سياسة الخصوصية
تتناولم سياسةم الخصوصيةم("السياسة") هذهم كيفم تقومم("JM Financial Brokerage Co )"JM Financial
باستخدام وتخزين
معلوماتك الشخصية.
فيي  ،JM Financialنحني نلتزمي بحمايةيخصوصيتك .يرجىي قراءةي سياسةي الخصوصيةي هذهي بعنايةي قبلي قيامكيبالتسجيل
معنا .بمجردي أني تقومي بالتسجيلي معنا،ي أوي أني تطلبي مناي إمدادكي بأيي مني منتجاتناي أوي خدماتنا،ي فأنتي توافقي علىي أننايقد
نحتاج إلى المعلومات التالية منك من أجل معالجة طلبك (على سبيل المثال وليس الحصر):
إذا كنت تقوم بفتح حساب فردي معنا ،سنحتاج إلى المعلومات التالية:
●

السم،

●

العنوان،

●

رقم الهاتف ،الفاكس و/أو البريد اللكتروني،

●

إثبات محل القامة ،و

●

شكل من أشكال الهوية التي تحمل صورة شخصية (جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية أو رخصة قيادة).

إذايكنت تقوم بفتحي حسابي شركاتيمعنا ،سنحتاج بالضافةيإلى الوثائقيالمذكورة أعله إلى المعلوماتي التاليةي منيأجل
معالجة الطلب الخاص بك:
●

اسم المالكين المنتفعين،

●

شهادة التأسيس،

●

عقد التأسيس،

●

معلومات المساهم،

●

أسماء الشخاص المخولين بالتوقيع ومنصبهم في الشركة.

نحني نجمعيهذه المعلوماتي مني أجلي الوفاءي بالتزاماتناي التنظيميةيولتحديد ماي إذايكنت مستوفيًاي للمعاييري المنصوصيعليها
في توجيه السواق في الدواتيالمالية وكذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة غسل الموال في دولة الكويت حتى
يتسنىي لكي فتحي حسابي معي  .JM Financialيتمي جمعي هذهي المعلوماتي عني طريقي نموذجي طلبي الحسابي الذيي تقوم
بإرساله إلينا بشكل مباشر.
علماي عني طريقي البريدي اللكترونيي متىي وإذاي حدثيذلك .وسيكون
نحني نقومي بتحديثي سياستناي بشكلي دوريي وسنحيطكي
ً
متوفرا ي في ي جميع ي الوقاتيي على ي الموقع ي اللكتروني
ي
السياسة
الصدار ي الحدث ي والمعمول ي به ي من ي هذه ي
ً
 .www.jmfinancialkw.comوتصبحي أيي سياسةي معدلةي ساريةي وتدخلي حيزي التنفيذي علىي الفوري بعدي نشرهاي علىيموقعنا
اللكتروني.
نحن نستخدم المعلومات الخاصة بك في الغراض التالية:
التسجيل والدارة
يتمي استخدامي المعلوماتي التيي نجمعهاي فيي إدارةي وتسييري وتسهيلي علقتكي التعاقديةي معنا .قدي يشملي ذلكي مشاركة
المعلوماتي بيني  JM Financialوشركاتي مجموعتناي وأطرافي ثالثةي علىي النحوي المنصوصي عليهي فيي قسمي " الفصاحيعن
المعلومات" .عندي مشاركةي هذهي المعلومات،ي فإنناي نلتزمي بجميعي المعاييري القانونيةي والمهنيةي المعمولي بهاي فيماي يتعلق
بحماية البياناتيوالمعلومات الشخصية.

بجانبي أموري التشغيلي اليوميي لحسابك،ي قدي نستخدمي المعلوماتي لنشاءي بياناتي إحصائيةي مني أجلي الوفاءي بمتطلباتنا
القانونية والمحاسبية ،وتحليل أعمالنا ،بالضافة إلى إدارةيالمخاطر وإجراءاتيالعمل الداخلية.
إذاي أردناي استخدامي المعلوماتي الخاصةي بكي بطريقةي مختلفةي عني الغرضي الذيي تمي جمعهاي مني أجله،ي سنطلبي منكيأول ً
الموافقة قبل أن نقوم بذلك الستخدام.
التصالت
عندي التقدمي بطلبي للحصولي علىي حسابي معناي أوي عندي تقديمي تفاصيلي التصالي بكي عبري هذاي الموقعي اللكتروني،ي يمكنكيأن
تتوقعي أني يتمي التصالي بكي عبري الهاتفيو /أوي البريدي اللكترونيي فيماي يتعلقي بالحسابيو /أوي العلناتي أوي التحديثاتيعلى
المنتجات والخدمات.
عندي قيامكي إرسالي رسالةي بريدي إلكترونيي أوي أيي مراسلتي أخرىي إلينا،ي قدي نحتفظي بهذهي الرسالةي مني أجلي معالجة
استفساراتك والرد على الطلبات و /أويتحسين خدماتنا.
الفصاح عن المعلومات
في :JM Financial
مني أجلي توفيري منتجاتناي وخدماتناي لكم،ي قدي تقومي  JM Financialبالفصاحي عني المعلوماتي الخاصةي بكمي ليي شركةيمن
شركات مجموعتنا .فمن خلل مشاركة معلوماتك الشخصية ،سنضمن حصولك على نفس مستوى المان الذي تطبقه JM
.Financial
للطراف الثالثة:
قد يتضمن الفصاح لطرف ثالث ما يلي:
●

وكالت المراجع الئتمانية وغيرها من المؤسسات التي تساعدنا وتساعد الخرين في اتخاذ قراراتيالئتمان
وتقليل حوادث الحتيال؛

●

في إطار تنفيذ ضوابط منع انتحال الهوية وضوابطيمراقبة الئتمان؛ي

●

للجهات الرقابية والهيئات الحكومية في أي ولية قضائية ،أينما يجب علينا القيام بذلك بموجب القانون؛يو/أو

●

يعاما.
عندما يشكل الفصاح عن تلك المعلومات واجبًا ً

لن نفصح عن المعلومات الشخصية الخاصة بك لطراف ثالثة ،باستثناء ما تنص عليه هذه السياسة.
منع وقوع الجريمة وكشفها
قدي نحتاجي إلىي تسليمي المعلوماتي الخاصةي بكي إلىي الداراتي الحكوميةي أوي الهيئاتي الرقابيةي والتنظيميةي ( بماي فيي ذلكي وزارةي
التجارةيوالصناعة) أوي الشرطةي أوي أجهزةي إنفاذي القانوني أوي إحدىي المحاكميالقانونية .يتمي القيامي بذلك،ي علىي سبيليالمثال،
للمساعدة في منع وقوع الجريمةي (غسل الموال/الحتيال) ،أو لتلبية متطلبات قانونيةيأو لي أغراض قانونية أخرى.
تصحيح المعلومات وتحديثها
نحنينبذل قصارىي جهودناي لضماني أني المعلوماتيالتي نحتفظي بهايعنك دقيقةي ومستكملةيفي جميعيالوقات .مع ذلك ،إذا
طرأ أي تغيير على المعلومات التي قدمتها إلى  ،JM Financialيجب عليك إبلغنا على الفور بهذه التغييرات.
حق الوصول إلى المعلومات الخاصة بك
يحقي لكي الوصولي إلىي بعضي أوي كلي المعلوماتي التيي تحتفظي بهاي  JM Financialعنك .يمكنكي الحصولي علىي هذه
المعلوماتيمن خلل طلب ذلك منايخطيًا .نحن نحتفظ بالحق في طلب رسوم طفيفةي مقابليإرسال المادة على نحو يتم
تقييمه على أساس كل حالة على حدة .يجب إرسال جميع الطلبات عن طريق قسم المتثال.
المراقبة

يأيضا مراقبة رسائليالبريد اللكتروني وأنظمةيالتراسل
نحن نسجل جميع مكالماتنا الهاتفية لغراض أمنيةيوتدريبية .ويتم ً
الخرى.
أمن/تخزين المعلومات
تقومي شركةي  JM Financialبتخزيني جميعي المعلوماتي علىي خوادمناي الموجودةي بداخلي دولةيالكويت .كماي توجديخوادم
احتياطية في موقع آمن خارج دولة الكويت.
نحني نستخدمي خوادمي آمنةي مني أجلي تخزيني المعلوماتي الخاصةي بكي وضماني التخزيني السليمي للبيانات .ويتمي إبقاء
المعلومات الخاصة بك مشفرة لسباب متعلقة بالتدابيريالمنية.
تحظىي حمايةي خصوصيةي وسريةي معلوماتكي الشخصيةي بأهميةي جوهريةي لنا .ونحني نتخذي جميعي التدابيري المنيةي المناسبة
للحماية من الوصول غير المصرح به للبياناتيوالمعلومات الشخصية أو تغييرها أو إفشاءها أو تدميرها.
نحني نقصري الوصولي إلىي المعلوماتي الشخصيةيعلى الموظفيني والمتعهديني والوكلءي مني أجليتقديم خدماتناي أوي تطويرهايأو
تحسينها.
تقوم  JM Financialبتخزين المعلوماتي وفقًاي لقانوني حمايةي البياناتيلعام  .1998ول يعد إرسال البياناتيعبر النترنت
تام ا .ونحني ل نضمني ول نستطيعي أني نضمني أماني المعلوماتي التيي يتمي جمعهاي أوي إرسالهاي إلكترونيًا؛ي ومعي ذلك
آمنًاي أمانًاي ً
فنحني نتخذي جميعي الخطواتي الضروريةي لتوفيري أفضلي قدري ممكني مني المان .ونتيجةي لعدمي مقدرتناي علىي ضماني المان،
ستقوم بإرسال البياناتيعلى مسؤوليتك الشخصية.
ملفات تعريف الرتباط
ملف تعريف الرتباط هو ملف صغير يتكون من حروف وأرقام ويتم تحميله على جهاز المستخدم عندما يقوم بزيارةي
مواقع إلكترونيةيمحددة .يسمح ملف تعريف الرتباط للموقع اللكتروني بتمييز الجهاز الخاص بالمستخدم.
يحتوي ملف تعريفي الرتباطي علىياسم موقع النترنتي (النطاق) الذي جاءي منهي ملفي تعريفي الرتباطي وعمري ملفيتعريف
الرتباط (ينتهي ملف تعريف الرتباط عادة بعد فترة زمنية محددة).
كيف نستخدم ملفات تعريف الرتباط المؤقتة
نحني نستخدمي ملفاتي تعريفي الرتباطي المؤقتةي لتسمحي لكي بحملي المعلوماتي عبري صفحاتي موقعناي وتجنبي الضطراريإلى
إعادة إدخال المعلومات.
ملفات تعريف الرتباط الدائمة
نحن نستخدم ملفات تعريف الرتباط الدائمة:
●

من حين لخر لمساعدتنا في تمييزك كزائر عندما تعود لزيارةيموقعنا اللكتروني ولرصد استخدامك لموقعنا
اللكتروني؛

●

لتتيح لنا ربطك بأي من الشركاء أو المنتسبين إذا كنت قد أتيت إلى موقعنا اللكتروني عبر إعلن مدفوع أو
لفتة منشورة على موقع إلكترونييتابع لحد المنتسبين أو الشركاء.

إدارة إعدادات ملفات تعريف الرتباط الخاصة بك
لمعرفة المزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الرتباط وكيفية إدارتها
استخدم ملفات تعريف الرتباط على موقعنا اللكتروني وما هي المعلومات التي نجمعها.

