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وملفات تعریف اإلرتباط الخصوصیةسیاسة   
 

والشروطالبنود   
  )www.sherbiny.com"(") ھذا الموقعالشربیني  ("محمد حسن شربیني للتجارة  شركةتمتلك  -1
 .الشروط واألحكام بعنایة قراءة الموقع یرجىھذا قبل استخدام  -2
  .تعني موافقتك على ھذه الشروط فإنكالموقع باستخدام ھذا  -3
 ذلك یجوزباإلضافة إلى  ع،إذا كنت ال توافق على ھذه الشروط، یرجى عدم استخدام ھذا الموق -4

 .الشروط في أي وقت ودون سابق إنذار للشربیني تعدیل

:طبیعة الموقع  
روابط وشركاتھا التابعة ومنتجاتھا وخدماتھا باإلضافة إلى شربیني یوفر ھذا الموقع معلومات عامة عن ال

الشركات التابعة لھا، وذلك بشكل صریح ألغراض إعالمیةاقع مو . 

: تحدیث الموقع  
 .بتحدیث الموادقد تكون أي من المواد الموجودة على الموقع قدیمة ونحن لسنا ملزمین  -1
 . قد نقوم بتحدیث المحتوى على الموقع من وقت آلخر -2

:مواقع الشركات التابعة  

الخاصة مواقع االلكترونیة بما في ذلك الروابط إلى  األخرى،تم توفیر ارتباطات تشعبیة لمصادر اإلنترنت 
، ولم یتم التحقق من محتویاتھا أو التحقق أي مسؤولیة تجاه صحتھا أو دقتھا دون التابعة،بالفروع والشركات 

ویجب على المستخدم قراءة سیاسة الخصوصیة الشربیني ن قبل منھا أو مراقبتھا أو المصادقة علیھا م
 .وشروط االستخدام األخرى لتلك المواقع

:قیود على استخدام المواد  
  .أو إعادة نشرھا أو نشرھا أو نقلھا بأي شكل من األشكال الموقع أي مادة من ھذا یجوز نسخ ال -1
أو واحدة أو أكثر لشربیني مملوكة ل الموقع ھذاجمیع العالمات التجاریة أو غیرھا التي تظھر على  -2

  االستخدام.الحق في  ھ الشربینيتمنحمن الشركات التابعة لھا، أو طرف ثالث 
  .یحظر إساءة استخدام أي محتوى في ھذا الموقع أو أي عالمات تجاریة -3
محتوى دون إذن یجوز تفسیر أي شيء في ھذا الموقع على أنھ یمنح الزائر الحق في استخدام أي ال  -4

 .يالشربین كتابي من

 

 

http://www.sherbiny.com/
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: وملفات تعریف اإلرتباط الفكریةحقوق الملكیة   

ومحتویاتھ بالكامل ومیزاتھ ووظائفھ (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر جمیع  الموقع -1
المعلومات والبرامج والنصوص وشاشات العرض والصور والفیدیو والصوت والتصمیم 

 وتخضعالمواد،  الموفرین لھذهالمرخصین لھا أو  للشربیني أومملوكة  )،واالختیار والترتیب
حقوق النشر والعالمات التجاریة وبراءات االختراع  المملكة العربیة السعودیة وقوانین لقوانین

 .واألسرار التجاریة وغیرھا من قوانین حقوق الملكیة الفكریة أو حقوق الملكیة الدولیة
  تسمح لك شروط االستخدام -2

ال یجوز لك إعادة إنتاج أو توزیع أو  .الستخدامك الشخصي غیر التجاري فقط الموقعم باستخدا -
أو عرضھا علنًا أو إعادة  د الموجودة على موقعناتعدیل أو إنشاء أعمال مشتقة من أي من الموا

 :باستثناء ما یلي نقلھا،نشرھا أو تنزیلھا أو تخزینھا أو 
ك بتخزین نسخ من ھذه المواد مؤقتًا في ذاكرة الوصول العشوائي الخاص ب الحاسوبقد یقوم جھاز  -

 .بشكل عرضي للوصول إلى ھذه المواد وعرضھا
یجوز لك تخزین الملفات التي یتم تخزینھا مؤقتًا تلقائیًا بواسطة مستعرض الویب الخاص بك  -

 .ألغراض تحسین العرض
ات الموقع الستخدامك الشخصي یجوز لك طباعة أو تنزیل نسخة واحدة من عدد معقول من صفح -

 .غیر التجاري ولیس لمزید من االستنساخ أو النشر أو التوزیع
فیجوز لك تنزیل  للتنزیل،تطبیقات سطح المكتب أو الھاتف المحمول أو تطبیقات أخرى إذا قدمنا  -

نسخة واحدة على جھاز الكمبیوتر أو الجھاز المحمول الخاص بك فقط الستخدامك الشخصي غیر 
شریطة موافقتك على االلتزام باتفاقیة ترخیص المستخدم النھائي الخاصة بنا لھذه  لتجاري،ا

 . التطبیقات
فیجوز لك اتخاذ اإلجراءات  معین،إذا قمنا بتوفیر میزات وسائل التواصل االجتماعي مع محتوى  -

 .التي تم تمكینھا بواسطة ھذه المیزات
 ال یجب علیك -3

 .مواد من ھذا الموقع تعدیل أي -
إلكترونیة أو غیر ذلك) أو  مطبوعة،بأي وسیلة ( آخر،إعادة نشر أي جزء من الموقع على موقع  -

 .كجزء من أي خدمة تجاریة
استخدم أي رسوم توضیحیة أو صور فوتوغرافیة أو مقاطع فیدیو أو تسلسالت صوتیة أو أي  -

 .رسومات بشكل منفصل عن النص المصاحب
 .ھذا الموقعفي المواد  الملكیة منمة تجاریة أو إشعارات حقوق حذف أو تغییر أي حقوق نشر أو عال -
أو أي محتوى على الموقع وجمیع الحقوق غیر  ة أو مصلحة على الموقع ال یتم نقل أي حق أو ملكی -

 الشربیني.الممنوحة صراحةً محفوظة من قبل 
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خرقًا لشروط االستخدام یعتبر یعد أي استخدام للموقع غیر مسموح بھ صراحةً بموجب شروط  -
 .االستخدام وقد ینتھك حقوق النشر والعالمات التجاریة والقوانین األخرى

:العالمات التجاریة  

أسماء الشركة وأسماء العالمات التجاریة وشعارات الشركة وجمیع األسماء والشعارات وأسماء  -1
و الشركات عالمات تجاریة للشركة أمع المنتجات والخدمات والتصامیم والشعارات ذات الصلة 

ال یجوز لك استخدام ھذه العالمات دون إذن كتابي مسبق من  "التابعة لھا أو المرخصین لھا
 .ة"الشرك

جمیع األسماء والشعارات وأسماء المنتجات والخدمات والتصمیمات والشعارات األخرى الموجودة  -2
 للشربیني. على ھذا الموقع ھي عالمات تجاریة مملوكة

الحاسوب:المعلومات الموضوعة على   
 ملفات تعریف االرتباط ھي طریقة قیاسیة لتسجیل المعلومات أو التفضیالت عند استخدامك للموقع -1

الخاص  الحاسوبھي عبارة عن أجزاء نصیة صغیرة مخزنة على محرك األقراص الثابتة بجھاز 
وذلك في  للغایة،على أساس محدود نستخدم ھذه التقنیة  أساسیة،كسیاسة  .بك بواسطة خادم الموقع

المقام األول لتخزین بعض المعلومات مؤقتًا عند إتمام معاملة على موقعنا (على سبیل المثال ، أثناء 
نطلب منك قبول ملفات  لذلك قد .التسجیل أو االشتراك أو أثناء نشر الوظائف أو عند التعامل معنا)

ملفات تعریف االرتباط التي نرسلھا إلیك  ذلك فإنمع و تعریف االرتباط لبعض المعامالت الرئیسیة
  .مجھولة وال تحتفظ بمعلومات بعد إنھاء الجلسة

 .تراقب أو تتبع أي معلومات تعریف شخصیة االرتباط أوال تحدد ملفات تعریف  -2
  .الخاص بك إذا كنت ترغب في ذلك الحاسوبیمكنك مسح أو حظر ھذه المعلومات من جھاز  -3

: الضماناتالتنصل من   
یتم تقدیم المعلومات الواردة في الموقع "كما ھي" وبدون أي نوع من الضمانات سواء كانت صریحة  -1

  ضمنیة.أو 
اتخذت كل االحتیاطات الممكنة، إال أن  لھا قدأو أي من الشركات التابعة الشربیني على الرغم من أن  -2

اعات أو أخطاء أو عدم دقة قد تنشأ ال تستطیع أن تضمن ولن تكون مسؤولة عن أي انقطالشربیني 
 . افي استخدام أو محتویات الموقع أو مواقع مرتبطة بھ

من جمیع الضمانات، الصریحة أو الضمنیة، على سبیل المثال ال الحصر، الشربیني تتنصل  -3
  .الضمانات الضمنیة الخاصة بالتسویق والمالءمة لغرض معین
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لیست مسؤولة عن أي أضرار خاصة أو غیر مباشرة أو عرضیة أو تبعیة قد تنشأ عن الشربیني  -4
المواد الواردة فیھ بغض النظر عما إذا كانت  الموقع أواستخدام أو عدم القدرة على استخدام ھذا 
  .أو الشركات التابعة لھاالشربیني المواد الواردة في الموقع مقدمة من قبل 

د في ھذا الموقع دم أي تعھدات فیما یتعلق باستخدام أو نتائج استخدام المواأو تقالشربیني ال تضمن  -5
 دقتھا .من حیث صحتھا أو 

أو أي من الشركات التابعة لھا أي مسؤولیة مباشرة أو غیر مباشرة أو عرضیة الشربیني ال تتحمل  -6
استخدام أي  ل أوبالوصومرتبطة بأي شكل من األشكال  الناشئة أوأو تبعیة أو األضرار التأدیبیة 

  .مواقع مرتبطة بھذا الموقع الموقع أومحتوى على ھذا 
بالحق في إجراء تغییرات على ھذا الموقع وعلى اإلقرارات المدرجة كجزء من الشربیني تحتفظ  -7

 .الموقع في أي وقت دون إشعار

: حدود المسؤولیة  

الشركات التابعة لھا أو المرخصون لھم أو مقدمو الخدمات أو الموظفون أو الوكالء أو  الشربیني أولن تتحمل 
المسؤولون أو المدیرون بأي حال من األحوال المسؤولیة عن األضرار من أي نوع بموجب أي نظریة 

أو  بالموقع ، مرتبطةالالمواقع االلكترونیة  أي من، أو شركة الشربیني ع موقلباستخدامك  وتتعلق قانونیة تنشأ
أي خدمات أو عناصر یتم الحصول علیھا من خالل الموقع اإللكتروني  االلكتروني أوالموقع أي محتوى على 

عرضیة .، بما في ذلك أي تبعات مباشرة أو غیر مباشرة أو خاصة أو   
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