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واجبات اإلفصاح عند جمع البیانات الشخصیة باالعتماد على البیانات ذات الصلة طبقًا لتشریعات حمایة  
 البیانات. 

 

 

 

 یُرجى قراءة البیان الوارد أدناه.  -خصوصیة البیانات أمر مھم 
 

نظرة عامة عن كیفیة جمعنا لبیاناتك ومعالجتھا وحقوقك وفقًا  -من خالل طرح المعلومات التالیة  -نود أن نعرض علیك 
 لتشریع حمایة البیانات. وتعتمد تفاصیل البیانات التي ستتم معالجتھا والطریقة التي سیتم اعتمادھا بشكل كبیر على الخدمات

 المقدمة أو المتفق علیھا. 
 

"تشریعات حمایة البیانات" یعني أي قانون و/أو الئحة (تشمل إرشادات وقوانین الممارسة الصادرة من جھات التنظیم 
التي تسري على معالجتنا لبیاناتك الشخصیة، والتي یجب أن تشمل ) QFCالمصرحة لحمایة البیانات) في مركز قطر للمال (

المعدلة، أو الممددة، أو الموحدة، أو المعاد سنَّھا من  2021ال الحصر، لوائح وقواعد حمایة البیانات لعام على سبیل المثال 
 حین آلخر.

  
https://www.credit-یتم تحدیث ھذه المعلومات وإتاحتھا في أي وقت على الرابط التالي: 

statement.html-uisse.com/qa/en/legal/privacys . 

 من المسؤول عن معالجة البیانات وكیف یمكنني التواصل معھ؟  .1

 الكیان القانوني المسؤول (یُشار إلیھ فیما بعد بكلمة "نحن"، أو "یخصنا"،أو "افینتیكوم"): 
 

  افینتیكوم كابیتال مانیجمنت (قطر) ذ.م.م 
 

 ك التواصل مع مسؤول الخصوصیة الخاص بنا على: بإمكان
 ) Credit Suisse Groupالمسؤول عن حمایة البیانات في مجموعة كریدي سویس (

 وان كابوت سكویر  
 لندن 

E14 4QA   
 المملكة المتحدة 

 
 + 44 20  7888 8888 ھاتف:

 suisse.com-data.protection@credit البرید اإللكتروني:

 ما ھي المصادر والبیانات التي نستخدمھا؟   .2

بغرض التسھیل والتمكین و/أو الحفاظ على عالقاتنا التجاریة، توفر افینتیكوم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك إدارة  
إسداء المشورة بشأن االستثمارات، وترتیب الصفقات في مجال االستثمار، والتعامل في االستثمار (بصفتھا االستثمارات، و 

). كما تستعین افینتیكوم "عمالئنا"لعمالئنا واألطراف ذات الصلة (یُشار إلیھم فیما یلي باسم  "تقدیم خدماتنا")وكیل) ( 
) عند تقدیم الخدمات. "مقدمي الخدمات"غیر (یُشار إلیھم فیما یلي باسم بالمندوبین، أو الموردین، أو مقدمي الخدمات من ال

البیانات الشخصیة المتعلقة بك وتعالجھا بصفتك مدیًرا، أو مسؤوًال، أو المخول لھ  -عند تقدیم الخدمات  -تجمع افینتیكوم 
ك المستفیدین، و/أو أي شخص ( أشخاص) آخر ذي صلة (یُشار إلیھ فیما یلي بالتوقیع، أو موظفًا، أو مستثمًرا، أو من الُمالَّ

) من عمالئنا أو مقدمي الخدمات. یجوز الفینتیكوم أن تتولى مھام معالجة البیانات أو مراقبة البیانات  "الشخص المعني"باسم 
 في حد ذاتھا، بناًء على ظروف وأنشطة المعالجة ذات الصلة.  

 
)، على النحو الوارد أدناه، التي نجمعھا مباشرة من البیانات "البیانات"(یُشار إإلیھا أیًضا بكلمة  البیانات الشخصیةنعالج 

ذات الصلة (كونك عمیلنا، أو مقدم الخدمة، أو الشخص المعني، على النحو المحدد أعاله) في سیاق عالقاتنا التجاریة بطرق  
ق مرتبطة بذلك تستوفیھا عند االكتتاب في استثمار معین، أو إجراء مختلفة، بما في ذلك باالعتماد على النماذج وأي وثائ

معامالت فیما یتعلق باألموال، في سیاق االستفسارات المتعلقة ببذل العنایة الواجبة، والوثائق ذات الصلة بااللتحاق بالخدمة،  
 طریق االتصال ھاتفیًا، وإلكترونیًا.  أو عندما تقدمھا لنا من خالل المراسالت، والتي قد تتضمن التواصل كتابیًا، أو عن

 
البیانات الشخصیة التي نحصل علیھا من مصادر متاحة   –بقدر ما ھو ضروري لتوفیر خدماتنا  –طكما نعمل على معالجة 

للعموم (مثل السجالت التجاریة والجمعیات، والصحافة، واإلنترنت)، وسجالت اإلفالس، وسلطات الضرائب، بما في ذلك 
جودة داخل مركز قطر للمال وخارجھ، والسلطات الحكومیة والسلطات التنظیمیة المختصة، ووكاالت االئتمان، تلك المو

https://www.credit-suisse.com/qa/en/legal/privacy-statement.html
https://www.credit-suisse.com/qa/en/legal/privacy-statement.html
mailto:data.protection@credit-suisse.com


ووكاالت مكافحة االحتیال والكشف عنھ، والمنظمات والقوائم الداخلیة لمكافحة األنشطة المتعلقة بالجرائم المالیة والكشف  
ي أو تلك التي یتم تحویلھا إلینا بطریقة مشروعة من قبل شركات  عنھا، التي یدیرھا كریدي سویس على الصعید العالم

مجموعة كریدي سویس األخرى أو جھات خارجیة أخرى (مثال على ذلك، مقدمي الخدمات من الغیر، وصنادیق االستثمار، 
الیة،  وشركات اإلدارة و/الشركاء المتضامنین، ومقدمي الخدمات والمندوبین ذوي الصلة مثل مدیري المحفظة الم

 والموزعین، وما إلى ذلك).  
 

 التي نعمل على معالجتھا، على سبیل المثال ال الحصر:  البیانات ذات الصلةتشمل 
 

 بیانات التواصل 
 االسم، واللقب، والجنس، وبیانات العنوان الفعلي واإللكتروني، وأرقام الھواتف  

 
 البیانات السریة األخرى

نسیة، ومعلومات إثبات الھویة، والوثائق (مثل، تفاصیل بطاقة الھویة الشخصیة)، ورقم تاریخ المیالد، ومحل المیالد، والج 
وبیانات المصادقة (مثل، نماذج التوقیعات)، )، CIFورقم الحساب البنكي، ورقم العمیل ()، TINتعریف دافع الضرائب (

الواجبة)، ومكانة الشخص البارز سیاًسا  ومعلومات عن الوضع التنظیمي أو المالي (على سبیل المثال، لغرض بذل العنایة
)PEP ،(  والبیانات الخاصة، والمھنیة، والتسویقیة، وذات الصلة بالمبیعات، والھاتفیة 
 

   صحیفة الحالة الجنائیة
 البیانات المتعلقة باإلدانات والمخالفات الجنائیة (التي تشمل المستخرجات من السجل الجنائي)  

 
عند  2021من لوائح حمایة البیانات لعام  12یانات الشخصیة الحساسة" بشكل عرضي وفقًا للمادة  كما یجوز لنا معالجة "الب 

معالجة البیانات الشخصیة غیر الحساسة (مثال على ذلك، البیانات الشخصیة التي قد تكشف عن االنتماءات السیاسیة أو 
البیانات قد ترد في وثائق الھویة الرسمیة مثل جواز السفر   اآلراء، أو األصل العرقي، أو اإلثني، أو المعتقدات الدینیة، وھذه

إذا كنت ال ترید منا )). KYCاعرف عمیلك ()/AMLالذي نتلقاه لغرض تنفیذ التزامات متعلقة بمكافحة غسیل األموال (
ت الحساسة، على سبیل معالجة ھذه المعلومات، فإننا نقترح بشدة االمتناع عن تقدیم ھذه المعلومات أو إتاحة مثل ھذه البیانا 

 المثال، عن طریق إزالة ھذا النوع من البیانات من أي مستند یتم تقدیمھ لنا.  
 

أي عملیة أو مجموعة من العملیات التي یتم إجراؤھا على البیانات الشخصیة أو على مجموعات من    "المعالجة"تعني 
البیانات الشخصیة، سواء كانت بالوسائل اآللیة أم ال، مثل الجمع، أو التسجیل، أو التنظیم، أو الھیكلة، أو التخزین، أو  

خدام، أو اإلفصاح عن طریق اإلرسال، أو النشر، أو اإلتاحة، أو التكییف، أو التعدیل، أو االستعادة، أو التشاور، أو االست
 المواءمة، أو الدمج، أو التقیید، أو المحو، أو اإلتالف. 

لماذا نعالج بیاناتك الشخصیة (الغرض من المعالجة) وعلى وما ھو األساس القانوني الذي نعتمد   .3
 علیھ؟ 

 یة البیانات. نحن نعالج بیاناتك الشخصیة طبقًا ألحكام تشریعات حما
 

 للوفاء بااللتزامات التعاقدیة 
تُعالَج البیانات حتى نتمكن من تقدیم الخدمات التي نشارك فیھا أو لتنفیذ التدابیر التعاقدیة المسبقة الالزمة بموجب اللوائح 

 المعمول بھا.
 

االستثمار، وإسداء المشورة، وعقد  تتوقف أغراض معالجة البیانات في المقام األول على الخدمات الفعلیة (مثل إدارة 
 الصفقات، وما إلى ذلك)، ویمكن أن تتضمن المشورة والدعم. 

 قد تجد المزید من التفاصیل أخرى حول أغراض معالجة البیانات في الوثائق التعاقدیة ذات الصلة لتلك الخدمات. 
 

 
 

 وني تخضع لھ افینتیكوم: إذا كانت معالجة البیانات الشخصیة ضروریة لغرض االمتثال اللتزام قان
فإننا نخضع للعدید من االلتزامات  )،  QFCRAبصفتنا مؤسسة مالیة تخضع لرقابة ھیئة تنظیم مركز قطر للمال (

واالشتراطات القانونیة (مثل، قواعد ولوائح ھیئة تنظیم مركز قطر للمال بشأن: القطاع المالي؛ مكافحة غسیل األموال  
تقییم المخاطر   -من بین أمور أخرى  -ساریة على المكافآت). تتضمن أغراض المعالجة وتمویل اإلرھاب، القواعد ال 

المختلفة، والتحقق من الھویة (اعرف عمیلك)، ومكافحة االحتیال، ومكافحة غسیل األموال، ومكافحة تمویل اإلرھاب، 
 لتقاریر التنظیمیة. والوفاء بالتزامات الرقابة وإعداد التقاریر بموجب القوانین المالیة، وإعداد ا

 
 وفي سیاق موازنة المصالح التي تنتھجھا افینتیكوم بصفتھا المسؤول عن مراقبة البیانات، أو طرف ثالث:  



نعمل على معالجة البیانات الشخصیة بعد الوفاء الفعلي بااللتزامات التعاقدیة أو القانونیة ألغراض المصالح المشروعة التي  
طرف ثالث. على سبیل المثال، تحسین المنتجات والخدمات، والتمسك بالمطالبات القانونیة،  تنتھجھا شركة افینتیكوم أو

والدفاع في حالة المنازعات القانونیة، وضمان األمن والتشغیل لعملیات كریدي سویس، ومنع وقوع عملیات االحتیال  
ي والتدقیق الداخلي، وتسویق منتجاتنا وخدماتنا  والكشف عنھا، وإدارة المخاطر واإلبالغ عنھا، واالمتثال، واإلشراف الداخل

(إلى الحد الذي ال ینطوي فیھ على التنمیط)، والمراقبة بالفیدیو واتخاذ تدابیر لحمایة حقوق مالك العقار لمنع المعتدین من 
حة المشروعة الدخول وتوفیر األمان في الموقع (على سبیل المثال، ضوابط الدخول). وعندما نعتزم االعتماد على المصل

كأساس قانوني لمعالجة البیانات الشخصیة، فسوف نولي االعتبار الواجب لحقوق وحریات العمیل/مقدم الخدمة، وأي شخص  
 معني.

 
 في حال كانت معالجة البیانات الشخصیة تعتمد على موافقتك:

مة أو شخص معني ألغراض محددة إذا تم منحنا الموافقة على معالجة البیانات الشخصیة الخاصة بك كعمیل أو مقدم خد
(على سبیل المثال، لغرض تسویق منتجاتنا و/أو خدماتنا التي تتضمن التنمیط)، فإن المعالجة ذات الصلة للبیانات تعتمد على 

موافقتك بصفتك صاحب البیانات. یمكن سحب الموافقة الممنوحة في أي وقت. وال یؤثر سحب الموافقة على قانونیة عملیة  
 البیانات التي تمت قبل سحب الموافقة. معالجة 
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توضح الفقرات التالیة تفاصیل ذات صلة بالمكان الذي ننقل فیھ البیانات الشخصیة المتعلقة بالعمیل ومقدم الخدمة والشخص 
 المعني (حسب مقتضى الحال) والغرض من أي عملیات نقل. 

 
 مجموعة كریدي سویس 

بیاناتك الشخصیة مع كیانات أخرى تابعة لمجموعة كریدي سویس عند االقتضاء للوفاء بالتزاماتنا التعاقدیة   یجوز لنا مشاركة
والقانونیة بما في ذلك على سبیل المثال، مكافحة غسیل األموال والتحقق من الشیكات في نطاق عملیة اعرف عمیلك. یجوز 

مھا أي عضو آخر في مجموعة كریدي سویس أو السیطرة على المخاطر لنا نقل بیاناتك الشخصیة فیما یتعلق بأي خدمات یقد
 بسبب التزام قانوني أو تنظیمي أو بناًء على المصالح المشروعة. 

 كما یجوز لنا إرسال بیاناتك المتعلقة بأي خدمات نعتقد أنك قد تھتم بھا إلى أي عضو من أعضاء مجموعة كریدي سویس.
 

 المتلقیة للبیانات الجھات الخارجیة 
یجوز لنا نقل بیاناتك الشخصیة، في سیاق إجراء أعمالنا المعتادة، أو إذا كانت المتطلبات القانونیة أو التنظیمیة أو ممارسات  
السوق تتطلب ذلك، إلى الجھات المتلقیة الخارجیة التالیة، أو إذا أعطیت موافقتك (على سبیل المثال، بغرض معالجة معاملة 

 لبت منّا تنفیذھا) لألغراض التالیة:مالیة ط
 

  إلى الھیئات والمؤسسات العامة (على سبیل المثال، السلطات المالیة مثل ھیئة تنظیم مركز قطر للمال، ووكاالت إنفاذ
 القانون) إما عند تقدیم طلب قانوني أو تنظیمي أو كجزء من شروط إعداد التقاریر التشریعیة والتنظیمیة التي وضعناھا.

  إلى أطراف ثالثة (على سبیل المثال، البنوك المراسلة، والوسطاء المالیین، والبورصة، والمستودعات التجاریة، ووحدات
المعالجة، واألمناء من الغیر، وجھات اإلصدار، والسلطات، وممثلیھم) لغرض ضمان قدرتنا على تلبیة متطلبات القانون 

السوق، ومعاییر االمتثال فیما یتعلق بالمعامالت التي تجریھا والخدمات التي المعمول بھ، والشروط التعاقدیة، وممارسات 
 نقدمھا لك.

   إلى مقدمي الخدمات والوكالء. یجوز لنا نقل بیاناتك الشخصیة إلى مقدمي الخدمات والوكالء الذین نعینھم تحقیقًا
ت بالحفاظ على سریة ھذه البیانات. وھذه لألغراض الموضحة، مع مراعاة التزام ھذه األطراف الثالثة في جمیع األوقا

األطراف ھي شركات تندرج في فئات الخدمات المصرفیة، وخدمات تكنولوجیا المعلومات، والخدمات اللوجستیة،  
 وخدمات الطباعة، واالتصاالت، والتحصیل، والمشورة واالستشارات وخدمات المبیعات والتسویق.

 
ظیمیة والفنیة المناسبة لحمایة البیانات الشخصیة التي نعالجھا بصفتنا مراقب للبیانات في لقد نفذنا اإلجراءات االحترازیة التن

 جمیع األوقات. 
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البیانات  تُنقَل البیانات إلى الكیانات القانونیة في دول  خارج نطاق مركز قطر للمال والدول التي یسري بھا قوانین لحمایة
التي یعتبرھا مكتب حمایة البیانات مناسبة (یُطلق علیھما معًا اسم "البلدان األخرى") طالما أننا سنعتمد إما على استثناء قابل  

للتطبیق على موقف محدد (مثال على ذلك، إذا كان التحویل ضروریًا لتنفیذ عقدنا المبرم معك، مثل في حالة إجراء عملیة 
لضمان حمایة   -حسبما ینطبق  -فیذ بنود تعاقدیة قیاسیة معتمدة من المؤسسات المخول لھا ذات الصلة دفع دولي)، أو تن

 بیاناتك الشخصیة.
 

یُرجى التواصل مع مسؤول حمایة البیانات، إذا أردت االطالع على نسخة من اإلجراءات االحترازیة المحددة الساریة على 
 أعاله.  1في القسم  تصدیر معلوماتك. بیانات التواصل واردة 



 لكم من الوقت ستُخزن بیاناتي؟   .6

سنعمل على معالجة البیانات الشخصیة ذات الصلة بالعمیل ومقدم الخدمة وأي شخص معني (حسب مقتضى الحال) طالما 
 .  3كان ذلك ضروریًا لألغراض الموضحة في القسم 

 
لقانونیة، فسیتم حذفھا ما لم تكن ھناك حاجة إلى إجراء المزید من إذا لم تعد البیانات مطلوبة للوفاء بااللتزامات التعاقدیة أو ا 

 لألغراض التالیة:  –لفترة محدودة  –عملیات المعالجة 

  .الوفاء بالتزامات ذات صلة باالحتفاظ بالسجالت وفقًا للقوانین التجاریة والضریبیة وكذلك قوانین القطاع المالي ولوائحھ
البیانات الشخصیة المتعلقة بالعمیل ومقدم الخدمة وأي شخص معني (حسب مقتضى ولھذا الغرض وبشكل عام، نحتفظ ب

 سنوات عند إنھاء عالقة العمل؛   10الحال) لمدة أقصاھا 
  بصفتنا مدیر استثمار وكوننا جزًءا من مجموعة كریدي سویس، یمكننا مواجھة إجراء الحفظ 

 بالسجالت لفترة أطول من الوقت. ، األمر الذي قد یتطلب منا االحتفاظ 1القانوني
 ما ھي حقوق خصوصیة البیانات التي أتمتع بھا؟  .7

 یتمتع كل شخص معني بالبیانات فیما یتعلق ببیاناتھ الشخصیة: 

  .الحق في الوصول للبیانات 
  .الحق في تعدیل البیانات 
  .الحق في محو البیانات 
  .الحق في تقیید المعالجة 
  .الحق في االعتراض 
 یة نقل البیانات. الحق في إمكان 
  الحق في االعتراض على عملیة معالجة البیانات ألغراض التسویق المباشر. وفي حاالت فردیة، نعالج بیاناتك الشخصیة

إلجراء تسویق مباشر. لدیك الحق في االعتراض على عملیة معالجة بیاناتك الشخصیة لغرض ھذا النوع من التسویق في 
التنمیط، بقدر ما یرتبط بشكل مباشر بمثل ھذا التسویق المباشر. إذا أبدیت اعتراضك أي وقت. وینطبق ھذا أیًضا على 

 على عملیة المعالجة بغرض التسویق المباشر، فلن نعالج بیاناتك الشخصیة بعد اآلن لھذا الغرض. 
 جة بیاناتك  الحق الفردي في االعتراض ألسباب متعلقة بحالتك بشكل خاص. یلزم أن تتمتع بحق االعتراض على معال

الشخصیة في أي وقت. في حال قدمت اعتراًضا، فلن نعالج بیاناتك الشخصیة بعد اآلن ما لم نتمكن من إثبات أسباب  
مشروعة مقنعة إلجراء عملیة المعالجة التي تتجاوز مصالحك وحقوقك وحریاتك، أو إذا كانت المعالجة تخدم اإلنفاذ أو 

ى مالحظة أنھ في مثل ھذه الحاالت لن نتمكن من تقدیم الخدمات واالحتفاظ  الممارسة أو الدفاع عن المصالح. یُرج
 بعالقات العمل. 

 
 ال یلزم تقدیم أي طلبات تتعلق بممارسة حقوق خصوصیة بیاناتك في شكل معین، إال أنھ یلزم توجیھ الطلبات إلى: 

 المسؤول عن حمایة البیانات في مجموعة كریدي سویس 
 وان كابوت سكویر 

 لندن 
E14 4QA   

 المملكة المتحدة 
 + 44 20  7888 8888 ھاتف:

 suisse.com-data.protection@credit البرید اإللكتروني:
 

ص.ب:  لیج الغربي، ، الخ1كما یحق لك تقدیم شكوى إلى مكتب حمایة البیانات إذا كان ذلك ممكنًا، برج مركز قطر للمال 
 . dataprotection@qfc.qa، الدوحة، قطر. البرید اإللكتروني: 23245

 ھل أنا ملزم بتقدیم بیاناتي الشخصیة؟  .8

مل والحفاظ علیھا وفي سیاق عالقة العمل القائمة بیننا، یجب علیك تقدیم جمیع البیانات الشخصیة الالزمة لقبول عالقة الع
 والوفاء بااللتزامات التعاقدیة ذات الصلة، أو التي نكون ملزمین قانونیًا بجمعھا. 

 

 
 

 القانونیة واإلجراءات  التحقیق، أو المتوقع، أو المعلق التقاضي حالة في أشكالھا جمیع في الصلة ذات المعلومات  على للحفاظ المؤسسة تتبعھ إجراء ھو القانوني والحفظ 1
 األخرى 

mailto:data.protection@credit-suisse.com
mailto:dataprotection@qfc.qa


تحدید ھویتك من خالل وثائق الھویة الخاصة بك قبل  -على وجھ الخصوص  -تشترط لوائح مكافحة غسیل األموال علینا 
المتمثلة في االسم، ومحل المیالد، وتاریخ المیالد، والجنسیة، والعنوان،  إقامة عالقة عمل مع عمیلنا، وجمع البیانات 

 وتفاصیل الھویة، ووضعھا في سجل لھذا الغرض. 
 

لكي نتمكن من االمتثال لھذه االلتزامات القانونیة، یجب علیك تزویدنا بالمعلومات والوثائق الالزمة وفقًا للوائح مكافحة غسیل 
العمل. وإذا لم  عالقةضافة إلى اإلفصاح فوًرا عن أي تغییرات تطرأ على ھذه المعلومات خالل فترة األموال المعمول بھا، باإل 

 تزودنا بالمعلومات والمستندات الالزمة، فلن نتمكن من إنشاء عالقة عمل مع عملینا أو االستمرار فیھا. 

 إلى أي مدى یتم االعتماد على اتخاذ القرار آلًیا؟ .9

واالستمرار فیھا، فإننا ال نعتمد على أي من عملیات اتخاذ القرار آلیًا بشكل كامل. وإذا لجأنا الستخدام ھذه  إلنشاء عالقة عمل 
 العملیة في حاالت فردیة، سنطلعك على ھذا األمر بصورة منفصلة على أن یكون ذلك شرًطا قانونیًا. 

 ھل ستتم عملیة التنمیط؟  .10

 نستخدم التنمیط بالطرق التالیة: قد نعالج جزء من بیاناتك ألغراض التنمیط. 

   نظًرا للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة، نحن مطالبون بمكافحة غسیل األموال، وتمویل اإلرھاب، واالحتیال، وتقییم
 المخاطر والمخالفات التي تشكل خطًرا على األصول. 

   نفسھ، تعمل ھذه اإلجراءات أیًضا على  كما یتم تقییم البیانات (بما في ذلك معامالت الدفع) لھذا الغرض. وفي الوقت
 حمایتك. 

  .نستخدم أدوات التقییم حتى نتمكن من إخطارك على وجھ التحدید وإسداء المشورة لك فیما یتعلق بالمنتجات 
 ھل تجمعون البیانات البیومتریة؟   .11

طلوبة في عملیة منفصلة البیانات البیومتریة مصنفة على أنھا بیانات شخصیة حساسة. لذلك، ستكون موافقتك الصریحة م
الخاص بك أو غیره من المعرفات البیومتریة للولوج إلى تطبیقات ) Touch IDالستخدام مستشعر الھویة ببصمة اإلصبع (

 معینة.


