
 

 " سياسة اخلصوصيةالضوابط و اتفاقية " 

ا  وحرصا من الشقيقة،او معا شركاهتا مباشرة مل معها ابلتعاقدر رغبتك وت اهتمامك،تشكر  ،القابضةذبذابت لالستثمار شركة 
ضوابط على االلتزام ب االلكرتونية تكون موافق تلقائيا  وثيقةذه الهل ك بولبق هفأن وحمددة،واضحة ينية البعلى ان تكون العالقة 

 - التالية: وفق النقاط القابضة لشركة ذبذابت  العائدةوسياسة اخلصوصية 

تتمكن من  لالقابضة التواصل معك عرب رقم جوالك او عرب بريدك االلكرتوين املسجلني لديها  حيق لشركة ذبذابت -
   جداهتا اليك اخر اخبارها وتطورات اعماهلا ومست إيصال

ما  لك احلق يف احلصول على ك تلقائياً ابلضرورة ان  يعينالان وتطوراتنا ومشاريعنا وصفقاتنا اليك خبار رسالنا اخر اإب -
 عرضناه عليك 

ومات  غريها من املعلو والعبارات ميم والصور ا، والتصيف ذلك النصوص الكاملة  مبااملوقع مجيع احملتوايت يف هذا  -
. ومجيع هذه احملتوايت حممية مبوجب قوانني وأنظمة ذبذابت القابضة"احملتوى"( هي من ممتلكات شركة  إمجاال،)

 ن تنسيق او اذن مسبق حيق لك نسخها او استخدامها دو  وال ،الفكريةحقوق املؤلف وغريها من قوانني امللكية 
من اسهم شركات   حصص او نسبفقط وتدير تدخل و القابضة, ليست جهة متويلية لالستثمار شركة ذبذابت  -

 معها,   مرشحة للتعامل

 

 



" agreement Regulations & Privacy Policy " 

Vibes Investment Holding Company thanks your interest and appreciates your desire 

in dealing with it directly or with intercompany. In order to have a clear and specific 

interrelationship, your agreement on this electronic document means that you 

automatically agree to adhere to the regulations and privacy policy of Vibes Holding 

Company according to the following points:- 

- Vibes Holding Company has the right to contact you via your mobile number or 

your registered email to be able to send you its latest news, business 

developments, and updates.   

- Sending you our latest news, developments, projects, and deals doesn't 

necessarily mean that you automatically have the right in getting what we offer 

you. 

- All the contents in this website; including the full texts, designs, images, phrases, 

and other information are the property of Vibes Holding Company. All of these 

contents are protected by copyright laws and regulations and other intellectual 

property laws. You may not copy, or use them without prior permission or 

coordination. 

- Vibes Investment Holding Company is not a funder, and just manages the shares 

or ratios of the shares of companies nominated to deal with it.    
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