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 (User License Agreementاتفاقية رخصة االستخدام )

 :مقدمة االتفاقية .1

صةةةةةةة ام ةةةةةة   ا    سةةةةةة       ا  ULAاتفاقية رخ ويف ح ود الربامج والعمليات امل احة على  SNSO net( هي اتفاقية ترخيص ملزمة للعميل الذي ي

 الن ا  ويشار إليها بـ امتفاقية(، وت ل هذه امتفاقية  ارية املفعول ما مل حيل حملها اتفاقية ج ي ة.

 قية:نطاق االتفا .2

 اآلتي يوضح  طاق وح ود ترخيص ام    ا  املبين عليه امتفاقية ويشمل ما يلي:

 ملنتج املرخص:ا ▪

 املن ج املرخص هو:

شةةةركة  SNSO netالربجميات أو أي ملفات أو برامج تكون جزءًا من   ا   • ضةةةاجمات برجمية اريها ال شةةةمل أي إ حمل ال عاق ، كما ت

 محقًا.

 للعميل كي ي مكن من تشغيل الن ا .  SNSO netمرور أر لت من  أي مفاتيح تصريح أو كلمات •

صةةيغة إلك و ية أو  • صةةا املن ج املرخ ص والعمليات اصا ةةة به  ةةواء  كا ت مطبوعة ورقيًا أو ب مجيع الوثائق املقروءة أو املرئية اليت ت

 أي  يغه أخرى.

 القائمة.أي حت يثات أو تع يالت على العنا ر السابقة الذكر يف هذه  •

 نوع الرتخيص: ▪

 ترخيص واح  للعميل.

 املدى الزمين لالستخدام: ▪

 للعميل با    ا  الن ا  بشكل دائم ومس مر وجمقًا لألحكا  والشروط املوضحة أد اه: تصرح   SNSOnetمبوجب هذه امتفاقية جمإن 

 عن  ال زا  العميل بس اد ر و  امش اك السنوية، يع رب العق  غري حم د امل ة. •

سةةريجمر وحف  بي • شةةركة ان العق  من هي وي م إيقاح ال سةةنوي تع رب ال شةة اك ال سةة اد ر ةةو  ام ا ات العميل عن  ع   ال زا  العميل ب

 وذلك  بع  ا قضاء جم ة السماح واليت ح دت بثالث اشهر من   ور املطالبة املالية(.

 األشخاص املرّخص هلم: ▪

 تشمل امتفاقية ال خيص للمس   مني بالع د احمل د يف العق  بني الشركة والعميل وجمقا ملا يلي: 

 لن ا  ل حقيق أه اح ومصلحة العميل. حيق للمس   مني  املوظفني ال ابعني للعميل( الو ول إىل ا •

 ي حمل املوظا ما يص ر منه من خمالفة لبنود امتفاقية دون اإلخالل مبسؤولية العميل.      •
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 احلقوق وااللتزامات: .3

 حقوق العميل: ▪

جبميع اققوق اليت مل ُتمَنح   SNSO netحقوق العميل اصا ةة بهذا املن ج هي اققوق الواردة يف هذه امتفاقية و املوضةحة أد اه، حت ف      

صةةةري مبين على اإل ار مبا  SNSO netوالعميل جمإن  SNSO net ةةةراحًة يف امتفاقية، ومبوجب العق  املوقع بني  صةةةًا غري ح متنح العميل ترخي

 جمق مع شروط وأحكا  هذه امتفاقية، وال خيص املمنوح من خالل هذه امتفاقية حي ُّه ما يلي: ي وا

 حيق للعميل ا    ا  هذا ال خيص بالع د احمل د يف   وع ال خيص(.   •

 حت د امل ة املسموح للعميل با    ا  الن ا  جميها وجمقا ملا هو موضح يف  امل ى الزمين لال    ا (.  •

 عميل حتويل ال خيص أو بيعه او إ اره من الباطن إىل ش ص أو جهة أخرى إم مبواجمقة الشركة.م حيق لل •

 التزامات العميل: ▪

شةةةةةركة وه اإلدارة وهي حت ف  بكامل حقوقها يف امللكية الفكرية، واققوق  SNSO netاملن ج املرخ ص  هو ملكية جمكرية خا ةةةةةة ب

 املمنوحة للعميل يف هذه امتفاقية مشروطة بال زا  العميل باآلتي:

 ا    ا  الن ا  يف أ شطة م واجمقة مع قوا ني وأ  مة اململكة العربية السعودية. •

 ص أو الوثائق اصا ة به جزئيا أو بشكل كامل إم جميما أذ ت به هذه امتفاقية  راحًة.ع   القيا  بنسخ املن ج املرخ  •

عة   القيةا  ب حويةل أو تةأجري أو إعةارة املن ج أو الوثةائق اصةا ةةةةةةةةة بةه، وكةذلةك عة   تقة يم خة مةة من خاللةه  ي طرح  ةالا بنود هةذه  •

 امتفاقية.

سةةيًا أو • سةةماح  ع   القيا  ب فكيك املن ج أو هن  ةة ه عك شةة قاق أي عمل من املن ج املرخ ص أو الوثائق اصا ةةة به، وع   ال تع يله أو ا

  ي طرح ثالث بالقيا  بأي من هذه ا عمال.

ع   السةماح بالو ةول للمن ج املرخ ص أو ا ة عراي أي شةاشةة من شةاشةاته  ي جهة أو أي شة ص من دون أخذ إذن مسةبق من الشةركة  •

 ملرخ ص هلم( بذلك يف هذه امتفاقية.ويس ثنى من ذلك  ا ش اص ا

سةةةةةةةةمةاح  ي طرح ثةالةث بعمةل أي مقةار ةات لن ةائج العمليةات الربجميةة والوظيفيةة امل وجمرة على   ةا   • وأي من جةات تقنيةة   SNSO netعة   ال

 مشابهه اخرى.

شةةةر أو العالمات ال جارية أو أي تنبيه ققوق امللكية ي هر يف املن ج املرخ ص كما س ا ةةة المه  • ع   حذح أو تع يل أو طمه حقوق الن

 . SNSO netمن 

صةةةةةة لذلك  د و  SNSO netيف حال منحت  • صةةةةة ضةةةةةع Demo العميل جم ة حم دة ل جربة الن ا  على بيئة العمل امل  ( يل ز  العميل بع   و

ات خا ة به أو معلومات جمعلية عن منشأته وم ت حمل شركة وه اإلدارة أي مسؤولية ااه ذلك، علمًا بان هنالك آليات ت بعها مس ن 

 ( امل صص لل جربة جمقط. Demoالشركة يف حذح البيا ات بصورة دورية من   ا   د و

 مفاتيح الوصول وكلمات املرور: ▪

سةةليم العميل مفاتيح ا SNSO netتل ز   سةةماح للعميل بالو ةةول إىل املن ج املرخ ص يف هذه امتفاقية ب  ضةةرورية لل لو ةةول ووأو كلمات املرور ال

 .مع ما م ي ناقض مع بنود هذه امتفاقية
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 : الضمان وحدود املسئولية .4

 الضمان: ▪

شةةةةةةةةركةة بيئةة اخ بةار  د و  • شةةةةةةةة اك ( ل مكن العميةل من اخ بةار وقيةاد مة ى مالئمةة الن ةا  Demoت يح ال إلجنةا  اعمةالةه قبةل ام

 وام    ا  وبال الي يصبح العميل هو املسئول ا ول عن مطابقة الن ا  مل طلباته اليت حي اجها يف العمل.

كما هي وم تضةمن الشةركة مالئمة امل رجات    مة ولوائح العمل  SNSO net كن ام ة فادة من اص مات اليت يق مها   ا   •

   العميل.ال اخلية امل بعة عن

 تضمن الشركة عمل  سخ اح ياطي دوري للبيا ات  ا بوعيًا(. •

عن  طلب العميل ا  عادة البيا ات احملفوظة يف النس ة امح ياطية خالل ا  بوع جمإن الشركة غري مسؤولة أو ملزمة يف ا  جاع  •

 البيا ات املفقودة بع  اخر  س ة اح ياطية حمفوظة.

 حدود املسؤولية: ▪

ضةةةما ات على  • شةةةركة أي  ضةةةحة يف هذه امتفاقية ت علق باص مات وكفاءة الن ا  يف تلبية اح ياجات  SNSO netم تق   ال غري مو

 العميل.

شةةةركة يف امح فاظ بالبيا ات هي   • سةةةؤولية ال شةةةروط ام ةةة   ا  هذه تقر بأن ح ود م  5يف مجيع ا حوال، جمإ ك مبواجمق ك على 

شةةةركة بع  ذلك هلا اقق يف حذح هذه البيا ات كليًا من خم ماتها وو ةةةائط  زينها  سةةة د، وأن ال شةةة اك م  ةةةنوات( من اخر ا

 .ةوال  لص منها بالطريقة اليت تراها منا ب

 الســـرية: .5

 املعلومات السرية:  ▪

 املعلومات السرية تعين:

 الشفرة املص رية للمن ج أو أي شكل من أشكاهلا.  •

 أي مفاتيح و ول أو كلمات مرور ُ لَِّمت للعميل كي ي مكن من ا    ا  املن ج املرخ ص.  •

 الوثائق اصا ة باملن ج املرخص وخارطة تطوير املن ج. •

 . SNSO netتقنية ت علق بأ رار املن ج أو تضر حبقوق امللكية الفكرية لـ  أي معلومات اارية أو •

سةةةوح ي حمل اإلجراء  سةةةوبيه جم شةةةفهيًا أو ك ابيًا من قبل العميل أو أح  من شةةةار إليها أعاله  سةةةرية امل شةةةاء أي من املعلومات ال يف حال س إجم

 القا و ي الذي     ذه شركة وه اإلدارة ااهه.
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 اخلصوصية: ▪

 SNSOي يح الن ا  للعميل حتميل حم وى خاص به وعرضه و زينه وإر اله، وحي ف  العميل حبقوق امللكية الفكرية هلذا احمل وى، وتل ز  

net  :باحملاجم ة على خصو ية العميل وأمان بيا اته واحمل وى الذي يضيفه مبا يلي 

 ضه داخل الن ا  وخيز ه وير له لآلخرين ملك جمكري خاص به.بأن احمل وى الذي يضيفه العميل ويعر SNSO netتقر  •

 وم أي من موظفيها على قاع ة بيا ات العميل وم احمل وى الذي يضيفه داخل الن ا  ما مل يرخِّص هلا العميل بذلك. SNSO netم تطَّلع  •

ى ومبواجمقة خطية من العميل ويكون ال خول مؤق ا ال خول على قاع ة بيا ات العميل إم يف حامت الضرورة القصوSNSO net م حيق لـ  •

 ويف ح ود اقاجة.

أو من موظفي ال عم الفين ال ابعني هلا طلب أي من املعلومات السرية امل احة ل ى العميل واملشار إليها  SNSO netم حيق  ي من منسوبي  •

   ميه املرخ ص هلم، وي حمل َمن خيالا ذلك مسؤولية ( مثل مفاتيح الو ول أو كلمات املرور اصا ة بالعميل أو أح  مس1-5يف  

 أو العميل، دون اإلخالل بواجب العميل يف ال بليغ عن أي خروقات أمنية ااه هذا ا مر.  SNSO net إجمشاء أي معلومة  رية تضر بــ  

ق  حت وي برجميات الن ا  أدوات ت فاعل مع احمل وى املضاح من العميل وحتلله وتق   حم وى مبنيًا على   ائج ال حليل، وكل هذا ي م  •

بطريقة آلية غري بشرية، وق  ير ل الن ا  ر ائل داخلية عن ا خطاء الربجمية أو امل علقة بقواع  بيا ات الن ا ، وتساع  هذه الر ائل 

تطلع على احمل وى  SNSO netأن  -بأي حال من ا حوال  -يف حتسني أداء الن ا  وحل مشكالته، وم يعين ذلك  SNSO netوالن ائج 

 اصاص بالعميل أو تن هك خصو ي ه.     

 قيود اإلفصاح: ▪

صةَةح عنها من  شةةر املن ج املرخص أو  SNSO netم حيق للعميل ا ةة   ا  البيا ات املف شةة ص با ةة ثناء موظفيه، كما يل ز  العميل بع      ي 

 الوثائق اصا ة به أو لقطات من أي شاشة من شاشات الن ا  إم لألش اص املصرح هلم يف هذه الوثيقة.

 اقامت ال الية:امل زامات يف هذا البن  م متكن أي طرح من الطرجمني من إجمشاء معلومات  رية عن الطرح اآلخر إم يف 

شةةارين املاليني والذين تفري طبيعة عملهم امطالع على هذه البيا ات  • سةة  شةةارين القا و ني أو امل سةة  سةةليم املعلومات بطريقة  ةةرية إىل امل ت

 السرية.

 وجمقا  مر من جهة قضائية مع م ة يف اململكة العربية السعودية،  ب إشعار الطرح اآلخر ك ابيا يف حينها.  •

 االتفاقية:حتديث  .6

سةةةةةةةةنةة املةاليةةت ويف حةالةة أ هةا مل تراجع يف أي جم ة يبقى امتفةاق اقةالي   ةةةةةةةةاري يعةاد الن ر يف بنود هةذه امتفةاقيةة على ا قةل مرة واحة ة يف ال

ضةةةةةةةةمني هذه شةةةةةةةةروطها وت صةةةةةةةةورة من  مة، و و  ال ع يل على بنودها و سةةةةةةةةؤولة عن مراجعة هذه امتفاقية ب  املفعول، ووه اإلدارة هي امل

ال ع يالت يف امتفاقية املع لة و شةرها واتاح ها   ةحاا املصةلحة ا  ةا ةيني لالطالع عليها، وعلى العميل كمسة     للن ا  مراجعة هذه 

 امتفاقية بشكل دوري ملعرجمة ال ح يثات اليت تطرأ عليها.

 *اية ـــــــــــــــــــالنهـــ*


