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طأحكام وشرو  

 تعهد الشركة 

:التعهدفي هذا   

المقدمة للشركة من قبل أو نيابة و( مترو الدوحة و ترام لوسيلمعلومات تتعلق بالمشروع ) ة" تعني أيالمعلومات السرية"

 ( فيما يتعلق بالمشروع أو استالمها أو إنشاؤها من قبل الشركة نتيجةريل قطرعن شركة السكك الحديدية القطرية )

المشروع. في مشاركتها  

بما يلي: قطر ريلتجاه  وتلتزم ه، توافق الشركة بموجبا التعهدهذبمجرد التوقيع على    

 ة( باستثناء ما هو مسموح به صراحة، اإلفصاح عن أي1. لن تقوم الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر بما يلي: )1

المعلومات السرية أو لتناول ( تقديم أي بيان إلى وسائل اإلعالم أو االتصال بها 2معلومات سرية إلى أي طرف ثالث. أو )

( إساءة استخدام أي معلومات سرية؛3؛ و )هذه المعلوماتبأي شكل من األشكال نشر   

و ،الشركة جميع المعلومات السرية آمنة تحفظ. 2  

نفس ل هذه المعلومات  إلى موظفيها الذين يحتاجون إلىفقط المعلومات السرية الطالع على الحق في االشركة  تعطي. 3

 أغراض المشروع.

الحق في إنهاء أي ترتيبات تعاقدية  تمنح قطر ريلأن  مسبقاً  ، تقبل الشركةا التعهدأي خرق لهذ لقطر ريل ثبت. في حال 4

إلى أجل غير مسمى. تتعلق بالمشروع أو مفاوضات  

استخدام أي عالمات تجارية أو أسماء تجارية أو شعارات أو حقوق ملكية فكرية ا التعهد ال يحق للشركة بموجب هذ. 5

قطر من قبل  الموافقة عليهاوال يجب أن تمثل أن أي منتج أو أعمال أو خدمات مقدمة قد تم اعتمادها أو لقطر ريل أخرى 

ها و / أو خدماتها ترتبط بأي شكل من األشكال بالمشروع، بما في ذلك عن أعمال، أو أن الشركة ومنتجاتها و / أو ريل

و / قطر ريل طريق نشر أو إصدار أي بيان )واقعي أو غير ذلك( بشأن تقديم الشركة للمنتجات أو األعمال أو الخدمات إلى 

 أو المشروع.

قطر لشركات التي تم تسجيلها من قبل لا واستخدام هذه المواد حصر التجزئة االلكتروني موقع. يقتصر الوصول إلى 6

.ريل  

.قطر ريلأو الموافقة من قبل  التلقائي االختيار. التسجيل ال يضمن 7  

الموجودة على موقع التجزئة  الى المعلومات السرية  والمواد أي مستخدموصول بحق إلغاء  قطر ريل . تحتفظ8

ألي سبب من األسباب دون سابق إنذار. االلكتروني  

والوثائق الواردة فيه. موقع التجزئة االلكترونيالموجودة على  بالحق في تغيير المعلومات قطر ريلتفظ . تح9  

ظروف السوق على حاليا و توفرةالمعلى المعلومات  موقع التجزئة االلكترونيالموجودة على تستند المعلومات  - 11

لمشروع.لرسمية التجارية التزامات لالخاصة بها قبل تقديم االالمعمول بها. يجب على الشركة أن تبذل العناية الواجبة   

قدم الطلب قد قبل البنود والشروط المذكورة أعاله.مُ أن استكمال التسجيل، يُعتبر. 11  

موضوعه، وتفسر وفقا لقوانين دولة قطر. يتفق بأو تتعلق به أو  هيخضع هذا التعهد وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عن -12

نهائي على أن محاكم قطر لها اختصاص حصري لتسوية أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بهذا التعهد  الطرفان بشكل

 أو موضوعه.




