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شروط الاستخدام

ً
أهال بٕم في مىُم https://twfeq.org
.1

يقذية

.2

يعهىيبت عُب

ًشجى ُشاءة ومشاحلت ششوغ الاظخخذام هزه ("الشروط") ئلى حاهب ظُاظت الخصىصُت الخاصت بىا ُ(ٌشاس ئلحها مجخملت بـ "الشروط
وألاحكام") بلىاًت جامت ُبل الىصى٘ ئلى واظخخذام مىُم  https://twfeq.orgوالخذماث اإلاشجبؼت به .ألنها جإزش كلى خِىُٗ
الِاهىهُت والتزاماجٗ .حلخبر هزه الششوغ اجٌاُُت ملضمت بِىٗ وبين جمعية ثوفيق ألاهلية ُ(ٌشاس ئلحها باظم" " twfeqأو "اإلاىُم" أو
"هدً" أو "لىا") وجدٕم حمُم اظخخذاماجٗ إلاىُم  ،https://twfeq.orgئرا ٓىذ ال جىاًّ كلى هزه الششوغً ،ال ًجىص لٗ ،وال ًدّ
لٗ الىصى٘ ئلى أو اظخخذام اإلاىُم والخذماث.
 https://twfeq.orgهى مىُم ومىصت ئلٕتروهُت مملىٓت لـجمعية ثوفيق ألاهلية بمٕت اإلإشمت لحٌف وصُاهت املجخمم ،والتي جم
جأظِعها بمىحب جصشٍذ سُم ( )158بمىحب الِشاس الىصاسي سُم ( )16178وجاسٍخ 8311/1/67هـ ،ومِشها مكة املكرمة  -حي النسيم -
بجوار إدارة مرور العاصمة املقدسة ،وهي حملُت مخخصصت في الخىًُّ بين الشاهبين في الضواج مً الجيعين الخخُاس الششٍٗ
اإلاىاظب بؼشٍِت جِىُت ظهلت ومِعشة.

.3

انىصىل إنى انًىقع
ً .1.8خدمل اإلاعخخذم معإولُت الحصى٘ كلى ٔاًت الترجِباث الالصمت للىصى٘ ئلى واظخخذام اإلاىُم (مثل ألاحهضة الخاصت بالٕمبُىجش
أو الهاجٍ والاجصاالث والبرمجُاث واإلالذاث ألاخشي) وٍخدمل حمُم الىٌِاث اإلاخللِت بزلٗ.
ً
 .1.6ال ًظمً  twfeqبأن اإلاىُم أو أي مدخىي كلُه ظُٖىن مخاخا بشٖل دائم أو دون اهِؼاق ،وٍجىص لىا حللُّ أو سحب أو ئًِاي
أو حوُير ٔل أو أي حضء مً اإلاىُم في أي وُذ دون ئشلاس معبّ ،ولً هٖىن معإولين ججاهٗ ئرا ٔان أي حضء مً اإلاىُم هير
مخاح أو مخِؼم في أي وُذ أو ألي ًترة.

.4

انحسبة وانتزايبت انتسجيم
ًلضم في بلع ألاوُاث مً أحل الىصى٘ ئلى وؿائٍ ملُىت والاظخٌادة مً الخذماث واإلايزاث اإلاىحىدة (الخدمات) في مىُم
 ،https://twfeq.orgحسجُل وإوشاء خعاب كلى اإلاىُم ("الحساب")ًُ .شجى الللم بأن أي خعاب ًخم حسجُله هى خعاب شخص ي
وخصشي وهير ُابل للخدىٍل ئلى أي ػشي زالث ،وٍجب كلى اإلاعخخذم الالتزام باآلحي:
ُ
ً .3.8جب أن ًخمخم اإلاعخخذم باألهلُت الِاهىهُت الالصمت للذخى٘ ملىا في هزه الاجٌاُُت ،وأن ًبلى  81كام كلى ألاُل.
 .3.6جِذًم مللىماث ٔاملت وصحُدت ودُُِت ُوم ّ
دذزت مً خُث الاظم وسُم الجىا٘ والبرًذ الالٕترووي وهيرها مً البُاهاث اإلاؼلىبت
في خِى٘ الدسجُل.
ُ .3.1
جدمل اإلاعئىلُت الٖاملت كً مشاحلت جلٗ اإلاللىماث بشٖل ُمىخـم بوشض جصحُدها أو حلذًلها أو جدذًثها ٔلما جىًشث لذًه
مللىماث حذًذة بشأنها ،وٍخدمل معئىلُت أي أخؼاء ًحها.
ُ .3.3
جدمل معئىلُت الحٌاؾ كلى ظشٍت مللىماث خعابه وخاصت ٔلمت اإلاشوس ،واإلاعئىلُت كً أي ئًصاح كجها للوير ،أو أي اظخخذام
ًِم مً أي شخص جم ؤلاًصاح له كً هزه اإلاللىماث العشٍت.
ً
 .3.5اإلاىاًِت كلى أن حمُم ألاوشؼت التي ُ
جدذر مً خال٘ خعابه مصشخا بها مً ُبله وبمدع ئسادجه ،وٍخدمل اإلاعإولُت كً أي
مخاػش جدذر هدُجت أي اظخخذام.
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 .3.7الخلهذ بابالن ئداسة  twfeqكلى الٌىس في خالت اختراَ أو ظشُت أو آدشاي أي اظخخذام هير ُاهىوي للحعاب ،ورلٗ ختى ًخم
اجخار ؤلاحشاءاث الخِىُت الالصمت للمداًـت كلى الحعاب.
ً
ً
 .3.6جدخٌف ئداسة  twfeqبالحّ في جُُِذ وصىلٗ ،أو خـش خعابٗ مإُخا أو دائما ،في الحاالث الخالُت:
 .3.6.8ئرا اهتهٕذ الششوغ وألاخٖام أو ُىاكذ وإسشاداث الاظخخذام لذًىا.
ً
 .3.6.6ئرا ُذمذ لىا وًِا لخِذًشها الخاص ،مللىماث هير صحُدت أو هير دُُِت أو هير خذًثت أو هير ٔاملت.
 .3.6.1ئرا حعببذ جصشًاجٗ في أي خعاسة أو معإولُت ججاهىا أو ججاه معخخذمُىا.
 .3.6.3ئرا اظخخذمذ خعابٗ ألي هشض ُاهىوي أو هير الئّ أو بؼشٍِت هير معمىح بها بمىحب الششوغ وألاخٖام
.5

انسهىك غير انًقبىل

.6

انًسئىنية انقبَىَية

ُ
ُ
 .5.8باظخخذامٗ مىُم ً twfeqأهذ جِش وجظمً صشاخت بأهه ال ًجىص لٗ اظخخذام اإلاىُم والخذماث باخذي الؼشَ آلاجُت:
 .5.8.8بأي ػشٍِت هير ُاهىهُت أو اخخُالُت أو جىتهٗ الِىاهين اإلالمى٘ بها أو اللىائذ أو ألاهـمت املحلُت والذولُت أو الِىاكذ
ُ
اللشًُت اإلاؼبِت.
ُ
 .5.8.6بأي ػشٍِت حلشُل ظير حشوُل اإلاىُم أو أكمالىا ،أو ئلحاَ اإلاىُم بأي أطشاس.
 .5.8.1بأي ػشٍِت جدعبب في حشح ظملخىا أو اللالمت الخجاسٍت الخاصت بىا.
 .5.8.3بأي ػشٍِت جإدي الهتهاْ خِىَ اإلالُٕت الٌٕشٍت اإلاخللِت بىا أو بدِىَ آلاخشًٍ.
 .5.8.5بأي ػشٍِت لجمم أو جدبم اإلاللىماث الصخصُت لآلخشًٍ ألهشاض هير ُاهىهُت.
 .5.8.7بأي ػشٍِت إلحشاء أكما٘ الهىذظت اللٕعُت أو جٌُٕٗ أو أي مداولت الظخٕشاي أو وسخ أو حلذًل ٔىد  HMTLاملخصص
إلوشاء املحخىي أو الصٌداث التي ًخٖىن مجها اإلاىُم.
ّ
ّ
ألامىُت ّ
الثوشاث ّ
للىـام أو الشبٕت ،أو البدث كجها أو اخخباسها ،أو خشَ الىـام والخذابير ألامىُت
 .5.8.6بأي ػشٍِت ملحاولت ًدص
الخدِّ دون ّ
أو ملاًير ّ
الخصشٍداث اإلاالئمت لزلٗ.
ً
ً
ُ
 .5.8.1ليشش أو ئسظا٘ أي مىاد ُمخالٌت أو ًاخشت أو حشٖل تهذًذا أو حشهيرا أو جذكى ئلى الخلصب أو اإلاعاط بالٕشامت أو
ُ
ؤلاهاهت ،أو جىافي حلالُم الذًً ؤلاظالمي ،أو ج ِخل باآلداب اللامت.
 .5.8.5ليشش أو ئسظا٘ أو ئدخا٘ أي مىاد جدخىي كلى ًيروظاث أو أي بشامج أخشي طاسة مثل (،Logic Bombs ،Worms ،Trojans
 )Adware ،Spyware ،Keystroke Loggers ،Time Bombsأو أًت شٌشاث خبِثت أو ملٌاث أو بشامج خاظىبُت أخشي
مصممت لإلطشاس بالدشوُل اللادي للخذمت (أو أي حضء مجها) أو الخذخل ًُه أو جدذًذه ،أو ألي بشمجُاث أو أحهضة
خاظىبُت أخشي.
ً .5.6دخٌف مىُم  twfeqبالحّ في ئنهاء اظخخذامٗ للخذماث في خا٘ أي اهتهاْ أو ُُامٗ باخذي الاظخخذاماث املحـىسة.

ً
أهذ جىاًّ صشاخت كلى اظخخذام مىُم وخذماث  twfeqوًِا للششوغ آلاجُت:
 .7.8اإلاىاًِت كلى ششوغ الاظخخذام هزه ئلى حاهب ظُاظت الخصىصُت (التي حلخبر حضء ال ًخجضأ مً الششوغ وألاخٖام) وألاهـمت
اإلالمى٘ بها في اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت .وجخدمل ٔاًت اإلاعئىلُاث الىاشئت في خالت ئخاللٗ بهزه الِىاهين أو اللىائذ.
 .7.6اإلاىاًِت كلى الالتزام بالُِىد اإلاٌشوطت كلي اظخخذامٗ للمىُم ٓما هى مبين في هزه الششوغ.
ً
 .7.1اإلاىاًِت كلى اظخخذام اإلاىُم أو الخذماث ألهشاطٗ الصخصُت ًِؽ ،ووًِا ألهشاض جصمُم اإلاىُم.
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.7.3
.7.5
.7.7
.7.6
.7.1

.7

ً
اإلاىاًِت كلى اظخخذام اإلاىُم بٖل حذًت ومصذاُُت وجٖىن ملضما بالخلىٍع كً أي خعائش أو أطشاس ُذ جلحّ باإلاىُم هدُجت أي
اظخخذام هير ششعي أو هير مٌىض مً ُِبلىا.
اإلاىاًِت كلى كذم اظخخذام مىُم  twfeqأو أي خذمت جِذم مً خالله بؼشٍِت هير ُاهىهُت أو اخخُالُت أو ملادًت للمجخمم كلى
الىدى الزي هِذسه.
ً
اإلاىاًِت صشاخت كلى أن مىُم  twfeqلِغ معإوال كً أي خشَ للبُاهاث بعبب هجىم الِشاصىت.
اإلاىاًِت كلى أهه ًدّ إلاىُم  twfeqئصالت الخذمت لٌتراث صمىُت هير مدذدة أو ئلواء الخذمت في أي وُذ ،دون ئخؼاسْ.
الامخثا٘ ألي وحمُم ؤلاسشاداث وُىاكذ وظُاظاث الدشوُل والخللُماث اإلاخللِت باظخخذام الخذماث واإلاىُم .وٍدخٌف twfeq
بالحّ في مشاحلت هزه ؤلاسشاداث والِىاكذ في أي وُذ ،وَلخبر اإلاعخخذم كلى كلم بأي حوُيراث جؼشأ كلحها كىذ وششها كلى
اإلاىُم.

إخالء يسئىنيتُب

ُ
 .6.8جم جصمُم مىُم  twfeqبؼشٍِت آمىت وباظخخذام أخذر هـم الدشٌير لظمان أمان وظشٍت اإلاللىماث ،وخُث أهه ال ًىحذ هـام
آمً بيعبت  .%811لزا هدً ال هظمً وال هخدمل أي معإولت كً أي أطشاس هاججت كً أي خلل في الىؿائٍ اإلالشوطت ،أو أن
ً
اإلاىُم أو الخادم الخاص به ظىي ًٖىن خالُا مً ألاخؼاء ،أو مً الىصى٘ هير اإلاصشح به ،أو لخلبُت مخؼلباجٗ ،وظيبز٘
ُصاسي حهذها للحذ مً وُذ الخىٍُ كً اللمل أو خلل في اإلاىُم.
ً .6.6خم جىًير اإلاىُم ؤاًت اإلاللىماث واملحخىٍاث واإلاىاد والخذماث ومدخىي اإلاعخخذم ُ(مجخملت باظم" ،محتويات املوقع") كلى
أظاط "ٓما هى مخىًش" و"ٓما هى مخاح" ،دون أي ئُشاساث أو طماهاث مً أي هىق.
ً .6.1ىاًّ اإلاعخخذم كلى أن اظخخذام مىُم ًِ twfeqم كلى معإولُخه الصخصُت ئلى الحذ ألاُص ى اإلاعمىح به بمىحب الِاهىن.
ً .6.3ىاًّ اإلاعخخذم كلى حلىٍع  twfeqكً أي خعائش أو أطشاس هاججت كً كذم الامخثا٘ أو اهتهاْ هزه الششوغ وألاخٖام ،وٍجب
ً
أن ًخدمل جٖالٍُ وهٌِاث الذكاوي اإلاباششة وهير اإلاباششة أًا ٔاهذ.
 .6.5ال ًخدمل مىُم  twfeqأي معئىلُت كً أًت ئكالهاث أو مللىماث جىححهُت أو ُىائم /مللىماث ججاسٍت أو سظائل بين
اإلاعخخذمين.
 .6.7ال ًخدمل مىُم  twfeqأي معئىلُت كً أي اظخخذام ألي مدخىي جم وطله أو جخضٍىه أو سًله مً ُبلٗ أو مً ُبل أي ػشي
زالث أو كً أي خعاسة أو أطشاس ُذ جلحّ بمدخىي اإلاعخخذم.
 .6.6ال ًخدمل مىُم  twfeqأي معإولُت كً أي سوابؽ إلاىاُم ألاػشاي ألاخشي التي ًُمًٕ الىصى٘ ئلحها مً اإلاىُم أو كً أي حللُماث
مِذمت ًحها أو مدخىي إلاثل هزه اإلاىاُم.
 .6.1ال ًُِذم مىُم  twfeqأي حلهذاث أو طماهاث مً أي هىق  ،ظىاء ٔاهذ صشٍدت أو طمىُتًُ ،ما ًخللّ بدشوُل اإلاىُم ،أو دُت أو
آخما٘ مدخىي اإلاىُم ،أو أن سظائل البرًذ ؤلالٕترووي اإلاشظلت خالُت مً البرامج الظاسة أو اللىاصش الظاسة ألاخشي
 .6.5ال ًخدمل مىُم - twfeqجدذ أي ؿشي مً الـشوي-اإلاعئىلُت كً ألاطشاس اإلاباششة أو هير اإلاباششة أو الخبلُت أو اللشطُت
الىاججت كً اظخخذام أو كذم الِذسة كلى اظخخذام اإلاىُم.
 .6.81ال ًخدمل مىُم  twfeqأي معئىلُت كً صحت البُاهاث واإلاللىماث اإلاسجلت واإلاخذاولت مً ُبل اإلاعخخذمين.
ً
ً
ٌُ .6.88شٖل هزا البىذ (ئخالء اإلاعإولُت) حضءا أظاظُا مً ششوغ الاظخخذام إلاىُم .twfeq
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.8

تحىيم انحقىق واالنتزايبت
ً .1.8دّ إلاىُم  twfeqجدىٍل ٔاًت خِىُه الىاسدة في هزه الاجٌاُُت للوير دون أي اكتراض مً اإلاعخخذم ،وٍلتزم الجمُم بدىٌُز ٔاًت
التزاماتهم الىاسدة في هزه الاجٌاُُت ُِبل املحا٘ ئلُه ًىس ئخؼاسهم بالحىالت ،وٍدّ للمدا٘ ئلُه اجخار ٔاًت ؤلاحشاءاث الِاهىهُت
ُِبل اإلاخِاكغ كً جىٌُز التزاماجه بمىحب هزه الاجٌاُُت.
 .1.6ال ًجىص لٗ الخىاص٘ كً التزاماجٗ وخِىُٗ بمىحب هزه الاجٌاُُت ،أو أن حلهذ باداسة خعابٗ باإلاىُم ئلى ػشي زالث ئال بلذ
الحصى٘ كلى مىاًِت خؼُت مىا.

.9

انقيىد
جخظم ٔاًت الحِىَ اإلامىىخت لٗ في هزه الاجٌاُُت للُِىد الخالُت:
 .5.8ال ًجىص لٗ جشخُص أو بُم أو جأحير أو هِل أو جخصُص أو جىصَم أو اظخظاًت أو اظخوال٘ للخذمت.
 .5.6ال ًجىص لٗ حلذًل أو جشحمت أو جٍُُٕ أو دمج أو ئحشاء أكما٘ مشخِت ألي حضء مً اإلاىُم أو جٌُٕٕه ،باظخثىاء ما ئرا ٔاهذ
الُِىد العالٌت الزٓش مدـىسة صشاخت بمىحب الِىاهين اإلالمى٘ بها.
 .5.1ال ًجىص لٗ الىصى٘ ئلى الخذمت أو اإلاىُم مً أحل ئوشاء خذماث أو مىاُم ممازلت أو مىاًعت.
 .5.3باظخثىاء ما هى مىصىص كلُه صشاخت في هزه الىزُِت ،ال ًجىص وسخ أي حضء مً اإلاىُم ،أو ئكادة ئهخاحه ،أو جىصَله ،أو ئكادة
وششه ،أو جنزًله ،أو كشطه ،أو ئسظاله أو هِله بأي شٖل مً ألاشٖا٘ أو بأي وظُلت.
 .5.5ال ًجىص لٗ ئصالت أو ئجالي أي ئشلاساث بدِىَ الخألٍُ واليشش أو كالماث اإلالُٕت ألاخشي الىاسدة في اإلاىُم.

 .11حقىق انًهكية انفكرية (حقىق انًهكية ،انعاليبت انتجبرية)
.81.8

.81.6

.81.1

.81.3
.81.5

هدً هأخز خِىَ اإلالُٕت الٌٕشٍت كلى مدمل الجذ .حمُم خِىَ الؼبم واليشش وخِىَ اإلالُٕت الٌٕشٍت ألاخشي في هزا اإلاىُم
(بما في رلٗ كلى ظبُل اإلاثا٘ ال الحصش الىصىص والشظىماث واملحخىٍاث ألاخشي) مملىٓت أو خاطلت لعُؼشة جمعية ثوفيق
ألاهلية أو اإلاشخصين لها.
مىُم  https://twfeq.orgؤاًت الشلاساث اإلاشجبؼت به والصىس وسؤوط الصٌداث وأًِىهاث ألاصساس والشمىص والبرمجُاث
والخصامُم والشظىماث والىصىص وألاظماء الخذمُت هي كالماث وجصمُماث ججاسٍت خاصت بمىُم  .twfeqوٍدـش ئكادة
ئهخاحها أو جىصَلها في أي وظُلت ئكالمُت أو ئكالهُت دون ئرن ٓخابي مىا.
ًجب كلُٗ كذم اظخخذام أي حضء مً املحخىي كلى مىُم  https://twfeq.orgألهشاض ججاسٍت دون الحصى٘ كلى جشخُص مىا
للُِام بزلٗ أو اإلاشخصين لذًىا .ئرا ُمذ بؼباكت أو وسخ أو جنزًل أي حضء مً اإلاىُم بما ًخالٍ ششوغ الاظخخذام هزه،
ً
ًعىي ًخىٍُ خِٗ في اظخخذام اإلاىُم ًىسا.
ال ًجىص لٗ حوُير أو خزي أي مً خِىَ اإلاإلٍ أو اللالمت الخجاسٍت أو خِىَ اإلالُٕت أو خِىَ الؼبم واليشش.
لإلبالن كً أي اهتهاْ لحِىَ اليشش أو خِىَ اللالمت الخجاسٍت ًشجى مشاظلخىا كلى .Info@twfeq.org/

 .11االتصبالت اإلنكتروَية
كىذما جِىم بضٍاسة مىُم ً https://twfeq.orgأهذ جىاًّ كلى جلِي الاجصاالث مىا ،وظىي هخىاصل ملٗ كً ػشٍّ سُم الجىا٘ وكً
ً
ً
ػشٍّ ئسظا٘ بشٍذا ئلٕتروهُا ئلُٗ ،وٍمثل رلٗ مىاًِخٗ كلى جلِي اجصاالجىا ؤلالٕتروهُت .وجىاًّ كلى أن حمُم الاجٌاُاث وؤلاشلاساث
ً
وهيرها مً الاجصاالث التي هِذمها لٗ الٕتروهُا حعخىفي ٔاًت الششوغ الِاهىهُت ٓما لى ٔاهذ هزه الاجصاالث خؼُت ،وجِىم مِامها في
ئهخاج آزاسها الِاهىهُت.

الصفحة6 - 5 :

 .12روابظ نًىاقع األطراف انثبنثة
ُ .86.8ذ ًدخىي مىُلىا كلى سوابؽ إلاىاُم ئلٕتروهُت أخشي مملىٓت أو جذًشها أػشاي خاسحُت ("اإلاىاُم الخاسحُت") .ال ًمخلٗ
 twfeqأي ظُؼشة أو معإولُت كلى املحخىي أو ششوغ الاظخخذام أو اإلاماسظاث أو العُاظاث الخاصت بخلٗ اإلاىاُم الخاسحُت.
ً
 .86.6أهذ جِش وجىاًّ كلى أن مىُم  twfeqلً ًٖىن معإوال ظىاء بشٖل مباشش أو هير مباشش ،كً أي طشس أو خعاسة هاحمت كً أو
جخللّ باظخخذام أو الاكخماد كلى جلٗ املحخىٍاث أو الخذماث أو هيرها مً اإلاىاد التي جِذمها جلٗ اإلاىاُم الخاسحُت راث الصلت.
وٍجب كلُٗ الخىاصل مم اإلاعإولين أو اإلاششًين أو اإلاشولين لخلٗ اإلاىاُم الخاسحُت ئرا ٔان لذًٗ أي اظخٌعاساث بشأن
مىاُلهم.

 .13انتعىيض

ً
أهذ جىاًّ كلى حلىٍع وخماًت  twfeqمً وطذ أي وحمُم اإلاؼالباث أو الذكاوي أو الالتزاماث أو ألاطشاس أو الخعائش أو الىٌِاث أًا
ٔان هىكها أو ػبُلتها ،بما في رلٗ ،كلى ظبُل الزٓش ال الحصش ،الشظىم الِاهىهُت وأحلاب املحامين والخٖالٍُ اإلالِىلت هدُجت إلاا ًلي:
( )8اهتهآٗ لهزه الاجٌاُُت وما جخظمىه مً ششوغ الاظخخذام وظُاظت الخصىصُت.
( )6اهتهآٗ ألي ُاهىن أو خِىَ الوير.
( )1أي جضٍٍُ ًأحي مً حاهبٗ.
( )3اظخخذامٗ للخذماث.

 .14تعذيم أو تغيير انشروط

ًُ .83.8مٕىٗ مشاحلت اليسخت ألاخذر مً ششوغ الاظخخذام في أي وُذ مً ألاوُاث كلى هزه الصٌدت.
ً
ً .83.6دخٌف  twfeqبالحّ وًِا لخِذًشه الخاص وفي أي وُذ دون أي معإولُت ججاهٗ أو ججاه أي ػشي زالث ،في حوُير أو حلذًل أو
ئطاًت أو ئ الت أحضاء مً ششوغ الاظخخذام هزه كً ػشٍّ وشش الششوغ ّ
اإلالذلت كلى اإلاىُم .وَلخبر اظخمشاسْ في اظخخذام
ص
اإلاىُم والخذماث بلذ الخاسٍخ الٌللي لخدذًث الاجٌاُُت أو الششوغ ألاخشي مىاًِت مىٗ كلى الالتزام بششوغ الاظخخذام اإلالذلت.
وحعشي حمُم الششوغ ّ
اإلالذلت ًىس وششها ،ما لم ًُىص صشاخت كلى خالي رلٗ.

.15

إَهبء انخذيبت

ً
جبِى ششوغ الاظخخذام هزه ظاسٍت اإلاٌلى٘ أزىاء الىصى٘ ئلى أو اظخخذام مىُم ٓ twfeqمعخخذم .هدً هدخٌف بالحّ وًِا
لخِذًشها الخاص في ئنهاء أو جُُِذ أو ئًِاي أي معخخذم مً الىصى٘ ئلى أو اظخخذام اإلاىُم بذون ئشلاس معبّ ألي ظبب ُذ ولخبره
ً
هير ُاهىوي أو طاس باآلخشًٍ ،بما في رلٗ كلى ظبُل اإلاثا٘ ال الحصش ،اهتهاْ الششوغ وألاخٖام الخاصت بىا ،أو أهٗ حشٖل خؼشا أو
ً
حلشطىا ملخاػش ُاهىهُت مدخملت .وفي خا٘ لم جًٕ ساطُا كً مىُلىا أو خذماجىاً ،ان الحل اإلاخاح لٗ هى الخىٍُ كً اظخخذام
اإلاىُم.

 .16انقىاَيٍ واالختصبص انقضبئي
جخظم الششوغ وألاخٖام واللالُت بين اإلاعخخذم و مىُم  twfeqوأي هضاكاث أو مؼالباث أو خالًاث جيشأ كً ششوغ الاظخخذام أو
جخللّ بأي اهتهاْ أو ئنهاء أو جىٌُز أو جٌعير أو صالخُت أو اظخخذام اإلاىُم أو الخذمت للِىاهين واللىائذ اإلالمى٘ بها في اململكة العربية
ً
السعودية وجٌعش وًِا لها.

 .17أحكبو عبية

ُ
 .86.8االتفبق انكبيم :حشٖل ششوغ الاظخخذام هزه ئلى حاهب ظُاظت الخصىصُت ُ(مجخملت "الشروط وألاحكام") الاجٌاَ الٖامل
بِىٗ وبين جمعية ثوفيق ألاهلية ًُما ًخللّ باظخخذامٗ للمىُم أو الخذماث.

الصفحة6 - 6 :

 .86.6قببهية انفصم :ئرا أصبذ أي بىذ مً هزه الششوغ هير ُاهىوي أو هير هاًزً ،اهه ًخم ئلواء هزا البىذ مً ششوغ الاظخخذام هزه
ً
وحعخمش باقي الششوغ ُائمت وظاسٍت وهاًزة ػاإلاا ؿل الجىهش الِاهىوي التي جمذ جدذ ششوػها ُائما دون أي جأزير ملآغ كلى
أػشاًها.
 .86.1األيبٌ :أهذ جىاًّ كلى جىًير ألامان إلاىُم  https://twfeq.orgوخماًخه مً أي طشس ُذ ًلحّ به حشاء أي مؼالباث أو خعائش
أو أكؼا٘ أو جٖالٍُ أو هٌِاث ،جدذر بعبب اهتهآٗ لششوغ الاظخخذام أو خشُٗ ألي ُاهىن.
 .86.3انسرية :هدً هظمً لٗ خماًت مللىماجٗ الصخصُت (الاظم ،سُم الجىا٘ ،البرًذ الالٕترووي ،وهيرها) مً الىصى٘ هير اإلاصشح
به أو وصىلها ألي ػشي آخش.

 .18سيبسة انخصىصية انخبصة بُب
يهخم مىُم  twfeqبأمان وخصىصُت مللىماث معخخذمُه .لزلٗ جم ئكذاد وسخت مً ظُاظت الخصىصُت لخىضح لٗ اإلاماسظاث
التي هدبلها خُا٘ هزه اإلاللىماث ،بما في رلٗ أهىاق اإلاللىماث التي هخلِاها وهجملها ووعخخذمها وهدبادلهاً .شجى مشاحلت الصٌدت
الخاصت بعُاظت خصىصُت مىُم .https://twfeq.org

 .19يعهىيبت االتصبل
 .85.8ئرا ٔان لذًٗ أي أظئلت أو اظخٌعاساث خى٘ اإلاىُم أو الششوغ أو الخذماثًُ ،مٕىٗ الخىاصل ملىا مً خال٘:
 رقم التواصل+966125970805 :
 البريد الالكترونيInfo@twfeq.org/ :
ً .85.6تراث اللمل لذًىا مً ألاحد ئلى الخميس مً العاكت  3:11مساء ختى  5:11مساء بخىُُذ مكة املكرمة.
تى إعذاد شروط االستخذاو
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