شروط وأحكام طلبات التمويل عبر االنترنت
(مولها أونالين)
كمستخدم للموقع االلكتروني )يشار إليه المستخدم( يجب عليك قراءة وفهم الشروط والقوانين التالية )قائمة" الشروط واألحكام("
بمجرد استخدامك للموقع اإللكتروني بغرض الحصول على تمويل ستكون ملزما باتباع الشروط واألحكام .
الرجاء مراجعة قائمة الشروط واألحكام بدقة.
في حال عدم الموافقة )أو ال تستطيع االلتزام( بأي قانون أو شرط من القائمة ننصحك بعدم استخدام الخدمات اإللكترونية المقدمة من شركة عبد اللطيف جميل
للتمويل.

شروط االستخدام:






إن استخدام خدمات الموقع اإللكتروني متاحة فقط لألشخاص القادرين على تمثيل أنفسهم قانونيا وفق نظام المملكة العربية السعودية.
وال يمكن لألشخاص غير القادرين على تمثيل أنفسهم قانونيا وفق نظام العقود المحلي استخدام خدمات الموقع اإللكتروني.
إن كنت أقل من  18سنة فإنه ال يمكن استخدام خدمات الموقع اإللكتروني إال تحت إشراف أحد الوالدين أو الوصي القانوني شريطة
موافقته االلتزام ببنود شروط االستخدام.
سيكون المستخدم مسؤوالا عن استخدامه خدمات الموقع من خارج المملكة العربية السعودية وذلك بالتزامه التام بالقوانين المحلية المتبعة
في تلك المنطقة .
هذه الشروط واألحكام تعتبر سارية المفعول والغية لما قبلها من االتفاقيات الشفهية أو غيرها من المفاهمات مالم يخصص بهذا الشأن
شروطا ا اضافية خاصة بمنتج معين أو خدمة محددة .
باستخدامك لخدمات الموقع اإللكتروني ستكون ملزما بكافة بنود الشروط واألحكام الواردة فيه.

سياسة الخصوصية:





ان الشركة على علم بمسؤوليتها تجاه حماية معلوماتك الشخصية ونأخذ هذا األمر بجدية تامة ،.وتعتقد الشركة أن معلوماتك الشخصية هي
واحدة من أهم الموارد لديها .لذلك سوف تقوم الشركة بتخزين ومعالجة معلوماتك الشخصية من خالل اجهزتنا الخاصة وهي محمية
بواسطة أجهزة وبرامج ذات تقنية أمنية عالية .كما تقوم الشركة أيضا باستخدام طرف ثالث للتحقق والمصادقة على مبادئ الخصوصية
لموقعها اإللكتروني شامل الخدمات.
يوافق المستخدم على ان يفوض شركة عبداللطيف جميل للتمويل بمشاركة البيانات غير المالية مثل )االسم و رقم الهوية و رقم الجوال و اإليميل
) مع الجهات ذات العالقة بغرض متابعة و تطوير و تحسين الخدمة.
في حال اعتراضك على نظام معالجتنا لمعلوماتك الشخصية عن طريق النقل أو االستخدام بأي وسيلة ،الرجاء تجنب استخدام خدمات الموقع
اإللكتروني.

التسجيل  -حسابي الشخصي:



تبذل الشركة ما بوسعها للتأكد من أن تكون المعلومات المعروضة في هذا الموقع وافية ودقيقة بقدر اإلمكان عند عرضها ،ولكنها ال تضمن
نوعية ودقة وتوقيت واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت ،علما بأنه تم تقديم محتوى هذا الموقع" كما هو "بدون أي شروط أو
ضمانات أو أي أحكام أخرى من أي نوع .تحديد المسؤولية.
ال يتحمل الموقع اإللكتروني أي مسؤولية تجاه أي شخص عن أي خسارة أو أضرار قد تنشأ بسبب فشله في حماية كلمة المرور الخاصة به
أو أي معلومات أخرى متعلقة بحسابه الشخصي .في حال الشك بوجود عمليات مشبوهة في حسابك الشخصي يرجى إخطارنا باالتصال بنا
فورا باالتصال على الرقم ( )012-2608600اومن خالل أي وسيلة من وسائل التواصل.

التواصل اإللكتروني:






بموافقتك على استخدام الموقع وخدماتنا اإللكترونية فإنك بذلك توافق على استقبال رسائلنا اإللكترونية بجميع أشكالها من خالل البريد
اإللكتروني أو النشرات الدورية أو اإلشعارات والتنبيهات المعلن عنها في الموقع اإللكتروني .بناء على ذلك فأنت توافق ضمنيا على أن
جميع المعامالت اإللكترونية المرسلة لك من قبلنا هي ملزمة قانونيا وتعامل معاملة المعامالت الخطية .يحق لنا مراقبة وتسجيل وحفظ أي مكالمة
هاتفية أو بريد الكتروني أو أي شكل آخر من اشكال التواصل اإللكتروني معك وذلك ألغراض تدريبية او من اجل تحليلها بهدف التحقق من
النصائح والمالحظات الموجهة إلينا ولتحسين وتطوير نوعية الخدمة المقدمة لعمالئنا.
إذا ورد ما يخالف القوانين واألنظمة ،فإن أي معلومات أو مواد ترسل إلينا عبر شبكة االنترنت من خالل موقعنا هذا تصبح ملكا للشركة
ويجري التعامل معها دون سرية باستثناء الحاالت التي يجري بشأنها اتفاق مسبق مع الشركة أو الحاالت التي يجب التعامل معها بسرية
بمحض القوانين واألنظمة السائدة .كما يحق للشركة استخدام المعلومات والمواد المرسلة عبر الموقع ألي غرض كان وبأي وسيلة تعتقد
الشركة بأنها مالءمة ومتوافقة مع سياستنا القائمة على احترام الخصوصية والسرية .هذا الحق يشمل إمكانية إعادة نسخ هذه المواد أو
طباعتها أو نشرها أو إدراجها في أي من مواد الشركة .يرجى األخذ في الحسبان بأن شبكة االنترنت ما زالت تفتقر إلى األمن الشامل.
وبالتالي ،فإن مسئولية إرسال أي معلومات أو مواد عبر شبكة االنترنت تقتصر عليك وأنت وحدك من يتحمل المخاطر المتعلقة بذلك.
لقد قامت الشركة باتخاذ كافة التدابير المناسبة لوضع المعلومات في هذا الموقع وستحاول العمل على تحديث هذه المعلومات أوالا بأول.
ومع هذا ،فإن الشركة ال تمنح أي ضمانات صريحة أو ضمنية بخصوص دقة المعلومات الواردة في الموقع أو موافقتها لواقع الحال أو
اكتمالها .كما يجب أن تتأكد دائما من أن العروض واألسعار والشروط واألحكام الواردة على صفحات الموقع ما زالت سارية المفعول إذ أن
الشركة تحتفظ بالحق في تغييرها في أي وقت ودون إشعار مسبق .كما أنك توافق على تحمل كافة المسئولية تجاه دخولك للموقع
واستخدامك لمحتوياته في كل زيارة تقوم بها للموقع .وباستخدامك للموقع فإنك تقر وعلى وجه التحديد بأن الشركة ال تتحمل من أي
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مسئولية عن أي أضرار أو مطالبات مباشرة أو غير مباشرة أو طارئة أو الحقة أو خاصة قد تنجم نتيجة دخولك للموقع أو استخدامه حتى
لو جرى إشعارنا باحتمالية وقوع مثل هذه األضرار ،وهذا يشمل أي فيروسات قد تهاجم أجهزة الكمبيوتر لديكم.

تفاصيل المنتجات ،المخزون واألسعار:


في سعينا الدائم والحثيث لتقديم معلومات دقيقة وشاملة عن منتجاتنا التمويلية )مثل توفر المنتج واألسعار ومواصفات المنتجات التي يتم
االتفاق عليها والصور التوضيحية والخصائص الفنية( وتقديم معلومات شاملة عن الخدمات التمويلية ،قد تصادفنا بعض األخطاء
المطبعية .
يتم مراعاة أقصى حدود الدقة في عرض ألوان المنتجات في الموقع اإللكتروني ،ولكن ما تراه من ألوان ظاهرة في الموقع يعتمد بشكل
أساسي على إعدادات شاشتك وهذا يقع خارج نطاق صالحيتنا حيث ال يمكننا التأكد بشكل جازم من إعدادات األلوان المعتمدة في شاشتك .
إن نشر التفاصيل المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات )يتضمن ولكن ال يقتصر على :نشرات التسويق واإلعالنات والعروض التجارية
وعروض المجالت والمنشورات الصغيرة( على الموقع اإللكتروني ال يعتبر ضمانا على توفر المنتجات أو العروض أو األسعار سواء من
خالل التسوق اإللكتروني أو في المعرض بطريق مباشر.
قد تحدث بعض األخطاء خالل عملية توفير المنتج أو الخدمة وتوفير المعلومات التفصيلية عن األسعار على الموقع اإللكتروني.
في حال تم طلب وإصدار الفاتورة لتمويل منتج أو تقديم خدمة وكان السعر غير صحيح أو كانت المعلومات غير صحيحة لورود خطأ في
تسجيل السعر الصحيح أو معلومات المنتجات أو الخدمات فيحق للموقع اإللكتروني في هذه الحالة إما أن يتواصل معك لتوضيح هذا الخطأ
وكيفية التعامل معه أو إلغاء طلبك وإشعارك بهذا اإللغاء





إن توفر المنتجات وكذلك األسعار هي عرضة للتغيير بدون إنذار مسبق .






















للشركة الحق في تغيير أسعار السيارات ،قيمة القسط الشهري ،وقيمة تكلفة االجل في أي وقت دون الحاجة الى اشعار مسبق.
ال يتم اعتماد أي طلب حتى يتم تسليم جميع المستندات المطلوبة للشركة ،ويحق للشركة طلب أي مستندات اضافيه من المستخدم بحسب ما
تراه مناسبا.
تملك الشركة كامل الحق في تغيير هذه الشروط واألحكام أو استبدالها كليا بشروط وأحكام أخرى جديدة أو استبدال صفحة أو صفحات
واردة في موقعها على شبكة االنترنت دون إشعار بذلك ،كما أن استمرارية دخولك لموقعنا أو استخدامه يعتبر بمثابة موافقة منك على
التغييرات التي جرت على الموقع .كذلك ،تملك الشركة الحق في تعديل كامل الموقع أو جزء منه أو إيقافه أو تعليقه مؤقتا أو بشكل دائم
دون إشعار مسبق وفي أي وقت تراه مناسب .كما توافق على الشركة غير مسؤولة تجاهك أو تجاه أي أطراف أخرى عن أي تعديل للموقع أو
إيقافه أو تعليقه.
قد تقوم الشركة وبمحض اختيارها بمنعك من الدخول إلى موقعها أو استخدامه ألي سبب كان بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إذا
اعتقدت بأنك ال تتصرف بموجب الشروط واألحكام المرتبطة بزيارة الموقع علما بأن منعك من الدخول للموقع لن يؤثر مطلقا على حسابك
أو حساباتك لدى الشركة حيث ستبقى سارية المفعول وفي متناولك من خالل الوسائل التقليدية األخرى ،من أجل حماية مصالحك
المصرفية قد تقوم الشركة بتعليق دخولك للموقع سواء من خالل إشعار مسبق أو ال فيما إذا وجدت الشركة أن هناك مشكلة أمنية قد تنشأ
وتتطلب المزيد من البحث والتحري .وسيتم تمكينك من الدخول الحقا إلى الموقع عند التوصل إلى حل مناسب للمشكلة األمنية والرضى
عن النتائج.
مهما كان الحال أو الظرف ،ال تتحمل الشركة أي مسئولية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تجاه أي من األمور التالية – على سبيل
المثال ال الحصر :اإلهمال المتسبب ألي أضرار أو تلفيات من أي نوع سواء كانت مباشرة أو عارضة أو خاصة أو الحقة ،أو أي
مصاريف أو خسائر قد تنجم بسبب استخدامك لهذا الموقع أو عدم القدرة على استخدامك إياه ،أو وقوع بعض األخطاء أو السهو أو تأخر
استجابة النظام )بسبب خلل في أنظمة االتصال( أو إعاقة في التشغيل أو وقوع أعطال أو تعرض أجهزة الكمبيوتر للفيروسات أو تعطل
النظام بالكامل ،أو وقوع مشاكل جراء الوصول إلى الموقع أو الدخول فيه أو استخدامه أو استظهاره أو الوصول من خالله إلى مواقع
أخرى.
تكون هذه الشروط واألحكام مكمله وخاضعه للشروط واألحكام أو االتفاقات التي أبرمها ووقعها المستخدم أو سيقوم بإبرامها مع الشركة.
إذا طلبت الشركة أي معلومات اضافيه تتعلق بالطلب ،فعلى المستخدم توفيرها خالل مده أقصاها  3أيام عمل بحد أقصى .وفي حال عدم
تجاوبكم ،فإن الشركة غير مسئوله عن دراسة ومعالجة أي طلبات مقدمه.
تطبق سياسة استخدام موقع الشركة .
الحصول ومناقشه معلومات المستخدم  :يقر المستخدم أيضا بأحقية الشركة في الحصول على أي معلومة واالفصاح عن معلوماته
المقدمة ومناقشتها ومراجعتها مع الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية“ سمه ”او لدى أي جهة حفظ معلومات ائتمانية أو أي أطراف
تراها الشركة مناسبه.
يقر المستخدم بحجه المستندات االلكترونية :يقر كال الطرفين باختيارهما وبمحض ارادتهما بالموافقة على ان تكون جميع تعامالتهما تحفظ في
سجالت او ملفات الكترونية او أي من طرق التقنية لتصوير المستندات ويعتد بها كحجه وسند اثبات في التحكيم وفي جميع المحاكم و
اللجان والهيئات ،كما انه ال يحق لكل منهما رفض هذه السجالت او الملفات االلكترونية كوسيله اثبات .وفقا لما ورد في نظام التعامالت
االلكتروني السعودي
ما ورد اعاله يعد بمثابة الشروط واالحكام التي وضعتها الشركة ،وعند الموافقة عليها من قبل المستخدم بواسطة االنترنت ،ال يحق له اجراء
أي تعديل او تغيير او تبديل او اسقاط او حذف ألي جزء منها .وفي حاله اجراء أي تعديالت من قبل المستخدم فإنها تعتبر ال غيه وباطله
تلقائيا ،ولن تكون ملزمه او قابله للتنفيذ تجاه الشركة .وفي حاله ارسال هذه الشروط واالحكام في ورقه مكتوبه من قبل المستخدم ،فان
استالمها من قبل الشركة ال يعتبر قبوال من قبلها ،وال يتوجب على الشركة ابالغ المستخدم بعدم قبولها لها.
يحق للشركة استخدام بيانات المستخدم الشخصية ألغراض اعداد الدراسات التسويقية والبيعية وتطوير خدماتها .وستقوم الشركة بالتواصل
مع المستخدم في حال الحاجة.
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تخلي الشركة مسئوليتها في حال تقديم بيانات غير شخصيه أو نيابةا عن المستخدم صاحب العالقة  /الطلب.
يعتبر الطلب ال غيا مالم يتم التأكد من حضور صاحب الطلب شخصيا أو من ينوب عنه بوكالة شرعيه.
لن يتم تسليم المنتج الذي يتم االتفاق على تمويله اال بحضور صاحب العالقة شخصيا أو من ينوب عنه بوكالة شرعيه.
يوافق المستخدم على منح الشركة كامل الصالحية للتحقق بكافة الوسائط الممكنة والتأكد من بياناته مثل )الدولة ،المدينة ،المعلومات التقنية
تبذل الشركة مجهودات كبيره لتقليل عناء العمالء من الزيارات المتكررة للفروع وذلك باستبدالها بالنظام الرقمي الحالي وان اي استغالل
او سوء استخدام لهذا النظام يحمل صاحب هذا االستخدام كامل المسئولية والعواقب المالية والقانونية لذلك.

إلغاء الطلب:






إلغاء الطلب من قبل :شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل
تحتفظ شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل بحق إلغاء الطلب ألي سبب من األسباب التالية :
رفض /عدم قبول عملية الدفع
يوافق المستخدم على منح الشركة كامل الحق في الغاء طلب تمويل المستخدم إذا لم يتم مطابقة المعلومات المدخلة من قبل المستخدم او عدم
صحتها ،ويوافق المستخدم على تحمل األعباء المالية والقانونية لذلك.
تأخر المستخدم ألكثر من ساعة واحدة عن الدفع من خالل نظام سداد للمدفوعات عن المدة المقررة لذلك .
عدم حضور المستخدم أو تأخره لمدة تزيد عن  3أيام عمل لتسليم األوراق والمستندات المطلوبة “األصل “بعد الحصول على الموافقة
المبدئية.
للعميل الحق في حجز المنتج الذي تم االتفاق على تمويله لمدة  10أيام عمل فقط ،وسيتم فك الحجز في اليوم الذي يليه مع حفظ حق المستخدم
باسترجاع الدفعة األولى فقط .
إلغاء الطلب من طرف المستخدم :إلتمام عملية إلغاء الطلب ،يجب على المستخدم االتصال بالشركة لطلب اإللغاء على الرقم ()012-2608600
او من خالل أي وسيلة من وسائل التواصل

الضمان والصيانة واإلصالح:


إن المنتجات التي يتم تمويلها من قبلنا هي مؤمنة بضمان المصنع وبوكيل المنتج وال تتحمل الشركة أي مسئولية تتعلق بالضمان والصيانة.

اإلكسسوارات:


تضاف كل تكاليف اإلكسسوارات على قيمة الفاتورة وال تتحمل الشركة أي مسئولية عنها.

المصاريف:


يتحمل الضيف تكاليف نقل المنتج للفرع المطلوب إيصال المنتج له.

التعديل على قائمة الشروط واألحكام:


لشركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل مطلق الحق بأي وقت بتعديل االحكام والشروط للموقع اإللكتروني بدون إشعار أو تنبيه مسبق.
في حالة عدم قبول المستخدم للتعديالت على للشروط واألحكام يتوجب عليه التوقف عن استخدام الموقع .وفي حال استمراره باستخدام الموقع
فإنه يوافق ضمنيا على االلتزام بالبنود المعدلة على الشروط واالحكام في استخدام هذا الموقع .
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