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 الصندوق السعودي للتنمية، اإلدارة القانونية

( شروط االستخدام وسياسة الخصوصية للبوابة اإللكترونية للصندوق )   

 

 شروط االستخدام و إخالء املسؤولية:

هذه البوابة اإللكترونية للصندوق السعودي للتنمية باململكة العربية السعودية )التي يشار إليها هنا بعبارة "بوابة الصندوق 

السعودي للتنمية " أو "البوابة" أو "الصندوق" ( ، ويخضع دخولك واستخدامك لهذه البوابة لبنود وشروط االستخدام هذه، 

لعربية السعودية، وكذلك يعد وصولك ودخولك إلى البوابة موافقة دون قيد أو شرط على بنود وشروط وألنظمة اململكة ا

 من تاريخ أول استخدام لك لهذه البوابة.
ً
 أم لم تكن، وتسري هذه املوافقة اعتبارا

ً
 مسجال

ً
 االستخدام، سواء كنت مستخدما

    عديل قبولك التام لذلك التعديل.ويعني استمرارك في استخدام هذه البوابــة عقب إعالن أي ت

                 

            شروط االستخدام:                                                                                                

  باستخدامك لبوابة الصندوق السعودي للتنمية ، تقر باالمتناع عما يلي:

o  توفير أو تحميل ملفات تحتوى على برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك أو ال تملك              

 بشأنها.
ً
  ترخيصا

o  استخدام هذه البوابة بأي طريقة إلرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه، أو أي إساءة استخدام من

 هذا النوع لبوابة الصندوق.

o .توفير أو تحميل ملفات على هذه البوابة تحتوى على فيروسات أو بيانات تالفة 

o  ،للقوانين، أو مواد إباحية، أو بذيئة 
ً
 للسمعة أو انتهاكا

ً
نشر أو إعالن أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي تشويها

 بوابة الصندوق.أو مخالفة لآلداب العامة، أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خالل 

o  االشتراك من خالل بوابة الصندوق السعودي للتنمية في أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية في اململكة العربية

 السعودية.

o  اإلعالن ) على بوابة الصندوق السعودي للتنمية ( عن أي منتج أو خدمة تجعلنا في وضع انتهاك ألي قانون أو نظام

 مطبق في أي مجال.

o ي وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لبوابة الصندوق.استخدام أ 

o  غير معقول أو كبير بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لبوابة الصندوق السعودي 
ً
القيام بأي إجراء يفرض حمال

 للتنمية.
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 املؤدية إلى بوابة الصندوق السعودي للتنمية : الروابط

 

o  باستثناء ما هو وارد أدناه، يمتنع عليك نقل أو نسخ أو إنشاء روابط إلكترونية ببوابة الصندوق أو أي محتوياته، أو

 عرض أي منها في إطار.

o  إلكترونية لهذه البوابة، أو عرض يجب عليك تقديم طلب محدد، للحصول على موافقة الصندوق قبل إنشاء روابط

 أي محتوياتها في إطار، أو االشتراك في أية نشاطات مماثلة.

o  ،يحتفظ الصندوق بالحق في رفض أي شروط عند سماحه بإنشاء أي رابط إلكتروني لهذه البوابة أو أي من محتوياتها

 أو عرض هذه البوابة، أو أي محتوياتها في إطار.

o ال من األحوال مشارك أو مرتبط بأي شكل كان بأي من عالمات أو شعارات أو رموز تجارية ال يعتبر الصندوق بأي ح

 أو خدمية أو أية وسائل أخرى مستخدمة أو تظهر على مواقع الويب املرتبطة بهذه البوابة أو أي من محتوياتها.

o ي موقع يحتوي على مواضيع يحتفظ الصندوق بكامل حقوقه في إيقاف وإعاقة أي ارتباط بأي شكل من األشكال من أ

غير مالئمة، أو فاضحة، أو متعدية، أو بذيئة، أو إباحية، أو غير الئقة، أو غير مقبولة، أو غير قانونية، أو أسماء، أو مواد، أو 

 معلومات تخالف أي قانون، أو تنتهك أي حقوق للملكية الفكرية، أو لحقوق الخصوصية، أو الحقوق العلنية.

o  يحتفظ الصندوق السعودي للتنمية بحق تعطيل أي ارتباط بأي شكل من األشكال غير مصرح به، وال يتحمل أية

 مسؤولية عن املحتويات املتوفرة في أي موقع آخر يتم الوصول إليه عبر هذه البوابة أو الوصول منه لهذه البوابة. 

 

 التنازل عن املطالبات:

ة والخدمات و املعلومات واملواد والوظائف املتاحة بها، أو التي يمكن الوصول إليها من إن بوابة الصندوق السعودي للتنمي

وفر لالستخدام الرسمي "كما هي متاحة" دون أي إقرار أو وعود أو ضمانات من أي نوع.  وال يمكننا أن نضمن 
ُ
خالل البوابة ت

نشأ عن استخدام هذه البوابة أو محتوياتها أو أي موقع أو أن نتحمل املسؤولية عن أي انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات قد ت

يرتبط بها، سواء كان ذلك بعلمنا أو دون علمنا.  أي اتصاالت أو معلومات قد يقوم املستخدم بإرسالها من خالل هذه البوابة 

من أو البوابة ال تض لن يكون له الحق في ملكيتها أو حق ضمان سريتها كما أن أي استخدام أو استخدام تفاعلي تتضمنه هذه

 ال يقصد بها أن تضمن للمستخدم أي حقوق أو تراخيص أو أية امتيازات من أي نوع.
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 املسؤوليةإخالء                                                                                             

 

 املسؤولية:     حدود 

   

الخدمات اإللكترونية التي تقدمها البوابة اإللكترونية للصندوق عبر اإلنترنت والحصول على معلومات بشأن االختصاصات 

 املختلفة التي يتمتع بها الصندوق تقدم فقط لتسهيل اإلجراءات اليدوية؛ وبهذا تقر بعلمك الكامل بأن االتصاالت عبر شبكة

اإلنترنت قد تتعرض للتدخل أو االعتراض بواسطة الغير، وأن البوابة ال تستبدل املعلومات املتوفرة من خالل الجهات الرسمية، 

وعليه، فإن اللجوء إلى هذه البوابة يظل على  .وأن الطلبات واإلجراءات اإلدارية يمكن اتخاذها مباشرة أمام الجهات املختصة

نكون بأي حال من األحوال مسؤولين عن أية خسارة أو ضرر من أي نوع قد تتكبده بسبب  مسؤوليتك الخاصة، ونحن ال 

استخدامك أو زيارتك للبوابة، أو اعتمادك على أي بيان أو رأي أو إعالن في البوابة، أو ينجم عن أي تأخير في التشغيل، أو تعثر 

ت، أو البرامج، أو سلوك أو أفكار أي شخص يدخل إلى هذه االتصال، أو مشاكل الدخول إلى شبكة اإلنترنت، أو أعطال املعدا

وبهذا تقر هنا وتوافق على أن وسيلتكم الحصرية والوحيدة لعالج أي ضرر أو خسارة قد تحدث نتيجة دخولك أو  .البوابة

 .استخدامك لهذه البوابة هي االمتناع عن استخدامها أو الدخول إليها أو عدم االستمرار في ذلك

 التعويض:

بهذا تقر بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الصندوق السعودي للتنمية أو أي من إداراتها وتعويضها وتأمينها من املسؤولية، وكذلك 

أية جهة أو موظفين أو وكالء يكونون مسؤولين عن إدارة أو صيانة أو تحديث أو تقديم بوابة الصندوق، وذلك من أي وجميع 

أ فيما يتصل بأية مطالبة تنشأ عن أي إخالل من جانبك ببنود وشروط االستخدام، أو االلتزامات واملسؤوليات التي قد تطر 

 أي من القوانين السارية سواء في اململكة العربية السعودية أو املكان الذي تقيم فيه.

 

 حقوق امللكية:

 حتويات ( محمية بموجب حقوق املواد املتوفرة في هذه البوابة بما في ذلك الرسوم التصويرية للمعلومات والبرمجيات ) امل

النشر وحقوق امللكية الفكرية والعالمات التجارية، وأشكال حقوق امللكية األخرى. وباستثناء ما يبين خالف ذلك، ال يجوز لك 

ة يبيع أو ترخيص أو تأجير أو تعديل أو نسخ أو استنساخ أو إعادة طبع أو تحميل أو إعالن أو نقل أو توزيع أو العرض بصورة علن

أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مواد أو محتويات من هذه البوابة للجمهور أو ألغراض تجارية، دون الحصول على 

 تعديل ألي محتويات البوابة. كما أن 
ً
 باتا

ً
املوافقة الخطية املسبقة من الصندوق باململكة العربية السعودية، ويمنع منعا

محمية بموجب حقوق النشر، وال يجوز استنساخها أو استغاللها بأية طريقة كانت، دون الرسومات والصور في هذه البوابة 

 موافقة خطية مسبقة من الصندوق السعودي للتنمية باململكة العربية السعودية.

 

 

 

             

 


