
 

 

 سياسة االستخدام وإخالء المسؤولية 

  ، ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بالمملكة العربية السعودية متاحة الستخدامك الشخصي هذه البوابة اإللكتر

السعودية.   العربية  وط االستخدام هذه وألنظمة المملكة  لبنود وشر البوابة  ويخضع دخولك واستخدامك لهذه 

وط االستخدام سواء أكنت  وكذلك يعد وصولك  ط عىل بنود وشر ودخولك إىل هذه البوابة موافقة دون قيد أو شر

 أم لم تكن، وترسي هذه الموافقة اعتباًرا من تاري    خ أول استخدام لك لهذه البوابة. 
ً
 مسجال

ً
 مستخدما

ات مستمرة ح  لتحديثات وتغيتر ي تخضع 
التر وط  البنود والرسر  من 

ً
البوابة عددا الحاجة،  ويتضمن استخدام  سب 

ا فور اعتماده من إدارة البوابة؛ وهو ما يتطلب منك  
ً
وط نافذ ويصبح أي تعديل أو تحديث أليٍّ من هذه البنود والرسر

ي  
وط االستخدام ومبادئ إخالء المسؤولية لمعرفة أية تحديثات تتم عليها؛ إذ أن استمرارك ف  مراجعة مستمرة لرسر

ي اطالعك وقبو 
 بأن هذه  استخدام هذه البواب  ة يعت 

ً
وط استخدامها. علما لك التاّمير  ألي تعديل تمَّ عىل بنود وشر

وط تتضمن حقوق الملكية، كما أن إدارة البوابة غتر مطالبة باإلعالن عن أية تحديثات تتم عىل تلك   البنود والرسر

وط.   الرسر

 القيود عىل االستخدام 

ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاق  : باستخدامك البوابة اإللكتر  باالمتناع عّما يىلي
 ة، تقرُّ

توفتر أو تحميل ملفات تحتوي عىل برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك أو ال     • 

 بشأنها. 
ً
 تملك ترخيصا

ي تجاري أو غتر مرغوب فيه أو أية إساءة استخدام     • 
ون  استخدام هذه البوابة بأية طريقة إلرسال أي بريد إلكتر

ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.  من هذا    النوع للبوابة اإللكتر

وسات أو بيانات تالفة.  •   توفتر أو تحميل ملفات عىل هذه البوابة تحتوي عىل فتر

 للقوانير  أو مواد إباحية أو     • 
ً
 للسمعة أو انتهاكا

ً
نرسر أو إعالن أو توزي    ع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي تشوي  ها

ونية    بذيئة أو مخالفة  للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غتر قانونية من خالل البوابة اإللكتر

 للمركز السعودي لكفاءة الطاقة. 

وعة أو غتر قانونية     •  ي أنشطة غتر مرسر
ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة ف  اك من خالل البوابة اإللكتر االشتر

ي المملكة العربية السع 
 ودية. ف 

ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة    – اإلعالن   •  ي وضع    - من خالل البوابة اإللكتر
عن أي منتج أو خدمة تجعلنا ف 

ي أي مجال. 
 انتهاك ألي قانون أو نظام مطّبق ف 

ونية للم    •  اض التشغيل الصحيح للبوابة اإللكتر اض أو محاولة اعتر ركز  استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتر

 السعودي لكفاءة الطاقة. 



 

 

ونية   •   غتر معقول أو كبتر أو بصورة غتر مناسبة عىل البنية التحتية للبوابة اإللكتر
ً
القيام بأي إجراء يفرض حمال

 للمركز السعودي لكفاءة الطاقة. 

 الروابط إىل بوابتنا 

ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، با  ستثناء ما هو وارد أدناه، يمنع نقل أو  استخدام الروابط إىل البوابة اإللكتر

ونية خاصة بها أو   ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أو إنشاء أية روابط إلكتر نسخ أي من محتويات البوابة اإللكتر

ي إطار. 
 عرض أي منها ف 

ي أية مواقع أخرى   • 
ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة ف  ال تتعارض  يمكن وضع روابط خاصة بالبوابة اإللكتر

ونية لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.  ي أهدافها وتوجهها العام مع أهداف وسياسات وأطر عمل البوابة اإللكتر
 ف 

ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بأي حال من األحوال مشاركة أو مرتبطة بأي شكل     •  ال تعتتر البوابة اإللكتر

ارية أو خدمية أو أية وسائل أخرى مستخدمة أو تظهر عىل مواقع ويب  كان بأية عالمات أو شعارات أو رموز تج 

 المرتبطة بهذه البوابة أو أي من محتوياتها. 

ي إيقاف وإعاقة أي ارتباط بأي     • 
ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بكامل حقوقها ف  تحتفظ البوابة اإللكتر

مة أو فاضحة أو متعدية أو بذيئة أو إباحية أو غتر الئقة  شكل من األشكال من أي موقع يحتوي عىل مواضيع غتر مالئ 

أو غتر مقبولة أو غتر قانونية، أو أسماء أو مواد أو معلومات تخالف أي قانون أو تنتهك أية حقوق للملكية الفكرية  

 أو لحقوق الخصوصية أو حقوق العلنية. 

ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة ب    •  حق تعطيل أي ارتباط بأي شكل من األشكال  وتحتفظ البوابة اإللكتر

ي أي موقع آخر يتم الوصول إليه عتر هذه البوابة  
غتر مرّصح به وال تتحمل أية مسؤولية عن المحتويات المتوفرة ف 

 أو الوصول منه لهذه البوابة. 

 

ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة   الروابط من البوابة اإللكتر

لخاصة ببوابات و/أو مواقع ويب أخرى بغرض التسهيل عىل الزائر، ونحن غتر مسؤولير   يتم توفتر روابط االتصال ا 

ي نرتبط بها وال نصادق عىل محتوياتها، وبذلك فإن استخدام  
عن محتويات أو مصداقية البوابات و/أو المواقع التر

شكل كامل. وإذ نستهدف  أي من هذه الروابط للوصول إىل تلك المواقع أو البوابات يتم عىل مسؤوليتك الخاصة ب 

ونية المقطوعة   ي ال تعمل - استبدال الروابط اإللكتر
بالمواقع األخرى، وبما إننا ال نملك التحكم أو السيطرة عىل   - التر

 تلك الروابط؛ فإننا ال نضمن بأي حال أن تعمل هذه الروابط بصورة دائمة. 

وسات   الحماية من الفتر

ي كل مراحل اإلنتاج، وننصحك بأن تقوم دائًما بتشغيل  
إننا نبذل كل الجهود لفحص واختبار محتويات هذه البوابة ف 

نت. نحن ال نعتتر مسؤولير  عن أية خسارة أو انقطاع   ي يتم إنزالها من اإلنتر
وسات عىل كل المواد التر برنامج مضاد للفتر



 

 

يستخدم للتصفح لديك والذي قد يحدث أثناء االتصال بهذه البوابة  أو تلف لبياناتك أو جهاز الحاسب أو أي جهاز  

 أو عند استخدام مادة واردة من هذه البوابة. 

 التنازل عن المطالبات 

ي  
ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة والخدمات والمعلومات والمواد والوظائف المتاحة بها أو التر إن البوابة اإللكتر

" و "كما هي متاحة" دون أي إقرار  يمكن الوصول إليها من خال  ها الستخدامكم الشخصي "كما هي ل البوابة يتم توفتر

أو وعود أو ضمانات من أي نوع. وال يمكننا أن نضمن أو أن نتحمل المسؤولية عن أية انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات  

 ان ذلك بعلمنا أو بدون علمنا. قد تنشأ عن استخدام هذه البوابة أو محتوياتها أو أي موقع يرتبط بها سواء ك 

ي ملكيتها أو حق  
إن أية اتصاالت أو معلومات قد يقوم المستخدم بإرسالها من خالل هذه البوابة لن يكون له الحق ف 

ضمان شيتها، كما أن أي استخدام أو استخدام تفاعىلي تتضمنه هذه البوابة ال تضمن أو ال يقصد بها أن تضمن  

ونية للمركز السعودي لكفاءة  للمستخدم أي حقوق أو ترا  ل البوابة اإللكتر
ُ
خيص أو أية امتيازات من أي نوع. كما أن تناز

  
ً
 تلقائيا

ً
ي بأي حال تنازال

ي أحد األماكن أو المناسبات ال يعت 
وط ف  د ضمن هذه الرسر

َّ
الطاقة عن أي حق متاح لها ومحد

ي أماكن ومناسبات أخرى. 
 وبشكل دائم عن أية حقوق ف 

 

 المسؤولية حدود  

نت والحصول عىل   ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة عتر اإلنتر
ي تقدمها البوابة اإللكتر

ونية التر الخدمات اإللكتر

اليدوية، وب  هذا تقر   المختلفة يتم تقديمها فقط لتسهيل اإلجراءات  الحكومية  الدوائر والجهات  معلومات بشأن 

، وأن البوابة ال  بعلمك الكامل بأن االتصاالت عتر شبكة اإلنتر  اض بواسطة الغتر نت قد تتعرض للتدخل أو االعتر

ة   تستبدل المعلومات المتوفرة من خالل الجهات الرسمية وأن الطلبات واإلجراءات اإلدارية يمكن اتخاذها مباشر

أي حال  أمام الجهات المختصة. وعليه، فإن اللجوء إىل هذه البوابة يظل عىل مسؤوليتك الخاصة، ونحن ال نكون ب 

ر من أي نوع قد تتكبده بسبب استخدامك أو زيارتك للبوابة أو اعتمادك   من األحوال مسؤولير  عن أية خسارة أو ض 

ي التشغيل أو تعتر االتصال أو مشاكل الدخول  
ي البوابة أو ما قد ينجم عن أي تأختر ف 

عىل أي بيان أو رأي أو إعالن ف 

نت أو أعطال الُمعدات أو   امج أو سلوك أو أفكار أي شخص يدخل إىل هذه البوابة. وب  هذا تقرُّ هنا  إىل شبكة اإلنتر التر

ر أو خسارة قد تحدث نتيجة دخولك أو استخدامك لهذه   وتوافق عىل أن وسيلتكم الحرصية والوحيدة لعالج أي ض 

ي ذلك. 
 البوابة هي االمتناع عن استخدامها أو الدخول إليها أو عدم االستمرار ف 

 التعويض 

ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أو أي من إدارتها وتعويضها  بهذا ت  قرُّ بعدم اتخاذ أي إجراء ضد البوابة اإللكتر

وتأمينها من المسؤولية، وكذلك أية جهات أو موظفير  أو وكالء يكونون مسؤولير  عن إدارة أو صيانة أو تحديث أو  

ونية للمركز السعودي لكفاءة الط  ي قد تطرأ فيما  تقديم البوابة اإللكتر
امات والمسؤوليات التر اقة، وذلك من كافة االلتر 

ي  
وط االستخدام أو أي من القوانير  السارية سواء ف  يتصل بأية مطالبة تنشأ عن أي إخالل من جانبك ببنود وشر

 المملكة العربية السعودية أو المكان الذي تقيم فيه. 



 

 

 إنهاء االستخدام 

ي الدخول إىل البوابة واستخدامها دون إشعار وألي  يجوز لنا وحسب تقديرنا المطلق إنه 
اء أو تقييد أو إيقاف حقك ف 

ي  
ه حسب تقديرنا الخاص غتر قانون  وط وبنود االستخدام أو أي سلوك آخر قد نعتتر ي ذلك مخالفة شر

سبب بما ف 

ي حالة اإلنهاء، فإنه لن يكون مرصًحا لك بالدخول إىل هذه البوابة. 
ا باآلخرين، وف  ً  أو مرص 

 حقوق الملكية   

ي ذلك الرسوم   . 1
ي هذه البوابة بما ف 

، وكل المواد المتوفرة ف 
ً
ف عليها إدارة تقنية المعلومات فنّيا هذه البوابة ترسر

مجيات )المحتويات( محمية بموجب حقوق النرسر والعالمات التجارية وأشكال حقوق   التصويرية للمعلومات والتر

 الملكية األخرى. 

ي زيادة الوعي وإثراء الثقافة لمستخدمي البوابة وزوارها، فيسمح  وبما أن أحد األهد    . 2
اف الرئيسية للبوابة يتمثل ف 

 فقط للمستخدم الشخصي ولالستخدام غتر الربحي باالستفادة من محتوى البوابة وأية معلومات منشورة عليها. 

أو تعديل أو نسخ أو استنساخ أو  وعىل الجانب اآلخر فال يجوز بأي شكل من األشكال بيع أو ترخيص أو تأجتر   . 3

إعادة طبع أو تحميل أو إعالن أو نقل أو توزي    ع أو العرض بصورة علنية أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من أية مواد  

أو محتويات من هذه البوابة للجمهور أو ألغراض تجارية دون الحصول عىل الموافقة الخطية المسبقة من المركز  

 قة بالمملكة العربية السعودية. السعودي لكفاءة الطا 

ي هذه البوابة محمية بموجب   . 4
ا أي تعديل ألي من محتويات البوابة. كما أن الرسومات والصور ف 

ًّ
ويمنع منًعا بات

، وال يجوز استنساخها أو استغاللها بأية طريقة كانت دون موافقة خطية مسبقة من المركز السعودي   حقوق النرسر

 ة العربية السعودية. لكفاءة الطاقة بالمملك 

 المرجعية القضائية 

المطالبات   بكافة  يتعلق  فيما  السعودية  العربية  بالمملكة  القضائية  للسلطات  ا  الخضوع حرصيًّ عىل  توافق  بهذا 

 بأن اللغة العربية ستكون هي اللغة الرسمية المستخدمة  
ً
ي تنشأ عن استخدامك لهذه البوابة، علما

والخالفات التر

 تنشأ عن استخدامك للبوابة أو أي من محتوياتها. لحل أية خالفات  

وط عامة   بنود وشر

 إن كل المواد والمعلومات المتوفرة عىل البوابة توعوية وغتر هادفة للرب  ح.  . 1

إن اللغة العربية هي اللغة األساسية الستخدام البوابة واالستفادة من كل المواد المنشورة عليها، وي  هدف ترجمة   . 2

ي تفستر أي خالف حول ما  أي من هذه الموا 
جمة المتوفرة ف  د لتقديم خدمة مضافة، وعليه فال يتم االستناد إىل التر

 تتضمنه البوابة من محتوى. 



 

 

ونية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة   . 3 كل اللوائح والقوانير  المنشورة عىل البوابة سواء الخاصة بالبوابة اإللكتر

جمة؛ لتفس  ي لكل تلك اللوائح  أو بجهات أخرى قد تخضع للتر تر معانيها بهدف زيادة الفائدة، غتر أن النص العرنر

بها   الخاصة  ية  التفستر جمة 
التر عىل  االعتماد  حال  بأي  يمكن  فال  وعليه  األساسية،  المرجعية  ل 

ِّ
يشك والقوانير  

 الستنباط أية معلومات أو تفاصيل. 

 من المعايتر والقيود الخاصة با  . 4
ً
ونية بما يضمن  وضعت إدارة البوابة عددا ستخدام كل قنوات المشاركة اإللكتر

ونية، ويعد استخدامك لهذه القنوات موافقة دائمة عىل المعايتر   تحقيق أعىل فائدة مرجوة من مبدأ المشاركة اإللكتر

 والقيود الخاصة باستخدامها. 

ي حذف أو عدم نرسر أية تعليقات أو مشاركات لمستخدمي البوا  . 5
بة تراها إدارة البوابة غتر  للمركز الحق الكامل ف 

 مناسبة. 

وط الخصوصية وإخالء المسؤولية، يمكن التواصل مع إدارة   . 6 ي حالة وجود أية استفسارات أو آراء حول شر
ف 

ي صفحة اتصل بنا. 
 البوابة عتر نموذج االتصال ف 

 


