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 شروط االستخدام

 مقدمة

 بوابة صحة" أو "البوابة"( “بوابة صحة هي بوابة إلكترونية للخدمات الصحية باململكة العربية السعودية )يشار إليها هنا بعبارة 

 األنظمة وبكافة بها لتزاماالو ويقر بقبول أحكام وشروط االستخدام  يوافق املستخدم أو الزائر فإن ،و/أو تصفح البوابة باستخدام

. لذلك يرجى قراءة الشروط واألحكام التالية بعناية تامة قبل البدء باستخدام البوابة السعودية العربية اململكةذات العالقة ب

 كانية الرجوع إليها عند الحاجة في املستقبل.ويوص ى باستخراج نسخة مطبوعة من هذه الشروط إلم ها،واالستفادة من

 التعريفات: 

 ن من الخدمات املقدمة من خالل البوابةو املستفيد أو االعتباريون  ) األفراد ( ن و األشخاص الطبيعي :"املستخدم/املستخدمون "

  .  منشأة ألي وكممثلينبصفتهم الشخصية أ 

أو موظفيها  هامالك أي من بواسطة البوابة في بالتسجيل تقوم أو تحاول  خيرية أو خاصة أو حكومية جهةأي  املنشآت":/املنشأة"

 .املخولين

 .في اململكة العربية السعودية وزارة الصحة :"الوزارة"

ابة" ابة صحة /البو هي بوابة إلكترونية تقدم خدمات إلكترونية ومعلومات متعلقة بالقطاع الصحي تحت إشراف و / أو  :"بو

 .بترخيص من  وزارة الصحة

ابة" تشمل الجهة املالكة واملشغلة لبوابة صحة وهي شركة لين لخدمات األعمال، إضافة إلى مديريها وموظفيها، كما  :"إدارة البو

املقاولين و/أو املنشآت الشريكة في التنفيذ فيما يتعلق بذلك الجزء أو الخدمة وموظفي  -خدماتها بشأن أي من أجزائها أو-تشمل 

 أي منها.

هي القنوات والوسائل التفاعلية التي قد تشتمل البوابة عليها أو على بعضها مما يتيح املشاركة  : "قنوات املشاركة اإللكترونية"

مثل املنتديات، استطالعات الرأي، التعليقات على كل ما ينشر، املدونات، نظام للمستخدم  eParticipationاإللكترونية 

 .وخدمات الهاتف املجاني على مدار الساعة SMSالتصويت، تعليقات الزوار، االشتراكات الشخصية ورسائل 

 تعهدات املستخدم 

االلتزام بكل مما  وافق علىي كما ،على سياسة االستخدام باملوافقة همنمها يعتبر إقرارا اإلى البوابة واستخد املستخدم إن دخول 

 :يلي

1.  
ا
 .و استخدام مستندات مزورة أ ،عدم اإلدالء بمعلومات أو بيانات  خاطئة أو مظللة أو تشكل احتياال

استخدام النظام في حدود الصالحيات املمنوحة للمستخدم الذي يمثل املنشأة بموجب نموذج تفويض ممثل املنشأة  .2

  ى هذا الرابط:في التعامالت اإللكترونية لبوابة صحة املتاح عل الرسمي

https://seha.sa/OrganizationMedicalFacility/Index  

ي من أل  هء على مخالفتتحمل كافة الغرامات املفروضة من الجهات املختصة أو من أي جهة ذات سلطة نظامية بنا .3

  األنظمة النافذة في اململكة العربية السعودية.  

  . أشخاص آخرينوعدم إتاحتها  لالستخدام من قبل  هاملحافظة على سرية بيانات الدخول للبوابة الخاصة ب .4

 يعدم تقديم أو تحميل ملفات تحتوى على برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات مملوكة للغير وال  .5
ا
ملك ترخيصا

  .بشأنها

https://seha.sa/OrganizationMedicalFacility/Index


ل أو غير مرغوب فيها أو   ةعدم استخدام هذه البوابة بأية طريقة إلرسال أي رسائل  تجاري .6
ّ
إساءة غير ذلك مما يشك

  استخدام لقنوات البوابة أو معلومات االتصال املتوفرة فيها. 

 .وسات أو بيانات تالفةعدم تقديم أو تحميل ملفات على هذه البوابة تحتوى على برمجيات ضارة أو  فير .7

 .عدم استخدام  البوابة  في أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية في اململكة العربية السعودية .8

 للقوانين أو مواد إباحية  .9
ا
 للسمعة أو انتهاكا

ا
االمتناع عن نشر أو إعالن أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي تشويها

أو تضع البوابة في وضع انتهاك ألي قانون المية أو لآلداب العامة  من خالل البوابة، أو بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلس

 .أو نظام مطبق في أي مجال

 .عدم استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لبوابة صحة .10

 ات على نحو غير مشروع. و محاولة الوصول إلى أي بيانات أو معلومأاالمتناع عن الوصول  .11

 غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لبوابة صحة. .12
ا
 عدم القيام بأي إجراء يفرض حمال

 

 فيما يتعلق بمعلومات الغيراملستخدم  التزامات

 يلتزماملستخدم  فإن البوابة، إلى"( البيانات موضوع)"الشخص  آخر بشخصقيام املستخدم بإدخال بيانات تتعلق  حال في

 تتضمن موافقته على ما يلي: البيانات موضوع الشخصمسبقة من  خطيةعلى موافقة  الحصول ب

 .الخصوصية سياسةبوابة صحة وفق شروط االستخدام هذه و  إلى البيانات إدخال .1

 اإللكترونية التي يطلبها املستخدم. الخدماتو / أو املشرفة على  املنظمة الحكوميةلجهات ل اإلفصاح .2

خدمات ال طلبات معالجةو / أو  املدخلة للبيانات استقبالها املقصودغير الحكومية و  الحكومية لجهاتاإلفصاح ل .3

 ."(املستهدفةأو تقديم الخدمات )"الجهات  املطلوبة

متى كان تنفيذ  البيانات وتمرير باستقبال البوابة إدارة من أو املستهدفةملصرح لها من الجهات ا لجهاتاإلفصاح ل  .4

 )الجهات الوسيطة(. الجهات تلك من أي قبل منالخدمة يتطلب االطالع أو تخزين ومعالجة واستخدام تلك البيانات 

وتحسين الخدمة على أن يكون  واإلحصائيات الدراسات إعداد ألغراضإدارة البوابة باستخدام البيانات  قيام .5

 .  املستخدم هوية وخصوصية سرية على الحفاظ معع وتراكمي مجم بشكلاالستخدام 

 التسجيل

 -وخدماتها  قسام البوابةأبعض 
ا
ويجب أن ، إال للمستخدمين املسجلين غير متاح   -بما في ذلك طلب الدعم أوالخدمات إلكترونيا

 كما يحظر أنلبوابة هي معلومات كاملة ودقيقة، با شخصية وغيرها للتسجيل من معلومات املستخدم ه لناقدميجميع ما يكون 

 اسم شخص آخر غير مخول ل أوبالتسجيل املستخدم قوم ي
ا
إلى ذلك  إضافةو باستخدامه،  همحاولة الدخول للبوابة مستخدما

 .مناسبغير  -وفق حقها في حرية التصرف-ر اسم املستخدم في حال رأت إدارة البوابة أنه غيّ يأن ى املستخدم فإنه يجب عل

 املحتوى 

ويظل املستخدم مسؤوال ، غير أنها ال تلتزم بذلك، املستخدم تحتفظ إدارة البوابة بالحق في مراقبة أي محتوى يتم إدخاله من قبل

بالحق )من دون التزام( في شطب أو إزالة أو تحرير أي وتحتفظ إدارة البوابة و عن كل ما يترتب على املحتوى الذي قام بإدخاله. 

 .من شأنها انتهاك هذه الشروط واألحكامتراها إدارة البوابة غير مناسبة أو مواد مدخلة 

 

ابط الخارجية :  استخدام الرو

 

 بغرض التسهيل على الزائر على هذه البوابة أخرى  إنترنتقد يتم توفير روابط االتصال الخاصة ببوابات و/أو مواقع  .1

ولين عن محتويات ؤ ونحن غير مس ،روابط لهذه البوابة على بوابات ومواقع أخرى  وضعقد يتم أنه ، كما أو املستخدم



ولية ؤ وال نصادق على محتوياتها وال نتحمل أي مس ، األخرى  البوابات و/أو املواقعتلك أو موثوقية أو استمرارية أو أمان 

 عن أي عمليات أو إجراءات تتم من خاللها. 

ال تعتبر البوابة بأي حال من األحوال مشاركة أو مرتبطة بأي شكل كان بأية عالمات أو شعارات أو رموز تجارية أو  .2

 .مرتبطة بهذه البوابة أو أي من محتوياتها إنترنتخدمية أو أية وسائل أخرى مستخدمة أو تظهر على مواقع 

 لغاء أو إعادة توجيه أي ارتباط بأي شكل من األشكال.إرة البوابة بحق تعطيل أو تحتفظ إدا .3

 حقوق امللكية 

جميع املواد املتوفرة في بوابة صحة بما في ذلك البيانات واملعلومات والتصاميم والرسوم )بما في ذلك الرسوم التصويرية للمعلومات( 

 محمية بموجب حقوق النشر والعالمات التجارية وأشكال حقوق امللكية األخرى.والبرمجيات والشفرة املصدرية )املحتويات( 

ويسمح فقط للمستخدم الشخص ي ولالستخدام غير الربحي باالستفادة من محتوى البوابة وأية معلومات منشورة عليها  يتم  

مصدر ذلك املحتوى وتلك املعلومات. إلى أن بوابة صحة هي  من قبل املستخدم الوصول إليها بشكل مشروع، مع ضرورة اإلشارة

وعلى الجانب اآلخر فال يجوز بأي شكل من األشكال بيع أو ترخيص أو تأجير أو تعديل أو نسخ أو استنساخ أو إعادة طبع أو تحميل 

مواد  ي منأو غير ذلك من صور االستخدام أل أو إعالن أو نقل أو توزيع أو العرض بصورة علنية أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة 

 أو محتويات هذه البوابة ألغراض تجارية دون الحصول على املوافقة الخطية املسبقة من إدارة بوابة صحة.  
 

 إنهاء االستخدام 

في الدخول إلى البوابة واستخدامها وألي سبب  املستخدم يجوز إلدارة البوابة وحسب تقديرها املطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حق

يعد غير قانوني أو مضر  أي سلوك آخرسياسة الخصوصية أو سياسة الدفع، أو أو   هذه خالفة شروط االستخدامبما في ذلك م

 بالدخول إلى هذه البوابة بعد ذلك . للمستخدمباآلخرين، وفي حالة اإلنهاء، فإنه لن يكون مصرحا 

 
 

  خالء املسؤوليةإ

 نحو على الخدمات تقديم إلى تسعى كما البوابة، على املتوافرة املعلومات في واالكتمال والصحة الدقة تحري  إلى البوابة إدارة تسعى 

 بما يلي:. ومع ذلك، ومستمر فّعال
ا
 فإننا نخلي مسؤوليتنا من عدم تحقق ما نسعى إليه، ونؤكد ونحيط املستخدم علما

يتم توفيرها  هاواملعلومات واملواد املتاحة عليها أو التي يمكن الوصول إليها بواسطت البوابةالخدمات املقدمة من خالله  إن .1

ال يمكننا أن نضمن أو أن نتحمل و  ،"كما هي" و "كما هي متاحة" دون أي إقرار أو وعود أو ضمانات من أي نوع لالستخدام

ذه البوابة أو محتوياتها سواء كان ذلك املسؤولية عن أية انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات قد تنشأ عن استخدام ه

 بعلمنا أو بدون علمنا. 

ال تتحمل إدارة البوابة أي مسؤولية عن أي مطالبات أو خسائر، أو تكاليف، أو نفقات، أو تعويضات من أي نوع بدون  .2

 إلى أي ن
ا
ظرية للمسؤولية، أي حدود، عامة، أو خاصة، أو َعَرضية أو تبعية )ناتجة عن أي سبب(، أو تأديبية استنادا

بغض النظر عن التمكن املسبق من توقع نشوء مثل تلك الخسائر أو األضرار أو املصاريف أو التعويضات أو رسوم 

 املحاماة فيما يتعلق بأي استخدام للبوابة على الشبكة و املعلومات املوجودة ويدخل في ذلك على سبيل املثال ال الحصر:

قصور أو انقطاع أو عيب أو تأخر في التشغيل أو اإلرسال سواء كان بسبب تعثر أي إخفاق في األداء أو خطأ أو  .أ

االتصال أو مشاكل الدخول إلى شبكة اإلنترنت أو أعطال املعدات أو البرامج أو أي مشاكل أو عيوب فنية أو غير 

 .ذلك

 وجود فيروسات أو برمجيات ضارة أو تعطل النظام أو الخطأ. .ب



أو البيانات املوجودة فيه أو استخدام أو عن أي احتيال أو أي استخدام غير مصرح أي اختراق يستهدف النظام  .ج

 به لـ"كلمة السر" من قبل أي شخص آخر.

 تعذر وصول أي بريد إلكتروني أو أي قيد استلمته البوابة بخصوص املشاكل التقنية.  .د

جهات الحكومية وشبه الحكومية املختلفة يتم الخدمات اإللكترونية التي تقدمها البوابة عبر اإلنترنت بشأن الإن جميع  .2

تبعات قرارات تلك ال نكون بأي حال من األحوال مسؤولين عن أية فإننا تقديمها فقط لتسهيل اإلجراءات اليدوية. وعليه، 

عموما أو الجهات باملوافقة أو الرفض أو االمتناع عن استقبال الطلب أو معالجته أو التأخير بما في ذلك إلغاء الخدمة 

 .  تعليقها، بغض النظر عن مخالفة ذلك ألي بيان أو إعالن في البوابة أو خارجها

للمستخدم أي حقوق أو تراخيص أو  -ضمنيو ال يقصد به أن -ضمن يهذه البوابة ال تتيحه إن أي استخدام عام أو تفاعلي  .3

 أية امتيازات من أي نوع. 

عن أي حق في أي مطالبة أو شكوى ضد إدارة بوابة صحة أو وزارة الصحة في اململكة العربية  هتنازلإن املستخدم لهذه البوابة يقر ب

 .تنشأ من استخدامه للبوابة أو اعتماده على أي من محتوياتهاالسعودية أو أي من إدارتها 

 اللغة

بما فيها  –املواد  بعضقد تخضع و إن اللغة العربية هي اللغة األساسية الستخدام البوابة واالستفادة من كل املواد املنشورة عليها، 

غير أن النص العربي لكل تلك  ،خدمة مضافةكترجمة إلى لغات أخرى لتفسير معانيها بهدف زيادة الفائدة، لل -األنظمة واللوائح 

  املواد
ّ
 جعية األساسية، فال يتم االستناد إلى الترجمة املتوفرة في تفسير أي خالف حول ما تتضمنه البوابة من محتوى.ل املر يشك

 االستفسار والتواصل 

البريد ، يمكن التواصل مع إدارة البوابة عبر وسياسة الخصوصيةسياسة االستخدام في حالة وجود أية استفسارات أو آراء حول 

 support@seha.sa   :اإللكتروني التالي

 املخالفات والنزاعات

ا للسلطات القضائية باململكة العربية السعودية )مدينة الرياض( فيما يتعلق بكافة املطالبات  يخضع استخدام البوابة .1 حصريا

 ، هوالخالفات التي تنشأ عن

 لحل أية خالفات تنشأ عن استخدامك للبوابة أو أي من محتوياتها.اللغة العربية هي اللغة الرسمية املستخدمة  .2

 لهذه الشروط واألحكام لن يشكل تنازال عن ذلك الحق،  .3
ا
إن التأخر أو االمتناع عن مطالبة أو تنفيذ إدارة البوابة ألي حق لها وفقا

ماكن أو إحدى املناسبات، ال يعني بأي إدارة البوابة عن أي حق متاح لها ومحدد ضمن هذه الشروط في أحد األ  كما أن تنازل 

 وبشكل دائم عن أية حقوق في أماكن ومناسبات أخرى 
ا
 تلقائيا

ا
 .حال تنازال

 :تحديث شروط االستخدام والسياسات

من وقت آلخر  االستخدام هذه إضافة إلى سياسة الخصوصية وسياسة الدفعبنود وشروط  تحديثبالحق في  البوابة إدارة تحتفظ

 إدارة البوابة بإشعار املستخدم. مع قيام
  

mailto:support@seha.sa


 نموذج تفويض استخدام الخدمة

 

 نموذج تفويض ممثل املنشأة الرسمي

ابة صحة  في التعامالت اإللكترونية لبو

 

 

  املوافق:  التاريخ: 

 

 السادة شركة لين لخدمات األعمال نفيدكم بأننا فوضنا

  املسمى الوظيفي  االسم

الشخصيةرقم الهوية   الجنسية    

  الجوال  هاتف العمل

  البريد اإللكتروني

 

التعامالت اإللكترونية باستخدام الهوية اإللكترونية من خالل ء في إجراالرسمي بأن يكون ممثل المنشأة 

 إدارة المنشأة وإدارة سجالت الهوية اإللكترونية لممثلي المنشأة المفوضين ومنحتمثيل بمافيها بوابة صحة، 

 ، واستخدام الخدمات املقدمة عبر البوابةلممثلي المنشأة المفوضينالصالحيات 

توقيع ممثل املنشأة 

 الرئيس ي

 

التصديق   

 نصادق على صحة املعلومات أعاله، وأنه يعمل لدينا حتى تاريخه

  اسم املنشأة

  رقم السجل التجاري 

  املسؤول املختص

  البريد االلكتروني  املسمى الوظيفي

العملهاتف    رقم الجوال  

 التوقيع

 

 ختم الجهة املفوضة

  

مصادقة جهة 

 االختصاص

 

 



  الخصوصية سياسة

 من إدارة 
ا
 من أهمية املعلومات وسريتها، وحرصا

ا
"البوابة" على تقديم / ضمان أفضل مستويات الخدمة، فإن  صحة بوابةانطالقا

لسياسة  كأساساملدخلة من قبلهم  واملواد واملنشأةسَرية وخصوصية معلومات املستخدم  على املحافظةإدارة البوابة تلتزم ب

 للضوابط املحددة واملنصوص عليها في بند )اإلفصاح(املإدارة البوابة باإلفصاح عن تلك  تقوم ولن ،الخصوصية
ا
 ،علومات إال وفقا

 هم فقط. مع اقتصار صالحية االطالع على املعلومات على األشخاص املصرح ل

بجمع املعلومات املقدمة من املستخدم للمنصة والتي تتضمن على سبيل املثال ال الحصر االسم والعنوان  البوابة إدارة تقوم

وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف ورقم الفاكس أو أية بيانات أخرى قد يقّدمها املستخدم أو التي يمكن استخدامها لتحديد 

  .هويته

 

 اإلفصاح

 :العالقة ذات للجهات اإلفصاح

الستخدامها فيما يتعلق  املستخدمينمعلومات  الصحةوزارة و شركائها والشركات التابعة ذات الصلة  بمشاركة البوابة إدارة ستقوم

بالخدمة من أجل تزويد املستخدمين باملعلومات حول الخدمات الجديدة أو إرسال دعوات إلجراء مسح ملقدمي الطلبات حول 

 وغيرها من أغراض األعمال الداخلية.  ابةاملنتجات والخدمات الحالية أو الجديدة، ولتحسين خدمات البو 

 

 :خارجية لجهات االفصاح

 باإلفصاح أو مشاركة معلومات املستخدم أو املنشأة ألي جهات خارجية ويستثنى من ذلك:  البوابة إدارة تقوملن 

 ملا تتطلب .1
ا
واألنظمة املعمول بها في اململكة العربية السعودية أو بأوامر من  اللوائح هاإلفصاح الى الجهات الحكومية وفقا

املختصة في اململكة. وكذلك في حال استعانت إدارة البوابة بمساندة جهة خارجية، إذ ستقوم باالستعانة  الجهات

 .البوابةبمؤسسات موثوقة وذات مرجعية، وتطلب منها وتؤكد على التقّيد بمعايير السرية املعتمدة لدى إدارة 

 لجهاتاإلفصاح ل وكذلكية التي يطلبها املستخدم، اإللكترون بالخدمات املتعلقةاملختصة،  الحكوميةلجهات ل اإلفصاح .2

خدمات ال تلك طلباتأو نقل أو تمرير  معالجة أو باستقبالغير الحكومية املصرح لها من الجهات املختصة بالقيام 

 منحكومية أو تقديم الخدمات متى كان تنفيذ الخدمة يتطلب االطالع أو تخزين ومعالجة واستخدام تلك البيانات ال

 .الجهات تلك من أي قبل
 

  املعلومات جمع

الخاص باملستخدم  IP بتسجيل عنوان بروتوكول شبكة اإلنترنت للبوابة يفاملستضيقوم الخادم  ،بوابةلبمجرد زيارة املستخدم ل

 .بوابةالإلى  املستخدم ةالخاص بأي موقع إلكتروني تتم منه إحال URL وتاريخ ووقت الزيارة والعنوان

 على القرص الصلب الخاص بجهاز الزائر )املتصفح(، تضع معظم  •
ا
 صغيرا

ا
املواقع اإللكترونية بمجرد أن تتم زيارتها ملفا

، وملفات الكوكيز عبارة عن ملفات نصية، وتحتوي هذه امللفات النصية على (Cookies) "ويسمى هذا امللف "كوكيز

لها خالل زيارة املستخدم املقبلة للموقع ومن هذه معلومات تتيح للموقع الذي أودعها أن يسترجعها عند الحاجة 

 :املعلومات املحفوظة على سبيل املثال

 .اسم مستخدم وكلمة مرور .1

 .إعدادات الصفحة في حال كان ذلك متاح على البوابة .2

 .األلوان التي تم اختيارها من قبل املستخدم .3

 .عدم إتاحة إمكانية التصويت أكثر من مرة لنفس املستخدم .4



املعلومات املوجودة في ملفات الكوكيز ألغراض فنية خاصة بها وذلك عند زيارتها أكثر  باستخدامبوابة القوم وسوف ت  •

من مرة، كما أن البوابة بإمكانها تغيير املعلومات املوجودة ضمن ملفات الكوكيز أو إضافة معلومات جديدة كلما قمت 

 .تهابزيار 
 

ابط   الخارجية الرو

ملعلومات  مغير مسؤولة عن كيفية جمع األطراف األخرى أو استخدامه والبوابة، أخرى  ألطرافتقدم البوابة روابط على موقعها 

  ته بالدخول عليها. اويتحمل املستخدم املسؤولية الكاملة عن بيان  .املستخدمالتعريف الشخصية عن 
 

 الخصوصية حماية تجاه املستخدم مسؤولية

 :الشخصية فإننا نوص ي بما يلي هفي حماية معلومات املستخدم ةمساعدلكي نتمكن من 

 ما استطاع الحصول على معياالتصال بنا بشكل فوري عندما    •
ا
أو أي معلومات سرية  هإلى حساب الدخول  لوماتظن أن شخصا

 .أخرى 

  إعطاء عدم •
 
 .أو الطرف املستقبل للمعلومة عرف هوية الشخصأي معلومات سرية عبر الهاتف أو شبكة اإلنترنت ما لم ت

تأكد من القيام بإنجاز املعامالت عبر اإلنترنت مع إغالق التطبيقات غير املستخدمة على الشبكة، و الم متصفح آمن عند ااستخد• 

 أن برنامج الحماية من الفيروسات محدث على الدوام.

 
 

 

 

  



 بوابة صحة "البوابة":املستخدم لعزيزي 

 على االلتزام بهذه الشروط وتحمل كافة املسؤوليات املترتبة عليها: منك إن مجرد استخدامك لهذه الخدمة يعد موافقة 

  الدفع سياسة

ن هذه الخدمة  .1
ّ
 بأن  مقابلالتي يمكن استخدامها النقاط من شراء املستخدم تمك

ا
الخدمات عن طريق املوقع )أونالين(، علما

 جميع عمليات التحويل النقدي والدفع بما فيها الغرامات املالية يجب أن تكون بالريال السعودي.

 إن نظام الدفع لدينا يتضمن عدة طرق / أشكال، ومن أساليب الدفع: .2

 نظام سداد للمدفوعات. •

 البطاقات االئتمانية. •

 دى(.البطاقات البنكية )م •

شاشة إشعار يؤكد نجاح وإتمام العملية. ونوص ي املستخدم بطباعته لمستخدم على الل سيظهر بعد إتمام عملية الدفع، .3

وحفظه، كما أنه بإمكان املستخدم عن طريق خانة )حركات الشراء( بحسابه، االطالع على عمليات الشراء السابقة وطباعة 

 فواتيرها.

بضمان صحة املعلومات املتعلقة بالبطاقة االئتمانية التي يستخدمها في الدفع للخدمات اإللكترونية وبأن املستخدم يلتزم  .4

 املسؤوليات كافةاملستخدم  تحميل، ويمملوكة له أو مخول له استخدامها قانونياسارية املفعول و تكون البطاقة صحيحة و 

 زورة.م بطاقة استخدام أو مرخصة غير عملية أي عن املترتبة

أو خصم قيمة عملية مرفوضة فعلى املستخدم التواصل مع البنك مصدر البطاقة لطلب استرداد  عند تكرار عملية الدفع  .5

، وفي هذه الحالة، السبب عائد إلى خطأ تقني في البوابة ما لم يثبت أنتتحمل إدارة البوابة أي مسؤولية  مبلغ العملية وال

 .إعادة املبلغ املخصوم بسبب ذلك الخطأتنحصر مسؤولية إدارة البوابة في 

تنحصر مسؤولية إدارة البوابة في حال حدوث أي خطأ تقني ينتج عنه خصم من نقاط املستخدم بإعادة تلك النقاط إلى  .6

 حساب املستخدم في البوابة عند اكتشاف الخطأ.

دفع اإللكترونية يتم تشفيرها بغرض الحماية بإدخالها من خالل بوابة الاملستخدم إن جميع املعلومات والتفاصيل التي يقوم  .7

 األمنية، ويتم أيضا تشفير املراسالت املتداولة من وإلى موقع وسيط الدفع.

علومات البطاقة ، ومع ذلك فقد حفظ معلى املوقع اإللكتروني االئتمانية بطاقتك رقمفي بوابة صحة بتخزين  نقوم ال .8

اللوائح وامللتزم باملحافظة على سرية تلك املعلومات وفق  لدى وسيط الدفع املعتمد من قبل البنك االئتمانية/البنكية

 .واألنظمة املطبقة في اململكة العربية السعودية

 :إلغاء الطلب 

ابة: إدارة قبل من الطلب إلغاء  البو

 تحتفظ إدارة البوابة بحق إلغاء الطلب ألي سبب من األسباب ومن ذلك دون حصر: 

 رفض/ عدم قبول عملية الدفع من قبل وسيط الدفع.  •

 ألكثر من شهر عن الدفع من خالل نظام سداد للمدفوعات.املستخدم تأخر  •

 


