شرِط ِأحكاو استخداو خدىات امرسائه امقصيرة في امنظاو اميساند مخدىات اميدارس -:
عند تسجيه حساب جديد عنٓ امنظاو اميساند مخدىات اميدارس فَذا يعني بانك تّافق عنٓ استخداو ٍذٌ
امخدىات ىن خٕل ىّقعنا اميخصص ِتطبيقاتنا اميخصصة مَذٌ امغاية ِ اميعنن عنَا بّضّح ضين أقساو
اميّقع فقط ألغراض ىشرِعةِ ،إنك سّف تيتنع عن إرسال أِ بث أي ىادة ىن خٕل ٍذا اميّقع يكّن ىن
شأنَا أن تخه أِ تتعدْ عنٓ حقّق اآلخرين أِ تحد ىن أِ تينع استخداىًَ مَذا اميّقع ،أِ تنطّي عنٓ أىر
غير ىشرِع ،أِ عنٓ تَديد أِ إساءة أِ قذف ،أِ تعدي عنٓ خصّصية اآلخرين ،أِ حقّق امنشر امخاصة بامغير،
أِ عنٓ أمفاظ فاحشة ،أِ تسيء إمٓ اإلسٕو أِ اميقدسات أِ تنتَك حرىتَا ،أِ تكّن ألي سبب آخر غير
ىقبّمة ،أِ يكّن ىن شأنَا أن تشجع عنٓ ارتكاب جريية أِ تنطّي عنٓ ىخامفة يترتب عنيَا ىسؤِمية ىدنية
أِ تكّن فيَا ىخامفة ألي قانّن ِِفقا ميا يني :

 اميّقع ميس ىسئّل عن تأخير امرسائه أِ ضياعَا في امحأت امتامية ( كتابة أرقاو امجّال بشكه خاطئ -عدو تّفر خدىة امرسائه امنصية أِ امنغة اميستخدىة أِ عدو امتّافقية في جّال اميستقبه  -عدو تّفر تغطية
مشبكة امجّال في جّال اميستقبه أِ خارج نطاق امتغطية ) .
 في حامة طنب امعييه إمغاء امخدىة ِاسترجاع نقّدٌ نقّو بإرجاع اميبنغ اميتبقي مُ ( بعد حساب قيية ىاأستَنكُ ىن نقاط ) ِ بعد حسً قيية امخدىات أدارية ِ امتشغينية امتي تطنبَا تاىين امتشغيه مُ .
 جييع امرسائه اميرسنة يتحينَا أصحابَاِ ،اميّقع غير ىسئّل نَائيا عن ىحتّاٍا. كافة امبيانات ِامرسائه تراعٓ بخصّصية ِسرية تاىة جداِ ،جييع امتعاىٕت ِاميراسٕت تتً عن طريقامنياذج اميتّفرة في اميّقع.
 األسعار قابنة منتغير ىن ِقت إمٓ أخر ِىن دِن اشعار ىسبق امخدىات في اميّقع قابنة منتطّير ِامتعديه ِميس ألي طرف بيطامبة أي حق فكري أِ ىادي. في حأت ضغط اإلرسال ِعدو ِصّل امرسائه إمٓ ىستنييَا يجب تزِدينا باألرقاو اميرسه مَا ِ ىرسهامرسائه ِ ِقت اإلرسال منتأكد ىن اميّضّع ِىعامجتُ.
 ٔ نتحيه أي تعّيض ىادي أِ ىعنّي نتيجة تّقف امخدىة ألي سبب كان أِ عدو ِصّل امرسامة إمٓ امشخصاميرسه ألي سبب كان ( صيانة دِرية – صيانة ٍاىة – عطه ىفاجئ – عطه في امبند اميستقبه  ....امخ ) ِييكن
تقديً تعّيض بّحدات إرسال بدينة في حال تً امتأكد انُ مً ترسه نَائيا ىن خٕل شبكتنا ِ ٔ تعتبر شركتنا
ىسئّمة بأي شكه ىن األشكال في حال فشه تسنيً امرسامة منشخص امّجَة طاميا تً تسجه خرِجَا ىن
نظاىنا
 شركتنا ٔ تتحيه امتعّيض عن اي ىشكنة تتعنق بتسنيً امرسامة بامّجَة اميقصّدة في حال تً حظر اسًاميرسه اِ تغيرٌ ىن قبه امشركة اميستقبنة .
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 ينتزو جييع امعيٕء بفترات امصٕحية منحسابات اميفتّحة ِ مّحدات اإلرسال اميتّفرة مكه حساب ِِفق ىا تًأتفاق عنيُ عند امبيع ىع ىٕحظة انُ اقصٓ فترة ىيكنة مصٕحية امرسائه ٔ يجب ان تتعدْ عاو كاىه باي حال
ىن أحّال.
 إن ٍذٌ امبّابة ىخصصة منخدىات امتعنييية ِ امتربّية  -اميدارس ِ اميعاٍد ِ ىراكز امتدريب ِ امجاىعات -ِيجّز منيشترك إرسال رسائه باسً امينشأة فقط ِفييا يتعنق بامتّاصه ىع امطٕب ِأِمياء األىّر ِىنسّبي
امتعنيً ِ ىا شابُ  ،كيا يحق منيعاٍد ِاميراكز امتدريبية إرسال رسائه إعٕنية منداتا امخاصة بًَ فييا يتعنق
بدِراتًَ امتدريبية ِبراىجًَ امتي ينفذِنَا  ِٔ ،يجّز استخداو ٍذٌ امبّابة إلرسال رسائه دعائية منتسّيق
مصامح امغير.
 تخضع ٍذٌ امبنّد منتعديه بأي ِقت كان مذا يجب أطٕع عنٓ ٍذٌ امشرِط ىن ِقت ألخر مضيان تحديثاميعنّىات ىع امعنً أننا سنقّو بنشر امتعديه عنٓ اميّقع.
 ٔ تتحيه شركتنا أِ احد ىّظفينا أي ىسؤِمية قضائية أِ قانّنية أِ جزائية أِ أدبية أِ ىعنّية أِ تقديً أيتعّيضات ىامية تجاٌ اميستخدىين امذين يستخدىّن خدىاتنا بشكه سيء اِ مقاء اي حظر اِ ايقاف منخدىة
بامبند اميستقبه ِ يحق مشركتنا ىطامبة اميستخدىين بامتعّيض اميناسب مقاء امضرر اميادي أِ اميعنّي امذي
يصيب شركتنا مقاء اي استخداو سيء مخدىاتنا.
 يعتبر ىينّعا ىنعا باتا اإلرسال ألرقاو عشّائية ِ ألرقاو ىجيّعة بشكه عشّائي أِ ىتسنسنة ِ يعرضامحساب مإلمغاء  ،كيا أن استخداو حسابكً عنٓ ٍذٌ امبّابة ألغراض امتسّيق ِ امدعاية منغير أِ منيراسٕت
امشخصية أِ امقبنية أِ خٕفُ ىيا ٔ ييت منيجال امتربّي ِامتدريبي بصنة يعرض امحساب مإلمغاء فّرا ِٔ يحق
منيشترك اميطامبة باستعادة ىا دفعُ أِ امتعّيض عن رصيدٌ اميتبقي.
 ييكن كشف بيانات امحسابات اِ امرسائه اميرسنة اِ أرقاو اميخزنة بامحساب منجَات امقضائية ِ أىنيةاميختصة بحال طنبَا بشكه رسيي.
 إن اختراق أي بند ىيا سبق يعرض امحساب مإلقفال دِن تقديً أي تعّيض منيستخدو أِ إرجاع قيية امنقاطاميتبقية بحسابُ.

سياسة امخصّصية مرسائه امجّال مدْ شركتنا -:
 إن خدىة رسائه امجّال تحترو خصّصية ىعنّىاتكًِ ،من تقّو إطٕقا ببيع ىعنّىاتكً امشخصية أِ تسريبَاسبق ىن طرفكً أِ ألغراض قانّنية ىحضة أِ بناء عنٓ طنب جَات أىنية أِ
إمٓ أي طرف آخر إٔ بإذن ُى َ
قضائية.
ِ
اميستخدو ىسئّل ىسؤِمية تاىة عن امحفاظ عنٓ خصّصية ِسرية كنيات اميرِر ِامبيانات امخاصة بُ،
ِ
ِ
اميستخدو طّاعية
تّخي امحيطة ِامحذر في اميعنّىات امتي يكشف عنَا ،فإذا قاو
اميستخدو
ِينبغي عنٓ
ّ
ِ
اميستخدىين اآلخرين قد
بكشف أي ىعنّىات خاصة بُ (ىثٕ في مّحات امرسائه ،أِ عبر امبريد اإلمكترِني) ،فإن
يطنعّن عنيَا ِيستخدىّنَا.
ّ
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 تحترو شركتنا كاىه امبيانات اميّجّدة ضين كه حساب ىَيا كان نّعُ أِ ألي جَة تابعة ِ ٔ تقّو ببيعَا أِتقدييَا أِ تشاركَا ىع أي طرف إٔ تحت طنب امجَات األىنية أِ امقضائية ِ ذك بعد إبٕغ صاحب امعٕقة
بذمك.
 ىدة صٕحية امرصيد سنة كاىنة ِ ،في حال انتَاء ىدة امصٕحية يجيد امرصيد ميدة  09يّىا حيث يتً تفعيهامرصيد ىع أي عينية شحن يقّو بَا اميشترك خٕل اميَنة اميحددة ِ ،في حال انتَاء اميَنة دِن أي عينية
شحن يتً آميا إمغاء امرصيد ِ إغٕق أشتراك ِمن ييكن استرجاع امرصيد بعدٍا  ،كيا من يكّن ىتاحا استرجاع
قيية امرصيد امينتَي امصٕحية .

ىٕحظة ٍاىة  :اشتراكك بخدىاتنا منرسائه امقصيرة بغض امنظر عن نّع أشتراك ٍذا يعني انك ىقر بَذٌ
امشرِط ِ كافة تعديٕتَا ىع اميّافقة عنيَا دِن اي تحفظ ِ عنٓ اطٕع ىستير مَذٌ امصفحة ِ انك قد
قبنت كه ىا بَا ِانت ىستعد متحيه كافة اميسؤِميات مقاء ذمك.
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