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 المحامي الذكي برنامجاتفاقية شروط وأحكام 

 تمهيد

مؤسسة  بواسطة لوالمملوك والمشغ ،بهوالموقع الخاص  المحامي الذكي برنامج عمالءهذه االتفاقية جميع  تغطي

باإلضافة إلى  ،يعني الموافقة على ما في هذه االتفاقية من بنود شراء البرنامج. إن األنامل الذكية لتقنية المعلومات

 .بالتعديالت العميل خطارإبعد  ةأي تعديالت مستقبلية لهذه االتفاقي

يعني الموافقة على الشروط  الشراءن إحيث ي، المحامي الذك شراء برنامجقبل  الرجاء قراءة هذه االتفاقية جيدا  

 .واألحكام الواردة فيها

 التعريفات

هي مؤسسة قائمة وتعمل وفقا  ،"المالك" بـ ويشار لها الحقا   "مؤسسة األنامل الذكية لتقنية المعلومات" .1
قرها الرئيس في وم (،1010402023، بموجب ترخيص تجاري رقم )لقوانين المملكة العربية السعودية

 المملكة العربية السعودية. -الرياض-المعذر الشمالي  حي -طريق األمير تركي األول  الرياض وعنوانها:

على نموذج  مبني ،مكاتب المحاماةلبرنامج إدارة  وه ،"برنامجال"الحقا بـ ويشار له "المحامي الذكي" .2

 .برنامجفي الموقع الرسمي لل والمذكورة خصائصه وميزاته ،الحوسبة السحابية

 ."برنامجال"وفر لها يتجارية أو غير ربحية( التي حكومية أو هو الفرد أو الجهة )سواء كانت  "العميل" .3

هو موقع على اإلنترنت يحوي معلومات وملفات  ،"الموقع" ـويشار له الحقا ب "الذكي المحاميموقع " .4

إلى صفحة باإلضافة  ،شرائهوطريقة  ميزاته وطرق استخدامهوشرح  بالبرنامج ية وصوتية للتعريفمرئ
 www.smart-lawyer.net. عنوان الموقع على شبكة اإلنترنت العميلبالدخول الخاصة 

 الشروط

 

 والتجديد شراءال .1

وفي حال  ،"اآلن اشترواختيار " الموقع الدخول إلى "العميل" تطلب مني "البرنامج"الحصول على 

  لمرة واحدة فقط. البرنامج قيمة للمالك الدفعب يقوم المستفيد قيامه بذلك فإن

 ،الفنيوالدعم السيرفر الستضافة ة سنوي دفع رسومب "العميل" لتزمالتجديد السنوي يحلول موعد عند 

 . "البرنامج"حسب ما هو مشار إليه في وصف 
 

 سياسة االسترجاع .2
 

المدفوعة عدا  بالغواسترجاع الم البرنامجأيام من تركيب  3 في مدة ال تتجاوز الشراءإلغاء  عميللليحق 

 والسيرفر. التركيبقيمتي 
فال يحق له  ،برنامجمن تركيب ال أيام 3بعد مضي أكثر من الشراء في إلغاء  العميلفي حال رغب 

بسبب مخالفته لبنود  العميل خدمةبإلغاء  المالكام ي. كذلك في حال قالبرنامجأي جزء من قيمة استرجاع 
 المدفوع. المبلغاسترداد أي جزء من  للعميل هذه االتفاقية فال يحق

 االحتياطات األمنية .3

من قبل األشخاص غير  برنامجال لمنع الوصول إلى الالزمة أخذ االحتياطات األمنية العميل يجب على

 ،شخص وكلمات سر المستخدم مع أي وأسماءالمرخص لهم. ويتضمن ذلك عدم مشاركة رابط الدخول 

االحتياطات الالزمة لحماية معلومات الدخول  العميل عدم اتخاذ ناتج عنأي ضرر  المالك حيث ال يضمن

 الخاصة به.
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 الفني الدعم .4

الدعم  كما يقوم بتقديم  ،للعميل لبرنامجا تحديثاتبتوفير  المالك سيقوم، االستفادة من الخدمةأثناء فترة 

 توقف حال ، وفيلكترونيو من خالل البريد اإلأ الل نوافذ الدعم الفني في الموقعمن خ عميللل الفني
 حال وفي ،الرسميةخالل أيام العمل  ساعة 24 تتجاوز ال الخدمة إرجاع مدة فإن العمل عن الخدمة

خالل أيام  ساعة 48 تتجاوز ال اإلصالح مدة فإن يوقفها أن دون يبطئها أو يعيقها خلل إلى الخدمة تعرض

 بأيال تتجاوز  اإلصالح مدة فإن الخدمة في واألعطال األخطاء من كلذ ماعـدا في أمـا ،العمل الرسمية
 .ةالرسميخالل أيام العمل  ساعة 72 حال

 

 الصيانة .5

بعمل الصيانة الالزمة من فترة إلى أخرى من أجل الترقية أو إضافة  المالك على أن يقوم العميل يوافق

وقد يصاحب ذلك توقف عن الخدمة بما ال يتجاوز يوم  ،ميزات جديدة أو سد الثغرات األمنية إن وجدت

 في اشتراكهد بتمدي العميليعوض  ،عن المدة المذكورة توقفوفي حال زيادة ال ،ونصف في السنة

 بما يوازي ضعف عدد أيام توقف الخدمة. الدعم الفنيو السيرفر

 

 السيرفر الخاص .6

 .للسيرفر الخاص به الدخول واألرقام السرية بياناتبخدمة السيرفر الخاص  عميل بتزويد المالك يقوم

 

 كترونيلاالبريد ال .7

في .   Hotmailاو  Gmailوالمستخدم في البرنامج يكون في  عميلبال الخاصلكتروني البريد االحساب 

المشاكل  المالكاليتحمل  ل البريدارسال او استقبال رسائ اليتم من خاللهاواخرى  حساباتحال استخدام 

  .بهاالمتعلقه الفنية 

 

 مخالفات قوانين الملكية الفكرية .8

جميع الحقوق محفوظة  .وعدم انتهاكها مراعاة تلك الحقوق العميل حقوق الملكية ويطلب من المالك يحترم
 تسريب أو تعديل أو نسخ أو البرنامج، إلى المشروع غير الدخول محاولة عدم العميل على يجب. لمالكل

 الموقع إلى الوصول إعاقة أو عنوانه شغل أو تعديله، أو إتالفه، أو تصاميمه، تغيير أو البرنامج بيانات
أي اعتداء على المعلومات أو تقليدها أو نسخها أو سرقتها سيعرض المعتدي  تعطيله. أو تشويشه أو

 .في المملكة العربية السعوديةالقانونية  لمساءلةل

 

 االتفاقية غير قابلة للتحويل .9

ويجب عليه عدم تخصيص أو نقل أي حقوق أو التزامات بموجب هذه  ،عميللل هذه االتفاقية حصرية

 طرف ثالث.االتفاقية إلى أي 

 

 الخدمةإيقاف  .10

  :في حال عدم سداد رسوم تجديد السيرفر

ينبغي أن يقوم قبل حلول وقت التجديد بنسخ ملفاته وقاعدة البيانات  :السيرفر الخاص عميل بالنسبة لـ أ(

 به. للمالكالخاصة به للحفاظ عليها، ألن السيرفر الخاص به موجود في شركة أمازون وال عالقة 

يعطيه مهلة شهرين لنسخ ملفاته وقاعدة البيانات قبل المالك فإن  :السيرفر المشترك عميل لـبالنسبة ب( 

 حذفها من السيرفر.
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مسؤوليته عن أي حوادث وفي حال عدم السداد يُخلي المالك  ،يلتزم العميل بسداد قيمة تجديد الدعم الفني

 تنتج عن عدم التجديد، وينتهي الضمان بذلك.

على سبيل المثال ال  ؛إيقاف الخدمةالتي تستمر بسبب طبيعتها تظل سارية بعد  تفاقيةجميع مواد اال

 وإخالء المسؤولية. ،والضمانات ،التعويضات :الحصر

 الخصوصية .11

  وجميع بياناته التي قام بإدخالها أثناء استخدامه  ،العميل على احترام خصوصية المالكيحرص

قام بإدخالها إال بناء على  وعدم الدخول على حسابه أو االطالع عليه أو نسخ البيانات التي ،برنامجلل

 .طلبه

  على  طالعهمن فترة إلى أخرى وذلك إل عميلللبحق إرسال رسائل بريد إلكتروني  المالكيحتفظ

حول  هئياتمرأو لطلب  المالكأو الموقع أو  برنامجمعلومات مهمة تتعلق بال أي الخصائص الجديدة أو

 الخدمة. 

  أو  برنامجالتي ترد إليه بخصوص ال العميلأو استفسارات  نشر بعض ردودحق ب المالكيحتفظ

بعد إزالة كل المعلومات التي قد تؤدي  عمالءالالموقع )مثل طلبات الدعم الفني( لغرض مساعدة بقية 

 .العميلإلى معرفة 

 انتقال األعمال .12

  ل جهة ثالثة )شركة أخرى مثال( فإن معلومات ب  أو أجزاء من عمله من ق   المالكإذا تم االستحواذ على

بأن هذا شيء وارد وأن الطرف  العميلتعتبر من األصول التي تنتقل إلى الجهة الثالثة. يقر  عمالءال

 هو مذكور في هذه االتفاقية.كما مات افي كافة الحقوق وااللتز المالكيحل محل الثالث 
 

  للوصول إلى  عميللللتزم بإعطاء الصالحية يه أو خروجه من السوق فإن المالكفي حال إفالس

من  ينكامل شهرينخادمه المخصص وذلك لنسخ بياناته باإلضافة إلى الشفرة المصدرية للنظام لمدة 

 تاريخ اإلفالس أو الخروج.
 

 االتفاقية مدة .13

. الفني والدعم السيرفر رسوم بتسديد يلتزم العميل أن طالما سارية وتظل البرنامج، شراء من المدة تبدأ
 .10  المادة في مذكور هو كما الخدمة إيقاف لمالكل فيحق االتفاقية هذه ببنود اإلخالل حال وفي

 

 القوانين المعمول بها .14

المعمول بها في المملكة  واألنظمة يتم فض النزاعات أو دعاوى انتهاك هذه االتفاقية بحسب القوانين

 العربية السعودية.

 

 

 


