شروط االشتراك في خدمة Taalam.ORG
مرحبا ً بك في موقع  ،Taalam.ORGالرجاء قرأت شروط االشتراك في الموقع إدناه:
المادة األولى  :عملية االشتراك
 يتيح موقع  Taalam.ORGعملية االشتراك في موقعه اإللكتروني و طلب مقاطع الفيديو
المتوفرة في موقع  Taalam.ORGحسب رغبة المشترك  ،و بمجرد انضمام أي مشترك إلى
موقع  Taalam.ORGفإن هذا يعني قبول المستخدمين التام بالشروط العامة الواردة في شروط
االشتراك في خدمة  ، Taalam.ORGو إن عدم قبول المشترك لهذه الشروط يجعل عملية
االشتراك الغية وغير صحيحة قانونيا.
المادة الثانية  :الوصف العام للخدمة و آلية االستخدام
 إن ”الخدمة“ التي يوفرها موقع  Taalam.ORGتعتمد أساسا على توفير مجموعة من مقاطع
الفيديو القصيرة المفهرسة والموثقة والمرفقة بالموارد التعليمية التي تتيح للمستخدم مجموعة واسعة
من التطبيقات العملية.
 الوصول إلى” الخدمة“يكون عبر شبكة اإلنترنت ،باستخدام الرمز الخاص بالعضوية (اسم المستخدم
وكلمة المرور) الذي سيوفره موقع  Taalam.ORGللمشترك وفق الشروط المذكورة الحقا
بالمادة الرابعة.
 يضمن الرمز الخاص بالعضوية خصوصية االتصال بين المشترك وموقع  Taalam.ORGكما
يتيح لـموقع  Taalam.ORGالتأكد من شخصية المشترك.
 تختلف محتويات ”الخدمة“ تبعا لنوعية المستخدم.
 يتيح موقع  Taalam.ORGللمشرف إمكانية الحصول على كامل محتويات ”الخدمة“ إلدارة
عملية االشتراك في موقع .Taalam.ORG
 يحق لـموقع  Taalam.ORGتنقيح البرامج و تعديل مقاطع الفيديو في أي وقت و دون سابق
إنذار وذلك بحسب تغير طبيعة ”الخدمة“.
 تتيح هذه ”الخدمة“ أيضا وصالت إلى مواقع إنترنت أخرى من خارج موقع Taalam.ORG
وفي هذه الحالة تكون هذه المواقع هي المسؤولة وحدها عن محتوى المواد المنشورة فيها ،كما ال
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يتحمل موقع  Taalam.ORGأية مسؤولية عن محتوى هذه المواد أو أي تعديل يطرأ عليها أو
أي توقف أو انقطاع لهذه المواقع.
 يتيح موقع  Taalam.ORGللمستخدمين فرصة لتبادل خبراتهم وآرائهم  ،علما بأن هذه
التعليقات أو اآلراء تقع مسؤوليتها على صاحبها (محررها) دون أن يكون موقع
 Taalam.ORGمسؤوال عنها ،و إذا حصل ضرر لموقع  Taalam.ORGمن هذه التعليقات
أو اآلراء فإن موقع  Taalam.ORGيحتفظ بحقه بالرجوع إلى صاحب هذه التعليقات أو إلى
محررها لمطالبته بالتعويض وجبر الضرر .وعلى سبيل الحيطة يحق لـموقع Taalam.ORG
إلغاء أية رسالة قد تعرضه إلى المسؤولية (كلمات مهينة ،التشهير ،اإلخالل باآلداب العامة أو
التقاليد ...إلخ).
المادة الثالثة  :الشروط التقنية
 صمم موقع  Taalam.ORGليستعمل وفق خدمة اتصال إنترنت سريعة ).(Broadband
 تعرض مقاطع الفيديو بصيغة " "Adobe Flash formatكما يمكن تحميلها وتشغيلها بصيغة
"."Windows Media format
 يجب على المشتركين تحميل البرمجيات المجانية التالية:
 .1النسخة التاسعة من " "Adobe Flash Playerأو أية نسخة أحدث
 .2النسخة الثامنة من " "Windows Media Playerأو أية نسخة أحدث
 .3النسخة الثامنة من " "Adobe Acrobat Readerأو أية نسخة أحدث
 على المشترك توفير األجهزة الضرورية وخدمة االتصال باإلنترنت حتى يتمكن من استخدام
”الخدمة“ استخداما صحيحا ،كما أن عليه متابعة صالحية هذه األجهزة لضمان استمرار عملها
بالجودة المطلوبة.
 موقع  Taalam.ORGمسؤول على المحافظة على خدمة المشتركين التي تتضمن اتصال
المشتركين الصحيح بوصالت الموقع عدا االنقطاع الذي يحدث أحيانا عند الصيانة العامة للموقع .
 موقع  Taalam.ORGليس مسؤوال عن أي ضعف في تلقي ”الخدمة“ يمكن أن يحدث بسبب
احتمال الضغط على الموقع ،أو بسبب الكمبيوتر ،أو أية برامج أخرى ،أو بسبب انقطاع االتصال أو
عدم الكفاءة والقدرة التقنية الستقبال مثل هذه ”الخدمة“.
 يقع على عاتق المشترك التأكد من أن جميع األجهزة والوصالت والبرامج ال تمنع الحصول على
هذه ”الخدمة“ (شبكة الكمبيوتر الداخلية ،مضادات الفيروسات ،برامج الحماية.)...
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المادة الرابعة  :الرموز الخاصة بالخدمة
 يخصِّص موقع  Taalam.ORGلكل مشترك”رمزا خاصا“ بالخدمة (اسم المستخدم و كلمة
المرور)  .ترسل هذه الرموز للمشترك ،وعلى المستخدمين الراغبين في استخدام” الخدمة“.
 يتعهد موقع  Taalam.ORGبأن يستخدم هذه البيانات الشخصية لغاية تسهيل استعماله ”للخدمة“
فقط.
 يتعهد المشترك بأن ال يسمح ألي طرف ثالث باالستفادة من ”الخدمة“ سواء بطريقة مباشرة أوغير
مباشرة.
 يتعهد المشترك و كل المستخدمين باتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان أمن وسرِّ ية الرموز التي
يوفرها موقع .Taalam.ORG
 يتعهد المشترك بأن يبلغ فورا  Taalam.ORGإذا انكشف أي من الرموز الخاصة باشتراكه
لطرف ثالث بشكل يهدد سرية و أمن اشتراكه.
 يستطيع أي من المستخدمين تغيير كلمة المرور بتعديل ملفاتهم الشخصية ”صفحتي“ أو بإرسال
طلب خطي لـ  Taalam.ORGلطلب ”رمز“ جديد.
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المادة الخامسة  :شروط استخدام الموقع
 تمكن ”الخدمة“ المستخدمين من استعمال المحتوى فرديا أو جماعيا في الصف المدرسي ،ما دام
استخدامه يتم لغايات تعليمية.


يحق للمستخدمين من تحميل نسخة من مقاطع الفيديو.

 إن أي استعمال لهذه المواد لغير هذه الغاية أو خارج الجهة المشتركة ممنوع منعا تاما.
 على المستخدم االمتثال لحقوق المؤلف الخاصة بمحتويات موقع  Taalam.ORGوذلك حسب
األنظمة والقوانين التي تحمي حقوق المؤلف و حقوق الملكية الفكرية.
 يتعهد المشترك بعدم تغيير أو تعديل أي من محتوى موقع  ، Taalam.ORGأو تمكين أي طرف
ثالث منه عدا مؤسسته حتى لو كان متاحا من قبل موقع  Taalam.ORGمجانا للمشترك.
 ال يحق للمشترك استخدام أي من محتويات موقع  Taalam.ORGلغايات تجارية أو ربحية مثل
تأجيرها أو بيعها أو نشرها في مواقع إنترنت أخرى...
 عند انتهاء مدة االشتراك و عدم التجديد يتعهد المشترك بإتالف جميع نسخ مقاطع الفيديو الموجودة
عنده وعند جميع المستخدمين سواء منها المخزنة على األقراص الصلبة أو المنسوخة على
 CD/DVD-ROMأو في أي من وسائل الحفظ المستحدثة.

4/6

Taalam.ORG.

المادة السادسة  :ضمانات
 يتعهد المشترك باستخدام  Taalam.ORGوفقا لشروط االشتراك في خدمة .Taalam.ORG
 إن أي استعمال خارج إطار هذه الشروط دون موافقة  Taalam.ORGيعرض المشترك
للمسؤولية المدنية والجنائية إزاء  Taalam.ORGو/أو أي طرف ثالث ذي عالقة بمحتوى
الموقع بمن فيهم المؤلفون وغيرهم من المالكين للحقوق الخاصة بمقاطع الفيديو و البرامج
والمحتويات األخرى في .Taalam.ORG
 في كل الحاالت التي يعتقد فيها بوجود خرق لشروط االشتراك في خدمة  Taalam.ORGيحق
لـ  Taalam.ORGتعليق اشتراك المشترك دون اتخاذ إجراءات رسمية ،وال يحق للمشترك
مساءلة  Taalam.ORGأو المطالبة بالتعويض.
المادة السابعة :االستفسار
إذا أراد أحد المشتركين االستفسار يمكن االتصال بمركز خدمة المشتركين عن طريق البريد:
 - Taalam.ORGقناة الجزيرة لألطفال
المدينة التعليمية ،ص ب 23190
دولة قطر
أو عن طريق الهاتف 00974-44824333 :من األحد إلى الخميس من الساعة  07:30صباحا إلى
 15:30مساء (.)GMT+ 3
أو عن طريق البريد اإللكترونيcontact@Taalam.tv :
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المادة الثامنة  :االلاا
يحق لـ  Taalam.ORGاعتبار االشتراك الغيا تلقائيا دون أن تترتب عن ذلك أية آثار قانونية إذا لم
يتمكن المشترك من تنفيذ التزاماته كما في الحاالت التالية:
 عدم توفر شروط الحصول على ”الخدمة“ المذكورة وفق هذه المواد أو وفق الشروط المذكورة في
موقع .Taalam.ORG
 االستفادة من محتويات الموقع و من ”الخدمة“ دون الحصول على ترخيص مسبق.
 السماح أو التسهيل لغير المرخص لهم باالستفادة من ”الخدمة“ و محتويات موقع Taalam.ORG
.
المادة التاسعة  :أحكام مختلفة
 يحق لـ  Taalam.ORGتحويل الحقوق وااللتزامات الواردة في شروط االشتراك في خدمة
 Taalam.ORGأو أي جزء منها ألي طرف ثالث يمارس نشاطا شبيها بموقع
 Taalam.ORGومن ضمنها أية هيئة فرعية مملوكة لقناة الجزيرة لألطفال .
 على المشترك الذي يرغب في إجراء أي نوع من االتصاالت التي تتعلق بشكل مباشر أو غير
مباشر”بالخدمة“ أو بالموقع أن يحصل على الموافقة المسبقة من .Taalam.ORG
 يوافق المشترك على عرض اسمه وعنوانه في موقع .Taalam.ORG
المادة العاشرة  :الحق في الحصول على البيانات الشخصية
تم إدراج المعلومات الشخصية الخاصة بالمشترك في طلب االشتراك إلتمام عملية التسجيل  ،ويحق لموقع
 Taalam.ORGاستعمالها داخليا ضمن إدارة الموقع أو مع المتعاقدين مع  Taalam.ORGو مزودي
الخدمات و المواد و المنتجات أو ألية غاية ضرورية أو ثانوية خاصة بـ.Taalam.ORG

6/6

Taalam.ORG.

