
 

 التواصل االجتماعي المشاركة في صفحات فيليب موريس العالمية على مواقع قواعد

 

 

ماعي التواصل االجتوسائل منصات ا على هخاصة ب صفحات انترناشونالأنشأت فيليب موريس 

ق ها، وليس من أجل التسويالشركة واألنشطة التي تقوم بحول من والنقاش الحوار لتعزيز وذلك 

 عنها.عالن ا التجارية أو الترويج لها أو اإلوعالماتها لمنتجاته

"القواعد" إلى ضمان إجراء والتي سيشار إليها فيما بعد بـالمشاركة هذه وأسس   تهدف قواعدو

نحن و. التواصل االجتماعيمواقع منصات صفحاتنا على مناقشات هادفة وبناءة وشفافة على 

 فيسبوك وتويتر.ى موجودون حاليًا عل

، فإنك توافق على االلتزام بهذه صفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعيباستخدام أي ٍّ من و

خاصة بالموقع المستضيف دام أخرى القواعد. كما توافق أيًضا على االلتزام بأي بنود استخ

ام الخاصة بفيسبوك وشروط االستخد الحقوق والمسؤولياتقواعد  على سبيل المثاللصفحتنا، 

  يتر وغيرها من الشروط والقواعد الخاصة بكل موقع. الخاصة بتو

خص صة ألي شغير مخصالتواصل االجتماعي مواقع وسائل ونود التنبيه إلى أن صفحاتنا على 

األشخاص الذين  من المشاركات يجب أن تتمجميع فإن  وبناء على ذلك، عاًما 18يقل عمره عن 

 .عاًما أو أكثر 18تبلغ أعمارهم 

 مشاركاتك
بوصفك مستخدماً لصفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعي فستكون مسؤوالً عن محتوى  جميع 

 كما ننوه إلى أننا غير ملزمين بالرد على كافة المشاركات. .صفجاتناات التي تقوم بها على المشارك

 عامملتزمة بقواعد اآلداب العامة وأن ال تخرج عن اإلطار ال المشاركاتنتوقع أن تكون جميع و

 :مشاركاتكيجب أال تكون وبناًء على ما سبق،  لموضوع الذي تتم مناقشته.ل

و أو بغيضة، أو جنسية، أو فاضحة، غير الئقة، أو مسيئة، أو تشهيرية، أو عنصرية، أ •

 أو غير ذات صلة بالموضوعات التي تتم مناقشتها عدائية

  ،إباحية.أو غير مهذبة 

  ،مبنية على شائعات.ر دقيقة أو مضللة أو أو غيكاذبة 

  "متكررة بشكل مفرط أو تشكل "رسائل غير مرغوب فيها 

 محتوية على  تهديدات 



 ةغير قانوني 

 شخصية ألي شخص آخرمعلومات ة عن كاشف 

 حقوق الملكية الفكرية ألي طرف ثالث )مثل حقوق النشر أو حقوق قواعد البيانات منتهكة ل

 و العالمات التجارية( ت السرية أأو األسرار التجارية أو المعلوما

 آخر  طرفخصية أي منتحلة ش 

 لشركة فيليب موريس طلب عرض لشراء أي أوراق مالية محتوية على يع أو عارضة لب

 العالمية

  محتوية على إعالن أو ترويج أو تسويق أياً من منتجات شركة فيليب موريس العالمية أو

ث بما في ذلك السلع والخدمات عالماتها التجارية أو لمنتجات أو عالمات أي طرف ثال

 والعالمات التجارية.

 

ه ه أو حملتتلدينا أيًضا الحق في الكشف عن هويتك ألي طرف ثالث يدعي أن أي محتوى نشر

كية حقوق المللمواقع التواصل االجتماعي يشكل انتهاًكا ألي قانون سار  أو صفحاتنا على على 

 منتهكاً لخصوصيته.الفكرية أو 

مواقع الشبكات االجتماعية ال صفحاتنا على يعبر عنها المستخدمون اآلخرون على اآلراء التي 

 .تمثل وجهات نظرنا أو قيمنا

 االعتدالسياسة 

توافق ذات صلة وت المشاركاتللتأكد من أن  التواصل االجتماعيمواقع صفحاتنا على نحن نراقب 

ً تواجدون موظفونا م. المذكورة أعاله مع القواعد مواقع التواصل صفحاتنا على على يوميا

 .مساًء بتوقيت جرينتشالثالثة صباًحا و  السادسةاالجتماعي بين الساعة 

ل التواصمواقع صفحانتا على أي مشاركة على  نشر يجوز لنا )وفقًا لتقديرنا الخاص( منع

 تتوافق مع هذه القواعد تلك المشاركة الأن  رأيناإذا مشاركة من صفحاتنا ، أو إزالة أي االجتماعي

لن نكون ملزمين بإعالمك بأي قرار المستضيفة لصفحتنا، وأو أي شروط أخرى خاصة بالمنصة 

 .من هذا القبيل

تخدام أخرى خاصة بالمنصة إلى قد يؤدي انتهاك واحد أو أكثر من هذه القواعد أو أي شروط اس

حظرك من الدخول إلى صفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعي. وتخضع عملية حجب 

المشتركين عن صفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعي إلى تقديرنا حسابات  وأالمشاركات 

 الخاص.

 



 

  عمالءاستفسارات ال

بدالً وللرد على استفسارات العمالء.  االجتماعيالتواصل مواقع صفحاتنا على نحن ال نستخدم 

لحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تقديم ل  www.pmi.com من ذلك، يرجى زيارة

 .بخدمة العمالءستفسارت والجوانب األخرى المتعلقة اال

 مواقع التواصل االجتماعيمنصات صفحاتنا على 

ً مواقع التواصل االجتماعي دقيق في صفحاتنا على نقدمهالمحتوى الذي يكون نحن ال نضمن أن   ا

يتم توفير المحتوى للحصول على معلومات عامة فقط وال ينبغي وتماًما أو كاماًل أو مستمًرا. 

االعتماد عليه أو استخدامه كأساس التخاذ قرارات مهمة دون استشارة مصادر معلومات أساسية 

لى عالمنشور في صفحاتنا أو أكثر دقة أو أكثر اكتماال أو أكثر حداثة. أي اعتماد على المحتوى 

واقع مصفحاتنا على ن على مسؤوليتك الخاصة. قد تحتوي مواقع التواصل االجتماعي سيكو

فيرها حديثة ويتم تومعلومات ليست بالضرورة  ، وهيالتواصل االجتماعي على معلومات تاريخية

 .للرجوع اليها فقط

 ال يجب تفسير استخدامنا ألي من العالمات المتعارف عليها في مواقع التواصل االجتماعي مثل

مماثلة على أنها، تأييد من اإلعجاب أو إعادة التغريد أو أية عالمات أخرى عالمات المتابعة أو 

 للمحتوى المعني سواء كان نصاً أو تعليقاً أو صورة أو رسم بياني أو غيره. أي نوع

مواقع وسائط اجتماعية رسمية على منصات وسائل التواصل صفحات وفي حين أن لدينا 

أننا نؤيد هذه المنصات أو أننا مسؤولون عن منتجاتها أو  االجتماعي الخارجية، فإن هذا ال يعني

 .خدماتها

 

، فإنك تقوم بذلك على مسؤوليتك سائل االعالم االجتماعية الخارجيةمنصات و باستخدامإذا قمت 

 .امنتيجة لهذا االستخد قد تلحق بكالخاصة، ونحن لسنا مسؤولين عن أي خسائر أو أضرار أخرى 

 

رط أال ، بشصفحاتنا على مواقع الشبكات االجتماعيةيمكنك مشاركة المحتوى الذي ننشره على 

 .تقوم بتعديله

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pmi.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1bcmBkf_1ZI5x5xO7DTr7Kxwkjg


 

 هيكلنا
على مواقع شبكات التواصل االجتماعي وتشغل عبر  انترناشونالتدار صفحات فيليب موريس 

ونال ريس انترناش. ونظراً ألن فيليب موفريق داخلي من شركة فيليب مورريس العالمية لإلدارة

هي الشركة األم فإن أي تعبير يرد هنا مثل "نحن" أو "الخاص بنا" فإنه يشير إلى فيليب موريس 

 انترناشونال أو أي شركة تابعة لها. 

 شكاويال

 

ل مواقع التواصصفحاتنا على منشورة على  مشاركةإذا كنت ترغب في تقديم شكوى بشأن أي 

عند تقديم و . inside@pmi.comالخاص بنا على العنوان بالفريق ، يرجى االتصال االجتماعي

نطلب  قدوالتي تشكو منها.  المشاركةشكوى، يرجى توضيح سبب شكواك وتحديد مكان وجود ال

المشاركة سنقوم بعد ذلك بمراجعة ومنك المزيد من المعلومات حول شكواك قبل معالجتها. 

 .الخاصة بنا مع القواعد وتحديد ما إذا كانت تتوافق موضوع الشكوى

 

 

 حقوق الملكية الفكرية

 ليك أن ويجب عنحن نحترم حقوق الملكية الفكرية لآلخرين ونتوقع منك أن تفعل الشيء نفسه. 

و ه االجتماعيالتاصل شبكات مواقع صفحاتنا على تضمن أن كل المحتوى الذي تنشره على 

ليك فيجب ععملك األصلي، أو إذا كانت حقوق الملكية الفكرية الخاصة به مملوكة لطرف ثالث، 

أن مالك المحتوى قد منحك اإلذن الستخدام المحتوى بما يتفق مع طريقة وغرض  التأكيد على

 له. استخدامك

صرح ر منسخ غي لنشرمواقع وسائل التواصل االجتماعي  صفحاتنا على يحظر تماًما استخدامو

 بها من مواد محمية بحقوق الطبع والنشر.

و حظر أ مشاركاتك قد تؤدي االنتهاكات المتكررة لحقوق الملكية الفكرية لطرف ثالث إلى حظرو

ونظراً ألن قراراتنا المتعلقة بهذا . التواصل االجتماعيمواقع وسائل صفحاتنا على حسابك من 

جانبنا  أو عدمه منأي إجراء اتخاذ ال يجوز تفسير فالجانب تستند على سلطتنا التقديرية وحدها 

 انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.بأنه مطالبة  على أي

 وسائل التواصل االجتماعيصفحاتنا على منصات  في المشاركةيرجى مالحظة أنه من خالل و

ً حقًا غير حصري فيليب موريس انترناشونالتمنح إنك  خال  حقاً أو  ،، أو ترخيًصا فرعيًاقابل للنقل ا

دة أو إعا  هأو تغيير هأو تعديل هأو نسخ هأو عرض محتوى المشاركة ستخداممن حقوق الملكية ال



أي طريقة نقررها )سواء ألغراض تجارية أو غير تجارية( ه باستخدامأو  هأو إعادة توزيعه نشر

 .هذا الحق انضمان منحوتقع عليك أنت مسؤولية في أي وسائط أو من خالل أي طريقة توزيع. 

على مواقع التواصل االجتماعي قد تم نسخه منشور على صفحاتنا إذا كنت تعتقد أن أي عمل 

ً لحقوق الملكية الفكرية، على العنوان نا يرجى االتصال بفريق بطريقة تشكل انتهاكا

inside@pmi.com. 

 

 الروابط

لمواقع أو صفحات أخرى على صفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعي، قد نقوم بتضمين روابط  

تم توفير هذه يو، وربما يتم تشغيل بعضها من قبل أطراف ثالثة. قد يتم تشغيل بعضها من قبلناو

تلك  موجودة فيإضافية معلومات للوصول إلى لك وكوسيلة  لتحقيق الفائدةالروابط كوسيلة 

 وهيقم بالضرورة بمراجعة جميع المعلومات على المواقع األخرى نو نحن ال المواقع األخرى. 

ليست مسؤولة عن محتوى أي مواقع أخرى أو عن أي منتجات أو خدمات قد يتم تقديمها من خالل 

 مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر قد ينشأ من استخدامك لها. عليه لسنامواقع أخرى. 

معلومات ال نوافق عليها. ال ينبغي النظر إلى إدراج قد تحتوي مواقع األطراف الثالثة على و

 الروابط إلى مواقع أخرى على أنها تأييد لمحتوى المواقع المرتبطة.

 نتدرك أ ويجب أنقد تسري شروط وأحكام مختلفة على استخدامك ألي من المواقع المرتبطة. و

قى، ج الكمبيوتر، أو الموسي، أو برام)مثل ملفات البيانات، أو النصوصجميع المعلومات  مسؤولية

، أو الصور الفوتوغرافية، أو مقاطع الفيديو أو الصور األخرى( التي قد تكون لملفات الصوتيةأو ا

الجهة التي نشأ لديك إمكانية الوصول إليها من خالل روابط إلى مواقع أخرى، تقع على عاتق 

 منها المحتوى المعني.

  

 يس انترناشونالاألوراق المالية الخاصة بفيليب مور

بغي ، وال ينمواقع التواصل االجتماعيصفحاتنا على نحن ال نقدم نصائح استثمارية من خالل 

بمثابة عرض للبيع أو طلب عرض  الصفحاتاعتبار المعلومات والمواد المتاحة من خالل هذه 

ت استخدام أي معلوماقيليب موريس انترناشونال. وفي حال قررت  لشراء أي أوراق مالية لشركة

فيليب خاصة بتقييم ما إذا كنت ستشتري أو تبيع أوراق مالية لأو مواد متاحة من خالل هذه المواقع 

، يرجى االنتباه إلى أن المعلومات والمواد تعكس بشكل عام األداء السابق موريس انترناشونال

بالضرورة مؤشرا على األداء  والمعلومات التاريخية فقط ، وأن مثل هذا األداء والمعلومات ليس

 .المستقبلي

mailto:inside@pmi.com


 حماية البيانات

 ا قمت بتزويدنا بأي بياناتذوعلى أي بيانات شخصية. إ مشاركاتكيرجى التأكد من عدم احتواء 

 .www.pmi.com، فسنقوم بمعالجتها وفقًا إلشعار الخصوصية المتاح على شخصية

 

 

 وإخالء المسؤوليةالمسؤولية 

يتم وعلى مسؤوليتك وحدك. أمر يقع هو صفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعي استخدامك ل

على أساس "كما هو" و "كما هو متاح".  محتوى صفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعيتوفير 

ً و  صلصفحاتنا على مواقع التواوصولك إلى  نفرض قيوداً على، قد حيثما كان ذلك ممكنا

نحن نخلي مسؤوليتنا من جميع الضمانات عليه، فأو أي ميزة أو جزء منها في أي وقت.  االجتماعي

صريحة أو ضمنية، بما في ذلك الضمانات الضمنية للرواج  ضمانات من أي نوع، سواء كانت

ا صفحاتنعلى المنشورة المواد على أن أي ضمانات  وأوجودة المالءمة والصالحية لغرض معين 

 سيكون بال انقطاع أو الصفحاتأن الدخول إلى منتهكة، أو غير على مواقع التواصل االجتماعي 

، ن آمنةستكو صفحاتنا او المنصات التي تستضيفهاأن ء، أو خالية من األخطاأن المواد المنشورة 

و قيقة أاالجتماعية ستكون كاملة أو د المنصاتعلى المنشورة في صفحاتنا أن المعلومات أو 

 حديثة.

وضوع متعلق بمشاركاتك فستكون أنت المسؤول نا في برفع دعوى ضد أي طرف آخرإذا قام و

جميع األضرار والخسائر والنفقات )بما في ذلك الرسوم والتكاليف القانونية( المرتبطة بهذا  عن 

 االدعاء.

إلى أقصى حد مسموح به بموجب القانون المعمول به، فإنك تفهم وتوافق على أننا لن نكون و

مسؤولين عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو عقابية أو أية 

واقع مصفحاتنا على على استخدام  قدرتكأضرار أخرى متعلقة أو قد تنجم عن استخدامك أو عدم 

، واالنقطاعات، العالم االجتماعية. وتشمل هذه األضرار لألخطاء، وعمليات اإلغفالوسائل ا

والعيوب، والتأخير، وفيروسات الكمبيوتر، وفقدان األرباح، وفقدان البيانات، وغير ذلك من 

ينطبق هذا بغض النظر عما إذا كانت األضرار قد تم المطالبة و. الماديةالخسائر المادية وغير 

م تقد شروط العقد، أو نتيجة اإلهمال، أو خالف ذلك، وحتى إذا كنا نحن أو ممثلينا  بها بموجب

 .إبالغنا باحتمالية حدوث هذه األضرار

 

 

http://www.pmi.com/


 

 

 القانون والسلطة القضائية

 مواقع وسائلصفحاتنا على تحكم قوانين مركز دبي المالي العالمي هذه القواعد واستخدامك ل

بشكل ال رجعة فيه على االختصاص الحصري للمحاكم المختصة ، وتوافق اإلعالم االجتماعية

 جراءأي إفيما يتعلق باإلمارات العربية المتحدة  بدولة الموجودة في مركز دبي المالي العالمي

ندرك أنه من الممكن أن تحصل على إمكانية الوصول  يرتبط بهذه القواعد. وعلى الرغم من أننا

ت لدينا ليس، ومن أي والية قضائية في العالمعالم االجتماعية مواقع وسائل اإلصفحاتنا على إلى 

، إال أن صفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعي القدرة العملية لمنع هذا الوصول سوى القليل من

يليب فركات التي تديرها تعمل الشوبحيث تتوافق مع قوانين مركز دبي المالي العالمي. صممت 

ديد من البلدان في جميع أنحاء العالم وتلتزم بقوانين الواليات القضائية في العموريس انترناشونال 

صل التوا صفحاتنا على منصات مواقعإذا كانت أي مواد موجودة على والخاصة التي تعمل فيها. 

على مواقع التواصل االجتماعي، مخالفة  لصفحاتناأو استخدامك  التي نستخدمهااالجتماعي 

طلب نفي هذه الحالة ، ولكهذه غير مخصصة  هذه الصفحاتواجد فيه فإن لقوانين المكان الذي تت

ائية قوانين منطقتك القضية الحصول على مسؤولصفحاتنا. وتقع عليك وحدك منك عدم استخدام 

 لها.واالمتثال 

 

 على هذه القواعدالتي يمكن أن تطرأ تغييرات ال 

تقع على عاتقك مسؤولية و. إبالغكدون في أي وقت من األوقات يجوز لنا تغيير هذه القواعد 

حاتنا صفن استمرارك في استخدام كما أالتحقق دوريًا من أية تغييرات نجريها على هذه القواعد. 

لك تمواقع الشبكات االجتماعية بعد نشر أي تغييرات على هذه القواعد يعني قبولك لعلى منصات 

 .لتغييراتا

 

 


