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 حملة "بالنظافة والتعقيم على ديتول معتمدين"أنظمة 

 

 تعريفات  .1

 المفّصلة إلى جانبها :سيكون للمصطلحات الواردة في األنظمة التعريفات 

  الصناعية المنطقة وعنوانها ،MSSشركة التوريدات والخدمات الطبية  "  المسابقة مةمنظ  "

 ( MSS :يلي فيما) فلسطين هللا، رام 1909. ب.ص   

 ,من مناطق الضفة الغربية فلسطينيالمسابقة مفتوحة أمام كل مواطن        مشارك""

 منتجات ديتول المشاركة في الحملة، وقام بتحميل من  2 قد اشترى   

 ع قالى مو بشرط أن يكونا مليئين وغير مستعملين()صورة المنتجين    

 ام لة في نظالشروط المفصّ  تعبئة تفاصيله في الموقع بحسبوالحملة    

 المسابقة هذا.   

 منتجات ديتول المشاركة في الحملة، من  2شراء يُطلب من المشاركين    "المسابقة" 

    المطبخ فيمع فاتورة الشراء أو معًا  المنتجينتصوير    

 وتحميل الصورة الى موقع الحملة وتسجيل  التفاصيل الشخصية    

 palestine.com/ramadan-https://dettol "موقع المسابقة" 

 اشيقل نقدً  500كل جائزة قيمة جائزة.  60     "الجائزة"

 

 تفسيرات .2

في كل حالة تناقض و/أو عدم تالؤم بين تعليمات هذه األنظمة وأي مادة منشورة أخرى   .2.1

تكون الغلبة لتعليمات هذه األنظمة في كل شأن  ، بما في ذلك في الّصحف،الحملةبخصوص 

 وأمر.

 التفسير.للتأويل و استخدامهالتقسيم إلى بنود وعناوين يهدف إلى التسهيل فقط وال يمكن  .2.2

 



 الحملةفترة  .3

 األربعاءيوم تستمر لغاية و 21/3/2023 يوم الثالثاء منإبتداًء  الحملة يتجر  .3.1

 ("فترة المسابقة" :)فيما يلييوًما  21، أي  24:00 الساعة 12/4/2023

المسابقة بناء على تمديد و/أو تقصير فترة  MSSشركة لنؤّكد ونوّضح أنه يحق  .3.2

 المطلقة.  ااعتباراته

 

 رعةالق   .4

 فائًزا 20. كل أسبوع سيجري السحب على ئًزافا 60في فترة الحملة سيتم السحب على  .4.1

 .في نفس األسبوع الذين حّملوا صور المنتجاتمن بين كل المشاركين 

 السحب الثاني في، 10:00الساعة  ،29.3.2023 سيجري السحب األول في .4.2
الساعة  13.4.2023السحب الثالث في  ،10:00الساعة  ،5.4.2023

10:00. 

بشكل عشوائي، من بين كل أسماء مشارًكا  20في كل أسبوع سيتم الّسحب على  .4.3
 لكترونية التينفس األسبوع وذلك بواسطة منظومة إفي  بالحملةالمشاركين 

 سم فائز واحد.ثواِن من بدء تشغيلها على ا 10كل ستتوقّف تلقائيًا 

 

 الحملةالمشاركة في  .5

لكي يزيد من فرص الربح بشرط أن  ،ة واحدةلكل شخص أكثر من مرّ تحّق المشاركة   .5.1
 لها في الموقع في المرة السابقة.حمّ  مختلفين عن التي منتجين صورة يُحّمل كل مرة 

 . لحملةفي إطار ا ة واحدة فقطكل مشارك بإمكانه الفوز مرّ  .5.2

، ولكن إذا لم يوافق ال الحملةير ملزم بالموافقة على ما هو مذكور في نظام غالمشارك  .5.3

  الحملة.يحق له المشاركة في 

 هذه األنظمة، في كل من تعليماتتعليمة  تحتفظ منّظمة المسابقة بحقها في تغيير أي  .5.4

لألنظمة في  ّدثلمحإلى نشر النص ا باإلضافةوقت وبدون الحاجة إلعالن مسبق حول ذلك، 

على عاتق  كما ستحّدد بين الحين واآلخر، تقعمسؤولية معرفة األنظمة،  موقع المسابقة.

 المشارك. 



ت األنظمة أو أحد التزاماته تجاه منظمة امم فيها المشارك بمخالفة تعليوفي كل حالة يق .5.5

الغاء مشاركته في المسابقة وفوزه. يتنازل  MSSلشركة المسابقة أو مشغّلة الموقع، يحق 

 كالمذكور أعاله.أو مشغّلة الموقع   MSS اّدعاء أو شكوى ضدّ ، عن كل مطلب المشارك سلفًا

 

 

 . سياسة الخصوصية  6

تنظر منّظمة الحملة باحترام لخصوصية المشاركين في المسابقة. المشاركة في المسابقة    6.1

 تدل على موافقتك على سياسة الخصوصية المتّبعة لدى منّظمة الحملة. 

 تقديم تفاصيل في إطار المشاركة في الحملة 

ة ُمعّرفة تتطلّب تقديم تفاصيل شخصي لحملةالمشاركة في االفوز في إطار المسابقة تتطلّب  6.2

 ومعلومات كما هو مفّصل في هذه األنظمة.

يتوّجب عليك تقديم تفاصيل صحيحة، دقيقة وكاملة، وأنك تصادق وتوافق على صّحة  6.3

لتفاصيل االتفاصيل التي قّدمتها. يحق لمنّظمة الحملة اإلحتفاظ بالمعطيات التي قّدمتها. 

كامل للمعلومات المطلوبة قد تمنعك من إمكانية الفوز في إطار المغلوطة أو عدم تقديم 

كذلك يُطلب منك عدم تقديم التفاصيل  ، وكذلك قد تؤّدي إلى عدم اإلتصال بك.الحملة

الشخصية لطرف ثالث، إال إذا حصلت على موافقة الصريحة لتقديم تفاصيله من أجل 

 استخدام هذه التفاصيل حسب سياسة الخصوصية.

معلومات، وتقديم أية معلومات يتوقّف على رغبتك وموافقتك. الملزًما قانونيًا بتقديم  لست 6.4

 إذا كنت ال ترغب في تقديم المعلومات، نطلب منك عدم المشاركة في المسابقة.

 المعلومات التي يتم جمعها خالل استخدام موقع المسابقة



المسابقة بجمع معلومات عن عادات أثناء استخدامك لموقع المسابقة، قد تقوم منّظمة  6.5

وطرق استخدامك للموقع، بما في ذلك مضامين قمت بإنتاجها أو أدخلتها إلى الموقع، 

 IPوالصفحات التي شاهدتها، مكان الحاسوب ومعطيات حول عنوان اإلنترنت )

Address الذي عن طريقه قمت بالدخول الى الموقع للمشاركة في المسابقة، ومن )

 صلت لموقع المسابقة وغير ذلك.أية صفحة و

كذلك، يحق لمنّظمة الحملة أن تجمع وتستعين بخدمات أطراف ثالثة لجمع وتحليل  6.6

تجميعية حول استخدام موقع  -معلومات مجهولة الهوية، معلومات إحصائية أو إجمالية

 المسابقة بما في ذلك معلومات تتعلق بتفاصيلك ونشاطك بموقع المسابقة. 

ف على المشاركين حة المسابقة إلى مشاركين محتملين مجهوليإرسال صف  الهوية والتعر 

 الفعليين

يتم إرسال رابط لموقع المسابقة، وذلك بشكل تلقائي، إلى مجموعات مشاركين محتملين  6.7

غير معروفي الهوية، والذين يتم جمع معلومات مجهولة )فقط( عنهم بواسطة تقنيات 

   .cookiesمراقبة ،مثل 

 استخدام المعلومات

سيتم االحتفاظ بتفاصيلك الشخصية، التي ستقّدمها إذا كنت مرشًحا للفوز، في مجّمع زبائن  6.8

MSS.  مشاركتك في المسابقة تدّل على أنك موافق على اإلحتفاظ بتفاصيلك واستخدامها

مها . المعلومات التي في المجّمع سيتم استخداMSS في مجّمع المعلومات التابع لشركة

للهدف الذي من أجله أُقيم المجّمع ووفقًا لتعليمات سياسة الخصوصية هذه أو حسب 

وكذلك لكي يتسنّى لك المشاركة في المسابقة، ولكل هدف آخر مذكور  -تعليمات كل قانون

 في هذه األنظمة.

 



 تحويل معلومات إلى طرف ثالث         

منّظمة الحملة لن تحّول ألطراف ثالثة أخرى تفاصيلك الشخصية والمعلومات التي تم  6.9

 تجميعها حول نشاطك في الموقع، باستثناء الحاالت التالية: 

  إذا كان ذلك مطلوباً لغرض إدارة ومراقبة المسابقة، بما في ذلك بواسطة دراسات وأبحاث

مّكن من إجراء نشاطات تسويقية للت MSSواستطالعات تجريها أطراف ثالثة لصالح 

وما أشبه. قد تسمح منّظمة الحملة لوكالئها، مندوبيها، مقاوليها، شركائها التجاريين أو 

مزّودين آخرين بالوصول إلى تفاصيلك الشخصية، إذا اقتضت الحاجة. ستقوم منّظمة 

كل لثة بشإمكانية الوصول إلى المعلومات المذكورة المطلوبة ألطراف ثا قييدالحملة بت

معقول، وذلك من أجل تنفيذ األهداف التي من أجلها تعاقدت منّظمة الحملة معهم، وبدورها 

تطلب منّظمة الحملة من األطراف الثالثة المذكورة المحافظة على سريّة تفاصيلك 

الشخصية وااللتزام بشروط قانون الخصوصية ذات الصلّة، بما في ذلك حماية تفاصيلك 

االطراف الثالثة المذكورة استخدام تفاصيلك الشخصية  فقط من أجل الشخصية.تستطيع 

تزويد خدمات لمنّظمة الحملة، ولن يُسمح لهم استخدامها ألهداف أخرى. وتشمل هذه 

(،مزّودي خدمات Cloud)مثل مزّودي خدمات سحابة  ITاألطراف الثالثة مزّودي 

 بحثية واستطالعات وما أشبه.

  إذا قمت بخرق ومخالفة تعليمات هذا النظام، أو إذا قمت بأي عمل تعتبره منظمة الحملة

 بمثل هذه األعمال. محاولة للقياممخالفا للقانون أو لنظام المسابقة أو 

  إذا وصل إلى منظمة المسابقة أمر قضائي بتسليم تفاصيلك الشخصية أو المعلومات عنك

 إلى طرف ثالث.

  ،بينك وبين منظمة  ،، شكوى، طلب أو إجراءات قانونية، إذا اتُّخذتعاءادّ في كل خالف

 المسابقة.



  في كل حالة تعتقد منظمة المسابقة أن تقديم المعلومات ضروري ومطلوب لمنع ضرر

 خطير قد يلحق بجسدك أو بأمالكك أو بجسد وأمالك طرف ثالث.

  ُمعت عنك في أعقاب يحق لمنظمة المسابقة أن تحّول تفاصيلك والمعلومات التي ج

مشاركتك في المسابقة إلى شركات أو منظمات أخرى مرتبطة بمنظمة المسابقة مثل: 

شركة أم، شركة فرعية وشركة شقيقة، شريطة أن تُستخدم هذه المعلومات فقط بموجب 

 سياسة الخصوصية هذه.

  ة ائيوتشارك معلومات مجهولة المصدر، ومعلومات إحص تحّوليحق لمنظمة المسابقة أن

ومعلومات تجميعية مع شركات أو منظمات أخرى مرتبطة بها وكذلك مع مزّودين، 

 شركاء تجاريين وكل طرف ثالث، بناء على اعتباراتها المطلقة.

 

  حماية المعلومات

  تطبّق منظمة المسابقة أنظمة وإجراءات لحماية المعلومات. بالرغم من أن هذه األنظمة

اقتحام المعطيات التي يتم جمعها في إطار المسابقة، إال أنها ال واإلجراءات تقلّل مخاطر 

توفّر ضمانة مطلقة. لذلك منّظمة المسابقة ال تلتزم وال تتعهد بأن تكون المشاركة في 

المسابقة محّصنة ومحمية بشكل مطلق من الدخول غير القانوني والوصول إلى المعلومات 

 التي سيتم تجميعها في إطار الُمسابقة.

 

 قواعد وأصول المحتوى والملكية الفكرية .7

7.1  MSS  تنشرها أنت  و التي ستقّدمهاالتفاصيل \المحتوياتال تّدعي أية ملكية على 

 أنكفمضامين، فبمجرد ذلك  \تفاصيل تنشرو الموقع. ولكن مع ذلك، عندما تقّدم عبر 

صاحب كل الحقوق عليها وانه يحّق لك تقديمها للنشر. إذا لم  أنكتوافق وتصادق على  



انك تصّرح ب فأنك وتنشرها،تكن المنتج أو صاحب الحقوق على المضامين التي تقّدمها  

يها ويمنحك حقوقًا عل حتوياتتملك تخوياًل قانونيًا بحيث يسمح لك بتقديم ونشر الم 

لن تتحّمل المسؤولية عن أي ضرر قد  MSSالستعمالها كما هو مذكور أعاله وأدناه.  

. بهذا أنت تتحّمل المسؤولية المحتوياتالمّس بحقوق أصحاب الحقوق على  نتيجةينجم  

ِمن قِبلك. أنت توافق على ان كل  محتوياتالكاملة والمطلقة عن كل عرض أو نشر  

 لن يشكل خرقًا ومسًّا باي حق. MSSاستخدام للتفاصيل والصور من قِب ل  

بمجّرد تحميل محتويات وتفاصيل لموقع المسابقة، فإن المشارك يمنح منظمة المسابقة    7.2

تخويال ال رجعة عنه، الستخدام هذه المحتويات بناء على اعتباراتها المطلقة. منح هذا  

باستخدام المحتويات. بهذا يتنازل  MSSالتخويل ال ينطوي على إلزام منظمة المسابقة  

أو إّدعاء للحصول على مقابل جراء استخدام المحتويات \مطلب و المشارك عن أي 

 كالمذكور. 

 على أن تكون المضامين التي ستحّملها في الموقع  احرصاستعمال الموقع  أثناء  7.3

 قانونيّة. نلفت انتباهك إلى انه يُحظر إرسال المضامين التالية: 

 س بمشاعر  كل محتوى إباحي أو ذو طابع جنسي بذيء، يشكل خرقًا للقانون أو قد يم 

  المجهور

  كل مضمون متعلق بالقاصرين وكشف عن هويتهم كقاصرين أو يشمل تفاصيلهم

  .الشخصية أو عنوانهم، طرق التواصل معهم

 

   كذلك يلتزم المشاركة بعدم تجميل صورة قاصر بدون موافقة والديه مسبقًا

 عتهاكل مضمون أمني حساس أو معلومات أخرى حس اسة بطبي.  

  د تعليمات لتنفيذ عمل كل مضمون غير قانوني أو مضمون يش جع، يؤي د، يساعد، يزو 

   يشكل مخالفة جنائية بحسب القانون اإلسرائيلي



 كل مضمون ينطوي على تشهير وقذف ضد إنسان.   

  كل محتوى قد يكشف عن التفاصيل الشخصية أو الخصوصية لشخص ما )بما في ذلك

الشخص بتقديمه و/ أو كل محتوى يمس  بالخصوية الشخصية  اسمه( بدون أن يقوم

  ألحد األشخاص

 مواضيع تقع تحت أمر حظر النشر الصادر عن المحاكم  

  ،كل محتوى ذو طابع )مضمون يحتوي على مضايقة، إهانة، عدائية، تهديد، بذاءة

  .عنصرية ولمس  لمشاعر الجماهير

 دمين أخرينكل محتوى، أو رسالة قد تضايق /أو مس بمستخ  

  كل محتوى يناقض قواعد، أصول إستخدام االنترنت المتبعة قد يلحق ضررا أو قد يم س

  بمستخدمي االنترنت عموما متصفحي الموقع على وجه الخصوص

ح ويلتزم المشارك المشارك  7.4 بخرق شرط واحد أو أكثر من  /اة بانه في حالة قيامه/يصر 

الشريط أعاله، سيقوم بتعويض منظمة السابقة عن كل ضرر تلحق بها ان نتيجة كل هذا  

   الخرق 

 

 . الوصول إلى الفائزين8

يق عن طر بالتوّجه إليه بعد اختيار الفائز كما هو مذكور أعاله، ستقوم منّظمة المسابقة   8.1

أدخله المشارك في موقع الحملة لترتيب موعد ومكان مكالمة هاتفية بواسطة الرقم الذي  

 .إستالم الجائزة 

ساعة من موعد  48إذا لم يقم المرّشح للفوز بالرد على منظمة المسابقة في غضون  8.2

التوّجه إليه أو إذا تعذّر الوصول الى المرّشح للفوز او أن المرّشح للفوز ال يستوفي كل  



غاء فوزه، تسري هذه التعليمة بالتالؤم حتى وإن تم شطب شروط المسابقة، عندها سيتم إل 

المشارك الثاني وهكذا دواليك حتى الوصول إلى فائز بالجائزة|. يحق لمنظمة المسابقة  

 تمديد موعد الوصول إلى المرّشح للفوز بناء على اعتباراتها المطلقة. 

فوزه  إلغاء سيتم  –و/أو لم يستوِف األنظمة   ليهإالمرشح للفوز الذي تعذّر الوصول    8.3

 ولن يستحق أي تعويض.  

 وائزالج. 9

 .الفوز بالجائزة هو بعد استيفاء كل شروط نظام الحملة    9.1

ً لإللتباس نؤّكد، أنه إذا لم يستوف الفائز بالجائزة شروط األنظمة و/أو تنازل عن  9.2 منعا

 منح الجائزة لمشارك آخر.  لمنّظم الحملةالجائزة ألسباب يحتفظ لنفسه فيها، يحق 

الفائز بالجائزة الذي تنازل عنها أو لم يستوِف شروط األنظمة، يحظر عليه طرح أي  

 و/أو مندوبيها بسبب عدم توزيع الجائزة. MSSمطلب ضد  اّدعاء و/أو شكوى و/أو

 لم يتم الوصول إليه، ولن الذي مرشح للفوز شطب-اعتباراتهاعلى  وبناءً -MSS ليحق     9.3

  يستحق المرشح للفوز الحصول على أي تعويض.

لنفسها بالحق في تحديد الموعد األخير للحصول على الجائزة ولن  MSS تحتفظ  9.4

 على ذلك. ولالعتراض لالستئنافهناك إمكانية   تكون 

شخصي فقط، وال يُمكن تحويله إلى طرف آخر.  هو الفوز بالجائزة في إطار المسابقة  9.5

، إال بموافقة منّظمة المسابقة سلفًا وخّطيًا استبدالهاال يُمكن تغيير الجائزة، تبديلها أو  

 وبناء على إعتباراتها المطلقة. 

كل وقت و/أو لنفسها في الحق بتغيير الجائزة ألي سبب كان، وفي MSS تحتفظ   9.6

 ، وذلك شرط أن تكون قد أرسلت للمشاركين بالًغا بذلك. اشتراط تسليم الجائزة 

عدم تسليم  MSS  لـ نتقاص من تعليمات هذِه األنظمة وتعليمات القانون، يحقاال دونب  9.7

 الجائزة لشخص حصل عليها خالفًا للقانون.  



 

 

 نشر أسماء الفائزين .10

ـ انه يحق ل دنؤكّ  أسماء الفائزين. ان تنشر في موقع المسابقة  MSS لشركة يحق  10.1

 MSS  .عدم النشر مطلقًا 

 .االسممجّرد المشاركة في المسابقة يُعتبر موافقة على نشر   10.2

 

 . عام11

شركة التوريدات  على نظام الُمسابقة في موقع المسابقة وفي مكاتب االطالعيُمكن   11.1

 ، وذلك بعد التنسيق الُمسبق. MSS والخدمات الطبية 

بمجرد مشاركته في المسابقة فإن المشارك يوافق، يصادق ويصّرح بأنه قرأ نظام   11.2

ق قة فإن الُمشارك يوافالمسابقة ويوافق على تعليماته، وحتى وإن لم يقرأ نظام الُمساب 

 على أن يسري عليه نظام المسابقة ويلزمه في كل شأن وأمر. 

11.3  MSS  أو من ينوب عنها ليسوا مسؤولين ولن يكونوا مسؤولين، بأي شكل من

رى، أخ اتصاالتاألشكال، عن العمل السليم لشبكة االنترنت، الكهرباء، أو كل وسيلة  

 ،انقطاعاتيه مسؤولية عن حاالت توقّف، تشويشات، بكل مرّكباتها، ولن يتحّملوا أ 

 أضرار، مصروفات، منع الربح وما أشبه، التي قد تنتج عن المشاركة في المسابقة، 

 .بشكل مباشر أو غير مباشر 

 /أوو االتصاالت شبكة في فقط، ليس ولكن ذلك في بما ،إذا حدث خلل، من أي نوع كان  11.4

 بقةالمسا سير على مباشر غير أو مباشر بشكل يؤثر أن شأنه من لذيوا المسابقة، موقع 

 لن الحالة هذهِ  في المسابقة، في بالمشاركة يرغب شخص أي مشاركة دون يحول و/أو 

 منظمة المسابقة. منظمة ضد شكوى و/أو مطلب و/أو ادعاء أي تقديم للمشاركين يحقّ  

 أي تعّوض أن منها يُطلب ولن تعّوض ولن ،تتحّمل أن منها يُطلب ولن تتحّمل لن المسابقة 

 ترتّب ضرر ذلك في بما مباشر، غير و/أو مباشر ضرر و/أو تكلفة أي مقابل مشارك، 

 المسابقة. في مشاركته على 



 شروطها تغيير أو انتهائها( بعد او المسابقة )خالل المسابقة إلغاء أو وقف MSS ـل يحق  11.5

 اعتباراتها على وبناء كان سبب ألي وذلك ،األنظمة هذه في الواردة معقولة( )تغييرات 

  المطلقة. 

11.6  MSS يطرح قد سؤال وبكل بالمسابقة يتعلّق أمر كل في األخير القرار صاحبة هي 

 /ينتج قد متوقع غير وضع و/أو مشكلة و/أو خلل كل وبخصوص بها يتعلق و/أو خاللها 

 ولن تذكر. لم أو الحملة نظام في صراحة األمور هذه ذكرت سواء المسابقة، خالل ينجم 

  ذلك. بسبب ادعاء أي طرح للمشارك يحق 

 والخدمات التوريدات شركة وعاملي مديري جميع على المسابقة في المشاركة تحظر  11.7

 MSS الطبية 

 

 الحملة: في المشاركة المنتجات قائمة

 األرضيات: منظ فات مجموعة .1

 لتر 1.8لتر/ 3 حجم  الليمون برائحة األرضيات لتنظيف ديتول سائل

 لتر 1.8لتر/ 3 حجم الالفندر برائحة األرضيات لتنظيف ديتول سائل

 لتر 1.8لتر/ 3 حجم الورد برائحة األرضيات لتنظيف ديتول سائل

 لتر 1.8لتر/ 3 حجم األخضر التفاح برائحة األرضيات لتنظيف ديتول سائل

 لتر 1.8لتر/ 3 حجم الياسمين برائحة األرضيات لتنظيف ديتول سائل

 لتر 1.8لتر/ 3 حجم العود برائحة األرضيات لتنظيف ديتول سائل

 لتر 1.8لتر/ 3 حجم الصبار برائحة األرضيات لتنظيف ديتول سائل

 لتر 1.8لتر/ 3 حجم اكوا فريش برائحة األرضيات لتنظيف ديتول سائل

 لتر 1.5 حجم الليمون برائحة األرضيات فلتنظي ديتول سائل

 لتر 1.5 حجم اللينين برائحة األرضيات لتنظيف ديتول سائل

 

 األغراض متعد دة ديتول بخاخات مجموعة .2

 الرمان - الزهري العبوة – العام للتنظيف مل 750 ومعق م فمنظ بخاخ

 الليمون - الصفراء العبوة – اإلستعماالت متعّدد مل 750  ومعقّم ُمنّظف

 برتقاليةال العبوة – المطبخ مل750  وتعقيم لتنظيف البخاخ

 الخضراء العبوة –  مل 750والفطريّات العفن لتنظيف البخاخ

 الزرقاء العبوة – الحمام غرفة فلتنظي البخاخ



 الشفّافة العبوة – للبكتيريا مضاد مل 750 ومعقّم منّظف البخاخ

 

 

 البني السائل المعقم و المنظف مجموعة .3

 مل 500 حجم البني سائل معقم و منظف عبوة

 مل 750 حجم البني سائل معقم و منظف عبوة

 مل 1000 حجم البني سائل معقم و منظف عبوة

 البني – لألسطح مل 500 ومعقّم منّظف بخاخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


