
 

 

PRIVACY & SECURITY  والحمايـة الخصوصيـة 
TERMS OF USE  األسـتخدام شروط 
This privacy policy and terms of use sets the 
method by which Al Ahly Pharos for Financial 
Investments commits to use and protect the 
online security of any information provided by the 
user. Al Ahly Pharos for Financial Investments 
guarantees utmost privacy of the user’s personal 
information, such as names, addresses, email 
accounts, user IP information, and credit card and 
bank details. Any information provided by the user 
is protected and governed by Egyptian law and 
best privacy and confidentiality practices. All 
personal information provided by the user shall 
not be copied, distributed, leased, transmitted, 
duplicated, sold or provided to third parties 
without obtaining the user’s prior express 
approval or unless required by applicable law. 
 

األهلي  التــزام شــركة كيفيــة الخصوصيــة مجموعــة سياســات حــددت 
 لالســتثمارات الماليــة بحمايــة البيانــات التــي يقــوم فــاروس

 للشــركةني االلكتــرو الموقــع اســتخدام عنــد بإدخالهــا المســتخدمون
تلتــزم  .اإلنترنـت علـى بالعمـالء صالخـا واألمـن الخصوصيـة حمايـةو

 خصوصيتــك، شــركة فــاروس القابضــة لالســتثمارات الماليــة بحمايــة
 وممارســات المصــري القانــون بأحــكام الشــركة كذلــك وتلتــزم

 معلومـات أي مــع التعامــل عنــد المناســبة يةر ـوالس الخصوصيــة
 ذلـك:في  الموقـع،بمـا هـذا خـالل مـن عليهـا الحصـول يتـم شـخصية
 بروتوكـول وعنـوانالبريد االكتروني  وتفاصيـل والعنـوان، االسـم،
 االئتمــان ببطاقــة الخاصــة والبيانــات بالزائــر، ص الخــا اإلنترنــت
في  إال األخــرى، األطــراف أو للشــركات المســتخدمين بيانــات  .والبنــك
 طلبهــا أو عنهــا لإلفصــاح المســتخدم  موافقــة علــى الحصــول ـةحالـ

 بمقتضــى
SECURITY   
Physical, electronic and managerial procedures are 
effected to prevent unauthorized access, 
disclosures and the security of information 
provided by the user. 

 بوضــع الماليــة لالســتثمارات فــاروساألهلي  شــركة قامــت 
 أجــل مــن   المناســبةرية واإلدا واإللكترونيــة الملموســة اإلجــراءات

 ـاتالبيان وحمايـة ،لبياناتـك بـه المصـرح غيـر الوصـول أو اإلفصــاح منــع
 .اإلنترنـت علـى موقعهـا خـالل مـن بجمعهـا الشـركة تقـوم التـي

LINKS TO OTHER WEBSITES   
Links shown on the website may not be protected 
and Al Ahly Pharos for Financial Investments shall 
not be held liable for the use or misuse of such 
links. Furthermore, the privacy and security terms 
of Al Ahly Pharos for Financial Investments are 
limited to the use of this site and may not be 
extended to the use or misuse of other websites. 
The user is advised to exercise caution and search 
for the privacy statements and terms of use of any 
linked website. 
 

 قـد أخــرى إلكترونيــة لمواقــع الروابــ  ضبعــ علــى الموقــع يحتــوي 
 لالســتثمارات فــاروساألهلي  شــركة جانــب مــن محميــة غيــر تكــون

 بيانـات أيـة حمايـة مسـئولية تحمـل للشـركة اليمكـن ولذلــك الماليــــة،
 أنهــا يــثح المواقــع، لهــذه يارتــهز أثنــاء المســــتخدم يقدمهــا قــد

 الخاصــة واألمــن الخصوصيـــة عليهــــا سياســــة تطبــــ  أو التحكــــم
 الماليــة. وتنصــح لالســـتثمارات ابضــــةالق فــــاروساألهلي  بشــــركة
 الحــذر ومراجعــة بتوخــى الشــركة

CONTROLLING YOUR PERSONAL 
INFORMATION 

 الشـخصية بياناتـكفي  التحكـم 
The user has the option to restrict the collection or 
use of personal information by clicking the box 
indicating non-use information for direct 
marketing purposes when prompted to fill out an 
online form. The user may contact Al Ahly Pharos 
for Financial Investments in the event that the user 
decides to disallow the use of certain information 
in direct marketing purposes. The user may agree 
to the use of certain personal information to 
receive promotional material of interest. This 
Privacy Policy and Terms of Use may be amended, 
from time to time, by updating this page. The user 
is advised to regularly review this page .This policy 
is effective as of January 1, 2008. 

 يقــوم التــي البيانــات جمــع خاصيــة يمنــع أن للمســتخدم يحــ  
 الضغــ  عبــر الشــركة موقــع علــى نمــاذج أيــة ملــئ عنــد بإدخالهــا
 التسـوي  ضألغـرا البيانـات اسـتخدام عـدمالى  المشـير المربع  علــى
 فـاروساألهلي  شـركة مـع التواصـل للمسـتخدم يحـ  شـرالمبا

 علــى الموافقــةالى  المســتخدم يحتــاج قــد إذا الماليـة لالسـتثمارات
 علـى للحصـول الشـركة جانـب مـن الشـخصية البيانــات ضبعــ اســتخدام

 مفعــول يســري  .االهتمـام محـل الترويجيـة المـواد أو ضالعـرو ضـبع
 ينايــر ،وقــد اعتبــارامــن اماالســتخد وشــروط الخصوصيــة سياســة
  والشــروط السياســات هــذه بتغييــر الشــركة تقــوم

 


