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 المصطلحات والتعاريف . 1

نظام    -الموقع   الموجودة في  الكمبيوتر  وبرامج  المعلومات  إلكتروني، وهو عبارة عن مجموعة من  مصدر 

الشبكة عنوان  على  اإلنترنت  على  المعلومات  هذه  توفر  يضمن      /https://roscongress.org: معلوماتي 

الرابط على  اإلنترنت  على  موجودة  للموقع  البداية      /https://roscongress.org: صفحة 

)اإلدارة(   الموقع   /https://roscongress.org  : العنوان   Roscongressمؤسسة  -إدارة 

 .أي شخص يزور )زار( الموقع -المستخدم 

مساحة على اإلنترنت محمية بكلمة مرور وتحتوي على معلومات حول المستخدم،    -الحساب الشخصي الموحد  

 .اصة بهبما في ذلك بيانات االتصال والتسجيل الخ

 

 حالة االتفاقية . 2

المستخدم   .2.1 بين  قانونا  ملزمة  اتفاقية  هي  "االتفاقية"(  باسم  يلي  فيما  إليها  )المشار  هذه  المستخدم  اتفاقية 

مستخدميه   والتزامات  حقوق  إلى  باإلضافة  وتطويره،  الموقع  استخدام  شروط  هو  وموضوعها  واإلدارة، 

العالقات المتعلقة بحقوق ومصالح األطراف الثالثة، الذين ليسوا مستخدمين  واإلدارة. تنطبق االتفاقية أيضا على  

 .للموقع، ولكن قد تتأثر حقوقهم ومصالحهم نتيجة إلجراءات مستخدمي الموقع

باإلضافة إلى هذه االتفاقية، فإن العالقات بين المستخدم واإلدارة محكومة بوثائق خاصة )قواعد وتعليمات .  2.2

 .حدد إجراءات تقديم الخدمات الفردية للموقع، المنشورة في األقسام ذات الصلة من الموقعت ذلك(،وما إلى 

بدأ المستخدم في .  2.3 لتتمكن من استخدام الموقع، يجب عليك قراءة نص هذه االتفاقية والموافقة عليه. إذا 

من المادة   3اقية وفقا للجزء  استخدام الموقع، فسيتم اعتبار ذلك بمثابة قبول كامل وغير مشروط لنص هذه االتف

 . لروسيا االتحاجيةمن القانون المدني  438

يجوز تعديل هذه االتفاقية و / أو استكمالها من قبل إدارة الموقع من جانب واحد دون أي إشعار خاص. .  2.4

توصي إدارة الموقع  /https://roscongress.org .اإلصدار الحالي من االتفاقية موجود على اإلنترنت على

المستخدمين بالتحقق بانتظام من شروط هذه االتفاقية من أجل التغييرات و / أو اإلضافات. استمرار استخدام 

على اإلضافات  أو   / و  التغييرات  إجراء  بعد  المستخدم  قبل  من  المستخدم   الموقع  قبول  يعني  االتفاقية،  هذه 

 .وموافقته على هذه التغييرات و / أو اإلضافات 

الموقع.  2.5 استخدام  برفض  يلتزم  فإنه  تحديثاتها،  أو  االتفاقية  هذه  على  المستخدم  موافقة  عدم  حال   .في 

 

 حالة الموقع  .3

ونتائج الدراسات  Roscongress مؤسسةيهدف الموقع إلى إعالم المستخدمين باألحداث التي تنظمها  .  3.1

التحليلية والمبادرات االجتماعية وغيرها من مبادرات المؤسسة وضمان عملية إجراء المشاريع واالستشارات  

 .العامة

تتحكم  .  3.2 ال  باإلدارة.  مرتبطة  وغير  لإلدارة  مملوكة  ليست  أخرى  لمواقع  روابط  الموقع على  يحتوي  قد 

 .ؤولية عن محتوى هذه المواقعاإلدارة وال تتحمل أي مس 
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 .ال تتحمل اإلدارة أي مسؤولية عن العالقة بين المستخدم والمعلنين الذين نشروا إعالنات على الموقع .3.3

 scongress.org/https://ro (تنتمي جميع حقوق الموقع ككل واستخدام عنوان الشبكة )اسم المجال.  3.4

وفر إمكانية الوصول إلى الموقع لجميع األطراف المعنية وفقا لهذه االتفاقية والتشريعات  ت  التى   إلى اإلدارة

 .لروسيا االتحاديةالحالية 

تحتفظ اإلدارة بالحق في أي وقت في تغيير تصميم الموقع ومحتوياته وقائمة الخدمات وتغيير أو استكمال  .  3.5

والبرامج واألشياء األخرى المستخدمة أو المخزنة على الموقع وأي تطبيقات خادم في أي وقت مع  النصوص  

 . أو بدون إعالم مسبق

 .عاما  18المعلومات الموجودة على الموقع مخصصة للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن  . 3.6

 

 . تسجيل المستخدم 4

المستخدم بتقديم معلومات دقيقة وحديثة وصحيحة وكاملة عن نفسه،  . من خالل التسجيل في الموقع، يتعهد  4.1

 بما في ذلك:

 . اللقب واالسم والعائلة )إن وجدت(. 4.1.1

 الجنس.  4.1.2

 المواطنة. 4.1.3

 . تاريخ ومكان الميالد.4.1.4

إصدار   4.1.5 تاريخ  حول  ومعلومات  وجد(،  )إن  الدولي  السفر  جواز  ورقم  الرئيسية،  الهوية  وثيقة  رقم 

 المستندات المذكورة والجهة التي أصدرتها، وسلسلة ورقم جواز سفر المواطن األجنبي )إن وجد(. 

 . عنوان التسجيل في محل اإلقامة )اإلقامة( وعنوان محل اإلقامة. 4.1.6

 تصال )رقم الهاتف المحمول، رقم الهاتف األرضي )المنزل(، عنوان البريد اإللكتروني(. . تفاصيل اال 4.1.7

 . صورة. 4.1.8

 . معلومات حول األنشطة المهنية، ومعلومات عن أماكن العمل / الدراسة والمناصب التي تشغلها. 4.1.9

لك ملفات تعريف االرتباط(  . يقوم الموقع أيضا بجمع ومعالجة بيانات مجهولة عن الزوار )بما في ذ 4.1.10

 وغيرها(.  Google Analyticsو   Yandex Metrikaباستخدام خدمات إحصائيات اإلنترنت )

قد يوفر نموذج التسجيل في الموقع إمكانية قيام المستخدم بإدخال معلومات إضافية عن نفسه. في حالة مطالبة  

، يمنح  لروسيا االتحاديةمن القانون المدني    152.1  المستخدم بصورته، فإنه بموافقته على تقديمها وفقا للمادة

 أيضا اإلدارة الحق في استخدام الصورة مرة أخرى في أي طريقة قانونية. 

. من هذه االتفاقية، فإنها تحتفظ بالحق في استبعاد هذا المستخدم من  1.4إذا اكتشفت إدارة الموقع انتهاكا للبند  

للمشاركة النشطة على الموقع، وكذلك تقييد إجراءات المستخدم على   جانب واحد من قائمة المتقدمين للترقية

البريد  بواسطة  للمستخدم  مسبق  بإخطار  الحساب  حظر  حتى  المستخدم    الموقع  يحذف  أن  بعد  اإللكتروني. 

. من هذه االتفاقية، تلغي إدارة الموقع القيود المفروضة خالل يوم تقويمي )واحد( من لحظة 1.4انتهاكات البند  

 زالة االنتهاكات. إ
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. يحق لإلدارة حظر حساب مستخدم موجود دون إمكانية إعادة التسجيل، دون توضيح أسباب الرفض /  4.2

 الحذف. 

للمعلومات المقدمة أثناء التسجيل ونقائها من    روسيا االتحادية. المستخدم مسؤول عن االمتثال لتشريعات  4.3

 مطالبات األطراف الثالثة. 

. بقبول هذه االتفاقية بالتسجيل في الموقع، يؤكد المستخدم موافقته على معالجة اإلدارة لبياناته الشخصية  4.4

لتخزين والتوضيح  المقدمة أثناء التسجيل، وكذلك وضعها طواعية في حسابه، وهي التجميع والتنظيم والتراكم وا

غير   دائرة  على  وتوزيعها  الشخصية  البيانات  وإتالف  الشخصية وحظر  وتبديد  واستخدام  تغيير(،  )تحديث، 

محدودة من األشخاص، بما في ذلك اإلرسال عبر قنوات اتصال غير آمنة )اإلنترنت(. تتم معالجة البيانات  

نفيذ هذه االتفاقية وألغراض إحصائية وإجراء الشخصية وفقا لسياسة معالجة البيانات الشخصية وألغراض ت

المسوحات واالمتحانات واالستبيانات وإجراء اتصاالت مباشرة مع المستخدم باستخدام وسائل االتصال، بما  

روسيا  في ذلك وسائل االتصال اإللكترونية والبريد. تتم معالجة البيانات الشخصية للمستخدم وفقا لتشريعات  

 ر موافقة المستخدم على معالجة بياناته الشخصية وفقا لهذه االتفاقية لفترة غير محددة.. يتم إصدااالتحادية

. يعد تسجيل الدخول وكلمة المرور اللذين تم إنشاؤهما لمستخدم معين معلومات ضرورية وكافية للمستخدم  4.5

اصة به إلى أطراف للوصول إلى الموقع. ال يحق للمستخدم نقل معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور الخ

ثالثة، فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن سالمتها، واختيار طريقة تخزينها بشكل مستقل. ما لم يثبت المستخدم 

خالف ذلك، فإن أي إجراءات يتم تنفيذها باستخدام معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة به تعتبر  

صرح به إلى تسجيل دخول المستخدم وكلمة المرور و / من قبل المستخدم المعني. في حالة الوصول غير الم

 أو توزيع تسجيل الدخول وكلمة المرور، يلتزم المستخدم بإخطار اإلدارة على الفور بهذا.

 

 . التزامات المستخدم 5

 يتعهد المستخدم: 

 وطريقة.  بأي وسيلة انتهاكهتدخل في عمله أو وعدم التوزيع أو تعديل جزء أو أجزاء من الموقع، عدم . 5.1

 م الموقع ألي أغراض تجارية. استخد عدم ا. 5.2

ال.  5.3 غير  عدم  الستخدامها  األخرى  التعريف  ومعلومات  المرور  كلمات  اآلخرين  المستخدمين  من  طلب 

بيانات شخصية لمستخدمين آخرين أو أي عدم نشر  القانوني، وكذلك لألغراض التجارية أو المتعلقة بالمرتزقة.  

 . على الموقع  أطراف ثالثة دون موافقتهم الشخصية

نيابة عن شخص اعتباري أو   التصرفل حساب نيابة عن شخص ليس )حسابا وهميا(، أو  يتسجعدم  .  5.4

 طبيعي ال يحق له تمثيل مصالحه.

 ، إذا كان هذا يتعارض مع سياق المناقشة. على الموقع    نشر روابط لمصادر أخرى أو مواقع إعالميةعدم  .  5.6

 

 . تحديد المسؤولية 6

تتحمل اإلدارة أي مسؤولية، بما في ذلك عن امتثال  . يستخدم المستخدم الموقع  6.1 وخدماته "كما هي". ال 

 خدمات الموقع ألهداف وتوقعات المستخدم.

 . يحق لإلدارة القيام بأعمال وقائية في خدمات الموقع مع تعليق مؤقت للموقع، دون إشعار مسبق للمستخدم.6.2



ل عن أي انتهاك اللتزاماته وشروط هذه االتفاقية، عن . يوافق المستخدم على أنه المسؤول الوحيد والكام6.3

 عواقب أي انتهاك من هذا القبيل، بما في ذلك أي ضرر. 

. ال تتحمل اإلدارة أي مسؤولية تجاه المستخدم أو أي طرف ثالث عن أي انتهاكات لهذه االتفاقية من قبل 6.4

 المستخدمين. 

مسؤولة عن أي خسائر يتكبدها المستخدم نتيجة الستخدام    . يقبل المستخدم ويوافق على أن اإلدارة ليست 6.5

 الموقع أو أي معلومات موجودة على الموقع. 

في 6.6 ذلك  بما في  اإلدارة،  بسبب تصرفات  انتهكت  قد  أن حقوقه ومصالحه  يعتقد،  الذي  للمستخدم  يحق   .

/ بيانات االتصال و  / أو  بياناته الشخصية و  تقديم    الحاالت التي أسيء فيها استخدام  أو غيرها على الموقع 

اإللكتروني   البريد  طريق  عن  أو  الخاصة  الموقع  خدمة  خالل  من  باإلدارة  االتصال  أو  مطالبة  أو  استئناف 

info@roscongress.orgسبعة( أيام عمل   7)الطلب( خالل  ذكور. تتعهد اإلدارة بالرد على االستئناف الم(

 من تاريخ استالمه. 

 

 . أحكام ختامية 7

البريد اإللكتروني أو من خالل  .  7.1 بالحق في إخطاره عن طريق  يوافق المستخدم على أن اإلدارة تحتفظ 

التغييرات في تشغيل  التغييرات في هذه االتفاقية، ولكن أيضا حول  اإلخطارات على الموقع ليس فقط حول 

 الموقع وحول تقديم الخدمات، بما في ذلك خدمات األطراف الثالثة. 

 . روسيا االتحاديةية لجاركام هذه االتفاقية للتشريعات ال. تخضع أح7.2

. إذا كانت هذه االتفاقية، لسبب أو آلخر، غير صالحة أو غير قابلة للتنفيذ، فهذا ال يؤثر على صالحية أو  7.3

 قابلية تطبيق البنود المتبقية. 

تخدم واإلدارة )عالقات عمالة  . ال يمكن فهم أي شيء في هذه االتفاقية على أنه إقامة عالقات بين المس7.4

أو أي عالقات أخرى غير  أو عالقات عمل شخصية  أو عالقات نشاط مشترك  أو عالقات شراكة  بالوكالة 

 منصوص عليها صراحة في هذه االتفاقية. 

 . وفقا لهذه االتفاقية، تم تحديد اإلجراء التالي لحل النزاعات: 7.5

)مطالبات( للمستخدم تتعلق بإبرام أو تشغيل أو إنهاء هذه االتفاقية، تم تعيبن إجراء  . بالنسبة ألي متطلبات  7.5.1

 مطالبة إلزامي )ما قبل المحاكمة(.

. يتم النظر في أي متطلبات )مطالبات( من اإلدارة للمستخدم )المستخدمين( بالطريقة المنصوص عليها  7.5.2

 المتطلبات )المطالبات( اختياري.  في القانون. إجراء المطالبة )قبل المحاكمة( لهذه

حماية  7.6 قواعد  فإن  االتفاقية،  هذه  بموجب  واإلدارة  المستخدم  بين  للعالقات  المبررة  غير  للطبيعة  نظرا   .

 المستهلك ال تنطبق عليهما. 

يمكن إعادة إنتاج مواد الموقع، المتوفرة بدون تصريح، في أي وسائط أو على مواقع اإلنترنت األخرى .  7.7

على أي وسائط أخرى دون أي قيود على حجم وتوقيت النشر وفقا لقواعد استخدام مواد الموقع. ال يسمح أو  

بأي استخدام أو نسخ للمواد أو مجموعة مختارة من المواد من الموقع، والمتاحة فقط للمستخدمين المصرح لهم  

 ط.للموقع، إال بإذن من صاحب حقوق الطبع والنشر وبالرجوع إلى المصدر فق


