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الترحیب بالعمالء و الشركاء
یال(تطبیقمالكةااللكترونيللتعاملمجمعسكـــــــــانیــالمؤسسةترحب

سكان)  بجمیع العمالء والشركات  والمتعاملین المرتبطین بھذا التطبیق .

منباختیارناقمتوقدالخیاراتمنالعدیدلدیكأننعلمنحنالعمیل،عزیزي
فأنھظنك،حسنعندنكونأندائًماونتمنىالغالیة،ثقتكعلىلكشكًرالذلكضمنھا،

دائًمانسعىفنحنبخدمتك،لناتشریفكعلىنشكركومعكم.العملسرورنادواعيمن
لكفشكًرامثلك،الذینالعمالءوالءبسببتنموشركتناوخدمتك.أنمساعدتكأجلمن

على دعمك لنا .

قیمـــــــــــــــنــــا : ـــ
مثلما لدینا قیم أخالقیة ومبادئ توّجھ سلوكنا في الحیاة الواقعیة، فإن سلوكنا في

العالم الرقمي  یحتاج إلى قیم ومبادئ توّجھھ. ھــذه ھي قیمنا  األخالقیة الرقمیة:ــــــــــــ

السلوكتحكمالتيوالقیمالمبادئمنمجموعةمنالرقمیةاألخالقیةقیمناتتكون●
المقبول في العالم الرقمي.

واللطفوالتعاطفوالصدقوالنزاھةاآلخرینواحترامالذاتاحترامقیمنامنو●
والتسامح وقبول الثقافات المختلفة، وغیرھا.
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وتبنیھااألخالقیةبالقیمللتحليمستقلةمسؤولیةرقميمواطنكلعاتقعلىتقع●
والتصرف وفقاً لھا في العالم الرقمي والحقیقي.

الضررإلحاقإلىیؤديأنیمكنأوأخالقيغیرسلوكأيأننفھمأنالمھممن●
العالمفيالطریقةبنفسمعھالتعاملیجبالحقیقيالعالمفيجریمةأو

االفتراضي.
إن  القیم األخالقیة الموجودة في مجتمعنا الحالي تبقى نفسھا في العالم الرقمي.●
نرفض كافة أشكال اإلساءة والمضایقة و السرقة و التنمر في التعامل الرقمي .●

تعریفــــات
ُكلٍّإزاءالُمبّینةالمعاني،التطبیقھذافيوردتحیُثماالتالیة،والعباراتللكلماتتكون

منھا، ما لم یدل سیاق النص على غیر ذلك:

تطبیـــــق  یـال سكـــــــــــــان:اسم التطبیق

مؤسسة  یــال سكـــــــــان مجمع للتعامل االلكتروني:الطرف األول
(مالكة تطبیق یال سكان )

الشركات  و المؤسسات المشاركة في التطبیق:الطـرف الثاني

مستخـدم  التطبیــــــــــــــــــــــق:الطرف الثالث

معلومات الشركة مالكة التطبیق
1007022رقمرخصةااللكترونيللتعاملمجمعسكـــــــــانیــالمؤسسة

دبيواحة–دبيفيومقرھادبياالقتصادیةالتنمیةدائرةمنوالصادرة
703رقممكتب–تيأيأسبرج–للسلیكون
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مالكة  تطبیق ( یال سكان )

التقنیات الالزمة لتشغیل التطبیق : ــــــ
تشمل : ــــــــــــــــــــ

أوالتسوقعربةاستخدامأو،تطبیقناإلىالدخولتسجیلمنتمكنكالتيالتقنیاتـــ1
االستفادة من خدمات الفاتورة  اإللكترونیة.

كیفیةومعرفةوحسابھمالزائرینعددعلىبالتعرفلناتسمحإنھااألداء:تحلیلـــ2
طریقةتحسینفيذلكیساعدنا.إستخدامھیتمعندماتطبیقناحولالزائرینتحرك
بسھولةعنھیبحثونمایجدونالمستخدمینأنمنالتأكدخاللمن،التطبیقعمل

.

منذلكیمّكننا.تطبیقناإلىالرجوععندعلیكللتعرفھذهتُستخدمالوظیفة:ـــ3
(علىتفضیالتكوتذكرباالسملكوتحیة،أجلكمنبكالخاصالمحتوىتخصیص

سبیل المثال ، اختیار اللغة أو المنطقة).

بزیارتھاقمتالتيوالصفحاتالتطبیقإلىزیارتكالتقنیاتھذهتسجلالھدف:ـــ4
واإلعالناتتطبیقنالجعلالمعلوماتھذهنستخدمسوفاتبعتھا.التيوالروابط

المعلوماتھذهمشاركةأیًضالنایجوزالھتماماتك.مالءمةأكثرعلیھالمعروضة
مع أطراف ثالثة لھذا الغرض .

اإلعالنشبكات،المثالسبیلعلى،ذلكفيبماالثالثةاألطرافأنمالحظةیرجىـــ5
الوسائطومنصاتالویبمرورحركةتحلیلخدماتمثلالخارجیةالخدماتومقدمو

تستخدمقدوغیرھا)InstagramوTwitterوFacebookمثلاالجتماعیة
أیًضا ملفات تعریف االرتباط ، التي ال یمكننا التحكم فیھا .

المطلوبةاإلعداداتتنشیططریقعنھذهاالرتباطتعریفملفاتحظرلكیجوزـــ6
إذا،ذلكومعاالرتباط.تعریفملفاتبعضأوجمیعتخزینبرفضلكتسمحالتي
ملفاتذلكفي(بمااالرتباطتعریفملفاتجمیعلحظرإعداداتكتستخدمكنت

منأجزاءأوجمیعإلىالوصولمنتتمكنالفقد،األساسیة)االرتباطتعریف
بعضعلىالموجودةاألساسیةلألنظمةبالنسبة،ذلكومعاألساسي.نظامنا

التخزینلجھازأذوناتمنحسنطلب،الذكیة)المحمولةلألجھزة(عادةاألجھزة
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منلتمكننابكالخاصةالتخزینوحدةداخلالمطلوبةالمعلوماتلتخزینجھازكفي
تزویدك بالمطلوب و خدمة فعالة .

استخدام التطبیق : ـــــــــــــــ

منللعملحسابوإنشاءالتطبیقفيالدخولتسجیلمستخدمكلعلىیجبـــــ1
(االجتماعيالتواصلوسائلحساباتباستخدامالتسجیلیمكنخاللھ.

أثناءبك).الخاصالھاتفلرقمباإلضافةاإللكترونيالبریدأوغوغلالفیسبوك،
وفًقااستخدامھایتمسوفومنكمعلوماتبجمعنقومسوفالدخولتسجیل

لسیاسة الخصوصیة.

أوالمحفوظةعناوینھأحدتحدیدأوالخریطةعلىموقعھتحدیدللمستخدمیمكنــــــ2
البحث عن عنوان معین.

فيفئةكلحسبالخدماتمقدميمنمتنوعةمجموعةالعمیلیرىسوفـــــ3
منلدیھالمفضلالخدمةمقدمیختارانوعلیھتوافرھم،حسبعلىمنطقتھ

القائمة  أو الخریطة لعرض محتوى قائمتھ وذلك لالختیار منھا

الشركاتمعالتطبیقفيالناجحةمعامالتھمعلىبناًءنقاًطاالمستخدمونیكتسبـــــ4
والموسساتالشركاتانحیث،خدماتھاتقدمالتيوالتطبیقفيالمشاركة
تقدیمفيآلیتھاشركةولكل.النقاطاصدارعنالمسؤولینھمالثاني)(الطرف
الخاصةالمعاییراستیفاءمنللتاكدالمتطلباتھذهومعرفةمراجعةیرجىالنقاط،

الشركةطریقعنالنقاطھذهاستبدالویتمكافةالشروطومعرفةشركةبكل
نفسھا التي تم التعامل بھا .

الثاني)(الطرفالشركةمنالطلبعندالكاملةالمسؤولیةالمستخدمیتحملــــ5
وتمنحالخدمةتقدمالتيللشركةبعنایةواألحكامالشروطجمیعمعرفةویجب

المكافات .

منتھیةالمستخدمیستلمھاخدمةاوشيءأيأومعداتأوطعامأوعناصرأيــــــ6
یــال(مؤسسةاألولالطرفیتحملالالطلب،معتتطابقالأوالصالحیة

مسوولیةأيسكان)یالتطبیقصاحبةااللكترونيللتعاملمجمعسكـــــــــان
وتقعمسوولیتھاویتحملعنھاالمسوولھوالثانيالطرفیكونوانماعنھا

المستخدمعلىیجبلذلك،للخدمةالمقدمةالشركةعلىوحدھاالمسؤولیة
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منعنایةبكلالمقدمةالخدمةومعرفةاالستالموقتوصالحیتھطلبھمنالتأكد
مقدم الخدمة ( الطرف الثاني)

توفر الموقع والتطبیق : ـــــــــ

إلىالوصولفإناالنھیار،أواالنقطاعإلىاإللكترونیةالخدماتتعرضإلىنظراــــ1
موقع وتطبیق یال سكان  یتوفر كما ھو  ،  وفي حالتھ الراھنة فقط.

التقنیةالمشاكلفياألولالطرفمطالبةالتطبیقمستخدمالثالثللطرفیحقالــــ2
او غیرھا الخارجة عن ارادتھا او تعطل التطبیق .

وقت،أيفيإیقافھاأوتعلیقھاأومقاطعتھاأوتحدیثھاأوخدماتناتعدیلیتمقدــــ3
غیرالخدمةتكونقدمسؤولیة.تحملأوإشعاردونوحدھا،الشركةلتقدیروفًقا

الصیانةأعمالأواألنظمةأعطالعلىمقتصروغیرمعینة،فتراتفيمتاحة
المتوقعة أو غیر المتوقعة أو الترقیات أو بسبب قوة قھریة.

تموالتيبناالخاصةوالخصوصیةالسیاسةلشروطالخدمةاستخدامیخضعــــ4
مراجعةیرجىمنھا.جزًءاوجعلھاھذهاالستخدامشروطفيھذابموجبدمجھا

فإنكالخدمة،إلىالوصولأوباستخدامبعنایة.بناالخاصةوالخصوصیةالسیاسة
توافق على االلتزام بشروط السیاسة والخصوصیة الخاصة بنا.

یالتطبیقمالكةااللكترونيللتعاملمجمعسكـــــــــانیــالمؤسسةتبذلـــــ5
التطبیقعملاستمرارعلىوالحفاظللحرصجھدھاقصارىسكــــان

للخدمةوانقطاعسھووحاالتأخطاءتقعقدذلكرغممشاكل،بدوناإللكتروني
حتىالصبرالمستخدمینمننتوقعسوفالحاالتھذهمثلوفيلھا،وتأخیر

تعود الخدمة إلى معدلھا الطبیعي.

ـــــــــ:اإلرتباطتعریفملفات
المستخدمینعنتمیزكارتباطتعریفملفاتبناالخاصالتطبیقیستخدمــــــ1

تتصفحعندماجیدةتجربةلكنقدمأنفيیساعدناھذا.لتطبیقنااآلخرین
نقدمھا.التيوالخدمات،التطبیقبتحسینأیضالناویسمحبناالخاصالتطبیق
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تعریفلملفاتاستخدامناعلىتوافقفإنكوتصفحھ،التطبیقإلىبالوصول
االرتباط.

الخصوصیة،ببیانمتعلقةطلباتأومالحظاتأواستفساراتأيلدیكمكانإذاـــ2
التطبیقمعالجةبطریقةیتعلقفیمااعتراضاتأوشكاوىأيلدیكمكانإذاأو

االتصالاواإللكترونيالبریدعلىبنااالتصالالرجاءالشخصیة،لبیاناتكم
ھاتفیا.

التسویقرسائلعلىشخصيطابعإلضفاءالشخصیةمعلوماتكنستخدمأنیجوزـــ3
الغرضلھذاالشخصیةمعلوماتكنستخدمأنویجوز،إلیكنرسلھاالتي

بالطرق التالیة:

أوالعاديالبریدأواإللكترونيالبرید(عبرالمالئمةالتسویقبرسائلتزویدكــــ4
یتعلقفیماأخرى)وسائلأوالرقمیةاإلعالناتأوالقصیرةالرسائلأوالھاتف

موردینالدىالمتوفرةوالخدماتوالمنتجاتنوفرھاالتيوالخدماتبالمنتجات
مواقعناعلىالرقمیةاإلعالناتعرضیجوزعینھ،اإلطاروفيوشركائنا.
الرقمي.كمااإلعالموقنواتأخرىلمؤسساتاإللكترونیةالمواقعوعلىاإللكترونیة

قد نقییم مدى فعالیة رسائلنا التسویقیة ورسائل التسویق لموردینا وشركائنا.

مصالحكتناسبالتيالتسویقیةواالتصاالتبالخدماتوتزویدكأفضلبشكللفھمكـــ5
فيتسجیلكعندعلیھانحصلالتيالشخصیةالمعلوماتبعضنجمعواھتماماتك،

التطبیق والتي قمت بتزویدنا بھا

االتصال  والتفاعل مع العمیل  

مالكةااللكترونيللتعاملمجمعسكـــــــــانیــالمؤسسةاألولللطرفیحق●
الثانيالطرف(التطبیقفيالمسجلةالشركاتوالموظفینولشركائناوالتطبیق

تواصلقنواتأیةأواإلیمیلطریقعنأوھاتفیاالتطبیقمستخدممعالتواصل)
إدارةالمثالسبیلعلىخدماتنا،بشأنبھدفیكونمعكالتواصلو،أخرى

معندیرھاالتيتلكفیھابمافیھا،تشاركالتيوالمسابقاتالترویجحمالت
للتسوقأواستفساراتكعلىللردأومشاكلأیةلحلوشركائنا.أوموردینا
قمتالذيالثانيالطرفانمالحظةمع،غیرھاوللمنتجاتأوللخدمات
لكمویقدممباشرةمعكیتواصلقدبھالخاصوالمكافاتالنقاطنظامباستخدام

العروض الخاصة بھم
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اإلرتباط مع مواقع إلكترونیة أخرى : ـــــــــــ
إلى،التطبیقعنبعیداًتوجیھكیتمقدالتطبیق،زیارةعندأنھتدركأنیجبــــ1

یتمالذيالموقعفينتحكمالنحن.الثاني)(الطرفالخدمةمقدمةالشركةموقع
التيالمختلفةالخصوصیةوسیاساتاالستخدامشروطتنطبقوقدإلیھتوجیھك

یجب علیك قراءتھا وتقییمھا بعنایة عند زیارتك لھم .

سیطرتناعنخارجھيالثانيبالطرفالخاصةالتطبیقاتاوااللكترونيالموقعـــ2
قدالذینالمحتوىوشركاء،لھمالتابعةالشركاتمنأوإلىالروابطذلكفيبما

یستخدمون عالماتنا كجزء من عالقة تابعة.

العروضنضمنالوأنناالتقییم،أوالفحصعنمسؤولینلسنابأنناتقرأنتـــــ3
عنالمسؤولیةنتحملالنحنتطبیقاتھ.محتوىأوثالثطرفأيمنالمقدمة

تابعتطبیقأيأوثالثطرفبأيالخاصالمحتوىأوالمنتجاتأواإلجراءات
لجھة خارجیة.

علىالثالث،الطرفتطبیقاتإلىأومنالروابطتعطیلفيبالحقنحتفظنحنـــــ4
الرغم من أننا لسنا ملزمین بالقیام بذلك.

التطبیق،خاللمنالمقدمةالشركاتمنالثانيالطرفوبینبینكیتمتعاملأيـــــ5
تعھداتأوضمانات،أوأحكام،أوشروط،أيأووالخدماتالمنتجات،ذلكفيبما

الشركةالثانيالطرفوبینالثالثالطرفبینكتتمفإنھاالتعامالت،بتلكمرتبطة
أوالخسارةنتیجةالتزامأومسؤولیةأیةنتحملالفإنناوعلیھ،للخدمةالمقدمة

األضرار من أي نوع والتي حدثت نتیجة لمثل ھذه التعامالت.

معلومات نجمعھا عنك من خالل استخدامك للتطبیق : ــ
استخدامھایمكنمعلومات(أيمعلوماتبجمعنقومخدماتنا،باستخدامتقومعندماـــ1

ومعلوماتالھاتفورقمالبریديوالعنوانالكاملاالسممثلمباشرةبكلالتصال
والمعلوماتالشخصیة)"("المعلوماتاإللكتروني)البریدعنوانأواالئتمان،بطاقة

معلوماتتكونوالنجمعھاالتيأوتقدمھاالتيالمعلومات(أيالدیموغرافیة
اسمالجنس،األصلي،البلدالبریدي،الرمزحصر،دونذلك،یشملشخصیة،
تستخدمھ،الذيالمحمولالھاتفجھازنوعذلكیشملالنظام،معلوماتالمستخدم،

المالكعنوانبك،الخاصللجھازIMEIرقمالمثالسبیل(علىالممیزالجھازمعرف
بواسطةالمستخدمالمحمولالھاتفرقمأوللجھاز،الالسلكیةالشبكةلواجھة
الھاتفمتصفحنوعالھاتف،تشغیلنظامالمحمول،الھاتفشبكةمعلوماتالجھاز)،
الرسائلالجھاز،بیاناتموقعالزمنیة،المنطقةإعداداتتستخدمھ،الذيالمحمول
التصفح،سجلمعلوماتالمیالد،تاریخالعمر،التعامالت،معلوماتالقصیرة،

10



إلىالدیموغرافیة"،المعلومات("التسجیلسجلومعلوماتالبحث،سجلمعلومات
جانب المعلومات الشخصیة، "البیانات الشخصیة ).

الحالي.موقعكلتحدید)GPS(المواقعتحدیدنظامتقنیةأیضانستخدمقدـــ2

استخدام البیانات الشخصیة
لألغراضمنكنجمعھاالتيوبھاتزودناالتيالشخصیةالمعلوماتاستخدامیمكننا

التالیة  : ــــــــــ

الدفعاتتسھیلالمثال،سبیلعلىذلكیشملخدماتنا،وتحسینوصیانةتزویدـــ1
ذاتمعلومات(وإرسالتطلبھاالتيوالخدماتالمنتجاتوتقدیماإلیصاالتوإرسال
مقدموالشركاتللمستخدمینالعمالءدعموتقدیمجدیدةمیزاتوتطویرصلة)،

وإرسالللمستخدمین،اإلذنومنحاألمان،میزاتوتطویرالتطبیق،فيالخدمات
ترقیات وتحدیثات المنتج والرسائل اإلداریة.

وإساءةاالحتیالمنعالمثال،سبیلعلىذلك،یشملالداخلیة،واإلدارةالعملیاتأداءـــ2
التشغیلیة،والمشاكلوحلولھاالبرمجیاتأخطاءواستكشافخدماتنا،استخدام
االستخداماتجاھاتوتحلیلومراقبةوالبحثواالختبارالبیانات،تحلیلوإجراء

والنشاط.

حولمعلوماتذلكیشمللك،بالنسبةأھمیةذاتبأنھانرىلكمعلوماتإرسالـــ3
الخاصةواألحداثواألخبارالترویجیةوالعروض،سكانیـالوخدماتمنتجات
المحلیةللقوانینوطبقاًالمسموححسبأخرى،وشركات،سكانیالبتطبیق
بأيوالوفاءأخرىترویجیةمشاركاتأيأوالمسابقاتومعالجةبھا،المعمول

جوائز ذات صلة؛

الحفاظ على خدماتنا آمنة ومؤمنة.أ ـ

والمحتوىبھاالوصیةأوالمیزاتتقدیمذلكیشملالخدمات،وتحسینتخصیصـــب
واالتصاالت االجتماعیة واإلحاالت واإلعالنات.

تخزین ونقل البیانات الشخصیة
سیاسةفيالمبینةالشخصیةالبیاناتنقلفيالحقنمتلكأنناعلىتوافقأنتـــ1

المتحدةالعربیةاإلماراتدولةفيوحفظھاومعالجتھاومن،إلىھذهالخصوصیة
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تقیمالتيالمنطقةمنأقلفیھاالبیاناتحمایةنظامیكونمنھاوالبعضأخرى،ودول
فیھا.

وفقاًالشخصیةبیاناتكلحمایةالالزمةالتدابیرباتخاذنقومسوفالحالة،تلكفيـــ2
ھذاعلىتوافقفإنكبك،الخاصةالشخصیةالبیاناتبتقدیمھذه.الخصوصیةلسیاسة
والمعقولةالالزمةالخطواتكافةباتخاذنقومسوفالمعالجة.أوالتخزینأوالنقل

لضمان معالجة البیانات الخاصة بك على نحو آمن ووفقا لسیاسة الخصوصیة ھذه.

مشاركة البیانات الشخصیة
ھذافيموضحھوكماعنكنجمعھاالتيالشخصیةالبیاناتبمشاركةنقومربماـــ1

البیان أو كما ھو موضح في وقت جمع المعلومات أو مشاركتھا، یشمل ذلك ما یلي:

نقومالمثال،سبیلعلىالتطبیقفيالخدماتمقدميالشركاتالثانيالطرفمعـــأ
بمشاركة اسمك ومواقعك مع مقدمي الخدمات.

ترویجيعرضأوشراكةخاللمنبطلبھاقمتمخدمةلتقدیماخرىأطرافمعـــب
مقدم بواسطة طرف ثالث أو بواسطتنا او شركات اخرى

علىمعھم،بكالخاصةالشخصیةالبیاناتبمشاركةلناتتیحثالثةأطرافمعـــج
أو)API(التطبیقمعالجةواجھةمعتندمجأخرىمواقعأوتطبیقاتالمثال،سبیل

الخدمات الخاصة بنا، أو واجھة معالجة تطبیق أو خدمة نندمج معھا .

مشاركات  ھامة أخرى : ـــــــــــــــــــ
بك.الخاصةالشخصیةالبیاناتمشاركةیمكنناـــ1

مع الكیانات التابعة والفرعیة لمؤسسة  یــال سكـــــــــان مجمع للتعامل االلكتروني.أـــ

فيالمسجلةوالشركاتواإلعالنالتسویقوشركاءواالستشاریینالوكالءمعــب
یحتاجونممنآخرینخدماتومزوديالتطبیقعبرخدماتھاتقدموالتيالتطبیق

نبرمھعقدأيلتنفیذأوعنا؛نیابةعملألداءالشخصیةالبیاناتتلكإلىالوصولإلى
معھم.

عنالكشفبأننرىكناإذامختصةسلطةبواسطةمعلوماتأيلطلباستجابةـــج
أوتنظیمیةالئحةأوقانونأيبمقتضىذلك،خالفأوبموجب،كانالمعلوماتتلك

إجراء قانوني معمول بھا.
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ثالثةأطرافأوالحكومیةوالسلطاتالقانونبإنفاذالمكلفةالمسؤولةالجھاتمعـــد
أومحتملةانتھاكاتفيوللتحقیقبكالخاصةوأحكامشروطتطبیقأولتنفيأخرى

لحمایةأوبناالخاصةالخدمةوأحكاموشروطمخالفةكانتأعمالكمبأننرىكناإذا
الحقوق والممتلكات وأمان كریم أو الغیر؛

بیعأواندماجعملیةأيبشأنالمفاوضاتخاللأویخصفیماثالثةأطرافمعـــھــ
شركتناكاملأوحصةشراءأوتمویلأوھیكلةإعادةأوتوحیدأوالشركةألصول

بواسطة أي شركة أخرى أو شرائنا ألي شركة أخرى

حالفيالشخصیةبیاناتكإلغاءأوحذفطلبذلكلكیتیحالشخصیة.بیاناتكحذفـــ2
إلغاءأوحذفبطلبالحقكذلكلدیكبھا.االحتفاظلمواصلةمقنعسببوجودانتفاء
النحوعلىالبیاناتمعالجةعملیةبرفضحقكممارسةعندالشخصیة،بیاناتك

حذفعلینایتعینعندماأوقانونيغیربشكلبیاناتكاستخدمناحالوفيالمطلوب
استخدامكسوءاومخالفتكحالةفياوالمحلي.القانونبموجبالشخصیةبیاناتك
قانونیاملزمیننكونقدمعینة،وألسبابأنھاالعتباربعیناألخذالرجاءللتطبیق

باالحتفاظ ببیاناتك

برنــــــــــامـــج المكــــــــــــافـــــــــــآت  : ـــــــــــ

كیفیـــة اإلشتراك ببرنامج المكافآت   : ـــــــــــــ

واتبعالمحمولجھازكعلىالتطبیقبتنزیلقم،المكافآتبرنامجفيللتسجیلــــــ1
التعلیمات إلنشاء حساب من خالل التطبیق.

المكافآت.ببرنامجمرتبطةعضویةرسومتوجدالــــــ2

یمكنوالنقدیةقیمةلھالیسالمكافآتبرنامجبموجبالمتراكمةالنقاطـــــ3
الخاصةالشروطتطبیقعدماوصالحیتھاانتھاءحالةوفيتحویلھااواستبدلھا

بالشركة المقدمة ال یمكن المطالبة بھا او النزاع حولھا .

واللكشخصيحسابھوبكالخاصالمكافآتوبرنامجوالمزایاالنقاطحسابــــ4
یجوز بیعھ أو نقلھ أو تخصیصھ أو مشاركتھ .

سكانیالتطبیقمالكةااللكترونيللتعاملمجمعسكـــــــــانیــالمؤسسةتحتفظــــ5
أيأو،واألحكامالشروطھذهأوالمكافآتبرنامجحذفأوتعدیلأوتغییرفيبالحق
وفًقاووقتأيفيالمكافآتببرنامجتتعلقإرشاداتأووأجوبةأسئلةأوسیاسة

لتقدیرھا الخاص.
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حقأيعنتتنازلوأنتالفورعلىساریةتعدیالتأوتغییراتأيتكونسوفـــــ6
قد یكون لدیك.

المستمرةمشاركتكتأكیدعلیكالتعدیالت.أوالتغییراتبھذهمحددإشعارلتلقيـــــ7
في برنامج المكافآت ، وإدراج  موافقتك على ھذه التغییرات والتعدیالت.

عنعمرهیقلشخصأيقبلمنلالستخداممخصصغیرھذاالمكافآتبرنامجـــــــ8
عاًما.18

لفھمبعنایة)لخدماتنااستخدامكخاللمنبجمعھانقوممعلومات(قراءةیرجىــــــ9
كیفیة قیام الشركة بجمع المعلومات المتعلقة بعمالئھا واستخدامھا والكشف عنھا.

كیـــف یعمــــــل برنامج المكافــآت:

،المشاركةالمتاجرأحدمنمؤھلةشراءعملیةبإجراءفیھاتقوممرةكلفيـــ1
علىالتطبیقباستخدامحسابكعلىصحتھامنالتحققیتم)(نقطةعلىستحصل

جھازك المحمول.

وتطبقالمنتجللخدمةالمقدمةالشركةقبلمنالنقطةمنحكعلىالموافقةتتمـــ2
شروطھا واحكامھا في منحك ھذه النقاط .

الشركةالثانيالطرفبواسطةتحدیدھا(یتمالنقاطمنمعیًناعدًداتجمعأنبمجردـــ3
الشركةتقدمھاالتيالمكافأةلتلقيمؤھالًستكون،)للخدمةالمقدمةالمشاركة

المقدمة للخدمة .

حولمتطلباتوأيالمكافأةونوعمكافأةلكسبالمطلوبةالطوابععددیختلفقدـــ4
استرداد المكافأة اعتماًدا على الطرف الثاني الشركة المقدمة للخدمة  .

المحمول.جھازكخاللمنلالستردادمتاحةمكافأتكستكون،علیھاالحصولبمجردـــ5

الثانيالطرفالتشغیلعاملإلىالمحمولجھازكتقدیمعلیكیجب،مكافأةالستردادـــ6
للتحققوذلكعلیھاوالموافقةالنقاطبمنحكقامتوالتيللخدمةالمقدمةالشركة

من صحتھا.  یمكنك أیًضا عرض وتتبع تقدم المكافآت من خالل زیارة التطبیق.

عملیات الشراء المؤھلة : ــــــــــ
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منأوالتطبیقداخلالنقاطعلىللحصولالمؤھلةالشراءقواعدإلىاإلشارةتتمـــ1
خالل الشركات المقدمة للخدمة الطرف الثاني.

الثانيالطرفقبلمنالموضوعةالقواعدتسود،غموضأيوجودحالةفيـــ2
الشركة المقدمة للخدمة .

سیــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــیــة و شروط  الخصوصیــــــــــــــــــــة :
واستخدامھتطبیقنافيتسجیلكبمجردبناالخاصةاالستخداموأحكامشروطتنظمــــ1

والذي یتضمن كل المحتوى والوظائف والخدمات المقدمة على أو من خالل التطبیق.

الشروطبھذهااللتزامعلىالمشروطةغیرموافقتكللتطبیقاستخدامكیؤكدـــــ2
أيمعمتوافقةغیرھذهاالستخدامشروطكانتإذاالشروط.بھذهالمستمروالتزامك
سوفھذهاالستخدامشروطأحكامفإنمعینة،خدمةأليأخرىإرشاداتأوشروط

تحل  محل جمیع اللوائح األخرى.

التأكدالرجاءبنا.الخاصةالبیاناتخصوصیةسیاسةإلىالتطبیقاستخدامیخضعـــ3
االمتثالوعلىالسیاسةھذهعلىتوافقھذابموجبفأنتوفھمھا.بعنایةقراءتھامن

لألحكام الواردة فیھا

البیاناتجمععندنتبعھاالتياإلجراءاتالبیاناتخصوصیةسیاسةتوضحــــ4
ك"مراقببصفتناونقلھاعنھاواإلفصاحواستخدامھاومعالجتھابكالشخصیة
التيالشخصیةالبیاناتمعالجةآلیةوسببیحددالذيالبیانات""مراقبالبیانات".
ولمنتجاتنا،لخدماتناواستخدامكمعنا،تواصلكحاالتالسیاسةھذهتغطي.بحوزتنا

أو تفاعلك على مواقعنا اإللكترونیة.

بمعلوماتبتزویدنامطالبأنتإلینا.بالنسبةمھمةبكالشخصیةالبیاناتدقةإنــــ5
زودتناالتيالبیاناتھذهتعدیلإمكانیةلكنتیح،الضرورةعندوودقیقة.صحیحة

بھا عبر الخدمة الذاتیة وخدمة العمالء. 

اإلعالناتخدماتومزوديإعالمیةشبكاتمعشراكةآلخروقتمننعقدقدـــ6
لناتابعةغیرأخرىأطرافعنبالنیابةأوعنا،بالنیابةإعالناتلتقدیم اإللكترونیة

ھيالمعروضةاإلعالناتھذهاإلنترنت.شبكةوعبراإللكترونیةمواقعناعلى
قدباھتماماتك.صلةذاتبأنھااإلعالنیةالخدماتمزودویعتقدوخدماتلمنتجات
التصفحسلوكبواسطةُجمعتالتيالمعلوماتعبرالتفضیالتھذهعلىُیستدل
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معوالتطبیقاتلناالتابعةغیراألطرافومواقعاإللكترونيتطبیقناعلىبكالخاص
مرور الوقت. 

وسائلعبرذلكفي(بماوالتسویقیةاإلعالنیةوالمواداإلخباریةبالرسائلتزویدكـــ7
لتفضیالتكوفقابھا)،زودتناالتيالتواصلمعلوماتبحسباالجتماعيالتواصل

التسویقیة .

لموقعاستخدامكعلىقیودأوحدودفرضالمطلق،تقدیرناعلىوبناءلنا،یحقـــ8
أوصیانة،أوتقنیة،وألسباباألمنوألغراضذلكإلىإضافةسكان.وتطبیق یال

سحبلنایحقفإنھواألحكام،الشروطلھذهخرقألينتیجةأوتشریعیة،أوقانونیة
وقتأيفي،سكانوتطبیق یالموقعإلىوصولك أوسكان،وتطبیق یالموقع

ودون أي سابق إنذار من طرفنا.

سكانیالتطبیقمالكةااللكترونيللتعاملمجمعسكـــــــــانیــالمؤسسةتحتفظــــ9
والضوابطالشروطمنشرطأيتعدیلفيوحدھا،لتقدیرھاوفًقابالحق،لنفسھا
إلغائھاأوإیقافھماأوتعلیقھماأوالتطبیقأوالخدمةتغییرأواستبدالھ،أوالماثلة
نھائیاً .

سكانیالتطبیقمالكةااللكترونيللتعاملمجمعسكـــــــــانیــالمؤسسةحقــــ10
سببلتبریرالحاجةودونوقتأيفيالتطبیقلـمستخدميخدماتكعرضإیقاف
لھیحقالوأنھالحقھذایفھمبأنھویقرالخدمةمقدمویقبلاإلنھاء،ھذا

المطالبة بأي تعویضات في حال تم ھذا اإلجراء

السكانیالتطبیقمالكةااللكترونيللتعاملمجمعسكـــــــــانیــالمؤسسةـــ11
غیرأومباشرةأضرارأوخسائرأوإصاباتأومطالباتأيعنمسؤولیةأيتتحمل
معلنةأومشبوھةغیرأومشبوھةأومعروفةوغیرمعروفةأونوعأيمنمباشرة

الشركاتالثانيالطرفقبلمنتقدیمھیتمخدمةمنتجأيعنالناشئةمعلنة،غیرأو
أوالسلعمالءمةأوالمنتججودةأوتكلفةأوبنوعیتعلقفیماالتطبیقفيالمشاركة
للشركةالثانيللطرفتقدیمھایجبالمطالباتجمیعانحیث،المقدمةالخدمات
أوإصابةأوطلبأومطالبةأيبسببضررأيتتحملوھيالمقدمةالخدمةصاحبة
والشركةالمستخدمبینوتكونمعھاتعامالتأيعنتنشأقدذلكغیرأوخسائر
الشركةوبینالثالث)الطرف(المستخدمبیننزاعاتأيوبالتاليللخدمةالمقدمة
للتعاملمجمعسكـــــــــانیــاللمؤسسةعالقةال)الثانيالطرف(للخدمةالمقدمة

االلكتروني مالكة تطبیق یال سكان بھا   .

التطبیقفيدوریةعروضبعملبالتطبیقالمسجلةالشركةالثانيالطرفیلتزمـــ12
حتى انتھاء مدة العرض المبرم والمتفق علیھ .
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فيالشركةصفحةظھورعدماوالثانيالطرفصفحةالغاءاألولللطرفیحقـــ15
اليالشركةتقدیمعدمحالةفياوبھاالتقیداوبالعروضااللتزامعدمحالة

عرض خالل مدة كافیة  وال یحق للطرف الثالث المطالبة بایة تعویضات

جودةعنالمسؤلیةالمنتجاوالخدمةتقدمالتيالشركةالثانيالطرفیتحملــــ16
نتیجةمطالباتاومسؤؤلیةأياألولالطرفیتحملوالالمقدمةوالخدمةالمنتج

ذلك من قبل الطرف الثالث .

الالزمبإجراءالثانيالطرفالشركةتلتزم،الثالثالطرفمعقانونیةمشاكلأيــــ17
للعرضتقدیمھعدمناحیھمنكمثال،بالعرضعلیھالمتفقحسبالمشكلةحلو

تطبیقمالكةااللكترونيللتعاملمجمعسكـــــــــانیــالمؤسسة.علیھالمتفق
یال سكان ال تتحمل في أي ظرف كان مسؤولیة أي خطأ نتج عن مقدم الخدمة.

ـ18

وأحكامقوانینخرقشأنھامنطریقةبأيالموقعتصفحأواستخدامیجوزالــــ19
قضائیةسلطةنطاقأيأوالمتحدةالعربیةاإلماراتداخلالممارسةوقواعد
أوقانونیةغیرطریقةبأیةالموقعھذاإستخدامیجوزالالموقع.فیھتتصفح

إحتیالیة، أو أن یكون لھا غرض أو تأثیر غیر قانوني أو احتیالي.

علىمعلوماتأیةتتیحوكانتأخرىوسیلةأيأوبثأوإرسالأونشریجوزالــــ20
أوتھدیدیةأومضرةتكونأنالحصر:ولیسالمثالسبیلوعلىھذا  الموقع

تحملأوبغیضةأوافترائیةأوبذیئةأوفاحشةأومزعجةأوالعامةلآلدابمنافیة
تمییزاً عنصریاً أو عرقیاً أو غیر قانونیة من نواٍح أخرى.

محاولةأوللتدخلجھازأووسیلةأوإلكترونيبرنامجأياستخدامتعمدیجوزالـــ21
التدخل إلكترونیاً أو یدویاً بعملیة التشغیل أو األداء الوظیفي للتطبیق.

أوالتطبیقوھیكلیةاألمامیةالواجھةفيالتدخلأوالتغییرأوالتشویھیجوزالــــ22
أي من األشكال المنجزة على التطبیق.

علىمتناسبغیرأومعقولغیركبیراًحمالًیفرضتصرفبأيیجوز القیامالــــ23
التطبیق وبنیتھ.

اجزاءمنجزءأيبیعإعادةأونسخأو،صوراستخراجأونسخإعادةیجوز الـــــ24
ھذا التطبیق   بإستثناء الحاالت المصرح عنھا صراحة في الشروط واألحكام.
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التطبیقمنجزءأليأوالرئیسیةلصفحتنارابطأيإنشاءلكیجوزالــــ25
ومحتویاتھ دون موافقة كتابیة من قبلنا.

أو،بھمصرحغیردخولإذنعلىالحصول)محاولة(أوالحصولیجوز الـــــ26
التدخل في أو إتالف أو تشویش:ــــــــــــ

التطبیق.أجزاءمنجزء)  أي1(

التطبیق.علیھایخزنشبكةأوجھاز)  أي2(

طرفأيیستخدمھأویمتلكھإلكترونيبرنامجأيأوشبكةأوجھاز)  أي3(

ثالث ومن ضمن أعضاء التطبیق.

بكالخاصاإلنترنتحسابخاللمنالتطبیقیستخدمونالذیناألشخاصكلــــ27
عنالمسؤولأنتلھا. وتعتبریمتثلونوأنھمالشروطبھذهدرایةعلىیعتبرون

یستخدممنكلأنمنوالتأكدالتطبیقإلىللوصولضروریةإجراءاتأیةاتخاذ
المسؤولیاتمنطرفكیخليوالسبق،بماكافیةدرایةعلىبكالخاصةالشبكة

والتعھدات السابقة

القوانینحسبجنائیةجریمةیعدأعالهالمذكورةالتعھداتمنأليخرق أيــــ28
عنالمعنیةالقانونتطبیقسلطاتنبلغفسوفعلیھوبناًءعالمیا،بھاالمعمول

واتخاذ،ھویتكعنللكشفالسلطاتھذهمعنتعاونوسوفخرق،عملیةأي
كافة التدابیر الالزمة لتطبیق نصوص القوانین.

األضرارالتكالیفوجمیعأيدفععلىىالخاصة،مسؤولیتكعلىتوافقأنتــــ29
قبلمنالمتكبدةأوبھاالمحكوموالتكالیفالمحاماة)أتعابذلكفي(بماوالنفقات

ذمةوإبراءإجراء.والدفاعأوتصرفأودعوىأومطالبةأيعنالناشئةأو
سكانیالتطبیقمالكةااللكترونيللتعاملمجمعسكـــــــــانیــاللمؤسسة
أوتصرفأودعوىأومطالبةأيضدووكالئھاوموردیھاوممثلیھاوموظفیھا

أوللخدمة،باستخدامكیتعلقفیماینشأأوإلىیستندالذيالحدإلىآخر،إجراء
أي روابط في الخدمة، بما في ذلك، غیر مقتصر على:

استخدامك للخدمة أو استخدام أي شخص.أ ـــــ

ب ـــ انتھاك الشروط من قبلك أو من قبل أي شخص یستخدم جھازك.

ج ـــ  االدعاء بأن أي استخدام للخدمة من قبلك أو من قبل أي شخص یستخدم
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منغیرھاأوتجاریةعالمةأوونشرطبعحقوقأيینتھكبكالخاصالھاتف
أودعائي،أوشخصيحقأيأوثالث،طرفأليالفكریةالملكیةحقوق

تشھیري أو نتائج أخرى في حالة إصابة أو ضرر ألي طرف ثالث.

استخدامأيأوتعدیالتأوإدخالعملیاتأوإضافاتأوحذفعملیاتأيــــــد
غیر مصرح بھ للخدمة من قبلك أو من قبل أي شخص یستخدم ج

الخصوصیةشروطسیاسةعلىالتغییرات
الصفحةھذهتعدیلطریقعنوقتأيفيالشروطھذهمراجعةفيبالحقنحتفظــــ1

منكقبوًالالتطبیقعلىتعدیالتأينشربعدللتطبیقاستخدامكاستمراروسیعتبر
لھذه الشروط الُمعدلة.

السابقة.الشروطمنالسابقةاإلصداراتجمیعمحلالُمحدثةالشروطستحلـــــ2
علىلإلطالعوأجریناھا،تغییراتأيلمالحظةبانتظامالصفحةھذهمراجعةیرجى

أحدث المعلومات حول سیاسة الخصوصیة.

یتعلقفیماصدورھاوقتالمرعیةالخصوصیةحمایةتشریعاتبكافةبالتزامنانقرـــ4
معلوماتتدخلأنمنكیطلبقدبجمعھانحنقمنابكتتعلقشخصیةمعلوماتبأي

عن نفسك على صفحات مختلفة على موقع وتطبیق یال سكان

اإلحتیاطات األمنیة  : ـــــــ
لكیكونبحیثمروربكلمةمحميسكانیالتطبیقلدىبكالخاصالشخصيالملفـــ1

الحق ولموظفي التطبیق  المخولین في الوصول إلى معلومات الحساب الخاص بك.

نتیجة%.100بنسبةاإلنترنتعبرتنقلبیاناتأيحمایةضمانیمكناللألسفـــ3
لھاترسلھاأوتنقلھاشخصیةبیاناتأيأمانضمانسكانیاللتطبیقیمكناللذلك،

وأنت تقوم بذلك على عاتقك الشخصي.

،خدماتناتستخدموالالتطبیقتتركانیجبشكوكاواستفساراتأيلدیككانإذاـــ4
االلكترونيللتعاملمجمعسكـــــــــانیــالمؤسسةوالمملوكسكانیالتطبیقیخلي

أطرافأيحصولحالفيتنشأربمامسؤولیةأومطالبةأيضدصراحةمسؤولیتھ
على البیانات الشخصیة التي ترسلھا إلى تطبیق یال سكان .

حدود المسؤولیة  : ـــــــــ
نسعىأننامنوبالرغم،”متاحھوكما”و”حالھعلى”التطبیقھذانقدمنحن●

أىدونمقدمالتطبیقھذافإن،التطبیقھذامحتوىدقةعلىللحفاظجاھدین
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علىونحنآخر،نوعأيمنأوقانونیة،أوضمنیةأوصریحةشروطأوضمانات
لغرضوالمالئمةوالرواجلإلسمالضمنیةالضماناتكلمننتنصلالتحدیدوجھ

معین وعدم التعدي إلى أقصى حد یسمح بھ القانون.

إخالء المسؤولیة : ـــــــــــــ
عرضیةأوخاصةالتزاماتخسائر،أضرار،أیةعنمسؤولاألول   غیرالطرفــــ1

علیھاالمتفقبالخدمة)الثانيالطرف(الخدمةمقدمالتزامبعدمیتعلقفیماناشئةأو
الشركاتالثانيالطرفویلتزمذلك،عنینشأوماالتطبیقمستخدمإلىجودتھااو

مطالبةالثالثللطرفیحقوالوالمكافاةالخدمةبجودةالتطبیقفيللخدمةالمقدمة
الطرف االول بأي تعویضات في ھذا الشأن.

المكافاةخدمةجودةمسؤولیةعلیھتقعالخدمةومزودمقدمالثانيالطرفـــــــ2
المطالب بھا  باستخدام التطبیق أو الخدمة بأكملھ .

اللذلك.جھدناقصارونبذلعالیةبدقةمنتجاتلتقدیمكبیرةعنایةنوليــــــ3
المعروضةالمقدمةالشركاتمنوالمقدمةالعروضالمعلوماتدقةضمانیمكننا

على التطبیق

والنصالعربيالنصبینالتفسیرفياختالفاوتعارضأيحدوثحالةفي-3
األجنبي یعتمد النص العربي الموضح بھذه الصفحة .
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