شروط االستخدام

ا
أهلًبكمًفيًموقعًhttps://your-engineer.net/
ً

 )1املقدمة
يرجىًقراءةً ًومراجعة ًشروطًاالستخدامًهذهًإلىًجانبًسياسةًالخصوصيةً(مجتمعة ً"الشروطًواألحكام") ًبعنايةًقبلً
ا
الوصولًأوًاستخدامً(ًhttps://your-engineer.net/يشارًإليهًالحقاًباسمً"موقعًمهندسك")ً.
يعد ًوصولك ًواستخدامك ً ًلوقع ًوتطبيقات ًمهندسك ًبمثابة ًاإلقرار ًالتام ًوالوافقة ًعلى ًقبول ًالشروطً
ا
واألحكام النصوصًعليهاًفيًهذهًالوثيقةً("االتفاقية")ً .نحنًنحتفظًبحقناًووفقاًلتقديرناًالخاصًبتغييرًهذهًالشروطً
منًوقتًآلخرً،وعليهًيتعينًعليكًاالطلعًعلىًهذهًالشروطًواألحكامًبصفةًدوريةً.ويعتبرًاستمراركًف ًيًاستخدامًالوق ًعً
اإللكترونيًوالتطبيقاتًبمثابةًموافقةًصريحةًمنكًعلىًالشروطًواألحكامًالطبقةًفيًوقتًاستخدامكًللموقع.

 )2معلومات عنا
ً https://your-engineer.net/هو ًعبارة ًعن ًمنصة ًإلكترونية ًتسهل ًالوصول ًوالبحث ًعن ًالشركات ًالهندسيةً
والهندسينًالتخصصينًبكافةًالقطاعاتًوالعمالةًوالفنيينًمنًذويًالخبراتً.

 )3الحساب وكلمة املرور
من ًأجل ًالوصول ًإلى ًواالستفادة ًمن ًالخدمات ًواليزات ًالوجودة ً(الخدمات) ًعلى موق ًع ًوتطبيق ًمهندسكً ،يتعين ًعليكً
تسجيلًحسابًلدين ًاً،وااللتزامًبالشروطًاآلتية:
 .3.1أن ًتوافق ًعلى ًشروط ًاالستخدام ًوسياسة ًالخصوصية ً(الشروط واألحكام) ً ًواالمتثال ًألي ًوجميع ًاإلرشاداتً
وقواعدًوسياساتًالتشغيلًوالتعليماتًالتعلقةًباستخدامًالخدماتًقبلًاستخدامه لوقعًوتطبيقًمهندسك.
 .3.2أنًتوافقًعلىًأنكًتتمتعًباألهليةًالقانونيةًللدخولًًمعن ًاًفيًهذهًاالتفاقيةًوأالًيقلًعمركًع ًنً ً18ا
عام ًاً.
ا
 .3.3أنًتوافقًعلىًسدادًرسومًاشتراكًالعضويةًوفقاًللباقاتًالوجودةًفيًصفحةًتسجيلًالحساب.
 .3.4أن ًتوافق ًعلى ًأن ًالبيانات ًالطلوبة ًعند ًالتسجيل ًكاملة ًوصحيحة ًودقيقة ًمن ًأجل ًاالستفادة ًمن ًخدماتً
مهندسكً.
 .3.5أنًتتحملًالسئوليةًالكاملةًعنًمراجعةًتلكًالعلوماتًبشكلًدوريًلغرضًتصحيحهاًأوًتعديلهاًأوًتحديثهاًكلماً
توفرتًلديكًمعلوماتًجديدةًبشأنه ًاً،وتحملًالسئوليةًالكاملةًعنًأيًأخطاءًفيه ًا.
ا
مسؤوال ًعن ًجميعً
ً
 .3.6أنًتتحملًمسئوليةًالحفاظ ًعلى ًسرية ًاسم ًالستخدم ًوكلمة ًالرور ًالخاصة ًبكً ،وستكو ًن ً
ا
فًتكونًًملزم ًاًبتقييدًوصولًًأيًشخصًغي ًرًمصرحًلهًإلىًالحسابً.
األنشطةًالتيًتحدثًتحتًحس ًابكًوسو ً
ا
 .3.7عدمًاستخدامًحسابكًأليًغرضًاحتياليًأوًغيرًالئقًأوًأيًغرضًيكون
ًمنافساًلوقعًمهندسكًً ً.وأنًتعهدًبأنكً
ً
الشخصًالوحيدًالذيًيستخدمًالحسابًوأنكًالسؤولًعنًكافةًالتصرفاتًالناتجةًعنًاستخدامًهذاًالحساب.
 .3.8أنًتتحملًالسئوليةًالاليةًبإتمامًالدفوعات ًالطلوبةًعندًتسجيلًالحسابًأوًتجديدًاالشتراكً،وأنًتستخدمً
إحدىًوسائلًالدفعًالقبولةًلدين ًاًوالتيًمنهاًاستخدامًبطاقاتًائتمانيةًشخصيةًصالحةًعندًالدفع.
ك ًف ًي ًأي ًوقت ًدونً ًإشعار ًمسبق ًإذا ًقدمت ًأيً
 .3.9أنًتوافقًعلىًأنهًيحقًإلدار ًة ًمهندسك ًتعليق ًأو ًإنهاء ًاشتراك ً
معلوماتًغي ًرًصحيحةًأوًغي ًرًدقيقةًأوًغي ًرًحديثةًأوًغي ًرًكاملةًأوًبطاقاتًائتمانيةًمسروقةًأوًأيًمعلوماتًغيرً
مطابقةًلشروطًاالستخدامًهذهً.

 )4باقات االشتراك

ا
 .4.1يوفرًموقعًوتطبيقًمهندسكًثلثًباقاتًللشتراكًبأسعارًمختلفةًويتمًتجديدهاًسنوياً ًوهيًكالتاليً :
 .4.1.1الباقة األولىً:مدةًاالشتراكًً6شهورًمقابلًً14دوالرًأمريكيً .
 .4.1.2الباقة الثانيةً:مدةًاالشتراكًً12شهورًمقابلًً24دوالرًأمريكيً .
 .4.1.3الباقة األولىً:مدةًاالشتراكًً24شهورًمقابلًً38د ًوالرًأمريكيً .

 )5سياسة الدفع
 .5.1.1يتمًعرضًأسعارًورسومًاالشتراكًوالدةًف ًيًموقعًمهندسكًبطريقةًواضحةًللمستخدم.
ا
وفقاًلتقديرهًالخاصًفيًتغيي ًرًاألسعارًوتحديثه ًاًفيًأيًوقت.
 .5.1.2يحتفظًمهندسكًبالحقً ً
 .5.1.3يوفرًمهندسكًالدفعًمنًخللًوسائلًبطاقاتًاالئتمانًوالتحويلًالبنكي.
 .5.1.4نحنًال ًنقومًبتخزينًمعلوماتًالدفعً ً.ويجبًعليكًالتأكدًمن ًأن ًالعلوماتًالستخدمة ًفيًالدفع ًصحيحةً
ودقيقةًوساريةًالفعولًقبلًإتمامًعمليةًالدفع.

 )6ضوابط االستخدام
يمكنكًاستخدامًموقعًوتطبيقاتًمهندسكًألغراضكًالشروعةًفقط .فلًيجوزًلكًاستخدامًالوقعًوالتطبيقً :
ا
 .6.1أليًغرضًتجاريًخارجًنطاقًتلكًاألغراضًالتجاريةًالسموحًبهاًصراحةًبموجبًهذهًاالتفاقيةًوكذلكًاإلرشاداتً
ذاتًالصلةًالتيًيوفرهاًمهندسكً.
 .6.2بأيًطريقةًتنتهكًأيًقانونًًأوًالئحةًأوًقواعدًممارسةًمحليةًأوًوطنيةًأوًدوليةًسارية.
 .6.3بأيًبطريقةًتتسببًفيًجرحًسمعتناًأوًالعلمةًالتجاريةًالخاصةًبناً .
 .6.4بأيًطريقةًتنتهكًحقوقًاللكيةًالفكريةًالتعلقةًبناًأوًباآلخرين.
 .6.5ل نشرًالرسائلًأوًالراسلتًاإللكترونيةًغيرًالرغوبًفيهاًأوًماًشابهًذلكً .
 .6.6لنشرًأوًبثًأوًإدخالًأيًموادًتحتويًعلىًفيروساتًأوًأيًبرامجًأخرىًضارةً(ً،Logic Bombsً،Wormsً،Trojans
 )Adwareً،Spywareً،Keystroke Loggersً،Time Bombsأوًأيةًشفراتًخبيثةًأوًملفاتًأوًبرامجًحاسوبيةً
أخرىًمصممةًلإلضرارًبالتشغيلًالعاديًللخدمةً(أوًأيًجزءًمنها)ًأوًالتدخلًفيهًأوًتحديدهً،أوًأليًبرمجياتًأوً
أجهزةًحاسوبيةًأخرىً.
جمعًأوًتعقبًالعلوماتًالشخصيةًلآلخرين؛ًأليًغرضًغيرًأخلقي.
ً
 .6.7ل
نحنًنحتفظًبالحقًفيًإنهاءًاستخدامكًللخدمةًفيًحالًأيًانتهاكًأوًقيامكًبإحدىًاالستخداماتًاملحظورة.

 )7حدود املسؤولية
.7.1
.7.2
.7.3
.7.4

أنت ًتؤكد ًب ًأن ًجميع ًالعلومات ًوالتفاصيل ًالتي ًتًقدمه ًا ًلن ًا ً(بم ًا ًفي ًذلك ًالتسجيل)ًصحيحة ًودقيقة ًومحدثة ًمنً
جميعًالنواحيًوفيًجميعًاألوقات.
أنتًتوافقًعلىًااللتزامًبالقيودًالفروض ًةًعل ًىًاستخدامكًللموقعًوالتطبيقًكم ًاًهوًمبينًفيًهذهًالشروطً.
أنتًتوافقًصراحةًعلىًأنًاستخدامكًللموقعًوالتطبيقًيقعًعلىًمسؤوليتكًالشخصية.
ا
ليسًمسؤوالًعنًأيًخرقًللبياناتًبسببًهجومًالقراصنة.
ً
أنتًتوافقًصراحةًعلىًأنًمهندسكً

 .7.5أنتًتوافقًعلىًأنه ًيحق ًلًـ ًموقع ًمهندسك ًإزال ًة ًالخدمةًلفتراتًزمنيةًغيرًمحددةًأوًإلغاءًالخدمةًفيًأيًوقتً،
دون
ًإخطارك.
ً
يًمعلوماتًترسله ًاًأ ًوً
 .7.6أنتًتوافقًعل ًىًتحملًالسؤوليةًالكاملةًعنًاستخدامكًللموقعًوالتطبيقًوتوافقًعل ًىًأنًأ ً
فًغيرً
تتلقاه ًاًأثناءًاستخدامكًلـموقعًمهندسكًقدًالًتكونًًآمنةًوقدًيتمًاعتراضه ًاًأوًالوصولًًإليه ًاًمنًقبلًأطرا ً
مصرحًلهمًبذلك.
 .7.7أنتًتوافقًعلىًتعويضًموقعًمهندسكًعنًأيًخسائرًأوًأضرارًناتجةًعنًعدمًاالمتثالًلهذهًالشروطًواألحكامً
ا
أوًبسببًانتهاكك ًهذهًالشروطًواألحكامً،ويجبًأنًتتحملًتكاليفًونفقاتًالدعاوى ًالباشرةًوغيرًالباشرةًأياً
كانت.

 )8إخالء املسئولية
.8.1

.8.2

.8.3
.8.4
.8.5

.8.6

.8.7

يتمًتوفي ًرًالوقعًوالتطبيقاتًوجميعًالعلوماتًواملحتوياتًوالخدماتًومحتوىًالستخدمًالدرجًوغيره ًاًمنًالبنودً
التاحة ًلك ًم ًن ًخلل ً( https://your-engineer.net/مجتمعة"ً،محتويات املوقع")ًوبواسطةًموق ًع ًمهندسكً
علىًأساس"ًكما هو"ًأوً"كما هو متوفر"ً،دونًأيًإقراراتًأوًضماناتًمنًأيًنوع.
يسعىًموقعًمهندسكًإلىًتوفي ًرًأفضلًقدرات ًهًللتأكدًمنًأ ًنًا ًلوقعًمتاحًللستخدامًبشكلًطبيعيً،ولكنًقدًيتعذرً
ا
لتقديرن ًا ًالخاصً ،بم ًا ًف ًي ًذلك ًعل ًى ًسبيل ًالثال ً ًالً
ً
وفقا ً
ض ًنراه ًا ًضرورية ً ً
الوصولً ًإلىًالوقعً ًوالتطبيقات ًألغرا ً
الحصرًأعمالًالصيانةًالدوريةًأوًالشكلتًالتقنيةًأوًغيرهاًمنًاألسبابًالماثلةً.ومعًذلكً،ل ًنًيتحملًمهندسك ًً،
فًمنًالظروفً،السؤوليةًعنًأيًخسائرًأوًمطالباتًناشئةًعنًعدمًإمكانيةًوصو ًلًالستخدمينًإل ًىً
تحتًأيًظر ً
الوقعًوالتطبيقات.
فًالثالث ًيًمك ًنًالوصولً ًإليه ًاًم ًنًا ًلوقعًأو ًعنً
طًلواق ًعًالطر ً
يًرواب ً
يًمسؤولية ًع ًنًأ ً
ال ًيتحمل ًموقع مهندسكًأ ً
أيًتعليماتًمقدمةًفيه ًاًأوًمحتوىًًلثلًهذهًالواقع.
ا
ا
ًالًيضمنًموقع ًمهندسك ًبأنًالوق ًعًأوًالخادمًالخاصًبهًسيكون ًخالياًمنًاألخطاءً،دونًأيًانقطاعً،أو ًخالياً
منًالوصولًغيرًالصرحًبهً،أوًأنهًسيلبيًمتطلباتك.
الًيًقدمًموقعًمهندسكًأيًتعهداتًأ ًوًضماناتًمنًأيًنوعً،سوا ًءًكانتًصريحةًأوًضمنيةً،فيم ًاًيتعلقًبتشغيلً
الوقعً ،أو ًدقة ًأو ًاكتمال ًمحتوىً ًالوقعً ،أو ًأن ًرسائل ًالبريد ًاإللكتروني ًالرسلة ًخالية ًمن ًالبرامج ًالضارة ًأ ًوً
العناصرًالضارةًاألخرىًً
نحنًنبذلًكافةًالجهودًالعقولةًلضمانًأنًجميعًالعاملتًتتمًمعالجتهاًفيًالوقتًالناسبً،ومعًذلكًمهندسك،
ا
ا
ومعًذلكًالًيلتزمًفيماًيتعلقًبمقدارًالوقتًاللزمًإلتمامًمعالجةًأيًمعاملةًمعينةًوأيضاًلنًيكونًمسؤوالًعنًأيً
خسارةًمباشرةًأوًغيرًمباشرةًتنش ًأًعنًأيًتأخيرًمنًهذاًالقبيل.
ا
ا
طًاالستخدامًهذه.
أساسياًمنًشرو ً
ً
جزءاً
تًشكلًإخلءًالسؤوليةًهذهً ً

 )9القيود
تخضعًالحقوقًالمنوحةًلكًفيًهذهًاالتفاقيةًللقيودًالتاليةً ً:
 .9.1الًيجوزًلكًترخيصًأوًبيعًأوًتأجي ًرًأوًنقلًأوًتخصيصًأوًتوزيعًأوًاستضافةًأوًاستغللًللخدمةً.

.9.2
.9.3
.9.4
.9.5

الًيجوزًلكًتعديلًأوًترجمةًأوًتكييفًأوًدمجًأوًإجراءًأعمالًمشتقةًأليًجزءًمنًالوقعًأوًتفكيكهً،باستثناءًماً
إذاًكانتًالقيودًالسالفةًالذكرًمحظورةًصراحةًبموجبًالقانونًالعمولًبهً.
الًيجوزًلكًالوصولًإلىًالخدمةًأوًالوقعًوالتطبيقًمنًأجلًإنشاءًخدماتًأوًمواقعًمماثلةًأوًمنافسةً.
باستثناءًماًهوًمنصوصًعليهًصراحةًفيًهذهًالوثيقةً ،الًيجوزًنسخًأيًجزءًمنًا ًلوقعً ،أوًإعادةًإنتاجهً ،أوً
توزيعهً،أوًإعادةًنشرهً،أوًتنزيلهً،أوًعرضهً،أوًإرسالهًأوًنقلهًبأيًشكلًمنًاألشكالًأوًبأيًوسيلة.
الًيجوزًًلكًإزالةًأوًإتلفًأيًإشعاراتًبحقوقًالتأليفًوالنشرًأوًعلماتًاللكيةًاألخرىًالواردةًفيًالوقعً ً.

)10حقوق امللكية الفكرية
 .10.1حقوق النشر
 .10.1.1جميعًاملحتوياتًالتعلقةًبموقعًمهندسكًوالوجودةًفيًهذاًالوقعًوالتطبيقات(ً،بماًفيًذلكًعلىًسبيلًالثالً
الًالحصرًالنصوصً ًوالرسومً ًوالشعاراتً ًوا ًألزرارً ًوا ًأليقوناتً ًوالصورً ًوالقاطعًالصوتيةً ًوالتحميلتًالرقميةً،
ًوالوثائقً ًوالبياناتً ًوالبرمجياتًوغيره ًا)ًمملوكةًأوًخاضعةًلسيطرةًمهندسكًأوًالرخصينًلهً،وكلهاًمحميةً
بقوانينًحقوقًالنشرًالعاليةً.
ا
 .10.1.2جميعًالبرمجياتًالعتمدةًفيًهذاًالوقعًوالتطبيقاتًهيًملكًلـ موقعًمهندسكًأوًمرخًصهًوهيًمحميةًأيضاً
منًقبلًقوانينًحقوقًالنشرًوالتأليفًالعالية.
 .10.1.3يجبًعليكًعدمًاستخدامًأي ًجزءًمنًاملحتوي ًعلىًالوقعًألغراضًتجاريةًدونًالحصول ًعلىًترخيصًمناً
للقيامًبذلكًأوًالرخصينًلديناً.إذاًقمتًبطباعةًأوًنسخًأوًتنزيلًأيًجزءًمنًا ًلوقع ًبماًيخالفًشروطً
االستخدامًهذهً،فسوفًيتوقفًحقكًفيًاستخدامًالوقعًوالتطبيقات.

 .10.2العالمات التجارية
موقع ًمهندسك ًوجميع ًالعلمات ًالتجارية ًوغيره ًا ًمن ًالعلمات ًالتجارية ًذات ًالصلة ًالرتبطة ًعلى ًالوقع ًمملوكة ًلوقعً
وتطبيق ًمهندسكً.ويحظرًإعادةًإنتاجهاًأوًتوزيعهاًفيًأيًوسيلةًإعلميةًأوًإعلنيةًدون ًإذنًكتابيًمناً .لإلبلغًعنًأيً
انتهاكًلحقوقًالنشرًأوًالعلماتًالتجاريةًيرجىًمراسلتناًعلى ً support@your-engineer.net

)11الدعاية واإلعالن

ا
يؤهلكًتلقائياً ًالستقبالًرسائلًأوًنشراتًبريديةًمنًموقعًمهندسكً،تستخدمًهذهًالرسائلً ًإلبلغكً
ً
اشتراككًبالوقعً
ض ًجديدةًنعتقد ًأنهاًقدًتهمكً.إذا ًقررتًفيًأيًوقتًعدمًتلقيًهذهًالرسائلً
وتنبيهكًبأيًتغييراتًأوًميزاتًأوًعرو ً
الترويجيةً،يمكنكًتعطيلًاستلم ً هذهًالرسائلًعنًطريقًمراسلتناً،ولكنًفيًهذهًالحالةًالًنضمنًتمتعكًبخدماتناً
بالشكلًالكامل.

)12روابط مل واقع األطراف الثالثة
ف ًالثالثةً ،بم ًا ًف ًي ًذلك ًالواقعً
قد ًيحتويً ًالوق ًع ًعل ًى ًارتباطات ًتشعبية ًووظائف ًتفاعلية ًتتفاعل ًمع ًمواقع ًاألطرا ً
االجتماعيةً.والًيتحكمًموقعًمهندسكًفيًهذهًالواقعًاإللكترونيةًوالًيتحملًالسؤوليةًعنًمحتواهاًأوًالخصوصيةًأوً
ا
ف ًالثالث ًعلى ًالوقع ًتصديق ًاً
غيرهاًمنًالمارساتًالتيًتتمًعليهاً.ال ًتًشكل ًالروابط ًوالوظائف ًالتفاعلية ًلواقع ًالطر ً
فًالثالثًيكونًًعل ًىًمسؤوليتكًالخاصةً.
فًالثالثً ً،وأنًاستخدامكًلواق ًعًالطر ً
وموافقةًمنًمهندسكًعلىًمواقعًالطر ً

نحن ًنوصيك ًبشدة ًأن ًتقو ًم ًبمراجعة ًوفهم ًشروط ًاالستخدامً ،وسياسات ًالخصوصيةً ،واإلعدادات ًً ،ووظائف ًتبادلً
فًالثالث.
العلوماتًلكلًموقعًمنًمواقعًالطر ً

)13األمان
 .13.1أنتًتوافقًعلىًتوفيرًاألمانًلوق ًع ًمهندسك ًوتابعيه ًوحمايتهم ًمنًأيًضررًقدًيلحقًبهم ًجراءًأيًمطالباتًأوً
خسائرًأوًأعطالًأوًتكاليفًأوًنفقاتً،تحدثًبسببًانتهاككًالتفاقيةًالستخدمًأوًخرقكًأليًقانونً.
 .13.2يجبًعليكًاتخاذًكافةًإجراءاتًالعنايةًالعقولةًللتأكدًمنًأمانًعنوانًبريدكًاإللكترونيًوعدمًاستخدامهًمنً
قبلًأيًشخصًآخرً،حيثًيستخدمًالبريدًاإللكترونيًإلعادةًتعيينًكلمةًمرورًحسابكًوقدًنستخدمهًللتواصلً
معكًفيماًيتعلقًبأمانًحسابك.

)14التعويض
من ًخلل ًاستخدام ًخدماتنا ً ًوالوقع ًوالتطبيقاتً ،فأنت ًبذلك ًتوافق ًعلى ًتعويض ًوحماية موقع ًمهندسك ًوإبراءً
مسئوليتهً منًأيًوجميعًالطالباتًأوًااللتزاماتًأوًاألضرارًأوًالخسائرًأوًالنفقاتًالتيًقدًيطالبًبهاًالغي ًرً،بماًفيًذلكً
(أتعاب ًاملحاماة ًوالتكاليف ًالعقولة)؛ ًالناشئة ًعن ًاستخدامك ًللموقع ًوالتطبيقاتً ،أو ًبسبب ًانتهاكك ًلشروطً
االستخدامًهذهًأوًأيًسياساتًأوًقواعدًأوًإرشاداتًأوًشروطًإضافيةًمنشورةًفيًمنطقةًمعينةًمنًالوقعً،أوًانتهاككً
لحقوقًأيًطرفًثالثً،بماًفيًذلكًحقوقًاللكيةًالفكرية.

)15التغييرات في الشروط والخدمات

ا
طًالًعدل ًةً
تًع ًنًطريق ًنشر ًالشرو ً
يًوق ً
يجوزًلناً،وفقاًلتقديرناًالخاصً،تغييرًأوًتعديلًأيًجزءًمنًهذهًالشروطًف ًيًأ ً
ط ًيًشكل ًموافقةًصريحةً
على ًالوقعًوالتطبيقاتً ً.ويعتبرًاستخدامك ًلخدماتن ًا ًبعد ًالتاريخ ًالفعلي ًلتحديث ًهذ ًه ًالشرو ً
فًأ ًوً
منكًعلىًهذهًالشروطًوقتًاستخدامكً.كماًيجوزًًلناًتعديلًالخدماتًالتيًنًقدمه ًاًوإضافةًخدماتًجديدةًوحذ ً
استبدالًالخدماتًالحاليةًفيًأيًوقتًدو ًنًأنًيتطلبًذلكًالحصو ًلًعلىًموافقةًمسبقةًأوًالحقةًمنك.

)16اإلنهاء

ا
ًلتقديرهً
ً
تظلًشروط ًالخدمة ًهذه ًسارية ًالفعولً ًم ًا ًلم ًيتم ًإنهاؤه ًا ًمن ًقبلك ًأو ًمن ًقبلناً.يحقًلوقع ًمهندسكً،ووفقا
الخاصً،إنهاءًأوًتقييدًأوًإيقافًأيًمستخدمًمنًالوصول ًإلىًأوًاستخدامًالوقع ًوالتطبيقات ًفيًأيًوقتًدونًإشعارً.
يًوقتًوبدونًًإشعارًلن ًاً .
وبالثلً،يمكنكًالتوقفًعنًاستخدامًالخدماتًفيًأ ً

)17النزاعات والقوانين
تخضعًهذهًالشروطًوالعلقةًبينكًكمستخدمًوموقع ًمهندسك ًوأي ًنزاعاتًأوًمطالباتًأوًخلفاتًتنشأًعنًهذهً
الشروطًأوًتتعلقًبأيًانتهاكًأوًإنهاءًأوًتنفيذًأوًتفسي ًر ًأوًصلحيةًأوًاستخدامًا ًلوقع ًأوًالخدمةًللقوانينًواللوائحً
ا
العمولًبهاًفيًاململكة العربية السعوديةًوتفسرًوفقاًلها.

)18أحكام عامة
 .18.1تعدًهذهًاالتفاقيةًوماًتتضمنهًمنً(شروطًاالستخدامًوسياسةًالخصوصية)ًاالتفاقًالكاملًوالنهائيًبينًمنصةً
"مهندسك"ًمنًناحيةً،وأيًشخصًيقومًبزيارةًأوًاستخدامًالنصةًأوًاستخدامًأيًمنًخصائصهاًأوًميزاتهاًمنً
ا
ا
ا
ا
اًصحيحاًمكتملًالشروطًواألركانًالقانونيةً ً،وتكونًنافذاًفيًمواجهةًجميعً
تعدًهذهًاالتفاقيةًعقد
ناحيةًأخرىًً ً.و
األطرافًوتنتجًكافةًآثارهاًالقانونية.

.18.2
.18.3
.18.4
.18.5

تمثلًشروطًاالستخدامًوأيةًسياساتًأوًقواعدًتشغيلًنشرتًمنًقبلناًعلىًهذاًالوقعًأوًفيماًيتعلقًبالخدماتً
كاملًاالتفاقًوالتفاهمًبينكًكمستخدمًوبين مهندسك والتيًتحكمًاستخدامكًللخدمة.
إذا ًتم ًاعتبار ًأي ًحكم ًمن ًأحكام ًهذه ًاالتفاقية ًغي ًر ًقانونيً ،أو ًباطلً ،أو ًغي ًر ًقابل ًللتنفيذ ًألي ًسببً ،فسيًعتبرً
ا
قابلًللفصلًمنًهذهًاالتفاقيةًولنًيؤثرًعلىًصلحيةًوإمكانيةًتنفيذًأيًمنًاألحكامًالتبقية.
هذاًالبندً ً
ا
تنازالًع ًنًحقه ًاًف ًيًالقيامًبذلكًف ًيً
طً ً
الًيًشكلًعد ًمًقيامًموقعًمهندسك بمراقبةًأوًتنفيذًأحدًأحكامًهذهًالشرو ً
الستقبلًفيم ًاًيتعلقًبذلكًالحكمً،أوًأيًحكمًآخر ًً،أوًهذهًالشروطًككل.
يكونًللتعديلتًالواردةًعلىًهذهًاالتفاقيةًنفسًالحكمًواألثرًالقانونيًلهذهًاالتفاقية.

)19معلومات االتصال
شكرا ًلكم ًلزيارة ًموقع ًوتطبيق ًمهندسكً ،إذا ًكان ًلديك ًأي ًشكاوىً ًأو ًاستفسارات ًحولً ًشروط ًاالستخدام ًهذهً،
فيمكنكًالتواصلًعبر ً
• البريد اإللكترونيsupport@your-engineer.net :
شكراًلزيارتكًموقعًوتطبيقاتًمهندسكًوقراءةًشروطًاالستخدام
حقوقًالطبعًوالنشرً©ً 2019مهندسك
جميعًالحقوقًمحفوظة

