
 

 
       

   

 القانونية  سياسة الموقع وشروط التعاقد مع عمالء منصة بينة 

 السياسة العامة:  .1

 قطر.   –وعنوانها الدوحة   ، شركة ذات مسؤولية محدودةتشغل هذه المنصة عن طريق شركة بينة للتجارة 1.1

القانون في    عن  ومحدث باستمرار  الحصول على محتوى متخصص  هذه الخدمة  له  ، تتيحتوفر بينة خدمة اشتراك خاص بكل مستخدم 1.2

 الوطن العربي من أحكام قضائية وتحكيمية وتشريعات ومقاالت متخصصة، وتتاح الخدمة عبر موقع بينة اإللكتروني وبريد بينة اإللكتروني

 .وحسابات بينة في مواقع التواصل اإلجتماعي

يعد دخولك أي صفحة من صفحات الموقع  و    شركة بينة للتجارة )ذات مسؤولية محدودة(  واإليجاب من   تعد هذه الشروط بمثابة العرض  1.3

 ، وفي حالة عدم قبولك لهذه الشروط يرجى التوقف فورا عن استخدام منصة بينة. قبوال ضمنيا لهذه الشروط واألحكام 

 االستفادة منها.  و ة بينة يفترض فيك أنك حامل لألهلية القانونية الكاملة والكافية لمباشرة التعاقد مع منص 1.4

 لمنصة بينة. وعضو   يشير ضمير "أنت" وأي ضمير مخاطب آخر وارد في هذه الشروط إلى أي مستخدم وزائر 1.5

تسري أحكام هذه الشروط على استخدامك لهذا الموقع وعلى كافة المواد التي يتم تداولها وتكون ذات صلة باستخدامك للموقع مثل إيميالت   1.6

 ير والنشرات األسبوعية واإلعالنات التجارية وغيرها.روالمتابعة والتقاالتأكيد 

 . ايحق لبينة تغيير هذه السياسة في أي وقت بإراداتها المنفردة وذلك بعد إبالغ جميع عمالءها، ويعتبر النشر على هذه الصفحة إبالغا كافي  1.7

 

 إعفاء من المسؤولية:  .2

خاصة بأي زائر، بل هي عبارة عن محتوى عام    ة أو مهنية أو ماليةقانوني المنصة استشارة  ال يشكل المحتوى الذي تقدمه بينة على هذه   2.1

قبل اتخاذ  أو استشارة من ترتضيه   فه في السياق الذي يفيد وضعك الخاص ي توظ  مراجعة تطابقه و مسؤولية    يكون عليك كمستخدم و زائر

 . نةأي خطوات عملية مبنية على المحتوى الذي استفدته من منصة بي 

ال تتحمل بينة تحت أي ظرف أي مسؤولية جراء استخدام منصة بينة أو المحتوى الذي توفره بينة، أو عدم إمكانية الوصول إلى منصة   2.2

 بينة.

مقدمة من أطراف أخرى، ويقع على عاتق هؤالء األطراف    ومرئية ومسموعة   المحتوى المعروض في بينة على مواد مقروءة  ييحتو 2.3

وال تتحمل بينة أي مسؤولية عن دقة أو شمولية هذا المحتوى    مسؤولية التأكد من دقة المحتوى أو توافقه مع مختلف القوانين واألنظمة

 .تجاه موضوع ما  ةى أنه موقف منصة بين المقدم من أطراف أخرى، كما ال يجوز اعتبار هذا المحتوى معبرا عن رأي بينة أو أن يفسر عل

عرض روابط خاصة بمواقع أخرى. ال تتحمل بينة أي مسؤولية تجاه أي محتوى معروض في هذه المواقع    خالل تجوالك بمنصة بينة قد يتم 2.4

بينة إلى أن دخولك إلى هذه المواقع االخرى يكون تحت ضمانتك الخاصة ضد أي مخاطر قد تصيبك أو تصيب    األخرى، كما تنبهك 

 جهازك. 

لبينة عن تقديمها    التي تم دفعهاالمبالغ    استرجاع   محددة ومقصورة على صدر منها  تكون مسؤولية بينة عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير 2.5

 للخدمة. 

الجغرافي. للحصول  قد يحكم جودة حصولك على المحتوى المعروض في بينة عوامل عدة من بينها: جودة اتصال اإلنترنت في موقعك   2.6

على جودة كاملة للمحتوى تأكد من وجود اتصال إنترنت فعال عن طريق مزود الخدمة الخاصة بك. ال تشتمل مستحقات بينة أي تكاليف  

 . أو أي أجهزة أو برامج حاسوبية قد تلزمك للوصول إلى منصة بينة أو محتوى منصة بينة مالية متعلقة بتحسين جودة إتصالك باإلنترنت

 تتحمل بينة أي مسؤولية عن أي خسائر تسبب بها مواد ضارة بأجهزتك جراء استخدام منصة بينة أو تحميل أي من محتوى بينة لدى  ال 2.7

 جهازك الخاص. 

 

 حقوق النشر:  .3

بينة مالم ينص على خالف ذلك، ويقع على   3.1 بينة جميع حقوق النشر والحقوق األخرى ذات الصلة لجميع ما يعرض على منصة  تملك 

 وليتك واجب االلتزام بجميع ضوابط وقوانين الملكية الفكرية عند عرضك لمنصة بينة وأي من محتوياتها.مسؤ

يتضمن قبولك للحصول على محتوى بينة قبوال بعدم استخدام أي وسيلة من شأنها الحد من وسائل الحماية التي وضعتها بينة على المحتوى،   3.2

 المحتوى وإعادة إنتاجه أو استخراج معلومات جديدة منه. دوية أو إلكترونية لجمع كما يتضمن قبوال بعدم استخدام أي وسيلة ي 

، ولكن ال يجوز لك  فقط  تسمح لك بينة بعمل نسخ لمحتويات النصة أو طباعتها، أو تخزينها الستخدامك أو استخدام جهة عملك الشخصي  3.3

  أو أي من المحتوى المرسل لك من بينة   حتوى المعروض في بينةأي من الم   أو ترخيص   أو بيع  بمقابل أو بغير مقابل  نسخ أو إعادة نشر 

 بشكل كلي أو جزئي دون إذن خطي مسبق من بينة، ودون ذكر مصدر المحتوى كمنصة بينة لتكنولوجيا القانون.

 خصوصية العمالء:  .4

 من هذه السياسة:  4.4 تجمع بينة جميع البيانات التالية لألغراض المبينة في الفقرة  4.1

 . وغيرها بيانات التعريف الشخصية لألفراد والمؤسسات من قبيل االسم والبريد االلكتروني ورقم الهاتف  . أ

الخاص بجهازك والمعبر عن موقعك والصفحات التي زرتها    IPالبيانات المعبرة عن التفضيالت الشخصية للعمالء، من قبيل عنوان   .ب 

 على محتوى خاص فيها، وغيرها.  وفترة الزيارة والمجاالت والدول التي تهتم بالحصول

 بيانات التواصل مع منصة بينة كرسائل ومكالمات االستفسار والشكاوى وإبداء الرغبة.  .ت 

موردي ومتعاقدي بينة أو يتم توفيرها مباشرة من قبلك )أو من قبل جهة عملك في حالة كانت    أو  قد يتم جمع هذه البيانات من قبل بينة، 4.2



 

 
 

   

ي فقط، ولكن ال يجوز لك نسخ  تسمح لك بينة بعمل نسخ لمحتويات النصة أو طباعتها، أو تخزينها الستخدامك أو استخدام جهة عملك الشخص 3.3

و جزئي  أو إعادة نشر بمقابل أو بغير مقابل أو بيع أو ترخيص أي من المحتوى المعروض في بينة أو أي من المحتوى المرسل لك من بينة بشكل كلي أ

 .دون إذن خطي مسبق من بينة، ودون ذكر مصدر المحتوى كمنصة بينة لتكنولوجيا القانون

 :خصوصية العمالء  .4

 :من هذه السياسة 4.4تجمع بينة جميع البيانات التالية لألغراض المبينة في الفقرة  4.1

 .بيانات التعريف الشخصية لألفراد والمؤسسات من قبيل االسم والبريد االلكتروني ورقم الهاتف وغيرها . أ

الخاص بجهازك والمعبر عن موقعك والصفحات التي زرتها وفترة   IP ل عنوانالبيانات المعبرة عن التفضيالت الشخصية للعمالء، من قبي  .ب 

 .الزيارة والمجاالت والدول التي تهتم بالحصول على محتوى خاص فيها، وغيرها

 .بيانات التواصل مع منصة بينة كرسائل ومكالمات االستفسار والشكاوى وإبداء الرغبة  .ت 

ينة، أو موردي ومتعاقدي بينة أو يتم توفيرها مباشرة من قبلك )أو من قبل جهة عملك في حالة كانت  قد يتم جمع هذه البيانات من قبل ب  4.2

 .العضوية خاصة بمؤسسة( 

 .قد يتم جمع هذه البيانات بشكل آلي أو يدوي  4.3

 :يحق لبينة استخدام هذه البيانات بالطريقة التي تراها مناسبة من ذلك على سبيل المثال  4.4

 .دمات منصة بينة لكتحسين خ . أ

 .إدارة عالقتنا وتواصلنا معك .ب 

 .تحسين صورة المنصة عن طريق استقراء استخدامك واستخدام باقي العمالء لها .ت 

 .التسويق واإلعالن المستهدف لخدماتنا أو خدمات المتعاقدين معنا بأي شكل من األشكال  .ث 

 .أغراض التدقيق الداخلي . ج

 .محتملينالبحث عن موظفين  . ح

  مشاركة بياناتك مع متعاقدينا وموردينا اآلخرين من القطاعين العام والخاص . خ

 .مشارك بياناتك مع الجهات الرقابية الحكومية حسب ما يفرضه القانون . د

 .مدى أهليتك للحصول على أي من عروض بينة أو التعاقد مع بينة في عقود مستقبلية . ذ

 .أنت أن نعطيها بياناتكأي جهة أخرى تخول لنا  . ر

  يتم تخزين بياناتك في منصاتنا السحابية بحسب ما تقتضيه وللمدة التي تقتضيها سياساتنا الداخلية. تقوم بينة بتوفير هذه السياسات حسب 4.5

 .الطلب 

ة أنها قد تهمك، ويعتبر تسجيلك في بينة  تقوم بينة بإرسال معلومات وإعالنات خاصة بفعاليات أو منتجات بينة أو أي من متعاقدي بينة ترى بين  4.6

 .قبوال ضمنيا باستقبال هذه المعلومات واإلعالنات، ويحق لك في أي وقت إبالغ بينة بعدم رغبتك في مواصلة الحصول على هذه المعلومات 

ية كإرسال إعالنات تسويقية مستهدفة  يحق لبينة الترخيص للغير بمقابل باستخدام بياناتك كجزء من قاعدة بيانات عمالء بينة ألغراض تجار 4.7

 .دون الحاجة إلى إذن مسبق منك ما لم تبلغنا بغير ذلك قبل حصول التعاقد مع الغير

 .يحق لك تصحيح أي معلومات تم تقديمها إلى بينة ويكون في اعتقادك أنها لم تعد دقيقة، أو تكملة أي نقص في معلوماتك 4.8

 .ييده مؤقتا لحماية صاحب الحساب من أي تعد على بياناته الشخصية يحق لبينة إنهاء الحساب أو تق 4.9

 

 :العضوية  .5

عضوية بينة متاحة لألشخاص الطبيعية والمعنوية، ويفترض أن تطبق على جميع أعضاء بينة شروط االستخدام هذه بنفس الدرجة مالم ينص   5.1

 .على ذلك في اتفاق الحق 



 

 
 

   

 :العضوية  .5

عضوية بينة متاحة لألشخاص الطبيعية والمعنوية، ويفترض أن تطبق على جميع أعضاء بينة شروط االستخدام هذه بنفس الدرجة مالم ينص   5.1

 .على ذلك في اتفاق الحق 

بمقتضى هذه  تطبق هذه الشروط على كافة موظفي األشخاص المعنوية األعضاء لدى بينة، ويكون على مسؤول الحساب مسؤولية إبالغهم  5.2

د مع  الشروط بحيث ال يجوز أن يحتج بجهل أي منهم بهذه الشروط أو بأي شروط أخرى يتم االتفاق عليها مع بينة، ويتحمل الشخص المعنوي المتعاق

 .بينة مسؤولية خطأ أو إهمال أو تقصير موظفيه 

نة أو الحصول على محتوى بينة بأي شكل من األشكال  ال يحق ألي موظف في أي مؤسسة عضو لدى بينة أن يستمر في استخدام منصة بي  5.3

 .بذات الحساب في حالة انتهاء فترة توظيفه لدى جهة عمله المتعاقدة مع بينة

 .ستستمر عضويتك فعالة إلى حين انهاءها من طرفك أو من طرف بينة 5.4

 .يلة صالحة للدفعللحصول على خدمة بينة يلزمك تأمين خط اتصال بشبكة اإلنترنت وتزويدنا بوس  5.5

يكون الدفع لخدمة بينة مسبق على الحصول على الخدمة، وفي يوم محدد من كل شهر أو سنة بحسب نوع اشتراكك، ومالم يتم إنهاء عضويتك  5.6

 .السداد قبل موعد السداد الذي تبلغك به بينة عند بداية االشتراك فسيتم خصم قيمة العضوية لفترة الدفع المقبلة بشكل آلي عند موعد

قد تتغير  يتم تفعيل اشتراكك و دفع مستحقاتك لشبكة بينة وفقا لسلسلة من اإلرشادات التي سيتم إبالغك بها فور إبداء رغبتك بالتعاقد مع بينة، و 5.7

 .هذه اإلرشادات بين وقت وآخر بحسب سياسات بينة 

ة من أي حساب بنكي أو أي وسيلة أخرى تقوم بتقديمها لنا عند بدء تخول لنا بمقتضى اشتراكك في بينة أن نقوم بخصم مستحقاتنا مباشر 5.8

 .التعاقد

ال يحق لك طلب إلغاء اشتراكك وسحب مبلغ االشتراك عن فترات االشتراك السابقة، ولكن يجوز لك طلب إلغاء االشتراك عن الفترات   5.9

 .الالحقة مالم يتم دفع مبلغ االشتراك  الخاص بها واستالمه في بينة

 .حتى يتم تفعيل عضويتك يلزمك إدخال بيانات دفع صحيحة وفعالة حسب ما تطلبه بينة 5.10

قد توفر بينة عدة خطط للدفع بحسب ما تقتضيه سياستها، وقد تتفاوت الشروط واألحكام في خطط الدفع األخرى، وسيتم إعالمك بهذه   5.11

 .خططاالختالفات عند عزمك الدخول في تعاقد مع بينة على هذه ال

 .قد توفر بينة بين وقت وآخر بعض العروض الخاصة ألي من منتجاتها، ويكون تحديد مدى أهليتك لهذه العروض خاضع لسياسة بينة وحدها 5.12

 في حالة لم يتم خصم مستحقات بينة ألي سبب كان سواء بسبب إنتهاء صالحية الحساب البنكي المقدم أو عدم وجود رصيد كاف أو غيرها من 5.13

لحين استيفاءها األسباب، ولم تقم بإلغاء اشتراكك في اليوم المحدد، فستبقى مسؤوال عن أي مبالغ مستحقة لبينة، ويحق لبينة إيقاف تقديم الخدمة مؤقتا 

 .لمستحقاتها

 .يانات الدفع الجديدةيحق لك تحديث بيانات الدفع من وقت آلخر وسيتم مواصلة خصم واستيفاء مستحقات بينة المستقبلية بناء على ب  5.14

يحق لك إلغاء حسابك لدى بينة في أي وقت، وستستمر صالحية الوصول إلى محتوى بينة لحين اإلنتهاء من دورة الدفع التي اشتركت فيها   5.15

 .وسلمت المستحق عنها

 .تكون المستحقات المدفوعة لبينة غير قابلة لإلسترجاع 5.16

 .من وقت آلخر على أن يتم تبليغك قبلها بثالثين يوما على األقل يحق لبينة تغيير سعر االشتراك 5.17

 .يعتبر منشأ الحساب مسؤوال عن أي نشاط خاص بالحساب وعن بيانات الحساب السرية ككلمة السر الخاصة بالحساب  5.18

 :خدمة العمالء .6

عروض خاصة بالحساب، وفي حالة وجود تعارض بين المعلومات   قد تقوم بينة بتقديم خدمة اتصال متاحة للعمالء لالستفسار عن أي مشاكل أو 7.1

 .المعطاة من ممثل خدمة العمالء وهذه الشروط يكون لهذه الشروط القول الفصل 

 :القانون الواجب التطبيق .7

 .يحكم هذه الشروط والتعاقد مع بينة األحكام الواردة في القانون القطري  7.1

 .ائية حصرية على أي نزاع ينشب جراء استخدام خدمة بينةيكون للمحاكم القطرية سلطة قض 7.2



 

 
 

   

 :خدمة العمالء .6

قد تقوم بينة بتقديم خدمة اتصال متاحة للعمالء لالستفسار عن أي مشاكل أو عروض خاصة بالحساب، وفي حالة وجود تعارض بين المعلومات   7.1

 .المعطاة من ممثل خدمة العمالء وهذه الشروط يكون لهذه الشروط القول الفصل 

 :القانون الواجب التطبيق .7

 .يحكم هذه الشروط والتعاقد مع بينة األحكام الواردة في القانون القطري  7.1

 .يكون للمحاكم القطرية سلطة قضائية حصرية على أي نزاع ينشب جراء استخدام خدمة بينة 7.2
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