شروط االستخدام
®SANDLER ONLINE
لقد طورت شركة ( Sandler Systemsالمشار إليها فيما بعد بـ " "SSIأو "نحن") بوابات إلكترونية خاصة آمنة ومحمية بكلمة
سر (تُعرف أيضًا "التنظيمات") لمدربي ® SANDLERالمرخصين لتقديم مواد تدريبية لعمالئها والستخدامها في تعزيز
التدريب الذي يقدموه لعمالئهم .ونطلق على كل موقع من هذه المواقع  .SANDLER PORTALويتحمل المدرب(ة)
مسؤولية إدارة محتويات  SANDLER PORTALالخاصة بعمليه أو عمليها ،باإلضافة إلى أسماء المستخدمين وكلمات
مرور للمستخدمين المسموح لهم ممن لديهم ترخيص باستخدام  SANDLER PORTALمن خالل المدرب .ويتمكن العميل
واألفراد الذين يشاركون في التدريب داخل تنظيم العميل من الوصول ،من خالل  ،SANDLER PORTALإلى مصنفات
 SSIالمحفوظة بموجب حقوق النشر والتأليف والمسجلة الملكية وأدلة تشغيلها ونشراتها وعروضها التقديمية وملفاتها المرئية
والصوتية ورسائلها اإلخبارية وموادها الخطية األخرى (يُشار إليها مجتمعين بـ "مواد  ،)"SSIوتحميل المستندات /الملفات
المرئية/الصوتية ذات صلة بالتدريب و/أو العميل و/أو أعمال العميل ونشرها ،والتواصل مع العميل ومع بعضهم.
فيما يلي شروط وأحكام استخدام  .SANDLER PORTALيُرجى قراءتها بعناية .يُعد تسجيل الدخول إلى SANDLER
 PORTALألول مرة وكذلك كل تسجيل دخول الحق ،موافقة منك على اتباع شروط االستخدام كافة وااللتزام بها وبتعديالتها
التي نُدخلها عليها من وق ٍ
ت آلخر.
القسم  :1مقدمة
نحتفظ بحق تعديل شروط االستخدام المذكورة في أي وقت.
تمتلك  SSIبوابة  SANDLER PORTALوتُشغلها .ينبغي توجيه األسئلة ذات الصلة بـ  SANDLER PORTALأو
تشغيلها إلى مدربك أو مسؤول النظام الخاص ال ُمحدد في القسم  17أدناه .ينبغي توجيه األسئلة ذات الصلة بمحتواه إلى مدربك
الخاص.
نقدم " SANDLER PORTALكما هي" و"بالقدر المتاح" .ال نتحمل أي مسؤولية عن حسن التوقيت أو الحذف أو سوء
التسليم أو عدم تخزين أي محتوى ُمستخدم أو ُمراسالتك أو إعداداتك.
الستخدام  ،SANDLER PORTALيجب عليك أن تتمكن من الوصول إلى شبكة اإلنترنت العالمية وأن تُسدد أي رسوم
ذات صلة بوصولك .يجب عليك كذلك توفير جميع المعدات الالزمة لالتصال بشبكة اإلنترنت العالمية ،بما في ذلك ،جهاز
حاسب اآللي أو جهاز وصول آخر .باإلضافة إلى ذلك ،قد يُطلب منك استخدام "مكونات إضافية" (مثل  )Adobe Flashأو
برنامج إضافي (مثل  )Microsoft Wordلرؤية المحتوى المتضمن في  SANDLER PORTALأو استخدامه أو تشغيله.
القسم  :2كلمة المرور واألمان
ستحصل على ُم َع ِّرف المستخدم وكلمة المرور لـ  .SANDLER PORTALيكون ُم َع ِّرف المستخدم وكلمة المرور خاصين
بك .ال يجوز لك استخدام ُمعَ ِّرف مستخدم شخص آخر وال كلمة مروره للوصول إلى  ،SANDLER PORTALوال يجوز
لك السماح ألي شخص آخر استخدام ُم َع ِّرف المستخدم أو كلمة المرور الخاصين بك .ال يجوز لك بيع ُم َع ِّرف المستخدم وكلمة
المرور الخاصين بك لطرفٍ آخر .تتحمل مسؤولية الحفاظ على سرية ُمعَ ِّرف المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ،باإلضافة
إلى جميع األنشطة التي تحدث باستخدام ُم َع ِّرف المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.
توافق (أ) على إخطار مسؤول النظام على الفور بأي استخدام غير ُمصرح به ل ُم َع ِّرف المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك،
أو أي مخالفة أخرى لألمان تلفت انتباهك( ،ب) وعلى تسجيل الخروج من حساب  SANDLER PORTALالخاص بك في
نهاية كل جلسة.

ال يمكننا تحمل مسؤولية أي خسائر أو أضرار تنشأ نتيجة عدم التزامك بالمتطلبات المنصوص عليها في القسم  2هذا ولن
نتحملها.
القسم  :3الخصوصية وجمع البيانات
راجع سياسة خصوصية  SANDLER ONLINEالخاصة بممارساتنا فيما يتعلق بجمع المعلومات منك واستخدامها واإلفصاح
عنها.
س َجل ُم َع ِّرفات المستخدم وكلمات المرور لكل مستخدم له حق الوصول إلى  .SANDLER PORTALيجوز لنا كذلك
تُ َ
تسجيل وقت كل جلسة استخدام ل ُمعَ ِّرف المستخدم الخاص بك في  SANDLER PORTALومدتها .يجوز لنا كذلك تسجيل
وقت وصولك إلى معلومات معينة وعدد مرات الوصول إليها أو طول الفترة الزمنية التي قضيتها في مشاهدة دورة تدريبية وأي
مسابقات أو اختبارات أو شهادات ذات صلة .يجوز إتاحة عنوان بريدك اإللكتروني والمعلومات الشخصية األخرى التي قدمتها
على  SANDLER PORTALللمستخدمين اآلخرين لـ .SANDLER PORTAL
تُقر وتضمن أنك ( )1ستلتزم بجميع قوانين الخصوصية وحماية البيانات وأمن المعلومات وتسويقها المعمول بها ،وأي قوانين
أخرى معمول بها في جمع البيانات الشخصية أو استخدامها أو اإلفصاح عنها أو تخزينها أو معالجتها ،و( )2بقدر ما تقدم لنا
معلومات خاصة بشخص آخر ،تقر وتضمن أن لديك تصريح للقيام بذلك وأنك قد قدمت أي إخطار مطلوب وحصلت على أي
موافقة مطلوبة للقيام بذلك ،و( )3بقدر وصولك إلى أي معلومات خاصة تتلقها من خالل  SANDLER PORTALأو حصولك
عليها أو استخدامك لها أو معالجتها بخالف ذلك (يُشار إليها ُمجتمعين بـ "المعالجة") ،يُصرح لك القيام بذلك وستُعالج هذه
المعلومات في نطاق سلطتك فقط ،بما يتوافق مع القوانين المعمول بها ومع ُمراعاة أي إخطار وموافقة مطلوبة .إذا وافقت على
ً
ممثال لها ،فإنك تقر وتضمن أنك تتمتع بسلطة كاملة للقيام بذلك وأن تُلزم
شروط االستخدام هذه ،نيابة على شركتك أو بصفتك
شركتك بهذه الشروط.
القسم  :4مواد SSI
توافق على أال تُستخدم مواد  SSIإال من قبل هؤالء األفراد الذين يحصلون على تدريب من مدرب  ،SANDLERوأال تُستخدم
صا أو صورة ً أو مقط ًعا صوتيًا أو مرئيًا ،ألي غرض
ألي غرض آخر .ال يجوز استخدام أي جزء من مواد  ،SSIسواء كان ن ً
ً
بخالف إعدادك للتدريب الذي تتلقاه وتعزيز التدريب ال ُمقَدم لك .توافق صراحة على أن  SSIتحتفظ بملكية جميع حقوق الملكية
الفكرية الخاصة بها في مواد  ،SSIوأال تنسخ أي عمل مشتق منها أو تترجمه أو تعدله أو تنشئه دون تصريح خطي ُمسبق من
 .SSIت ُ ِّقر بأن  SSIتحتفظ بحقوق تأليف ونشر مواد .SSI
توافق كذلك على عدم االستيالء عليها في أي وقت الحق بأخذ أي "لقطة شاشة" أو بأي طريقة أخرى ،من مواد  SSIالمعروضة
على  .SANDLER PORTALأي مادة تُنزلها تكون لالستخدام الشخصي فقط وال يجوز توزيعها على أي شخص آخر
(أشخاص آخرين) .يشمل ذلك استخدام  SANDLER PORTALعلى أي حواسب آلية عامة مثل المكتبات أو أكشاك الفنادق.
تتحمل مسؤولية ضمان عدم وجود أي مواد معروضة أو منزلة على هذه الحواسب اآللية العامة بأي طريقة كانت بعد تسجيل
الخروج من جلستك.
القسم  :5السلوك والمحتوى
باعتباره شر ً
طا لمواصلة استخدامك لـ  ،SANDLER PORTALتعد بأنك لن تستخدم  SANDLER PORTALألي
ً
غرض غير قانوني أو محظور بموجب شروط االستخدام هذه .يُحظر صراحة استخدام  SANDLER PORTALاستخدا ًما
غير ُمصرحٍ به ،ونحتفظ بحق حذف أي مواد غير الئقة وتعطيل حساب أي شخص يستخدم SANDLER PORTAL
ألغراض غير ُمصرحٍ بها أو إلغائه.
ينبغي أن تُدرك أن الشخص الذي نشأ منه عنصر محتوى المستخدم يتحمل وحده مسؤولية جميع الرسائل والبيانات والنصوص
والصور الفوتوغرافية والرسوم البيانية والمقاطع الصوتية والمرئية والمواد األخرى أو المعلومات المنقولة عبر SANDLER
( PORTALباستثناء المعلومات التي ننشرها) ،سواء نُقلت للعرض العام أو نُقلت بشكل خاص ("محتوى المستخدم") .إذا

حملت أي محتوى مستخدم أو أرسلت رسالة به أو نقلته ،تتحمل مسؤولية امتثاله لشروط االستخدام هذه .على الرغم من أننا
لدينا الحق في تعديل محتوى المستخدم أو التحكم به ،إال أننا ال نقم بالفحص .ال نقبل أن نتحمل المسؤولية عن مصداقية محتوى
المستخدم أو دقته أو مالءمته .تحت أي ظرف من ظروف ،لن نتحمل بأي شكل من األشكال مسؤولية أي محتوى مستخدم ،بما
في ذلك ،األخطاء أو اإلغفاالت في أي محتوى مستخدم أو أي خسارة أو ضرر من أي نوع ،ينشأ نتيجة استخدام أي محتوى
مستخدم يُنشر أو يُرسل في رسالة أو يُنقل بخالف ذلك عبر  .SANDLER PORTALوبمجر نشر محتوى المستخدم ،يمكن
لمستخدمي  SANDLER PORTALاآلخرين عرضه وتنزيله.
توافق على عدم استخدام  SANDLER PORTALلـ:
.1

تحميل أي محتوى مستخدم غير قانوني أو ضار أو يُشكل تهديدًا أو ُمخل أو ُمضايق أو مؤ ٍذ أو تشهيري أو ُمبتَذَل أو
فاحش أو ُمتع ٍد على خصوصية اآلخرين أو يحض على الكراهية أو العنصرية أو ُمهين ،أو نشره أو إرساله في رسالة
أو نقله بأي وسيلة أخرى؛

 -2انتحال شخصية أي شخص أو كيان؛
.3

إخفاء تأليف محتوى المستخدم الحقيقي الذي تنقله أو مصدره؛

.4

تحميل أي محتوى مستخدم ال يحق لك نقله أو نشره أو إرساله في رسالة بموجب أي قانون أو بموجب أي عالقات
تعاقدية أو ائتمانية (مثل ،معلومات مصادر ُمطلعة ومعلومات ملكية وسرية)؛

.5

تحميل أي محتوى مستخدم يخالف أي براءة اختراع أو عالمة تجارية أو سر تجاري أو حق تأليف ونشر أو حقوق
ملكية تخص أي طرف أو نشرها أو إرسالها في رسالة أو نقلها بأي وسيلة أخرى؛

.6

تحميل أي مواد إعالنية أو ترويجية أو "بريد غير هام" أو "بريد عشوائي" أو "رسائل متسلسلة" أو أي شكل آخر من
أشكال التواصل غير المرغوب فيها أو غير ال ُمصرح بها؛

.7

تحميل أي مادة تحتوي على فيروسات برامج أو أي شفرات حاسب آلي آخر أو ملفات أو برامج ُمصممة لقطع وظيفة
أي برنامج أو جها ز حاسب آلي أو معدات اتصاالت سلكية والسلكية أو إتالفها أو تحديدها ،أو نشرها أو إرسالها في
رسالة أو نقلها بأي وسيلة أخرى؛

.8

تعطيل تدفق الحوار المعتاد أو التسبب في "تمرير" الشاشة أسرع من المعتاد أو التصرف بطريقة تؤثر سلبًا على قدرة
المستخدمين اآلخرين على المشاركة في عمليات التبادل المنتظمة؛

.9

التدخل في الخوادم أو الشبكات المتصلة بـ  SANDLER PORTALأو تعطيلها؛

.10

"تعقب" أو مضايقة اآلخرين؛

.11

أو جمع البيانات الشخصية عن المستخدمين اآلخرين أو تخزينها أو مشاركتها.

نحتفظ بحق حظر أي محتوى مستخدم غير مقبول تنقله أو تُتيحه عبر  SANDLER PORTALأو حذفه وفق سلطتنا
التقديرية المطلقة .دون الحد من اتساع نطاق حقنا ،نُفيدكم بأنه يحق لنا حذف أي محتوى مستخدم يخالف شروط االستخدام هذه
أو يكون غير مقبول بخالف ذلك (حسبما نقرر).
نُخزن محتوى المستخدم ونحافظ عليه وفقًا للسياسة المعمول بها ويجوز لنا اإلفصاح عنه إذا كان مطلوبًا بموجب القانون أو
بموجب اعتقاد جازم بأن هذا اإلفصاح ضروري على نحو معقول (أ) لاللتزام باإلجراءات القانونية ،أو (ب) إلنفاذ شروط
االستخدام هذه ،أو (ج) للرد على االدعاءات بأن أي محتوى مستخدم يخالف حقوق الغير ،أو (د) لحماية حقوق  SSIوموظفيها
ومدربيها المعتمدين ،وملكيتهم وسالمتهم الشخصية.

يجوز لنا نقل محتوى المستخدم الخاص بك وتخزينه على شبكات وخوادم حواسب آلية ووسائل تقنية أخرى مختلفة ،وتعديل
محتوى المستخدم الخاص بك ليتوافق مع المتطلبات التقنية لتوصيل الشبكات أو األجهزة ويتكيف معها.
سنُعطل أو نُلغي على الفور حقوق أي ُمعَ ِّرف مستخدم نرى أنه اُستخدم في نشر بريد عشوائي أو غيرها من الرسائل كبيرة
نظرا لصعوبة تقدير حجم األضرار ،توافق على أن تدفع لنا على الفور
الحجم غير المرغوب فيها .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه
ً
ُ
تعويضات مقطوعة بقيمة  5دوالرات أمريكية لكل بريد عشوائي أو رسالة كبيرة الحجم غير المرغوب فيها ترسل تحت ُمعَ ِّرف
المستخدم خاصتك أو فيما يتعلق به بخالف ذلك.
القسم  :6التعويض
تتحمل مسؤولية الحفاظ على سرية ُمعَ ِّرف المستخدم وكلمة المرور والحساب خاصتك ،وجميع األنشطة التي تجري في حسابك.
تُعوضنا وتوافق على الدفاع عنا وإعفائنا من المسؤولية وشركاتنا التابعة أو الفرعية أو مسؤولينا أو أعضاء مجالس إداراتنا أو
وكالئنا أو أصحاب العالمات التجارية المشتركة أو الشركاء اآلخرين والموظفين ،عن أي مطالبة أو طلب بما في ذلك ،أتعاب
المحاماة المعقولة التي يُطالب بها الغير فيما يتعلق بأي محتوى مستخدم تقدمه أو تنشره أو تنقله من خالل SANDLER
 PORTALأو ينشأ عنه أو مخالفتك لشروط االستخدام هذه أو لحقوق أي شخص آخر .توافق على عدم تسوية أي من هذا
المطالبات أو تح ُمل أي مسؤولية أو إقرار بذنب نيابةً عنا وبدون موافقتنا .نحتفظ بحق تولي الدفاع عن أي مسألة تخضع للتعويض
من قِّبَ ِّلكم والسيطرة عليها.
القسم  :7االستخدام والتخزين
يجوز لنا وضع ممارسات وحدود عامة فيما يتعلق باستخدام  .SANDLER PORTALيشمل ذلك الحد األقصى لعدد أيام
االحتفاظ بأي رسائل أو منشورات لوحات الرسائل أو محتوى مستخدم آخر يتم تحميله على ،SANDLER PORTAL
باإلضافة إلى الحد األقصى لحجم أي ملف محتوى مستخدم على  SANDLER PORTALأو نشره أو تحميله .لن نتحمل
أي مسؤولية أو التزام فيما يتعلق بحذف أي رسائل وأي مراسالت أخرى أو محتوى مستخدم آخر تحتفظ به SANDLER
 PORTALأو تنقله ،أو عدم تخزينها .ال نُطالب بإتاحة أي بيانات تم استعادتها في حالة فشل الخادم أو الكوارث الطبيعية أو
خطأ المستخدم أو ألي سبب آخر يؤدي إلى تلف البيانات أو عدم قابليتها لالستخدام أو حذفها .يحق لنا تغيير هذه الممارسات
والحدود العامة في أي وقت وفق سلطتنا التقديرية المطلقة ،بموجب إخطار أو بدونه.
القسم  :8إدخال تعديالت على SANDLER PORTAL
نحتفظ بحق تعديل  SANDLER PORTALفي أي وقت أو من وق ٍ
ت آلخر أو وقفها بصفة مؤقتة أو دائمة (أو أي ٍ من
ميزاتها) ،بموجب إخطار أو بدونه .توافق على عدم تحملنا أي مسؤولية تجاهك أو تجاه الغير عن أي تعديل في SANDLER
 PORTALأو تعطيلها أو وقفها.
القسم  :9اإلنهاء
يجوز لنا تعليق كلمة المرور أو ُم َع ِّرف المستخدم الخاصين بك أو أي استخدام آخر لـ  ،SANDLER PORTALوحذف أي
محتوى مستخدم خاص بك وا لتخلص منه في حالة مخالفتك شروط االستخدام هذه .في حالة تكرار مخالفتك لشروط االستخدام
هذه ،يجوز لنا إنهاء كلمة المرور أو ُم َع ِّرف المستخدم الخاصين بك أو أي استخدام آخر لـ  SANDLER PORTALدون
استرداد أي رسوم ترخيص .سنُعطل كلمة المرور و ُمعَ ِّرف المستخدم الخاصين بك وأي استخدام آخر لـ SANDLER
 PORTALعندما يُخطرنا ُمدرب  Sandlerالخاص بك بأنك لم تعد تحصل على تدريب  Sandlerأو دعمها .ال نتحمل
المسؤولية تجاهك أو تجاه الغير عن رسوم الترخيص أو أي إلغاء لوصولك لـ  SANDLER PORTALأو تعطيله بخالف
ذلك.
القسم  :10الروابط واإلعالنات

يجوز لـ  SANDLER PORTALأو الغير (أي مدرب  Sandlerأو أي أفراد آخرين داخل تنظيمك ممن لديهم حق الوصول
إلى  ) SANDLER PORTALتقديم روابط لمواقع شبكة اإلنترنت العالمية أو مصادرها .لن نتحمل مسؤولية إتاحة هذه
المواقع أو الموارد الخارجية ،وال نُقر بأي مسؤولية وال نتحملها فيما يتعلق بأي محتوى أو إعالنات أو منتجات أو مواد أخرى
على هذه المواقع أو الموارد أو تكون متاحة من خاللها .يكون استخدام مواقع الغير المذكورة على مسؤوليتك .ال تتحكم SSI
في محتوى مواقع الغير أو سياساته .لن نتحمل أي مسؤولية أو التزام سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،عن أي ضرر أو
خسارة ناتجة عن أو بزعم أنها ناتجة عن استخدام أي من هذه المحتويات أو البضائع أو الخدمات المتاحة على أي من هذه
المواقع أو المصادر أو من خاللها أو االعتماد عليها أو فيما يتعلق بها.
تكون معامالتك التجارية مع ال ُمعلنين الموجودين على  SANDLER PORTALأو من خاللها أو مشاركتك في حمالتهم
الترويجية ،بما في ذلك ،سداد قيمة بضائع أو خدمات ذات صلة وتسليمها وأي شروط وأحكام أخرى وأي ضمانات أو إقرارات
ذات صلة بهذه المعامالت ،بينك وبين المعلن فقط .ال نتحمل أي مسؤولية أو التزام عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع ،تتكبده
نتيجة أي من هذه المعامالت أو نتيجة وجود هؤالء المعلنين على .SANDLER PORTAL
يجوز لنا وضع إخطارات قانونية وإخالء المسؤولية وشعارات شركتنا والفتاتها وإعالناتها ومصادقاتها وعالماتها التجارية
وغيرها من المعلومات التعريفية على  ،SANDLER PORTALوالتي يجوز لنا تعديلها أو نشرها أو إزالتها باختيارنا.
ستؤول إلينا فقط جميع االعتبارات (النقدية وغير النقدية) التي نحصل عليها نتيجة وضع إعالنات ومصادقات وضمانات أو
بيعها على .SANDLER PORTAL
القسم  :11حقوق الملكية الفكرية
تُحمى مواد  SSIبقوانين حقوق التأليف والنشر األمريكية.
تُعد عالمات الخدمة التالية ( S Sandler Training Finding Power In Reinforcementمع التصميم) ،و S Sandler
( Trainingمع التصميم) ،و ،Sandler Trainingو ،Sandlerو ،Sandler Onlineو( S Sandler Onlineمع التصميم)،
و( S Sandler Online Finding Power In Reinforcementمع التصميم) ،و،Sandler Selling System
و ،SandlerBriefو ،Negative Reverse Sellingو ،Sandler Pain Funnelو( the Pain Funnelالكلمات
والتصميم) ،و ،Finding Power In Reinforcement SalesAccountabilityو ،No Gutsو!،No Gain
و ،Sandler’s Professional Advantageو ،Pro Summitو! ،Sandlerworksو Sandler Training
( Certificationمع التصميم) ،و( Sandler Sales Bronze Certified Certifiedمع التصميم) ،و Sandler Sales
( Silver Certified Certifiedمع التصميم) ،و( Sandler Sales Gold Certified Certifiedمع التصميم) ،و Sandler
( Sales Master Certified Certifiedمع التصميم) ،و( Sandler Instructor Certifiedمع التصميم) ،و Tactics for
 ،Sales Professionalsو ،Tactics for Sales Management Professionalsو How to Succeedعالمات خدمة
مسجلة لشركة  ،Sandler Systemsكما تُعتبر ( Sandler Submarineالكلمات والتصميم) ،و،Pursuit Navigator
و ،2Clientو Client-Centric Satisfactionعالمات خدمة مسجلة لشركة  .Sandler Systemsأما ،Wimp Junction
فهي عالمة مسجلة مشتركة لشركة  Sandler Systemsو.Terry Slattery
صا شخصيًا غير قابل للنقل وغير حصري الستخدام كود كائن البرنامج (المحدد أدناه) على حاسبك اآللي.
نمنحك ح ًقا وترخي ً
وتتعهد بعدم نسخ أعمال مشتقة من هندسة عكسية أو تجميع عكسي أو محاولة اكتشاف أي مصدر أو كود أو تعديلها أو إنشائها،
وبعدم بيع حقوق ضمانية في البرنامج أو نقل أي حق فيه ،سواء بطريقة مباشرة أو من خالل موظفيك أو مقاوليك المستقلين،
أو التنازل عنها أو منحها أو ترخيصها من الباطن .توافق على عدم تعديل البرنامج بأي طريق ٍة أو شك ٍل كان ،أو استخدام
إصدارات ُمعدلة من البرنامج ألي غرض ،بما في ذلك (على سبيل المثال ال الحصر) ،الحصول على وصول غير ُمصرحٍ به
لـ  .SANDLER PORTALتوافق على عدم الوصول إلى  SANDLER PORTALبأي وسيلة أخرى خالف الواجهة
التي نوفرها لتُستخدم في الوصول إلى .SANDLER PORTAL
تعتبر  SSIالمرخص له الرئيس والتي تحتفظ بجميع الحقوق وحق الملكية والفائدة في البرنامج وجميع محتويات المالك (على
النحو المحدد أدناه) ال ُمعَدة لـ  SANDLER PORTALأو ال ُمستخدمة عليها وجميع حقوق الملكية الفكرية في أو ألي منها.

يُقصد "بمحتوى المالك" جميع النصوص والصور والمقاطع الصوتية والملفات والمقاطع المرئية والتصاميم والرسوم المتحركة
والتخطيطات وخطط األلو ان والمظهر التجاري والمفاهيم والطرق والتقنيات والعمليات والبيانات المستخدمة فيما يتعلق بـ
 SANDLER PORTALأو يعرض عليها أو يُجمعه منها أو من خاللها مما ننشره أو نقدمه.
يُقصد "بالبرنامج" برامج الحاسب اآللي ورمز الحاسب اآللي (على سبيل المثال HTML :و )Javaالمستخدم لـ SANDLER
 PORTALأو معها أو عليها ،باستثناء أي برامج حاسب آلي مملوكة للغير.
باستثناء المنصوص عليه في هذه الشروط ،ال يُفسر أي شيء يوجد على  SANDLER PORTALعلى أنه منح ألي ترخيص
بموجب أي حق من حقوق الملكية الفكرية ،بما في ذلك ،أي حق لـ  SSIأو الغير له طبيعة العالمة التجارية أو حقوق التأليف
والنشر سواء بالوقف أو ضمنًا أو غير ذلك .تعتبر جميع العالمات التجارية واألسماء مل ًكا ألصحابها.
القسم  :12اإلخطار بمخالفة حقوق التأليف والنشر
وفقًا لقانون األلفية للملكية الرقمية ( )DMCAوالقوانين األخرى المعمول بها ،يحق لـ  SSIوفق سياستها أن تلغي في ظروف
مالئمةُ ،معَ ِّرف المستخدم أو كلمة مرور أي مستخدم يُرى أنه خالف حقوق التأليف والنشر الخاصة بالغير وأيضًا حذف محتوى
المستخدم الذي تراه ُمخالفًا .لتقديم إخطار بمخالفة حقوق التأليف والنشر لـ  ،SSIسيلزمك تقديم رسالة خطية إلى وكيل قانون
األلفية للملكية الرقمية لدينا (أدناه) تشمل بشكل أساس ما يلي (يُرجى مراجعة مستشارك القانوني أو االطالع على القسم
(()512ج) من القانون األمريكي رقم ( )17للتأكيد على هذه المتطلبات):
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تحديد العمل (األعمال) المحفوظة بموجب حقوق التأليف والنشر المزعوم مخالفتها وبيان ملكية هذا العمل (األعمال).
تحديد المادة المزعوم أنها تخالف أو قد تكون عُرضةً لنشاط مخالف ومن المقرر حذفها أو تعطيل الوصول إليها،
ومعلومات كافية على نحو معقول للسماح لنا بتحديد المادة .يعتبر تقديم عناوين  URLsفي متن بريد إلكتروني
أفضل طريقة لمساعدتنا على تحديد المحتوى بسرعة؛
معلومات كافية على نحو معقول للسماح لنا باالتصال بك ،مثل العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني ،التي
يمكن من خاللها التواصل معك؛
ُصرح بها مالك حقوق التأليف والنشر
بيان يفيد أن لديك اعتقادًا جاز ًما بأن استخدام المادة بالطريقة المشكو منها لم ي ِّ
أو وكيله أو القانون؛
ً
ص َّرح لك التصرف نيابة عن
بيان ،تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين ،بدقة المعلومات الواردة في اإلخطار وبأنك ُم َ
مالك الحق الحصري المزعوم مخالفته؛
ً
توقيع مادي أو إلكتروني (أي/“[ :توقيع[ /اسم]”) للشخص المصرح له بالتصرف نيابة عن مالك الحق الحصري
المزعوم مخالفته.

إرسال إخطار خطي إلى وكيل قانون األلفية للملكية الرقمية المعين من :SSI
شانون هاول ،مستشار عام
شركة Sandler Systems
 ،Red Brook Boulevard 300شقة 400
أوينجز ميلز ،MD 21117 ،الواليات المتحدة األمريكية.
رقم الهاتف410 – 559 – 2020 :
رقم الفاكس410 – 653 – 6467 :
البريد اإللكترونيlegal@sandler.com :
تُرجى ُمالحظة أنه بموجب القسم (()512و) من قانون األلفية للملكية الرقمية ،يخضع أي شخص يدعي كذبًا وعن عمد مخالفة
هذه المادة أو النشاط للمسؤولية عن األضرار.
إخطار ُمضاد بمخالفة حقوق التأليف والنشر .إذا ُحذف محتواك نتيجة إخطار من مالك حق التأليف والنشر يزعم فيه مخالفة
محتواك لحقوق تأليف ونشر هذا الطرف ،يجوز لك الرد بإرسال إخطار مضاد إلى وكيل قانون األلفية للملكية الرقمية المعين

من قبلنا (أعاله) على أن يشمل بشكل أساس ما يلي (يُرجى مراجعة مستشارك القانوني أو االطالع على القسم (()512ز) من
القانون األمريكي رقم ( )17للتأكيد على هذه المتطلبات):
.1
.2
.3
.4
.5

أدرج المادة التي ُحذفت والموقع الذي كانت تظهر فيه قبل حذفها .يُرجى التحديد بذكر تفاصيل كافية؛
اذكر اسمك وعنوان بريدك ورقم هاتفك وعنوان البريد اإللكتروني؛
بيان ،تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين ،يفيد أن لديك اعتقاد جازم بأن المادة ُحذفت أو عُطلت نتيجة لخطأ أو عدم
تعريف المادة المراد حذفها أو تعطيلها؛
بيان يفيد موافقتك على اختصاص محكمة مقاطعة فيدرالية أمريكية بالدائرة القضائية التي تقيم فيها (أو بالتيمور،
ميريالند ،إذا كان عنوانك خارج الواليات المتحدة األمريكية) وأنك ستقبل تبليغ الشخص الذي قدم اإلخطار لنا بالمخالفة
المزعومة أو وكيل هذا الشخص بصحيفة الدعوى؛
توقيعك المادي أو اإللكتروني (أي/“[ :توقيع[ /اسم]”).

تُرجى ُمالحظة أنه بموجب القسم (()512و) من قانون األلفية للملكية الرقمية ،يخضع للمسؤولية أي شخص يدعي كذبًا وعن
عمد أن مادة أو نشاط ُحذف أو عُطل بالخطأ أو لعدم التعريف.
القسم  :13إخالء المسؤولية عن الضمانات
تقر وتوافق صراحةً على ما يلي:
 .1استخدامك لـ  SANDLER PORTALيكون على مسؤوليتك .تُقدَّم " SANDLER PORTALكما هي" و"بالقدر
المتاح" .نُخلي مسؤوليتنا صراحةً عن جميع الضمانات من أي نوع ،سواء صريحة أو ضمنية ،بما في ذلك ،على سبيل المثال
ال الحصر ،الضمانات الضمنية لقابلية العرض في السوق ومالئمته لغرض محدد وعدم مخالفة الحقوق.
 .2ال نضمن ( )1عدم انقطاع  SANDLER PORTALأو إتاحتها في الوقت المناسب أو أمنها أو خلوها من األخطاء ،أو
( )2أن تكون النتائج التي قد تحصل عليها من استخدامك لها دقيقة أو موثوقة ،أو ( )3أن تفي جودة أي منتجات أو خدمات أو
معلومات أو مواد أخرى تقوم بشرائها أو تحصل عليها من خالل  SANDLER PORTALبتوقعاتك ،أو ( )4إصالح أي
أخطاء بالبرنامج.
القسم  :14حدود المسؤولية
تُقر وتقبل صراحةً بأننا لن نتحمل نحن أو مسؤولينا أو أعضاء مجلس إدارتنا أو موظفينا أو مدربينا المعتمدين أو شركاتنا
التابعة أو مقاولينا أو البائعين أو مانحي التراخيص ،المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ،أو عرضية أو خاصة،
أو تبعية أو زجرية ،بما في ذلك ،األضرار الناتجة عن خسارة األرباح أو حسن النية أو استخدام البيانات أو الخسائر غير المادية
األخرى (حتى لو أُبلغنا باحتمالية حدوث هذه األضرار) ،الناتجة عن )1( :استخدامك  SANDLER PORTALأو عدم قدرتك
على استخدامها؛ أو ( )2تكلفة شراء بضائع وخدمات بديلة ناتجة عن أي بضائع أو بيانات أو معلومات أو خدمات تم شرائها أو
الحصول عليها أو رسائل مستلمة أو معامالت مبرمة من خالل  SANDLER PORTALأو منها؛ أو ( )3الوصول غير
المصرح به إلى المراسالت أو البيانات أو أي محتوى مستخدم آخر أو تعديلها؛ أو ( )4بيانات الغير بشأن SANDLER
 PORTALأو تصرفه؛ أو ( )5أي أمور أخرى ذات صلة بـ .SANDLER PORTAL
القسم  :15اإلخطارات
يجوز لـ  SANDLER PORTALتقديم إخطارات بالتغييرات التي تطرأ على شروط االستخدام هذه أو المسائل األخرى
بعرض اإلخطارات أو روابطها لك بشكل عام على .SANDLER PORTAL

القسم  :16عام
تُشكل شروط االستخدام هذه مجمل ما تم االتفاق عليه بينك وبيننا فيما يتعلق باستخدامك  SANDLER PORTALوتحكم
استخدامك لـ  SANDLER PORTALوتحل محل أي اتفاقيات سابقة أُبرمت بينك وبيننا أو بينك وبين مدربنا (مدربينا)
المرخصين .يجوز إخضاعك كذلك إلى شروط وأحكام إضافية قد تسري عليك عند استخدام خدمات تابعة أو محتوى أو برنامج
الغير .تخضع شروط االستخدام هذه والعالقة بينك وبيننا لقوانين والية ميريالند ،الواليات المتحدة األمريكية بصرف النظر عن
تعارضها مع أحكام القانون .يوافق كل منا على الخضوع لالختصاص الشخصي والحصري لمحاكم الوالية والمحاكم الفيدرالية
التي تقع داخل مقاطعة بالتيمور ،ميريالند ،الواليات المتحدة األمريكية أو تنطبق عليها .بصرف النظر عن أي نظام أساس أو
قانون يخالف ذلك ،ينبغي إقامة أي دعوى أو سبب دعوى ينشأ عن استخدام  SANDLER PORTALأو شروط االستخدام
هذه أو فيما يتعلق بهما في غضون عام واحد بعد نشأة هذه الدعوى أو منعها لألبد.
يُحظر تما ًما أي وصول أو تعديل أو تغيير غير ُمصرح به ألي معلومات ،أو أي تدخل في إتاحة SANDLER PORTAL
أو الوصول إليها .نحتفظ بجميع الحقوق وسبل االنتصاف القانونية المتاحة لنا وال يعتبر إخالء المسؤولية هذا ،بأي حا ٍل من
ً
تنازال عنها.
األحوال ،تقييدًا لحقوقنا أو
ً
تنازال عن هذا الحق أو الحكم .إذا َوجدت
ال يُشكل عدم ممارسة حقوقنا أو أي حكم من أحكام شروط االستخدام هذه أو إنفاذها
أي محكمة ذات اختصاص قضائي أن أي حكم من أحكام شروط االستخدام هذه باطل ،فإن األطراف توافق على أنه ينبغي
للمحكمة أن تسعى إلنفاذ نية األطراف على النحو المبين في الحكم ،وتظل باقي أحكام شروط االستخدام األخرى بكامل نفاذها
ومفعولها .وردت عناوين األقسام في شروط االستخدام هذه للتيسير فقط وليس لها أي أثر قانوني أو تعاقدي.
القسم  :17مسؤول النظام
يُرجى إبالغ مسؤول النظام عن أي مخالفات ترد بشروط االستخدام هذه:
شانون هاول ،مستشار عام
شركة Sandler Systems
 ،Red Brook Boulevard 300شقة 400
أوينجز ميلز ،21117 MD ،الواليات المتحدة األمريكية.
رقم الهاتف)410( – 559 – 2020 :
رقم الفاكس)410( – 653 – 6467 :
البريد اإللكترونيlegal@sandler.com :
نهاية شروط االستخدام
اعتبارا من  1يناير  ،2017بعد تعديلها في  3مايو 2017
يُعمل بها
ً

