
 شروط االستخدام 
ً
ا
 engineer.net/-https://yourًموقعبكمًفيًًأهل

 املقدمة (1

بعنايةًقبلًً"(الشروطًواألحكام"ًإلىًجانبًسياسةًالخصوصيةً)مجتمعةهذهًشروطًاالستخدامًًمراجعةًويرجىًقراءةً

ًباسمً"engineer.net/-https://yourًالوصولًأوًاستخدامً
ا
 ً."(مهندسكًوقعم)يشارًإليهًالحقا

ًًل ًواستخدامك ًوصولك ًالشروطًًًمهندسكًوتطبيقاتًوقعيعد ًقبول ًعلى ًوالوافقة ًالتام ًاإلقرار بمثابة

ًلتقديرناًالخاصًبتغييرًهذهًالشروطًًً.هذهًالوثيقةً)"االتفاقية"(النصوصًعليهاًفيً واألحكام
ا
نحنًنحتفظًبحقناًووفقا

ًًالوقًعًاستخدامًفًيًاستمرارك.ًويعتبرًهذهًالشروطًواألحكامًبصفةًدوريةًمنًوقتًآلخر،ًوعليهًيتعينًعليكًاالطلعًعلى

 .موقعالطبقةًفيًوقتًاستخدامكًللًبمثابةًموافقةًصريحةًمنكًعلىًالشروطًواألحكاموالتطبيقاتًًاإللكتروني

 معلومات عنا (2

engineer.net/-https://yourًًوا ًالوصول ًتسهل ًإلكترونية ًمنصة ًعن ًعبارة ًالهندسيةًهو ًالشركات ًعن لبحث

 منًذويًالخبرات.ًًًوالهندسينًالتخصصينًبكافةًالقطاعاتًوالعمالةًوالفنيين

 وكلمة املرور حسابال (3

ًا ًأجل ً)من ًمنًالخدماتًواليزاتًالوجودة ًواالستفادة ًإلى ًعلىالخدماتلوصول ًعلمهندسكًوتطبيقًموقًع ( ًيتعين يكًً،

 :اآلتيةالشروطًبًوااللتزام،ًتسجيلًحسابًلدينًا

ً)ًتوافقًأن .3.1 ًالخصوصية ًوسياسة ًشروطًاالستخدام ًالشروط واألحكامعلى ًاإلرشاداتًًو( ًوجميع ًألي االمتثال

 .مهندسكًوتطبيقًلوقع وقواعدًوسياساتًالتشغيلًوالتعليماتًالتعلقةًباستخدامًالخدماتًقبلًاستخدامه

ًا18ًًعًنًعمركًيقلًوأالًاالتفاقيةًًهذهًفيًمعنًاًللدخوًلًالقانونيةًاألهليةكًتتمتعًبأنًعلىًتوافقأنً .3.2  .ًعاما

ًللباقاتًالوجودةًفيًصفحةًتسجيلًالحساب. .3.3
ا
 أنًتوافقًعلىًسدادًرسومًاشتراكًالعضويةًوفقا

ًاًالطلوبةًالبياناتًأنًعلىًتوافقًأن .3.4 ًًلتسجيلعند ًودقيقة ًوصحيحة ًخدماتًمنًاالستفادةًأجلًمنكاملة

 .ًمهندسك

غرضًتصحيحهاًأوًتعديلهاًأوًتحديثهاًكلماًلعنًمراجعةًتلكًالعلوماتًبشكلًدوريًًيةًالكاملةسئولالًأنًتتحمل .3.5

 .فيهًاًاءخطأوتحملًالسئوليةًالكاملةًعنًأيًً،توفرتًلديكًمعلوماتًجديدةًبشأنهًا

ًًوستكوًنًبك،ًالخاصةًالرورًوكلمةًالستخدمًاسمًسريةًعلىًالحفاظيةًسئولأنًتتحملًم .3.6
ا
ًجميعًعنًمسؤوال

ًملزمًتكوًنًوسوًفًبكحسًاًتحتًتحدثًالتيًاألنشطة
ا
 .ًحسابالًإلىًلهًمصرحًغيًرًشخصًأيًوصوًلًبتقييدًا

ًًحسابكاستخدامًًعدم .3.7
ا
ًكتعهدًبأنأنًًوًً.مهندسكًوقعلًأليًغرضًاحتياليًأوًغيرًالئقًأوًأيًغرضًيكونًمنافسا

 .السؤولًعنًكافةًالتصرفاتًالناتجةًعنًاستخدامًهذاًالحسابًًكوأنًًالحسابالشخصًالوحيدًالذيًيستخدمًً

مًوأنًتستخد،ًالطلوبةًعندًتسجيلًالحسابًأوًتجديدًاالشتراكًبإتمامًالدفوعاتالاليةًيةًسئولأنًتتحملًال .3.8

 .صالحةًعندًالدفعشخصيةًبطاقاتًائتمانيةًوالتيًمنهاًاستخدامًًإحدىًوسائلًالدفعًالقبولةًلدينًا

ًًأيًقدمتًإذاًمسبقًإشعارًدوًنًوقتًأيًفًيًاشتراكًكًإنهاءًأوًتعليقًمهندسكًتوافقًعلىًأنهًيحقًإلدارًةأنً .3.9

ًغيربطاقاتًائتمانيةًمسروقةًأوًأيًمعلوماتًًأوًكاملةًغيًرًأوًحديثةًغيًرًأوًدقيقةًغيًرًأوًصحيحةًغيًرًمعلومات

 ً.هذهًاالستخدامًًلشروطًمطابقة
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 االشتراكباقات  (4

ًًوثلثًباقاتًللشتراكًًمهندسكيوفرًموقعًوتطبيقً .4.1
ا
ً:كالتاليًهيبأسعارًمختلفةًويتمًتجديدهاًسنويا

ًدوالرًأمريكي.14ًشهورًمقابل6ًً:ًمدةًاالشتراكًالباقة األولى .4.1.1

ًدوالرًأمريكي.24ًشهورًمقابل12ًً:ًمدةًاالشتراكًالثانيةالباقة  .4.1.2

ًالرًأمريكي.دًو38ًشهورًمقابل24ًً:ًمدةًاالشتراكًالباقة األولى .4.1.3

 سياسة الدفع  (5

 .بطريقةًواضحةًللمستخدمًمهندسكًموقعًفًيًاالشتراكًوالدةًورسومًأسعارًعرضًيتم .5.1.1

ًًبالحقًمهندسكًيحتفظ .5.1.2
ا
 .وقتًًأيًفيًوتحديثهًاًاألسعارًتغييًرًفيًالخاصًلتقديرهًوفقا

 وسائلًبطاقاتًاالئتمانًوالتحويلًالبنكي.ًخللًمنًالدفعًمهندسكًيوفر .5.1.3

صحيحةًًفيًالدفعًالستخدمةالعلوماتًًأنًيجبًعليكًالتأكدًمن.ًًوالدفعنقومًبتخزينًمعلوماتًًنحنًال .5.1.4

 قبلًإتمامًعمليةًالدفع.وساريةًالفعولًودقيقةً

 االستخدام ضوابط (6

ً:والتطبيقًوقعاللًيجوزًلكًاستخدامًف ط.فقًشروعةالًكألغراضًمهندسكًموقعًوتطبيقاتًيمكنكًاستخدام

ًبموجبًهذهًاالتفاقيةًوكذلكًاإلرشاداتً .6.1
ا
أليًغرضًتجاريًخارجًنطاقًتلكًاألغراضًالتجاريةًالسموحًبهاًصراحة

 ً.مهندسكذاتًالصلةًالتيًيوفرهاً

 .ساريةًدوليةًأوًوطنيةًأوًمحليةًممارسةًقواعدًأوًالئحةًأوًقانوًنًأيًتنتهكًطريقةًبأي .6.2

ًالعلمةًالتجاريةًالخاصةًبنا.بطريقةًتتسببًفيًجرحًسمعتناًأوًبأيً .6.3

 حقوقًاللكيةًالفكريةًالتعلقةًبناًأوًباآلخرين.ًبأيًطريقةًتنتهك .6.4

ًنشرًالرسائلًأوًالراسلتًاإللكترونيةًغيرًالرغوبًفيهاًأوًماًشابهًذلك.ل .6.5

،Trojansًً،Wormsًً،Logic Bombsًًنشرًأوًبثًأوًإدخالًأيًموادًتحتويًعلىًفيروساتًأوًأيًبرامجًأخرىًضارةً)ل .6.6

Time Bombsً،Keystroke Loggersً،Spywareً ،Adware) ًأوًأيةًشفراتًخبيثةًأوًملفاتًأوًبرامجًحاسوبية

أخرىًمصممةًلإلضرارًبالتشغيلًالعاديًللخدمةً)أوًأيًجزءًمنها(ًأوًالتدخلًفيهًأوًتحديده،ًأوًأليًبرمجياتًأوًً

 .أجهزةًحاسوبيةًأخرًى

 ين؛ًأليًغرضًغيرًأخلقي.جمعًأوًتعقبًالعلوماتًالشخصيةًلآلخًرل .6.7

 نحنًنحتفظًبالحقًفيًإنهاءًاستخدامكًللخدمةًفيًحالًأيًانتهاكًأوًقيامكًبإحدىًاالستخداماتًاملحظورة.

 املسؤولية حدود (7

ًمنًومحدثةًودقيقةًصحيحة(ًالتسجيلًذلكًفيًبمًا)ًلنًاًقدمهًاتً ًالتيًوالتفاصيلًالعلوماتًجميعًنبًأًتؤكدًأنت .7.1

 .األوقاتًجميعًوفيًالنواحيًجميع

 .ًًالشروطًهذهًفيًمبينًهوًكمًاًوالتطبيقًموقعللًاستخدامكًعلًىًالفروضًةًبالقيودًلتزاماالًىعلًتوافقًأنت .7.2

 يقعًعلىًمسؤوليتكًالشخصية.ًموقعًوالتطبيقللأنتًتوافقًصراحةًعلىًأنًاستخدامكً .7.3

ًًمهندسكًًأنًًأنتًتوافقًصراحةًعلى .7.4
ا
 عنًأيًخرقًللبياناتًبسببًهجومًالقراصنة.ًليسًمسؤوال



الخدمةًلفتراتًزمنيةًغيرًمحددةًأوًإلغاءًالخدمةًفيًأيًوقت،ًًإزالًةًمهندسك ًوقعمًلـًًيحقًأنهأنتًتوافقًعلىً .7.5

 . كدونًإخطاًر

ًًأًوًترسلهًاًمعلوماتًًيأأنًًعلًىًوتوافقًموقعًوالتطبيقللًاستخدامكًعنًالكاملةًالسؤوليةًتحملًعلًىًتوافقًأنت .7.6

ًغيرًًأطراًفًًقبلًًمنًليهًاإًًالوصوًلًًأوًًاعتراضهًاًًيتمًًوقدًًةمنآًتكوًنًًالًًقدًًمهندسكًًوقعمـلًًاستخدامكًًثناءأًًتتلقاهًا

 .بذلكًملهًمصرح

عنًأيًخسائرًأوًأضرارًناتجةًعنًعدمًاالمتثالًلهذهًالشروطًواألحكامًًمهندسكًوقعمًأنتًتوافقًعلىًتعويض .7.7

ًًكأوًبسببًانتهاك
ا
هذهًالشروطًواألحكام،ًويجبًأنًتتحملًتكاليفًونفقاتًالدعاوىًالباشرةًوغيرًالباشرةًأيا

 كانت.

 إخالء املسئولية (8

ًالبنودًًمنًًوغيرهًاومحتوىًالستخدمًالدرجًًوجميعًالعلوماتًواملحتوياتًوالخدماتًًًًاتوالتطبيقًًوقعالًًيتمًتوفيًر .8.1

ًًمهندسك ًموقًع"(ًوبواسطةًوقعاملمحتويات )مجتمعة،ً" engineer.net/-https://yourًخللًمًنًلكًالتاحة

 أيًإقراراتًأوًضماناتًمنًأيًنوع.،ًدونً"كما هو متوفر"ً"ًأوكما هو"ًعلىًأساس

تاحًًوقعاًلًًأًنًًمنًًللتأكدًًقدراتًهًًأفضلًًتوفيًرًًإلىًًمهندسكًًوقعمًًيسعى .8.2 ًيتعذرًًقدًًولكنًً،بشكلًطبيعيًًللستخدامًًم 

ًًالوصوًل ًًوالإلى ًًضروريةًراهًانًألغراًضًاتتطبيقالوقع
ا
ًًاًلًالثالًسبيلًعلًىًذلكًفًيًبمًاً،الخاصًًانلتقديًرًوفقا

ًًً،مهندسكًًيتحملًًلًنًًذلك،ًًومع.ًًأوًالشكلتًالتقنيةًأوًغيرهاًمنًاألسبابًالماثلةًًالدوريةًًالصيانةأعمالًًًًالحصر

ًًإلًىًًالستخدمينًًوصوًلًًإمكانيةًًعدمًًعنًًناشئةًًمطالباتًًأوًخسائرًًأيًًعنًًالسؤوليةًًالظروف،ًًمنًًظرًفًًأيًًتحت

 .والتطبيقاتًالوقع

ًًعنًأوًوقعاًلًمًنًإليهًاًالوصوًلًمكًنيً ًالثالثًالطرًفًلواقًعًروابًطًأًيًعًنًمسؤوليةًأًيًموقع مهندسك ًتحمليًال .8.3

 .الواقعًهذهًلثلًمحتوًىًأوًفيهًاًمقدمةًتعليماتًأي

ًمنًاألخطاء،ًدونًًوقًعالأنًبًمهندسكًوقعم الًيضمنًً .8.4
ا
ًًوأانقطاع،ًأيًأوًالخادمًالخاصًبهًسيكونًخاليا

ا
خاليا

لبيمنًالوصولًغيرًالصرحًبه،ًأوً  .متطلباتكًأنهًسي 

ًبتشغيلًيتعلقًفيمًاًضمنية،ًأوًصريحةًكانتًسواًءًنوع،ًأيًمنًضماناتًأًوًتعهداتًأيًمهندسك ًوقعمًقدميً ًال .8.5

ًًأًوًالضارةًالبرامجًمنًخاليةًالرسلةًاإللكترونيًالبريدًرسائلًأنًأوً،وقعالًمحتوًىًاكتمالًأوًدقةًأوً،وقعال

 ًاألخرًىًالضارةًالعناصر

،  مهندسكالجهودًالعقولةًلضمانًأنًجميعًالعاملتًتتمًمعالجتهاًفيًالوقتًالناسب،ًومعًذلكًًًًكافةًًنحنًنبذل .8.6

ًعنًأيًًًًومعًذلك
ا
ًلنًيكونًمسؤوال

ا
الًيلتزمًفيماًيتعلقًبمقدارًالوقتًاللزمًإلتمامًمعالجةًأيًمعاملةًمعينةًوأيضا

 عنًأيًتأخيرًمنًهذاًالقبيل.ًتنشًأخسارةًمباشرةًأوًغيرًمباشرةً

8.7. ً
 
ًًههذًالسؤوليةًًخلءإًشكلت

ا
ًًجزءا

ا
 .هذهًاالستخدامًشروًطًمنًأساسيا

  قيودال (9

ًتخضعًالحقوقًالمنوحةًلكًفيًهذهًاالتفاقيةًللقيودًالتالية:ً

 أوًتخصيصًأوًتوزيعًأوًاستضافةًأوًاستغللًللخدمة.ًًًنقلأوًًتأجيًرالًيجوزًلكًترخيصًأوًبيعًأوً .9.1
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أوًتفكيكه،ًباستثناءًماًًًوقعالأليًجزءًمنًةًعمالًمشتقأًإجراءأوًتكييفًأوًدمجًأوًًًًةالًيجوزًلكًتعديلًأوًترجم .9.2

 ً.بهالقانونًالعمولًًبموجبصراحةًًمحظورةإذاًكانتًالقيودًالسالفةًالذكرً

 ً.منافسةأوًًةمماثلًمواقعأوًًاتخدمًإنشاءمنًأجلًًًوالتطبيقًوقعالالًيجوزًلكًالوصولًإلىًالخدمةًأوً .9.3

أوًًً،أوًإعادةًإنتاجهً،وقعًلايًجزءًمنًأالًيجوزًنسخًًالوثيقة،باستثناءًماًهوًمنصوصًعليهًصراحةًفيًهذهً .9.4

 وسيلة.أوًبأيًًاألشكالأوًإرسالهًأوًنقلهًبأيًشكلًمنًًعرضه،أوًًًتنزيله،أوًًًنشره،أوًإعادةًًتوزيعه،

ً.ًًوقعالوالنشرًأوًعلماتًاللكيةًاألخرىًالواردةًفيًًًالتأليفيًإشعاراتًبحقوقًأتلفًإأوًًًلةزاإلكًًيجوًزالً .9.5

 حقوق امللكية الفكرية (10

 حقوق النشر  .10.1

بماًفيًذلكًعلىًسبيلًالثالً)ًً،والتطبيقاتًًوقعالوالوجودةًفيًهذاًًًًمهندسكًًموقعبًًجميعًاملحتوياتًالتعلقة .10.1.1

رقمية،ًالتحميلتًًالصوتيةًًوالقاطعًًالصورًًواليقوناتًًواأًلزرارًًواأًلشعاراتًًوالرسومًًوالنصوصًًوالالًالحصرًً

أوًالرخصينًله،ًوكلهاًمحميةًًًمهندسكمملوكةًأوًخاضعةًلسيطرةًً(برمجياتًوغيرهًاالبياناتًًوالوثائقًًوالًو

 بقوانينًحقوقًالنشرًالعالية.ً

ًأوًًمهندسكًًوقعمـ  لهيًملكًًوالتطبيقاتًالوقعجميعًالبرمجياتًالعتمدةًفيًهذاً .10.1.2 ًًًصهمرخ 
ا
وهيًمحميةًأيضا

 .منًقبلًقوانينًحقوقًالنشرًوالتأليفًالعالية

ألغراضًتجاريةًدونًالحصولًعلىًترخيصًمناًًوقعالجزءًمنًاملحتويًعلىًًأييجبًعليكًعدمًاستخدامً .10.1.3

ًإذاًقمتًبطباعةًأوًنسخًأوًتنزيلًأيًجزءًمنً بماًيخالفًشروطًًًوقعاًلللقيامًبذلكًأوًالرخصينًلدينا.

 .والتطبيقاتًالوقعاالستخدامًهذه،ًفسوفًيتوقفًحقكًفيًاستخدامً

 العالمات التجارية .10.2

لوقعًًًمملوكةًوقعالًعلىًالرتبطةًالصلةًذاتًالتجاريةًالعلماتًمنًوغيرهًاًالتجاريةًالعلماتًوجميعًمهندسكًوقعم

ًمهندسكًوتطبيق لإلبلغًعنًأيًًًويحظرًإعادةًإنتاجهاًأوًتوزيعهاًفيًأيًوسيلةًإعلميةًأوًإعلنيةًدونًإذنًكتابيًمنا..

ً support@your-engineer.net التجاريةًيرجىًمراسلتناًعلىًاتانتهاكًلحقوقًالنشرًأوًالعلم

 الدعاية واإلعالن (11

ًًوقعبالاشتراككً
ا
ستخدمً،مهندسكًوقعمبريديةًمنًًأوًنشراتستقبالًرسائلًاًلًيؤهلكًتلقائيا

 
كًبلغهذهًالرسائلًإًلًت

ًميزاتًأوً ًًعروًضوتنبيهكًبأيًتغييراتًأو ًإًنعتقدجديدة ًقدًتهمك. ًالرسائلًًذاأنها ًتلقيًهذه ًأيًوقتًعدم قررتًفي

هذهًالرسائلًعنًطريقًمراسلتنا،ًولكنًفيًهذهًالحالةًالًنضمنًتمتعكًبخدماتناًًاستلمالترويجية،ًيمكنكًتعطيلً

 .بالشكلًالكامل

واقع األطراف  (12  الثالثةروابط مل

ًًالواقعًذلكًفًيًبمًاًالثالثة،ًاألطراًفًمواقعًمعًتتفاعلًتفاعليةًووظائفًتشعبيةًارتباطاتًعلًىًوقًعالًيحتوًيًقد

فيًهذهًالواقعًاإللكترونيةًوالًيتحملًالسؤوليةًعنًمحتواهاًأوًالخصوصيةًأوًًمهندسكًوقعم.ًوالًيتحكمًاالجتماعية

ً ًتتمًعليها. ًمنًالمارساتًالتي ًًالغيرها
 
ًتصديقًوقعالًعلىًالثالثًالطرًفًلواقعًالتفاعليةًوالوظائفًالروابطًشكلت

ا
ًا

.ًالخاصةًمسؤوليتكًعلًىًيكوًنًالثالثًالطرًفًلواقًعًاستخدامكأنًًوًالثالث،ًالطرًفًمواقععلىًًمهندسكًمنًوموافقة



ًتبادلًووظائفًواإلعداداتً،ًالخصوصية،ًوسياساتً،االستخدامًشروطًوفهمًبمراجعةًتقوًمًأنًبشدةًنوصيكًنحن

 .الثالثًالطرًفًمواقعًمنًموقعًلكلًالعلومات

 األمان (13

جراءًأيًمطالباتًأوًًًممنًأيًضررًقدًيلحقًبهًموحمايتهًوتابعيهًمهندسك ًوقًعلنتًتوافقًعلىًتوفيرًاألمانًأ .13.1

 .خسائرًأوًأعطالًأوًتكاليفًأوًنفقات،ًتحدثًبسببًانتهاككًالتفاقيةًالستخدمًأوًخرقكًأليًقانوًن

وعدمًاستخدامهًمنًًيجبًعليكًاتخاذًكافةًإجراءاتًالعنايةًالعقولةًللتأكدًمنًأمانًعنوانًبريدكًاإللكترونيً .13.2

وقدًنستخدمهًللتواصلًًكًاإللكترونيًإلعادةًتعيينًكلمةًمرورًحسابًالبريديستخدمً،ًحيثًقبلًأيًشخصًآخر

 .كمعكًفيماًيتعلقًبأمانًحساب

 التعويض (14

ً ًاستخدام ًخلل ًًومن ًالخدماتنا ًفوالتطبيقاتوقع ًتعويضًوحمايةًبذلكًأنت، ًعلى وإبراءًًًمهندسكًوقعم توافق

،ًبماًفيًذلكًًالتيًقدًيطالبًبهاًالغيًرًمنًأيًوجميعًالطالباتًأوًااللتزاماتًأوًاألضرارًأوًالخسائرًأوًالنفقاتمسئوليتهً

ً ًعن ًالناشئة ًالعقولة(؛ ًوالتكاليف ًاملحاماة ًللموقع)أتعاب ًوالتطبيقاتًاستخدامك ًبسبب، ًلشروطًًًأو انتهاكك

االستخدامًهذهًأوًأيًسياساتًأوًقواعدًأوًإرشاداتًأوًشروطًإضافيةًمنشورةًفيًمنطقةًمعينةًمنًالوقع،ًأوًانتهاككًً

 .كيةًالفكريةلحقوقًأيًطرفًثالث،ًبماًفيًذلكًحقوقًالل

 والخدمات الشروط في التغييرات (15

ًلتقديرناًالخاص،ًتغييرًأوًتعديلًأيًجزءًمنًهذهً
ا
ًًالشروًطًنشرًطريقًعًنًوقًتًأًيًفًيًالشروطيجوزًلنا،ًوفقا

 
ًًعدلًةال

ًموافقةًصريحةًشكليً ًالشروًطًهذًهًلتحديثًالفعليًالتاريخًبعدًلخدماتنًاًاستخدامكيعتبرًًوالوقعًوالتطبيقات.ًًعلى

ًًأًوًوحذًفًجديدةًخدماتًوإضافةًقدمهًانً ًالتيًالخدماتًلناًتعديلًيجوًزكماًً.استخدامكًوقتًالشروطًهذهًعلىمنكً

 ك.منًالحقةًأوًمسبقةًموافقةًعلىًالحصوًلًذلكًيتطلبًأنًًدوًنًوقتًأيًفيًالحاليةًالخدماتًاستبدال

 اإلنهاء (16

ًلتقديًرمهندسكًوقعليحقً.ًقبلناًمنًأوًقبلكًمنًإنهاؤهًاًيتمًلمًمًاًالفعوًلًساريةًهذهًالخدمةًشروطتظلً
ا
ًه،ًووفقا

.ًدونًإشعارفيًأيًوقتًًوالتطبيقاتًوقعالأوًاستخدامًالخاص،ًإنهاءًأوًتقييدًأوًإيقافًأيًمستخدمًمنًالوصولًإلىً

ً.لنًاًإشعارًوبدوًنًوقتًأًيًفيًالخدماتًاستخدامًًعنًالتوقفًيمكنكًوبالثل،

 النزاعات والقوانين (17

ًالتخضعً هذهًًنزاعاتًأوًمطالباتًأوًخلفاتًتنشأًعنًًوأيًمهندسكًموقعومستخدمًكًكشروطًوالعلقةًبينهذه

الخدمةًللقوانينًواللوائحًًأوًًوقعأوًصلحيةًأوًاستخدامًاًلًشروطًأوًتتعلقًبأيًانتهاكًأوًإنهاءًأوًتنفيذًأوًتفسيًرال

ًلها.ًاململكة العربية السعودية العمولًبهاًفيً
ا
 وتفسرًوفقا

 عامة أحكام (18

االتفاقًالكاملًوالنهائيًبينًمنصةًوماًتتضمنهًمنً)شروطًاالستخدامًوسياسةًالخصوصية(ًتعدًهذهًاالتفاقيةً .18.1

أيًمنًخصائصهاًأوًميزاتهاًمنًًاستخدامالنصةًأوًأوًاستخدامً"ًمنًناحية،ًوأيًشخصًيقومًبزيارةًمهندسك"

ًالشروطًواألركانًالقانونية،ًًًوًً.ناحيةًأخرًى
ا
اًمكتمل اًصحيحا اًفيًمواجهةًجميعًكونًًتًوتعدًهذهًاالتفاقيةًعقدا

ا
نافذ

 .آثارهاًالقانونيةًوتنتجًكافةاألطرافً



شرتًمنًقبلناًعلىًهذ .18.2
 
ًأوًفيماًيتعلقًبالخدماتًًالوقعًًاتمثلًشروطًاالستخدامًوأيةًسياساتًأوًقواعدًتشغيلًن

 .والتيًتحكمًاستخدامكًللخدمة مهندسك والتفاهمًبينكًكمستخدمًوبيناالتفاقًكاملً

ًعتبرفسيً ًسبب،ًأليًللتنفيذًقابلًغيًرًأوًباطل،ًأوًقانوني،ًغيًرًاالتفاقيةًهذهًأحكامًمنًحكمًأيًاعتبارًتمًإذا .18.3

ًًالبندًهذا
ا
 .التبقيةًاألحكامًمنًأيًتنفيذًوإمكانيةًصلحيةًعلىًيؤثرًولنًاالتفاقيةًهذهًمنًللفصلًقابل

ًًالشروًطًهذهًحكامأًأحدًتنفيذًأوًبمراقبة مهندسكًوقعمًقيامًعدًمًشكليً ًال .18.4
ا
ًًفًيًبذلكًالقيامًفًيًحقهًاًعًنًتنازال

 .ككلًالشروطًًهذهًأوًآخرً،ًحكمًيأًأوًالحكم،ًبذلكًيتعلقًفيمًاًالستقبل

 .القانونيًلهذهًاالتفاقيةيكونًللتعديلتًالواردةًعلىًهذهًاالتفاقيةًنفسًالحكمًواألثرً .18.5

 معلومات االتصال (19

ً ًلزيارة ًلكم ًوتطبيقشكرا ًكانًلديكًأيًشكاوًىً،مهندسكًموقع ًاستفساراتًإذا ًهذهًحوًلًأو ،ًًشروطًاالستخدام

ًفيمكنكًالتواصلًعبر

 support@your-engineer.netالبريد اإللكتروني:  •
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