
 الخدمة شروط
 .2022نوفمبر  3تم آخر تحديث لشروط الخدمة الخاصة بنا في 

 يرجى قراءة هذه الشروط واألحكام بعناية قبل استخدام خدمتنا. 
 والتعاريف  التفسير
 تفسير 

الكلمات التي يتم كتابة الحرف األول منها بأحرف كبيرة لها معاني محددة في ظل الشروط التالية. 
 للتعاريف التالية نفس المعنى بغض النظر عما إذا كانت تظهر بصيغة المفرد أو الجمع. يكون 

 التعاريف 
 ألغراض شروط الخدمة هذه:

الكيان الذي يسيطر على طرف أو يخضع لسيطرته أو يخضع   تعني التابعة" "الشركة •
ق  ٪ أو أكثر من األسهم أو حقو 50لسيطرة مشتركة معه، حيث تعني "السيطرة" ملكية 

نتخاب أعضاء مجلس الدارة الملكية أو األوراق المالية األخرى التي يحق لها التصويت ل 
 أو سلطة إدارية أخرى.

 يعني حسابا فريدا تم إنشاؤه لك للوصول إلى خدمتنا أو أجزاء من خدمتنا.  "الحساب" •
في هذه  )المشار إليها إما باسم "الشركة" أو "نحن" أو "لنا" أو "لدينا" "الشركة" تشير •

 . عمولتي االتفاقية( إلى 
 .لمملكة العربية السعوديةإلى ا "البلد"  كلمة تشير •
إلى محتوى مثل النص أو الصور أو المعلومات األخرى التي يمكن  "المحتوى" يشير •

نشرها أو تحميلها أو ربطها أو إتاحتها بطريقة أخرى من قبلك، بغض النظر عن شكل هذا 
 المحتوى.

جهاز يمكنه الوصول إلى الخدمة مثل جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول  يعني أي "الجهاز" •
 أو جهاز لوحي رقمي. 

تعني المالحظات أو االبتكارات أو االقتراحات التي ترسلها فيما يتعلق بسمات  "المالحظات" •
 أو أداء أو ميزات خدمتنا. 

 تشير إلى الموقع. "الخدمة" •
وط" أو "شروط الخدمة"( تعني شروط  )يشار إليها أيضا باسم "الشر الخدمة" "شروط •

 الخدمة هذه التي تشكل االتفاقية الكاملة بينك وبين الشركة فيما يتعلق باستخدام الخدمة. 

 

تعني أي خدمات أو محتوى )بما في   خارجية" لجهة التابعة االجتماعي التواصل وسائل "خدمة •
ذلك البيانات أو المعلومات أو المنتجات أو الخدمات( التي يقدمها طرف ثالث والتي قد يتم 

 عرضها أو تضمينها أو إتاحتها بواسطة الخدمة. 
 umulati.com، ويمكن الوصول إليه من  موقع عمولتي إلى   الويب" "موقع يشير •

أي كيان قانوني آخر  أو ، الشركة أو ، يستخدمها أو الخدمة ىإل  يصل الذي الفرد تعني "أنت" •
 يقوم هذا الفرد نيابة عنه بالوصول إلى الخدمة أو استخدامها ، حسب االقتضاء. 

 اعتراف
هذه هي شروط الخدمة التي تحكم استخدام هذه الخدمة واالتفاقية التي تعمل بينك وبين الشركة. 

 مات جميع المستخدمين فيما يتعلق باستخدام الخدمة.تحدد شروط الخدمة هذه حقوق والتزا
إن وصولك إلى الخدمة واستخدامها مشروط بقبولك وامتثالك لشروط الخدمة هذه. تنطبق شروط 
 الخدمة هذه على جميع الزوار والمستخدمين وغيرهم ممن يصلون إلى الخدمة أو يستخدمونها. 

ك توافق على االلتزام بشروط الخدمة هذه. إذا  من خالل الوصول إلى الخدمة أو استخدامها ، فإن
 كنت ال توافق على أي جزء من شروط الخدمة هذه ، فال يجوز لك الوصول إلى الخدمة.

عاما  18عاما. ال تسمح الشركة ألولئك الذين تقل أعمارهم عن  18أنت تقر بأن عمرك يزيد عن 

 باستخدام الخدمة.



ط أيضا بقبولك وامتثالك لسياسة الخصوصية الخاصة إن وصولك إلى الخدمة واستخدامها مشرو
صف سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياساتنا وإجراءاتنا بشأن جمع معلوماتك بالشركة. ت 

خبرك بحقوق  نالشخصية واستخدامها والكشف عنها عند استخدامك للتطبيق أو الموقع اللكتروني و 
ءة سياسة الخصوصية بعناية قبل الخصوصية الخاصة بك وكيف يحميك القانون. يرجى قرا

 استخدام خدمتنا.
 المستخدمين  حسابات

عند إنشاء حساب معنا، يجب عليك تزويدنا بمعلومات دقيقة وكاملة وحديثة في جميع األوقات. 
 يشكل عدم القيام بذلك خرقا للشروط ، مما قد يؤدي إلى النهاء الفوري لحسابك على خدمتنا. 

كلمة المرور التي تستخدمها للوصول إلى الخدمة وعن أي أنشطة أو أنت مسؤول عن حماية  
إجراءات بموجب كلمة المرور الخاصة بك ، سواء كانت كلمة المرور الخاصة بك مع خدمتنا أو  

 خدمة وسائط اجتماعية تابعة لجهة خارجية.
طارنا أنت توافق على عدم الكشف عن كلمة المرور الخاصة بك ألي طرف ثالث. يجب عليك إخ

 فور علمك بأي خرق لألمن أو استخدام غير مصرح به لحسابك. 
ال يجوز لك استخدام اسم شخص أو كيان آخر كاسم مستخدم أو غير متاح لالستخدام بشكل قانوني  
أو اسم أو عالمة تجارية تخضع ألي حقوق لشخص أو كيان آخر غيرك دون إذن مناسب أو اسم 

 مسيء أو مبتذل أو فاحش. 
 محتوى 

 المحتوى  نشر في حقك
تتيح لك خدمتنا نشر المحتوى. أنت مسؤول عن المحتوى الذي تنشره على الخدمة ، بما في ذلك  

 قانونيته وموثوقيته ومالءمته. 
من خالل نشر المحتوى على الخدمة ، فإنك تمنحنا الحق والترخيص الستخدام هذا المحتوى 

ه وتوزيعه على الخدمة ومن خاللها. أنت تحتفظ  وتعديله وتنفيذه علنا وعرضه علنا وإعادة إنتاج
بأي وجميع حقوقك في أي محتوى ترسله أو تنشره أو تعرضه على الخدمة أو من خاللها وأنت  
مسؤول عن حماية هذه الحقوق. أنت توافق على أن هذا الترخيص يتضمن الحق لنا في إتاحة 

جوز لهم أيضا استخدام المحتوى  المحتوى الخاص بك للمستخدمين اآلخرين للخدمة ، الذين ي
 الخاص بك وفقا لهذه الشروط.

في استخدامه ومنحنا  )أ( المحتوى ملك لك )أنت تملكه( و لديك الحقأنت تقر وتضمن ما يلي: 
الحقوق والترخيص كما هو منصوص عليه في هذه الشروط ، و )ب( نشر المحتوى الخاص بك 

صوصية أو حقوق الدعاية أو حقوق الطبع والنشر أو على أو من خالل الخدمة ال ينتهك حقوق الخ
 حقوق العقد أو أي حقوق أخرى ألي شخص. 

 المحتوى  قيود
الشركة ليست مسؤولة عن محتوى مستخدمي الخدمة. أنت تفهم وتوافق صراحة على أنك وحدك  

المسؤول عن المحتوى وعن جميع األنشطة التي تحدث تحت حسابك، سواء قمت بذلك من قبلك أو 
 من قبل أي شخص ثالث يستخدم حسابك. 

ال يجوز لك نقل أي محتوى غير قانوني أو مسيء أو مزعج أو يهدف إلى االشمئزاز أو التهديد أو  
أو الفاحشة أو غير ذلك من األمور المرفوضة. تتضمن أمثلة هذا المحتوى المرفوض،  التشهير 

 على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

 يروج لنشاط غير قانوني. نشاط غير قانوني أو  •
، بما في ذلك الشارات أو التعليقات حول الدين أو العرق أو أو تمييزيمحتوى تشهيري  •

 التوجه الجنسي أو الجنس أو األصل القومي/الثني أو المجموعات المستهدفة األخرى.
ل  التي يتم إنشاؤها أو تشك -أو بشكل عشوائي  -الرسائل غير المرغوب فيها أو اآللية  •

إعالنات غير مصرح بها أو غير مرغوب فيها أو رسائل متسلسلة أو أي شكل آخر من 
 أشكال االلتماس غير المصرح به أو أي شكل من أشكال اليانصيب أو المقامرة. 



احتواء أو تثبيت أي فيروسات أو ديدان أو برامج ضارة أو أحصنة طروادة أو أي محتوى   •
ف أو الحد من عمل أي برامج أو أجهزة أو معدات  آخر مصمم أو يهدف إلى تعطيل أو إتال 

اتصاالت أو إتالف أو الحصول على وصول غير مصرح به إلى أي بيانات أو معلومات  
 أخرى لشخص ثالث. 

التعدي على أي حقوق ملكية ألي طرف، بما في ذلك براءات االختراع أو العالمات   •
أو حق الدعاية أو غيرها من   التجارية أو األسرار التجارية أو حقوق الطبع والنشر

 الحقوق. 
 انتحال شخصية أي شخص أو كيان بما في ذلك الشركة وموظفيها أو ممثليها.  •
 انتهاك خصوصية أي شخص ثالث.  •
 معلومات وميزات خاطئة.  •

تحتفظ الشركة بالحق ، ولكن ليس االلتزام ، في ، وفقا لتقديرها الخاص ، في تحديد ما إذا كان أي  
محتوى مناسبا أم ال ويتوافق مع هذه الشروط ، أو رفض أو إزالة هذا المحتوى. تحتفظ الشركة 

قييد أو أيضا بالحق في إجراء التنسيق والتعديالت وتغيير طريقة أي محتوى. يمكن للشركة أيضا ت 
ال تستطيع الشركة التحكم في , المرفوضة  المحتوياتإلغاء استخدام الخدمة إذا قمت بنشر مثل هذه 

جميع المحتويات المنشورة من قبل المستخدمين و / أو األطراف الثالثة على الخدمة ، فإنك توافق  
قد تتعرض  على استخدام الخدمة على مسؤوليتك الخاصة. أنت تدرك أنه باستخدام الخدمة ،

لمحتوى قد تجده مسيئا أو غير الئق أو غير صحيح أو مرفوض ، وتوافق على أنه لن تكون  
الشركة مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف بأي شكل من األشكال عن أي محتوى ، بما في ذلك 
أي أخطاء أو سهو في أي محتوى ، أو أي خسارة أو ضرر من أي نوع يتم تكبده نتيجة الستخدامك  

 محتوى.  ألي
 للمحتوى  االحتياطي النسخ

على الرغم من إجراء نسخ احتياطية منتظمة من المحتوى ، إال أن الشركة ال تضمن عدم فقدان  
 البيانات أو تلفها. 

قد تكون نقاط النسخ االحتياطي التالفة أو غير الصالحة ناتجة ، على سبيل المثال ال الحصر ، عن 
 اطي أو الذي يتغير أثناء وقت إجراء النسخ االحتياطي.المحتوى التالف قبل النسخ االحتي

ستقدم الشركة الدعم وتحاول استكشاف أي مشكالت معروفة أو مكتشفة قد تؤثر على النسخ 
االحتياطية للمحتوى وإصالحها. لكنك تقر بأن الشركة ال تتحمل أي مسؤولية تتعلق بسالمة  

 ى حالة قابلة لالستخدام. المحتوى أو الفشل في استعادة المحتوى بنجاح إل
 أنت توافق على االحتفاظ بنسخة كاملة ودقيقة من أي محتوى في موقع مستقل عن الخدمة.

 والنشر  الطبع حقوق سياسة
 الفكرية الملكية انتهاك

نحن نحترم حقوق الملكية الفكرية لآلخرين. تتمثل سياستنا في الرد على أي ادعاء بأن المحتوى 
الخدمة ينتهك حقوق الطبع والنشر أو غيرها من انتهاكات الملكية الفكرية ألي  المنشور على 

 شخص. 
إذا كنت مالكا لحقوق الطبع والنشر ، أو مفوضا نيابة عن أحدهم ، وكنت تعتقد أن العمل المحمي 

بحقوق الطبع والنشر قد تم نسخه بطريقة تشكل انتهاكا لحقوق الطبع والنشر يحدث من خالل 
فيجب عليك إرسال إشعارك كتابيا إلى انتباه وكيل حقوق الطبع والنشر لدينا عبر البريد الخدمة ، 

 ( وتضمين إشعارك وصفا مفصال لالنتهاك المزعوم.Support@umulati.comاللكتروني )  

قد تكون مسؤوال عن األضرار )بما في ذلك التكاليف وأتعاب المحاماة( عن تحريف أن أي محتوى 
 طبع والنشر الخاصة بك. ينتهك حقوق ال

 

 

 



توقيع إلكتروني أو مادي للشخص المخول بالتصرف نيابة عن مالك مصلحة حقوق الطبع   •
 والنشر.

وصف للعمل المحمي بحقوق الطبع والنشر الذي تدعي أنه تم انتهاكه، بما في ذلك عنوان  •
URL ( للموقع الذي يوجد فيه العمل المحمي )بحقوق الطبع أي عنوان صفحة الويب

 والنشر أو نسخة من العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر.
أو أي موقع محدد آخر على الخدمة حيث توجد المواد التي تدعي أنها   URLتحديد عنوان  •

 منتهكة. 
 عنوانك ورقم هاتفك وعنوان بريدك اللكتروني. •
ليه غير مصرح به بيان من جانبك بأن لديك اعتقاد حسن النية بأن االستخدام المتنازع ع •

 من قبل مالك حقوق الطبع والنشر أو وكيله أو القانون.
بيان صادر عنك ، تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين ، بأن المعلومات المذكورة أعاله في  •

إشعارك دقيقة وأنك مالك حقوق الطبع والنشر أو مخول بالتصرف نيابة عن مالك حقوق 
 الطبع والنشر. 

حقوق الطبع والنشر لدينا عبر البريد اللكتروني   يمكنك االتصال بوكيل
(Support@umulati.com  عند استالم إشعار ، ستتخذ الشركة أي إجراء ، وفقا لتقديرها .)

 تراه مناسبا ، بما في ذلك إزالة المحتوى المطعون فيه من الخدمة. وما  الخاص 

 
 الفكرية الملكية

)باستثناء المحتوى المقدم من قبلك أو من قبل مستخدمين آخرين(  الخدمة ومحتواها األصلي 
 والميزات والوظائف هي وستظل ملكية حصرية للشركة ومرخصيها. 

الخدمة محمية بموجب حقوق الطبع والنشر والعالمات التجارية والقوانين األخرى لكل من البلد  
 والبلدان األجنبية.

ظهرنا التجاري فيما يتعلق بأي منتج أو خدمة دون موافقة  ال يجوز استخدام عالماتنا التجارية وم
 خطية مسبقة من الشركة. 

 لنا  مالحظاتك
أنت تقوم بتعيين جميع الحقوق والملكية والمصلحة في أي مالحظات تقدمها للشركة. إذا كان هذا 

التنازل غير فعال ألي سبب من األسباب ، فإنك توافق على منح الشركة حقا وترخيصا غير 
صري ودائم وغير قابل لإللغاء وخاليا من حقوق الملكية في جميع أنحاء العالم الستخدام هذه ح

التعليقات وإعادة إنتاجها والكشف عنها وترخيصها من الباطن وتوزيعها وتعديلها واستغاللها دون  
 قيود. 
 أخرى  لمواقع روابط

خارجية ال تملكها الشركة أو قد تحتوي خدمتنا على روابط لمواقع ويب أو خدمات تابعة لجهات  
 تسيطر عليها.

ال تملك الشركة أي سيطرة على المحتوى أو سياسات الخصوصية أو الممارسات الخاصة بأي  
مواقع ويب أو خدمات تابعة لجهات خارجية وال تتحمل أي مسؤولية عنها. أنت تقر وتوافق أيضا  

أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو ، بشكل مباشر  مسؤولة أو مسؤولةعلى أن الشركة لن تكون 
خسارة ناجمة أو يزعم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو االعتماد على أي من هذه 
 المحتويات أو السلع أو الخدمات المتاحة على أو من خالل أي من هذه المواقع أو الخدمات. 

مواقع ويب أو خدمات تابعة ننصحك بشدة بقراءة الشروط واألحكام وسياسات الخصوصية ألي 
 لجهات خارجية تقوم بزيارتها.

 انهاء
يجوز لنا إنهاء حسابك أو تعليقه على الفور ، دون إشعار مسبق أو مسؤولية ، ألي سبب من  

 األسباب ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إذا انتهكت شروط الخدمة هذه.



على الفور. إذا كنت ترغب في إنهاء حسابك،   عند النهاء، سيتوقف حقك في استخدام الخدمة
 يمكنك ببساطة التوقف عن استخدام الخدمة. 

 المسؤولية  حدود
على الرغم من أي أضرار قد تتكبدها ، فإن المسؤولية الكاملة للشركة وأي من مورديها بموجب أي  

المدفوع حكم من أحكام هذه الشروط وعالجك الحصري لكل ما سبق يجب أن تقتصر على المبلغ 
 .بالفعل من قبلك من خالل الخدمة

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن تكون الشركة أو موردوها مسؤولين بأي حال من  
األحوال عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة أو تبعية من أي نوع )بما في ذلك، على  

فقدان البيانات أو المعلومات األخرى أو انقطاع  سبيل المثال األضرار الناجمة عن فقدان األرباح أو 
األعمال أو الصابة الشخصية أو فقدان الخصوصية الناشئة عن أو المتعلقة بأي شكل من األشكال 
باستخدام الخدمة أو عدم القدرة على استخدامها،  برامج الطرف الثالث أو أجهزة الطرف الثالث 

ا يتعلق بأي حكم من أحكام هذه الشروط( ، حتى لو تم  المستخدمة مع الخدمة ، أو خالف ذلك فيم 
إخطار الشركة أو أي مورد بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار وحتى إذا فشل العالج في تحقيق  

 غرضه األساسي.
ال تسمح بعض الدول باستثناء الضمانات الضمنية أو تحديد المسؤولية عن األضرار العرضية أو 

القيود المذكورة أعاله قد ال تنطبق. في هذه الدول ، ستكون مسؤولية  التبعية ، مما يعني أن بعض
 كل طرف محدودة إلى أقصى حد يسمح به القانون. 

 متاح" هو "كما و هو" "كما المسؤولية إخالء
يتم توفير الخدمة لك "كما هي" و "كما هي متاحة" ومع جميع األخطاء والعيوب دون ضمان من 

به القانون المعمول به ، تخلي الشركة ، باألصالة عن نفسها ونيابة   أي نوع. إلى أقصى حد يسمح
عن جميع   عن الشركات التابعة لها ومرخصيها ومقدمي الخدمات التابعين لها ، مسؤوليتها

الضمانات ، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية أو غير ذلك ، فيما يتعلق بالخدمة ، بما في 
ة للتسويق والمالءمة لغرض معين والملكية وعدم االنتهاك ،  ذلك جميع الضمانات الضمني 

والضمانات التي قد تنشأ عن مسار التعامل أو مسار األداء أو االستخدام أو الممارسة التجارية. 
على سبيل المثال ال تقدم الشركة أي ضمان أو تعهد ، وال تقدم أي تعهد من أي نوع بأن الخدمة 

أي نتائج مقصودة ، أو تكون متوافقة أو تعمل مع أي برامج أو تطبيقات   ستفي بمتطلباتك ، أو تحقق
أو أنظمة أو خدمات أخرى ، أو تعمل دون انقطاع ، أو تلبي أي معايير أداء أو موثوقية أو تكون  

 خالية من األخطاء أو أن أي أخطاء أو عيوب يمكن أو سيتم تصحيحها.
دون تقييد ما سبق، ال تقدم الشركة أو أي من مزودي الشركة أي تعهد أو ضمان من أي نوع،  

 صريح أو ضمني: 
)أ( فيما يتعلق بتشغيل أو توافر الخدمة، أو المعلومات والمحتوى والمواد أو المنتجات المدرجة  

 . فيها
 .( أن الخدمة ستكون دون انقطاع أو خالية من األخطاء ب )
   .أي معلومات أو محتوى مقدم من خالل الخدمة  عملةلق بدقة أو موثوقية أو ( فيما يتعج )
( أن الخدمة أو خوادمها أو المحتوى أو رسائل البريد اللكتروني المرسلة من الشركة أو نيابة د)

عنها خالية من الفيروسات أو البرامج النصية أو أحصنة طروادة أو الديدان أو البرامج الضارة أو 
 الموقوتة أو المكونات الضارة األخرى. القنابل

 
 حاكم ال  القانون

 تحكم قوانين البلد، باستثناء قواعد تنازعها مع القوانين، هذه الشروط واستخدامك للخدمة.  
 أيضا لقوانين محلية أو حكومية أو وطنية أو دولية أخرى.  موقعقد يخضع استخدامك لل

 
 النزاعات  حل

نزاع حول الخدمة ، فأنت توافق على محاولة حل النزاع أوال بشكل غير إذا كان لديك أي قلق أو 
 رسمي عن طريق االتصال بالشركة.



 
 والتنازل  الفصل قابلية

 
 الفصل  قابلية

إذا تم اعتبار أي حكم من أحكام هذه الشروط غير قابل للتنفيذ أو غير صالح ، تغيير هذا الحكم 
أقصى حد ممكن بموجب القانون المعمول به وستظل األحكام وتفسيره لتحقيق أهداف هذا الحكم إلى 

 المتبقية سارية المفعول والتأثير.
 

 التنازل 
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة، فإن الفشل في ممارسة حق أو طلب أداء التزام  
في أي  بموجب هذه الشروط ال يؤثر على قدرة الطرف على ممارسة هذا الحق أو طلب هذا األداء 

 .هالحق مخالفهتنازال عن أي  المخالفةوقت بعد ذلك وال يشكل التنازل عن 

 
 الفورية الترجمة

 قد تكون شروط الخدمة هذه قد تمت ترجمتها إذا جعلناها متاحة لك على خدمتنا. 
 األصلي يجب أن يسود في حالة وجود نزاع. لعربي أنت توافق على أن النص ا

 
 هذه الخدمة شروط  على تطرأ التي التغييرات

نحن نحتفظ بالحق ، وفقا لتقديرنا الخاص ، في تعديل أو استبدال هذه الشروط في أي وقت. إذا 
يوما على األقل من   30كانت المراجعة جوهرية ، فسوف نبذل جهودا معقولة لتقديم إشعار قبل 

 أي شروط جديدة. سيتم تحديد ما يشكل تغييرا جوهريا وفقا لتقديرنا الخاص. سريان 
من خالل االستمرار في الوصول إلى خدمتنا أو استخدامها بعد أن تصبح هذه المراجعات سارية 

المفعول ، فإنك توافق على االلتزام بالشروط المعدلة. إذا كنت ال توافق على الشروط الجديدة، كليا  
 يرجى التوقف عن استخدام الموقع والخدمة. أو جزئيا، 

 بنا  اتصل
 إذا كان لديك أي أسئلة حول شروط الخدمة هذه، يمكنك االتصال بنا: 

 Support@umulati.comعن طريق إرسال بريد إلكتروني إلينا:  •

 
 

 سياسة الخصوصية 
 2022نوفمبر  3آخر تحديث: 

وإجراءاتنا بشأن جمع معلوماتك واستخدامها والكشف عنها تصف سياسة الخصوصية هذه سياساتنا 
 عند استخدامك للخدمة وتخبرك بحقوق الخصوصية الخاصة بك وكيف يحميك القانون.

نحن نستخدم بياناتك الشخصية لتوفير الخدمة وتحسينها. باستخدام الخدمة، فإنك توافق على جمع 
تم إنشاء سياسة الخصوصية هذه بمساعدة واستخدام المعلومات وفقا لسياسة الخصوصية هذه. 

 . الخصوصية سياسة منشئ 

 التفسير والتعاريف
 تفسير 

بأحرف كبيرة لها معاني محددة في ظل الشروط التالية. الكلمات التي يتم كتابة الحرف األول منها 
 يكون للتعاريف التالية نفس المعنى بغض النظر عما إذا كانت تظهر بصيغة المفرد أو الجمع. 

 التعاريف 

https://www.freeprivacypolicy.com/free-privacy-policy-generator/


 ألغراض سياسة الخصوصية هذه:
 تم إنشاؤه لك للوصول إلى خدمتنا أو أجزاء من خدمتنا.  فريدا   يعني حسابا   الحساب •
تشير الشركة )المشار إليها إما باسم "الشركة" أو "نحن" أو "لنا" أو "لدينا" في هذه    •

 . ى عمولتي االتفاقية( إل
هي ملفات صغيرة يتم وضعها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو  االرتباط  تعريف ملفات •

ز آخر بواسطة موقع ويب ، وتحتوي على تفاصيل سجل  جهازك المحمول أو أي جها 
 التصفح الخاص بك على هذا الموقع من بين استخداماته العديدة.

 المملكة العربية السعودية يشير إلى:   البلد •
يعني أي جهاز يمكنه الوصول إلى الخدمة مثل جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول أو  الجهاز  •

 جهاز لوحي رقمي.
 هي أي معلومات تتعلق بفرد محدد أو يمكن التعرف عليه.  الشخصية البيانات •
 تشير الخدمة إلى الموقع اللكتروني.   •
يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمعالجة البيانات نيابة عن الشركة.   الخدمة مقدم •

وهو يشير إلى شركات الطرف الثالث أو األفراد الذين تستخدمهم الشركة لتسهيل الخدمة 
أو لتقديم الخدمة نيابة عن الشركة أو ألداء الخدمات المتعلقة بالخدمة أو لمساعدة الشركة 

 الخدمة.في تحليل كيفية استخدام 
إلى البيانات التي يتم جمعها تلقائيا ، إما عن طريق استخدام الخدمة  االستخدام بيانات تشير •

 أو من البنية التحتية للخدمة نفسها )على سبيل المثال ، مدة زيارة الصفحة(. 
 https://umulati.com، ويمكن الوصول إليه من  ى عمولتي إل الويب موقع يشير •

•  

•  

أي كيان قانوني آخر يقوم  أو ، الشركة  أو ، يستخدمها أو الخدمة إلى يصل ذيال الفرد تعني أنت •
 هذا الفرد نيابة عنه بالوصول إلى الخدمة أو استخدامها ، حسب االقتضاء.

 جمع واستخدام بياناتك الشخصية
 أنواع البيانات التي تم جمعها 

 البيانات الشخصية
تزويدنا ببعض معلومات التعريف الشخصية التي يمكن  أثناء استخدام خدمتنا ، قد نطلب منك 

استخدامها لالتصال بك أو التعرف عليك. قد تتضمن معلومات التعريف الشخصية ، على سبيل  
 المثال ال الحصر ، ما يلي: 

 عنوان البريد اللكتروني  •
 بيانات االستخدام  •

 بيانات االستخدام 
 استخدام الخدمة. يتم جمع بيانات االستخدام تلقائيا عند 

قد تتضمن بيانات االستخدام معلومات مثل عنوان بروتوكول النترنت الخاص بجهازك )مثل  
ونوع المتصفح وإصدار المتصفح وصفحات خدمتنا التي تزورها ووقت وتاريخ  ( IPعنوان 

زيارتك والوقت الذي تقضيه في تلك الصفحات ومعرفات الجهاز الفريدة والبيانات التشخيصية  
 ألخرى.ا

عند الوصول إلى الخدمة عن طريق أو من خالل جهاز محمول ، قد نقوم بجمع معلومات معينة  
تلقائيا ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ال نوع الجهاز المحمول الذي تستخدمه ، والمعرف الفريد 

متصفح لجهازك المحمول ، ونظام تشغيل هاتفك المحمول ، ونوع  IPلجهازك المحمول ، وعنوان  
 النترنت المحمول الذي تستخدمه ، ومعرفات الجهاز الفريدة والبيانات التشخيصية األخرى.

قد نقوم أيضا بجمع المعلومات التي يرسلها متصفحك كلما قمت بزيارة خدمتنا أو عند الوصول إلى 
 الخدمة عن طريق أو من خالل جهاز محمول. 



 

 تقنيات التتبع وملفات تعريف االرتباط 
نستخدم ملفات تعريف االرتباط وتقنيات التتبع المماثلة لتتبع النشاط على خدمتنا وتخزين  نحن 

معلومات معينة. تقنيات التتبع المستخدمة هي منارات وعالمات ونصوص برمجية لجمع  
 المعلومات وتتبعها وتحسين خدمتنا وتحليلها. قد تتضمن التقنيات التي نستخدمها ما يلي:

ملف تعريف االرتباط هو ملف   المتصفح. ارتباط تعريف ملفات  أو تباطاالر تعريف ملفات •
صغير يوضع على جهازك. يمكنك توجيه متصفحك لرفض جميع ملفات تعريف االرتباط  

أو لإلشارة إلى وقت إرسال ملف تعريف االرتباط. ومع ذلك ، إذا كنت ال تقبل ملفات  
أجزاء خدمتنا. ما لم تقم بتعديل إعداد تعريف االرتباط ، فقد ال تتمكن من استخدام بعض 

المتصفح الخاص بك بحيث يرفض ملفات تعريف االرتباط ، فقد تستخدم خدمتنا ملفات 
 تعريف االرتباط. 

قد تستخدم بعض ميزات خدمتنا كائنات مخزنة محلية )أو ملفات    فالش. ارتباط تعريف ملفات •
تعريف ارتباط فالش( لجمع وتخزين معلومات حول تفضيالتك أو نشاطك على خدمتنا. ال  

تتم إدارة ملفات تعريف ارتباط الفالش من خالل نفس إعدادات المتصفح مثل تلك  
لمعلومات حول كيفية حذف  المستخدمة في ملفات تعريف ارتباط المتصفح. لمزيد من ا

 ملفات تعريف ارتباط فالش 
قد تحتوي أقسام معينة من خدمتنا ورسائل البريد اللكتروني الخاصة بنا    الويب. منارات •

 gifعلى ملفات إلكترونية صغيرة تعرف باسم إشارات الويب )يشار إليها أيضا باسم صور 
لتي تسمح للشركة ، على سبيل أحادية البكسل( ا gifالواضحة وعالمات البكسل وصور 

المثال ، بحساب المستخدمين الذين زاروا تلك الصفحات أو فتحوا بريدا إلكترونيا 
وإحصائيات مواقع الويب األخرى ذات الصلة )على سبيل المثال ، تسجيل شعبية قسم 

 معين والتحقق من سالمة النظام والخادم(. 

يمكن أن تكون ملفات تعريف االرتباط ملفات تعريف ارتباط "دائمة" أو "جلسة". تظل ملفات 
تعريف االرتباط الدائمة على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الجهاز المحمول الخاص بك عندما  

تكون غير متصل بالنترنت ، بينما يتم حذف ملفات تعريف ارتباط الجلسة بمجرد إغالق متصفح  
 خاص بك. الويب ال

 

 نحن نستخدم كل من ملفات تعريف االرتباط الخاصة بالجلسة والدائمة لألغراض الموضحة أدناه: 
 األساسية  / الضرورية االرتباط تعريف ملفات •

 النوع: كوكيز الجلسة
 عمولتي تدار من قبل:

الغرض: ملفات تعريف االرتباط هذه ضرورية لتزويدك بالخدمات المتاحة من خالل  
لكتروني ولتمكينك من استخدام بعض ميزاته. فهي تساعد على مصادقة الموقع ال 

المستخدمين ومنع االستخدام االحتيالي لحسابات المستخدمين. بدون ملفات تعريف االرتباط  
هذه ، ال يمكن توفير الخدمات التي طلبتها ، ونحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط هذه فقط  

 لتزويدك بهذه الخدمات. 

 
 االرتباط  تعريف ملفات قبول إشعار / االرتباط تعريف ملفات سياسة •

 النوع: ملفات تعريف االرتباط الدائمة
 عمولتي تدار من قبل: 

الغرض: تحدد ملفات تعريف االرتباط هذه ما إذا كان المستخدمون قد قبلوا استخدام ملفات  
 تعريف االرتباط على موقع الويب.



 
 الوظيفية  االرتباط تعريف ملفات •

 النوع: ملفات تعريف االرتباط الدائمة
 عمولتي تدار من قبل: 

الغرض: تسمح لنا ملفات تعريف االرتباط هذه بتذكر الخيارات التي تقوم بها عند  
استخدامك للموقع، مثل تذكر تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك أو تفضيل اللغة. الغرض 

تجربة شخصية أكثر وتجنب االضطرار إلى من ملفات تعريف االرتباط هذه هو تزويدك ب
 إعادة إدخال تفضيالتك في كل مرة تستخدم فيها الموقع.

لمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها واختياراتك فيما يتعلق بملفات 
يف  تعريف االرتباط ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف االرتباط الخاصة بنا أو قسم ملفات تعر

 االرتباط في سياسة الخصوصية الخاصة بنا. 

 

 استخدام بياناتك الشخصية
 يجوز للشركة استخدام البيانات الشخصية لألغراض التالية:

 ، بما في ذلك مراقبة استخدام خدمتنا. عليها والحفاظ خدمتنا لتوفير •
لدارة تسجيلك كمستخدم للخدمة. يمكن أن تمنحك البيانات الشخصية التي   حسابك: إلدارة •

 تقدمها إمكانية الوصول إلى وظائف مختلفة للخدمة متاحة لك كمستخدم مسجل. 
تطوير واالمتثال وتعهد عقد الشراء للمنتجات أو العناصر أو الخدمات التي  العقد: لتنفيذ •

 لخدمة. اشتريتها أو أي عقد آخر معنا من خالل ا
لالتصال بك عن طريق البريد اللكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل  بك: لالتصال •

النصية القصيرة أو غيرها من أشكال االتصال اللكتروني المكافئة، مثل الشعارات 
المباشرة لتطبيق الهاتف المحمول فيما يتعلق بالتحديثات أو االتصاالت العالمية المتعلقة 

ئف أو المنتجات أو الخدمات المتعاقد عليها، بما في ذلك التحديثات األمنية، عند  بالوظا
 الضرورة أو المعقول لتنفيذها.

لتزويدك باألخبار والعروض الخاصة والمعلومات العامة حول السلع والخدمات واألحداث   •
ا لم تكن قد األخرى التي نقدمها والتي تشبه تلك التي اشتريتها بالفعل أو استفسرت عنها م 

 اخترت عدم تلقي هذه المعلومات.
 لحضور وإدارة طلباتك إلينا.  طلباتك: إلدارة •
قد نستخدم معلوماتك لتقييم أو إجراء عملية دمج أو تصفية أو  األعمال: نقل لعمليات بالنسبة •

إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم أو حل أو بيع أو نقل آخر لبعض أو كل أصولنا ، سواء كمنشأة  
مرة أو كجزء من الفالس أو التصفية أو إجراء مماثل ، حيث تكون البيانات الشخصية  مست 

 التي نحتفظ بها عن مستخدمي خدمتنا من بين األصول المنقولة.
: قد نستخدم معلوماتك ألغراض أخرى، مثل تحليل البيانات، وتحديد أخرى ألغراض •

وتقييم وتحسين خدماتنا ومنتجاتنا  اتجاهات االستخدام، وتحديد فعالية حمالتنا الترويجية
 وخدماتنا وتسويقنا وتجربتك. 

 قد نشارك معلوماتك الشخصية في الحاالت التالية:

قد نشارك معلوماتك الشخصية مع مزودي الخدمة لمراقبة وتحليل  الخدمة: مزودي مع •
 استخدام خدمتنا ، لالتصال بك.

يجوز لنا مشاركة أو نقل معلوماتك الشخصية فيما يتعلق بأي  األعمال: نقل لعمليات بالنسبة •
اندماج أو بيع أصول الشركة أو تمويلها أو االستحواذ على كل أو جزء من أعمالنا إلى 

 خرى أو أثناء المفاوضات بشأنها. شركة أ
قد نشارك معلوماتك مع الشركات التابعة لنا ، وفي هذه الحالة سنطلب  التابعة: الشركات مع •

من هذه الشركات التابعة احترام سياسة الخصوصية هذه. تشمل الشركات التابعة شركتنا 



نسيطر   األم وأي شركات تابعة أخرى أو شركاء في مشروع مشترك أو شركات أخرى
 عليها أو تخضع لسيطرة مشتركة معنا. 

قد نشارك معلوماتك مع شركائنا التجاريين لنقدم لك منتجات أو خدمات  األعمال: شركاء مع •
 أو عروض ترويجية معينة.

عندما تشارك معلومات شخصية أو تتفاعل بطريقة أخرى في  آخرين: مستخدمين مع •
عرض هذه المعلومات من قبل جميع   المناطق العامة مع مستخدمين آخرين، قد يتم

 المستخدمين ويمكن توزيعها بشكل عام في الخارج.
 : يجوز لنا الكشف عن معلوماتك الشخصية ألي غرض آخر بموافقتك. بموافقتك •

 االحتفاظ ببياناتك الشخصية 
ستحتفظ الشركة ببياناتك الشخصية فقط طالما كان ذلك ضروريا لألغراض المنصوص عليها في 

الخصوصية هذه. سنحتفظ ببياناتك الشخصية ونستخدمها بالقدر الالزم لالمتثال اللتزاماتنا  سياسة 
القانونية )على سبيل المثال، إذا طلب منا االحتفاظ ببياناتك لالمتثال للقوانين المعمول بها(، وحل  

 النزاعات، وإنفاذ اتفاقياتنا وسياساتنا القانونية. 
ستخدام ألغراض التحليل الداخلي. يتم االحتفاظ ببيانات االستخدام  ستحتفظ الشركة أيضا ببيانات اال 

بشكل عام لفترة زمنية أقصر ، باستثناء عندما يتم استخدام هذه البيانات لتعزيز األمان أو لتحسين 
 وظائف خدمتنا ، أو نحن ملزمون قانونا باالحتفاظ بهذه البيانات لفترات زمنية أطول. 

 نقل بياناتك الشخصية 
تتم معالجة معلوماتك ، بما في ذلك البيانات الشخصية ، في مكاتب تشغيل الشركة وفي أي أماكن 
 -أخرى توجد فيها األطراف المشاركة في المعالجة. وهذا يعني أنه قد يتم نقل هذه المعلومات إلى 

قد تختلف أخرى حيث  أو أي منطقة على أجهزة الكمبيوتر الموجودة خارج أو بلدك -واالحتفاظ بها 
 . منطقتكقوانين حماية البيانات عن تلك الموجودة في 

تمثل موافقتك على سياسة الخصوصية هذه متبوعة بتقديمك لهذه المعلومات موافقتك على هذا  
 النقل.

ستتخذ الشركة جميع الخطوات الالزمة بشكل معقول لضمان التعامل مع بياناتك بشكل آمن ووفقا  
ولن يتم نقل بياناتك الشخصية إلى منظمة أو بلد ما لم تكن هناك ضوابط  لسياسة الخصوصية هذه 

 كافية في مكانها بما في ذلك أمن بياناتك والمعلومات الشخصية األخرى. 

 

 الكشف عن بياناتك الشخصية
 المعامالت التجارية

ك الشخصية. إذا كانت الشركة متورطة في عملية دمج أو استحواذ أو بيع أصول ، فقد يتم نقل بيانات 
 سنقدم إشعارا قبل نقل بياناتك الشخصية وتصبح خاضعة لسياسة خصوصية مختلفة. 

 انفاذ 
في ظل ظروف معينة ، قد يطلب من الشركة الكشف عن بياناتك الشخصية إذا طلب منها ذلك  
 بموجب القانون أو استجابة لطلبات صالحة من السلطات العامة )مثل محكمة أو وكالة حكومية(. 

 

 المتطلبات القانونية األخرى 
 يجوز للشركة الكشف عن بياناتك الشخصية بحسن نية بأن هذا الجراء ضروري من أجل:

 االمتثال اللتزام قانوني  •
 حماية والدفاع عن حقوق أو ممتلكات الشركة  •
 منع أو التحقيق في المخالفات المحتملة فيما يتعلق بالخدمة  •
 لمستخدمي الخدمة أو الجمهور حماية السالمة الشخصية  •



 الحماية من المسؤولية القانونية •

 أمن بياناتك الشخصية
إن أمن بياناتك الشخصية مهم بالنسبة لنا ، ولكن تذكر أنه ال توجد طريقة لإلرسال عبر النترنت ، 

يا  ٪. بينما نسعى جاهدين الستخدام وسائل مقبولة تجار100أو طريقة تخزين إلكترونية آمنة بنسبة 

 لحماية بياناتك الشخصية ، ال يمكننا ضمان أمنها المطلق. 

 

 خصوصية األطفال
عاما. نحن ال نجمع معلومات التعريف الشخصية   13ال تخاطب خدمتنا أي شخص يقل عمره عن 

عاما. إذا كنت أحد الوالدين أو الوصي وكنت على علم   13عن قصد من أي شخص يقل عمره عن 

ببيانات شخصية، يرجى االتصال بنا. إذا علمنا أننا جمعنا بيانات شخصية من  بأن طفلك قد زودنا 
عاما دون التحقق من موافقة الوالدين ، فإننا نتخذ خطوات لزالة هذه  13أي شخص يقل عمره عن 

 المعلومات من خوادمنا. 
دك يتطلب إذا كنا بحاجة إلى االعتماد على الموافقة كأساس قانوني لمعالجة معلوماتك وكان بل

 موافقة أحد الوالدين، فقد نطلب موافقة والديك قبل أن نجمع هذه المعلومات ونستخدمها.

 

 روابط لمواقع أخرى 
قد تحتوي خدمتنا على روابط لمواقع أخرى ال نقوم بتشغيلها. إذا قمت بالنقر فوق رابط جهة 

الخصوصية لكل موقع   خارجية ، توجيهك إلى موقع الطرف الثالث. ننصحك بشدة بمراجعة سياسة
 تزوره. 

ليس لدينا أي سيطرة وال نتحمل أي مسؤولية عن المحتوى أو سياسات الخصوصية أو الممارسات  
 الخاصة بأي مواقع أو خدمات تابعة لجهات خارجية.

 

 التغييرات التي تطرأ على سياسة الخصوصية هذه 
وم بإعالمك بأي تغييرات عن قد نقوم بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بنا من وقت آلخر. سنق

 طريق نشر سياسة الخصوصية الجديدة على هذه الصفحة. 
سنعلمك عبر البريد اللكتروني و / أو إشعار بارز على خدمتنا ، قبل أن يصبح التغيير ساريا  

 وتحديث تاريخ "آخر تحديث" في الجزء العلوي من سياسة الخصوصية هذه. 
بشكل دوري لمعرفة أي تغييرات. تسري التغييرات التي  ننصحك بمراجعة سياسة الخصوصية هذه

 تطرأ على سياسة الخصوصية هذه عند نشرها على هذه الصفحة.

 

 اتصل بنا 
 إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يمكنك االتصال بنا: 

 Support@umulati.comعن طريق البريد اللكتروني:  •

من خالل الموافقة على ذلك ، فإنك . Googleتحليالت البيانات من يستخدم هذا الموقع منصة 
 .Google Analyticsتوافق أيضا على سياسات بيانات  

 


