أجياد لااأرواق قلمدليا ها شااة روسااد م مدليا مااص لهااد ما قبا هيئا قألرواق قلمدليا  ،روماصصا
لتقا ي صا مد قلروساد (تساام هناد "قلشاااة " " ،نحا ") .تلتام قلشاااة باححمدي صصروصاايت روت اارويا
تقني تمنح أقروى تجاب عبا قإلنتان روأمدنهد .تن ب سيدس قلصصروصي هذه علا جميا مروققا أجياد
لااأرواق قلمدلي ا روتحة ا جم ا قلبيدنااد روقسااتص قمهد .إناام يص ا قلمعلرومااد قلت ا نجمعهااد من ا  ،روةي ا
أيضد إمةدنيا روةيفيا مشاداة
نستص هذه قلمعلرومد رونشداةهد روأسدسند قلقدنرون للقيد بذل  .ةمد يغ
ً
هذه قلمعلرومد روحقروق روصيداقت فيماد يتعلا بدلمعلروماد قلتا تقا مهد لناد .نحا نساتص ملفاد تعايا
قالاتبد روقلتقنيد قلممدثلا  ،ةماد هارو مروضا فا سيدسا ملفاد تعايا قالاتباد قلصدصا بناد .بدساتص ق
قلص مد قلت تق مهد أجيد لأرواق قلمدلي  ،فإن تقا بمروقفقت عل شاارو قالساتص ق قلصدصا بناد روأنا
ق قاأ روفهم سيدس قلصصروصي روسيدس ملفد تعاي قالاتبد قلصدص بناد .ما صال قلروصارو إلا
هذق قلمروق قإللةتارون رو  /أرو تصفحم رو  /أرو قستص قمم  ،فإنا تروقفا علا ممداساد قلبيدناد قلمروضاح
ف هذه قلسيدس روتقا بأن ق قاأ روفهم روروقفق عل قاللتمق بهذه قلشاارو روقإلشاعداق قلاروقا هناد
روقالمتثد لجمي قلقروقني روقللاروقئ قلمعمارو بهاد .تقارو أجياد لاأرواق قلمدليا بجما رومعدلجا قلمعلروماد
قلتدلي قعتمد ًق عل قلص مد قلت سيت تق يمهد:

معلرومد قلتعاي

قلشصصي :

 قلمعلروماااد قلتااا تقااا مهد عنااا إةماااد تساااجي حساااد حقيقااا  /تجايبااا (عباااا قإلنتانااا أرو نساااصم بروعاااا )  -قساااام روباياااا قإللةتاروناااا روقلعناااادروي قلباي ياااا رواقاااا قلهاااادت روبلاااا قإلقدماااا روقلروضاااا
قلاااروييف روقلصلفيااا قلمدليااا روتساااجي قلااا صرو روتفدصاااي ةلمااا قلمااااروا .قااا ن لااا هاااذه قلمعلروماااد إذق
قماااا بدلتسااااجي ةمسااااتص للصاااا مد  ،أرو قشااااتاة فاااا نشاااااقتند قإلصبداياااا  ،أرو قماااا بتحمياااا أرو
إاساااد محتاااروى عباااا مروقااا أجياااد لاااأرواق قلمدليااا  ،أرو إذق قتصااال بناااد ؛ قلمعلروماااد قلتااا تقااا مهد
ألغاااااق قلتحقاااا ماااا قلهروياااا روقإلقدماااا  ،بمااااد فاااا ذلاااا قالساااا قلقاااادنرون روقساااا قلعماااا روقلمعااااا
قلضاااايب للةيدناااد قلتجدايااا روتاااداي قلمااايل  .عااالرو علااا ذلااا  ،سااا بي ل منااا تقااا ي تحميااا آمااا
لروثيقاااا هروياااا (مثاااا جااااروقم ساااافا أرو اصصاااا قلقيااااد أرو أي ب دقاااا هروياااا أصاااااى صااااد ا عاااا
قلحةروماااا ) روإثبد ًتااااد لإلقدماااا (ةشااااا حسااااد بنةاااا  ،فاااادتروا ماقفااااا  ،مسااااتن ق حةرومياااا أصااااااى
ممدثلاااا ) ؛ تفدصااااي أي لبااااد أرو معاااادمل تجايهااااد ماااا صاااال قلصاااا مد  .تتعاااادرو قلشاااااة ماااا
شااااةد أصااااى لمعدلجااا قلااا ف  ،رويااات جمااا معلروماااد قلااا ف قلتااا تاسااالهد روقساااتص قمهد مااا قااابله
روف ًقاااد لسيدساااد قلصصروصاااي قلصدصااا بهااا  .ال تقااارو أجياااد لاااأرواق قلمدليااا بتصااامي معلروماااد قلااا ف
قلصدصااا باااا بدسااااتثند قألاقااااد قلساااات قألرولاااا روقألابعاااا قألصيااااا ماااا ب دقتاااا قالئتمدنياااا أرو حساااادب
قلمصااااااف (حساااااا قالقتضاااااد ) روتااااااداي قنتهاااااد قلصاااااالحي روقلبلااااا  ،روقلتاااااا ن لبهاااااد لأغاااااااق

قلضاااايبي روقلتنييميااا قلحةروميااا روقألمنيااا ؛ قلمعلروماااد قلم لروبااا عنااا قالشاااتاق فااا قلصااا مد مثااا
تلقااا قلتحااا يثد إماااد عباااا قلبايااا قإللةتارونااا أرو عااا ايااا قلنشاااا علااا أجااامق مااا قلمروقااا يمةااا
قلروصرو إليهد فق للمستص مي قلمسجلي ؛
 قلمعلروماااااد قلتااااا تاسااااالهد إلااااا أجياااااد لاااااأرواق قلمدليااااا فااااا شاااااة تعليقاااااد أرو مسااااادهمد فاااااقلمندقشاااد أرو اسااادئ إلااا مساااتص مي آصااااي روقالتصااادال قلتااا تاسااالهد إليناااد (علااا سااابي قلمثاااد ،
عنااا مد ت لااا قلااا ع أرو تاسااا إليناااد أسااائل أرو تعليقاااد أرو تبلغناااد عااا قلمشاااةل )  ،ساااتةرو قلمعلروماااد
قلتااا تنشااااهد أرو تتيحهااادعل قلمروقااا متدحااا للعمااال ؛ إذق ةنااا تاغااا فااا قلمشاااداة فااا نااا رو عباااا
قإلنتاناااا  ،فساااا بي ل مناااا تمروياااا ند بمعلرومااااد معيناااا ضااااارواي إلجاااااق مثاااا هااااذه قلناااا رو عبااااا
قإلنتانااا  .قااا تتضااام هاااذه قلمعلروماااد  ،مااا باااي أشااايد أصااااى  ،قسااام روعناااروق بايااا قإللةتارونااا
رومحتاااروى معاااي تااا إنشاااد ه  ،مثااا قلتعليقاااد روقلبيدناااد مثااا قلاااا رو علااا قالصتباااداق قصااا قلفيااا يرو
روقالصتبداق قلمستقل روقالصتبداق روقالست لعد ؛
 قلمعلرومااد عناا قلروصاارو إلاا مروقاا جهاا صداجياا أرو تسااجي قلاا صرو إلياام  ،مثاا ،م مروققعند .ق يشم ذل قلن رو  /أرو قلصروا قلمتروفا م مروق قل ا قلثدلث.

Facebook

 قلمعلرومااااد عناااا مد تقاااا معلرومااااد ا ًق علاااا قساااات ل أجاينااااده .قاااا يشاااام ذلاااا تفدصااااي حااااروجنسااايت  ،روتدايصااا قلتعليمااا  ،روتاااداي  /صباتااا قلتجدايااا  ،روقلتروييااا  ،روغياهاااد مااا قلمعلروماااد
قلضارواي
 قلمعلروماااد قلتااا يااات جمعهاااد مااا قبااا قلمروققااا قلشااااية قلتااا تاااروفا قأل روق روقلصااا مد قلمتعلقااابدلاااا روا قلت ايبياااا عبااااا قإلنتاناااا لمسااااتص م أجيااااد لااااأرواق قلمدلياااا  .قاااا تةاااارو هااااذه قلمعلرومااااد
بيدنااااد مسااااتص علاااا قلمسااااتروى قلفااااا ي غيااااا ماااادل فيمااااد يتعلاااا بدسااااتص ق قلفااااا لهااااذق قلمروقاااا
قلشاااااي أثنااااد مشااااداةتم فاااا هااااذه قألنشاااا ذق قلصاااال بدلاااا روا قلت ايبياااا عبااااا قإلنتاناااا  ،روقاااا
تشااادا قلمروققااا قلشااااية هاااذه قلبيدناااد ماااا قلشااااة بغاااا تحساااي صااا مد قلشااااة  ،روصاااا مد
مروق قلشاي  ،روقلصبا قلتعليمي للفا .
ت دلااااا سيدسااااا مةدفحااااا غساااااي قألماااااروق أجياااااد لاااااأرواق قلمدليااااا بجمااااا قلمعلروماااااد روقتصااااادذ
قإلجااااق ق قللممااا لمنااا تحرويااا روتقناااي (غساااي ) قألماااروق قلمةتساااب مااا نشاااد غياااا قااادنرون  .فااا
بع قلحدال  ،يح ألجيد لأرواق قلمدلي أ ت ل روثيق تةش ع مصد ا قألمروق .

قلمعلرومد

قلمتعلق بدستص قم لمروقعند:

تستص أجيد لأرواق قلمدلي هذه قلمعلرومد لتشغي قلص م روقلحفدي عل جرو قلص م روتق يمهد بشة
عد .قستص ق معلرومدت قلشصصي تجم أجيد لأرواق قلمدلي معلرومدت قلشصصي روتستص مهد لتشغي
مروق أجيد لأرواق قلمدلي  ،للمتثد اللتمقمند قلتعدق ي بتق ي قلص مد قلت لبتهد  ،روللحفدي عل
حسدب آم ًند  ،رولتحسي ص مدتهد روقلتارويج لهد روحمديتهد (بمد ف ذل قلتحق م هرويد قلمب عي رومن
قالحتيد روقلتعس ).
أيضد معلرومد قلتعاي قلشصصي قلصدص ب إلنشد حسدب روإ قاتم ،
تستص أجيد لأرواق قلمدلي
ً
روقالتصد ب  ،روتصصي تجابت عل أجيد  ،إلبلغ بدلمنتجد أرو قلص مد قألصاى قلمتدح م أجيد
لأرواق قلمدلي روقلشاةد قلتدبع لهد ف هذه قلحدل  ،سيت إبلغ م قب شاة تدبع ألغاق
قلتسروي قلمبدشا  ،قب إجاق مث هذق قالتصد  ،س بي ل من إع د مروقفقت قلحا روقلصايح
روقلمح للتعبيا عنهد ب ايق روقضح روروقعي  .ست ل من هذه قلمروقفق عن مد تمروا مروق قإلنتان
قلصد بدلشاةد قلمذةروا ذق قلصل روتض علم ف قلماب ذي قلصل قلذي يشيا إل تق ي ص مد
قلتسروي قلمبدشا .نح نستص معلرومد قلتعاي قلشصصي قلت ت جمعهد عن قالشتاق ف ص مد
قلباي قإللةتارون أرو قلتح يث قلمصتلف قلصدص بند إلاسد قلاسدئ إلي فيمد يتعل بدلمروق أرو ن رو عبا
أيضد قألاشف هذه قلمعلرومد
قإلنتان (تتب قلحضروا روقلتق روقستةمد ن رو عبا قإلنتان )  ،رويجروم لند ً
رو  /أرو قستص قمهد ف قالتصدال قلمستقبلي مع  ،حيث يح لند قدنرو ًند قلقيد بذل روق نشدا معلرومد
قل روا قلت ايبي عبا قإلنتان قلمق م م قلمعلمي أرو قألفاق قآلصاي قلمعيني م قب قلمعلمي
للمسدع ف إنشد أرو تع ي أرو تشغي قلفص  .يج أال تنشا أي معلرومد تعاي شصصي أرو معلرومد
أصاى ذق بيع شصصي أرو حسدس  ،سروق ةدن تتعل ب أرو بشص آصا  ،ف أح مشداةد
قلمنت ى  /قلم رون  /قلروسدئ قإلعلمي .
إذق قصتا قلقيد بذل  ،فق يت جم هذه قلمعلرومد أثند قستص قم للمنت يد  /قلم رون  /ج اق
قلروسدئ روق ننشا هذه قلمعلرومد عبا قمت ق ق منصتند قلت تستص ص مد جهد صداجي  ،مث
أيضد بدلح ف إعد قستص ق منشرواق قلمنت ى  /قلم رون  /ج اق
ت بيقد قلهدت قلمحمرو  .نحتفي ً
قلروسدئ قلت تحتروي عل معلرومد قلتعاي قلشصصي ف قإلص قاق قلمستقبلي م قل رواق قلت
نق مهد  ،رولتعميم عارو قل رواق قلت ايبي قلمستقبلي  .يجروم لند أاشف هذه قلمعلرومد رو  /أرو
قستص قمهد ف قالتصدال قلمستقبلي مع رو  /أرو م ينرو عن  ،رو  /أرو تروفياهد لشاي قلجدمع أرو
شاي قلعم أرو قلمعل (قلم اسي ) قلماتب ي بدل رواق قلت استهد .
رو

أيضد قستص ق أرو نشا قلمنشرواق قلمق م عل قلمنت يد  /قلم روند  /ج اق قلروسدئ
يجروم لند ً
أيضد م صل قست لعد
قستص ق معلرومد قلتعاي قلشصصي  .ق تتص ب أجيد لأرواق قلمدلي
ً
قلاأي إلجاق بحث حرو اأي ف قلص مد قلحدلي أرو قلص مد قلج ي قلمحتمل قلت ق يت تق يمهد.

أجيد لأرواق قلمدلي ال تبي أرو ت
قلمدلي  ،م روق آلصا  ،بدالتصد
فدئ ل  .ف هذه قلحدال  ،ال يت
قإللةتارون روقالس روقلعنروق رواق

جا أرو ت جا قروقئ عملئهد أل اق ثدلث  .ق تقرو أجيد لأرواق
ب نيدب ع شاةد أعمد صداجيي بشأ عا معي ق يةرو ذق
نق معلرومد قلتعاي قلشصصي قلفاي قلصدص ب (قلباي
قلهدت ) إل قل ا قلثدلث.

بدإلضدف إل ذل  ،ق تشدا أجيد لأرواق قلمدلي قلبيدند م شاةد مروثرو به لمسدع تند ف
إجاق تحلي إحصدئ  ،أرو إاسد باي إلةتارون أرو باي عد ي  ،أرو تق ي ع قلعمل  ،أرو تاتي
عمليد قلتسلي  .يحيا عل جمي هذه قأل اق قلثدلث قستص ق معلرومدت قلشصصي بدستثند تق ي هذه
قلص مد إل أجيد  ،روه م دلبرو بدلحفدي عل ساي معلرومدت
 .بدإلضدف إل مد سب  ،ق نشدا معلرومدت م بع ص مد قلجهد قلصداجي قلمروثروق لمسدع تند
ف تروفيا ص مد أجيد أرو تحسينهد أرو قلتارويج لهد أرو حمديتهد (مث قلشاةد قلتدبع روقلروس د قلمعافي
أرو عن مد نتشدا م معدلجد قل ف  ،أرو نستص قلص مد قلت تسدع ند إ قا إعلندتند عل مروقق
أصاى).
عن مد نشدا قلبيدند م ص مد قلجهد قلصداجي قلت ت ع تق يمند لص مد أجيد  ،فنح ن ل منه
قستص ق معلرومدت فق لأغاق قلت أذنند بهد  ،روأنه يحمرو معلرومدت قلشصصي عل قألق بنفس
قلمعدييا قلت نستص مهد .
أيضد مشداة قلمعلرومد قلمجمع روقلمجهرول قلهروي ب ايق ال تح هرويت بشة مبدشا.
يجروم لند ً
أجيد لأرواق قلمدلي ال تستص أرو تفص ع قلمعلرومد قلشصصي قلحسدس مث قلعا أرو قل ي أرو
قالنتمد ق قلسيدسي رو مروقفق صايح من .
تقرو أجيد لت قرو قألرواق قلمدلي بتتب قلمروقق روقلصفحد قلت يمرواهد عمل ند قص أجيد لت قرو
قألرواق قلمدلي  ،روذل لتح ي ص مد أجيد لأرواق قلمدلي قألةثا شها .
بتستص هذه قلبيدند لتق ي محتروى روإعلند مصصص قص أجيد لأرواق قلمدلي للعمل قلذي يشيا
سلروةه إل أنه مهتمرو بمروضرو معي  .ستةش مروقق أجيد لأرواق قلمدلي ع معلرومدت
قلشصصي  ،رو سدب إنذقا  ،فق إذق ةد ذل م لرو ًبد بمروج قلقدنرو روقستجدب ألروقما قلمحةم أرو أي
إجاق قدنرون آصا أرو بحس ني أ هذق قإلجاق ضارواي.
أ) قالمتثد للماقسي للقدنرو أرو قالمتثد لإلجاق ق قلقدنروني قلمق م عل أجيد لأرواق قلمدلي أرو
قلمروق .

) حمدي روقل فد ع حقرو أرو ممتلةد أرو سلم أجيد لأرواق قلمدلي أرو مرويفيهد أرو مروقعهد أرو
مستص ميهد أرو عملئهد أرو غياه
ج) قل فد ض قل عدروى قلقدنروني
) مد يقتضيم قلقدنرو بصل

ذل

هح) قلتحقي أرو من أرو قتصدذ إجاق بشأ قألنش

غيا قلقدنروني أرو قلمشتبم فيم

ي ل قلقدنرو أحيد ًند م أجيد لأرواق قلمدلي جم بيدندت روقستص قمهد عل سبي قلمثد للمتثد
لقروقني قلضاقئ رومعدييا قإلبلغ قل رولي قألصاى.
بدإلضدف إل ذل  ،سنجم معلرومدت قلشصصي رونحتفي بهد رونستص مهد ف قألمدة روبدل ايق قلت
تقتضيهد قلسل قإلشاقفي ل يند ) (JSCروحيثمد تةرو هند مصلح مشاروع للقيد بذل  ،عن مد يةرو
هند سب روجيم روعد بدل ا قلت ال ت ذي مصدلح روحقروق  .ق يتضم مروق قلشاة رو  /أرو يروفا
اروقب لمروقق أرو ص مد أصاى ت ياهد م سسد أصاى غيا أجيد لأرواق قلمدلي (مروقق قل ا قلثدلث)
قلت نعتق أنهد ق تهم روقلت ق تصتل ممداسد قلصصروصي قلصدص بهد ع ممداسد قلشاة .
نح ال ن ي رولسند مس رولي ع ممداسد قلصصروصي لمروقق قل ا قلثدلث هذه .إذق قصتا قلنقا
فرو قاتبد إل أح مروقق قل ا قلثدلث هذه  ،فيج علي ماقجع سيدس قلصصروصي قلمنشروا عل
قلمروق قآلصا لفه ةيفي قيد مروق قل ا قلثدلث بجم روقستص ق معلرومد قلتعاي قلشصصي قلصدص
ب .
قالحتفدي بمعلرومد قلتعاي قلشصصي إذق ةن مقيمد ً أرو مروجرو قً ف قلمن ق قالقتصد ي قألرواروبي  ،فإنند
نحتفي بمعلرومد قلتعاي قلشصصي قلصدص ب لم ال تمي ع قللم لأغاق قلت م أجلهد تت
معدلج معلرومد قلتعاي قلشصصي  .يعتم رو قلفتا قلممني قلت نحتفي فيهد بمعلرومد قلتعاي
قلشصصي عل قألغاق قلت نجمعهد رونستص مهد م أجلهد رو  /أرو ةمد هرو م لرو للمتثد للقروقني
قلمعمرو بهد روإلنشد حقروقند قلقدنروني أرو ممداستهد أرو قل فد عنهد .سنحتفي بمعلرومدت دلمد أ حسدب
نش  ،حس قلضاروا لتمروي بدلص مد أرو عل قلنحرو قلمنصرو عليم ف هذه قلسيدس روبدلق ا
قللم للمتثد اللتمقمدتند قلقدنروني روح قلنمقعد روإنفدذ قتفدقيدتند روحمدي قلحقرو قلقدنروني للشاة .
أيضد بجم روقلحفدي عل معلرومد مجمع أرو مجهرول قلمص ا أرو مستعدا روقلت ق نحتفي بهد إل
نقرو
ً
أج غيا مسم لحمدي سلم روأم مروقعند أرو تحسي ص مدتند أرو قالمتثد لللتمقمد قلقدنروني .
حقروق ل ي حقرو معين فيمد يتعل بمعلرومد قلتعاي

قلشصصي قلصدص ب .

يمةن قلروصرو إل معلرومد قلتعاي قلشصصي قلصدص ب روتأةي أنهد تي صحيح رومح ث  ،أرو ل
حذفهد أرو قصتيدا مد إذق ةن تاغ ف تلق مروق مند أرو م بع شاةدئند أ ال ع اي تسجي
قل صرو إل قلمروق روميدا حسد قلمستص قلصد ب قلصفح  .إذق ةن مقي ًمد أرو مروجرو ًق ف قلمن ق
قالقتصد ي قألرواروبي  ،فيح ل أ ت ل مند:
تروفيا قلروصرو إل أي معلرومد تعاي شصصي نحتفي بهد عن ؛ من معدلج معلرومد قلتعاي
قلشصصي قلصدص ب ألغاق قلتسروي قلمبدشا ؛ تح يث أي معلرومد تعاي شصصي ق يم أرو غيا
صحيح ؛ حذ أي معلرومد تعاي شصصي نحتفي بهد عن ؛ تقيي قل ايق قلت نعدلج بهد معلرومد
قلتعاي قلشصصي قلصدص ب ؛ تق ي معلرومد قلتعاي قلشصصي قلصدص ب إل ممرو ص مد تدب
لجه صداجي ؛ أرو تمروي بنسص م أي معلرومد تعاي شصصي نحتفي بهد  ،سنق ل فاص
قالنسحد م معلرومدت قلشصصي (أرو لتق ي مروقفق صايح عل قلمعلرومد قلشصصي قلحسدس ) عل
قلنحرو قلتدل :
( )1قلةش

عنهد ل ا

ثدلث (بصل

ممرو قلص م ةمد هرو مروض أ نده) .

( )2تستص لغا مصتل مد ًيد ع قلغا قلذي ت جمعهد م أجلم ف قألص (عل قلنحرو قلمنصرو
عليم ف سيدس قلصصروصي قلصدص بند)  ،أرو ت قلتصاي بهد الح ًقد م جدنب  ،عن يهروا قليارو .
قذق ل تع تاغ ف تلق أي قتصدال تارويجي  ،فيمةن إلغد قالشتاق ف تلقيهد بدتبد قإلاشد ق
قلروقا ف ة قتصد .
لة مد سب  ،يج علي إبلغند  /قلتروقص معند ع اي إاسد باي إلةتارون إل ع قلعمل عل
info@ajiadsecurities.comأرو ع اي قالتصد بند عبا قلهدت أرو قلفدةس أرو قلباي قلعد ي عل
معلرومد قالتصد قلم اج أ نده.
روم ذل  ،ض ف قعتبدا أنم ستةرو هند معلرومد متبقي ستبق ضم قروقع قلبيدند روسجل
قلروصرو روقلسجل قألصاى قلصدص بند  ،روقلت ق تحتروي أرو ال تحتروي عل معلرومد قلتعاي
قلشصصي قلصدص ب .
أيضد ملحي أ بع معلرومد قلتعاي قلشصصي ق بتستثن م هذه قل لبد ف يارو معين
ياج
ً
 ،روقلت ق تشم مد إذق ةند بحدج إل قالستماقا ف معدلج معلرومد قلتعاي قلشصصي قلصدص ب
للمتثد اللتمق قدنرون .
عن مد تاس إليند ل ًبد عبا قلباي قإللةتارون  ،ق ن ل من تمروي ند بدلمعلرومد قللمم لتأةي هرويت .

قستص ق ملفد تعاي

قالاتبد

يتةرو مروق أجيد لأرواق قلمدلي م "ملفد تعاي قالاتبد " لمسدع ت عل تصصي تجابت عل
قإلنتان  .مل تعاي قالاتبد هرو مل نص يت روضعم عل قلقا قلثدب قلصد ب بروقس صد
صفح روي .
ال يمة قستص ق ملفد تعاي
قلصد ب .

قالاتبد لتشغي قلباقمج أرو تروصي قلفياروسد إل جهدم قلةمبيروتا

يت تصصي ملفد تعاي قالاتبد ل بشة فاي  ،روال يمة قاق تهد إال بروقس
قلذي أص ا مل تعاي قالاتبد ل .

صد روي ف قلمجد

أح قألغاق قألسدسي لملفد تعاي قالاتبد هرو تروفيا ميم ملئم لتروفيا قلروق  .قلغا
تعاي قالاتبد هرو إصبدا صد قلروي بأن ع إل صفح معين .

م مل

عل سبي قلمثد  ،إذق قم بتصصي صفحد أجيد لأرواق قلمدلي  ،أرو قم بدلتسجي ف مروق أرو
ص مد أجيد لأرواق قلمدلي  ،فإ مل تعاي قالاتبد يسدع أجيد لأرواق قلمدلي عل قست عد
معلرومدت قلصدص ف قلميداق قللحق .
يعم ذل عل تبسي عملي تسجي معلرومدت قلشصصي  ،مث عندروي قلفروقتيا روعندروي قلشح رومد إل
.ذل
عن
يمةن
اف
قعد

قلعرو إل نفس مروق أجيد لأرواق قلمدلي  ،يمة قستا ق قلمعلرومد قلت ق متهد سدب ًقد  ،بحيث
بسهرول قستص ق ميمق أجيد لأرواق قلمدلي قلت قم بتصصيصهد .ل ي قلق ا عل قبرو أرو
ملفد تعاي قالاتبد  .تقب معي متصفحد قلروي ملفد تعاي قالاتبد تلقدئ ًيد  ،رولة يمةن
ً تع ي إع ق قلمستعا قلصد ب لاف ملفد تعاي قالاتبد إذق ةن تفض ذل .

إذق قصتا اف ملفد تعاي قالاتبد  ،فق ال تتمة م تجاب قلميمق قلتفدعلي لص مد أجيد
لأرواق قلمدلي أرو مروقق قلروي قلت تمرواهد بشة ةدم .
أماق مه ًمد بدلنسب لند رولهذق قلسب نحدفي عل
أمد معلرومدت قلشصصي يع أمد معلرومدت قلشصصي
ً
ضمدند مد ي روإلةتاروني روإجاقئي لتأمين .

معلرومد شصصي
أجيد لأرواق قلمدلي تحم معلرومدت قلشصصي م قلروصرو أرو قالستص ق أرو قلةش غيا قلمصاح بم.
روم ذل  ،ال تروج روسيل نق آمن تمد ًمد عبا قإلنتان أرو قلتصمي قإللةتارون  ،لذل ال يمة للشاة
ضمد أمنهد قلم ل .
تق عل عدتق مس رولي حمدي أمد معلرومد تسجي قل صرو قلصدص ب .
تقرو أجيد لأرواق قلمدلي بتأمي معلرومد قلتعاي قلشصصي قلت تق مهد عل صروق قلةمبيروتا ف
بيئ آمن رومحةروم رومحمي م قلروصرو أرو قالستص ق أرو قلةش غيا قلمصاح بم .عن مد يت نق
قلمعلرومد قلشصصي (مث اق ب دق قالئتمد ) إل مروقق روي أصاى  ،يت حمديتهد م صل قستص ق
قلتشفيا  ،مث باروتروةرو بق مآصذ قلتروصي قآلمن  (SSL).بدستثند مد هرو منصرو عليم تح ي ً ق ف
بيد قلصصروصي هذق  ،فإنند ال نشدا معلرومدت قلشصصي م أي ا ثدلث غيا تدب رو مروقفقت
قلحا روقلصايح روقلمح روف أي حد عن مد يت جم معلرومدت قلشصصي  ،سنص ا بدلمستل أرو
فئد قلمستفي ي م هذه قلمعلرومد .
علرو عل ذل  ،سنص ا عل قلفروا عن مد يت قإلعل ع قلبيدند قلمذةروا ألرو ما ل ا

ثدلث.

ق نةش ع معلرومد مجمع  ،مث قلمعلرومد قل يمروغاقفي  ،روتحليلتند قإلحصدئي أل اق ثدلث  ،بمد
ف ذل قلمعلني أرو شاةد قألعمد قآلصاي  .هذه قلمعلرومد قإلجمدلي ال تتضم معلرومدت قلشصصي .
قلروةل نح نستص شاةد معدلج قلب دقد لعمليد قإلي ق روقلسح م روإل حسدب  .ال تحتفي هذه
قلشاةد بمعلرومد قلتعاي قلشصصي أرو تشداةهد أرو تصمنهد أرو تستص مهد ألي أغاق أصاى.
قص

ممداسد قلصصروصي قل رولي يت تشغي مروقق أجيد روإ قاتهد بشة أسدس عل صروق مروجرو
ألمدنيد أرو ف بل ق ماقةم قلبيدند قألصاى .م أج تروفيا منتجدتند روص مدتند ل  ،ق ناس رونصم
أيضد بدس قلبيدند قلشصصي ) صداج قلبل قلذي تقي
معلرومد قلتعاي قلشصصي قلصدص ب (يشدا إليهد ً
فيم أرو تقي فيم.
روف ًقد لذل  ،إذق ةن تقي أرو تقي صداج قألا  ،فق يت نق معلرومد قلتعاي قلشصصي قلصدص ب إل
صداج قلبل قلذي تقي فيم أرو تتروقج فيم  ،بمد ف ذل قلبل ق قلت ق ال تروفا أرو ال تروفا نفس مستروى
قلحمدي لمعلرومد قلتعاي قلشصصي قلصدص ب معلرومد .

نح ملتممرو بحمدي صصروصي روساي معلرومد قلتعاي قلشصصي عن نقلهد .إذق ةن مقي ًمد أرو
مروجرو ًق قص قلمن ق قالقتصد ي قألرواروبي روح ث عمليد قلنق هذه  ،فإنند نتصذ قلص روق قلمندسب
لتروفيا نفس مستروى قلحمدي للمعدلج قلت يت إجاق هد ف أي م هذه قلبل ق ةمد هرو قلحد ف قلمن ق
قالقتصد ي قألرواروبي إل قلح قلممة بمروج قلقدنرو قلمعمرو بم.
نشدا ف قالتحد قألرواروب روقلرواليد قلمتح رونلتم بم .إ دا عم Privacy Shield Framework
عن نق قلبيدند م قلمن ق قالقتصد ي قألرواروبي إل قلرواليد قلمتح  .ياج قال ل عل سيدس ا
قلصصروصي قلصدص بند للحصرو عل ممي م قلمعلرومد .
قلتغيياق عل هذه قلسيدس ستقرو أجيد لأرواق قلمدلي م حي آلصا بتح يث سيدس روممداسد
قلصصروصي هذه لتعةس قلتغيياق ف قدنرو صصروصي قلبيدند .
سيت قئ ًمد نشا أح ث إص قا م سيدس قلصصروصي عل مروق قلشاة عل قلروي  .ف أي روق نقرو
أيضد بتح يث تداي قلسايد قلم اج ف قلجم قلسفل م
فيم بإجاق مث هذه قلتغيياق  ،سنقرو
ً
سيدس قلصصروصي  .سيةرو أي تغييا أرو تح يث أرو تع ي سداي قلمفعرو فروا قلروصرو إل مروق قلشاة
قإللةتارون رو  /أرو تصفحم رو  /أرو قستص قمم.
تشجع أجيد لأرواق قلمدلي عل ماقجع هذه قلسيدس بشة رواي لتةرو عل عل بةيفي حمدي
أجيد لأرواق قلمدلي لمعلرومدت  ،روةي يمةن إ قا قلمعلرومد قلت تشداةهد معند رولضمد قإللمد
بأح ث إص قا م هذه قلسيدس  .سنصبا بأي تغيياق جروهاي  ،إمد ع اي إص دا عل قلمروق أرو
بإاسد باي إلةتارون إلي
ل يت ت بي قإلص قاق قلج ي م هذه قلسيدس بأثا اجع م ل ًقد  -روسنصبا بدلتداي قلمح
ل صرولهد حيم قلتنفيذ.
إذق روقصل قستص ق ص مدتند بع قلتغييا  ،فهذق يعن أن تقب هذه قلسيدس  .تمنح هذه قلنسص قلمح ث
م قلسيدس ممي ًق م قلتحة ف معلرومدت روتشاح ةي نستص مهد .إصل قلمس رولي قلقدنروني نح
نحتفي بدلح ف قلةش ع معلرومد قلتعاي قلشصصي قلصدص ب ةمد هرو م لرو بمروج قلقدنرو
روعن مد نعتق أ قلةش عنهد ضارواي لحمدي حقروقند رو  /أرو قالمتثد إلجاق قضدئ أرو أما محةم أرو
إجاق قدنرون يت تق يمم عل مروقعند عل قلروي .
ل نةرو مس رولي ع إسد قستص ق أرو فق ق قلمعلرومد قلشصصي قلندتج ع ملفد تعاي
قلمروجرو عل مروقعند روقلت ال يمةنند قلروصرو إليهد أرو قلتحة فيهد.

قالاتبد

ل نةرو مس رولي ع قالستص ق غيا قلقدنرون أرو غيا قلمصاح بم لمعلرومدت قلشصصي بسب سرو
قستص ق ةلمد قلماروا قلصدص ب أرو روضعهد ف غيا مةدنهد  ،سروق ةدن بسب قإلهمد أرو قلضدا ،
مهمد ةد قالتصد

معلرومد للتروقص
إذق ةد ل ي أي أسئل أرو ققتاقحد أرو مشدة ل يت حلهد أرو شةدروى تتعل بدلصصروصي  ،فياج
قالتصد بشاة أجيد لأرواق قلمدلي م صل صفح قتص بند  ،أرو ل معدرو قالتصد .
للتروقص م مس رو حمدي قلبيدند ل يند  ،ياج إاسد باي إلةتارون إل
قالمتثد @ajiadsecurities.comحمدي قأل فد رو س  18عد ًمد ت م أجيد لأرواق قلمدلي بش
بحمدي صصروصي قأل فد .
تمدشيد ً م هذق قالعتقد  ،ال تجم قلشاة أرو تحتفي ع عم بأي معلرومد شصصي م قأل فد
س  18عد ًمد روال بيسم لأ فد رو س  18بدلتسجي للحصرو عل حسد أرو قستص ق ص مدتند.

رو

إذق ةد عما أق م  18عد ًمد  ،فياج ع قستص ق هذق قلمروق أرو قلروصرو إليم ف أي روق روبأي
ايق .
سنتصذ قلص روق قلمندسب لحذ أي معلرومد تعاي شصصي لأشصد قلذي تق أعمداه ع 18
عد ًمد روقلت ت جمعهد رو مروقفق قلروقل ي قلمروثق عن معاف روجرو مث هذه قلمعلرومد قلمح للهروي
قلشصصي .
ً
فل ق ق لند معلرومد شصصي  ،فياج قالتصد بند عل
إذق ةن تعتق أ
info@ajiadsecurities.com.قلمروقفق أق بمروجبم مروقفقت عل قستص ق بيدندت قلشصصي ةمد هرو
مروض ف سيدس قلصصروصي هذه.

