
)DDOS( مكافحة هجمات حجب الخدمة
وصف الخدمات

ــية  ــر أساس ــر عناص ــي توف ــية الت ــن األساس ــات األم ــة لتقني ــاإلدارة اليومي ــة ب ــغيلية ذات الصل ــاء التش ــض األعب ــة لخف ــات مصمم الخدم
ــب  لوضــع األمــن الشــامل فــي التنظيــم حيــث توفــر موبايلــي حلــول مكافحــة رفــض الخدمــات الموزعــة )مصممــه ومملوكــة مــن جان

ــة. ــذه االتفاقي ــل ه ــًا لتفاصي ــذه طبق ــة ه ــة التحتي ــول البني ــغيل حل ــع إدارة وتش ــي م ــرات موبايل ــي مق ــة ف ــي( والواقع موبايل

أن هجمــات خدمــة رفــض الخدمــات الموزعــة مــن بيــن أكثــر األنشــطة الخبيثــة والضــارة عبــر اإلنترنــت. ويمكــن أن تهيمــن هجمــات رفــض 
الخدمــات المــوزع علــى خــوادم الويــب وإغــراق توصيــات الشــركة لإلنترنــت ممــا يــؤدي إلــى عــدم القــدرة علــى ضمــن االتصــاالت واالتصــال 
بفاعليــة وبالتأكيــد تؤثــر علــى عمليــات األعمــال. وتقــدم موبايلــي تنبيــه واستشــارات باألمــور غيــر الطبيعيــة فــي حركــة بروتوكــول اإلنترنــت 

للعمــاء مــن خــال البريــد اإللكترونــي. 

ــي )الحلــول المقدمــة بموجــب هــذه  ــى الســحابة أو مدمجــة مــع حلــول فــي المبان ــرح خدمــات تعتمــد عل ويمكــن أن يكــون الحــل المقت
االتفاقيــة هــي الحلــول المذكــور تفاصيلهــا الحقــًا(، حيــث ســيتم تعريــف والســيطرة علــى هجمــات رفــض الخدمــات الموزعــة فــي نطــاق 
شــبكة بروتوكــول اإلنترنــت الرئيســية لــدى شــركة موبايلــي قبــل أن تصــل إلــى شــبكة العميــل. ويقــوم جهــاز كشــف الشــبكة بفحــص 

تدفــق بيانــات العميــل عبــر شــبكة موبايلــي لــكل عنــوان يحــدده العميــل. 

الحلول المقدمة
يقــر العميــل بــأن الحلــول المقدمــة مصممــة و مملوكــة مــن موبايلــي. وال يتمتــع العميــل بالحــق فــي إجــراء أي تغيير علــى الحلــول المقدمة 
بمــا يشــمل االنعــكاس والعكــس ورفــع الكفــاءة أو خفــض الكفــاءة. كمــا يقــر العميــل أيضــًا بــأن شــركة موبايلــي يحــق لهــا وفــي جميــع 
األوقــات خــال فتــرة االتفاقيــة إجــراء أي تغييــرات علــى الحلــول أو الخدمــات المقدمــة بــدون الرجــوع للعميــل. وقــد تشــمل تلــك التغييــرات 
إصــدار جديــد للخدمــات فــي أي وقــت وألي ســبب بمــا يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر علــى تعريــف احتياجــات العميــل أو بخــاف ذلــك 

تعريــف المتطلبــات التنافســية للتجــاوب مــع لوائــح الحكومــة أو القانــون أو فــرض ابتــكار فــي عــروض خدماتهــا. 
ــكًا  ــة مل ــرة االتفاقي ــح العميــل بموجــب هــذه الوثيقــة ســتظل خــال فت ــى / لصال ــات أو عناصــر مضافــة مقدمــة إل أي أجهــزة أو برمجي

ــي.  ــى شــركة موبايل ــة فصــل الخدمــات، يجــب إعــادة تلــك األجهــزة أو الخدمــات أو العناصــر المضافــة إل ــي. وفــي حال لشــركة موبايل
تأثير هجمات خدمة رفض الخدمات الموزعة

لــن تكــون موبايلــي مســؤول عــن أي خســائر تؤثــر علــى البنيــة التحتيــة أو الخــوادم أو األجهــزة للعميــل أو أي خســائر فــي البيانــات أو عناصــر 
الشــبكة المتصلــة األخــرى بســبب هجمــات ســواء علــى الصعيــد المحلــي أو الدولــي وســتكون تلــك الخســائر أو اآلثــار مســؤولية العميــل 

وحــده. 

األمن
إن مســؤولية موبايلــي الحصريــة بشــأن أمــن الخدمــات يتمثــل فــي أن تحمــي موبايلــي هجمــات خدمــة رفــض الخدمــات الموزعــة الحجميــة 
ــى  ــؤولة حت ــي مس ــزة )Prevail APS(.  إال أن موبايل ــال أجه ــن خ ــق م ــة التطبي ــة لطبق ــات الموزع ــض الخدم ــة رف ــات خدم ــًا هجم وأيض
الســيطرة علــى الحركــة حيــث يتــم مراقبــة الهجمــات عاليــة الحــّدة بشــكل افتراضــي. وفــي حالــة انتهــاك المعلومــات وهجمــات الخــادم، 
ــع  ــي جمي ــل ف ــون العمي ــب أن يك ــل ويج ــات العمي ــات ومعلوم ــريب بيان ــرقة أو تس ــن أي س ــزام ع ــؤولية أو الت ــي مس ــل موبايل ــن تتحم فل

األوقــات مســؤول بشــكل فــردي عــن ذلــك. 

التزامات العميل:
يجــب علــى العميــل أال يتســبب فــي أي أضــرار ألي جــزء مــن الممتلــكات أو المعــدات التــي تمتلكهــا موبايلــي أو أي طــرف ثالــث فــي مســار 
ــل  ــب أن ال يتدخ ــك، يج ــن ذل ــر م ــة. واألكث ــذه االتفاقي ــب ه ــل بموج ــات العمي ــوق والتزام ــة حق ــك ممارس ــاف ذل ــق أو بخ ــم المراف تقيي

العميــل مــع أي شــخص فــي المرفــق ســواء موظــف موبايلــي أو غيــر ذلــك.
ــي  ــب آل ــام حاس ــى أي نظ ــات عل ــتخدام أي برمجي ــة الس ــث الضروري ــرف الثال ــة الط ــح أو موافق ــى تصري ــول عل ــن الحص ــؤول ع ــل مس العمي

ــي. خــاص بشــركة موبايل
يجب على العميل االمتثال لسياسة مقاييس موبايلي لتعيين ممثل مصرح للنفاذ إلى المرافق.

ــًا  ــر طبق ــرح آخ ــخص مص ــال / ش ــؤول اتص ــن مس ــل تعيي ــى العمي ــب عل  فيج
ٍ
ــار ــر س ــرح غي ــخص المص ــال / الش ــؤول االتص ــح مس إذا أصب

ــة. ــي المعياري ــة موبايل لسياس
يجب على العميل استخدام إجراءات أمن احترازية مقبولة بالعاقة مع استخدام العميل للخدمات.



يجــب علــى العميــل التعــاون مــع تحقيــق موبايلــي عــن انقطــاع الخدمــات والمشــاكل األمنيــة وأي انتهــاك مشــكوك فيــه لهــذه االتفاقيــة 
ــكل مقبول. بش

يجــب أن يســتخدم العميــل الخدمــات بالمطابقــة الكاملــة مــع القوانيــن واللوائــح المطبقــة علــى الخدمــات وأيضــًا شــروط وأحــكام هــذه 
االتفاقيــة )بمــا يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر سياســة االســتخدام المقبــول المرفقــة مــع هــذه الوثيقــة( ويجــب أن يكــون العميــل 

مســؤول بشــكل كامــل عــن أي انتهــاك لذلــك بــدون أي مســؤولية علــى موبايلــي.

يقــدم فريــق اتفاقيــة تقديــم الخدمــات لــدى موبايلــي خطــاب قبــول الخدمــات )وثيقــة إنهــاء اختبــارات قبــول العميــل( لقبــول واعتمــاد 
تقديــم الخدمــة. إذا أخفــق العميــل فــي توقيــع خطــاب قبــول الخدمــات خــال )3( ثاثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ إرســال الخطــاب، فيجــب أن 

يقبــل العميــل الخدمــات بشــكل تلقائــي بــدءًا مــن التاريــخ المذكــور فــي خطــاب قبــول الخدمــات وتبــدأ الفواتيــر طبقــًا لذلــك.

التزامات موبايلي
ستبذل موبايلي أفضل مجهودها لتقديم الخدمات إلى العميل بطريقة احترافية وفي ضوء تقليل إزعاج أعمال العميل.

ســتبذل موبايلــي أفضــل مجهودهــا للحفــاظ علــى مقاييــس الخدمــات المشــار إليهــا فــي اتفاقيــة مســتوى الخدمــات المرفقــة مــع هــذه 
الوثيقــة مــا لــم يقــع أي اســتثناء منصــوص عليــه فــي اتفاقيــة مســتوى الخدمــات المرفقــة مــع هــذه الوثيقــة.

الضمانات
ــأن هنــاك مخاطــر كامنــة  ــأن الخدمــات لــن تنقطــع أو تكــون بــدون أخطــاء أو مؤمنــة بشــكل كامــل. ويقــر العميــل ب ال تعــد موبايلــي ب
فــي االتصــال مــع اإلنترنــت والتــي قــد تــؤدي إلــى فقــد خصوصيــة العميــل أو المعلومــات الســرية أو الممتلــكات. ومســؤولية موبايلــي 

الحصريــة فيمــا يتعلــق بجــودة الخدمــات موضحــة فــي اتفاقيــة مســتوى الخدمــات المرفقــة مــع هــذه الوثيقــة وطبقــًا ألحكامهــا.

تتبــرأ موبايلــي مــن أي وجميــع الضمانــات التــي لــم تذكــر بشــكل صريــح فــي االتفاقيــة بأكبــر قــد يســمح بــه القانــون بمــا يشــمل الضمانــات 
الضمنيــة المتعلقــة بالجــودة والمائمــة المرضييــن ألغــراض معينة.

توفــر موبايلــي مســاندة لمســؤولين االتصــال الفنــي واإلداري لــدى العميــل المذكوريــن خّطيــًا مــن جانــب العميــل إلــى موبايلــي بموجــب 
هــذه الوثيقــة. ولــن تقــدم موبايلــي المســاندة المباشــرة إلــى مســتخدم العميــل النهائــي مــا لــم يتــم االتفــاق بشــكل خــاص علــى ذلــك 

مــن جانــب الطرفيــن خّطيــًا.
العميــل مســؤول عــن فهــم المتطلبــات النظاميــة المطبقــة علــى األعمــال وعــن اختيــار واســتخدام تلــك الخدمــات بالطريقــة التــي تمتثــل 

للمتطلبــات النظاميــة المعمــول بهــا. 

المتطلبات المسبقة للخدمات
يجــب أن تتوفــر لــدى العميــل خدمــات االتصــال التاليــة مــن موبايلــي مــن خــال اتفاقيــة أخــرى لتقديــم خدمــات مكافحــة رفــض الخدمــات 

الموزعــة: 
DIA

نطاق االتصال باإلنترنت
يجــب علــى العميــل أن يطلــب عــرض نطــاق بروتوكــول اإلنترنــت الســتخدام قــدرة االتصــال باإلنترنــت، حيــث يتوفــر عــرض النطــاق مــن خــال 

شــبكة بروتوكــول اإلنترنــت الخاصــة بشــركة موبايلــي بموجــب اتفاقيــة أخــرى. 
االتصال مع روابط غير موبايلي

إذا رغــب العميــل فــي الحصــول علــى خدمــات مكافحــة رفــض الخدمــات الموزعــة مــع روابــط غيــر موبايلــي، فيجــب أن التأكــد مــن أن العميل 
لديــه اتفاقيــة مســتقلة مــع مــزود آخر.

السلوك غير المقبول:
ــال  ــت أو إرس ــول اإلنترن ــى بروتوك ــد عل ــوت يعتم ــف ص ــل لهات ــس العمي ــعودية أن يؤس ــة الس ــة العربي ــون المملك ــة لقان ــر مخالف يعتب
ــى  ــد عل ــف تعتم ــات هات ــدات أو برمجي ــتخدام مع ــي واس ــركة موبايل ــت لش ــات اإلنترن ــي أو خدم ــف موبايل ــبكة هات ــاوز ش ــس لتج فاك

ــت  ــول اإلنترن بروتوك



الدخول )النفاذ( إلى المرافق
ــة للمرافــق فــي جميــع األوقــات معاينــة أجهــزة )Pravail APS(، ويقتصــر حــق الدخــول بحــد  تمنــح موبايلــي للعميــل حقــوق نفــاذ مقبول

ــة. ــارات الطارئ ــارات االعتياديــة وقبــل )2( ســاعة للزي ــاًء علــى إشــعار قبــل )24( ســاعة للزي أقصــى )2( فرديــن فــي أي وقــت بن
من شروط منح حق النفاذ أن يقدم العميل هوية سارية.

يجب أن يرافق العمل موظف أو مندوب مصرح لشركة موبايلي في جميع األوقات خال التواجد في المرافق طبقًا لهذه المادة. 

أسعار الخدمة
مقابل تقديم موبايلي للخدمات، يجب على العميل أن يدفع إلى موبايلي األتعاب المتفق عليها طبقًا لشروط وأحكام االتفاقية.

ــورة  ــي الفات ــة ف ــوم الخدم ــى رس ــب عل ــك الضرائ ــة تل ــيتم إضاف ــون. وس ــب القان ــة بموج ــب مطبق ــع أي ضرائ ــل أن يدف ــى العمي ــب عل يج
ــة. ــر( ذات الصل )الفواتي

تغيير األسعار
لــن يتــم تغييــر أســعار الخدمــة المتفــق عليهــا خــال »الفتــرة األوليــة« أو عنــد التجديــد لهــا، إذا وافقــت موبايلــي علــى هــذا التجديــد بنــاًء 

علــى نفــس رســوم الســنة الســابقة. 
فــي حالــة تغييــر الرســوم مــن جانــب موبايلــي خــال فتــرة االتفاقيــة، ســتقوم موبايلــي بإشــعار العميــل بالتغييــر فــي األســعار خــال فتــرة ال 
تتجــاوز 30 يــوم قبــل انتهــاء صاحيــة الفتــرة، وإذا لــم يــرد العميــل علــى إشــعار موبايلــي بتغييــر األتعــاب، تعتبــر األتعــاب الجديــدة علــى أنهــا 

مقبولــة مــن جانــب العميــل لفتــرة تجديــد االتفاقيــة، أمــا إذا رفــض العميــل التغييــر، ســتنتهي االتفاقيــة عنــد تاريــخ التجديــد.

رفع كفاءة الخدمات
تبــدأ فواتيــر باقــة خدمــات رفــع الكفــاءة أو أي خصائــص فــي نطــاق الباقــة مــن تاريــخ رفــع الكفــاءة إلــى نهايــة دورة الفواتيــر الحاليــة علــى 

أســاس نســبة وتناســب. لــن يتــم تطبيــق رســوم اإلنهــاء علــى باقــة الخدمــات القديمــة.

إنزال كفاءة الخدمات
تبــدأ فواتيــر باقــة خفــض كفــاءة الخدمــات أو أي خصائــص فــي نطــاق الباقــة مــن تاريــخ دورة الفواتيــر التاليــة ولــن يكــون لهــا تأثيــر علــى 

الفواتيــر الحاليــة قبــل خفــض الكفــاءة.

نقل الخدمات
يبــدأ تقديــم فواتيــر باقــة الخدمــات مــن تاريــخ النقــل إلــى نهايــة دورة الفواتيــر الحاليــة علــى أســاس نســبة وتناســب. ومــع ذلــك، إذا كانــت 
أتعــاب الخدمــات الجديــدة بعــد النقــل أقــل مــن األتعــاب قبــل النقــل، فيجــب أن تبــدأ فواتيــر النقــل مــن دورة الفواتيــر التاليــة بــدون تأثيــر 

علــى الفواتيــر الحاليــة قبــل النقــل.

المستحقات غير المدفوعة:
ــمل  ــد يش ــة. وق ــذه االتفاقي ــب ه ــا بموج ــوص عليه ــة المنص ــود الزمني ــال القي ــع خ ــي الدف ــل ف ــر العمي ــات إذا تأخ ــاف الخدم ــوز إيق يج

ــق. ــى المراف ــاذ إل ــل للنف ــى العمي ــود عل ــات قي ــاف الخدم إيق
فــي حالــة اإلنهــاء المبكــر لاتفاقيــة خــال فتــرة االتفاقيــة، ســواء بســبب تقصيــر العمــل أو بقــرار مــن العميــل، فيجــب أن يدفــع العميــل 

فــرق المبلــغ الكامــل للفتــرة المتبقيــة مــن االتفاقيــة.

الشروط واألحكام المعيارية
الشروط واألحكام المعيارية التي تنطبق على الخدمات التي تقدمها موبايلي بموجب هذه الوثيقة.

تعريف المصطلحات
في هذه االتفاقية، يجب أن يكون للكلمات التالية المعاني التالية ما لم يحدد غير ذلك:



في هذه االتفاقية الموقعة والمختومة من جانب العميل ألغراض االشتراك في الخدمات.االتفاقية

من األحد إلى الخميس ال يشمل العطات الرسمية في المملكة العربية السعودية.أيام العمل

من الساعة )08.00( الثامنة صباحًا إلى الساعة )05.00( الخامسة عصرًا خال أيام العمل.ساعات العمل

الحالة
أي نــوع مــن اإلخفــاق أو أوقــات االســتجابة البطيئــة أو انحــدار جــودة الخدمــات وتشــمل مــن بيــن أمــور 
أخــرى حــوادث االنقطــاع، والمشــاكل المتعلقــة بمعــدات العميــل أو المواقــع اإللكترونيــة أو التطبيقــات 

العاملــة غيــر مدرجــة .

التاريخ المحدد في الجدول رقم )أ(.تاريخ بدء العمل

الشــركة أو الفــرد المذكــور أســمه فــي الجــدول رقم )أ( مــن هــذه االتفاقية. ويشــمل العميل األشــخاص العميل
/ الكيانــات القانونيــة التــي يصــرح لهــا العميــل خّطيــًا للتصــرف نيابــة عنه.

يجب استخدام المعدات في مقر العميل لتقديم الخدمات بموجب هذه الوثيقة.معدات في مقر العميل

خفــض القيمــة هــو عمليــة االنتقــال مــن باقــة خدمــات أعلــى فــي الخصائــص إلــى باقــة أخــرى أقــل فــي خفض القيمة
الخصائــص أو حــذف / خفــض أي خصائــص أو خدمــات فرعيــة مــن الباقــة.

ــب العميــل الســتخدمه الشــخصي وليــس المستخدم النهائي  ــى الخدمــات مــن جان ــه حــق الدخــول إل طــرف يطلــب أو لدي
إلعــادة البيــع.

مقر موبايلي )مثل مركز البيانات( المشار إليه في الجدول رقم )ب(.المرافق

أي توقف في الخدمات إذا كان التوقف بسبب عطل في طاقة المرفق أو عطل في التحكم البيئي.وقت العطل في المرفق

المقابل المالي إلى موبايلي عن الخدمات المشار إليها في الجدول رقم )ب(.األتعاب

الجدران النارية
ــاًء  ــر المصــرح والســماح باالتصــاالت المصــرح بهــا بن جهــاز أمــن شــبكة مصمــم العتــراض الدخــول غي
علــى التهيئــة لتســمح أو رفــض أو تشــفر أو تفــك تشــفير أو تفــرض بروتوكــول متوافــق مــع سياســة 

أمــن مســتلم الخدمــات.

حادث القوة القاهرة

تعنــي حــادث يتجــاوز الســيطرة المقبولــة للطــرف المتضــرر بمــا يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
اإلزعــاج الصناعــي مهمــا كان نوعــه أو الحــرب )معلنــة أو غيــر معلنــة( أو الحصــار أو االضطــراب أو الكوارث 
ــون أو  ــهب أو القان ــار أو الش ــان أو االنفج ــف أو الفيض ــزالزل أو العواص ــق أو ال ــل الصواع ــة مث الطبيعي
الحــوادث البحريــة أو أي صاحيــة ممارســه بشــكل قانونــي مــن جانــب الهيئــة الحكوميــة أو أي تغييــر فــي 
ــح أو الترخيــص أو  القانــون المطبــق أو عــدم القــدرة أو التأخيــر فــي منــح الموافقــة أو القبــول أو التصري
الصاحيــة األخــرى أو الحكوميــة أو انقطــاع أو انحــدار جــودة شــبكة االتصــاالت وال يمكــن تصحيــح هــذا 
اإلخفــاق مــن جانــب الطــرف المتضــرر مــن خــال ممارســة الحــرص الــازم ومنــع هــذا الطــرف مــن أداء 

التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة.

جيجــا بايــت فــي الثانيــة / 
ميجــا بايــت فــي الثانيــة 

جيجــا بايــت فــي الثانيــة / ميجــا بايــت فــي الثانيــة وتســتخدم لقيــاس معالجــة الســعة طبقــًا للمقاييــس 
الدولية.

فترة تغطية العميل بالمساندة من موبايلي وهي 24 ساعة × 7 ساعات 1 أسبوع × 365 يوم.وقت المناولة 

الفترة المشار إليها في الجدول رقم )أ(.الفترة األولية

بروتوكول اإلنترنتبروتوكول اإلنترنت

عملية االنتقال من خدمة إلى أخرى.االنتقال 



شركة اتحاد اتصاالت التي تقدم الخدمات إلى العميل بموجب هذه الوثيقة.موبايلي

موبايلي أو العميل وكاهما يتم اإلشارة إليهما بـ«الطرفين”.الطرف 

تغيير تهيئة الخدمات المعينة.تغيير السياسة

عملية إعداد البنية التحتية التي تسمح لها بأن تقدم الخدمات إلى العميل حتى تنشيط الخدمات.تقديم الخدمة

وقت اإلنهاء

فترة تبدأ عندما يتم استام حالة سارية من جانب موبايلي وتنتهي بأول ما يلي: 

إعادة الخدمات لحالة التشغيل الكامل.	 

أو تنفذ إصاح مؤقت يسمح باستخدام الخدمات.	 

وقت االستجابة

فترة تبدأ عند استام حالة سارية من جانب موبايلي وتنتهي بأول ما يلي: 

إشــعار موبايلــي للعميــل بــأن التقصيــر تــم تحديــده مــن خــال التشــخيص عــن بعــد وأن العمــل 	 
بــدأ لتعريــف القصيــر.

إشعار موبايلي للعميل بضرورة زيارة الموقع.	 

أو عندما يحضر مندوب موبايلي إلى الموقع.	 

تعني عندما يتم إشعار العميل بأن تقديم الخدمات كامل والخدمة جاهزة لاستخدام.جاهز لإلستخدام 

الخدمات التي تقدمها موبايلي للعميل والمشار إليها في الجدول رقم )ب(.الخدمات 

ائتمان الخدمات

تعويــض العميــل مســتحق طبقــًا التفاقيــة مســتوى الخدمــات، وهــو يســاوي )1( واحــد يــوم تقويمــي مــن 
أتعــاب الخدمــة الشــهرية ذات الصلــة بــأي خدمــات معينــة. 

مثال:
عن شهر )30( ثاثون يومًا إذا كانت أتعاب الخدمات الشهرية = 1.000 ريال ائتمان خدمات.

= أتعاب الخدمة الشهرية / عدد أيام الشهر.
= 1.000 ريال / 30 يوم. 

= 33.33 ريال

معاييــر الخدمــات التــي تقدمهــا موبايلــي بموجــب هــذه الوثيقــة كمــا هــو موضــح فــي اتفاقية مســتوى مقاييس الخدمات
الخدمــات المرفقــة مــع هــذه الوثيقة.

تعني عملية الحصول على تأكيد من العميل بأن الخدمات تلبي متطلباته.اختبار قبول المستخدم

رفــع الكفــاءة هــو عمليــة االنتقــال مــن باقــة خدمــات أقــل فــي الخصائــص إلــى باقــة أخــرى أعلــى فــي رفع الكفاءة 
الخصائــص أو إضافــة أو حــذف أي خصائــص أو خدمــات فرعيــة مــن الباقــة.

شبكة خاصة افتراضية
اســتخدام شــبكات االتصــاالت العامــة لتنفيــذ اتصــاالت بيانــات خاصــة باســتخدام التشــفير. وتســتخدم 
معظــم التطبيقــات اإلنترنــت كبنيــة تحتيــة عامــة ومجموعــة مختلفــة مــن البروتوكــوالت المتخصصــة 

لمســاندة االتصــاالت الخاصــة.

ــي تنقيح الواب ــم ف ــواب والتحك ــي ال ــدات ف ــى التهدي ــيطرة عل ــوض والس ــواب المرف ــوى ال ــراض محت ــم العت مصم
ــوكاء(. ــل )ال ــف الوكي ــراد خل ــواب لألف ــاهدة ال ــلوك مش س

الملكية والترخيص
»المــواد« هــي أعمــال أدبيــة أو أعمــال تأليــف )مثــل البرامــج أو قوائــم البرامــج أو أدوات البرمجــة أو المســتندات أو التصاميــم أو التقاريــر أو 

المخططــات واألعمــال المشــابهة( والتــي تقدمهــا موبايلــي إلــى العميــل كجــزء مــن الخدمــات.



تمتلــك موبايلــي ومورديهــا حقــوق الطبــع والنشــر فــي المــواد التــي يتــم إنشــائها أو تقديمهــا كجــز مــن الخدمــات. وتمنــح موبايلــي العمــل 
ترخيــص غيــر قابــل للنقــض وغيــر حصــري وعالمــي الســتخدام المــواد طبقــا ألحــكام الترخيــص المطبقــة مــن وقــت إلــى آخــر مــن جانــب 
مالــك المــواد. ويفهــم ويقــر العميــل بــأن بعــض المــواد المتوفــرة ال يمكــن اســتخدامها مــا لــم يوقــع العميــل علــى اتفاقيــة الترخيــص 

لتلــك المــواد.
وتحتفــظ موبايلــي أو مورديهــا بملكيــة حقــوق الطبــع والنشــر فــي أي مــواد و/ أو أعمــال موبايلــي أو مورديهــا التــي يتــم إنشــائها خــال 
ــون  ــد تك ــي ق ــال والت ــك األعم ــينات لتل ــات أو تحس ــة وأي تعدي ــذه االتفاقي ــارج ه ــور خ ــبقًا أو تط ــودة مس ــات أو الموج ــرة أداء الخدم فت
ــص  ــات ترخي ــًا لمتطلب ــواد طبق ــك الم ــب مال ــن جان ــة م ــت مطبق ــال إذا كان ــواد و/أو األعم ــص الم ــم ترخي ــة. ويت ــذه االتفاقي ــب ه بموج
المالــك إن وجــد. وفــي حالــة عــدم وجــود أي منهــا )حســب الحالــة لبعــض البرمجيــات المجانيــة(، يضمــن ويقــر العميــل أن اســتخدام تلــك 
المــواد ســيكون مطابــق للقوانيــن واللوائــح الحاكــم الســتخدامها. يوافــق العميــل علــى عــدم نســخ إشــعار حقــوق الطبــع وأي جــدول رمــوز 

أخــرى للملكيــة علــى أي نســخ بموجــب الترخيــص الممنــوح بموجــب هــذه الوثيقــة.
مــا عــدا مــا تســمح بــه شــروط ترخيــص مالــك المــواد أو قوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية، يجــب عــدم نســخ أو نشــر أو إعــادة نشــر أو 
انعــكاس أو إفــراغ أو إعــان أو عــرض أو تكويــد أو فــك تكويــد أو عكــس هندســة أو ترجمــة أو إرســال أو توزيــع ألي جــزء مــن الخدمــات )بمــا 

يشــمل المــواد( بــأي طريقــة بــدون موافــق موبايلــي. 

التعويض
يوافــق العميــل علــى أن يحمــي ويعــوض موبايلــي )عــن/ وضــد أي/ وجميــع( المطالبــات والخســائر والمســؤوليات والمصاريــف )بمــا يشــمل 
ــى العمــل بموجــب هــذه االتفاقيــة بمــا  ــي إل ــة( والمتعلقــة أو التــي تنشــأ عــن الخدمــات التــي تقدمهــا موبايل أتعــاب المحامــاة المقبول
يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المطالبــات المقدمــة مــن األطــراف الثالثــة )بمــا يشــمل أتعــاب المحامــاة المقبولــة( المتعلقــة بــأي 
مطالبــات إعانــات زائفــة أو مطالبــات مســؤولية عــن المنتجــات أو الخدمــات التــي تبــاع مــن جانــب العميــل أو مطالبــات بــراءة االختــراع أو 
حقــوق الطبــع والنشــر أو انتهــاك العامــة التجاريــة أو المطالبــات بســبب التوقــف أو عطــل الخدمــات المقدمــة بموجــب هــذه الوثيقــة 
أو أي محتــوى يتــم نشــره مــن جانــب العميــل باســتخدام الخدمــات ولكــن ال تشــمل مــا هــو ناتــج بشــكل مباشــر بســبب إهمــال موبايلــي. 

قيود المسؤولية
لــن تكــون موبايلــي مســؤولة أمــام العميــل عــن األضــرار التــي تنشــأ عــن أو بالعاقــة مــع أي إخفــاق )بمــا يشــمل ضيــاع البيانــات( أو التأخيــر 
مــن جانــب موبايلــي فــي تلبيــة التزاماتهــا بموجــب هــذه الوثيقــة مــا لــم يكــون هــذا اإلخفــاق نتيجــة مباشــرة لفعــل أو تقصيــر مــن جانــب 

موبايلي.
ــر  ــكل تقصي ــن يش ــر ل ــاق أو التأخي ــذا اإلخف ــإن ه ــي ف ــب موبايل ــن جان ــر م ــل أو تقصي ــرة لفع ــة مباش ــاق نتيج ــذا اإلخف ــون ه ــم يك ــا ل م
بموجــب هــذه االتفاقيــة ولــن يتحمــل مــدراء أو وكاء أو موظفــي موبايلــي أي مســؤولية بــأي طريقــة عــن أي خســائر أو أضــرار مهمــا كانــت 
ــق أو  ــل وتتعل ــع العمي ــل م ــة أو يتعام ــخص ذو صل ــل أو أي ش ــب العمي ــن جان ــرة م ــر مباش ــرة أو غي ــا مباش ــبب بظهوره ــا أو س طبيعته

تتوافــق بشــكل مقبــول مــع تقديــم الخدمــات مــن جانــب موبايلــي إلــى العميــل. 
بينمــا تســتخدم موبايلــي أقصــى رعايــة أثنــاء تقديــم الخدمــات، لــن تتحمــل مســؤولية مهمــا كانــت طبيعتهــا فيمــا يتعلــق بــأي خســائر أو 

أضــرار تقــع علــى العميــل وتنتــج مــن المعلومــات المقدمــة بالعاقــة مــع الخدمــات.
أن مسؤولية موبايلي في حالة اإلخفاق في تقديم الخدمات لن تتجاوز تكلفة تقديم الخدمات خال الشهر السابق للتقصير.

لــن تكــون موبايلــي مســؤولة أمــام العميــل )أو عمــاء العميــل( عــن أي ضيــاع فــي للربــح أو خســائر العائــد أو ضيــاع الســمعة أو خســائر 
التوفيــر المتوقــع أو خســارة العمــاء أو ضيــاع البيانــات أو التداخــل فــي األعمــال أو أي خســائر أو أضــرار غيــر مباشــرة أو خاصــة أو عرضيــة 
ســواء كانــت ســببها أو ال ينشــأ عــن فعــل أو إغفــال أو إهمــال مــن جانــب موبايلــي أو موظفيهــا أو وكائهــا أو كانــت تنشــأ عــن أداء أو 

إخفــاق فــي األداء بموجــب هــذه االتفاقيــة.

رفض الخدمات
تحتفــظ موبايلــي بالحــق فــي رفــض تقديــم الخدمــات إلــى العميــل. أن رفــض الخدمــات قــد يطبــق فــي حالــة )أ( أخفــق العميــل فــي أن يدفــع 
مســتحقات موبايلــي خــال الفتــرة الزمنيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة )ب( إذا تــم إنهــاء االتفاقيــة أو )ج( إذا أســاء العميــل 

اســتخدام الخدمــات أو أخفــق فــي االمتثــال اللتزامــات العميــل بموجــب االتفاقيــة. 

اإليقاف واإلنهاء
يحــق لشــركة موبايلــي وحســب مطلــق رغبتهــا إيقــاف الخدمــات علــى الفــور فــي أي وقــت بإشــعار أو بــدون إلــى العميــل فــي حالــة االنتهاك 
المــادي لاتفاقيــة مــن جانــب العميــل والــذي قــد تــراه موبايلــي علــى أنــه يعــرض موبايلــي للمخاطــر القانونيــة بمــا يشــمل علــى ســبيل 
ــتخدام  ــوء اس ــات( أو س ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة االتص ــح هيئ ــمل لوائ ــا يش ــح )بم ــن واللوائ ــل للقواني ــاكات العمي ــر انته ــال ال الحص المث

الخدمــات.



ويجــوز لشــركة موبايلــي وحســب مطلــق رغبتهــا إيقــاف الخدمــات بســبب عــدم دفــع العميــل فــي التاريــخ المســتحق فــي اليــوم الســتون 
)60( مــن إخفــاق العميــل فــي أن يدفــع فــي التاريــخ المحــدد.

ويجــوز لشــركة موبايلــي وحســب مطلــق رغبتهــا إيقــاف الخدمــات ألي ســبب وفــي أي وقــت بــأن ترســل إشــعار خطــي قبــل )30( ثاثــون 
يومــًا بذلــك إلــى العميــل. 

يجــوز لشــركة موبايلــي إنهــاء هــذه االتفاقيــة بالكامــل أو بشــكل جزئــي بموجــب إشــعار خطــي للعميــل فــي حالــة )1( تــم اعتبــار العميــل 
ــادة  ــوء إع ــي ض ــام ف ــكل ع ــن بش ــع الدائني ــاع م ــد اجتم ــة، أو عق ــي ذو الصل ــار المال ــريع اإلعس ــب تش ــه بموج ــع ديون ــى دف ــادر عل ــر ق غي
الجدولــة والتعديــل العامــة لمديونيتــه أو قــام بالتنــازل العــام لصالــح الدائنيــن أو اتخــذ إجــراءات للحــل الطوعــي أو دخــل فــي جــدول ترتيبــات 
مــع الدائنيــن أو تــم تعييــن حــارس إداري أو قضائــي أو مســؤول مشــابه علــى كامــل أو جــزء مــن أعمالــه أو قــدم طلــب للحــل الملــزم أو 
ــة بموجــب هــذه  ــغ مطلوب ــم عريضــة أو أمــر فــي إفــاس ضــد العميــل )2( أخفــق العميــل فــي دفــع أي مبال ــة للعميــل أو تقدي التصفي
ــخ اســتحقاق الدفــع )3( ارتكــب العميــل انتهــاك  ــرة )90( تســعون يومــًا بعــد تاري ــد اســتحقاقها واســتمر هــذا اإلخفــاق لفت الوثيقــة عن
مــادي لهــذه االتفاقيــة )بخــاف شــروط الدفــع( واســتمر هــذا االنتهــاك لفتــرة )15( خمســة عشــر يومــًا بعــد إشــعار موبايلــي الخّطــي أو )4( 
تلقــت موبايلــي تعليمــات أو أمــر مــن هيئــة حكوميــة تحظــر تقديــم الخدمــات بموجــب هــذه الوثيقــة وفــي هــذه الحالــة، ســيكون اإلنهــاء 

محــدد علــى الخدمــات الخاضعــة لهــذا الحظــر. 
ــن يكــون موبايلــي مســؤولة أو ملتزمــة أمــام العميــل عــن أي انتهــاك أو  ــة، ل ــة اإلنهــاء طبقــًا لشــروط وأحــكام هــذه االتفاقي فــي حال
مخالفــة بســبب أو تتعلــق بهــذا اإلنهــاء. واألكثــر مــن ذلــك، لــن تتعهــد موبايلــي بدفــع أي خســائر أو مصاريــف أو تعويضــات فــي مطالبــات 

مقدمــة مــن جانــب العميــل بســبب هــذا اإلنهــاء
فــي حالــة اإلنهــاء أو انتهــاء صاحيــة فتــرة هــذه االتفاقيــة، يجــب أن تكــون جميــع المبالــغ غيــر المســددة مســتحقة وواجبــة الدفــع علــى 

. لفور ا
ويحق لشركة موبايلي دائمًا إنهاء هذه االتفاقية بقرار منها وبدون تحديد أسباب بأن ترسل إشعار قبل )15( يوم إلى العميل.

القوة القاهرة
لــن يكــون أي مــن الطرفيــن مســؤول عــن اإلخفــاق فــي تنفيــذ أو انتهــاك هــذه االتفاقيــة ســبب حــادث قــوة قاهــرة بشــرط أنــه لــن يتــم 

إعفــاء العميــل مــن التزاماتــه بــأي مبالــغ عــن الخدمــات المقدمــة بموجــب هــذه االتفاقيــة.
يجــب علــى الطــرف المدعــي بحــادث القــوة القاهــرة أن يبلــغ الطــرف اآلخــر علــى الفــور إذا حــدث حــادث القــوة القاهــرة. تخضع المســؤوليات 
وااللتزامــات المحــددة فــي هــذه االتفاقيــة للتلبيــة الفوريــة بعــد نهايــة ظــروف القــوة القاهــرة مــا لــم يتــم االتفــاق علــى غيــر ذلــك خّطيــًا 

ــن الطرفين. بي
يجب على الطرفين استخدام أفضل مجهودهم التجاري لتقليل تأثير حادث القوة القاهرة. 

عدم اإلفصاح
»المعلومــات الخاصــة« يتــم تعريفهــا علــى أنهــا معلومــات مهمــا كانــت طبيعتهــا  وبــأي شــكل بمــا يشــمل الرســومات والمواصفــات 
والبيانــات والرســومات البيانيــة والمخططــات والمناقشــات ومــا يشــبه ذلــك والتــي تــم تحويلهــا لشــكل خّطــي ويرتبــط بالغــرض. ويجــب 
علــى الطــرف المفصــح أن يحــدد المعلومــات الخاصــة علــى أنهــا »خاصــة« بعامــات أو ختــم أو شــعار مائــم أو تعريــف خطــي واضــح. كمــا 
تشــمل المعلومــات الخاصــة أيضــًا اإلفصــاح الشــفهي بشــرط تحويــل اإلفصــاح الشــفهي إلــى خّطــي علــى شــكل ملخــص وعليــه عامــة 
»خــاص« أو »ســري« حيثمــا يكــون مائــم ويقــدم إلــى الطــرف المتلقــي خــال )30( ثاثــون يومــي مــن اإلفصــاح الشــفهي وبشــرط اإلشــارة 
إلــى الطبيعــة الخاصــة للمعلومــات فــي وقــت اإلفصــاح. بصــرف النظــر عــن مــا هــو مــدرج فــي هــذه الفقــرة، تعتبــر المعلومــات )الخّطيــة 

أو الشــفهية( علــى أنهــا تشــكل معلومــات خاصــة إذا كانــت بموجــب الظــروف المحيطــة لإلفصــاح يجــب اعتبارهــا معلومــات خاصــة.
عنــد اســتام معلومــات خاصــة، فيجــب علــى الطــرف المســتلم لهــا الحفــاظ علــى ســريتها وعــدم اإلفصــاح عنهــا إلــى أي شــخص أو كيــان 
ــذه  ــكام ه ــروط وأح ــب ش ــدد بموج ــو مح ــا ه ــاف م ــة بخ ــح الخاص ــرف المفص ــات الط ــن معلوم ــة، وأي م ــزم باالتفاقي ــر ملت ــي غي قانون
االتفاقيــة. ومــع ذلــك تحتفــظ موبايلــي بالحــق فــي إفشــاء معلومــات الطــرف المفصــح الخاصــة إلــى أعضــاء مجلــس أدارة موبايلــي وحاملــي 
أســهمها والبنــوك واالستشــاريين. ويجــب أن يمــارس الطــرف المســتلم نفــس درجــة العنايــة للحمايــة مــن اإلفصــاح أو اســتخدام تلــك 
المعلومــات فيمــا عــدا مــا هــو محــدد فــي هــذه الوثيقــة التــي يوظفهــا الطــرف المســتلم فيمــا يتعلــق بمعلومــات الخاصــة ذات األهميــة 

المشــابهة ولكــن فــي أي حالــة مــن الحــاالت لــن يقــل عــن العنايــة المقبولــة.
يجــب علــى الطــرف المســتلم توفيــر معلومــات الطــرف المفصــح الخاصــة إلــى موظفيــه ّمــن لديهــم ضــرورة معرفتهــا لتنفيــذ األغــراض. 
واألكثــر، يجــب علــى الطــرف المســتلم عــدم اســتخدام هــذه المعلومــات الخاصــة فيمــا عــدا لألغــراض المحــددة بعاليــة بــدون الموافقــة 

الخّطيــة المســبقة مــن الطــرف المفصــح عنهــا.
ولن يكون الطرف المستلم مسؤول عن اإلفصاح أو استخدام المعلومات الخاصة إذا كانت: 



أ . في أو دخلت المجال العام بخاف انتهاك لهذه االتفاقية.
ب . معروفــة للطــرف المســتلم فــي وقــت اســتامها أواًل أو بعــد ذلــك أصبحــت معروفــة للطــرف المســتلم بــدون قيــود مشــابهة 

مــن المصــدر بخــاف الطــرف المفصــح كمــا هــو مثبــت بموجــب الســجات الخطيــة أو األدلــة األخــرى.
ــب  ــت بموج ــو مثب ــا ه ــة كم ــذه الوثيق ــب ه ــاح بموج ــن أي إفص ــتقل ع ــكل مس ــتلم بش ــرف المس ــب الط ــن جان ــورة م ت . مط

ــرى. ــة األخ ــة أو األدل ــجات الخطي الس
ث . تــم اإلفصــاح عنهــا أو اســتخدامها أواًل مــن جانــب الطــرف المســتلم خــال أكثــر مــن )3( ثــاث ســنوات بعــد تاريــخ اســتام تلــك 

المعلومــات الخاصــة مــن الطــرف المفصــح.
أو تــم اإلفصــاح عنهــا بموجــب أمــر مــن المحكمــة ذات الصاحيــة التشــريعية المختصــة أو بموجــب أي قانــون خّطــي بشــرط  ج . 

ــاح.  ــل هــذا اإلفص ــح قب ــى الطــرف المفص ــي إل ــول خط إرســال إشــعار مقب

يوافــق الطــرف المســتلم بموجــب هــذه الوثيقــة علــى إشــعار كل مــن موظفيــه ووكائه المشــاركين فــي األنشــطة ذات الصلــة باألغراض 
اللتزامهــم بحمايــة معلومــات الطــرف المفصــح الخاصــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذه االتفاقية.

أن االلتزامــات والمســؤوليات ألطــراف هــذه الوثيقــة يجــب أن تســتمر فــي الصاحيــة والتطبيــق والســريان بعــد إنهــاء هــذه االتفاقيــة 
ولفتــرة ال تقــل عــن )3( ثاثــة ســنوات بعــد اســتام المعلومــات الخاصــة مــن الطــرف المفصــح. 

يجــب إعــادة جميــع المعلومــات الخاصــة إلــى الطــرف المفصــح أو تدميرهــا مــن جانــب الطــرف المســتلم حســب خيــار الطــرف المفصــح بعد 
انتهــاء صاحيــة االتفاقيــة أو بنــاًء علــى طلــب الطــرف المفصــح فــي أي وقــت. فــي حالــة التدميــر، يجــب علــى الطــرف المســتلم أن يشــهد 
ــم. ويجــب علــى الطــرف المســتلم أن ال يســتخدم تلــك المعلومــات  ــر قــد ت ــأن التدمي ــون يومــًا ب ــًا للطــرف المفصــح خــال )30( ثاث خّطي

الخاصــة بعــد ذلــك.
أن اإلفصــاح عــن المعلومــات بموجــب هــذه الوثيقــة لــم يتــم تفســيره علــى أنــه يمنــح ترخيــص بموجــب أي بــراءة اختــراع أو طلــب بــراءة 
اختــراع أو أي ملكيــة الفكريــة أو أي حــق ملكيــة فــي الممتلــكات الخاصــة المذكــورة. كمــا لــن يشــكل اإلفصــاح أي تعهــد أو ضمــان أو 
تأميــن أو ضمــان فنــي أو إغــراء مــن الطــرف المفصــح فيمــا يتعلــق بهــذه المعلومــات الخاصــة أو ضــد انتهــاء بــراءات االختــراع أو الحقــوق 

األخــرى لألطــراف الثالثــة.
يقــر الطــرف المســتلم بــأن اإلفصــاح غيــر المصــرح للممتلــكات الخاصــة قــد يســبب إضــرار هائلــة ال يمكــن إصاحهــا للطــرف المفصــح 
وبالتالــي فــي حالــة هــذا االنتهــاك وباإلضافــة إلــى للتعويضــات األخــرى المتوفــرة، يحــق للطــرف المفصــح أن يطلــب أداء معيــن و غيــر ذلــك 

مــن أمــر محكمــة  لإلنصــاف عــادل.

التغييرات. 
تحتفــظ موبايلــي بحقهــا فــي تعديــل أو تغييــر أو اســتبدال الشــروط واألحــكام ومســتويات الخدمــة للخدمــات بــأن ترســل إشــعار قبــل )3( 

ثاثــة أشــهر قبــل تاريــخ ســريان ذلــك.

التنازل عن االتفاقية
يجــوز للعميــل التنــازل عــن حقوقــه بموجــب االتفاقيــة بــدون الموافقــة الخطيــة المســبقة الصريحــة مــن موبايلــي والتــي لــن يتــم منعهــا 
أو تأخيرهــا بــدون ســبب مقبــول. يجــب تطبيــق هــذه االتفاقيــة علــى أي متنــازل إليــه مصــرح أو متنــازل إليــه. وبصــرف النظــر عــن أي تنــازل 

مــن جانــب العميــل، يجــب أن يظــل العميــل مســؤول عــن أي مبالــغ تخــص جميــع األتعــاب المســتحقة بموجــب هــذه الوثيقــة.
ويحق لشركة موبايلي تحويل أو التنازل عن االتفاقية إلى أطراف ثالثة بدون الرجوع إلى العميل.

المطابقة مع القوانين
يجــب علــى العميــل االلتــزام بجميــع القوانيــن المحليــة واجبــة التطبيــق والمعاهــدات واللوائــح )بمــا يشــمل لوائــح هيئــة االتصــال وتقنيــة 

المعلومــات(.
ــة الســعودية  ــن المملكــة العربي ــه مؤســس بشــكل نظامــي وموجــود بشــكل رســمي بموجــب قواني ــى )أ( أن يقــر ويوافــق العميــل عل
ــل وأداءه  ــع العمي ــة )ب( أن توقي ــذه االتفاقي ــب ه ــه بموج ــذ التزامات ــة وتنفي ــذه االتفاقي ــى ه ــع عل ــمي للتوقي ــكل رس ــه بش ــرح ل ومص
بموجــب هــذه االتفاقيــة لــن يشــكل تقصيــر فــي أي التــزام يلتــزم بــه العميــل بموجــب القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة و)ج( أن توقيــع هــذه 
االتفاقيــة ال ينتهــك بشــكل متعمــد أي قوانيــن مطبقــة )بمــا يشــمل لوائــح هيئــة االتصــال وتقنيــة المعلومــات( يخضــع لهــا العميــل أو 
أي اتفاقيــة أو عقــد يكــون فيهــا العميــل طرفــًا وملتــزم بهــا )ج( يجــب علــى العميــل االمتثــال لجميــع القوانيــن المطبقــة )بمــا يشــمل لوائح 
هيئــة االتصــال وتقنيــة المعلومــات( أثنــاء أداء التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة ويجــب أن يســعى العميــل ويحصــل علــى ويســتمر فــي 
التواجــد بشــكل مؤهــل ومرخــص بموجــب لوائــح هيئــة االتصــال وتقنيــة المعلومــات وقوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية الســتخدام 
الخدمــات المحــددة فــي هــذه االتفاقيــة )هـــ( يحمــل العميــل جميــع التراخيــص والتصاريــح الازمــة والتفاويــض )إذا كانــت مطلوبــة( ألداء 

التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة.



القانون الحاكم وحل النزاعات:
يحكم هذه االتفاقية ويجب تفسيرها طبقًا لقوانين ولوائح المملكة العربية السعودية.

أن أي نــزاع بيــن الطرفيــن قــد ينشــأ أو يتعلــق باالتفاقيــة يحــب تســويته بالطــرق الوديــة بيــن الطرفيــن. إذا كان الطرفيــن غيــر قادريــن علــى 
إنهــاء النــزاع بالطــرق الوديــة خــال )15( يــوم مــن تاريــخ ظهــور النــزاع، فيحــق ألي مــن الطرفيــن إحالــة النــزاع للفصــل القضائــي بشــكل 

نهائــي مــن خــال الهيئــة الســعودية المختصــة.

اإلشعارات
يجــب أن تكــون اإلشــعارات بموجــب هــذه الوثيقــة خطيــة ويمكــن تســليمها باليــد أو ترســل بالفاكــس )وتؤكــد بتقريــر اإلرســال( أو مــن 
ــد  ــل العق ــًا لتفاصي ــة طبق ــاز معنون ــد الممت ــاه( أو البري ــي أدن ــد إلكترون ــة بري ــة كتاب ــي حال ــي )ف ــد اإللكترون ــريع أو البري ــد الس ــال البري خ
المتبــادل بيــن كل طــرف إلــى اآلخــر خــال )3( ثاثــة أيــام عمــل مــن توقيــع هــذه االتفاقيــة. وفــي حالــة عــدم وجــود ذلــك، يجــب إرســال 

اإلشــعارات إلــى الطرفيــن المحــددة عناوينهــم فــي الجــدول رقــم )أ( مــن هــذه االتفاقيــة. 

استمرار نفاذ األحكام
أن أحكام االتفاقية ذات طبيعة مستدامة النفاذ بعد إنهاء االتفاقية.

عام
لــن يكــون أي تنــازل مــن جانــب أي مــن الطرفيــن ألي أحــكام فــي هــذه االتفاقيــة ملزمــًا مــا لــم يؤكــد خّطيــًا بشــكل صريــح. واألكثــر مــن 
ذلــك أي تنــازل يجــب أن يرتبــط باألمــور الخاصــة أو عــدم المطابقــة أو االنتهــاك كمــا يرتبــط بشــكل صريــح وينطبــق علــى أي أمــور تاليــة أو 

أخــرى أو عــدم مطابقــة أو انتهــاك.
أن صاحيــة أو عــدم قانونيــة أو عــدم تطبيــق أي مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة لــن يؤثــر علــى صاحيــة أو قانونيــة أو قابليــة تطبيــق أي مــن 

الشــروط األخــرى فــي هــذه االتفاقيــة والتــي تظــل ســارية ونافــذة.
تشــكل هــذه االتفاقيــة كامــل التفاهــم واالتفــاق بيــن الطرفيــن فيمــا يتعلــق بالخدمــة )الخدمــات( وتســود وتحــل محــل أي اتفاقيــات أو 

تعهــدات أو ترتيبــات أو تفاهمــات خّطيــة أو شــفهية ســابقة بيــن الطرفيــن والمتعلقــة بالخدمــة )الخدمــات(.
يجب أن يضمن العميل أن جميع شروط وأحكام هذه االتفاقية تم االلتزام بها من جانب العميل النهائي.

سياسة االستخدام المقبولة
أن الهدف من سياسة االستخدام العادل هو توضيح األنشطة التي ال يجب االشتراك فيها أثناء تقديم موبايلي للخدمات.

قبول التغيير
يجوز لشركة موبايلي ومن وقت إلى آخر تغيير سياسة االستخدام المقبولة

النفاذ غير المصرح: 
اليقبــل منــح أو محاولــة النفــاذ بــدون تصريــح إلــى الحواســب اآلليــة أو الشــبكة أو الحســابات التــي تمتلكهــا موبايلــي أو طــرف خارجــي. و 
لــن تقبــل األنشــطة ذات الصلــة بمحــاوالت النفــاذ إلــى الحاســب اآللــي أو معــدات أو المعــدات المملوكــة مــن جانــب أطــراف أخــرى لشــركة 

موبايلــي ويجــوز أن تشــمل تلــك األنشــطة المســح الضوئــي أو أنشــطة جمــع المعلومــات األخــرى.

انتهاك حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية
لــن تراقــب أو تتداخــل موبايلــي فــي المحتــوى الــذي يتــم نشــره علــى معــدات العميــل. ويجــب علــى مســتخدمي الخدمــات فــي جميــع األوقــات 
ــق أو  ــة التطبي ــر واجب ــع والنش ــوق الطب ــن حق ــك أي م ــور ال تنته ــا للجمه ــرها وتوفيره ــم نش ــي يت ــات الت ــع المعلوم ــن أن جمي ــد م التأك

مطالبــات الملكيــة الفكريــة.

شروط االستخدام
لــن يســتخدم العميــل الخدمــة )الخدمــات( بشــأن )أ( إرســال الرســائل التــي تســبب تهديــد أو تحــرش أو إزعــاج أو امتعــاض أو رغبــة ال أســاس 
لهــا ألي شــخص أو كيــان قانونــي أو شــركة مهمــا كانــت )ب( أي أغــراض أخــرى مضللــة أو إجراميــة أو غيــر قانونيــة بمــا يشــمل علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر االختــراق أو الرذيلــة أو القمــار أو بــذاءة أو لتنفيــذ أي أنشــطة تتناقــض مــع القيــم االجتماعيــة أو الثقافيــة أو السياســية أو 

االقتصاديــة أو األخاقيــة و/أو الدينيــة ومصالــح المملكــة العربيــة الســعودية أو الحكومــة أو األفــراد.



استخدام المعلومات
يوافــق العميــل علــى اســتخدام الخدمــات فقــط لموظفــي العمــل واألغــراض القانونيــة وأن العميــل لــن يســتخدم أي معلومــات أو روابــط 

مدرجــة فــي الخــوادم فــي أي مطالبــة أو إجــراءات قانونيــة أو قضايــا أو إجــراءات ضــد موبايلــي أو مورديهــا أو شــركاتها التابعــة.

ال يجوز للعميل: 
إعــان أو إفــراغ أو نشــر أو عــرض أو تشــفير أو إعــادة إصــدار أو إرســال أو بخــاف ذلــك توزيــع و/أو نشــر معلومــات أو مــواد والتــي )1( تشــكل 
أو تشــجع علــى ســلوك قــد يشــكل اعتــداء إجرامــي أو يــؤدي إلــى ظهــور مســؤولية مدنيــة )2( محمــي بحقــوق الطبــع والنشــر أو حقــوق 
ــب أو  ــة أو التعص ــج العنصري ــوق )3( تروي ــل الحق ــن حام ــح م ــى تصري ــول عل ــدون الحص ــا ب ــتقة منه ــال المش ــة أو األعم ــة الفكري الملكي
ــوال أو  ــخصية أو أم ــات ش ــرور أو معلوم ــات الم ــب كلم ــر )4( تطل ــخص آخ ــأي ش ــرش ب ــن التح ــع ع ــرش أو تداف ــة أو التح ــة لألقلي الكراهي

ــات. بضائــع و/أو خدمــات أو بخــاف ذلــك تطلــب معلومــات لألغــراض التجاريــة أو غيــر القانونيــة )5( التــي تشــمل اإلعان
االشتراك في أي سلوك ينتحل صفة أي شخص أو احترافي مرخص أو أعمال أو كيان قانوني بما يشمل الموظفين والوكاء.

يســتخدم الخدمــات بــأي طريقــة عكــس القانــون أو التــي تؤثــر بشــكل ســبلي علــى اســتخدام الموقــع علــى اإلنترنــت مــن جانــب مســتخدمين 
آخريــن بمــا يشــمل اإلعــان أو إرســال المعلومــات األخــرى أو البرمجيــات التــي تشــمل فيروســات أو عناصــر مدمــرة أخــرى. 

ــوى مســتخدم و/أو إيقــاف أو إنهــاء  ــق رغبتهــا فــي رفــض أو حــذف أي محت ــزام( وحســب مطل ــي بالحــق )ولكــن ليــس الت تحتفــظ موبايل
ــة انتهــاك هــذه الشــروط أو ألي ســبب آخــر.  ــد انتهــاك أو محاول ــدون إشــعار عن الخدمــات ب

الروابط
قــد تشــمل الخدمــات روابــط إلــى مواقــع إلكترونيــة أخــرى ليســت تحــت رقابــة موبايلــي. وموبايلــي لــن تكــون مســؤولة عنهــا ولــن تقــدم 
ــة أو  ــع مرتبط ــال مواق ــن خ ــاء م ــتخدام أو إفش ــات اس ــات أو ممارس ــع معلوم ــط أو جم ــع مرتب ــوي أي موق ــص محت ــان يخ ــد أو ضم تعه
أي رابــط مــدرج فــي موقــع مرتبــط )ويشــار إليهــا جميعــًا بـ«المواقــع المرتبطــة«(. يتحمــل العميــل مســؤولية التأكــد مــن أي معلومــات 
مدرجــة فــي المواقــع المتصلــة قبــل االعتمــاد عليهــا. كمــا أن المعلومــات المدرجــة فــي المواقــع المتصلــة يجــوز تغييرهــا أو تحديثهــا فــي 
أي وقــت بــدون إشــعار مســبق. أن الروابــط مقدمــة للعميــل فقــط للمائمــة وإدراج أي روابــط ال يشــير إلــى االعتمــاد أو التحقيــق أو التأكيــد 
مــن جانــب موبايلــي ألي موقــع متصــل. أن اســتخدام العميــل للمواقــع المتصلــة تحــت مســؤولية العميــل الخاصــة وقــد يخضــع لألحــكام 

والشــروط المدرجــة فــي المواقــع المتصلــة والتــي يجــب علــى العميــل تحديــد موقعهــا ومراجعتهــا.

المحتوى:
جميــع النصــوص والتعليقــات والرســائل والمعلومــات والبيانــات والرســومات والترابــط والمقــاالت والصــور والرســومات واألعمــال الفنيــة 
والبرمجيــات والعامــات التجاريــة والشــعارات واألصــوات والموســيقى والفيديــو والكــود بمــا يشــمل على ســبيل المثــال ال الحصــر التصميم 
والتنظيــم واالختيــار والتعــاون والتعبيــر »شــكل أو شــعور« والترتيبــات لمــا ذكــر أنفــًا )ومعــًا »محتــوى«( فــي الخدمــات ملكيــة ومملوكــة 
أو خاضعــة للســيطرة أو مرخــص بهــا مــن جانــب أو إلــى موبايلــي وتحميلهــا القوانيــن المطبقــة والحقــوق )بمــا يشــمل علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر( قوانيــن العامــات التجاريــة وحقــوق الطبــع والنشــر حقــوق الملكيــة الفكريــة األخــرى المختلفــة والقوانيــن وقوانيــن التجــارة 
غيــر العادلــة. وتمنــح موبايلــي العميــل حــق غيــر حصــري وغيــر قابــل للتحويــل الســتخدام »المحتــوى« والخدمــات المقدمــة بشــرط )1( أن 
ال يحــذف العميــل أي إشــعارات ملكيــة )2( أن يكــون هــذا االســتخدام لألغــراض الشــخصية غيــر التجاريــة )3( ال يشــارك العميــل أو يســمح 
بالنفــاذ إلــى تلــك المعلومــات علــى أي حاســب آلــي متصــل بشــبكة أو بــث مهمــا كان نوعــه )4( أن ال ينفــذ العميــل أي تعديــات علــى تلــك 

المعلومــات و)5( ال يقــدم العميــل أي مطالبــات أو تعهــدات أو ضمانــات فيمــا يتعلــق بتلــك المعلومــات.

محتوى المستخدم
مــن خــال اإلعــان أو اإلفــراغ للخدمــات فــأن أي نــص أو تعليــق أو رســائل أو معلومــات أو بيانــات أو رســومات أو مقــاالت أو صــور أو رســومات 
أو التوضيحــات أو األعمــال الفنيــة أو البرمجيــات أو العامــات التجاريــة أو الشــعارات أو األصــوات أو الموســيقى أو الفيديــو أو األكــود أو أي 
شــكل آخــر مــن المحتــوى أو المعلومــات )ومعــًا »محتــوى المســتخدم«(، يضمــن العميــل بأنــه يمتلــك جميــع الحقــوق و/أو حصــل علــى 
ــوى المســتخدم  ــق بمحت ــح و/أو التراخيــص )يشــار إليهــا بـ«المخالصــة«( فيمــا يتعل ــازل و/أو التصاري ــة و/أو التن موافقــات األطــراف الثالث
ــى  ــول عل ــة )2( الحص ــأي طريق ــي ب ــب موبايل ــن جان ــتخدم م ــوى المس ــتخدام محت ــى اس ــرض عل ــن يعت ــث ل ــرف الثال ــل أو الط وأن )1( العمي
ــه  ــد يعلن ــتخدم ق ــوى المس ــارك لمحت ــه مش ــى أن ــر عل ــذي يظه ــي ال ــد اإللكترون ــوان البري ــوان و/أو عن ــل أو العن ــم العمي ــة باس المخالص
العميــل أو يتشــارك فيــه أو بخــاف ذلــك يتوافــق مــع الخدمــات حيثمــا يكــون واجــب التطبيــق وإفشــاء و/أو عــرض تلــك المعلومــات وأي 
معلومــات أخــرى تظهــر فــي أو تترافــق مــع محتــوى المســتخدم )3( يقــر العميــل ويوافــق بــأن موبايلــي ليســت مســؤول عــن أي خســائر أو 
أضــرار أو فســاد قــد يحــدث فــي محتــوى المســتخدم أو أي محتــوى قــد يطالــب بــه العميــل علــى أنــه ملكــه و)4( يقــر ويوافــق العميــل علــى 



أن أي محتــوى مســتخدم يقدمــه العميــل للعــرض فــي نطــاق الخدمــات ســيعتبر غيــر ســري. ويجــوز أن تعــدل أو تحــذف موبايلــي أي مــن أو 
كامــل محتــوى المســتخدم الــذي يــؤدي إلــى انتهــاك تلــك الشــروط بــدون تحمــل مســؤولية نتيجــة لذلــك. موبايلــي ليســت مســؤولة عــن 
محتــوى المســتخدم مهمــا كان. ويفهــم ويوافــق العميــل علــى أن موبايلــي لــن تكــون مســؤولة عــن أي نفــاذ أو اســتخدام أو إفشــاء ألي 

معلومــات يدرجهــا العميــل فــي أي محتــوى مســتخدم. 


