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سياسة الخصوصية

Equiti هــي االســم التجــاري لمجموعــة إكويتــي المحــدوده/االردن، مفوضــة و مرخصــة مــن قبــل هيئــة 
األوراق الماليــة االردنيــة تحــت رقــم تســجيل 50248 و بمكتبهــا المســجل فــي الــدوار الســابع، مجمــع زهــران 

بــازا، الطابــق الســابع، مكتــب رقــم 703، عمــان، االردن.
تلتــزم Equiti بمتطلبــات القانــون الســائد الحالــي بشــأن الخصوصيــة وحمايــة البيانــات بمــا فــي ذلــك علــى 
ــة وقواعــد  ــي رقــم 15 لعــام 2015 المتعلقــة بالمعامــات اإللكتروني ــون األردن ــال ال الحصــر القان ســبيل المث

توجيهيــة أخــرة لحمايــة البيانــات العالميــة.
تحــدد هــذه السياســة )مــع شــروط االســتخدام وأيــة مســتندات اخــرى مذكــورة( األســاس التــي ســنقوم 

بموجبهــا بمعالجــة أي بيانــات شــخصية نجمعهــا منــك أو تزودنــا بهــا.
يرجى قراءة التالي بعناية لفهم رؤيتنا وممارساتنا تجاه بياناتك الشخصية.

عند زيارة www.equiti.com/ae-ar فأنت توافق وتقبل الممارسات المذكورة في هذه السياسة.
نحــن نــدرب موظفينــا الذيــن هــم علــى تمــاس مــع معلوماتــك الشــخصية علــى احتــرام ســرية معلومــات 
العميــل وخصوصيــة االفــراد. ونعامــل حــاالت خــرق الخصوصيــة بجديــة عاليــة وســنقوم بإنــزال العقوبــات 

المائمــة التــي قــد تتضمــن التســريح عنــد اعتقادنــا بضــرورة القيــام بذلــك.
قمنــا بترشــيح مســؤول حمايــة البيانــات الشــخصية التزامــًا منــا بهــذا القانــون، لنضمــن امتثــال إدارة 

المعلومــات الشــخصية لهــذا القانــون ولهــذه السياســة.

المعلومات التي نحصل عليها منك
سنحصل ونعالج المعلومات التالية منك من خالل:

معلومات تزودنا بها:

• المعلومــات التــي تقدمهــا لنــا عــن طريــق مــلء النمــاذج المتاحــة علــى الموقــع الرســمي للشــركة  
www.equiti.com/ae-ar   .أو مــن خــال التواصــل معنــا عبــر الهاتــف أو البريــد االلكترونــي وغيرهــا. 
وهــي تشــمل المعلومــات التــي يتــم تقديمهــا أثنــاء التســجيل الســتخدام الموقــع، أو أثنــاء اإلبــاغ 

عــن مشــكلة تواجههــا فــي الموقــع عبــر االتصــال بنــا لمناقشــة تفاصيــل حســابك الخــاص
• تتضمــن هــذه المعلومــات أيضــًا االســم والعنــوان وتاريــخ الميــاد وعنــوان البريــد االلكترونــي 
ورقــم الهاتــف ومعلومــات ماليــة وضريبيــة باإلضافــة إلــى الفواتيــر وصــورة عــن الهويــة الشــخصية 
وغيرهــا. نحصــل علــى معظــم هــذه المعلومــات مباشــرة مــن عمائنــا مــن خــال طلبــات فتــح 
الحســاب أو نمــاذج طلبــات أخــرى، ومــن االحتفــاظ بســجل معلومــات العمــاء المقدمــة فــي 
ســياق خدمــة العمــاء الحاليــة. بإمكاننــا أيضــًا الحصــول علــى معلومــات مــن مصــادر أخــرى لتلبيــة 

بعــض المتطلبــات الرقابيــة.

http://www.equiti.com/ae-ar
http://www.equiti.com/ae-ar
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• قــد نســأل عــن معلومــات أخــرى طواعيــًة مــن وقــت آلخــر )علــى ســبيل المثــال، مــن خــال أبحــاث 

تحســين  أجــل  مــن  الخاصــة(  الماليــة  الترويــج  عــروض  أو  االســتقصائية  والدراســات  الســوق 
ــا. ــا أو النظــر فــي احتياجــات أوســع لعمائن خدماتن

المعلومات التي نجمعها عنك:
• الموقع االلكتروني: سنقوم بجمع المعلومات التالية عند زيارتك للموقع:

التقنيــة، بمــا فــي ذلــك عنــوان بروتوكــول اإلنترنــت )IP( المســتخدمة  المعلومــات   .i

ــوع  ــك ون ــت، ومعلومــات تســجيل الدخــول الخاصــة ب ــى االنترن ــر عل ــل الكومبيوت لتوصي
المتصفــح واإلصــدار وتحديــد المنطقــة الزمنيــة وأنــواع وإصــدارات البرنامــج المســاعد 

للمتصفــح ونظــام التشــغيل والمنصــة.
النقــرات  وســبيل   URL االنترنــت  عنــوان  متضمنــة  لموقعنــا  زيارتــك  معلومــات   .ii

االلكتروني clickstream وتاريخ وتوقيت الدخول والخروج من الموقع ووقت اســتجابة 
الصفحــة وأخطــاء التحميــل ومــدة زيــارة صفحــات معينــة ومعلومــات تفاعــل الصفحــة 
)كالنقــرات واالنتقــاالت وتمريــرات الفــأرة( وآليــات التصفــح بعيــدًا عــن الصفحــة وأي 

رقــم هاتــف تــم اســتخدامه لاتصــال برقــم خدمــة العمــاء الخــاص بنــا.
ــا قــد نجمــع المعلومــات التاليــة  ــة مــع الموظفيــن لدين • المحادثــات الهاتفيــة: عنــد كل محادث
التاريــخ والوقــت والتفاصيــل الشــخصية وأي تغييــرات حصلــت بعــد عمليــة  حــول المكالمــة، 
فتــح الحســاب وأيــة معلومــات أخــرى مهمــة وتســاعدنا علــى تحســين خدماتنــا بمــا يتناســب مــع 

احتياجــات العميــل.

المعلومات التي نحصل عليها من مصادر أخرى:
نحن نعمل بشكل وثيق مع أطراف أخرى )بما في ذلك،على سبيل المثال، الشركاء التجاريين 

والمتعاقدين الفرعيين في تقديم الخدمات التقنية وخدمات الدفع والتسليم، وشبكات اإلعانات، 
ومزودي خدمات البحث، ووكاالت المرجع االئتماني(. فنستخدم هذه المعلومات من بين األمور األخرى 

 لمساعدتنا في مكافحة غسل األموال / اعرف عميلك.

ملفات تعريف االرتباط
يستخدم موقعنا ملفات تعريف االرتباط لتمييزكم عن المستخدمين اآلخرين على موقعنا. هذا 

يساعدنا على تقديم تجربة جيدة عند تصفح موقعنا على االنترنت وتحسينها أيضًا. للحصول على 
 معلومات مفصلة يرجى قراءة سياسية ملفات تعريف االرتباط.

https://www.equiti.com/ae-ar/legal-documentation/


مجموعة Equiti المحدودة )األردن( | الدوار السابع، مجمع زهران بالزا، الطابق السابع، مكتب 703، عمان – األردن

مجموعة Equiti المحدودة )األردن( هي اسم تجاري مسجل في األردن )رقم التسجيل 50248(، وهي مفوضة ومرخصة من قبل 
هيئة األوراق المالية األردنية 

تطوير التقنيات
نحن نطمح دائمًا لتحسين كفاءة وأداء تجربة العماء على الموقع من خال تطوير تقنياتنا. هذا يعني 
تغيير في الطريقة التي نجمع أو نستخدم بها معلوماتك الشخصية. سيتم إعامكم آنذاك بالتغييرات 

 التقنية التي من الممكن أن تؤثر على خصوصيتك.

روابط لمواقع جهات أخرى
ــم، أن هــذه  ــد المســتخدم. يرجــى العل ــي تفي ــا مــع مواقــع جهــات أخــرى والت قــد تجــد روابــط علــى موقعن
 المواقــع ال تغطيهــا سياســة الخصوصيــة الخاصــة بنــا وال تخضــع لمعاييــر و إجــراءات الخصوصيــة.

كيف نستخدم المعلومات
نقوم باستخدام المعلومات المحفوظة لدينا والتي قمت بتزويدنا بها لألسباب التالية:

بالمعلومــات  ولتزويــدك  العميــل  وبيــن  بيننــا  المبرمــة  العقــود  اتجــاه  بالتزاماتنــا  لاســتمرار   •

منــا. التــي تطلبهــا  والخدمــات  والمنتجــات 
• لتزويــدك بالمعلومــات حــول المنتجــات والخدمــات األخــرى التــي نقدمهــا والتــي تشــبه تلــك التــي 

كنــت قــد وافقــت عليهــا مســبقًا أو استفســرت عنهــا.
• لتزويــدك أو الســماح لجهــة خارجيــة أخــرى بتزويــدك بمعلومــات حــول المنتجــات أو الخدمات التي 
ربمــا قــد تفيــدك. إذا لــم ترغــب باســتخدام بياناتــك بهــذه الطريقــة، أو تمريــر التفاصيــل الخاصــة 
بــك لجهــة خارجيــة لغــرض التســويق، يرجــى وضــع عامــة فــي الخانــة المناســبة علــى النمــوذج 

.  compliancejo@equiti.com الــذي نقــوم مــن خالــه بجمــع بياناتــك أو قــم بمراســلتنا علــى
• لضمــان تقديــم المحتــوى المتــاح علــى الموقــع بطريقــة أكثــر فعاليــة بالنســبة لــك ولجهــاز 

بــك. الخــاص  الكمبيوتــر 

سنقوم باستخدام المعلومات التي نجمعها عنك كالتالي:

البيانــات  إلدارة موقعنــا والعمليــات الداخليــة والتــي تتضمــن استكشــاف األخطــاء وتحليــل   •

واســتقصائية. إحصائيــة  وألغــراض  واألبحــاث  واالختبــار 
• لتحســين موقعنــا علــى االنترنــت للتأكــد مــن أن المحتــوى معــروض بشــكل فعــال بالنســبة لــك 

ولجهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــك.
• للسماح لك بالمشاركة في الخصائص التفاعلية لخدماتنا، في حال رغبتك بالقيام بذلك.

• للحفاظ على أمن وسامة موقعنا.

mailto:compliancejo@equiti.com
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• لقياس وفهم فعالية اإلعانات التي نعرضها وتقديم اإلعان المناسب لك.
• لتقديــم اقتراحــات وتوصيــات عــن المنتجــات أو الخدمــات التــي قــد تهــم جميــع مســتخدمي 

موقعنــا.

المعلومات التي نحصل عليها من مصادر أخرى سنقوم بدمجها مع المعلومات التي تزودنا بها والتي 
نجمعها عنك. سنستخدم هذه المعلومات المجمعة لألغراض المذكورة أعاه )على حسب أنواع 

 المعلومات التي نحصل عليها(.

اإلفصاح عن معلوماتك
قــد نقــوم بالكشــف عــن معلوماتــك الشــخصية علــى حســب المنتجــات والخدمــات التــي تريدهــا 

والقيــود الموضوعــة علــى المعلومــات الحساســة ل:

• شركات أخرى ضمن مجموعة "Equiti" والتي تقدم خدمات مالية وغيرها.

• مــزودي الخدمــات والمستشــارين المتخصصيــن الــذي تــم التعاقــد معهــم لتزويدنــا بالخدمــات 

اإلداريــة والماليــة والتأميــن وغيرهــا مــن الخدمــات.
• الوسطاء المعرفين الذي لدينا معهم عاقة متبادلة.

• مقدمــي الخدمــات االئتمانيــة والمحاكــم والســلطات القضائية والســلطات الضريبية التنظيمية 

والحكوميــة الموافــق عليها بالقانون.
• الــوكاالت المرجعيــة ووكاالت المرجــع االئتمانــي. يشــمل هــذا تبــادل المعلومــات مــع شــركات 
ومنظمــات أخــرى ألغــراض أحــكام غســيل األمــوال والجرائــم الماليــة والتخفيــف مــن مخاطــر 

االئتمــان.
• أي شخص مفوض من قبل الفرد، كما هو محدد من قبل هذا الشخص أو القانون من خال 

 وكالة عامة. 

أنت توافق على إعطائنا الحق في تبادل معلوماتك الشخصية مع:

• المعلنــون والشــبكات اإلعانيــة التــي تطلــب بيانــات لتحديــد وخدمــة إعانــات ذات صلــة مــن 
أجلــك. نحــن ال نفصــح عــن معلومــات األفــراد للمعلنيــن، ولكــن ســنقدم لهــم معلومــات إجماليــة 
عــن المســتخدمين )علــى ســبيل المثــال، قــد نعلمهــم أن حوالــي 500 رجــل تحــت ســن الثاثين قاموا 
يالنقــر علــى إعاناتهــم فــي يــوم معيــن(. وممكــن أيضــًا اســتخدام هــذه المعلومــات اإلجماليــة 
لمســاعدة المعلنيــن للوصــول إلــى فئــة مســتهدفة. قــد نســتفيد مــن البيانــات الشــخصية التــي 
قمنــا بجمعهــا منــك لغــرض تحقيــق رغبــات المعلنيــن عــن طريــق عــرض إعاناتهــم علــى فئــة 

مســتهدفة.
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• المحللين ومزودي محركات البحث التي تساعدنا في تحسين وتطوير موقعنا.
• الــوكاالت المرجعيــة االئتمانيــة بغــرض تقييــم المســتوى االئتمانــي الــذي يعتبــر أحــد شــروط 

قبــول العقــد معــك.
سنقوم باإلفصاح عن بياناتك الشخصية لجهات خارجية:

• فــي حــال قمنــا ببيــع أو شــراء عمــل أو أصــوٍل مــا، ســنقوم باإلفصــاح عــن بياناتــك الشــخصية فــي 

هــذه الحالــة للبائــع أو المشــتري لمثــل هــذه األعمــال أو األصــول.
• إذا تــم شــراء جميــع األصــول التابعــة لشــركة"Equiti” أو للشــركات التابعــة لهــا مــن قبــل الغيــر، 
ــات الشــخصية لألفــراد المحفوظــة مــن قبلهــا ســتصبح واحــدة مــن األصــول  ــع البيان فــإن جمي

المنقولــة.
• إذا كان مــن الواجــب اإلفصــاح عــن البيانــات الشــخصية مــن أجــل االمتثــال مــع أي التــزام قانونــي، 
أو مــن أجــل فــرض أو تطبيــق أو أيــة اتفاقيــات اخــرى، أو لحمايــة حقــوق الملكيــة أو ســامة شــركة 
"Equiti" أو عمائنــا أو غيرهــا. هــذا يتضمــن تبــادل المعلومــات مــع شــركات ومنظمــات أخــرى 

لغــرض الحمايــة مــن االحتيــال والحــد مــن مخاطــر االئتمــان.

أين يتم تخزين بياناتك الشخصية لدينا
نحــن نقــوم بحفــظ بياناتــك الشــخصية فــي مجموعــة مــن مرافــق تخزيــن ســحابة آمنــة، محفوظــة الكترونيــًا 
علــى خــوادم احتياطيــة خــارج الموقــع أو محفوظــة داخــل خــوادم ســحابة متعــددة، حيــث نتخــذ جميــع 
اإلجــراءات الازمــة لحمايــة معلوماتــك الشــخصية مــن ســوء االســتخدام أو الخســارة أو الوصــول إليهــا 

بطــرق غيــر شــرعية أو تعديلهــا أو اإلفصــاح عنهــا.
قــد يتــم نقــل البيانــات التــي نجمعهــا منــك أو تخزينهــا فــي وجهــة محــددة مــن قبلنــا. عنــد إرســال بياناتــك 
الشــخصية فإنــك توافــق علــى هــذا التحويــل أو التخزيــن أو المعالجــة. ســنتخذ جميــع اإلجــراءات الضروريــة 

لضمــان التعامــل مــع بياناتــك بشــكل آمــن ووفقــًا لسياســة الخصوصيــة هــذه .
ــا. ســيتم تشــفير عمليــات الدفــع  ــا بهــا علــى خــوادم آمنــة لدين يتــم تخزيــن جميــع المعلومــات التــي تزودن
باســتخدام تقنيــة SSL، حيــث قمنــا بتقديــم كلمــة مــرور )أو قمــت باختيارهــا أنــت( لتتمكــن مــن الوصــول إلــى 
أقســام معينــة علــى موقعنــا االلكترونــي، وتحملــت مســؤولية الحفــاظ علــى ســرية كلمــة المــرور المعطــاة 

لــك. لذلــك نطلــب منــك عــدم مشــاركتها مــع أي أحــد.
لألســف، إن عمليــة نقــل المعلومــات عبــر شــبكة االنترنــت ليســت آمنــة تمامــًا. علــى الرغــم مــن أننــا 
ســنبذل قصــارى جهدنــا لحمايــة بياناتــك الشــخصية، ولكــن ال يمكننــا ضمــان أمــن البيانــات المرســلة 
إلــى موقعنــا. ســتتحمل مســؤولية أي تحويــل للبيانــات. عنــد تلقينــا لمعلوماتــك الشــخصية، سنســتخدم 
غيــر شــرعية. المعلومــات بطــرق  لهــذه  الوصــول  أمنيــة لمحاولــة منــع   إجــراءات صارمــة وخصائــص 
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ما هي حقوقك
لديــك الحــق فــي مطالبتنــا بعــدم معالجــة بياناتــك الشــخصية ألغــراض تتعلــق بالتســويق. فنحــن عــادة 
ســنعلمك )قبــل عمليــة الحصــول علــى معلوماتــك( إذا كنــا ننــوي اســتخدام البيانــات لهــذه األغــراض أو 
اإلفصــاح عنهــا لجهــة خارجيــة. يمكنــك ممارســة الحــق فــي منــع هــذه المعالجــة بالتأشــير علــى مربعــات 
اختيــار محــددة بالنمــوذج الــذي نســتخدمه لجمــع البيانــات الخاصــة بــك. يمكنــك أيضــًا ممارســة ذلــك الحــق 

 compliancejo@equiti.com  :فــي أي وقــت باالتصــال بنــا مــن علــى البريــد اإللكترونــي

الوصول إلى المعلومات الشخصية
يعطيــك القانــون حــق الوصــول للمعلومــات المحفوظــة عنــك. أي أنــك تســتطيع الحصــول عليهــا وفقــًا 
للقانــون للحصــول علــى نســخة مــن معلوماتــك الشــخصية، يرجــى الكتابــة إلينــا للتحقــق مــن هويتــك 

وتحديــد المعلومــات التــي تحتاجهــا علــى العنــوان المحــدد فــي الفقــرة 1.1 مــن اتفاقيــة العميــل.
التغييرات التي تحصل على سياسة الخصوصية لدينا

أي تغييــرات تطــرأ علــى سياســة الخصوصيــة مســتقبًا ستنشــر علــى هــذه الصفحــة، ومــن الممكــن 
البريــد االلكترونــي عنــد الضــرورة. يرجــى مراجعــة الصفحــة باســتمرار لرؤيــة  إعامــك بهــا عــن طريــق 

التحديثــات او التغييــرات التــي تحصــل علــى سياســة الخصوصيــة لدينــا.
للتواصل معنا عند الشكوى

بإمكانــك تقديــم شــكوى فــي حــال اعتبــرت أن أي إجــراء مــن قبلنــا هــو مخالــف لسياســة الخصوصيــة أو 
لمبــادئ حمايــة البيانــات أو ال تحتــرم خصوصيتــك، ســيتم العمــل بهــا بأقصــى ســرعة. لتقديــم شــكوى، 

ــإدارة االلتــزام علــى العنــوان التالــي: يرجــى االتصــال ب
الدوار السابع، مجمع زهران بازا، الطابق السابع، مكتب 703، عمان، األردن
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