
 

 
 الشروط واألحكام اشتراك مزود خدمة لألفراد

  أوال: التعریفات

  اتفاقیة االستخدام : اتفاقیة وشروط استخدام (موقع وتطبیق ونیت)-
  تطبیق ونیت/ او التطبیق وكافة الصفحات والروابط واألدوات المتفرعة عنها-

 أسلوب : مؤسسة أسلوب التطویر لتقنیة المعلومات هي المالك لتطبیق ونیت-
 المشترك /أنت /صیغة المخاطب : یقصد بهذه العبارة مزود الخدمة المستفید من خدمة ونیت ، والذي یدخل الى-

 التطبیق أو الموقع واستخدام الخدمات واالطالع على المعلومات المتاحة في الموقع او التطبیق .

 العمیل / المستخدم : یقصد بهذه العبارة طالب الخدمة من موقع أو تطبیق ونیت .-
 المنقوالت / السلع : یقصد بهذه العبارة كل ما یتم نقله عن طریق استخدام الموقع أو التطبیق .-

 

 ثانیًا : تطبیق وموقع ونیت :

 یوفر (ونیت ) شبكة رقمیة تعمل كموقع وتطبیق تسویق حیث یمكن لألشخاص (المستخدمین) الساعین للحصول على خدمات
 النقل الشخصیة أو توصیل السلع او المنقوالت أن یتوافقوا مع األشخاص بما في ذلك السائقین المشار إلیهم بـ ( المشتركین )

نه من الوصول إلى موقع وتطبیق ونیت .  الذین یمكنهم تقدیم الخدمات ویتعین على كل (مشترك ) إنشاء حساب مستخدم ُیمكِّ

 ُتشكل كل خدمة یقدمها (المشترك) أو أي طرف ثالث إلى (المستخدم ) اتفاقیة منفصلة بینه وبین المستخدم.

 ثالثا: طبیعة العالقة :

 انت توافق على أن الشتراك ال تفسر بأي حالة من األحوال على انه عقد عمل أو توظیف أو عقد وكالة أوو عقد شراكة

 وال یجوز لك تقدیم نفسك ألي طرف ثالث على انك موظف أو وكیل أو ممثل لـ (ونیت ).

 رابعًا :مدة االشتراك :

 االشتراك ساري المفعول لمدة سنة من تاریخ تفعیل االشتراك ، ویجدد تلقائیًا مالم یقوم المشترك بإشعار تطبیق ونیت

 برغبته في عدم التجدید .

 توضیح : یمنحك تطبیق وموقع ونیت ترخیصًا محدودًا وغیر حصري ال یمكن ترخیصه من الباطن قابل لإللغاء وال

 یمكن نقله ألي طرف آخر شریطة امتثالك لهذه االتفاقیة .

 خامسًا : التسعیر والعمولة :

  تقدیم الطلب وتفاصیل األسعار-

  یحدد مزود الخدمة السعر لكل طلب ویحق له االتفاق مع العمیل على سعر أعلى في حال زیادة خدمات أخرى

  استالم المدفوعات-

 یستلم مزود الخدمة المبالغ المالیة من العمیل اذا كان الدفع نقدًا وباكتمال الطلب فإن مزود الخدمة یقّر باستالم المبلغ

  كامًال ، اذا كان الدفع عن الطریق المدفوعات الكترونیة فإن (ونیت ) هو المسؤول عن تحصیل أي مبالغ .

  العمولة-

 یحتفظ تطبیق ونیت بتقدیر نسبة العمولة التي  تضاف على سعر الخدمة وتحصل من العمیل .
 

  إلغاء الطلبات-

 یجب على مزود الخدمة تقدیم مسببات معتبرة إللغاء الطلب ویحق لتطبیق ونیت اتخاذ اجراءات تؤثر على فرص

  حصول المزود على طلبات جدیدة

  تقیم الخدمة-



 

 یخضع مزود الخدمة للتقییم من العمیل ومن إدارة تطبیق ونیت وقد یترتب على تقییمك تقلیل فرصتك للحصول على

  طلبات وقد یترتب علیها إیقاف الحساب ویعود ذلك للتقدیر المنفرد لتطبیق ونیت

 

 

 

 سادسًا : الرسوم والمدفوعات

 

 بصفتك مشتركًا في موقع وتطبیق ونیت ،  فإنك توافق على سداد أي مبالغ تستحقها ( أسلوب) ، وُتعد الرسوم التي1.

 سددتها نهائیة وغیر قابلة لالسترداد، ما لم تحدد (أسلوب) خالف ذلك.

 تكون جمیع مصاریف ورسوم استخدام موقع وتطبیق ونیت  مستحقة على الفور، وسیتم تسهیل الدفع من خالل2.
 (أسلوب ) باستخدام طریقة الدفع المناسبة، ینبغي علیك الموافقة على أنه یجوز لـ (أسلوب)، نیابة عن نفسك، وبصفتك

 مشترك تحصیل أي مبالغ لدى( العمیل ) .

 سابعًا: االتصاالت.

 بمجرد أن تصبح مستخدًما لتطبیق وموقع ونیت ، فإنك توافق على تلقي اتصاالت منا، بما في ذلك الرسائل عبر البرید

  اإللكتروني، والرسائل النصیة، والمكالمات، واإلشعارات .

 
 

 ثامنًا : األنشطة المحظورة :

 
  فیما یتعلق باستخدامك لموقع وتطبیق ونیت ومشاركتك في الخدمات، فإنك توافق على تجنب القیام بما یلي:

 

   انتحال شخصیة أي شخص أو كیان ، القیام بمطاردة أو تهدید أو مضایقة أي شخص (بما فیه العمالء الذین1.
 یستفیدون من الخدمة) أو حمل أي أسلحة أو ذخائر أو ممنوعات سواًء مخدرات أو غیرها ، و تعاطي المخدرات

  أو المواد الكحولیة أو أي مواد ممنوعة .

 انتهاك أي من القوانین المحلیة أو ارتكاب أي محظور یجرمه القانون المحلي .2.

 اختراق أو محاولة الحاق الضرر بالخوادم أو الشبكات المتصلة بموق وتطبیق ونیت أو تعطیلها؛ أو إرسال3.
 معلومات أو التفاعل مع موقع وتطبي ونیت بطریقة احتیالیة أو غیر دقیقة أو مضللة سواء بصورة مباشرة أو غیر

 مباشرة  أو أي أعمال تشهیریة أو افترائیة أو مسیئة أو فاحشة أو منتهكة أو مسیئة أو ذات توجهات جنسیة أو
 تهدیدیة أو مزعجة أو غیر قانونیة.

 استخدام موقع وتطبیق ونیت بأي طریقة تنتهك حقوق الغیر؛ بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: حقوق4.

 الملكیة الفكریة أو حقوق النشر أو البراءة أو العالمة التجاریة أو األسرار التجاریة أو حقوق الملكیة األخرى أو
 حقوق النشر .

 نشر أو إرسال برید إلكتروني أو ما یشبه ذلك من إرسال أي تعلیمات برمجیة ضارة أو ملفات أو برامج أخرى5.

 مصممة لعرقلة أو تلف أو تدمیر أو تقیید وظیفة أي برنامج كمبیوتر أو جهاز أو معدات اتصاالت أو سرقة أو
 مصادرة أي نظام أو بیانات أو شخصیة أو تزویر العناوین الرئیسیة أو خالف ذلك من التالعب بالمعرفات من

 أجل إخفاء أصل أي معلومات مرسلة عبر موقع وتطبیق ونیت .

 استخدام شعار أو اسم موقع وتطبیق ونیت دون تصریح خطي مسبق أو استخدام العالمات الوصفیة أو رمز أو أي6.
  أجهزة أخرى تحتوي على أي إشارة لنا من أجل توجیه أي شخص إلى أي موقع ویب آخر ألي غرض.

   تأجیر، أو استئجار، أو إقراض، أو بیع، أو إعادة توزیع، أو استصدار ترخیص عادي أو ترخیص من الباطن7.

 لموقع وتطبیق ونیت .
 نقل أو بیع حساب المستخدم وكلمة المرور و/أو التعریف الخاص بك إلى أي طرف آخر.8.



 

  حمل الغیر على المشاركة في األنشطة المحظورة أعاله. في حالة قیامك بأي عمل من  ما سبق ذكره أثناء قیامك9.

 بالعمل ، فأنه یحق  لموقع وتطبیق ونیت رفض تقدیم الخدمات لك، وإیقاف حسابك لدى موقع وتطبیق ونیت بشكل
 مؤقت أو دائم .

 

 
 
 

 
 
 

 
  تاسعًا : التعویض

 
 یجب علیك أن تكون مسؤوًال عن تكلفة الضرر الذي تسببت فیه عن طریق العمد أو الخطأ، في حالة قیام العمیل1.

 باإلبالغ عن التلف أو الضرر بسبب سوء االستعمال ، وتم التحقق من طلب العمیل  بواسطة (أسلوب) ووفق تقدیر
 (أسلوب ) المناسب والعادل ، تحتفظ (أسلوب)  بالحق في تسهیل الدفع مقابل التكلفة المعقولة لهذا اإلصالح نیابة

 عن المشترك باستخدام أي من طرق الدفع الخاصة بك و سوف یتم تحویل هذه المبالغ من ِقبل ( أسلوب ) للعمیل ،

 على أن تكون تلك المبالغ غیر قابلة لالسترداد.
 تعین علیك أن توافق على تعویض (أسلوب) ودفع الضرر عنهم ضد أي مطالبات أو طلبات أو خسائر أو التزامات2.

  أو مصاریف (بما في ذلك أتعاب المحاماة) الناشئة عن اآلتي أو فیما یتعلق به:

  استخدامك للمنقوالت التي یتم الحصول علیها من العمیل  من خالل استخدامك لموقع وتطبیق ونیت .1.

  مخالفتك أو انتهاكك لهذه االتفاقیة؛ أو انتهاكك لحقوق الغیر، بما في ذلك العمالء .2.

 

 عاشرًا: إخالء المسؤولیة وتحدیدها:

 اختیار المواد المستخدمة في خدمة النقل والفك والتركیب  للمنقوالت أو السلع هي مسؤولیتك أنت وتكون انت1.
 مسؤول عن هذه المواد من حیث الجودة والسالمة ، وتكون مسؤوال كذلك عن كل خلل یحدث في اعمال النقل

 والفك والتركیب بسبب عدم صالحیة المواد او عدم جودتها .
 ال تتحمل ونیت أي خطأ في تقدیم الخدمة بسبب مباشر من (ونیت) أو بسبب ناتج عن خلل في موقع او تطبیق2.

 ونیت أو أي ضرر نتج عنها او أي تلف .

 ال تقدم (أسلوب ) أي تعهد أو كفالة أو ضمان فیما یتعلق بالموثوقیة أو السالمة او االنضباط لطالب الخدمة3.
 (العمیل)  كما ینبغي علیك أن توافق على أن جمیع المخاطر التي تنشأ عن استخدامك لموقع ومنصة ونیت ، تبقى
 على مسؤولیتك فقط، في الحدود القصوى المسموح بها بموجب القانون المعمول به و أن (أسلوب) غیر مسؤولة

 عن سلوك أي مستخدم ، سواء كان ذلك عبر اإلنترنت أو غیره، كما نشجعك على استخدام درجة معقولة من
 الحساسیة والحذر في تفاعالتك مع المستخدمین اآلخرین أو مع السائقین أو أي طرف ثالث آخر، وال یتعین علینا

 توفیر تأمین على المركبة التابعة لك أو األمتعة الشخصیة أو على المنقوالت نتیجة السرقة أو خطفها أو نتیجة

 نسیان المنقوالت في السیارة، و تتحمل كامل المسؤولیة تجاه تلك المنقوالت من خالل استخدامك لموقع وتطبیق
 ونیت، أنت توافق على قبول تحمل هذه المخاطر وتوافق على عدم تحمیل (أسلوب) المسؤولیة .

 ال تتحمل (أسلوب) صراحًة أي مسؤولیة تنشأ عن االستخدام غیر المصرح به لحساب المستخدم الخاص بك. إذا4.

 كنت تشك في أن أي طرف غیر مصرح له قد یستخدم حساب المستخدم الخاص بك أو تشك في أي خرق آخر

 لألمن، ینبغي علیك الموافقة على إخطارنا بذلك على الفور.

 إحدى عشر: أحكام عامة :

 یلتزم مزود الخدمة بالمحافظة التامة على خصوصیة المعلومات وعدم االحتفاظ بها أو مشاركتها مع الغیر .1.

  یلتزم مزود الخدمة بعدم االتصال بالعمیل بعد إتمام الطلب مالم یكن في شأن یتعلق بالطلب المقدم للعمیل2.

 یلتزم مزود الخدمة بصحة المعلومات المقدمة واألوراق الرسمیة المرفقة .3.

 یلتزم مزود الخدمة بتقدیم الخدمة وفق األنظمة والقوانین المعمول بها في المملكة العربیة السعودیة .4.



 

 في حال حدوث خالف بین العمیل والمزود فغن مرده األنظمة العامة المعمول بها وال یتحمل تطبیق ونیت أي5.

 تبعات او إجراءات بین الطرفین .
 في حال اإلخالل بأي من بند فإن لتطبیق ونیت كامل الحق في إنهاء االشتراك والمطالبة بأي أضرار مادیة أو6.

 معنویة قد تترتب على ذلك .

 ال یجوز لك التنازل عن أي مبالغ تخص (أسلوب ) ویحق ألسلوب خصم أي مبالغ مستحقة لها دون الرجوع الیك .7.
  اثنا عشر : تسویة الخالفات

 تخضع اتفاقیة االستخدام في تفسیرها وتنفیذها وكافة جوانبها ألحكام األنظمة المطابقة في المملكة العربیة

  السعودیة والجهات القضائیة بها


