
 

 

 شروط استخدام الموقع وخدماته

 

المالیة الخدمات مجال في تعمل خاصة شركة هي تي ") ام. "جي. أو الشركة " ") الضمان محدودة انوفیشین تیك تي ام.                     جي.

  وتختص، من بین ما تختص به، في تحویل األموال الى خارج البالد، تبدیل العمالت االجنبیة، شحن بطاقات وما شابه ذلك.

استخدمت إذا سواء االستخدام ")، "شروط یلي: (فیما هذه االستخدام لشروط خاضع الشركة خدمات أو و/ الموقع                  استخدام

قبلها، من خدمة معطیات ذلك في (بما تصرفك تحت الشركة تضعها أخرى وسیلة أي أو و/ الموقع بواسطة الشركة                     خدمات

 كما سیتم تعریفها أدناه). محفوظ للشركة الحق في تحدیث شروط االستخدام هذه من وقت آلخر.

بجمع أو و/ للشركة معلومات بتقدیم منوطا یكون قد كانت، وسیلة باي خدماتها، استخدام أو و/ الشركة موقع                    تصفح

لصالح ثالثة أطراف قبل من جمعها یتم معلومات ذلك في بما شخصیة)، معلومات ذلك في (بما المستخدم عن                    معلومات

یتم التي المعلومات على تنطبق المعلومات. هذه على أیضا ینطبق هذه االستخدام شروط في المذكور أن وترى                   الشركة

االستخدام شروط وتشكل .gmtonline.co.il العنوان في للمشاهدة المتاحة الخصوصیة سیاسة الشركة قواعد في               حفظها

 وسیاسة الخصوصیة أیضا سویة األساس القانوني فیما یتعلق باستخدامك الموقع و/ أو خدمات الشركة.

یكون وقد آخر، صفقة مستند أي في أو الموقع في ینشر إضافي أمر أو و/ شرط ألي باإلضافة االستخدام شروط                      تنطیق

 استخدام أقسام معینة في الموقع خاضعا ألنظمة إضافیة التي تظهر في نفس األقسام.

االشتراطات الشروط، بجمیع طرفك من علم وعلى واضحة موافقة الشركة، خدمات استخدام أو و/ الموقع تصفح                  یعتبر

و/ الخصوصیة سیاسة شروط على موافقا تكن لم حال في الخصوصیة. وسیاسة االستخدام شروط في المشمولة                  واالشعارات

  أو شروط االستخدام، كلها أو قسم منها، فال تستخدم الموقع و/ أو خدمات الشركة.

 ُكتبت شروط االستخدام ألغراض الراحة بلغة المذكر، لكنها موجهة للرجال وللنساء بشكل متساو.

 تعریفات1.

 "أنت " أو " مستخدم " – أي شخص یتصفح الموقع بواسطة حاسوب و/ أو جهاز داعم آخر ألي هدف كان، بما في1.1.

  ذلك زبون ("خدمات الشركة" و "زبون"، كما سیتم تعریفهما أدناه).

العنوان1.2. في یدار الذي انوفیشین، تیك تي ام. لجي. التابع االنترنت موقع – "الموقع" أو االنترنت"                  "موقع

تنفیذ یتیحه، ما بین من للمستخدم، یتیح الذي آلخر)، وقت من سیكون كما آخر عنوان أي (أو gmtonline.co.il                  

  نشاطات بموجب خدمات الشركة.

صوتي،1.3. مرئي، لفظي، مضمون أي ذلك في بما ونوع، جنس أي من معلومة أي – "مضامین " أو                   "مضمون "

صورة، أي ذلك في بما كان، شكل باي عرضها أو معالجتها أو تصمیمها وكذلك بینها دمج أي أو صوتي                     مرئي-

ملف مصور، شریط محاكاة، شخصیة، نموذج، تخطیطي، رسم تصویر، متحركة، رسوم توضیحي،              رسم

حرف، وأي واجهة معطیات، قاعدة مقالة، بروتوكول، تطبیق، حاسوب، رمز برنامج، موسیقي، ملف               صوتي،
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مملوكة كانت سواء والكل الشركة، قبل من الموقع في مدمجة أو و/ تظهر التي (icon) وأیقونة شعار                   عالمة،

 للشركة أو مملوكة من قبل طرف ثالث یمنح الشركة الحق في استخدامها.

  "معلومات " – أي معلومة تقدمها للشركة في الموقع و/ أو في أي وسیلة أخرى، بما في ذلك معلومات شخصیة.1.4.

مشاهدتها1.5. یمكن التي للشركة، الخصوصیة سیاسة في تعریفها تم كما – مجهولة " "معلومات شخصیة "،                "معلومات

.gmtonline.co.il في العنوان 

 "الخدمات"  أو  "خدمات الشركة"  – كل الخدمات المقدمة للزبون بواسطة الشركة و/ أو مقدمي الخدمات من1.6.

 قبلها، بما في ذلك تحویالت مالیة، تبدیل العمالت االجنبیة، بیع وشحن بطاقات ائتمان، ائتمان بأقساط وما شابه

 ذلك.

وجاهي1.7. بشكل أو و/ االنترنت موقع ذلك في بما كانت، وسیلة باي الشركة، خدمات یستخدم شخص أي –                    "زبون "

  بواسطة مقدمي خدمة الشركة.

الشركة1.8. قبل من اعتمادهم تم الذین البالد، أنحاء في المنتشرون الشركة، قبل من معتمدون مندوبون خدمة "–                  "مقدم

ترخیص لدیهم الذین خدمات مقدمي ذلك في بما قبلها، من للعمل المطلوبة المصادقات جمیع على                 وحصلوا

ساریة تشغیل استمرار مصادقة أو و/ 2016 منظمة)- مالیة (خدمات المالیة الخدمات على الرقابة قانون                 بموجب

 المفعول الممنوحة من قبل سلطة سوق رأس المال.

السبت،1.9. یوم عدا ما یوم، كل هو الشركة لزبائن تنفیذها یتم التي دفع خدمات بشأن للشركة عمل یوم – عمل "                      "یوم

أول (بوریم)، المساخر وثامنها، العرش أیام أول الغفران، ویوم الغفران یوم أمسیة السنة، راس یوما اضراب،                  أیام

على المراقب قبل من تحدیده یتم آخر یوم أو آب، من والتاسع األسابیع عید االستقالل، یوم الفصح، أیام                    وسابع

  البنوك في بنك إسرائیل او الذي یتم تحدیده بموجب أي قانون كیوم لیس یوم عمل كما هو مذكور.

أسعار إسرائیل بنك فیه ینشر الذي الیوم هو األجنبیة العمالت في عمل یوم - األجنبیة " العمالت في عمل                    "یوم

في بها المعمول األخیرة الصرف أسعار تنطبق مذكور هو كما النشر وبغیاب اإلیداع، لعملة جدیدة تمثیلیة                  صرف

  بنك إسرائیل.

 ساعات عمل الشركة2.

من2.1. عمل أیام في الشركة مقر وفي المختلفة العمل أیام في قبلها من الخدمة مقدمي بواسطة خدماتها الشركة                    تزود

تزود عمل، یوم لیس هو الذي آخر یوم أي وفي العید أمسیات الجمعة، أیام في 18:30 حتى 08:30                    الساعة

مواعید أن یوضح العمل "). "ساعات یلي: (فیما 13:30 – 08:30 الساعات بین الشركة مقر في خدماتها                  الشركة

العمالت نشاطات وبخصوص الشركة، مقر فیها یعمل التي العمل أیام بموجب تكون النشاطات تنفیذ ألمر                 العمل

  األجنبیة بموجب یوم العمل في العمالت األجنبیة وساعات عمل المقر كما هو مذكور أعاله.

قنوات2.2. او أنواع المختلفة، االتصال طرق وبموجب المختلفة الخدمات حسب العمل، ساعات تعدیل للشركة                یحق

لتقدیر وفقا آلخر وقت من تعدیلها ویتم للشركة التابع االنترنت موقع في العمل ساعات تنشر مختلفة.                  خدمة

 الشركة.
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التي2.3. العمل أیام ستكون ما آلخر وقت من تحدید للشركة یحق قانون، ألي وبالخضوع أعاله ُذكر مما الرغم                    على

بالعمالت نشاطات تنفیذ أو بیع أو شراء ألمر واالغالق االفتتاح وساعات مواعید مختلفة، خدمات ألمر                 تنطبق

یوم خالل فقط ومعینة محدودة ساعات في أو فقط، معینة أیام في االئتمان، العملة، بارتباطات بالشواقل،                  األجنبیة،

 عمل أي كان – والكل بالنسبة الي یوم أو أیام أو فترات ومواعید.

یوم2.4. انتهاء موعد بعد تلقیه یتم الذي نشاط لتنفیذ أمر أو (2019 – الدفع خدمات قانون في تعریفه تم (كما دفع                       أمر

 العمل، وفقا لألسبق، یتم اعتباره على أنه تم تلقیه في یوم العمل التالي.

 حق استخدام الموقع3.

غیر3.1. حصریة، لیست شخصیة، محدودة، رخصة بهذا لك الشركة تمنح االستخدام، شروط الستیفائك               بالخضوع

(بما الموقع استخدام لإللغاء، وقابلة لالتجار قابلة غیر ثانویة، تراخیص تمنح أو و/ للتحویل قابلة وغیر للنقل                   قابلة

أي من تجاري استخدام ألي ولیس بك، فقط وخاص شخصي الستخدام فیه) مقترحة خدمة أو مضمون أي ذلك                    في

  نوع كان، وألهداف قانونیة فقط. یحظر علیك استخدام الموقع او أي قسم منه لهدف غیر قانوني أي كان.

من3.2. أي فیه قسم أي أو و/ الموقع في تنفذ لن بانك وتتعهد تصرح فإنك فیه، قسم أي أو الموقع استخدام                       بمجرد

خالفا أو و/ قانوني غیر هدف ألي الموقع استخدام (أ) قبلك): من أي طریق عن أو بنفسك (سواء التالیة                     النشاطات

قص، أو هندسة انتاج إعادة نسخ، نقل، (ب) سیئا; استخداما فیه قسم أي أو الموقع استخدام أو االستخدام                    لشروط

الموقع، في تقنیة حواجز على االلتفاف (ج) فیه); مقترحة خدمة أو مضمون أي ذلك في (بما الموقع ترجمة                    تغییر،

نشاط تنفیذ (د) الموقع; في قبلها) من أي أو (و/ للشركة الفكریة الملكیة حقوق على الحفاظ بشأن اشعارات                    إخفاء

الخدمات أو و/ المضامین الى وصوال یمنع أو و/ للموقع سلیما نشاطا یشوش قد أو یشوش الذي كان نوع أي                      من

وسیلة أي أو حاسوب تطبیق أي تشغیل تمكین أو تشغیل یجوز ال (هـ) للموقع; آخرین مستخدمین طریق                   عن

أو نسخ مسح، عن، البحث أجل من ذلك، شابه وما  Crawlers،Robots نوع من برامج ذلك في بما                   أخرى،

أو و/ تحمیل طریق عن معلومات مجمع انشاء یجوز ال هذا وبضمن الموقع، داخل من لمضامین تلقائي                   استرجاع

خلل طروادة، حصان "دیدان" فیروس، أي الموقع الى تسریب أو زرع (و) الموقع; داخل من مضامین                  تخزین

من أي انتهاك (ز) الموقع; بنشاطات الضرر إلیقاع مخصصة أو شانها من برنامج أو تطبیق رمز،                  برمجي،

 شروط االستخدام.

حال3.3. في ثالث. لطرف تابعة انترنت لمواقع تحویالت روابط/ الموقع یقترح قد الموقع، مستخدمي راحة أجل                  من

هو كما الروابط او و/ التحویالت تقود أن تتعهد ال الشركة الموقع. من تخرج التحویالت، الروابط/ هذه                   استخدمت

لیست وهي علیها سیطرة لدیها ولیس هذه، الثالث الطرف مواقع كل تفحص لم فهي فعالة، مواقع الى                   مذكور

أي بخصوص أو بخصوصها تمثیل أي تقدم أو الشركة تنشئ ال لذلك، مضامینها. أو المواقع هذه عن                   مسؤولة

الخدمات ذلك في بما استخدامها، عن تنتج قد نتیجة أي بخصوص أو فیها، موجودة مضامین أو خدمات                   معلومات،

تنتقل عندما فقط. بمسؤولیتك هو بالموقع مرتبط ثالث لطرف تابع موقع أي إلى الوصول قرار قبلها. من                   المقترحة

والعمل المرتبط الموقع في والتوجیهات الشروط وباقي االستخدام شروط على االطالع علیك یجب الروابط،                إلى

  بموجب المكتوب فیها.
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 حقوق الملكیة الفكریة4.

التي4.1. التجاریة والعالمات الشعار ملفاته، مبنى تخطیطه، تصمیمه، مضمونه، للموقع، الوحیدة المالكة هي               الشركة

 تظهر فیه.

أو4.2. و/ نشر بحقوق محمًیا یكون قد أو و/ محمي فیه الموجودة المضامین ذلك في بما الموقع، وعرض                    تصمیم

نقله، لك یجوز وال ثالثة، أطراف أو و/ للشركة أخرى فكریة ملكیة حقوق أو اختراع براءات تجاریة،                   عالمات

استغالل أو نشر تنفیذ، مشتقات، إنشاء علني، عرض باستخدام، سماح بیعه، توزیعه، نسخه، أو منه، قسم أو                   كله

للموقع (Frame) إطارات إنشاء لك یجوز ال ذلك، إلى باإلضافة منه. قسم أي أو للموقع كان أي تجاري هدف                     ألي

أي أو و/ التجاریة عالماتها أو الشركة اسم استخدام خالل من آخر مخفي نص أي أو Meta Tags استخدام                     أو

في حقك وإنهاء االستخدام شروط إلغاء إلى یؤدي، ما بین من سیؤدي، به مصرح غیر استخدام أي قبلها.                    من

 استخدام الموقع.

في4.3. كان حق أي الشركة تمنحك ال االستخدام، شروط إطار في لك الممنوح االستخدام حق باستثناء الشك، إزالة أجل                     من

 الموقع و/ أو في قسم منه، بما في ذلك الملكیة الفكریة للشركة أو ألطراف ثالثة.

 استخدام خدمات الشركة5.

ال5.1. مقبولة. وبطریقة حسنة بنیة ویكون القانون بموجب الشركة قبل من المعروضة الخدمات استخدام                یكون

أخرى ألهداف أو معقول غیر استخدام أي أو العام النظام أو للقانون خالفا استخدام أي أو سیئا استخداما                    یستخدمها

أجل من تحویالت أو ممنوعة أو قانونیة غیر مالیة تحویالت تنفیذ ذلك في بما الخدمة، الیها خصصت التي                    غیر

أي شخصیة انتحال أو اإلرهاب وتمویل األموال تبییض منع بخصوص بتقاریر المتعلقة القیود على                االلتفاف

یعّوض مذكور، هو كما المنع یتجاوز من كل الشركة، حقوق من اإلنقاص دون من آخر. قانوني كیان أو                    شخص

 الشركة عن أي ضرر یتسبب به نتیجة لذلك.

أي5.2. أو و/ إسرائیل دولة لقوانین مخالفة بأي یرتبط وال قانوني شرعي، الخدمات لتنفیذ المستخدمة األموال                  مصدر

الصفقة معنى فحص وجوب علیه ویسري فقط المستخدم على اإلجراء طبیعة عن المسؤولیة تسري أخرى.                 دولة

 قبل إجرائها وفحص التعلیمات القانونیة المتعلقة بها.

.5.3 

لتعلیمات5.4. وفًقا واالحتیال االختالس بمنع تلتزم بموجبها والتي مختلفة قانونیة لتعلیمات ونشاطها الشركة               تخضع

االحتیال إلى أدناه الموضحة الحاالت تشیر قد ثالثة. أطراف مع اتفاقیات بموجب علیها تسري التي الدولي                  القانون

  وتثیر مخاوف بشأن صحة الصفقة، لذلك ُیطلب منك االمتناع عن تنفیذ صفقات في ظروف مشابهة:

 إذا كانت الصفقة تتعلق بشخص ال تعرفه و/ أو ال یمكنك التحقق من هویته؛5.4.1.

حول5.4.2. كاملة أو جزئیة تفاصیل تقدیم به، معترف أو معروف غیر ثالث، طرف قبل من منك، ُطلب                   إذا

 نشاطاتك;
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 إذا ُعرض علیك خدمات و/ أو منتجات بأسعار أقل بكثیر من أسعار السوق المقبولة;5.4.3.

من5.4.4. فوز عن رسالة وصلتك أو و/ سحوبات في المشاركة أو و/ عروض أو و/ تسهیالت علیك ُعرض                    إذا

 قبل محفل غیر معروف لك;

الشركة تتحمل لن الشركة. تجربة على تعتمد التي شاملة، ولیست جزئیة قائمة هي أعاله المذكورة الحاالت                  قائمة

تنشأ التي الخشیة من الرغم على الصفقات وتنفیذ أعاله التحذیرات تجاهل اخترت إذا مسؤولیة أي قبلها، من                   وأي

 عنها.

خدمات/5.5. مقابل دفع أو صفقات تنفیذ لغرض للخدمات استخدام أي یجوز ال أعاله، المذكور من اإلنقاص دون                   من

  منتجات كما هو مفصل أدناه:

 صفقات بعمالت افتراضیة/ مشفرة.5.5.1.

تبدیل5.5.2. أو مال (صرف) فك ذلك في بما نوع، أي من مالیة خدمات تقدیم أو ائتمان أو قروض                    صفقات

 أموال كطریقة تشغیل.

 مضمون الخدمات للبالغین.5.5.3.

 مراهنات.5.5.4.

 مخدرات.5.5.5.

 االتجار بالمجوهرات.5.5.6.

 االتجار بالسالح.5.5.7.

 صفقات أوراق مالیة، إمكانیات ثنائیة وفوركس.5.5.8.

 خدمات جنس مقابل المال واالتجار ببني البشر.5.5.9.

نشاط5.5.10. أي ذلك في وبما اإلرهاب وتمویل األموال تبییض ذلك في بما القانون، حسب محظور نشاط                  أي

المطلوبة والتصاریح التراخیص جمیع تملك ال الصلة ذات األطراف أن تصاریح-طالما أو تراخیص               یتطلب

 أو أنها غیر ساریة المفعول.

بما5.6. االستخدام، شروط تعلیمات باقي في للمذكور ومخالف أعاله 4.2 بند في للمذكور مخالف استخدام أي حال                   في

في المسجلة الدفع وسائل من أكثر أو واحد كان حال في أو المستخدم، نشاط تحدید حجب/ تم حال في ذلك                      في

مسؤولیة أي الشركة تتحمل لن طریقة، باي استخدامه تحدید أو حجب تم سلیم، غیر الشخصي المستخدم                  حساب

الشك، إزالة أجل من الصدد. بهذا بهم یلحق مباشر غیر أو مباشر ضرر أي أو ثالث طرف أو مستخدم أي                      تجاه

في ذلك في (بما البند هذا في مفصل هو كما خدمات مقابل ودفع صفقات اكمال أو تنفیذ تتیح ال الشركة بان                       یوضح

طریقة باي تحویل أو سحب ذلك في بما األموال، في استخدام أي أو و/ الخصوص)، هذا في الشركة اشتباه                     حال

 ألموال مصدرها في الصفقات والخدمات كما هو مذكور.
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أي5.7. في الخدمة. باستخدامات یتعلق تفصیل أي استیضاح أجل من وقت أي في مستخدم ألي التوجه للشركة                   یحق

  حالة من هذا القبیل، یتعهد المستخدم بالتعاون وتزوید الشركة بالمعلومات المطلوبة

حجم5.8. تحدید ذلك في (بما آلخر وقت من منها قسم أو الخدمات تقدیم إلغاء أو و/ تغییر أو و/ تحدید للشركة                       یحق

یوضح أعاله المذكور من اإلنقاص دون من ذلك). شابه وما الهدف دول قائمة في تغییرات تنفیذ الصفقات،                   مبالغ

واألوامر والدولي، اإلسرائیلي القانون لتعلیمات تخضع الشركة تنفذها التي النشاطات أن الى نظرا               أنه

تبییض ومنع بحظر المتعلقة التعلیمات الى أخرى أمور بین من تتطرق والتي بموجبه، الصادرة                والتوجیهات

ضوء على الشركة. طریق عن تنفذ التي النشاطات على الضرائب بفرض المتعلقة والتعلیمات واإلرهاب                األموال

بها الصلة ذات المحافل إبالغ أو و/ تغییرها أو و/ تنفیذها یتم لن نشاطات فیها أوضاع هناك تكون ربما                     ذلك

 بموجب القانون حتى قبل تنفیذها.

لمستخدمین5.9. بالنسبة أو عام بشكل سواء زبون، عن الشركة خدمات منع أو الخدمات استخدام اشتراط للشركة                  یحق

في الزبون نشاط حجب للشركة یحق كذلك معینة. لصفقة بالنسبة أو معینة، تعریف وسائل باستخدام                 معینین،

  الموقع أو في أي مكان آخر حتى اكمال تفاصیل المعلومات العامة التي تتعلق بالزبون أو بخصوص صفقة معینة.

خاطئة،5.10. تفاصیل تقدیم مثل خطأ بسبب اإللغاء طلب حالة في ذلك في بما لإللغاء، قابلة غیر الخدمات من                    قسم

عاد اإلجراء على مصادقة تقدیم قبل أنه المستخدم یصرح ذلك. شابه وما الشركة أو المستخدم قبل من                   خطأ

عدم عن الناتجة األخطاء مسؤولیة تتحمل لن الشركة وأن الخدمات، تزوید لغرض المطلوبة التفاصیل كل                 وفحص

 الدقة و/ أو خطأ في تقدیم التفاصیل المطلوبة من قبل المستخدم.

الزبون،5.11. قبل من األمر فیه ُأعطي الذي العمل یوم بعد عمل یومي خالل النشاطات تنفیذ موعد                  یكون

الذي األجنبیة بالعمالت العمل یوم بعد األجنبیة بالعمالت عمل یومي األجنبیة بالعمالت الصفقات               وبخصوص

  ُأعطي فیه األمر من قبل الزبون.

.5.12،("MG") یلي: فیما .MoneyGram International Ltd شركة أنظمة بواسطة الخدمات من قسم              ُتمنح

شركة لتعلیمات خاضعا یكون ما بین من خاضعا یكون الشركة بواسطة النشاطات تنفیذ أن للمستخدم                 معروف

الرابط: في علیها العثور یمكن التي الخصوصیة بحمایة یتعلق فیما تعلیماتها ذلك في بما ولنظامها MG                

أن یوضح MG نظام وبین النظام هذا بین تناقض وجود حال في ./https://start.moneygram.com             

 التعلیمات األشد صرامة هي المقررة.

 

 ضرائب وتقاریر6.

تقریر6.1. أي وعن بواسطتها، تلقاها أو نفذها صفقة أو دفع أي عن ناتجة ضریبة دفع أي عن المسؤول هو                     المستخدم

 المطلوب بموجب أي قانون یتعلق فیما یخص الصفقة، والشركة لیست مسؤولة عن كل هذا.

وتقاریر6.2. تفاصیل تقدیم الشركة حق من یكون قانون، ألي بالخضوع انه على مسبقا موافق وهو للمستخدم                  معروف

تم حال في الضرائب) سلطة الى ذلك في (بما البالد خارج في أو إسرائیل في السلطات الى نشاطاتها عن                     مختلفة

  طلب ذلك من الشركة.
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 معروف للمستخدم انه یكون من حق الشركة تأخیر أو إلغاء تنفیذ صفقة لعدم تقدیم تفاصیل تتعلق بمدفوعات6.3.

  الضرائب ذات الصلة بالنشاط.

 معروف للمستخدم أن الشركة هي مؤسسة مالیة ألمر ضریبة القیمة المضافة.6.4.

 

  عموالت ومدفوعات إضافیة7.

الشركة7.1. تسعیرة في المحددة والمواعید بالنسب الخدمة، استخدام مقابل عموالت أو و/ مدفوعات الشركة                تجبي

 المفصلة في الموقع، التي یمكن أن یتم تعدیلها من وقت آلخر وفقا لتقدیر الشركة، والكل خاضع للقانون.

لتنفیذ7.2. البدیل السوق وتكالیف بها، المنوطة والعموالت التكالیف كل الصفقة تنفیذ قبل یفحص أن المستخدم                 على

  النشاط، ولن یكون للمستخدم أي ادعاء تجاه الشركة في هذا الشأن.

أعقاب7.3. في الصفقة سعر في تغییرات تسري قد الصفقة، تدفق لتاریخ الحق تاریخ في یسري الدفع تنفیذ أن حال                     في

 تغییر في سعر الصرف وسیتحمل المستخدم الدفع وفًقا للسعر الحالي.

وفًقا7.4. للشركة، المدفوعة العمولة حجم أو و/ الصرف سعر احتساب في خطأ حدوث الشركة اكتشاف حال                  في

إلغاء للزبون ویحق التصحیح ") "إشعار یلي: (فیما الخطأ حول الزبون بإخطار الشركة ستقوم الحصري،                لتقدیرها

ویصرح التصحیح. إشعار في علیه المعروضة الشروط وفق الصفقة مصادقة المقابل، في أو تكلفة دون                 الصفقة

قبل من تجبى والتي إضافیة، عموالت أو و/ مدفوعات على تنطوي قد الخدمات بأن علم على بأنه                   المستخدم

  أطراف ثالثة غیر متعلقة بالشركة، مثل شركات بطاقات االئتمان، بنوك تقدم خدمات لبنوك اخرى وما شابه ذلك.

 الدفع نقدا أو بحوالة بنكیة:7.5.

طریق7.5.1. عن المطلوبة الخدمات تزوید فقط. الخدمات من لقسم متاح بنكیة بحوالة أو و/ نقدا الدفع                  إمكانیة

مقابل الدفع تحویل بإمكانك الشركة. قبل من المحددة التواریخ في الزبون من الدفع بتلقي مشروط                 الشركة

نقدا الدفع او فقط إسرائیلي بنك في المستخدم حساب من بنكیة حوالة بواسطة الشركة، الى مباشرة                  الخدمات

أو بالشیقل سواء النقدي معالجة مقابل إضافیة عمولة جبایة للشركة یحق الشركة. خدمة مقدمي من                 ألي

 بالعمالت األجنبیة.

طرف7.5.2. من الخدمات تزوید في تأخیر أو و/ إلغاء حال في الشركة تجاه ادعاء أي للمستخدم یكون                   لن

أو و/ الشركة قبل من مسبقا المحدد التاریخ في المستخدم قبل من للشركة الدفع تنفیذ یتم لم حال في                     الشركة

 تأخر لظروف غیر متعلقة بالشركة.

بنكیة7.6. بحوالة الشركة حساب في تلقیها یتم التي األموال بنكیة. حوالة بواسطة الدفع إلغاء باإلمكان یكون                  لن

  لغرض تزوید الخدمات لن تعاد للمستخدم.

  الدفع بواسطة بطاقة االئتمان :7.7.

ولن7.7.1. قبله من المطلوبة الخدمة لتنفیذ شرط هو االئتمان شركة مصادقة بأن علم على أنه المستخدم                  یصرح

  یكون لدیه أي ادعاء تجاه الشركة في حال لم یتم تنفیذ الصفقة نتیجة رفض شركة االئتمان لتنفیذ الصفقة.
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التي7.7.2. الصفقات رفض االحتیال، حاالت وتقلیص لمنع منظومات تفعیل للشركة یحق انه للمستخدم               معروف

رسائل ارسال مثل ذلك، شابه وما المختلفة أنواعها على االئتمان لبطاقات سيء استخدام نیة، بسوء                 تتم

 الى المستخدم لغرض المصادقة على صفقات ائتمان.

وفًقا7.7.3. منك إضافیة عموالت تحصیل یتم قد الشركة طریق عن تجبى التي الخدمة عمولة إلى                 باإلضافة

التي االئتمان ببطاقة معه تعاقدت ثالث طرف أي أو االئتمان بطاقات شركة وبین بینك المبرمة                 لالتفاقیة

عملة شراء "عمولة مثل االئتمان بطاقة شركة قبل من منك خاصة عمولة تحصیل یتم قد وكذلك                  بحوزتك،

من تجبى التي العموالت على تأثیر أو و/ عالقة أي للشركة لیس الشك، إزالة أجل من صراف". من                    اجنبیة

 قبل هذه األطراف الثالثة وسوف یدفعها المستخدم وفًقا لالتفاقیة المبرمة بینه وبین نفس األطراف الثالثة.

 

 الدفع بواسطة بطاقة الئتمان بصفقة أقساط:7.7.4.

یتم7.7.4.1. فائدة لدفع خاضع ائتمان أقساط توزیع بواسطة الخدمات مقابل یدفع أن للمستخدم               یحق

 اضاقتها للسعر (فیما یلي: " فائدة أقساط ").

في7.7.4.2. المحددة االئتمان شروط على الزبون بصادق االستخدام، نظام على الموافقة             بإعطاء

 النظام كشروط ائتمان مكملة للشروط المحددة التي تسري على الصفقة.

القانون،7.7.4.3. حسب مطلوب هو كما األقساط صفقة تفاصیل علیك ُتعرض الصفقة، تنفیذ              قبل

شابه وما األقساط جدول التأخیرات، فائدة نسبة الفعلیة، التكلفة بالفائدة، المتعلقة التفاصیل ذلك في                بما

(فیما برسالة أو و/ الوجاهي التوقیع بواسطة خطیا الصفقة تفاصیل على المصادقة علیك یجب                ذلك.

  یلي: " صفقة األقساط  ").

نسبة7.7.4.4. عن كلیا منفرد بشكل تجبى باألقساط، االئتمان مقابل الفائدة أن للزبون              معروف

ولیست التبدیل، ینفذ الذي الوكیل قبل من حدة على المحددة األجنبیة العمالت تبدیل مقابل                العمولة

 جزءا من تكلفة االئتمان.

فان7.7.4.5. العادل ")، االئتمان "قانون یلي: (فیما 1993 العادل– االئتمان قانون تطبیق تم حال               في

في تعریفها تم كما لالئتمان، القصوى التكلفة نسبة عن تزید ال بالصفقة لالئتمان الفعلیة التكلفة                 نسبة

لذلك، باإلضافة الصفقة. تفاصیل في سیفصل وكما المحددة الصفقة تنفیذ عند العادل، االئتمان               قانون

تم كما القصوى التأخیرات فائدة نسبة عن تزید ال الصفقة تاریخ في المعروفة التأخیرات فائدة                 نسبة

 تعریفها في قانون االئتمان العادل المعروف في نفس التاریخ وكما سیقصل في مستند الصفقة.

في7.7.4.6. مباشرة غیر بصورة أو مباشرة بصورة یتسبب ال بأن بهذا وبتعهد الزبون               یصرح

سدادها یتم لم طالما منها، قسم أو كلها الصفقة، یلغي وال الصفقة موضوع االئتمان بطاقة                 إلغاء

  بالكامل.
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لها7.7.4.7. الزبون تعهد التي االئتمان ببطاقة األقساط من قسط سداد عدم فان الشك، إزالة أجل                 من

في لدیها المتوفرة الوسائل كل ستتخذ التي الشركة وبین بینك المبرمة لالتفاقیة أساسیا انتهاكا                یشكل

 حال انتهاك االتفاقیة من طرفك.

 السداد فعلیا في الیوم المذكور لسداد القسط یعتبر كقسط فعلي.7.7.4.8.

الصفقة7.7.4.9. في المحددة بالنسبة تأخیرات فائدة لدفع سیخضع موعده، في یسدد لم الذي               القسط

إضافة ومع تأخیرات ") "فائدة یلي: (فیما الفعلي السداد وحتى القسط سداد تاریخ موعد من                باالحتساب

یلي: (فیما تطبیقها تم حال في محامي، ورسوم محكمة مصاریف ذلك في بما جبایة                مصاریف

تاریخ من عمل أیام 3 خالل المسدد غیر المبلغ بدفع الزبون یتعهد كذلك الجبایة ").                "مصاریف

 المطالبة األولى.

على7.7.4.10. عمل أیام 3 بـ مسبق باشعار منها، جزء أو كلها األقساط، سداد یقدم أن للزبون                  یحق

بخصم مسبقا جبتها التي االئتمان فائدة قیمة الزبون الى الشركة تعید المذكورة، الحالة في                األقل.

بإشعار األقساط سداد الزبون فیه یطلب حال في الصفقة. تنفیذ وقت حددت كما المسبق، السداد                 عمولة

عن إضافیة عمولة جبایة مقابل المسبق السداد تنفیذ الشركة حق من یكون عمل، أیام 3 من بأقل                   مسبق

  عدم وجود اشعار مسبق كما تحددت عند تنفیذ صفقة األقساط.

مباشر7.7.4.11. إیداع بواسطة للشركة یدفع بأن األولى، المطالبة من یوما 21 خالل الزبون،               یتعهد

من قسط كل في المذكور المبلغ الشركة، وكالء من أي لدى نقدا بالدفع أو البنكي، الشركة                  لحساب

الجبایة)، ومصاریف الربط فروق تأخیرات، فائدة (بإرفاق سدادها وقت یأت لم لو حتى               األقساط،

مطالبة من الرغم على یسدد لم األقساط من قسطا أن حال في التالیة: الحاالت من حالة بتوفر                   وذلك

كلها الصفقة، مستندات في أو االتفاقیة هذه في قبله من أي و/ الزبون مبرزات أن اتضح اذا                   الشركة;

انتهاك هناك كان اذا ملحوظة، بنسبة األقساط سداد عدم احتمال زاد اذا صحیحة; غیر منها، قسم                  أو

مذكور هو كما لنشاط فوریا تنفیذا تلزم التي أخرى شروط توفرت اذا أو االتفاقیة لهذه آخر                  أساسي

لقسم أو مشتریها أو أسهمه أصحاب من ألي أو و/ للزبون ُعّین إذا األقساط; باقي سداد                  بخصوص

أي أو مؤتمن أو مؤقت مفكك أو و/ مفكك أو و/ مدیر أو و/ أمالك حارس لتعیین طلب ُقّدم أو                      منهم،

تجمید أو تفكیك طلب منهم أي ضد ُقّدم أو یوما، 14 خالل الطلب إزالة یتم ولم آخر رسمي                    تعیین

على حجز ُفرض إذا اإلفالس; هو أعلن أو تفكیك أمر حراسة، أمر ضده ُقّدم أو إفالس، أو                   إجراءات

الحجوزات أصحاب كان إذا أو فرضه، یوم من یوما 21 خالل الحجز إزالة یتم ولم الزبون،                  أمالك

إجراء نشاط تنفیذ تم اذا أو الحجوزات، تحقق الزبون أمالك من جوهري قسم أو الزبون أمالك                  على

21 خالل النشاط إلغاء یتم ولم الزبون، أمالك من جوهري قسم أو الزبون أمالك جمیع ضد                  حجز

ظروف أو حدث حدوث احتمال من الشركة، رأي في معقولة، خشیة هناك كانت إذا تنفیذه; من                  یوما

الزبون على یعتمد مذكور هو كما الظروف تكوین أو الحدث وقوع كان سواء أعاله، مذكور هو                  كما

 أم ال، ومن بین ذلك التغیب عن العمل و/ أو مغادرة البالد لفترة تزید عن 14 یوًما;

دمج7.7.4.12. أو و/ خصم أو و/ شطب أو و/ تحویل أو و/ نقل أو و/ بیع الشركة حق من                     یكون

موافقته الزبون ویمنح صحیحة، تراها التي بالشروط كان، محفل ألي منها، قسم أو كلها                األقساط،
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الُمقرض أعطى إذا اال النظام، لهذا وفًقا حقوقه أو و/ دیونه نقل أو و/ شطب للزبون یحق ال                    المسبقة.

 موافقته المسبقة والخطیة.

 

 شروط استخدام أنواع خدمات مختلفة8.

العامة، االستخدام شروط في المذكور من اإلنقاص دون ومن له، تخضع ما بین من خاضعة الشركة خدمات                   استخدام

على بالمصادقة المستند). هذا نهایة في بالتسلسل یظهر (الذي هذه االستخدام لشروط أ ملحق في المفصلة                  للشروط

 شروط االستخدام فإنك تصادق كذلك على شروط هذه الخدمات.

 مسؤولیة9.

أي9.1. دون ومن (AS IS/ AS AVAILABLE) هي كما لالستخدام قابلة فیه، تظهر التي والمضامین الخدمات                  الموقع،

و/ المضامین لتحدیثات معین، لهدف االستخدام، ألغراض مالءمتها بخصوص الشركة طرف من مبرز أو                التزام

مسؤولیة على المعروضة والخدمات الموقع استخدام یتم النشر. لحقوق انتهاك وجود عدم أو و/ صحتها                 أو

تجاه مسؤولیة أي الشركة تتحمل لن الخدمات. هذه باستخدام ملزم غیر بانه علم على وهو فقط                  المستخدم

في بما الشركة خدمات استخدام تم اطارها في التي صفقة أي یخص ما كل في ثالثة أطراف وتجاه                    المستخدمین

 ذلك كل ما یخص أهداف الصفقة.

أو9.2. و/ متاًحا إلیه الوصول یكون وأن سلیم متسلسل، بشكل سیعمل أقسامه من قسم أي أو الموقع أن الشركة تتعهد                      ال

األعطال). معالجة لغرض أو للموقع الجاریة الصیانة أعقاب في ذلك في (بما تشویش بدون أو و/ أعطال                   بدون

في التأخیر (مثل موعدها في الموقع على نشاطات تنفیذ قدرات وجود عدم بشأن ادعاء ُیسمع لن ذلك، على                    وبناًء

أي من الشركة ستعفي وأنك الموقع، في عطل بسبب للتنفیذ) استحقاق تاریخ له آخر نشاط أي أو تحویل                    تنفیذ

  دعوى قضائیة و/ أو ادعاء و/ أو مطالبة لك فیما یتعلق بما هو مذكور.

في9.3. توجه تلقي عدم أو و/ الموقع في تقدیمها تم مستخدم معلومات تشویش عن كان شكل بأي مسؤولة غیر                     الشركة

نحن الموقع. في كافیة معلومات تلقي عدم أو و/ توجه على الرد في تأخیر أي عن توجه، على الرد عدم                      الموقع،

  سنبذل كل جهد للرد على توجهك الینا بالسرعة الممكنة.

الموقع9.4. بواسطة تلقیها تم نظر وجهة أو توصیة استشارة، أي الى أو و/ الخدمات أو و/ المضامین الى االستناد                     عدم

شخصیة، تجاریة، مهنیة، اقتصادیة، مواضیع في ذلك في بما كانت، أي قرارات اتخاذ لغرض تلقیها) تم حال                   (في

 مالیة وغیرها.

عاملوها،9.5. ذلك في (بما األحوال من حال بأي الشركة على تسري ال أعاله، المذكور من اإلنقاص دون                   من

ما أو مباشرة غیر مباشرة فقط، ولیس ذلك، في (بما كانت أي أضرار عن مسؤولیة قبلها) من وأي                    مدیروها،

مسار في تشویش عن أو معطیات فقدان عن أرباح، فقدان عن ناجمة اضرار ذلك في بما ذلك، على                    یترتب

القدرة عدم من الشركة، خدمات استخدام نتیجة أو و/ عالقة على ذلك شابه وما التجاري باالسم المس                   األعمال،

الخدمات أو و/ المضامین من أي في ذلك في (بما الخدمات استخدام نتائج من أو الشركة خدمات استخدام                    على

بالمضامین أو بالموقع، مرتبط آخر موقع أي استخدام على القدرة عدم أو استخدام أو و/ فیه)،                  المعروضة
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هو كما مضامین الى االستناد ذلك في (بما بالموقع المرتبطة المواقع من موقع كل وفي الموقع في                   المشمولة

الملكیة بحقوق المس أعقاب في أو و/ فیروسات) ذلك في (بما الحاسوب ألضرار التعرض نتیجة أو و/                   مذكور)،

هذه حدوث إمكانیة عن معلومات كذلك الشركة تلقت اذا والكل، ال)، أم المسجلة (سواء كانت نوع أي من                    الفكریة

أو االضرار تخص أو االتفاقیة، تخص سواء الضرر، سبب أو القضائیة الدعوى حجة كانت أي                 االضرار،

  غیرها.

الشركة9.6. بها ستحتفظ والتي المستخدم إلى ستصل أو وصلت التي األموال جمیع وتأخیر حسم الشركة حق من                   یكون

نتیجة الشركة تجاه له التزام أو دین أي المستخدم الى یصل مبلغ أي من تحسم أن لها ویحق آلخر، وقت                      من

كل تنفیذ حتى المستخدم، لصالح أموال تحویل أي تنفیذ تأخیر الشركة حق من یكون وكذلك الخدمات.                  استخدام

الحسم/ تسجیل أن یوضح بعد. یحن لم وجودها تاریخ أن حال في ذلك في بما مذكور، هو كما تجاهها،                     التزاماته

في آخر إشعار تقدیم یلزم ال بحیث للقانون، وفًقا بالحسم إشعاًرا یعتبر الشخصیة المنطقة في الحساب في                   الخصم

 هذا الشأن؛ وكذلك، لن یكون لدى المستخدم حق تأخیر/ حسم ضد الشركة.

 خدمة الزبائن واالتصال بنا10.

االلكتروني10.1. البرید عنوان في الموقع في (Support) الدعم رابط بواسطة للشركة للتوجه مدعو               أنت

 gmt-info@gmtonline.co.il أو بواسطة رقم الهاتف 033722800  حول أي سؤال یتعلق بالخدمة.

الخاص10.2. المعلومات مجمع في حفظها ویتم الزبائن، خدمة مع هاتفیة مكالمات تسجیل یتم ربما أنه انتباهك                  لفت

  بالشركة أو أي من قبلها وتستخدم لغرض توثیق، توضیح، تحسین الخدمة، الرقابة وإدارة المخاطر.

 

 

 متفرقات11.

وغیر11.1. إسرائیل، دولة سیادة مجال في (18 جیل (فوق البالغین الستخدام مخصصة الشركة وخدمات                الموقع

تلقیت أنك على دلیال یشكل الموقع استخدامك مجرد ،(18 جیل من (اقل قاصرا كنت اذا للقاصرین.                  مخصصة

  موافقة من والدیك أو وصي قانوني تم تعیینه من أجلك للقیام بهذا االستخدام.

المقاضاة11.2. صالحیة ابیب تل لواء في المخولة للمحكمة وتكون فقط. اإلسرائیلي للقانون خاضعة االستخدام                شروط

صالحیة هناك تكون زان ومعناها تطبیقها االتفاقیة، هذه بشأن نزاع أو و/ خالف أي في للنظر                  الحصریة

  مقاضاة ألي محكمة أخرى.

الملزمة11.3. هي ستكون التي المحدثة، االستخدام شروط فحص أجل من آلخر وقت من الموقع زیارة علیك                  یجب

شروط أو و/ اشعارات االستخدام). شروط رأس في األخیر التحدیث تاریخ (یظهر وصاعدا التحدیث تاریخ                 من

  قضائیة الموجودة في صفحات معینة للموقع قد تغلب على اشتراطات معینة التي تشمل شروط االستخدام.

األمر11.4. یعتبر ال االتفاقیة، هذه بموجب حقوقها من أكثر أو حقا الشركة تستخدم لم حال في حقوق عن                    التنازل

  كتنازل أو اكمال من طرف الشركة وال یكون ذلك أي عائق ضدها.
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بما11.5. القانون، بموجب للتطبیق قابل غیر أو المفعول ساري غیر االستخدام شروط من جزء أي أن تحدید تم                    إذا

إلغاء تم التي البنود اعتبار فسیتم أعاله، المذكورة المسؤولیة تقیید بنود الحصر، ال المثال سبیل على ذلك                   في

مالءمة وتمت للتطبیق وقابلة المفعول ساریة ببنود استبدالها تم قد أنها على للتطبیق قابلة غیر أو                  مفعولها

ساریة ستبقى االستخدام شروط بنود باقي أن حین في األصلیة، البنود قصد مع التقریب من قدر بأكبر                   مضمونها

  المفعول.

یكون11.6. ال ذلك ومع ثالث، طرف ألي منها، قسم أو كلها التزاماتها، أو حقوقها نقل أو تحویل شطب، للشركة                     یحق

شروط في مفصل هو كما الكل له، المحفوظة األموال بخصوص المستخدم بحقوق یمس ما المذكور                 في

  االستخدام.

أو11.7. هذه االستخدام شروط بموجب منها، قسم أو والتزاماته حقوقه رهن أو تحویل نقل، شطب، للمستخدم یحق                   ال

 أي اتفاقیة أخرى، ألي طرف ثالث كان.
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  ملحق أ –

 شروط استخدام لخدمات مختلفة

 حواالت مالیة1.

أن1.1. من ویتحقق ودقیقة صحیحة تفاصیل تعبئة عن الكاملة المسؤولیة الحوالة ") "منفّذ یلي: (فیما المستخدم                 یتحمل

حال في "المستفید "). أو و/ "المتلقي " یلي: (فیما الصحیح الیه المرسل هو الحوالة لتنفیذ اختاره الذي الیه                   المرسل

مسؤولیة، أي الشركة على تسري لن یحّول، الذي المستخدم تفاصیل أو المستفید تفاصیل كتابة خالل خطأ                  وقوع

 بما في ذلك إلغاء الحوالة واستعادة األموال.

أمامك1.2. ُیعرض للتحویل") "طلب أو و/ "صفقة" البند: هذا لغرض یلي (فیما الحوالة أمر تنفیذ من االنتهاء                   عند

یتلقاه أن المتوقع المبلغ قیمة ذلك في بما قبلك، من المطلوبة الحوالة تفاصیل ُتعرض وفیه الصفقة                  تلخیص

  المستفید والرمز السري (فیما یلي: " الرمز  السري ").

مثل1.3. مختلفة عوامل أعقاب في یتغیر قد والذي فقط مقدر مبلغ هو أمامك المعروض المبلغ قیمة أن انتباهك                    نلفت

وبین بینها العالقة في ثالثة أطراف طریق عن تجبى التي العمولة المراسلة، عمولة الهدف، دولة في التحویل                   نسب

لن ولكنها الصفقة، ملخص في به تعهدت الذي المبلغ بقیمة مالي تحویل الشركة تنفذ ذلك. شابه وما الحوالة                    متلقي

مذكور هو كما اإلرادة عن خارجة عوامل نتیجة المتلقي لدى بالفعل تلقیه یتم الذي المبلغ تغییر مسؤولیة                   تتحمل

 أعاله.

علیك1.4. یجب نقًدا، األموال سحب للمستفید تتیح مالیة حوالة تنفیذ اخترت حال في نقدا. المسحوبة األموال                  تحویالت

مصلحة أو و/ تجاري شریك مراسل، بواسطة األموال سحب المستفید یستطیع المستفید. إلى السري الرمز                 تحویل

المستفید إلى وتحویله السري بالرمز االحتفاظ مسؤولیة تقع السري. الرمز البراز خاضع البالد خارج في                 تجاریة

أو و/ سرقة أو و/ فقدان حالة أي عن الشركة تجاه ادعاء أي لك یكون ولن فقط. المستخدم عاتق على                      الصحیح

قانون من 27-24 األقسام في المحددة المسؤولیة قیود مراعاة مع المستفید، غیر قبل من السري الرمز                  استخدام

التوجه علیك یجب السري، الرمز استخدام إساءة من الخشیة أو و/ سرقة فقدان، حال في .2019 الدفع-                   خدمات

قد المحددة. الحالة لظروف وفًقا توجهك الزبائن خدمة ستعالج ذلك. معرفة بمجرد الشركة في الزبائن خدمة                  الى

 تكون المعالجة من قبل خدمة الزبائن منوطة بدفع عموالت إضافیة.

خدمات1.5. مقدم لید األموال تحویل موعد حتى فقط لإللغاء قابل أموال تحویل كل للقانون، بالخضوع صفقة.                  الغاء

خدمة الى التوجه یجب التحویل، طلب إلغاء أجل من التحویل). طلب بعد فورا تنفذ ربما (التي للمستفید                   الدفع

الخدمات مقدم أن من التحقق علیك الخدمات، مقدم بواسطة اإلجراء نفذت حال في انه یوضح الشركة. في                   الزبائن

تزكیة بواسطة الیك سیعود مالك بعمولة. منوطة تكون قد اإللغاء عملیة اإلجراء. إلغاء أجل من للشركة                  توجه

تنفیذ عند اخترتها التي الدفع لوسائل وفقا نقدا، أو و/ للتحویل الطلب تنفیذ تم بواسطتها التي االئتمان                   لبطاقة

 الصفقة. مصادقة الشركة عند االنتهاء من إجراء اإللغاء یشكل مستندا إللغاء طلب التحویل.

 یحق للشركة تحدید تقییدات بالنسبة لمبالغ التحویل، التي قد تتغیر من وقت آلخر، وفقا لتقدیر الشركة الحصري.1.6.

 تحویالت األموال بواسطة بطاقات قابلة للشحن:1.7.
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تلقیتها1.7.1. التي المعلومات وعن بحوزتك، التي للشحن القابلة البطاقة وجودة طبیعة عن مسؤولة غیر                الشركة

  عنها وقت شرائها، وعن قدرتك على استخدامها و/ أو عن خدمة الزبائن فیما یتعلق بالبطاقة.

في1.7.2. المتبقي وللرصید الترحیل شركة لمصادقة خاضع للشحن، القابلة البطاقة بواسطة األموال              تحویل

الرصید مبلغ عن قیمتها تزید بمبالغ مالیة تحویالت تنفیذ محاولة بعدم تتعهد فإنك األحوال، بكل                 بطاقتك.

 المتبقي في بطاقتك في موعد تنفیذ الحوالة.

 ال یجوز أن تدفع عن الحوالة المالیة بواسطة بطاقة قابلة للشحن بعدة أقساط.1.7.3.

 
  تبدیل العمالت االجنبیة2.

مختلفة2.1. عوامل بموجب الحصري، لتقدیرها وفقا الشركة قبل من وتحدد آلخر وقت من الصرف أسعار                 تتغیر

  في التجارة الدولیة.

امتیاز2.2. صاحب من تتغیر قد العمالت أسعار فإن الشركة، في االمتیاز أصحاب لدى األجنبیة العمالت تبدیل                  في

 الى آخر وفقا لتقدیر صاحب االمتیاز الذي یخضع للتوجیهات والتقییدات من قبل الشركة.

سالمة2.3. تفحص أن علیك یجب الشركة، في الخدمات مقدم بواسطة نقدا األجنبیة العمالت شراء إجراء تنفیذ                  عند

سالمة تجاه مسؤولیة للشركة تكون لن الكاونتر. مغادرة قبل الخدمات، مقدم أمام وقیمتها الورقیة                العمالت

 العملة الورقیة.

 

.3(PrePaid) بطاقات قابلة للشحن  
خدمة من وشحن شراء لك تتیح "ماكس ")، یلي: (فیما الضمان محدودة المالیة ایت ماكس شركة مع بالتعاون                   الشركة

 بطاقة قابلة للشحن (PrePaid) الدولیة.

التوقیع3.1. منك ُیطلب التي الصفقة مستندات في تظهر التي للشروط خاضع واستخدامها للشحن قابلة بطاقة                 شراء

"شروط سویة: یلي (فیما هذه االستخدام شروط من یتجزأ ال جزءا تشكل والتي البطاقة، شراء عند                  علیها

 استخدام البطاقات القابلة للشحن "). ال تتحمل الشركة مسؤولیة الترحیل الجاري للبطاقة.

أخرى3.2. طریقة بأي أو الشركة وكالء احد الى شخصیا الوصول بواسطة هي للشحن قابلة بطاقة شراء                  إمكانیة

  تنشر عنها الشركة من وقت آلخر.

 تستغرق فترة تزوید بطاقة قابلة للشحن مع اسم منقوش 5-6 أیام عمل.3.3.

 

 

  Cash Back("استعادة المال")4.
"رصید4.1. یلي: (فیما بك الخاصة الشخصیة المنطقة في مالي رصید تجمیع لك تتیح " المال "استعادة                  خدمة

صفقة " یلي: (فیما الشركة وكالء بواسطة أو و/ الموقع بواسطة تنفذها مالیة حواالت خدمات عن ("                  تراكمي
وفقا آلخر وقت من تحدد كما قبلها، من مزودة إضافیة خدمات عن الخدمة هذه تفعیل للشركة یحق                   مستحقة ").

 لتقدیرها الحصري وتسري هذه الشروط في التغییرات الملزمة.

 
 صیغة 13102020



مستحقة4.2. صفقات یشكل الذي هو المالیة بالحواالت المتعلق القرار بل مستحقة. صفقة تشكل مالیة حوالة كل                  لیس
كانت إذا الشركة تبلغك أموال، لتحویل طلب كل من االنتهاء عند الحصري. الشركة لتقدیر وفقا                 ممنوحة

 الحوالة تشكل صفقة مستحقة.
بطاقة4.3. ابراز بواسطة وقت، أي في تصرفك تحت الذي المتوفر الرصید حول تحدیث على الحصول                 یمكنك

  الهویة لدى أي من وكالء الشركة و/ أو في المنطقة الشخصیة الخاصة بك في موقع االنترنت التابع للشركة.
 الرصید المتبقي هو شخصي وغیر قابل للتحویل من مستخدم الى مستخدم آخر.4.4.
 یتم جمع األموال وفقا للعملة التي نفذت من خاللها الصفقة المستحقة (دوالر، شیقل أو یورو).4.5.
األموال4.6. تحویل یجوز ال جمعها، تم التي التي للعملة وفقا فقط مالیة حواالت في لالستخدام قابل المالي                   الرصید

 التي تم جمعها من عملة الى عملة أخرى.
صفقة4.7. في األموال استخدام دوالر. 4 هو صفقة كل في استخدامها یمكن التي لألموال األدنى الحد                  مجموع

 محددة ال تزید عن %50 من مجموع الصفقة.
.4.83 خالل الشركة. لتقدیر وفقا آلخر، وقت من تتغیر قد التي محددة لفترة تصرفك تحت المالي الرصید                   یكون

3 خالل جمعته الذي المالي الرصید تستغل لم حال في حسابك. في نفذته الذي األخیر اإلجراء موعد من                    أشهر
 أشهر من موعد االستخدام األخیر، یتم شطب الرصید الذي جمعته والمتوفر تحت تصرفك.

في4.9. حسابك الى تعود الغاؤها تم صفقة في واستخدمتها جمعها تم التي األموال باقي صفقة، إلغاء حال                   في
 المنطقة الشخصیة.

 خدمة التحویل الى خارج البالد بواسطة تفویض للخصم من الحساب5.
على5.1. التوقیع بشرط الحساب من للخصم بواسطة البالد خارج الى التحویل خدمة الى االنضمام للمستخدم                 یحق

 استمارة أمر ومنح الشركة تفویضا للخصم من حسابه.
حساب5.2. فیه یدار الذي البنك في بها المعمول للشروط خاضعا الزبون حساب من للخصم تفویض إقامة                  یكون

 الزبون.
یقدمها5.3. التي اإلضافیة التفاصیل وبموجب بالقیمة الموعد، في الزبون، حساب من الخصم على الشركة                تعمل

 الزبون للشركة في االستمارة الموقعة بخط یده.
عن5.4. والمقابل كان، سبب ألي الخصم استعادة یتلقى وأال بأكمله، الخصم ترجیح بشرط التحویل أمر تنفیذ                  یتم

 التحویل تم تلقیه بالفعل في حساب الشركة، وفقا لألمر الذي حولته الشركة.
الى5.5. الشركة تتوجه كاف، غیر أو الغاؤه تم له المستلم المقابل ولكن البالد خارج الى التحویل فیها ینفذ حالة أي                      في

 الزبون لغرض اكمال المقابل، وستعمل الشركة على استالم المقابل وفق الوسائل المتاحة لها ووفًقا الي قانون.
بنسبة5.6. مضروبا اإلجراء، هذا عن تحویل عمولة + تحویله الزبون طلب الذي للمبلغ وفقا التحصیل قیمة                  تحتسب

 تحویل تحدد من قبل الشركة.
قدمه5.7. الذي االلكتروني البرید لعنوان وفقا شهر، كل المستخدم الى وعناصره التحصیل تفصیل ارسال                یتم

 للشركة في موعد منح االمر.
للشركة5.8. قدمه الذي النقال الهاتف رقم الى نصیة برسالة أیضا الزبون الى الحوالة تنفیذ عن مصادقة ارسال                   یتم

 في استمارة منح االمر.
أو5.9. و/ الحساب من الخصم بتفویض التحویالت لخدمة مستخدمین ضم عدم في بالحق لنفسها الشركة                 تحتفظ

 إیقاف الخدمة في أي وقت بشكل عام أو لزبون محدد.
الشركة،5.10. قبل من تحدد الحساب من خصم بأمر التحویل خدمة في الشهریة، القصوى المالیة الحوالة                 قیمة

وقت من القصوى القیمة تغییر في بالحق لنفسها الشركة تحتفظ القانون. وتعلیمات الشركة ألنظمة                خاضعة
  آلخر، من دون إشعار مسبق.
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البنود5.11. لكل خاضعة الحساب من للخصم تفویض بواسطة الحوالة أعاله، المذكور من اإلنقاص دون                من
  العامة المفصلة في باقي نظام الشركة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سیاسة الخصوصیة

 تم تعدیلها مؤخرا بتاریخ [25/02/2020] عام1.

"موقع1.1 أو "الموقع " یلي: (فیما /https://gmtonline.co.il العنوان في یدار الذي هذا، االنترنت              موقع

أو "GMT" یلي: (فیما الضمان محدودة انوفیشین تیك تي. ام. جي. قبل من ویدار یفّعل                 االنترنت ")،

  "الشركة ").
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حول1.2 أو و/ عن معلومات لجمع الشركة بها تقوم التي الطریقة تفصیل هو هذه الخصوصیة سیاسة                  هدف
كالمذكور. المعلومات الشركة تجمع أهداف وألیة كیف وكذلك أدناه، تعریفها تم كما لخدماتها،               المستخدمین

  المستند مكتوب بلغة المذكر ألسباب الراحة فقط، لكنه یتطرق للجنسین على حد سواء.

تغّیر1.3 أن للشركة یحق االستخدام . شروط من یتجزأ ال جزءا تشكل ادناه المفصلة الخصوصیة سیاسة                 شروط

تقنیة، تغییرات تعكس بحیث حدة، على كل او معا االستخدام، وشروط الخصوصیة سیاسة آلخر وقت                 من

المستند، هذا في مذكور هو كما الخصوصیة بسیاسة المتعلقة التحدیثات نشر سیتم تنظیمیة. أو قانونیة                 تجاریة،

  والذي یمكن العثور علیه بصیغته المحدثة في موقع االنترنت.

ان1.4 تفهمها. وأنك بتمعن الخصوصیة سیاسة شروط قرأت أنك التأكد الرجاء الشركة، خدمات استخدام                قبل

الشروط، بكل قبلك من علم وعلى واضحة موافقة یعتبر الموقع تصفح ذلك في بما الشركة، لخدمات                  استخدامك

سیاسة شروط على موافقا تكن لم حال في الخصوصیة. سیاسة في المشمولة واالشعارات               االشتراطات

  الخصوصیة، كلها أو قسم منها، فال تستخدم خدمات الشركة، بما في ذلك تصفح الموقع و/ أو التطبیق.

 

 تعریقات2.

  
  "القانون " – قانون حمایة الخصوصیة-2.1.1981

 

سواء2.2 وكالئها، أو و/ الشركة بواسطة للمستخدم المقدمة الخدمات كل – الشركة" "خدمات أو                "الخدمات"

  الخدمات المرتبطة بتقدیم معلومات او الخدمات غیر المرتبطة بتقدیم معلومات، بما في ذلك تصفح الموقع.

 

تم2.3 الذین البالد، أنحاء في المنتشرون الشركة، قبل من معتمدون مندوبون – الشركة " "وكالء أو                 "الوكالء "

"أصحاب ذلك في بما قبلها، من للعمل المطلوبة المصادقات جمیع على وحصلوا الشركة قبل من                 اعتمادهم

و/ 2016 منظمة)- مالیة (خدمات المالیة الخدمات على الرقابة قانون بموجب ترخیص لدیهم الذین                االمتیاز"

  أو مصادقة استمرار تشغیل ساریة المفعول الممنوحة من قبل سلطة سوق رأس المال.

 
هدف2.4 بموجب الموقع في استباقي بشكل للشركة تقدمها معلومات او معطى أي معناها – شخصیة "                 "معلومات

البرید عنوان اسمك، المثال سبیل (على شخصي بشكل بك التعریف من تمّكن او تعّرف التي للشركة،                  توجهك
التي معلومات أي وكذلك ذلك)، شابه وما بك الخاصة الدفع وسائل هویتك، بطاقة رقم بك، الخاص                  االلكتروني

  تشكل "معلومات" و/ أو "معلومات حساسة" كما تم تعریفها في القانون.
بشكل2.5 بالمستخدم التعریف من تمّكن او تعّرف ال التي إحصائیة، معلومات معناها – مجهولة"                "معلومات

نوع الموقع، استخدام كیفیة (مثل الموقع في المستخدم یستخدمه الذي الداعم بالجهاز المرتبطة               شخصي،

 متصفح المستخدم، التاریخ والساعة التي دخل فیهما المستخدم الى الموقع وما شابه ذلك).

 
بواسطة2.6 ذلك في بما أعاله)، تعریفها تم (كما الشركة خدمات یستخدم شخص أي – "مستخدم " أو                  "أنت "

  حاسوب و/ أو جهاز داعم آخر ألي هدف كان.
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 جمع معلومات شخصیة3.

او الشخصیة معلوماتك الشركة تجمع أن الممكن ومن تقدیم منك ُیطلب أن الممكن من الخدمات، استخدام إطار                   في

حسب قبلنا، من جمعها یتم أو و/ تقدمها التي الشخصیة المعلومات نوع یختلف قد مختلفة. تكنولوجیة بوسائل                   حولك

 السبب و/ أو الهدف الذي دعاك الى التوجه الینا.

أجل من الحرة، وموافقتك برغبتك مرتبط وتقدیمها القانون، حسب التفاصیل هذه بتقدیم ملزما لست انك                 یوضح

هو (كما القانون تعلیمات حسب بعضها بتقدیم ملزم فانت ذلك، ومع  المطلوبة. الشركة خدمات على                 الحصول

  مفصل في البند 4.1.4)، وكذلك من أجل تزویدك بالخدمات المطلوبة من قبلك، كلها أو قسم منها.

التي الشخصیة المعلومات (أ) یلي: كما بهذا، وتتعهد تصرح فإنك للشركة، المعلومات وتقدیم االستخدام                بمجرد

قد متعمدة بصورة كاذبة أو خاطئة معلومات تقدیم أن لدیك معروف لك. وتابعة دقیقة صحیحة، الموقع في                   تقدمها

محدد غیر حصري، غیر لإللغاء، قابل غیر استخدام حق الشركة بهذا تمنح أنت (ب) جنائیة، مخالفة الى                   ترقى

في مفصل هو كما المعلومات الستخدام للتحویل، قابلة عائدات، على للحصول حق أي أو مقابل بدون                  بوقت،

على الحصول دون من الشركة، لتقدیر ووفقا قانون ألي خاضع الخصوصیة، سیاسة وفي االستخدام                شروط

بحق تتعلق قضائیة دعوى أي أو و/ آخر أو و/ مالي مطلب أو و/ ادعاء أي لك یكون أن دون ومن إضافي                        تفویض

  االستخدام المذكور أعاله.

 معلومات شخصیة في إطار الخدمات3.1

 
تقوم3.1.1 ان أوال علیك یجب التطبیق: في أو و/ الموقع في نشاطات تنفیذ أجل من تقدمها التي                   المعلومات

منك ُیطلب الحالة هذه في مستخدم.. حساب وانشاء فیه) مسجال تكن لم (طالما الموقع في                 بالتسجیل

رقم السفر، جواز الهویة/ بطاقة رقم المثال: سبیل على مختلفة، أنواع من شخصیة معلومات                تقدیم

 الهاتف، تاریخ المیالد، العمل، العنوان، عنوان البرید االلكتروني.

ذلك3.1.2 في (بما الشركة خدمات الستخدام مختلفة طلبات تقدیم إطار في تقدمها شخصیة               معلومات

شكل بحسب تتغیر قد تقدیمها منك ُیطلب التي الشخصیة المعلومات استمارات): تعبئة              بواسطة

بتحویل تتعلق التي النشاطات المثال، سبیل على خذ الشركة. بواسطة تنفیذه تطلب الذي               النشاط

الیه، المال تحویل تطلب الذي المستفید اسم حول تفصیل بتقدیم یلزمك، ما بین من تلزمك،                 أموال

ُیطلب باسمك، للعمل آخر شخصا تفّوض لم طالما ذلك شابه وما الیها األموال تحویل المراد                 الدولة

بین من تلزمك، بتأمینات تتعلق التي الطلبات فّوضته، الذي الشخص وتفاصیل تفاصیلك تقدیم               منك

  ما یلزمك، تقدیم تفاصیل حول حالتك الصحیة وما شابه ذلك.

مراسالت3.1.3 المثال: سبیل على الخدمات، استخدام اطار في حولك إضافیة معلومات وحفظ جمع یتم                قد

للمستفید)، الدفع تحویل مواضیع (مثل: شخصي مضمون تلقائیین، مندوبین أو و/ مندوبین              مع

تتعلق معلومات أي وكذلك بك الخاص البنكي الحساب رقم التطبیق، خالل من تشات               محادثة

  باستخدامك الخدمات، لغرض تفعیلها وبموجب طلبك.
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شخص3.2 عن معلومات تقدیم الخدمات اطار في منك ُطلب حال في آخر. شخص عن تقدمها شخصیة                  معلومات

وتتعهد تصرح فانك المستفید)، عن تفاصیل تقدیم منك ُیطلب مالي تحویل تنفیذ عند المثال، سبیل (على                  آخر

هو كما الشركة الى الشخصیة معلوماته لتقدیم قانون أي حسب المطلوبة الصالحیات وصاحب معتمد                انك

  مذكور حسب سیاسة الخصوصیة هذه.

 

 استخدام المعلومات الشخصیة3.3

المعلومات وتجمع تتلقى الشركة ان بذلك علم عن موافقتك تعطي وانت لدیك معروف القانون،                بموجب

  الشخصیة حولك لألهداف واالستخدامات التالیة (التي قد یتم تحدیثها من وقت آلخر):

اتخاذ3.3.1 بك، االتصال علیك، المعروضة الخدمات وتشغیل إدارة تحسین، أجل من المعلومات              استخدام

و/ غش حاالت اكتشاف االحتیال، منع مواضیع في ذلك في بما اآلخرین، تخص أو تخصك                 قرارات

  أو نشاطات غیر قانونیة أخرى، حمایة الخدمات، اهداف تشغیلیة، تقدیر وإدارة مخاطر.

حق3.3.2 من یكون المحاولة، هذه وفشلت خدماتنا استخدام أجل من الموقع في التسجیل حاولت حال                 في

 الشركة التوجه الیك من أجل مساعدتك في حل المشكلة التي واجهتك في عملیة التسجیل.

المذكورة3.3.3 المعلومات وتثري تحّسن تعالج، تستخدم، أن الشركة تستطیع المباشر : البرید             ألغراض

خدمات وتسویق مالءمة تنجیع، إدارة، ألهداف معلومات، مزود بواسطة ذلك في بما              أعاله،

اقتراحات عرض خالل من ذلك في بما عنك، توصیف انشاء خالل من بینها من الشركة،                 ومنتجات

5 البند في مفصل هو كما اإلحصائیة، المعطیات الستخدام وكذلك لك، شخصیا المالءمة               تسویقیة

 أدناه.

بواسطة3.3.4 بینها ومن مختلفة بطرق وتنبیهات خدماتیة أو و/ تشغیلیة اشعارات الیك الشركة ترسل                قد

من تعریفي رمز على تحتوي التي الرسالة المثال سبیل على الرسائل، بواسطة أو االلكتروني                البرید

 أجل الوصول الى الموقع، واستخدامات أخرى للخدمات.

اقتراحات،3.3.5 وعرض دعائي، برید إرسال طریق عن ذلك في بما إلیك، التوجه الشركة حق من                 یكون

الهاتف الرسائل، االلكتروني، البرید بواسطة وخدماتها، بمنتجاتها تتعلق علیك، وعروض            تسهیالت

بواسطة كلیا التسویقیة التوجهات توزیع قائمة من تفاصیلك إزالة تطلب أن یمكنك أخرى. وسائل                أو

.gmt-info@gmtonline.co.il توجه عنوانه "طلب إزالة"، الى عنوان البرید االلكتروني 

 نقل المعلومات الى اطراف ثالثة4.

 قد تنقل الشركة معلومات عنك الى أطراف ثالثة، من وقت آلخر، في عدد من الحاالت، كما سیفصل أدناه، و/ أو

 في أي حالة أخرى ُیطلب فیها النقل، بما في ذلك نقل معلومات الى خارج حدود إسرائیل:

  
لتشغیل4.1 الحاجة عند أو و/ قبلك من المطلوبة النشاطات اكمال أجل من ثالثة أطراف أمام النشاط اطار                   في

المعلومات تقدیم ُیطلب أن أیًضا المتوقع من االطار هذا في السحابیة؛ الخدمات مزود ذلك في بما                  الخدمات،
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إصدار جهات أو االئتمان بطاقات شركات البنوك، ذلك في بما الدفع، خدمات في ضلع له آخر طرف                   ألي

  وسائل دفع أخرى، مسددین، منظمات ومزودي خدمات الدفع، أو المستفیدین من الدفع.

ذلك4.2 في بما مختلفین، مزودین من خدمات تلقي أو و/ خارجیة مصادر الى الشركة أنشطة اخراج إطار                   في

 خدمات حوسبة وبرمجة، معالجة معطیات وسحاب وما شابه ذلك.

أي4.3 حسب بها والمسموح المصرح االستخدام أهداف أجل من تجاریا، مرتبطة شركات أمام نشاطاته إطار                 في

  قانون، من أجل تزوید الخدمات.

أو4.4 و/ إسرائیل خارج من أو إسرائیل في المخولة للسلطات شخصیة معلومات تنقل أن الشركة حق من                   یكون

تقدیم كان حال في أو و/ وممتلكاتها الشركة حقوق حمایة لغرض األمر تطلب اذا أو و/ محكمة أمر                    بموجب

تبییض قوانین عن المنبثقة المطلوبة التفاصیل مثل قانون، أي بموجب ملزما مذكور هو كما                المعلومات

مستخدمي ونشاطات نشاطاتها عن تنفیذها الشركة من ُیطلب خاصة) أو و/ (جاریة تقاریر نقل أو                 األموال

 خدماتها، وذلك حتى دون الحاجة أن تكون ملزمة بإعالمك قبل تنفیذ التقریر و/ أو بعد ذلك، وفقا لتقدیراتها.

هو4.5 كما ثالثة أطراف الى مجهولة تقاریر تنقل أن الشركة حق من یكون ُذكر، ما كل من اإلنقاص دون                     من

بشكل عنك معّرفة غیر معلومات عن یدور الحدیث وان نظرا تحدید. بدون أدناه، 7.4 البند في                  مفصل

  شخصي، فإنك تعفي الشركة من أي دعوى قضائیة و/ أو مطلب و/ أو ادعاء تجاه الشركة نتیجة ذلك.

دول4.6 الى ذلك في بما إسرائیل، خارج الموجودة ثالثة أطراف الى منقولة تكون قد المعلومات أن لدیك                   معروف

باستخدام عملیا إسرائیل. دولة قوانین بموجب الممنوحة بالحمایة قیاسا للخصوصیة أقل حمایة تمنح               التي

 خدمات الشركة التي تمنح فیها موافقتك عن علم بذلك.

في4.7 علیها المنصوص األهداف على فقط محدودا سیكون ثالثة أطراف إلى المعلومات نقل بأن الشركة                 تتعهد

أن ضمان أجل من مناسبة جهودا الشركة ستبذل الشركة. لتقدیر وفًقا المطلوب والحد بالحجم السیاسة                 هذه

 متلقي المعلومات سیخضعون لواجب السریة وحمایة المعلومات فیما یتعلق بالمعلومات، بموجب أي قانون.

 جمع معلومات مجهولة5.

الهاتف5.1 الحاسوب، طریق عن إلیها المرسلة المعلومات الشركة تجمع التطبیق، أو و/ الموقع تستخدم                عندما

ال أي- مجهولة، معلومات هي والتي التطبیق، أو و/ الموقع استخدام لغرض تستخدمه آخر جهاز أي أو                   النقال

 تحدد هویتك بشكل شخصي وال یمكن ربطها بك.

 

المستخدمون،5.2 زارها صفحات عن معطیات تحتوي: ما بین من الینا، المرسلة المجهولة المعلومات تحتوي                قد

مشاهدات عن إحصائیة معطیات نقالة، ألجهزة الشبكة تفاصیل واالتصال، الحاسوب تفاصیل الجهاز،              نوع

شابه وما الموقع الى المتصفح منه وصل الذي URL عنوان ومنه، الموقع الى حركة الواجهة، لغة                  الصفحات،

 ذلك.

 

تتغیر5.3 (كما أدناه المفصلة لألهداف المجهولة المعلومات قبلها من أي بواسطة أو بنفسها وتستخدم الشركة                 تحلل

الموقع; وتطویر تحسین إدارة، لغرض الموقع في المستخدمون یستخدمه الذي الشكل تقییم (أ) آلخر): وقت                 من

 
 صیغة 13102020



(هـ) الموقع; على التصفح أنماط وتجزئة تحلیل (د) الموقع; استخدام تجربة تحسین (ج) أعطال; اصالح                 (ب)

 مالءمة اإلعالنات الدعائیة حسب عادات التصفح; (و) أي هدف قانوني آخر تراه صحیحا.

 

األهداف5.4 تحقیق لغرض قبلها من تعمل التي ثالثة أطراف الى مجهولة معلومات نقل الشركة حق من                  یكون

بشكل عنك معّرفة غیر معلومات عن یدور الحدیث وان نظرا صحیحا. تراه آخر هدف وألي                 أعاله،

 شخصي، فإنك تتنازل بهذا عن أي دعوى قضائیة و/ أو ادعاء و/ أو مطلب تجاه الشركة فیما یتعلق بالمذكور.

 

.6(Cookies) ملفات تعریف االرتباط  

من6.1 قسم الشركة. حواسیب من أمر حسب المستخدم متصفح ینشئها نصیة ملفات هي االرتباط تعریف                 ملفات

األخرى حفظ یتم بینما الصلة، ذا التطبیق او المتصفح تغلق عندما صالحیتها تنتهي االرتباط تعریف                 ملفات

 على ذاكرة جهازك أو حاسوبك.

 

تعریف6.2 ملفات مثل المعلومات، تجمع برامج الشركة تستخدم الخدمات من قسم تزوید لغرض               لمعلوماتك،

تعریف "ملفات أو و/ "Cookies" العام االسم سویة علیها یطلق یلي (فیما pixels، tags مثل-                 االرتباط،

تقدیمها، تم التي والمعلومات فیها المعطیات حمایة أجل من والسلیم، الجاري تفعیلها لغرض               االرتباط ")

بالخدمات تتعلق قرارات اتخاذ أجل من الخدمات، استخدام حول إحصائیة معطیات جمع أجل من ذلك                 وبضمن

من التصفح، تجربة تحسین أجل من والغش، االحتیال منع والتعریف، التفاصیل تأكید أجل من نشاطك، أو                  و/

ولمالءمة لك، المالئمة المنتجات توصیف أجل من الشخصیة، لتفضیالتك والخدمات المضامین مالءمة              خالل

تسویقیة بحثیة، إحصائیة، ألهداف الكل أخرى، مواقع تصفحك خالل حتى لك، الصلة ذات               الدعایات

  وتجاریة، وبالطبع ألغراض حمایة المعلومات.

  

في6.3 مكثتها التي الفترة زرتها، التي الصفحات مثل متنوعة معلومات وتجمع تحتوي االرتباط تعریف                ملفات

ممیزات بك، الخاص IP - الـ عنوان الصفحة، أو و/ الموقع الى وصلت أین من التطبیق، في أو و/                     الموقع

ارتباط ملفات تحفظ ان یمكن كذلك وغیرها. الموقع الى الدخول عند رؤیتها تطلب التي والمعلومات                 جهازك،

تصفحتها، التي المواقع ذلك في بما أخرى، مواقع في تصفحك عادات بخصوص معلومات حتى                التعریف

وتتخذ مشفرة، االرتباط تعریف ملفات في الموجودة المعلومات فیها. آخر نشاط وأي المواقع في                الصفحات

المخزنة المعلومات وفهم قراءة یمكنها فقط قبلها من أي أو حواسیبها أن من للتأكد احترازیة تدابیر                  الشركة

 فیها.

 

تعریف6.4 ملفات المثال سبیل على – ثالث بطرف الخاصة االرتباط تعریف ملفات أیضا الخدمات تستخدم                 قد

تساعدنا التي ،Google Analytics استخدام خالل المستوعبة تلك مثل Google بشركة الخاصة              االرتباط

لمزید الخدمات، استخدامات جمیع بشأن إحصائیة رؤى ورسم لك، االستخدام أو التصفح تجربة مالءمة                في

– العنوان في Google موقع في علیها العثور یمكنك هذه االرتباط تعریف ملفات حول المعلومات                 من

ملفات سیاسة وكذلك /https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads    
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https://www.facebook.com/policies/cookies - العنوان في بالفیسبوك الخاصة االرتباط        تعریف

./  

 

 حمایة المعلومات7.

التوجیهات7.1 بموجب مرور كلمة تعبئته، یجب ما بین من تعبئة، علیك الموقع، في شخصیة منطقة انشاء                  لغرض

) واحدة لمرة ورمز شخصیة تفاصیل بواسطة الموقع الى الدخول یتم التطبیق. في أو و/ الموقع في تظهر                   التي

استخدام أي عن الشركة ابالغ منك ُیطلب الشركة. منظومة في یظهر كما النقال هاتفك لرقم ارساله یتم (OTP                  

 غیر مخول لتفاصیلك.

كلمة7.2 أو و/ الهویة بطاقة رقم – (مثل المعّرفة تفاصیلك بواسطة یتم الموقع الى دخول أي أن انتباهك،                    نلفت

قبلك، من تم دخوال یعتبر استخدامها) خالل تقدیمها یتم شخصیة معلومات أي ذلك في بما بك الخاصة                   المرور

باسم یتم الذي المخول غیر االستخدام عن مسؤولیة أو التزامات أي من قبلها من وأي الشركة تعفي                   وانت

 تفاصیلك، ونتائج هذا االستخدام كما هو مذكور.

من7.3 الموقع خلو ضمان أجل من معقولة جهوًدا وستبذل المقبولة، المعلومات حمایة تقنیات الشركة                تستخدم

لحمایة السوق في بها معموال أنظمة وتطبق الشركة ستعمل طروادة. أحصنة أو الدیدان أو                الفیروسات

الرغم على انه لك معروف ذلك، ومع المخول. غیر الكشف أو االستخدام الوصول، من الشخصیة                 معلوماتك

حفظها تم (سواء للشركة تقدمها التي للمعلومات بالنسبة مطلقا أمنا یمنح ما ذلك في لیس أعاله المذكور                   من

  بالفعل في أنظمة المعلومات الخاصة بالشركة أو تم حفظها وتخزینها لدى مزود/ مزودي السحابة).

تركیب7.4 ذلك في (بما تستخدمه الذي الداعم الجهاز او لحاسوبك أساسیة حمایة وسائل اتخاذ مسؤولیتك من                  لذلك،

معلوماتك حمایة أجل من ذلك)، شابه وما المرور كلمات تغییر الحاسوب، قفل للفیروسات، مضادة                برامج

  الشخصیة.

 

 حفظ المعلومات، حق االطالع، تصحیح وحذف المعلومات8.

للفترة8.1 للشركة التابعة المعلومات قواعد قاعدة/ في عنك أو الشخصیة معلوماتك تخزین سیتم عام،                بشكل

حاجة للشركة أن وطالما األمر، حسب قبلك، من المطلوبة الخدمات تقدیم لغرض للشركة المطلوبة                الزمنیة

أنظمة في المجهولة المعلومات حفظ سیتم قانون. أي بموجب علیها بالحفاظ آخر أو قانونیا التزاما أو                  مشروعة

  معلومات الشركة إلى أجل غیر مسمى (طالما أن هذا االمر لیس ممنوعا بموجب أي قانون).

  
التابعة8.2 المعلومات قواعد قاعدة/ في عنك علیها حازت التي الشخصیة المعلومات على االطالع حقك من                 یكون

بالبرید للشركة توجه ارسال بواسطة حذفها، أو المعلومات تصحیح تطلب أن حفظها، تم ما إذا                 للشركة،

المفروضة المعلومات بموجب طلبك تنفیذ على سنعمل ونحن gmt-info@gmtonline.co.il           االلكتروني

و/ مصالحها إدارة مواصلة لغرض للشركة المطلوبة الشخصیة المعلومات ذلك، ومع القانون. بموجب               علینا
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سیتم األمر)، یتطلب كما (والكل، قضائیة دعاوى أمام نفسها عن الدفاع مثل شرعي هدف لغرض المطلوبة                  أو

 مواصلة حفظها من قبل الشركة للفترة الزمنیة المطلوبة لها بموجب القانون.

 

عبر9. الینا التوجه بواسطة الخصوصیة بسیاسة تتعلق مشكلة أو طلب سؤال، ألي بنا لالتصال مدعو أنت بنا .                   اتصل
توجهك بخصوص الیك للعودة جهد كل سنبذل ونحن gmt-info@gmtonline.co.il االلكتروني            البرید

  وبأقصى سرعة ممكنة.
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