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صلى اهلل عليه وسلم
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اتفاقية رخصة االستخدام ()USER LICENSE AGREEMENT

 -1مقدمة االتفاقية:
اتفاقية رخصة االستخدام ( )ULAهي اتفاقية ترخيص ملزمة للعميل الذي يستخدم نظام

SNSO net

ويف

حدود الربامج والعمليات املتاحة على النظام ويشار إليها بـ(االتفاقية) ،وتظل هذه االتفاقية سارية املفعول ما مل
حيل حملها اتفاقية جديدة.
 -2نطاق االتفاقية:
اآلتي يوضح نطاق وحدود ترخيص االستخدام املبين عليه االتفاقية ويشمل ما يلي:
 -1-2املنتج املرخص:
املنتج املرخص هو:
 )1الربجميات أو أي ملفات أو برامج تكون جزءاً من نظام

SNSO net

حمل التعاقد ،كما تشمل أي

إضافات برجمية جتريها الشركة الحقاً.
 )2أي مفاتيح تصريح أو كلمات مرور أرسلت من SNSO net

للعميل كي يتمكن من تشغيل النظام.

 )3مجيع الوثائق املقروءة أو املرئية اليت تصف املنتج املرخَّص والعمليات اخلاصة به سواءً كانت مطبوعة
ورقياً أو بصيغة إلكرتونية أو أي صيغه أخرى.
 )4أي حتديثات أو تعديالت على العناصر السابقة الذكر يف هذه القائمة.
 -2-2نوع الرتخيص:
ترخيص واحد للعميل.
 -3-2املدى الزمين لالستخدام:
مبوجب هذه االتفاقية فإن  SNSO NETتصرح للعميل باستخدام النظام بشكل دائم ومستمر وفقاً
لألحكام والشروط املوضحة أدناه:
 -1عند التزام العميل بسداد رسوم االشرتاك السنوية ،يعترب العقد غري حمدد املدة.
 -2عند عدم التزام العميل بسداد رسوم االشرتاك السنوي تعترب الشركة ان العقد منتهي (بعد انقضاء
فرتة السماح اليت تقرها الشركة يف سياساتها التعاقدية واليت يوضحها عقد اخلدمة).
 -4-2األشخاص املرخّص هلم:
تشمل االتفاقية الرتخيص للمستخدمني بالعدد احملدد يف العقد بني الشركة والعميل وفقا ملا يلي:
 )1حيق للمستخدمني (املوظفني التابعني للعميل) الوصول إىل النظام لتحقيق أهداف ومصلحة العميل.
 )2يتحمل املوظف ما يصدر منه من خمالفة لبنود االتفاقية دون اإلخالل مبسؤولية العميل.
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 -3احلقوق وااللتزامات:
 -1-3حقوق العميل:
حقوق العميل اخلاصة بهذا املنتج هي احلقوق الواردة يف هذه االتفاقية و املوضحة أدناه ،حتتفظ
SNSO net

والعميل فإن

جبميع احلقوق اليت مل تُمنَح صراحةً يف االتفاقية ،ومبوجب العقد املوقع بني
SNSO net

SNSO net

متنح العميل ترخيصاً غري حصري مبين على اإلجيار مبا يتوافق مع شروط

وأحكام هذه االتفاقية ،والرتخيص املمنوح من خالل هذه االتفاقية حيدُّه ما يلي:
 )1حيق للعميل استخدام هذا الرتخيص بالعدد احملدد يف (نوع الرتخيص).
 )2حتدد املدة املسموح للعميل باستخدام النظام فيها وفقا ملا هو موضح يف (املدى الزمين لالستخدام).
 )3ال حيق للعميل حتويل الرتخيص أو بيعه او إجياره من الباطن إىل شخص أو جهة أخرى إال مبوافقة
الشركة.
 -2-3التزامات العميل:
املنتج املرخَّص  SNSO netهو ملكية فكرية خاصة بشركة مشس اإلدارة وهي حتتفظ بكامل حقوقها
يف امللكية الفكرية ،واحلقوق املمنوحة للعميل يف هذه االتفاقية مشروطة بالتزام العميل باآلتي:
 )1استخدام النظام يف أنشطة متوافقة مع قوانني وأنظمة اململكة العربية السعودية.
 )2عدم القيام بنسخ املنتج املرخَّص أو الوثائق اخلاصة به جزئيا أو بشكل كامل إال فيما أذنت به هذه
االتفاقية صراحةً.
 )3عدم القيام بتحويل أو تأجري أو إعارة املنتج أو الوثائق اخلاصة به ،وكذلك عدم تقديم خدمة من
خالله ألي طرف ختالف بنود هذه االتفاقية.
 )4عدم القيام بتفكيك املنتج أو هندسته عكسياً أو تعديله أو اشتقاق أي عمل من املنتج املرخَّص أو
الوثائق اخلاصة به ،وعدم السماح ألي طرف ثالث بالقيام بأي من هذه األعمال.
 )5عدم السماح بالوصول للمنتج املرخَّص أو استعراض أي شاشة من شاشاته ألي جهة أو أي شخص من
دون أخذ إذن مسبق من الشركة ويستثنى من ذلك (األشخاص املرخَّص هلم) بذلك يف هذه االتفاقية.
 )6عدم السماح ألي طرف ثالث بعمل أي مقارنات لنتائج العمليات الربجمية والوظيفية املتوفرة على نظام
SNSO net

وأي منتجات تقنية مشابهه اخرى.

 )7عدم حذف أو تعديل أو طمس حقوق النشر أو العالمات التجارية أو أي تنبيه حلقوق امللكية يظهر يف
املنتج املرخَّص كما مت استالمه من . SNSO net
 )8يف حال منحت

SNSO net

العميل فرتة حمددة لتجربة النظام على بيئة العمل املخصصة لذلك (دميو

 )Demoيلتزم العميل بعدم وضع مستندات خاصة به أو معلومات فعلية عن منشأته وال تتحمل شركة
مشس اإلدارة أي مسؤولية جتاه ذلك ،علماً بان هنالك آليات تتبعها الشركة يف حذف البيانات بصورة
دورية من نظام (دميو )Demoاملخصص للتجربة فقط.
5

 -3-3مفاتيح الوصول وكلمات املرور:
تلتزم  SNSO netبتسليم العميل مفاتيح الوصول و/أو كلمات املرور الضرورية للسماح للعميل بالوصول إىل
املنتج املرخَّص يف هذه االتفاقية مع ما ال يتناقض مع بنود هذه االتفاقية.
 -4الضمان وحدود املسئولية:
 -1-4الضمان:
 -1تتيح الشركة بيئة اختبار (دميو  )Demoلتمكن العميل من اختبار وقياس مدى مالئمة النظام إلجناز
اعماله قبل االشرتاك واالستخدام وبالتالي يصبح العميل هو املسئول األول عن مطابقة النظام ملتطلباته
اليت حيتاجها يف العمل.
 -2ميكن االستفادة من اخلدمات اليت يقدمها نظام

SNSO net

كما هي وال تضمن الشركة مالئمة

املخرجات ألنظمة ولوائح العمل الداخلية املتبعة عند العميل.
 -3تضمن الشركة عمل نسخ احتياطي دوري للبيانات (اسبوعياً).
 -4عند طلب العميل استعادة البيانات احملفوظة يف النسخة االحتياطية خالل األسبوع فإن الشركة غري
مسؤولة أو ملزمة يف اسرتجاع البيانات املفقودة بعد اخر نسخة احتياطية حمفوظة.
 -2-4حدود املسؤولية:
 -1ال تقدم الشركة أي ضمانات على  SNSO netغري موضحة يف هذه االتفاقية تتعلق باخلدمات وكفاءة
النظام يف تلبية احتياجات العميل.
 -2يف مجيع األحوال ،فإنك مبوافقتك على شروط االستخدام هذه تقر بأن حدود مسؤولية الشركة يف
االحتفاظ بالبيانات هي ( 5سنوات) من اخر اشرتاك مسدد ،وأن الشركة بعد ذلك هلا احلق يف حذف
هذه البيانات كلياً من خمدماتها ووسائط ختزينها والتخلص منها بالطريقة اليت تراها مناسبة.
 -5السـ ـرية:
 -1-5املعلومات السرية :املعلومات السرية تعين:
 )1الشفرة املصدرية للمنتج أو أي شكل من أشكاهلا.
 )2أي مفاتيح وصول أو كلمات مرور سُِّلمَت للعميل كي يتمكن من استخدام املنتج املرخَّص.
 )3الوثائق اخلاصة باملنتج املرخص وخارطة تطوير املنتج.
 )4أي معلومات جتارية أو تقنية تتعلق بأسرار املنتج أو تضر حبقوق امللكية الفكرية لـ . SNSO net
يف حال مت إفشاء أي من املعلومات السرية املشار إليها أعاله شفهياً أو كتابياً من قبل العميل أو أحد
منسوبيه فسوف يتحمل اإلجراء القانوني الذي ستتخذه شركة مشس اإلدارة جتاهه.
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 -2-5اخلصوصية:
يتيح النظام للعميل حتميل حمتوى خاص به وعرضه وختزينه وإرساله ،وحيتفظ العميل حبقوق امللكية
الفكرية هلذا احملتوى ،وتلتزم  SNSO netباحملافظة على خصوصية العميل وأمان بياناته واحملتوى الذي
يضيفه مبا يلي:
 )1تقر  SNSO netبأن احملتوى الذي يضيفه العميل ويعرضه داخل النظام وخيزنه ويرسله لآلخرين ملك
فكري خاص به.
 )2ال تطَّلع

SNSO net

وال أي من موظفيها على قاعدة بيانات العميل وال احملتوى الذي يضيفه داخل

النظام ما مل يرخِّص هلا العميل بذلك.
 )3ال حيق لـ

SNSO net

الدخول على قاعدة بيانات العميل إال يف حاالت الضرورة القصوى ومبوافقة

خطية من العميل ويكون الدخول مؤقتا ويف حدود احلاجة.
 )4ال حيق ألي من منسوبي

SNSO net

أو من موظفي الدعم الفين التابعني هلا طلب أي من املعلومات

السرية املتاحة لدى العميل واملشار إليها يف ( )1-5مثل مفاتيح الوصول أو كلمات املرور اخلاصة
بالعميل أو أحد مستخدميه املرخَّص هلم ،ويتحمل مَن خيالف ذلك مسؤولية إفشاء أي معلومة سرية
تضر بــ

SNSO net

أو العميل ،دون اإلخالل بواجب العميل يف التبليغ عن أي خروقات أمنية جتاه هذا

األمر.
 )5قد حتتوي برجميات النظام أدوات تتفاعل مع احملتوى املضاف من العميل وحتلله وتقدم حمتوى مبنياً
على نتائج التحليل ،وكل هذا يتم بطريقة آلية غري بشرية ،وقد يرسل النظام رسائل داخلية عن
األخطاء الربجمية أو املتعلقة بقواعد بيانات النظام ،وتساعد هذه الرسائل والنتائج

SNSO net

يف

حتسني أداء النظام وحل مشكالته ،وال يعين ذلك  -بأي حال من األحوال  -أن  SNSO netتطلع على
احملتوى اخلاص بالعميل أو تنتهك خصوصيته.
 -3-5قيود اإلفصاح:
ال حيق للعميل استخدام البيانات املفصَح عنها من  SNSO netألي شخص باستثناء موظفيه ،كما يلتزم
العميل بعدم نشر املنتج املرخص أو الوثائق اخلاصة به أو لقطات من أي شاشة من شاشات النظام إال
لألشخاص املصرح هلم يف هذه الوثيقة.
االلتزامات يف هذا البند ال متكن أي طرف من الطرفني من إفشاء معلومات سرية عن الطرف اآلخر إال
يف احلاالت التالية:
 )1تسليم املعلومات بطريقة سرية إىل املستشارين القانونني أو املستشارين املاليني والذين تفرض طبيعة
عملهم االطالع على هذه البيانات السرية.
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 )2وفقا ألمر من جهة قضائية معتمدة يف اململكة العربية السعودية ،جيب إشعار الطرف اآلخر كتابيا
يف حينها.
 -6حتديث االتفاقية:
يعاد النظر يف بنود هذه االتفاقية على األقل مرة واحدة يف السنة املالية؛ ويف حالة أنها مل تراجع يف أي
فرتة يبقى االتفاق احلالي ساري املفعول ،ومشس اإلدارة هي املسؤولة عن مراجعة هذه االتفاقية بصورة
منتظمة ،وجيوز التعديل على بنودها وشروطها وتضمني هذه التعديالت يف االتفاقية املعدلة ونشرها
واتاحتها ألصحاب املصلحة األساسيني لالطالع عليها ،وعلى العميل كمستخدم للنظام مراجعة هذه
االتفاقية بشكل دوري ملعرفة التحديثات اليت تطرأ عليها.

** النهـــاية **
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