الشروط واألحكام
التحديث األخير 06 :أغسطس 2017
ترجو ذي جيت  1منك أن تقرأ هذه الشروط واألحكام (المشار إليها فيما يلي باسم "الشروط" أو " الشروط واألحكام ") بعناية
قبل استخدام الموقع اإللكتروني لـذي جيت (المشار إليه فيما يلي باسم "الموقع") والذي تديره ذي جيت ،وهو مملوك لشركة
ذي جيت ميدل ايست -فرع دبي.
وصولك إلى الموقع واستخدامه مشروط بقبولك لهذه الشروط واالمتثال لها ،وكما تخطرك ذي جيت بموجبه بأن الشروط
تنطبق على جميع الزوار والمستخدمين وغيرهم ممن يصلون إلى الموقع أو يستخدمونه.
وبمجرد الوصول إلى الموقع أو استخدامه ،فإنك توافق على االلتزام بهذه الشروط ،وفي حالة عدم الموافقة على أي جزء من
الشروط ،فلديك الحق ولكن سيعوقك ذلك من إمكانية الوصول إلى الموقع.
يجب أال يقل عمرك عن  18عا ًما الستخدام هذا الموقع  .باستخدام هذا الموقع وبموافقتك على هذه الشروط واألحكام فإنك
تضمن وتؤكد أنك تبلغ من العمر  18عا ًما على األقل  .يُحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما التسجيل
كمستخدم لهذا الموقع وال يُسمح لهم بالتعامل أو استخدام الموقع .
 .1معلومات الحسابات واآلمان
عند إنشاء حساب معنا  ،يجب عليك تزويدنا بمعلومات دقيقة وكاملة وحديثة في جميع األوقات .ويشكل عدم القيام بذلك خر ًقا
للشروط ،مما قد يؤدي إلى اإلنهاء الفوري لحسابك على موقعنا ،وبمجرد أن تدرك أن معلوماتك غير دقيقة ،يجب عليك
إكمالها وتعديلها على الفور.
وأنت مسؤول عن حماية وحفظ كلمة المرور التي تم إنشاءها والتي تستخدم للوصول إلى الموقع وألي أنشطة أو إجراءات
بموجب كلمة المرور الخاصة بك ،سوا ًء كانت كلمة المرور الخاصة بك مع موقعنا أو خدمة تابعة لجهة خارجية .عالوة
على ذلك  ،فأنت مسؤول عن الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي تحتفظ بها على حسابك .
وبموافقتك على هذه الشروط ،فإنك توافق على عدم الكشف عن كلمة المرور الخاصة بك أو معلومات الحساب الخاص بك
ألي طرف ثالث آخر ،ويجب عليك إخطارنا على الفور بمجرد علمك بأي خرق ألمان كلمة المرور أو تفاصيل حسابك أو
أي استخدام غير مصرح به لحسابك.
وقد تكون مسؤوالً عن عدم إخطارنا والتنبيه فيما يتعلق بالخسائر المحتملة التي قد تتكبدها ذي جيت أو أي مستخدم أو زائر
آخر بسبب قيام شخص آخر باستخدام معلوماتك السرية.

 1ذي جيت ميدل ايست -فرع دبي
 .2روابط لمواقع إلكترونية أخرى
قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع أو خدمات ويب خاصة بجهات خارجية ال تملكها أو تسيطر عليها ذي جيت .

ال تستطيع ذي جيت السيطرة وال تتحمل أي مسؤولية عن المحتوى أو سياسات الخصوصية أو الممارسات الخاصة بأي من
مواقع الويب أو الخدمات الخاصة بالجهات الخارجية .
وأنت تقر وتوافق كذلك على أن ذي جيت لن تكون مسئولة أو مدانة ،بشكل مباشر أو غير مباشر أو بصورة عرضية أو
بالتبعية عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناتجة عن بسبب أو بواسطة إستخدام أو االعتماد على أي من هذه
المحتويات أو البضائع أو الخدمات المتاحة على أو من خالل أي من هذه المواقع أو الخدمات على شبكة اإلنترنت أو أي
خسارة أو ضرر من أي نوع ينشأ عن فقدان البيانات أو األرباح الناتجة عن أو فيما يتعلق باستخدام هذا الموقع .2
تتم المعامالت عبر اإلنترنت من خالل بوابة دفع معتمدة ،وتنصحك ذي جيت بشدة بقراءة الشروط واألحكام وسياسات
الخصوصية الخاصة بأي من مواقع أو خدمات الطرف الثالث التي تزورها والتي ال تتحمل ذي جيت أية مسؤولية عنها على
اإلطالق .
 .3فسخ العقد
يحق لنا إنهاء أو تعليق الوصول إلى موقعنا على الفور ،دون إشعار مسبق أو مسؤولية ،ألي سبب من األسباب ،بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر ،إذا قمت بخرق الشروط.
جميع أحكام الشروط التي بطبيعتها يجب أن تمنع فسخ العقد سوف تمنع فسخ العقد .
عند الفسخ ،سيتوقف حقك في استخدام الموقع على الفور .إذا كنت ترغب في إنهاء حسابك ،يمكنك ببساطة التوقف عن
اإلستمرار في استخدام الموقع .
 .4القانون الواجب تطبيقه وفض النزاعات
تخضع هذه الشروط وتفسر وفقًا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.
فشلنا في تطبيق أي حق أو حكم من هذه الشروط ال يعتبر تنازالً عن هذه الحقوق  .إذا تم اعتبار أي بند من هذه الشروط غير
صالح أو غير قابل للتنفيذ من قبل المحكمة  ،فستظل بنود األحكام المتبقية من هذه الشروط سارية.
تشكل هذه الشروط كامل االتفاقية بيننا فيما يتعلق بموقعنا ،وتبطل وتحل محل أي اتفاقيات سابقة قد تكون بيننا فيما يتعلق
بالموقع .
إذا لم نتمكن من إيجاد حلول ودية ،عن طريق التفاوض ،فإن أي نزاع خالل فترة زمنية مقبولة –والتي ال تتجاوز  45يو ًما
فقط عندها يحق ألي من الطرفين تقديم مثل هذا الخالف أو النزاع إلى الوساطة .وإذا تعذر حل النزاع عن طريق الوساطة،فيُصبح لألطراف حرية متابعة أي حق أو تعويض متاح لهم بموجب القانون المعمول به ،مع مراعاة قيود المسؤولية الواردة
في هذه الشروط.
 .5التغييرات في الشروط واألحكام
نحن نحتفظ بالحق ،حسب تقديرنا الخاص ،في تعديل أو استبدال هذه الشروط في أي وقت كان .إذا كانت المراجعة هامة،
فسوف نحاول تقديم إشعار لمدة  30يو ًما على األقل قبل سريان مفعول أي شروط جديدة ،وإن ما يشكل تغييرا ً هاما ً سيتم
تحديده وفقًا لتقديرنا المطلق.
من خالل االستمرار في الوصول إلى موقعنا أو استخدامه بعد أن تصبح هذه المراجعات نافذة ،فأنت توافق على االلتزام
بالشروط المنقحة .إذا كنت ال توافق على الشروط الجديدة  ،فيمكنك التوقف عن استخدام الموقع .
 .6الترخيص الستخدام الموقع
ما لم ينص على خالف ذلك  ،تمتلك ذي جيت و  /أو الجهات المرخص لها حقوق الملكية الفكرية في الموقع والمواد على
الموقع ،ومع مراعاة الترخيص أدناه  ،جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة .

يمكنك إستعراض والتنزيل ألغراض التخزين المؤقت فقط وطباعة صفحات من موقع الويب لالستخدام الشخصي الخاص
بك ،مع اتباع القيود الواردة أدناه وفي أي مكان آخر في هذه الشروط .
ال يحق لك:
 إعادة نشر المواد من هذا الموقع (بما في ذلك إعادة النشر على موقع آخر). بيع أو تأجير أو ترخيص مواد فرعية من الموقع اإللكتروني. عرض أي مواد من الموقع في األماكن العامة. إعادة إنتاج أو تقليد أو نسخ أو استغالل المواد على هذا الموقع اإللكتروني لغرض تجاري. حذف أو تعديل أي مواد على الموقع. إعادة نشر المواد من هذا الموقع باستثناء المحتوى المخصص والمصرح بإعادة نشره .عندما يكون المحتوى متا ًحا على وجه التحديد إلعادة التوزيع ،ال يحق إعادة توزيعه إال داخل مؤسستك وليس في أي مكان
آخر.
المواد الموجودة على هذا الموقع تقع ضمن حقوق النشر لذي جيت.
 .7التسعير والعملة
يتم احتساب جميع األسعار المذكورة في هذا الموقع بالدرهم اإلماراتي ،باإلضافة إلى الضرائب.
لن يتم استرداد األموال إال من خالل طريقة الدفع األصلية .

 .8سياسة التسليم  /الشحن
لن تتعامل ذي جيت أو تقدم أي خدمات أو منتجات إلى أي من البلدان الخاضعة لمكتب مراقبة األصول األجنبية ()OFAC
وعليها عقوبات وف ًقا لقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة  .قد يؤدي الشحن أو التسليم المتعدد إلى تسجيالت متعددة إلى
كشف حساب حاملي البطاقة .
 .9سياسة اإللغاء واإلسترداد
لن يتم استرداد األموال إال من خالل طريقة الدفع األصلية .
 .10اإلخالء من المسؤولية
تبذل ذي جيت كل جهد ممكن للحفاظ على موقع الويب وتشغيله بسالسة  .ومع ذلك ،فإن ذي جيت ال تتحمل أية مسؤولية،
ولن تكون مسئولة عن عدم توفر موقع الويب مؤقتًا بسبب مشكالت فنية خارجة عن إرادتها .
ال تضمن ذي جيت أو تقدم وعودًا بأن الموقع أو أي محتوى آخر ذي صلة سيكون خاليًا من األخطاء أو متواصل تما ًما أو
أن استخدام الموقع سيوفر أي نتائج محددة  .ذي جيت ال تتحمل أي مسؤولية عن مثل هذه األخطاء.
 .11المسئولية
باستثناء الحاالت التي يحظرها قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،لن تكون ذي جيت في أي حال من األحوال مسئولة
عن أي أضرار  ،حتى لو تم إخطار ذي جيت باحتمالية حدوث مثل هذه األضرار .
إذا ،على الرغم من األحكام األخرى الواردة في هذه الشروط ،فإن ذي جيت تكون مسئولة تجاهك عن أي ضرر أو خسارة
ناتجة عن استخدامك للموقع أو محتواه أو االرتباط به بأي شكل من األشكال ،فإن مسئولية ذي جيت يجب أال تتجاوز
اآلتي:
( )1إجمالي أي اشتراك أو حجوزات أو رسوم مماثلة فيما يتعلق بأي خدمة أو ميزة أو على الموقع تدفع في األشهر الستة
السابقة لتاريخ المطالبة األولية المقدمة ضد ذي جيت؛
أو
( 100.00 )2دوالر أمريكي
بموافقتك على هذه الشروط ،فإنك توافق أيضًا على حفظ ذي جيت ومدراءها وحملة األسهم والسابقين في المناصب والورثة
في المصالح والشركات التابعة والشركات التابعة غير الضارة من أي طلبات أو خسائر أو التزامات أو مطالبات أو مصاريف
(بما في ذلك أتعاب المحاماة) تتم ضد ذي جيت بواسطة طرف ثالث أو بسبب نشأ عن استخدامك للموقع.
اتصل بنا
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول هذه الشروط ،يرجى االتصال بنا باستخدام المعلومات أدناه :

البريد اإللكتروني contact@tgme.ae :






رقم الهاتف+971 (0)4 524 7888 :
رقم الفاكس+971 (0)4 388 288 4 :
صندوق البريد74053 :
العنوان :بوليفارد بالزا ،برج  ،2الطابق  ،22دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

