TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF ع ععع عععع عع عععع ع ععع ع
TEAMUP WEBSITE

( اللكترونيTEAMUP) ععععع

These Terms and Conditions are divided into the سمت الشروط والحك ام الماثلل ة إل ى
قس ل ت
following sections:
:المواد التالية
A. An introduction;
 المقدمة؛ و.1
B.
A disclaimer of liability;
C.
The standards for using the Teamup
 إخلء المسئولية القانونية؛ و.2
website; and
 مع ايير اس تخدام موق ع تيم أب.3
D. General provisions.

اللكتروني؛ و
.أحكام عامة

.4

You must accept these Terms and Conditions in
full if you are: accessing, using, or browsing the
http://teamup.sa website (“User”), and/or are a
potential client (“Client”) interested in offering
to hire – through the Website – one or more
freelancers of whom have diverse credentials,
expertise,
and
work
experiences
(“Freelancer/s”).

يجب عليك قبول هذه الشروط والحكام
بالكام ل عن د وص ولك إل ى الموق ع
( أو تعيين هhttp://teamup.sa) اللك تروني
أو إذا/ و،("أو تص فحه )"عععع عععع
كنت عميل محتمل )"ععععع ع"( مهتم ا
 لتعيي ن-ع بر الموق ع- بتق ديم ع رض
 واح د،مصمم عامل على حسابه الخاص
By accessing, using, or browsing the Website,  م ن ذوي الم ؤهلت والدراي ة،أو أك ثر
you hereby acknowledge that you have read, الفني ة والخ برات العملي ة المتنوع ة
understand, and agree to be bound by the
.(")"عععععع ععع ععععع ععععع
Teamup Terms and Conditions hereinafter. If you
wish to send a request to hire a Freelancer
through the Website, you must [Accept] these
Terms and Conditions before proceeding with
the request to hire – in order to confirm that you
have read, understand, and agree to be bound by
these Terms and Conditions. If you do not agree
with these Terms and Conditions, you must not
proceed with sending a request to hire a
Freelancer through the Website.

بوص ولك إل ى الموق ع اللك تروني أو
 فإنك تقر بم وجب،استخدامه أو تصفحه
هذه الشروط والحك ام بأن ك ق د ق رأت
وتفهمت ووافقت على الل تزام بش روط
 وإذا م ا.مبيننة فيما يل ي
وأحكام تيمأب ال س
رغبت في إرس ال طل ب لتعيي ن مص مم
عامل على حسابه الخ اص ع بر الموق ع
 فعليك ]قبول[ هذه الشروط،اللكتروني
والحكام قب ل المض ي ق دما ف ي طل ب
 وذلك بهدف تأكيد أنك قد ق رأت،التعيين
وتفهم ت ووافق ت عل ى الل تزام به ذه
 في حين يجب علي ك،الشروط والحكام
عدم إرسال طلب التعيين لمصمم عامل
عل ى حس ابه الخ اص ع بر الموق ع
اللك تروني إذا ل م تواف ق عل ى ه ذه

.الشروط والحكام
1.

PREAMBLE

تمهيد
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يوفر موقع تيمأب شبكة تفاعلية ع بر
الن ترنت تتي ح إل ى العمي ل فرص ة
التواص ل م ع المص مم العام ل عل ى
مبينن ة
حسابه الخاص ذي الم ؤهلت ال س
 وإرس ال،ف ي الموق ع اللك تروني
.("طلب تعيينهم )"ععععععع
يعتبر المص مم العام ل عل ى حس ابه
، وليس عامل في تيمأب،الخاص حرا
حي ث يع د المص مم العام ل عل ى
مبينن ة
حسابه الخ اص ذا الم ؤهلت ال س
في الموقع اللكتروني منتس با فق ط
 ويمك ن للعام ل.إل ى ش بكة تيم أب
على حسابه الخاص أن يكون مصمما
أو/أو مط ور وي ب و/أو منتج ا و/و
أو أي عام ل/أو مخرج ا و/مص ورا و
على حس ابه الخ اص موه وب س بق
.ح العضوية إلى شبكة تيمأب
من ل ت
وأن س

(1)

صد بالعميل أي فرد أو مؤسس ة أو
يسق ت
 متخصص ة ف ي أي،ش ركة محتمل ة
 ترغب في تعيي ن عام ل،مجال عمل
عل ى حس ابه الخ اص ع بر الموق ع
اللكتروني بهدف العمل في مش روع
أو أك ثر م ن المش روعات المحتمل ة
 و.("الخاص ة بالعمي ل )"عععع ععع
يحق للعميل طلب تعيين عامل عل ى
حسابه الخاص واحد أو أك ثر )"عع ع
عععععع ع"( م ن ذوي الم ؤهلت
.مبيننة في الموقع اللكتروني
Thereafter, Teamup reserves the right to
ال س

(3)

 تحتف ظ تيم أب بح ق الب ت،بعد ذلك
 ف إذا اعت برت،ف ي طل ب التعيي ن
تيمأب أن طل ب التعيي ن مناس ب ول
 فعن دئذ،يخل بهذه الشروط والحكام
س توفر تيم أب اتص ال ناجح ا بي ن
المصمم العامل على حسابه الخ اص
والعمي ل ف ي س بيل التع اون بينهم ا

(4)

i.
Teamup offers an interactive online
network that allows Clients the opportunity to
connect with and request to hire Freelancers
whose credentials are provided on the Website
(“Services”).
ii.
A Freelancer is independent and is not an
employee of Teamup. Freelancers, whose
credentials are provided on the Website, are only
members of the Teamup network. A Freelancer
may be a designer, producer, web developer,
illustrator, director, and/or any talented
freelancer who has been formerly granted
membership to the Teamup network.

iii.

A Client is any potential individual,
organization, or company of any field of work
interested in hiring a Freelancer through the
Website in order to work on one or more of the
Client’s potential projects (“Project/s”). A Client
may request to hire one Freelancer or more
(“Request to Hire”) whose credentials are
provided on the Website.

iv.
process the Request to Hire. If the Request to
Hire is deemed appropriate by Teamup in that it
does not infringe upon these Terms and
Conditions, Teamup will successfully connect
the Freelancer and Client for collaboration
(“Successful Connection”).

(2)

.(")"ععععععع عععععع
v.
Upon the Successful Connection, all and
any further dealings and communications
between the Freelancer and Client become the
responsibility of the Freelancer and Client. Such
dealings will, therefore, become independent
from Teamup. Teamup reserves the right to
exclude all and any liabilities with respect to the
Project as well as to any future agreements
between the Freelancer and the Client –
including but not limited to – scope of work,
deadlines, fee agreements, and methods of
payment (as further set out under Section B
below).

2.

DISCLAIMER OF LIABILITY

1.
Relationship of The Parties These Terms
and Conditions will not establish any
relationship of partnership, joint venture,
employment, or agency between Teamup and a
Client. Neither Teamup nor the Client will have
the power to bind the other party or to incur any
obligations on its behalf, without the other
party’s prior consent.

3.

Projects

i.
A Client hereby agrees that by choosing to
hire a Freelancer through the Website, all
dealings with the Freelancer are independent and
Teamup will not be involved in any of the
subsequent dealings between the Client and
Freelancer. A Client agrees to undertake all or
any risks that may arise out of the dealings.

 يتحمل كل من،عقب التصال الناجح
المصمم العامل على حسابه الخ اص
والعمي ل مس ئولية جمي ع المع املت
 وبالت الي،والتصالت الضافية بينهم ا
تستقل هذه المعاملت الضافية ع ن
 وتحتف ظ تيم أب ب الحق ف ي.تيم أب
إخلء طرفها م ن جمي ع المس ئوليات
 ومن،القانونية فيما يتعلق بالمشروع
أي اتفاق ات إض افية بي ن المص مم
،العامل على حسابه الخاص والعميل
بم ا ف ي ذل ك عل ى س بيل المث ال ل
الحص ر نط اق العم ل والمواعي د
النهائي ة واتفاق ات التع اب وط رق
صل ف ي البن د
الدفع )على النحو ال س
مف ن
.(ب أدناه
إخلء المسئولية القانونية

(5)
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العلق ة بي ن الطرفي ن ل تؤس س
-1
ه ذه الش روط والحك ام أي ة علق ة
شراكة أو مشروع مش ترك أو توظي ف
.أو توكي ل بي ن تيم أب وبي ن العمي ل
 ل يحم ل أي م ن،وبالضافة إل ى ذل ك
تيمأب أو العميل سلطة إلزام الط رف
 أو تحمي ل الط رف الخ ر أي ة،الخ ر
 ب دون الموافق ة،التزامات بالنيابة عن ه
.المسبقة على ذلك من الطرف الخر
المشروعات
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( واف ق العمي ل بمقتض ى ه ذه1)
الشروط والحك ام عل ى أن ه باختي اره
تعيين عامل على حس ابه الخ اص ع بر
 فإن كل المع املت،الموقع اللكتروني
م ع المص مم العام ل عل ى حس ابه
 وإن تيم أب ل ن،الخ اص تع د مس تقلة
تشترك في أي من المعاملت اللحق ة
بي ن العمي ل والمص مم العام ل عل ى
 وقد وافق العميل على.حسابه الخاص
مواجهة جميع المخاطر ال تي ق د تنج م

.عن المعاملت
ii.
Upon Successful Connection, Teamup will
no longer be liable for any dealings or
agreements between the Freelancer and Client.
This includes but is not limited to: untimely
delivery or non-delivery of Project by
Freelancer, inefficiency in executing the Project,
breaching of any agreements between Client and
Freelancer to execute Project, and or quality of
the Project.

4.Data Policy

i. All or any data or contact information a Client
provides Teamup with when using their
Services to Request to Hire Freelancer is
collected for the purpose of a Successful
Connection with the Freelancer.

 ل تظ ل،( عق ب التص ال الناج ح2)
تيم أب مس ئولة ع ن أي مع املت أو
اتفاق ات بي ن المص مم العام ل عل ى
 ويش مل ذل ك،حسابه الخاص والعميل
:على سبيل المث ال ل الحص ر م ا يل ي
التأخر في تسليم المشروعات أو ع دم
تسليمها ع ن طري ق المص مم العام ل
أو عدم الكفاءة/ و،على حسابه الخاص
أو خ رق أي/ و،ف ي تنفي ذ المش روع
اتفاقات بين العميل والمص مم العام ل
على حسابه الخاص فيما يتعل ق بتنفي ذ
.أو جودة المشروع/ و،المشروع
سياسة البيانات
-3
( به دف اقام ة اتص ال ناج ح م ع1)
،المصمم العامل على حس ابه الخ اص
معت ت ك ل البيان ات أو معلوم ات
ج ل
س
 ال تي يق دمها، أو أي منه ا،التص ال
العميل إلى تيمأب أثناء الس تفادة م ن
خدماتها طلبا لتعيين عامل على حسابه
.الخاص

ii. For purposes of the development of Teamup
Services, Teamup may further collect a Client’s
data on how the Services are being used by the
Client, such as the freelance designers the
Client views or engages with and/or the
frequency and duration of the Client’s
activities on the Website. Teamup may also use
the Client’s contact information to send
marketing communications, which a Client
may opt out of at any time.

،( لغ راض تط وير خ دمات تيم أب2)
ق د تجم ع تيم أب المزي د م ن بيان ات
العميل المتعلقة بكيفي ة تعيي ن العمي ل
 مثل المصممين المس تقلين،للخدمات
ال ذين يس تعرض العمي ل ملف اتهم أو
أو معدل ومدة أنشطة/ و،يتعامل معهم
.العمي ل عل ى الموق ع اللك تروني
 يحق لتيمأب تعيين،وبالضافة إلى ذلك
معلومات اتصال العمي ل به دف إج راء
 ويمكن للعمي ل ف ي،اتصالت تسويقية
أي وق ت أن يخت ار ايق اف ه ذه
.التصالت
iii. To ensure the privacy of the Freelancer,
Teamup may not provide the Client with any of
the Freelancers’ contact information prior to ( بهدف ضمان خصوص ية المص مم3)
the Successful Connection.
 ل ن ت زود،العامل على حسابه الخ اص

تيم أب العمي ل ب أي معلوم ات اتص ال
خاصة بالمص مم العام ل عل ى حس ابه
iv. Upon processing the Client’s Request to Hire
.الخاص قبل إتمام التصال الناجح
by Teamup, the Freelancer will be notified by

Teamup of the Client’s Request and will
thereafter contact the Client directly. Teamup
will not be involved in any of the subsequent ( عند مراجعة تيمأب لطلب التعيين4)
communications between the Client and the  تخط ر تيم أب،الص ادر م ن العمي ل
Freelancer, and will therefore not be collecting المصمم العام ل عل ى حس ابه الخ اص
any more data from the Client.

 وسيتص ل المص مم،عن ذل ك الطل ب
العام ل عل ى حس ابه الخ اص بع دئذ
 ول ن تش ترك تيم أب،بالعميل مباشرة
ف ي أي م ن التص الت اللحق ة بي ن
العميل والمصمم العامل عل ى حس ابه
v. Any information that is provided by the  وبالت الي ل ن تجم ع تيم أب أي،الخاص
Freelancer on the Website – including but not
.بيانات إضافية من العميل

limited to – the profile picture, name,
experience, and past work may not be used by
a User or Client for reasons unrelated to a
( ل يح ق للمس تخدم أو العمي ل5)
Project or the Services provided by Teamup.

vi. Any information transferred between the Client
and the Freelancer after the Successful
Connection is no longer the responsibility of
Teamup and is not governed by these Terms
and Conditions.

5.
Exclusion of Warranties, Representations, and
Guarantees Teamup does not warrant, represent, or
guarantee any of the following: (a) the accuracy of
the information provided by the Freelancer published
on the Website, (b) that the Freelancer’s information
is up to date, (c) the quality of the Freelancer’s work,
or (d) that the information provided by the Freelancer
can guarantee the exact desired result by the Client.

تعيي ن أي معلوم ات يق دمها المص مم
العام ل عل ى حس ابه الخ اص عل ى
 بما فيها على سبيل،الموقع اللكتروني
المث ال ل الحص ر ص ورة المل ف
الشخص ي والس م والخ برة والعم ال
 في أي أغراض غير ذات صلة،السابقة
بأح د المش روعات أو الخ دمات ال تي
.تقدمها تيمأب

 ل تظ ل،( بع د التص ال الناج ح6)
تيم أب مس ئولة ع ن أي معلوم ات
منقولة بين العمي ل والمص مم العام ل
 ول تخض ع ه ذه،عل ى حس ابه الخ اص
المعلوم ات إل ى الش روط والحك ام
.الماثللة
إخلء المس ئولية م ن التعه دات
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 ل تتعهد تيمأب:والقرارات والضمانات
 )أ( دق ة:أو تضمن أو تقر بأي مما يلي
المعلوم ات المقدم ة م ن المص مم
العامل على حسابه الخاص والمنشورة
(عل ى الموق ع اللك تروني؛ أو )ب
تحديث معلومات المصمم العامل على
حس ابه الخ اص؛ أو )ج( ج ودة عم ل
المصمم العامل على حس ابه الخ اص؛
،أو )د( ضمان تحقيق النتيج ة المح ددة
 بن اء عل ى،ال تي يرغ ب به ا العمي ل
المعلوم ات المقدم ة م ن المص مم

6.
Limitations and Exclusions of Liability A
Client must accept Teamup’s interest in limiting its
liability with respect to the independent dealings
between the Client and Freelancer. Teamup will not
be liable to the Client in respect of any of the
following:

- Direct or consequential damages arising out of
the dealings with the Freelancer, business
losses including commercial opportunities,
losses of management and office time;
- Damage to profits, income, revenue, or
anticipated savings;
- Corruption of any data, database, or software;
or
- Losses resulting from Freelancer’s refusal to
furnish Client with the final Project.

7.

Fees

.العامل على حسابه الخاص
تحدي د المس ئولية القانوني ة
-5
 يجب عل ى العمي ل الموافق ة:وإخلئها
عل ى ح ق تيم أب بتحدي د مس ئوليتها
القانوني ة فيم ا يتعل ق بالمع املت
المستقلة بين العميل والمصمم العامل
 حي ث ل ن تتحم ل،على حسابه الخاص
تيمأب المسئولية القانونية أمام العميل
:فيما يتعلق بأي مما يلي
 الض رار المباش رة أو الس تتباعية
المترتب ة عل ى المع املت م ع
 أو الخس ائر،الم وظفين المس تقلين
 أو،التجارية بما فيها الف رص التجاري ة
خسارة الوقت الداري والمكتبي؛ أو
 أو، الضرر بالرباح أو ال دخل او الع ائد
بالمدخرات المتوقعة؛ أو
 تل ف أي بيان ات أو قواع د بيان ات أو
برمجيات؛ أو
 الخسائر الناجمة ع ن رف ض المص مم
العامل عل ى حس ابه الخ اص لتس ليم
.المشروع النهائي إلى العميل

i.
Teamup may collect any administrative
fees from a Client for using its Services.
ii.
A Client acknowledges that any fee
arrangements between the Client and Freelancer
shall be decided and agreed upon only by and
between the Client and Freelancer. Fee
arrangements include but are not limited to the:
amount of fees, methods of payment, times of
payment, and/ or consequences of breaching the
said fee agreements.
iii.

Teamup will in no way be a party to these
fee agreements, and hereby limits all its
responsibilities towards any losses a Client may
incur as a result of their dealings with the
Freelancer – as stated above under Section B (4).

الرسوم
-6
يح ق لتيم أب تحص يل أي رس وم
(1)
.إدارية من العميل قبل تعيين خدماتها
يقر العميل بأن أي ترتي ب أتع اب
(2)
بينه وبين المصمم العامل على حس ابه
الخاص ل يسحدند أو يسوافتق علي ه إل فيم ا
بينه وبين المصمم العامل على حس ابه
 وتش مل ترتيب ات التع اب.الخ اص
:المذكورة على سبيل المثال ل الحصر
أو/ و،أو ط رق ال دفع/ و،مبل غ التع اب
أو ع واقب الخلل/ و،أوق ات ال دفع
.باتفاقات التعاب المذكورة
ل تعتبر تيمأب بأي طريق ة طرف ا
(3)
 فق د،باتفاق ات التع اب الم ذكورة
حددت تيمأب بموجب هذا النص كام ل
مسئولياتها عن أي خسائر ق د يتحمله ا
العمي ل نتيج ة لتع امله م ع المص مم

8.
Exclusion of Third Party Rights The Website
may include hyperlinks to other websites owned and
operated by third parties. Teamup does no not control
these third party websites, and holds no responsibility
for them or for any loss or damage that may arise
from the use of these third party websites by a User
or Client.

9.

TEAMUP STANDARDS

 كم ا ه و،العامل على حس ابه الخ اص
.(4) مذكور أعله في البند ب
: إخلء المسئولية من حقوق الغي ر.٧
م ن الممك ن أن يتض من الموق ع
اللك تروني رواب ط إل ى مواق ع
،إلكترونية أخرى يملكها الغير ويديرها
ول م تق ع ه ذه المواق ع اللكتروني ة
الم ذكورة الخاص ة ب الغير تح ت
 وبالت الي ل تتحم ل،س يطرة تيم أب
،تيمأب المسئولية ع ن ه ذه المواق ع
أو عن أي خسارة أو ضرر قد ي ترتب
عل ى تعيي ن المس تخدم أو العمي ل
.لهذه المواقع
معايير تيمأب
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التعه د بحس ن النواي ا والعم ل
-1
 العمي ل/ واف ق المس تخدم:النزي ه
بمقتضى هذه الشروط والحك ام عل ى
التزام حسن النوايا والعمل النزي ه ف ي
تعيي ن ه ذا الموق ع اللك تروني وف ي
.طلب تعيين عامل على حسابه الخاص
 العمي ل عل ى/وق د واف ق المس تخدم
التواص ل م ع المص مم العام ل عل ى
حس ابه الخ اص ب التوافق م ع القواع د
المقبولة اجتماعيا في المملكة العربي ة
.السعودية
Acceptable Use A User/Client must not use the

1.
Covenant of Good Faith and Fair Dealing A
User/Client herby agrees that their use of this Website
and their Request to Hire Freelancer are acts of good
faith and fair dealing. A User/Client agrees to
communicate with the Freelancer according to the
socially accepted norms of the Kingdom of Saudi
Arabia.

10.
Website to transmit or send unsolicited commercial
communication. A User/Client must not use the
Website for any purposes related to marketing
without Teamup’s express written consent. A
User/Client must not use the Website in any way that
causes, or may cause, damage to the Website or
impairment of its availability or accessibility; or in
any way which is unlawful, illegal, fraudulent or
harmful, or in connection with any unlawful, illegal,
fraudulent or harmful purpose or activity. A
User/Client must not conduct any systematic or
automated data collection activities (including
without limitation scraping, data mining, data
extraction and data harvesting) on or in relation to

 يج ب عل ى:الس تخدام المقب ول
-2
 العميل أل يستخدم الموقع/المستخدم
في نقل أو إرسال التص الت التجاري ة
 وأل يستخدم الموقع،غير المسموح بها
في أي غرض متعل ق بالتس ويق ب دون
 وأل،موافقة كتابية صريحة م ن تيم أب
 أو ق د،يستخدمه ب أي طريق ة تتس بب
 بالضرر في الموقع اللكتروني،تتسبب
أو ف ي م دى إت احته أو ف ي إمكاني ة
 أو ب أي طريق ة غي ر،الوص ول إلي ه
ش رعية أو غي ر نظامي ة أو احتيالي ة أو
ضارة أو ذات صلة بأي غرض أو نشاط

our Website without Teamup’s express written غير شرعي أو غير نظ امي أو احتي الي
 يج ب عل ى، وعلوة على ذلك.أو ضار
consent.

 العمي ل أل يق وم ب أي/المس تخدم
أنشطة آلية أو منهجي ة لجم ع البيان ات
:)بما فيها على سبيل المثال ل الحص ر
 والتحلي ل ال ذكي،جم ع المعلوم ات
للبيان ات واس تخراجها وجمعه ا( م ن
11. Copyright Notice This Website and its content
موقعن ا اللك تروني أو فيم ا يتص ل ب ه
are a copyright of Teamup - all rights reserved. All
بدون الموافقة الكتابي ة الص ريحة م ن
samples of works provided by Freelancers on this
.تيمأب
Website are copyrights of the Freelancers - all rights
reserved. Any redistribution or reproduction of part
or all of the contents provided on this Website in any
form is prohibited. A User/Client may not, except
with Teamup’s express written permission, distribute
or commercially exploit the content of the Website.
Nor may a User/Client transmit the content or store it
in any other website.

:إخط ار حق وق الت أليف والنش ر
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تمتلك تيم أب حق وق الت أليف والنش ر
الخاص ة به ذا الموق ع اللك تروني
 بينما، وكل الحقوق محفوظة،ومحتواه
يمتل ك الم وظفين المس تقلين حق وق
الت أليف والنش ر الخاص ة بك ل نم اذج
العمال المقدمة من جانبهم عل ى ه ذا
. وك ل الحق وق محفوظ ة،الموق ع
ويسحظتر أي نسخ أو إعادة توزيع لكل أو
لي جزء من المحتوى المقدنم على هذا
 ول يح ق.الموقع اللكتروني بأي شكل
 العمي ل توزي ع محت وى/للمس تخدم
الموقع اللك تروني أو اس تغلله تجاري ا
،إل بموافقة كتابية صريحة م ن تيم أب
 العمي ل نق ل/كم ا ل يح ق للمس تخدم
المحت وى أو تخزين ه ف ي أي موق ع
.إلكتروني آخر

12. Trademarks Teamup’s logos are trademarks.
Teamup does not give any User/Client permission to
use these trademarks in any form. Such use may
constitute an infringement of Teamup’s rights. Other
registered and unregistered trademarks or service
marks available on the Website may be the property
of the Freelancers or other respective owners. Unless  تعد شعارات تيم أب:العلمات التجارية
stated otherwise, Teamup does not endorse and are  ولم تصرح تيمأب إل ى،علمات تجارية
not affiliated with any of the holders of any such  عمي ل بتعيي ن ه ذه/أي مس تخدم
rights, and as such, Teamup cannot grant any license  وقد يمثل،العلمات التجارية بأي شكل
to exercise such rights.
 و.هذا التعيين تعديا على حقوق تيم أب

يح ق أن تك ون العلم ات التجاري ة
الخ رى أو علم ات الخ دمات المتاح ة
 المس جلة،عل ى الموق ع اللك تروني
 ملكي ة خاص ة،وغي ر المس جلة
ب الموظفين المس تقلين أو بالم الكين
13. Report Abuse Teamup hereby authorizes the  وفيم ا ع دا م ا ه و.الخري ن المعنيي ن
Freelancer to report a Client to Teamup in the event  ل م تتب ع،منص وص علي ه خلف ذل ك

تيمأب أو تصادق عل ى أي م ن م الكي
ه ذه الحق وق ،وعل ى ه ذا النح و ،ل
يمك ن لتيم أب أن تمن ح أي ترخي ص
بممارسة هذه الحقوق.

البلغ عن إساءة تعيين :س محت
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تيم أب ،بمقتض ى ه ذه الش روط
والحك ام ،للموظ ف المس تقل ب إبلغ
تيمأب ع ن العمي ل ،ف ي حال ة إس اءة
تعيين الخدمات )أو أي شك ف ي ذل ك(
استنادا على ه ذه الش روط والحك ام.
وقد وافق المستخدم /العميل عل ى أن
تحتفظ تيمأب بالحق في اتخ اذ الق رار
حول ما إن كانت أي إساءة تعيين ،يبلغ
عنه ا المص مم العام ل عل ى حس ابه
الخاص ،تخل بهذه الشروط والحك ام.
وفي حال ق ررت تيم أب أن الموض وع
مح ل البلغ يخ ل به ذه الش روط
والحك ام ،تحتف ظ تيم أب بحقوقه ا
مبيننة ف ي البن د د ) ،(2بم وجب ه ذه
ال س
الشروط والحكام.

أحكام عامة
-4
التع ويض :يسع وضض المس تخدم/
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العميل تيمأب ،بموجب ه ذه الش روط
والحكام ،ويتعهد بإبقائه ا معوض ة ع ن
أي خس ائر أو أض رار أو تك اليف أو
التزامات أو نفقات )بم ا فيه ا النفق ات
القانونية على سبيل المثال ل الحص ر(
التي تكبدتها تيمأب بسبب أي دعوى أو
إخلل يص در م ن ج انب المس تخدم/
العمي ل فيم ا يتعل ق ب أي م ن ه ذه
الشروط والحكام.
-2
)(1

of abuse (or any suspicions thereof) of the Services
pursuant to these Terms and Conditions. A
User/Client hereby agrees that Teamup reserves its
right to determine whether or not any report of abuse
received from the Freelancer constitutes a breach of
these Terms and Conditions. If Teamup determines
the subject matter of the report of abuse to be a
breach of these Terms and Conditions, Teamup
hereby reserves its rights that are further stated in
Section D (2).

GENERAL PROVISIONS

14.

1. Indemnity A User/Client hereby indemnifies
Teamup and undertakes to keep Teamup
indemnified against any losses, damages, costs,
liabilities and expenses (including without
limitation legal expenses) incurred or suffered by
Teamup arising out of any claim or breach caused
by the User/Client of any provision of these Terms
and Conditions.

الخلل الشروط والحكام
ب دون الخلل ب أي م ن حق وق
Without prejudice to Teamup’s other rights, if
Breaches of Terms and Conditions

15.
i.

a User/Client breaches these Terms and
Conditions in any way, or if we reasonably
suspect that a User/Client has breached these
Terms and Conditions in any way, we may: (a)
send one or more formal warnings; (b) deny
the User/Client the Service and/or any future
Requests to Hire Freelancers; (c) block
computers using their specific IP addresses
from accessing the Website; and/or (d) bring
court proceedings against the User/Client for
breach of contract or otherwise.

ii.

Where Teamup denies a User/Client their
Services or blocks their access to the Website,
the User/Client must not take any action to
circumvent such denial or blocking (including
without limitation creating and/or using a
different account).

 ف ي حال ة إخلل،تيم أب الخ رى
 العمي ل به ذه الش روط/المس تخدم
 أو إذا ش ككنا،والحك ام ب أي طريق ة
/بش كل معق ول ف ي أن المس تخدم
العمي ل ق د أخ ل به ذه الش روط
( )أ: يح ق لن ا،والحك ام ب أي طريق ة
إرس ال إخط ار رس مي واح د أو أك ثر؛
 العمي ل م ن/أو )ب( منع المستخدم/و
أو أي طلبات تعيي ن ع املين/الخدمة و
(أو )ج/على حسابهم الخاص إضافية؛ و
حجب الموق ع اللك تروني ع ن أجه زة
الكمبيوتر التي تحمل عناوين بروتوكول
 العمي ل؛/النترنت الخاصة بالمس تخدم
أو )د( رف ع دع اوى قض ائية ض د/و
 العمي ل بس بب الخلل/المس تخدم
.بالعقد أو خلف ذلك

/إذا منع ت تيم أب المس تخدم
(2)
 أو حظرت وص وله،العميل من الخدمة
 ل يح ق،إل ى الموق ع اللك تروني
 العميل أن يتخ ذ أي إج راء/للمستخدم
في سبيل اللتفاف حول ه ذا المن ع أو
الحظر )بما في ذلك على سبيل المثال
أو تعيي ن حس اب/ل الحص ر إنش اء و
.(مختلف
Variation Teamup may occasionally revise

16.
these Terms and Conditions. Any revised Terms and
Conditions will be effective as of the date they are
published on the Website.

 يح ق لتيم أب بي ن حي ن:التغيي ر
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وآخ ر أن تراج ع ه ذه الش روط
 وت دخل أي ش روط وأحك ام.والحكام
17. Assignment A User/Client hereby agrees that مراجع ة ف ي حي ز النف اذ اعتب ارا م ن
Teamup may at any time transfer, sub-contract or
.تاريخ نشرها على الموقع اللكتروني
otherwise deal with any or all of its rights and/or
obligations under these Terms and Conditions.

/ واف ق المس تخدم:الحال ة
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 بم وجب ه ذه الش روط،العمي ل
 على أنه يحق لتيمأب في أي،والحكام
أو/وقت أن تحيل أي أو ك ل حقوقه ا و
التزاماته ا القائم ة عل ى الش روط
 أو أن تتعاق د م ن،والحك ام الماثلل ة
18. Severability If any provision of these Terms أو/الب اطن ح ول ه ذه الحق وق و
and Conditions is determined by any court or other  أو أن تتعام ل فيه ا ب أي،اللتزام ات
competent authority to be unlawful and/or
.طريقة خلف ذلك
unenforceable, the other provisions will remain in

effect. If any unlawful and/or unenforceable
provision would be lawful or enforceable in part, that
unlawful and/or unenforceable part will be deemed as
deleted, and the rest of the provision will remain in
effect.

19. Entire Agreement These Terms and Conditions
constitute the entire agreement between a User/Client
and Teamup in relation to their use of Teamup’s
Services and Website, and supersede any other
agreements in this regard.

20. Law and Jurisdiction These Terms and
Conditions are governed and construed in accordance
to the laws and regulations of the Kingdom of Saudi
Arabia, even if some services include actions in
different jurisdictions. Any disputes arising from
these Terms and Conditions shall be subject to the
exclusive jurisdiction of the courts of the Kingdom of
Saudi Arabia.

 إذا م ا قسض ي:اس تقللية البن ود
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أو ع دم نف اذ أي حك م/بعدم قانوني ة و
وارد في هذه الش روط والحك ام ع بر
أي محكم ة أو س لطة أخ رى ذات
 تظل بقية أحكامها ف ي حي ز،اختصاص
 وإذا اشتمل أي.النفاذ وكامل السريان
أو غي ر/حكم على ج زء غي ر ق انوني و
 يعت بر ذل ك الج زء غي ر الق انوني،نافذ
 وتظ ل بقي ة،أو غي ر الناف ذ مح ذوفا/و
.هذا الحكم في حيز النفاذ
 تمث ل الش روط:كام ل التف اق
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والحك ام الماثل ة كام ل التف اق بي ن
 العمي ل وبي ن تيم أب فيم ا/المستخدم
يتعلق بتعيين خ دمات تيم أب وموقعه ا
 ويح ل مح ل أي اتفاق ات،اللك تروني
.أخرى في هذا الصدد
:النظ ام والختص اص القض ائي
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سر هذه الش روط والحك ام
ف
وت
تخضع
س ن
ف ي ض وء ق وانين وأنظم ة المملك ة
 ح تى وإن تض منت،العربي ة الس عودية
بعض الخدمات إج راءات خاض عة إل ى
 ويخض ع أي ن زاع.ولية قانونية مختلفة
ينشأ عن هذه الش روط والحك ام إل ى
الختصاص القضائي الحص ري لمح اكم
.المملكة العربية السعودية

