الشروط والحكام العامة الستخدام منصة "شارك"

مسودة

• استخدام منصة الهيئة العامة للرياضة "شارك".
ه> ِ
>ذه امل>>نصة اإلل>>كترون>>ية ل>>لهيئة ال>>عام>>ة ل>>لري>>اض>>ة ب>>امل>>ملكة ال>>عرب>>ية ال>>سعودي>>ة )ال>>تي يُ>>شار إل>>يها
ه>>نا ب>>عبارة "امل>>نصة"( ُم>>تاح>>ة الِس>>تخدام ال>>شخص املس>>تفيد م>>ن خ>>دم>>ات امل>>نصة ،وي>>خضع ال>>دخ>>ول
واس>>تخدام ه> ِ
ِ
>ذه امل>>نصة ل>>بنود وش>>روط االِس>>تخدام ،وألن>>ظمة امل>>ملكة ال>>عرب>>ية ال>>سعودي>>ة ،وب>>ال>>تال>>ي ُي>>عد
ال>وص>ول وال>دخ>ول إل>ى امل>نصة م>واف>قة دون ق>يد أو ش>رط ع>لى ب>نود وش>روط االِس>تخدام ،وع>لى ال>تعام>ل
اإلل>>كترون>>ي م>>ع ال>>هيئة ال>>عام>>ة ل>>لري>>اض>>ة وال>>عمل ب>>كاف>>ة اآلث>>ار ال>>قان>>ون>>ية امل>>ترت>>بة ع>>لى ذل>>ك س>>وا ًء أك>>نت
>ذه امل>واف>قة اع>تبارا ً م>ن ت>اري>خ أول اس>تخدام له ِ
مس>تخدم>ا ً م>سجالً أم ال ،وتس>ري ه ِ
>ذه امل>نصة م>ن ِ>ق>بل
أي ش>خص .وتس>ري ش>روط ه ِ
>ذه االِت>فاق>ية ع>لى املس>تخدم واملس>تفيد م>ن خ>دم>ات امل>نصة أو م>ن يُ>مثله
أو ي>نوب ع>نه أو م>ن ي>تاح ل>ه اس>تعمال ه ِ
>ذه الخ>دم>ات ب>أي ش>كل م>ن األش>كال "املس>تخدم أو املس>تفيد"
وك>>ما ت>>نطبق ه> ِ
>ذه األح>>كام ع>>لى املس>>تخدم واملس>>تفيد ب>>صفة م>>باش>>رة ف>>إن>>هما ي>>ضمنان أن م>>ن يُ>>مثلهما
أو ي >>نوب ع >>نهما أو م >>ن ُي >>تاح ل >>ه االس >>تفادة م >>ن الخ >>دم >>ة ب >>أي ص >>فة وش >>كل س >>يكون م >>لتزم> >ا ً بش >>روط
وأحكام االستخدام هذه.
وي> >>صبح أي ت> >>عدي> >>ل له> > ِ
>ذه األح> >>كام والش> >>روط ن> >>اف> >>ذا ً ف> >>ور إع> >>الن> >>ه ،م> >>ا ل> >>م يُ> >>بني خ> >>الف ذل> >>ك ،وي> >>عني
االستمرار في استخدام هذه البوابــة بعد إعالن أي تعديل قبوالً تاما ً لذلك التعديل.
• املعلومات:
ي>>واف>>ق املس>>تخدم ع>>لى ت>>قدي>>م م>>علوم>>ات ص>>حيحة ودق>>يقة وح>>ال>>ية وك>>ام>>لة ،وك>>ذل>>ك امل>>حاف>>ظة ع>>لى
ت >>لك امل >>علوم >>ات وتح >>دي >>ثها دائ >>ما ً ل >>لمحاف >>ظة ع >>لى ص >>حتها ودق >>تها واك >>تمال >>ها وتح >>مل امل >>سؤول >>ية ال >>تي
تترتب على عدم االلتزام بما سبق.
• مسؤولية املستخدم:
ُي>>عتبر املس>>تخدم م>>سؤوالً ب>>شكل ك>>ام>>ل ع>>ن امل>>علوم>>ات ال>>تي ت>>دخ>>ل ف>>ي ال>>نظام واآلث>>ار امل>>ترت>>بة
ع >>ليها .ك >>ما يُ >>عتبر م >>سؤوالً ع >>ن آث >>ار وإي إش >>عارات ت >>رد إل >>يه وي >>عتبر م >>بلغا ً ب >>ها اع >>تبارا ً م >>ن ت >>اري >>خ
إرسالها إلى حسابه ومن ذلك على سبيل املثال ال الحصر )تغيير مواعيد الفعالية ،وغيرها(.
• القيود على االستخدام:
باستخدامك للمنصة ،تقر باالمتناع عما يلي:
التسجيل بمعلومات غير صحيحة.
•
اس>>تخدام ه>>ذه امل>>نصة ب>>أي ط>>ري>>قة إلرس>>ال أي ب>>ري>>د إل>>كترون>>ي ت>>جاري أو غ>>ير م>>رغ>>وب ف>>يه ،أو
•
أي إساءة استخدام من هذا النوع.
توفير أو تحميل ملفات على هذه املنصة تحتوى على فيروسات أو بيانات تالفة.
•
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نش >>ر أو إع >>الن أو ت >>وزي >>ع أو ت >>عميم م >>واد أو م >>علوم >>ات ت >>حتوي ت >>شوي >>ها ً ل >>لسمعة أو ان >>تهاك> >اً
•
ل>>لقوان>>ني ،أو م>>واد ب>>ذي>>ئة ،أو م>>خال>>فة ل>>آلداب ال>>عام>>ة ،أو أي م>>واد أو م>>علوم>>ات غ>>ير ق>>ان>>ون>>ية م>>ن خ>>الل
املنصة.
االش >>تراك م >>ن خ >>الل امل >>نصة ف >>ي أنش >>طة غ >>ير مش >>روع >>ة أو غ >>ير ق >>ان >>ون >>ية ف >>ي امل >>ملكة ال >>عرب >>ية
•
السعودية.
اإلع>>الن -ع>>لى امل>>نصة -ع>>ن أي م>>نتج أو خ>>دم>>ة ت>>جعلنا ف>>ي وض>>ع ان>>تهاك ألي ق>>ان>>ون أو ن>>ظام
•
مطبق في أي مجال.
اس >>تخدام أي وس >>يلة أو ب >>رن >>ام >>ج أو إج >>راء الع >>تراض أو م >>حاول >>ة اع >>تراض ال >>تشغيل ال >>صحيح
•
للمنصة.
• حقوق الهيئة العامة للرياضة:
ت>>حتفظ ال>>هيئة ب>>حقها ف>>ي ت>>غيير خ>>دم>>ات>>ها ــ ب>>دون إش>>عار مس>>بق ــ ال>>تي ل>>م ت>>تضمنها ه>>ذه االت>>فاق>>ية،
ومن ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،إجراءات الدخول والتوثيق والبرامج وخدمات النظام املقدمة.
ك>ما ت>حتفظ ال>هيئة ب>حقها ف>ي ت>عليق أو إل>غاء دخ>ول أي مس>تخدم إل>ى الخ>دم>ة ف>ي ح>ال>ة ان>تهاك>ه ألي
ش >>رط م >>ن ش >>روط ه >>ذه االت >>فاق >>ية ،وم >>ن ذل >>ك ع >>لى س >>بيل امل >>ثال ال ال >>حصر ال >>قيام ب >>عمل ي >>لحق ال >>ضرر
بالنظام أو املستخدمني أو احد من مستخدمي االنترنت.
و ت>حتفظ ال>هيئة ب>حقها ف>ي إل>غاء دخ>ول ح>ساب املس>تخدم إل>ى الخ>دم>ة ،إذا ك>ان اس>تهالك املس>تخدم
لهذه الوسيلة يتجاوز شروط هذه االتفاقية أو االستخدام املألوف واملعقول لهذه الخدمة.
• ضمان حقوق االستخدام ودقة املعلومات:
ي>>ضمن "املس>>تخدم أو املس>>تفيد"وي>>قر ب>>عدم تح>>مل ال>>هيئة أي م>>سؤول>>ية ع>>ن امل>>علوم>>ات ال>>تي ت>>م
تقديمها .ويوافق املستخدم بأن املعلومات التي يدخلها في النظام هي معلومات صحيحة.
• الروابط من املنصة:
ي >>تم ت >>وف >>ير رواب >>ط االت >>صال ب >>ال >>بواب >>ات أو م >>واق >>ع ال >>وي >>ب األخ >>رى ب >>غرض ال >>تسهيل للمس >>تخدم،
ون>حن غ>ير م>سؤول>ني ع>ن م>حتوي>ات أو م>صداق>ية ال>بواب>ات أو امل>واق>ع ال>تي ن>رت>بط ب>ها وال ن>صادق ع>لى
م>>حتوي>>ات>>ها ،واس>>تخدام ال>>رواب>>ط ل>>لوص>>ول إل>>ى ت>>لك امل>>واق>>ع أو ال>>بواب>>ات ي>>تم ع>>لى م>>سؤول>>ية املس>>تخدم
الخاصة تماما ً.
ون>>حن نس>>تهدف اس>>تبدال ال>>رواب>>ط اإلل>>كترون>>ية امل>>قطوع>>ة -ال>>تي ال ت>>عمل -ب>>امل>>واق>>ع األخ>>رى ،ول>>كننا ال
نستطيع أن نضمن أن هذه الروابط ستعمل بصورة دائمة.
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• الحماية من الفيروسات:
إن>نا ن>بذل ك>ل ال>جهود ل>فحص واخ>تبار م>حتوي>ات ه>ذه امل>نصة ف>ي ك>ل م>راح>ل اإلن>تاج ،ون>نصح
املس>>تخدم ب>>أن ي>>قوم دائ>>ما ً ب>>تشغيل ب>>رن>>ام>>ج م>>ضاد ل>>لفيروس>>ات ع>>لى ك>>ل امل>>واد ال>>تي ي>>تم إن>>زال>>ها م>>ن
اإلن >>ترن >>ت ،ون >>حن ال ن >>عتبر م >>سؤول >>ني ع >>ن أي خ >>سارة أو ان >>قطاع أو ت >>لف ل >>بيان >>ات >>ه أو ج >>هاز ال >>حاس >>ب
لديه ،والذي قد يحدث أثناء االتصال بهذه املنصة ،أو عند استخدام مادة واردة من هذه املنصة.
• التنازل عن املطالبات:
إن ب>واب>ة ال>هيئة ال>عام>ة ل>لري>اض>ة والخ>دم>ات و امل>علوم>ات وامل>واد وال>وظ>ائ>ف امل>تاح>ة ب>ها ،أو ال>تي
ي>مكن ال>وص>ول إل>يها م>ن خ>الل امل>نصة تُ>وف>ر الس>تخدام>كم ال>شخصي "ك>ما ه>ي" و"ك>ما ه>ي م>تاح>ة"
دون أي إقرار أو وعود أو ضمانات من أي نوع.
وال ي>مكننا أن ن>ضمن أو أن نتح>مل امل>سؤول>ية ع>ن أي ان>قطاع>ات أو أخ>طاء أو ت>جاوزات ق>د ت>نشأ ع>ن
استخدام هذه املنصة أو محتوياتها أو أي موقع يرتبط بها ،سواء كان ذلك بعلمنا أو دون علمنا.
وأي ات>صاالت أو م>علوم>ات ق>د ي>قوم املس>تخدم ب>إرس>ال>ها م>ن خ>الل ه>ذه امل>نصة ل>ن ي>كون ل>ه ال>حق ف>ي
م>>لكيتها أو ح>>ق ض>>مان س>>ري>>تها ك>>ما أن أي اس>>تخدام أو اس>>تخدام ت>>فاع>>لي ت>>تضمنه ه>>ذه امل>>نصة ال
تضمن أوال يقصد بها أن تضمن للمستخدم أي حقوق أو تراخيص أو أية امتيازات من أي نوع.
• حدود املسؤولية:
الخ >>دم >>ات اإلل >>كترون >>ية ال >>تي ت >>قدم >>ها امل >>نصة اإلل >>كترون >>ية ل >>لهيئة ع >>بر اإلن >>ترن >>ت وال >>حصول ع >>لى
امل>>علوم>>ات ه>>دف>>ها ت>>سهيل إج>>راءات>>ك ،وبه>>ذا ي>>قر املس>>تخدم ب>>علمه ال>>كام>>ل ب>>أن االت>>صاالت ع>>بر ش>>بكة
اإلن>>ترن>>ت ق>>د ت>>تعرض ل>>لتدخ>>ل أو االع>>تراض ب>>واس>>طة ال>>غير ،وع>>ليه ،ف>>إن ال>>لجوء إل>>ى ه>>ذه امل>>نصة ي>>ظل
ع>لى م>سؤول>يته ال>خاص>ة ،ون>حن ال ن>كون ب>أي ح>ال م>ن األح>وال م>سؤول>ني ع>ن أي>ة خ>سارة أو ض>رر م>ن
أي ن>>وع ق>>د ت>>تكبده بس>>بب اس>>تخدام>>ه أو زي>>ارت>>ه ل>>لبواب>>ة ،أو اع>>تماده ع>>لى أي ب>>يان أو رأي أو إع>>الن
ف>>ي امل>>نصة ،أو ينج>>م ع>>ن أي ت>>أخ>>ير ف>>ي ال>>تشغيل ،أو ت>>عثر االت>>صال ،أو م>>شاك>>ل ال>>دخ>>ول إل>>ى ش>>بكة
اإلنترنت ،أو أعطال املعدات ،أو البرامج ،أو سلوك أو أفكار أي شخص يدخل إلى هذه املنصة.
وبه>ذا ي>قر املس>تخدم ه>نا وي>واف>ق ع>لى أن وس>يلته ال>حصري>ة وال>وح>يدة ل>عالج أي ض>رر أو خ>سارة ق>د
يح>>دث ن>>تيجة دخ>>ول>>ه أو اس>>تخدام>>ه له>>ذه امل>>نصة ه>>ي االم>>تناع ع>>ن اس>>تخدام>>ها أو ال>>دخ>>ول إل>>يها أو
عدم االستمرار في ذلك.
• التعويض:
به>ذا ي>قر املس>تخدم ب>عدم ات>خاذ أي إج>راء ض>د ال>هيئة ال>عام>ة ل>لري>اض>ة أو أي م>ن إدارت>ها وع>دم
تح>>ميلها امل>>سؤول>>ية ،وك>>ذل>>ك أي>>ة ج>>هات أو م>>وظ>>فني أو وك>>الء ي>>كون>>ون م>>سؤول>>ني ع>>ن إدارة أو ص>>يان>>ة أو
تح>دي>ث أو ت>قدي>م امل>نصة ،وذل>ك م>ن أي وج>ميع االل>تزام>ات وامل>سؤول>يات ال>تي ق>د ت>طرأ ف>يما ي>تصل ب>أي>ة
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م>>طال>>بة ت>>نشأ ع>>ن أي إخ>>الل م>>ن ج>>ان>>به ب>>بنود وش>>روط االس>>تخدام ،أو أي م>>ن ال>>قوان>>ني ال>>ساري>>ة س>>واء
في اململكة العربية السعودية أو املكان الذي تقيم فيه.
• إنهاء االستخدام :
ي >>جوز ل >>نا وحس >>ب ت >>قدي >>رن >>ا امل >>طلق إن >>هاء أو ت >>قييد أو إي >>قاف ح >>ق املس >>تخدم ف >>ي ال >>دخ >>ول إل >>ى
امل>>نصة واس>>تخدام>>ها دون إش>>عار وألي س>>بب ،ب>>ما ف>>ي ذل>>ك م>>خال>>فة ش>>روط وب>>نود االس>>تخدام أو أي
س>لوك آخ>ر ق>د ن>عتبره حس>ب ت>قدي>رن>ا ال>خاص غ>ير ق>ان>ون>ي أو م>ضرا ً ب>اآلخ>ري>ن ،وف>ي ح>ال اإلن>هاء ،ف>إن>ه
لن يكون مصرحا ً له بالدخول إلى هذه املنصة.
• حقوق امللكية:
ه>ذه امل>نصة تش>رف ع>ليها ال>هيئة ال>عام>ة ل>لري>اض>ة ،وامل>واد امل>توف>رة ف>ي ه>ذه امل>نصة ب>ما ف>ي ذل>ك
ال >>رس >>وم ال >>تصوي >>ري >>ة ل >>لمعلوم >>ات وال >>برم >>جيات )امل >>حتوي >>ات( مح >>مية ب >>موج >>ب ح >>قوق النش >>ر وال >>عالم >>ات
التجارية ،وأشكال حقوق امللكية األخرى.
وب>اس>تثناء م>ا ي>بني خ>الف ذل>ك ،ال ي>جوز ل>ك ب>يع أو ت>رخ>يص أو ت>أج>ير أو ت>عدي>ل أو ن>سخ أو اس>تنساخ
أو إع >>ادة ط >>بع أو تح >>ميل أو إع >>الن أو ن >>قل أو ت >>وزي >>ع أو ال >>عرض ب >>صورة ع >>لنية أو تح >>ري >>ر أو إن >>شاء
أع>مال مش>تقة م>ن أي م>واد أو م>حتوي>ات م>ن ه>ذه امل>نصة للج>مهور أو ألغ>راض ت>جاري>ة ،دون ال>حصول
ع>لى امل>واف>قة الخ>طية املس>بقة م>ن ال>هيئة ال>عام>ة ل>لري>اض>ة ب>امل>ملكة ال>عرب>ية ال>سعودي>ة .وي>منع م>نعا ً ب>ات>اً
أي تعديل ألي من محتويات املنصة.
• املرجعية القضائية:
به>ذا ي>واف>ق املس>تخدم ع>لى ال>خضوع ح>صريً>ا للس>لطات ال>قضائ>ية ب>امل>ملكة ال>عرب>ية ال>سعودي>ة،
فيما يتعلق بجميع املطالبات والخالفات التي تنشأ عن استخدامه لهذه املنصة.
• شروط عامة:
ال ت >>عتبر ال >>هيئة ب >>أي ح >>ال م >>ن األح >>وال م >>شارك >>ة أو م >>رت >>بطة ب >>أي ش >>كل ك >>ان ب >>أي ع >>الم >>ات أو
•
ش >>عارات أو رم >>وز ت >>جاري >>ة أو خ >>دم >>ية أو أي >>ة وس >>ائ >>ل أخ >>رى مس >>تخدم >>ة أو تظه >>ر ع >>لى م >>واق >>ع ال >>وي >>ب
املرتبطة بهذه املنصة أو أي من محتوياتها.
ت>>حتفظ ال>>هيئة ب>>كام>>ل ح>>قوق>>ها ف>>ي إي>>قاف وإع>>اق>>ة أي ارت>>باط ب>>أي ش>>كل م>>ن األش>>كال م>>ن أي
•
م >>وق >>ع ي >>حتوي ع >>لى م >>واض >>يع غ >>ير م >>الئ >>مة ،أو ف >>اض >>حة ،أو م >>تعدي >>ة ،أو ب >>ذي >>ئة ،أو غ >>ير الئ >>قة ،أو غ >>ير
م >>قبول >>ة ،أو غ >>ير ق >>ان >>ون >>ية ،أو أس >>ماء ،أو م >>واد ،أو م >>علوم >>ات ت >>خال >>ف أي ق >>ان >>ون ،أو ت >>نتهك أي ح >>قوق
للملكية الفكرية ،أو لحقوق الخصوصية ،أو حقوق الدعاية واإلعالن.
وت> >>حتفظ ال> >>هيئة ب> >>حق ت> >>عطيل أي ارت> >>باط ب> >>أي ش> >>كل م> >>ن األش> >>كال غ> >>ير م> >>صرح ب> >>ه ،وال تتح> >>مل أي> >>ة
م>سؤول>ية ع>ن امل>حتوي>ات امل>توف>رة ف>ي أي م>وق>ع آخ>ر ي>تم ال>وص>ول إل>يه ع>بر ه>ذه امل>نصة أو ال>وص>ول م>نه
لهذه املنصة.
 ٤من ٤

