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  .تتناول سياسة الخصوصية )"السياسة"( هذه كيف تقوم شركة جي ام للخدمات المالية باستخدام وتخزين معلوماتك الشخصية
نحن نلتزم بحماية خصوصيتك. يرجى قراءة سياسة الخصوصية هذه بعناية قبل قيامك بالتسجيل   ، JM Financial في

معنا.  بمجرد أن تقوم بالتسجيل معنا، أو أن تطلب منا إمدادك بأي من منتجاتنا أو خدماتنا، فأنت توافق على أننا قد  
 :ثال وليس الحصر( نحتاج إلى المعلومات التالية منك من أجل معالجة طلبك )على سبيل الم

  :إذا كنت تقوم بفتح حساب فردي معنا، سنحتاج إلى المعلومات التالية •
 االسم،  ✓
 العنوان،  ✓
 رقم الهاتف، الفاكس و/أو البريد اإللكتروني،   ✓
 اثبات عنوان اإلقامة،  ✓
 .شكل من أشكال إثبات الشخصية التي تحمل صورة شخصية )جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية أو رخصة قيادة(  ✓

اذا كنت تقوم بفتح حساب شركات معنا، سنحتاج باإلضافة إلى الوثائق المذكورة أعاله إلى المعلومات التالية من أجل   •
   :معالجة الطلب الخاص بك 

 اسم المالكين المنتفعين،   ✓
 شهادة التأسيس،   ✓
 عقد التأسيس،   ✓
 معلومات المساهمين،   ✓
 .ةأسماء األشخاص المخولين بالتوقيع ومنصبهم في الشرك ✓

نحنننننننن نجمنننننننع هنننننننذه المعلومنننننننات منننننننن أجنننننننل الوفننننننناء بالتزاماتننننننننا التن يمينننننننة ولتحديننننننند منننننننا إذا كننننننننت مسنننننننتو ي ا للمعنننننننايير 
المنصننننننوص عليهننننننا فنننننني توجينننننني األسننننننواا فنننننني األدوات الماليننننننة وكننننننذلك المبنننننناد  التوجيهيننننننة المتعلقننننننة بمكافحننننننة  سننننننل 

يننننتم جمننننع هننننذه المعلومننننات عننننن  JM Financial  عاألمننننوال فنننني دولننننة الكويننننت حتننننى يتسنننننى لننننك فننننتح حسنننناب منننن 
 .طريق نموذج طلب الحساب الذي تقوم بإرسالي إلينا بشكل مباشر

نحن نقوم بتحديث سياستنا بشكل دوري وسنحيطك علما عن طريق البريد اإللكتروني متى وإذا حدث ذلك. وسيكون اإلصدار 
وتصبح   jmfinancialkw.com اإللكتروني  األحدث والمعمول بي من هذه السياسة متوفرا في جميع األوقات على الموقع

 .أي سياسة معدلة سارية وتدخل حيز التنفيذ على الفور بعد نشرها على موقعنا اإللكتروني 
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   :نحن نستخدم المعلومات الخاصة بك في األ راض التالية 
 

  :التسجيل واإلدارة 
لتعاقدية معنا. قد يشمل ذلك مشاركة المعلومات يتم استخدام المعلومات التي نجمعها في إدارة وتسيير وتسهيل عالقتك ا

وشركات مجموعتنا وأطراف ثالثة على النحو المنصوص عليي في قسم "اإلفصاح عن المعلومات".    JM Financialبين  
البيانات   بحماية  يتعلق  بها  يما  المعمول  والمهنية  القانونية  المعايير  بجميع  نلتزم  فإننا  المعلومات،  هذه  مشاركة  عند 

 المعلومات الشخصية. و 
القانونية  بجانب أمور التشغيل اليومي لحسابك، قد نستخدم المعلومات إلنشاء بيانات إحصائية من أجل الوفاء بمتطلباتنا  

 ، وتحليل أعمالنا، باإلضافة إلى إدارة المخاطر وإجراءات العمل الداخلية. والمحاسبية
ختلفة عن الغرض الذي تم جمعها من أجلي، سنطلب منك أوال الموافقة إذا أردنا استخدام المعلومات الخاصة بك بطريقة م

 قبل ان نقوم بذلك االستخدام. 
 االتصاالت 

عند التقدم بطلب للحصول على حساب معنا أو عند تقديم تفاصيل االتصال بك عبر هذا الموقع اإللكتروني، يمكنك أن 
بك عبر الهاتف و/أو البريد اإللكتروني  يما يتعلق بالحساب و/أو اإلعالنات أو التحديثات على   تتوقع أن يتم االتصال
 المنتجات والخدمات. 

عند قيامك بإرسال رسالة بريد إلكتروني أو أي مراسالت أخرى إلينا، قد نحتفظ بهذه الرسالة من أجل معالجة استفساراتك 
 والرد على الطلبات و/أو تحسين خدماتنا. 

 
 اإلفصاح عن المعلومات 
 :JM Financial  في 

باإلفصاح عن المعلومات الخاصة بكم ألي شركة   JM Financial من أجل توفير منتجاتنا وخدماتنا لكم، قد تقوم   -1
شركات مجموعتنا. فمن خالل مشاركة معلوماتك الشخصية، سنضمن حصولك على نفس مستوى األمان الذي    من

 . JM Financialتطبقي 
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 ف الثالثة: لألطرا  -2
 قد يتضمن اإلفصاح لطرف ثالث ما يلي: 

وتقليل   وكاالت المراجع االئتمانية و يرها من المؤسسات التي تساعدنا وتساعد اآلخرين في اتخاذ قرارات االئتمان •
 حوادث االحتيال؛ 

 في إطار تنفيذ ضوابط منع انتحال الهوية وضوابط مراقبة االئتمان؛  •
 للجهات الرقابية والهيئات الحكومية في أي والية قضائية، أينما يجب علينا القيام بذلك بموجب القانون؛ و/أو •
 عندما يشكل اإلفصاح عن تلك المعلومات واجب ا عاما.  •

 راف ثالثة، باستثناء ما تنص عليي هذه السياسة. لن نفصح عن المعلومات الشخص بك الخاصة بك ألط 
 منع وقوع الجريمة وكشفها 

قد نحتاج إلى تسليم المعلومات الخاصة بك إلى اإلدارات الحكومية أو الهيئات الرقابية والتن يمية )بما في ذلك وزارة  
يتم القيام بذلك، على سبيل المثال،    التجارة والصناعة( أو الشرطة أو أجهزة إنفاذ القانون أو إحدى المحاكم القانونية.

 أ راض قانونية أخرى.  ألي، أو لتلبية متطلبات قانونية أو االحتيال( / األموال سل  )منع وقوع الجريمة  للمساعدة في 
   تصحيح المعلومات وتحديثها 

من المهم أن تكون معلوماتك الشخصية المسجلة لدينا دقيقة وصحيحة وكاملة في جميع األوقات، لذلك يرجى أن تبقينا على 
 JM Financialإطالع إذا طرأ أي تغيير على بياناتك الشخصية )مثل بيانات االتصال( المسجلة لدينا خالل فترة تعاملك مع  

ذلك فإنك توفر موافقتك الضمنية على معالجة ونقل وحفظ هذه البيانات بين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، باإلضافة ل 
 وشركاتها التابعة، أين ما كانت هذه الشركات موجودة أو مسجلة أو تعمل. 

  حق الوصول إلى المعلومات الخاصة بك 
حصول على هذه المعلومات  عنك. يمكنك ال   JM Financialيحق لك الوصول إلى بعض أو كل المعلومات التي تحتفظ بها  

من خالل طلب ذلك منا خطي ا. نحن نحتفظ بالحق في طلب رسوم طفيفة مقابل إرسال المادة على نحو يتم تقييمي على 
 أساس كل حالة على حدة. يجب إرسال جميع الطلبات عن طريق قسم االمتثال. 

 المراقبة 
. ويتم ايضا مراقبة رسائل البريد اإللكتروني وأن مة التراسل نحن نسجل جميع مكالماتنا الهاتفية أل راض أمنية وتدريبية

 األخرى. 
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 أمن/تخزين المعلومات 
بتخزين جميع المعلومات على خوادمنا الموجودة بداخل دولة الكويت. كما توجد خوادم   JM Financialتقوم شركة 
 في موقع آمن خارج دولة الكويت.  احتياطية

 أجل تخزين المعلومات الخاصة بك وضمان التخزين السليم للبيانات. ويتم إبقاء المعلومات نحن نستخدم خوادم آمنة من 
  .الخاصة بك مشفرة ألسباب متعلقة بالتدابير األمنية

تح ى حماية خصوصية وسرية معلوماتك الشخصية بأهمية جوهرية لنا. ونحن نتخذ جميع التدابير األمنية المناسبة  
  .لمصرح بي للبيانات والمعلومات الشخصية أو تغييرها أو إفشاءها أو تدميرهامن الوصول  ير ا للحماية

 نحن نقصر الوصول إلى المعلومات الشخصية على الموظفين والمتعهدين والوكالء من أجل تقديم خدماتنا أو تطويرها أو 
 تحسينها. 

 نستطيع أن نضمن أمان المعلومات التي يتم  ال يعد إرسال البيانات عبر اإلنترنت آمن ا أمان ا تاما. ونحن ال نضمن وال
أو إرسالها إلكتروني ا؛ ومع ذلك فنحن نتخذ جميع الخطوات الضرورية لتوفير أفضل قدر ممكن من األمان. ونتيجة  جمعها

 لعدم مقدرتنا على ضمان األمان، ستقوم بإرسال البيانات على مسؤوليتك الشخصية. 
 ملفات تعريف االرتباط 

 مواقع رتباط هو ملف صغير يتكون من حروف وأرقام ويتم تحميلي على جهاز المستخدم عندما يقوم بزيارة ملف تعريف اال
 .محددة. يسمح ملف تعريف االرتباط للموقع اإللكتروني بتمييز الجهاز الخاص بالمستخدم إلكترونية

 وعمر ملف تعريف  االرتباطتعريف    الذي جاء مني ملف  (يحتوي ملف تعريف االرتباط على اسم موقع اإلنترنت )النطاا
 . (عادة بعد فترة زمنية محددة االرتباطينتهي ملف تعريف )  االرتباط

 كيف نستخدم ملفات تعريف االرتباط المؤقتة 
 المؤقتة لتسمح لك بحمل المعلومات عبر صفحات موقعنا وتجنب االضطرار إلى إعادة   نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط

 إدخال المعلومات. 
 

 ملفات تعريف االرتباط الدائمة 
 نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط الدائمة: 

 نامن حين آلخر لمساعدتنا في تمييزك كزائر عندما تعود لزيارة موقعنا اإللكتروني ولرصد استخدامك لموقع •
 اإللكتروني. 

لتتيح لنا ربطك بأي من الشركاء أو المنتسبين إذا كنت قد أتيت إلى موقعنا اإللكتروني عبر إعالن مدفوع أو   •
 منشورة على موقع إلكتروني تابع ألحد المنتسبين أو الشركاء. الفتي
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