
 سياسة الخصوصية
 

 الخصوصية سياسة قراءة يرجى. الموقع هذا ومستخدمي زوار جميع من الخصوصية على بالحفاظ ملتزمون نحن

 لهذه فقاو بك الخاصة الشخصية المعلومات نستخدم. لنا تقدمها التي المعلومات وحماية استخدام كيفية لفهم التالية

 مفعول رييس أن إلى الخصوصية، سياسة في آخر الى وقت من البيانات استعراض وسيتم. فقط الخصوصية السياسة

 باستخدام. ةالمتغير للبيئة مالئمة تزال ال أنها وضمان والممارسات عملياتنا وتغييرات والتكنولوجيا، الجديدة القوانين

 .أدناه المبين النحو على الشخصية معلوماتك باستخدام لنا تسمح فإنك الموقع، هذا

 
 ؟المعلومات الشخصية التي نجمعهاما هي 

 

لفتح حساب معنا، فهناك بعض المعلومات التي سنطلبها منك من أجل القيام بذلك. تتضمن هذه التقدم إذا قررت 

، االتصال تفاصيل، تاريخ الميالد، العنوان، التفاصيل الشخصية مثل االسم ،المعلومات على سبيل المثال ال الحصر

 ل والخصوم والمعلومات المالية الضرورية األخرى.األصو، تفاصيل التوظيف

قد نطلب أيضا مزيدا من المعلومات لمساعدتنا على تحسين الخدمات التي نقدمها لكم. نحصل على  ،من وقت الى آخر

معظم المعلومات مباشرة من عمالئنا من خالل استمارات الطلب أو غيرها، والحفاظ على السجالت من المعلومات 

استخدامك للموقع، مثل الصفحات التي  دي سياق خدمة العمالء الجارية. يجوز لنا أيضا جمع المعلومات عنالمقدمة ف
 تمت زيارتها، ووتيرة ومدة الزيارة واألنشطة التجارية.

كيف نستخدم هذه المعلومات؟ سنستخدم المعلومات التي تم جمعها منك لتوفير المعلومات والخدمات التي تطلبها 

 جودة خدماتنا. تستخدم المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها من أجل:ولتحسين 

  إنشاء وإدارة حسابك 

  مراجعة احتياجاتك المستمرة 

  تعزيز خدمة العمالء والمنتجات 

 .توفير المعلومات أو الفرص المستمرة التي نعتقد أنها قد تكون ذات صلة بك 

 الكشف عن المعلومات
 

 المعلومات أن يعني وهذا حساسة، معلومات على خاص بشكل المفروضة والقيود المعنية، الخدمة أو المنتج على اعتمادا
 :عنها الكشف يتم قد الشخصية

 لبحوث،ا المالية،، اإلداريةبالخدمات  لتزويدنامعهم  التعاقد تم الذين لنا المتخصصين والمستشارين الخدمات مقدمي .1
 .الخدمات من غيرها أو التأمين

 .(األوروبية االقتصادية المنطقة خارج أو داخل منهم أي يكون قد) المتبادلة عالقة معها لنا التعريف وسطاء .2
 .انونالق به يسمح أو عليه المتفق النحو على التنظيمية والسلطات القضائية والمجالس والمحاكم االئتمان، مقدمي .3
 .وكاالت مرجع أو االئتمانية التقارير .4

كنت ال تريد منا استخدام  إذا .العقد أو الفرد هذا يحدده الذي النحو على الفرد، قبل من مخول شخص أي .5

فقد ال نتمكن من مواصلة تقديم  بذلك،فيرجى إخبارنا كتابيًا. إذا قررت القيام  الشخصية،معلوماتك 

 المعلومات والخدمات و / أو المنتجات التي تطلبها.



 تحديث المعلومات الخاصة بك
 

داول المتفي أي وقت أن بياناتك الشخصية قد تغيرت أو أنك ترغب في أن تقوم  المتداول الخليجييمكنك إبالغ 

بحذف المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها عنك عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلينا على  الخليجي

support@gulftrader.com . ا ك الشخصية وفقً علوماتبتغيير أو حذف م المتداول الخليجيستقوم على أساس ذلك

، باستثناء الحد الذي نطلب فيه االحتفاظ بمعلوماتك الشخصية ألغراض تنظيمية أو قانونية حتى نتمكن من لتعليماتك

 مناسبة.تزويدك بالخدمات التي طلبتها واالحتفاظ بسجالت تجارية 

 )الكوكيز( استخدام ملفات تعريف االرتباط
 

ف ، والذي يتيح لنا استخدام ملفات تعريستخدام برنامج التداول الخاص بناا ، فستحتاج إلىإذا قمت بفتح حساب معنا

 ،عبارة عن معلومات في ملفات صغيرةباط هي االرتباط فيما يتعلق بوصولك إلى هذا الموقع. ملفات تعريف االرت

بك كنتيجة  الخاص ، يتم تخزينها على القرص الصلب لجهاز الكمبيوترن غالبًا رقم تعريف فريد أو قيمةوالتي تتضم
 إلى موقع الويب هذا.الدخول الستخدامك برنامج التداول هذا و

، بما في ذلك تقديم صفحات ر مالءمة وفعالية على هذا الموقعالغرض من هذه المعلومات هو تزويدك بتجربة أكث

ن مواقع الويب ديد مالع الويب وفقًا الحتياجاتك أو تفضيالتك. يتم استخدام ملفات تعريف االرتباط بشكل متكرر على

، ويمكنك اختيار ما إذا كان سيتم قبول ملف تعريف االرتباط وكيف يتم ذلك عن طريق تغيير تفضيالتك على اإلنترنت

يف ول ملف تعروخياراتك في متصفحك. قد ال تتمكن من الوصول إلى بعض أجزاء هذا الموقع إذا اخترت تعطيل قب
 اء اآلمنة على الموقع.، وخاصة األجزاالرتباط في متصفحك

 لذلك نوصيك بتمكين قبول ملف تعريف االرتباط لالستفادة من جميع الخدمات على الموقع.

 ما هي حقوقك
 

يمكنك توجيهنا إلى عدم الكشف عن معلومات شخصية غير عامة لبعض األطراف الثالثة غير المنتسبة. إللغاء 

، يرجى االتصال بممثل خدمة العامة مع أطراف ثالثة غير تابعةاالشتراك في مشاركة المعلومات الشخصية غير 

العمالء. ينطبق اختيار إلغاء االشتراك الذي أجراه مالك حساب واحد على حساب مشترك على جميع مالكي الحساب 

 المشترك. يجب إجراء اختيار إلغاء االشتراك لكل حساب منفصل تجريه معنا.

 االتصاالت
 

، سيتم التعامل مع أي اتصاالت أو مواد من أي نوع ترسله عبر البريد ذلك لخدمة معينةم يُنص على خالف ما ل

، بما في ذلك المعلومات أو البيانات أو األسئلة أو التعليقات أو االقتراحات على اإللكتروني أو ترسله عبر الخدمات

تقد أنها تك بيي طريقة نعالستخدام اتصاالترخيًصا  ناأنها غير مملوكة وغير سرية. بقبولك هذه االتفاقية، فإنك تمنح

، دون أي التزام أو التزام تجاهك. نحن أحرار في استخدام قع اإللكتروني أو في أي مكان آخر، سواء على المومناسبة

ى سبيل المثال ال ، علفي اتصاالتك ألي غرض بما في ذلك أي فكرة أو مفهوم أو معرفة تقنية أو معلومات واردة

 ر وتسويق المنتجات.، تطويالحصر

 ، بمراجعة اتصاالتك أو االحتفاظ بها.يحق لنا، ولكننا لسنا ملزمين



قد نراقب اتصاالتك لتقييم جودة الخدمة التي تتلقاها. يعد امتثالك لهذه االتفاقية أمًرا بالغ األهمية ألمان الموقع. أنت 

نراقب بها  يجراء قانوني فيما يتعلق بالطريقة التتوافق على أن أنشطة المراقبة لن تؤهلك أو تتسبب في اتخاذ أي إ

يجة نت تكبدها، لن نكون مسؤولين عن أي تكاليف أو أضرار أو نفقات أو أي التزامات أخرى اتصاالتك. في أي حال
 لنشاطنا الرقابي.

 تعديالت على السياسة
 

يتم نشر ، سماديًا بيان الخصوصية هذابتغيير ، قد نقوم بتحديث بيان الخصوصية هذا. في حالة قيامنا من وقت آلخر

البيان المعدل فوًرا على الموقع اإللكتروني وسننشر إشعاًرا على موقعنا إلعالمك بهذه التغييرات. أنت توافق على 
 قبول نشر بيان الخصوصية المعدل إلكترونياً على الموقع اإللكتروني كإشعار فعلي لك.

لهذا اإلشعار واتفاقية عمالئنا. نشجعك على مراجعة هذه السياسة  أي نزاع على بيان الخصوصية لدينا يخضع

ومراجعتها بشكل دوري حتى تعرف دائًما المعلومات التي نجمعها وكيف نستخدمها ولمن نكشف عنها. إذا كانت لديك 
 ، فيرجى االتصال بممثل خدمات العمالء.أي أسئلة ال يتناولها هذا البيان

 تكنولوجيا الطرف الثالث
 

من تكنولوجيا الجهات الخارجية لجمع المعلومات المطلوبة لقياس حركة المرور والبحث  المتداول الخليجيستفيد ي

 داول الخليجيالمتوالتحليالت. استخدام تكنولوجيا الطرف الثالث يستلزم جمع البيانات. لذلك نود أن نبلغ العمالء بين 

تمكن األطراف الثالثة من وضع أو قراءة ملفات تعريف االرتباط الموجودة على متصفحات المستخدمين الذين 

. قد تستخدم األطراف األخرى المذكورة أيًضا إشارات الويب لجمع المعلومات المتداول الخليجييدخلون إلى نطاق 

الويب. يرجى مالحظة أنه يمكنك تغيير إعدادات على  المتداول الخليجيمن خالل اإلعالنات الموجودة على موقع 

المشتركة المحلية والتقنيات المماثلة؛ ومع ذلك، من خالل القيام بذلك، قد يتم الملفات المتصفح لرفض أو تعطيل 
 .المتداول الخليجيتعطيل بعض وظائف خدمات 

 كيف تتواصل معنا
 

 ،و لديك شكوىالوصول إلى معلوماتك أو تغييرها أإذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه السياسة أو ترغب في 

 :التواصل مباشرة مع فيرجى االتصال بنا عبر الدردشة المباشرة أو البريد اإللكتروني أو من خالل

 

Support@gulftrader.com 
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