
   
 

 

 
  LVMH Swiss Manufactures SA، فرع منTAG Heuerشركة  

 شروط استخدام الموقع اإللكتروني 

"( هذه  االستخدام  االستخدام تسري شروط  موقعنا  شروط  استخدامات  جميع  على  فيها،  إليها  المشار  الوثائق  مع  جنب  إلى  جنبًا   ،)"
(، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدخول إلى موقعنا اإللكتروني  "إلكتروني موقع  )"  www.tagheuer.com اإللكتروني

الستخدامه.  التسجيل  أو  تصفحه  موقعنا   أو  استخدام  بموجبها  يمكنك  التي  والشروط  عنا  بمعلومات  هذه  االستخدام  شروط  تخبرك 
 اإللكتروني.   

 
نوصي بطباعة نسخة من   لها قبل البدء في استخدام موقعنا اإللكتروني.   يرجى قراءة شروط االستخدام هذه بعناية والتأكد من فهمك

 شروط االستخدام هذه للرجوع إليها في المستقبل. 
 

إذا كنت ال توافق على شروط االستخدام   باستخدام موقعنا اإللكتروني، فإنك تؤكد على أنك تقبل شروط االستخدام هذه وأنك ستمتثل لها. 
 دام موقعنا اإللكتروني. هذه، يجب عليك عدم استخ

  

 الشروط األخرى المعمول بها  .1

 
تحدد سياسة   تشير شروط االستخدام هذه إلى سياسة الخصوصية الخاصة بنا والتي تسري أيًضا على استخدامك لموقعنا اإللكتروني.

منتجات من موقعنا اإللكتروني، فسوف  إذا قمت بشراء   الخصوصية الخاصة بنا معلومات حول كيفية استخدامنا لبياناتك الشخصية. 
يرجى أخذ الوقت الكافي لقراءتها، ألنها تتضمن شروًطا مهمة قد تنطبق   تسري الشروط واألحكام الخاصة بنا على بيع المنتجات لك.

 عليك.
  

 معلومات عنا  .2
 

، المسجلة في  LVMH Swiss Manufactures SA، فرع من  TAG Heuerيتم تشغيل هذا الموقع اإللكتروني بواسطة شركة  
 6A, rue Louis-Joseph، ومقرها الرئيسي في  CHE-481.404.745نوشاتيل، سويسرا، بسجل التجارة والشركات تحت رقم  

Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds .سويسرا ،  
 

 حقنا في تغيير شروط االستخدام هذه  .3
 

يرجى تفقُّد هذه الصفحة من وقت آلخر للتأكد من   ت عن طريق تعديل هذه الصفحة.يجوز لنا تنقيح شروط االستخدام هذه في أي وق
سيعتبر استمرار استخدامك للموقع اإللكتروني بعد نشر أي تغييرات من هذا   أنك على علم بأي تغييرات أجريناها، ألنها ُملزمة لك. 

 القبيل قبواًل لهذه التغييرات. 
  

 اإللكترونيالتغييرات على موقعنا  .4

 
ومع ذلك، يرجى مالحظة أن المحتوى   قد نقوم بتحديث موقعنا اإللكتروني من وقت آلخر، وقد نقوم بتغيير المحتوى في أي وقت. 1.4

 الموجود على موقعنا اإللكتروني قد يكون قديًما، وأننا لسنا ملزمين بتحديثه.
 

 ، خاليًا من األخطاء أو السهو. ال نضمن أن يكون موقعنا اإللكتروني، أو أي محتوى به 2.4
  

 الوصول إلى موقعنا اإللكتروني  .5

 
 موقعنا اإللكتروني متاح مجانًا.  1.5

 
يُسمح بالدخول إلى موقعنا   نحن ال نضمن أن موقعنا اإللكتروني، أو أي محتوى عليه، سيكون متاًحا دائًما أو ال يتعرض لالنقطاع.   2.5

لن نكون   يجوز لنا تعليق أو سحب أو إيقاف أو تغيير كل أو أي جزء من موقعنا اإللكتروني دون إشعار.  اإللكتروني بشكل مؤقت. 
 موقعنا اإللكتروني غير متاح ألي سبب من األسباب في أي وقت أو ألي فترة.  مسؤولين تجاهك إذا كان

 
 أنت مسؤول عن اتخاذ جميع الترتيبات الالزمة لتتمكن من الوصول إلى موقعنا اإللكتروني.  3.5

 



   
 

 

اتصالك باإلنترنت على دراية  أنت مسؤول أيًضا عن ضمان أن جميع األشخاص الذين يدخلون إلى موقعنا اإللكتروني من خالل  4.5
 بشروط االستخدام هذه وغيرها من الشروط واألحكام المعمول بها، وأنهم يمتثلون لها.

  

 حسابك وكلمة المرور الخاصة بك .6

 
التسجيل للحصول على حساب على موقعنا اإللكتروني.   1.6 بتزويدك برمز   يمكنك  قمنا  إذا  للحصول على حسابك،  أثناء تسجيلك 

المستخدم أو كلمة المرور أو أي جزء آخر من المعلومات كجزء من إجراءاتنا األمنية، يجب عليك التعامل مع هذه المعلومات  تعريف 
 يجب عليك عدم الكشف عنها ألي طرف ثالث.  على أنها سرية.

 
لدينا الحق في تعطيل رمز تعريف المستخدم أو كلمة المرور، سواء اخترتها أنت أو خّصصناها نحن لك، في أي وقت، إذا كان    2.6

 شروط االستخدام هذه. في رأينا المعقول أنك فشلت في االمتثال ألي من أحكام 
 

كلمة المرور الخاصة بك، يرجى االتصال    إذا كنت تعرف أو تشك في أن أي شخص آخر غيرك يعرف رمز تعريف المستخدم أو  3.6

 . https://www.tagheuer.com/contactبنا على الفور على 
 

االطالع على سياسة  يرجى   قد نستخدم المعلومات التي قدمتها لنا لالتصال بك بشأن المنتجات أو الخدمات التي نعتقد أنها قد تهمك.  4.6
الرابط   على  متاح  هو  كما  المعلومات،  من  مزيد  على  للحصول  بنا  الخاصة  الخصوصية 

 .policy-https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy التالي
  

 حقوق الملكية الفكرية  .7

 
و/ أو المرخصون التابعون لها جميع الحقوق وحقوق الملكية والمصلحة المرتبطة بالموقع اإللكتروني،    TAG Heuerتمتلك    1.7

الفيديو   ومقاطع  الصوتية  والمواد  الفوتوغرافية  والصور  والرسومات  النصوص  جميع  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما 
الرموز الحاسوبية والمواد األخرى الواردة أو المعروضة على الموقع اإللكتروني )"المحتوى"(،  والشعارات واألعمال الفنية والبيانات و

باإلضافة إلى شكل الموقع اإللكتروني ومظهره وتصميمه وتنظيم المحتوى عليه، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي حقوق  
االختراع، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية الواردة في  نشر وعالمات تجارية )كما هو محّدد أدناه( وحقوق براءات  

هذه األعمال محمية بقوانين ومواثيق حقوق النشر حول   وال يمنحك استخدامك للموقع اإللكتروني ملكية أي محتوى عليه. هذه الفقرة. 
ترخيًصا محدوًدا وقاباًل لإللغاء وغير    TAG Heuerووفقًا لشروط االستخدام هذه، تمنحك شركة   جميع هذه الحقوق محفوظة.  العالم.

قابل للترخيص من الباطن وغير قابل للنقل، وذلك في استخدام الموقع اإللكتروني، والمواد الواردة فيه الستخدامك الشخصي والمنزلي  
 والخاص فقط. 

 
كتروني الستخدامك الشخصي، ويمكنك يمكنك طباعة نسخة واحدة وتنزيل مقتطفات من أي صفحة )صفحات( من موقعنا اإلل  2.7

 توجيه انتباه اآلخرين داخل مؤسستك إلى المحتوى المنشور على موقعنا اإللكتروني. 
 

ال يجوز لك تعديل النسخ الورقية أو الرقمية ألي مواد قمت بطباعتها أو تنزيلها بأي شكل من األشكال، وال يجوز لك استخدام أي    3.7
 رافية أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية أو أي رسومات بشكل مجتزأ من المحتوى المرتبط بها. رسوم توضيحية أو صور فوتوغ

 
ال يجوز لك استخدام أي جزء من المحتوى على موقعنا اإللكتروني ألغراض تجارية دون الحصول على ترخيص محّدد للقيام    4.7

 بذلك منا أو من المرّخصين لدينا. 
 

و تنزيل أي جزء من موقعنا اإللكتروني، بما يخالف شروط االستخدام هذه، فسيبُطل حقك في استخدام  إذا قمت بطباعة أو نسخ أ 5.7
 موقعنا اإللكتروني على الفور، ويجب عليك، وفقًا الختيارنا، إعادة أو إتالف أي نسخ من المواد التي قمت بإعدادها.

 
 العالمات التجارية  . 8 
 

على   هي المالكة للعالمات التجارية المسّجلة وغير المسّجلة في مختلف الواليات القضائية حول العالم.  TAG Heuerشركة    1.8
تعد " المثال،  تجارية سويسرية مسّجلة لشركة    TAG Heuer" وشعار  Heuer" و"TAG HEUERسبيل   LVMHعالمات 

Swiss Manufactures SA . ات الخدمة واألسماء التجارية )يُشار إليها بشكل  بشكل عام، العالمات التجارية والشعارات وعالم
فردي، "العالمة التجارية"، ويُشار إليها مجتمعةً، "العالمات التجارية"( المعروضة على الموقع اإللكتروني أو على المحتوى المتاح  

يجوز استخدامها ما لم    وآخرين، وال TAG Heuerمن خالل الموقع اإللكتروني، هي عالمات تجارية مسجلة وغير مسجلة لشركة  
 يسمح بذلك مالك العالمة التجارية. 

 
جميع العالمات التجارية غير المملوكة لنا والتي تظهر على الموقع اإللكتروني أو على خدمات الموقع أو من خاللها، إن وجدت،    2.8

الموقع اإللكتروني على أنه يمنح، ضمنيًّا، أو توقيفيًّا،  ال يجوز تفسير أي شيء وارد على  هي ملك لمالك العالمة التجارية الخاصة به. 

https://www.tagheuer.com/contact
https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy


   
 

 

أو بغير ذلك، أيَّ ترخيص أو حق في استخدام أي عالمة تجارية معروضة على الموقع اإللكتروني دون إذن كتابي منا أو من مالك  
 ضة على الموقع اإللكتروني. ويُحظر تماًما إساءة استخدام العالمات التجارية المعرو  العالمة التجارية من الطرف الثالث. 

 

 نشاط العمالء المحظور  .9
 

ما لم يُسمح صراحةً في شروط االستخدام هذه أو بموافقتنا الكتابية، ال يجوز لك نسخ محتويات هذا الموقع، أو إعادة إنتاجها، أو    1.9
، أو تعديلها، أو إنشاء أعمال مشتقة منها، أو  توزيعها، أو نشرها، أو الدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بها، أو عرضها، أو تقديمها

أنت توافق على عدم استخدام موقعنا اإللكتروني ألي أغراض تجارية أو خاصة   نقلها، أو بيعها، أو استغاللها بأي شكل من األشكال. 
 بقطاع األعمال. 

 
عليك:   2.9 "العنكبة"  1) يُحظر  في  االنخراط   )spidering    "الويب "كشط  أو  اإلنترنت،  أو  screen scrapingعلى شبكة   ،

الويب"   بيانات  أو غيرها من  data scraping"استخالص  الشبكات الالسلكية  أو عناوين  اإللكتروني،  البريد  أو حصد عناوين   ،
و تسجيل الدخول إليه أو التسجيل  معلومات االتصال أو المعلومات الشخصية، أو أي وسيلة تلقائية أخرى للوصول إلى موقع اإلنترنت، أ

فيه أو االشتراك في أي خدمات أو ميزات معروضة على الموقع اإللكتروني أو من خالله، أو الحصول على قوائم المستخدمين أو  
  الحصول على معلومات أو ميزات أخرى أو الوصول إليها على الموقع اإللكتروني أو منه أو من خالله، أو الحصول على الخدمات 
المقدمة على الموقع اإللكتروني أو من خالله، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي معلومات موجودة على أي خادم أو قاعدة  

( الحصول أو محاولة الحصول على  2بيانات متصلة بالموقع اإللكتروني أو أي خدمات مقدمة على الموقع اإللكتروني أو من خالله؛ )
نظمة الكمبيوتر، أو المواد، أو المعلومات، أو أي خدمات متاحة على الموقع اإللكتروني أو من خالله بواسطة  وصول غير مصرح به أل

( استخدام الموقع اإللكتروني أو الخدمات المتاحة عليه أو من خالله بأي وسيلة بقصد عرقلة الموقع اإللكتروني أو هذه  3أي وسيلة؛ )
تها، أو إضعافها، أو إحداث تداخل في استخدام أي طرف آخر واستمتاعه بالموقع اإللكتروني، بما  الخدمات، أو إتالفها، أو إثقال طاق

( استخدام الموقع  4في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، إرسال رسائل جماعية غير مرغوب فيها أو "إغراق" الخوادم بالطلبات؛ )
ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الملكية أو الحقوق القانونية األخرى  اإللكتروني أو خدمات أو ميزات الموقع اإللكتروني بشكل  

( استخدام الموقع اإللكتروني أو خدمات الموقع اإللكتروني في انتهاك أي قانون معمول  5الخاصة بنا أو بأي طرف ثالث خاص بنا؛ أو )
 به. 
 

عم محاولة أي شخص آخر( للتحايل، أو الهندسة العكسية، أو فك  محاولة )أو تشجيع أو د  أنت توافق أيًضا على أنه ال يجوز لك  3.9
ح به على هذا النحو.  التشفير، أو تغيير الموقع اإللكتروني بأي طريقة، أو التدخل فيه أو في محتواه، أو استخدامهما بشكل غير مصرَّ

م يتم نشرها عن قصد أو إتاحتها من خالل  ال يجوز لك الحصول أو محاولة الحصول على أي مواد أو معلومات من خالل أي وسيلة ل
 الموقع اإللكتروني. 

 
  

 تعليقاتك ومالحظاتك والمشاركات األخرى  .10

 
نرحب باقتراحاتك، ومالحظاتك، وأفكارك، وغيرها من المشاركات المقّدمة )"مواّد المشاركة"( حول الموقع اإللكتروني ومحتواه    1.10

( تتعّهد وتضمن أن مواّد المشاركة أصلية، وأنه ال يوجد  1) ومع ذلك، من خالل تقديم أو إرسال مواد المشاركة إلينا، فإنك: ومنتجاتنا.
لها ال ينتهك أي حقوق    TAG Heuerأي حقوق فيها، وأن مواّد المشاركة هذه أو ما يترتب عليها من استخدام    أي طرف آخر لديه 

( تمنحنا نحن والشركات التابعة لنا حقًّا وترخيًصا  2ألطراف ثالثة أخرى، وأن أي "حقوق أدبية" في مواّد المشاركة تم التنازل عنها، و)
ا، ودائًما، وغير قابل لإللغاء، وغير حصري وقاباًل للتحويل بالكامل، وقاباًل للتنازل عنه والترخيص  بدون حقوق ملكية، ومطلقًا، وعالميًّ 

وتوزيعها،  المواد،  وإنشاء أعمال مشتقة من هذه  وتعديل ومواءمة ونشر وترجمة  إنتاج  وإعادة  الباطن؛ وذلك الستخدام ونسخ  من 
يًّا أو جزئيًّا( أو دمجها في أعمال أخرى بأي شكل أو وسيلة إعالمية أو تقنية  وتنفيذها، وعرضها، وصنعها، وبيعها وتصديرها )كل

 معروفة اآلن أو يتم تطويرها في المستقبل. 
 

ال يمكننا أن نكون مسؤولين عن الحفاظ على أي مواّد مشاركة تقّدمها لنا، ويجوز لنا حذف أو إتالف أّيٍّ من مواد المشاركة هذه    2.10
ستعتبر أي مواد مشاركة ليست خصوصية أو سرية، ويمكن استخدامها من قِبَلنا بأي طريقة تتوافق مع شروط االستخدام   في أي وقت.

 هذه وسياسة الخصوصية الخاصة بالموقع اإللكتروني. 

 

ل عليه  .11  ال يُعوَّ

 
ال يُقصد به أن يكون بمثابة نصيحة   يتم توفير المحتوى الموجود على موقعنا اإللكتروني للحصول على معلومات عامة فقط.  1.11

ل عليها. تعّوِ أو االمتناع عنه على أساس   يجب أن  اتخاذ أي إجراء  قبل  أو متخصصة  يجب عليك الحصول على مشورة احترافية 
 المحتوى الموجود على موقعنا اإللكتروني.

 



   
 

 

المعلومات   2.11 لتحديث  نبذل جهوًدا معقولة  أننا  الرغم من  إقرارات أو  على  نقدم أي  الموجودة على موقعنا اإللكتروني، فإننا ال 
نحاول   تعهّدات أو ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بأن المحتوى الموجود على موقعنا اإللكتروني دقيق أو كامل أو حديث.

 ا ضمان دقة األلوان التي تراها على جهازك. ومع ذلك، ال يمكنن  أيًضا عرض ألوان المنتجات التي تراها على الموقع اإللكتروني بدقة.
  

 إخالء المسؤولية عن الضمانات وحدود المسؤولية  .12

 
باستثناء أي   1.12 بمحتوياته "كما هو"  الموقع اإللكتروني  توفير هذا  يتم  بها،  المعمول  القوانين اإللزامية  به  إلى أقصى حد تسمح 

بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي ضمان للمعلومات، والبيانات،  ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية،  
وخدمات معالجة البيانات، ووقت التشغيل أو الوصول غير المنقطع، وأي ضمانات تتعلق بإتاحة المعلومات، أو دقتها، أو فائدتها أو  

سويق أو الصالحية لالستخدام في أي غرض خاص،  محتواها، وأي ضمانات للملكية أو عدم انتهاك الحقوق أو ضمانات صالحية الت 
والضمنية.  الصريحة  الضمانات  هذه  وجميع  أي  نخلي مسؤوليتنا عن  هذا  بموجب  أو   ونحن  اإللكتروني  الموقع  أن  نضمن  نحن ال 

منقطعة، أو خالية من األخطاء،  الخدمات أو المحتوى أو الوظائف أو المواد الواردة فيه ستُقدَّم في وقتها المناسب، أو أنها آمنة، أو غير  
ال   نحن ال نقدم أي ضمان على أن الموقع اإللكتروني سوف يلبي متطلبات المستخدم. كما ال نضمن بأنه سيتم تصحيح هذه العيوب.

مان  تُنشئ أي نصائح أو نتائج أو معلومات، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، تحصل عليها منا أو من خالل الموقع اإللكتروني، أي ض
 غير منصوص عليه صراحةً في هذه الشروط. 

 
ال يوجد في شروط االستخدام هذه ما يستبعد أو يقيّد مسؤوليتنا عن الوفاة أو اإلصابة الشخصية الناشئة عن إهمالنا، أو احتيالنا،  2.12

 ي أو يقيّدها.أو تقديمنا بيانات زائفة بغرض االحتيال، أو أي مسؤولية أخرى قد ال يستبعدها القانون السويسر
 

لن نكون مسؤولين تجاهك أو أي مستخدم آخر عن أي خسارة أو ضرر، سواء المتعلقة بالعقد، أو في حالة وقوع ضرر، أو   3.12
اإلهمال، أو مخالفة الواجب القانوني، أو غير ذلك، حتى إن كان ذلك متوقعًا وناشئًا فيما يتعلق أو بموجب: االستخدام أو عدم القدرة  

 خدام موقعنا اإللكتروني؛ و/ أو االستخدام أو االعتماد على أي محتوى معروض على موقعنا اإللكتروني. على است 
 

يرجى مالحظة أنه، على وجه الخصوص، لن نتحمل المسؤولية عن خسارة األرباح، أو المبيعات، أو األعمال، أو اإليرادات،   4.12
أو فقدان فرص العمل أو السمعة أو الشهرة، أو أي خسارة أو أضرار غير مباشرة  أو انقطاع األعمال، أو خسارة المدخرات المتوقعة،  

 أو مترتبة على ذلك. 
 

، أو هجوم الحرمان من الخدمة الموزعة  virusلن نتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو أضرار ناتجة عن فيروس حاسوبي   5.12
distributed denial-of-service attack أخرى ضارة تقنيًّا قد تصيب معّدات الكمبيوتر الخاص بك، أو برامجه،  ، أو أي مادة

أو البيانات أو المواد األخرى المملوكة لك؛ بسبب استخدامك لموقعنا اإللكتروني أو تنزيلك ألي محتوى موجود عليه، أو على أي موقع  
 إلكتروني مرتبط به. 

 
لى المسؤولية الناشئة نتيجةً لتزويدك بأي منتجات أو خدمات منا، والتي سيتم  سيتم تطبيق قيود واستثناءات مختلفة للمسؤولية ع 6.12

 تحديدها في الشروط واألحكام الخاصة بنا.
  

 حظر تحميل المحتوى على موقعنا اإللكتروني  .13

 
إذا قمت بتحميل   ال يجوز لك تحميل محتوى على موقعنا اإللكتروني أو التواصل مع مستخدمين آخرين لموقعنا اإللكتروني.  1.13

 محتوى على موقعنا اإللكتروني أو تواصلت مع مستخدم آخر لموقعنا اإللكتروني بما يتعارض مع شروط االستخدام هذه: 
 

 سنقوم فوًرا بإزالة أي مشاركة تقوم بها على موقعنا اإللكتروني )حسب االقتضاء(؛  1.1.13
إذا كنت مستخدًما ومستهلًكا، فهذا يعني   لشروط االستخدام هذه. ستكون مسؤواًل أمامنا وتعّوِضنا عن أي انتهاك    2.1.13

 أنك ستكون مسؤواًل عن أي خسارة أو ضرر نتعرض له نتيجة النتهاكك لشروط االستخدام هذه؛ وكذلك 
  لن نكون مسؤولين أو ُملَزمين قانونيًّا تجاه أي طرف ثالث عن محتوى أو دقة أي محتوى تنشره أنت أو أي مستخدم   3.1.13

 آخر لموقعنا اإللكتروني. 
 

إذا قمت بتحميل محتوى على موقعنا اإللكتروني أو تواصلت مع مستخدم آخر لموقعنا اإللكتروني، فقد نكشف عن هويتك ألي   2.13
القانونية )بما في  طرف ثالث يدعي أن أيًّا من المحتويات التي قمَت بنشرها أو تحميلها على موقعنا اإللكتروني يمثّل انتهاًكا لحقوقه  

 ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، حقوق الملكية الفكرية، أو حقّهم في الخصوصية(. 
 

 الربط بموقعنا اإللكتروني  .14

 
إذا كنت ترغب في استخدام أي محتوى على موقعنا اإللكتروني،   يجب أال يتم تأطير موقعنا اإللكتروني في أي موقع إلكتروني آخر. 

 . https://www.tagheuer.com/contact يرجى االتصال بنا عن طريق الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة.يجب عليك  

https://www.tagheuer.com/contact


   
 

 

  

 VIRUSESالفيروسات  .15

 
 . virusesأو الفيروسات  bugsنحن ال نضمن أن يكون موقعنا اإللكتروني آمنًا أو خاليًا من األخطاء البرمجية  1.15

 
يرجى   أنت مسؤول عن ضبط تكنولوجيا المعلومات وبرامج الكمبيوتر والمنصة الخاصة بك للوصول إلى موقعنا اإللكتروني.  2.15

 وسات. التأكد من استخدام برنامج الحماية من الفير
 

، أو برمجيات أحصنة طروادة  virusesيجب أال تسيء استخدام موقعنا اإللكتروني عن طريق اإلدخال المتعّمد للفيروسات   3.15
 ، أو أي مواد أخرى خبيثة أو ضارة تقنيًّا.logic bombs، أو القنابل المنطقية  worms، أو الديدان الحاسوبية  trojansالخبيثة  

، أو هجوم الحرمان من الخدمة  denial-of-service attackا اإللكتروني عبر هجوم الحرمان من الخدمة  ويجب أال تهاجم موقعن 
 . distributed denial-of-service attackالموزعة 

 
ح به إلى موقعنا اإللكتروني، أو الخادم الذي تم إيداع موقعنا اإللكتروني علي  4.15 ه،  يجب أال تحاول الحصول على وصول غير مصرَّ

وسنقوم باإلبالغ   وبانتهاك هذا الشرط، قد ترتكب جريمة جنائية. أو أي خادم أو كمبيوتر أو قاعدة بيانات متصلة بموقعنا اإللكتروني. 
في حالة   عن أي انتهاك من هذا القبيل إلى السلطات المختصة إلنفاذ القانون، وسوف نتعاون مع هذه السلطات بالكشف عن هويتك لهم.

 ا االنتهاك، سيبُطل حقك في استخدام موقعنا اإللكتروني على الفور. حدوث مثل هذ
 
  

 روابط المواقع اإللكترونية للطرف الثالث  .16

 
عندما يحتوي موقعنا اإللكتروني على روابط لمواقع إلكترونية ومصادر معلومات أخرى مقدَّمة من أطراف ثالثة، يتم توفير هذه الروابط  

مالحظة أن هذه المواقع اإللكترونية لها سياسات الخصوصية وشروط االستخدام الخاصة بها، والتي يجب عليك  يرجى   لمعلوماتك فقط. 
ال نتحمل أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع اإللكترونية أو الصفحات،   قراءتها قبل الوصول إلى المواقع اإللكترونية للطرف الثالث.

 ي نوع قد يتم تكبدها نتيجة ألي ارتباط بها. وال نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر من أ
 

  أحكام متفّرقة .17
 

تنازاًل عن هذا الحق أو الشرط.  إذا وجدت محكمة ذات   ال يمثّل فشلنا في ممارسة أو إنفاذ أي حق أو شرط من شروط االستخدام 
أن المحكمة يجب أن تسعى إلى تفعيل  اختصاص قضائي أن أي شرط من شروط االستخدام غير صالح، فرغم ذلك يتفق الطرفان على  

 نوايا األطراف على النحو المبيَّن في هذا الشرط، وتظل شروط االستخدام األخرى سارية بكامل الصالحية وملِزمة وواجبة التطبيق. 
 

 القانون المعمول به  .18

 
إذا كنت مستهلًكا سويسريًّا، فعلى كّلٍّ   السويسري. إذا كنت مستهلًكا، يرجى مالحظة أن شروط االستخدام هذه تخضع للقانون   1.18

 الموافقة على أن محاكم سويسرا ستكون هي صاحبة االختصاص القضائي حصريًّا.  - نحن وأنَت  -منا 
 

ويوافق  إذا كنت تمثّل شركة، فإن شروط االستخدام هذه )وأي نزاعات أو مطالبات غير تعاقدية( سيحكمها القانون السويسري،   2.18
 كلٌّ منا على االختصاص القضائي الحصري لمحاكم نوشاتيل )سويسرا(. 


