إخالء المسؤولية

رصيحا أم
يتم عرض المواد المذكورة عىل هذا الموقع "كما هي" بدون ضمان من أي نوع ،سواء أكان ذلك
ً

ضمن ًيا ،بما ىڡ ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص ضمانات قابلية التسويق والموائمة لغرض معںى وعدم
االنتهاك .مبادرة التثقيف الماىل عىل هذا الموقع )"الموقع"(  ،عىل وجه التحديد  ،ال تقدم أي ضمانات أو

تحسںى
تعهدات بشأن دقة أو اكتمال أي من هذه المواد .يقوم الموقع بشكل دوري بإضافة أو تغيرى أو
أو تحديث المواد الموجودة عليه بدون إشعار مسبق .لن يكون الموقع تحت أي ظرف من الظروف مسؤول
عن أي خسارة أو رصر أو مسؤولية أو مصاريف يتكبدها مستخدم الموقع »
والىى يُزعم أنها ناتجة عن
استخدام هذا الموقع ،بما ىڡ ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص  ،أي خطأ أو إغفال أو انقطاع أو تأخرى فيما
يتعلق بذلك .استخدام هذا الموقع هو عىل مسؤولية المستخدم وحده .تحت أي ظرف من الظروف  ،بما

االهمال ،ولن يكون الموقع مسؤول عن أي أرصار Ä
مبارسة أو غرى
ىڡ ذلك  ،عىل سبيل المثال ال الحرص Æ ،
حىى لو تم إخطار الموقع بإمكانية حدوث مثل هذه Ç
مبارسة أو عرضية أو خاصة أو تبعية » ،
Ä
اال رصار.
يقر المستخدم ويوافق عىل وجه التحديد عىل أن الموقع ليس مسؤول عن أي سلوك Çالي مستخدم.
قد يحتوي هذا الموقع عىل نصائح وآراء وبيانات من مختلف مزودي المعلومات والمحتوى والبيانات
واالحصائيات .ال يقر الموقع أو يصادق عىل دقة أو موثوقية أي نصيحة أو رأي أو بيان أو معلومات أخرى
Æ
يقدمها أي مزود معلومات أو مزود محتوى  ،أو أي مستخدم لهذا الموقع أو أي شخص أو كيان آخر .كما
أن االعتماد عىل أي رأي أو نصيحة أو بيان أو معلومات أخرى يكون عىل مسؤوليتك الخاصة .ال يتحمل
الموقع وال المؤسسات »
الىى يتبع لها وال أي من وكالئه أو موظفيه أو مزودي المعلومات أو مزودي المحتوى
أي مسؤولية تجاه أي مستخدم أو أي شخص آخر تجاه عدم دقة أو خطأ أو إغفال أو مقاطعة أو توقيت
أو اكتمال أو حذف أو عيب أو فشل ىڡ Ç
االداء أو فرىوس كمبيوتر أو فشل خط االتصال أو تغيرى أو استخدام
أي محتوى وارد هنا  ،بغض النظر عن السبب Ç ،الي أرصار ناتجة عن ذلك.
كرسط الستخدام هذا الموقع  ،يوافق المستخدم عىل تعويض الموقع والمؤسسات »
Ä
الىى يتبع لها الموقع،
من وضد أي إجراءات ومطالبات وخسائر 
وأرصار ومسؤوليات ونفقات )بما ىڡ ذلك أتعاب المحاماة( الناشئة
عن استخدام المستخدم لهذا الموقع  ،بما ىڡ ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص ،أي ادعاءات تدعي
الرسوط Ç
الحقائق »
الىى إذا كانت صحيحة ستشكل انتهاكًا من قبل المستخدم لهذه Ä
واالحكام .إذا كان
المستخدم غرى ر ٍاض عن أي مادة عىل هذا الموقع أو عن أي من Äرسوط وأحكام استخدام هذا الموقع ،
فإن الحل الوحيد والحرصي للمستخدم هو التوقف عن استخدام هذا الموقع.

