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وط   �ش
 االستخدام 

 
 القبول  .1

ض المعمول بها.  وط واألحكام التال�ة وجميع القوانني من خالل الوصول إ� هذا الموقع وتصفحه،  �خضع وصولك إ� هذا الموقع واستخدامه لل�ش
كة  ض �ش وط واألحكام وتقر بأن أي اتفاق�ات أخرى تتعلق باستخدام هذا الموقع بينك و�ني ط، هذە ال�ش  Novartisفإنك تقبل، دون ق�د أو �ش

Gene Therapies  .  قد تم تجاوزها ول�س لها أي قوة أو تأث�ي
 

 المعلومات/الحاالت الطب�ة .2
كة  معلومات المنتج و�ي مخصصة ألغراض المعلومات العامة فقط.  Novartis Gene Therapies EU Ltdع� هذا الموقع مقدمة من �ش

ي مؤهل فقط، وقد ال تتوفر جميع هذە   تتوفر العد�د من منتجات األجهزة الص�دالن�ة والطب�ة المدرجة بوصفة طب�ة من طب�ب أو اختصا�ي طيب
ي جميع البلدان. ال تهد 

ا بحالة طب�ة، فاست�ش طبيبك أو مقدم المنتجات �ض ف معلومات المنتج إ� تقد�م معلومات طب�ة كاملة. إذا كنت مصاب�
ا الحصول ع�   ا أو مشورة عالج�ة خاصة بالم��ض. �جب عل�ك دائم� ا شخص�� ا طب�� الرعا�ة الصح�ة الخاص بك ع� الفور. نحن ال نقدم �شخ�ص�

ي ذلك االستخدامات الطب�ة المف�دة واآلثار الجانب�ة معلومات طب�ة كاملة حول األدو�ة أو األ 
ي �ستلزم �فها وصفة طب�ة (بما �ض جهزة الطب�ة اليت

ة مع طبيبك الذي �صف لك العالج أو غ�ي ذلك من   المحتملة) من خالل مناقشة االستخدام المناسب ألي دواء (أدو�ة) أو أجهزة طب�ة مبا�ش
ض عند الحاجه لذلك.  ة معلومات المنتج. قد تختلف  المستشار�ن الطبيني قد �حصل االختصاصيون الطبيون ع� معلومات طب�ة كاملة من ��ش

ض مراجعة الموارد الطب�ة المحل�ة   ض الطبيني هم من المهنيني المعلومات عن هذە المنتجات من دولة إ� أخرى. �جب ع� المر�ض واألطباء وغ�ي
ي العد�د من البلدان  والتعاون مع السلطات التنظ�م�ة للحصول ع� المعلو 

مات المناسبة لبلدهم. باإلضافة إ� ذلك، تفرض اللوائح الحال�ة �ض
ا ع� قدرة  ي ُت�ف   Novartis Gene Therapiesقيود� ة ع� أسئلة المر�ض المتعلقة بالمنتجات اليت ع� توف�ي المعلومات و/أو الرد مبا�ش

كة  عن استفسارات اختصا�ي الرعا�ة الصح�ة المؤهل   Novartis Gene Therapiesبوصفة طب�ة الخاصة بها. ومع ذلك، سوف تج�ب �ش
ا للوائح المحل�ة.   الخاص بك وتقدم المعلومات إل�ه وفق�

 
 استخدام المعلومات  .3

ي ذلك أي نص
�لها أو استخدامها، بما �ض ض وص  �مكنك تصفح الموقع بح��ة، ول�ن ال �جوز لك الوصول إ� المعلومات الواردة من هذا الموقع أو ت�ض

ها داموصور وصوت وف�ديو ("المعلومات") إال الستخدامك الشخ�ي غ�ي التجاري. ال �جوز لك توز�ــــع المعلومات أو تعد�لها أو نقلها أو إعادة استخ
كة  ي من �ش ها أو استخدامها ألغراض تجار�ة، دون إذن كتايب . �جب عل�ك االحتفاظ بكل إشعار لحقوق Novartis Gene Therapiesأو إعادة ��ش

ي أي 
 الن�ش أو إشعار حقوق المل��ة األخرى الوارد �ض

ض أن كل ما تراە أو تقرؤە ع� هذا ا �لها، وتع�د �سخها. �جب أن تف�ت ض لموقع مح�ي بحقوق الطبع والن�ش ما لم ُ�ذكر خالف ذلك،  معلومات تقوم بت�ض
كة  ي من �ش ي النص ع� الموقع دون الحصول ع� إذن كتايب

وط واألحكام أو �ض ي هذە ال�ش
وال �جوز استخدامه باستثناء ما هو منصوص عل�ه �ض

Novartis Gene Therapies كة ي هذە الفقرة، ال تضمن �ش
أن استخدامك للمواد   Novartis Gene Therapies. باستثناء ما هو مسم�ح به �ض

كة  أو المنس��ة لها. باستثناء التف��ض   Novartis Gene Therapiesالمعروضة ع� الموقع لن ينتهك حقوق اي طرف ثالث غ�ي المملوكة ل�ش
ي امتالك المعلومات، أو أي حقوق ��ش خ 

كة المحدود السابق ذكرە، ال يتم منحك أو إعطاؤك أي ترخ�ص أو حق �ض  Novartis Geneاصة ��ش
Therapies  .أو أي طرف آخر 

 
 العالمات التجار�ة/حقوق المل��ة  .4

ي تظهر ع� هذا الموقع، سواء أ�انت مكت��ة بخط كب�ي أم بخط مائل أم مع رمز العالمة التجار  ض أن جميع أسماء المنتجات اليت �ة، �ي �جب أن تف�ت
كة  ا أو يتضمن براءات   Novartis Gene Therapiesمن ضمن العالمات التجار�ة ل�ش كات التابعة لها. قد �حتوي هذا الموقع أ�ض� أو إحدى ال�ش

كة  اع أو معلومات أو تقن�ات أو منتجات أو عمل�ات أو حقوق مل��ة أخرى ل�ش و/أو أطراف أخرى. ال يتم منحك    Novartis Gene Therapiesاخ�ت
ي أيٍّ من هذە العالما

اع واأل�ار التجار�ة والتقن�ات والمنتجات والعمل�ات وحقوق المل��ة أو إعطاؤك أي ترخ�ص أو حق �ض ت التجار�ة و�راءات االخ�ت
كة  و/أو األطراف األخرى. جميع أسماء المنتجات المنشورة بخط مائل ع� هذا الموقع �ي عالمات  Novartis Gene Therapiesاألخرى ل�ش

كة  كات التابعة لها.  Novartis Gene Therapiesتجار�ة مملوكة أو مرخصة لصالح �ش  أو إحدى ال�ش
 

 إخالء المسؤول�ة عن الضمانات  .5
كة  ا معقولة لضمان دقة المعلومات وحداثتها، فقد تحتوي المعلومات ع� معلومات غ�ي دق�قة   Novartis Gene Therapiesبينما تبذل �ش جهود�

كة  ي  Novartis Gene Therapiesأو أخطاء مطبع�ة. تحتفظ �ش
ات و/أو تصح�حات و/أو تحسينات ع� المعلومات بالحق �ض  إجراء تغي�ي

كة  ي أي وقت ودون إشعار. ال تقدم �ش
ي هذە المعلومات، �ض

امج الموضحة �ض أي ضمانات أو تعهدات  Novartis Gene Therapiesوالمنتجات وال�ب
كة  ي   Novartis Gene Therapiesف�ما يتعلق بدقة أيٍّ من المعلومات المقدمة. ال تتحمل �ش

امات أو مسؤول�ة عن أي أخطاء أو سهو �ض ض أي ال�ت
". ال تقدم  أي ضمانات �شأن ا�تمال المعلومات الموجودة   NOVARTIS GENE THERAPIESمحتوى الموقع. ُتقدم جميع المعلومات "كما �ي

ددين ع� الموقع. ال تتحمل ع� هذا الموقع أو دقتها أو استخداماتها المحتملة. وعل�ه، �جب تقي�م المعلومات بعنا�ة من قب  NOVARTISل الم�ت
GENE THERAPIES كة تابعة لـ ي إ�شاء هذا الموقع أو إنتاجه أو �سل�مه  NOVARTIS GENE THERAPIES، وال أي �ش

، وال أي طرف آخر �شارك �ض
، أو ناتجة عن عق��ة، نت�جة الوصول إ�  ي أو غ�ي مبا�ش

ر مبا�ش أو عر�ض الموقع، أو استخدامه أو عدم القدرة ع�  إل�ك، أي مسؤول�ة عن أي �ض
ي محتوى الموقع. ال �سمح بعض الوال�ات القضائ�ة باستثناء الضمانات الضمن�ة، لذلك قد ال ينطبق عل�ك 

استخدامه، أو أي أخطاء أو سهو �ض
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كة  ار  Novartis Gene Therapiesاالستثناء أعالە. ال تتحمل �ش وسات قد تص�ب أجهزة   أي مسؤول�ة ولن تكون مسؤولة عن أي أ�ض أو ف�ي
كة  ي   Novartis Gene Therapiesال�مبيوتر أو الممتل�ات األخرى الخاصة بك �سبب وصولك إ� المعلومات أو استخدامها. تحتفظ �ش

بالحق �ض
ي أي وقت دون إشعار ودون مسؤول�ة عليها. 

 إ�قاف هذا الموقع �ض
 

ي تزودنا بها  .6
 المعلومات اليت

ي أو 
ويض �د اإلل��ت ي تغطيها س�اسة الخصوص�ة الخاصة بنا، فإن أي اتصال أو مادة ترسلها إ� الموقع عن ط��ق ال�ب غ�ي ذلك،  باستثناء المعلومات اليت

احات أو ما شابه ذلك، سيتم التعامل معها ع� أنها غ�ي ��ة وغ�ي منس��ة إ�  ي ذلك أي ب�انات أو أسئلة أو تعل�قات أو اق�ت
مل��ة معينة. �صبح  بما �ض

كة  ا ل�ش
�
ە مل� ء ترسله أو تن�ش ي

ي ذلك، ع� سب�ل  Novartis Gene Therapiesأي �ش
كات التابعة لها و�مكن استخدامه ألي غرض، بما �ض أو ال�ش

ي  تحتفظ بحق Novartis Gene Therapiesالمثال ال الح�، النسخ واإلفصاح والنقل والن�ش والبث والعرض. عالوة ع� ذلك، فإن 
ي �ض

ها المجايض
ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال ا

ي أي اتصال ترسله إ� الموقع ألي غرض كان بما �ض
لح�،  استخدام أي أفكار أو مفاه�م أو معرفة أو تقن�ات واردة �ض

 التط��ر والتصنيع و�س��ق المنتجات باستخدام هذە المعلومات. 
 

ي جميع أرجاء العالم  .7
 المنتجات �ف

ي اإلشارة إ� منتج  قد �حتوي هذا  ي كل مكان. ال تعيض
ي ال تتوفر جم�عها �ض ي جميع أنحاء العالم، واليت

الموقع ع� معلومات حول المنتجات والخدمات �ض
ي هذا الموقع لم

ي موقعك. قد تخضع المنتجات المشار إليها �ض
ا �ض تطلبات أو خدمة ع� هذا الموقع أن هذا المنتج أو الخدمة متوفر أو س�كون متاح�

ا معينة من هذا الموقع مخصصة فقط ألنواع معينة من  تن ، قد يتم إخطار الزائ��ن بأن أقسام� ظ�م�ة مختلفة حسب بلد االستخدام. و�التا�ي
ء ع� هذا الموقع ع� أنه ترو�ــــج أو إعالن عن أي منتج أو ال  ي

ي بلدان معينة. �جب أال تف� أي �ش
اء أو فقط للجماه�ي �ض ض الخ�ب ستخدام المستخدمني

ض ولوائح بلد إقامتك.  أي  منتج غ�ي م�ح به بموجب قوانني
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كة  ي األوراق المال�ة أو إ�صاالت اإل�داع األم��ك�ة الخاصة ��ش

ا لالستثمار أو التعامل �ض ي هذا الموقع دعوة أو عرض�
ء �ض ي

 Novartisال �مثل أي �ش
Gene Therapies كات التابعة المرتبطة بها. ع� وجه ا عن أي توقعات أو رأي  أو ال�ش الخصوص، قد تكون النتائج والتطورات الفعل�ة مختلفة ماد��

 . ي هذا الموقع و�جب عدم االعتماد ع� األداء السابق لسعر األوراق المال�ة كدل�ل ألدائها المستقب�ي
 أو توقع مع�ب عنه �ض

 
 روابط لهذا الموقع  .9

كة  ي تحتوي ع� روابط لهذا الموقع ول�ست بمراجعة أيٍّ  Novartis Gene Therapiesلم تقم �ش  من مواقع األطراف الثالثة أو جم�عها واليت
ي ر�ط موقع ال��ب الخاص بك بهذا الموقع، 

مسؤولة عن محتوى أي صفحات خارج الموقع أو أي مواقع أخرى مرتبطة بالموقع. إذا كنت ترغب �ض
كة   �مكنك فقط االرتباط بالصفحة الرئ�س�ة. ال �جوز لك االرتباط بأي صفحات أخرى داخل هذا الموقع دون موافقة كتاب�ة مسبقة من �ش

Novartis Gene Therapies .ي موقع أي طرف ثالث دون موافقة خط�ة
 . و�المثل، ُ�حظر اقتباس جزء أو أ��� من هذا الموقع أو استخدامه �ض

 
 روابط لمواقع أخرى  .10

وط االستخدام قد يتم توف�ي روابط لمواقع الطرف الثالث لصالح زوار ه ذا الموقع أو راحتهم. سنس� إلبالغك عندما تغادر هذا الموقع أن �ش
كة  أي مسؤول�ة عن الروابط  Novartis Gene Therapiesوس�اسة الخصوص�ة لموقع الطرف الثالث قد تكون مختلفة. ومع ذلك، ال تتحمل �ش

ي نرسلها إ� اآلخ��ن، وال نتحمل ع� وجه الخصوص أي مسؤول�ة عن دقة محت��اتها أو قانونيتها. نحن نتنصل من أي مسؤول�ة ناتجة عن أي  اليت
 انتهاك أو فقدان لس�اسات الخصوص�ة من ِقَبل اي طرف ثالث. 

 
ي هذا الموقع  .11

 الن�ش �ف
كة  ات واإلشارات قد تقوم من وقت آلخر بمراقبة أو مراجعة المناقشات والمحادثات والمنشور  Novartis Gene Therapiesع� الرغم من أن �ش

كة  ل�ست ملزمة بالق�ام بذلك وال تتحمل أي تعهد أو مسؤول�ة   Novartis Gene Therapiesولوحات الرسائل وما شابه ذلك ع� الموقع، فإن �ش
أو إباح�ة أو بذاءة ناشئة عن المحتوى من أيٍّ من هذە المواقع وال عن أي خطأ أو �شه�ي أو قذف أو سب أو إغفال أو كذب أو مواد ترو�ج�ة أو فاحشة 

ي أي معلومات داخل هذە األما�ن ع� الموقع. ُ�حظر عل�ك ��ش أو نقل أي مواد غ�ي 
  أو خطر أو ال�شف عن الخصوص�ة أو عدم الدقة الواردة �ض

�ة أو فاحشة أو فاضحة أو تح��ض�ة أو إباح�ة أو بذيئة أو أي مادة �مكن أن �شك ا �مكن اعتبارە ج��مة  قانون�ة أو ترو�ج�ة أو تهد�د�ة أو �شه�ي
�
ل سلوك

كة  ا ع� ذلك، مما يؤدي إ� المساءلة المدن�ة، أو انتهاك أي قانون. ستتعاون �ش �شكل كامل مع أي   Novartis Gene Therapiesجنائ�ة أو �شجع�
كة  خص �قوم بن�ش أيٍّ من لل�شف عن ه��ة أي ش Novartis Gene Therapiesسلطات مختصة ب�نفاذ قانون أو أمر محكمة �طلب أو يوجه �ش

 هذە المعلومات أو المواد. 
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ا ع� الفور، بم ، فقد نتخذ إجراًء تصح�ح�� ي

ي هذا الب�ان القانويض
وط واألحكام الواردة �ض ا من ال�ش ي ذلك منع  إذا تنا� إ� علمنا أنك انتهكت أ��

ا �ض
كة  ي تقدمها �ش  و�زالة أي معلومات و��انات ومحتوى �قدمه الموقع إ� Novartis Gene Therapiesالمستخدم من استخدام الخدمات اليت

ار م داد األ�ض ا لتقديرنا الخاص، الس�ي الس�ت ي أي لحظة ودون سابق إنذار. إذا تعرضنا لألذى �سبب انتها�ك، �جوز لنا، وفق�
 نك. المستخدم، �ض
 

 المراجعات  .13
كة  ي أي وقت عن ط��ق تحد�ث هذا المنشور. أنت ملزم بأي  Novartis Gene Therapiesقد تقوم �ش

وط واألحكام �ض تحديثات بمراجعة هذە ال�ش
ي �جب عل�ك وط واألحكام الحال�ة اليت   تضاف بواسطة تنق�حات من هذا القب�ل، و�التا�ي �جب عل�ك ز�ارة هذە الصفحة �شكل دوري لمراجعة ال�ش

ام بها.  ض  االل�ت
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