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 2023فبراير آخر مراجعة:  

 المقدمة  .1
FBS Markets Inc( .  المتكلم"   أو  "الشركة" أو "نحن" يشار إليها فيما يلي باسم التأسيس رقم  "ضمير جمع  ( شركة مسّجلة في بليز بشهادة 

000001317 . 

 ، بليز. 1، شارع جوافا ، بليز بيالما ، المرحلة    2118مكتب الشركة  يقع في 

وصية لبياناتك الشخصية أمرا مهما بالنسبة لنا وللطريقة التي ندير بها أعمالنا  التي تتوافق مع القوانين المتعلقة  يعّد توفير الحماية و األمان والخص
 بالخصوصية وحماية و أمن البيانات. 

لشروط على استخدامك  تطبّق سياسة الخصوصية هذه، مع بنود اتفاقية الشروط واألحكام باإلضافة إلى أي أحكام إضافية قد يتم دمجها باإلشارة إلى ا
موقع الويب"(، وأي من الخدمات التي يمكن الوصول إليها  )"   https://fbs.com  لخدماتنا، و موقعنا الذي يمكنك الوصول إليه من خالل العنوان  

 معة باسم "الخدمة"(. من خالل الموقع ومنتجاتنا )يشار إليها مجت

المعلومات وتحميها، ومع من قد   قد تجمعها الشركة، وكيف سوف تستخدم هذه  التي  المعلومات  الغرض من سياسة الخصوصية هذه هو تحديد 
 نشاركها.

 نبذة عنا .2
 هي الكيان الذي يتحكم في البيانات وهي المسؤولة عن بياناتك الشخصية.   FBS Markets Incشركة 

 يلي عرض لكامل التفاصيل : و فيما 

 ، بيليز 1، شارع غوافا، بيليز بيالما فيز 2118العنوان البريدي:  •

 support@fbs.comعنوان البريد اإللكتروني:  •

 البيانات الشخصية  .3

 المعلومات التي نجمعها  .3.1

 "(:"البيانات شخصية ت التعريف الشخصية التالية )سوف نجمع معلوما .1

 االسم الكامل )اسم األب إن وجد(  •

 كلمة المرور •

 رقم الهاتف  •

 بلد اإلقامة  •

 البريد اإللكتروني  •

 أرقام التعريف الضريبي  •

 معلومات مالية  •

 تحديد الموقع الجغرافي ، IPعنوان  •

 نوع متصفح االنترنت/ اإلصدار  •

 نظام التشغيل  •

لتقديم    .2 إليها  يحتاجون  عليها وال  الشركة لالطالع  لموظفي  متاحة  النظام، وهي  تٌخّزن في  الشخصية  الصفحة   / الحساب  كلمات مرور 
 الخدمات للعميل. 

المثال،  من خالل موقعنا )مواقعنا( على االنترنت، لن تجمع الشركة أي بيانات شخصية إال إذا اخترت أنت طواعية تقديمها )على سبيل   .3
عن طريق التسجيل، واالستفسار عبر البريد اإللكتروني، أو المشاركة في استطالع، وما إلى ذلك(. إذا كنت ال تريد أاّل نجمع بياناتك  

 الشخصية، فمن فضلك ال ترسلها إلينا. 

ها. بما في ذلك بيعها لالستخدام  بياناتك الشخصية تعالج و تستخدم بشكل قانوني ومنصف ولن نستخدمها خارج األغراض التي أعلمناك ب  .4
 التجاري بشكل فردي أو مجمع. 

إدارة    نحتفظ بالبيانات الشخصية بتنسيق يسمح باالطالع عليها ألقل قدر من الوقت الالزم للوفاء بالتزاماتنا القانونية أو التنظيمية وألغراض  .5
إذا كان ذلك في مصلحتنا التجارية المشروعة ولم يكن محظور    أعمالنا. قد نحتفظ بالبيانات الشخصية لفترات أطول مما يقتضيه القانون

https://fbs.com/
mailto:support@fbs.com
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بشكل مباشر بموجب القانون المعمول به. إذا تم حذف حسابك، فقد نتخذ خطوات إلخفاء البيانات الشخصية والبيانات األخرى. لكننا نحتفظ  
نين المعمول بها. سنواصل استخدام هذه البيانات الشخصية  بحقنا في االحتفاظ بالبيانات والوصول إليها طالما كان ذلك مطلوب لالمتثال للقوا 

 والكشف عنها وفقا لسياسة الخصوصية هذه. 

"(. يمكن  البيانات المجّمعة نحن نجمع أيضا، ونشارك ونستخدم البيانات المجّمعة مثل البيانات اإلحصائية أو الديموغرافية ألي غرض. )"  .6
تك الشخصية ولكنها ال تعّد بيانات شخصية بموجب القانون. ألن هذه البيانات لن تكشف عن  أن تكون البيانات المجّمعة مستمدة من بيانا 

هويتك بشكل مباشر أو غير مباشر. على سبيل المثال، قد نجمع بيانات استخدامك لميزة برمجية معينة لحساب النسبة المئوية للمستخدمين  
ياناتك الشخصية بحيث يمكن التعرف عليك بشكل مباشر أو غير مباشر. فإننا نتعامل  لها. ولكن، إذا دمجنا أو ربطنا البيانات المجمعة مع ب 

 مع البيانات المجّمعة على أنها بيانات شخصية وستستخدم وفقا لسياسة الخصوصية هذه. 

الدينية أو    نحن ال نجمع أي من بياناتك الشخصية ذات طابع خاص. يشمل ذلك معلومات و تفاصيل حول عرقك أو أصلك، أو معتقداتك .7
 الفلسفية، أو حياتك الجنسية، أو توجهك الجنسي، أو اآلراء السياسية، أو عضويتك في النقابات العمالية، أو أي بيانات عن صحتك. 

 KYCمتطلبات التعّرف على العميل  .3.2

حقق من هويتك الحقيقية.  نحن مطالبون أيضا بموجب القانون بجمع وثائق معينة من أجل الت،  KYCضمن إجراءات التعّرف على العميل  
، وإثبات عنوان إقامتك الدائم من خالل فاتورة  وثائق الهوية الشخصيةوالتي قد تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، إثبات الهوية من خالل  

هة األمامية  خدمات، باإلضافة إلى تفاصيل و معلومات بطاقتك االئتمانية المصرفية )نطلب صورة لوجهي البطاقة المصرفية. صورة الج
. و لدواعي أمنية، نطلب  والتوقيع    أرقام من رقم البطاقة واسم حامل البطاقة وتاريخ انتهاء الصالحية    4أرقام وآخر    6يجب أن تٌظهر أول  

  الموجودة في الجانب الخلفي من البطاقة(. ال يتم تخزين بيانات بطاقة المستخدم في أنظمتنا    CVC / CVVمن العمالء تغطية رموز  
 لكل هذه المعلومات، نحن نعتمد على مزودي خدمات الدفع المعتمدين لدينا. . PCI DSSألننا ال نملك شهادة  

 كيف نحصل على بياناتك .3.3

 قد تأتي المعلومات من المصادر التالية:  .1

 منك مباشرة )من التواصل معنا و / أو النماذج التي مألتها(  •

 متصفحك بواسطة موقعنا اإللكتروني ملفات تعريف االرتباط المخزنة في  •

 (IPعنوان بروتوكول اإلنترنت ) •

 مصادر أخرى، بما في ذلك األطراف الثالثة والمصادر المتاحة للعامة  •

 وقد ندمجها مع المعلومات التي نجمعها عبر خدماتنا.  .2

 األغراض   .3.4

 نحن نجمع البيانات الشخصية لألغراض التالية: 

 للمصادقة على دخولك إلى الحساب.   .1
 إلدارة حسابك وإبقائك على اطالع دائم بجميع األمور التي تهم حسابك.  .2
 لتقديم الخدمات التي تطلبها، بما في ذلك معالجة المعامالت المالية  .3
 للرد على طلباتك، على سبيل المثال، لالتصال بك بشأن سؤال أرسلته إلى فريقنا لخدمة العمالء.  .4
 لنوفر لك وظائف منتجاتنا.  .5
 ييرات في خدماتنا وعروض خدماتنا واإلشعارات المهمة األخرى المتعلقة بالخدمة. إلبالغك بالتغ .6
 لحماية حقوقنا ومصالحنا، وكذلك حقوق ومصالح مستخدمينا وأي شخص آخر.  .7
 لتنفيذ أي إجراءات أعطيتنا موافقتك عليها. .8
محتوانا أو المنتجات أو الخدمات أو المحتوى الذي يقدمه  إلجراء البحث والتحليل حول استخدامك أو اهتمامك بمنتجاتنا أو خدماتنا أو   .9

 اآلخرون.
األخرى    لالمتثال لاللتزامات القانونية أو التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك االمتثال لطلبات من سلطات إنفاذ القانون أو السلطات الحكومية .10

 أو في اإلجراءات القانونية. 
 للوفاء بالتزاماتنا التعاقدية.  .11
اصل معك ، إما بشكل مباشر أو من خالل أحد شركائنا ، بما في ذلك لخدمة العمالء ، لتزويدك بالمستجّدات والمعلومات األخرى  للتو .12

 المتعلقة بالموقع وألغراض تسويقية وترويجية. 
 لتصميم موقع الويب أو أي خدمة أخرى نقدمها لك فيما يتعلق باحتياجاتك واهتماماتك.  .13
 ة دون كشف المعلومات. إلنشاء بيانات إحصائي .14

 لمنع أي نشاط احتيالي أو إجرامي آخر أو للتحقيق فيه.  .15
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 كشف المعلومات .4

 لمن قد نكشف عن هذه المعلومات المجّمعة  .4.1

  قد يتم الكشف عن بياناتك الشخصية إلى كيانات مختلفة. القائمة أدناه تعرض بعض أنواع الكيانات التي يمكن نكشف أو نشارك معها بياناتك  .1
 ة وأسباب فعل ذلك. الشخصي

 الغرض من المشاركة  األمثلة أو الشرح الفئة المستلمة للمعلومات 

تقديم الخدمات األساسية بموجب اتفاقية الشروط   • أي كيان قانوني تابع للشركة  الشركات التابعة لنا 

 واألحكام. 

 تنظيم عمل خدمة دعم العمالء.  •

 أي غرض آخر تعتبره الشركة ضروريا. •

المؤسسات المالية والمنظمات المشابهة  

 األخرى  

أي من هذه المؤسسات التي  

تتعامل معها الشركة في  

 سياق إدارة أعمالها 

تقديم الخدمات األساسية بموجب اتفاقية الشروط   •

 واألحكام. 

االمتثال اللتزاماتنا القانونية التي تفرضها القوانين   •

ا  المعمول بها )في بعض الحاالت التي ينص عليه

 القانون(. 

الشريك )المشاركين في برنامج الوسيط 

 المعّرف(

 

 

أولئك الذين تعاقدنا معهم  

لتزويدنا بخدمات إدارية ،  

ومالية ، وتأمينية ، وبحثية ،  

 و / أو خدمات أخرى. 

تقديم الخدمات األساسية بموجب االتفاقيات القانونية   •

 للشركة. 

باستخدام رقم  إعالم الشريك بأن شخصا ما قد سّجل  •

تعريفه أو أدوات التعريف األخرى أو أنه ألغى  

اشتراكه مع هذا الشريك. في هذه الحالة، يمكننا أن  

 نعطي للشريك اسمك ومعلومات االتصال بك. 

للتواصل معك، من خالل أحد شركائنا، من أجل   •

تقديم خدمة العمالء، و لتزويدك بالمستجّدات  

وقع وألغراض  والمعلومات األخرى المتعلقة بالم

 تسويقية وترويجية. 

مدققو الحسابات والمحامون وهيئات  

 الفحص و المراقبة األخرى

أي كيان يجري تدقيق أو  

 فحص قانوني / مالي آخر

االمتثال اللتزاماتنا القانونية التي تفرضها القوانين المعمول بها  

 )في بعض الحاالت التي ينص عليها القانون(.

الخدمات من األطراف الثالثة  مقدمو 

الخارجية الذين تكون أنشطتهم  

 ضرورية لتقديم الخدمة 

شركات استضافة المواقع،  

و مزودي تكنولوجيا  

 المعلومات 

 تقديم الخدمات األساسية بموجب اتفاقية الشروط واألحكام. 

مقدمو  توفير القدرة على الدفع والشراء ضمن خدماتنا. يتحمل   شركاء خدمات الدفع 

خدمات الدفع هؤالء مسؤولية معالجة بياناتك الشخصية وقد  

يستخدمون بياناتك الشخصية ألغراضهم الخاصة وفقا لسياسات  

 الخصوصية الخاصة بهم. 
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تجميع البيانات وخدمات التحليالت   

 وأبحاث السوق 

تحليالت جوجل، إعالنات  

 جوجل 

 تحليل بيانات الزّوار و تفاعلهم مع خدماتنا  •

 إجراء الحمالت اإلعالنية و التسويقية.  •

 إجراء األبحاث و عمليات سبر اآلراء   •

 تخصيص خدماتنا لك.  •

 إجراء الحمالت اإلعالنية و التسويقية.  • أي شركاء  شركاء اإلعالن 

 تخصيص خدماتنا لك.  •

الكيانات المعنية في حالة حدوث تغيّر  

في ملكية الشركة أو االندماج أو  

 االستحواذ 

تطور أعمالنا ، قد نبيع أو نشتري شركات أعمال أو أصول  مع   

أخرى. في حالة بيع الشركة أو االندماج أو إعادة التنظيم أو  

الحل أو أي حدث مماثل، قد تكون البيانات الشخصية جزء من  

 األصول المنقولة. 

السلطات والكيانات المعنية عند  

 االقتضاء لالمتثال للقوانين المختلفة 

 االمتثال اللتزاماتنا القانونية التي تفرضها القوانين المعمول بها.  كيان لديه السلطة أي 

 يرجى مالحظة أننا لن نبيع أبدا البيانات الشخصية للعميل.  .2

تابع لكيان خارجي نشارك معه أي بيانات شخصية، أن يتعهد باحترام حق أي فرد في الخصوصية   .3 عموما، نطلب من أي مقدم خدمة 
واالمتثال لمبادئ حماية البيانات. قد يحتفظ موفرو الخدمات التابعون لكيانات خارجية بسجل ألي عمليات بحث أجروها نيابة عنا، وقد  
يستخدمون تفاصيل و معلومات ذلك البحث لمساعدة الشركات األخرى في إجراء عمليات البحث الخاصة بهم. سياسة الخصوصية هذه ال  

 ات الخارجية الثالثة. تشمل ممارسات الكيان 

قد يكون لديه الحق في الوصول إلى معلومات العميل. و عليه، فإن الشريك  . فإن هذا  بشريك مامرتبط  التي يكون فيها العميل    في حاالت .4
فقط لتلبية  نحن نقدم للشركاء الحد األدنى من البيانات الالزمة  .  شريك  يوافق بموجب هذه الوثيقة على مشاركة معلوماته مع هذا   العميل

 غرض اتفاقية الشريك. 

 مواقع الكيانات الخارجية الثالثة .4.2

المسؤولية  عن ممارسات الخصوصية على مواقع الويب الخارجية األخرى.  .  FBS Markets Incيرجى العلم بأنه ال يمكن تحميل  
 م بجمع معلومات الهوية الشخصية. ننصح جميع الزوار بأن يكونوا على اّطالع وأن يقرأوا بيانات الخصوصية لكل موقع ويب يقو

 مقّدمي خدمات الدفع  .4.3

وفقا لتوصيات مجلس معايير األمان في صناعة بطاقات الدفع، تتم حماية تفاصيل بطاقة العميل باستخدام طبقة حماية بتشفير المعلومات  
 بت.   256فتاح وطول الم AESوطبقة حماية في التطبيق باستخدام خوارزمية  TLS 1.2 -المنقولة بالبروتوكول 

 التحويالت الدولية  .4.4

في   نحن نعمل في جميع أنحاء العالم، وبالتالي قد ننقل بياناتك إلى األطراف األخرى و المقابلة )الشركاء والشركات التابعة، وما إلى ذلك( .1
نا  التي تقيم فيها. نحن نتخذ جميع اإلجراءات الالّزمة، بما في ذلك تلك المفروضة علي  خارج البالدبلدان مختلفة. بما في ذلك تلك الموجودة  

، يجب أن تضع في حسابك أن البلدان  لكنبموجب القانون المعمول به، لضمان مستوى مناسب من حماية البيانات الشخصية في كل حالة. 
 التي ننقل بياناتك إليها قد ال يكون لديها نفس قوانين حماية البيانات تختلف عن قوانين محّل إقامتك. 

نها و نعالج عملياتك مع شركائنا ومقدمي الخدمات الموجودين خارج البلد الذي تقيم فيه. قد تختلف  لتسهيل عملياتنا العالمية، قد ننقل ونخزّ  .2
، سوف  بلد إقامتك القوانين في تلك البلدان عن القوانين السارية في بلد إقامتك. عندما ننقل بياناتك الشخصية ونخّزنها و نعالجها خارج  

توى كاف من الحماية. يمكنك الحصول على المزيد من التفاصيل حول ضمانات حماية البيانات  نضمن تنفيذ اإلجراءات المناسبة لتوفير مس
 الشخصية عند تقديم طلبك. 
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 الموافقة  .5
من خالل تقديم المعلومات، بما في ذلك البيانات الشخصية، فإنك تقبل صراحة وطوعية بنود وشروط سياسة الخصوصية هذه. لديك الحق   .1

دام معلوماتك عن طريق تغيير إعدادات حسابك أو إغالق حسابك. ولكن سحب موافقتك لن يكون له أثر  في سحب موافقتك على استخ
 رجعي على المعلومات التي ٌجمعت. 

يجب أن تدرك أيضا أننا ال نبيع بياناتك الشخصية أو نؤجرها أو نكشف عنها مقابل أموال أو أي اعتبارات أخرى قيّمة إلى أي طرف   .2
الممارسة في أعمالنا ما لم نوفر لك طريقة واضحة وصريحة. لممارسة حقك في االنسحاب قبل إدخال التغييرات    ثالث. ولن ندرج هذه

 المناسبة على هذه السياسة. 

هذه. و كما    سياسة الخصوصية. من  4.1أنت توافق على نقل بياناتك الشخصية إلى جهات و كيانات خارجية كما هو موضح في القسم   .3
بانفصال عميل ما لم يُلزم القانون    شريكهو موضح في سياسة الخصوصية هذه، بما في ذلك تنفيذ تعليماتك أو تقديم خدماتنا، بغرض إعالم  

لضرورة إلنفاذ الشروط واألحكام الخاصة بنا أو لحماية حقوق أو ممتلكات الشركة أو مستخدميها أو الجمهور. قد  بخالف ذلك أو حسب ا
 نقدم البيانات المجّمعة حول استخدام خدماتنا ألطراف ثالثة لألغراض التي نراها مناسبة، وفقًا لتقديرنا الخاص. 

فك الشخصي وفي أي مكان آخر وفقًا للتفضيالت التي تحددها في إعدادات  سوف نعرض البيانات الشخصية التي تحددها على صفحة مل .4
 حسابك. قد تكون هذه البيانات الشخصية متاحة للعرض العام أمام العمالء اآلخرين.

 رسائل التسويق 

رسائل بريد إلكتروني بخصوص  إذا زودتنا بعنوان بريدك اإللكتروني ووافقت على سياسة الخصوصية هذه، فقد نرسل إليك نحن أو شركائنا   .1
ثر  المنتجات التي نقدمها. يمكنك في أي وقت توقيف تلقي رسائل البريد اإللكتروني من عندنا. إذا كنت تريد إلغاء االشتراك فيما يتعلق بأك

ني مرسلة من  من عنوان بريد إلكتروني، فيجب عليك تقديم طلب منفصل لكل عنوان بريد إلكتروني. ستتضمن كل رسالة بريد إلكترو
اتباع   عليك  يجب  اإللكتروني،  البريد  عبر  التسويقية  رسائلنا  جميع  في  االشتراك  إللغاء  االشتراك.  إلغاء  كيفية  توضح  تعليمات  عندنا 

 اإلرشادات المتوفرة مع كل بريد إلكتروني. 

ئل نصية قصيرة أو نتصل بك بخصوص  إذا زودتنا برقم هاتفك ووافقت على سياسة الخصوصية هذه، فقد نرسل لك نحن أو شركائنا رسا .2
البريد   المكالمات من عندنا في أي وقت، عن طريق مراسلتنا عبر  النصية أو  اختيار عدم تلقي الرسائل  نقدمها. يمكنك  التي  المنتجات 

 اإللكتروني. 

 حقوقك القانونية   .6
 وفقًا للقانون المعمول به، قد يكون لك الحق في: 

 المتعلقة بك.  الشخصيةالوصول إلى البيانات  .1

 أو تغيّرت مع الوقت.  ، التي قد تكون غير دقيقة أوغير كاملة طلب تصحيح بياناتك الشخصية .2

 طلب حذف أو إخفاء الهوية أو حظر بياناتك الشخصية.  .3

 لبياناتك شخصية.   معالجتناطلب تقييد أو االعتراض على طريقة  .4

 بياناتك شخصية.  لمعالجة سحب موافقتك لنا  .5

 التي قدمتها لنا.  من البيانات الشخصية  وتلقي نسخة إلكترونيةة نقل البياناتطلب إمكاني .6

 . معها بياناتك الشخصيةعلى الكيانات و األطراف الخارجية الثالثة التي شراكنا   التعّرف .7

 موضوع البيانات. التي اتخذت بشكل حصري على أساس المعالجة اآللية، إذا كان ذلك سيؤثر على حقوق  طلب مراجعة القرارات .8
 

 الحماية و األمن  .7

 االحتفاظ بالسّجالت  .7.1

ب أو  قد يُطلب منا االحتفاظ ببياناتك الشخصية واستخدامها للوفاء بالتزاماتنا القانونية ألغراض أمن البيانات، و إذا اعتقدنا أن ذلك مناس .1
 ضروري لألغراض التي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر،

a.  لمتطلباتنا بموجب القوانين واللوائح المعمول بها. االمتثال 
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b.  .االستجابة لطلبات المحاكم و / أو السلطات العامة والحكومية األخرى 
c.  .المراقبة من خالل عمليات االمتثال ومكافحة غسل األموال 

ات لفترات زمنية طويلة. سيتم تحديد  لن نحتفظ بمعلوماتك لفترة أطول من الوقت المطلوب. في كثير من الحاالت، يجب االحتفاظ بالمعلوم .2
مدة االحتفاظ بالمعلومات، مع األخذ في الحسبان نوع المعلومات التي يتم جمعها والغرض الذي تم جمعها من أجله، مع مراعاة المتطلبات  

للوائح و التنظيمات المعمول  المطبقة في تلك الحالة والحاجة إلى إتالف المعلومات القديمة وغير المستخدمة في أقرب وقت ممكن. بموجب ا
بها، سوف نحتفظ بالسجالت التي تحتوي على البيانات الشخصية ومعلومات التداول وفتح الحساب ووثائق التحقق من الهوية و محتويات  

ل، سوف نحتفظ  ( سنوات بعد إنهاء االتفاقية بينك وبين شركتنا. في كل األحوا7التواصل وأي شيء آخر يتعلق بالعميل لمدة أقصاها سبع )
 بمعلوماتك ألدنى مدة على النحو المنصوص عليه في قانون تقادم الدعاوى المعمول به. 

 التدابير األمنية  .7.2

 تتخذ الشركة جميع االحتياطات الالّزمة لضمان أمن بياناتك الشخصية وتسعى جاهدة إلبقائها صحيحة.  .1

الضياع والتدمير والتزوير والتالعب والوصول أو الكشف عنها بطريقة غير  نتصرف بعناية فائقة لحماية البيانات الشخصية للعميل من   .2
مرّخصة. لفعل ذلك، نطّور و نطبّق اإلجراءات األمنية لحماية البيانات الشخصية من الضياع والسرقة والنسخ والكشف و / أو االستخدام  

 و / أو التعديل غير المرّخص. 

البيانات الشخصية يقتصر على  .3 أداء    الوصول إلى  موظفي الشركة ومقدمي الخدمة المعتمدين او المرّخصين لذين يحتاجونها من أجل 
 عملهم.

يمكننا    على الرغم كل الجهود المعقولة المبذولة لحماية معلومات العميل. فإن العميل يقّر بأن استخدام اإلنترنت ليس آمن تماما. وبالتالي، ال  .4
 ة أي بيانات شخصية تم نقلها من أو إلى العميل باستخدام اإلنترنت. تقديم أي ضمان فيما يتعلق بأمان أو سالم

 شروط عامة  .8

 التغييرات في سياسة الخصوصية  .8.1

سياسة الخصوصية هذه قد تعّدل من وقت آلخر، وبالتالي عليك التحقق منها باستمرار بين الفينة و األخرى. لمساعدتك على معرفة ما إذا   
تاريخ "آخر مراجعة" أو "تاريخ النشر" الموجود في بداية هذا الوثيقة. قد يتم عرض السياسة الجديدة  تم إجراء أي تغييرات، سوف نعّدل  

  الخدمة والمنتج أو الموقع. استمراراك في استخدام منتجاتنا   االستمرار في استعمالعلى الشاشة، وقد يُطلب منك قراءتها قبل أن تتمكن من  
 أنك موافقك على أي تغييرات أو مراجعات أجريت على هذه السياسة. الخدمات التي تقدمها سيعني مباشرة و 

  

 االمتثال للتشريعات و القوانين المعمول بها .8.2

نحن ملتزمون باالمتثال لقوانين ولوائح الخصوصية وحماية البيانات المعمول بها والمصممة لحماية بياناتك الشخصية، بما في ذلك قانون  
وغيرها من قوانين ولوائح حماية البيانات اإلقليمية والوطنية الحالية أو المستقبلية المعمول بها في جميع أنحاء  ،  2021حماية البيانات  

 العالم عندما تصبح سارية المفعول. 

 اللغة المرجعية المعتمدة .8.3

عن  ترجمة هي متوفرة أخرى نسخة يوأ.اإلنجليزية باللغة قانونا،  الملزمة األخرى الشركة مستندات إلى باإلضافة الوثيقة،  هذه إعداد تم  
النسخة  على لالطالع  .المعتمد  هو  اإلنجليزية النسخة نص  فإن اإلنجليزية، والنسخ  الترجمة بين تعارض وجود حالة في .األصلية النسخة   

 .https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf اإلنجليزية من هذه الوثيقة،  اذهب إلى 

 أسئلة، مشاكل أو شكاوي  .8.4

 اوى بخصوص سياسة الخصوصية هذه. إذا كان لديك أي أسئلة أو مشاكل أو شك  support@fbs.comيمكنك االتصال بنا على العنوان .1

 : DPOمعلومات االتصال بـمسؤول حماية البيانات  .2

• dpo@fbs.com: اإللكتروني البريد  عنوان 

 ، بيليز 1، شارع غوافا، بيليز بيالما فيز 2118العنوان البريدي:  •
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