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أحكام عامة
ا( وبين الهيئة العامة لإلحصاء، وهي مالك ومطور . 1 ا أو اعتباريًّ ا ملزًما بين المستخدم )سواء كان شخًصا طبيعيًّ شروط االستخدام هذه اتفاًقا قانونيًّ

تطبيق )دليل( وهو يتعلق بإدارة ومتابعة االعمال اإلحصائية للهيئة العامة لإلحصاء.

قبل القيام باستخدام تطبيق )دليل( الرجاء القيام بقراءة هذه الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق جيدا.. 2

يتم توفير الدخول إلى تطبيق )دليل( واستخدامه من قبل المستخدم بناًء على موافقته على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية ذات العالقة. . 3

مجرد القيام بالدخول إلى التطبيق أو استخدامه بأية طريقة كانت أو الحصول على أية خدمة أو معلومة من تطبيق )دليل( تعني اإلقرار بأنه قد . 4
تمت قراءة وفهم هذه الشروط، والموافقة على االلتزام بها، واإلقرار بأن ما تم من عمليات على التطبيق أو من خالله يخضع لهذه الشروط 

ولسياسة الخصوصية.

في حال عدم الموافقة على هذه الشروط في أي وقت كان، الرجاء وقف استخدام تطبيق )دليل( بشكل فوري.. 5

عندما تذكر كلمة تطبيق أو التطبيق في أي بند من بنود شروط االستخدام هذه فالمقصود بها تطبيق )دليل(.. 6
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األهلية

ــه لصغــار الســن ممــن هــم دون الـــ )18( عاًمــا مــن العمــر،  تطبيــق )دليــل( غيــر موجَّ

ومــع ذلــك فهــو متــاح للجميــع مــع االلتــزام بسياســة االســتخدام، وفــي حــال كان 

الشــخص يســتخدم تطبيــق )دليــل( أو يقــوم بفتــح حســاب عليــه بالنيابــة عــن شــركة 

أو مؤسســة أو منظمــة، فهــو بذلــك يقــر بأنــه ممثــل مفــوض عــن مثــل هــذه الجهــة، 

ــه  ــا أن ــق، كم ــتخدام التطبي ــروط اس ــة بش ــذه الجه ــل ه ــزام مث ــلطة إل ــك س ويمتل

موافــق علــى التزامــه بهــذه الشــروط نيابــة عــن الجهــة التــي يمثلهــا.
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تسجيل الحساب

1. قد يتضمن تطبيق )دليل( الحقا إضافة خاصية أو وظيفة من شأنها أن تسمح للمستخدم بتسجيل حساب على التطبيق، وعندما تقوم 
بتسجيل هذا الحساب عليك أن تقوم بتوفير معلومات صحيحة وكاملة حول شخصك تتضمن توفير عنوان بريد إلكتروني صالح لالستعمال.

2. يجب عليك أن تقوم بتحديث هذه المعلومات دون تأخير في حال حدوث أي تغيير لها. 

4. لكي تحمي الحساب الخاص بك من أي استخدام غير مصرح به يجب عليك أن تحتفظ بسرية المعلومات الخاصة بالحساب.  

3. كل مستخدم مسؤوٌل بشكل شخصيٍّ عن جميع النشاطات المتعلقة بالحساب الخاص به على التطبيق. 

5. ُيرجى إبالغ تطبيق )دليل( عن أي استخدام غير مصرح به لحسابك على التطبيق، كما يرجى اإلبالغ عن أي اختراق آخر ألمن هذا الحساب.
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قواعد استخدام تطبيق )دليل(

عدم استخدام التطبيق في أية أغراض تجارية، ما لم يتم السماح له بالقيام بذلك بصورة صريحة من مسئولي التطبيق )بما في ذلك على سبيل . 1
المثال ال الحصر استخدام معلومات التطبيق لغايات األبحاث التجارية المقارنة، أو تلك األبحاث التي تتعلق بالمنافسة التجارية(.

عدم القيام ببيع، أو إعادة بيع، أو توزيع أو تأجير صالحيات الدخول إلى التطبيق أو أية معلومات يوفرها.. 2

عدم إزالة أو تعطيل أيٍّ من السمات أو التدابير التي تم توظيفها من أجل منع أو تقييد الدخول إلى التطبيق، أو فرض قيود على استخدامه، أو . 3
استخدام أيٍّ من محتوياته بشكل غير نظامي.

عدم عرقلة عمل التطبيق، وعدم تعطيل الشبكات أو الخوادم ذات العالقة، وعدم القيام بأي عمٍل من شأنه أن يعيق عمل التطبيق، أو يوقع . 4
ضغًطا كبيًرا وغير معقول على البنية التحتية الخاصة به.

عدم القيام بإضافة أي معلومة بشكل احتيالي على التطبيق.. 5

عدم استخدام التطبيق بأية طريقة من شأنها أن تقود إلى انتهاك أيٍّ من األنظمة أو القوانين أو القواعد واجبة التطبيق في المملكة العربية . 6
السعودية، أو غيرها من القوانين األجنبية أو المحلية.
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محتوى المستخدم

قــد يقــوم تطبيــق )دليــل( ســواء اآلن أو فــي المســتقبل بالســماح لمســتخدميه 

ــر المراجعــات والتعليقــات  بالمشــاركة فــي صنــع )محتــوى المســتخدم( مثــل توفي

والتقييمــات، ويحتفــظ التطبيــق بجميــع الحقــوق المتعلقــة بذلــك بما فيها اســتخدام 

أيــة محتويــات يضعهــا مســتخدموها.
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أحكام محتوى المستخدم

عدم كتابة أية تعليقات غير صحيحة أو مضللة.. 1

عدم نشر أية إعالنات دعائية أو ترويجية ألي سلٍع أو أفكار.. 2

عدم استدراج العروض المتعلقة بالحصول على أية أعمال.. 3

عدم وضع أو نشر أية تعليقات أو صور أو محتوى له دوافع مالية.. 4

عدم كتابة أو نقل أو عرض أو نشر أي محتوى فيه معلومات أو صور تتضمن تشهيًرا أو قدًحا أو قذًفا أو إساءة لألفراد أو الجهات داخل أو خارج المملكة.. 5

عدم نشر أي محتوى من شأنه أن ينتهك أو يؤدي إلى اعتبار تطبيق )دليل( منتهًكا ألي من األنظمة أو القوانين أو القواعد الخاصة بأية جهة حكومية تابعة ألي . 6
اختصاص قانوني.

عدم نشر أي محتوى من شأنه أن يخالف أو ينتهك أو قد يؤدي إلى مخالفة أو انتهاك أي من حقوق الملكية، أو الملكية الفكرية، أو حقوق أي طرف.. 7

عدم نشر أية معلومات أو محتوى خاص أو سري يتعلق بأي شخص أو جهة أخرى دون الحصول على تفويض من هذا الشخص أو الجهة.. 8

عدم نشر أية مواد تحتوي على فيروسات أو أيٍّ من مكونات البرامج الحاسوبية الضارة.. 9

على مستخدم تطبيق )دليل( مراعاة اآلتي عند إضافة أي محتوى للتطبيق:
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في حال القيام بتوفير محتوى مستخدم من خالل تطبيق )دليل( أو من خالل بريد إلكتروني مرسل إليه يتضمن أية تغذية راجعة تتعلق 

بالتطبيق فإن ذلك يعني اآلتي:

استخدام محتوى المستخدم

منح التطبيق وشركاءه والمزودين ذوي العالقة حقوًقا غير حصرية في استخدام ذلك المحتوى دون أن يترتب على ذلك أية مطالبات من أي . 1
نوع.

اإلقرار بأنك تمتلك محتوى المستخدم الخاص بك، وأنك تمتلك الحقوق والموافقات واألذون الالزمة من أجل استخدامه وبالتالي تمتلك حق . 2
تخويل تطبيق )دليل( باستخدامه. 

اإلقرار بأنك لم تقم بوضع أي محتوى مستخدم من شأنه انتهاك هذه الشروط.. 3



stats.gov.sa

(Daleel – دليل) ش�وط استخدام تط�يق

استخدام محتوى المستخدم

اإلقرار بأن تطبيق )دليل( ال يتحمل أية مسؤولية عن أي استخدام ألي محتوى مستخدم تم وضعه أو تخزينه أو رفعه من قبلك.. 4

اإلقرار بأن تطبيق )دليل( ال يتحمل أية مسؤولية عن أي خسارة أو أضرار قد تلحق بمحتوى المستخدم.. 5

اإلقرار بأنه ال يقع على عاتق تطبيق )دليل( أي التزام بأن يقوم بمراقبة أو مسح محتوى المستخدم وألي غاية كانت.. 6

اإلقرار بأنه يحق لتطبيق )دليل( أن يختار وبناًء على تقديره المطلق أن يقوم بمراقبة ومراجعة بعض أو كل محتوى المستخدم، ولكن في حال . 7
قيامه بذلك فإنه ال يتحمل أية التزامات أو مسؤوليات من أي نوع. 

اإلقرار بأنه يحق لتطبيق )دليل( وفي أي وقت كان إزالة أو تعديل أي محتوى مستخدم ألي سبب كان، ودون الحاجة إلى منح أي إشعار . 8
بذلك، ودن تحمله ألية مسؤولية تجاهك.



stats.gov.sa

(Daleel – دليل) ش�وط استخدام تط�يق

ملكية تطبيق )دليل( وحقوقها

تعود ملكية تطبيق )دليل( للهيئة العامة لإلحصاء ويتم تشغيله بمعرفتها.. 1

حقوق الملكية الفكرية لجميع الواجهات البصرية، والرسوم البيانية، والتصاميم، والمعلومات، والمحتوى، والبرمجيات المستخدمة، والخدمات . 2
األخرى، باإلضافة إلى جميع عناصر تطبيق )دليل( وكود الحاسوب الخاص بالتطبيق كلها مملوكة بشكل حصري وخالص للهيئة العامة لإلحصاء 

أو الجهات التي قد تنيبها الهيئة مستقبال في تشغيله. 

جميع العالمات التجارية، وعالمات الخدمات، واألسماء التجارية مملوكة للهيئة العامة لإلحصاء مالكة )دليل(. . 3

استخدام العالمات التجارية التي تعود إلى الغير على تطبيق )دليل( ال يدل على أي مصادقة من قبل الهيئة العامة لإلحصاء لمثل هذه الجهة . 4
صاحبة العالمة التجارية، كما ال يدل على وجود أية عالقة عمل معها من أي نوع.

ال يوجد في تطبيق )دليل( ما يمكن أن يتم تفسيره على أنه يمنح أي شخص أو أية جهة أي حق أو رخصة في تقديم أية خدمات من أي نوع . 5
ألي طرٍف من األطراف، سواء كانت خدمات مجانية أو بمقابل.
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إنهاء الحسابات على تطبيق )دليل(
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يحق لمسئولي تطبيق )دليل( المفوضين من الهيئة العامة لإلحصاء ووفًقا لسلطتها التقديرية أن يقوموا بما يلي:

أوال اإلنهاء من قبل )دليل(

إنهاء الحساب الخاص بك أو منع دخولك إلى التطبيق، أو ألي جزء منه، ألي سبب كان، ودون إبداء السبب.. 1

وقف استمرار التطبيق، أو أية خدمات ذات عالقة، أو إنهاء أية رخصة أو إذن تم منحه لك بموجب هذه الشروط واألحكام، وذلك في أي وقت . 2
كان، ودون الحاجة إلى إرسال إشعار مسبق بذلك. 

إنهاء حسابك في حاالت الشك في وقوع انتهاك لشروط استخدام التطبيق. . 3

في حال الشك في وجود نشاطات احتيالية أو غير قانونية يحق للهيئة العامة لإلحصاء مالكة تطبيق )دليل( أن تقوم بإحالة األمر إلى الجهات . 4
المختصة بإنفاذ القانون واألنظمة ذات العالقة.

مع مالحظة أن تطبيق )دليل( ال يعد مسؤوال قانونيا في مواجهتك عند إنهاء حسابك، وتأتي هذه الحلول باإلضافة إلى أية حلول أخرى يتمتع . 5
بها التطبيق بموجب القانون أو قواعد العدالة. 
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 ثانيا اإلنهاء من قبلك

في حال لم تكن راضًيا عن تطبيق )دليل( نرجو أن تخبرنا بذلك من خالل التواصل المباشر مع مسئولي التطبيق لتوفير متطلبات تطويره التي 

ترضي وتلبي حاجات مستخدميه، كما أن بإمكانك مغادرة التطبيق والتوقف عن استخدامه إن رغبت في ذلك.

عند استخدامك لتطبيق )دليل( قد تتعرض لمحتويات خاصة بالمستخدمين ، وقد تعد غير قانونية أو غير صحيحة أو مرفوضة، فالتطبيق غير مسئول عن 

ذلك بأي شكل من األشكال، وبمجرد استخدامك للتطبيق فأنت تقر بتنازلك عن أية حقوق قانونية في مواجهة التطبيق فيما يتعلق بهذا المحتوى.

إخالء المسؤولية )ابراء الذمة(
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اإلشعارات

يحق لتطبيق )دليل( أن يقوم بإرسال اإلشعارات الموجهة إلى مستخدميه من خالل البريد اإللكتروني، أو الرسائل النصية، أو من خالل وضع . 1
اإلشعار على تطبيق )دليل( اإللكتروني.

ه إليكم من خالل البريد اإللكتروني، سيتم اعتبار أن اإلشعار قد تم تسلمه من قبلكم بعد مرور )24( ساعة من . 2 في حال تم توفير اإلشعار الموجَّ
وقت إرساله، ما لم يكن قد تم مسبقا إبالغ إدارة التطبيق بأن البريد اإللكتروني المسجل للمستخِدم غير صالح أو ال يعمل أو قد تم تغييره.

في حال تم اإلشعار بوضعه على تطبيق )دليل( فسوف يتم اعتبار أنه قد تم إيصاله للمستخدم بمجرد وضعه على التطبيق.. 3

قد يتم الحقا في المستقبل تزويد تطبيق )دليل( بمجموعة أخرى من الخدمات التي توفرها الهيئة العامة لإلحصاء وهي المالك والمطور 

للتطبيق، وهذا قد يستوجب إرسال عدد من اإلشعارات للمستخدمين، وذلك وفًقا لآلتي: 
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 مع أطيب األمنيات لكم بدوام التوفيق والسداد


