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 ................توقيع العميل:..........

 

 اخلتم:
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 االتفاقية مقدمة -1

 االتفاقية  نطاق -2

 وااللتزامات احلقوق -3

 الضمان  -4

 ريةـــالس -5

 االتفاقية حتديث -6
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 ................توقيع العميل:..........

 

 اخلتم:

 ملنظمة غري رحبية (USER LICENSE AGREEMENT)اتفاقية رخصة االستخدام 

 

( بني شركة مشس اإلدارة ويشار إليها SNSO ERP Systemمع توقيع عقد اقتناء نظام سنسو إلدارة املوارد )

اجلهة احلاصلة على الرخصة ويشار إليها بـ)العميل( يوافق الطرفان )سنسو، والعميل( على ما يرد بـ)سنسو(، وبني 

 يف هذه االتفاقية من بنود. 
 :مقدمة االتفاقية -1

 SNSOدارة املوارد ( هي اتفاقية ترخيص للعميل باستخدام نظام سنسو إلULAاتفاقية رخصة االستخدام )

ERP System  ويشار إليها بـ)االتفاقية(، وتظل هذه   -بناء على العقد -ويف حدود الربامج املسموح له باقتنائها

 االتفاقية سارية املفعول ما مل حيل حملها اتفاقية جديدة مبوافقة الطرفني.
 :االتفاقية نطاق -2

 اآلتي يوضح نطاق وحدود ترخيص االستخدام املبين عليه االتفاقية ويشمل ما يلي:
 املنتج املرخص:  -2-1

 املنتج املرخص هو:
( حمل التعاقد، كما تشمل أي SNSO ERPالربجميات أو أي ملفات أو برامج تكون جزءًا من نظام ) (1

 إضافات يطلبها العميل الحقا بعقود مستقلة.
 أي مفاتيح تصريح أو كلمات مرور أرسلت من سنسو للعميل كي يتمكن من تشغيل النظام. (2
مجيع الوثائق املقروءة أو املرئية اليت تصف املنتج املرخَّص والعمليات اخلاصة به سواًء كانت مطبوعة  (3

 ورقيًا أو بصيغة إلكرتونية أو أي صيغه أخرى.
 ة الذكر يف هذه القائمة.أي حتديثات أو تعديالت على العناصر السابق (4

 نوع الرتخيص: -2-2

 (.SNSO LTS17ترخيص واحد ملنظمة غري رحبية إلصدارة )
 املدى الزمين لالستخدام: -2-3

تصرح للعميل باستخدام النظام بشكل دائم ومستمر وفقا لألحكام  مبوجب هذه االتفاقية فإن سنسو

 والشروط املوضحة يف َنّص االتفاقية.  
 األشخاص املرّخص هلم: -2-4

 األشخاص املرخص هلم باستخدام النظام، هم:
بالتحكم الكامل  -بناء على تعميد موثَّق من العميل  -مدير املنظمة: وهو الشخص املفوَّض تقنيًا  (1

بالنظام واملستخدمني، واالطالع على مجيع عمليات وبيانات العميل، وهو مفوَّض بنقل مسؤولياته إىل 

 شخص آخر دون الرجوع إىل سنسو، ومفوَّض بتعيني مدير التقنية.
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 ................توقيع العميل:..........

 

 اخلتم:

تحكم الكامل بالنظام واملستخدمني مدير التقنية: هو الشخص املفّوض من ِقَبل مدير املنظمة بال (2

 باستثناء العمليات اخلاصة مبدير املنظمة.
املوظف: هو شخص يعمل حتت إشراف العميل مبوجب عقد عمل ومت تعيينه على وظيفة داخل النظام،  (3

 ويتاح له صالحيات الدخول إىل بعض عمليات النظام حسب متطلبات وصالحيات وظيفته.
دم ال يدخل يف التصنيفات السابقة، وال تتيح له املنظمة صالحيات املستخدم العادي: هو مستخ (4

 الدخول إىل عمليات النظام باستثناء )بوابة املستخدم(.
تشمل االتفاقية الرتخيص للمستخدمني املشار إليهم أعاله بالعدد احملدد يف العقد بني الطرفني وفقا ملا  

 يلي: 
 النظام لتحقيق أهداف ومصلحة العميل. حيق للمستخدمني املرخَّص هلم الوصول إىل  (1
يتحمل العميل مسؤولية ما يصدر من مدير املنظمة ومدير التقنية مسؤولية كاملة يف خمالفة بنود  (2

 هذه االتفاقية. 
 يتحمل املوظف واملستخدم ما يصدر منه من خمالفة لبنود االتفاقية دون اإلخالل مبسؤولية العميل.      (3

 :عليها العميل اليت حيصلبيئات العمل  -2-5

 مبوجب االتفاقية حيق للعميل استخدام النظام يف بيئات العمل التالية:
 التدريب()استخدام العميل للنظام يف بيئة  (1
 استخدام العميل للنظام يف بيئة )التشغيل الفعلي(.  (2

 :وااللتزامات احلقوق -3

 حقوق العميل: -3-1

حقوق العميل اخلاصة بهذا املنتج هي احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية، وحتتفظ سنسو جبميع احلقوق 

اليت مل ُتمَنح صراحًة يف االتفاقية، ومبوجب العقد املوقع بني سنسو والعميل فإن سنسو متنح العميل 

منوح من خالل هذه ترخيصًا غري حصري مبا يتوافق مع شروط وأحكام هذه االتفاقية، والرتخيص امل

 االتفاقية حيدُّه ما يلي: 
حيق للعميل استخدام هذا الرتخيص بالعدد احملدد يف )نوع الرتخيص(، وال يعين تعدد بيئات العمل  (1

املشار إليها )يف بيئات العمل ونسخ النظام( حق العميل يف احلصول على رخص استخدام مكررة بعدد 

 بيئات العمل. 
 عميل باستخدام النظام فيها وفقا ملا هو موضح يف )املدى الزمين لالستخدام(. حتدد املدة املسموح لل (2
يف حال احتوى العقد على خطة تطوير للنظام؛ فيحق للعميل مشاركة نتائج التطوير مع )األشخاص  (3

 املرخَّص هلم( فقط، وال حيق للعميل استخدام هذه النتائج يف بناء أو تطوير منتج خاص به.
 حتويل الرتخيص أو بيعه إىل شخص أو جهة أخرى إال مبوافقة سنسو. ال حيق للعميل (4
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 ................توقيع العميل:..........

 

 اخلتم:

مبوجب الكيان القانوني املوضح يف التعاقد بني طريف االتفاقية، فإن العميل اقتنى النظام بصفته  (5

"منظمة غري رحبية"، وال ميكن بأي حال من األحوال أن يؤول ترخيص النظام إىل جهة رحبية أو 

 .أفراد بصفتهم الشخصية
 الشروط: -3-2

وهي حتتفظ بكامل حقوقها يف امللكية الفكرية،  املنتج املرخَّص هو ملكية فكرية خاصة بسنسو

 واحلقوق املمنوحة للعميل يف هذه االتفاقية مشروطة بالتزام العميل باآلتي:
 استخدام النظام يف أنشطة متوافقة مع قوانني وأنظمة اململكة العربية السعودية. (1
كامل إال فيما أذنت به هذه  عدم القيام بنسخ املنتج املرخَّص أو الوثائق اخلاصة به جزئيا أو بشكل (2

 االتفاقية صراحًة.
عدم القيام بتحويل أو تأجري أو إعارة املنتج أو الوثائق اخلاصة به، وكذلك عدم تقديم خدمة من  (3

 خالله ألي طرف ختالف بنود هذه االتفاقية.
رخَّص أو عدم القيام بتفكيك املنتج أو هندسته عكسيًا أو تعديله أو اشتقاق أي عمل من املنتج امل (4

 الوثائق اخلاصة به، وعدم السماح ألي طرف ثالث بالقيام بأي من هذه األعمال.
عدم السماح بالوصل للمنتج املرخَّص أو استعراض أي شاشة من شاشاته ألي جهة أو أي شخص من  (5

 دون أخذ إذن مسبق من سنسو ويستثنى من ذلك )األشخاص املرخَّص هلم( بذلك يف هذه االتفاقية.
 عدم الكشف ألي طرف ثالث عن أي مقارنات لنتائج العمليات بني منتجات سنسو وأي شركة أخرى. (6
عدم حذف أو تعديل أو طمس حقوق النشر أو العالمات التجارية أو أي تنبيه حلقوق امللكية يظهر يف  (7

 املنتج املرخَّص كما مت استالمه من سنسو.
يلتزم  على بيئة العمل املخصصة لذلك )دميو( النظاميف حال منحت سنسو العميل فرتة حمددة لتجربة  (8

بعدم وضع مستندات خاصة به أو معلومات فعلية عن منشأته وال تتحمل شركة مشس اإلدارة العميل 

 أي مسؤولية جتاه ذلك خالل الفرتة وبيئة العمل املخصصة لالختبارات. 
 

 (:    SNSO LTSاملنتج املرخَّص غري املعتمد يف إصدارات ) -3-3

يف حالة احتوى عقد تطوير النظام على برامج أو مكوِّنات مل يتم إصدارها بعد للعمالء من خالل إصدارة 

(SNSO LTS معتمدة، وحيث أن هذه الربامج أو املكوِّنات غري املعتمدة قد ال تكون يف شكلها النهائي )

أو أي مشاكل أخرى تضر  وقد ال تعمل بصورة تامه أو حتتوي على أخطاء أو عيوب تصميميه أو برجمية

بالعميل أو تؤدي إىل نتائج غري متوقعة كفقدان البيانات، أو تأخري املشاريع أو أضرار وخسائر غري متوقعه 

 للعميل؛ فإن العميل يلتزم مبا يلي:
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 ................توقيع العميل:..........

 

 اخلتم:

( املعتمدة بعد إجراء SNSO LTSسنسو هي صاحبة احلق يف اعتماد الربامج أو املكوِّنات إلصدارات ) (1

 ات واالختبارات لضمان أمان بيانات العمالء وأنظمتهم.مجيع الفحوص
( وقد ال يتم إصداره SNSO LTSقد ال يتم اعتماد الربنامج أو املكوِّن كمنتج معتمد يف إصدارات ) (2

 جتاريا يف حال قررت سنسو عدم مناسبته. 
ون أي مسؤولية لدى سنسو احلق يف إيقاف التطويرات على املنتج املرخَّص غري املعتمد يف أي وقت بد (3

 جتاه العمالء.
للعميل احلق مبطالبة سنسو باسرتداد قيمة الربنامج غري املعتمد الذي قررت سنسو عدم مناسبته  (4

 وإيقاف تسويقه جتاريًا.  
 

 بنود خاصة باتفاقيات الطرف الثالث: -3-4

اقيات املنتج املرّخص قد حيتوي على برجميات أو شفرات مصدرية مفتوحة املصدر مقدَّمة حتت اتف

واستخدام سنسو هلذه الربجميات يف املنتج  -هذه االتفاقيات موضَّحة يف قسم الرتاخيص  -منفصلة 

املرخَّص يتَّسق متامًا مع ما تسمح به الرتاخيص اخلاصة بها، إال أن العميل قد تكون له صالحيات أكرب 

االتفاقيات اخلاصة بها، وال  يف التعامل مع هذه الربجميات املفتوحة املصدر ضمن ما هو مسموح به يف

  شيء يف هذه االتفاقية الغرض منه فرض أي قيود على استخدام العميل للربجميات مفتوحة املصدر.
 

 التغذية الراجعة والتحليل: -3-5

أو إحدى اجلهات املتعاقدة معها  -قد يقوم العميل بتقديم اقرتاحات أو بيانات أو تغذية راجعة لسنسو 

خبصوص تطويرات حمتملة يف العمليات أو يف وظائف أو  -سنسو أو موزِّعني معتَمدين لدى سنسو 

مكوِّنات مرتبطة باملنتج املرخَّص؛ َيضَمن العميل هنا حق سنسو باستخدام هذه البيانات بدون أي مقابل، 

تباس أيٍّ من االقرتاحات أو البيانات أو التغذية الراجعة؛ كما يضمن هلا كذلك اإلذن بنسخ أو تعديل أو اق

وذلك بغرض تطوير العمليات واإلجراءات أو استخدامها يف تطوير منتجات مستقبال أو إصدار إحصائيات 

 جتميعيه عن جودة املنتج.
 

 مفاتيح الوصول وكلمات املرور: -3-6

بتسليم العميل مفاتيح الوصول و/أو كلمات املرور الضرورية للسماح للعميل بالوصول إىل  تلتزم سنسو

املنتج املرخَّص يف هذه االتفاقية مع ما ال يتناقض مع بنود هذه االتفاقية، ويلتزم العميل بأنه ليس لديه أي 

الوصول إىل هذه  ترخيص ملنتجات سنسو سوى ما نصت عليه هذه االتفاقية، كما يلتزم بعدم حماولة

 املنتجات غري املرخَّصة له أو إتاحة ذلك ألي طرف ثالث.
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 ................توقيع العميل:..........

 

 اخلتم:

 : الضمان -4
 

 مكونات الضمان: -4-1

 مبوجب هذه االتفاقية تلتزم سنسو بضمان املنتج وفقا ملا يلي:
 خالل السنة األوىل )اجملانية(( SNSO LTS17تنفيذ مجيع التحديثات إلصدارة ) (1
 وتنفيذ الرتقية بناء على رغبته.( SNSO LTSاألحدث من )إشعار العميل باإلصدارة  (2
 توقيع العقد.( سنوات اعتبارا من 10ملدة ) األمان حتديثات (3

 

 اشرتاطات الضمان: -4-2

( 1-4من  1( غري ما ذكر يف الفقرة )SNSO LTSإذا اتفق الطرفان على مدة للتحديث والرتقية لـ ) (1

 االتفاق هو املعترب يف حتديد مدة الضمان.فيكون هذا 
( تكاليف إضافية يدفعها العميل SNSO LTSيرتتب على عملية الرتقية إىل اإلصدارة األحدث من ) (2

 لسنسو.
يرتتب  (،وماSNSO LTSيتحمل العميل مسؤولية رفض التحديث والرتقية إىل اإلصدارات األحدث من ) (3

 على ذلك من مشكالت أو أخطاء قد تضر بنظامه.
 Service Levelيشرتط لسريان الضمان موافقة وتوقيع العميل على اتفاقية مستوى اخلدمة ) (4

Agreement.) 
 

 :ريةـــالس -5

 املعلومات السرية: -5-1

 املعلومات السرية تعين:
 الشفرة املصدرية للمنتج أو أي شكل من أشكاهلا.  (1
 أي مفاتيح وصول أو كلمات مرور ُسلَِّمت للعميل كي يتمكن من استخدام املنتج املرخَّص.  (2
 الوثائق اخلاصة باملنتج املرخص وخارطة تطوير املنتج وسعر املنتج (3
 ية الفكرية لسنسو. أي معلومات جتارية أو تقنية تتعلق بأسرار املنتج أو تضر حبقوق امللك (4

يف حال مت إفشاء أي من املعلومات السرية املشار إليها أعاله شفهيا أو كتابيا من قبل العميل أو أحد 

 منسوبيه فسوف يتحمل اإلجراء القانوني الذي ستتخذه شركة مشس اإلدارة جتاهه.
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 ................توقيع العميل:..........

 

 اخلتم:

 االستثناءات: -5-2

 املعلومات السرية ال تشمل املعلومات اآلتية: 
 معلومات أصبحت معلومة للعامة على أال يكون العميل هو مصدر هذه املعلومات.  (1
 معلومات معروفة مسبقا من العميل قبل تلقِّيها من ِقَبل سنسو. (2
  معلومات مصدرها العميل بدون أي معلومات مأخوذة من سنسو وبدون إفشاء أي معلومات سرية. (3
 معلومات ُقدِّمت للعميل من طرف ثالث بدون قيود على االستخدام أو النشر.  (4

 

 اخلصوصية: -5-3

يتيح النظام للعميل حتميل حمتوى خاص به وعرضه وختزينه وإرساله، وحيتفظ العميل حبقوق امللكية 

الذي الفكرية هلذا احملتوى، وتلتزم سنسو للمحافظة على خصوصية العميل وأمان بياناته واحملتوى 

 يضيفه مبا يلي: 
بأن احملتوى الذي يضيفه العميل ويعرضه داخل النظام وخيزنه ويرسله لآلخرين ملك  تقر سنسو (1

 فكري خاص به، باختصار: ما خيص العميل ملك له.
ال تطَّلع سنسو وال أي من موظفيها على قاعدة بيانات العميل وال احملتوى الذي يضيفه داخل النظام ما  (2

 مل يرخِّص هلا العميل بذلك.
لدخول على قاعدة بيانات العميل إال يف حاالت الضرورة القصوى ومبوافقة خطية من ال حيق لسنسو ا (3

 العميل ويكون الدخول مؤقتا ويف حدود احلاجة.
ال حيق ألي من منسوبي سنسو أو من موظفي الدعم الفين التابعني هلا طلب أي من املعلومات السرية  (4

اتيح الوصول أو كلمات املرور اخلاصة بالعميل أو ( مثل مف1-5املتاحة لدى العميل واملشار إليها يف )

أحد مستخدميه املرخَّص هلم، ويتحمل َمن خيالف ذلك مسؤولية إفشاء أي معلومة سرية تضر بسنسو 

 أو العميل، دون اإلخالل بواجب العميل يف التبليغ عن أي خروقات أمنية جتاه هذا األمر. 
احملتوى املضاف من العميل وحتلله وتقدم حمتوى مبنيًا قد حتتوي برجميات النظام أدوات تتفاعل مع  (5

على نتائج التحليل، وكل هذا يتم بطريقة آلية، غري بشرية، وقد يرسل النظام رسائل داخلية عن 

األخطاء الربجمية أو املتعلقة بقواعد النظام، وتساعد هذه الرسائل والنتائج سنسو يف حتسني أداء 

أن سنسو تطلع على احملتوى اخلاص  -بأي حال من األحوال  - ذلك النظام وحل مشكالته، وال يعين

 بالعميل أو تنتهك خصوصيته.     
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 ................توقيع العميل:..........

 

 اخلتم:

 قيود اإلفصاح: -5-4

ألي شخص باستثناء موظفيه، كما يلتزم العميل  ال حيق للعميل استخدام البيانات املفَصح عنها من سنسو

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 

 احلاالت التالية:يف 
تسليم املعلومات بطريقة سرية إىل املستشارين القانونني أو املستشارين املاليني والذين تفرض طبيعة  (1

 عملهم االطالع على هذه البيانات السرية.
وفقا ألمر من جهة قضائية معتمدة يف اململكة العربية السعودية، مع إعطاء التنبيه الالزم للطرف  (2

 ( يومًا. 60ح بـ)اآلخر قبل اإلفصا
 

 :االتفاقية حتديث -6

 يف احلق ولسنسو العقد، توقيع من املفعول سارية وهي اإلدارة مشس شركة حقوق من حق االتفاقية هذه

 حتديثاحلق يف  ولسنسو  املالية؛ السنة يف واحدة مرة األقل على وشروطها بنودها يف النظر وإعادة مراجعتها

 ذلك إىل احلاجة دعت ما متى( SNSO LTS) ترقيات أو حتديثات مع( ULA) االستخدام رخصة اتفاقية

 احملدَّثة االستخدام رخصة اتفاقية تضمني ويتم اإلجراءات، أو العمليات أو املنظومات أو الربجميات كتجدد

 والتوقيع لالطالع االساسيني املصلحة ألصحاب منها نسخة وتسليم وشروطها بنودها على التعديالت مجيع

 .عليها

 

 

 

 

 

 ** النهـــاية  **

 

 


