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 2022التحديث: مايو  اريخت

 

www.sisley-paris.com/ar-MEA  ينت سيسلي أور تابع لشركة موقع إلكتروني)"الموقع اإللكتروني"( هو

 المكتب رقم ها المسجل فيقرويقع م \DAFZ 1113ة تحت الرقم، وهي شركة منطقة حرة مسجلش.م.ح

B2 504   ،رقم تسجيل  تحملو 293652دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  ،أم رمول،المنطقة الحرة بمطار دبي

 "(.سيسلي" اسمشار إليها فيما بعد ب)ي   100238950800003ضريبة القيمة المضافة 

 

 SALESFORCE.COM EMEA عن استضافة الموقع اإللكتروني هي:الشركة المسؤولة  .1

LIMITED برج سيلز  26الطابق مسجل في ال قرهام يقعة ومسجلة في إنجلترا وويلز وقائم، وهي شركة

 +.44 20 31 47 76 00 :المملكة المتحدة، رقم الهاتف، EC2N 4AY بيشوبسجيت، لندن 110 -فورس 

 

وجميع المرخصين التابعين لها بملكية جميع حقوق الملكية  سيسليما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، تحتفظ  .2

الفكرية في الموقع اإللكتروني والمعلومات الواردة فيه، بما في ذلك أي عالمات تجارية وأسماء تجارية 

ً أي اسةاألساسي ياتحقوق في البرمجالوحقوق نشر وكذلك  حقوق  عدى علىتخدام للموقع يت. ي حظر تماما

الموقع اإللكتروني أو تعديله أو نقله أو  نشرأو الحقوق األخرى ل سيسلي شركةالملكية )الفكرية( الخاصة ب

ً أو جزئياً، بأي شكل من األشكال. يحظر إدراج روابط نص تشعبي إلى   الموقع اإللكترونيإعادة إنتاجه كليا

ً كل  .سيسليمسبقة من دون موافقة خطية  ياً أو جزئيا

 

التجارية المسجلة حسب األصول. ي حظر استخدام أي  سيسلي مالك عالمات يه سيسليسي.إف.إي.بي.  شركة

 .سيسلي حقوق الملكية الصناعية والفكرية لشركة التعدي على، وبشكل عام سيسلي عالمة تجارية لشركة

 

 .إلى موقعها أو عن أي فشل في االتصاالتترفض سيسلي أي مسؤولية عن الصعوبات القائمة أثناء الوصول 

 

 .ستبذل سيسلي قصارى جهدها لضمان موثوقية المعلومات المقدمة على الموقع ودقتها وتحديثها

 

تحتفظ سيسلي بالحق في تعديل أو تصحيح محتوى المستندات المنشورة على الموقع في أي وقت ودون 

 .إشعار.

 

رر باللغتين اإلنجليزية والعربية. في حالة وجود أي تضارب أو تفسير مختلف بين  الماثل اإلشعار القانوني ح 

تلقائياً  هليعدقد تم تالنص العربي ويعتبر النص اإلنجليزي ذي الصلة ب يعتدالنص اإلنجليزي والنص العربي، 

ويفهم محتواه وأن  الماثل ليتوافق مع النص العربي ذي الصلة. يقر كل طرف بأنه قد قرأ اإلشعار القانوني

ً لغة ومحتوى اإلشعار القانونيبرامقد تم إ الماثل اإلشعار القانوني  ه بحرية ودون إكراه. تقر بأنك تفهم تماما

 .الماثل
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