قوانين وأحكام استخدام الموقع االلكتروني وسياسة الخصوصية

العالمات التجارية-حقوق الملكية الفكرية
شركة  Xtradeاألوروبية المحدودة (والمشار إليها "الشركة" أو "نحن" أو "لنا") هي المالكة
الحقوق الموجودة في الصفحات والشاشات التي تظهر المواقع االلكترونية وفي المعلومات
والموارد الواردة في ترتيبها ،ما لم ينص على خالف ذلك .الشركة
تحتفظ بالحقوق الحصرية أو ترخيص االستخدام أو أي نوع من أنواع التراخيص
أو العالمات أو األسماء التجارية المتضمنة أو الظاهرة على الموقع االلكتروني.

تغيير المعلومات والمواد
جميع المعلومات والمواد الموجودة على الموقع االلكتروني للشركة والشروط
واألحكام والمتطلبات والمواصفات الواردة في هذه الوثيقة هي عرضة للتغيير
بدون أي إشعار مسبق.

تحديد المسئولية
ال تضمن الشركة أية ضمانات بما يخص دقة أو كفاية أو
اكتمال المعلومات والمواد المضمونة في موقعها االلكتروني وترفض
صراحة أية مسؤولية أو أخطاء و/أو تقصير في هذا الشأن ال تقدم
الشركة أية ضمانات ضمني أو علني أو قانوني يتضمن
وال يخص ضمانات عدم التعدي على حقوق الغيّر أو لقبه
أو صالحية عرضه أو شكله لهدف ما وخالي من الفيروسات الحاسوبية
بالتزامن مع المعلومات والمواد في ذلك الخصوص.
أن اتباع الروابط كثيرة التشعب على شبكة االنترنت تكون على مسؤوليتك الخاصة وال يتم التحكم بالمحتوى والدقة
لآلراء المعرفة والروابط األخرى المقدمة عبر هذه المصادر
المتحقق منها والمراقبة و/أو المصادق عليها من الشركة.
لن تكون الشركة مسؤولة عن) أية أضرار أو خسائر أو مصاريف حدثت
عبر االتصال بالموقع االلكتروني أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدام من قبل أي شخص متصل
بعدم القدرة لتنفيذ أمر أو خطأ أو إغفال أو قطع أو خطأ أو تأخر في
العمل انتقال فيروسات الحاسوب أو خطأ باالتصال أو خطأ في الوصول إل النظام،
www.xtrade.comحقوق © مجموعة  Xtradeكافة الحقوق محفوظة.
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حتى مع إبالغ المرافق أو الممثلين له عن احتمالية وقوع
مثل هذه األعطال والمخاسر والتكاليف و ب) لألخطاء أو عدم الدقة في عملية نقل
المعلومات و/أو أوامر عمليات تداول  CFDأو التعليمات من
العميل /الزائر للموقع والواجهة انتحال شخصية مزورة أو افشاء عن الوصول
إلى الرموز أو تسجيل خاطئ أو نقل رسالة أوخطأ في النظام بسبب
قوة قاهرة أو ألي سبب آخر ليس له عالقة بخرق ما سبق ذكر
من قبل الشركة.
لن تكون الشركة مسؤولة عن أي عطل قد يحصل لألجهزة
وبرامج المستخدم التي قد يكون سببها استخدام هذا الموقع و/أو
كان لصلة في هذا الموقع االلكتروني مع مواقع أخرى/نصوص تشعبية أو مصادر خاصة في الموقع االلكتروني

رواد موقع الويب المقصودين
ال يقدم هذا الموقع أي خدمات ألي شخص أو شركة أو جهة قضائية أو دولة
حيث يكون استخدام الموقع أو توزيع معلوماته مخال ًفا للقانون.

ملفات تعريف االرتباط (كوكيز)
عندما تقوم باستخدام البرنامج الخاص بنا ،تقوم بالسماح لنا باستخدام ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) للسماح لك باستخدام
موقعنا االلكتروني .ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) هي ملفات صغيرة تحتوي على معلومات والتي في الغالب تضم
رقم هوية أو قيمة ،يتم تخزينها على القرص الصلب في جهاز الحاسوب الخاص بك
نتيجة الستخدام برنامج التداول هذا والدخول إلى الموقع االلكتروني .أن الهدف من
المعلومات تقديم تجربة استخدام مريحة وفعّالة بشكل أكبر
للموقع حيث تضم عرض لصفحات الويب وف ًقا الحتياجاتك ومفضالتك.
تستخدم ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) عادة في الكثير من المواقع على شبكة االنترنت ويمكن أن تختار
الموافقة على استخدام أو طريقة استخدامها من خالل تغيير التفضيالت والخيارات
متصفح االنترنت الخاص بك .بعض شركاء األعمال الخاصين بك (على سبيل المثال الشركات المعلنة) تستخدم ملفات تعريف االرتباط على
موقع (موقع) الويب الخاصة بنا .ويجب علينا الوصول إلى ملفات تعريف االرتباط هذه والتحكم فيها.

ال تحتوي ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) على أية معلومات تعريفية شخصية تستخدم للتعريف .يمكنك اختيار
تعطيل ملفات تعريف االرتباط .وعلى الرغم من ذلك ،قد ال تكون لك القدرة على الوصول إلى بعض األجزاء في موقع
الويب هذا في حالة اختيار تعطيل قبول ملف تعريف االرتباط في المتصفح الخاص بك ،السيما األجزاء اآلمنة من
موقع الويب.
للحصول على معلومات أوسع بما يخص ملفات تعريف االرتباط (كوكيز) وكيفية إيقافها ،يرجى الرجوع إلى الموقع االلكتروني التالي
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روابط األطراف األخرى
موقعنا (مواقعنا) على الويب تحتوي على مواقع ويب تديرها أطراف أخرى .نقوم بتقديم
روابط مناسبة لك ولكن ال نقوم بمراجعة أو التحكم أو السيطرة على
الممارسات األخرى للمواقع غير التابعة لنا .نحن غير مسؤولين عن
أداء المواقع االلكترونية التي يتم إدارتها من األطراف الثالثة أو معامالتك التجارية

معهم.
التزامنا تجاهك بالخصوصية
نحن ندرك أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية
معلوماتك .ائتمانكم لنا على معلوماتكم ،يجعلنا نود أن نؤكد لكم
على سرية هذه المعلومات .لذا قمنا باتخاذ خطوات
لحماية سرية وأمن وسالمة معلوماتكم.

جمع البيانات الشخصية عبر موقع الويب
سيتم جمع المعلومات الشخصية عن طريق الشركة من خالل موقع الويب هذا ،وسيتم
العمل بها وف ًقا لقانون البيانات الشخصية (قانون  )1008/)8(831بصيغته المعدلة أو
إعادة تغييره من وقت إلى آخر.
وأوافق أنا مستخدم هذا الموقع على الويب بأن:
(أ) لدى الشركة كل الحق بالتعديل على معلوماتي الشخصية بهدف الدعم أو الترويج
ولفهم عالقة العمل فيما بيننا.
(ب) لن تقوم الشركة بإيصال هذه المعلومات أو نشرها مع طرف ثالث
ما لم يتعلق األمر بـ )8( :أن تكون للشركة/الشركات والتي تكون قد
تم تعيينها لمراجعة هذه البيانات وف ًقا
للقانون ( )1الذي يطلب الحصول أو الكشف عن هذه المعلومات وف ًقا لقانون قرارات المحكمة
ً
عميال بالشركة وف ًقا لقانون الخصوصية
و ( )3حيث أكون
(الذي في األسفل) الذي ينطبق عليّ .
(ج) أنا على علم تام أنني معني بتحديث أو رفض العمليات المستقبلية
لمعلوماتي الشخصية وف ًقا للقانونين  81و  83من قانون ن 1008/)8( 831 .التابع لقبرص.
كما هو معدل أو مستبدل من وقت إلى اآلخر.
ستنطبق المعلومات المذكورة في األعلى على العمالء الحاليين للشركة أو المسجلين للحصول على أية
خدمات بغض النظر عن قبول أو رفض المسجلين.

جمع المعلومات من أجل حساب تداول
إذا كنت قد قررت أن تتقدم لفتح حساب معنا ومن ثم تصبح أحد عمالئنا
فهناك بعض المعلومات التي سوف نطلبها منك من أجل القيام بذلك.
www.xtrade.comحقوق © مجموعة  Xtradeكافة الحقوق محفوظة.
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د نجمع "المعلومات الخاصة بك" مباشرة منك (عبر "نموذج طلب فتح الحساب" المكتمل
أو أي وسيلة أخرى) أو من األشخاص اآلخرين بما في ذلك ،على سبيل المثال،
وكاالت االئتمان المرجعية ووكاالت منع االحتيال والمصارف والمؤسسات المالية األخرى
ومقدمي خدمات المصادقة ومقدمي خدمات السجالت
العامة .تتضمن هذه المعلومات ،ولكنها ال تقتصر على
التفاصيل الشخصية مثل االسم والعنوان وتاريخ الميالد وتفاصيل االتصال وتفاصيل الدفع ،بما في ذلك بطاقة االئتمان،
وبطاقة السحب اآللي وتفاصيل الحساب البنكي والمعلومات المالية الضرورية األخرى.
كما قد نقوم بجمع "المعلومات الخاصة بك" فيما يتعلق باستخدامك لموقعنا /مواقعنا ،مثل
الصفحات التي تمت زيارتها وتكرر الزيارة ومدتها واألنشطة التجارية.
من وقت آلخر قد نطلب أيضا المزيد من المعلومات لمساعدتنا في تحسين
خدماتنا لك و األنشطة التي نقوم بها بموجب اتفاقنا ذات الصلة ،كما قد يكون الحال أو تمتثل
لألنظمة المعمول بها.

استخدام معلومات العميل
سوف نستخدم ونقوم بتخزين ومعالجة والتعامل مع "المعلومات الشخصية
(في حال كنت شخص طبيعي) فيما يتصل بتعزيز
االتفاق المبرم بيننا ،وفقا لقانون "معالجة البيانات الشخصية" (حماية
الفرد) لعام  ،1008بصيغته المعدلة أو الصيغ التي تحل محلها من وقت إلى آخر.
المعلومات الخاصة بك (بخالف تلك الموجودة في المجال العام أو التي سبق لنا حيازتها دون إلزام
بالحفاظ على السرية) التي نحتفظ بها سيتم التعامل من قبلنا معها بسرية ولن
تستخدم ألي غرض آخر غير األغراض المتعلقة بتوفير وإدارة
وتحسين الخدمات التي نقدمها لك أو تعزيز االتفاق المبرم بيننا،
وإنشاء وإدارة الحساب الخاص بك أو العالقة التي تربط بيننا وبينك ،واستعراض
احتياجاتك الجارية ،وتحسين خدمة العمالء والمنتجات ،مما يتيح لك
المعلومات الجارية أو الفرص التي نعتقد أنها قد تكون ذات أهمية لك ،وتحسين
العالقة بيننا ،ومكافحة غسل األموال والفحوصات الواجبة للعناية بموقعنا ،ولألغراض
اإلحصائية والبحثية وألغراض التسويق (وفقا لالتفاق المبرم بيننا)،
وحسب االقتضاء.
دخولك في اتفاق معنا (لكي تصبح عميل لدينا) ،يعني أنك توافق على إرسال
المعلومات الشخصية الخاصة بك خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ،وفقا
ألحكام قانون "معالجة البيانات الشخصية" (حماية الفرد) لعام .1008

االتصال بك
إذا كنت عملينا ،قد نقوم ،بغرض تلبية مستلزمات شروط االتفاق بيننا
من وقت آلخر ،بإجراء اتصال مباشر معك بالهاتف
أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو البريد.
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إذا كنت توافق على ذلك ،فإننا نحن أو أي من
الشركات التابعة لشركتنا أو أي شركة أخرى في مجموعتنا ،قد نتصل بك من وقت آلخر ،عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو
البريد
ألغراض التسويق بهدف استرعاء انتباهك للمنتجات أو الخدمات التي قد تكون
ذات أهمية بالنسبة لك ،أو إلجراء أبحاث السوق.

اإلفصاح عن معلومات العميل
موجب االتفاق بيننا ،لدينا الحق في الكشف عن المعلومات الخاصة بك
(بما في ذلك السجالت والوثائق ذات الطابع السري وتفاصيل البطاقة) في ظروف

معينة.
لن يتم توزيع معلوماتك الشخصية أو الكشف عنها بأي شكل من األشكال من قبل الطرف المتلقي ألي شخص إال نفسه أو الشركات
الخاصة به وشركات االستشارات وموظفيه الذين هم بحاجة لمعرفة تلك المعلومات السرية لغرض وسيقومون بحماية تلك المعلومات
السرية في حوزة الطرف المتلقي ،إما عن طريق اتفاق معهم أو خالف ذلك لتمديد التزامات ال تقل صرامة بموجب هذه االتفاقية؟ قبل
إجراء أي كشف للشركات التابعة لها أو الشركات االستشارية يجب على الطرف أن يكون لديه اتفاق مناسب مع أي شركة ذات صلة مثل
شركة استشارية للتعامل مع المعلومات السرية وف ًقا لهذا االتفاق.
تدابير الحماية
يتم تخزين المعلومات الخاصة بك على خوادم آمنة.
نحن تحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة بك بحيث يكون الوصول إليها متاحا فقط للموظفين أو الشركاء الذين هم بحاجة إلى
معرفة هذه المعلومات حتى يتسنى تنفيذ االتفاق بيننا.
لدينا إجراءات مطبقة فيما يتعلق بكيفية حماية واستخدام المعلومات الخاصة بك،
على سبيل المثال عبر مطالبتنا لشركاتنا الفرعية وموظفينا بالحفاظ على سرية
المعلومات الخاصة بك.
نحن لن نبقى على "المعلومات الخاصة بك" ألي فترة أطول مما هو مطلوب .في كثير من الحاالت،
يجب أن يتم االحتفاظ بالمعلومات لفترات طويلة من الزمن .وسيتم تحديد فترات االستبقاء
مع مراعاة نوع المعلومات التي يتم جمعها
والغرض التي يتم جمعها من أجله ،مع مراعاة الشروط المنطبقة
على الحالة والحاجة إلى تدمير المعلومات قديمة وغير المستخدمة في أقرب
وقت معقول .بموجب األنظمة المعمول بها ،سوف نبقى على السجالت التي تحتوي على
البيانات الشخصية للعميل ومعلومات التداول ومستندات فتح الحساب والمراسالت
وأي شيء آخر يتعلق بالعميل لمدة خمس سنوات على األقل بعد انتهاء
االتفاق بيننا .في جميع األحوال ،سوف نبقى على المعلومات الخاصة بك" لمدة
التقادم الخاصة بإجراءات الدعاوى" المعمول بها كحد أدنى.
في حين أننا سوف نستخدم كل الجهود المعقولة لحماية المعلومات الخاصة بك،
إال أنك تقر بأن استخدام شبكة اإلنترنت ليس أمرا آمنا تماما و لهذا السبب
ال يمكننا ضمان األمن أو السالمة ألي بيانات شخصية يتم نقلها منك أو إليك
عن طريق اإلنترنت.
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تغيير معلومات العميل
بإمكانك إلبالغ الشركة في أي وقت أن معلوماتك
تغيرت أو أنك ترغب في أن تقوم الشركة بمسح المعلومات التي لدينا عنك بأن تراسلنا
عبر البريد اإللكتروني info@xtrade.com :وسنقوم بتغيير أو مسح معلوماتك
بحسب تعليماتك ،إال في الحاالت التي نلتزم فيها باالحتفاظ
بمعلوماتك لألغراض التنظيمية أو القانونية أو لكي نقدم لك خدماتنا
التي طلبتها أو للحفاظ على سجالت أعمال سليمة.

حق الوصول واالطالع
يحق لك بموجب قانون معالجة المعلومات الشخصية (حماية الفرد) الصادر في عام ،1008
وكما تم تعديله أو استبداله من وقت آلخر ،كشخص طبيعي أن تحصل على
نسخة من أي معلومات شخصية نحتفظ بها عنك وكذا يحق لك أن توجه لنا النصائح
بشأن أي أخطاء ملحوظة.
لتقديم طلب بهذا الشأن يرجى أن تتصل بنا مع تأكيد هويتك وتحديد المعلومات
التي ترغب فيها .قد نقوم بتغيير علمًا بأننا قد نطالب برسوم إدارية.

يمكنك االتصال بنا عن طريق البريد اإللكتروني على .info@xtrade.com
األسئلة
إذا كان لديك أي أسئلة بشأن هذه السياسة أو كنت ترغب في الوصول إلى أو تغيير
معلوماتك الشخصية أو كانت لديك شكوى أو كان لديك أي استفسار بشأن األمن
في موقعنا ،تستطيع أن تتصل بنا على البريد اإللكتروني .info@xtrade.com

تحديث هذه السياسة
يجوز تغيير هذه السياسة بدون إخطار .لهذا السبب ننصحك بأن تتابع حدوث أي
تحديثات فيها من وقت آلخر.

القانون واجب التطبيق
يخضع استخدام هذا الموقع للقوانين المعمول بها قبرص.
بمجرد دخولك إلى موقعنا والصفحات التي يضمها تكون قد وافقت على
الشروط واألحكام المذكورة في األعلى
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