شروط و أحكام استخدام الخدمات والتطبيقات والتعامالت اإللكترونية

ضيفنا العزيز ،نرحب بك كونك عميل مستفيد للتعامالت اإللكترونية الخاصة بالخدمات والتطبيقات المقدمة
من شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل ،وعليه نأمل منك قراءة وقبول الشروط واألحكام العامة
المنصوص عليها في هذه الوثيقة الخاصة بالتعامالت اإللكترونية مع الشركة قبل قيامك ببدء التعامل ،كما
أنه عند طلبك أو قبولك أو إستخدامك للتعامل اإللكتروني مع الشركة فإنك تؤكد على أنك قد قرأت وفهمت
وقبلت بالشروط واألحكام العامة الخاصة بها.
يقصد باأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا الملف ما يلي:
 الشركة :شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل. العميل :الشخص المستفيد من الخدمة سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية. البيانات الشخصية :كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد،أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،ومن ذلك :االسم ،ورقم الهوية الشخصية،
الرخص والسجالت والممتلكات الشخصية ،وأرقام الحسابات البنكية
والعناوين ،وأرقام التواصل ،وأرقام ُّ
والبطاقات االئتمانية ،وصور الفرد الثابتة أو المتحركة ،وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
 اإلفصاح :تمكين أي شخص عدا جهة التحكم من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو االطالععليها بأي وسيلة وألي غرض.
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 وسيلة الكترونية :تقنية إستعمال وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو رقمي أو أي شكل آخرمن وسائل التقنية المشابهة.
 التعامالت اإللكترونية :أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئيبوسيلة إلكترونية ومنها على سبيل المثال ال الحصر التطبيقات والخدمات والمواقع اإللكترونية.
 التطبيقات :منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه ،أو تقديم خدمة ،أو اإلعالن عنها أوتبادل البيانات الخاصة بها.
 الخدمات اإللكترونية :هي الخدمات المقدمة من الشركة إلى العميل والناتجة عن تعامل إلكتروني ومنها علىسبيل المثال ال الحصر الحصول على منتجات الشركة.
 البيانات اإللكترونية :بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أوأصوات أو غير ذلك من الصيغ اإللكترونية ،مجتمعة أو متفرقة.
 ا لسجل اإللكتروني :البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية ،وتكون قابلةلإلسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.
 التوقيع اإللكتروني  :بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيّا تستخدمإلثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل اإللكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع
عليه.
 كلمة المرور :عبارة عن آلية أمان اساسية تتكون من حروف أبجدية ورقمية ورموز. العقد اإللكتروني :هو كل اتفاق على تقديم خدمة الكترونية بين الشركة والعميل مبرمة وموقعة الكترونيا ًوينتج عنها تعامل مبني على اإليجاب والقبول من الطرفين.

صفحة  2من 14

 سياسة الخصوصية:
 سرية العميل واإلفصاح عن المعلومات:في حين أن شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل على علم بمدى أهمية المحافظة على سرية البيانات
الشخصية وبيانات السجل اإللكتروني الخاصة بالعميل لذلك فإن الشركة تلتزم ببذل قصارى جهدها للمحافظة
على سرية هذه البيانات مالم تكن موجودة بالفعل في المجال العام ،بإستثناء أنه يحق للشركة الكشف عن
بعض المعلومات الشخصية وبيانات السجل اإللكتروني وأي من الوثائق المتعلقة بالعميل بهدف النقل أو
المعالجة لطرف ثالث عند الضرورة وهم على سبيل المثال ال الحصر:
 فروعنا وشركاتنا التابعة وممثلينا ووكالئنا. وكاالت التحقق واإلبالغ عن االئتمان. وكاالت تحصيل الديون التي تعمل فيما يتعلق بالديون والحسابات الخاصة بالعميل. المحامون ومدققو الحسابات وغيرهم من المستشارين الفنيين أو االستشاريين الذين يعملون مع الشركة وأيأغرا ض تحليل البيانات والمخاطر اإلحصائية وعالقات العمالء والمشورة العامة أو غير ذلك في سياق
أعمالنا العادية.
 أي سلطة قضائية أو تنظيمية أو امنية أو حكومية ذات اختصاص. أي طرف ثالث يتم التعاقد معه أو االستعانة بمصادر خارجية ألي من خدماتنا ووظائفنا اإلدارية بشرط أننحصل على تعهد السرية المناسب (كما هو محدد من قبلنا) من الطرف الثالث.
 لدينا الصالحية المطلقة في جميع األوقات للحصول على معلومات حول كل عميل من طرف ثالث على سبيلالمثال ال الحصر مكاتب االئتمان والبنوك والهيئات الحكومية األخرى وشركاء التجزئة ونظام التأمينات
االجتماعية والبنك المركزي السعودي "ساما" .

صفحة  3من 14

 سياسة اإلستخدام:
 شروط التسجيل والحساب الشخصي:تبذل الشركة العناية الالزمة والواجبة للتأكد من أن تكون المعلومات المعروضة في هذا الملف وافية ودقيقة
عند عرضها ،وقد يتم تغيير هذه المعلومات من وقت آلخر ،كما ستكون السجالت والبيانات اإللكترونية
الخاصة بجميع التعامالت اإللكترونية والتعليمات الخاصة بخدمات وتطبيقات الشركة ملزمة وقاطعة في أي
حالة من حاالت األخطاء أو اإلهمال غير المتعمد في هذه السجالت والبيانات اإللكترونية.
كما أن اإلجراءات األمنية التي تقوم بها الشركة في تعامالتها وخدماتها وتطبيقاتها اإللكترونية معقولة وكافية.
من جانبك ،ستتخذ جميع اإلجراءات الالزمة للحفاظ على أمان جهازك وعلى األخص الحفاظ على سرية كلمة
المرور الخاصة بك التي أنشأتها ألغراض الحصول على الخدمة أو التطبيق اإللكتروني الخاص بالشركة
ومنع الكشف عنها إلى طرف ثالث أو أشخاص غير مصرح لهم بذلك ،كما ستكون مسؤوالً مسؤولية كاملة
على المحافظة بجميع أرقام وكلمات المرور والتوقيع اإللكتروني الخاص بك بشكل آمن حيث إننا ال نتحمل
أي مسؤولية أو التزام تجاه أي احتيال أو ضرر ناتج عن فقدان كلمة المرور أو اختراقها أو إستخدام التوقيع
اإللكتروني أو حسابك من قبل طرف ثالث .كما نمتلك جميع معلومات وبيانات السجالت اإللكترونية والبيانات
الشخصية المخزنة إلكترونيا ً بالكامل ولدينا الصالحية المطلقة لإلطالع عليها جميعا ً في أي حين.
 إخالء المسؤولية:
 تعهد وإقرار:يبدأ التعامل اإللكتروني عند البدء بإستخدام او طلب الخدمة أو التطبيق إلكترونيا ً وحينها لن تكون الشركة
مسؤولة أو ملتزمة بأي شكل من األشكال عن أي مما يلي:
 عدم إتاحة الخدمات أو التطبيقات اإللكترونية أو عدم التمكن من التعامل اإللكتروني بسبب عطل فني أو عطلصفحة  4من 14

في الشبكة أو أي عطل آخر من أي نوع أو صيانة روتينية أو تحسينات.
 أي أخطاء أو إهمال أو أي خسارة أو ضرر قد تحدث أو تنشأ نتيجة ألي عطل مهما كان نوعه أو فشل فنياوإلكتروني.
 أي إضافات أو عمليات حذف أو تعديالت أو تغييرات على الخدمة أو التطبيق أو التعامل اإللكتروني أواستخدامها أو الشروط واألحكام التي تتوفر بموجبها.
 أي معاملة جزئية أو غير كاملة أو فاشلة وتشمل على سبيل المثال ال الحصر دفع الفواتير. فشل أي جهاز أو برنامج يوفره مزودو البرامج التابعين لطرف ثالث ومقدمو الخدمات ومزودو الشبكة بمافي ذلك على سبيل المثال ال الحصر مزودو خدمات اإلتصاالت ومزودو متصفح اإلنترنت وموفرو الوصول
إلى اإلنترنت أو أي وكيل أو متعاقد من الباطن ألي مما سبق.
 لن تكون الشركة مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة ناجمة عن فايروس أو رمز الكمبيوتر أو جهاز البرمجةالمستخدم في التعامالت اإللكترونية أو الخدمات أو التطبيقات عبر اإلنترنت ،أو عن طريق أي خلل
أو تعطل أو ضرر يلحق بالمعلومات أو السجالت أو البرامج أو األجهزة أو البيانات أو الممتلكات بسبب
استخدام الخدمات أو التطبيقات االلكترونية.
 تقر بأنك على دراية كاملة بالمخاطرالمرتبطة بتعليمات تحويل األموال إلى الشركة ،عبر الهاتف أو الجوالأوتطبيقات الجوال أو التلكس أو الفاكس أو الخطابات أو البريد اإللكتروني أو الرسائل أو الوسائل المشابهة
او أي وسيلة الكترونية أخرى.
 لن يتم اعتبارك تلقيت التعليمات إلكترونيا ً عبر اإلنترنت من قبل الشركة إال إذا تلقيت تأكيد االستالم ،في حالةعدم االستالم لن يتم تنفيذ تعليماتك وتعامالتك معنا أو معالجتها ولن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة أو
ضرر أو نفقات تنشأ نتيجة لذلك.
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-

يتضمن استخدامك للخدمات والمواقع والتطبيقات اإللكترونية أو الصفحات الخاصة بنا إمكانية إبرام اتفاقيات
أو إجراء معامالت إلكترونية معنا.

 تقر بأن طلباتك وتعامالتك اإللكترونية مع الشركة تشكل وتعبر عن موافقتك ونواياك لاللتزام ودفع قيمة هذهاالتفاقات والمعامالت ،وتنطبق اتفاقيتك ونواياك لاللتزام بالطلبات اإللكترونية على جميع السجالت
اإللكترونية المتعلقة بجميع المعامالت والتعامالت والخدمات والتطبيقات المقدمة وال ُمبرمة على هذا الموقع
أو أي من التعامالت اإللكترونية ،بما في ذلك اخطارات اإللغاء والسياسات والعقود والتطبيقات من أجل
الوصول إلى سجالتك اإللكترونية واالحتفاظ بها ،كما يجب الحصول على أجهزة وبرامج معينة وهي
مسؤوليتك وحدك.
 تدرك وتقر بأن شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل أوأي وسيط آخر قد يحتاج إلى المزيد من رموزالتوثيق أو صالحية للدخول ،كما تؤكد وتقر بموجب هذا أن الشركة ليست بأي حال من األحوال في وضع
يسمح لها بالتحكم في رموز أجهزة التوثيق أو تنظيمها ،وبالتالي ال تعتبر الشركة مسؤولة بأي حال من
األحوال عن أي إجراءات تقوم بها.
 تقر بأن جميع التعامالت اإللكترونية الخاصة بالشركة من خدمات و تطبيقات تعتمد على البنية التحتيةواالتصال والخدمات التي يقدمها مزودو خدمات الهاتف والوسطاء التابعين للشركة.
 كما تقر أن توقيت ودقة وسهولة قراءة الرسائل القصيرة ،التنبيهات ،التعليمات والمعلومات تعتمد على العواملالتي تؤثر على مقدمي خدمات الهاتف والوسطاء وال تتحمل الشركة مسؤولية عدم تسليم أو تأخر في تسليم
الرسائل القصيرة ،التنبيهات ،التعليمات ،المعلومات ،الدفعات ،األخطاء ،الخسائر أو الخلل في نقل المعلومات
والتعليمات.
 تسعى الشركة إلى توفير خدماتها وتطبيقاتها اإللكترونية على أعلى مستوى وال تتحمل الشركة مسؤولية عدمتوفر الخدمات أو التطبيقات اإللكترونية أو أي جزء منها أو سوء أداء مقدمي خدمات اإلنترنت أو الوسطاء
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أو أي خسارة أو ضرر يحدث لك نتيجة إلستخدام الخدمات أو التطبيقات اإللكترونية ألي سبب كان ولن
تكون الشركة مسؤولة بأي شكل من األشكال فيما يتعلق بإستخدام مرافق الخدمات أو التطبيقات اإللكترونية.
 يجب أن تكون قادرا ً على اإلستفادة من الخدمات والتطبيقات اإللكترونية الخاصة بالشركة عن طريق التسجيلعلى جوالك باستخدام رمز التحقق ( )OTPالتي ترسل لك إلستخدام التطبيق أو بدء إجراءات التعامل
اإللكتروني مع الشركة كإجراء أمني ،كما إن رمز التحقق ( )OTPالمرسلة لك والخاصة بجوالك ستكون
وحدك المسؤول عنها ،كما يُعتبر أي استخدام لرمز التحقق استخداما ً من قبلك و تقع على عاتقك مسؤولية
إخطار الشركة عن أي تغيير في الجوال او رقم الجوال ولن تكون الشركة مسؤولة بأي حال من األحوال عن
أي خسائر أو أضرار أو تكاليف أو رسوم أو نفقات تتكبدها نتيجة اإلخفاق في القيام بذلك ،كما ينطبق هذا
أيضا على رمز التحقق المرسل لك من قبل خدمة أبشر "نفاذ".
 تقر بصحة جميع بياناتك ومعلوماتك المقدمة للشركة وأن أي تغيير يطرأ عليها يكون تحتمسؤوليتك وحدك وال تتحمل الشركة عواقب ذلك.
 تقر بأن رقم الحساب البنكي (اآليبان) المسجل من قبلك هنا خاص بك وأنه صحيح وأن أي عملية تنتج منهتكون تحت مسؤوليتك.
 تحتفظ الشركة بالحق ولكن ال يجوز إلزامها في إجراء تغييرات أوتحسينات أو تعديالت على الخدماتوالتطبيقات والتعامالت اإللكترونية التي تقدمها الشركة من وقت آلخر.
-

تحتفظ الشركة لنفسها بالحق من وقت آلخر حسب تقديرها الخاص ولكن مع التوضيح المسبق في فرض
رسوم على الخدمات والتطبيقات والتعامالت اإللكترونية.

-

تتعهد بتزويد الشركة بالمعلومات والبيانات و تقديم المساعدة التي تطلبها الشركة ألداء التزاماتها فيما يتعلق
بالخدمات والتطبيقات والتعامالت اإللكترونية.
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 سياسة الشركة في التواصل مع العميل:
 تقر بصحة العنوان الوطني وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف المسجلين بالسجل اإللكتروني الخاصبك والموضح في نموذج الطلب اإللكتروني بشكل نهائي وذلك لهدف التواصل وإرسال اإلخطارات والرسائل
األخرى إليك ،حيث أن وسائل اإلتصال الخاصة المستخدمة من قبلنا ستكون وفقا ً إلختيارنا.
 تقر بموافقتك على تلقي رسائل ومواد إعالنية وتسويقية من قبلنا وتقديم خدماتنا وتطبيقاتنا ومواقعنا وصفحاتنااإللكترونية عن طريق إستخدام البريد اإللكتروني أو االتصال عبر اإلنترنت أو الهاتف أو الهاتف الجوال بما
في ذلك خدمات الرسائل القصيرة.
-

يمكن االتصال بالمراجع التي قدمتها في نموذج طلب الخدمات االلكترونية لالستفادة من الخدمات والتطبيقات
والتعامالت اإللكترونية وللتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة من قبلك ،باإلضافة إلى الحمالت
التسويقية وطلب التطبيقات ،كما يحق لتلك المراجع القيام بإخطارنا بعدم رغبتهم في الخضوع ألي نهج
تسويقية وعندها سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم االتصال بهم في سياق حمالتنا التسويقية.

-

كما أنه ستكون خدمة الهاتف الجوال صالحة وملزمة لك بناء على موافقتك بها ولن تكون الشركة ملزمة
بالتحقق أو التأكد من هوية المرسل أو سالمة الرسالة أو أي إتصاالت أو أوامر أخرى.

 سوف تلتزم وتمتثل ألي بروتوكول أمني نضعه للهاتف أو لخدمات الهاتف الجوال على وجه الخصوص ،معالحفاظ على السرية والمسؤولية عن كلمات المرور ومعلومات وبيانات السجالت والتعامالت اإللكترونية
األخرى ولن تسمح ألي شخص آخر بإستخدام الهاتف أو خدمات اإلتصال بالهاتف الجوال نيابةً عنك.
-

يجوز لنا تسجيل جميع اإلتصاالت من خالل هذه الوسائل المختلفة ألغراض حفظ السجالت والتدريب
واألمان وسيُطلب منك الموافقة وتفويضنا إلجراء مثل هذه التسجيالت ،مؤكدا ً بأن البيانات والمعلومات
والتعليمات المخزنة على هذا النحو يمكن اإلعتماد عليها والتي يتم إعالمها ألي من األطراف الثالثة الوارد
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ذكرهم سابقا في الفقرة (سياسة الخصوصية /سرية العميل واإلفصاح عن المعلومات) قد يطلب ذلك بشكل
محدود ويتم استخراج البيانات والمعلومات المخزنة جميعها أو بعضها كأدلة في أي إجراءات أو غير ذلك.
 كما يرجى مالحظة أن جميع هذه التسجيالت والسجالت والحسابات الخاصة بنا ستكون قاطعة وملزمة مثلأي شهادة أو كشف حساب صادر من قبلنا ما لم يكن هناك خطأ واضح أو إهمال جسيم ،وبناء على ذلك فأنت
توافق ضمنيا ً على أن جميع المعامالت اإللكترونية المرسلة لك من قبلنا هي ملزمة قانونيا ً.
-

تملك الشركة كامل الحق في تغيير هذه الشروط واألحكام أو إستبدالها كليا ً بشروط وأحكام أخرى جديدة أو
استبدال صفحة أو صفحات واردة في موقعها أو تطبيقاتها اإللكترونية أو صفحاتها على شبكة االنترنت دون
إشعار بذلك ،كما أن استمرارية دخولك لمواقعنا أو خدماتنا أو تطبيقاتنا المقدمة لك و استخدامها يعتبر بمثابة
موافقة منك على جميع التغييرات التي جرت على الموقع.

 تملك الشركة الحق في تعديل كامل الخدمات أو المواقع أو الصفحات أو التطبيقات اإللكترونية أو جزء منهاأو إيقافها أو تعليقها مؤقتا أو بشكل دائم دون إشعار مسبق وفي أي وقت تراه مناسب .
 كما توافق على أن الشركة غير مسؤولة تجاهك أو تجاه أي أطراف أخرى عن أي تعديل يطرأ على الخدماتأوالمواقع أو التطبيقات أوالصفحات اإللكترونية أو إيقافها أو تعليقها.
 قد تقوم الشركة وبمحض اختيارها بمنعك من التعامل اإللكتروني أو الدخول إلى مواقعها أو تطبيقاتها أوخدماتها أوصفحاتها اإللكترونية أو استخدامهم ألي سبب كان بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إذا
اعتقدت بأنك ال تتصرف بموجب الشروط واألحكام المرتبطة بزيارتهم علما بأن منعك من الدخول لهم لن
يؤثر مطلقا على حسابك أو حساباتك لدى الشركة حيث ستبقى سارية المفعول وفي متناولك من خالل الوسائل
األخرى.
-

من أجل حماية مصالحك لدينا قد تقوم الشركة بتعليق دخولك الكترونيا ً على سبيل المثال ال الحصر إلى
مواقعها أو تطبيقاتها أو خدماتها وصفحاتها اإللكترونية سواء من خالل إشعار مسبق أو ال في حال إذا وجدت
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الشركة أن هناك مشكلة أمنية قد تنشأ وتتطلب المزيد من البحث والتحري ،وسيتم تمكينك من الدخول الحقا ً
إلى المواقع أو الخدمات أو التطبيقات والصفحات اإللكترونية عند التوصل إلى حل مناسب للمشكلة األمنية
والرضى عن النتائج.
 وفي حال عدم استخدامك للحساب الشخصي الخاص بك في المواقع والخدمات والتطبيقات والصفحاتاإللكترونية التابعة للشركة لمدة أربع سنوات فإنه سيتم اقفال حسابك الشخصي لحماية مصالحك وعند رغبتك
بإعادة تفعيل حسابك فعليك التواصل مع خدمة العمالء وذلك عن طريق االتصال بالرقم المجاني الخاص
بالشركة وطلب تفعيل حسابك.
 يقر العميل بحجيه المستندات والسجالت االلكترونية والتوقيع اإللكتروني كما يقر بمحض ارادته بالموافقةعلى حفظ جميع التعامالت في سجالت او ملفات الكترونية او أي من طرق التقنية لتصوير المستندات ويعتد
بها كحجه وسند اثبات في التحكيم وفي جميع المحاكم و اللجان واليحق للعميل رفضها كوسيلة اثبات.
-

ما تم ذكره أعاله يعد بمثابة الشروط واألحكام التي وضعتها الشركة ،وعند الموافقة عليها من قبل المستخدم
(العميل) ال يحق له إجراء أي تعديل او تغيير او تبديل او اسقاط او حذف ألي جزء منها وفي حاله قام
المستخدم (العميل) بإجراء أي تعديالت فإنها تعتبر الغية وباطلة تلقائيا ً ولن تكون ملزمة او قابلة للتنفيذ
تجاه الشركة.

 تقر بأن للشركة الحق في مشاركة البيانات غير الشخصية لألطراف ذات العالقة نيابةً عن المستخدم صاحبالعالقة أو الطلب.
 تبذل الشركة مجهودات كبيرة لتقليل عناء زيارات العمالء المتكررة للفروع وذلك باستبدالها بالنظام الرقمياإللكتروني الحالي وأي استغالل او سوء استخدام لهذا النظام يحمل صاحبه كامل المسؤولية والعواقب المالية
والقانونية الناتجة عنه.
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 ال يتم البدء في المعاملة المقدمة من العميل اال بعد تدقيق الطلب والوثائق المطلوبة واخذ جميع الموافقاتالمطلوبة العتمادها.
 سياسة التوقيع اإللكتروني:
 يدرك ويقر العميل الموقع إلكترونيا على العقد اإللكتروني بعد قراءة األحكام والشروط المنصوص عليها هنابأن التوقيع اإللكتروني يعد بمثابة التوقيع الخطي ويكون حينها التوقيع اإللكتروني ملزما ً على العميل.
 يدرك ويقر العميل بأنه قد منح موافقته الخطية عند وضع التوقيع اإللكتروني على استمارة أو عقد الخدمةأو التطبيق أو التعامل اإللكتروني المقدم من خالل اإلنترنت وعلى جميع المنصوص فيه ،واليجوز نفي
صحة توقيعه اإللكتروني أو عدم قابليته للتنفيذ وال منع تنفيذه.
 يدرك ويقر العميل بأن المعلومات والتعامالت التي تنتج من هذا التعامل اإللكتروني لها حجيتها وقابليتهاللتنفيذ.
 يقر العميل بأن التوقيع اإللكتروني يعد دليالً وقرينة في اإلثبات. يلتزم العميل ويتحمل المسؤولية كاملة ألخذ االحتياطات الالزمة لتالفي االستخدام الغير صحيح والغيرمشروع للتوقيع اإللكتروني الخاص به والتتحمل الشركة أي مسؤولية تنتج عن ذلك.
 القانون النافذ وتسوية النزاعات:
 ال يجوز استخدام تطبيقات وخدمات وصفحات ومواقع الشركة اإللكترونية إال وفقا ً لجميع األنظمة والقوانينوالمتطلبات القانونية والتنظيمية والحكومية في المملكة العربية السعودية.
 تخضع جميع الخدمات والتطبيقات والصفحات والمواقع اإللكترونية المقدمة من قبل الشركة وكذلكالمنصوص عليه هنا من شروط وأحكام عامة إلى اإلضافات والتعديالت عليها من وقت آلخر ويشمل ذلك
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كافة الشروط المطبقة األخر ى بما في ذلك مختلف الشروط واألحكام الخاصة لقوانين المملكة العربية
السعودية .
 أي نزاع أو اختالف بين شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل وبين أي عميل ينشأ عن طريق أي معاملةأو أي من التطبيقات أو الخدمات أو المواقع والصفحات اإللكترونية أو الشروط واألحكام سيتم تقديمها إلى
السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة.
 مع عدم اإلخالل بأي شيء وارد في هذه الشروط واألحكام ،ال تقدم الشركة أي ضمان صريح أو ضمني فيمايتعلق بأي من الخدمات أو المواقع أوالتطبيقات أوالصفحات اإللكترونية المقدمة في أحدهما أو كالهما بموجب
هذه االتفاقية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي ضمانات بعدم انتهاك حقوق طرف ثالث والقدرة
على التسويق لمالئمة غرض معين.
 العالمات التجارية وحقوق التأليف والنشر:
 حقوق الطبع والنشر في الصفحات والمعلومات والمواد في ترتيبها الوارد في هذا الموقع أو التطبيقاإللكتروني التي تكون مرخصة أو تعود ملكيتها لشركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل ما لم يذكر خالف
ذلك ،وبإمكان العميل إسترداد أو نسخ أو تحميل أو تخزين مقتطفات من الموقع أو التطبيق اإللكتروني مؤقتا
للحصول على المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة به أو عند استخدام خدماتنا أو تطبيقاتنا اإللكترونية
فقط.
-

يجب أن ال يقوم العميل بتغيير أي شيء ويحظر أي استخدام آخر غير المنصوص عليه هنا ما لم يحصل
أوال على إذن من شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل وفي جميع األحوال ال يجوز للعميل استخدام جزء
من الموقع أو الصفحة أوالخدمات اإللكترونية في أي موقع آخر أو ربط أي موقع آخر بمواقعنا دون الحصول
على إذن مسبق من شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل.
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 استخدامنا لملفات الكوكيز ): (Cookies
 الكوكيز ) ( Cookiesعبارة عن ملف نصي صغير يرسل من سيرفر خاص بموقع على شبكة االنترنتإلى القرص الصلب في الحاسب اآللي أو أي وسيلة أخرى يستخدمها العميل لبدء إجراءات التعامل اإللكتروني
مع الشركة و يكون عادة متصفح شبكة االنترنت معدا ً إلستقبال هذه الملفات ،ولكن على الرغم من ذلك يمكنك
أن تختار قبول وكيفية قبول الكوكيز وذلك من خالل إعداد المتصفح الذي تستخدمه وفقا ً لذلك ،ويقوم ملف
الكوكيز بتخزين معلومات خاصة باستخدام الموقع كما يمكن أن يقوم سيرفر الموقع باسترجاع هذه المعلومات.
-

وتستخدم الشركة الكوكيز لتحديد إذا كان العميل قد زار الموقع أو الصفحة الخاصة بالشركة على الشبكة ،
ولكن الشركة ال تستطيع تعقب أي من هذه المعلومات بشكل فردي فالشركة ليس لديها القدرة على معرفة
العميل كمستخدم فرد ولكن يمكنها معرفة عدد مستخدمي الموقع.

 الروابط إلى مواقع األطراف األخرى أو محتوياتها:
 إن استخدامكم للروابط االنتقالية ) (Hyperlinkعلى الموقع سيكون على مسؤوليتكم الخاصة حيث إننا نقدمهذه الروابط االنتقالية إلى المواقع األخرى على شبكة اإلنترنت ألغراض الحصول على المعلومات وراحة
العميل فقط وال يعني ذلك الموافقة الضمنية على مواقع أي طرف آخر على الشبكة.
-

لن نكون مسؤولين عن محتويات أي من المواقع أو الصفحات األخرى المربوطة بالموقع حيث أننا ال نتحقق
من محتوى أي من تلك المواقع أو الصفحات وننصحكم باالطالع على شروط وصفحات سياسة الخصوصية
المتعلقة بالمواقع المربوطة وذلك لمعرفة كيف يمكن أن يؤثر عليكم استخدام تلك المواقع.

 إننا غير مسؤولين عن دقة أو توقيت أو استمرارية توفر أو وجود المحتوى أو الروابط االنتقالية أو مواقع أوصفحات األطراف األخرى المربوطة بالموقع أو أي موقع محلي و نشير إلى أن الروابط إلى مواقع البرامج
القابلة للتنزيل هي لراحة العميل فقط ولسنا مسؤ ولين عن أية صعوبات أو تبعات متعلقة بتنزيل البرامج كما
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أن استخدام أي برامج يتم تنزيلها سوف يخضع لشروط اتفاقية الترخيص (إن وجدت) المصاحبة أو الواردة
مع البرنامج.
-

قد يوفر الموقع إمكانية الدخول إلى الخدمات الجديدة أو لمعلومات أخرى مقدمة من أطراف أخرى على
الموقع وهذا ال يعني المصادقة أو الموافقة الصريحة أو الضمنية على أي أطراف أخرى أو نصائحهم أو
آرائهم أو معلوماتهم أو تطبيقاتهم أو خدماتهم من خالل أي معلومات على الموقع واليمكننا السيطرة عليه
والضمانه ولسنا مسؤولين عن دقة أو توقيت أو حتى استمرارية توفر أو وجود هذه المحتويات.
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