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 . TAMWEELIبك في موقع  اهلا 
)ويشار اليها فيما  لإلستثمار األوسط الشرق  مبادرة شركة بين العلقة هذه االستخدام شروط تنظم

 من تشغيله يتموالذي  ، TAMWEELIاإللكتروني موقعلالمالكة ل الجهة بصفتها ("MEIIبعد بــ "
  ،ي صفحات فرعيةأو  موقعال مستخدمي وبين ،www.Tamweeli.org االلكتروني عنوانال خلل

لموقع االستخدام"( تحكم استخدامكم ل شروطن شروط االستخدام التالية )والتي يشار اليها بـ إ
 والخدمات المقدمة من خلله.

 اسم مستخدم وبذلك على تحصل سوف "موافق"ونقر أيقونة  موقعال على تسجيلك بمجرد 
 من جزء أي على عدم موافقتكفي حال . هذه االستخدام شروطجميع  على وافقت قد تكون 
 .موقعال علىفلن تتمكن من التسجيل  شروط،ال هذه

 رهلتقدي وفقاا موقعلل مستخدم أي تسجيل رفض في بالحق وإداري الموقع MEII شركة حتفظت
 مستخدم ألي الخدمة تقديم عدم MEIIل  يحق. أسباب أي إبداء إلى الحاجة دون  الخاص
 .للموقع التابعة الحقوق  سلبي بشكل يستغل أو االستخدام بشروط االلتزام يرفض

 شروط ذلك في بما ،موقعال محتويات تغيير في بالحق MEIIو/أو  TAMWEELIيحتفظ موقع 
 .موقعال على التغييرات هذه نشر طريق عن وقت أي في هذه، االستخدام
 إذا. المستخدم دليل إلى الرجوع يرجى ،موقعال استخدام كيفية حول معلومات على للحصول

: اإللكتروني البريد عنوان على مراسلتنا يرجى استفسارات، أو أسئلة أي لديك كانت
 info@Tamweeli.org 

 :الخدمات نطاق .1

مرور سنة على نشر  حتى المستخدمالخدمات إلى  TAMWEELIموقع وفر يسوف  1.1
الخاص به على أو فتح الحساب أو ربط ودائع أو الحصول على تأمين ملف التمويل 

 . المستخدملوحة الفرص أو حتى نهاية فترة تسجيل 
على  مانواالشخاص وبطاقات االئتسوف تتوفر معلومات عامة حول تمويل الشركات  1.2

 الموقع لجميع مستخدمي الموقع.
سوف تتوفر معلومات عامة حول فتح الحسابات البنكية وربط الودائع والتأمين على  1.3

 الموقع لجميع مستخدمي الموقع. 
لين TAMWEELIموقع مّكن يسوف  1.4 ملفات  فلترةمن  وشركات التأمينوالبنوك  المموِّ

على  المستخدمون التي ينشرها  تأمين وفتح الحساب وربط الودائع وال التمويلطلبات 
 .المستخدمالتي لن تكشف عن اسم و   -عايير مختلفة وفقاا لم -لوحة الفرص 

وفتح الحساب وربط عمليات التمويل خدمة ترتيب  TAMWEELIموقع وفر يسوف  1.5
 ثبحي الموقع ليس موقع للتداولمع العلم أن  بين مستخدمي الموقع.الودائع والتأمين 

 ة.السّري الحفاظ على يب أي اتفاقات على الموقع باستثناء إبرام اتفاقياتلن يتم ترت
أو إدعاءات أي كان نوعها أو  صراحة عن أي حقوق أو مطالبات  المستخدم زليتنا 1.6

مجلس إداراتها و/او و/او  MEIIو/أو تجاه  TAMWEELI موقع تجاه مصدرها

http://www.tamweeli.org،/
mailto:info@Tamweeli.org
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لة المصدر و معلومات مجه نشر أدىحال  في مديريها و/أو موظفيها و/او مستشاريها
 .أو اإلضرار به بأي شكل من األشكال المستخدمعلى لوحة الفرص إلى تحديد هوية 

 :اإلقرارات .2
 ما يلي: MEIIل و  TAMWEELI لموقعويضمن  موقعيقر مستخدم ال 2.1

 الموافقة من أجلالكاملة  القانونية واألهلية أن لديه السلطة والصلحية 2.1.1
 اللتزامات بموجب شروط االستخدام هذه؛على التزاماته وتنفيذ هذه ا

، نحن الموقع/ الموقعون أدناهأنا/التوقيع على صيغة التفويض التالي:  2.1.2
فتح أو  أقر/ نقر بصحة كافة البيانات الواردة بطلب الحصول على تسهيلت

وأفوض/  طرفنا/المقدم من طرفي بوالص تأمينحساب بنكي أو ربط ودائع أو 
 /الجهة الممولة /و/او البنك TAMWEELI وقعوالتي تدير م MEIIنفوض 

ة بالتأكد والتحقق من كافة البيانات المقدمة لهم من أي جه  شركات التأمين 
سلطة النقد يرتأيها الموقع وبتبادل المعلومات الشخصية واالئتمانية مع 

أو  اعتباراا من تاريخه وحتى انتهاء كافة التزاماتي تجاه المصارف الفلسطينية
 ادنى مسؤولية.شركات التأمين  /دون تحمل الموقع/ البنك  التأمين شركات

 المتعلقة بالخصوصية كما هي  MEII ةبسياسسيكون استخدام الخدمة مرهوناا  2.1.3
  privacy policy http://[insertwebsite]/[insert] [مذكورة في 

حال وجود اي روابط الكترونية للمواقع األخرى على الموقع، فإنكم في  2.1.4
تسهيل وصولكم اليها ولكنها أجل تقرون وتوافقون بانه تم وضعها من 

محتوياتها كونها ال تخضع أو ال تمثل موافقتنا على هذه المواقع 
 لسياسة الخصوصية.

 

 :اإللكتروني الموقع استخدام .3

لن نتحمل  ،حسب التوافر الفني موقعا لمستخدمي السيكون الموقع اإللكتروني متاحا  3.1
المسؤولية في حالة عدم توفر الموقع اإللكتروني ألي سبب من األسباب في أي وقت 

الفيروسات التي قد تصيب معدات  كما وال نتحمل المسؤولية عما ينشأ عن وألي مدة.
و ألكات بسبب وصولك الكمبيوتر الخاصة بك أو البرامج أو البيانات أو غيرها من الممت

 استخدامك أو تصفحك للموقع اإللكتروني أو للوحة الفرص.
بقدر ما هو ممكن عملياا، سوف نبلغك بتقييدات وانقطاعات الموقع اإللكتروني عن  3.2

الموقع اإللكتروني في أقرب وقت ممكن من  توفيرطريق البريد اإللكتروني. سنعيد 
 الناحية العملية.

اسم المستخدم الخاص بك وكلمة مرورك سّرية لنفسك ولمرشديك أنت توافق على إبقاء  3.3
في جميع األوقات لضمان عدم تمكن أي أطراف غير مصرح بها من الوصول إلى 

 عبر حساب المستخدم الخاص بك. موقعال

http://[insertwebsite]/%5binsert%20privacy%20policy
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  .او قرصنة قاألي اختر  حساب المستخدم الخاص بك تعرضإذا ما  فوراا وف تبلغنا س 3.4
لترخيص لجميع حقوق الملكية الفكرية على الموقع ا وأو حاملو/ ون المالكنحن  3.5

ر اإللكتروني. هذه األعمال محمية بموجب قوانين ومعاهدات حماية حقوق التأليف والنش
مبادرة الشرق األوسط شركة  في جميع أنحاء العالم. جميع هذه الحقوق محفوظة

غرض استخدام لك بطباعة وتنزيل المواد من الموقع اإللكتروني ل يسمح ..لإلستثمار
خزين ال يجوز لك نسخ أو إعادة إنتاج أو نقل أو تو  ،وفقاا لشروط االستخدام هذه موقعال

 ع اإللكتروني بدون موافقة خطيةأو تناول أو تغيير أي إقرار أو محتويات على الموق
 .MEII و/أو TAMWEELI موقع مسبقة من

ذا غير من أجل راحتك فقط. إخاصة بال أخرى مواقع إلكترونّية ب خاصةيتم توفير روابط  3.6
استخدمت هذه الروابط، فأنت تغادر الموقع اإللكتروني. ليس لدينا أي سيطرة على 

و محتويات تلك المواقع أو المصادر، وال نتحمل أية مسؤولية عنها أو عن أي خسارة أ
 ضرر قد ينشأ عن استخدامك لها.

 :اإللكتروني الموقع على مواد تحميل .4

بتحميل مواد على الموقع اإللكتروني أو لوحة  عند قيامكانت تصرح وتضمن بأنه  4.1
تحتوي على الو  صحيحة ودقيقة وغير مضللة أن هذه الموادب تتعهدالفرص، فإنك 

 تخرق أي حقوق أو وال تتعدى أو القانون مضمون مخالف لآلداب العامة والنظام العام 
أي مواد تقوم  ومن المعلوم أن طرف ثالث. يملكها أيي حقوق أخرى أو أ ملكية فكرية

 الملكية. بتحميلها ستعتبر غير سّرية وغير مسجلة
ي تحمل المسؤولية القانونية تجاه أي طرف ثالث عن محتوى أو دقة أت من المفهوم بأنك 4.2

 .موقعأي مستخدم آخر لل كمامواد تنشرها أنت 
ا في الكشف عن هويتك ألي طرف ثالث يدع 4.3 ي أن هناك مواد منشورة لدينا الحق أيضا

أو محملة من قبلك تشكل خرقاا لحقوق الملكية الفكرية الخاصة به أو أي حق قانوني 
 في الخصوصية.

 إيجادة حملها على الموقع لغايبتت التي يقوم من المعلوم للمستخدم أن كافة المواد والمعلوما 4.4
ف علقة بتصر  اي  الشركةدارة الموقع والإل وليستبادلها مع أطراف ثالثة.  مالتمويل سيت

 ؤوليةوال تتحمل مس الطرف الثالث بها باستثناء توقيعه على اتفاقية حماية سرية للمستخدمين
  عن تصرف الغير بهذه المواد والمعلومات. 

ها وعن مجلس إدارتها ومديري عنها والمدافعة MEII بحماية تقوموا أنب تلتزمون  نكمكما وإ 4.5
 فيها بما دعوى، أو مطالبة أو مسؤولية أو خسارة أي من ئهاووكلوموظفيها ومستشاريها 

 األحكام خرق  أو للموقع استخدامكم بسبب ثالث طرف أي من ترفع والتي المحاماة، أتعاب
 .هذه االستخدام شروط بنود من بند أي أو الخدمات أو األعلى في المذكورة

دقة البيانات ولن ملزمين بالتحقق من  يكونوالن   MEIIو/ أو  TAMWEELIموقع  4.6
عن أي خسارة أو ضرر أو نفقات غير مباشرة أو عَرضية  قانونيةأي مسؤولية  يتحملوا

أو خاصة أو تأديبية أو تبعية )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي خسارة في 
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ة اإليرادات أو األرباح أو العقود أو النفقات المهدرة أو البيانات أو الشهرة التجارية( نتيج
 الكشف عن بيانات غير دقيقة أو مشاركتها.

 :البيانات حماية .5
 يتم التي الشخصية، البيانات وحماية بتناول قومي أن TAMWEELIموقع  ضمني سوف 5.1

 موقعال مستخدمي من TAMWEELI ستقبلهايو  موقعلل مستخدم أي قبل من مشاركتها
 .البيانات حماية بخصوص مطبقة تشريعات ألية وفقاا ،موقعال استخدام عند

 مستخدمي مخالفة عن مسؤولية أية MEIIو/ أو  TAMWEELIموقع  يتحمل ال 5.2
 .تشريعات نافذةلشروط االستخدام واية  موقعال
 

 :سريةالمعلومات غير ال .6

ت أو في حال قام أي مستخدم للموقع بتقديم معلومات أو نتائج أو بيانات أو أسئلة أو تعليقا 6.1
م فكار أو معلومات شخصية، مثل االسم أو العنوان أو رقاقتراحات أو مبادئ أو رسائل أو أ

 .ف تعتبر هذه المعلومات غير سريةالهاتف أو البريد اإللكتروني أو أي معلومات أخرى، سو 

غير  MEII ومن المعلوم بأن، MEII لجميع المعلومات المذكورة أعله سوف تصبح ملك  6.2
رخصة  MEIIتم توافقون على منح مسؤولة عن هذه المعلومات بأي شكل من األشكال، وأن

قبوالا. م MEIIتعتبره الستعمال هذه المعلومات بأي شكل غير حصرية، ونهائية  دائمة
اج على سبيل المثال ال الحصر العرض العام وإعادة اإلنت يتضمن االستخدام المذكور أعله؛

بأي  MEIIبة أنه لن يكون لكم حق مطالبتقرون  كماوإعلن وتوزيع مثل هذه المعلومات. 
شكل عن أي تعدي أو استخدام مخالف، سواء كان مزعوماا أو واقع فعلا، ألي حق خلل 

 .MEIIمراسلتك مع 

أو طالب خدمة فتح الحساب أو ربط وديعة أو  للمقترض يكون  يقر المستخدم بأنه لن 6.3
باتخاذ إجراءات قانونية  MEII و/أو TAMWEELI يطالب موقع أن في الحقالتأمين 

فيما يتعلق بأي خرق أو انتهاك مزعوم  التأمينأو شركاتأو بنك  مقرضأي ضد 
 بموجب شروط االستخدام هذه. شركات التأمين البنك أو  أو اللتزامات المقرض

ية بإبرام اتفاق ون مخول MEIIو/ أو  TAMWEELI على أن موقع المستخدم يوافق 6.4
 بدعوة المستخدممتى قام  أمينأو شركات التأو البنوك  المقرضسّرية مع ال الحفاظ على

 سّرية.  ية الحفاظ علىإلى إبرام اتفاق أو شركات التأمين أو البنوك المقرض
 



 

7 | P a g e   

 :التمويل ملف .7
 الكاملة المحتويات إلى الوصول في الحق أو شركات التأمينأو البنك  للمقرض يكون  سوف

 على الموافقة وبعد المعني المستخدم  موافقة على الحصول بعد فقطلملفات المستخدم 
 .السّريةالمحافظة على  اتفاق شروط

 :الخدمة وإنهاء مدةال .8
 إنهائها حتى المفعول سارية الخدمات تستمر سوف ، موقعلل كمستخدم لتسجيلل الحقا 8.1

 .MEII أو المعني موقعال مستخدم قبل من
المعني في الوصول إلى  موقعبناءا على إنهاء الخدمات، سيتم سحب حق مستخدم ال 8.2

 TAMWEELIموقع  حتفظيالمعني.  موقع، وسيتم تعليق حساب مستخدم العموقال
 المعني. موقعبالحق في حذف البيانات المخزنة الخاصة بمستخدم ال

 موقعال مستخدم ارتكب إذا الخدمات إنهاء MEIIو/أو  TAMWEELI لموقع يجوز 8.3
 .هذه االستخدام لشروط  انتهاكاا

الخدمات بشكل فوري عن طريق إرسال  إنهاء MEIIو/أو  TAMWEELI لموقع يجوز 8.4
اإلخلل بحقوق موقع  في حال موقعرسالة بالبريد اإللكتروني إلى مستخدم ال

TAMWEELI  و/أوMEII . 
  

 حدود المسؤولية .9
 أي تحت MEIIو/أو  TAMWEELIموقع  يتحمل لن القانون، ينص عليه ما باستثناء 9.1

بأي شكل من االشكال مهما كانت او تعاقدية و  قانونية مسؤولية أية الظروف من ظرف
 غير أو مباشر بشكل ضرر، أو خسارة أي عن آخر شخص أي تجاه أو سواء تجاهك

 بصرف ذلك، غير أو بالخدمات علقة له أو عن ناجم خاص أو تبعي أو مباشر،
 المسؤولية أو المطالبة، نوع أوعن مصدرها او أساسها القانوني او التعاقدي  النظر

 سواءو المستقبلية و أالحالية  أوسببها الماضية و أنوعها و أكان مصدرها   أياا  المباشرة
ا ذلك كان  .وبدون اجحاف بأي من حقوقنا اتجاهك متوقع غير أو متوقعا

 مستخدمي مخالفة عن مسؤولية أية MEIIو/ أو  TAMWEELIموقع  يتحمل ال 9.2
 لشروط االستخدام واي تشريعات نافذة. الموقع

 

 :اإلخطارات .10

م في إطار شروط االستخدام سوف تكون اإلخطا 10.1 ى ويمكن تقديمها عل خطيةرات التي ُتقدَّ
 نحو صحيح عن طريق البريد اإللكتروني.

سوف نرسل لك جميع اإلخطارات والمعلومات وغيرها من المراسلت على عنوان البريد  10.2
اإللكتروني الوارد في حساب المستخدم الخاص بك. في حالة إرسال أي إخطار أو 
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 الرسالة هرسل هذتُ ، فسوف رسالة بريديةلومات أو غيرها من المراسلت إليك عبر مع
على العنوان البريدي المبين في حساب المستخدم الخاص بك، أو أي عنوان تحدده 

 الحقاا، وسوف تعتبر الرسالة قد تم تسليمها بالفعل في يوم العمل الثاني بعد اإلرسال.
يجب إرسالها على عنوان  MEIIو/أو  TAMWEELIموقع  إلى المرسلة اإلخطارات 10.3

   Info@Tamweeli.org البريد اإللكتروني

 التعديالت .11

 بنودتحديث الموقع او تعديل بقوم وفي اي وقت  تالحق المطلق بان   MEIIان لــ  11.1
 هذه والشروط األحكام مراجعة عن مسؤولين أنتم. وقت أي في ههذ شروط االستخدام

 نم فوراا  نافذة الحذف أو التعديلت هذه مثل ستكون . التغييرات هذه لمعرفة دوري  بشكل
 هذه بعد اإللكتروني موقعنا باستخدام االستمرار. اإللكتروني موقعنا على وضعها وقت

 .التعديلت على منكم موافقة بمثابة يعتبر سوف التعديلت
 

mailto:Info@Tamweeli.org

