
LEGAL DISCLAIMER 

 تنصل

LEGAL NOTICE, DISCLAIMER, AND TERMS OF USE Aldrees Petroleum & 
Transport Services Co. ("ALDREES") 
 
Use of this Website is subject to the following terms and conditions. 
Your use of the website constitutes acceptance of these terms and 
conditions. 
 
[+] I. Interpretations 
 
1. Definitions: 
In this Agreement: "Content" includes, but is not limited to, all text, 
photographs, software, animation files, graphics, video and audio files 
and anything else contained in this Website. "User" includes, but is not 
limited to, any person who accesses this Website by any means 
whatsoever, including, but not limited to, legal, illegal, authorized and 
unauthorized means. 
2. Invalidity: 
 If, for any reason whatsoever, any term of this Agreement is deemed 
by a court to be void, voidable or otherwise unenforceable, such term 
shall be deemed to be severable from the remainder of the 
Agreement,and the remainder of the Agreement shall be construed 
and interpreted without reference to the unenforceable term. 
3. Assignment: 
ALDREES may assign its rights or obligations under this Agreement at 
any time without notice to Users. 
4. Termination: 
Either ALDREES or the User may terminate this Agreement at any time, 
either with or without cause. The User may terminate this Agreement 
by ceasing to use this Website. The following clauses of this Agreement 
will survive any termination by either party: II, III, IV, V and VI. 

رالتحذي  البترولية الخدمات الدريس شركة االستخدام وشروط ,المسؤولية وإخالء ,القانوني 
 :(الدريس ) والنقليات

 
 موافقتك يعني االليكتروني الموقع باستخدام قبولك .التالية للشروط يخضع االليكتروني الموقع

 . شروطه على
 

[+] I. التفسيرات: 
 

 :التعريفات .1
 المتحركة الصور وملفات والبرامج والصور النصوص جميع على "النص" يشمل العقد هذا في
 على يشمل "المستخدم " . الموقع هذا يحتويه شي وكل والمسموعة المرئية والملفات والجرافيك

 قانونية الغير الوسائل تشمل والتي تكون مهما وسيلة بأية الموقع ويستخدم يدخل فرد كل
 .بها المسوح وغير بها المسموح واإلجراءات

 :الصالحية عدم.2
 بقية تكون سوف تطبيقها يمكن وال باطلة العقد شروط من أية أن المحكمة اعتبرت حال في
 . العقد في الشروط بقية عن النظر بغض الشروط هذه تفسر وسوف نافذة العقد في الشروط

 :التخصيص .3
 إشعار وبدون مستخدم آلي كان وقت أي في المهام من احد بتخصيص الدريس شركة تقوم قد

 . مسبق
 :العقد فسخ .4

 للمستخدم يحق . مسببات وبدون وقت أي في العقد هذا يفسخ ان مستخدم أي او للدريس يحق
 بعد تبقى سوف التالية والشروط الفقرات . الموقع استخدام عن التوقف بمجرد وذلك االتفاق فسخ

 II III IV V VI : الطرفي من أي قبل من االستخدام عن التوقف
  

[+] II. التجارية والعالمات التأليف حقوق: 
 

 :الملكية .1
 وهو منه االستفادة في الشركة موافقة اخذ ويجب الدريس شركة ملكية هو الموقع في المحتوى
 التجارية العالمات وحقوق والعالمية المحلية الفكرية الملكية وحقوق قوانين بموجب محمي

 أو للشركة الملكية حقوق من االستفادة للبعض يسمح ال هذا الموقع استخدام :الحقوق .2 
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[+] II. Copyright and trademarks 
 
1. Ownership: 
The Content of this Website is owned by Aldrees or is made available 
by permission of the owner and is protected by domestic and 
international copyright laws. The trademark  
is owned by ALDREES. 
 2. Rights: The use of this Website grants no interest, whether 
proprietary, license, or otherwise, in the intellectual property rights, or 
any other rights which may exist or are hereafter developed in respect 
of any portion of the Website or its Content. 
3. License: Any computer software downloadable or otherwise 
available from this Website is licensed subject to the terms of the 
applicable license agreement. Although every effort has been made to 
ensure that any software that may be downloaded from this Website is 
compatible with as many types of computers as possible, Users should 
take care to back up all essential software before loading any software 
from this Website. 
  
[+] III. Permitted secondary uses   
  
 1. The User may freely download, copy, display, exhibit, share, or 
otherwise distribute the Content of this Website for non-commercial 
purposes only. However, on any such downloading, copying, display, 
exhibition, sharing or distribution, the User must explicitly 
acknowledge Aldrees as the provider of such Content. Aldrees reserves 
the right to require the User to delete, destroy or otherwise remove 
any content that is used in a manner that in Aldrees’ opinion is 
contrary or otherwise inappropriate, derogatory or offensive. 
 
2. The User agrees that any person to whom the Content is provided 
directly or indirectly through the User, will be advised of the terms of 
this Agreement, and that each such person is bound by these terms. 

 . كله أو الموقع من قسم تملك أو فيها الملكية وحقوق ترخيصها
 برنامج أي وان الموقع استخدام لشروط يخضع الموقع من لبرامج تحميل أي :الترخيص .3

 المستخدمين على يجب حيث الموقع على الموجودة البرامج مع متوافق يكون أن يجب متوافق
 . البرامج هذه من أي تنزيل عن الدقة تحري

  
[+] III. الموقع باستخدام لهم المسموح اآلخرين المستخدمين:   

  
 الموقع لمحتويات والتوزيع والمشاركة والعرض والنسخ باإلطالع يقوم أن للمستخدم يحق .1 
 الذي الدريس شركة وهو المصدر إلى يشير أن المستخدم على ويجب التجارية األغراض لغير
 في الملفات هذه يتلف أو يلغي أن المستخدم من تطلب أن للشركة ويحق الملفات هذه منه اخذ

 . الدريس شركة وتوجهات ألراء مخالفتها حال
 

 استخدام بشروط والمحتويات الملفات هذه من المستفيدين يبلغ أن على المستخدم يوافق .2
 . الشروط بتلك اآلخر الطرف يلتزم أن ويجب مباشر غير أو مباشر بشكل الموقع

 
 محتويات أو اإلطار أو الخارجي الشكل صياغة إعادة أو تعديل أو تغير للمستخدم يحق .3

 . الموقع
[+] IV. الثالث الطرف التزامات: 

 
 موقع استخدام طريقة أي أو تجارية أسرار أو أخرى اليكتروني بريد رسالة إرسال خالل من .1
 هذه يعتبر ال وان الموقع استخدام في الترخيص تغير أو بها التعديل أو المحتويات لهذه البيع أو

 على يجب كما ، المحتويات أو المعلومات هذه في مشاركته كانت مهما له ملكا المحتويات
 إلى يشير وان للشركة الملكية حقوق على يحافظ أن الحالة هذه في الثالث الطرف المستخدم

 الدريس شركة ان كما للشركة العمل بهذا واالعتراف للشركة والتعويض المحتويات هذه مصدر
 أو مباشر غير أو مباشر بشكل سواء أضرار أية عن مسئولين غير ومنسوبيها وفروعها

 او تحريفها بسبب المحتويات لهذه االستخدام عن ناجمة للغير تعويضات أي عن أو عرضي
 وعن الموقع في والخدمات والبرامج المنتجات عن ناتجة أضرار أو الغير قبل من فيها التعديل

 االليكتروني البريد تشمل كما الموقع في للمعروض مشابهة تجارية واسرار عروض أية
 . مستخدم أي قبل من المرسل

 
 ويشمل الموقع استخدام كيفية أو تجارية أسرار أو لمحتويات تحميل أية ذلك على وعالوة .2
 تعتبر وال عنها مسئول وهو به خاصة المحتويات هذه بان المستخدم يقر االليكتروني البريد
 لحقوق خرق أي أو الفكرية ولحقوقه الدريس شركة موقع استخدام شروط تخالف وال سرية

 . الثالث الطرف حقوق على المحافظة هو هذا من والهدف . ثالث طرف أي ولحقوق اآلخرين
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3. The User may in no way modify, reformulate, adapt, alter, adjust, 
change, disassemble, frame or decrypt any of the Content of this 
Website. 
[+] IV. Third-party submissions 
 
1. By posting via email or otherwise any Content, trade secrets, or 
know-how to this Website, including electronic mail, the User grants to 
Aldrees a perpetual, non-exclusive, irrevocable, worldwide, royalty-
free right and license to use, download, upload, copy, exhibit, display, 
distribute, publish, post to any other public forum, perform, sell, alter, 
modify, change, sub-license, create derivative works from and 
otherwise treat as its own such Content, trade secrets or know-how in 
whatever manner ALDREES shall, in its sole discretion, deem 
appropriate without any form of recognition, credit, 
acknowledgement, reward or compensation whatsoever for the User's 
contribution of such Content, trade secrets, or know-how to ALDREES. 
Furthermore, Aldrees, its subsidiaries, affiliates, contractors, agents 
and/or employees will in no way be responsible or liable for damages, 
whether they be direct, indirect, consequential, incidental, special, 
punitive, exemplary or general damages, contribution or indemnity of 
any kind whatsoever, howsoever caused, resulting from any alterations 
or additions to its goods, products, programs, promotions and/or 
services which may resemble any Content, trade secrets, or know-how 
posted to this Website, including electronic mail, by any User. 
 
2. Furthermore, by posting any Content, trade secrets, or know-how to 
this Website, including electronic mail, the User represents and 
warrants that such Content, trade secrets, or know-how is his or her 
own work, is non-confidential, and its use by Aldrees in no way violates 
the intellectual property or other rights of any third parties. The duty 
to ensure non-infringement of the rights of any third parties rests 
solely with the User. 
 

 ومنسوبيها وفروعها الدريس بشركة والضرر اإلساءة عدم يضمن أن على المستخدم يوافق .3
 شبه أو والجنائية المدنية للمسؤولية تعريضهم وعدم فيها والعاملين والوكالء فيها والمقاولين
 عن التعويض . محتوياته من والنقل منه والترخيص الموقع استخدام عن والناتجة الجنائية
لموقعا الستخدام اإلساءة في الخسائر  وفروعها الشركة بها تقوم اتفاقيات أو عقود أي تشمل 
 أو الشركة بها تقوم التي التسويات يخص وفيما فيها والعاملين ووكالئها ومقاوليها ومنسوبيها
 الرد في والتعاون احترام المستخدم على يجب .فيها العاملين او منسوبيها من احد أو فروعها

 أو فروعه احد يطلبها أو المستخدم من الدريس شركة تطلبها قد التي الطلبات جميع على
 . الشركة في العاملين أو وكالئه أو مقاوليه أو منسوبيه

  
  

[+] V. الموقع مراقبة حقوق: 
 . مسبق إشعار أي بدون اإللغاء أو للتغير قابلة الموقع محتويات.1

  
[+] VI. المسؤولية حدود: 

 مأخوذة لمعلومات .فقط العالمية المعرفة تقديم اجل ومن المعلومة يؤدي كي مصمم الموقع .1
 الجزم يمكن ال انه غير الموقع على عرضها وقت في دقيقة وهي بالمصداقية تتمتع مصادر من

 . األوقات من وقت أي في المعلومة بدقة
 

 العنكبوتية الشبكة على أخرى خارجية مواقع إلى المستخدم تقود محددة روابط يوجد .2
 فيها والمقاولين ومنسوبيها وفروعها الدريس وشركة للمستخدم خدمة مجرد وهي (االنترنت)

 . الروابط هذه ومصداقية دقة مدى عن مسئولين غير فيها والعاملين ووكالئها
 

 وكالئها أو مقاوليها أو الفرعية أو التابعة شركاتها من أي أو الدريس شركة تتحمل أال يجب .3
 غير أو مباشرة أكانت سواءا ً أضرار أية عن مسئولية أية األحوال من حال بأي موظفيها أو/و

 أو مساهمات أو أضرار أو مقصودة أو عقابية أو خاصة أو عرضية أو ترتبيه أو مباشرة
 العقد مخالفة (الحصر ال المثال سبيل على) بسبب كانت إذا كانت، نوع أي من عامة تعويضات
 سلوك أي أو اإلهمال أو األعمال معلومات أو بيانات فقدان ، العمل توقف ، األرباح ضياع ،

 الدخول أو ، موقع أي محتويات تدمير أو النسيان أو العيوب أو الخطأ أو الحذف أو ، آخر ضار
 وكالء أو موظفي أو (ثالث طرف) بواسطة المواقع هذه محتوى تغيير، أو/و به المرخص غير
 توفره عدم أو استخدام عن ناشئا ً كان إن النظر بغض آخر سبب أي أو المواد نقل أو الدريس
 أساس على قرار أي اتخاذ عن الناتج ، به الموجود المحتوى على االعتماد أو ، الموقع على

 مستخدم ألي يمكن التي ، أخرى مواقع محتوى عن الناتج الموقع خالل من المقدمة المعلومات
 عدم عن ناشئا ً أو الموقع لهذا إنهاء أو تغيير أي عن ناتجا ً أو الموقع هذا خالل من بها االتصال

 . الموقع هذا عن ينشأ مما ذلك خالف أو لبرمجية نسخ أو تحميل أي تطابق
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3. The User agrees to indemnify, contribute to, and hold harmless 
Aldrees, its subsidiaries, affiliates, contractors, agents and/or 
employees against any liability, be it civil, criminal, or quasi-criminal, 
resulting from the use, transfer or sub-license by Aldrees of any 
Content, trade secrets or know-how provided to Aldrees by the User. 
 
This indemnification shall extend and apply to any payment or other 
agreement made by Aldrees, its subsidiaries, affiliates, contractors, 
agents and/or employees in settlement and/or satisfaction of any such 
claim or potential claim, whether such settlement and/or satisfaction 
is either full or partial, and whether the payment or other agreement is 
made or concluded either prior to or following the institution of 
proceedings against Aldrees, its subsidiaries, affiliates, contractors, 
agents and/or employees. As part of this indemnification, the User 
agrees to co-operate with all reasonable requests made by Aldrees, its 
subsidiaries, affiliates, contractors, agents and/or employees. 
  
[+] V. Rights to control site 
1. The Content of this Website is subject to change, restriction or 
termination without any notice to Users. 
  
[+] VI. Limitations of liability 
1. This site is designed to provide knowledge for informational 
purposes only. The information is taken from sources believed to be 
reliable, and the information is believed to be accurate at the time it is 
posted to the Website. However, there is no way to ensure that the 
information is accurate at any moment in time. 
 
2.There are certain links on this Website which will lead the User to 
other sites on the World Wide Web. These links are provided for 
convenience only, and a link to any other Website should not be taken 
to imply any endorsement of any other Website by Aldrees, its 
subsidiaries, affiliates, contractors, agents and/or employees. 
 

 التابعة أو الفرعية شركاتها أو الدريس شركة كانت وإن حتى هذا المسئولية حد تطبيق يجب .4
 هذا في إليها المشار اإلضرار حدوث بإمكانية أبلغوا قد موظفيها أو/و ووكالئها ومقاوليها

 . اإلشعار
 

 والتابعة الفرعية شركاتها أو الدريس شركة تضمن وال . "هو كما" مقدم الموقع هذا .5
 يكون أو انقطاع به يحدث ال سوف الموقع هذا استخدام أن موظفيها أو/و ووكالئها ومقاوليها
 أو الدريس شركة تقدم ال . المستخدمين لجميع مناسبا ً أو مستقرا ً يكون وأن ، األخطاء من خاليا ً

 ضمنية أو صريحة ضمانات أية موظفيها أو/و ووكالئها ومقاوليها لها والتابعة الفرعية شركاتها
 على هذا ويشتمل آنفا ، ذكر ما عموميات تحديد بدون وتشغيله ، وتوفره ، الموقع هذا عن

 عدم أو الخصوصية وتوقعات ، معين لغرض ومناسبته للتسويق للقابلية الضمنية الضمانات
 . الخاصة مسئوليته وعلى لوحدة ذلك يقبل الموقع هذا إلى يدخل مستخدم أي وأن . اإلخالل
 الفرعية وشركاتها الدريس شركة تجنيب في والمساهمة ، تعويض على المستخدم يوافق

 ناتجة جنائية شبه أم جنائية أو مدنية كانت سواءا ً مسئولية أية موظفيها أو/و ومقاوليها والتابعة
 المستخدم يتحمل أن يجب . الموقع لهذا استخدامه أثناء المستخدم بواسطة قانون أي انتهاك عن

 ، الدريس إليها يتوصل أخرى اتفاقات أية أو مالية دفعات أو مسئولية أية الكامل الحد إلى
 أي تسديد أو/و التسوية في موظفيها أو/و ووكالئها ومقاوليها والتابعة الفرعية وشركاتها

 شركة ضد قضية رفع قبل يبرم أو يتم االتفاق أو الدفع هذا كان سواء محتملة مطالبة أو مطالبة
 . موظفيها أو/و ووكالئها ومقاوليها والتابعة الفرعية وشركاتها الدريس

  
  

 :أخرى لغة بحروف الكتابة أو اللغة [+]
  

 الجودة عالية ونصوص منتج لتقديم الرعاية درجات أفضل ومحررونا وباحثونا مترجمونا يوفر
 بأقصى وفحصت بحثت قد المعلومات وأن ، ونقحت روجعت قد النصوص أن حيث الستخدامك

 الترجمة في أخطاء وجود عدم تضمن ال الدريس شركة فإن ذلك ومع ، ممكنة عملية طريقة
 ترفض هذا على عالوة ، أخرى وسيلة أي أو . المواقع في أو المستخدمة النصوص أو العربية
 أو الترجمة في أخطاء عن الناجمة المسئوليات وجميع أي تحمل وضوح بكل الدريس شركة
 أو التابعة شركاتها أو الدريس بواسطة نشر أو أنتج مقال أي في الواردة الحقائق أو النصوص
 بعضا ً يولد قد إنجليزية بحروف العربية األسماء كتابة . عنها ينتج قانوني إجراء أو تكاليف أية
 في أخطاء ألي اكتشافك حالة في إعالمنا برجاء . النطق واختالف التفسير وسوء ، االرتباك من
 في حقائق ألي (الرفض أو بالقبول) للتأكد دليل لديك كان إن األمر لزم إن أو ، المترجمة مقاالتنا

 :االلكتروني البريد على بنا االتصال برجاء الحالتين من أي في ، مقاالتنا أو مواقعنا
webadmin@aldrees.com  
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3. ALDREES, its subsidiaries, affiliates, contractors, agents and/or 
employees are in no way responsible or liable for any damages 
whether they be direct, indirect, consequential, incidental, special, 
punitive, exemplary or general damages, contribution or indemnity, of 
any kind whatsoever, howsoever caused, (including, but not limited to, 
breach of contract, loss of profit, business interruption, loss of business 
data or information, negligence or other tortious behaviour, deletion, 
error, defect, omission, or destruction of the Content of the Website, 
unauthorized access to, or alteration of, the Content of this Website by 
third parties, or employees, or agents of ALDREES, transmission of 
material, or any other cause of action, regardless of whether it arises 
at law or in equity) arising out of the use or non-availability of this 
Website, or reliance on the Content contained herein, resulting from 
any decision taken on the basis of information provided through the 
Website, resulting from the Content of other websites to which any 
User links through this Website, or resulting from any such change, 
restriction, or termination of this Website or resulting from the 
incompatibility of any software downloaded, copied, or otherwise 
originating from this Website. 
 
4. This limitation of liability shall apply even if ALDREES, its subsidiaries, 
affiliates, contractors, agents and/or employees have been advised of 
the possibility of the damages referred in this notice. 
 
5. This Website is provided "as is". ALDREES, its subsidiaries, affiliates, 
contractors, agents and/or employees do not warrant that the use of 
this Website will be uninterrupted, error-free, stable or suitable for all 
Users. ALDREES, its subsidiaries, affiliates, contractors, agents and/or 
employees make no warranties, either express or implied, about the 
Website, its availability, or its operation Without limiting the generality 
of the foregoing, this includes implied warranties of merchantability, 
fitness for a particular purpose, expectation of privacy, or non-
infringement. Any User who accesses this Website does so solely at his 
or her own risk. 



Page 6 of 6 
 

Aldrees Website 2018 
 

 
The User agrees to indemnify, contribute to and hold harmless 
ALDREES, its subsidiaries, affiliates, contractors, agents, and/or 
employees, against any liability, be it civil, criminal or quasi-criminal, 
resulting from any violation of any law by the User in their use of this 
Website. The User shall be responsible to the full extent of any liability, 
payment or other agreement made by ALDREES, its subsidiaries, 
affiliates, contractors, agents and/or employees, in settlement and/or 
satisfaction of any claim or potential claim, whether such payment or 
agreement is made or concluded prior to or following the institution of 
formal proceedings against ALDREES, its subsidiaries, affiliates, 
contractors, agents and/or employees. 
  
[+] Language & Transliteration 
  
Our translators, researchers and editors have taken the very best care 
to deliver high quality products and texts for your use. Texts have been 
reviewed / edited and information has been researched and checked 
as much as practically possible. However, ALDREES does not guarantee 
that there are no mistakes in Arabic translations or texts used on or in 
its websites or other media. Furthermore ALDREES explicitly refutes 
any and all responsibility arising from errors of translation, context or 
fact in any article produced or disseminated by ALDREES or affiliated 
partners, or any costs or legal action arising there from. 
The transliteration of Arabic names in English frequently may give rise 
to some confusion, misinterpretation and differences in pronunciation. 
Please inform us if you see mistakes in our translated articles, or 
indeed if you have evidence that would verify (confirm or deny) any 
facts contained in our websites or articles. In either case please contact 
us by email at webadmin@aldrees.com.  
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