شروط وأحكام االستفادة من الخدمة
.1
.2
.3
.4
.5

تدار ھذه الخدمة عن طریق مزود اخر؛ من خالل زیارتك و/أو شراء شيء من المزود لھذه الخدمة ،فإنك
تكون قد اشتركت ووافقت على أن تكون خاض ًعا للشروط واألحكام التالیة  ،قد نمدك بالقدرة على الدخول
إلى أدوات مقدمة من أطراف أخرى ال تخضع لمراقبتنا أوتحكمنا.
تحتفظ  Orange Moneyبحقھا في تعدیل الخدمة أو إیقافھا في أي وقت(أو أي جزء من محتویات
الموقع) دون إشعار مسبق وفي أي وقت نراه مناسبًا.
التتحمل  Orange Moneyمسؤولیة جودة أو خصائص المنتجات المقدمة من المزود الخدمة.
انك تقر وتوافق على أننا قد قدمنا لك القدرة على دخول ھذه األدوات" كما ھي" ،و"كما توفرت لنا" دون
أیة ضمانات أوعروض أو شروط من أي نوع ودون أیة متابعة .إننا ال نتحمل مسؤولیة ما یطرأ من أو
یتعلق باستخدامك ألدوات األطراف األخرى االختیاریة تلك.
سوف یكون لدیك القدرة على الوصول إلى و/أو استخدام المحتوى و/أو الخدمات المقدمة من قبل أي
طرف ثالث أخر من خالل الروابط االلكترونیة لمواقع الكترونیة و/أو ادوات استخدام خدمات تعود ألي
طرف ثالث ،وعلیه ال تضمن  Orange Moneyأن المحتوى الموجود لدى اي طرف ثالث سیكون
خالیاً من المواد التي قد تكون و/أو قد تجدھا مرفوضة أو غیر الئقة على اإلطالق أو قد تحتوي على
برمجیات ضارة أو غیرھا من الفیروسات التي قد تضر بجھازك أو جھازك النقال أو أي ملفات موجودة
فیه ،لذلك فان  Orange Moneyتخلي مس ؤولیتھا من أي امر قد یترتب جراء دخولك أو استخدامك
لمحتوى الطرف الثالث.

 . 6إلى جانب موانع االستخدام األخرى التي استعرضناھا في شروط االستخدام ،یُحظر علیك استخدام الموقع
أو أي من محتویاتھ ): ( 1ألیة أغراض مخالفة للقانون ( 2) ،لتحریض اآلخرین على القیام بأیة أعمال
مخالفة للقانون أو المشاركة فیھا )3) ،النتھاك أیة قوانین أو قواعد دولیة أو فیدرالیة أو إقلیمیة أو محلیة،
)( 4النتھاك حقوق ملكیتنا الفكریة أو حقوق الملكیة الفكریة لآلخرین ( 5) ،للمضایقة أو إساءة المعاملة
أو السب أو اإلیذاء أو تشویه السمعة أو التشھیر أو الحط من قدر أحد أو التھدید أو التمییز تبعًا للنوع أو
الدیانة أو العرق أو الطائفة أو السن أو الجنسیة أو اإلعاقة ( 6) ،لنشر معلومات زائفة أو مضللة( 7) ،
لرفع أو تحویل الفیروسات أو أي نوع آخر من البرمجیات الخبیثة التي یمكن استخدامھا بأي شكل كان
للتأثیرعلى موقعنا الرئیسي أو المواقع األخرى المتصلة به أو غیرھا من المواقع أو حتى بشبكة اإلنترنت
بوجه عام ( 8) ،لجمع أو متابعة المعلومات الشخصیة لآلخرین ( 9) ،إلرسال رسائل إلكترونیة ضارة أو
لتصید معلومات اآلخرین أو لسرقة معلومات عمالء الموقع وإحالتھم لموقع آخر أو للھندسة االجتماعیة أو
للزحف على الشبكة أو لسرقة المعلومات من الموقع ( 10 ) ،ألیة أغراض مخلة باآلداب أو األخالق( ،
) 11للتدخل في أو الدوران حول أي من سمات األمان الخاصة بالموقع أو أي من المواقع المتصلة بھ،
أو المواقع األخرى أو شبكة اإلنترنت بوجه عام .لذا ،فإننا نحتفظ بحقنا في إیقاف استخدامك الموقع أو أیة
مواقع متصلة به إن انتھكت أیًّا من موانع االستخدام السابقة.
 . 7إننا نحتفظ بحق تحدیث أو تغییر أو تبدیل أي جزء من أجزاء شروط الخدمة ھذه من خالل نشر تحدیثات
وتغییرات على موقعنا اإللكتروني .إنك من یتحمل مسؤولیة االطالع على ھذه الصفحة بصورة دوریة
لكي ترى ما إذا كانت ھناك تغییرات جدیدة ،كما أن مواصلة استخدامك أو دخولك الموقع اإللكتروني بعد
نشرنا حدوث أیة تغییرات جدیدة ،یتضمن موافقتك على ھذه التغییرات.
يحظر عليك القيام باي من ما يلي:
•
•
•
•

القیام بأي شيء یخالف أي قانون محلي أو دولي.
مشاركة كلمة المرور الخاصة بك ،أو السماح ألي شخص بالدخول إلى حسابك ،أو القیام بأي شيء قد
یعرض حسابك للخطر.
محاولة الدخول إلى حساب أي مستخدم آخر.
إعادة إنتاج أو نقل أو بیع أو إساءة استخدام أي محتوى من  ،ما لم یكن مصرحًا بذلك صراحتاً

•
•
•
•
•
•

الدخول إلى مناطق غیر مصرح لك دخولھا في أنظمتنا أو العبث بھا أو استخدامھا ،ما لم یتم السماح لك
بذلك على وجه التحدید.
اختراق أو التحایل على إجراءات المصادقة أو األمن لدینا أو اختبار مدى تأثر أنظمتنا أو شبكاتنا ،ما لم یتم
السماح لك بذلك على وجه التحدید.
محاولة التدخل في أي مستخدم أو مضیف أو شبكة ،على سبیل المثال ال الحصر عن طریق إرسال
فیروس أو إرسال برید إلكتروني غیر مرغوب فیه.
استخدم الخدمة لنشر برمجیات ضارة.
انتحال شخصیة أي شخص أو كیان.
تشجیع أو مساعدة أي شخص على الق یام باي من االمور الواردة في ھذه القائمة.

شروط عامة:
•
•
•
•
•

ال تقدم  Orange Moneyاسترداد نقدي أو إرجاع للقسائم اإللكترونیة.
القسائم اإللكترونیة منتھیة الصالحیة ال یمكن تمدیدھا أو استبدالھا أو استرداد قیمتھا.
یكون استخدام القسائم اإللكترونیة مقیداً بمزود الخدمة المحدد والمتجر المحدد فقط.
 Orange Moneyغیر مسؤولة في حال ضیاع أو سرقة أو إتالف أو استخدام ایة رمز بدون إذن.
تقع على عاتقك مسؤولیة التحقق من شروط وأحكام كل مزود قسائم إلكترونیة وسیاسة الخصوصیة
الخاصة به.

