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  :أن يتم التقید بالتعلیمات التالیة   على

التسجیل في ھذا المنتدى مجاني ، فقط نشترط علیك الموافقة على الشروط والضوابط المفصلة      
في أسفل ھذه  "موافق"إذا كنت موافقًا على ھذه الضوابط، فالرجاء النقر على زر . باألسفل

  -:ي تتضمن قواعد و أنظمة المنتدى كما ھو موضح أدناه الصفحة والت

الرأي الرسمي لموقع ومنتدى تاروت  ال يعبر بالضرورة عنأن ما ينشر في منتدى تاروت الثقافي  -١
، ومشرفیھا بل ھي اراء الكتاب أنفسھم وھم يتحملون تبعة ارائھم، الثقافي ومالكھا المادي

وبذلك ، عن افكارھم وكلماتھم وما يترتب علیھا من نتائج وتقع علیھم وحدھم مسؤولیة الدفاع 
كل ما يكتبه وينشره وما يترتب علیه من  يعتبر العضو المشارك مسؤوال مسؤولیة تامة عن 

  .مسؤولة مساءلة أو تحقیق لدى أي جھة رسمیة
ثوابت وجوب تنزيه اهللا سبحانه وتعالى عما ال يلیق بجالله وعظمته سبحانه، وعدم المساس ب -٢

األمة اإلسالمیة كالقرآن الكريم، والكعبة المشرفة، ووجوب الصالة، والصوم، والزكاة، وغیرھا من 
ضروريات الدين اإلسالمي الحنیف، ووجوب احترام نبینا محمد صلى اهللا علیه وآله واألنبیاء 

لذين والرسل والمعصومین علیھم السالم، والكف عن تجريح الشخصیات اإلسالمیة والعلماء ا
  .بذلوا أعمارھم في سبیل نصرة الدين وبیان الحق 

  
كیان األمة اإلسالمیة من الفتنة واالختالفات ، لھذا فھو  لحفظيسعى منتدى تاروت الثقافي  - ٣

يحظر جمیع الحوارات الطائفیة بكل صورھا وأشكالھا، وسیحذف كل ما يتعرض لذلك على 
للشخصیات االجتماعیة ، والعلماء ، والحكام ،  حساب وحدة األمة وتآلفھا ، كذلك عدم التعرض

عدم بعدم المملكة العربیة السعودية ( وسیاسات الدول العربیة واإلسالمیة ، وسیاسة الدولة 
نشر مواضیع او منشورات او عبارات او صور تتعارض مع السیاسة العامة للدولة والدعوة للتطرف 

  .تجنب إثارة النعرات الطائفیة، والقبلیة، واإلقلیمیة تحديدُا وضرورة ) أو اإلرھاب 
  
  



ال يحق لألعضاء والمشاركین استخدام األلفاظ البذيئة، أو الفاحشة، أو الخارجة على اآلداب  - ٥
، ، كما ال يحق لھم استفزاز اآلخرين، بالطعن في أشخاصھم أو العامة، أو المحرمة شرعًا

  .، والفساد األخالقي والمالي والسیاسي عدم الترويج للجريمة كذلك مقدساتھم 
  
يسمح منتدى تاروت الثقافي بنشر أي وصالت لمواقع ال تتناسب مع أھداف وقوانین  ال - ٦

  . الجنسیة، أو التھديد أو االبتزاز ونحوه سواء لألعضاء أو إلدارة كالصور اإلباحیة أو المنتدى 
  
  
رير أي مداخلة تجاوزت القوانین دون إخطار يحق لكادر اإلدارة أو المشرف على المنتدى بتح - ٧

  . مسبق 
  
  
العضو الذي يخالف قوانین المنتدى يلفت نظره إلى ذلك في أول األمر، ثم ينذر ثالث مرات،  - ٨

بعدھا يحرم من حق الكتابة ، ويحق للمشرف العام أن يتجاوز مراحل اإلنذار تلك إذا وجد ما 
  . يستدعي ذلك دون إعالم العضو 

  
  
زم ويتعھد منتدى تاروت الثقافي بحفظ جمیع المعلومات الشخصیة ألعضائھا وتعتبرھا يلت - ٩

سرية ال يحق ألي أحد من الخارج اإلطالع علیھا إال أن ينشرھا العضو بنفسه أو يجیز ألحد 
أالعضاء سواًء على صفحاتھا أو  وأي عضو ينشر أو يھدد بنشر أي معلومة تخص أحد .نشرھا 

شبكة االنترنت فیحق إلداريي المنتدى إيقاف ھذا العضو بدون سابق إنذار في مكان آخر على 
  . مع التحفظ على ھذه المعلومات 

  
  
يمنع منتدى تاروت الثقافي استخدام صفحاته في التطبیع مع كیان الدولة الصھیونیة  -١٠

ة ،أو إدراج وصالت لمواقع تخدم ھذا الجانب ، وأي شخص ينشر ثقاف) إسرائیل ( الغاصب 
  .التطبیع مع إسرائیل وال يلتزم بھذا البند سیتـم حـذف عضويته بدون إنذار مسبق 

  
  
ُيمنع التعرض للفقھاء والعلماء والمفكرين القدماء والمعاصرين بصفة شخصیة أو تعمد  -١١

اإلھانة لھم في حیاتھم الخاصة والعامة ولكنه ُيقبل شرح آرائھم وأفكارھم ومناقشتھا بالدلیل 
  .الواضح طلبًا للحق، ونصرة للدين، وبیانًا للحقیقة المرجعي 

  
  
يمنع منعًا باتًا تبادل أو إطالق األلفاظ التي تشعر باالنتقاص أو التوھین بفرد أو جماعة ،  -١٢

باإلضافة إلى الكلمات المبتذلة والمستھجنة التي ال يقبلھا الخلق اإلسالمي القويم، ويأنف 
ح بالتجريح والسب واالنتقاص ألي عضو ضمن منتدى تاروت كما ال يسم. منھا كل عربي كريم

  .لإلساءة ألي جھة او لتصفیة حسابات شخصیة مع اي جھة اعتبارية او معنوية و الثقافي 
  
  
عند  ،يحق لكل عضو توجیه مالحظات ألحد اإلداريین أو المشرفین كل حسب اختصاصه  -١٣

ھا في منتدى الشكاوى والمالحظات، كما وجود تجاوز من قبل أحد األعضاء، حیث يتم استقبال
  إضغط ھنا :الوصلة التالیة يمكن الكتابة للمسؤول عن الموقع عبر 

  
  
تعقیبه ، ونوع المخالفة التي / يحق للعضو المطالبة بأسباب حذف أو تحرير موضوعه  -١٤

  . سجلت علیه
  
  
يحق للمشرف على أي منتدى وبدون سابق إشعار إقفال الموضوع عند اكتمال التعقیبات  -١٥

  . والردود أو تغیر مسار موضوع المشاركة 
  
  
حرية طرح المواضیع مكفولة لجمیع األعضاء في منتدى تاروت الثقافي دون استثناء ما لم  -١٦

ويحق للمشرفین ودون سابق إنذار حذف المواضیع . قوانین الكتابة المذكورة أعاله  يخالف العضو
  . أو تعديلھا إذا لم تكن مطابقة لھذه القوانین



  
  
يشجع المنتدى أعضاءه على االلتزام بالمنھج العلمي في الكتابة واألسلوب مع اتخاذ  -١٧

دى وبدون سابق إنذار نقل أي موضوع كما يحق إلدارة المنت. الموضوعیة مسارًا واضحًا في ذلك 
  .وينذر ناقله إذا لم يوضح ذلك ھذا للمحافظة على حقوق الغیر  "المنقول"منتدى منقول إلى 

  .من ضوابط وشروط التسجیل  ٨رقم ويطبق علیه ما ورد في الفقرة 
  
  
ي وف. تمنع إدارة المنتدى استخدام اسم آخر ألحد األعضاء حتى بموافقة صاحب االسم -١٨

  . حال تبین خالف ذلك فإلدارة المنتدى الحق في اتخاذ اإلجراء الذي تراه مناسبًا حیال ذلك 
  
  
يمنع تكرار المواضیع التي سبق طرحھا دون مبرر مقبول إال ان المشرف المختص ھو  -١٩

حیث يمكن الرجوع إلى ھذه المواضیع من . صاحب القرار بعدما يقتنع بنظرية كاتب الموضوع 
صیة البحث في المواضیع القديمة الموجودة في كل منتدى ، وفي حالة اقتضت خالل خا

المصلحة بدمج الموضوع األحدث مع القديم فیتم ذلك، كما أنه يمنع نقل وصالت لمواضیع 
  .خالفیة من شبكات حوار أخرى بھدف نقل الصراع إلى ھذا المنتدى 

  
  
خر اال بعد مراسلة إدارة المنتدى اء عضويتــه لشخص أطال يحق للعضو المنتــدى إع -٢١

  .وإعالمھا بذلك ولإلدارة إتخاذ الالزم حیال ذلك 
  
  
ال يحق الي عضو التسجیل بأكثر من عضوية لمحاولة اإلكثار من عدد مشاركاته بالمنتدى  -٢٢

بالرد على نفسه بالعضويتین أو إلثارة الفوضى أو التعرض ألحد من األعضاء ويحق لإلدارة عمل 
كما يحق للعضو تغییر مسمى العضوية الخاصة به مرة . وفق ما تقتضیة المصلحة العامة الالزم 

  .واحد ولن ينظر في أي طلبات ترد اإلدارة بخصوص ذلك 
  
  
على أعضاء منتدى تاروت الثقافي اإللتزام بنشر مواضیعھم وفق تصنیفات المنتدى  -٢٣

اإلداري واإلشرافي بالمنتدى الحق في  لإلقسام العامة والثقافیة و العلمیة وغیرھا، وللطاقم
نقل وتصنیف المواضیع إلى أماكنھا المفترضة والمخصصة لذلك دونما حاجة إلى استئذان 

  .األعضاء إذا ما دعت المصلحة العامة ذلك
  
  
يجب على األعضاء أو المشرفین توضیح السبب الفعلي أن أمكن لإلنسحاب من المنتدى  -٢٤

فقط  وتوضیح ذلك في منتدى أخبار األعضاءفي توديع األعضاء تدى وعدم أستخدام صفحات المن
يجب على المشرف أخطار المشرف العام أو الكادر اإلداري  بالمشرفین يختصأما في ما 

من  لإلشراف البديلبعملیة اإلنسحاب قبل أسبوعین على أألقل من قرار اإلنسحاب وتوفیر 
  .أعضاء المنتدى حسب ما يراه مناسبًا 

  
  
  .المشرف أو إدارة المنتدى  عدم وضع روابط إعالنیة في التواقیع اال بعد اخذ موافقة  -٢٥
  
خصائص المنتدى في أعمال تتنافى مع السیاسة العامة  عدم استغالل أي خاصیة من -٢٦

  .للمنتدى 
  

         على ، و" محمـد علي المحمد مثًال " يمكـن التسجیل باألسماء الصريحة الثائیة والثالثیة  - ٢٧
 من يقوم بالتسجیـل باالســم الصــريح ، تحمل كافة المسؤولیة لما يحدث من تبعات ذلك ولیس إلدارة 

  .المنتدى أي التزامات تخص ذلك وذلك حفاظًا على المصلحة العامة 

  
  
بكسل  ١٠٠االرتفاع : التواقیع الصوتیة أو الصور التي تتجاوز مقاساتھا التالي  عدم استخدام -٢٨

اإللكتروني ضمن التوقیع أو عبر صفحات المنتدى ويقتصر وجوده في  وعدم عرض البريد   . والعرض
 . الملف الشخصي فقط



 
إيقاف عضوية أي من األعضاء عند قیامه بتسريب أي معلومات تخص اإلدارة  حق إلدارة المنتدىي -٢٩

 . اإلنترنت ونشرھا عبر

   أضغط ھنافاصیل وآلیة العمل لمزيد من التضوابط المشرفین   - ٣٠      

  
  :مالحظات مھمة 

بعد أن تقوم بالتسجیل سوف يتم تفعیل اشتراكك يدويًا من قبل إدارة المنتدى ، ولن يسمح      
واألخوات باستخدام  بالتسجیل بأي اسم مبتذل أو مكرر من قبل اي عضو آخر وننصح جمیع األخوة

. ة تفعیل االشتراك لیعند طلب التسجیل في المنتدى وذلك لتسھیل عم hotmail or yahooبريد 
  .ونرجوا التأكد من وضع بريد صحیح وھو شرط إلكمال عملیة التسجیل 

للتعديل بحسب ما يراه القائمون على المنتدى ، وھي سارية المفعول القوانین السابقة قابلة  -     
إلدارة المنتدى الحق في تعديل وإضافة و. على الجمیع مھما كانت رتبة ومكانة العضو في المنتدى 

بنود طارئة للقوانین حسب ما تقتضیة المصلحة العامة وعلى جمیع المشرفین والمشرفات واألعضاء 
  .يحق لھم اإلعتراض علیھا وال اإللتزام بذلك 

أن العبث بمحتويات الموقع أو المنتدى أو محاولة اختراقه سوف تعرض صاحب ھذا  -    
والتي تعتبر جريمة   الفعل لإلجراءات القانونیة المتعبة في المملكة العربیة السعودية

  .من جرائم اإلنترنت 

وط والمالحظات فیحق إلدارة المنتدى فإنك تقر بأنك موافق على كل الشر "موافق"بنقرك على زر  -    
تطبیق ما ورد فیھا لذا نرجوا ان تقراء ھذه الشروط وتفھمھا جیدا قبل المبادرة بالتسجیل كعضو ضمن 
منتدى تاروت الثقافي حیث ان االنتساب إلى المنتديات مفتوح للجمیع دون تمییز ، بشرط االلتزام 

  . بقواعد و أنظمة المنتديات الواردة أعاله 

غیر انك  التسجیل في ھذا المنتدى مجاني ولكن يحق لك التبرع بالشكل الذي تراه مناسبًا.. نعم -    
  .غیر مجبر على ذلك إطالقًا 

  

  تعاونكم  شاكرين ومقدرين حسن         
   إدارة منتدى تاروت الثقافي 

  هـ١٤٢٦-٦-١١بتاريخ     


