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مصرف الهالل – إشعار الخصوصية 
معلومات مهمة وتعريف بنا 

1 لمحة عامة

ُيبّيــن إشــعار الخصوصيــة هــذا كيفيــة قيــام مصــرف الهــال – شــركة مســاهمة عامــة - )"مصــرف الهــال”، أو “المصــرف”، أو “نحــن”( 

بجمــع، واســتخدام، وتخزيــن، ومشــاركة، أو معالجــة بياناتــك الشــخصية، بمــا فــي ذلــك البيانــات الشــخصية المقدمــة عنــد اســتخدامك 

لمواقعنــا اإللكترونيــة، وكذلــك االختيــارات الممكنــة المتاحــة لــك بخصــوص جمعنــا واســتخدامنا للمعلومــات. يهمنــا أن تكــون علــى 

درايــة ببياناتــك الشــخصية وبالممارســات والسياســات األمنيــة المطبقــة عنــد اســتخدام منتجاتنــا وخدماتنــا، بمــا فــي ذلــك الوصــول 

إلــى خدماتنــا اإللكترونيــة عبــر www.alhilalbank.ae وأي مــن صفحاتنــا ومواقعنــا اإللكترونيــة التابعــة )“المواقــع”(.

ينطبق شعار الخصوصية هذا على كٍل من مستخدمي منتجاتنا وخدماتنا وكذلك زّوار موقعنا اإللكتروني. 

كمــا ُنوضــح التدابيــر التــي نتخذهــا لحمايــة أمــن معلوماتــك أو بياناتــك الشــخصية، وكيــف ُيمكنــك التواصــل معنــا بشــأن ممارســاتنا 

المتعلقــة بالخصوصيــة عنــد زيارتــك للمواقــع اإللكترونيــة، أو اســتخدامك لمنتجاتنــا أو خدماتنــا، أو تزويدنــا بالمعلومــات، فإنــك 

ــد وااللتــزام بأحــكام وشــروط إشــعار الخصوصيــة هــذا. توافــق علــى التقّي

ونــرى أيضــًا أنــه مــن المهــم إباغــك بــأن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي قــد أصــدر “نظــام حمايــة المســتهلك” لحمايــة 

حقــوق ومصالــح المســتهلك فــي دولــة اإلمــارات، وعليــه، ومــن أجــل حمايتــك، ولامتثــال ألحــكام النظــام المذكــور، ســوف يقــوم 

مصــرف الهــال بالحصــول علــى موافقتــك، لكــي يســتمر فــي خدمتــك عبــر منتجاتــه وخدماتــه، وكذلــك لمشــاركة معلوماتــك 

الشــخصية مــع أطــراف ثالثــة، بمــا فــي ذلــك األطــراف خــارج دولــة اإلمــارات، وســوف يحصــل مصــرف الهــال أيضــًا وبشــكٍل منفصــل 

علــى موافقــة منــك لتســويق منتجاتــه وخدماتــه لــك. يرجــى االطــاع علــى إشــعار الخصوصيــة بانتظــام، حيــث أننــا قــد نقــوم بتحديثــه 

مــن وقــٍت إلــى آخــر دون إخطــار ُمســبق، ليعكــس أي تغييــرات قــد تطــرأ علــى ممارســاتنا المتعلقــة بالبيانــات.

http://www.alhilalbank.ae


2

جدول المحتويات

1. لمحة عامة  1 

2. الهدف من إشعار الخصوصية هذا وإشعارات الخصوصية األخرى الصادرة عن مصرف الهال  3

3 3. الجهة المتحكمة والُمعاِلجة للبيانات 

3 4. اتصل بنا  

3 5. التغييرات التي تطرأ على إشعار الخصوصية هذا وواجبك بإباغنا بأية تغييرات

3 6. بياناتك الشخصية 

4 7. حال إخفاقك في تقديم البيانات الشخصية 

8. كيفية جمع بياناتك الشخصية  4

9. كيفية استخدام بياناتك الشخصية  4

10. األغراض التي نستخدم بياناتك الشخصية من أجلها  5

11. الرسائل التسويقية  8

12. اإلفصاح عن بياناتك الشخصية  8

13. نقل البيانات دوليًا  8

14. أمن البيانات  8

15. االحتفاظ بالبيانات  8

16. المواقع اإللكترونية األخرى  8

17. مواقع التواصل االجتماعي  9

18. استخدامك لموقعنا اإللكتروني  9

19. حقوقك  9

20. مسرد المصطلحات  10



3

الهدف من إشعار الخصوصية هذا وإشعارات الخصوصية األخرى الصادرة عن مصرف الهالل   2

يهدف إشعار الخصوصية هذا إلى تزويدك بالمعلومات الخاصة بكيفية قيام المصرف بجمع ومعالجة بياناتك الشخصية.  

من المهم أن تقرأ إشعار الخصوصية هذا مع أي إشعار خصوصية آخر أو إشعارات المعالجة العادلة التي قد نوفرها في حاالت محددة عند قيامنا بجمع أو معالجة بياناتك الشخصية،   
وذلك لكي تكون على اطاع كامل بكيف ولماذا نستخدم بياناتك. إشعار الخصوصية هذا هو ُمكّمل إلشعارات الخصوصية األخرى، وال ُيقصد تجاوزها أو استبدالها.

الجهة الُمتحكمة والُمعاِلجة للبيانات  3

"مصرف الهال” هو االسم التجاري الُمسجل للبنك، الذي يخضع نظاميًا إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. يقع المقر الرئيسي لمصرف الهال في أبراج البحر– شارع   
الشيخ زايد بن سلطان، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

ولغايات التشريعات المطبقة لحماية البيانات، فإن المصرف هو المتحّكم في البيانات والمعلومات التي نجمعها أو نحصل عليها عنك. ذلك ألن المصرف هو الشركة التي )إما   
بالتصرف فرديًا أو جماعيًا مع آخرين( تحدد لماذا وكيف ُتعاَلج معلوماتك الشخصية.

في بعض األحيان، يعمل المصرف بصفته الجهة الُمعاِلجة للبيانات، وذلك عند معالجة معلوماتك بالنيابة عن أي جهة أخرى تابعة لمصرف الهال. وفي هذه الحاالت، يتولى   
المصرف معالجة البيانات بمقتضى تعليمات محددة صادرة عن هذه الجهة، التي تقوم بدورها بالتحكم في تلك البيانات.  

اتصل بنا  4

يضم فريق عمل مصرف الهال مسؤواًل لحماية خصوصية البيانات، يضطلع مسؤول حماية البيانات باإلشراف على االستفسارات الواردة بشأن إشعار الخصوصية هذا. وعليه، وفي   
حالة وجود أي استفسارات لديك بخصوص اإلشعار، بما في ذلك أي طلبات لممارسة حقوقك القانونية، يرجى االتصال بمسؤول حماية خصوصية البيانات عبر:

dataprivacy@alhilalbank.ae، أما في حال رغبتك بالتواصل تحديدًا مع مسؤول حماية البيانات لدى بنك أبوظبي التجاري، فيرجى اإلشارة إلى ذلك في خانة الموضوع.  

التغييرات التي تطرأ على إشعار الخصوصية هذا وواجبك بإبالغنا بأي تغييرات   5

يتم تحديث إشعار الخصوصية هذا من وقٍت آلخر، وسوف نقوم بنشر أي تغييرات جوهرية على إشعار الخصوصية هذا على موقعنا اإللكتروني، وُنخطرك بهذا التغيير، حيثما كان   
ذلك مناسبًا، عبر البريد اإللكتروني.

من المهم أن تكون بياناتك الشخصية التي نحتفظ بها دقيقة وُمحدثة، وأن نبقى على اطاع إذا ما تغيرت بياناتك الشخصية خال فترة تعاملك معنا.  

بياناتك الشخصية  6

البيانات الشخصية أو المعلومات الشخصية تعني أي معلومات ُيمكن من خالها التعرف على هوية الشخص، وال تشمل البيانات التي ُحذفت منها الهوية ولم يعد من الممكن   
التعرف من خالها على هوية الشخص )بيانات مجهولة الهوية(.

سنقوم بجمع أو الحصول على معلوماتك الشخصية، وذلك سواء كنا نتعامل معك بصفتك فردًا أو بالنيابة عن فرد، أو شركة، أو مؤسسة خيرية، أو أمانة، أو أي مؤسسة أخرى   
ُتمّثلها، بشكٍل عام، المعلومات الشخصية هي أي معلومات ُتحدد هويتك كشخص، هذا ونتولى معالجة أنواع عديدة ومختلفة من المعلومات الشخصية )كما هو موضح أدناه(.

إذا قمت بتقديم طلب نيابًة عن شخص آخر، أو طلب مشترك مع فرد آخر، أو طلب بالنيابة عن شركة أو مؤسسة خيرية أو مؤسسة ائتمان أو أي مؤسسة أخرى، وقمت بتزويدنا   
بمعلومات تتعلق بالمديرين أو المساهمين أو الماك أو األمناء أو المستفيدين )إن ُوجد(، أو إذا قمت بتزويدنا بمعلومات شخصية تتعلق بأي ضامن أو ُمقدم ضمان أو ُمتبّرع 

أو ُممّول ألي أموال إيداع أو أي شخص شاغل ألي ملكية ُمقّدمة كضمان، فإن إشعار الخصوصية هذا سينطبق أيضًا على المعلومات التي نجمعها أو نحصل عليها من هؤالء 
األطراف، ويجب عليك تقديم نسخة من إشعار الخصوصية هذا لهؤالء األطراف في أقرب وقت ممكن والحصول على تأكيد منهم بأنهم قد قرؤوا وفهموا الشروط المنصوص 

عليها.

سنقوم بجمع واستخدام وتخزين ونقل أنواع مختلفة من البيانات الشخصية الخاصة بك والتي قد تشمل:  

معلومات الهوية: وهي المعلومات التي ُتستخدم لتحديد هوية فرد معين، مثل: االسم؛ تاريخ المياد؛ مكان المياد؛ الجنسية؛ بلد اإلقامة؛ بلد الموطن الضريبي؛   أ(     
رقم جواز  السفر ومكان اإلصدار؛ بيانات تصريح اإلقامة؛ رقم التعريف الضريبي؛ تفاصيل جواز السفر؛ والصورة الشخصية.  

معلومات االتصال: مثل العنوان البريدي ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف المتحرك.   ب(  

المعلومات العائلية: مثل الحالة االجتماعية. ج(     

المعلومات المالية: مثل مصدر الثروة واألصول الشخصية وأرقام الحسابات البنكية وتفاصيل اإلنفاق والدخل وتقارير االئتمان الصادرة عن السلطات المعنية.   د(  

المعلومات المهنية: مثل اسم صاحب العمل والمصالح التجارية وتاريخ التوظيف والدخل الشهري.   هـ(  

البيانات الفنية للموقع اإللكتروني: مثل عنوان بروتوكول اإلنترنت الخاص بك، وبيانات تسجيل الدخول إلى الموقع، ونوع المتصّفح وإصداره، وإعداد المنطقة   و(  
الزمنية والموقع، وأنواع وإصدارات المكونات اإلضافية للمتصّفح، ونظام التشغيل، والنظام األساسي، والتقنيات األخرى الموجودة على األجهزة التي تستخدمها                               

للوصول إلى موقعنا اإللكتروني.                          

ملف تعريف الموقع اإللكتروني وبيانات االستخدام: مثل اهتماماتك وتفضياتك وتعليقاتك وإجاباتك عن االستبيانات ومعلومات حول كيفية استخدامك     ز(  
لموقعنا اإللكتروني؛ و/أو  

  ح( تفاصيل المعاملة عند إنجاز معاملة الدفع اإللكتروني، مثل اسم التاجر، والموقع، والجهاز المستخدم.

سوف نقوم أيضًا، في ظروف معينة، بجمع واستخدام وتخزين ونقل "فئات خاصة من البيانات” الخاصة بك )الموّضحة بشكل مفّصل في مسرد المصطلحات(، ويرجى العلم أننا   
نقوم بمعالجة فئات خاصة من البيانات فقط إذا كان القانون يسمح بذلك. في الحاالت التي نعتمد فيها على موافقة صريحة كأساس قانوني لمعالجة البيانات، سوف نزودك 

بالتفاصيل الكاملة للمعلومات التي نرغب في الحصول عليها وسبب حاجتنا إليها، وذلك حتى تتمكن من النظر بعناية فيما إذا كنت ترغب في الموافقة أم ال. 

في حالة طلبنا موافقتك الصريحة على استخدام و/أو مشاركة بياناتك الشخصية، فإنه يحق لك رفض تزويدنا بهذه الموافقة الصريحة. وفي حال رفضت تزويدنا بموافقتك الصريحة   

http://dataprivacy@alhilalbank.ae


4

على استخدام و/أو مشاركة بياناتك الشخصية، فقد ال نتمّكن من تزويدك بالمنتجات أو الخدمات المصرفية التي طلبنا الحصول على موافقتك من أجلها. 

ولكن يرجى العلم أنه في حالة عدم مشاركتنا معلومات معينة، فقد يقّوض ذلك الخدمات التي يمكننا تقديمها لك، وقد ال تتمكن في بعض الحاالت من الوصول إلى موقعنا   
اإللكتروني أو الحصول على منتجاتنا وخدماتنا. وسوف نبلغك إذا كان هذا هو الحال في حينه.

حال إخفاقك في تقديم البيانات الشخصية  7

عند احتياجنا إلى جمع البيانات الشخصية امتثااًل لمتطلبات القوانين المطبقة أو المعايير المهنية، وإذا أخفقَت في توفير البيانات التي طلبناها منك، فقد نضطر إلى رفض أي طلب   
للخدمات أو التوقف عن تزويدك بخدماتنا إذا كنت قد حصلت عليها مسبقًا. وسوف ُنخطرك إذا كان الحال كذلك في حينه.

كيفية جمع بياناتك الشخصية  8

قد نقوم بجمع معلوماتك الشخصية منك مباشرًة بطرق عّدة تشمل:  

عندما تتقدم بطلب للحصول على أي منتج متوفر على موقعنا )www.alhilalbank.ae(، من خال البريد أو الهاتف أو من خال التواصل مع أحد موظفينا مباشرًة؛   أ( 

ب( عندما تزودنا ببياناتك عبر اإلنترنت أو بأي وسيلة اتصال أخرى، مثل نماذج »اتصل بنا«، أو عندما تزودنا بها خال فترة عاقتك المصرفية معنا، كإخبارنا بحدوث تغيير في ظروفك     
الشخصية مثًا؛ و  

قد نقوم بجمع المعلومات الفنية، بما في ذلك عنوان بروتوكول اإلنترنت المستخدم لاتصال باإلنترنت، عند زيارتك لموقعنا اإللكتروني.    ج( 

قد نحصل على معلوماتك الشخصية بشكل غير مباشر من أطراف أخرى بالطرق التالية:  

بعد أن يتم تقديمها إلينا من ِقبل طرف آخر مثل شركات المحاسبة أو مكاتب المحاماة أو مكاتب االستشارات اإلدارية؛   د( 

  هـ( إذا قام شخص آخر بتقديم معلوماتك إلينا عند تقدمه للحصول على خدمة منا:

1. بالنيابة عنك؛ أو  

2.  بالشراكة معك؛ أو  

3.  بالنيابة عن مؤسسة تجارية أو مؤسسة خيرية أو مؤسسة ائتمان أو أي مؤسسة أخرى تكون أنت مديرًا أو مساهمًا أو مالكًا أو أمينًا فيها أو مستفيدًا منها )إن وجد(؛ أو  

4.  إذا قامت تلك األطراف بترشيحك كضامن بموجب اتفاقيتنا معهم، أو لتوفير أي ضمان آخر، أو إباغنا بأنك ُمتبّرع أو ُممّول ألية أموال مودعة أو شاغل ألي عقارات أو    
      ممتلكات مقدمة رهنًا أو ضمانًا ألي تمويل. 

و( عندما نقوم بإجراء أبحاث ألغراض تنفيذ طلبك و/أو خال فترة عاقتك معنا؛ أو   

عند طلب المعلومات عن منتجاتنا عبر طرف ثالث، استجابًة ألنشطتنا التسويقية )مثل المواقع اإللكترونية ومنصات التواصل االجتماعي(. ز(    

إذا كنت تقدم لنا طلبًا من خال طرف ثالث، فيجب أن يزودك ذلك الطرف بإشعار الخصوصية الخاص به من أجل إباغك بطريقة معالجته لمعلوماتك الشخصية )عبر اإلنترنت أو    
شخصيًا(.  

كيفية استخدام بياناتك الشخصية   9

سنقوم باستخدام بياناتك الشخصية فقط عندما يسمح لنا القانون بذلك. سنستخدم بياناتك الشخصية في الظروف التالية على سبيل المثال:  

  أ(  معالجة الطلبات الخاصة بالمنتجات والخدمات، بما في ذلك تقييم ماءمة المتعامل، وإجراء الفحوصات وتقييمات المخاطر الازمة )كما في حالة طلب منتجات االئتمان(.

ب( توفير المنتجات والخدمات )بما في ذلك الخدمات اإللكترونية، والتمويل، والرهن العقاري، وبطاقات االئتمان، وغيرها(، وتنفيذ معامات الدفع، وإنجاز التعليمات أو الطلبات.   

ج(  إنشاء وإدارة ومراقبة وتحسين تجربتك على المواقع وإدارتها والمحافظة عليها.    

د(  تشغيل وتقييم وتحسين أعمالنا وكذلك المنتجات والخدمات التي نقدمها، بما في ذلك إنشاء وإدارة العاقات والحسابات المصرفية.   

  هـ( إجراء أبحاث واستطاعات السوق بهدف االرتقاء بمستوى منتجاتنا وخدماتنا.

  و( تحليل وتحسين مراساتنا واستراتيجياتنا التسويقية )بما في ذلك تحديد وقت استام وقراءة رسائل البريد اإللكتروني التي نرسلها إليك(.

  ز( تحليل االتجاهات واإلحصاءات المتعلقة باستخدام الزوار لمواقعنا وتطبيقاتنا على الهواتف المتحركة وأدوات القنوات االجتماعية.

  ح( إخطارك من وقت آلخر بالمنتجات والخدمات ذات الصلة التي يديرها مصرف الهال.

  ط( للحماية من االحتيال والتعامات غير المّصرح بها واالدعاءات وااللتزامات األخرى ومنعها، وإلدارة التعرض للمخاطر، ويشمل ذلك طريق تحديد المخترقين المحتملين   
      وغيرهم من المستخدمين غير المصرح لهم.

ي( منع ورصد والتحقيق مع ومقاضاة مرتكبي الجرائم )على سبيل المثال ال الحصر: جرائم غسيل األموال واإلرهاب واالحتيال وغيرها من الجرائم المالية( أمام أي سلطة قضائية،     
     وكذلك التحقق من الهوية، وفحص الجهات الخاضعة للعقوبات الحكومية، وإجراء دراسات العناية الواجبة.

  ك( لامتثال ألي قانون وطني أو أجنبي معمول به، أو أي نظام أو سياسة أو قواعد طوعية أو تعليمات أو أحكام أو أوامر قضائية، وأي التزام قانوني أو رقابي.

ل( لتنفيذ العقد الذي سنبرمه أو الذي أبرمناه معك، والذي بمقتضاه يتم تأسيس أو ممارسة أو الدفاع عن أي حقوق قانونية متصلة بإجراءات التقاضي )بما في ذلك أي     
     إجراءات مستقبلية للتقاضي(، وتحّري المشورة المهنية أو القانونية المتصلة بمثل تلك اإلجراءات القانونية.

م( الرقابة: للحد المسموح به قانونًا، قد يقوم مصرف الهال بتسجيل ومراقبة اتصاالتك بنا لضمان االمتثال اللتزاماتنا القانونية والنظامية ولسياساتنا الداخلية، وقد يشمل ذلك     
      تسجيل المكالمات الهاتفية.

ن( مراقبة مقرات البنك.   
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10    األغراض التي نستخدم بياناتك الشخصية من أجلها

نوضح فيما يلي األساليب التي نستخدم بياناتك الشخصية من خالها.

طبقًا لمتطلبات حماية المستهلك الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، فإنه يجب على كافة الجهات المالية المرخصة الحصول على موافقة صريحة من متعامليها من أجل 
معالجة بياناتهم الشخصية. وسوف يحرص مصرف الهال في جميع األوقات على بذل قصارى جهده للحصول على موافقتك الصريحة لمعالجة بياناتك الشخصية. عليك أن ُتدرك بأنه يحق 

  .dataprivacy@alhilalbank.ae لك في أي وقت سحب موافقتك، وذلك عن طريق التواصل معنا عبر

المرحلة الحالية في رحلتك مع
 مصرف الهالل

غرض المعالجة والبيانات الشخصية التي نقوم بجمعها. 
نقل البيانات إلى أطراف ثالثة وإلى خارج الدولة.

األساس القانوني لمعالجة البيانات

فتح الحساب1.

نموذج الطلب الفعلي

المنصة الرقمية 

تطبيقات مصرف الهالل للهواتف المتحركة 

نقوم بمعالجة معلوماتك الشخصية من أجل النظر في طلبك لفتح 
حساب لدينا ومعالجته. ويعد هذا اإلجراء ضروريًا من أجل اتخاذ 

خطوات نظامية بناًء على طلبك قبل الدخول في اتفاق معك، وهو 
ضروري أيضًا لتحقيق مصالحنا المشروعة )كأن نقرر ما إذا كان بإمكاننا 

تقديم المنتج الذي تقدمت بطلب للحصول عليه أم ال(. ويلزم إجراء 
هذا النوع من المعالجة إلبرام االتفاقية معنا.

تشتمل المعلومات التي نجمعها على االسم، وتفاصيل بطاقة 
الهوية اإلماراتية، وتفاصيل جواز السفر، وتاريخ المياد، والجنسية، 
لة/ والتفاصيل الوظيفية، ونمط المعامات )عدد الحركات الُمموِّ

لة(، ومصدر الدخل، والدخل، وبيانات االتصال  عدد الحركات الُمموَّ
والعنوان.

كما ُتطَلب المعلومات كجزء من الحماية النظامية من الجرائم المالية 
)اعرف متعاملك( والازمة لفتح الحساب.

نستخدم بياناتك إلعداد نماذج اعرف متعاملك، ونماذج المسؤولية 
االجتماعية للشركات ونماذج W-8 و W-9، ونماذج الطلبات ولتقييم 

ملف المتعامل.

وفيما يتعلق بعمليات البحث عن االحتيال والتحقق من الهوية، 
فإن هذه المعالجة ضرورية للوفاء بمصالحنا المشروعة )مثل منع 

االحتيال( واالمتثال اللتزاماتنا القانونية.

وإذا لم تقدمه، فلن نتمكن من إنجاز طلبك.

الموافقة

بطاقة االئتمان2.

نموذج الطلب الفعلي

المنصة الرقمية 

عندما تتقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان، فإننا نجمع 
معلومات مثل االسم، وتفاصيل الهوية اإلماراتية، وتفاصيل جواز 

السفر، وتاريخ المياد، والجنسية، ولقب والدتك، والتفاصيل 
المصرفية، وتفاصيل العنوان في موطنك األصلي، والتفاصيل 
الوظيفية، وتفاصيل الدخل، وأسماء وبيانات االتصال بصديَقين.

كما نطلب موافقتك على التحقق من وضعك االئتماني لدى “شركة 
االتحاد للمعلومات االئتمانية”.

ونطلب موافقتك أيضًا على الحصول على كشف حساب من مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

التقييم ودراسة ملف المتعامل والمبيعات االئتمانية. قد تتم 
ل  مشاركة البيانات مع السلطات النظامية، حال طلبها، وُتسجَّ

الموافقة على ذلك في نموذج الطلب.

كما يوافق المتعامل أيضًا على العقد الخاص بالمبلغ األصلي، 
والربح، والمدة، والدفعات المستحقة المتوافقة مع مبادئ الشريعة 

اإلسامية.

الموافقة

تتم مشاركة معلومات االتصال والتوصيل فقط مع شركة بريد تابعة توصيل بطاقة الخصم المباشر3.
لطرف ثالث من أجل توصيل بطاقة الخصم المباشر.   

الموافقة

الموافقة

http://dataprivacy@alhilalbank.ae
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التمويل الشخصي وتمويل شراء السيارات 4.

نموذج الطلب الفعلي

المنصة الرقمية 

ُنجري تقييمًا لوضعك االئتماني ونجمع معلومات مثل االسم، 
وتفاصيل الهوية اإلماراتية، وتفاصيل جواز السفر، وتاريخ المياد، 

والجنسية، ولقب والدتك، والتفاصيل المصرفية، وتفاصيل العنوان 
في موطنك األصلي، والتفاصيل الوظيفية، وتفاصيل الدخل، وأسماء 

وبيانات االتصال بصديَقين.

كما نطلب موافقتك على التحقق من وضعك االئتماني لدى “شركة 
االتحاد للمعلومات االئتمانية”.

ونطلب موافقتك أيضًا على الحصول على كشف حساب من مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

كما يوافق المتعامل أيضًا على العقد الخاص بالمبلغ األصلي، 
والربح، والمدة، والدفعات المستحقة المتوافقة مع مبادئ الشريعة 

اإلسامية، بالنسبة لعقود المرابحة ذات الصلة.

الموافقة

التمويل العقاري5.

نموذج الطلب الفعلي

المنصة الرقمية 

للنظر في إمكانية منحك تمويًا عقاريًا، نقوم بجمع معلومات مثل 
االسم، وتفاصيل الهوية اإلماراتية، وتفاصيل جواز السفر، وتاريخ 

المياد، والجنسية، ولقب والدتك، والتفاصيل المصرفية، وتفاصيل 
العنوان في موطنك األصلي، والتفاصيل الوظيفية، وتفاصيل الدخل، 

وأسماء وبيانات االتصال بصديَقين.

كما نطلب موافقتك على التحقق من وضعك االئتماني لدى “شركة 
االتحاد للمعلومات االئتمانية”.

ونطلب موافقتك أيضًا على الحصول على كشف حساب من مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

كما يوافق المتعامل أيضًا على العقد الخاص بالمبلغ األصلي، 
والربح، والمدة، والدفعات المستحقة المتوافقة مع مبادئ الشريعة 

اإلسامية، بالنسبة لعقود المرابحة ذات الصلة.  

الموافقة

الصناديق المشتركة6.

المنصة الرقمية

استبيان لمحة المخاطر

نموذج االشتراك

نموذج استرداد االستثمار

لكي نتمّكن من تقييم مدى قدرتك على تقُبل مخاطر االستثمار، 
ومن ثم استراتيجيتك االستثمارية، وإتاحة خدماتنا إلدارة االستثمار، 

سوف نجمع بيانات التي تتمثل في اسمك، ومعلومات عن 
استثماراتك الحالية لدى مصرف الهال، وتجاربك االستثمارية 

السابقة، واألفق الزمني لاستثمار، والسيولة، وكذلك العائدات 
المتوقعة من االستثمار، وتوقيعك.

مبلغ االشتراك، االسم ورقم الحساب، العنوان، المهنة، الموطن 
األصلي، الجنسية، تاريخ المياد، مصدر األموال، بيانات االتصال، 

وبيانات صاحب الحساب المشترك، والتوقيعات.

نجمع معلومات تتعلق بمبلغ استرداد االستثمار، والوحدات 
االستثمارية، واالسم ورقم الحساب، والتوقيعات.

ال تتم مشاركة بياناتك الشخصية مع أي طرف ثالث، ولكن قد تتم 
مشاركتها مع السلطات، إذا ما طالبتنا بذلك.    

الموافقة

الصكوك7.

المنصة الرقمية

إرسال الوثائق عبر البريد اإللكتروني

نموذج تنفيذ الصكوك 

لكي نتمّكن من تقييم مدى قدرتك على تقُبل مخاطر االستثمار، 
ومن ثم استراتيجيتك االستثمارية، ولتنفيذ التعليمات نيابة عنك، 

سوف نجمع بيانات التي تتمثل في اسمك، ومعلومات عن 
استثماراتك الحالية لدى مصرف الهال، وتجاربك االستثمارية 

السابقة، واألفق الزمني لاستثمار، والسيولة، وكذلك العائدات 
المتوقعة من االستثمار، وتوقيعك.

ال تتم مشاركة بياناتك الشخصية مع أي طرف ثالث، ولكن قد تتم 
مشاركتها مع السلطات، إذا ما طالبتنا بذلك. 

الموافقة

إذا تم رفض طلبك، فسوف نقوم بتخزين معلوماتك الشخصية وفقًا رفض الطلب8.
إلجراءات االحتفاظ بالسجات لدينا واالمتثال اللتزاماتنا القانونية.  

الموافقة
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يقوم المصرف بمعالجة معلوماتك الشخصية من أجل إدارة حسابك إدارة الحساب9.
بعدة طرق، بما في ذلك على سبيل المثال تزويدك بكشوفات 

الحساب واإلشعارات والمعلومات األخرى مثل التغييرات في معدل 
الربح؛ وإدارة أي متأخرات على حسابك؛ وفرض أي إجراءات أمنية؛ 
والتعامل مع أي استفسارات أو شكاوى تقدمها. هذا النوع من 

المعالجة ضروري من أجل تنفيذ عقدنا معك وللوفاء بالتزاماتنا 
القانونية.

الموافقة

تحديث اعرف متعاملك10.

المنصة الرقمية

إرسال الوثائق عبر البريد اإللكتروني

تحديث ملف تعريف المتعامل بالفروع

الخدمات المصرفية اإللكترونية

“اعرف متعاملك” ُتعد عملية إلزامية تتمثل في تحديد والتحقق 
من هويتك عند فتح الحساب، وكذلك بشكل دوري بمرور الوقت، 

بهدف منع المصرف ألية أنشطة متعلقة بغسيل األموال.

نقوم بجمع معلومات مثل الهوية اإلماراتية، وصورة من جواز السفر، 
وبيان إثبات الدخل، وبيان إثبات العنوان، وصورة من اإلقامة، وعنوان 

البريد اإللكتروني.

قد تتم مشاركة هذه البيانات مع السلطات الرقابية، بحال ُطلب منا 
ذلك.

الموافقة

سنقوم أيضًا بمعالجة معلوماتك الشخصية إلدارة عملياتنا التجارية، العمليات التجارية11.
مثل مهام الحوكمة الداخلية، والتي تتضمن مراقبة االتصاالت 

واألنشطة المتعلقة بحسابك، وكذلك ألغراض المحاسبة والتدقيق. 
ويتعين علينا تحقيق مصالحنا المشروعة من خال القيام بذلك )أي 
أن هذا اإلجراء ضروري للقيام بأعمالنا وألغراض االمتثال( وقد تكون 

لدينا أيضًا التزامات قانونية علينا الوفاء بها.

الموافقة

نقوم بمعالجة معلوماتك الشخصية ألغراض التسويق. ويعد هذا التسويق12.
اإلجراء ضروريًا لتحقيق مصالحنا المشروعة المتمثلة في تزويدك 
بمعلومات حول المنتجات والخدمات التي قد تكون مهتمًا بها.

الموافقة

قد نقوم بمعالجة معلوماتك الشخصية ألغراض إجراء التحليل تحليل البيانات13.
اإلحصائي وإجراء أبحاث السوق. ويعد هذا اإلجراء ضروريًا لتحقيق 

مصالحنا المشروعة )أي لنتمكن من فهم قاعدة متعاملينا بشكل 
أفضل واألسواق التي نعمل فيها، أو قد نرغب بالعمل فيها(. 

الموافقة

تتم معالجة المعلومات الشخصية التي نتلقاها أثناء تصفحك الموقع اإللكتروني14.
لموقعنا اإللكتروني )مثل عنوان بروتوكول اإلنترنت الخاص بك( 

على أساس أن لدينا مصالح مشروعة تستوجب علينا القيام بذلك أو 
أنك قد منحتنا موافقتك على ذلك من خال الوصول إلى الموقع 

وتصفحه.

الموافقة

إذا كنا نتعامل مع طلب قدمته لممارسة حقوقك القانونية مساعدتك في ممارسة حقوقك15.
والرقابية، فسيتم القيام بذلك من أجل الوفاء بالتزامنا القانوني تجاه 

الرد عليك. 

الموافقة

بعد انتهاء اتفاقيتك معنا سنقوم بتخزين بياناتك الشخصية وفقًا االحتفاظ بالبيانات16.
إلجراءات االحتفاظ بالسجات لدينا وألغراض االمتثال اللتزاماتنا 

القانونية.

الموافقة
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الرسائل التسويقية  11

سوف نقوم بإرسال مراسات تسويقية إليك فقط في حال قمت بالموافقة على ذلك.  

يمكنــك أن تطلــب منــا التوقــف عــن إرســال الرســائل التســويقية إليــك فــي أي وقــت مــن خــال اتبــاع روابــط إلغــاء االشــتراك فــي أي رســالة تســويقية يتــم إرســالها إليــك أو عــن طريــق   
التواصــل مــع فريــق رعايــة المتعامليــن علــى 229 522 600 971 +. ولكــن تذكــر أن إلغــاء االشــتراك فــي خدمــة الرســائل التســويقية لــن ينطبــق علــى البيانــات الشــخصية المقدمــة إلينــا 

ألغــراض أخــرى.

سوف نستخدم بياناتك الشخصية ألغراض محددة وصريحة وشرعية متوافقة مع األغراض المحددة في الوقت الذي قمنا فيه بجمع البيانات الشخصية.  

إذا احتجنــا إلــى اســتخدام بياناتــك الشــخصية لغــرض غيــر ذي صلــة، فســوف نخطــرك ونشــرح لــك األســاس القانونــي الــذي يســمح لنــا بالقيــام بذلــك. يرجــى العلــم أننــا قــد نعالــج بياناتــك   
بــه. الشــخصية مــن دون علمــك أو موافقتــك، بمــا يتوافــق مــع القواعــد الموّضحــة أعــاه، حيثمــا يقتضــي القانــون ذلــك أو يســمح 

اإلفصاح عن بياناتك الشخصية  12

قــد نضطــر إلــى مشــاركة بياناتــك الشــخصية مــع األطــراف الموّضحــة أدنــاه لألغــراض الموّضحــة فــي الجــدول أعــاه. وفــي هــذه الحالــة، ســوف نحصــل علــى موافقتــك الصريحــة لــكل   
إفصــاح.

األطراف الثالثة الداخلية كما هو موّضح بشكل مفصل في المسرد أدناه. أ(    

ب( األطراف الثالثة الخارجية كما هو موّضح بشكل مفصل في المسرد أدناه.   

األطراف الثالثة التي قد نختار بيع أو نقل أجزاء من أعمالنا أو أصولنا إليها أو دمجها معها، أو في حالة سعينا للحصول على أعمال أخرى أو االندماج معها. وفي حالة حدوث ج(    

                  تغيير في أعمالنا، سيحق للمالكين الجدد استخدام بياناتك الشخصية بنفس الطريقة الموّضحة في إشعار الخصوصية هذا.

في بعض الحاالت، قد نكون ُمطالبين قانونًا أو نظاميًا بتوفير بياناتك الشخصية لوكاالت المعلومات االئتمانية الُمصّرح لها من الحكومة. وللوفاء بذلك، سوف نزود تلك    د(    
الوكاالت بمعلوماتك الشخصية، مما قد يحّد من تمُكنك من الحصول على بعض المنتجات و/أو الخدمات المالية مستقبًا، وذلك طبقًا لسجات المستهلكين المقدمة إلى  

تلك الوكاالت.   

ــا ال نســمح بمــزودي الخدمــة التابعيــن  ــًا. وعليــه، فإنن ــرام أمــن بياناتــك الشــخصية ومعاملتهــا وفقــًا لمــا هــو منصــوص عليــه قانون ــا ُنطالــب جميــع األطــراف الثالثــة باحت إلــى ذلــك، فإنن  
لتعليماتنــا.   طبقــًا  محــددة،  لغايــات  الشــخصية  بياناتــك  بمعالجــة  فقــط  لهــم  ونســمح  غاياتهــم،  أو  ألغراضهــم  الشــخصية  بياناتــك  باســتخدام  ثالثــة  ألطــراف 

نقل البيانات دوليًا  13

ســتتم مشــاركة بياناتــك الشــخصية مــع أطــراف ثالثــة داخليــة، وفــي بعــض األحيــان، حيــث يقتضــي القانــون ذلــك، يشــمل ذلــك نقــل بياناتــك مــن إمــارة قضائيــة إلــى أخــرى، داخــل أو خــارج   
إشــعار منفصــل. بذلــك مــن خــال  ُنبلغــك  الصريحــة، وســوف  المتحــدة، وعندئــٍذ ســنحصل علــى موافقتــك  العربيــة  دولــة اإلمــارات 

عندمــا نقــوم بنقــل بياناتــك الشــخصية إلــى أي أقاليــم أو دول أخــرى، فســوف نتخــذ اإلجــراءات الازمــة لضمــان تطبيــق الضمانــات المناســبة للحفــاظ علــى نفــس مســتويات الحمايــة   
الُمطّبقــة. الضمانــات  مــن  نســخة  علــى  للحصــول  بنــا  االتصــال  يمكنــك  بذلــك،  قيامنــا  حــال  وفــي  البيانــات،  حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المطلوبــة 

أمن البيانات  14

لقــد وضعنــا تدابيــر أمنيــة مائمــة لمنــع فقــدان بياناتــك الشــخصية عــن طريــق الخطــأ أو اســتخدامها أو الوصــول إليهــا بطريقــة غيــر مصــّرح بهــا أو تغييرهــا أو الكشــف عنهــا، كمــا نقصــر   
الوصــول إلــى بياناتــك الشــخصية علــى الموظفيــن والــوكاء والمقاوليــن واألطــراف الثالثــة األخــرى التــي تحتــاج إلــى معرفــة بياناتــك الشــخصية إلتمــام أعمالهــا، وســوف تقــوم تلــك 

األطــراف بمعالجــة بياناتــك الشــخصية بنــاًء علــى تعليماتنــا بموجــب التــزام الســرية.

قمنا بتحديد إجراءات للتعامل مع أي محاولة مشبوهة الختراق البيانات الشخصية، وسوف نخطرك أنت وأي جهة رقابية ذات صلة بمحاولة االختراق عندما يقتضي القانون ذلك.  

االحتفاظ بالبيانات  15

ســوف نحتفــظ ببياناتــك الشــخصية مــا كان ذلــك ضروريــًا فقــط، وذلــك لتحقيــق األغــراض التــي جمعناهــا مــن أجلهــا، بمــا فــي ذلــك أغــراض اســتيفاء أي متطلبــات قانونيــة أو محاســبية أو   
التقاريــر. إعــداد 

لتحديــد فتــرة االحتفــاظ المناســبة بالبيانــات الشــخصية، نأخــذ فــي االعتبــار مقــدار وطبيعــة وحساســية البيانــات الشــخصية، والمخاطــر المحتملــة للضــرر الناجــم عــن االســتخدام غيــر المصــّرح   
بــه أو عــن الكشــف عــن بياناتــك الشــخصية، وكذلــك األغــراض التــي نعالــج بياناتــك الشــخصية مــن أجلهــا، ومــا إذا كان يمكننــا تحقيــق هــذه األغــراض مــن خــال وســائل أخــرى، وللوفــاء 

بالمتطلبــات القانونيــة الُمطّبقــة.

يمكنك أن تطلب منا حذف بياناتك في بعض الحاالت: يرجى االطاع على “طلب حذف البيانات” أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.  

المواقع اإللكترونية األخرى  16

قــد يمكنــك الوصــول إلــى مواقــع أخــرى مــن خــال موقعنــا اإللكترونــي، وعنــد قيامــك بذلــك، فســوف تخضــع لسياســات الخصوصيــة وجمــع البيانــات الخاصــة بتلــك المواقــع األخــرى،   
ويجــب عليــك قــراءة سياســات الخصوصيــة الخاصــة بتلــك المواقــع للتأّكــد مــن موافقتــك عليهــا قبــل اســتخدام تلــك المواقــع. عنــد اختيــار زيــارة تلــك المواقــع، يجــب عليــك قــراءة سياســات 

الخصوصيــة وشــروط االســتخدام الخاصــة بهــا للتأكــد مــن موافقتــك عليهــا.
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مواقع التواصل االجتماعي  17

ُيديــر مصــرف الهــال قنــوات وصفحــات وحســابات علــى بعــض مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن أجــل إحاطــة ومســاعدة والتواصــل مــع المتعامليــن. كمــا يقــوم مصــرف الهــال بمراقبــة   
بهــدف تحســين منتجاتــه وخدماتــه. القنــوات، وذلــك  تتــم عبــر هــذه  التــي  المنشــورات والتعليقــات  وتســجيل 

يرجى العلم بأنه ال ينبغي عليك اإلفصاح لمصرف الهال عن المعلومات التالية عبر مواقع التواصل االجتماعي:   

معلومات شخصية سرية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بموقفك المالي أو بتفاصيل حسابك المصرفي، أو معاماتك، وما إلى ذلك.   ● 	

معلومات الفئات الخاصة )انظر أدناه(.  ● 	

أي عبارات غير مناسبة أو ُمسيئة أو ُمهينة موّجهة إلى أي شخص.  ● 	

إن مصــرف الهــال غيــر مســؤول عــن أي معلومــات ُمعلنــة عبــر تلــك المواقــع، بخــاف تلــك المعلومــات التــي يقــوم الموظفــون بنشــرها نيابــًة عــن المصــرف. كمــا أن مصــرف الهــال   
المواقــع. تلــك  عبــر  الُمســتَلمة  الشــخصية  للبيانــات  الخــاص  اســتخدامه  عــن  فقــط  مســؤول 

استخدامك لموقعنا اإللكتروني  18

ــارة عــن معلومــات يتــم تخزينهــا علــى القــرص الصلــب فــي جهــاز  ــا اإللكترونــي، وهــي عب ملفــات تعريــف االرتبــاط – نســتخدم ملفــات تعريــف االرتبــاط لمراقبــة كيفيــة اســتخدام موقعن  
الحاســوب الخــاص بــك، ُتســّجل كيفيــة اســتخدامك لموقعنــا اإللكترونــي. ُيســاعدنا ذلــك علــى فهــم كيفيــة اســتخدام المتعامليــن لموقعنــا اإللكترونــي، لكــي يتســنى لنــا تطويــر وتحســين 

الموقــع. للمزيــد مــن المعلومــات حــول اســتخدامنا لملفــات تعريــف االرتبــاط، يرجــى االطــاع علــى “سياســة ملفــات تعريــف االرتبــاط”.  

اّطلع على “سياسة ملفات تعريف االرتباط”   

حقوقك  19

أنت تتمتع بحقوق، في ظل ظروف معينة، بموجب قوانين حماية البيانات ذات الصلة ببياناتك الشخصية التي نحتفظ بها، بما في ذلك:  

طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية )وُيعرف باسم “طلب وصول إلى موضوع البيانات”(، ,الذي ُيمّكنك من الحصول على نسخة من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها     أ( 
والتحقــق مــن قيامنــا بمعالجتهــا بشــكٍل قانونــي.  

  ب( طلب تصحيح البيانات الشخصية، والذي ُيمّكنك من طلب تصحيح أي معلومات غير مكتملة أو غير دقيقة عنك. وقد نحتاج إلى التحقق من دقة البيانات الجديدة التي

    تزّودنا بها.

طلب حذف بياناتك الشخصية، والذي يتيح لك أن تطلب منا حذف أو إزالة البيانات الشخصية عند انقضاء سبب استمرارنا في معالجتها، كما يحق لك أيضًا طلب حذف أو إزالة      ج( 
    بياناتك الشخصية، في حالة قيامك بممارسة حقك في االعتراض على معالجتها )انظر أدناه(، وإذا ما قمنا نحن بمعالجة معلوماتك بطريقة غير قانونية، أو في حال استوجبت               

                  القوانين المحلية منا حذف بياناتك الشخصية. غير أنه قد ال يمكننا على الدوام االمتثال إلى طلب الحذف ألسباب قانونية محددة سيتم إخطارك بها، حال انطباق ذلك، في   
                  وقت طلبك.

االعتراض على معالجة بياناتك الشخصية، في حال قيامنا باالستناد إلى مصالح مشروعة )أو مصالح أطراف ثالثة( ويوجد أمر متعلق بحالتك يجعلك ترغب في االعتراض على  د(   
                  معالجة البيانات على هذا األساس، لشعورك بأنه يؤثر على حقوقك وحرياتك األساسية. كما يحق لك أيضًا االعتراض حيثما نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية ألغراض تسويقية 

                  مباشرة. وفي بعض الحاالت، قد ُنبرهن على قيامنا بمعالجة معلوماتك باالستناد إلى أسس مشروعة وُمقنعة قد تعلو عن حقوقك وحرياتك.

هـ( طلب تقييد معالجة بياناتك الشخصية، والذي ُيمّكنك من أن تطلب منا تعليق معالجة بياناتك الشخصية وفق أي من الحاالت التالية:    

)أ( إذا رغبت أن نؤكد لك دقة البيانات،   

)ب( حيثما كان استخدامنا للبيانات غير قانوني ولكنك ال تريد منا حذفها، )ج( حيثما تحتاج إلى أن نحتفظ بالبيانات حتى إذا لم نعد نحتاجها، بسبب حاجتك إلى تأكيد أو ممارسة أو   
                   إثبات مطالبات قانونية، أو )د( اعتراضك على استخدامنا لبياناتك، مع حاجتنا إلى التحقق مما إذا كانت لدينا أسباب مشروعة ومبررة الستخدامها.

سحب الموافقة في أي وقت عند اعتمادنا على موافقتك لمعالجة البيانات الشخصية. غير أن ذلك لن يؤثر على قانونية أي معالجة تمت قبل قيامك بسحب موافقتك. وفي   و( 
                  حال سحبك للموافقة، قد ال نتمكن من توفير بعض المنتجات أو الخدمات لك، على أن ُنخطرك بذلك في حينه.

في حال وجود أي تخوفات بشأن كيفية قيامنا بمعالجة بياناتك الشخصية، ُيمكنك إباغنا بأي مشكات، وسوف نبذل قصارى جهدنا لحّلها، وفي حال رغبتك في التقدم     
بشكوى، ُيمكنك االتصال بشركة االتحاد للمعلومات االئتمانية، وذلك طبقًا لنظام حماية المستهلك. أما في حال رغبتك ممارسة أي من الحقوق المبينة أعاه، يرجى    

.dataprivacy@alhilalbank.ae التواصــل مــع مكتــب الخصوصيــة عبــر  

http://dataprivacy@alhilalbank.ae
https://www.alhilalbank.ae/en/System/Assets/pdf/ahb-cookie-notice-ar-v2.pdf


10

مسرد المصطلحات  20

األطراف الخارجية الثالثة

األطراف الخارجية الثالثة تشمل ما يلي:

أي شــخص يــرى المصــرف علــى نحــو معقــول أن لــه الحــق فــي التصــرف بالنيابــة عنــك ولــه ســلطة تخولــه القيــام بذلــك، بمــا فــي ذلــك مســتلمو المدفوعــات، أو المســتفيدون مــن حســابك،   أ( 
أو الــوكاء، أو الوســطاء، أو البنــوك المراســلة، أو البنــوك بالوكالــة، أو مراكــز تبــادل المعلومــات، أو أنظمــة المقاصــة أو التســوية، أو األطــراف المقابلــة فــي الســوق، أو مأمــورو الضرائــب 
المكلفــون باقتطــاع الضريبــة، أو مســتودعات المقايضــة أو التجــارة، أو أســواق األوراق الماليــة أو الشــركات التــي تمتلــك فيهــا أوراقــًا ماليــة )حيــث يحتفــظ مصــرف الهــال بهــذه األوراق 

الماليــة نيابــًة عنــك(، مثــل مؤسســة خيريــة لتســوية التمويــات المســتحقة أو وكائــك أو مستشــاريك المحترفيــن.

الهيئــات القانونيــة واإلشــرافية والرقابيــة والحكوميــة وشــبه الحكوميــة مثــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، وهيئــة األوراق الماليــة والســلع، ووكاالت مكافحــة االحتيــال،   ب( 
وهيئــات الضرائــب ومستشــارينا المحترفيــن و/أو المحاكــم عنــد اقتضــاء ذلــك للوفــاء بمصالحنــا المشــروعة )للحصــول علــى المشــورة القانونيــة أو ألغــراض منــع االحتيــال مثــًا( و/أو عندمــا 

يكــون لدينــا التــزام قانونــي يوجــب علينــا القيــام بذلــك.

وكاالت ومكاتــب االســتعام االئتمانــي )بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة( التــي يختارهــا المصــرف مــن وقــت آلخــر ألغــراض الحصــول   ج( 
علــى معلومــات ائتمانيــة أو توفيرهــا، وغيرهــا مــن المعلومــات، عندمــا يكــون ذلــك ضروريــًا لمصالحنــا المشــروعة )لعملياتنــا التجاريــة ولتقييــم قدرتــك علــى الوفــاء بالتزاماتــك علــى ســبيل 

ــام بذلــك. ــي للقي ــزام قانون ــا الت ــال( و/أو عندمــا يكــون لدين المث

ــة  ــا المعلومــات والصيان ــا بخدمــات دعــم األعمــال مثــل شــركات خدمــات وإدارة الحســابات وخدمــات الدعــم االحتياطــي واســتضافة الخــادم وبرامــج تكنولوجي المؤسســات التــي تزودن  د( 
المســتندات. وإدارة  تخزيــن  وخدمــات  األساســية  واألنظمــة 

أي طــرف، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، المستشــارين المحترفيــن لمصــرف الهــال، بغــرض إنفــاذ حقــوق مصــرف الهــال أو الحفــاظ عليهــا ضــدك عندمــا يكــون ذلــك ضروريــًا   هـ( 
لمصالحنــا المشــروعة و/أو إلنشــاء الدعــاوى القانونيــة أو ممارســتها أو الدفــاع عنهــا.

األطــراف الثالثــة التــي قدمتــك إلينــا )مثــل الوســيط( حتــى تتمكــن تلــك األطــراف مــن إدارة ســجاتها الخاصــة بــك، وللتأكــد مــن ماءمــة نــوع العمــل الــذي تقــوم بإحالتــه إلينــا، ولمســاعدتنا   و( 
فــي تســوية أي شــكوى تقدمهــا و/أو أي نــزاع بينــك وبيننــا. يعــد هــذا النــوع مــن المعالجــة ضروريــًا لتحقيــق مصالحنــا التجاريــة المشــروعة )كمســاعدتنا علــى التأكــد مــن أن الوســيط 

يســتوفي شــروط عقــده معنــا( ولكــي نفــي بالتزاماتنــا القانونيــة )كالتزامــات التعامــل مــع الشــكاوى(.

مراكــز أبحــاث الســوق التــي نتشــارك معهــا لمســاعدتنا فــي تطويــر وتحســين منتجاتنــا وخدماتنــا. ويعــد هــذا النــوع مــن المعالجــة ضروريــًا لتحقيــق مصالحنــا المشــروعة )إلتمــام عملياتنــا   ز( 
التجاريــة علــى ســبيل المثــال(.

أي شخص أو كيان يقدم خدمات لك من خال مصرف الهال كمصرف وسيط، مثل إدارة االستثمار أو خدمات التأمين بما في ذلك المنتجات والخدمات اإلضافية.  ح( 

أي طرف في صفقة لديه مصلحة، أو يتحمل مخاطر، في عاقتك المصرفية مع مصرف الهال أو فيما يتعلق بها.  ط( 

أي شــخص أو كيــان قــدم أو ســيقدم أي ضمــان )بمــا فــي ذلــك المستشــارين المحترفيــن( فيمــا يتعلــق باتفاقيتــك معنــا ومــع المستشــارين المحترفيــن الخاصيــن بــه. ُيعــد هــذا النــوع مــن   ي( 
المعالجــة ضروريــًا للوفــاء بعقدنــا معــك )مثــل تمكيننــا مــن اســترداد أي مبالــغ قمنــا بســدادها بموجــب اتفاقيتنــا معــك(.

أي جهــة )مــع مستشــاريها المحترفيــن( تقــوم بتوفيــر التمويــل لنــا أو ألعضــاء مجموعــة المصــرف، وأي جهــة تزودنــا بتمويــل أو رأس المــال وأي مشــترين محتمليــن ألي جــزء مــن أعمالنــا.   ك( 
ويعــد هــذا النــوع مــن المعالجــة ضروريــًا لتحقيــق مصالحنــا المشــروعة )مثــل تمكيننــا مــن تمويــل أعمالنــا(.

أي جهة/طرف ثالث ُيستخدم السترداد أو تحصيل مبالغ قابلة الدفع لمصرف الهال من المتعاملين المتأخرين أو الُمقّصرين.   ل( 

األطراف الثالثة الداخلية

قــد نشــارك معلوماتــك الشــخصية مــع شــركات أخــرى ضمــن مجموعــة المصــرف حتــى تتمكــن مــن تزويــدك بالمنتجــات والخدمــات ذات الصلــة. ويعــد هــذا النــوع مــن المعالجــة ضروريــًا   
إبــرام عقــد مــع شــركة ضمــن مجموعــة المصــرف. لتمكيننــا مــن اتخــاذ خطــوات بنــاًء علــى طلبــك قبــل 

الموافقة

ُيقصــد بالموافقــة اإلشــارة الطوعيــة والمحــددة والمســتنيرة والواضحــة لرغباتــك والتــي تــدل علــى موافقتــك علــى معالجــة بياناتــك الشــخصية، ومشــاركتها مــع أطــراف ثالثــة، ونقــل   
واضــح. تأكيــد  خــال  مــن  أو  بيــان  خــال  مــن  لــك،  أو خدماتنــا  منتجاتنــا  تســويق  أو  اإلمــارات،  دولــة  خــارج  الشــخصية  بياناتــك 

بيانات الفئات الخاصة

تشمل أمثلة بيانات الفئات الخاصة ما يلي:  

البيانات التي تكشف عن األصل العرقي أو العنصري أو اآلراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية؛   أ( 

  ب( البيانات الوراثية أو الحيوية التي تتم معالجتها لغرض تحديد هوية الشخص الطبيعي بشكل فريد؛

البيانات المتعلقة بالصحة؛   ج( 

البيانات المتعلقة بالحياة الجنسية للشخص الطبيعي أو التوّجه الجنسي؛ أو   د( 

  هـ( البيانات المتعلقة بالسجل الجنائي لشخص طبيعي أو النشاط اإلجرامي المزعوم.


