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اتفاقية الخدمة

الخدمةتقديميتمحيثاالتفاقيةبهذهالواردةواألحكامالشروطبتطبيقااللتزاممنكفنرجواخدماتنامستخدميمنكنتإذا
تكونمناالخدمةبطلبكمعنا،التعاملفيالبدءقبلالخدمةاتفاقيةاقرأفضلكمنفيها.وردمالجميعقبولكعلىبناًءالك

قد أبديت موافقتك التامة على اإللتزام بكافة الشروط واألحكام الواردة بهذه االتفاقية.

تغيير)3350031328(رقمتجاريسجلللتجارةاالستضافةروادلمؤسسةيحقدائما،االفضللهمنريدوبعمالئنانهتمألننا
ويتوجببالتعديل،إليهاشعارارسالاوالعميلالىالرجوعدونومناسبا،تراهوقتأىفىاالتفاقيةهذهمنمادةأوبندأي

المثالسبيلفيومنهاإجراءأياتخاذعندمراجعتهاخاصوبشكلالخدمة،التفاقيةالدوريةالمراجعةعامبشكلالعميلعلى
تسجيلأووالفواتيرالخدماتاستعراضأوالسابقةالفنيالدعمتذكرةعلىالرداوتذكرةانشاءاوخدمةبطلبالتقدمعند

لكالخدمةتقديميتمحيثللجميع،ومتاحة)www.rh.net.sa(االلكترونيموقعناعبرمعروضةالخدمةاتفاقيةأنحيثالدخول،
بناًءا على قبولك لجميع ما ورد فيها.

المادة األولى: الشروط العامة

الحقوق،محفوظةوالبرامجاألعماليتضمنهذاقانونيةالغيرللموادطرفنامنالمنفذةللمشاريعاستخدامأينمنع.1
وغيرشرعية،ومنظمةحكومةأليواألنظمةالقوانينمعتتعارضموادوأيصوتية،وملفاتفيديوالتجارية،األصوات

وخارقاللغيرالفكريةالملكيةلحقوقومخالفًانشره،العميلحقمنليسوأنهوبعضه،كلهباستعمالهالعميلمخول
ألي حقوق ملكية أخرى.

ومختلفالجنسية،الصوراإلباحية،كليتضمنهذاالبالغينلموادطرفنامنالمنفذةللمشاريعاستخدامأينمنع.2
بالغين.كمواديعتبرفيماالمفردالحكمنكونوسوفالعنف،النجاسة،يتضمنمماوالفاحشةالفاسقةالمحتويات

المحتويات التي تعتبر مؤذية ومشوهة ألي ساللة، عقيدة، لون، وجنس معين، دولة معينة.

واختراقالهكرزوبرامجالمقرصنة،البرامجفيهابماالمقرصنةللموادطرفنامنالمنفذةللمشاريعاستخدامأينمنع.3
الكمبيوتروأجهزةوالبرمجياتوالبياناتملفاتإتالفبقصدوغيرهاوالفيروساتالتجسسوبرامجالسركلمات

موادوإرسال(سبام)مرغوبةالغيروالرسائلالبريديةالقوائمإرسالأومؤذية،أخرىبرامجوأيالكمبيوتر،وأنظمة
والقوانينلألنظمةومخالفةمرغوبةالغيرالمراسالتمنشكلوأيوالهرمية،المتسلسلةوالرسائلوترويجيةإعالنية

الدولية.

عدمحالفينهائيًاالعميلحسابإغالقأوجزئيًاأوكليًاإلغائهاأوايقافهاأوالخدمةتقديمرفضبحقنحتفظ.4
والفقرة)٢(الفقرةو)١(الفقرةفيالمعاييرأحدانتهاكأوللخدمةاالستخدامسوءلحاالتفوريوبشكلاستجابته

المسئوليةالعميلويتحملجزئي،أوكاملبشكلالمدفوعةالخدمةقيمةاستعادةذلكعلىيترتبوالأعاله،)٣(
التزامهعدمحالةفيأدبيًاأوماديًاسواءالمناسببالشكلتعويضنافيالعميلويلتزمكاملة،والقانونيةاألدبية

عمالئنابأحدأوبنالحقالذيوالضررالمشكلةحجمتقديرفيالحقنمتلككماأحدها،أختراقأوالمعاييرتلكبتطبيق
بالتعويضاتوالمطالبةللخدمةاستخدامسوءأوإليهاالمشارالمعاييرألحدانتهاكاتأواختراقاتأيةحدوثنتيجة

عنها بالشكل المناسب.

المشروعفكرةناحيةمنالمعلوماتسريةعلىبالحفاظوالعميلللتجارة"االستضافةرواد"مؤسسةنحنتلتزم.5
وتكلفة التنفيذ ومراحل التنفيذ.

االسميتضمن،RH.NET.SAالتالي:الرابطعبرااللكترونيموقعناعبرحساببتسجيلاالتفاقإتمامبعدالعميليلتزم.6
لتوثيقرسميبشكلبالمشروعالحسابربطيتمسوفذلكخاللومنادنى،كحدالجوالورقمااللكترونيوالبريد
هذهعلىيترتبوماالفرعيةوالحساباتلديناحسابهعنكاملةمسؤوليةمسؤولوالعميلالمشروع.مراحل

إلىالدخولبياناتعلىالكاملةبالمحافظةالعميليلتزملذلكالخدمات،كافةيخصفيمامعناتواصلمنالحسابات
الرقمخاللمنهاتفيةمكالمةعبرسواءاإلضافيالتحققطلبوقتأيفيلناويحقلدينا.الفرعيأوالرئيسيحسابه

المسجل في الحساب أو أي طريقة أخرى نعتقد أنها مناسبة إلتمام التحقق.

منوسيلةواي،RH.NET.SAالتالي:الرابطعبرلناالتابعالتذاكرنظامخاللمنرسميبشكلوالمراسالتالتعامل.7
يجبخدماتهتجاهأكثراوإجراءأيباتخاذالخاصةالعميلمتطلباتوجميعرسمية.تعتبرلناألخرىالتواصلوسائل
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2الصفحةرقماتفاقية الخدمة

خارجتعاملأيعنمسؤوليتناونخلياألمر،لزمإنوقتاىفىاليهاللرجوعالتذاكرنظامخاللمنوتوثقتقدمأن
نظام التذاكر مع أي شخص كان وتحت أي ظرف.

بينناالقائمةاالتفاقيةإلغاءلناويحقمعنا،العاملينالموظفينأحدفىالتجريحأوبناالتشهيرعدمفيالعميليلتزم.8
بمااإلخاللتمحالفيشكواهلتقديمالمختصةللجهاتالتوجهذلكعنبدالللعميلويحقبها،إلخاللهالعميلوبين

ورد في االتفاق.

منللخدمةاستخدامسوءأوانتهاكاتأواختراقاتحدوثنتيجةالعميلعلىأثرتقدأضرارأيةعنمسؤوليتنانخلي.9
متوقعة،الغيرالفنيةاألخطاءأوالمفاجئةاألعطالأوإرادتناعنخارجةظروفحدوثعنناتجةمشاكلأوعمالئناأحد
الضرر،حدوثلعدمالواجبةالعنايةبذلفيالتزامنامعلذلك،نتيجةضررأيعنبالتعويضمطالبتناطرفألييحقوال

والعمل على إزالة الضرر في حال حدوثه.

نتحملوالالحاجةدعتإذالهاللرجوعبها،االحتفاظعليهويجبكاملةمسئوليةالعميلمسؤوليةاالحتياطيةالنسخ.10
أدني مسؤولية في حال تلف او فقدان النسخ االحتياطية.

البتجديدها،يقمولمالخدمةانتهاءحالفيأوخدماتهجميعيتضمنبمالديناحسابهبحذفالعميلمطالبةحالفى.11
للخدمةاشتراكتكلفةدفعاألمرسيتطلبواإللغاء،طلبتنفيذبعدالخدمةإعادةأواحتياطيةنسخأيطلبلهيحق

جديدة.

أطراف،أليةمسبقًاالرجوعبدونمناسبًانراهالتيالوقتفيالخدماتتفاصيلأوأسعارتعديلفيبحقنانحتفظ.12
ويحق للعميل التجديد بالسعر المعدل او الغاء الخدمة قبل موعد االستحقاق.

بفترةواإللتزامالعمالءحقوقعلىوالمحافظةالعملوكفاءةالجودةناحيةمنالخدماتأفضللتقديمجهدنانبذل.13
حالةوفيإرادتنا،عنخارجةقهريةظروفأيتدخللمماللخوادمإستقرارنسبةأعلىوتوفيرالعمالء،معالتعاقد

العمالءتعويضيتموقتأيفيللتسليمالمحددةالمواعيدوفقبالتسليمالتأخراو-هللاالقدر-الخدماتتوقف
والمتفقالمحددالوقتفيالخدماتلتسليمجهدناونبذلالخدمة،فيهاتوقفتالتيالفترةتساويإضافيةبفترة
عليه.

في حال عدم قيام العميل بسداد الفواتير المستحقة عليه، يحق لنا إيقاف الخدمة..14

يحق لنا تقديم كل أو بعض من خدماتنا عن طريق طرف ثالث، و نكون ملتزمين أمام العميل باتفاقية الخدمة..15

حفظبمجالالمتخصصةالعالميةأوالمحليةالمؤسساتخاللمنتكونبلقبلنا،منتقدمالالفكريةالحقوقحفظ.16
براءات االختراع واألفكار والعالمات التجارية، وال يحق للعميل مطالبتنا بتقديم له أي مستندات تتعلق بذات األمر.

المادة الثانية: الشروط الخاصة بخدمات االستضافة والنطاقات

على العميل االلتزام بدفع رسوم الخدمة قبل البدء في تنفيذها، وفي حالة قرب انتهاء الخدمة يجب اإللتزام باآلتي:.1

التجديدبوقتالعميلإخطارويتمبه،الخاصةالفاتورةإلصدارالمستحقالموعدفيبالتجديدالعميليلتزم●
قبل موعد االستحقاق بمدة كافية.

إعادةفيالعميلرغبةحالةوفيالمستحق،التجديدموعدمنساعة48خاللالخدمةأوالحسابإغالقيتم●
فتحإعادةرسومدفعيتمااللكترونيللموقعاإلحتياطيةالنسخةعلىالحصولاوالخدمةاوالحسابفتح

الخدمة وتعادل قيمة تجديد الخدمة باإلضافة إلى رسوم االحتفاظ بالنسخ االحتياطي.

المطالبةللعميليحقوالوحذفهاالخدمةإلغاءيتماالستحقاقموعدفواتبعدالخدمةتجديدعدمحالةفي●
بأى حقوق مالية أو نسخ احتياطية أو غيرها.

علىيؤثرمماالعادلاإلستخدامسياسةتنتهكخدمةأينوقفأنلعمالئناالمقدمةالخدمةجودةعلىحفاظالنايحق.2
الخدمة المقدمة منا لعمالئنا أو يعرض باقي خدماتنا لإليقاف سواءًا كان اإليقاف مؤقتًا أو دائمًا.
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النطاقكانحالفيآخرخدمةمزودالىبهالخاصالنطاقبنقليرغبعميلألىللنطاقالنقلكودبتوفيرنلتزم.3
اىفىعنهااالستفساريمكنكوالتىالخدمةمزودمنللنطاقالنقلشروطتوافرأوالويجبطريقنا،عنمسجل

وقت من خاللنا.

عند انتهاء صالحية النطاق قد يتم اتاحته للتسجيل مرة اخرى من خالل اي شخص..4

سدادبعدإالالنطاقتجديديتمالوالخدمة،مزودقبلمنالصالحيةمنتهيةالنطاقاتعلىغراماتفرضيتمقد.5
بموقعناالتذاكرنظامعبرخاللنامنبهالخاصالنطاقتفاصيلعنوقتاىفىاالستفسارللعميلويمكنالغرامة،

االلكتروني.

فقداناوخطأاوعطلايعنمسؤوليتناونخليدوري،بشكللعمالئناااللكترونيةللمواقعاحتياطيةبنسخنحتفظ.6
النسخإجراءشرحمجانيوبشكلونقدمالعميل،علىاالحتياطيةالنسخحفظمسؤوليةوتقعاالحتياطية،للنسخ

االحتياطي عند طلب العميل ذلك.

المادة الثالثة: الشروط الخاصة لخدمات التصميم والبرمجة

اخرىشركةاوشخصقيامبسببأواالستخدام،سوءعنالناتجةواألخطاءاألعطالعنمسؤولغيرالخدمةمقدم.1
بالتعديل على الخدمة.

طلبللعميلويجوزيوم،14مدةخاللوالتعقيبالخدمة،ومراجعةفحصفيالعميليلتزمالخدمةتسليمعند.2
انتهاءبعدالعميلتعقيبعدمحالوفيأيام،7التمديدمدةتتجاوزالأنعلىرفضه،اوالطلبقبوللناويحقالتمديد،

المدة المحددة تعتبر الخدمة قد سلمت للعميل رسميا بدون مالحظات.

مشروععلىكتركيبةاألخرىلالستخداماتحقوقهشراءوليسالمشروعتنفيذتكلفةتعتبراالجماليةالمشروعقيمة.3
يترتبأندوناالتفاقوفسخالخدمة،إيقافلنايحقذلكمخالفةحالةوفيأخرى،لمشاريعتجاريًااستخدامهأوآخر

وتصبحمشروعمنالكثرتجاريًاواستخدامهاالملفاتحقوقشراءالعميلأرادحالوفيالتزامات.أوحقوقأيعلينا
ملك له بالكامل فيخضع ذلك التفاقية مستقلة يتم من خاللها تحديد تكاليفها وشروطها.

السائدالعرفوهوالتطبيقاتومنيوعليهاالمتفقالخدمةفوترفيرواد"وتطوير"تصميمالحقوقإضافةلنايحق.4
بالمجال، ففي حالة اراد العميل إزالتها،  فيخضع ذلك التفاقية مستقلة يتم من خاللها تحديد تكاليفها وشروطها.

لعدمإليهراجعالسببكانحالفيالخدمةعلىالعملتوقفعندالتعويضفيالمطالبةأواالعتراضللعميليحقال.5
الدفعاتبسدادالتأخرأومراسلتناعلىالتجاوبعدمأومتواصلةيوم30مدةلناالتابعالتذاكرنظاممتابعته

استحقاقها.تاريخمنيوم30منألكثرللخدمةالمستحقة

المشروع،علىالعملتوقفيتمالتصميموشاشاتالبروفةاعتمادبعدوالتصميمالبرمجهفياإلضافيةالطلبات.6
فيتأخيروأيالعمل،واستئنافعنهاالتراجعأوالمشروععلىلتنفيذهاالطلباتهذهتكاليفبدفعالعميلويلتزم

خالليوم25تتجاوزالبمدةالتعديلللعميلويحقالعميل،مسؤوليتهيتحملذلكجراءيحصلالتسليممواعيد
روادمؤسسةتحددهااضافيةرسومبدفعالعميليلزمالمدةهذهبعدتعديلوأيوالبروفةالتصميممرحلة

االستضافة للتجارة بما يتناسب مع نوع وطبيعة التعديل والعمل.

عليهاالمتفقللمدةطبقاالعميل-منواعتمادهاالخدمةتحليلملفإعداد-بعدالتصميمعمليةفيبالبدءالتأخرعند.7
معالتحليليالملفلقيمةإداريةمصاريفكـالطلبقيمةمن%10يعادلماخصممعالمبلغاستردادللعميليحق،

حق العميل على استالم الملف التحليلي.

الشروط الخاصة بخدمات التصميم:.8

يحق للعميل طلب التصميم باأللوان والشكل الذي يريده على أال يحتوي التصميم على ما هو مخالف.●

منشكلبأيالصورةإستغاللللعميليحقوالصورة،صيغةفيالتصميملخدمةالبروفاتعرضيتم●
األشكال.
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بياناتوإرسالاألسبابإبداءمععليه،عرضهابعدواحدةلمرةالتصميمبروفةرفضللعميليحق●
عدمحالةوفيالثانية،البروفةفياساسهاعلىالعملويتمتعديلها،أوإضافتهافييرغبومعلومات

يلزمثالثة،بروفةإنشاءفيويرغبمعلومات،منقدمهماوفقعليهاالعملبعدالثانيةالبروفةعلىموافقته
إضافية.بروفةلكلالتصميمخدمةقيمةمن٪)٥٠(يساويمبلغدفع

للتجارةاالستضافةروادمؤسسةتصبحالعليها،متفقوسيلةبأيالعميلإلىالتصميمتسليمبعد●
مسؤولة عن أي تعديالت على العمل.

المادة الرابعة: الشروط الخاصة لخدمة الدعم الفني

يحق للعميل طلب المساعدة والدعم الفني مثل تغيير كلمة المرور أو إيقاف أو تشغيل الخدمة خالل فترة اشتراكه..1

الوسيلةوهي)www.rh.net.sa(االلكترونيبموقعناالعميللوحةفيالمدمجالتذاكرنظامعبرالفنيالدعمخدمةتقدم.2
الوحيدة لتنفيذ طلبات العمالء. غيرها من الوسائل مثل المحادثة الفورية هي حصر لالستفسارات ما قبل البيع.

قبلمنتقدمالتيالخدماتيشملوالنقدمها،التيالخدماتحيالعمالئنالجميعمايقدموهواإلفتراضيالفنيالدعم.3
طرف ثالث.

المادة الخامسة: معلومات العميل الشخصية

دوريبشكلتحديثهاعليهيجبإذتام،بشكلالعميلمسؤوليةهيالشخصيةالعمالءمعلوماتصحةعلىالحفاظ.1
لتعكس معلوماته الصحيحة بكل وقت.

للتعاملإثباتكوسيلةتستخدموإنماشخصيةأوتجاريةأغراضأليالشخصيةالعمالءمعلوماتبإستخدامنقومال.2
عليهاالمخترقينحصولأوالسرقةمنلديناعضويتهمعلوماتعلىالحفاظالعميلمسؤوليةمنفإنهلذاالتجاري،

أخرىأطرافقبلمنالمعلوماتهذهاستخدامتمحالفيمسؤوليتناونخليطريقة،أوالشخصيجهازهطريقعن
غير المالك األصلي لها.

التحققالعميلعلىدائمًايجبلذاتحتها،المطروحةالخدماتلجميعملكيةشهادةبمثابةهيلديناالعميلعضوية.3
من أن جميع خدماته مسجلة بحسابه، وإن كان هناك أي نقص أو زيادة، يجب التواصل معنا فورًا.

لناويحقلدينا،لحسابهالعميلملكيةمنللتأكدقانونيةوسيلةأيأوالمستنداتبتقديمالمطالبةوقتبأيلنايحق.4
أيضًا إستخدام معلوماتك عند المسائلة القانونية وتسليمها عند الطلب للجهات المختصة.

المادة السادسة: شروط الغاء الخدمة

البدءقبلوذلكبالخدمةاالشتراكتاريخمنيوم30خاللالمدفوعالمبلغواسترجاعالخدمةإلغاءطلبللعميليحق.1
للعميليحقفالالخدمةتنفيذفيالبدءتمحالوفيإدارية،كرسوم%10قيمتهماخصممعالخدمة،تنفيذفي

المطالبة بالغاء الخدمة واستعادة المبلغ أو جزء منه وتعتبر الخدمة سارية باعتبار مباشرة العمل بالتنفيذ.

شروطفيعليهاالمتفقوالقواعدالشروطمنأليمخالفاالعميلكانحالفيالخدمةإلغاءطلبرفضلنايحق.2
الخدمة المقدمة أو العقد.

البريدمنمكتوبةبرسالةالعميل،منمباشرطلبعلىبناءإالالمدفوعةالقيمةواستعادةالخدمةإلغاءيتمال.3
رقمعلىهاتفيةمكالمةعبرشخصيًاالعميلمنالتأكدلناويحقنظامنا،فىوالمسجلبالعميلالخاصاإللكتروني

الهاتف المسجل لدينا.
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