
وط و األحكام  الشر

 احكام عامة

وط االستخدام والدخول لتطبيق ي تخص شر
وط الت  ي تطبيق إزهل ، فيما يلي البنود والشر

 بكم ف 
ً
تعىط الكلمات  EZHAL أهال

ي هذه 
ي المحددة لها كما يلي والتعابير الواردة ف 

 : االتفاقية المعان 

كة مصنفة ذات مسؤولية محدودة”: إزهل“ كة " رتال العالمية " وهي شر  .وهو تطبيق ملك لشر

ي االتفاقية  ”: التطبيق“
وتعتير كافة الصفحات و الروابط واألدوات والخواص المتفرعة من ” بتطبيق إزهل“يقصد به أينما ورد ف 

ي التطبيق والمتعلقة با
ون   .لخدمات المقدمة منه جزء ال يتجزء من تطبيق إزهل اإللكي 

ي تطلب الخدمة من  ”: العميل“
 .سواء كانت هذه الجهة شخص طبيعي أو شخص أعتباري” التطبيق“ويقصد به الجهة الت 

وط الموضحة  ”: االتفاقية“ ي تتضمن كافة االحكام والشر
ي والت 

ون  وط واحكام استخدام تطبيق إزهل اإللكي  ويقصد بها اتفاقية شر

ي 
ون  ي تحكم وتنظم عملية إستخدام العميل للتطبيق اإللكي 

 .للعميل والت 

بنود وأحكام هذه االتفاقية  يقر ويوافق العميل عل ان إستخدامه التطبيق يعتير إقرار رصي    ح وواضح ويفيد بقيامه بقراءة وفهم

وط واحكام هذه االتفاقية واالستجابة لها وهو بكامل  و طريقة إستخدام التطبيق كما يعتير قبول وموافقة رصيحة منه عل شر

وط واحكام  ام واالستجابة لكافة شر  و أن استخدام العميل للتطبيق اقرار رصي    ح منه عل االلي  
ً
 وقانونا

ً
عا ة شر االهلية المعتير

ط  ي حالة إختيار شر
كة رتال العالمية المحدودة و أنه من المعلوم للعميل بأنه وف  وط الخاصة بشر االتفاقية و كافة االحكام والشر

وط االتفاقية تعتير سارية المفعول بمواجهة العميل.   الموافقة، فإن أحكام وشر

  تعهد

 عام أو أكي   18انك بلغت  ➢

 لمؤسسةإذا  ” أن لديك السلطة بإلزام المؤسسة  ➢
ً
 ” كنت ممثال

م بكافة األحكام  ➢ ي هذا الشأن، باالضفة اىل انك تلي  
م بكافة القوانير  المحلية والدولية المعمول بها ف   

أنك سوف تلي 

 .المعمول بها بخصوص استخدام التطبيق

ها عل التطبيق بغرض البيع صحيحة ودقيقة ومفصل ➢ ي ستنشر
ة إن المعلومات ووصف الخدمة و / أو السلعة الت 

 .ومصورة

أن تعمل ضمن سياسة التطبيق الخاصة بالمحافظة عل خصوصية معلومات اإلتصال و التواصل، فلن تكشف عن  ➢

ي أي 
ونية، ف  يدية، العناوين اإللكي  ي ذلك أرقام الهواتف، العناوين الير

تفاصيل معلومات و عنوانير  اإلتصال بك بما ف 

ي ذلك النماذج و المنتدى
ي التطبيق بما ف 

ي للتطبيق مكان ف 
ون  يد اإللكي   .و تفاصيل السلعة أو من خالل أي مالمح للير

ي تحصل عليها من خالل االتصاالت الالزمة إلنجاز أي عمليات بيع إضافية خارج التطبيق  ➢
لن تستخدم معلوماتك الت 

 .أو من خالل تطبيق آخر

وني ➢ ي ذلك عناوينهم اإللكي 
 .ة ووسائل االتصال األخرىلن تجمع معلومات عن المستخدمير  اآلخرين بما ف 

ي نظرنا( قد تنتهك  ➢
، أو تقوم باستخدامها بأية طريقة )ف  لن تكشف أو تنشر أي معلومات شخصية عن المستخدمير 

 شيتهم وخصوصيتهم والقوانير  المعمول بها. 
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وط االستخدام  شر

 وفق نظام الممكلة العربية متاحة فقط لألشخاص القادرين عل تمثيل أنفسهم قان تطبيق إزهلإن استخدام خدمات  .1
ً
ونيا

السعودية  و ال يمكن لألشخاص غير القادرين عل تمثيل أنفسهم قانونيا وفق نظام العقود المحلي استخدام خدمات 

ي عل كل شخص يستخدم 
ي و ينبع 

ون  ام بكافة االنظمة القوانير  المعمول بها لتنظيم التجارة  تطبيق إزهلالتطبيق اإللكي   
االلي 

نت ونية و التجارة عن طريق االني   .االلكي 

اف أحد  تطبيق إزهلسنة( فبإمكانك استخدام خدمات  18إن كنت قارصا ) كأن يكون عمرك أقل من  .2 ي تحت إشر
ون  اإللكي 

ام ببن يطة موافقته االلي   ي شر
 عن استخدامه الوالدين أو الوصي القانون 

ً
وط االستخدام. سيكون المستخدم مسؤوال ود شر

ي تلك المنطقة و 
امه التام بالقوانير  المحلية المتبعة ف   

خدمات التطبيق من خارج المملكة العربية السعودية وذلك بالي 

ام بتصفية حساباته المال 18للتطبيق الحق بإلغاءحساب أي عضو لم يبلغ ال    .يةعام دون إشعار مع اإللي  

ها  .3 وط واألحكام تعتير سارية المفعول والغية لما قبلها من أشكال التمثيل التجاري أو االتفاقيات الشفهية أو غير هذه الشر

ي حال قيام أي مستخدم 
وط اضافية خاصة بمنتج أو خدمة معينة و ف  من المفاهمات مالم يخصص بهذا الشأن شر

ي هذه اإلتفاقية و ستكون بالتسجيل كمؤسسة تجارية، فإن مؤسسته التجارية 
وط واالحكام الواردة ف  تكون ملزمة بكافة الشر

وط واألحكام  .ملزمة باتباع بنود الشر

ي  .4
 باآلن 

ً
ي وذلك يتضمن وليس محصورا

ون   أن تنتهك أو تحاول انتهاك الحماية األمنية للتطبيق اإللكي 
ً
 :ال يجوز لك بتاتا

.  الولوج إىل معلومات غير مخصصة لك أو الدخول إىل ❖  باستخدامه بشكل رسمي
ً
نت أو حساٍب لست مخوال  خادم االني 

ي أو مستويات الحماية  ❖
اق النظام األمت  محاولة استكشاف أو فحص أو اختبار مدى قدرة النظام أو الشبكة أو محاولة اخي 

 بذلك. 
ً
 دون أن تكون مخوال

أو شبكة وذلك يتضمن دون حرص  محاولة التشويش أو التداخل عل الخدمة المقدمة ألي مستخدم آخر أو مضيف ❖

ي غير 
ون  يد اإللكي  ، أو إثقال التطبيق أو إرسال الرسائل المتسلسلة أو الير ي

ون  وسات اىل التطبيق اإللكي  نشر و إرسال الفير

 المرغوب فيه أو أي وسيلة أخرى قد ترص  بسالمة الشبكة

 اإلعالنات للمنتجات أو الخدمات.  إرسال الرسائل غير المرغوب فيها وذلك يتضمن العروض التجارية و/ أو  ❖

ي  ❖
ون  ي أو أي جزء من عنوان التطبيق اإللكي 

ون  يد اإللكي  نت أو عنوان الير وير لعنوان بروتوكول االني  المحاكاة بغرض الي  

ي أو مجموعة بريدية
ون  ي أي بريد الكي 

ة بالنظام أو أمن الشبكة سينتج عنها جزاءات  وإستخدامها ف  و إن االنتهاكات المرص 

ي أغلب الحاالت. م
 دنية وجنائية ف 

ي حالة ثبوت مخالفته الي من احكام البند ) ❖
( والمشار الية اعاله ، بأنه يحق لتطبيق إزهل إلغاء 4يقر ويوافق العميل وف 

ي هذه الحالة يقر ويوافق العميل او 
اء أو بيع أو اي عمليات تمت من قبل العميل و/او المؤسسة. وف  اي طلبات شر

تب أية مسؤولية عل تطبيق إزهلالمؤسسة بأنه   ال يي 

نحن عل علم بمسؤوليتنا تجاه حماية معلوماتك الشخصية ونأخذ هذا األمر بجدية تامة ونحن نوقن أن معلوماتك  .5

الشخصية هي واحدة من أهم الموراد لدينا و نقوم بتخزين و معالجة معلوماتك الشخصية من خالل خودامنا وحال وجود 

ي أي شكوى يرجر للت
ون  يد اإللكي  واصل مع مركز خدمة العمالء من خالل اإلتصال عل هذا الرقم ....................أو عير الير

   info@ezhal.comالتابع لنا عل 

ي قد تكون مهتما فيها وأ .6
ي الخاص بك لنحيطك علما بالمنتجات الت 

ون  يد اإللكي  ي دوما عل علم حول قد نستخدم الير
ن تبق 

اك" المضاف إىل الجزء السفلي  اك من هذه الرسائل بمجرد النقر عل رابط "إلغاء االشي  التخفيضات، يمكنك إلغاء االشي 

ونية تنا اإللكي  . يرجر مالحظة أن هذا البيان ال ينطبق إال عل العمالء الذين قد اختاروا أن يتلقوا نشر ي
ون   .من كل بريد إلكي 

ال نقوم بالمتاجرة بمعلوماتك الشخصية بأي وسيلة كانت من بيع أو تأجير ألي طرف ثالث بدون الحصول عل نحن  .7

ي المقام األول
 .موافقتك الرصيحة ف 

mailto:info@ezhal.com
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 لإلتصال بك و  .8
ً
ي تزودنا بها تستخدم فقط إلتمام معامالتك و أيضا

إن عملية تسجيل المعلومات )معلوماتك الشخصية( الت 

دأ استخدامنا لمعلوماتك الشخصية وتحديثها وذلك للتعامل مع عملية التسجيل وللتحكم بشية يجب عليك القبول بمب

 
ً
ونيا اء والدفع الكي   .هويتك خالل عملية المتابعة لتسليم طلب الشر

ي هذه االتفاقي .9
 لبنود حماية الخصوصية الموضحة ف 

ً
ة إن المعلومات اىلي تقدمها خالل عملية التسجيل هي بيانات محمية وفقا

ي حالة استخدامك 
ستكون  تطبيق إزهلو تشكل معلوماتك الشخصية جزءا من سجلك الخاص لتعامالتك مع خدماتنا و ف 

 عن المحافظة عل شية حسابك الشخصي و كلمة المرور باإلضافة إىل منع الوصول اىل جهازك الشخصي وأنت 
ً
مسؤوال

ي يتم تنفيذ
 .ها من خالل حسابك الشخصي باستخدام كلمة المروربذلك تتحمل المسؤولية عن جميع العمليات الت 

ي حماية كلمة المرور  تطبيق إزهلال يتحمل  .10
ار قد تنشأ بسبب فشلك ف  أي مسؤولية تجاه أي شخص عن أي خسارة أو أرص 

ي حسابك 
ي حال الشك بوجود عمليات مشبوهة ف 

الخاصة بك أو أي معلومات أخرى متعلقة بحسابك الشخصي و ف 

 .طارنا باالتصال بنا فورا من خالل أي وسيلةالشخصي يرجر إخ

ونية بجميع أشكالها  تطبيق إزهلبموافقتك استخدام  .11 ونية فإنك بذلك توافق عل استقبال رسائلنا اإللكي  وخدماتنا اإللكي 

 
ً
 عل ذلك فأنت توافق ضمنيا

ً
ات الدورية أو اإلشعارات و التنبيهات المعلن عنها و بناءا ي أو النشر

ون  يد اإللكي  من خالل الير

ونية المرسلة لك من قبلنا هي   . ملزمة قانونيا وتعامل معاملة المعامالت الخطيةعل أن جميع المعامالت اإللكي 

ي  .12
ون  ي أو أي شكل آخر من اشكال التواصل اإللكي 

ون  يحق لنا مراقبة وتسجيل وحفظ واستخدام أي مكالمة هاتفية أو بريد الكي 

دمة معك وذلك ألغراض تدريبية بهدف التحقق من النصائح والمالحظات الموجهة إلينا ولتحسير  وتطوير نوعية الخ

 .المقدمة لعمالئنا

سيقوم بإعالمك عن أي تعديل باتفاقية المستخدم، وبموجبه هذه التعديالت فإنه  تطبيق إزهلأنت تعلم وتوافق عل أن  .13

 ألي تعديالت قد تجرى عل إتفاقية اإلستخدام. 
ً
اماتك وفقا  من الممكن أن تتضاعف الي  

ودون تحملهما المسؤولية القانونية أن تجري اية تعديالت أساسية  يقر ويوافق العميل عل أن التطبيق وبمطلق صالحيتهما  .14

ي أي وقت وبأثر فوري، ويتم اعالمكم 
أو فرعية عل هذه اإلتفاقية دون أن يتطلب ذاك موافقة إضافية من طرفك، وذلك ف 

ي أو عير بث إعالن عل التطبيق و 
ون   الويب موقعبهذه التعديالت إما عير بريد إلكي 

ي جهازك يعتمد بشكل  يتم مراعاة .15
ي التطبيق، ولكن ما تراه من ألوان ظاهرة ف 

ي عرض ألوان المنتجات ف 
أقص حدود الدقة ف 

أساسي عل إعدادات شاشتك وهذا يقع خارج نطاق صالحيتنا حيث ال يمكننا التاكد بشكل جازم من إعدادات األلوان 

ي شاشتك
 .المعتمدة ف 

ات التسويق و اإلعالنات والعروض إن نشر التفاصيل المتعلقة بالمنتجات أ .16 و الخدمات ) يتضمن ولكن ال يقترص عل : نشر

 عل توفر المنتجات أو العروض أو األسعار 
ً
ة( عل التطبيق ال يعتير ضمانا التجارية وعروض المجالت والمنشورات الصغير

ي 
ون   سواء من خالل التسوق اإللكي 

ج أو الخدمة وتوفير المعلومات التفصيلية عن األسعار عل التطبيق قد تحدث بعض األخطاء خالل عملية توفير المنت .17

 . ي
ون   اإللكي 

ال يمكن لتطبيق أزهل تزويدك بأسعار الخدمات / المنتجات بشكل منفرد أو معرفة التكلفة اإلجمالية للمنتج أو الخدمة   .18

 
ً
ي كامال

ون  ي حال تم طلب وإصدار الفاتورة و  .حت  تقوم بتسليم طلبك اإللكي 
لمنتج أو خدمة و كان السعر غير صحيح أو ف 

ي تسجيل السعر أو معلومات المنتجات أو الخدمات
ي هذه  ،كانت المعلومات غير صحيحة لورود خطأ ف 

فيحق للتطبيق ف 

ي حال تم 
الحالة إما أن يتواصل معك لتوضيح هذا الخطأ وكيفية التعامل معه أو إلغاء طلبك و إشعارك بهذا اإللغاء. و ف 

 ، سيتم احتساب التكلفة اإلجمالية وخصمها من حساب بطاقتك اإلئتمانية و سنقوم قبول ط
ً
ونيا لبك وتمت متابعته الكي 

ي بأن عملية الدفع تجري بالشكل الصحيح
ون  يد اإللكي   .بإبالغك عن طريق الير

اء المنتجات أو الخدمات أونالين و دفع المبلغ المطلوب عن طريق تطبيق إزهليقدم  .19 نت و إن جميع  إمكانية شر االني 

 .عمليات التحويل النقدي والدفع يجب أن تكون بالريال السعودي

 :أشكال من أساليب الدفع و   إن نظام الدفع لدينا يتضمن عدة طرق .20
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ا أو ماسي  كارد ❖ نت )أونالين( : نقبل الدفع عن طريق نظام البطاقات اإلئتمانية ) فير  أو  (لعمليات الدفع من خالل االني 

ا عير محفظة  madaعير بطاقات مدي  و  عير بوابة سداد   (   Ezhalأو  PayPalو أخير

كة: وهي موجودة عل التطبيق وجميعها داخل بنوك سعودية  ❖ لعمليات التحويل اىل حسابات مرصفية خاصة بالشر

 محلّية. 

نت ) أونالين( سيستلم العميل إشعارا عل الشاشة .21 ي حالة الدفع عن طريق االني 
فور قبول عملية الدفع و ال نتحمل أي  ف 

مسؤولية لو تم رفض عملية الدفع أو إلغائها من قبل مزود خدمة البطاقة اإلئتمانية ألي سبب من األسباب. يجب عليك 

 .التأكد من البنك المزود لخدمة البطاقة اإلئتمانية عن سبب الرفض

ي تقوم بإدخالها من نحن النقوم بتخزين معلومات بطاقتك اإلئتمانية عل التط .22
بيق وإن جميع المعلومات والتفاصيل الت 

ها بغرض الحماية األمنية، ويتم أيضا تشفير المراسالت المتداولة من و إىل تطبيق  ونية يتم تشفير خالل بوابة الدفع اإللكي 

كات أخر  ي تمت عن طريق التطبيق إىل شر
ى أو جهات فردية إال مقدم الخدمة و ال نقوم بتقديم أي من معلومات الدفع الت 

 .إذا تم طلبها من قبل جهة رسمية قانونية و تتم معالجة هذه المعلومات من قبل مسؤىلي الدفع لدينا

ونية بأن تكون  .23 ي الدفع للخدمات اإللكي 
ي تستخدمها ف 

يجب عليك التأكد من المعلومات المتعلقة ببطاقتك اإلئتمانية الت 

ليك استخدام البطاقة اإلئتمانية التابعة قانونيا لك فقط و لن يتم استخدام صحيحة، دقيقة و سارية المفعول، ويجب ع

عية  ونية مع أي طرف ثالث ويستثت  من ذلك التحقق من شر أو مشاركة معلوماتك الشخصية من قبل الخدمات اإللكي 

عية أو بطلب من المحكمة  و لن تكون خدمة التطبيق المعلومات وعدم تزويرها أو عند طلبها من القانون أو األنظمة الشر

)أونالين( مسؤولة بأي شكل من األشكال عن تزوير البطاقات اإلئتمانية. سيتم تحميلك كافة المسؤوليات عن استخدام 

 .البطاقات اإلئتمانية المزورة وستكون مسؤوال بشكل كامل عن اثبات خالف ذلك

ي حال عدم تمكننا من توفير الطلب أو جزء منه فسنبلغك مباشر  .24
ة بهذا الخصوص و سيتم إرجاع كامل أو جزء من المبلغ ف 

ي استخدمتها 
  المدفوع بواسطة البطاقة اإلئتمانية الت 

وط و  .25 امك بهذه الشر ي هو بمثابة موافقة ضمنية اللي  
ون  ي )أونالين( للتطبيق اإللكي 

ون  إن استخدامك لخدمة الدفع اإللكي 

وط  ي حال عدم موافقتك ألي بند من بنود هذه الشر
جوا منك عدم استخدام هذه الخدمةف   .في 

كه ريتال العامليه، المالكة لتطبيق .26  :أن تحتفظ بحق إلغاء الطلب ألي سبب من األسباب التالية إزهل يحق لشر

 رفض/ عدم قبول عملية الدفع ❖

❖  . ي
ون  اء عير التطبيق االلكي  وط الشر   عدم مطابقة الطلب ألي بند من البنود المذكورة ضمن أحكام وشر

 أو كانت معلومات االتصال خاطئة أو لعدم القدرة عل الوصول إذا   ❖
ً
كان عنوان التوصيل المعىط من قبل الزبون خاطئا

 إىل الزبون. 

كة ريتال العالمية المحدودة و إن كل النصوص والصور والرسومات والتصاميم المتحركة  .27 جميع الحقوق النشر محفوظة  لشر

ها من المواد  ي هذا التطبيق خاضعة لحقوق النشر وغير ذلك من حقوق الملكية  والفيديو والموسيق  وغير
الموجودة ف 

كة ريتال العالمية المحدودة   ها عل مواقع و الفكرية لشر ال يسمح بإعادة طبع هذه المواد أو توزيعها أو تعديلها أو إعادة نشر

كة ريتال العالمية   .المحدودةأخرى عل الشبكة دون الحصول عل إذن رصي    ح ومكتوب من شر

شعار إزهل والشعارات المملوكة، والكلمات والشعارات األخرى عل التطبيق، هي إما عالمات تجارية مسجلة أو غير مسجلة  .28

 . ، وهي محمية بحقوق وقوانير  ملكية العالمات التجارية الدولية والفكرية االخرىللتطبيق

كة ريتال ال .29 ي تظهر عل التطبيق أو التطبيق هي ملكية ألصحابها، كل العالمات التجارية األخرى غير المملوكة لشر
عالمية والت 

 والذين قد يكونوا أو ال يكونوا تابعير  أو مرتبطير  أو مرعيير  من تطبيق إزهل
ي هذا التطبيق بما فيها، عل سبيل التعداد ال الحرص،  .30

ي تظهر ف 
هي عالمات تجارية أو عالمات خدمة خاصة  العالمات الت 

كة ريتال الع صة من قبلهابشر
ّ
كات المرخ كاتها الفرعية أو الشر كات التابعة لها أو شر  .املية المحدودة  أو الشر

ي هذا التطبيق موجهة للعمالء بشكل عام وقد ال تنطبق عل بعض المناطق الجغرافية. ستقوم  .31
إن المعلومات الواردة ف 

كة  كة ريتال العالمية المحدودة ضمن المعقول بمساٍع للتأكد من أن محتويات هذا التطبيق دقيقة وحديثة  إال أن شر شر
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ي 
ي أي وقت و ال يجب التعويل عل أي من المعلومات ريتال العالمية المحدودة تحتفظ لنفسها بالحق ف 

 تغيير المعلومات ف 

كة إىل أقص حد يسمح به القانون نفَسها من أية مسؤولية قد تنشأ عن مثل هذا التعويل  ي هذا التطبيق، وتخلي الشر
الواردة ف 

كة ريتال العالمية المحدودة إىل أقص حد  م، تخلي شر
ّ
يسمح به القانون نفَسها من كافة  و عل الرغم من عمومية ما تقد

، أو تصاميم 
ً
، أو رسوما

ً
المسؤوليات الناتجة عن الوصول إىل واستخدام هذا التطبيق وأي من محتوياته سواء كانت نصا

 أو أية مادة أو موضوع آخر
ً
، أو تحميال

ً
 .متحركة، أو فيديو، أو خلفيات، أو شاشات توقف، أو ألعابا

وط واحكام إستخدام خدمات  .32 باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور ويعلم ان  تطبيق إزهليقبل صاحب الحساب شر

الوظيفة األساسية واإلستخدام األساسي إلسم المستخدم وكلمة المرور تشبه وظيفة رمز الهاتف الشي وتشبه وظيفة 

, واختياره ا سوف يتيح الدخول اىل "اسم التطبيق" فورا لصاحب استخدام الرقم الشي الشخصي لبطاقة الرصف اآلىلي

" يعتير قد قرأ تطبيق أزهلالحساب, وباختيار صاحب الحساب إلسم المستخدم وكلمة المرور و / أو استخدام خدمات "

وط واألحكام والتعديالت التالية عليها م بالشر  .وفهم ووافق عل والي  

دم وكلمة المرور, سوف تكون ملزمة لصاحب الحساب كونها تحل محل اي تعليمات ترسل او تحدد بواسطة اسم المستخ .33

ي من 
اض صاحب الحساب الالحق عليها ألي سبب ويمكن اإلعتماد عليها بشكل نهان  التوقيع الفعلي بغض النظر عن اعي 

كة ريتال العالمية المحدودة  وتعتير تعليمات صادره من قبل صاحب الحساب  .قبل شر

ي التطبيق ثم يقوم صاحب الحساب بإ .34
ي عن طريق التسجيل ف 

ون  يد اإللكي  دخال اسم المستخدم وكلمة المرور وعنوان الير

تفعيل الحساب باستخدام رقم التفعيل المستلم عن طريق الهاتف لمره واحده  وال يجوز لصاحب الحساب تحت اي 

ي اسم المستخدم وكلمة المرور اىل اي شخص اخر, ويكون صا
حب الحساب مسؤول وحده ظرف من الظروف ان يفشر

ة عن إفشاء اسم المستخدم وكلمة المرور ة او غير مباشر  .عن اي خسائر او تكاليف او أي نفقات تتكبد سواء نتجت مباشر

كة  تطبيق إزهل يوافق صاحب الحساب عل استخدام " .35 ي هذه اإلتفاقية و لن تكون شر
" وحده كما هو منصوص عليه ف 

له عن أي فقدان أو تلف أو تكلفة أو مرصوفات من أي نوع يتحملها أو يتكبدها صاحب ريتال العالمية المحدودة مسؤو 

وط وأحكام هذه االتفاقية تطبيق أزهلالحساب أو أي طرف ثالث كنتيجة ألي استخدام أو دخول إىل " " بما يخالف شر

 .ألي سبب من األسباب

كة ريتال العالمية المحدودة ، بدون إشعار مسبق إىل ص .36 "  تطبيق إزهل احب الحساب، أن توقف استخدام "يجوز لشر

 .حسب تقديرها الخاص بدون إبداء أية أسباب

كة ريتال العالمية المحدودة  بإعطاء أي شخص خالف موظفيها ووكالئها  .37 ي الشية ولن تقوم شر
لصاحب الحساب الحق ف 

 : وممثلي مركزها الرئيشي أي معلومات خاصة عن العمالء إال

كة ريتال العالمية المحدودة  يجوز لها تقديم المعلومات إىل آخرينعندما يوافق الع ❖  .ميل عل أن شر
كة أن ي ❖ ي السعودي أو أي جهة نظامية سعودية أخرى بال تم إعندما يطلب القانون من الشر غ مؤسسة النقد العرنر

 .بمعلومات تطلبها تلك الجهة فيما يتعلق بالحساب
كة أن تقدم معلوما ❖ ام بدعوى قانونيةعندما يطلب من الشر  .ت بغرض اإللي  

كة أن تتبادل مع جهات أخرى طيبة السمعة،  .38 باستثناء ما يحظره القانون، يوافق صاحب الحساب عل أنه يجوز للشر

كة نتيجة للمعامالت  كة مناسبا، معلومات عن صاحب الحساب يكون قد قدمها هو، أو حصلت عليها الشر حسبما تراه الشر

كة أنها مفيدة  أو أنشطة أخرى، أو من بير  أشياء أخرى، لغرض تزويد صاحب الحساب بمنتجات وخدمات ترى الشر

 لصاحب الحساب

كة  .39 كة ، يجب أن يبلغ صاحب الحساب الشر يد من الشر إذا لم يرغب صاحب الحساب استالم عروض عير الهاتف و/أو الير

ي قسم خدمة العمالء، أو زيارة أحد 
كة بحذف إسم عن طريق اإلتصال بالرقم المحدد ف  كة. حينئذ ستقوم الشر فروع الشر

يد أو قائمة الهاتف المستخدمة لهذه األغراض  .صاحب الحساب من قائمة الير

كة يجوز لها تحميل معلومات معينة، بما فيها معلومات تعريف العميل، عل جهاز  .40 يوافق صاحب الحساب عل أن الشر

 الكمبيوتر الخاص بها أو أجهزة الوصول األخرى
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كة عل أن تبذل الجهود المعقولة لضمان األداء الكامل لخدمات "وا .41 كة مسؤو  تطبيق إزهل فقت الشر  ولة، وسوف تكون الشر

كة المسؤولية عن االعطال  و  عن العمل فقط بناء عل تلك التعليمات المرسلة ي يتم استالمها بالفعل ولن تتحمل الشر
الت 

ي ليست تحت سيطرتها،
ي مرافق اإلتصاالت الت 

ي يمكن  ف 
ي يرسلها صاحب  أنوالت 

تؤثر عل دقة أو مواعيد الرسائل الت 

 .الحساب

ي إرسال التعليمات والذي ينشأ عن استخدام أي مزود خدمات وصول  .42
كة مسؤوله عن أي خسائر أو تأخير ف  لن تكون الشر

ي حالة إعطاء صاحب الحساب تع
 كذلك ف 

ً
كة مسؤوله ليمات غير صحيحة أو بسبب أي برمجيات تصفح، ولن تكون الشر

 .أو غير كاملة

كة مسؤول .43 وسات ألجهزة  ةلن تكون الشر ي يمكن أن تعزى للخدمات  الهواتف النقالةعن أي فير
أو مشاكل معنية بها، والت 

ي يمكن أن تنشأ من جهاز صاحب الحساب
 .المقدمة من أي مزود خدمة وصول أو الت 

كة ريتال تطبيق إزهلستخدم ي .44 ويد صاحب الحساب  برمجيات خاصة مملوكة لشر كة بي   العالمية المحدودة. وإذا قامت الشر

مجيات لإلستخدام مع نظام  مجيات  تطبيق إزهلبير ، فإن صاحب الحساب يمنح ترخيصا غير حرصي إلستخدام تلك الير

ي هذه اإلتفاقية
مجيات فقط ألغراضه الخاصة كما هي منصوص عليها ف  خيص يتيح له استخدام الير   .وهذا الي 

ي يمكن أن تقدم بخصائص  تطبيق إزهل يعىطي  .45
كة، والت  صاحب الحساب امكانية الوصول إىل خدمات ومعلومات من الشر

كة ريتال العالمية المحدودة ، ويجوز لصاحب  ة مملوكة لشر ة و إن هذه الخدمات والمعلومات والسمات الممير  وسمات ممير 

" فقط إلستخداماته الشخصية وال يجوز له نسخها أو بيعها أو توزي    ع كل أو أي جزء  تطبيق إزهل الحساب أن يستخدم "

ي من المعلومات المقدمة له 
 . التطبيقف 

ة مع مركز خدمة العمالء من  .46 كة، يمكنه إما التواصل مباشر ي اإلتصال بالشر
إذا احتاج صاحب الحساب مساعدة أو رغب ف 

يد اإلل 9255550000خالل الرقم  ي أو عير الير
ون   info@ezhal.com كي 

كة بعمل  .47 كة معه. وتقوم الشر ي يجري  ها موظفو الشر
كة أن تسجل المحادثات الت  يوافق صاحب الحساب عل أنه يجوز للشر

كة إىل صاحب الحسا ي يقدمها موظفو الشر
ب، ومن أجل ذلك من حير  آلخر من أجل مراقبة الخدمة ودقة المعلومات الت 

ام بتعليمات صاحب الحساب  .ضمان اإللي  

ي حل أي مشكالت تتعلق .48
ي خدمات ما بعد البيع المساعدة ف 

 بالتخلي عن  بتطبثق إزهل، يمكن لموظق 
لكنهم غير مفوضير 

 .أي من أحكام هذه اإلتفاقية

ي من خالل  .49
ون  يد اإللكي  ونية المرسلة من  " تطبيق أزها"يجب عل العميل تحديث الير إلستالم جميع الرسائل اإللكي 

ي اي وقت و  التطبيق
 .المتعلقة بطلبات العميل كما يجوز لصاحب الحساب حفظ الرسائل المرسلة لرجوع اليها ف 

يجب أن يتأكد صاحب الحساب من حفظ إسم المستخدم وكلمة المرور الخاص به، حيث أن هذه الرموز هي وسائل هامة  .50

 .لحسابلحماية صاحب ا

كما يجب األبتعاد عن استخدام األجهزة   تطبيق أزهليجب عل صاحب الحساب ان ال يفصح عن معلومات الدخول  .51

 العامة او حفظ معلومات الدخول عليها

ي  .52
ام بالنصائح والتوصيات األمنية الت  لصاحب الحساب من تطبيق أزهل  قدمها ييوافق صاحب الحساب عل قراءة واإللي  

ي ال وقت إىل آخر و 
كة عل أن هذه النصائح ليست يرسائل التنبيه والتحذير الت  عرضها بصفة مستمرة. كما توافق الشر

ورة شاملة وأن صاحب الحساب سوف يراجع مواقع أخرى متخصصة من أجل البقاء عل علم واطالع بأحدث  بالرص 

عريف الخاص به وكلمة المرور. ولن تكون المعايير / المخاطر / التوصيات وتنفيذها لحماية مصالحه، بما فيها رقم الت

mailto:info@ezhal.com
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ار يمكن أن يتعرض لها صاحب الحساب نتيجة لخسارة أو إفشاء أو سوء استخدام رقم التعريف  كة مسؤوله عن أي أرص  الشر

 .كلمة المرور الخاصة به  أو 

53.  
ً
ي    ع  اتفاقية المستخدم هذه محكومة ومصاغة بحسب قانون المملكة العربية السعودية، وهي خاضعة تماما  للتشر

ً
وكليا

ي المحاكم المملكة العربية السعودية
  المعمول به ف 

ي اتفاقية المستخدم هذه غير صالحة أو ملغاة أو أنها ألي سبب لم تعد نافذة، فإن مثل هذه  .54
إذا كانت أية فقرة واردة ف 

ي تعدل 
ي االتفاقية. هذه االتفاقية )والت 

ي صالحية بقية الفقرات الواردة ف 
بير  حير  وآخر بحسب بنودها( تضع الفقرة ال تلع 

ليس من حق أي شخص  كافة الخطوط العريضة للتفاهم واالتفاق بينك وبير  التطبيق أو تطبيق الويب مع االعتبار لما يلي : 

وط فيها.  ي اتفاقية المستخدم هذه أن يفرض أية بنود أو شر
 ف 
ً
 ال يكون طرفا

ي إذا تمت ترجمة اتفاقية المستخدم ألي لغة أخرى غير  .55 ية، سواء عل التطبيق أو بطرق أخرى، فإن النص العرنر اإلنجلير 

 يظل هو السائد. 


