج) كلما طلبت منا االحتفاظ بالبیانات حتى ولو لم نعد نطلبھا ، متى كنت تحتاج 
إعترضت على استعمالنا لبیاناتك   قد  الدفاع في مطالبات قانونیة ، (د)  الیھا إلنشاء أو ممارسة أو 

 نحتاج التحقق من ما اذا كنا قد تجاوزنا االسس القانونیة الستعمالھا .  ولكننا
 

 الحق في سحب الموافقة في اي وقت عندما نكون معتمدین على موافقة لمعالجة بیاناتك الشخصیة . •
 

لب  تكالیف على الطسنتقید بطلبك كلما كان میسوراً القیام بذلك ، خالل فترة زمنیة معقولة . ال توجد رسوم أو  
لایر قطري أو قیمة    ۱۰۰األول . لكن الطلبات االضافیة لنفس البیانات قد تكون خاضعة لرسم إداري یبلغ  

 مساویة بعمالت مختلفة لكل طلب . 



 

 

 لممارسة حقوقك ، رجاء القیام بذلك بالكتابة الى : 
 

 حمایة البیانات –شركة الدیار القطریة لالستثمار العقاري 
 ، لوسیل ۲۳۱۷٥ص. ب 

 قطر 
 

 dataprotection@qataridiar.comأو راسلنا على البرید اإللكتروني 
 
 

 الموافقة 
 

نجمع  لماذا  لك  وسنؤكد  كتابة  تأكید موافقتك  سنطلب منك  بمعلوماتك ،  لالحتفاظ  موافقتك  الى  إحتجنا  كلما 
متى سنحتفظ بھا ومن أیضاً یمكنھ الوصول الیھا وما ھي حقوقك بوصفھا    معلوماتك وكیف سنستعملھا والى

موضوع البیانات . كلما كنا نعتمد على موافقة ، سیكون لك الحق في تغییر رایك وسحب تلك الموافقة في أي  
یھا علتم الحصول    وقت بالكتابة الینا . إذا سحبت موافقتك ، سنتوقف فوراً عن استعمال اي معلومات شخصیة  

 ومعالجة بموجب تلك الموافقة ما لم یكن لنا بعض االلتزامات القانونیة االخرى لالستمرار في استعمالھا .  
 

 عن كیف تتم معالجة بیاناتي الشخصیة ؟ ماذا یمكنك القیام بھ إذا كنت غیر راضي 
 

الى ضمان ان كافة المعلومات المجموعة حولك    شركة الدیار القطریة لالستثمار العقارينتطلع في مجموعة 
. امنة    للمحافظة على معلوماتك  صارمة    ، تتم على ھذا النحو بصورة عادلة وشرعیة ، عند تطبیق تدابیر  

اذا كنت غیر راضي عن المعلومات المقدمة في ھذا االشعار ، رجاء االتصال بنا في اول مناسبة حتى یمكننا 
 ك باي معلومات إضافیة مطلوبة . حل إستفساراتك أو تزوید 

 
 بصورة بدیلة ، فإن من حقك االتصال بسلطة حمایة البیانات المحلیة الخاصة بك وتقدیم شكواك . 

 
إن كانت لدیك أي إستفسارات فیما یتعلق بھذا اإلشعار أو إحتجت لمزید من المعلومات ، رجاء ال تتردد في  

 االتصال بنا على : 
  
 
 
 

 حمایة البیانات –الدیار القطریة لالستثمار العقاري شركة 
 ، لوسیل ۲۳۱۷٥ص. ب 
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 قطر 
 

 dataprotection@qataridiar.comأو راسلنا على البرید اإللكتروني 
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