
General Terms:

• Your use of Automatic Control Training Center applications and 
services is considered hereby as your agreement to accept the terms 
and conditions of this agreement, which includes all the below 
details, and it is a confirmation of your commitment to respond to the 
content of this agreement.

• Automatic Control Training Center is only entitled to add or change 
any of the terms of this agreement and it will be published 
accordingly on this page.

• The intellectual property rights for the courses, consultations, 
articles, and all materials according to their sequence in the e-
learning, offline, live, personal and/or physical training of the 
Automatic Control Training Center are owned or licensed by 
Automatic Control Training Center which is a branch company of 
New World Ltd. Co.

• Electronic transactions, records and signatures shall have binding 
authority, and their validity or enforceability may not be denied, nor 
prevented from being executed because they were completed -
wholly or partially - in an electronic form, provided that such 
electronic transactions, records and signatures are carried out 
according to the conditions stipulated in this system.

• In the event of a complaint about an employee, the trainee or user can 
write to the concerned department via the Contact Us page on the site 
or he/she may contact directly the following number: 

شروط عامة
ھو إن استخدامك لتطبیقات وخدمات مركز التحكم اآللي للتدریب•

ضمن كافة موافقة منك على قبول بنود وشروط ھذه االتفاقیة والتي تت
ه التفاصیل أدناه وھو تأكید اللتزامك باالستجابة لمضمون ھذ

.االتفاقیة

شرط من یحق لمركز التحكم اآللي للتدریب فقط إضافة أو تغییر أي•
.شروط ھذه االتفاقیة وسوف یتم نشرھا على ھذه الصفحة

إن حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بالدورات ، االستشارات ، •
یم المقاالت ، وجمیع المواد حسب تسلسلھا الوارد في نظام التعل

یتھا أو االلكتروني التابع لمركزالتحكم اآللي للتدریب تعود ملك
.الترخیص بھا إلى شركة العالم الجدید المحدودة

ھا الملزمة، یكون للتعامالت والسجالت والتوقیعات االلكترونیة حجیت•
ذھا بسبب أنھا وال یجوز نفي صحتھا أو قابلیتھا للتنفیذ وال منع تنفی

لك التعامالت بشكل الكتروني بشرط أن تتم ت–كلیاً أو جزئیاً –تمت 
ص علیھا والسجالت والتوقیعات االلكترونیة بحسب الشروط المنصو

.في ھذا النظام

في حالة وجود شكوى على أحد الموظفین یمكن للمتدرب أو •
نا المستخدم أن یراسل اإلدارة المعنیة بذلك عبر صفحة اتصل ب

.الموجودة بالموقع



• The customer shall provide Automatic Control Training Center with all of his/her correct information 
that are required by Automatic Control Training Center at the time of applying/registering at any of 
Automatic Control Training Centers’ courses, programs or applications. The required information can 
be in the form of 

 Name of the applicant/ trainee.
 City/Country
 Correct phone number.
 Any further information Automatic Control Training Center may require at any point of time

And Automatic Control Training Center hereby confirms the confidentiality of the provided 
applicant/ trainees’ information and can only share it with partners/or sister companies.

• Automatic Control Training Center will not be responsible in any way for any loss that may happen 
to the customer directly or indirectly, whether morally or financially, as a result of revealing your 
username, email, phone number or password.

• The training programs and exercises contained in the sections of Automatic Control Training Center 
or their mobile applications are protected and may not be copied, modified, distributed, broadcast, 
displayed, reproduced, published, licensed, transmitted or broadcast whether all or part of it (the 
contents of these applications or the website) to Automatic Control Training Center in any way, 
whether on paper or electronic, except after taking permission.

• Upon registering for a training program, conducting a standard, or obtaining a service, whether from 
the site or from mobile phone applications, you are required to disclose specific information and 
choose a secret user name and password to use when entering the site, then you have agreed to:

• You are responsible for maintaining the confidentiality of your account information and confidential 
password. You agree to notify Automatic Control for training immediately of any unauthorized use or 
any other breach of your confidential information.

•
That you are obligated to maintain and update the registration data to keep it true, correct, current and 
complete, and if you disclose information that is not true, incorrect, not current, incomplete, or in 
violation of what is stated in this agreement, then Automatic Control Training website has the right to 
suspend or cancel your membership in The site, without harming Automatic Control’s rights for other 
training and his legitimate means of recovering his rights.

ي أحد دورات یتوجب على العمیل تزویدنا بكافة المعلومات الصحیحة عنھ عند التسجیل ف•
ة والمدینة، أو مقاییس أو تطبیقات مركز التحكم اآللي للتدریب مثل االسم بالكامل، الدول

لتحكم رقم الھاتف الصحیح، وأي بیانات إضافیة نحتاجھا في أي وقت، ویضمن مركز ا
.اآللي للتدریب سریة المعلومات الخاصة بالعمالء

د لن یكون مركز التحكم اآللي للتدریب مسؤول بأي حال من األحوال عن أي خسارة ق•
اسم تلحق بك بشكل مباشر أو غیر مباشر معنویاً أو مادیاً نتیجة كشف معلومات

.المستخدم أو البرید االلكتروني أو رقم الھاتف أو كلمة الدخول

دریب أو إن البرامج التدریبیة والتمارین التي تحتویھا أقسام مركز التحكم اآللي للت•
بث أو تطبیقات الھواتف التابعة لھا، محمیة وال یجوز أن تنسخ أو تعدل أو توزع أو ت

ات ھذه تعرض أو تعید إنتاج أو تنشر أو ترخص أو تنقل أو تذیع كل أو جزء من محتوی
 ً كان أم التطبیقات أو الموقع االلكتروني لألكادیمیة في أي شكل من األشكال، ورقیا

.الكترونیاً إال بعد أخذ اإلذن

ل على فور التسجیل للحصول على برنامج تدریبي أو إجراء أحد المقاییس أو الحصو•
اإلفصاح إحدى الخدمات سواء من الموقع، أو من تطبیقات الھواتف النقالة، تكون مطالباً ب

عن معلومات محددة واختیار اسم مستخدم وكلمة مرور سریة الستعمالھا عند الدخول
:للموقع، فأنت تكون قد وافقت على

.  ةأن تكون مسؤوالً عن المحافظة على سریة معلومات حسابك وكلمة المرور السری•
خدام غیر وتكون بذلك موافقاً على إعالم المركز التحكم اآللي للتدریب حاالً بأي است

.مفوض بھ أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السریة

قیة وصحیحة أن تكون ملزماً بالحفاظ على بیانات التسجیل وتحدیثھا لإلبقاء علیھا حقی•
وراھنة وكاملة، وإذا ما أفصحت عن معلومات غیر حقیقیة أو غیر صحیحة أو غیر 

لتحكم راھنة أو غیر كاملة أو مخالفة لما جاء في ھذه االتفاقیة، فإنھ یحق لموقع المركز ا
ار اآللي للتدریب في وقف أو إلغاء عضویتك في الموقع، وذلك دون إلحاق األضر
.قوقھبحقوق مركز التحكم اآللي للتدریب األخرى ووسائلھ المشروعة في استرداد ح



Money Recovery:

The sums that you pay to enroll in the courses available in the 
online training system on our website, or to buy one of the 
standards, or to benefit from one of the website services or 
mobile phone applications or to benefit from any of other 
physical courses, are non-refundable amounts and the subscriber 
is not entitled to recover the amount in one of the following 
cases:

• Start the training program or electronic test or activate 
membership.

• Inability to complete the training program, or to complete the 
electronic test.

• Violating one of the terms of this agreement.
• In the event of fraud, scientific theft or breaches of electronic 

systems, legal penalties will be applied by submitting a 
complaint to the competent authorities.

استعادة األموال

نظام إن المبالغ التي تقوم بدفعھا لاللتحاق بالمقررات المتوفرة في
ستفادة من التدریب اإللكتروني في موقعنا ، أو لشراء أحد المقاییس، أو لال

مبالغ إحدى خدمات الموقع االلكتروني، أو تطبیقات الھواتف النقالة، ھي
:التالیةغیر مرتجعة و ال یحق للمشترك استعادة المبلغ في أحد الحاالت

عیل البدء في البرنامج التدریبي أو االختبار االلكتروني أو تف•
.العضویة

.رونيالعجز عن إتمام البرنامج التدریبي، أو إتمام االختبار االلكت•

.مخالفتھ ألحد من بنود ھذه االتفاقیة•

رونیة في حالة الغش أو السرقات العلمیة أو اختراقات األنظمة االلكت•
ى الجھات سیتم تطبیق العقوبات القانونیة من خالل تقدیم شكوى إل

.المختصة



Suspending membership or banning entry to the trainee or user:

Automatic Control Training Center has the right to suspend membership 
or prevent its entry for the trainee or user, and not refund the subscription 
fee if he/she commits any of the following violations:

• Collecting, downloading, storing, uploading, printing or maintaining 
any information or content available on the website or mobile 
applications in any way other than what is permitted in this regard.

• Allow others to use the username and password of the intern or user 
or exchange them with other users, or use the username and password 
of another user.

• Hacking or attempting to penetrate any of the protection mechanisms 
applied at Automatic Control for training, entering or trying to access 
the data or the server device for Automatic Control for training, and 
you are not authorized to enter or breach the site’s protection or cause 
damage to the site in any way.

• Insulting, defamation, or any bad behavior for the center or for one of 
the employees, this is considered contrary to the policy of the center, 
and the center in this case has the right to cancel the membership of 
the trainee, not recover his fees and not issue the certificate.

تعلیق العضویة أو منع دخول المتدرب أو المستخدم
ولھا یحق لمركز التحكم اآللي للتدریب تعلیق عضویة أو منع دخ•

أیاً للمتدرب أو المستخدم وعدم استرداد رسوم االشتراك إذا ارتكب
:من المخالفات التالیة

جمع أو تحمیل أو تخزین أو رفع أو طباعة أو االحتفاظ بأیة 
بـأیة معلومات أو محتویات متوفرة على الموقع أو تطبیقات الھواتف

.طریقة كانت غیر ما ھو مسموح بھ بھذا الخصوص

ة السماح لآلخرین باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص•
تخدام بالمتدرب أو المستخدم أو مبادلتھا مع مستخدمین آخرین، أو اس

.اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمستخدم آخر

اختراق أو محاولة اختراق أي من آلیات الحمایة المطبقة في مركز•
ات أو التحكم اآللي للتدریب أو الدخول أو محاولة الدخول إلى البیان

خوالً الجھاز الخادم الخاص بالمركز التحكم اآللي للتدریب، ولست م
ي أیة بالدخول أو خرق حمایة الموقع أو التسبب في الضرر للموقع ف

.طریقة كانت

، الشتم أو التشھیر أو أي سلوك سيء للمركز أو ألحد الموظفین•
ة إلغاء یعتبر ھذا مخالف لسیاسة المركز، ویحق للمركز في ھذه الحال
.عضویة المتدرب وعدم استرداد رسومھ وعدم إصدار الشھادة



You undertake, declare and warrant that you are:

• You are the sole and exclusive beneficial owner by law for all 
materials and courses of any kind that you wish to study 
through our electronic training system.

• You will abide by all applicable local and international laws 
in this regard, as well as the applicable provisions regarding 
the use of the website and the electronic training system.

• The information that you will provide us with for the purpose 
of joining the Academy is correct, accurate and detailed.

• You will not collect information about other users, including 
their email addresses, phone numbers and other means of 
communication.

• You will not disclose or publish any personal information 
about users, or use it in a way (in our opinion) that may 
violate their privacy and the applicable laws.

• You will not use any of the information you have learnt in any 
harmful/terrorism ways and will only be used for peaceful 
usages. Furthermore, you declare that you will obey the rules 
and regulations that are taking place in the Kingdom of Saudi 
Arabia.

تتعھد وتعلن وتضمن أنك
لمواد أنك أنت المالك المستفید الوحید والحصري قانوناً لجمیع ا•

ب والمقررات من أي نوع التي ترغب بدراستھا عبر نظام التدری
.اإللكتروني التابع لنا

ھا في ھذا أنك سوف تلتزم بكافة القوانین المحلیة والدولیة المعمول ب•
الشأن، وكذا األحكام المعمول بھا في شأن استخدام الموقع ونظام

.التدریب اإللكتروني

یة إن المعلومات التي ستزودنا بھا بغرض االلتحاق في األكادیم•
.صحیحة ودقیقة ومفصلة

أنك لن تجمع معلومات عن المستخدمین اآلخرین بما في ذلك •
.عناوینھم اإللكترونیة وأرقام ھواتفھم ووسائل االتصال األخرى

، أو أنك لن تكشف أو تنشر أي معلومات شخصیة عن المستخدمین•
تھم قد تنتھك سریتھم خصوصی) في نظرنا(استخدامھا بطریقة 

.والقوانین المعمول بھا
إرھابیة /ضارةطرقبأيتعلمتھاالتيالمعلوماتمنأیًاتستخدملن•

تقر،ذلكعلىعالوة .السلمیةلالستخداماتفقطاستخدامھاوسیتم
بیةالعرالمملكةفيبھاالمعمولواللوائحبالقواعدستلتزمبأنك

.السعودیة



Copyrights:
All content included in “Automatic Control Training Center, site 
and / or the electronic training system and / or mobile 
applications” and not limited to texts, graphic designs, logos, 
button icons, icons, audio clips, digital loads, collected data and 
electronic programs, are the property and their rights Reserved 
for Automatic Control Training Center, and it is protected under 
the copyright, trademarks, intellectual and creative property 
rights and laws. In the event that you do not comply with any of 
the above, Automatic Control Department has the right to 
suspend or cancel your membership and block you from the 
website, applications, or any other services.

حقوق الطبع
أو /ریب وموقع مركز التحكم اآللي للتد“كافة المحتویات التي یتضمنھا 

محصوراً ولیس” أو تطبیقات الھواتف النقالة/نظام التدریب اإللكتروني و
ار، في النصوص، التصامیم الجرافیكیة، الشعارات، أیقونات األزر

برامج الرموز، المقاطع الصوتیة، األحمال الرقمیة، البیانات المجّمعة وال
یب، اإللكترونیة، ھي ملك وحقوقھا محفوظة لمركز التحكم اآللي للتدر

ق وھي محمیة ضمن حقوق الطبع المحفوظة، والعالمات التجاریة وحقو
.وقوانین الملكیة الفكریة واإلبداعیة

لي في حالة عدم االلتزام بأي مما ورد أعاله فإن إلدارة مركز التحكم اآل
و للتدریب الحق في إیقاف أو إلغاء عضویتك وحجبك عن الموقع أ

.التطبیقات أو أي من الخدمات األخرى
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