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 إشعار الخصوصية
النزاهة. حيث يَفرض علينا نمـط عملُنـا أن نقـوم بجمـع إننا في آي سي إم كابيتال مُلتزمين بالحفاظ على أعلى درجات معايير 

معلومات شَخصية عن العُمالء المحتملين. ومن ثم فإننا نقُوم بأخذ هذا النشـاط بمحمـل مـن الجـد، وإننـا فـي سـبيل ذلـك، 
ا العـام نسعى إلى توفير وسائل عادلة وآمنة ومُناسبة لمُعالجة تلك المعلُومات، كما أن جميع تلك األنشطة في مضـمونه

تتوافق مع معايير الخصُوصِيَة وثوابت األعمَال التجاريـة. قـد يـتم مُشـاركة معلوماتـك الشخصـية مـع عـدد قليـل جـدا مـن 
 الشركاء الموثوق بيهم و/أو الشركات الشريكة لـ آي سي إم، وذلك ألغراض تزويدك بالخدمات المالية.

وصية الخاصة بـ آى سي إم كابيتال، يُرجى التواصُل مع فَريق دعـم إن كان لديك أية استفسار أو تعليقات بشأن سياسة الخصُ
 9770 634 207 44+ أو من خالل االتصال على الهاتف: support@ICMCapital.co.ukالعُمالء عبر البريد اإللكتروني التالي 

 معلُومات التعريف الشخصي
كمعالج بيانات وبالتحديد عندما تقوم بالتسجيل للحصول علـى سوف تقوم آي سي إم كابيتال بمعالجة بياناتك الشخصية  

وإفادتنا بموافقتك على ذلك. لدى آي سي إم كابيتال مسوخ قانوني يسمح لها معالجة بياناتـك، لألسـباب   4حساب ميتاتريدر
افه أو تكون المعالجة بغـرض التالية؛ " باعتبار أن المعالجة إجراء ضروري ألداء العقد، الذي يكون فيه موضوع البيانات أحد أطر

 اتخاذ خطوات بناءً على طلب من البيانات الخاضعة قبل الدخول في العقد".

أن اسـمك وعنوانـك  4إذا قُمت بفتح حساب ميتاتريدر ك تقـديم علـى معلُومـات بشـَ لدى آي سي إم كابيتال، سوف يُطلب مَنـْ
ا بمتطلبـات هيئـة 2017ل األمـوال لعـام ووظيفتك وبعض التفاصيل عـن راتبـك. كجـزءٍ مـن لـوائح مكافحـة غسـ ا منـَّ ، والتزامـً

ت مـن هويتـك وعنوانـك خـالل فتـرة تـداولك. وتقـوم آي FCAمراقبة السلوكيات المالية (( ، يُطلب من آي سي إم كابيتال التَثبـُ
خ معلُوماتـك الشخصـية القابلـة للتحديـد،  كمـا أن هنـاك سي إم كابيتال بإتمام تلك العملية من خـالل طلـب ومعالجـة نَسـْ

أطرافًا أخرى قد تقوم بعملية التحقق اإللكتروني نيابة عنَّا. قد يوجـه إليـك عـدة أسـئلة لـك بغـرض التعـرف علـى المزيـد مـن 
 المعلومات لدعم محاوالت التفعيل غير المُكتَمِلَة.

ك بالمُنتجـات والخـدمات رض تعريفـِ التـي تُقـدمُهَا آي سـي إم  وبالتالي قد نستخدم معلُوماتك الشَخصية التي قـدمتُها بغـَ
ل مَعَــك وتَعريفِــك بخــدماتِنا المُقدمــة علــى المَوقِــع  كابيتــال. نحــن نَحــتفظ فَقَــط بالبيانــات الضــرورية التــي تُتــيح لنــا التواصــُ

 اإللكتروني الخَاص بِنَا.

 ) GDPRالئحة حماية البيانات العامة لالتحاد األوروبي (
بمتطلبات الالئحة العامـة لحمايـة البيانـات، الصـادرة عـن اإلتحـاد األوروبـي   -الج بياناتباعتبارها مُع-تلتزم آي سي إم كابيتال  

)GDPR وذلك خالل عملية معالجـة بياناتـك الشخصـية القابلـة للتحديـد. آي سـي إم كابيتـال مسـجلة لـدى مكتـب مفـوض ،(
يـد المصـلحة العامـة، وتعمـل علـى )، وهو هيئة بريطانية مستقلة أنشأت لدعم حقـوق المعلومـات بمـا يفICOالمعلومات (

 تشجيع االنفتاح من جانب الهيئات العامة والحفاظ على خصوصية بيانات األفراد.
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 تعديل بيان الخُصُوصية 
قد تقُوم آي سي إم كابيتال بإدخال تعديالت على بيان الخُصُوصـية فـي أي وقـتٍ، علـى أن يـتم إخطـارك فـي حالـة إجـراء أي 

زوِّد آي سـي تغيير، وفي حال اشتراط مو افقتك على ذلك. يُنصح بقراءة بيان الخُصُوصية لتَتَعرف على الشُروط التي بمُوجبها تـُ
 إم كابيتال ببياناتَك الشَخصية.

 الجهات الخارجية
الموقــع اإللكترونــي يحتــوي علــى روابــط خاصــة بمواقــع إلكترونيــة أخــرى. يُرجــى العِلــم أن آي ســي إم كابيتــال ال تتحمــل أي 

ادة مُتصـفحي تلـك المواقـع ضـرورة التحـوُط أثنـاء مَسْئُولي ع. ونُنـوِه علـى السـَ ة عن سياسة الخُصُوصية الخاصة بتلك المواقـِ
 تصفُح تلك المواقِع، وقراءة شُروط الخُصُوصية لكل موقع يقوم بجمع بياناتٍ شَخصية.

الشخصـية الخاصـة بـك مـع أي طـرف  وتؤكد آي سي إم كابيتال أن لديها سياسة صَارمة بعدم مُشاركة معلومات التعريـف
 ثالث أيًا ما كانت الظروف الداعية لذلك.

 حقوقك
 ):GDPRحقوقك الموضحة بالئحة حماية البيانات العامة لالتحاد األوروبي (

 حق اإلخطار •

 حق الوصول •

 حق التصحيح •

 حق الشطب •

 حق تقييد عملية المعالجة •

 الحق في نقل البيانات •

 الحق في االعتراض •

 فيما يتعلق بصنع القرار اآللي ووضع مالمحهالحق   •

 لمزيدٍ من المعلومات حول كل حق مكفول لك، يرجى النقر على هنا .

 االحتفاظ بالسِجِالت 
، بمـا فـي FCAنحتفظ بمعلوماتك الشخصية فقط متى كان ذلك ضروريًا، ومطلوبا ووفقا لالئحة مراقبة السلوكيات الماليـة 

ومُنتجاتنا وذلك بحسب مقتضيات القوانين المعمول بها. يتم االحتفاظ بمعلومات التعريـف ذلك ألغراض تعريفك بخدماتنا  
سنوات. لديك الحق في طلب حذف معلوماتك، ولكن هذا يخضع لفتـرة االحتفـاظ  5الشخصية الخاصة بك، لمدة ال تقل عن 
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 سنوات، المشار إليها سالفًا. 5التي ال تقل عن 

من االحتفاظ بمعلوماتك، سـيتم إزالتهـا إمـا عـن طريـق التقطيـع اإللكترونـي أو بـأي طريقـةٍ وفي حالة عدم وجود إي إفادة  
 أخرى تحُول دُون تصرُف أي شخصٍ أخر بها أو االستفادة منها أو الوصول إليها أثناء أو بعد عملية اإلزالة.

 سوف نَحمى معلوماتك الشخصية التي في حوزتُنا
يَاع أو إننا ال ندخِرُ جهدًا في تطوير اإل جراءات األمنية المعلوماتية لدينا لحماية المعلُومات الشخصية التي في حوزتنا من الضـَ

السـرقة أو النسـخ أو اإلفصـاح غيـر المصـرح بـه أو االسـتخدام أو التعـديل. ويقتصـر الوصـول إلـى المعلُومـات علـى المــوظفين 
 رة الوصول إلى تلك المعلومات إلتمام أعمالهم.المعتمدين ومُقدمي الخدمات الذين تستدعى مهامهم الوظيفية ضرو

 الحق في سحب الموافقة 
 تتمتع بكامل الحق في سحب موافقتك في أي وقت، بموجب أيًا من األحكام التالية:

 ;سنوات 5في حال بقاء معلوماتك الشخصية التي تمت معالجتها بواسطة آي سي إم كابيتال لفترة أكثر من  •

 ؛ أو4مفتوح على ميتاتريدر  ال يوجد لديك حساب تداول •

(على سبيل المثال، بسـبب علـى اسـتكمال األوراق المطلوبـة أو تـوافر شـروط فـتح   4لم تستطع فتح حساب تداول على ميتاتريدر •
 الحساب).

 في حالة توافر أيًا من الشُروط السَابقة، يمكنك التواصُل معنا في أي وقت وطلب سحب موافقتك.

 الحق في تقديم شكوى
، إذا كـان لـديك قناعـة أو شـك فـي أن آي سـي إم ICOبكامل الحق في تقديم شكوى إلى مكتب مفوض المعلومات    تتمتع

). لمزيـد مـن GDPRكابيتال تسئ معالجة بياناتك الشخصية بطريقة تخالف الئحـة حمايـة البيانـات العامـة لالتحـاد األوروبـي (
 ICO’s websiteرابط التالي: المعلومات حول مكتب مفوض المعلومات يرجي النقر على ال

 سياسة استخدام ملف تعريف االرتباط

 ما هي ملفات تعريف االرتباط؟ 
ملف تعريف االرتباط هو ملف نصي صغير مكون من أحرف وأرقام يتم إرسالها إلى متصفحك عن طريق موقع الويب الـذي 

اإللكتروني ملفات تعريف االرتبـاط لتمييـزك عـن  تزوره ويتم حفظه على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الجوال. يستخدم موقعنا
المستخدمين اآلخرين زائري الموقع. تساعد ملفات تعريف االرتباط موقع الويب من تذكر تفضيالتك (مثـل تسـجيل الـدخول 
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 واللغة وغير ذلك من التفضيالت) على مدار فترة زمنية، من أجل مساعدتك على التنقل في الموقع بكل سهولة.

 موقعنا بجمع معلوماتك الشخصية؟  كيف يقوم
 قد يتم تقديم المعلُومات إلى األقسَام العامة والخاصة على موقعنا اإللكتروني.

 تنقسم المعلُومات الشخصية يتم تقديمها على موقعنا اإللكتروني إلى قسمين:

بموقعنا اإللكتروني لطلب الحصـول علـى في حال تقديم اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني في القسم العام   : القسم العام •
معلوماتٍ حول أحد المنتجات أو الخدمات التي نقدمها؛ في هذه الحالة قد تقوم بتقديم معلومات إضافية بطريقـة طواعيـة. 
اب تـداوُل  قد يُطلب منك المزيد من المعلُومات الشخصية داخل القِسْم الخاص بالتسـجيل لـدى آي سـي إم كابيتـال لفـتح حِسـَ

 ى الشركة.لد

لضمان توفير خدماتٍ فائقة الجودة قد نَضطر إلى تسجيل أو مُراقبة أي عمليات التواصل بينك وبـين الشـركة؛   :القسم الخاص  •
ـيد اإللكترونـي سـواء فـي القسـم العـام أو  ـيد اإللكترونـي. البر سواء كانت وسيلة التواصل عبر الهاتف أو من خـالل الكتابـة أو البر

ـبر   القسم الخاص داخل ال أي معلومـات شخصـية ع الموقع اإللكتروني غير مشفر. آي سي إم كابيتال تُوصى بضرورة عـدم إرسـَ
 البريد اإللكتروني.

 

 نستخدم ملفات تعريف االرتباط لألغراض التالية:

ية مثـل تعد ملفات تعريف االرتباط مهمة لتشـغيل األساسـي للموقـع اإللكترونـي، كمـا أنهـا تـدعم الوظـائف األساسـ  أساسية: .1
 سالسل التسوق والتشغيل التقني للموقع لضمان أدائه وتشغيله بالطريقة التي تفضلها.

يــب  األداء: .2 ـباط فــي إدارة الموقـع وتتضـمن اسـتبيانات العمـالء وتســجيل أعـداد الـزوار وتحلـيالت الو ـيف االرت تُسـتخدم ملفـات تعر
 حديدها.األخرى. قد يتم جمع بيانات عدد قليل من البيانات التي يمكن ت

ـيب لتقـديم إعالنـات مسـتهدفة أكثـر   التسويق: .3 ـبر مواقـع الو نقوم باستخدام ملفات تعريف وشركائنا اإلعالنيين لتتبع الـزوار ع
يــب األخــرى التــي تزورهــا. ال يقومــون بتخــزين  صــلة بــك. قــد تشــاهد هــذه اإلعالنــات علــى موقعنــا اإللكترونــي وعلــى مواقــع الو

 لكنهم سيقومون بتمييز متصفحك والجهاز الذي يدعم اإلنترنت.   المعلومات الشخصية بشكل مباشر،

 

يمكنك حظر ملفات تعريف االرتباط عن طريـق تنشـيط اإلعـداد الموجـودة فـي متصـفحك والـذي يسـمح لـك بـرفض جميـع 
 ملفات تعريف االرتباط كلها أو بعضها. ورغم ذلك، إذا كنت تسـتخدم إعـدادات المتصـفح الخـاص بـك لحظـر جميـع ملفـات
تعريف االرتباط (بما في ذلك ملفات تعريـف االرتبـاط األساسـية)، فـي تلـك الحالـة قـد ال تسـتطيع الوصـول إلـى كـل أو بعـض 

 أقسام موقعنا اإللكتروني
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  االسم 

 

 تاريخ االنتهاء  الدومين 

ACCOUNT_BFESS   .hm.baidu.com more than 10 years 

projekktor_controlbar   .icmcapital.co.uk 6 months 

__stid   .sharethis.com 1 year 

mp_eb4c820161f6ead8054c9
4e14c144900_mixpanel 

  .sharethis.com 1 year 

pubconsent-v2   .sharethis.com 1 year 

Hm_lvt_d3894b7419a163785
eb99bbacfb4a964 

 icmcapital.co.uk 1 year. مطلوب 

_gid   .icmcapital.co.uk 24h 

UmbracoUICulture  مطلوب .icmcapital.co.uk 3years 

__stidv   .sharethis.com 1 year 

projekktor_controlbar   .icmcapital.co.uk 1 year 

cc_cookie_accept  مطلوب .icmcapital.co.uk 6 months 

Hm_lpvt_d3894b7419a16378
5eb99bbacfb4a964 

 icmcapital.co.uk Session. مطلوب 

_ga   .icmcapital.co.uk 2 years 

_gat_gtag_UA_127800692_1   .icmcapital.co.uk 60 s 

ASP.NET_SessionId  مطلوب .icmcapital.co.uk Session 

__zlcmid   .icmcapital.co.uk 1 year 

euconsent-v2   .consensu.org 1 year 
 

 إدارة ملفات تعريف االرتباط
نطلب موافقتك على استخدام ملفات تعريف االرتباط، باستثناء ملفـات تعريـف االرتبـاط الضـرورية الالزمـة لتشـغيل موقعنـا 
االلكتروني. إذا قمت بالنقر فوق "تغيير اإلعدادات" أدنـاه، يمكنـك تحديـد ملفـات تعريـف االرتبـاط التـي تريـد الموافقـة عليهـا. 
قيامك بالنقر فوق "قبول جميع ملفات تعريف االرتباط"، يعني موافقتك على جميع ملفـات تعريـف االرتبـاط مـن آي سـي إم 

 ك تغيير موافقتك أو سحبها في أي وقت.كابيتال والمتعاونين الخارجيين. يمكن
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مكنك قراءة المزيد حول استخدام ملفات تعريف االرتباط وكيفية إلغاء موافقتك الخاصة بسياسـة ملفـات تعريـف االرتبـاط 
 .www.aboutcookies.orgالخاصة بنا من خالل زيارة موقع  

تغيير إعدادات المتصفح؛ بحيث ال يـتم قبـول ملفـات تعريـف إن لم يكن لديك رغبة في قبول ملفات تعريف االرتباط، يمكنك 
االرتباط. وفي حال قيامك برفض ملفات تعريف االرتباط وتهيئة المتصفح لـذلك، فـي تلـك الحالـة قـد تفقـد بعـض خصـائص 

 موقعنا االلكتروني.

 جوجل كروم 

 "اإلعدادات" settingsفي الجزء العلوي انقر على النقاط الرأسية الثالث، ثم   •

 "متقدم" advancedثم انقر فوق  •

 "إعدادات الموقع" site settings"الخصوصية واألمان"، انقر فوق  privacy and securityضمن   •

ـباط وحـدد "السـماح للمواقـع بحفـظ وقـراءة بيانـات ملفـات  • ـيف االرت لتمكين ملفات تعريف االرتباط، توجه إلى قسم ملفـات تعر
 ختيار يتيح كالً من ملفات تعريف االرتباط الخاصة بالطرف األول والغير.تعريف االرتباط (موصى به)". هذا اال

 وللسماح بملفات تعريف ارتباط الطرف األول فقط، قم بتمكين "حظر ملفات تعريف ارتباط الغير" •

ـباط وبيانـات الموقـع"، ثـم انقـر فـوق "إ • ـيف االرت  زالـة الكـل"ولتعطيل ملفات تعريف االرتباط، انقـر فـوق "عـرض جميـع ملفـات تعر
 

 هناك العديد من مستويات تمكين ملفات تعريف االرتباط في متصفح جوجل كروم. لمزيد من المعلومات، انقر هنا.

 مايكروسوفت إيدج 

 انقر فوق النقاط الثالث (...) في الجزء العلوي األيمن من متصفحك •

 ادات المتقدمة"' "عرض اإلعدview advanced settings' "اإلعدادات" ثم 'settingsاختر ' •

 ضمن "ملفات تعريف االرتباط"، اختر إما "عدم حظر ملفات تعريف االرتباط" أو "حظر ملفات تعريف االرتباط للغير" •

 لتعطيل ملفات تعريف االرتباط، انقر فوق "حظر جميع ملفات تعريف االرتباط" •

 فت إيدج. لمزيد من المعلومات،  انقر هنا.هناك العديد من مستويات تمكين ملفات تعريف االرتباط في متصفح مايكروسو

 موزيال فايرفوكس

 "القائمة" واختر "حظر المحتوى"  menuانقر فوق  •

 إذا كان االختيار على وضع "قياسي"، فأنت تقوم حاليًا بتمكين ملفات تعريف االرتباط. •

 "مخصص" وانقر على "ملفات تعريف االرتباط" قبل تحديد أحد الخيارات customلحظر ملفات تعريف االرتباط، حدد  •

 
 هناك العديد من مستويات تمكين ملفات تعريف االرتباط في متصفح موزيال فايرفوكس. لمزيد من المعلومات،  انقر هنا.
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 سفاري 

 "التفضيالت"'  preferences' سفاري، ثم اختر 'Safariفي شريط القائمة ، حدد ' •

 ' "الخصوصية"preferencesانقر فوق ' •

 لمنع أدوات التتبع من استخدام ملفات تعريف االرتباط، حدد "منع التتبع عبر المواقع". •

 لتعطيل ملفات تعريف االرتباط، حدد "حظر جميع ملفات تعريف االرتباط" •

 

 .Safariلمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على دليل استخدام  متصفح سفاري 
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