
 

  

 

 س�اسة الخصوص�ة
 

ي تتوافق تعد حما�ة الخصوص�ة وحما�ة المعلومات الشخص�ة والمال�ة لعمالئنا وزوار موقعنا من أهم أول��اتنا     اليت
 .رضا العمالء. توضح س�اسة الخصوص�ة التال�ة ك�ف نجمع معلوماتك ونحميها نا ومنها الحفاظ ع�مع ق�م

ي س�اسة الخصوص�ة هذە �ي إشارة إ�   "انغوت" "لدينا" أو "نحن" أو  "لنا" أو   كلمة  أي إشارة إ�
كة انغوت   �ف �ش

 للوساطة المال�ة ذ.م.م. 

، فإنك تمنح موافقتك ع�   ي
وىف جمع واستخدام وال�شف عن المعلومات  بفتح حساب أو باستخدام موقعنا اإلل��ت

ي س�اسة الخصوص�ة هذە
 .الشخص�ة من قبلنا كما هو موضح �ف

 لماذا �ستخدم معلوماتك الشخص�ة  .1

وأ�شطتنا.   وظائفنا  من  أ���  أو  لواحد  معقول  �شكل  ور�ة  تكون �ف عندما  الشخص�ة  المعلومات  بجمع  نقوم  (أ) 
 :و�شمل هذە

ي   • نا بخالف ذلك، لتوف�ي معلومات عن المنتجات تزو�دك بالمنتجات والخدمات اليت تطلبها، وما لم تخ�ب
ف الذين نعمل كوك�ل لهم. إذا كنت قد   ي نقدمها ومقد�ي المنتجات والخدمات الخارجيني والخدمات اليت

 
�
ون�ا ي أو تفاص�ل هاتفك المحمول، فقد نوفر لك معلومات إل��ت

وىف ف�ما    زودتنا بعنوان ب��دك اإلل��ت
 و تجات والخدمات؛يتعلق بتلك المن

 و  التحقق من ه��تك؛ •
اماتنا القانون�ة؛ • ف  و االمتثال الل�ت
ي تزو�دك بالدعم  •  و  ؛التقيف
ي أي استحواذ لطرف ثالث أو استحواذ محتمل •

كتنا    المشاركة �ف ي �ش
ي أصولنا؛ و يتعلق �ف

 أو �ف
ي  •

ر اتخاذ تداب�ي ال�تشاف ومنع عمل�ات االحت�ال أو الج��مة أو أي �شاط آخر قد يتسبب �ف  إلحاق ال�ف
 .بأعمالنا أو منتجاتنا وخدماتنا

نطلب   المثال،  سب�ل  ع�  بجمعها.  القانون  بموجب  مخولون  أو  مطالبون  ألننا  عنك  معلومات  نجمع  قد  (ب) 
غس المعلومات  ال مكافحة  لوائح  بموجب  ه��تك  من  للتحقق  ف  �شخص�ة  والقوانني اإلرهاب  األموال/مكافحة  ل 

 .التنظ�م�ة األخرى

ل �جوز   (ج) 
�
أ�ضا المنتجات    نا  تط��ر  ذلك  ي 

�ف بما  ألعمالنا،  المستقب�ي  للتخط�ط  الشخص�ة  معلوماتك  استخدام 
 .والبحث وتع��ز خدمة العمالء لدينا وتزو�دك بمعلومات عن أي فرص نعتقد أنها قد تكون ذات صلة بك

امات قانون ف ي �كون لدينا فيها ال�ت ي الحاالت اليت
ي مثل هذە الحاالت الموضحة أعالە، و�ف

  �ة أو تنظ�م�ة، واعتمادا� (د) �ف
 :ح�ث نكشف عن تلك المعلومات إ� ،ع� قيود معينة، فإنك توافق ع� ال�شف عن معلوماتك الشخص�ة

الهيئات التنظ�م�ة أو السلطات الحكوم�ة ذات الصلة كما هو مطلوب أو م�ح به أو مسم�ح به أو  •
 و ملزم بموجب القانون؛

؛حيثما ينطبق ذلك، أي شخص مخول من ق •  و  بلك، ع� سب�ل المثال، مستشارك الما�ي



 

  

ي �سه�ل أو دعم أعمالنا،   •
ي ذلك أولئك الذين �ساعدون �ف

مقدمو الخدمات من األطراف الثالثة، بما �ف
المستشار�ن  هؤالء  �شمل  أن  و�مكن  أ��� كفاءة،  �شكل  أعمالنا  إلدارة  جد�دة  برامج  تط��ر  أو 

ب و�دنا  ف ل�ت التعاقد معهم  تم  الذين  ف  المال�ة،  المتخصصني المعلومات،  تكنولوج�ا  المعلومات اإلدار�ة، 
ائب ، االمتثالالتنظ�م�ة،  ف  ،ال�ف  .أو الخدمات األخرى ،البحث ،التأمني

إرسال   إ�  يؤدي  قد  هذا  أن  وتفهم  تقر  فإنك  أعالە،  الموضحة  بالطرق  الشخص�ة  معلوماتك  �شارك  (ه) عندما 
الهاشم  معلوماتك الشخص�ة خارج  بينما نقوم بمحاوالت معقولة لحما�ة  �ةالممل�ة األردن�ة  . عند حدوث ذلك، 

ي �شاركها معنا، فإنك تقر بأننا قد ال نتمكن من   ي الخارج    الحصول ع�المعلومات الشخص�ة اليت
ف �ف تعهد من المستلمني

ام تعاقدي آخر للخصوص�ة  ف ف الخصوص�ة أو أي ال�ت ف الخصوص�ة والقدرة ع� إنفاذ قوانني مون بقوانني ف   بأنهم س�ل�ت
ف    ف�ما يتعلق بأي خرق قد �كون محدودا�  ف عن أي انتها�ات لتلك القوانني للغا�ة. ع� هذا النحو، لن نكون مسؤولني

ي  ي الخار�ب
 .من قبل ذلك المتل�ت

ف الخصوص�ة قد ال تنطبق أو   ا� ر نظ ي الخارج، فإننا نتفهم أنك    تكون  ألن قوانني
ف �ف قابلة للتنف�ذ ضد بعض المستلمني

ت عدم تقد�م المعلومات، فقد ال نتمكن   قد تختار عدم ال�شف عن معلوماتك الشخص�ة لنا. ومع ذلك، إذا اخ�ت
ي طلبتها  .من فتح حساب التداول الخاص بك أو تزو�دك بالمنتج أو الخدمة اليت

 
ي  .2

 نجمعها أنواع المعلومات الشخص�ة اليت

أو أ�شطتنا. فقط  نحن   أو أ��� من وظائفنا  لواحد  ور�ة �شكل معقول  ي تكون �ف اليت المعلومات الشخص�ة  نجمع 
�دي ورقم   ي وال�ب ًة اسمك وعنوانك السكيف ي نجمعها ونحتفظ بها منك مبا�ش �شمل أنواع المعلومات الشخص�ة اليت

ي  
ي وتفاص�ل الحساب الم��ف

وىف �د اإلل��ت ي �مكن استخدامها لتحد�د  الهاتف وعنوان ال�ب ها من المعلومات اليت وغ�ي
ف ولوائح مكافحة غس  ل األموال �ه��تك، حيت نتمكن من تقد�م المنتجات والخدمات المقدمة لك، واالمتثال لقوانني

 ب.  وتم��ل اإلرها
�
ي ذلك تار�ــــخ الم�الد والتعل�م والمهنة.    نقوم أ�ضا

نقوم  كما  بجمع المعلومات الد�موغراف�ة، بما �ف
ي ثروتك التق��ب�ة لتقي�م وضعك الما�ي 

ي وصا�ف ي التداول ودخلك السنوي التق��يب
تك �ف  .بتقي�م خ�ب

 ك�ف نجمع المعلومات الشخص�ة ونحتفظ بها  .3

الشخص�ة،   المعلومات  وأثناء جمع  قبل  قانون�ة وعادلة.  بوسائل  فقط  الشخص�ة  معلوماتك  نجمع  أن  �جب  (أ) 
ي   م من أجلها استخدام معلوماتك الشخص�ة وال�شف عنهاسنحصل ع� موافقتك لألغراض اليت ف  .نع�ت

اجع عنها (ب) بعد الموافقة، �مكنك   ي أي وقت.    ال�ت
اجع �ف نا. ير�ب مالحظة أننا  تواصل معالموافقة، ير�ب العن    لل�ت

موافقتك ع�    تراجعت عنقد ال نتمكن من تزو�دك بخدماتنا إذا قدمت معلومات غ�ي كاملة أو غ�ي دق�قة، أو إذا  
 .استخدام هذە المعلومات

سجالت  ومن  الهاتف�ة  والمحادثات  الطلبات  نماذج  خالل  من  ًة  مبا�ش منك  المعلومات  معظم  ع�  نحصل  (ج) 
و  المحفوظة  المعلومات    لدينا 

�
أ�ضا نحصل  قد  المستمرة.  العمالء  خدمة  س�اق  ي 

�ف عليها  الحصول  تم  ي  ع�    اليت
ي ذلك  

ي  اال تصن�ف  ال  اتهيئمعلومات من مصادر أخرى، بما �ف
وموفري التحل�الت وموفري معلومات البحث  ئتماىف

 .عامةومن خالل المصادر المتاحة لل

 
�
ون�ة أو تطب�قاتنا أو من خالل استخدام  ع� معلومات عنك من خالل استخدام   (د) قد نحصل أ�ضا ك لمواقعنا اإلل��ت

ون�ة  .ملفات تع��ف االرتباط ع� مواقعنا اإلل��ت

 
�
ي ذلك من خالل أبحاث السوق أو الدراسات االستقصائ�ة أو   (ه) قد نطلب أ�ضا

معلومات أخرى طواع�ة، بما �ف
ف خدماتنا أو تلب�ة احت�اج ف العروض الخاصة، حيت نتمكن من تحسني ف والمستقبليني  .ات أوسع لعمالئنا الحاليني



 

  

ي نقدمها لك وعالقتنا بك. قد تكون   ي نج��ــها معك ف�ما يتعلق بالخدمات اليت (و) �جوز لنا �سج�ل االتصاالت اليت
 
�
ي أو ع�ب الهاتف أو شخص�ا

وىف    هذە التسج�الت بتنسيق إل��ت
�
لنا وحدنا، و�شكل دل�ً� ع�    أو غ�ي ذلك، وستكون مل�ا

 .ت بيننا. قد يتم �سج�ل مثل هذە المحادثات الهاتف�ة دون استخدام نغمة تحذير أو إشعار آخراالتصاال 

ي نجمعها و�ستخدمها ونفصح عنها دق�قة وحديثة   (ز) سنبذل قصارى جهدنا للتأ�د من أن المعلومات الشخص�ة اليت
 .وكاملة وذات صلة

 التعامل مع المعلومات غ�ي المطل��ة  3.1

ي حال   معلومات شخص�ة لم نطلبها، فسوف نحتفظ بها فقط(أ) إذا تلقينا  
ور�ة �شكل م  �ف   ناسب إذا قررنا أنها �ف

ي يتم جمعها أو بالنظر إ� عدم   ع�    إفصاحكلواحد أو أ��� من وظائفنا أو أ�شطتنا، وأنك وافقت ع� المعلومات اليت
ي ظل هذە الظروف  مناسبأنه كان من غ�ي ال

 .بالنسبة لنا الحصول عليها �ف

وط، فسنقوم ب�تالف المعلومات أو عدم تحد�د ه��تها  .(ب) إذا لم يتم است�فاء هذە ال�ش

 جمال�ة الب�انات اإل  3.2

، ع� سب�ل  بذاته�ي ب�انات عامة عن مجموعات من األشخاص ال تحدد ه��ة أي شخص    جمال�ة (أ) الب�انات اإل 
ي  

ي    قطاعالمثال عدد األشخاص �ف
ف الذين �شاركون �ف  :من أجل اإلجمال�ةات. �ستخدم الب�انات المشتق تداولمعني

ف تج��تك معنا؛ و ) 1( ي فهم ك�ف�ة استخدامك لمنتجاتنا وخدماتنا وتحسني
 مساعدتنا �ف

التفاعل معك �شكل أ���  )  2( ي نتواصل بها معك �شأن منتجاتنا وخدماتنا حيت نتمكن من  تخص�ص الط��قة اليت
 .فعال�ة

ي العمل أو  جمال�ةاإل (ب) �جوز لنا مشاركة الب�انات 
كائنا �ف  .القطاعمع �ش

 تم حذف هذە المادة  3.3
 

 حفظ السجالت  3.4

مكافحة غس  لوائح وس�اسات  بموجب  أنه  باالحتفاظ � ير�ب مالحظة  نحن مطالبون  اإلرهاب،  وتم��ل  األموال  ل 
 .سنوات ع� األقل بعد توقفنا عن تقد�م خدماتنا لك خمس �سجالت تع��ف العمالء وسجالت المعامالت لمدة  

 عالمك إ

ة، سنتخذ خطوات م إلعالمك بك�ف�ة جمعنا لمعلوماتك ولماذا،    ناسبة(أ) عندما نتل�ت معلومات شخص�ة منك مبا�ش
 .شكوىك�ف�ة الوصول إليها، أو الس�ي لتصح�حها أو تقد�م لك  حدد نو  ، عنها له ومن قد نكشف  

أح�ان نقوم   (ب) 
�
خارج�ة  ا جهات  من  الشخص�ة  معلوماتك  و بجمع  تدرك  ،  ال  بجمع  قد  قمنا  إذا  ذلك.  فعلنا  أننا 

 .إلعالمك بهذە المجموعة ناسبةمعلومات �مكن استخدامها لتحد�د ه��تك، فسنتخذ خطوات م

 نتواصل قد مع من 

ي نتبادل معها معلوماتك ع� سب�ل المثال ال الح�   (أ) اعتمادا�  ي لد�ك، �شمل ال��انات اليت  :ع� المنتج أو الخدمة اليت

 ين �ح�لون أعمالك إلينا؛ الوس�ط والوكالء الذ  •



 

  

ف الذين نعمل كوك�ل  • ف ومقد�ي المنتجات والخدمات الخارجيني مزودي المنتجات والخدمات التابعني
ي أع��ت عن اهتمامك  وذلك  لهم،   ي تبحث عنها أو اليت حيت يتمكنوا من تزو�دك بالمنتج أو الخدمة اليت

 بها؛ 
 المدققون الذين نعينهم لضمان نزاهة عمل�اتنا؛  •
ي ذلك  •

، وك�ل الأي شخص يت�ف ن�ابة عنك، بما �ف مسؤول،  ال منفذ، ال محاسب، ال، اتتس��المحا�ي
؛أو ال  و�ي

 ؛)تفاص�ل عنكد أي (لتأ�� الشخص الذي أحالك لنا  •
 م�ح لها بذلك؛ كان الهيئات التنظ�م�ة والوكاالت الحكوم�ة إذا لزم األمر أو   •
 وكاالت إعداد التقار�ر االئتمان�ة؛ •
كات الت • ف �ش ف المرجع�ة، حني حة ووكاالت التأمني ف المق�ت كات التأمني ي ذلك �ش

، بما �ف ف ي قبول    أمني
نفكر �ف

ف منك، و�ذا كان األمر كذلك،   وط؛ فعلينا معرفة عرض تأمني  ال�ش
إذا كنت �س� للحصول ع� ائتمان منهم،    ،بناًء ع� طلبها   ، المؤسسات والمنظمات المال�ة األخرى •

 كانوا س�قدمون لك االئتمان؛  حيت يتمكنوا من تقي�م ما إذا 
المستثم��ن والمستشار�ن واألوص�اء ووكاالت التصن�ف ح�ث يتم تجميع و�يع التسه�الت االئتمان�ة   •

 تور�ق)؛الوالذمم المدينة (
ي تقدم بالتعاون معنا المنتجات والخدمات حيت تتمكن من تقد�م  • المنظمات والجمع�ات األخرى اليت

 منتجاتها وخدماتها لك؛ و
ي تلك الجمع�ات ال •

ي نق�م معها عالقة تقارب للتحقق من عض��تك �ف جمع�ات أو المنظمات المهن�ة اليت
 .أو المنظمات

 .(ب) قد ال �قت� استخدامنا أو إفصاحنا عن المعلومات الشخص�ة ع� األمثلة المذكورة أعالە

ف بال�شف عن معلومات العمالء بموجب القانون، ع�   سب�ل المثال بموجب أوامر المحكمة  (ج) قد نكون مطالبني
 
�
وفقا القانون�ة  اإلشعارات  أو   أو  بالعق��ات  المتعلقة  ف  القوانني بموجب  أو  االجتما�ي  الضمان  أو  ائب  ال�ف ف  لقوانني

 .تم��ل اإلرهابمكافحة ل األموال أو �مكافحة غس 

 االستعانة بمصادر خارج�ة  3.5

ف بمصادر   �د بالجملة،  (أ) نكشف عن المعلومات الشخص�ة عندما �ستعني ي ذلك ال�ب
خارج�ة لوظائف معينة، بما �ف

الديون، ودعم   داد  واس�ت الب�انات،  و�نتاج   ، المبا�ش والتس��ق  السوق،  وأبحاث  الش�كات،  ودفاتر  البطاقات  و�نتاج 
 
�
ف أنظمتنا    تكنولوج�ا المعلومات. �س� أ�ضا اء من وقت آلخر لمساعدتنا ع� تحسني للحصول ع� مساعدة الخ�ب

 .نا وخدماتناومنتجات

 
�
ي تزو�دك بالخدمات الم�ف�ة وجها

كات المحل�ة، للمساعدة �ف ، ع� سب�ل المثال، ال�ش ف   (ب) �ستخدم وكالء م�فيني
 .لوجه. �قوم هؤالء الوكالء بجمع المعلومات الشخص�ة ن�ابة عنا

ي قد تصبح فيها المعلومات الشخص�ة معروفة   ي جميع الظروف اليت
ووكالئنا ومقد�ي الخدمات   للمتعاقدين معنا (ج) �ف

�مكن   ال  مطبقة.  ��ة  ترتيبات  هناك  ف  أو    للمتعاقدينالخارجيني استخدام  ف  الخارجيني الخدمات  ومقد�ي  والوكالء 
 .ال�شف عن المعلومات الشخص�ة ألي أغراض أخرى غ�ي أغراضنا

امنا بحما�ة (د)  ف نبذل قصارى جهدنا للتعامل فقط مع األطراف و  ،معلومات العمالء ع� محمل الجد نحن نأخذ ال�ت
 .السلوكو�ظهرون نفس  ا نفس الق�مالذين �شاركون

 



 

  

كاء  .4 كات التابعة لنا وال�ش  ال�ش

كات التابعة   ي طلبتها أو إذا كانت المعلومات مطل��ة لتوف�ي  لنا  قد �شارك المعلومات مع ال�ش المنتج أو الخدمة اليت
 
�
كات التابعة لنا. �جوز لنا أ�ضا ي تقدمها ال�ش ي المنتجات أو الخدمات اليت

و�دك بفرصة المشاركة �ف ف ا�ات    ل�ت إقامة �ش
كات أخرى تقدم منتجات وخدمات عال�ة الجودة قد   كة مع �ش ي قد �شمل اتفاق�ات �س��ق مش�ت وتحالفات، واليت

ي احت�اجاتك و�تم �سل�مها بط��قة مف�دة  تكون ذات ق�مة لعمالئنا  . من أجل ضمان أن هذە المنتجات والخدمات تليب
كات التابعة والتحالفات. هذا �سمح لهم بفهم العروض   كاء وال�ش وذات صلة، قد �شارك بعض المعلومات مع ال�ش

المحالاأل��� صلة و  األغراض  استخدام معلوماتك الشخص�ة ع�  �قت�  أفضل.  ي عالقتنا مع  فائدة �شكل 
�ف ددة 

كة التابعة �ك أو ال�ش  .ال�ش

نحن ال نبيع معلوماتك الشخص�ة أو نرخصها أو نؤجرها أو نكشف عنها بأي شكل آخر ألي طرف ثالث ألي سبب،  
ي ال�شف عن معلوماتك الشخص�ة ألطراف 

ي س�اسة الخصوص�ة هذە. نحتفظ بالحق �ف
باستثناء ما هو موضح �ف

ي القانون
ذلك للسلطات التنظ�م�ة أو سلطات إنفاذ القانون أو السلطات الحكوم�ة األخرى. قد    ثالثة حيثما �قت�ف

 
�
ورة لحما�ة حقوقنا    نكشف أ�ضا ، أو عند ال�ف ي

ورة لوكاالت اإلبالغ أو التحص�ل االئتماىف عن معلوماتك حسب ال�ف
 .أو ممتل�اتنا

كة أخ اك �ش ف خدماتنا المقدمة إل�ك، قد نقوم ب��ش ي تحسني
ي الخارج) لمساعدتنا  لمساعدتنا �ف

رى (قد تكون موجودة �ف
ي تنف�ذ وظائف داخل�ة معينة مثل معالجة الحساب، واال 

أو   ،، وخدمة العمالء، واستطالعات رضا العمالء ست�فاء �ف
 .عملنابأ�شطة جمع الب�انات األخرى ذات الصلة  

 
�
ي   قد نقوم أ�ضا

ب�اناتنا لمساعدتنا �ف و�د طرف بمعلومات العم�ل من قاعدة  ف تحل�ل وتحد�د احت�اجات العم�ل    ب�ت
كة �شكل صارم ع� أداء المهمة   و�خطار العمالء بعروض المنتجات والخدمات. �قت� استخدام المعلومات المش�ت
ي �شارك معها المعلومات الشخص�ة حما�ة   ف ع� جميع األطراف الثالثة اليت ي نطلبها ول�س ألي غرض آخر. يتعني اليت

ي نح�ي بها المعلومات الشخص�ةالمعلومات الشخص�ة بط��قة م   .ماثلة للط��قة اليت

 حقوقك  .5
 الوصول  5.1

 
�
إمكان�ة الوصول إ� معلوماتك الشخص�ة ما لم تكن هناك أسباب قانون�ة معينة تمنعنا من الق�ام   (أ) سنمنحك دائما

ف علينا تزو�دك ب�مكان�ة الوصول إ� معلوماتك الشخص�ة إذا  :بذلك. ال يتعني

 أو  للح�اة أو السالمة العامة؛  تهد�دا� فيها أن  نا عتقدا •
 أو   تأث�ي غ�ي معقول ع� األفراد اآلخ��ن؛ كان هناك •
 أو ؛عابثالطلب كان  •
 أو متاحة عادة �سبب اإلجراءات القانون�ة؛�ست المعلومات ل أن •
 أو �ف بالمفاوضات معك؛تقد كانت  •
؛ كان األمر  • ي

 أو غ�ي قانوىف
 أو  ؛علوماتك الشخص�ة للخطر عرض م�اي سلوك جس�م من جانبك قد   •
ر بأ�شطة هيئ • طة) اتمن المحتمل أن �لحق ال�ف  أو  ،اإلنفاذ (مثل ال�ش
 .من شأنه أن ��ف ���ة معلوماتنا التجار�ةكان  •

. إذا كانت لد�ك  
ً
ك بالسبب كتابة ي طلبتها، فسنخ�ب أي دوا�ي  (ب) إذا لم نتمكن من تقد�م معلوماتك بالط��قة اليت

بنا ع�  للقلق تقد�م شكوى عن ط��ق االتصال  ي إ�+  96265885260، �مكنك 
وىف إل��ت ب��د   أو �مكنك إرسال 

.com.joscustomerservice@INGOTBroker 



 

  

 التصحيح  5.2

 
�
ي نحتفظ بها    (أ) إذا كنت تعتقد أن هناك خطئا ي المعلومات، ع� سب�ل المثال إذا كنت تعتقد أن المعلومات اليت

�ف
�ب تحد�ث ب�ان  ل�ستغ�ي دق�قة أو قد�مة أو غ�ي كاملة أو   ف أو   منصةاتك ع�ب  ذات صلة أو مضللة، ف�ي المتداولني

حيت نتمكن من تحد�ث التفاص�ل   :com.joscustomerservice@INGOTBrokermailto. االتصال بنا ع�ب 
 .الخاصة بك

إذا رفضنا تصحيح   إشعارا� (ب)  لك  الذي طلبته، فسنقدم  النحو  الشخص�ة ع�     المعلومات 
�
أسباب    كتاب�ا يوضح 

 .الرفض واآلل�ات المتاحة للشكوى وأي معلومات أخرى ذات صلة

 
�
ي  معلومات غ�ي صح�حة لآلخ��ن، ف�مكنك أن تطلب منا إخبارهم بالمن أننا قدمنا    (ج) إذا كنت قلقا معلومات اليت

 .إذا لم نتمكن من تغي�ي التفاص�لعلمك إذا استطعنا أو سن هذە المعلوماتم بتصحيح . سنقو ترغب بتعد�لها 

ي 
وىف إل��ت ب��د  بها عن ط��ق إرسال  ي نحتفظ  اليت الوصول إ� معلوماتك الشخص�ة   إ�  (د) �مكنك أن تطلب منا 

.com.joscustomerservice@INGOTBroker 

ي أقرب وقت ممكن بالشكل الذي ت��دە ح�ث �كون ذلك م
 (ه) سنمنحك الوصول إ� معلوماتك �ف

�
   ناسبا

�
.  وعمل�ا

) أر�عة ع�ش  ي غضون 
ي  14سنس� لالمتثال لطلبك �ف

النهاىئ الموعد  بهذا  الوفاء  تعذر  إذا  يوم من استالمه، ول�ن   (
ف (�سبب ظروف ا ي غضون ثالثني

 30ستثنائ�ة، فسيتم التعامل مع طلبك �ف
�
لنتمكن من توف�ي خ�ار الول�ج ير�ب   ) يوما

 جاتك. اتزو�دنا باحت�

 
�
ي طلب تصحيح المعلومات إذا لم نتمكن من تصحيح ذلك لك. وفقا

لذلك، قد    (و) نحن مطالبون بمساعدتك �ف
قة األ��� فعال�ة لتقد�م طلب التصحيح �ي إرساله إ�  نحتاج إ� التحدث إ� أطراف ثالثة. ومع ذلك، فإن الط��

ي تعتقد أنها ارتكبت الخطأ  .المؤسسة اليت

ي غضون خمسة (  نعلمك(ز) إذا تمكنا من تصحيح المعلومات، فس 
قرار بالق�ام بذلك. ال) أ�ام عمل من اتخاذ  5�ف

 
�
. إذا كانت هناك حاالت عنه  ب�خبارنا ب�خطار األطراف الثالثة ذات الصلة وكذلك أي شخص آخر تقوم    سنقوم أ�ضا

   فسنعلمكال �مكننا فيها الق�ام بذلك،  
�
 .كتاب�ا

ي غضون خمسة (
 �ف

ً
ح السبب كتابة ) أ�ام عمل من اتخاذ هذا  5(ح) إذا لم نتمكن من تصحيح معلوماتك، فسن�ش

 .القرار

ف ( (ط) إذا وافقنا ع� ي غضون ثالثني
 30تصحيح معلوماتك، فسنقوم بذلك �ف

�
ة أطول  بطلال من تار�ــــخ  ) يوما ، أو ف�ت

 .كما هو متفق عل�ه بيننا و�ينك

ي مدته ثالثون    التعد�الت(ي) إذا لم نتمكن من إجراء   ي غضون إطار زميف
 )  30(�ف

�
ي المتفق عل�ه،    يوما أو اإلطار الزميف

المتوقع   التأخ�ي وأسبابهحدوث  ب  نعلمكف�جب أن   المشكلة،  ل   والموعد   و حل 
�
الموافقة كتاب�ا لمنحنا    نطلب منك 

 .الم��د من الوقت

 ب�اناتك الشخص�ة  حذفطلب  5.3

ي حالة عدم وجود سبب وج�ه لنا ال 
. ومع ذلك،  ستخدامها �مكنك أن تطلب منا حذف أو إزالة الب�انات الشخص�ة �ف

 1الحظ أنه  
�
ي سيتم إخطارك بها، إن    حذفمن االمتثال لطلبك بال  ) قد ال نتمكن دائما ألسباب قانون�ة محددة واليت

ي وقت طلبك؛ 
ي تقد�م خدماتنا لك إذا طلبت مسح ب�اناتك الشخص�ة2وأمكن، �ف

 .) قد ال نتمكن من االستمرار �ف

 



 

  

 سالمة معلوماتك الشخص�ة  .6
 جودة معلوماتك الشخص�ة  6.1

ي نجمعها و�ستخدمها أو نكشف عنها دق�قة وحديثة وكاملة وذات صلة(أ) نحن نضمن أن المعلومات    .الشخص�ة اليت

ي لدينا عنك   تنا إذا تغ�ي مع التواصل(ب) ير�ب  ي قدمتها لنا أو إذا كنت تعتقد أن المعلومات اليت أي من التفاص�ل اليت
 .ثةيل�ست دق�قة أو حد

 
�
ي نحتفظ بها، ع� سب�ل المثال، العنوان، من خالل    اءاتإجر  (ج) قد نتخذ أ�ضا لتحد�ث المعلومات الشخص�ة اليت

 .جمع المعلومات الشخص�ة من المصادر المتاحة للجمهور مثل أدلة الهاتف أو القوائم االنتخاب�ة

 أمن المعلومات الشخص�ة  6.2

مون بحما�ة أي معلومات شخص�ة نحتفظ بها عنك من سوء االستخدام ف والتدخل والخسارة والوصول    (أ) نحن مل�ت
 .غ�ي الم�ح به والتعد�ل واإلفشاء

. نحن  لمعلوماتكمن  واأل   الحما�ة(ب) لهذا الغرض، لدينا مجموعة من الممارسات والس�اسات المعمول بها لتوف�ي  
 .هذە التداب�ي المستمرة من خالل مراجعتها بانتظاممالئمة  نضمن 

نا األمن�ة، ع� سب�ل   :المثال ال الح�(ج) �شمل تداب�ي

اماتهم ف�ما يتعلق بمعلوماتك الشخص�ة؛1( ف  ) توع�ة موظفينا بال�ت

 عند الوصول إ� أنظمتنا؛ ال��ة مطالبة موظفينا باستخدام كلمات المرور  ) 2(

نت) 3( ورموز وصول   ،�شف�ي الب�انات المرسلة من جهاز ال�مبيوتر الخاص بك إ� أنظمتنا أثناء المعامالت ع�ب اإلن�ت
 العمالء المنقولة ع�ب الشبكات؛

الحما�ة  )  4( جدران  ون�ة  استخدام  دخول  اإلل��ت من  للحما�ة  وسات  الف�ي فحص  وأدوات  التسلل  وأنظمة كشف 
وسات إ� أنظمتنا؛   األشخاص غ�ي الم�ح لهم والف�ي

ون�ة ألغرا ةأو آمنخاصة  شبكاتأو  �شف�ي  استخدام) 5(  ض االستعانة بمصادر خارج�ة؛عند نقل الب�انات اإلل��ت

 ؛ و الملموسةالتخ��ن اآلمن للسجالت ) 6(

ات والحراس (حسب االقتضاء) للحما�ة من  )  7( ون�ة مثل أجهزة اإلنذار وال�ام�ي استخدام الوسائل الماد�ة واإلل��ت
ي 
 .الوصول غ�ي الم�ح به إ� المباىف

ي نحتفظ بها ع� أنها  ور�ة ألي غرض، فإننا نضمن    (د) عندما يتم تحد�د المعلومات اليت �شكل    إتالفها لم تعد �ف
أو   التقطيع  ط��ق  عن  المثال،  سب�ل  ع�  وآمن،  إزالة   التم��قفعال  ط��ق  عن  أو  الورق�ة  السجالت  حالة  ي 

�ف
(إزالة   ي حالة السجالت   المغنطةالمغناط�س�ة 

ال�ه��ائ�ة) والوسائل األخرى �ف الت�ارات  تناوب  باستخدام  للوس�ط 
ون�ةوالمعدات ا  .إلل��ت

نت  انغوت التعامل مع .7  ع�ب اإلن�ت

. كان  ألي شخص �جب اال تفصح عن كلمة المرور الخاصة بك و ��ة معلومات حسابك محم�ة بكلمة مرور جميع 
 
�
ة معينة من عدم النشاط.   لم��د من الحما�ة لمعلوماتك الشخص�ة، سينت�ي وقت �سج�ل الدخول تلقائ�ا بعد ف�ت



 

  

ي نقدم   انغوت ال �ستطيع ون�ة اليت ضمان أو قبول المسؤول�ة عن ممارسات الخصوص�ة أو محتوى المواقع اإلل��ت
 .روابط لها

 خرى األ  دولال .8

ي تقدم خدمة لنا خارج  أنت  (أ)   وري نقل معلوماتك إ� المنظمات اليت الممل�ة األردن�ة  تقر بأنه قد �كون من ال�ف
 ، وتوافق ع� هذا النقل. الهاشم�ة

ي السحابة حفظ(ب) �جوز لنا  
. نظرا�  الرقم�ة معلوماتك �ف ي

وىف ألنه �مكن   أو أنواع أخرى من التخ��ن الشب�ي أو اإلل��ت
ي أو المتصل بالشبكالوصول إ� التخ��ن اإل

وىف نت،    اتل��ت معرفة البلد الذي قد يتم  فمن بلدان مختلفة ع�ب اإلن�ت
ف�ه بمعلوماتك  فعا�ً   االحتفاظ  أمرا�  �عد  ال   

�
عن  دائما ال�شف  يتم  فقد  الط��قة،  بهذە  معلوماتك  تخ��ن  تم  إذا   .

ي دول أخرى غ�ي تلك المدرجة. 
 المعلومات �ف

ي تلك  (ج) قد ُ�طلب من المنظمات الخار 
. �ف ي ي �شاركها معها بموجب قانون أجنيب ج�ة ال�شف عن المعلومات اليت

ف عن هذا ال�شف.   الحاالت، لن نكون مسؤولني

ي هذا البند  
. ومع ذلك، �مكنك  8(د) باستخدام خدماتنا، فأنت توافق ع� ال�شف عن معلوماتك كما هو موضح �ف

اجع عن ي أي وقت عن ط��ق االتصال بمكتبن  ال�ت
ي أننا قد ال نكون قادر�ن ع� االستمرار الموافقة �ف ا، ول�ن هذا قد �عيف

 إذا سحبت موافقتك.  لك خدماتنا بتقد�م 

 المسؤول�ة  ح�  .9

ي استخدام أو حما�ة  
ي نرتبط بها وال نتحكم �ف ف عن س�اسات الخصوص�ة أو محتوى المواقع اليت نحن لسنا مسؤولني

ي جمعتها تلك   المواقع. عندما تختار االرتباط بموقع و�ب ذي عالمة تجار�ة  المعلومات المقدمة من قبلك أو اليت
كة أو موقع و�ب مرتبط، قد ُ�طلب منك ي أي    مش�ت

ت �ف ها من المعلومات. إذا اخ�ت تقد�م معلومات التسج�ل أو غ�ي
كة   ي أي معلومات شخص�ة �شاركها مع تلك ال�ش

كة أخرى، فلن يتم التحكم �ف اء منتج أو خدمة تقدمها �ش وقت �ش
 جب س�اسة الخصوص�ة الخاصة بنا. بمو 

ي   ي تقدمها ستذهب إ� طرف ثالث و�جب أن تتعرف ع� س�اسة الخصوص�ة اليت ير�ب مالحظة أن المعلومات اليت
 يوفرها هذا الطرف الثالث. 

 استخدام (ملفات تع��ف االرتباط) .10

الخاصة بك و  التداول  ف أ�شطة  تأمني ي 
تع��ف االرتباط لمساعدتنا �ف أداء موقعنا ع�  نحن �ستخدم ملفات  لتع��ز 

ة يتم إرسالها من خادم ال��ب إ� جهاز ال�مبيوتر الخاص  نت. (ملفات تع��ف االرتباط �ي ملفات نص�ة صغ�ي اإلن�ت
بك.) ملفات تع��ف االرتباط المستخدمة من قبلنا ال تحتوي ع� أي معلومات شخص�ة وال تحتوي ع� معلومات  

شخص قام بتسج�ل   به  قومالصفحة �ع�  طلب  الفقط للموقع بالتعرف ع� أن  الحساب أو كلمة المرور. إنها �سمح  
كات اإلعالن لب  المتعلقةالدخول بالفعل. قد �شارك معلومات استخدام موقع ال��ب    تخص�صزوار الموقع مع �ش

الفت عالمات    اتإعالنات  استخدام  �مكن  الغرض،  لهذا  األخرى.  والمواقع  الموقع  هذا  ع�  بنا  الخاصة  نت  اإلن�ت
 
�
ي    gifsصور    البكسل (�س� أ�ضا ي قمت ب��ارتها. المعلومات اليت الواضحة أو إشارات ال��ب) لتدو�ن الصفحات اليت

كة اإلعالن من خالل استخدام عالمات البكسل هذە ال �مك . إلدارة  تم جمعها من قبل �ش ن تحد�دها �شكل شخ�ي
 
�
   موقعنا وتحسينه، قد �ستخدم طرفا

�
ي ذلك طلبات    ثالثا

، بما �ف ي
لتتبع وتحل�ل معلومات االستخدام والحجم اإلحصاىئ

الصفحة وطلبات النماذج ومسارات النقر. قد �ستخدم الطرف الثالث ملفات تع��ف االرتباط لتتبع السلوك وقد  
ف ملفات تع��ف اال ن�ابة عنا. ال تحتوي ملفات تع��ف االرتباط هذە ع� أي معلومات تع��ف  �قوم بتعيني رتباط 

 شخص�ة. 



 

  

 

 التس��ق المبا�ش  .11

سوف تتل�ت ا�م�الت عروض  قد �ستخدم معلوماتك الشخص�ة لنقدم لك منتجات وخدمات نعتقد أنها قد تهمك. 
قبلنا،   من  ترغب  �س��ق�ة  ال  مراسف  بذلكإذا كنت  ط��ق  عن  إعالمنا  ع�  �مكنك  ي 

وىف اإلل��ت �د  ال�ب ع�ب  لتنا 
.com.joscustomerservice@INGOTBroker   أخرى مؤسسات  إ�  الشخص�ة  معلوماتك  نقدم  ال  نحن 

 .  ألغراض التس��ق المبا�ش

 ة � الحكوم الب�انات .12

ي بعض األح�ان، قد ُ�طلب منا جمع 
. �الحكوم الب�انات(أ) �ف ي �يب  ة مثل رقم ملفك ال�ف

 
�
   (ب) لن �ستخدم هذە المعلومات أو نكشف عنها ما لم �كن م�حا

�
منا الق�ام بذلك بموجب القانون    لنا أو مطل��ا

وري �شكل معقول بالنسبة لنا للتحقق من ه��تك ألغراض أ�شطتنا أو وظائفنا    ة� الحكوم  الب�اناتأو أن استخدام   �ف
 التجار�ة. 

ات س�اسة الخصوص�ة هذە 13  . تغي�ي

ي حال ق�امنا بتغي�ي 
، سيتم ��ش س�اسة الخصوص�ة  ها من وقت آلخر، قد نقوم بتحد�ث س�اسة الخصوص�ة هذە. �ف

ي المعدلة ع� الفور ع� موقعنا 
وىف ات.  اإلل��ت  وسنقوم بن�ش إشعار ع� موقعنا إلعالمك بهذە التغي�ي

   عدلة��ش س�اسة الخصوص�ة الم  أنت توافق ع�فبهذا  
�
ون�ا ي ك  إل��ت

وىف لك. �خضع    إعالم رس�ي ع� الموقع اإلل��ت
ا لهذا اإلشعار واتفاق�ة العم�ل الخاصة بنا. نحن �شجعك ع� مراجعة أي نزاع حول س�اسة الخصوص�ة الخاصة بن

 كون ع� معرفة  هذە الس�اسة �شكل دوري حيت ت
�
ي نجمعها، وك�ف �ستخدمها، ولمن نكشف  ب  دائما المعلومات اليت

�ب   ف�ي الس�اسة،  هذە  تتناولها  ال  أسئلة  أي  لد�ك  كانت  إذا  معنا عنها.  ع�   التواصل 
.com.joscustomerservice@INGOTBroker 


