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تتبع المكتبة الرقمية السعودية لوزارة التعليم العالي وتتيح خدماتها لمنسوبي الجامعات
والكليات الحكومية واألهلية ومؤسسات التعليم العالي األخرى في المملكة العربية السعودية.
إن دخولك على بوابة المكتبة الرقمية السعودية يعني قبولك لجميع الشروط واألحكام الواردة
هنا المتعلقة بالبوابة ،وأي شروط أخرى يتم نشرها وتحديثها على بوابة المكتبة الرقمية
السعودية.
إذا كنت غير موافق على هذه الشروط واألحكام يرجى عدم استخدام بوابة المكتبة .وتحتفظ
المكتبة الرقمية السعودية بحق تغيير أو تعديل أو إضافة أو إزالة أجزاء من هذه الشروط
واألحكام وفقا لتقديرها في أي وقت وبدون إشعار مسبق.
يرجى مراجعة سياسة االستخدام لبوابة المكتبة بشكل دوري لالطالع على أي إضافة أو
تعديل ،علما أن استمرار استخدامك للبوابة بعد نشر أي تغييرات يعني موافقتك على هذه
التغييرات.
جميع المحتويات  ،بما في ذلك النصوص الكاملة للكتب والوثائق ،والتصميم والصور
والبرامج والنصوص وغيرها من المعلومات (إجماال " ،المحتوى") هي من ممتلكات
المكتبة الرقمية السعودية.
جميع محتويات المكتبة الرقمية السعودية محمية بموجب قوانين وأنظمة حقوق المؤلف
وغيرها من قوانين الملكية الفكرية.
ال يجوز لك نسخ أو عرض أو توزيع أو تعديل أو نشر أو إعادة إنتاج أو تخزين أو نقل أو
إنشاء أعمال اشتقاقية  ،أو بيع أو ترخيص جميع أو أي جزء من محتويات  ،أو منتجات أو
خدمات المكتبة ،والتي تم الحصول عليها من هذه البوابة بأي وسيلة وألي أحد ،ما عدا ما
ينص عليه بشكل صريح.
يمكنك تنزيل أو طباعة المحتويات من البوابة الستخدامك الشخصي فقط ،وليس لالستخدام
التجاري ،شريطة عدم المساس بجميع حقوق التأليف والنشر واتفاقيات الملكية الفكرية
األخرى .كما ال يجوز لك القيام باسترجاع كميات كبيرة وبشكل منتظم لمحتويات المكتبة من
اجل إنشاء مجموعات من البحوث والدراسات أو بناء قاعدة معلومات سواء بشكل مباشر أو
غير مباشر.
يمنع بشكل قطعي استخدام برامج جلب البيانات للوصول إلى محتويات بوابة المكتبة  ،كما
يمنع استخدام برامج جمع العناوين البريدية من البوابة ألغراض غير مناسبة أو استخدامها
ألغراض الدعاية التجارية.
ال يجوز لك استخدام بوابة المكتبة الرقمية السعودية لنشر أو توزيع أي معلومات (بما في
ذلك البرمجيات أو المحتويات األخرى) والتي تعد غير قانونية  ،أو تنتهك أو تتعدى على
حقوق أي شخص آخر  ،أو المسيئة ألي جهة كانت ،أو المواد اإلباحية والمبتذلة  ،أو تحتوي
على الفيروسات أو غيرها من المكونات الضارة  ،أو التي ال تجيزها األنظمة المحلية
والدولية.
قد يحتوي الموقع على روابط إلى مواقع أو خدمات أخرى وفرتها المكتبة لمساعدتك وتيسير
وصولك للمحتويات االلكترونية  ،وال تتحمل المكتبة المسئولية عن محتويات تلك المواقع
وخدماتها ،من إعالنات أو منتجات أو مواد أخرى موجودة أو متاحة على تلك المواقع.
إن استخدامك للكتب والمصادر األخرى التي قد تحتوي عليها بوابة المكتبة  ،وجميع
المحتويات التي قمت بتحميلها أو طباعتها من القاعدة أو الموقع بشكل عام تخضع للقوانين
واألنظمة المحلية والدولية ،وأي تعدي على حقوق اآلخرين سواء الخاصة بالملكية الفكرية
أو غيرها يقع تحت مسؤوليتك الشخصية بشكل كامل.

