سياسة الخصوصية

PRIVACY POLICY
Wethaq Capital Platform JSC ("Wethaq") owns and operates
the Platform (as defined in Wethaq's Terms of Use available
at
[https://wethaq.capital/ksaplatformterms])
and
is
responsible for collecting, processing and using your
personal data in the Kingdom of Saudi Arabia ("KSA”) in
compliance with applicable data protection law.
When you use our Platform, Wethaq may process personal
data relating to you or persons in your organisation.
Personal data in this sense refers to all information relating
to an identified or identifiable natural person. Because your
trust is important to us, Wethaq would like to inform you
about what and how Wethaq may use such personal data, in
this privacy policy ("the Policy").

تمتلك شركة منصة وثاق املالية ("وثاق") املنصة وتديرها (حسب تعريف هذا املصطلح
على
واملتوفرة
بوثاق
الخاصة
االستخدام
شروط
في
]) وهي مسؤولة عن جمع ومعالجةhttps://wethaq.capital/ksaplatformterms[
ً )"واستخدام بياناتكم الشخصية في اململكة العربية السعودية ("اململكة
وفقا لنظام
.حماية البيانات املعمول به
 قد تقوم وثاق بمعالجة البيانات الشخصية املتعلقة بكم أو،عند استخدامكم ملنصتنا
 وتشير البيانات الشخصية الواردة بهذا املعنى إلى جميع.بأشخاص في مؤسستكم
 ألن ثقتكم تمثل أهمية بالغة.املعلومات املتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده
 تود وثاق إخباركم بما يحق لها استخدامه من هذه البيانات الشخصية،بالنسبة لنا
.)" في سياسة الخصوصية هذه ("السياسة،وكيفية ذلك

We take the protection of data seriously and ensure
appropriate security under applicable KSA and international
data protection law.

ال نتهاون مع حماية البيانات ونضمن أمنها بالشكل املناسب بموجب أنظمة حماية
.البيانات املعمول بها في اململكة العربية السعودية والقانون الدولي

You can at any time check the Policy on our Platform when
accessing the [https://wethaq.capital/ksaprivacypolicy] page
via the account section of the Platform, which may be
updated from time to time on notice to you. If you have any
questions regarding data protection, you can get in touch
with
us
by
sending
us
a
message
to
[compliance@wethaq.capital].

يمكنكم في أي وقت التحقق من تلك السياسة على منصتنا عند الدخول إلى صفحة
 والذي،] عبر قسم الحساب في املنصةhttps://wethaq.capital/ksaprivacypolicy[
 إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص حماية.يتم تحديثها من وقت آلخر بعد إخطاركم
 يمكنكم االتصال بنا عن طريق إرسال رسالة إلينا على،البيانات
compliance@wethaq.capital].[

Please read this Policy carefully. By accessing and
continuing to use the Platform, you confirm that you have
read, understood and agree to be bound by this Policy in its
entirety and that you give us your consent to collect and
process your personal information as set out in this Policy.

، يمثل الوصول إلى املنصة واالستمرار في استخدامها.ُيرجى قراءة هذه السياسية بعناية
ً
تأكيدا منكم بأنكم قد قرأتم وفهمتم ووافقتم على االلتزام بهذه السياسة في مجملها
وأنكم تمنحونا موافقتكم على جمع معلوماتكم الشخصية ومعالجة على النحو املبين في
.هذه السياسة

DATA PROCESSING IN CONNECTION WITH OUR
PLATFORM

معالجة البيانات فيما يتعلق بمنصتنا

1.

WHAT DATA DO WETHAQ COLLECT WHEN
YOU CREATE AN ACCOUNT WITH US?

1.1

You can create a user account on our Platform. To
do so Wethaq requires you to provide us with the
following personal data of contact persons in respect
of your account:
(a)

first name;

(b)

last name;

(c)

user name;

(d)

telephone number;

(e)

email address;

(f)

physical address (which may be a business
address);

ما البيانات التي تجمعها وثاق عند إنشاء حساب معنا؟
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 تطلب منكم، للقيام بذلك.يمكنكم إنشاء حساب مستخدم على منصتنا
وثاق تزويدنا بالبيانات الشخصية التالية لجهات االتصال فيما يتعلق
:بحسابكم

1-1
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االسم األول؛

)(أ

االسم األخير؛

)(ب

اسم املستخدم؛

)(ج

رقم الهاتف؛

)(د

عنوان البريد اإللكتروني؛

)(ه

العنوان الفعلي (الذي قد يكون مقر العمل)؛

)(و

(g)

job title;

(h)

national ID or passport details; and

(i)

date of birth.

1.2

If you do not enter all the information mentioned
above, you will not be able to create a user account.

1.3

We use the mandatory information above to
authenticate you when you log in and to follow up
requests to reset your password and display it in the
Platform per your settings. The processing of this
data is, therefore, necessary for us to fulfil our precontractual and contractual obligations to you and is
also in our legitimate interest.

2.

املسمى الوظيفي؛

)(ز

الهوية الشخصية أو بيانات جواز السفر؛ و

)(ح

.تاريخ امليالد

)(ط

لن تتمكن من إنشاء حساب مستخدم إذا لم تقم بإدخال جميع املعلومات
.املذكورة أعاله

2-1

نستخدم املعلومات اإللزامية املذكورة أعاله للتحقق من بياناتكم عند
تسجيل الدخول وملتابعة الطلبات إلعادة تعيين كلمة املرور الخاصة بكم
ً وعرضها في املنصة
 تعد معالجة هذه البيانات، لذلك.وفقا إلعداداتكم
 كما أنها،ضرورية لنا للوفاء بالتزاماتنا التعاقدية وما قبل التعاقدية تجاهك
.من مصلحتنا املشروعة
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ما هي البيانات الشخصية التي يتم جمعها عند استخدامكم للمنصة؟
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 يمكنكم إدخال مختلف املعلومات واملهام واألنشطة،عند استخدام املنصة
 تتضمن هذه املعلومات البيانات الشخصية التي تتلقاها.وإدارتها وتحريرها
 أعاله) باإلضافة إلى بيانات1-1 وثاق منكم مباشرة (كما هو موضح في الفقرة
املوقع أو البيانات األخرى التي تتلقاها وثاق عبر الواجهات أو املعلومات
.املضافة إلى املنصة

1-2

WHAT PERSONAL DATA IS COLLECTED WHEN
YOU ARE USING THE PLATFORM?

2.1

When using the Platform, you can enter, manage
and edit various information, tasks and activities.
This information includes personal data that Wethaq
receives directly from you (as set out at paragraph
1.1 above) as well as location data or other data that
Wethaq receives via interfaces or information added
into the Platform.

2.2

Wethaq will collect and store personal data in
respect of your usage of the Platform, including
when you provide information to us for the purposes
of sending instructions, complete details for
administrative forms (including contact details), carry
out transactions via the Platform, contact and
engage with third parties through the Platform
(including communications between investors) and
otherwise interact with us through the Platform, the
Wethaq website or through any other means. Your
submission of personal data would include when you
access the Platform through any digital channel.

،ستجمع وثاق البيانات الشخصية املتعلقة باستخدامكم للمنصة وتخزنها
 وبيانات،بما في ذلك عندما تزودوننا بمعلومات ألغراض إرسال التعليمات
 وتنفيذ املعامالت عبر،)كاملة للنماذج اإلدارية (بما في ذلك بيانات االتصال
 واالتصال والتواصل مع أطراف خارجية من خالل املنصة (بما في،املنصة
ذلك املراسالت بين املستثمرين) والتفاعل معنا بطريقة أخرى من خالل
 يشمل تقديم.املنصة أو موقع وثاق اإللكتروني أو من خالل أي وسيلة أخرى
.البيانات الشخصية وقت دخولكم إلى املنصة من خالل أي قناة رقمية

2-2

ً تتطلب املنصة
:أيضا األذونات التالية

3-2

The Platform
permissions:

 مطلوب من أجل حفظ إدخاالتكم على:الوصول إلى اإلنترنت
.خادمنا

)(أ

 مطلوب اللتقاط صور ملستنداتكم وتخزينها:الوصول إلى الكاميرا
.في التطبيق وعلى خوادمنا

)(ب

 مطلوب من أجل الوصول اآلمن إلى املنصة:الوصول البيومتري
.FaceId/TouchId/Fingerprint باستخدام الوصول إلى

)(ج

2.3

requires

the

following

(a)

Internet access: This is required in order to
save your entries on our server.

(b)

Camera access: This is required to take
photos of your documents and store them in
the app and on our servers.

(c)

2.4

also

Biometric access: This is required in order
to securely access the Platform using
FaceId/TouchId/Fingerprint access.

Wethaq may also collect technical information
relating to your use of the Platform, including (a) IP
address used to connect your computer to the
internet, your login information, browser type and
version, time zone setting, browser plug-in types and

ً يحق لوثاق
 بما،أيضا جمع املعلومات الفنية املتعلقة باستخدامكم للمنصة
 املستخدم التصال جهاز الكمبيوتر الخاص بكمIP في ذلك (أ) عنوان
 ونوع املتصفح، ومعلومات تسجيل الدخول الخاصة بكم،باإلنترنت
، وأنواع وإصدارات املتصفح اإلضافي، وإعداد املنطقة الزمنية،وإصداره
 واملنصة؛ و(ب) معلومات حول استخدامكم للمنصة،ونظام التشغيل
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versions, operating system and platform; and (b)
information about your use of the Platform and
browsing operations on the relevant pages of the
Wethaq website and your accessing of third party
content linked from the website.
2.5

3.

3.1

3.2

وعمليات التصفح على الصفحات ذات الصلة من موقع وثاق ووصولكم إلى
.محتوى خارجي برابط من املوقع
تعتبر معالجة هذه البيانات ضرورية للوفاء بااللتزامات التعاقدية وما قبل
.التعاقدية وكذلك الستخدام املنصة

5-2

ما هي البيانات الشخصية التي تجمعها وثاق عندما تسمحون لنا بإرسال
اإلخطارات اللحظية إليكم عبر البريد اإللكتروني؟

-3

لديكم إمكانية السماح لنا بإرسال اإلخطارات اللحظية الطالعكم على األخبار
: لهذا تحتاج وثاق إلى املعلومات التالية.املتعلقة باملنصة
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The processing of this data is necessary for the
fulfilment of pre-contractual and contractual
obligations as well as for the use of the Platform.
WHAT PERSONAL DATA DO WETHAQ
COLLECT WHEN YOU ALLOW US TO SEND
YOU PUSH NOTIFICATIONS BY EMAIL?
You have the possibility to allow push notifications
by us to be informed about news regarding the
Platform. For this Wethaq needs the following
information:
(a)

first name,

(b)

last name, and

(c)

email address.

WHAT PERSONAL DATA DO WETHAQ
COLLECT FROM THIRD PARTIES?

4.1

We may collect data, including personal data, that
existing users provide about you to refer you to us.
We do not control, supervise or respond to how the
existing users providing your personal data process
your personal data, and any information request
regarding the disclosure of your personal data to us
should be directed to such existing users. If you are
invited to join the Platform or respond to an online
link of advertisement, the person who invited you
may submit personal data about you such as your
email address or other contact information.

4.2

We process this information to facilitate the referral
invitation which is in our legitimate interest.

5.

USING YOUR PERSONAL DATA

5.1

When you register and access the Platform on behalf
of your organisation, we may use the personal
information we obtain about you for the following
purposes:
(a)

)(أ

 و،اسم العائلة

)(ب

.عنوان البريد اإللكتروني

)(ج

نستخدم هذه املعلومات لتقديم مراسالتنا فقط إذا كنت قد وافقت على
. يمكنكم إلغاء االشتراك في خدماتنا اإلخبارية في أي وقت.تلقيها

2-3

ما هي البيانات الشخصية التي تجمعها وثاق من طرف خارجي؟
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 التي يقدمها، بما في ذلك البيانات الشخصية،يحق لنا جمع البيانات
 نحن ال نتحكم وال نشرف وال.املستخدمون الحاليون عنكم إلحالتكم إلينا
نرد على كيفية قيام املستخدمين الحاليين الذين يقدمون بياناتكم
 وأي طلب معلومات يتعلق باإلفصاح عن بياناتكم،الشخصية بمعالجتها
 إذا تمت.الشخصية لنا ينبغي توجيهه إلى هؤالء املستخدمين الحاليين
 فيحق،دعوتكم لالنضمام إلى املنصة أو الرد على رابط إعالن عبر اإلنترنت
للشخص الذي دعاكم تقديم بياناتكم الشخصية مثل عنوان بريدكم
.اإللكتروني أو معلومات االتصال األخرى

1-4

نعالج هذه املعلومات لتسهيل دعوة اإلحالة التي تصب في مصلحتنا
.املشروعة

2-4

استخدام بياناتكم الشخصية
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 يحق لنا،عندما تقوم بالتسجيل والوصول إلى املنصة نيابة عن مؤسستكم
:استخدام معلوماتكم الشخصية التي نحصل عليها لألغراض التالية

1-5

We use this information to deliver our
communications only if you have consented to
receive them. You can unsubscribe from our news
services at any time.

4.

،االسم األول

to verify your identity and any other
information you have provided us;

-3-

التحقق من هويتكم وأي معلومات أخرى قدمتموها لنا؛

)(أ

إدارة حساب مؤسستكم وتشغيله؛

)(ب

(b)

to administer and operate the account of
your organisation;

(c)

to arrange and execute transactions through
the Platform and for you to connect with
other counterparties,
arrangers and
advisers in respect of transactions;

(d)

when you are an issuer or obligor, to provide
details you have provided in relation to any
offering documentation or investment
opportunity to be published through the
Platform to potential investors and
arrangers;

(e)

to update the records we hold about you
from time to time;

(f)

(g)

ترتيب املعامالت وتنفيذها من خالل املنصة ولتتواصلوا مع
األطراف املتقابلة والجهات املنظمة واملستشارين اآلخرين فيما
يتعلق باملعامالت؛

ً
ً
 تقديم البيانات التي قدمتموها،صدرا أو ملتزما
ِ عندما تكونون ُم
فيما يتعلق بأي وثائق اكتتاب أو فرص استثمارية يتم نشرها من
خالل املنصة إلى املستثمرين والجهات املنظمة املحتملة؛

)(د

تحديث السجالت التي نحتفظ بها عنكم من وقت آلخر؛

)(ه

إجراء التحليل اإلحصائي وأبحاث السوق؛

)(و

االمتثال اللتزاماتنا التنظيمية املستمرة بما في ذلك التزامات
"اعرف عميلك" واتخاذ أي تدابير ملنع املخاطر من أجل منع
 بما في ذلك االحتيال وغسل األموال؛،الجرائم وكشفها

)(ز

اتخاذ العناية الواجبة فيما يتعلق بمؤسستكم ألغراض
 بما في ذلك فيما يتعلق بوكاالت تصنيف ائتمانية،املعامالت
 أدناه؛9.77-9 تابعة لطرف خارجي على النحو املبين في الفقرة

)(ح

إدارة وتحسين املنصة وأي تقنية ذات صلة أو وظائف موقع
 بما في ذلك الخدمات التي تقدمها أطراف خارجية من،الويب
خالل املنصة وللتدريب ومراقبة النشاط على املنصة

)(ط

to carry out statistical analysis and market
research;
to comply with our ongoing regulatory
obligations including “know your customer”
obligations and to take any measures to
prevent risks in order to prevent and detect
crime, including fraud, and money
laundering;

)(ج

(h)

to undertake due diligence in respect of your
organisation
for
the
purposes
of
transactions, including in respect of third
party credit referencing agencies as set out
at paragraph 9.7 below;

(i)

to manage and improve the Platform and
any related technology or website
functionality, including the services provided
by third parties through the Platform and for
training and monitoring of activity on the
Platform

(j)

to establish, exercise or defend legal claims;

إقامة الدعاوى القانونية أو ممارستها أو الدفاع فيها؛

)(ي

(k)

to identify opportunities which may be of
interest to your organisation and contact
you; and

تحديد الفرص التي تعني مؤسستكم واالتصال بكم؛ و

)(ك

. أدناه8 لألغراض املحددة في الفقرة

)(ل

(l)

for the purposes identified in paragraph 8
below.

6.

COOKIES

6.1

This Platform and Wethaq website use cookies to
collect information about you, that includes data files
which are placed on your computer and collect
certain personal information about you. The cookies
allow us to collect information about how you use our
websites, such as your usage and if you experience
any errors.

ملفات تعريف االرتباط

-6

تستخدم هذه املنصة وموقع وثاق ملفات تعريف االرتباط لجمع معلومات
 بما في ذلك ملفات البيانات التي يتم وضعها على جهاز الكمبيوتر،عنكم
 تسمح لنا ملفات تعريف.الخاص بكم وجمع معلومات شخصية معينة عنكم
 مثل،االرتباط بجمع معلومات حول كيفية استخدامكم ملواقعنا اإللكترونية
.استخدامكم وما إذا كنتم تواجهون أي أخطاء

1-6
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6.2

Some cookies are used to recognise you when you
return to our websites. This enables us to remember
you, your preferences and improve your usage of the
websites. Other cookies record your visit to our
websites, the pages you have visited and the links
you have followed.

ُ
تستخدم بعض ملفات تعريف االرتباط للتعرف عليكم عند العودة إلى
 يتيح لنا ذلك تذكركم وتذكر تفضيالتكم وتحسين.مواقعنا اإللكترونية
 تسجل ملفات تعريف االرتباط األخرى.استخدامكم للمواقع اإللكترونية
زيارتكم ملواقعنا اإللكترونية والصفحات التي زرتموها والروابط التي
.اتبعتموها

6.3

Cookies which record such information may remain
on your computer until you choose to delete them.
You may also change the operation of your
computer's web browser to stop the creation of
cookies. You are free to delete and stop the cookies.
This may adversely impact the functionality of the
websites and your user experience.

قد تظل ملفات تعريف االرتباط التي تسجل هذه املعلومات على جهاز
ً  يمكنكم.الكمبيوتر الخاص بكم حتى تختاروا حذفها
أيضا تغيير تشغيل
متصفح الويب بجهاز الكمبيوتر الخاص بكم إليقاف إنشاء ملفات تعريف
 قد. لكم مطلق الحرية في حذف ملفات تعريف االرتباط وإيقافها.االرتباط
ً يؤثر ذلك
.سلبا على وظائف مواقع الويب وتجربة املستخدم الخاصة بكم

STORAGE AND EXCHANGE OF DATA WITH THIRD
PARTIES
7.

8.

هل هذه البيانات مخزنة أم مرتبطة برابط؟

ما طول فترة تخزين البيانات؟

9.

WILL MY DATA BE DISCLOSED TO OTHER
THIRD PARTIES?

9.1

We only disclose your personal data to other third
parties, if you have expressly consented, where
required as part of a transaction arranged, or in order
to arrange a transaction, through the Platform (such
as between transaction counterparties), if there is a
legal obligation to do so or if this is necessary to
enforce our rights, in particular, to enforce claims
arising from the contractual relationship. In addition,
Wethaq may disclose, upon your instruction or
consent, your data to third parties such as:

9.2

(a)

financial advisers, sponsors, arrangers and
other counterparties in respect of any
particular transaction; and

(b)

our affiliates, collaborators or partners,
including our IT partners and our Platform
developer, insofar as this is necessary for
the development or the use of the Platform.

Wethaq may collect, use, store or otherwise process
personal data provided directly by you or from other
persons including, for example, the credit reference
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 والتي سيتم استضافتها من قبل،نخزن البيانات التي تم جمعها على خوادمنا
.مقدمي خدمات خارجيين ذوي سمعة طيبة في اململكة العربية السعودية
وتعتمد معالجة هذه البيانات على اهتماماتنا ومصالحكم املشروعة ومصالح
.اإلدارة الفعالة لبيانات العمالء

HOW LONG WILL MY DATA BE KEPT?
We only store personal data for as long as it is
necessary to process your personal data as allowed
by applicable laws. Contract data is stored by us for
a longer period of time, as this is prescribed by
statutory obligations.

3-6

تخزين البيانات وتبادلها مع أطراف خارجية

IS THIS DATA STORED OR LINKED?
We store the data collected on our servers, which
will be hosted by reputable third party services
providers in KSA. The processing of this data is
based on our and your legitimate interests and those
of efficient customer data management.

2-6
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ً
ضروريا ملعالجتها على النحو
نخزن البيانات الشخصية فقط طاملا كان ذلك
 ونخزن بيانات التعاقد لفترة زمنية.الذي تسمح به القوانين املعمول بها
. كما هو منصوص عليه في االلتزامات القانونية،أطول
هل سيتم الكشف عن البيانات لطراف خارجية أخرى؟

-9

ال نكشف عن بياناتكم الشخصية ألطراف خارجية أخرى إال إذا كنتم قد
ً
، أو لترتيب معاملة، عند االقتضاء كجزء من معاملة مرتبة،وافقتم صراحة
 إذا كان هناك التزام،)من خالل املنصة (كما بين األطراف املتقابلة في املعاملة
 إلنفاذ، السيما،قانوني بفعل ذلك أو إذا كان ذلك ضرورًيا إلنفاذ حقوقنا
 قد تكشف، باإلضافة إلى ذلك.املطالبات الناشئة عن العالقة التعاقدية
ً ،وثاق
: عن بياناتكم ألطراف خارجية مثل،بناء على تعليماتكم أو موافقتكم

1-9

املستشارون املاليون والجهات الراعية والجهات املنظمة وغيرها
من األطراف املتقابلة فيما يتعلق بأي معاملة معينة؛ و

)(أ

 بما في ذلك،الشركات التابعة لنا أو املتعاونون أو شركاؤنا
 بقدر ما،شركاؤنا في تكنولوجيا املعلومات ومطور املنصة لدينا
.يلزم لتطوير املنصة أو استخدامها

)(ب

قد تقوم وثاق بجمع أو استخدام أو تخزين أو معالجة البيانات الشخصية
 على سبيل،املقدمة مباشرة من قبلكم أو من أشخاص آخرين بما في ذلك
 وكاالت التصنيف االئتماني ووكاالت منع االحتيال والبنوك،املثال
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agencies, fraud prevention agencies, banks, other
financial institutions, third-party authentication
service providers and the providers of public
registers.
9.3

The personal data held by Wethaq is to be treated
by Wethaq as confidential and will not be used for
any purpose other than in connection with the
operation of the Platform in arranging transactions
and investments, the provision, administration and
improvement of the related services for you and
other users of the Platform, anti-money laundering
and due diligence checks, for research and
statistical purposes and for marketing purposes.

9.4

Upon your instruction or consent, Wethaq may
provide details you have provided in relation to any
offering documentation or investment opportunity (i)
to be published through the Platform to potential
investors and arrangers (when you are an issuer or
originator) and (ii) to be provided to issuers,
originators and arrangers (when you are an
investor). This information will therefore become
available to such potential counterparties on a
confidential basis. Otherwise, Wethaq has no control
or responsibility for the ways that other users of the
Platform may access and use your information.

9.5

We will share transactional information with other
users of Platform as and where it is relevant in order
to facilitate and execute transactions, which may
include the payment and accounting information of
your organization to facilitate payments. We are not
responsible for any misuse of this transactional
information by other Platform users.

9.6

Wethaq has the right to disclose your personal
information (including recordings and documents of
a confidential nature, card details) in the following
circumstances:
(a)

where required by law or a court order by a
competent court;

(b)

where requested by any regulatory authority
having control or jurisdiction over Wethaq or
you or your associates or in whose territory
Wethaq has clients;

(c)

(d)

where necessary in order for Wethaq to
defend or exercise its legal rights to any
court or tribunal or arbitrator or
governmental authority; or

واملؤسسات املالية األخرى ومقدمي خدمات املصادقة من األطراف الخارجية
.ومقدمي خدمات املصادقة ومقدمي السجالت العامة
ستتعامل وثاق مع البيانات الشخصية التي تحتفظ بها وثاق على أنها سرية
ولن تستخدم ألي غرض بخالف ما يتعلق بتشغيل املنصة في ترتيب املعامالت
 وتقديم الخدمات ذات الصلة لكم وملستخدمي املنصة،واالستثمارات
 ومكافحة غسل األموال وفحوصات العناية،اآلخرين وإدارتها وتحسينها
. ألغراض البحث واإلحصاء وألغراض التسويق،الواجبة
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ً
 قد تقدم وثاق البيانات التي قدمتموها،بناء على تعليماتكم أو موافقتكم
) يتم نشرها من خالل1( فيما يتعلق بأي وثائق اكتتاب أو فرص استثمارية
ً املنصة للمستثمرين والجهات املنظمة املحتملة (عندما تكونون ُم
صدرا أو
ً ُ
ُ
ُ ) يتم توفيرها2(نشئا) و
للمصدرين واملنشئين والجهات املنظمة (عندما
م
ً
تكونون
 وبالتالي ستصبح هذه املعلومات متاحة ملثل هؤالء.)مستثمرا
 ليس لوثاق، بخالف ذلك.أساس من السرية
األطراف املتقابلة املحتملة على
ٍ
أي سيطرة أو مسؤولية عن الطرق التي يمكن ملستخدمي املنصة اآلخرين من
.خاللها الوصول إلى معلوماتكم واستخدامها

4-9

سنشارك معلومات املعامالت مع مستخدمي املنصة اآلخرين أنى كانت ذات
 والتي قد تشمل معلومات الدفع،صلة من أجل تسهيل وتنفيذ املعامالت
 لسنا مسؤولين عن أي.واملحاسبة الخاصة بمؤسستكم لتسهيل املدفوعات
.سوء استخدام ملعلومات املعامالت من قبل مستخدمي املنصة اآلخرين
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لوثاق الحق في الكشف عن معلوماتكم الشخصية (بما في ذلك التسجيالت
:والوثائق ذات الطبيعة السرية وبيانات البطاقة) في الحاالت التالية

6-9

عندما يقتض ي القانون أو أمر محكمة صادر عن محكمة
مختصة؛

)(أ

ً ب
ناء على طلب أي سلطة تنظيمية لها سيطرة أو سلطة قضائية
على وثاق أو عليكم أو على شركائكم أو لدى وثاق عمالء في
أراضيها؛

)(ب

عند الضرورة لكي تتمكن وثاق من الدفاع عن نفسها أو ممارسة
حقوقها القانونية أمام أي محكمة أو هيئة تحكيم أو محكم أو
سلطة حكومية؛ أو

)(ج

ل لسلطات الحكومية من أجل منع وقوع احتيال أو غسل أموال
.أو أي نشاط غير قانوني آخر أو التحقيق فيه

)(د

to government authorities to investigate or
prevent fraud, money laundering or other
illegal activity.
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ً توافقون
:أيضا على اإلفصاح عن معلوماتكم الشخصية في الظروف التالية

7-9

9.7

You further agree to the disclosure of your personal
information in the following circumstances:
(a)

(b)

(c)

(d)

10.

to such an extent as reasonably required so
as to execute orders and for purposes
ancillary to the provision of the service, with
your consent if required by law;
to credit reference and fraud prevention
agencies, third-party authentication service
providers, banks and other financial
institutions for credit checking, credit card
checks, fraud prevention, anti-money
laundering purposes, identification or due
diligence checks of you. To do so they may
check your details supplied against any
particulars on any database (public or
otherwise) to which they have access. They
may also use your details in the future to
assist other companies for verification
purposes. A record of the search will be
retained by Wethaq;
to Wethaq's professional advisors provided
that in each case the relevant professional
shall be informed about the confidential
nature of such information and commit to the
confidentiality obligations herein as well;
to our third party service providers who
create, maintain or process databases
(whether electronic or not), offer record
keeping services, email transmission
services, messaging services or similar
services which aim to Wethaq to collect,
store, process and use your personal data
or get in touch with you or improve the
provision of services to you;

(e)

at your request or with your consent; or

(f)

to an affiliate of Wethaq or any other
company in the same group of Wethaq.

إلى الحد املطلوب بشكل معقول لتنفيذ األوامر ولألغراض
ً
مطلوبا
 بموافقتكم إذا كان ذلك،اإلضافية لتقديم الخدمة
بموجب القانون؛

)(أ

 ومقدمي خدمات،إلى وكاالت التصنيف االئتمانية ومنع االحتيال
 والبنوك واملؤسسات املالية،املصادقة من األطراف الخارجية
، والتحقق من بطاقات االئتمان،األخرى للتحقق من االئتمان
 وتحديد، وأغراض مكافحة غسيل األموال،ومنع االحتيال
 يمكنهم، للقيام بذلك.هويتكم أو فحوصات العناية الواجبة
التحقق من البيانات الخاصة بكم املقدمة مقابل أي بيانات في
 يحق.أي قاعدة بيانات (عامة أو غير ذلك) يمكنهم الوصول إليها
ً لهم
أيضا استخدام البيانات الخاصة بكم في املستقبل ملساعدة
 ستحتفظ وثاق بسجل.الشركات األخرى ألغراض التحقق
.البحث

)(ب

إلى مستشاري وثاق املهنيين شريطة أنه في كل حالة يجب إبالغ
املنهي املعني بالطبيعة السرية لهذه املعلومات وااللتزام بالتزامات
ً السرية الواردة في هذه الوثيقة
.أيضا

)(ج

ملقدمي الخدمات الخارجيين لدينا الذين ينشئون قواعد
البيانات أو يحتفظون بها أو يعالجونها (سواء أكانت إلكترونية أم
 أو خدمات إرسال، أو يقدمون خدمات حفظ السجالت،)ال
 أو خدمات املراسلة أو الخدمات املماثلة التي،البريد اإللكتروني
تهدف إلى وثاق لجمع وتخزين ومعالجة واستخدام بياناتكم
الشخصية أو التواصل معكم أو تحسين تقديم الخدمات لكم؛

)(د

بناء على طلبكم أو بموافقتكم؛ أو

)(ه

إلى إحدى الشركات التابعة لوثاق أو أي شركة أخرى في نفس
.مجموعة وثاق

)(و

هل تنقل وثاق البيانات الشخصية للخارج؟

DO WETHAQ TRANSFER PERSONAL DATA
ABROAD?
In certain cases, where permitted by applicable law,
Wethaq is entitled to transfer your personal data to
third parties (contracted service providers) abroad
for the purpose of the data processing described in
this Policy. If the level of data protection in a country
does not correspond to that in DIFC, Wethaq will
contractually ensure that the protection of your
personal data corresponds to that in KSA.
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 نقل بياناتكم، حيثما يسمح النظام املعمول به، في حاالت معينة،يحق لوثاق
الشخصية إلى أطراف خارجية (مقدمي الخدمة املتعاقدين) في الخارج لغرض
 إذا كان مستوى حماية البيانات.معالجة البيانات املوضحة في هذه السياسة
ً
تعاقديا
 فستضمن وثاق،في بلد ما ال يتوافق مع ذلك في مركز دبي املالي العاملي
أن تتوافق حماية بياناتكم الشخصية مع تلكم املوجودة في اململكة العربية
.السعودية
هل من ش يء آخر تحتاجون معرفته؟
حقوقكم

-11

لديكم الحق في طلب معلومات بخصوص البيانات الشخصية التي تخزنها
 لديكم الحق في تصحيح البيانات غير، باإلضافة إلى ذلك.وثاق عنكم
 طاملا أنه ال يوجد،الصحيحة والحق في طلب حذف بياناتكم الشخصية

1-11
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ANYTHING ELSE YOU NEED TO KNOW?
11.

YOUR RIGHTS

11.1

You have a right to request information regarding the
personal data that Wethaq stores about you. In
addition, you have a right to correct incorrect data
and a right to request the deletion of your personal
data, insofar as there is no legal obligation to retain
such data and no legal basis for further processing
the existing data. Where reasonable, you have the
right to object (i) at any time on reasonable grounds
relating to its particular situation to the processing of
personal data; (ii) to disclosure of personal data to
third parties and (iii) to the use of personal data for
direct marketing.

11.2

You can contact us for the aforementioned purposes
at
the
following
email
address:
[compliance@wethaq.capital]. In order to process
your requests, Wethaq may request proof of your
identity.

11.3

You also have the right to file a complaint with the
relevant data protection authority if you have
concerns about how Wethaq processes your data.

11.4

These rights depend on applicable data protection
legislation and may be either more limited or more
comprehensive.

12.

IS YOUR DATA SAFE WITH US?

12.1

We use adequate technical and organizational
security measures to protect your personal data
stored with us against manipulation, partial or
complete loss and against unauthorized access by
third parties.
Where appropriate, our security
measures are improved in line with technological
and applicable legislative developments.

12.2

You agree to keep your access details confidential,
especially where you share your device, tablet or
smartphone with others. If you do not do so, you may
be in breach of your confidentiality obligations to us.

12.3

Our employees and service providers are
contractually obliged to ensure the confidentiality of
personal data and compliance with applicable data
protection laws.

12.4

While we take the measures noted above to
safeguard the personal data that you provide to us,
we accept no liability if, due to the means you adopt
to provide the data, communications or other
personal data are intercepted by third parties,
delayed or incorrectly delivered or not delivered to
us.

التزام قانوني باالحتفاظ بهذه البيانات وال يوجد أساس قانوني ملزيد من
ً
 االعتراض، حيثما كان ذلك معقوال، يحق لكم.املعالجة للبيانات املوجودة
) في أي وقت ألسباب معقولة تتعلق بوضعها الخاص على معالجة البيانات1(
)3() على الكشف عن البيانات الشخصية ألطراف خارجية و2( الشخصية؛
.على استخدام البيانات الشخصية للتسويق املباشر
يمكنكم االتصال بنا لألغراض املذكورة أعاله على عنوان البريد اإللكتروني
 قد، من أجل معالجة طلباتكمcompliance@wethaq.capital].[ :التالي
.تطلب وثاق إثبات هوية

2-11

ً لديكم
أيضا الحق في تقديم شكوى إلى سلطة حماية البيانات ذات الصلة إذا
.كانت لديكم مخاوف بشأن كيفية معالجة وثاق لبياناتكم

3-11

تعتمد هذه الحقوق على تشريعات حماية البيانات املعمول بها وقد تكون
ً
.محدودة أو أكثر شموال

4-11

هل بياناتكم آمنة لدينا؟
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نستخدم تدابير أمنية تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية بياناتكم الشخصية
املخزنة لدينا ضد التالعب أو الفقد الجزئي أو الكامل وضد الوصول غير
 يتم تحسين إجراءاتنا األمنية بما يتماش ى.املصرح به من قبل أطراف خارجية
ً
.مناسبا
 حيثما كان ذلك،مع التطورات التشريعية التكنولوجية واملعمول بها
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 ال سيما،توافقون على الحفاظ على سرية بيانات الوصول الخاصة بكم
عندما تشاركون أجهزتكم أو أجهزتكم اللوحية أو الهواتف الذكية مع
 فقد تكونوا قد انتهكتم التزامات السرية، إذا لم تقوموا بذلك.اآلخرين
.الخاصة بكم تجاهنا

2-12

يلتزم موظفونا ومقدم و الخدمة لدينا بموجب العقد بضمان سرية البيانات
.الشخصية واالمتثال لقوانين حماية البيانات املعمول بها
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مع أننا نتخذ التدابير املذكورة أعاله لحماية البيانات الشخصية التي
 ال نتحمل أي مسؤولية إذا تم اعتراض أطراف خارجية للبيانات،تزودوننا بها
 أو تأخيرها أو تسليمها بشكل،أو االتصاالت أو البيانات الشخصية األخرى
. بسبب الوسائل التي تتبنونها،غير صحيح أو عدم تسليمها إلينا

4-12

قد تحتوي املنصة على روابط ملواقع أخرى تديرها أطراف خارجية أو روابط
 يرجى مالحظة أن.ألطراف خارجية أخرى قد تتصلون بها من خالل املنصة
هذه ال سياسة ال تنطبق إال على البيانات الشخصية التي نجمعها من خالل
املنصة ونحن لسنا مسؤولين عن البيانات الشخصية التي تخزنها هذه
.األطراف الخارجية وتستخدمها من خالل مواقع الويب األخرى
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ما النظام الذي تطبقه وثاق؟ وأين يطبق النظام؟

-13
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12.5

13.

The Platform may contain links to other sites
operated by third parties or links to other third parties
whom you may contact through the Platform. Please
note that this Policy applies only to the personal data
that we collect through the Platform and we are not
responsible for personal data that such third parties
store and use through other websites.
WHICH LAW DO WETHAQ APPLY? AND
WHERE DOES THE LAW APPLY?
This Policy is subject to KSA law, unless the law of
another country is mandatory.
The place of
jurisdiction shall be the KSA unless another place of
jurisdiction is mandatory.

14.

CAN THIS POLICY BE AMENDED?

14.1

Should individual parts of this Policy be invalid, this
shall not affect the validity of the rest of this Policy.
The invalid part of this Policy shall be replaced in
such a way that it comes as close as possible to the
economically intended purpose of the invalid part.

14.2

Due to the further development of our Platform and
legislative changes, it may become necessary to
amend this Policy.

14.3

We reserve the right to modify or amend this Policy
from time to time. You are advised to check this
Policy periodically to ensure that you are aware of
and are complying with the current version of the
Policy. Changes are binding on users of the Platform
and will take effect immediately on posting of the
revised Policy on the Platform. You agree to be
bound by such variation and your access and
continued use of the Platform shall constitute your
acceptance of such variation and your consent to us
to collect, use, store and otherwise process your
personal information as may be set out in the then
current version of this Policy.

14.4

15.

We will advise you on the Platform that this Policy
has changed, and we may also notify you using your
registered contact details from time. You accept that
by notification on the Platform, we will have provided
you with sufficient notice of such change.
LANGUAGE OF THIS POLICY
This Policy has been prepared and are offered in
Arabic only and this English translation is provided
for informational purposes only. The Arabic version
shall in all events prevail and be paramount in the
event of any differences, questions or disputes

ً  ما لم يكن نظام دولة أخرى إلز،تخضع هذه السياسة للنظام السعودي
.اميا
مكان االختصاص هو اململكة العربية السعودية ما لم يكن هناك مكان آخر
.إلزامي
هل يمكن تعديل هذه السياسة؟
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 فلن يؤثر ذلك على،إذا كانت األجزاء الفردية من هذه السياسة باطلة
 يستبدل الجزء الباطل من هذه السياسة.صالحية بقية هذه السياسة
بطريقة تقترب قدر اإلمكان من الغرض االقتصادي املقصود من الجزء
.الباطل

1-14

ً
 قد يصبح من،نظرا للتطوير اإلضافي ملنصتنا والتغييرات التشريعية
.الضروري تعديل هذه السياسة
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 ُينصح.نحتفظ بالحق في تعديل أو تغيير هذه السياسة من وقت آلخر
بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري للتأكد من أنكم على دراية باإلصدار
 التغييرات ملزمة ملستخدمي املنصة.الحالي من السياسة وتلتزمون به
 توافقون على.وستدخل حيز التنفيذ فور نشر السياسة املعدلة على املنصة
االلتزام بهذا التغيير وسيشكل وصولكم واستمرار استخدامكم للمنصة
موا فقة منكم على هذا التغيير وموافقتكم على جمع معلوماتكم الشخصية
واستخدامها وتخزينها ومعالجتها بطريقة أخرى على النحو املنصوص عليه في
.ذلك اإلصدار الحالي من هذه السياسة

3-14

ً  وقد نخطركم،نخبركم على املنصة بتغيير هذه السياسة
أيضا باستخدام
 تقبلون أنه من خالل.بيانات االتصال املسجلة الخاصة بكم من حين آلخر
ً إخطارا
ً
.كافيا بهذا التغيير
 سنكون قد قدمنا لكم،اإلخطار على املنصة

4-14

لغة هذه السياسة

-15

أعدت هذه السياسة وعرضت باللغة العربية فقط وتوفر الترجمة اإلنجليزية
 تسود النسخة العربية في جميع األحوال وتكون لها.لألغراض اإلعالمية فقط
األولوية في حالة وجود أي اختالفات أو أسئلة أو نزاعات تتعلق بمعنى هذه
.السياسة أو شكلها أو صحتها أو تفسيرها
أسئلة حول حماية البيانات؟
ُ
 إذا كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات.]•[ أجري آخر تعديل لهذه الصفحة في
 يرجى االتصال بنا على،حول إخطاراتنا القانونية أو حماية البيانات
compliance@wethaq.capital].[
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concerning the meaning,
interpretation of this Policy.
16.

form,

validity,

or

QUESTIONS ABOUT DATA PROTECTION?
This page was last modified on [•]. If you have any
questions or comments about our legal notices or
data
protection,
please
contact
us
at
[compliance@wethaq.capital].
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