
 1 

 الشروط واألحكام

 

 2020 نوفمبر 16تاريخ أخر تحديث: 

 
 مقدمة
 Ustudyبكم في منصة  ا  مرحب

  ةمنصتهدف Ustudy ق الباحثين عن المعرفة بالحصول عليها عن طريمساعدة الطالب الجامعيين و إلى

 .من قبل أكاديميين أكفاء منصة عبر حصص مباشرة أو مسجلةال
  تقدم منصةUstudy  المنصة،  أون الين من خالل والدورات المسجلة والمباشرة ة من الدروساالستفادخدمات

دية السعو داخل المملكة العربية "الطالب" والمستفيدين منها "المعلمين" فتتيح المنصة لمقدمي الخدمات
 .وتقديمها بشكل إلكتروني االتفاق على الخدمات من خالل المنصة وخارجها

 خدمينامستونحن نوصي  ،منصةه بعناية تامة قبل البدء في استخدام اليرجى قراءة شروط االستخدام أدنا 
دمات قدم خن، فنحن باستخراج نسخة مطبوعة من هذه الشروط إلمكانية الرجوع إليها عند الحاجة في المستقبل

 المنصة وفق الشروط واألحكام اآلتية:
 أوال : التعريفات

 : العقد اإللكترونيا  ثاني
  ظامية: األهلية النا  ثالث
 : الموافقةا  رابع
 : سياسة تسجيل الحسابا  خامس
 : سياسة االستخدام المقبول للمنصةا  سادس
 : سياسة تحديد أسعار الدروسا  سابع
 : سياسة الدفعا  ثامن
 : مستحقات الُمعلما  تاسع
 : تحويل األموالا  عاشر

 حادي عشر: سياسة اإللغاء واسترداد األموال
 نشرثاني عشر: حقوق التأليف وال
 ثالث عشر: العالمات التجارية
 رابع عشر: إخالء المسؤولية
 خامس عشر: سياسة التقييمات

 سادس عشر: توفير المنصة والخدمات
 سابع عشر: االتصاالت
 ثامن عشر: اإلشعارات

 تاسع عشر: التعديالت واإللغاء
 عشرون: االختصاص القانوني والقضائي

 واحد وعشرون: اللغة
 ويماثنان وعشرون: التق

----------------------- 

 أوالً: التعريفات
"Ustudy كتروني ليشير إلى الموقع اإل أو "ضمير المتكلم" "ضمير الملكية""نحن" أو "المنصة" أو " أو

Ustudy24.com  وتطبيقUstudy  ية بالمملكة العرب لومـنشر العالذي يعمل على منصات آبل وأندرويد، ومؤسسة

 السعودية.

كال، بأي شكل من األش Ustudyيشير إلى كل شخص يستخدم منصة  أو "أنت" أو "ضمير المخاطب""المستخدم" 

 :، وتطبق عليه أحكام هذه االتفاقيةأو معلم أو طالب أو مستخدم مسجل لدينا وسواء كان زائرا  
 يشير إلى كل شخص متخصص يقدم الدروس للطالب من خالل المنصة. "الُمعلم"

 طالب يطلب االستفادة من الخدمات التي يقدمها المعلم من خالل المنصة. يشير إلى كل "الطالب"
 تشير على الدروس والحصص التي يقدمها المعلم ويستفيد منها الطالب من خالل المنصة. "الدروس"
ات تشير إلى هذه الشروط واألحكام بما تتضمنه من شروط وحقوق والتزامات وإرشادات وغيرها من المعلوم "االتفاقية"

واإلرشادات المتعلقة باستخدام المنصة أو تسجيل الحساب أو الدخول أو التصفح أو استخدام خدماتنا، وكذلك سياسة 
الحالية أو المستقبلية، وأي اتفاقات خاصة تتم بين المنصة من  الخصوصية وكافة السياسات المتعلقة باستخدام خدماتنا
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تمت من خالل وسائل إلكترونية أو السلكية أو كانت مكتوبة أو مطبوعة  ناحية وأي من مستخدميها من ناحية أخرى سواء
 بما في ذلك أي عقود أو اتفاقيات خاصة يتم توقيعها مع المستخدم.

 تشير إلى األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. "األنظمة"
 

ً ثاني  : العقد اإللكترونيا
تتوافر  إللكترونيلعقد ابمثابة عقد إلكتروني بينا المنصة وبينك، وأن هذا ا أنت تعلم وتوافق على أن هذه االتفاقية .1

ات وسياس فيه كافة الشروط النظامية، وتقر بإطالعك عليها وموافقتك على كل ما ورد بها من شروط وبنود
تاريخ  ناشر موممارسات، وال يحق لك في أي وقت من األوقات عدم االعتراف بهذه االتفاقية، وستطبق بأثر مب

 تسجيلك بالمنصة أو استخدامك لها بأي شكل من األشكال.
لحصول لستخدمه يبصرف النظر عن نوع الجهاز الذي  شروط وأحكام هذه االتفاقية على المستخدمتطبق هذه  .2

 (.وغيرها من االجهزة – هاتف جوال -كمبيوتر محمول  -على خدماتنا )سواء كان جهاز كمبيوتر 
أية  ها بمعالجةلخاصة بنا، التي تحدد الشروط التي نقوم بموجبا الخصوصيةياسة س أيضا   هذه االتفاقيةتتضمن  .3

ة ه المعالجعلى هذ نا، فإنكم توافقونمنصتبيانات شخصية نحصل عليها منكم، أو التي تقدمونها لنا. وباستخدامكم 

 .وتتعهدون بأن جميع البيانات التي تقدمونها هي بيانات دقيقة وصحيحة
 

ً ثالث   : األهلية النظاميةا
توافر فيهم يأن  Ustudyتقر بأن لديك أهلية نظامية كاملة للموافقة على هذه االتفاقية، فيشترط في مستخدمي منصة 

 الشروط اآلتية:

ا فأكثر، فإذا كان المستخدم أقل من ذلك فيجب عل 18أن يكون المستخدم قد بلغ من العمر  .1 يه استخدام عام 

هذا لي أو الوصي عليه، ويحق للمنصة وقف عضوية أي مستخدم نكتشف مخالفته لالوالمنصة تحت إشراف 
 الشرط.

مستخدم متع التإلبرام العقود والدخول معنا في هذه االتفاقية، فيشترط  يجب أن يكون المستخدم مؤهل نظاما   .2
 باإلدراك والتمييز وأال يتوافر في جانبه أي أمور تعيب إرادته كالجنون والعته والسفه.

 حقق منفي جميع األحوال أنت تستخدم المنصة على مسؤوليتك الشخصية، ولن تكون المنصة مسئولة عن الت .3
ق كل سن أي من مستخدمي المنصة أو إشراف أحد الوالدين أو الوصي أو توافر اإلدراك والتمييز في ح

 مستخدم.
 

ً رابع  : الموافقةا
عد وي فيها، م الواردةلتزام بكافة األحكاعلى االوالموافقة  يةهذه االتفاق تؤكد على قبول، فإنك المنصةباستخدام  .1

ك طبق ذلوفي حال سحب موافقتك في أي وقت من األوقات فسوف ي ذلك توقيع إلكتروني على هذه االتفاقية،
 لتي ترتبتاظامية بأثر مباشر من تاريخ إعالن رغبتك في االنسحاب من هذه االتفاقية، مع بقاء كافة اآلثار الن

 .ل فترة سريان االتفاقية عليك، وأي آثار نظامية أخرى واجبة النفاذ في حقك مستقبال  خال
 .المنصة، يجب عليكم عدم استخدام االتفاقية أو أي من بنودهافي حال عدم موافقتكم على هذه  .2

 

 تسجيل الحسابسياسة : اً خامس
مطلوبة يانات الهذه الحالة تزويدنا بالبويجب على المستخدم في تتيح المنصة لمستخدميها تسجيل الحساب بها،  .1

 في استمارة التسجيل االلكترونية المتاحة من خالل المنصة.
ذا ه ألغراض غراض تسجيل الحساب أومثله ألي عمنأو  هعن نفس زودنا بهابأن المعلومات التي  يقر المستخدم .2

ث تلك خدم على الفور بتحديالمستتعهد يو ومحدثة،مات وافية وصادقة ودقيقة وسارية التعاقد هي معلو
 المعلومات كلما طرأ عليها أي تغيير أو القيام بإبالغنا بتلك التغييرات.

 اوال يفرض هذ يحق للمنصة اتخاذ كافة اإلجراءات األمنية الالزمة لتوثيق الحساب والتحقق من صحة بياناته، .3
 دينا.الحق علينا أي التزام نظامي بضرورة توثيق كافة الحسابات المسجلة ل

، لضمان جدية ا  ليمتتاا  يوم 60يحق للمنصة إلغاء الحسابات التي لم يتم تفعيلها أو غير النشطة لمدة أكثر من  .4

 وفاعلية تسجيل العضوية لدينا.
إلى  يحظر على المستخدم التسجيل لدينا بأكثر من حساب، كما يحظر على أي مستخدم قمنا بحظر دخوله .5

سواء  تابية،ب من األسباب من التسجيل لدينا دون الحصول على موافقتنا الكالمنصة أو إلغاء حسابه ألي سب
 كانت في شكل إلكتروني أو كانت خطية.
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 هيفو التصرف أأو االتجار به  كلمة المرورو/أو اسم المستخدم أو  هحساب ةمشارك أوبيع  يحظر على المستخدم .6
لحصول ادون  فويض الغير بالدخول إلى حسابهالمستخدم بعدم تتعهد يو ،أو مشاركته لمصلحة أي طرف ثالث

 هابرية حسسعن الحفاظ على  في جميع األحوال يكون المستخدم وحده هو المسئول بشكل كاملو ،على موافقتنا
 ه.ة استخدام جهاز الحاسوب الخاص بوكذلك الحفاظ على خصوصي هالخاصة ب مروروكلمة ال

ب أنشطة تحدث في الحسا وكذلك عن أيالمنصة على  ول عن سرية التفاصيل الخاصة بحسابكئأنت المس .7
عليك  إذا كان لديك مخاوف من أن الحساب الخاص بك يتم استخدامه من خالل شخص آخر، يجب، فالخاص بك

 العمالء. التواصل معنا من خالل خدمة دعم
لك وذ خر،آتخدم لحساب أي مس رح بهحدوث أي استخدام غير مص ةفي حاليتعهد المستخدم بإبالغنا على الفور  .8

ي أو أكل عطل أو ضرر  المستخدم نتيجةتحمل يو التابعة لنا، والبرمجياتمنصة أمن وخصوصية اللضمان 
 منصة.ذى تتعرض له الأ

ال حسابك في لغاء حإحجب الخدمة عنك أو في  في جميع األحوال، أنت تعلم وتقر بالموافقة على أحقية المنصة .9
وتعتبر  ،كل عامبوجه خاص أو أي بند من بنود هذه االتفاقية بش ذه السياسةحكام أي بند من بنود همخالفتك أل

في  لك الحق وليس المنصةعن المدة المتبقية من االتفاقية من حق  للمنصةجميع المبالغ المدفوعة منك بذلك 
 .المطالبة بأية مبالغ أو نهاية مدة تعاقد أو بدل أو عطل أو ضرر أو غيره

كم، اصة برور الخحساب المستخدم أو كلمة الم يعلمغيركم  ا  ان يساوركم أدنى شك بأن أحدأو ك إذا كنتم تعلمون .10

 info@ustudy24.comي: على العنوان التال ا  يجب عليكم إخطارنا بذلك فور
 

ً سادس  : سياسة االستخدام المقبول للمنصةا
يك تفاقية عللك االتتوافق على تطبيق  وخارجها، وبالتالي فأنت توفر المنصة خدماتها بالمملكة العربية السعودية .1

لقوانين ا مع احتى لو تعارضت مع القواعد المكملة في بلد، أما إذا تعارضت هذه االتفاقية أو أي من أحكامه
 .اآلمرة في بلد يجب عليك في هذه الحالة التوقف عن استخدام المنصة فورا  

 أوصائص ون أي ضمانات بتوفير أي ميزات أو خدلتوافرها عبر المنصة  خدمات المنصة يتم توفيرها وفقا   .2
 سمات إضافية غير تلك المتوفرة بالخدمات، ويقبلها المستخدم بحالتها.

لك ذما في بيجب على المستخدم االلتزام بأحكام هذه االتفاقية وأي تعليمات صادرة له من إدارة المنصة،  .3
 صة.ضوابط استخدام الحساب وااللتزام بآليات التعامل عبر المن

لبيانات ابتلك  قد تطلب منك المنصة من حين آلخر تزويدنا ببعض البيانات، وفي هذه الحالة يجب عليك تزويدنا .4
 صحيحة ودقيقة ومحدثة وعلى مسئوليتك الشخصية.

ام خدم استخدلى المستيحظر عو ،للسياسات المعتمدة من جانبنا ووفقا  ألهداف الموقع  لالستخدام وفقا   نانتيح خدمات .5
 استغاللنا لتحقيق أي أغراض تجارية. أوتجارية أو بيع كل أو بعض خدماتنا نصة ألي أغراض الم

الترخيص  يعه أونتيح خدماتنا لالستخدام الشخصي فقط، وبالتالي يحظر عليك التنازل عن حسابك أو تداوله أو ب .6
 للغير باستخدامه دون الحصول على موافقتنا.

شروع مو غير النظامي، ويحظر عليك استخدام خدماتنا بشكل غير قانوني أنتيح خدماتنا لالستخدام المشروع و .7
 أو يتعارض مع األنظمة المعمول بها أو يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.

جي أو الوحيد عن أي مشاركة منك على خدماتنا في شكل تعليق أو رفع صورة أو محتوى خار المسئولأنت  .8
بين في تواصل مباشر بينك وو )الفيديو(  (الميكروفون) عبرث إضافة رابط خارجي أو من خالل التحد

 .مستخدمين آخرين أو بينك وبين الُمعلم
ب حصة او طل و مسجلةمباشرة أ ول الوحيد عن أي محتوى تقوم برفعه على المنصة إلنشاء حصةئأنت المس  .9

لقواعد اما يخالف  يتضمنهذا المحتوى وأنت تقر بأنك تعرض نفسك للمساءلة القانونية إذا كان  او منهج
 .أو يخالف األنظمة المعمول بها أو ينتهك أي حق من حقوق الغير واآلداب العامة

احة على تهدف لتوفير المساعدة للطالب وأنك توافق صر  Ustudyأنت تقر بأن الخدمات الُمقدمة من منصة  .10

م تلتزم بهذه لا في إيقاف حسابك إذا بحقه Ustudyمنصة  االمتثال للمبادئ المجتمعية واآلداب العامة وتحتفظ

 .المبادئ وذلك في أي وقت ودون سابق إنذار
صي شكل شخبأنت تتعهد بأن استخدامك لخدمات المنصة ال يتسبب بإيذاء أو إزعاج أو مضايقة اآلخرين سواء  .11

ي داخل الطبيع على أي مواد ُمهينة أو ُمسيئة أو تعرقل سير الحوار يحتويأو في المشاركات العامة وأنه ال 
 .المنصة

ام أو استخد ا  ديدو تشكل تهيحظر بشكل مباشر أو غير مباشر استخدام لغة غير مقبولة أو مهينة أو ألفاظ نابية أ .12
 و عقلية.أو متعصبة لدين أو عرق أو جنس أو أصل أو إعاقة جسديه أ عنيفة طريقة

تقدم معلومات مؤذية تتعلق بممارسات  ويحظر بشكل مباشر أو غير مباشر إثارة أي نقاشات تشجع أو تحث أ .13
لمتفجرات، المخدرات، إجرامية أو غير قانونية بما في ذلك دون حصر )األسلحة، العنف، المواد اإلباحية، ا
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، انتهاك حقوق العالمات التجارية واألسرار التجاري، عمال القرصنة، انتهاك حقوق التأليف النشرالفيروسات وأ
أو فيديو و صور كما يحظر نشر أو تضمين المنصة أي عناوين مواقع الكترونية أانتهاك حقوق الخصوصية(، 

 .د تتضمن أي مما ذكرق أو نصوص أو رسائل
واقع م حسابات و تداولأرقام الهواتف الشخصية أو العناوين المنزلية أتبادل يحظر بشكل مباشر أو غير مباشر  .14

انونية، ؤولية قينا أي مسال تقع علكما أنه اءات خارجية. و االتفاق على عمل لقالتواصل االجتماعي الشخصية أ
  ألي خطر عن عدم التزامك بهذا الحظر. و أدبية في حالة تعرضكأصلية أو تبعية، أ

 ي هذه، وفو مضللةالعامة او تقديم معلومات زائفة أ و الشخصياتيحظر عليك انتحال شخصيات موظفينا أ .15
 ن المعموللقوانيءات الالزمة للكشف عن هويتك الحقيقية وتطبيق أحكام االحالة يحق للمنصة اتخاذ كافة اإلجرا

 . بها
و ا أخدماتن اآلخرين أو منو قدر يحظر بشكل مباشر أو غير مباشر القيام بأعمال تنتقص أو تحط من قدرنا أ .16

 و ألي من مستخدمي خدماتنا. بب بضرر مباشر أو غير مباشر لنا أالقيام بنشر أي محتوى يتس
، كما ة أخرىأو نسخها أو تعديلها أو تقليدها أو بثها من خالل أي وسيل تداول محتويات المنصة عليك يحظر .17

 Ustudyملك لمنصة  المنصة تعدمحتويات  أنحيث  تجاريا  متاح من خالل المنصة استخدام أي محتوى  يحظر

 .ا حق التصرف فيهاوله الحقوق المحفوظةتعتبر من وحدها و
لدروس ي وسيلة تواصل خارجية من خالل المنصة سواء عبر المحادثات والرسائل أو ايحظر عليك إرسال أ .18

نوان عال أو لذلك يعتبر أي رقم جو ا  المباشرة أو من خالل أي وسيلة أخرى متاحة من خالل المنصة، وتفسير
في  ي معرفبريد الكتروني أو عنوان جغرافي أو أي بيانات تحدد هوية الشخص أو تمكن من االتصال به أو أ

 مواقع التواصل االجتماعي وسيلة من وسائل التواصل.
مذكور في سياسة حصص التي تتم على المنصة كما هو رصد جميع البحق تسجيل و Ustudyتحتفظ منصة  .19

ت لخدماذلك لتحسين اواإلطالع على كافة المحادثات والرسائل وأي بث مباشر أو غير مباشر، و الخصوصية
نين للقوا ألحكام هذه االتفاقية أو في حال حدوث أي تجاوزاستخدام لخدماتنا، و ءةورصد أي إسا المقدمة

لك كامل تمتمنصة فإن ال أو أي من خدماتنا استخدام المحتويلآلداب واألخالق العامة أو إساءة المعمول بها أو 
اللجوء و محادثات،كافة المحتويات التي تم رصدها بما في ذلك التسجيالت والرسائل والالحق في استخدام 

  .وحق أي مضرورلإلجراءات القانونية بما يحفظ حق المنصة 
قية ذه االتفاحكام هنقوم بتقييم واتخاذ أي قرار بمحض ارادتنا لتحديد وجود أي خرق ألي من البنود السابقة أو أ .20

 ونتخذ اإلجراءات التي نراها مناسبة، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر:
 يه إليك أو السحب الفوري المؤقت أو الدائم لحقك في استخدام خدماتنا. توجيه تنب -
 اتخاذ إجراءات قانونية بحقك لتعويضنا عن أي أضرار. -
 اإلفصاح عن المعلومات الضرورية إلى السلطات المختصة إذا تطلب األمر ذلك. -
 وفق ا لرؤيتنا. ماليةخصم مبالغ  -

قنية أو من األخطاء الت ةكون خاليتسبأن المنصة وخدماتها  وال تقدم أي ضمانات Ustudyمنصة  تتعهد ال .21

ى مات أو على الخداعتمادك عل قانوني في حالة ال تقع علينا أي مسؤولية أو التزام، وبالتالي أخطاء في المحتوى

ب ط، ويج، فالمحتوى لدينا مخصص ألغراض تقديم خدماتنا فقالمحتوى أو أي شخص تم تبليغه بهذا المحتوى

 .التحقق من المحتوى بشكل كامل قبل االعتماد عليه بأي شكل من األشكالعليك 
عدم  نال يضم االستخدام فإن ذلك حكامالمنصة االلتزام بشروط وأ يمستخدمننا نطلب من كافة على الرغم من أ .22

انونية ق سؤوليةمأو عدم االلتزام بها، وبالتالي فالمنصة ال تتحمل أي الشروط  قيام بعض المستخدمين بانتهاك
 ناشئة عن أي أضرار تصيبك نتيجة انتهاك هذه االتفاقية من جانب أي من المستخدمين اآلخرين.

 هدمين مستخأنت تعلم وتوافق على أن أي محتوى أو تعليقات أو آراء يتم تقديمها عبر المنصة بواسطة أي م .23
أن بمانات ضبالتالي ال نقدم أي يعبر عن رأي هذا المستخدم وحده، وال يعكس وجهة نظر أو توجه المنصة، و

 .ا  بة دائمالصائ يكون هذا المحتوى خالي من األخطاء أو متوافق مع المعايير العلمية أو أنه يمثل وجهة النظر
اليف والتك والخسائر واألضرار اإلجراءات القانونيةالمطالبات و مقابل كافةأنت توافق على تعويضنا عن و .24

دمات أو مك للخقبلك فيما يتعلق باستخدا غفال منن أي تضليل أو تصرف أو إع أ، التي تنشالنفقات القانونيةو
 . الشروط واألحكامي من هذه عدم التزامك بأ

رى غير قوق أختقتصر الحقوق الممنوحة لك من قبلنا على تلك الواردة في هذه االتفاقية، وبالتالي فإن أي ح .25
 منصوص عليها في هذه االتفاقية تحتفظ بها المنصة.

ه صة بهذقد يرتبط بخدماتنا االستعانة بخدمات جهات أخرى، وهذه الخدمات يطبق عليها شروط وسياسات خا .26
فالمنصة ال  الجهات، وبالتالي يجب عليك اإلطالع على تلك االتفاقيات قبل استخدام خدمات الجهات األخرى،

 ذ أحكامها.ن هذه االتفاقيات أو مدى التزام تلك الجهات بتنفيأتقدم أي ضمانات بش
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ً سابع  الدروس أسعارسياسة تحديد : ا
الدروس  تقديم ، وتنظم المنصة عمليةيكون للمعلم الحق في تحديد أسعار الدروس التي يقدمها من خالل المنصة .1

 .واالستفادة منها
 ةت المدفوعقبل استخدام الخدمايجب عليك  ، وبالتاليأخرى إلىقد تختلف من دولة  األجرالدروس المدفوعة  .2

 .سيتم دفعهامن الرسوم التي  التأكد
الصلة  انات ذاتتم إدخالها في الخكامل المسؤولية عن التأكد من صحة المعلومات التي يوحده يتحمل المستخدم  .3

 .بالدفع
غراض أل عملية الحجز والدفعبالحصول واالحتفاظ بنسخة من إيصال إتمام مستخدميها  Ustudyتوصي منصة  .4

 اعد في حل النزاعات التي قد تنشأ. والتي تس تحفظ البيانا
لم ور صالحة المستخدم لعملية غيتعرض  إال في حال ثبوت الرسوم غير مستردة يعلم المستخدم ويوافق على أن .5

 من جودة أو الطالب بخصوص مستوى الشرححالة وجود شكوى من  و فييستفد من الدروس بشكل فعلي، أ
لواجب ا سنحدد مقدار القيمةلتسجيل للبت في صحة الشكوى، وع لفي هذه الحالة سوف يتم الرجوف الدروس

 لتقديرنا. ا  ردها أو خصمها وفق

 

 ثامن ً  : سياسة الدفعا
، ر كاردا، ماستفيزوسائل الدفع: مدى،  أحدعبر  يتم دفع مقابل الدروس من خالل وسائل الدفع المتاحة بالمنصة .1

ختلف من ع قد تئل الدفع والعمالت المستخدمة في الدفوأنت تعلم وتوافق على أن وسا وبعملة اللاير السعودي،
 وقت آلخر.

يم طلب األسعار الخاصة بالدروس التي يرغب في االستفادة منها قبل تقدى عل االطالعيجب على الطالب  .2
 الحجز.

 منصة.ال موافقةإال ب النقصان أوالمبالغ التي يدفعها الطالب من خالل المنصة نهائية، وال يجوز تعديلها بالزيادة  .3
ن أي نات بشأمن الطالب خارج المنصة، وال تقدم المنصة أي ضماالمنصة غير مسئولة عن أي مبالغ يتم دفعها  .4

 مدفوعات خارجية ولن تتمكن المنصة من رد أي من المبالغ أو اعتماد أي شكوى بشأنها.
تيال تقع اح أو ي أعمال قرصنةالمنصة ال تتحمل نتيجة أي خطأ في عملية الدفع، كما ال تتحمل المنصة نتيجة أ .5

 اتخاذ معايير السالمة واآلمان. الطالب ، لذا يجب علىبالطالبعلى وسائل الدفع الخاصة 
 كافة الرسوم المتعلقة بعملية الدفع أو تحويل األموال للمنصة. الطالبيتحمل  .6
 ة المختصة.ضريبة القيمة المضافة "إن وجدت" على أن يتم دفعها للجهات الضريبي الطالبيتحمل  .7
 

ً تاسع  : مستحقات الُمعلما
س الدر إجمالي قيمة% من 75 من كل درس أو دورة مسجلة أو مباشرة نسبةسعودي الغير المعلم  يحصل .1

لى ا، وتتحمل المنصة رسوم التحويل من الطالب كرسوم تقديم خدمة %25 على نسبة Ustudyتحصل منصة و

 .الموقع
س الدرقيمة جمالي % من إ80على نسبة و مباشرة ورة مسجلة أعودي من كل درس أو دالمعلم الس يحصل .2

لى اوتتحمل المنصة رسوم التحويل من الطالب ، % كرسوم تقديم خدمة20 على نسبة Ustudyتحصل منصة و

 .الموقع
 

 األموال تحويل: اً عاشر
ر يوم محدد اختيا ويتممن كل شهر ميالدي،  30لى إ 27 خالل الفترة من ا  شهري للمعلم مواليتم تحويل األ  .1

 باالتفاق مع الُمعلم. ا  الحق
 عودي.لاير س 300للمعلم  الشهري ز الدخلرسوم الخاصة بالتحويل في حالة تجاوالتتحمل المنصة جميع  .2
، او ديسعو لاير ١٧.٧٥ تحويل قدرها رسوم حمل الُمعلميتلاير سعودي  300إذا كان دخل المعلم أقل من  .3

  . ويللاير حينها تتحمل المنصة رسوم التح 300ي الموقع حتى يصل الى يمكن للمعلم إبقاء األموال ف
ير غامالت يحق للمنصة وقف عمليات التحويل بشكل مؤقت وللمدة التي تحددها المنصة في حال اكتشاف أي مع .4

  قانونية أو تنتهك أي من الشروط واألحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

 

 استرداد األموالحادي عشر: سياسة اإللغاء و
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يخ الحجز، أيام من تار ٣يحق للطالب إلغاء الخدمة التي قام بشرائها من خالل المنصة خالل مدة أقصاها  .1
 بشرط:

 .عدم تقديم الخدمات بشكل كلي أو جزئي للطالب 
  لدورات الحصول على أي من الدروس أو اعدم عدم استفادة الطالب من الخدمات بأي شكل من األشكال، أو

 عاقد عليها.المت
 ة.ساع ٢٤في حال اتفاق الطرفين على ان ال يقل مدة رفع طلب اإللغاء ب  ةمن الممكن الغاء الحص .2
  :إللغاء الحصة يجب ارسال رسالة على العنوان التاليcoo@ustudy24.com اب  او التواصل واتس

 لة على اسم حساب الطالب و عنوان الدرس وسبب اإللغاء. ، على ان تحتوى رسا 966562842573

 او يمكن  أخرى، في حالة قبول اإللغاء يتحمل الطالب كافة الرسوم البنكية المتعلقة برد األموال لحسابه مرة
 لمعلم.للطالب إبقاء المبالغ في المنصة، ويخصم من الطالب أي تكاليف أو رسوم تكبدتها المنصة أو ا

ساعات، اال في حالة اتفاق  6جيل، يجب ان يتم رفع طلب التأجيل قبل بدء الحصة المباشرة بـ في حالة التأ .3

الطرفين على تأجيل الحصة، رفع الطلب يكون عبر ارسال رسالة على العنوان التالي: 

coo@ustudy24.com   رسالة على اسم حساب  تحتويان على  ،966562842573او التواصل واتس اب

  .التأجيلالدرس وسبب  وعنوانالطالب 
ع م يتوافق أو غير مناسب أو ال ذا كان شرح المعلم سيءإبعد انتهاء الدرس ألي طالب استعادة أمواله يحق  .4

جلة، مسومراقبة  جميع الدروس في المنصة أن، حيث الخاصة بالمعلم لدينا ) انظر البند الثاني عشر (المعايير 

 رة منو الدو% من سعر الحصة أ25يتم سحب رسوم  ،أموالهاستعادة إلغاء وطلب  وفي حالة تقديم الطالب

ة منص ومتقوبعدها  الطالب وتكون هذه الرسوم اضافية على تكاليف الحصة التم تم دفعها من قبل الطالب،

Ustudy يراجعون المحتوىلدورة في مجال الدرس أو استعانة بمختصين بمراجعة الدرس عن طريق اال ،

 :عمل، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية أيام 7خالل ذلك و

 البند  ظر)اندينا معايير المعلم لأو غير مناسب أو ال يتوافق مع ن شرح المعلم سيء في حال كان نتيجة الفحص أ

طلب % الخاصة ب25إلى الرسوم  افةإلى الطالب باإلضتكاليف الدرس كاملة  إرجاعيتم  ،عشر(الثاني 

 ة،ات المنصاالستفادة منها في أي خدمة من خدمعلى ان تبقى األموال في المنصة يمكن للطالب ، االسترداد
 .على ان يتم خصم مبلغ الحصة من المعلم

 ستحق يفي هذه الحالة  ن ادعاء الطالب غير صحيح ومطالبه ليست في محلها،في حال كان نتيجة الفحص أ
 لب. لغ للطاوال يتم ارجاع أي مب، "ا  لـ "القسم عاشر طبقا   و الدورةينها المعلم مستحقاته من الدرس أح

  :يكون طلب استعادة األموال عبر ارسال رسالة على البريد االلكتروني التالي coo@ustudy24.com   
 االختبارات اثناء البيمنع مساعدة الط.   5

 ةيالمال ر حساب المعلم وحجب المبالغظالطالب اثناء االختبار سيتم ح ةغش او مساعد ةفي حال تمت عملي 
 ر حساب الطالبظوح ةالمنصي ف ةالمتواجد

 . يمنع إيقاف التسجيل اثناء وقت الدرس 6

 ةفي حال تم إيقاف التسجيل اثناء وقت الدرس سيتم حجب مبلغ الحص  

 يم المعلم ومعايير أداء المعلم: ثاني عشر: تقي
 
 المعرفة التخصصية من )مفاهيم ومبادئ ومعلومات ونحوها(  -1
 معرفة أساسية حول مفهوم المنهج.  -2
 كما مخطط له مع تالفي أي نقص.حصة تنفيذ ال -3
 اختيار طرق وأساليب التدريس المناسبة بما يتالءم مع الدرس ومستوى الطالب. -4
 هومة للطالب. شرح الدرس بطريقة واضحة ومف -5
 وضوح الصوت واالسلوب وحسن االلقاء.  -6
 سرعة اتصال انترنت  -7

 اشراك الطالب في الدرس وحثه على التفاعل مع الدرس باستخدام األسئلة والتمرينات. -8
 االستغالل األمثل لوقت الدرس بما يعود على الطالب بالفائدة.  -9

 مراعاة الضوابط والمعايير المهنية واألخالقية.  -10

 
 

mailto:coo@ustudy24.com
mailto:coo@ustudy24.com
mailto:coo@ustudy24.com
mailto:coo@ustudy24.com
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 تأليف والنشرحقوق العشر:  ثالث
، لعـلومالـمؤسسة نشر بكافة عناصرها واألفكار المعبر عنها داخلها هي مملوكة ملكية خاصة  Ustudyمنصة  .1

الرسوم،  مجيات،وبالتالي يخضع لحماية حقوق الملكية الفكرية كافة )العناصر المعنوية للمنصة، المحتويات، البر
لبيانات نات، ارقام، الرموز، الحروف، النصوص، الصور، الفيديو، قواعد البياالشعارات، القوائم، الجداول، األ

ة، ويحق المنص المتاحة، المعلومات بأنواعها، قوائم الخدمات، األسعار( وغيرها من المحتويات المتاحة من خالل
 .ي منهاللمنصة الدفاع عنها أمام كافة الجهات المختصة في حال تقليد أو نسخ أو تعديل أو تشويه أ

لمنشورة مواد انا، والمنصتباعتبارنا المالك أو الجهة المرخص لها باستخدام جميع حقوق الملكية الفكرية في  .2
ليه، لعالم. وعنحاء ا، يراعى أن تلك األعمال محمية بقوانين ومعاهدات حقوق التأليف والنشر المعتمدة في جميع أفيها

 .أو ألصحاب الحقوق على المحتوى Ustudyلمنصة  فإن جميع هذه الحقوق تعتبر محفوظة
ى األخر ما لم ينص على خالف ذلك صراحة، فإن النصوص، والفحوص، والفيديو، والصور والمواد التعليمية .3

ب. رات فحسنا هي لالستخدام الشخصي الخاص بكم فيما يتعلق بهذه الدومنصتالواردة في الدورات المقدمة على 
 نامنصت والدورات الدراسية الرقمية والمقاالت وغيرها من المعلومات علىوتستخدم بعض الوثائق المرجعية 

خضع لومات يويراعى أن استخدام هذه المع، ا  أو في حدود االقتباس المسموح به قانون بتصريح من أطراف ثالثة
واعد بهذه الق تزاملنا فإنكم توافقون على االمنصتلقواعد وشروط معينة سيتم نشرها مع تلك المعلومات. وباستخدامكم ل

أي محتوى علقة بوالشروط بالكامل. وإنكم بهذا توافقون على االحتفاظ بجميع حقوق النشر واإلشعارات األخرى المت
تبر راحة، تعنا ومحتواه، إذا لم تمنح لكم صمنصتنا. ويراعى أن جميع الحقوق في منصتوالتي تحصلون عليها من 

 .محفوظة
صفحات( )مطبوعة واحدة، كما أنه باإلمكان تحميل مقتطفات، من أي صفحة  استخراج نسخةب نسمح للمستخدم .4

لمنشور المحتوى انا الستخدامكم الشخصي كما أن بإمكانكم لفت انتباه األفراد اآلخرين داخل مؤسستكم إلى منصتمن 

 .نامنصتعلى 
كل من شي أي فأو تحميلها  يجب عدم تعديل النسخ الورقية أو أي نسخ رقمية من المواد التي سبق لكم طباعتها .5

ات ل رسوماألشكال، ويجب عدم استخدام أي من الرسوم التوضيحية أو الصور أو الفيديو أو الصوت أو أي تسلس

 .بشكل منفصل عن أي نص مرافق
ور على المنش يجب دائما االعتراف بحقوقنا )وحقوق أي من المشاركين الذين يتم تحديدهم( في تأليف المحتوى .6

 .نامنصت
يص نا ألغراض تجارية دون الحصول على ترخمنصتجب عدم استخدام أي جزء من المحتوى المنشور على ي .7

صة لنا  .بذلك منا أو من الجهات الُمَرخ ِّ
شر ليف والنلسياسة حقوق التأنا بطريقة مخالفة منصتفي حال قيامكم بطباعة، أو نسخ أو تحميل أي جزء من  .8
طلب منكم ر أن ن، ويكون لنا الخياء الترخيص الممنوح لكم باستخدام المنصةنا سنقوم بإلغا، فإنشروط االستخدامو

قة ات المستحلتعويضمع احتفاظنا بكافة ا إعادة أو إتالف أي نسخ من المواد التي قمتم بالحصول عليها بهذه الطريقة
 لنا.
ة، ل المنصلمين من خالبكافة حقوقها المالية على الدروس والدورات التي يقدمها المع  Ustudyتحتفظ منصة  .9

ه ستخدامويحق للمنصة استخدام ونشر وبث هذا المحتوى من خالل المنصة أو أي وسيلة أخرى تابعة لنا، أو ا
 ألغراض التسويق لخدماتنا.

أليف وق التيضمن الُمعلم أن محتوى الدروس والدورات التي يقدمها من خالل المنصة ال ينتهك أي حق من حق .10
كاملة في لية الالتجارية الخاصة بالغير، وفي حالة ظهور عكس ذلك فإن المعلم يتحمل المسئو والنشر أو العالمات

 مواجهة أصحاب الحقوق المالية أو األدبية على تلك المصنفات.
 

 ثالث عشر: العالمات التجارية
1. "Ustudyدمة خت " وأي عالمات تجارية أو عالمات خدمة متاحة من خالل المنصة هي عالمة تجارية وعالما

لخاصة الخدمة اخاصة بنا، ويحظر عليك تقليد أو اقتباس أو تشويه أو نسخ أو تعديل العالمات التجارية وعالمات 
 منتج غير دمة أوخبنا. كما يحظر عليك استخدام العالمة التجارية الخاصة بنا بشكل يسيء لنا أو استخدامها مع أي 

 تابع لنا.
من خالل  " على كافة الدروس والدورات المقدمة منكمUstudyاصة بنا "يحق لنا وضع العالمة التجارية الخ .2

 أخرى. المنصة، ويحق لنا استخدام هذا المحتوى أو أجزاء منه ألغراض النشر والتوزيع وأي أغراض تجارية

 

 إخالء المسؤوليةرابع عشر: 
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تعلقة منات من أي نوع أنت تعلم وتوافق على أنك تستخدم خدمات المنصة كما هي متوفرة دون تقديم ضما .1
ذه هحكام ألبالخدمات المتوفرة عبر المنصة أو المحتوى المتاح من خاللها أو من قدرة األشخاص الخاضعين 

 االتفاقية من تنفيذ بنودها.
وبالتالي  أنت تعلم وتوافق على أنك تتواصل مع األطراف األخرى من خالل المنصة على مسئوليتك الشخصية، .2

ن مة بأي شكل من األشكال عن أي أضرار ناتجة عن التواصل مع األطراف األخرى فالمنصة غير مسئول
  خالل المنصة.

 
الل م من خأنت تعلم وتوافق على أن المنصة مجرد حلقة وصل بينك وبين األطراف األخرى الذين تتواصل معه .3

لخدمات ديم ارتهم على تقالمنصة، وبالتالي فالمنصة غير مسئولة عن مدى احترافية هؤالء األشخاص أو مدى قد
 ي المستوىلمعلم فيمكنك المطالبة باسترجاع األموال إذا لم تكن الخدمة المقدمة من ا ، كماأو االستفادة منها

 المطلوب ويتم تحديد ذلك بناء على سياسة استرداد األموال في المنصة "القسم الحادي عشر".
ي بالتالولمنصة كالدروس والدورات هو خاص بمقدمه، أنت تعلم وتوافق على أن المحتوى المتاح من خالل ا .4

ثم فأنت  ة، ومنفالمنصة ال تقدم أي ضمانات بشأن جودة هذا المحتوى أو توافقه مع المقررات العلمية المعتمد
فقه مع دم تواتعفينا من أي مسؤولية ناشئة عن أي أخطاء متوفرة بالمحتوى أو عدم تناسبه مع المستخدم أو ع

 علمية.المعايير ال
عة لهم وعمالئهم والجهات التاب ومدراءهمبما في ذلك ممثليهم  Ustudyمنصة  إعفاءعلى  قر بالموافقةأ .5

 أو ضرارأتبعات ألية ادعاءات أو طلبات أو  أيةومستشاريهم من  ،ظفيهم وشركائهم والمتعاقدين معهمومو
 أو صةمنرة ناتجة عن استخدام الخسائر مهما كان منشؤها أو مصدرها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباش

لقانون وألقصى مدى يسمح به انوع  أيتعويضات من  أي منصة بموجب هذا البندوال تتحمل ال ،البرمجيات
نظرية  يأ إلى ا  سبب أو جزئية استناد أيناتجة عن  أوعرضية  أوخاصة  أوحدود عامة  أيدون المعمول به 

 ا.والمعلومات الموجودة فيه برمجياتها أو Ustudyمنصة لاستخدام  بأيمسؤولية فيما يتعلق 
المنصة  ولية نظامية عن أي عمل يقع من الغير، كما تعفيمن أي مسؤ Ustudyمنصة أنت تقر صراحة بإعفاء  .6

 .ن معناتعاقديمن أي مسؤولية نظامية عن أي أعمال غش أو أخطاء جسيمة تقع من األشخاص التابعين لنا أو الم
ي سبب نصة ألإعفاء المنصة من أي مسؤولية نظامية ناشئة عن انقطاع االتصال عبر الم أنت تعلم وتوافق على .7

ع لك يخضمن األسباب، كما أننا غير ملزمين بتوفير الدعم الفني للمنصة في أي وقت من األوقات، وأن ذ
 لقدرتنا على تقديم هذا الدعم.

 طالبينمم خدماتها، وبالتالي فنحن غير أنت تعلم وتوافق على أن المنصة قد تتوقف في أي وقت عن تقدي .8
 باالستمرار في تقديم الخدمات ألي سبب من األسباب.

ح ا لصالتطبق أي بنود إخالء مسؤولية أخرى منصوص عليها في هذه االتفاقية أو في األنظمة المعمول به .9
 المنصة إلى جانب بنود إخالء المسؤولية المنصوص عليها في هذا القسم.

             بار سيتمفي حال تمت عمليه غش او مساعده الطالب اثناء االخت ب اثناء االختباراتطالدة اليمنع مساع .١٠
 ر حساب الطالبظوح ةالمنصي ف ةالمتواجد ةر حساب المعلم وحجب المبالغ الماليظح
  .  في حال تم إيقاف التسجيل اثناء وقت الدرس سيتم حجب مبلغ الحصة١١     

 ت من الطالبسياسة التقييماالمعلمين من المنصة، و تقييمخامس عشر: 
 

تعلقة تتابع إدارة التدريب في المنصة مستوى المعلمين بها بشكل دوري، واعطاءهم المالحظات الم
ء نصة الغاحق للميبشرحهم، على يكون هنالك تقييم شهري للمعلم يتم ارساله له عبر البريد االلكتروني، كما 

 كان تقييمه منخفض.حساب أي معلم في حال 
حكام وط واألتتيح المنصة للطالب تقييم المعلمين مقدمي الخدمات من خالل المنصة، وتخضع عملية التقييم للشر

 اآلتية:
لى كل احده عيجب أن يكون التقييم على الخدمات التي تم حجزها وتنفيذها للطالب، وأن يكون التقييم مرة و .1

 يحظر التقييم أكثر من مرة.خدمة يتم شرائها من خالل المنصة، و
وضوعي مالتقييم سيؤثر بشكل مباشر على آراء غيرك من الطالب عبر المنصة، لذا يجب أن يكون التقييم  .2

و أي يقدمها مة التومعبر عن الخدمة التي تم االستفادة منها وال يكون الغرض منه اإلساءة لشخص المعلم أو الخد
 المنصة.

 و حقوقئقة أو غير نظامية أو تنتهك أي حق من حقوقنا أو حقوق الغير أيحظر إضافة أي عبارات غير ال .3
 المعلم.

لنا  إلساءةيحظر عمل المقارنات بين خدماتنا وخدمات المنصات األخرى من خالل خدمة التقييم لضمان عدم ا .4
 أو اإلساءة للمنصات األخرى.
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صال من ائل اتجارية، كما يحظر نشر أي وسيحظر استخدام خدمة التقييم ألغراض الدعاية التجارية أو غير الت .5
 خالل خدمة التقييم.

 يخالف أي نا أنهفي جميع األحوال تحتفظ المنصة بحقها في عدم إضافة أي تقييم أو حذف أي تقييم متاح إذا رأي .6
 من أحكام هذه االتفاقية.

الذي تم  تقييمعن محتوى ال تحتفظ المنصة ويحتفظ المضرور بكامل حقوقهم النظامية الناشئة عن التعدي الناشئ .7
 إضافته من الطالب.

 

 والخدمات منصةال سادس عشر: توفير
، ير مجانيعلى أن يكون التسجيل في الدروس والدورات مدفوع وغ ومجاني، نا متاح للعموممنصتالدخول على  .1

 حيث يتطلب توفير مبلغ يتم تحديده من قبل الطرفين.
شبكة  ائمة على، فالخدمات قبصورة دائمة بدون انقطاع ا  متاح اوياتهنا، أو أي من محتمنصتكون تال نضمن أن  .2

خر، آلن حين مفي جميع األوقات، كما أنه يحدث أعطال  االنترنت وهذا يعني أن االتصال بالشبكة ليس متاحا  
 . سواء مؤقتة أو دائمة

، كما تخدمهاجوال التي تسال نضمن أن تعمل خدمات المنصة على كافة أجهزة الحاسب اآللي أو كافة أجهزة ال .3
 مسئولة عنها.أنه بالنسبة لألجهزة التي تعمل عليها المنصة قد يحدث تأخيرات لن تكون المنصة 

رعة رنت بسيتطلب االستفادة من خدمات الدروس المسجلة بوجه عام أو الدروس المباشر بوجه خاص توافر انت .4
جد ذلك التواكناسبة لدروس، لذا عليك توفير باقة انترنت مجيدة لضمان عدم التقطيع أو االنقطاع أثناء استقبال ا

 في أماكن يتوافر فيها شبكة انترنت جيدة.  
و أي ر كامل أيجوز لنا تعليق أو سحب أو وقف أو تغيي ، وبالتالينا على أساس مؤقتمنصتيُسمح بالدخول على  .5

كم في في مواجهت ةنا غير متوفرمنصت تولين في حال كانئنا دون إشعار مسبق. ولن نكون مسمنصتجزء من 
 .أي وقت أو ألية فترة أو ألي سبب من األسباب

 .ناصتمن إلى تقع على عاتقكم مسؤولية اتخاذ جميع الترتيبات الالزمة للتمكن من الدخولفي جميع األحوال،  .6
ن حظة أالقت. ومع ذلك، يرجى منا من وقت آلخر، وقد نقوم بتغيير المحتوى في أي ومنصتقد نقوم بتحديث  .7

 .ديثهفي أي وقت، ونحن لسنا ملزمين بتح غير محدث أو غير متزامنقد يصبح  منصةمن محتويات ال ا  أي
 .خطاءمن حاالت السهو أو األ ة، خاليا، أو أي من محتوياتهمنصةكون التأن ب نقدم أي ضمانات نحن ال .8
 ار إليها أعاله.أنت تعفينا صراحة من أي مسؤولية نظامية ناشئة في أي من الحاالت المش .9
 

 تاالتصاالعشر:  سابع
تالي ، وبالأنت تعلم وتوافق على أن المنصة سوف تتواصل معك عبر بيانات االتصال التي قمت بتزويدنا بها .1

 فأنت توافق على تلقي االتصاالت النصية والصوتية منا.
 وسوف نقوم info@ustudy24.com: تستطيع التواصل معنا في أي وقت، على عنوان البريد االلكتروني .2

 بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن.
تمامك، ثير اهقد نقوم باالتصال بك ألغراض إعالمك بكل ما هو جديد عن خدماتنا، وأي خدماتنا نعتقد أنها ت .3

كم، ت إليإرسال االتصاال وفي حال عدم رغبتك في تلقي االتصاالت منا يجب عليك إبالغنا على الفور لوقف
 ولكن في هذه الحالة ال نضمن أن تتمتع بخدماتنا بالشكل األمثل.

 
 اإلشعاراتعشر:  ثامن

يل أو ة التسجالتي زودتنا بها خالل عمليسوف تقوم المنصة بإبالغكم بأي إشعارات من خالل بيانات االتصال  .1
الل تواصل المتاحة عبر المنصة أو من خخالل تقديم الخدمات من خالل المنصة أو من خالل وسائل ال

 اإلشعار بمجرد إرساله لك. بمضموناإلشعارات عبر حسابك بالمنصة، ويفترض علمك 
ويفترض علمنا  info@ustudy24.comتستطيع إبالغنا بأي إشعارات أو إخطارات عبر البريد االلكتروني  .2

 امنا بالرد عليكم.باإلشعار بعد قي
 

 عشر: التعديالت واإللغاء تاسع
يحق للمنصة في أي وقت ودون سابق إنذار تعديل أحكام هذه االتفاقية وإضافة أي شروط أو بنود جديدة، أو  .1

حذف أو تغيير أي من البنود الحالية دون أن يتطلب ذلك الحصول على موافقة المستخدم، لذلك ندعو المستخدم 
تفاقية في كل مرة يزور فيها المنصة، وفي حالة قيامنا بتعديل هذه االتفاقية سنقوم بنشر إشعار عام لقراءة هذه اال

mailto:info@ustudy24.com
mailto:info@ustudy24.com
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، وفي جميع األحوال يجب عليكم الدخول على هذه الصفحة من حين آلخر لإلطالع على أي عبر المنصة
 .تعديالت نكون قد قمنا بها، حيث أنها ملزمة لكم من تاريخ إقرارها

أو  التفاقية،اي هذه لغاء هذه االتفاقية ووضع اتفاقية جديدة، أو إلغاء أي من السياسات المعتمدة فيحق للمنصة إ .2
ب ن أن يتطلذلك دووإلغاء كل أو بعض خدماتنا أو وقف نشاط المنصة وإلغاء كافة االتفاقيات المتعلقة بتشغيلها، 

 ذلك الحصول على موافقة أي من مستخدمي المنصة.
نونية ثار القاافة اآلقية مفسوخة بالنسبة للمستخدم الذي يخل بأي من شروطها وأحكامها مع بقاء كتعتبر هذه االتفا .3

 المترتبة على تطبيق تلك االتفاقية قبل الفسخ.

 
 االختصاص القانوني والقضائي: عشرون

 .يخضع تفسير وتنفيذ أحكام هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .1
تنفيذ  سير أوي مطالبة تنشأ عن تفتكون محاكم المملكة العربية السعودية جهة االختصاص القضائي الحصري أل .2

 لخدمات المقدمة من قبل المنصة.اأي من بنود هذه االتفاقية أو تتعلق ب
 يخل الن ذلك في حالة استبعاد أي بند أو فقرة من هذه االتفاقية ألي سبب من األسباب بموجب حكم قضائي فإ .3

 بتطبيق األحكام األخرى الواردة في هذه االتفاقية.
 

 اللغة: واحد وعشرون
ذه هال ترجمة ، وفي حالعربية، وهذه الوثيقة هي المعتمدة أمام كافة الجهات الرسمية باللغةتم صياغة هذه االتفاقية 

ال يتم إعمهذه الوثيقة فسالوثيقة إلى أي لغة أخرى وتعارض أي من النصوص المترجمة مع النصوص الواردة في 
 النص باللغة العربية الوارد في هذه الوثيقة وتفضيله على غيره من النصوص المترجمة.

 

 عشرون: التقويماثنان و
 تعتمد المنصة التقويم الميالدي في حساب كافة المواعيد المشار إليها في هذه االتفاقية.


