شروط االستخدام
يرجى قراءة المعلومات الواردة أدناه بدقّة .المعلومات الواردة على صفحات هذا الموقع تمت صياغتها
ونشرها من قبل شركة بينيمار الشرق االوسط ش.ذ.م.م وفق شروط االستخدام التالية .باستخدامكم هذا
الموقع تصبحون ملزمين أمام القانون بهذه الشروط ،التي يبدأ تطبيقها فور استخدامكم للموقع .في حال عدم
موافقتكم االلتزام قانونيا ً بالشروط التالية ،يرجى عدم استخدام  /تصفّح هذا الموقع.

زوار الموقع
ّ
صص لألفراد المقيمين خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة .بناء
إن محتوى هذا الموقع غير مو ّجه او مخ ّ
عليه ينحصر اختصاصه في الداخل وال يتعدّاه إلى خارج حدود دولة اإلمارات العربية المتحدة.
للعلم ،إن محتوى هذا الموقع مو ّجه حصرا ً لألفراد داخل اإلمارات العربية المتحدة المختصيّن وأصحاب
الخبرات في صناعة اليخوت وفق القوانين .لن تنخرط شركة بينيمارالشرق االوسط ش.ذ.م.م بأي عمل
المخولين بذلك .على األشخاص المقيمين في اإلمارات العربية
أوأنشطة مرتبطة باليخوت إال مع األفراد
ّ
صصين في هذا المجال عدم اعتماد الموقع كمرجع إال في حال تنطبق عليهم شروط
المتحدة غير المتخ ّ
االستخدام.

البيانات الشخصيّة ،حماية الخصوصية وملفات تعريف االرتباط
عليكم التأ ّكد من محتوى البيانات الشخصيّة التي تقدّمونها من خالل هذا الموقع والتي سيت ّم إعتمادها إثر
المرجو من قبلكم .لن يت ّم اعتمادها ألي غرض آخر.
موافقتكم وللهدف
ّ
ال يس ّجل هذا الموقع أو يحفظ تلقائيا ً بياناتكم الشخصيّة ،إال لحفظ عنوان بروتوكول اإلنترنت الخاص بكم
 ،IPوالجلسة الخاصة بتطبيقات الشبكة العنكبوتية مثل مدّة زيارة الموقع والمتصفّح المستخدم لغرض
اإلحصاء.

شركة بينيمار الشرق االوسط ش.ذ.م.م
مقر شركة بينيمار الشرق األوسط ذ.م.م هو إمارة دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وهي شركة
إن ّ
محدودة المسؤولية .شركة بينيمار الشرق االوسط ش.ذ.م.م مر ّخصة ومس ّجلة تعمل من مكاتبها في برج
الحواي ،الطابق التاسع ،مكتب رقم  ،904شارع الشيخ زايد ،اإلمارات العربية المتحدة ،صندوق بريد رقم
 29717دبي.

األخذ بالعلم
يهدف الموقع إلى نشر المعلومات فقط .يجب عدم تفسير أو اعتبار أي من محتوى الموقع على أنه دعوة أو
إخطار لبيع أو شراء يخت أو سلع أو منتجات مرتبطة باليخوت ،أو توفير خدمات إستشاريّة ،أو تقديم
اقتراحات أو المشاركة بأي صفقة أو عمليّة تجارية.
باإلضافة إلى ذلك ،إن المعلومات المتوافرة على الموقع بما فيها كافة اآلراء أو أي محتوى آخر ،ال تش ّكل
صصة أو خدمات ماليّة أو في مجاالت المحاسبة أو الرسوم الضريبية أو خدمات
أي خدمات إستشارية متخ ّ
قانونية أو استثماريّة.

الضمانات -حدود المسؤولية القانونية
يخضع محتوى هذا الموقع للتحديث والمراجعة الدوريّة .وفي الوقت الذي نسعى فيه إلى التأكد من ص ّحة
ودقّة المواد المدرجة في الموقع ،لن نكون مسؤولين عن ورود أي أخطاء أو عيوب ناجمة عن أسباب تقنيّة.
ونحتفظ بحقنا في حذف أو تعديل جزئي أو كلّي ألي معلومة ترد على الموقع بدون إشعار مسبق.

لن تكون شركة بينيمار الشرق األوسط ش.ذ.م.م مسؤولة عن أي نوع من أنواع الخسائر أو األضرار،
سواء كانت هذه األضرار متوقّعة أو يمكن توقّعها أو معلومة أو غير ذلك .وتحرص الشركة بأال يتض ّمن
المحتوى المتاح على موقعها أي أخطاء أو معلومات غير دقيقة أو فيروسات .كما تحرص في موقعها على
تقديم النوعية الجيدة ومالءمة الغرض وعدم التعدي واألمن والدقة .وال تضمن شركة بينيمار الشرق األوسط
خلوها من الخطأ أو أن العيوب سيت ّم إصالحها أو
ش.ذ.م.م عدم انقطاع الخدمات المتض ّمنة في الموقع أو ّ
خلو الموقع من الفيروسات.
ال تتح ّمل شركة بينيمار الشرق األوسط ش.ذ.م.م وجميع المساهمين في الموقع أي مسؤولية فيما يتعلق بأي
يتعرض لها أي شخص وتشمل الوفاة أو اإلصابة على سبيل
أضرار أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة
ّ
التصرف أو سوء استخدام الموقع.
المثال ال الحصر ،أو أي اضرار ناجمة عن اإلهمال أو سوء
ّ

حقوق الملكية الفكرية
تمتلك شركة بينيمار الشرق األوسط ش.ذ.م.م هذا الموقع وتحتفظ بكافة حقوق الملكية الفكرية التابعة له بما
والصور والشعارات والعالمات التجارية ( المس ّجلة منها وغير
فيها حقوق الطبع والتصميم واألسماء
ّ
المس ّجلة) ،وتبقى جميعها ملكا ً لشركة بينيمار الشرق األوسط ش.ذ.م.م (أو طرف ثالث مر ّخص له) في أي
وقت.

إن محتوى هذا الموقع خاضع لحقوق النشر مع جميع الحقوق المحفوظة .تحتفظ شركة بينيمار الشرق
األوسط ش.ذ.م.م بكامل حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية لهذا الموقع .يمكنكم تحميل أو طباعة صفحات
و/أو بعض محتويات الموقع بشرط ان يكون لالستخدام الشخصي أو المحلّي فقط من دون ّ
التصرف أو
حق
ّ
حذف أي من المحتوى.
ال يسمح بتنزيل أو نسخ أي جزء من محتويات الموقع لالستخدام أو التوزيع  ،كما ال يجوز تعديل أو إعادة
عرض أي من المحتوى على مواقع أخرى أو استخدامها ألغراض تجارية من دون إذن ّ
خطي مسبق من
جهتنا .وال يمكنكم إضافة أي شيء إلى المواد المدرجة على الموقع ،وال يمكنكم مزج محتوى المواد مع أي
مواد أخرى.
سيكون االخفاق في االلتزام بشروط وبنود االستخدام أو أي سوء استخدام أو انتهاك أو مخالفة لهذه الشروط
سيكون موضع للمالحقة القانونية .تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المحفوظة.

مواقع الطرف الثالث
إن الروابط المتوافرة على الموقع تم ّكنكم من ترك الموقع .ال تخضع الروابط الموجودة على الموقع لرقابة
شركة بينيمار الشرق األوسط ش.ذ.م.م ،وال تتح ّمل الشركة مسؤولية أي من محتويات هذه المواقع أو أي
رابط في هذه المواقع ايضاً .توفّر شركة بينيمار الشرق األوسط ش.ذ.م.م هذه الروابط على موقعها لتوفير
مساعدة إضافية لكم وال ترتبط الشركة بأي منها.

القوانين واألحكام
تخضع كافة شروط استخدام الموقع وكل ما يتعلّق بها للقوانين المرعية اإلجراء في دولة اإلمارات العربية
المتحدة واألحكام المطبّقة في محاكم دولة اإلمارات .في حال الدخول إلى الموقع من خارج دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،تتح ّملون مسؤولية االمتثال للقوانين المحلية المعمول بها..

