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االلكتروني الموقع استخدام وأحكام شروط  

 العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية

 VPR Safe Financial Group Ltdهذاعلى  عرضت التي شاتاوالش الصفحات في التجارية لعالمةلحقوق ا مالكال هي 

 .ذلك خالف يرد لم ما ، ترتيبها وفي فيه الواردة والمواد المعلومات وفي ،الموقع

VPR Safe Financial Group Ltdأنواع لجميع آخر ترخيص أي أو الستخدام الحصري الترخيص أو الحقوق يحمل 

 .الموقع هذا في تظهر التي أو الواردة التجارية والعالمات األسماء

 والمواد المعلومات تغيير

 والمتطلبات والشروط البنود وجميع  VPR Safe Financial Group Ltdموقع في المذكورة والمواد المعلومات جميع

 مسبق. إشعار أي دون للتغيير عرضة الوثيقة، هذه في الواردة واألوصاف األساسية

 تحديد المسؤولية

 والمدددواد المعلومدددات اكتمدددال أو كفايدددة أو بدقدددة يتعلدددق فيمدددا ضدددمان أي VPR Safe Financial Group Ltd تقددددم ال

 ال. الشددد ن بهدددذا يتعلدددق سدددهو أو/  و أخطددداء أي عدددن مسددديولية أي صدددراحة وتدددرفض اإلنترندددت علدددى مواقعهدددا فدددي الدددواردة

 علددى ذلددك فددي بمددا قددانوني، أو صددري  ضددمني نددوع أي مددن ضددمانات أي VPR Safe Financial Group Ltd تقدددم

 والمالءمدددة التسدددويق، وقابليدددة والعندددوان، الثالددد ، الطدددرف حقدددوق علدددى التعددددي عددددم ضدددمانات الحصدددر ال المثدددال سدددبيل

 .به المتعلقة والمواد المعلومات مع باالقتران الكمبيوتر، فيروس من والتحرر معين، لغرض

 VPR Safe Financial Group يتحمدددل ال. مسددديوليتك علدددى األخدددر  اإلنترندددت لمدددوارد التشدددعبية االرتباطدددات تتبدددع

Ltd والتحقيدددق المدددوارد هدددذه توفرهدددا التدددي األخدددر  والدددروابط عنهدددا المعبدددر واآلراء والدقدددة المحتدددو  عدددن مسددديولية أي 

 عدددددم أو اسددددتخدامه أو الموقددددع بهددددذا يتعلددددق فيمددددا تنشدددد  التددددي النفقددددات أو. اعتمادهددددا أو/  و ومراقبتهددددا منهددددا والتحقددددق فيهددددا

 أو انقطددداع أو حدددذف أو خطددد  أو أمدددر تنفيدددذ علدددى القددددرة بعددددم يتعلدددق فيمدددا أو شدددخص أي قبدددل مدددن اسدددتخدامه علدددى القددددرة

 تدددم لدددو حتدددى ، نظدددام أو خدددط فشدددل أو االتصدددال فشدددل أو الكمبيدددوتر فيروسدددات أو اإلرسدددال أو التشدددغيل فدددي تددد خير أو خطددد 

 أو والخسددددا ر األضددددرار هددددذه مثددددل حدددددو  إمكانيددددة حددددول ممثليهدددا أو VPR Safe Financial Group Ltd إبدددال 

 أي أو التدددداول CFDs أو الثنا يدددة الخيدددارات أوامدددر أو/  و البياندددات إرسدددال عمليدددة فدددي الدقدددة عددددم أو لألخطددداء ( التكددداليف

 التسدددجيل أو السدددرية الوصدددول رمدددوز كسدددر أو المدددزورة الهويدددة انتحدددال أو التددددخل أو الموقدددع زا دددر/  العميدددل مدددن تعليمدددات

 قبددل مددن أعدداله ذكددر مددا خددرق إلددى يرجددع ال آخددر سددب  ألي أو قدداهرة قددوة بسددب  فشددل النظددام أو الرسددالة نقددل أو الخدداط 

VPR Safe Financial Group Ltd .تكددون لددن VPR Safe Financial Group Ltd قددد ضددرر أي عددن مسدديولة 

 بهددددذا يتعلددددق فيمددددا أو األرض أو/  و الموقددددع هددددذا السددددتخدام نتيجددددة تنشدددد  قددددد التددددي المسددددتخدم بددددرام  أو ألجهددددزة يحددددد 

 .اإلنترنت موارد أو أخر  وي  مواقع مع الموقع

 المستخدمين المستهدفين

 مخالفا   االستخدام أو التوزيع هذا فيها يكون دولة أو قضا ية والية أي في كيان أو شخص ألي مخصص غير الموقع هذا

.المحلية اللوا   أو للقانون  

 ملفات تعريف االرتباط

 تعريف ملفات. موقعنا إلى بوصولك يتعلق فيما االرتباط تعريف ملفات استخدام من سيمكننا فإنه برنامجنا، تستخدم عندما

ا والتي للمعلومات، صغيرة ملفات عن عبارة االرتباط  محرك على تخزينها يتم فريدة، قيمة أو فريد تعريف رقم تتضمن ما غالب 

 المعلومات هذه من الغرض. الوي  موقع إلى والوصول هذا التداول برنام  الستخدام كنتيجة الكمبيوتر بجهاز الثابتة األقراص

. تفضيالتك أو الحتياجاتك وفق ا الوي  مواقع عرض ذلك في بما الوي ، موقع على وفاعلية مالءمة أكثر بتجربة تزويدك هو

 سيتم كان إذا ما اختيار ويمكنك اإلنترنت على الوي  مواقع من العديد على متكرر بشكل االرتباط تعريف ملفات استخدام يتم

 شركا نا بعض يستخدم. متصفحك في وخياراتك تفضيالتك تغيير طريق عن تغييره وكيفية االرتباط تعريف ملف قبول
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 أو الملفات هذه إلى الوصول إمكانية لدينا ليس. الوي  على موقعنا على االرتباط تعريف ملفات( المعلنين مثل) التجاريين

.لتعريفك تستخدم وال شخصية تعريف معلومات على االرتباط تعريف ملفات تحتوي ال. فيها التحكم  

 من تتمكن ال قد تختارها، قد التي هويتك لتحديد تستخدم وال شخصية تعريف معلومات على االرتباط تعريف ملفات تحتوي ال

 أجزاء األمان سيما وال متصفحك، في االرتباط تعريف ملفات قبول تعطيل اخترت إذا الموقع هذا أجزاء بعض إلى الوصول

.الموقع من  

 روابط الطرف الثالث

 نراق  أو نراجع ال ولكننا لراحتك، الروابط نقدم نحن. أخر  أطراف تديرها إلكترونية لمواقع روابط على موقعنا يحتوي

 التي المواقع أداء عن مسيولين لسنا نحن. أخر  جهات تديرها التي اإللكترونية للمواقع األخر  الممارسات أو الخصوصية

.معهم التجارية التعامالت لك بالنسبة أو ثالثة أطراف تديرها  

 بيانات شخصية

بواسطة جمعها يتم شخصية بيانات أي  VPR Safe Financial Group Ltd وفق ا عمليات ستكون الموقع، هذا خالل من 

.آلخر وقت من استبداله أو تعديله تم كما ،(2001( / 1) 138 القانون) الشخصية البيانات لقانون  

:يلي ما على أوافق الموقع، هذا مستخدم أنا،  

I. شركة VPR Safe Financial Group Ltd عالقاتنا وتعزيز دعم أجل من الشخصية البيانات معالجة في الحق لها. 

II. شركة تقوم لن VPR Safe Financial Group Ltd طرف ألي الشخصية البيانات هذه عن الكشف أو باالتصال 

 أو منها جزء بتخصيص VPR Safe Financial Group Ltd قامت شركة( ل1 :يلي بما متعلقة كانت إذا إال ثال ،

ا يكون قد الذي الكشف أو االتصال هذا مثل( 2 للقانون، وفق ا البيانات هذه معالجة لتحقيق بالكامل  بموج  مطلوب 

ا تنطبق التي الخصوصية لسياسة وفق ا للشركة عميال   أكون حي ( 3و محكمة قرار بموج  أو القانون على  أيض 

 نفسي.

III. لشركة يحق ،ان لم احدد غير ذلك VPR Safe Financial Group Ltd باستثناء الشخصية، البيانات استخدام 

 هاتقدم خدمات/  منتجات أية أو/  و بعد عن المالية لمنتجاتها التروي  أجل من وذلك الحساسة، الشخصية البيانات

 .أخر  تابعة شركات

 

 القانون الذي يحكم

.قبرص لقوانين الموقع هذا استخدام يخضع  

موقع إلى الوصول خالل من به، مرتبطة صفحات وأي  VPR Safe Financial Group Ltd بالبنود االلتزام على أوافق 

.أعاله موضح هو كما والشروط  

 


