الشروط والحكام
ش ك ارل ل ك عل ى زي ارة موقعن ا اللك تروني .تحك م الحك ام والش روط المنص وص عليه ا أدن اه اس تخدامك له ذا الموق ع

اللكتروني ،فنرجو منك قراءة الشروط والحكام الواردة في هذا المستند بعناية ،حيث إن استخدام هذا الموق ع اللك تروني
ي ل
شكل موافق لة منك على الحكام والشروط المنصوص عليها في هذا المستند.
ش

إن  ، BEL Middle East FZ-LLCهي شركة ذات مسؤلية محدودة ،يقع مقرها الرئيسي في بسنس سنترال تورز ،A
)ويشار إليها فيما بعد باسم
مكتب  ،PO BOX 501744 ،١٢٠٧دبي ميديا سيتي ،دبي ،دولة المارات العربية المتحدة ُ
"شركة بيل"( ،تنشر الموقع اللكتروني ) www.albakara.comويشار إليها فيما بعد باسم "الموقع اللكتروني"()
ويخضع تصميم الموقع اللكتروني ومحت واه لحماية الق وانين السارية بشأن الملكية الفكرية وتعود ملكيته ومحت واه لشركة بيل
وحدها)
وتستضيف شركة بيل هذا الموقع)
وقد قامت شركة ليو بورنت دبي بمهمة وضع التصميم التشغيلي والبتكاري وكذلك إعداد التصميم الفني وتوفير خدمات
التطوير نيابة عن شركة بيل)
.1

استخدام الموقع اللكتروني

 جودة المعلوماتتتخذ شركة بيل أقصى درجات العناية وتنفذ جميع السبل لتوفير معلومات ذات جودة عالية على الموقع اللكتروني)
وم ع ذل ك ،ف إن ش ركة بي ل ل يمك ن أن تض من بص ورة كامل ة دق ة وش مولية المعلوم ات ال تي يتض منها الموق ع اللك تروني،
ولهذا ،فإن شركة بيل ل تتحمل أي مسؤولية قانونية عن أي خسائر مباش رة أو غير مباش رة من أي نوع تحدث نتيجة لي
اس تخدام أو س وء اس تخدام للمعلوم ات أو أي معلوم ات غي ر ص حيحة أو غي ر دقيق ة س واء أك ان ذل ك بس بب الطباع ة أو
الخطاء المطبعية أو غيرها من الخطاء أم لم يكن بسبب ذلك ،و/أو المعلومات التي قد يكشف أنها غير وافية)
 -دخول الموقع اللكتروني:

توافق شركة بيل على أن تبذل قصارى جهدها لكي تتيح إمكانية الدخول إلى الموقع اللكتروني في أي وقت)
ومع ذلك ،فإن شركة بيل ل تتحمل أي مسؤولة في حالة مواجهة المستخدم لية صعوبة في الدخول إلى موقعها اللكتروني
أو انقطاع التصال أو الخلل أو العطال الفنية ًأيا كان نوعها ،وأيا كان سببها)
وتحتفظ شركة بيل تحديداً بحقها في تنفيذ أي تعديل على الموقع اللكتروني حسبما تراه ضرورياً ،وذلك دون إنذار مسبق،
وحتى إن كانت إمكانية الدخول إلى الموقع اللكتروني متوقفة)

ل تتحمل شركة بيل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباش رة من أي نوع تنتج عن الدخول إلى الموقع اللكتروني و/أو المواقع
اللكترونية لشركائها أو بخلف ذلك إمكانية الدخول إلى الموقع اللكتروني بما يشمل على سبيل المثال ل الحصر فقدان
البيانات أو تلفها أو إتلفها أو وجود فيروسات بها قد تؤثر على جهاز الحاسب اللي الخاص بك و/أو وجود فيروس على
الموقع اللكتروني الخاص بالشركة)
أنت تُق ُر بأنك تأكدت من أن جهاز الحاسب اللي الخاص بك المستخدم في الدخول إلى الموقع اللكتروني ل يحتوي على
أي فيروس وأنه يعمل بصورة جيدة)
 توزيع الرسائل/رسائل البريد اللكتروني:ل تتحمل شركة بيل أية مسؤولية عن أي تأخر للرس ائل/رسائل البريد اللكتروني أو فقدان لها أو عدم تسليمها أو تلفها أو
سرقتها أو سوء توزيعها سواء نتج ذلك عن إرسالها أم لم ينتج عنه)
 الروابط الخاصة بالمواقع اللكترونية الخرى:يمنح الموقع اللكتروني إمكانية الدخول على مواقع إلكترونية خارجية تابعة للشركاء من خلل روابط متشعبة أو من خلل

دمج محتوى المواقع اللكترونية للشركاء في الموقع اللكتروني)

وعلى الرغم من أن اختيار روابط المواقع اللكترونية الخارجية يخضع للعناية والحذر ،فإن شركة بيل ل تتحمل أية مسؤولية

عن توفير تلك المواقع اللكترونية الخارجية ،ول تتحمل شركة بيل أية مسؤولية تجاه المحتوى أو العلنات أو المنتجات أو

الخدمات أو أي مواد أخرى تُعرض على تلك المواقع اللكترونية الخارجية أو تتاح على تلك المواقع اللكترونية الخارجية أو
يتم تنزيلها منها)
ول تتحمل شركة بيل أية مسؤولية عن تصرفات شركائها أو إخفاقهم في التصرف)
) -(2شروط تعديل الموقع اللكتروني

تُع دل ف رق العم ل ل دى ش ركة بي ل أو أي م ن الغي ر نياب ة ع ن ش ركة بي ل التعليق ات والرس ائل ال تي تنش ر عل ى الموق ع
اللكتروني بعد ذلك.
ولهذا فقد تمضي مدة زمنية تتراوح بين عدة ساعات إلى يومي عمل قبل حذف أي رسالة أو تعديلها)
وينتج عن عدم اللتزام بأحد القواعد التالية ،حسب تقدير شركة بيل وحدها ،حذف التعليق أو الرسالة المعنية:
-

التعليقات التي تنطوي على تشهير أو لهجة عنصرية أو صور إباحية أو إشارات عن الميل الجنسي نحو الطفال
أو تحرض على ارتكاب أي جرم أو جريمة أو على النتحار)

-

التعليقات التي تنطوي على ازدراء للثقافات والديان والجنسيات والعرقيات أو أي مجموعات من الشخاص)
التعليقات التي تنسخ مراسلت خاصة دون الحصول على موافقة الشخاص المعنيين)

التعليق ات ال تي تنته ك حق وق الغي ر بم ا يش مل )عل ى س بيل المث ال ل الحص ر( حق وق الخصوص ية و/أو حق وق
الملكية الفكرية ،والتعليقات ذات الطبيعة التجارية أو الترويجية)

-

والتعليقات العدوانية أو البذيئة)

التعليقات التي تمتدح فقدان الشهية )العلنات ،والنصائح المتعلقة بالتقيؤ ،والتشجيع على فقدان الوزن على نحو

مبالغ فيه ،وغيرها()
-

التعليقات الخاصة بالموضوعات الشائكة ،مثل صحة الشخاص)

-

التعليقات التي تصل إلى طريق مسدود ،ومنها طرح موضوعات جدالية ل تتعلق بالمناقشة القائمة)

-

التعليق ات ال تي ل ترم ي إل إل ى وض ع راب ط إلك تروني خ اص بموق ع إلك تروني خ ارجي )الرس ائل غي ر المرغ وب
فيها()

-

سخا من منشورات أخرى على الموقع اللكتروني)
التعليقات التي تشكل ُن ً
التعليقات التي قد تتعارض مع أي أحكام تشريعية أو تنظيمية أخرى نافذة)

لشركة بيل الحق المطلق في رفض أي تعليق ترى أنه )حسب تقديرها المطلق( ل يتوافق مع هذه الحكام والشروط أو غير
أيضا بخيار تعديل المنشورات )الفئة والهجاء والصور( على الموقع اللكتروني
ملئم بأي طريقة كانت ،وتحتفظ شركة بيل ً
وذلك بصفته حق لها ودون إبداء مبرر مسبًقا)
نهائي ا
لن تناقش شركة بيل أي طلب /أو أي تعليق يتعلق بعدم النشر أو تجيب عنه أو تُعل ق عليه ،ويكون ق رار شركة بيل ً
ول يجوز المنازعة فيه)
وأنت تتحمل المسؤولية تجاه محتويات منشوراتك/تعليقاتك على الموقع اللكتروني وأي مسؤولية قانونية تترتب عليها)
احتمالية البلغ عن أي مخالفة:
ف ي حال ة الرس ائل البذيئ ة أو المش بوهة ،ف إنه ُيحتم ل البلغ عنه ا ع ن طري ق تعبئ ة النم وذج ال وارد عل ى العن وان الت الي:
www.bel-group.com/en/footer/customer-service
الطبيعة الختيارية للرد على الموضوعات
للمستخدمين حرية وضع منشوراتهم على النترنت )طالما أن المنشورات تتوافق مع هذه الحكام والشروط( ولهم حرية الرد
على أي أسئلة تُطرح بسبب منشوراتهم أو عدم الرد عليها)
 - (3) 2الملكية الفكرية:
يجوز استخدام المعلومات التي نشرت على الموقع اللكتروني فقط للغراض الشخصية)
ويحظر حظ اًر تاماً أي استخدام لها للغراض التجارية أو لي غرض آخر)

اوا ضافة إلى ذلك ،فإن محتويات الموقع اللكتروني ،بما يشمل على سبيل المثال ل الحصر الرسومات وواجهة المستخدم
وجميع أنواع المحتويات التحريرية والنصوص والبرمجيات ،تحتوي على معلومات وم واد تملكها شركة بيل و/أو المرخصين
لها وتحميها قوانين حماية الملكية الفكرية وغيرها من الق وانين المعمول بها ،بما يشمل على سبيل المثال ل الحصر حقوق

التأليف والنشر ،ويجب أن يتوافق استخدام تلك المعلومات والم واد المحمية بحقوق الملكية مع هذه الحكام والشروط ،ول
يجوز نس خ أي ج زء م ن الموق ع اللكتروني )ومحتوي اته( ب أي صورة أو وسيلة ك انت ،باس تثناء م ا تس مح ب ه ه ذه الحك ام

استنادا إلى الموقع اللكتروني أو تأجيرها أو إقراضها أو بيعها
ويوافق المستخدم على عدم تعديل أعمال مشتقة
ً
صراحةُ ،
أو توزيعها أو إنشائها بأي طريقة كانت ،وعدم استغلل الموقع اللكتروني بأي صورة غير مصرح بها ًأيا كانت)

ويع رض مرتك ب النته اك لعقوب ات مدني ة وجنائي ة محتمل ة ،بم ا يش مل
إن مخالف ة الحك ام ال واردة أعله ق د ُيش كل
ً
انتهاك ا ُ
التعويضات المالية المحتملة ،نتيجة انتهاك حقوق التأليف والنشر)

ويكون المستفيد الحصري من الحقوق الخاصة بالعلنات وكذلك العمال الموسيقية المتضمنة في تلك الفلم هو مالك
العمل المعني)
وبالمث ل ،ف إن جمي ع العلم ات التجاري ة المطروح ة عل ى ه ذا الموق ع اللك تروني ه ي ملكي ة حص رية لش ركة بي ل و/أو

ويحظر حظ اًر تاماً أي عملية نسخ لهذه العلمات التجارية بأية صورة أو وسيلة دون الحصول على الموافقة
المرخصين لهاُ ،
المسبقة لشركة بيل)

وبوجه عام ،ل تتحمل شركة بيل أية مسؤولية عن أية تعويضات مباشرة أو غير مباشرة أي اً كان نوعها تنتج عن الستخدام

غير المصرح به للمعلومات أو أي عنصر آخر ُينشر على الموقع اللكتروني ،وفي حالة تكبد شركة بيل أي التزام تج اه أي
من الغير عن انتهاك حقوق التأليف والنشر نتيج ًة لعملية النسخ غير المصرح به من جانب أي مستخدم للموقع اللكتروني
أو محتوياتهُ ،يعوض المستخدم المذكور شركة بيل )وشركاتها التابعة ومديريها ومسؤوليها وموظفيها ووكلئها( ويبرئ ذمتهم
من كافة المطالبات والتعويضات واللتزامات والنفقات )بما يشمل الرسوم والنفقات القانونية( التي تنتج عن النتهاك)

أنت تُواف ق على حق شركة بيل في استخدام أية صور أو محتويات أو معلومات تتقدم بها أنت على الموقع اللكتروني
لغ راض الترويج أو العلن أو لي أغ راض أخرى في جميع أنحاء العالم ،بأي وسيلة كانت وبكافة الوسائل )بما يشمل

الفيس بوك وتويتر وأي وسائل للتواصل الجتماعي معروفة في الوقت الحالي أو تُخت رع فيما بعد( ،دون تعويض أو موافقة

مسبقة ،ولشركة بيل ترخيص دائم وغير حصري وعالمي وبدون إتاوات لستخدام ونسخ أي محتوى يصدر عنك ويرسل إلى
الموقع اللكتروني ،فيما يتعلق بالترويج والتسويق لمنتجاتها وخدماتها )بما يشمل الترويج والتسويق لشركاتها التابعة()
 - (4) 3القانون المعمول به
يخضع الموقع اللكتروني لق وانين دولة المارات العربية المتحدة ،ويتم الفصل في أية دعاوى أو نزاعات تنشأ عن هذه
الحكام والشروط أو فيما يتعلق بها فص لً نهائي اً وفق اً لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي من خلل محكم واحد يعين وفق اً

لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي ،ويكون مقر التحكيم في دبي بالمارات العربية المتحدة ،وتكون لغة التحكيم هي اللغة
النجليزية)
وتحتفظ شركة بيل بحقها في تحديث هذه الحكام والشروط في أي وقت ودون إخطار)

