نافذة قبول ملفات تعريف االرتباط
اهتماما ً من شركة الوطني إلدارة الثروات ("الشركة") بحصولك على تجربة سلسلة على موقعنا،
تقوم الشركة باستخدام ملفات تعريف االرتباط ،حيث تساعدنا على تذكرك وحفظ كيفية استخدامك
للموقع ،ما يحسن من تجربتك في التصفح ،ويتم تخزين هذه الملفات على جهاز الكمبيوتر أو الموبايل
الخاص بك .ولمزيد من التفاصيل عن ذلك ،يرجى االطالع على إشعار الخصوصية وإشعار ملفات
تعريف االرتباط.
وسيتم اعتبار استمرارك في استخدام الموقع بمثابة موافقة منك على إشعار الخصوصية وإشعار ملفات
تعريف االرتباط.

Cookie Banner
We care about your experience on our website, which is why Watani
Wealth Management uses cookies. They help us to remember you
and how you use this website, which improves your browsing
experience. They are stored locally on your computer or mobile
& device. These are described in more detail in our Privacy Notice
Cookies Notice.
Further use of this site will be considered as a consent.

إشعار الخصوصية
إشعار الخصوصية

Privacy Notice
تاريخ اإلصدار األول32 :
مارس 3233

تاريخ آخر تحديث :غير متوفر

تحترم شركة الوطني إلدارة الثروات (المشار إليه الحقا ً بـ“ الوطني" أو "نحن" أو "االشركة")
حقك في الخصوصية .في هذا اإلشعار ،تشير كلمة "أنت" إلى صاحب البيانات (العمالء ،والموظفون،
وزوار الموقع اإللكتروني ،أو الموظفون المؤقتون) الذين تتم معالجة بياناتهم الشخصية من قبل
الشركة.
يوضح إشعار الخصوصية هذا من نحن ،وكيفية جمعنا ومشاركتنا واستخدامنا للبيانات الشخصية
الخاصة بك ،وكيفية قيامك بممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك .وينطبق إشعار الخصوصية هذا
فقط على المعلومات الشخصية التي نجمعها من خالل موقعنا "( www.nbkwm.com.saالموقع
اإللكتروني") أو تطبيق الوطني عبر الموبايل أو من خالل فروعنا.
إذا كانت لديك أي استفسارات أو مخاوف بشأن استخدامنا لمعلوماتك الشخصية ،فيرجى االتصال بنا
على أرقام وعناوين االتصال الواردة ضمن قسم "كيفية االتصال بنا" أدناه.
نوصي بقراءة هذا اإلشعار بالكامل لممان االطالع على محتوياته بشكل كامل .إال أنه في حال رغبتك
في الوصول إلى قسم معين منه ،فيمكنك المغط على الرابط ذي الصلة أدناه لالنتقال مباشرة إلى هذا
القسم.
ما هي األعمال التي تقوم بها الشركة؟
شركة الوطني إلدارة الثروات هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة تم تأسيسها بموجب القوانين
المرعية االجراء في المملكة العربية السعودية وهي مملوكة بالكامل من قبل بنك الكويت الوطني هو
بنك تأسس في دولة الكويت .ولدى البنك فروع ،شركات تابعة ومكاتب تمثيلية في معظم بلدان مجلس
التعاون الخليجي ،المملكة المتحدة وفرنسا.
شركة الوطني إلدارة الثروات هي شركة استثمار إقليمية متكاملة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية،
وتشمل أعمالها الرئيسية على إدارة الثروات وإدارة األصول والخدمات االستثمارية والوساطة المالية
والحفظ لعمالءها ،كما تفخر شركة الوطني إلدارة الثروات بنطاق انتشارها العالمي وتمركز نشاطها
اإلقليمي وخدماتها المتميزة.
ما هي المعلومات الشخصية التي تقوم الشركة بجمعها ولماذا؟
تشمل المعلومات الشخصية التي قد نقوم بجمعها عنك الفئات التالية بشكل رئيسي:
المعلومات التي تقوم بتقديمها طوعيا ً
بشكل عام ،لم يتم تصميم الموقع اإللكتروني الخاص بنا لجمع المعلومات من الزوار ،ولكن عندما
نطلب منك معلومات شخصية عبر اإلنترنت ،فسيكون ذلك فقط ردًا على طلبك أو استخدامك ألحد
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Privacy Notice

”Watani Wealth Management (hereafter referred to as "we" or “our
or "us" or “WWM”) respects your right to privacy. In this Notice,
“You” refers to data subject (customers, employees, website visitors
or contingent workers) whose personal data is processed by WWM.
This Privacy Notice explains who we are, how we collect, share and
use personal data about you, and how you can exercise your privacy
rights. This Privacy Notice only applies to personal information that we
collect through www.nbkwm.com.sa (“Website”), or through our
Branches.
If you have any questions or concerns about our use of your personal
information, then please contact us using the contact details provided
under the “How to contact us” heading below.
We recommend that you read this Privacy Notice in full to ensure you
are fully informed. However, if you only want to access a particular
section of this Privacy Notice, then you can click on the relevant link
below to jump to that section.
?What does WWM do
WWM is a is a Saudi single shareholder closed joint stock company
incorporated under the laws of Kingdom of Saudi Arabia and is fully
owned by the National Bank of Kuwait (“NBK”). NBK is a bank
incorporated in the Kuwait.
NBK has branches, subsidiaries and representative offices in a
number of countries, including most of the Gulf Cooperation Council
(GCC) countries, UK and France.

منتجاتنا أو خدماتنا عبر اإلنترنت .وبدالً من ذلك ،تقوم الشركة بجمع هذه المعلومات عند زيارتك
لفروعنا.
وتشمل نوعيات المعلومات التي نطلب منك تقديمها ،وأسباب طلبنا منك تقديمها ،ما يلي:
نوعية البيانات

أسباب طلبها

االسم وبيانات االتصال مثل العنوان ورقم
الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني

لغرض تنفيذ طلبات المنتجات والخدمات ولتوفير
تلك المنتجات والخدمات لك (للعمالء األفراد) أو
لصاحب العمل (لعمالء الشركات) وللتواصل معك
فيما يتعلق بتلك المنتجات والخدمات.

WWM is a full-fledged financial institution (including Dealing,
Managing Investments & Operating Funds, Arranging, Advising, and
Custody in securities business), licensed by the CMA to provide
investment advisory, wealth management, asset management,
brokerage and custody services to its clients.
?What personal information does WWM collect and why
The personal information that we may collect about you broadly falls
into the following categories:

عندما نتواصل معك عبر اإلنترنت أو الموبايل،
فيمكن أن تقوم بتقديم بيانات شخصية في هذه
المراسالت مثل البيانات المتعلقة باستفسارات أو
شكاوى مثل رقم الموبايل أو عنوان البريد
اإللكتروني.

Information that you provide voluntarily
Generally, our Website is not designed to collect information from
visitors, however when we ask you for personal information online, it
will only be in response to you applying for or using one of our online
products or services. Alternatively, we will collect such information
when you visit our branches.

العمر

للتحقق من أنه مسموح لنا قانونًا بتقديم منتجات
وخدمات لك.

The types of information we ask you to provide, and the reasons why
we ask you to provide it, include:

البيانات مثل الصور الشخصية أو صور
جوازات السفر أو رخص القيادة أو
غيرها من بطاقات الهوية الصادرة من
الجهات الحكومية أو أرقام جوازات
السفر أو التوقيعات أو رقم التعريف
المريبي أو البطاقة المدنية

ألغراض تحديد الهوية ومنع عمليات االحتيال
الخاصة بالحسابات وااللتزام لمتطلبات مكافحة
غسل األموال.

الشخص المكلف بمهمات عامة عليا

ألغراض التحديد (جزء من اجراءات معرفة
العميل) ولمنع عمليات االحتيال الخاصة
بالحسابات وااللتزام لمتطلبات مكافحة غسل
األموال.

لقطات كاميرات المراقبة

إذا قمت بزيارة مقارنا ،فقد نقوم بتسجيل لقطات
كاميرات المراقبة ألغراض أمنية.

اسم الزائر وبيانات االتصال الخاصة به
مثل العنوان ورقم الهاتف والبريد
اإللكتروني

إذا قمت بزيارة مقارنا ،فقد نقوم بتسجيل زياراتك
ألغراض أمنية.

البيانات الشخصية التي قد تقدمها في
االتصاالت

إذا طلبنا منك تقديم أي معلومات شخصية أخرى بخالف البيانات المبينة أعاله ،فسوف نبين لك
بوضوح أسباب طلب هذه المعلومات.

Purpose of Processing
For the purpose of processing
applications for products and services
and to provide those products and
)services to you (for individual customers
or your employer (for corporate
customers) and to communicate with you
in connection with those products and
services.
Where we are corresponding with you
online or by phone, you may provide
personal data in that correspondence
such as in connection with an enquiry or
complaint such as a mobile number or
email address.

Category of Data
Name and contact
details such as
address,
telephone
number and
email

Personal data you may
provide in
communications

المعلومات التي نحصل عليها من مصادر خارجية
من حين آلخر ،قد نحصل على معلومات شخصية عنك من مصادر خارجية (بما في ذلك الوكاالت
االئتمانية المرجعية ،وخدمات نظام التحقق العالمي من الجهات واألفراد مرتفعة المخاطر World
 ،Checkوالبنوك األخرى التي تقدم معلومات مرجعية عنك) ،ولكن ال يتم ذلك إال بعد التحقق من أن
هذه األطراف األخرى إما قد حصلت على موافقتك أو مسموح لها أو مطلوب منها قانونًا الكشف عن
معلوماتك الشخصية لنا.
وتشمل نوعيات المعلومات التي نقوم بجمعها من جهات خارجية ما يلي:
نوعية البيانات

أسباب طلبها

عمليات فحص السجالت الجنائية
واإلجراءات القانونية ،وعمليات الفحص
الخاصة بحالة الهجرة ،وعمليات البحث
في نظام التحقق العالمي من الجهات
واألفراد مرتفعة المخاطر

التزاما ً بمتطلبات مكافحة غسل األموال وغيرها من
متطلبات فتح الحسابات واستمرارها

الحساب المصرفي ،والقروض ،وبيانات
البطاقات االئتمانية أو بطاقات الخصم،
وبيانات المعامالت المالية

لتقديم منتجاتنا وخدماتنا لك ،من أجل عمليات التحليل
الداخلية وإدارة المحفظة االئتمانية ولغرض الكشف
عن عمليات االحتيال والحيلولة دون وقوعها

البيانات الخاصة بالتحقق من الجدارة
االئتمانية مثل السجل المالي والدخل
والمصروفات والسجل االئتماني.

إلجراء عمليات فحص لتقييم الجدارة االئتمانية
للتسهيالت االئتمانية التي تقدمت للحصول عليها أو
ألن تكون ضامنا ً لها ،ولعمليات التحليل الداخلية
وإدارة المحفظة االئتمانية

تقييم الثروات

لتقييم ما إذا كنت من األشخاص أصحاب الثروات
الكبيرة حتى نتمكن ،حال رغبتك في ذلك ،من
الحصول على إقرار منك بهذا ،بحيث يعفينا ذلك من
ضرورة االلتزام ببعض اإلجراءات الرقابية عند
عرض بعض المنتجات.

البيانات الخاصة بالدعاوى واإلجراءات
القانونية (القائمة أو المحتملة) المرفوعة
من قبلك أو ضدك

لتحديد الحقوق التعاقدية
وممارستها والدفاع عنها.

والقانونية

األخرى

To verify we are legally permitted to
provide products and services to you
For identification purposes (as part of the
Know-your-customer process) and to
prevent fraud in connection with accounts
and to comply with anti-money
laundering requirements.

For identification purposes (as part of the
Know-your-customer process) and to
prevent fraud in connection with accounts
and to comply with anti-money
laundering requirements.
If you visit our premises we may record
CCTV footage for security purposes.
If you visit our premises, we may record
your visits for security purposes.

Age
Data such, pictures,
copies of passports, or
other
governmentissued IDs, passport
numbers, signatures,
tax
identification
number, Civil ID
Political
exposure
)information (PEP

CCTV footage
Visitors’ Name and
contact details such as
address, telephone
number and email

If we ask you to provide any other personal information not described
above, we will explicitly explain the reason for requesting this
information.
Information that we obtain from third party sources
From time to time, we may receive personal information about you
from third party sources (including credit reference agencies, World
Checking services, other banks who provide references on you), but
only where we have checked that these third parties either have your
consent or are otherwise legally permitted or required to disclose
your personal information to us.
The types of information we collect from third parties includes:

المعلومات التي نقوم بجمعها تلقائيا ً
عند زيارتك لموقعنا ،قد نقوم بجمع معلومات معينة من جهازك بشكل تلقائي .وفي بعض البلدان،
يمكن اعتبار هذه المعلومات معلومات شخصية طبقا ً لقوانين حماية البيانات المعمول بها.
وعلى وجه التحديد ،قد تتممن المعلومات التي نقوم بجمعها تلقائيًا معلومات مثل عنوان بروتوكول
اإلنترنت  IPالخاص بك ،ونوع الجهاز ،وأرقام التعريف الخاصة بالجهاز ،ونوع المتصفح ،والموقع
الجغرافي العام (مثل الدولة أو المدينة) وغيرها من المعلومات التقنية .كما قد نقوم أيما ً بجمع
معلومات عن كيفية تفاعل جهازك مع موقعنا ،بما في ذلك الصفحات التي تم دخولها والروابط التي
تم المغط عليها.
ويتيح لنا جمع هذه المعلومات فهم زوار موقعنا على نحو أفمل ،وأماكن تواجدهم ،والمحتوى الذي
يهمهم على موقعنا ،حيث نستخدم هذه المعلومات ألغراض عمليات التحليل الداخلية لدينا ولتحسين
جودة ومالءمة موقعنا اإللكتروني لزوارنا.
قد يتم جمع بعض هذه المعلومات باستخدام ملفات تعريف االرتباط وتقنيات التتبع المشابهة ،كما هو
موضح بشكل مفصل في إشعار ملفات تعريف االرتباط الخاص بنا.
مع من تشارك الشركة بياناتي الشخصية؟
ال تسمح الشركة بالوصول إلى بياناتكم الشخصية إال لألطراف التي تحتاج إلى ذلك ألداء مهامها
وواجباتها ،وللموظفين المؤقتين ممن لهم أغراض مشروعة للوصول إليها .وفي الحاالت التي نسمح
فيها لهذه الجهات بالوصول إلى البيانات الشخصية ،سنقوم بأخذ التدابير المناسبة لممان استخدام
البيانات بطريقة تتفق مع إشعار الخصوصية والتوظيف وضمان الحفاظ على سرية البيانات وتوافرها
وسالمتها.
قد نقوم بمشاركة بياناتكم الشخصية مع شركات المجموعة األخرى في إطار عمليات التوظيف لدينا،
علما ً بأن ذلك يشمل إرسال بياناتكم الشخصية إلى خارج المملكة العربية السعودية وتشمل:




خدمات فحص الخلفية أو خدمات الفحص اآلخرين (بعد الحصول على موافقتكم) ووكاالت
فحص السجالت الجنائية المحلية ذات الصلة.
مقدمو خدمات تخزين البيانات والخدمات المشتركة ومقدمي منصات التوظيف ومطورو
تقنية المعلومات ومقدمو خدمات الدعم.
الموظفون المؤقتون الذين يقدمون الدعم والمشورة بما في ذلك األمور الخاصة بالقمايا
القانونية والتأمينية وتلك الخاصة بالصحة والسالمة واألمن واإلبالغ عن المخالفات داخليا ً
أو خارجياً.

كذلك ،قد تقوم الشركة باإلفصاح عن بياناتكم الشخصية للموظفين المؤقتين ألسباب قانونية أخرى،
بما في ذلك ما يلي:


في الحاالت التي حصلنا فيها على موافقتكم للقيام بذلك .علما ً بأنه في حال طلب موافقتكم
على معالجة بياناتكم الشخصية ،يحق لكم سحب هذه الموافقة.

Purpose of Processing

Category of Data

To comply with anti-money laundering
and other account opening and
maintenance requirements.

Criminal records and
proceedings checks,
immigration
status
checks and World
Checking searches

To provide our products and services to
you, for internal analytics and credit
portfolio management and for the
purpose of detection and prevention of
fraud.
To carry out checks to assess
creditworthiness for credit facilities you
have applied for or for which you propose
to stand guarantor, for internal analytics
and credit portfolio management.
To assess whether you are a high net
worth individual, so that we can, if you
wish, obtain from you a declaration to that
effect, which will exempt us from having
to comply with certain regulatory steps
when offering certain products.
To identify, exercise and defend
contractual and other legal rights.

Bank account, Loans,
Credit / Debit card
data,
Financial
transaction data
Data
to
check
creditworthiness such
as financial history,
income and outgoings,
credit history.

worth

Net
assessments

Data about claims and
proceedings
(or
potential claims and
proceedings) by or
against you

Information that we collect automatically
When you visit our Website, we may collect certain information
automatically from your device. In some countries, this information
may be considered personal information under applicable data
protection laws.






في إطار االلتزامات القانونية ،بما في ذلك عند المرورة وفي إطار االلتزام بالقوانين
المعمول بها أو اللوائح أو االلتزامات التعاقدية ،أو للرد على أوامر المحكمة أو اإلجراءات
اإلدارية أو القمائية ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،مذكرات االستدعاء أو
عمليات تدقيق حكومية أو أوامر التفتيش.
في إطار الرد على ا لطلبات القانونية من قبل السلطات العامة أو األجهزة الحكومية (بما
في ذلك األغراض الخاصة بالمرائب والهجرة والصحة والسالمة واألمن القومي أو إنفاذ
القانون).
في الحاالت التي تقتميها المرورة إلقامة الدعاوى القانونية المحتملة أو المهدد بها أو
القائمة .في الحاالت التي تقتميها المرورة لحماية مصالحكم الحيوية أو موضوع بيانات
آخر في الحاالت المتعلقة بإجراءات البيع أو التنازل أو غير ذلك من إجراءات نقل الملكية
الخاصة بكل أعمالنا أو جزء منها.

األسس القانونية لمعالجة المعلومات الشخصية
يعتمد األساس القانوني لقيامنا بجمع واستخدام المعلومات الشخصية المذكورة أعاله على نوعية
المعلومات الشخصية والسياق المعين الذي نقوم بجمعها فيه.
ومع ذلك ،فإننا عادة ً ال نقوم بجمع المعلومات الشخصية منك إال بعد الحصول على موافقتك للقيام
بذلك ،أو عند الحاجة لهذه المعلومات إلبرام العقود معك ،أو عندما يكون استخدام هذه المعلومات في
لخدمة حقوقنا المشروعة دون انتهاك حقوق حماية البيانات أو الحقوق والحريات األساسية الخاصة
بك .وفي بعض الحاالت ،قد يكون لدينا أيما ً التزام قانوني بجمع المعلومات الشخصية منك أو من
الغير (مثل االلتزام بقوانين مكافحة غسل األموال أو الهجرة ومنع عمليات االحتيال) ،كما قد نحتاج
إلى المعلومات الشخصية لحماية مصالحك الهامة أو المصالح الخاصة بأشخاص آخرين.
إذا قمنا بطلب معلومات شخصية منك في إطار االلتزام بمتطلبات قانونية أو إلبرام العقود معك،
فسنقوم بتوضيح ذلك في الوقت المناسب ،كما سنبلغك بما إذا كان تقديم معلوماتك الشخصية إلزاميًا أم
ال (باإلضافة إلى التبعات المحتملة في حال عدم تقديم معلوماتك الشخصية).
وبالمثل ،فإذا قمنا بجمع واستخدام معلوماتك الشخصية استنادا ً إلى حقوقنا المشروعة (أو مصالح أي
من الغير) ،فسوف نقوم في الوقت المناسب بتوضيح ماهية هذه الحقوق المشروعة لك.
إذا كان لديك استفسارات أو كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن األسس القانونية الذي نقوم
بجمع معلوماتك الشخصية واستخدامها بنا ًء عليها ،فيرجى االتصال بنا على أرقام وعناوين الواردة
ضمن قسم "كيفية االتصال بنا" أدناه.
كيف تحافظ الشركة على أمن معلوماتي الشخصية؟
تقوم الشركة بتطبيق اإلجراءات التقنية والمؤسسية المناسبة لحماية المعلومات الشخصية التي نجمعها
عنك ونقوم بمعالجتها .وقد تم تصميم هذه اإلجراءات المستخدمة لتوفير مستوى أمان مناسب لمخاطر
معالجة معلوماتك الشخصية .وتشمل اإلجراءات المحددة التي نستخدمها ما يلي ،على سبيل المثال ال
الحصر:

Specifically, the information we collect automatically may include
information like your IP address, device type, unique device
identification numbers, browser-type, broad geographic location (e.g.
country or city-level location) and other technical information. We may
also collect information about how your device has interacted with our
Website, including the pages accessed and links clicked.
Collecting this information enables us to better understand the visitors
who come to our Website, where they come from, and what content
on our Website is of interest to them. We use this information for our
internal analytics purposes and to improve the quality and relevance
of our Website to our visitors.
Some of this information may be collected using cookies and similar
tracking technology, as explained further in our Cookies Notice.
?Who does WWM share my personal data with
We allow access to your personal data only to third party service
provider who require such access to perform specific services who
have a legitimate purpose for accessing it. We implement appropriate
measures to ensure the data is used in a manner consistent with this
Privacy Notice and ensure that the confidentiality, availability and
integrity of the data is maintained.
We may also disclose your personal data, where we have your
consent to do so, to contingent workers on other lawful grounds,
including:
)Background checking or other screening providers (with your consent
;and relevant local criminal records checking agencies
Data storage, shared services platform providers, IT developers and
support providers.
Where we have requested your consent to process your personal
data, you have the right to withdraw your consent.

To comply with legal obligations, including where necessary to abide
by applicable laws, regulations or contractual obligations, or to
respond to a court order, administrative or judiciary processes,
including, but not limited to, a subpoena, government audit or search
warrant;
In response to lawful requests by public authorities or government
agencies (including for tax, immigration, health and safety, national
security or law enforcement purposes);
As necessary to establish, exercise or defend against potential,
threatened or actual legal claims or litigations;
Where necessary to protect your vital interests or of another data
subject;
In connection with the sale, assignment or other transfer of all or part
of our business.
Legal basis for processing personal information
Our legal basis for collecting and using the personal information
described above will depend on the personal information concerned
and the specific context in which we collect it.
However, we will normally collect personal information from you only
where we have your consent to do so, where we need the personal
information to perform a contract with you, or where the processing is
in our legitimate interests and not overridden by your data protection
interests or fundamental rights and freedoms. In some cases, we may
also have a legal obligation to collect personal information from you or
from third parties (such as to comply with anti-money laundering or
immigration laws and fraud prevention) or may otherwise need the
personal information to protect your vital interests or those of another
person.
If we ask you to provide personal information to comply with a legal
requirement or to perform a contract with you, we will make this clear
at the relevant time and advise you whether the provision of your
personal information is mandatory or not (as well as of the possible
consequences if you do not provide your personal information).

أنظمة التحكم في الوصول المادي



تواجد أفراد األمن
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)أنظمة األمن المحيط (مثل جدران الحماية



تصنيف المعلومات وإجراءات التعامل معها



 وفي.لقد قمنا بوضع إجراءات للتعامل مع أي حاالت اشتباه بانتهاك لخصوصية البيانات الشخصية
 فقد نقوم،حالة وجود متطلبات قانونية بإخطارك بأي وصول غير مصرح به إلى بياناتك الشخصية
 كما سنقوم بإخطار أية جهات رقابية معنية.بإخطارك بذلك إلكترونيا ً أو كتابيا ً أو عن طريق الهاتف
.بانتهاك خصوصية البيانات في حال كان مطلوبا ً منا القيام بذلك بموجب للقانون
االحتفاظ بالبيانات
تقوم الشركة باالحتفاظ بالمعلومات الشخصية التي نجمعها منك طالما كان ذلك ضروريا ً للغرض الذي
 لتزويدك،تم جمعها من أجله والستيفاء المتطلبات القانونية والرقابية والتشغيلية (على سبيل المثال
.)بالخدمة التي طلبتها أو التزاما ً باللوائح الرقابية والقانونية أو المريبية أو المحاسبية المعمول بها
 فسوف نقوم إما بحذفها،وعندما ال تكون هناك حاجة مستمرة للعمل لدينا لمعالجة معلوماتك الشخصية
 بسبب تخزين معلوماتك الشخصية في، إذا لم يكن ذلك ممكنًا (على سبيل المثال،أو إخفاء هويتها أو
 فسنقوم حينها بتخزين معلوماتك الشخصية بشكل آمن واستبعادها من أية،)أرشيفات النسخ االحتياطية
.عمليات معالجة أخرى حتى يتسنى لنا حذفها
عملية اتخاذ القرار بشكل آلي
القرارات اآللية هي قرارات تخصك يتم اتخاذها بشكل تلقائي على أساس منطقية لدى أجهزة الكمبيوتر
 وال يقوم البنك باستخدام هذه النوعية من. دون مراجعة بشرية،)(باستخدام خوارزميات البرامج
.عمليات اتخاذ القرار بشكل آلي
حقوق حماية البيانات الخاصة بك
:لديك حقوق حماية البيانات التالية
 فيمكنك،إذا كنت ترغب في الوصول إلى معلوماتك الشخصية أو تصحيحها أو تحديثها أو طلب حذفها
القيام بذلك في أي وقت عن طريق االتصال بنا على أرقام وعناوين الواردة ضمن قسم "كيفية االتصال
.بنا" أدناه

Similarly, if we collect and use your personal information in reliance
on our legitimate interests (or those of any third party), we will make
clear to you at the relevant time what those legitimate interests are.
If you have questions about or need further information concerning the
legal basis on which we collect and use your personal information,
please contact us using the contact details provided under the “How
to contact us” heading below.
Does WWM transfer my personal data outside KSA?
Your personal information may be transferred to and processed
outside KSA. These countries may have data protection laws that are
different to the laws of your country (and, in some cases, may not be
as protective). WWM will only disclose your personal information to
Group companies and third parties that have agreed in writing to
provide privacy protection in line with this privacy notice.
We may need to transfer this data outside KSA for providing
uninterrupted services to you (e.g., core banking through our group
companies and affiliates overseas). We minimize the personal
information that is transferred outside KSA.

تحديثات إشعار الخصوصية
قد نقوم بتحديث هذا اإلشعار من حين آلخر في ضوء التطورات الرقابية أو القانونية أو التقنية أو
 ويمكنك معرفة تاريخ آخر تحديث إلشعار الخصوصية عن طريق التحقق من.التجارية المتغيرة
.التاريخ المعروض أعلى اإلشعار
كيفية التواصل معنا؟
 فيرجى االتصال،إذا كان لديك أي استفسارات أو مخاوف بشأن استخدامنا لمعلوماتك الشخصية
:التالي
اإللكتروني
البريد
عنوان
على
لدينا
البيانات
حماية
بمسؤول
compliance@nbkwm.com.sa
إشعار ملفات تعريف االرتباط
 غير متوفر:تاريخ آخر تحديث

32 :تاريخ اإلصدار األول
3233 مارس

إشعار ملفات تعريف
االرتباط

ً يتممن هذا اإلشعار توضيحات بشأن كيفية استخدام شركة الوطني إلدارة الثروات (المشار إليه الحقا
بـ “الوطني" أو "نحن" أو "االشركة") لملفات تعريف االرتباط في صفحات اإلنترنت الخاصة
 مع بيان ماهية ملفات تعريف،)" ("الموقعwww.NBKWM.com.sa بموقعنا اإللكتروني
.االرتباط وأسباب استخدامها
ما هي ملفات تعريف االرتباط؟

How does WWM keep my personal information secure?
We use appropriate technical and organizational measures to protect
the personal information that we collect and process about you. The
measures we use are designed to provide a level of security
appropriate to the risk of processing your personal information.
Specific measures we use include, however not limited to:
 physical access control systems
 a physical security presence
 logical access controls (such as passwords)
 perimeter security systems (such as firewalls)
 Information Classification and Handling Measures

ملفات تعريف االرتباط هي ملفات بيانات صغيرة يتم وضعها على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول
 حيث تُستخدم ملفات تعريف االرتباط على نطاق واسع للقيام،الخاص بك عند زيارة لمواقع اإلنترنت
 مثل السماح لك بالتنقل بين الصفحات بكفاءة وحفظ تفميالتك وتحسين تجربة،بوظائف مختلفة
 حيث ت ُعرف، ويتم حذف بعض ملفات تعريف االرتباط بمجرد إغالق المتصفح.التصفح بشكل عام
 بينما يبقى النوع اآلخر من هذه الملفات على جهازك،هذه الملفات باسم ملفات تعريف ارتباط الجلسة
 حيث تُعرف هذه الملفات بملفات تعريف،لحين انتهاء صالحيتها أو حذفها من ذاكرة التخزين المؤقت
 ويستخدم الموقع. والتي تمكننا من تذكر بعض األمور عنك عند العودة لزيارة الموقع،االرتباط الدائمة
.اإللكتروني للشركة كالً من ملفات تعريف ارتباط الجلسة وملفات تعريف االرتباط الدائمة
 فإننا نقوم بجمع معلومات عن استخدامك لموقعنا ومعلومات،ففي حال زيارتك لموقعنا اإللكتروني
.عن الجهاز أو المتصفح الذي تستخدمه في الدخول إلى الموقع وغير ذلك من المعلومات

ملفات تعريف االرتباط في رسائل البريد اإللكتروني
باإلضافة إلى ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها على موقعنا اإللكتروني ،فإننا نستخدم ملفات
تعريف االرتباط والتقنيات المشابهة في رسائل البريد اإللكتروني ،حيث تساعدنا على معرفة قيامك
بقراءة رسائل البريد اإللكتروني وكيفية تفاعلك معها .ويمكن أيمًا وضع ملفات تعريف االرتباط
للتعرف على قيامك بفتح الروابط الموجودة في رسائل البريد اإللكتروني.
أسباب استخدام ملفات تعريف االرتباط
تقوم الشركة باستخدام عدد محدود من ملفات تعريف االرتباط لعدة أسباب من ضمنها تقديم خدمة
إلكترونية أكثر مالءمة للجهاز الذي تتصل منه ،باإلضافة إلى تحسين تجربتك في تصفح الموقع من
خالل تتبع سلوكك داخل الموقع والتأكد من عدم مشاهدتك لنفس العروض الخاصة بشكل متكرر .بينما
تكون هناك بعض ملفات تعريف االرتباط المطلوبة ألسباب فنية خاصة بعمل الموقع ،والتي نطلق
عليها ملفات تعريف ارتباط "أساسية" أو "ضرورية للغاية" .كذلك ،فإن هناك ملفات تعريف ارتباط
أخرى والتي تمكننا من تتبع استخدام الموقع .ويتممن الجدول التالي مزيدا ً من التفاصيل عن ذلك.
نوع ملفات تعريف االرتباط
تعريف
ملفات
األساسية للموقع:

الجهة المسؤولة
عنها

االرتباط

تعد ملفات تعريف االرتباط هذه
ضرورية للغاية لتوفير ببيئة
آمنة لك على اإلنترنت لتصفح
الخدمات المتاحة من خالل
موقعنا اإللكتروني واستخدام
بعض مزاياه.

شركة الوطني إلدارة
الثروات

كيفية رفضها
نظرا ألن هذا النوع من ملفات
ً
تعريف االرتباط ضروري للغاية
لعرض الموقع لك ،فإنه ال يمكنك
رفمها .إال أنه يمكنك حظرها أو
حذفها عن طريق تغيير إعدادات
متصفح اإلنترنت لديك ،كما هو
موضح أدناه ضمن قسم "كيفية
التحكم في ملفات تعريف االرتباط".

ملفات تعريف االرتباط الخاصة
باألداء والوظائف:
ال يتم استخدام هذا النوع من
ملفات تعريف االرتباط لتحديد
هويتك ،بل لتحسين أداء
ووظائف موقعنا اإللكتروني.
وبدون هذا النوع من الملفات،
قد يتعذر توفير وظائف معينة
(مثل مقاطع الفيديو).

أطراف متعددة

لرفض هذا النوع من ملفات تعريف
االرتباط ،يرجى اتباع الخطوات
الموضحة أدناه ضمن قسم "كيفية
التحكم في ملفات تعريف االرتباط".

Additionally, Data is shared within WWM (including employees,
contractors, agents, etc.) on a need-to-know basis and under strict
confidentiality arrangements.
We have put in place procedures to deal with any suspected personal
data breach. In the event that we are required by law to inform you of
any unauthorized access to your personal data we may notify you
electronically, in writing, or by telephone. We will also notify any
applicable regulator of a data breach where we are legally required to
do so.
Data retention
We retain personal information we collect from you as long as
necessary for the purpose for which it is collected and to meet legal,
regulatory and operational requirements (for example, to provide you
with a service you have requested or to comply with applicable
regulatory, legal, tax or accounting requirements).
When we have no ongoing legitimate business need to process your
personal information, we will either delete or anonymize it or, if this is
not possible (for example, because your personal information has
been stored in backup archives), then we will securely store your
personal information and isolate it from any further processing until
deletion is possible.
Automated decision-making
Automated decisions are decisions concerning you which are made
automatically on the basis of a computer determination (using
software algorithms), without human review. We do not use
automated decision-making.
Your data protection rights
You have the following data protection rights:

ملفات تعريف االرتباط الخاصة
بعمليات التحليل والتخصيص:
يجمع هذا النوع من ملفات
تعريف االرتباط المعلومات
التي يتم استخدامها في صورة
إجمالية لمساعدتنا على فهم
كيفية استخدام الموقع .وال
تساعدنا في عملية التسويق
للفئات المستهدفة.

"إحصاءات Googl
"e

لرفض هذا النوع من ملفات تعريف
االرتباط ،يرجى اتباع الخطوات
الموضحة أدناه ضمن قسم "كيفية
التحكم في ملفات تعريف االرتباط".

روابط المواقع األخر
يحتوي موقعنا على روابط لمواقع أخرى ،والتي قد تستخدم ملفات تعريف االرتباط إذا قمت بدخولها.
لذا ،يرجى االطالع على أي إشعارات خصوصية بشأن ملفات تعريف االرتباط على تلك المواقع في
حال رغبتك في التعرف على ملفات تعريف االرتباط المستخدمة.
كيف يمكنني التحكم في ملفات تعريف االرتباط؟
يمكنك ضبط أو تعديل عناصر تحكم متصفح اإلنترنت الخاص بك لقبول ملفات تعريف االرتباط أو
رفمها .وفي حال اختيارك لرفض هذه الملفات ،فسوف يبقى بإمكانك استخدام موقعنا اإللكتروني،
نظرا ألن الوسائل
ولكن مع عدم إمكانية استخدام بعض الوظائف واألماكن الموجودة في الموقع .و ً
التي يمكنك من خاللها رفض ملفات تعريف االرتباط من خالل عناصر التحكم في متصفح اإلنترنت
الخاص بك تختلف من متصفح آلخر ،فإنه يجب عليك االطالع على قائمة المساعدة الخاصة بالمتصفح
المستخدم للحصول على مزيد من المعلومات.
ما هي دورية تحديث إشعار ملفات تعريف االرتباط؟
قد يتم تغير األطر التي يخمع لها استخدام ملفات تعريف االرتباط مستقبالً في ضوء إصدار تشريعات
جديدة .لذا ،قد نقوم بتحديث هذا اإلشعار من حين آلخر اتساقا ً مع هذه التغييرات.
لذلك ،يرجى إعادة االطالع على هذا اإلشعار بانتظام للبقاء على علم بما يخص استخدامنا لملفات
تعريف االرتباط والتقنيات ذات الصلة.
يوضح التاريخ المذكور أعلى هذا اإلشعار تاريخ آخر تحديث له.
كيفية التواصل معنا؟
إذا كان لديك أي استفسارات أو مخاوف بشأن استخدامنا لمعلوماتك الشخصية ،فيرجى االتصال
بمسؤول حماية البيانات لدينا على عنوان البريد اإللكتروني التالي:
compliance@nbkwm.com.sa

If you wish to access, correct, update or request deletion of your
personal information, you can do so at any time by contacting us using
the contact details provided under the “How to contact us” heading
below.
Your responsibilities
We are required by law to confirm your identity and ensure your right
)to access your Personal Data (or to exercise any of your other rights
prior to processing any requests from you, to ensure that personal
data is not disclosed to any person who has no right to receive it. We
may also contact you to ask you for further information in relation to
your request to speed up our response.
It is important that the Personal Data we hold about you is accurate
and up to date. It is your obligation to keep us informed if your
Personal Data changes during your relationship with us.
Updates to this Privacy Notice
We may update this Privacy Notice from time to time in response to
changing regulatory, legal, technical or business developments. You
can see when this Privacy Notice was last updated by checking the
date displayed at the top of this Privacy Notice.
?How to contact us
If you have any questions or concerns about our use of your personal
information, please contact our Compliance department using the
following details: Compliance@NBKWM.com.sa

Cookie Notice
Cookie Notice

First issued: 23
March 2022

Last Updated: Not
Applicable

This Notice explains how Watani Wealth Management (hereafter
referred to as "we" or “our” or "us" or “WWM”) uses cookies in the
web pages of our website at www.NBKWM.com.sa ("Website"). It
explains what these cookies are and why we use them.
What are cookies?
Cookies are small data files that are placed on your computer or
mobile device when you visit a website. Cookies are widely used to do
different jobs, like letting you navigate between pages efficiently,
remembering your preferences and generally improving your browsing
experience. Some cookies are deleted when you close down your
browser. These are known as session cookies. Others remain on your
device until they expire or you delete them from your cache. These
are known as persistent cookies and enable us to remember things
about you as a returning visitor. This website uses both session and
persistent cookies.
If you visit our website, we collect information about your use of this
site, information about the device or browser you use to access etc.
Cookies in Emails
As well as the cookies we use on our website, we use cookies and
similar technologies in emails. These help us to understand whether
you have opened an email and how you have interacted with it.
Cookies may also be set if you click on a link within the email.

Why do we use cookies?
We use a limited number of cookies for several reasons. One is to
provide an online service more suited to the device you connect
from, as well as to enhance your online experience by keeping track
of your behavior within the site and to make sure you do not see the

same special offers repeatedly. Some cookies are required for
technical reasons in order for our Websites to operate, and we refer
to these as "essential" or "strictly necessary" cookies. Other cookies
also enable us to track the use of our Website. This is described in
more detail in the table below.
Types of cookie
Essential
cookies:

Who serves
these cookies

website

These cookies are
strictly necessary to
provide you with a
secure
online
environment to browse
the services available
through our Website
and to use some of its
features.

WWM

How to refuse
Because these cookies
are strictly necessary
to deliver the website to
you, you cannot refuse
them.
You
can,
however,
block
or
delete
them
by
changing your browser
settings, as described
below
under
the
heading "How can I
control cookies?"

Performance
and
functionality cookies:
These cookies are not
used to identify you.
They are used to
enhance
the
performance
and
functionality of our
website without these
cookies,
certain
functionality
(like
videos) may become
unavailable.
Analytics
and
customization cookies:

Various

To
refuse
these
cookies, please follow
the instructions below
under the heading
"How can I control
cookies?"

These cookies collect
information that is used
in aggregate form to
help us understand
how our website is
being used. This does
not enable us to
engage in targeted
marketing.

Google
Analytics

To
refuse
these
cookies, please follow
the instructions below
under the heading
"How can I control
cookies?"

Links to other websites
Our Website contains links to other websites. If you access those other
websites they may use cookies. Please read any cookie privacy
notices on those websites if you wish to know what cookies are being
used.
How can I control cookies?
You can set or amend your web browser controls to accept or refuse
cookies. If you choose to reject cookies, you may still use our website
though your access to some functionality and areas of our website
may be restricted. As the means by which you can refuse cookies
through your web browser controls vary from browser-to-browser, you
should visit your browser's help menu for more information.
How often will you update this Cookie Notice?
New regulations may change the way in which the use of cookies is
governed in the future. We may update this Cookie Notice from time
to time in order to reflect these changes.
Please therefore re-visit this Cookie Notice regularly to stay informed
about our use of cookies and related technologies.
The date at the top of this Cookie Notice indicates when it was last
updated.
How to contact us?
If you have any questions about our use of cookies or other
technologies, please contact our Compliance department using the
following details: Compliance@NBKWM.com.sa

