
 سیاسة الخصوصیة

 

 .وأي مواقع اخري ذات صلة تم تسجیلها وتشغیلها من قبل الشركة www.instaforex.com بیان الخصوصیة هذا یغطي هذا الموقع

 المعلومات القانونیة

 .انستا سیرفس المحدودة (المشار الیها فیما یلي بإسم "انستا سیرفس" أو "الشركة") هي شركة استثماریة تعمل علي مستوي العالم

 .FSC Saint Vincent, Reg. Number IBC22945 الشركة مسجلة لدي

 

 الوضعیة

 

 لفتح حساب مع انستا سیرفس المحدودة یجب علیك اوًال تعبئة وإرسال استمارة الطلب مرفقة بالمستندات المطلوبة وباستكمال نموذج الطلب
 یطلب منك تقدیم معلومات خاصة لتمكین الشركة من تقییم طلبك واالمتثال للقوانین واللوائح التي تنظم تقدیم الخدمات المالیة وتستخدم هذه
 .المعلومات ایضًا لإلتصال بك فیما یتعلق بخدمات الشركة

 

 معلومات تعریف الشخصیة

 

 نحن نشارك معلومات التعریف الشخصیة مع أطراف ثالثة ألغراض إحصائیة فقط وفي محاولة لتحسین الحملة التسویقیة للشركة وإلى الحد
 المسموح به من قبل البنود والشروط المقبولة منك بالفعل. حیث تشمل هذه المعلومات على سبیل المثال ال الحصر التفاصیل الشخصیة مثل
 االسم والعنوان وتاریخ المیالد وتفاصیل االتصال وتفاصیل العمل واالصول المالیة والمسؤولیات والمعلومات المالیة الضروریة األخرى
 .حیث ومن وقت آلخر قد نطلب أیًضا معلومات إضافیة لمساعدتنا في تحسین خدماتنا لك

 

 الوكالء

 

 نحن نستخدم شركة لمعالجة بطاقات االیداع والسحب من وإلى حسابك حیث ال تحتفظ هذه الشركة بمعلومات التعریف الشخصیة أو تشاركها
 .أو تخزنها أو تستخدمها ألي أغراض أخرى

 

 الخصوصیة

 

 سیتم التعامل مع أي معلومات شخصیة تقدمها على أنها سریة وال تتم مشاركتها إال داخل الشركة والشركات التابعة لها وشركائها التجاریین
 حیث لن یتم الكشف عنها ألي طرف ثالث باستثناء أي إجراءات قانونیة أو أطراف ثالثة تقدم خدمات إحصائیة فقط للشركة لتحسین حملتها
 التسویقیة وقد تقوم أنظمة تتبع موقع الویب أیًضا بجمع بیانات تفصیلیة عن الصفحات التي قمت بالوصول إلیها وكیفیة اكتشافك لهذا الموقع
 وتكرار الزیارات وما إلى ذلك حیث یتم استخدام المعلومات التي نحصل علیها لتحسین محتوى موقعنا ویمكن استخدامها من قبلنا لالتصال بك
 .بأي وسیلة مناسبة لتزویدك بأي معلومات نعتقد أنها قد تكون مفیدة لك

 التقاریر االئتمانیة

 

 قد یتم اإلفصاح عن المعلومات الشخصیة أیًضا إلى التقاریر االئتمانیة أو الوكاالت المرجعیة أو إلى أي شخص مفوض من قبل فرد كما هو
 .محدد من قبل ذلك الشخص أو في العقد

http://www.instaforex.com/ar


 

 االختیار/الغاء االشتراك

 

 .إذا لم تعد ترغب في تلقي أي اتصاالت ترویجیة فیمكنك إلغاء االشتراك من خالل اتباع اإلرشادات الواردة في كل اتصال

 

 حیث سوف یتم إعالمك عندما یتم جمع معلوماتك الشخصیة من قبل أي طرف ثالث لیس وكیلنا / مزود الخدمة لدینا حتى تتمكن من اتخاذ
 .قرار مستنیر بشأن ما إذا كنت ترید مشاركة معلوماتك مع هذا الطرف أم ال

 

 ملفات الكوكیز المؤقتة في متصفح االنترنت

 

 ملف الكوكیز هو ملف نصي صغیر یتم تخزینه على كمبیوتر المستخدم ألغراض حفظ السجالت ونحن نستخدم ملفات الكوكیز على هذا
 الموقع حیث نقوم بربط المعلومات التي نقوم بتخزینها في ملفات الكوكیز إلى أي معلومات تعریف شخصیة تقوم بتقدیمها أثناء وجودك على
 .موقعنا

 نحن نستخدم كًال من ملفات الكوكیز لجلسة العمل وملفات الكوكیز الدائمة حیث ال تنتهي صالحیة ملف كوكیز لجلسة عمل عندما تغلق
 المتصفح كما یبقى ملف الكوكیز الدائم على القرص الصلب لفترة طویلة من الزمن ویمكنك إزالة ملفات الكوكیز الثابتة عن طریق اتباع
 .اإلرشادات الواردة في ملف "المساعدة" في متصفح اإلنترنت الخاص بك

 

 نحن نضع ملفات الكوكیز الدائمة لألغراض اإلحصائیة حیث تمّكننا أیًضا ملفات الكوكیز الدائمة من تتبع واستهداف مواقع المستخدمین
 .ومصالحهم وتعزیز تجربة خدماتنا على موقعنا

 

 .وإذا رفضت ملفات الكوكیز فال یزال بإمكانك استخدام موقعنا

 

 .كما یستخدم بعض شركائنا التجاریین ملفات الكوكیز على موقعنا وال یوجد لدینا إمكانیة الوصول إلى ملفات الكوكیز هذه أو التحكم فیها

 

 أمن وحمایة معلوماتك الشخصیة

 

 یتم تصنیف المعلومات الشخصیة التي تقدمها فیما یتعلق بالتسجیل كمستخدم للموقع أو الخدمات كمعلومات التسجیل. حیث ان معلومات
 التسجیل محمیة بعدة طرق ویمكنك الوصول إلى معلومات التسجیل الخاصة بك من خالل كلمة مرور محددة من قبلك وكلمة المرور هذه
 مشفرة ومعروفة لك فقط حیث یجب علیك عدم الكشف عن كلمة المرور الخاصة بك ألي شخص ویتم تخزین معلومات التسجیل بأمان على
 سیرفرات آمنة ال یسمح إال للموظفین المصرح لهم بالدخول إلیها عبر كلمة المرور كما تقوم الشركة بتشفیر جمیع المعلومات الشخصیة عند
 .نقلها إلى الشركة وبالتالي تبذل كل الجهود الالزمة لمنع األطراف غیر المصرح لها من مشاهدة أي من هذه المعلومات

 

 إن المعلومات الشخصیة المقدمة إلى شركتنا والتي ال تتعلق بمعلومات التسجیل تتواجد أیًضا على سیرفرات آمنة ویمكن الوصول إلیها مرة
 أخرى فقط للموظفین المعتمدین عبر كلمة المرور حیث ال یمكن الوصول إلى هذه المعلومات عبر اإلنترنت بواسطتك وبالتالي لن یتم اختیار
 .كلمة مرور لعرض هذه المعلومات أو تعدیلها



 

 الوصول إلى معلومات التعریف الشخصیة

 

 إذا تغیرت معلومات التعریف الشخصیة الخاصة بك فیجب علیك إبالغنا عن طریق إرسال برید إلكتروني إلى دعم العمالء على
support@instaforex.com أو عن طریق االتصال بنا عبر الهاتف أو الفاكس أو البرید العادي كما هو موضح في معلومات االتصال 
 .المدرجة أدناه

 

 إخالء المسؤولیة القانونیة

 

 نحتفظ بالحق في الكشف عن معلومات التعریف الشخصیة الخاصة بك كما هو مطلوب بموجب القانون وعندما نعتقد أن اإلفصاح ضروري
 لحمایة حقوقنا و / أو االمتثال إلجراءات قضائیة أو أمر محكمة أو إجراء قانوني یتم تقدیمه على موقعنا اإللكتروني بالتالي لن نكون مسؤولین
 عن إساءة االستخدام أو فقدان المعلومات الشخصیة الناتجة عن ملفات الكوكیز على موقعنا على الویب والتي ال یمكننا الوصول إلیها أو
 التحكم فیها ولن نكون مسؤولین عن االستخدام غیر القانوني أو غیر المصرح به لمعلوماتك الشخصیة بسبب إساءة استخدام أو سوء استخدام
 .كلمات المرور الخاصة بك أو اإلهمال ومع ذلك یتم االتصال بك

 

 التغییرات في بیان الخصوصیة هذا

 

 إذا قررنا تغییر سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا بالتالي سوف نقوم بنشر هذه التغییرات على بیان الخصوصیة هذا والصفحة واألماكن األخرى
 .التي نراها مناسبة حتى تكون على درایة بالمعلومات التي نجمعها وكیفیة استخدامها وتحت أي ظروف إذا أردنا االفصاح عنها

 

 نحن نحتفظ بالحق في تعدیل بیان الخصوصیة هذا في أي وقت لذا یرجى مراجعته بشكل متكرر وإذا أجرینا تغییرات جوهریة على هذه
 .السیاسة فسوف نبلغك هنا عبر البرید اإللكتروني أو عن طریق إشعار على صفحتنا الرئیسیة
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