معلومات قانونية
معلومات قانونية خاصة بشركة مجابن BEL MAROC
تقرون باطلعكم على
يخضع تصفوح هذا الموقع إلى شروط الستخدام هذه .بالدخول إلى هذا الموقع اللكتروني ،فإنوكم و
شروط الستخدام هذه وبالموافقة عليها.
مقرها
تقوم شركة مجابن  ،BEL MAROCشركة مجهولة السم  -رأسمالها الجتماعي  46200000درهم مغربي ،يقع و
الجتماعي في المنطقة الصناعية بمغوغة ،طريق تطوان ،طنجة  -سجل الشركات  2812طنجة ،بتحرير الموقع
اللكتروني ) www.albakara.maالمشار إليه في ما يلي بـ"الموقع"(.
يميممثول مظهر ومحتوى الموقع عملل محميا بالقوانين المعمول بها في مجال الملكية الفكرية تعود ملكيته الحصرية لشركة
مجابن .BEL MAROC
تقع استضافة الموقع لدى شركة .Interoute
ت وم انجاز التصميم العملي والبداعي ،علوة على التصميم والتطوير التقنيين ،لحساب لشركة مجابن  BEL MAROCمن
قبل شركة  LOVESTORIESو .LeHub
) .(1استعمال موقع www.albakara.ma
 جودة المعلومات:ت مت م ولي شركة مجابن  BEL MAROCأكبر قدر ممكن من الحرص ول تد وخر جهداا لنشر معلومات جيودة على الموقع.
لكن ل يميم مكن أن تضمن شركة مجابن  BEL MAROCفي المطلق دقوة واكتمال هذه المعلومات .بالتالي ،ل يمكن تحميل
شركة مجابن  ،BEL MAROCالتي تخضع إلى التزام وسائل ،مسؤولية أي ضرر مباشر أو غير مباشر بسبب معلومة
ت مت م ستعمل بشكل خاطئ و/أو تبيون أنوها غير دقيقة أو غير مكتملة.
 الوصول إلى الموقع:و
تلتزم شركة مجابن  BEL MAROCببذل أقصى جهودها ليكون الموقع اللكتروني  www.albakara.maمتوفرا في
جميع الوقات.
غير و
ص ل من أي مسؤولية في حال حدوث صعوبات في الوصول إلى موقعها أو
أن شركة مجابن  BEL MAROCتتن و
انقطاعات في التصال ،مهما كانت أسبابها.
على وجه الخصوص ،تحتفظ شركة مجابن  BEL MAROCو
بحق إدخال أي تعديل تعتبره مفيدا ما م على الموقع ،دون سابق
انجر عنه انقطاع الوصول إلى الموقع.
إنذار ،حتى لو
و
ل يمكن تحميل شركة مجابن  BEL MAROCمسؤولية أي ضرر مباشر أو غير مباشر ناتج عن الوصول إلى موقع
و/أو مواقع شركائها أو ،على العكس ،بسبب استحالة الوصول إليها ،بما في ذلك ضياع البيانات والضرار والفيروسات
التي يمكن أن تؤثور على تجهيزاتكم الحاسوبية و/أو وجود فيروس على موقعها.
تقرون أنوكم تحقوقتم من كون العدادات الحاسوبية المستخدمة ل تحوي أي فيروس وأنوها تعمل بشكل مثالي.
أنتم و
 توزيع رسالة /رسالة الكترونية:ل يمكن تحميل شركة مجابن  BEL MAROCمسؤولية أي تأخير أو ضياع أو توزيع خاطئ لرسالة/رسالة الكترونية ،أو
إرسالها من عدمه إلى عنوان الكتروني خاطئ.
 رابط نحو مواقع الكترونية أخرى:يمتيح الموقع إمكانية الوصول إلى مواقع الكترونية خارجية تابعة للشركاء من خلل روابط أو من خلل إدماج محتويات
الشركاء في الموقع.
رغم اختيار روابط نحو المواقع اللكترونية الخارجية بحرص وحذر ،ل يمكن تحميل شركة مجابن BEL MAROC
مسؤولية توفور هذه المواقع اللكترونية الخارجية .كما لل يمكنها تح ومل أي مسؤولية بخصوص المحتوى والعلنات
والمنتجات والخدمات أو أي تجهيزات أخرى بتلك المواقع اللكترونية الخارجية أو المتوفورة على المواقع اللكترونية
الخارجية أو من خللها.

تصرفات أو سهو من قبل شركائها.
ل يمكن تحميل شركة مجابن  BEL MAROCمسؤولية أية
و
) .(2الملكية الفكرية:
ل يمكن استخدام المعلومات المقدومة على الموقع إلو لغايات شخصية فقط.
أي استخدام لغايات تجارية أو لغاية أخرى ممنوع تماماا .
بالضافة إلى ذلك ،و
فإن العناصر الموجودة على الموقع محميوة بقانون الملكية الفكرية والمعاهدات والتفاقيات الدولية
المتعلوقة بإجراءات حماية حقوق التأليف .بالتالي ،و
فإن أي تغيير أو إعادة تقديم أو نسخ كلي أو جزئي بغية استعمال غير
المزور للمساءلة المدنية والقضائية .وينطبق هذا المنع
يعرض
الستعمال الخاص ،ممنوع تماما وقد يعتبر عمل تزوير و
و
و
بغض النظر عن طريقة النسخ ،إعادة التقديم و/أو التعديل ،ومهما كانت مدتها.
و
تعود حقوق الفلم الشهارية والعمال الموسيقية المض ومنة في تلك الفلم إلى مالك تسجيل العمل المعني حصرياا .
كما و
أن العلمات المذكورة في الموقع هي الملكية الحصرية لشركة مجابن  BEL MAROCأو تملك شركة مجابن BEL
 MAROCفي شأنها و
حق الستعمال .أي استنساخ لهذه العلمات ،دون الموافقة المسبقة لشركة مجابن BEL MAROC
ممنوع تماماا .
عموما ،ل يمكن تحميل شركة مجابن  BEL MAROCمسؤولية أي ضرر ،مباشر أو غير مباشر ،ناتج عن استعمال
محظور للمعلومات أو عنصر آخر مقدومة على الموقع.
) .(3القانون المطبقق:
يخضع هذا الموقع للقانون المغربي بموجب الظهير الشريف رقم  1-07-129صادر في  19من ذي القعدة 30) 1428
نوفمبر  (2007المتعلوق بتنفيذ القانون رقم  53-05المتعلق بالتبادل اللكتروني للمعطيات القانونية.
و
بالحق في تحديث هذه المعلومات القانونية في أي وقت ودون سابق إشعار.
تحتفظ شركة مجابن BEL MAROC

