
(Tahseeel.com)اتفاقیة االشتراك موقع   

الشروط واألحكام  
 

وفًقا للقانون  والمؤسسة" تحصیل دوت كوم "العالقة بین شركة   نظمت "االتفاقیة")بـ بعد فیما لھا ویشار(ھذه االتفاقیة 
االستفادة من الخدمات اإللكترونیة  أجل من والمشترك"الشركة")بـ بعد فیما إلیھاھ(ویشار ـــــــــــــبصفتھا المالكالكویتي 

خالل الشروط واألحكام التي یخضع لھا  منTahseeelاإللكتروني الموقع او البرنامجبالمقدمة من الشركة  

یرجى  فإنھلذا الكویتیة للقوانین وفًثاTahseeel اإللكتروني الموقع او البرنامج امق باستخدـا یتعلــــفیم المشتركحساب

.lTahseeeواألحكام الواردة بعنایة قبل استخدام خدمات  الشروط ةقراء  

".أدناه الواردة واألحكام بالشروط األلتزامب والشركة المشترك من كلتراضى  وقد "  
 حال في حسابھ غلقبمعھ التعامــــــل إنھاء أو مشتركالصالحیات من حدت أن شركةلل یحقالمقبول بین الطرفین أنھ  من

 ألي أوTahseeelخالل من  والشراء والبیع،  االعالن شروط ذلك في بما االتفاقیة ھذه في الواردة الشروط مخالفة

 ملزم عقدلتزم با قد كونی) موافق(زر فوق النقر حال في ھ إن على مشتركال وافقیو قری ،. الشركة تراھا أخرى اسباب

مقاضاتھ في حال عدم التزام المشترك أو تجاوزه أي من أحكام ھذه ، بما یتیح للشركة الحق في القانونیة الناحیة من

 موقــــع بإستخدام الفواتیر وتحصیل واستالم ارسال وخدمة ھ منتجات وبیع عرض لمشتركل یحق بموجبھ االتفاقیة،

Tahseeelفـي المشتركین باقي من الشراء امكانیة إلى باالضافة Tahseeel.  

 أو قوانین أیة علیھا تنــــص متطلبات أو حقوق أیة عن تنازلال ه إبــرام على افقیووالمشتركیقر  فإن العقد ھذا وبموجب

 بھ یسمح ما نطــاق فــــــي وذلك ،) إلكتروني غیر( أصلي توقیع وجود یتطلب قضائي اختصاص أي فـــــي لوائح

فیكون على  ،األحكامو الشروطفقرة واردة باالعتراض على أي نص أو  حالة وفي التطبیق، واجب اإللزامي القانون

.  Tahseeel موقع استخدام عن التوقفالمشترك   

،.وقت أي في والشروط البنودأن تقوم بتغییر أو تعدیل أو حذفأو إضافةأي من تلك شركةلل یحق  

الموقع یعد أي تغییر أو تعدیل أو حذف أو إضافة ساري المفعول في مواجھة المشترك وملزم لھ من یوم نشره على 
. Tahseeel موقع فیھا تستخدم مرة كل في الشروط قراءة علیك یجب لذا ، Tahseeelاإللكتروني  او البرنامج  

 

-: التعریفات)  1 المادة(   
 نفس لتؤدي التالیــــــة والمفرد الجمع صیغ من بكل ممیزة بحروف المكتوبة التالیة التعریفات تستخدم االتفاقیة، ھذه في

:ادناه او اعاله ذكر سواء المعنى  

 

1- ا لقوانین ـــــــــھي شركة مؤسسة حسب االصول وقائمة بشكلمشروع وفق" "الشركة"تحصیل دوت كوم  شركة"  

- دروازةعبدالرزاقدولةالكویت، وعنوانھا  - شـارعمباركالكبیـــــر  –2برجالمستثمر   .الكویت 17 الـــــدور  

 

2- والتي یمكن أن یتم تجدیدھا أوتغییرھا Tahseeelاتفاقیة تقدیم خدمات عن طریق موقع :"االتفاقیة"   



.تعدیلھا من وقِت آلخرأو  

 3-  "Tahseeel "  تمكن المشترك من  اآللي جھزةالحاسبأوالكتروني وبرنامج للھواتف النقالھ واآلي باد موقع

لــــوتحصی مالـعرض منتجاتھ والترویج لھا بحیث یتمكن المستخدم من خدمة ارسال واست  

النماذج المعدة ىمن شراء المنتجات المعروضھ من المشتركین علTahseeelالفواتیر بإستخدام موقع    

عن طریق حسابھ  وة أـتلك المعامالت المنفذة عبر االنترنت بواسطة البطاقات المصرفی ةوسداد قیملذلك   

ط ــالمعاملة عبر الوسائ لویـ، وتحالمشتریاتفي حال وجد فیھ مبالغ تكفي لسداد قیمة Tahseeelفي   

.اإللكترونیة للمشترك لیتسنى لھ تنفیذھا  

4- Tahseeelتعنى كل شخص أو شركة مسجلة تقوم بتقدیم طلب یوافق علیھ من قبل العمیل/المستخدم:    

وكل شخص یضغط على مفتاح "موافق " في نھایة ھذه االتفاقیة بالنیابة عن نفسھ أو كممثل مفوض لشركة  

الم ـــــــــمسجلة، وذلك بغرض شراء أي من بضائع أو منتجات المشترك المعلن عنھا وخدمة ارسال واست   

عدـــمن خالل قیام المستخدم بتعبئة النموذج االلكتروني المTahseeelوتحصیل الفواتیر بإستخدام موقع   

.لذلك   

5- ق ــــتعنى كل شخص مصرح لھ أو شركة مسجلة ومرخصھ لھا تقوم بتقدیم طلب یواف المشترك/المشتركین:    

في نھایة ھذه االتفاقیة بالنیابة عن نفسھ فق""مواوكل شخص طبیعي أو اعتباري یضغط على زر  لشركةعلیھ من قبال  

.أو كممثل مفوض لشركة مسجلة ومرخصھ لھا، وذلك بغرض عرض أو بیع منتجاتھ   

6- وغیر مصرح لھ بعرض أو بیعTahseeelتعنى كل شخص طبیعي أو اعتباري لیس لھ حساب في الزائر:   

.ألي سبب كانTahseeelأو شراء أیة منتجات من خالل    

7-  الوارد البطاقاتوتعني أي شركة أو ھیئھ أو مؤسسة أھلیھ أو حكومیھ تقوم بتوفیر  /الرسوم):الفواتیر(موردي   

 دولة في علیھا المتعارف االوجھ من وجھ بأيسداد فواتیر الخدمات ل كوسیلة) من التعریفات 11ذكرھا في البند (

.الكویت  

8- يــــویعني واحد أو أكثر من الحسابات التي یتم انشائھ أو انشائھا من قبل المستخدم أو المشترك ف الحساب:     

Tahseeelبحیث یقوم المستخدم من خالل حسابھ الشراء أو سداد فواتیر ورسوم خدمات إلى موردیھا، كما  

.الناتجة عنھا المشترك من خالل حسابھ بعرض وبیع منتجاتھ او خدماتھ واستالم المبالغ میقو   

9- عن طریق Tahseeelتعني المبالغ النقدیھ المحولھ لحساب المستخدم أو المشترك في موقع  رصید الحساب:    

البطاقات المصرفیھ أو المبالغ النقدیة الناتجھ عن عملیات البیع والتي تسدد للمشترك من حسابات المستخدمین  

وتقید في حسابھ.  

10- المستخدمین أو ایة  أوتعني عملیات شراء أو بیع المنتجات المعروضة او الخدمات من قبل المشتركین  المعامالت: 

دیھاو لفواتیر سدادعملیاتلسداد فواتیر الھاتف النقال أو اشتراك االنترنت أو أیة  .رسوم خدمات إلى مورِّ  

11- اتــــــــــــــــأو بطاق ) ( Master Cardأو بطاقة ماستر كارد  (Visa)ھي بطاقة فیزا البطاقة المصرفیھ:    

(ATM)  (Diners Clup) أو(American Express)   اي بطاقة ائتمان معتمدة لدى البنوك المحلیة  أو  



التي تصدرھا البنوك المحلیھ الكویتیة وغیر الكویتیة.و الكویتیة وغیر الكویتیة  

12- .تعني رد قیمة المنتج للمستخدم وخصمھ من حساب المشترك في حال إلغاء طلب الشراء رد األموال:    

13- .االلكترونيTahseeelات موقع ـــــــنظیر توفیر خدم "شركةال"وتعني ھي االتعاب المستحقة لـــــ رسوم خدمة:    

14-   .مشترك فى حسابھوتعنى رسوم وعموالت البنك على تحویل المبالغ المستحقة لل رسوم التحویل:  

15- ا ــــوتعني أي عملیة شراء أو بیع للمنتجات المعروضة او الخدمات من قبل المشتركین وتوصیلھ تنفیذ الطلب:    

أو ایة عملیات لسداد فواتیر الھاتف النقال أو اشتراكاالنترنت أو   عمیلوسداد قیمتھا من قبل ال عمیلواستالمھا من قبل ال

دیھا یتم تنفیذھا فعلیا .أیة رسوم خدمات إلى مورِّ  

16- تعني تلك المعامالت التي یتم انجازھا بشكل صحیح من خالل بطاقة ساریة المفعول أو  المفعول: النافذةمعاملة ال  

لمشترك أو المستخدم وفقا لشروط ھذه االتفاقیة.رصید حساب متاح ویتم تنفیذھا بواسطة ا  

17- .ایام عمل البنوك المحلیة یوم مصرفي:    

81- ارسالھا الى  ویتمإتمام عملیة الشراء أو البیع،  بعدTahseeelالصادرة موقع  الفاتورةتعنى  فاتورة الكترونیة:  

  .المشترك والمستخدم

19- تعنى عند طلب المستخدم من المشترك امر شراء یتم ارسال رسالة نصیة للمستخدم الرسالة النصیة القصیرة:    

.شراء طلب ویسمى ،بھا رابط الدفع وتفاصیل الفاتورة   

02- یل ـــــــوھو البرید المسجل من قبل المشترك والمستخدم والذى یتم من خاللھ استقبال تفاص البرید االلكترونى:    

  .الفواتیر

12- قیمة طلب الشراء عند تقدیم المشترك خدمة للمستخدم والمتضمن سداد القیمة. سدادوھو طلب  فاتورة: طلب سداد    

-: الحساب وانشاء الترخیص) 2( المادة   
حساب، الفتحبإن شروط وأحكام ھذه االتفاقیة تحكم جمیع المعامالت التي تبدأ من تاریخ إبالغ المشترك من قبل الشركة 

ومن Tahseeelحالیا أو في المستقبل من خالل موقع  المشترك ىالخدمات التي یتم عرضھا علوتنطبق على جمیع 

المشتركین في موقع   عفعلي یتم ضمھ م مشتركمن المشترك المحتمل  لالمعلوم أن ابرام ھذه االتفاقیة تجع

Tahseeel، الشركة "ل الموافقة تمنحاب المشترك وعلیھ وفي حاــــــــمن تاریخ الموافقة على طلب انشاء حسوذلك"  

ترخیًصا محدوًدا للمشترك.  

الترخیص ألي شخص الستخدام  ھذاحویل أو الباطن من الممنوح الترخیص عن بالتنازل یقوم أن للمشترك یجوز ال

ویحق للمشترك بموجب ھذه االتفاقیھ عرض وبیع منتجاتھ او lTahseeeع ـــــــــــــــــالخدمات التي یوفرھا موق

رسال المدفوعات االلكترونیة وتلقى االموال منھا، ویقر المشترك اة "المعامالت" وــــــخدماتھ ، باالضافة إلى القیام بكاف

قبل  منات مملوكھ لھ أو مصرح لھ بتداولھا وعرضھا وبیعھا ، كما یقر بأنھا مرخصھ لھ ـــــبأن جمیع المنتجات والخدم

 أي عن مسئولة غیر الشركة وأن ،ھذه االتفاقیة وطول مدتھا ىععلــــطة وقت التوقیالسلطات المختصة لمزاولة تلك االنش

من جراء عدم امتالكھ  "الشركةبتعویض كافة األضرار التي تصیب المشتركویلتزم  للمشترك، تراخیص أیة استخراج

رخصة ممارسھ النشاط التجاري الذي یسمح لھ بتوزیع أو بیع المنتجات أو الخدمات المزمع عرضھا في موقع 

Tahseeelأو ان یكون مصرحا لھ بذلك.  



-: حسابال إنشاء) 3( المادة   
والتي یتعھد  التالیة المعلومات بتقدیم یقوم أن الحساب إنشاء طلب على الموافقة ألجل المحتمل المشترك على یجب:3.1

بصحتھا ودقتھا:  

1-  عن عمره یقل ال وأن والتصرف األعمالباألھلیة الكاملة في مباشرة  متمًعا المحتملأن یكون المشترك  یجب 

الطلب؛ تقدیم وقت میالدیة سنة 21  

2- المدنیة؛ بالبطاقة وارد ھو كما الحقیقي المیالد وتاریخ االسم بكتابة المشتركیقوم  أن   

3- التأسیس؛ وعقد التجاریة، والرخصة المدنیة، بطاقتھ من صورة بإرفاق المشترك یقوم أن   

4- الجوال؛ ھاتفھ ورقم خاللھ، من معھ التعامل یتم فعال إلكتروني برید بتوفیر المشترك یقوم أن   

5- و اسم الحساب التابع   IBANیقوم المشترك بتوفیرتفاصیل بطاقة االئتمان/ بطاقة الكي نت ورقم أن 

.خاللھا من المشترك مع التعامل سیتم التي بالبطاقة مرتبطةتفاصیل أخرى أیةوIBANلل  

 اإللكتروني الموقع او البرنامج على حساب إنشاء على المشترك من المقدم طلب الشركةعلى موافقة بمجرد أنھ

Tahseeel، التزامات من ذلك على یترتب وما مباشرة، الموافقة وقت من فعلًیا مشترًكا یصبح المحتمل المشترك فإن 

إجراء المزید من الفحوص للتأكد من ، ویحق للشركة في سبیل التأكد من صحة البیانات أن تقوم بالمشترك على وواجبات

 صحة من بالتأكد للشركة یسمح مستند أي لتوفیر الشركة مع المشترك تعاون عدم حال في، والمقدمة المعلومات صحة

، أو إلغاء الطلبات ھإلغاء طلب المشترك وغلق الحسابات الخاصة بفی الحق للشركة فیكون اعاله، المذكورة المعلومات

.،.الشركة تجاه ةوفقاً لتقدیر الشركة ودون ادنى مسئولی  

ع ـــــوبیعھا من خالل موق  ھأو خدمات  ھجاتنتعرض م لمشتركعند انشاء الحساب والتصریح  باستخدامھ یحق ل:3.2

Tahseeel ،بتقیید كافة المعامالت التي تتم على حساب المشترك وتحویل ثمن المنتجات  الشركةأنھ سوف تقوم على

المباعة من حساب المستخدم الذي قام بالمعاملھ واضافتھا إلى رصید حساب المشترك.  

 

ھ مبالغ تكفي یتم سداد قیمة المعاملة باستخدام البطاقة المصرفیة أو من رصید حساب المستخدم في حال وجد فی:3.3

.لسداد قیمة تلك المنتجات او الخدمات، وتحویل المعاملة عبر الوسائط اإللكترونیة للمشترك لیتسنى لھ تنفیذھا  

.ذ طلب الشراءـــــخصم رسوم الخدمة ورسوم خدمة تحویل المبالغ فور تنفیلشركةیحق ل:3.4  

رداد ـــــــوال یمكن إستTahseeelل موقع ینحصر إستعمال رصید الحساب في المعامالت التي تتم من خال:3.5

د ــكما ال یمكن وال یحق تحویل رصیTahseeelالمبالغ من المشترك نقدا وانما یجب ان یتم ذلك من خالل موقع 

.اب لشخص أو حساب آخرــالحس  

بتحصیل األموال عن طریق خلق  یقومالمشترك   أنیوم عمل في حال  14االفراج عن المبالغ بعد لشركةیحق ل:3.6

  .تمانیة فقطئفاتورة في نظام البطاقات األ

حتفظ بنسخھ من تفاصیل طلبات المستخدمین بشكل یمكن المشترك  من الوصول لھ في وقت الحق تقد ال الشركة:3:7

.، لذا یجب  االحتفاظ بنسخھ من كل طلبTahseeelعلى موقع   

 



-:الشركة) التزامات 4( المادة   
ي حساب المشترك في موقع ــــــبتقیید مبلغ قیمة كافة المعامالت الساریة المفعول فالشركةسوف تقوم:4.1

Tahseeel في حسابھا الشركة من المقدمةةــــــــــــــــــــــخدمللعلى النحو المبین في ھذه االتفاقیة، وایداع رسوم

.االتفاقیةوخصمھا من حساب المشترك كما ھو متفق علیھ بموجب ھذه   

إلى حسابھ المصرفي المسجل Tahseeelفي حال طلب المشترك تحویل رصید حسابھ المتاح والمتوفر في موقع :4.2

، تلتزم الشركةبتحویل المبلغ إلى الحساب المصرفي lTahseeeرقمھ وتفاصیلھ في طلب فتح حساب في موقع 

). عملأیام  ثالثة(  ةمصرفی  امیأ ثالثةمدة أقصاھا  خاللللمشترك بموجب حوالة مصرفیة   

.سوف تقدم إلى المشترك تقاریر بالمعامالت الخاصة بھ بشكل یومي عن طریق الدخول الى حسابھ: 4.3  

من ونظام التفویض بالكامل وفي ألة واـــسوف تتخذ الشركةالخطوات المعقولة لضمان المحافظة على خط الخدم: 4.4

.وضع عمل جید  

.ة بالمعاملة التي تم تنفیذھاـــتوفر الشركةوسائل للمشترك للدخول الى كشوف الحسابات الخاص سوف:4.5  
.ة والواجبة الدفع إلى المشتركــــــلن تقوم الشركةباقتطاع او التأخیر غیر المعقول لدفع أي مبالغ مستحق:4.6  

ن طریق البرید االلكتروني، ــــــتتم من المستخدم إلى المشترك ع التيعملیة الدفع  علىسوف تقوم الشركةبالتأكید :4.7

.الشركةاب المشترك لدىــــــإلى حس همسددالباالضافة إلى اظھار قید في حساب المستخدم والمشترك بأن المبالغ   

-: والمستخدم المشترك التزامات) 5( المادة   

  .عند أصدار الفواتیریجب على المشترك وضع جمیع التفاصیل بشكل صحیح :5.1

 Tahseeelمن خالل موقع  بھاوافق المستخدم على االلتزام بكافة المعامالت الساریة المفعول التي تم القیام :5.2

الى العمالء بنفس  والمنتجاتصیل و تورید الخدمات التوبالبطاقة المصرفیة او حسابھ عبر االنترنت كوسیلة للدفع و 

. المعلنالشروط و السعر   

ھ ـــــلن یقوم المستخدم بفرض أیة رسوم إضافیھ على المعامالت بعد اتمام المعاملة، ویقر ویوافق المستخدم ان:5.3

ا ـــــــي نزاع فیما بین المستخدم والعمالء فیمأمسئول عن شروط واحكام تسلیم خدمات تحصیل االموال، وفي حالة 

لن  الشركةلخدمات، القسط ورسوم التأخیر، او ما شابھ ذلك، یخص ذلك وعلى سبیل المثال ال الحصر "عن مطابقة ا

 الغیر الخطأ بذلكقد ساھمت "  الشركةنـــــــــــــــــــي خطأ أو تقصیر من جانب المستخدم مالمتكأمسئولة عن  تكون

.هللا سمح ال مقصود  

ي أالشركةوینبغي علیھ ان یبلغ الشركةب ن: المستخدم مسئول عن مراجعة كشوف الحساب الخاص بھ المقدمة م5.4

وفي حال عدم أعتراض المستخدم یوم  15خالل Tahseeelى موقع ــــــــــختالف في كشف الحساب الموجود علإ

الل المدة المحدده یعتبر كشف الحساب صحیح والیجوز الطعن بعدم صحتھ ـــعلى البیانات الواردة في كشف حسابھ خ

.رة، ولن تكون الشركةمسئولة عن أي خسائر قد یتم تحملھا نتیجة لذلكـــــالمحدد في ھذه الفقبعد مرور الموعد   

ھا في ـیجب على المستخدم االحتفاظ بسجل المعاملة مع التفاصیل الكاملة لكافة المعامالت المنفذة وذلك للرجوع إلی: 5.5

.المستقبل وللمطابقة وتسویة النزاعات  

  .ن یبلغ الشركةعن أي معامالت غیر مكتملة وأیة خصومات من حساب المستخدم فور العلم بھاأ: یلتزم المستخدم 5.6



ي تتیح لھ االتصال بالعمیل في اي وقت ــــــالمعلومات المتوفرة لدیھ والت  ةیلتزم المستخدم ان یقدم إلى الشركةكاف: 5.7

.د االلكتروني الخاص بھ في حال توافرهـــــــــالبریورقم حسابھ عند المستخدم، ورقم ھاتفھ،ووتقتصر على أسم العمیل،   

Tahseeelیجب على المستخدم وضع جمیع التفاصیل بشكل صحیح عند إصدار الفواتیر عن طریق موقع : 5.8  

Tahseeel.تخدام وترویج شعار المستخدم على موقع سبإلشركةیوافق المستخدم بالسماح ل: 5.9  

 
-:األموال والمنتجات  رد) 6( المادة   

أن التبدیل ــي مطالبة او نزاع بشأیتم تبدیل المنتجات او الخدمات بواسطة سیاسة المشترك الخاصة باالسترجاع و:6.1

مباشرة بین المشترك والمستخدم، وسوف یقتصر  دور  اواالسترجاع للسلع والمنتجات والخدمات سوف یتم تسویتھ

تمام المعاملة بسبب عدم التوصیل احساب المستخدم والمشترك في حال عدم  علىجراء القید إموال واألالشركةعلى رد 

)ایام عمل من تاریخ اجراء المعاملة وفي حال  7(سبعةأو ارجاع المنتج/الخدمة شریطة أن یتم اخطار الشركةبذلك خالل 

ق ـــــــالمبالغ للمستخدم، أما في حال النزاع فیح دده فإن الشركة تكونغیر مسئولة عن ارجاعــــــــاالخطار بعد المده المح  

حجز المبلغ المتنازع علیھ حتى صدور حكم قضائي نھائي.لشركةل  

 

اب المشترك إلى حساب المستخدم في حال ـــیقر المشترك ویوافق صراحة على احقیة الشركةبرد االموال من حس:.26

.  .الشركةى مسئولیة علىـــــــل المستخدم دون ادنقام بالغاء المعاملة قبل توصیلھا واستالمھا من قب  

 

-)  االمتناع عن القید في حساب المشترك أو اتاحتھ  :7( المادة   

استخدامھ  ةالى المشترك فیما یتعلق بمعاملة وعدم قیده في حسابھ أو عدم اتاح المبالغیجوز ان تحجز الشركةدفع : 7.1

:أو سحبھ من قبل المشترك في أي من الظروف التالیة  

.عدم قیام الشركةأو المشترك بمعاملة ساریة المفعول: 7.1.1  

.من مرة الى حساب المشترك لنفس المعاملة أكثرالقید  : 7.1.2  

قیام المشترك بتنفیذ معاملة زائفة او قام باالحتیال او محاولة االحتیال على الشركةاو المستخدم ( بعد التحقق  7.1.3 :

من ذلك ).  

اخفاق المشترك في االلتزام بشروط ھذه االتفاقیة أو انتھاك الالئحة، التعلیمات او االجراءات الصادرة وفقا  7.1.4 :

.ئح المعمول بھا في دولة الكویتلھذه االتفاقیة أو القوانین واللوا  

ان ذلك لعدم ـــــقیام نزاع بین المستخدم والمشترك حول المعاملة أو السلع/منتج او الخدمات ألي سبب سواء ك 7.1.5 :

.استالم المنتج أو لعدم اداء الخدمة، أو كان المنتج معیب، أو لم یتم وصفھا بشكل صحیح من جانب المشترك  

 
-:  مستمر بشكلرابط للتواصل  توفیر)  8( المادة   

ة ـــــالالزم واتفسوف یقوم المشترك على حسابھ بتوفیر والمحافظة على كافة وصالت التیار الكھربائي والھ:  8.1

.Tahseeelواستخدام موقع الشركةللعمل مع  



تكون الشركةمسئولة بأي طریقة تجاه المشترك أو أي مستخدم او تجاه أي شخص اخر عن أي تكالیف، خسائر،  لن:8.2

مصروفات او اضرار سواء كانت ناتجة بشكل مباشر او غیر مباشر عن الخلل الوظیفي بنظام المشترك، أو تعطل 

.الوصالت او االتصاالت  

 
-:والعرض االعالن)  9( المادة   

ع ـــــــــــــیقوم المشترك بعرض منتجاتھ او خدماتھ واالعالن عنھا على الصفحة المخصصة لھ في موقسوف :  9.1

Tahseeel .  

ق للمشترك استخدام أي مواد تشیر الى ـــــــــیجوز للمشترك استخدام التصمیمات المعتمدة من الشركةوال یح:  9.2 

دون الحصول على موافقة مسبقة Tahseeelعتمد والذي یوفره موقع الف المـــــــــالشركةاو أي اسم او تصمیم اخر خ

.الشركةمن  

-) رسوم الخدمة :10( المادة   
اتعاب ورسوم توفیر lTahseeeبتوفیر الخدمات وفقا لھذه االتفاقیة، یوافق المشترك على ان یدفع إلى الشركةنظیر قیام

-:يالخدمة كالتال  

نـــــالمعاملة الواحدة والمسددة من قبل الزبون او العمیل او المستخدم عقیمة نسبة لكل عملیة من قیمة •  

على حسب عدد عملیات المشترك تحدد الحقا بعد التسجیل ( Knet )طریق الكى نت  

البطاقة  قیمة نسبة  لكل عملیة من قیمة المعاملة الواحدة والمسددة من قبل الزبون او العمیل او المستخدم عن طریق•

على حسب عدد عملیات المشترك تحدد الحقا بعد  أخرى ائتمانیة بطاقات أي أو  Mastercard ) -( Visaاالئتمانیة

  التسجیل

یتم خصم اى رسوم على المعامالت الغیر مسددة. ال •  

.المشترك بعد االتفاق مع من ھذه الرسوم في أي وقتزیاده او نقصان ان تعدل  لشركةل یحق •  

 

-: واالنھاء التجدید)  11(المادة  
ا ـــــــــمن تاریخ الموافقة على طلب انشاء حساب المشترك وتجدد تلقائی أھذه االتفاقیة سنة میالدیھ تبد : مدة11.1

 وذلك األقل على بشھرین المجددة المدة أو األصلیة المدة نھایة قبلالطرفین مماثلة مالم یتم انھائھا بواسطة لمدة/لمدد 

.اإلنھاء في الراغب الطرف من یصدر خطي بإشعار  

أعاله یجوز للشركةانھاء ھذه االتفاقیة فورا بدون أي اشعار للمشترك في  11.1استثناء من أحكام الفقرة  :11.2

:الحاالت التالیة  

.10عدم قیام المشترك بسداد رسوم الخدمة المشار الیھا في المادة    11.2.1 :  

.المشترك اتفاقیا أو قضائیاافالس أو حل أو تصفیة  11.2.2 :  

في رد االموال و/أو تحمیل التكالیف كمااظھار المشترك لمستوى غیر مناسب للمعامالت،  : 11.2.3  



تغییر في طبیعة المشترك أو تحویل كیانھ القانوني دون اخطار الشركةبذلك۔   :11.2.4  

 

وأحكام ھذه االتفاقیة و/أو أي اتفاق آخر یتم الدخول انتھاك المشترك او عدم التزامھ تماما بأي من شروط   11.2.5 :

.والمشتركالشركةفیھ بین  

.مخالفة المشترك للقوانین واللوائح المعمول بھا في دولة الكویت  11.2.6 :  

 ـــــــةاكتشاف ان المشترك من خالل تدقیق او تحقیق یشارك في أي أنشطة احتیالیة ومخالفة لقوانین دول  11.2.7 :

.الكویت  

ة لیست مملوكھ للمشترك أو غیر مصرح ــــأن المنتجات المعروضھ او الخدمات المقدملشركةفي حال تبین ل  11.2.8 :

.مدتھات التوقیع علي ھذه االتفاقیة وطول ــــــلھ بتداولھا، كذالك في حال عدم وجود رخصھ لمزاولة تلك االنشطة وق  

 

سوف یقوم كل طرف فورا بدفع كافة المبالغ المستحقة علیھ والواجبة الدفع الى في حالة انھاء أو انتھاء االتفاقیة :  11.3

.الطرف االخر  

عند انھاء أو انتھاء ھذه االتفاقیة، ینبغي على المشترك ان یزیل فورا أي إشارة او عالمة تشیر الى ارتباطھ مع :11.4

Tahseeel.خدمة   

سبب كان، فإن التزامات المشترك بسداد رسوم الخدمة المستحقة الى الشركةقائم  أليعند انتھاء ھذه االتفاقیة :11.5

 على یوافق المشترك فإن ،وبموجب ھذه االتفاقیة ةخصمھ من رصید حسابھ أو من البطاقة المصرفیلشركةویحق ل

دون  ةقة المصرفیخصم رسوم الخدمھ من رصید حسابھ أو من البطا في لغاءا غیر قابل لإلـــــــتفویضتفویضالشركة

.ودون احقیة المشترك في االعتراض على ذلكالشركة ىادنى مسئولیة قانونیة عل  

 

-) الترخیص والتصریح :12(المادة   
داء ألیقر المشترك بصفتھ شخصاً اعتباریاً بأنھ یملك كافة التراخیص والتصاریح التجاریة ذات الصلة المطلوبة :  12.1

تفاقیة وأن جمیع إلوالموافقة علي ھذه االتفاقیة وطول مدتھا ولدیھ صالحیة كاملة للدخول في ھذه اأنشطتھ وقت التوقیع 

.المتجات والخدمات مملوكة لھ ومصرح لھ بتداولھا وعرضھا وبیعھا طوال مدة ھذه االتفاقیة.  

وبعلمھ بأن ھذه االتفاقیة تشكل ابرم ھذه االتفاقیة ھو الممثل القانوني للشركة أو المؤسسة  منیقر المشترك بأن : 12.2 

.ساریة المفعول وملزمة  للطرفین ومالیةالتزامات قانونیة   

 

-) ھویة المستخدم وكلمة السر والدخول إلى الحساب :13(المادة   
 أو سرقتھا, أ السر كلمة أو الھویة فقد تبعة ویتحمل بھ، الخاصة السر وكلمة ھویتھ على مسئول یعد المشترك 13.1

.الغیر قبل من اختراقھا  

 



 

-) التعویض :14(المادة   
الشركة  ضباالضافة إلى االحكام الواردة في ھذه االتفاقیة بشأن التعویضات، یوافق كذلك المشترك على تعوی:  14.1

نتیجة بشكل مباشر او غیر مباشر الشركة"اــــــــــضد كافة النفقات والمصروفات واالضرار وااللتزامات التي تحملتھ

  :لما یلي

م ـــــــــانتھاك المشترك او عدم التزامھ تماما بأي من شروط وأحكام ھذه االتفاقیة و/أو أي اتفاق آخر یت   14.1.1:

.والمشتركالشركةالدخول فیھ بین  

.10قیام المشترك بسداد رسوم الخدمة المشار الیھا في المادة  عدم  14.1.2 :  

.للقوانین واللوائح المعمول بھا في دولة الكویتمخالفة المشترك    14.1.3 :  

.ان المشترك من خالل تدقیق او تحقیق یشارك في أي أنشطة احتیالیة اكتشاف  14.1.4 :  

أن المنتجات او الخدمات المعروضھ لیست مملوكھ للمشترك أو غیر مصرح لھ لشركةحال تبین ل في   14.1.5 :

.كذالك في حال عدم وجود رخصھ لمزاولة تلك االنشطة وقت التوقیع علي ھذه االتفاقیة وطول مدتھا ،بتداولھا  

.المشترك قبل من تدلیس أو غش نتیجة اخر طرف أي أو المستخدم یستحقھ تعویضأي   14.1.6 :  

.الشركةبھا مما یترتب علیھ اضرار أو خسائر تلحق ب مكلفالتزامات  أياخفاق المشترك في الوفاء ب  14.1.7 :  

سوف یكون المشترك مسئوال بالكامل عن أي نفقات ومصروفات تنشأ عن أي نزاعات مالیة او قانونیة قد تنشأ   4.2 :

تكون بین المستخدم  التيالشركةبأي طریقة او تكون طرفا في ھذه النزاعات   "بین المشترك والمستخدم، ولن تشارك

.والمشترك  

-) المقاصة :15(المادة   
في ھذه  مبالغ، أیة عن الشركة لصالح المشترك مدینونیة عن المشترك لحساب نفذت التي التجاریة العملیات اسفرت إذا

..بھا مدین المشتركبین الحسابات المتنوعة للمشترك إلقتضاء أي فواتیر یكون  مقاصةالحالة یحق للشركة عمل   

-) السریھ :16(المادة   
 إفشاء عدم على ویحافظ المستخدم وبین بینھ تتم التي والمعامالت المعلومات سریة على بالمحافظةیلتزم المشترك 

 أو مطبوعة بصیغة المعلومات ھذه بنسخ القیام بعدم یلتزم كما المستخدم، موافقة على الحصول بعد إال جھة ألي سریتھا

.مقروءة  
-: الملكیة الفكریة )17المادة  (  
 لشركةكماریة لـــــــــــــتعد ملكیة حصlTahseeeیقر ویوافق المشترك على أن جمیع حقوق الملكیة في موقع: 17.1 

أنھ ال یوجد في ھذه االتفاقیة ما یفید النیة في نقل أي حق من حقوق الملكیة المذكورة أو منحھا للمشترك، ویحق للمشترك 

ذه االتفاقیة، وأن أي استخدام غیر مصرح بھ لحقوق ـــفقط االستخدام المحدود لحقوق الملكیة الفكریة الممنوحة لھ في ھ

 المثال سبیل على الحقوق تلكن الملكیة الفكریة، وتتضمن ــــه االتفاقیة وكذلك انتھاًكا لقوانیالملكیة الفكریة ُیعد انتھاًكا لھذ

.قوانین حقوق الطبع والنشر وقوانین العالمات التجاریة الحصر ال  

یقر ویوافق المشترك على أن جمیع حقوق النشر والعالمات التجاریة وسائر حقوق الملكیة الفكریة في جمیع : 17.2



أو  الموقع او البرنامجأو المعلنین في لشركةھى ملك دائم لTahseeelواد و / أو المحتویات المتاحة في موقع الم

  "الموردین أو المشتركین اآلخرین، ویسمح للمشترك بإستخدام ھذه المواد أو المحتوى فقط على النحو المصرح بھ من
قبل الشركة.  

جمیع أسماء المنتجات واألسماء التجاریة وأسماء الخدمات فإن الشركة مرخص لھا باستخدام االتفاق ھذا بموجب 17.3 :

طالما كان ذلك بناء على  ،زة بشكلھا أو أو كتابتھا بصرف النظر عن مالكیھاـــو الشعارات أو العالمات التصویریة الممی

.المورد أوطلب المشترك   

.التجاريار ـــــباستخدام االسم والشع یوافق المشترك صراحة بأحقیة الشركة17.4 :  

 تحصیل خدمة تقدیم بشأن ،المشترك من المقدم اإلیجاب على وافقت قدالعالمیة للتجارة العامة  ھالفادی شركة : 17.5
  Tahseeel.com.بھا الخاص اإللكتروني الموقع خالل من الفواتیر

.تقدیم الخدمةقد وافق المشترك على االیجاب المقدم من الشركة بشأن   


