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 "(.الموقع)يشار إليه فيما بعد بـ "صندوق بلومس للفنون )ج.م( مرحبًا بكم في موقع 

نكون ، لذلك  الواردة في "شروط االستخدام" هذه، على الشروط  ، دون تحفظيشكل استخدام الموقع موافقة

 بعض الوقت في قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع. شاكرين لو كّرستم 

قبل   من  وتشغيله  الموقع  إدارة  )ج.م(  تتم  للفنون  بلومس  )أعاله:    580365849المرقمة  صندوق 

  موظفين والمديرين ، فهذا يعني أيًضا عدم مسؤولية الالصندوقحيثما تم تحديد عدم مسؤولية "(. لصندوقا"

 ، ومن يعملون تحت سلطتها أو نيابة عنها.وأعضاء الجمعية

، ودون الحاجة إلى لحق في تحديث شروط االستخدام هذه، من وقت آلخر، وفقًا لتقديرهبا  قالصندويحتفظ  

، ستتمكن  فيها إلى موقع الويب إخطار مسبق. سيتم تطبيق صالحية التغيير من لحظة نشره. في كل مرة تدخل  

 من قراءة شروط االستخدام في أحدث إصدار لها.

 

 أ. عام 

المستخدمون .  1 الموقع، سيتمكن  أمور أخرى، من  ات /كجزء من  تلقي معلومات عامة حول  ضمن  ، من 

عن االتصال  الصندوق، ومراجعة منشورات  الصندوق للفنانين، فضالً  والمنح  الدعم،  ، وتقديم طلبات 

 . بالصندوق

قد يشتمل الموقع على محتوى وإعالنات وصور ونصوص ومقاطع فيديو وما إلى ذلك )في هذه الفقرة    .2

 " "معلوماتأدناه:  أو   / و  من"(.  مضامين "  لشروط   لذلك  المخالفة  المحتويات  استخدام  أن  الواضح 

لقانون األطراف الثالثة بما في وق الملكية الفكرية التي يملكها حسب ااالستخدام هذه قد يشكل انتهاًكا لحق

 . ذلك على سبيل المثال ال الحصر حقوق الطبع والنشر و / أو أي حق آخر يخصهم

التشهير ، وقانون  يلتزم مستخدمو الموقع بالتصرف وفقًا ألحكام أي قانون، بما في ذلك قانون مكافحة . 3

، مع مسؤولية شخصية بعدم انتهاك ، بحسن نية، وقانون حقوق التأليف والنشرحماية الخصوصية

 القانون. 



 

 

 

 

قع قد تم توفيرها من  في ضوء احتمال أن تكون أجزاء من المعلومات والمحتوى الذي يظهر على المو  .4

ن انتهاك  ع   يكوَن مسؤواللن    الصندوق، فإن  الصندوققبل أطراف ثالثة ليست تحت سيطرة أو مسؤولية  

الفكرية الملكية  النشر،  قوانين  حقوق  انتهاكات  عن  انتهاك وال  أو  القذف  أو  التشهير  ألضرار  وال   ،

المستندات الخاصة واألسرار الشخصية  الخصوصية أو انتهاك أي قانون آخر، بما في ذلك الكشف عن  

 أو األمور المتعلقة بتواضع الفرد من قبل تلك األطراف الثالثة. 

، بما في ذلك النص و / أو الصورة  لنسخ المعلومات من الموقع  ات /تخدمينإن اإلمكانية الممنوحة للمس.  5

صراحةً على إمكانية القيام بذلك بشأنها  و / أو أي بيانات أخرى، تقتصر على التفاصيل التي تم النص  

وليس   والخاص،  الشخصي  لالستخدام  إذنًا  الخيار  هذا  يعتبر  االستخدام.  من  المحددة  للشروط  ووفقًا 

 ألغراض التسويق أو اإلعالن أو التداول. 

للمعلومات   في  .6 المعلومات والصندوق  أي استخدام  المناسب ألصحاب  يتعين إعطاء االئتمان  بطريقة  ، 

 الموقع. رابط، يجب إضافة مرجع أو واضحة وبارزة. حيثما أمكن 

 امة الناس. تتطلب بعض األنشطة على الموقع التسجيل مسبقًا. اعالموقع مفتوح لالستخدام . 7 

م للحصول  ، كجزء من مشاركته / مشاركتها في عملية التقدي الذي يستخدم موقع الويب   ة/للمستخدم يحق    .8

، وفقًا لشروط االستخدام هذه وخاضعة للوائح الخاصة بـتوزيع دعم  على دعم المؤسسة والمنح، القيام بذلك

 والمنح وأحكام أي قانون. الصندوق

الخاص ودون   ؤقت أو دائم، وفقًا لتقديرهللصندوق منع أي شخص من استخدام الموقع، بشكل ميجوز  .  9

 من الحاالت التالية: يشمل أيًا إشعار مسبق، 

 . ارتكاب عمل غير قانوني و / أو انتهاك أحكام القانون ؛أ

 ب. مخالفة شروط هذه اللوائح.

 . تعمد تقديم معلومات غير صحيحة؛ ت 

أو أي من الموردين و / أو أي طرف  . القيام بعمل من شأنه اإلضرار بالتشغيل السليم للموقع و /  ث 

 ثالث ؛

 

 ب. سياسة الخصوصية 

، ملء استمارات التسجيل التقدم للحصول على الدعم والمنح، حسب الحالة  يتطلب استخدام الموقع لغرض .1

 .  1981-5771التي يتم فيها إدخال "معلومات حساسة" على النحو المحدد في قانون حماية الخصوصية  



 

 

 

 

ي  أنه ال  إذا يجب توضيح  وأنه  الدعم والمنحة ،  التسجيل لطلب  للقانون بملء استمارة  وفقًا  التزام  وجد 

االحتفاظ بالمعلومات المقدمة كجزء بتعهد  ي  الصندوق، فإن  دتك وبموافقتكاخترت القيام بذلك بمحض إرا

شكال ولن يتم استخدامها بأي شكل من األ  الصندوقمن التطبيق بشكل آمن )كما هو مفصل أدناه( من قبل  

ات  المعلوم  ألطراف ثالثة  ينقل الصندوق. لن  الصندوقباستثناء فحص أهليتك للحصول على الدعم ومنحة  

له إعطاؤها  سيتم  التي  من    الحساسة  المعلومات.  يعطي  الذي  الشخص  موافقة  هذه  دون  حماية  أجل 

الحساسة الصندوق،  المعلومات  الخصوصية،  وف  يعمل  حماية  قانون  ألحكام  وحماية ،  1981قًا 

 (. 2017)تأمين المعلومات( )الخصوصية 

حدد هويتك الشخصية   ر حساسة كما هو مذكور أعاله وال تجمع واستخدام معلومات غي  للصندوقيجوز  .  2

يره  و تغي، من أجل تحسين موقع الويب أو إثرائه أأثناء استخدام موقع الويب وتصفحهوالتي تراكمت عنك  

يق التي  الخدمات  لتحديث  واالجتماعات الصندوقدمها  وكذلك  األحداث  المعلومات حول  ذلك  في  بما   ،

ام هذه  ، يجوز للصندوق استخد ئية والمقاالت. باإلضافة إلى ذلكوتسليم االستبيانات والدراسات االستقصا

مات إليك شخصيًا أو ال تحدد بشرط أال تشير المعلو  المعلومات ألغراض إحصائية، الحتياجاته الخاصة،

هويتك الشخصية. لقد تم توضيح واالتفاق على أنه عند استخدام و / أو التسجيل على موقع الويب، قد 

الصندوق يسمح    يقوم  مما  بك  الخاص  الكمبيوتر  جهاز  على  ملفات  على    للصندوقبزرع  بالتعرف 

إزال  ة/المستخدم ستتم  االرتباط(.  تعريف  )ملفات  التصفح  الذي أثناء  المتصفح  باستخدام  الملفات  هذه  ة 

 تستخدمه ووفقًا لتعليمات الشركة المصنعة للمتصفح. 

، بما إلى طرف ثالث  ات /الشخصية للمستخدمين، يحق للصندوق نقل البيانات على الرغم المذكور أعاله. 3

في ذلك سلطات إنفاذ القانون في الدولة، في الحاالت التي يوجد فيها خوف حقيقي من ارتكاب فعل أو  

، أو إذا تلقى الصندوق أمًرا اصر أو عاجز(يضر و / أو قد يلحق الضرر بأي طرف ثالث )مثل ق تسيب 

 أو اإلجراءات القانونية. إلى طرف ثالث، وكذلك في أي نزاع  ة/قضائيًا يوجهه بتسليم تفاصيل المستخدم

سيتم تخزين المعلومات التي يتم جمعها عنك بشكل آمن كما هو مذكور أعاله في قاعدة بيانات يديرها    .4

 القانون بواسطة الصندوق. 

إن مجرد استخدام موقع الويب يشكل موافقتك على سياسة الخصوصية هذه وسيتم تخزين تلك المعلومات   .5

، سيتم استخدام المعلومات الواردة  يانات المذكورة أعاله. في أي حالعدة البالخاصة بك وإدارتها في قا 

 في قاعدة البيانات هذه وفقًا لألحكام المذكورة أعاله أو وفقًا ألحكام أي قانون.

 

 



 

 

 

 

 حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية   ج.

وحقوق  .  1 فيه  التأليف  الواردة  والمعلومات  المقدمة  والخدمات  الموقع  في  الفكرية  والملكية  ملك النشر 

 باستخدامها في إطار الموقع. للصندوقأطراف ثالثة سمحت الصندوق أو 

تباسات(. يحظر إجراء  يجب أن يشير الشخص الذي يقتبس من محتوى الموقع إلى مصدر االقتباس )االق .2

أو تغيير آخر في المادة أو أي عمل مسيء في العمل من شأنه اإلضرار بشرف أو سمعة  أي تشويه  

 صاحب حقوق التأليف والنشر فيه.

ال يجوز نسخ المعلومات أو توزيعها أو بثها أو نشرها في أي مكان أو تنسيق أو وقت وفي أي وسيلة 

، بما في ذلك الوسائط الرقمية، دون التلفزيون والصحافة وما إلى ذلك(إعالمية بشأن قضية ما )اإلذاعة و

المعلومات.    خطيةموافقة   قاعدة    يحظرمسبقة من أصحابها من حقوق  أو  للموقع  تجاري  استخدام  أي 

 البيانات أو المعلومات الواردة فيه.

، على سبيل  الملكية الفكرية  مة تتعلق بحقوقيجب االمتناع عن إزالة أو مسح أو تعطيل أي إشعار أو عال.  3

 عالمة حقوق النشر © أو العالمة التجارية ®، المصاحبة للمحتويات التي سيتم استخدامها.  -المثال 

بذل جهودًا  ، وإذا تم اكتشاف حدوث انتهاك، فسي قصارى جهدها لمنع انتهاكات الحقوق  يبذل الّصندوق.  4

 أصحاب حقوق المعلومات. فورية إلزالة المعلومات المخالفة فور االتصال ب

 

 روابط  د.

والمخصصة لراحة   ملك الصندوقيحتوي موقع الويب على روابط أو مراجع لمواقع ويب أخرى ليست  .  1

"  ات /المستخدمين  يلي:  )فيما  اإلنترنت  على  المنشور  المحتوى  على  بالعثور  والسماح  المواقع فقط 

 "(. األخرى

، أو متحكما أو  الصندوق أو ما ينوب عنه وليس مسؤوالال يتم نشر محتويات المواقع األخرى من قبل  .  2

الموافقة على محتمشرفًا ع إلى  المحتويات ال تشير  لهذه  الموقع  وياتها وال تشكل  ليها. حقيقة أن روابط 

أي جانب  كي المحتويات في مجال الخصوصية و، وممارسات مال، وحداثتها، وقانونيتهاضمانًا لموثوقيتها

 .تشغيلهاآخر تشارك في 

التعليمات الواردة أدناه على  .  3 التعليمات األخرىاستخدام هذه الروابطتنطبق  تنتقص من  لشروط   ، وال 

 روابط المواقع األخرى، ما لم يُنص على خالف ذلك في هذا الموقع، ال توجد عالقة  االستخدام. فيما يتعلق ب



 

 

 

 

أي سيطرة أو حق    للصندوق، وليس  وأصحاب مواقع األطراف الثالثة  قالصندوقانونية أو تجارية بين     

المواد   لمحتوى  وليست مسؤولة  المواقع  الموجودة على هذه  المواد  الطرف على  الموجودة على مواقع 

 الثالث.

أن الروابط الموجودة في الموقع ستكون صحيحة وستقودك إلى موقع ويب نشط،    قيضمن الصندوال  .  4

روابط  ، أو االمتناع عن إضافة  التي كانت موجودة بها في السابق  أيًضا إزالة الروابط  للصندوق ويحق  

 المطلق.كل شيء حسب تقديره  -جديدة 

   ، ناتج عن خسارة أو مصاريف أو خسارة أو ضرر، مباشر أو غير مباشرتحميل الصندوق أي  لن يتم  .  5

 ة. /وأي استخدام لها هو من مسؤولية المستخدم  خرى أو المحتوى الذي يظهر عليه،استخدام المواقع األ

 

 ه. التسجيل والقائمة البريدية 

الويب و / أو إدخال التفاصيل لتلقي معلومات تسويقية  ، مهما كانت على موقع  التسجيل في القائمة البريدية .1

للصندوق و / أو التي تم   ة/أو معلومات أخرى، باإلضافة إلى استخدام المعلومات التي قدمها المستخدم 

البريد اإللكتروني ورقم   أثناء استخدام الموقع، بما في ذلك االسم الكامل وعنوان  تجميعها عنه / عنها 

يتم تنفيذه وفقًا ألحكام القانون وسياسة الخصوصية الخاصة بالموقع، والتي تعد جزًءا  الهاتف وما شابه، س

، عن  ، إلى الحد المذكور أعالهقديم طلب إلزالة من القائمة البريديةيتم تاالستخدام.  ال يتجزأ من شروط  

 طريق االتصال بالصندوق من خالل الموقع اإللكتروني. 

، حتى يكون استخدام الموقع ممكنًا ة تقديم تفاصيل دقيقة وصحيحة/ستخدم عند االقتضاء، يجب على الم .2

 بسرعة ودون مشاكل. 

يحظر كتابة بيانات شخصية مزيفة وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الصندوق و / أو  

 طرف ثالث قد يتعرض لألذى.

 

 المسؤولية  غياب و.

نات.  1 أي ضرر  الصندوق مسؤولية  يتحمل  االع ال  الناتجةج عن  المعلومات  على  من  تماد  أمور  ،  ضمن 

 ، إلخ. عدم مالءمة، عن أخطاء أو تناقضات أو أخرى

 عن استخدام موقع المؤسسة وقواعد البيانات.   ة/الوحيد  ة/ هو المسؤول  ة/المستخدم . 2

 



 

 

 

 

بتأمين المعلومات على الموقع باستخدام أنظمة أمن المعلومات المتقدمة. في الوقت نفسه   يقوم الصندوق.  3

، ال يمكن ضمان أن الخدمات والمعلومات الموجودة على موقع الويب والخوادم ستكون في مأمن تماًما  

ية أو  على أجهزة الكمبيوتر و / أو الكشف عن معلومات شخص االختراقو / أو محاوالت  االختراقمن 

خاصة أو سرية. الصندوق غير مسؤول عن أي ضرر قد يلحق بالبيانات و / أو المستندات و / أو قواعد 

البيانات و / أو أي معلومات أخرى تم تسليمها لحيازته وهي موجودة في قواعد البيانات، بما في ذلك 

المعلو اختراق  من  ثالث  طرف  تمكن  حالة  في  والمعلومات  البيانات  هذه  بها  فقدان  يحتفظ  التي  مات 

 الصندوق و / أو إساءة استخدامها.

وتعطل و /  ، دون انقطاع  كما يجب استخدامها  و  ال يضمن الصندوق أن الخدمة المقدمة على موقع الويب .  4

في األجهزة أو البرامج   الخللمن الوصول غير القانوني أو األضرار أو األعطال أو    أو ستكون محمية

االتصاالت في الصندوق أو أي من مورديه ولن يتحمل الصندوق أي مسؤولية عن ذلك، سواء  خطوط  أو  

 بشكل مباشر أو غير مباشر. 

أو أي طرف ثالث كنتيجة مباشرة أو غير   ة/لن يكون الصندوق مسؤوالً عن أي ضرر يلحق بالمستخدم .  5

 مباشرة الستخدام الموقع. 

محتوى على الموقع  تحمل الصندوق أي مسؤولية عن المنشورات من قبل أطراف ثالثة نتيجة نشر  لن ي.  6

و   Googleلمنشورات أو المعلومات أو المحتوى الذي يظهر في محركات البحث مثل  ، بما في ذلك ا

Bing  ل  كون مسؤوالً عن إزالة المحتوى المنشور على هذه المواقع )مثوما إلى ذلك وبشكل عام لن ي

 فهرس محرك البحث(.

 

    الخدمة وإيقاف  الموقع في تغييرات ز.

، بما في ذلك هيكل الموقع، والخدمات المقدمة بالحق في إجراء أي تغييرات على الموقع  يحتفظ الصندوق.  1

الوحيد ودون    ومحتواه، ونطاقه وتوافره، والروابط وأي تغييرات أخرى يراها مناسبة، وفقًا لقراره  ،فيه

 الحاجة إلى تقديم إشعار مسبق على الموقع. 

أي مطالبة أو مطالبة ضد الصندوق إلجراء مثل هذه التغييرات، أو بسبب األعطال   ة/ لن يكون للمستخدم.  2

 التي ستحدث أثناء تنفيذها. 

 في أي وقت إغالق الموقع والتوقف عن تقديم الخدمات من خالله. يقرر الصندوققد . 3

 



 

 

 

 

 التحكيم ومكان القانون ح.

ا.  1 استخدام  على  تنطبق  التي  هي  إسرائيل  دولة  قوانين  الحصري  فقط  المكان  البيانات.  وقواعد  لموقع 

لالختصاص القضائي ألي شيء وكل ما ينشأ عن شروط االستخدام هذه أو عن استخدام الموقع وقواعد  

 البيانات هو في المحاكم المعتمدة في مدينة تل أبيب فقط. 

 "اتصل بنا". استمارةألي سؤال بخصوص استخدام الموقع، يمكنك االتصال بنا باستخدام . 2

 

 

 


