
 
 

 شروط واحكام موقع بوابة مشيد 

  

 .االتي نص شروط االستخدام وسياسات و سياسة الخصوصية والشروط اإلضافية )في حال تطبيقها( املوجودة على موقع بوابة مشيد 

والشروط التي نقدمها لك للدخول الى واستخدام املوقع والخدمات والتطبيقات، بما في ذلك تطبيق الهاتف الجوال الخاصة بنا )وُيشار  

درج تلك الوثائق القانونية باإلشارة إليها في شروط االستخدام املاثلة 
ُ
 .إليها مجتمعة بـ"الخدمات"(. ت

افق على االلتزام بشروط االستخدام هذه  حال وصولك و/ أو تسجيلك و/ أو استمرارك   في استخدام الخدمات أو الوصول إليها، فأنت تو

 .والوثائق القانونية بأثر فوري 

ان شروط االستخدام هذه والوثائق القانونية خاضعة للتعديل من قبلنا في اي وقت. وإن استمرار استخدامك للموقع بعد نشر أي تغيير  

افقتك على شروط االس   .تخدام هذه والوثائق القانونية التي تم تعديلها يعني مو

بذة عن املوقع 
ُ
 ن

يعد موقع بوابة مشيد منصة للتجارة اإللكترونية داخل النطاق اإلقليمي للمملكة العربية السعودية لبيع و تسويق مواد وادوات البناء،  

كما    ، البناء  مواد  وبيع  التجارية عرض  املؤسسات  للمستخدمين من  تتيح  متنوعة من  وكذلك  واألفراد شراء مجموعة  للشركات  يتيح 

 .منتجات مواد البناء 

 لتقديرنا الخاص دون اية مسؤولية 
ً
 .نحتفظ بحق تقديم خدمات جديدة وتحديث أي من الخدمات أو سحبها، وفقا

  

 :شروط التسجيل   . 1

 :يحق لك التسجيل كمشتٍر أو بائع واالستفادة من الخدمات إذا توفرت لديك معايير االهلية التالية  •

 :للمشترين  . 1

 سن الثامنة عشر السن القانونية لتتمكن من شراء املنتجات طبقا ألنظمة اململكة العربية السعودية        . 1
ً
 . أن تكون بالغا

 على تقديم عنوان في اململكة العربية السعودية الستالم املنتجات        . 2
ً
 .أن تكون قادرا

 :للبائعين  . 2



 لألنظمة والقوانين الخاصة باململكة العربية السعودية        . 1
ً
 .أن يكون لديك مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة وفقا

 .أن يكون لديك ترخيص تجاري سارٍ        . 2

 .أن يمكنك تقديم ما يثبت تفويض األفراد الذين يقومون بالتسجيل في املوقع أو باستخدامه        . 3

 .ية للشخص املفوض تقديم إثبات الهو         . 4

 .تقديم بيانات مصرفية داعمة        . 5

 .تقر و توافق على أنه قد يطلب منك بعض املتطلبات اإلضافية لبعض الفئات من املنتجات        . 6

للتسجيل على املوقع، سنحتاج إلى تقديم بعض املعلومات، ولن يتم قبول تسجيلك في املوقع إذا لم يتم تقديم املعلومات الالزمة    •

 القيام بعمليات التحقق الالزمة للتأكد  
ً
لنا. لدينا الحق في رفض أي من عمليات التسجيل دون إبداء األسباب. كما يحق لنا أيضا

 .سجيل من هويتك ومتطلبات الت 

 للبند    •
ً
 الحتمال تعليقه أو إلغائه وفقا

ً
وبمجرد االنتهاء من التسجيل بنجاح، يستمر التسجيل الخاص بك لفترة غير محددة خاضعا

 .من شروط االستخدام هذه   6رقم  

  

 :االلتزامات الخاصة بك   . 2

 :يلي   ما   على   توافق   فأنت   إليها،   وصولك   أو   للخدمات   استخدامك   عند  •

مسؤوليتك عن الحفاظ على الخصوصية وتقييد الوصول إلى الحساب الخاص بك واستخدامه هو وكلمة املرور، واملوافقة على            . 1

 .تحمل مسؤولية جميع األنشطة التي تتم باسم الحساب الخاص بك وكلمة املرور الخاصة بك 

ملرور أو الحساب الخاص بك أو أي خرٍق آخر ملعايير االستخدام  املوافقة على إخطارنا فورا عن أي استخدام غير مصرح به لكلمة ا         . 2

 .اآلمن للموقع 

 .تقديم املعلومات الكاملة والحقيقية والدقيقة والحالية عن نفسك وعن استخدامك للخدمات كما هو محدد من قبلنا         . 3

 .معلومات املستخدم املقدمة لك   عدم اإلفصاح للغير )باستثناء ما يلزم أو ما هو محدد من قبلنا( عن        . 4

 .التعاون مع الطلبات الصادرة عنا للحصول على معلومات إضافية فيما يتعلق بأهليتك واستخدامك لخدماتنا        . 5

 :عند استخدامك للخدمات أو وصولك إليها، فأنت توافق على بيع وشراء مواد وادوات البناء فقط وأنك لن تقوم بما يلي  •

نشر أو إدراج أو تحميل أي من املحتويات أو املواد غير املناسبة أو املحظورة في موقعنا طبقا لألنظمة واللوائح والقانون على سبيل   . 1

 (  زائفة أو تالفة أو مضللة أو املسروقة   او املواد التي تكون معيبة أو   املثال ) املواد الكيميائية املحظورة 

عليه، أو خرق أي من حقوق الغير أو األنظمة الخاصة بنا أو السياسات أو خرق القرارات املتعلقة بحالة    خرق القانون أو التحايل  . 2

 .الحساب الخاص بك 



 أو تم ايقاف حسابك   . 3
ً
 غير قادر على إبرام عقود ملزمة قانونيا

َ
استخدام الخدمات إذا لم تعد تستوفي معايير أهلية االستخدام أو كنت

 . غير مسمى بشكٍل مؤقت أو ألجٍل 

 .عدم تسديدك ثمن املنتجات التي قمت بشرائها، إال إذا كان هناك سبب قانوني يؤيد ذلك في أي من السياسات الخاصة بنا  . 4

عدم تسليم العمالء املنتجات التي قمت ببيعها )إذا انطبق ذلك عليك(، إال إذا كان هناك سبب قانوني يؤيد موقفك ومذكور في أي   . 5

 .الخاصة بنا من السياسات  

. استخدام معلومات االتصال املقدمة لك أثناء عقد الصفقة عبر املوقع ملحاولة زيادة مبيعاتك خارج حدود املوقع أو عبر مواقع  6

 .أخرى 

 .. التالعب في سعر أي من املنتجات 7

 .. التدخل في حسابات البيع او الشراء الخاصة باملستخدمين اآلخرين 8

 .أنه أن يقلل من تقييم املوقع وأنظمة التصنيف . اتخاذ أي إجراء من ش 9

 .. نشر املحتوى الخاطئ أو غير الدقيق أو املضلل أو املخادع أو التشهيري أو ما شابه 10

 .. نقل الحساب الخاص بك إلى طرف آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبلنا 11

 .ب فيها أو ما شابه ذلك نشر الرسائل أو املراسالت اإللكترونية غير املرغو  . 12

ٍ من التقنيات اآلخرى التي قد تضر بخدماتنا أو بمصالح املستخدمين اآلخرين أو أمالكهم  . 13
 .نشر الفيروسات أو أي 

خرق القوانين الخاصة بحقوق النشر، العالمة التجارية، براءة االختراع، األخالق، اإلعالن، قاعدة البيانات، و/ أو أي من حقوق   . 14

التي تتعلق بنا أو املرخصة لنا أو أي من حقوق امللكية الفكرية التي   ("حقوق امللكية الفكرية " كية الفكرية )وُيشار إليها مجتمعة بـ املل 

 .تتعلق بالغير 

 .. جمع املعلومات الخاصة باملستخدمين دون الحصول على موافقتهم 15

 .لتقديم الخدمات أو التحايل على أي من اإلجراءات التقنية التي نتبعها   . 16

  

 :حقوق امللكية الفكرية  . 3

   صراحة   منحها   تم   التي   الحقوق   باستثناء   •
ً
 :هذه   االستخدام   لشروط   وفقا

جميع املحتويات الواردة في املوقع تدخل في إطار ملكيتنا الخاصة أو ضمن امللكية الخاصة بمرخصينا، بما في ذلك على سبيل         . 1

املثال ال الحصر النصوص والرسوم البيانية والشعارات والصور واملقاطع الصوتية والتنزيالت الرقمية والبرمجيات. فنحن )أو  

  
ً
وذلك على سبيل املثال  - ملا تقتضيه الحالة( نحتفظ بجميع حقوقنا، وملكيتنا ومصلحتنا باملوقع والخدمات  املرخصون لنا، وفقا

 .بجميع حقوق امللكية الفكرية الواردة ضمن شروط االستخدام هذه   - ال الحصر 



 جميع الحقوق وامللكيات واملصالح ألي من املعلومات أو املواد أو املحتويات األخرى التي تقدمها أنت من خالل استخدامك       . 2
ً
وأيضا

 لنا 
ً
 .للخدمات مثل التعليقات والتفاعالت الخاصة بك من خالل موقعنا والواردة ضمن شروط االستخدام هذه ستصبح ملكا

افقة   وجود   دون   بنا   الخاصة   التجارية   العالمات   استخدام   ك ل   يحق   ال   أنه   على   توافق  •  .مسبقة   خطية   مو

  الصحابها   خاص   ملك   خاللهم   من   املعروضة   للمنتجات   التجارية   العالمات  و  املوقع   ألعضاء   التجارية   للعالمات   الفكرية   امللكية   حقوق  •

 اصحابها   من   كتابي   تصريح   بدون   استخدامها   او   عليها   االعتداء   يجوز   وال 

 املوقع   في   يستخدمونها   التي   التجارية   العالمات   باستخدام   مرخصين   او   مالكين   يكونوا   بان   االعضاء   يلتزم  •

 .لنا   للمرخصين   أو   لنا   بها   االحتفاظ   يتم   املاثلة   االستخدام   شروط   في   واضح   بشكٍل   لك   املخولة   غير   الحقوق   جميع   إن  •

  

 :الضمانات والتعهدات واإلقرارات  . 4

 :يلي   بما   وتقر   وتتعهد   تضمن  •

 للقوانين واألنظمة واللوائح املطبقة، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر االلتزام   ▪
ً
االمتثال التام لالستمرار بالعمل وفقا

 .االنظمة واللوائح املتعلقة بقوانين الخصوصية وتنظيم املحتوى 

ال   ▪ هذه  االستخدام  بموجب شروط  التزامك  تنفيذك  وأن  املاثلة،  االستخدام  لشروط   
ً
وفقا للتعاقد  الكاملة  السلطة  لديك 

 :يتعارض مع 

 .أو القواعد أو اللوائح أو اإلرشادات الحكومية التي تخضع لها   أي من األنظمة والقوانين       . 1

2 .        
ً
 .فيها أو التي عليك االلتزام بها أي من االتفاقيات األخرى التي كنت طرفا

إذا قمت بإنشاء حساب أو استخدامه بالنيابة عن شركة فأنت بذلك مخول بالتصرف نيابة عن هذه الشركة وتضمن التزامها   •

 لهذه الشركة وتحت إدارتها 
ً
 .بالعمل بشروط االستخدام املاثلة. وُيعد هذا الحساب ملكا

 .تراخيص التي منحتنا إياها وفق شروط االستخدام هذه أنك مالك أو مخول بمنح الحقوق وال  •

أي محتوى قمت بتقديمه كجزء من استخدامك للخدمات وألي من املنتجات التي تقوم بإدراجها، ال ينتهك حقوق الغير في أي مكان   •

 حول العالم، على سبيل املثال ال الحصر أي من حقوق امللكية الفكرية )سواء كانت مسجلة أم ال(. 

قدم   الخدمات   إن  •
ُ
  أو   الضمانات   جميع   عن   مسؤوليتنا   نخلي   فنحن   إقرارات.   أو   تعهدات   أو   ضمانات   دون   الحالية"   "حالتها   على   إليك   ت

  أو   الضمانات   جميع   الحصر   ال   املثال   سبيل   على   اإلضافية،   أو   الضمنية   أو   الصريحة   سواء   أشكالها،   بجميع   اإلقرارات   أو   التعهدات 

  ألي  خرقه   أو   مخالفته  عدم  أو   عام  أو   محدد   لغرض  مالءمته  أو   التجارية  لألغراض  املحتوى  بصالحية  خاصة ال   اإلقرارات  أو   التعهدات 

  على   أو   املناسب   الوقت   في   تقديمها   سيتم   أو   عطل   أي   وجود   دون   تعمل   سوف   أو   العيوب   من   خالية   أو   آمنة   خدماتنا   كون   أو   حقوق 

 .العموم 

  



  محتوى   أي   أو   املنتج   مواصفات   تكون   أن   نضمن   ال   فإننا   املستطاع،   قدر   الدقة   نتوخى   أن   نحاول   أننا   من   الرغم   فعلى   ذلك،   على   وعالوة  •

   خدمة   ألي   آخر 
ً
   أو   دقيقا

ً
   أو   كامال

ً
   أو   به   موثوقا

ً
   أو   حديثا

ً
   كونك   على   وبناءً -   ذلك   إلى   باإلضافة   األخطاء.   من   خاليا

ً
  توافق   فأنت   - مشتريا

  لن   وأنك   الغير،   قبل   من   أو   قبلنا   من   املقدمة   الخدمات   محتوى   أو   املعروضات   قوائم   اختبار   أو   فحص   عن   مسؤولين   غير   ا أنن   على 

   كونك   على   وبناءً   القوائم.   من   اي   في   العيوب   او   األخطاء   من   أي   مسؤولية   عاتقنا   على   تضع   أن   تحاول 
ً
  مراجعة   عن   مسؤول   فإنك   بائعا

  املحتوى/   مقدمي   عاتق   على   أو   عاتقنا   على   تضع   أن   تحاول   لن   وأنك   بك   الخاصة   عروضات امل   قوائم   ضمن   الوارد   املحتوى   دقة 

 .الدقة   عدم   أو   أخطاء   وجود   مسؤولية   الكتيب 

  بضمان   باملوقع   املسجلين   االخرين   البائعين   ويلتزم   كبائع،   مشيد   شركة   من   مباشرة   بيعة   يتم   فيما   مشيد   بوابة   ضمانات   ينحصر  •

  يضمن   ال   و   واملشترى   البائع   اللتقاء   وساطة   منصة   مشيد   بوابة   موقع   ان   كما   املبيع.   ضمانات   إلحكام   طبقا   منتجاتهم   و   مبيعاتهم 

 . املشترى   و   البائع   بين   العقد   تنفيذ   أو   إبرام   تابعيها   أو   له   املالكة   الشركة   و   املوقع 

  

 :املسؤولية والتعويضات   . 5

 :عن   األطراف   من   أي   مسؤولية   يعف   أو   يحد   أن   شأنه   من   ما   هذه   االستخدام   شروط   في   يوجد   ال  •

 .االحتيال، بما في ذلك التدليس، الذي يقوم به هذا الطرف       . 1

 .الوفاة أو اإلصابة الشخصية نتيجة إلهمال هذا الطرف       . 2

 للقانون املعمول به       . 3
ً
 .أي من املسؤوليات األخرى التي ال يمكن حدها أو اإلعفاء منها وفقا

  والوكالء   واملسؤولون   ومديروهم   ومديرونا   التابعة   والشركات   الفرعية   وشركاتنا   األم   وشركتنا   نحن   نتحمل   لن   األحوال   جميع   في  •

  واجب   خرق   أو  إهمال   أو  ضرر  أو  العقد   في  مطالبة   أو  دعوى   على  بناءً  سواء -   املرخصين  أو  الباطن   من   واملقاولون   واملوردون   واملوظفون 

   - هذه  االستخدام  لشروط  خرق   أو   قانوني 
َ
  العمل  في  عطل  أو   املعلومات  أو   البيانات  فقد  أو   األرباح   ة بخسار   خاصة  دعوى  أي   مسؤولية

  املسؤولين   أو   املديرين   أو   التابعة   الشركات   أو   نحن   إخطارنا   تم   وإن   حتى   عرضية   أو   مباشرة   غير   أو   خاصة   أضرار   أي   أو   مالية   خسارة   أي   أو 

 .األضرار   هذه   مثل   وجود   ل باحتما   الباطن   من   املقاولين   أو   املوردين   أو   املرخصين   أو   املوظفين   أو   الوكالء   أو 

  الشركات  أو   الفرعية   الشركات   أو  األم  الشركة  ذلك،   في  )بما  فنحن   بها،  املعمول   والقوانين   االنظمة  به  تسمح  الذي  الحد  إلى  باإلضافة  •

  كما   املسؤولية،   نتحمل   لن   املرخصين(   أو   الباطن   من   املقاولون   أو   املوردون   أو   املوظفون   أو   الوكالء   أو   املسؤولون   أو   املديرون   أو   التابعة 

 :عن   مباشر   غير   أو   مباشر   بشكٍل   ناتجة   فقدان   أو   ضرر   أي   حدوث   مسؤولية   عاتقنا   على   تضع   لن   بأنك   ر تق   أنك 

 .املحتوى أو املعلومات األخرى التي تقدمها عند استخدامك للخدمات       . 1

 .استخدامك للخدمات أو عدم قدرتك على استخدامها       . 2

3 .        ٍ
 .من اإلرشادات املقدمة من قبلنا التسعير أو الشحن أو التنسيق أو أي 

 .التأخر أو االنقطاع في تقديم الخدمات       . 4

 .الفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة التي وجدت من خالل الوصول إلى الخدمات       . 5



 .وجود أخطاء في الخدمات أو أعطال أو عدم دقة بأي شكل من األشكال       . 6

 .املحتوى أو أفعال أو امتناع عن فعل الغير املستخدمين لخدماتنا       . 7

 .التعليق أو أي اجراءات أخرى نتخذها متعلقة باستخدامك للخدمات       . 8

 .الفترة الزمنية التي تظهر فيها القوائم الخاصة بك في نتائج البحث أو طريقة ظهورها       . 9

أو املحتوى أو السلوك أو خسارتك أو عدم قدرتك على القيام باألعمال التجارية نتيجة لوجود تغيرات  حاجتك إلى تعديل املمارسات    . 10

 .في شروط االستخدام هذه 

  أو  موظفيها   أو  وكالئها  أو  مسؤوليها   أو  ومديريها  لنا   التابعة   أو  الفرعية   الشركات   أو   األم   الشركة   التزام  ذلك   في   بما   الكلية   التزاماتنا   تقتصر  •

  واجب   ألي   خرق   أو   إهمال   أو   العقد   في   مطالبة   أو   دعوى   ألي   نتيجة   ذلك   كان   سواء   تجاهك   املرخصين   أو   الباطن   من   مقاوليها   أو   ها موردي 

 :لـ   االدنى   القيمة   اقص ى،   بحد   لتكون   بها،   عالقة   على   أو   هذه   االستخدام   شروط   عن   ناتجة   ذلك   بخالف   أو   قانوني 

 .ملوقع وأسعار الشحن األصلية السعر الذي تم بيع املنتج به على ا       . 1

    ( 12مبلغ الرسوم املتنازع عليها، على ان ال تتجاوز قيمتها إجمالي قيمة الرسوم التي تم تسديدها إلينا خالل فترة األثني عشر)       . 2
ً
شهرا

 .التي تسبق اإلجراء الذي أدى إلى املسؤولية 

  واملسؤولين  واملديرين   وفروعها   لها   التابعة  والشركات  األم  شركتنا   ذمة  وإبراء  تعويض  ذلك   في  بما   ذمتنا،   وإبراء  تعويضنا   على  توافق  •

  من   والتابعة   الفرعية   والشركات   األم   بالشركة   أو   بشركتنا   املتعلقين   واملرخصين   الباطن   من   واملقاولين   واملوردين   واملوظفين   والوكالء 

 :عن   تنشأ   التي   )"املطالبات"(   املحامين(   وأتعاب   القانونية   الرسوم   ذلك   في   )بما   ونفقات   وأضرار   ر خسائ   أي   وضد 

 .أي ادعاءات أو مطالبات قدمها الغير نتيجة الستخدامك الخدمات       . 1

من الضمانات والتعهدات  انتهاك أي من األحكام الواردة في شروط االستخدام هذه، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر أي        . 2

 .واإلقرارات 

البريد اإللكتروني        . 3 البيانات أو قوانين مكافحة  املثال ال الحصر قوانين حماية  بها، على سبيل  انتهاك أي من القوانين املعمول 

 .العشوائي 

لذي تقوم بنشره، واملنتجات التي تقوم  الطريقة التي تقوم من خاللها استخدام خدماتنا، على سبيل املثال ال الحصر املحتوى ا       . 4

 من حقوق امللكية الفكرية للغير أو أن يكون املحتوى الخاص بك به  
ً
بإدراجها أو العالمات التجارية الخاصة بك التي تنتهك أيا

)بما   بالغير  املتعلقة  الخصوصية(  ذلك حقوق  في  )بما  األخرى  الحقوق  من  ألي  انتهاك  أو  قذف  أو  هجاء  أو  ذلك  افتراءات  في 

 مستخدمي املواقع األخرين(. 

  

 :التعليق أو اإلنهاء أو اإللغاء   . 6



ٍ   املساس   عدم   مع  •   او   دخولك   إمكانية   سحب   أو   تعليق   أو   حد   لنا   يحق   تجاهك،   مسؤولية   أي   دون   أو   التعويضات   أو   الحقوق   من   بأي 

   قبلك   من   املقدم   املحتوى   حذف   أو   و/   منتجات   أي   طلب   إلغاء   أو   للخدمات   استخدامك 
ً
  رد   سيتم   للشك،   وتجنبا   الخاص.   لتقديرنا   وفقا

 .إلغاؤه   تم   منتجات   بطلب   يتعلق   فيما   قبلنا   من   واستالمها   دفعها   تم   مبالغ   أي 

  

 :اإلبالغ عن انتهاك شروط االستخدام  . 7

  شروط   مع   يتناسب   ال   الوارد   املحتوى   كان   إذا   هذه.   االستخدام   لشروط   املوقع   في   الوارد   واملحتوى   املنتجات   امتثال   بضمان   نلتزم  •

 .األمر   في   بالتحقيق   نحن   وسنقوم   إخطارنا   ُيرجى   هذه   االستخدام 

  

 :قبول أمر الشراء   . 8

 .حسب ما تم تحديده في املوقع، يتم بيع كل منتج في أمر الشراء إما من قبلنا أو من قبل بائع اخر  :املورد  •

يتم قبول أمر الشراء الصادر منك من قبلنا عندما نخطرك بالقبول كتابة )سواء بالبريد اإللكتروني أو برسالة   :قبول أمر الشراء  •

الشراء في حسابك على املوقع(، وإذا لم يتيسر لنا قبول أمر الشراء الصادر منك    قصيرة على الهاتف املتحرك او من خالل تأكيد امر 

خطرك بذلك كتابة أو من خالل مكاملة هاتفية يعقبه إخطار خطي عبر البريد اإللكتروني أو رسالة قصيرة على الهاتف  
ُ
فسوف ن

رد ما تم سداده على    مة املنتج من حسابك أو املتحرك او من خالل رفض امر الشراء في حسابك على املوقع، ولن يتم خصم قي 

 حسابك . 

بخصم    • اإللكتروني  السداد  عمليات  في  متخصص  ثالث  طرف  ألي  أو  لنا  منك  تفويض  هو  الشراء  ألمر  إصدارك  السداد: 

   قيمة 
ً
 بأننا نقبل السداد بموجب:   املشتريات من رصيد بطاقتك االئتمانية أو بطاقة الخصم ، علما

 .ائتمانية أو بطاقة الخصم   بطاقة       . 1

 من خالل التحويالت البنكية       . 2

 عند التسليم       . 3
ً
 أو نقدا

يجوز لنا أن نضيف أو نلغي بطاقات دفع أو وسائل دفع معينة تم قبولها من قبلنا وذلك في أي وقت ودون أي إخطار مسبق من    •  

 .جانبنا 

 قبل شحن املنتج ألي سبب كان  إلغاء أمر الشراء:  ▪
ً
 .يمكنك إلغاء أمر الشراء فورا

  إلغاء طلبيتك من قبلنا: يحق لنا إلغاء طلبيتك عند: ▪ 

 .عدم تسديد قيمة املشتريات عند استحقاقها       . 1

 .إخفاقك خالل الفترة الزمنية املعقولة التي نحددها لك في تزويدنا باملعلومات املطلوبة لتسليم املنتجات إليك       . 2



مها عدم سماحك لنا خالل فترة زمنية معقولة ب       . 3
ُّ
 .تسليم املنتجات إليك أو إخفاقك في تسل

  

 :توصيل طلبك   . 9

 لألسعار املذكورة على املوقع  تكلفة التوصيل:  •
ً
 .تكون تكلفة توصيل املنتجات وفقا

 .سيتم عرض هذه املعلومات لك على املوقع  :تاريخ التوصيل  •

 :التأخير في التوصيل  •

إذا تأخر توصيلنا للمنتج ألسباب خارجة عن إرادتنا فسوف نتصل بك بأسرع ما يمكن إلعالمك بذلك، وسوف نتخذ خطوات         . 1

 .للتقليل من تبعات التأخير في التوصيل 

ر تسليمه لك  إذا لم تتمك        . 2
ُّ
م املنتج منا كما هو متفق عليه أو لم تتمكن من إعادة تحديد موعد آخر لتسليم املنتج بعد تعذ

ُّ
ن من تسل

ر اتصالنا  
ُّ
 لشروط البيع املاثلة عند تعذ

ً
في عنوانك فسوف نتصل بك للحصول على املزيد من التعليمات. سوف نلغي طلبيتك وفقا

م على الرغم من جهودنا املتواصلة في هذا الشأن بك أو ترتيبنا ملوعد جديد للتس 
ُّ
 .ليم أو التسل

 .تصبح املنتجات مملوكة لك بمجرد ان يتم توصلها إليك في عنوان التسليم وسدادك لقيمتها كاملة  :ملكية املنتجات  •

ذي تزودنا به او تكون متوفره  سوف نصدر فاتورة إلكترونية بقيمة مشترياتك ونرسلها إلى بريدك اإللكتروني ال : إصدار الفواتير  •

 . بحسابك باملوقع 

  

 :أحكام عامة  . 10

  هذه  االستخدام  شروط   إن :املطبق  القانون   •
ً
  وتفسيرها إخضاعها  يجب  الصلة  ذات  التعاقدية  غير  الواجبات  أو  الحقوق  من   وأيا

 .السعودية   العربية   اململكة   في   املطبقة   والقوانين   لألنظمة 

  تواجهك   التي   املشكلة   حل   على   جاهدين   وسنعمل . بنا   االتصال   ُيرجى   بخدماتنا   الخاصة   املشكالت   من   أي   لديك   كان   إذا : النزاعات   حل   •

  واجبات   أو   حقوق   أي   ذلك   في   بما   هذه،   االستخدام   بشروط   املتعلقة   الخالفات   أو   النزاعات   من   أي   تسوية   يتم   ممكنة.   فرصة   أقرب   في 

 .السعودية   العربية   اململكة   محاكم   طريق   عن   صلة   ذات   تعاقدية   غير 

   ُيعد   ال   الذي   الشخص : الغير   حقوق  •
ً
 .شروطها   من   أي   تنفيذ   في   حق   أي   لديه   ليس   هذه   االستخدام   شروط   من   جزءا

  شركاء   بين   أنها   على   بيننا   العالقة   ليفسر   تفسيره   أو   تأويله   للغير   أو   لألطراف   يمكن   ما   هذه   االستخدام   شروط   في   يوجد   ال : األطراف   عالقة  •

   يوِجد   أو   وكالء   أو 
ً
   مشروعا

ً
  .مستقلة   أطراف   هي   االتفاق   في   األطراف   كل   أن   والواضح   املفهوم   من   ولكنه   األطراف،   بين   مشتركا

  األمور  من  وغيرها   املستندات  وتحرير   الالزمة   التصرفات   التخاذ   الترتيب  أو   الالزمة  بالتصرفات   طراف األ   تقوم : اإلضافية  التأكيدات   •

  الحصر   ال   املثال   سبيل   على   ذلك   في   بما   بها،   العمل   من   والتحقق   هذه   االستخدام   شروط   إنفاذ   أجل   من   سلطتها   ضمن   تقع   التي 

 .به   املعمول   بالقانون   االلتزام   على   طرف   كل   مساعدة 



فوضين   املعنيين   ولخلفائهم   لألطراف   الفائدة   تحقيق   بضمان   هذه   االستخدام   شروط   تلتزم : لتنازل ا    •
ُ
.   وامل

ً
افق   رسميا   لن   أنك   على   تو

  سواء  هذه،   االستخدام   بشروط   واملتعلقة   بك  الخاصة   الواجبات   أو  الحقوق   من   أي  أو  االستخدام   شروط  نقل   أو  عن   بالتنازل   تقوم 

   الحصول   دون   مباشر،   غير   أو   مباشر   بشكٍل   ذلك   كان 
ً
افقة   على   مسبقا  .قبلنا   من   خطية   مو

  األطراف   بين   االتفاق   مجمل   تمثل   االستخدام   شروط   في   املدرجة   أو   إليها   املشار   والوثائق   هذه   االستخدام   شروط   إن : االتفاق   مجمل   •

  ذات  الشفهية،  أو   الخطية  ابقة، الس   واإلقرارات   واملفاوضات   االتفاقيات   جميع   وتحجب   على  وتسمو   االتفاقية  بموضوع   يتعلق  فيما 

  توجد   فال   املاثلة   االستخدام   شروط   في   املدرجة   أو   إليها   املشار   والوثائق   االستخدام   شروط   في   محدد   هو   ما   باستثناء   باملوضوع.   الصلة 

   ذلك   كان   سواء   األطراف   بين   اتفاقيات   أو   تعهدات   أو   ضمانات   أو   إقرارات   أو   شروط   أي 
ً
 جماعي   أو   مباشر   غير   أو   مباشرا

ً
   أو   ا

ً
  أو   صريحا

 
ً
 .ضمنيا

  أي  إدخال   في   بالحق  نحتفظ  نحن   تكملتها.   أو  إضافة  أي  إدخال   أو  هذه   االستخدام  شروط  على   تعديل  أي  إجراء  يحق  ال   التعديالت:   •

  لشروط   الحالية   النسخة   بنشر   وسنقوم   آلخر.   وقٍت   من   أو   وقت   أي   في   هذه   االستخدام   شروط   إكمال   أو   إضافة   أو   تغيير   أو   تعديل 

  السريان"  "تاريخ   بصفته   جانبنا   من   املحدد   املوعد   على   بناء   أو   املوقع   على   نشرها   عند   املفعول   سارية   وستكون   املوقع   على   ستخدام اال 

 .املعدلة   االستخدام   بشروط   االلتزام   على   منك   موافقة   ُيعد   تغييرات   أي   حدوث   حال   في   للخدمات   استخدامك   استمرار   إن   وجد(.   )إن 

ى   هذه   االستخدام   شروط   أحكام   من   أي   اعتبار   تم   ما   إذا : لبنود ا   بين   الفصل   قابلية    •
ً
  غير   أو   املختصة   املحاكم   من   أٍي    قبل   من   ملغ

  طاملا   نافذة   سارية   قائمة   واألحكام   الشروط   باقي   وتستمر   هذه   االستخدام   شروط   من   لبند   هذا   إلغاء   يتم   فإنه   به   معمول   غير   أو   قانوني 

   شروطها   تحت   تمت   التي   ت للصفقا   واالقتصادي   القانوني   الجوهر   ظل 
ً
افها   على   معاكس   تأثير   أي   دون   قائما  .أطر

  عن   الخارجة   لألعمال   نتيجة   الوفاء   عدم   أو   التأخير   أو   الضرر   أو   الخسارة   وجود   مسؤولية   طرف   أي   يتحمل   ال : القاهرة   القوة    •

  من   ألي   التنظيمية   أو   القضائية   أو   التشريعية   السلطات   عن   الصادرة   واإلجراءات   والقدر   القضاء   )مثل   األطراف   من   ألي   السيطرة 

  البضائع   مورد   ثالث   طرف   أي   أو   لنا   التابعين   الباطن   من   املقاولين   من   أي   بها   يقوم   التي   اإلجراءات  أو   القضائية   السلطات   أو   الحكومة 

 االقتصادية.   املقاطعة   أو   الكهربائي   للتيار   الكامل   االنقطاع   أو   العمالية   االضطرابات   أو   لنا   الخدمات   أو 

 تناز   ُيعد   ال   االستخدام   شروط   في   الواردة   األحكام   من   أي   عن   التنازل   إن : التنازل   عدم   •
ً
  غير   أو   )املشابهة   األخرى   األحكام   من   أي   عن   ال

   آخر   تنازل   أي   يعد   وال   املشابهة(، 
ً
   تنازال

ً
   صراحة   ذلك   على   ننص   لم   ما   املعنية،   األحكام   من   أي   عن   مستمرا

ً
 .وخطيا

  على   املباشرة   دثة املحا   أو   بنا،   الخاص   االجتماعي   التواصل   مواقع   عبر   أو   اإللكتروني،   البريد   عبر   معنا   التواصل   يمكنك   التواصل:   •

 السعودية.   العربية   اململكة   في   920011534  966  الرقم   على   بنا   الخاص   االتصال   بمركز   االتصال   أو   املوقع، 

  إنهاء   بعد   املفعول   نافذة   تظل   التعاقد   إنهاء   بعد   بطبيعتها   تسري   التي   أو   سارية   تظل   أنها   على   ُينص   التي   األحكام   جميع : النفاذ   استمرار    •

 .املوقع   في   يتك عضو   تعليق   أو 

Terms And Conditions Of Masheed Gate Website 

 

The following is the text of the terms of use, policies, Privacy Policy, and additional terms (if 

applicable) on Masheed Gate Website. 

And the conditions that we provide for you to enter and use the website, services, and applications, 

including our mobile application (collectively referred to as "Services"). These legal documents are 

included with reference to them in these Terms of Use. 



Upon your access, registration, and/or continued use or access to the Services, you agree to be bound 

by these Terms of Use and the legal documents with immediate effect. 

These Terms of Use and legal documents are subject to our modification at any time. Your continued 

use of the Website after the publication of any modification indicates your acceptance of these 

modified Terms of Use and legal documents.  

AN OVERVIEW ON THE WEBSITE: 

Masheed Gate is an e-commerce platform within the regional domain of the Kingdom of 

Saudi Arabia for the sale and marketing of building materials and tools, as well as allowing 

commercial users to display and sell building materials, and it also allows companies and individuals 

to purchase a variety of building materials products. 

We reserve the right to provide new Services and update or withdraw any Services, according to 

our own discretion without any liability. 

   

1. CONDITIONS FOR REGISTRATION: 

•   You are entitled to register as a purchaser or vendor and benefit from the Services if you meet the 

following eligibility criteria: 

1. For purchasers: 

1) To be over the legal age of eighteen to be able to purchase products according to the laws 

of the Kingdom of Saudi Arabia. 

2) To be able to provide an address in the Kingdom of Saudi Arabia to receive the products. 

2. For vendors: 

1) To have an establishment or a commercial company registered in accordance with 

the  laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia. 

2) To have a valid commercial license. 

3) To provide proof of authorization of the individuals who register or use the Website. 

4) To provide proof of identity of the authorized person. 

5) To provide supporting bank statements. 

6) To acknowledge and agree that you may be required to fulfill some 

additional requirements for some categories of products. 

•   To register on the Website, you need to provide some information. Your registration on the 

Website will not be accepted unless you provide us with the necessary information. We have the 

right to reject any registration without giving reasons. We also have the right to carry out the 

necessary checks to confirm your identity and registration requirements. 

•Once you successfully complete the registration, your registration will remain subject to possible 

suspension or cancellation for an indefinite period in accordance with Clause VII of these Terms of 

Use. 

  

2. YOUR OBLIGATIONS: 



•    When you use or access the Services, you agree to the following: 

1. Your responsibility for maintaining privacy, restricting access to and use of your account and 

password, and assuming responsibility for all activities that take place in your account name and 

password. 

2. Notify us immediately of any unauthorized use of your password or account, or any other breach 

of the Website's safe use standards. 

3. Provide complete, true, accurate and current information about yourself and your use of the 

Services as specified by us. 

4. Not to disclose to others (except as necessary or as specified by us) about the user information 

provided to you. 

5. Cooperate with our requests for additional information regarding your eligibility and use of our 

Services. 

•   When you use or access the Services, you agree to only buy and sell building materials and tools 

and you will not do the following: 

1. Post, list, or upload any inappropriate or prohibited content or materials on our Website in 

accordance with the systems, regulations, and the law, for example 

(prohibited chemicals or materials that are defective, false, damaged, misleading, or stolen). 

2. Violate or circumvent the law, breach any of the rights of others, our regulations, policies, or 

breach decisions related to your account status. 

3. Use Services if you no longer meet the eligibility criteria, or if you are unable to enter into 

legally binding contracts, or your account has been suspended temporarily or for an indefinite 

period. 

4. Not paying for the products you have purchased, unless there is a legal reason to support this in 

any of our Policies. 

5. Not delivering to customers the products that you have sold (if this applies to you), unless there 

is a legal reason that supports your position and is mentioned in any of our Policies. 

6. Use the contact information provided to you while making a deal via the Website to try to 

increase your sales outside the Website’s borders or across other websites. 

7. Manipulate the price of any product. 

8. Interfere with the buying or selling accounts of other users. 

9. Take any action that would reduce Website assessment and rating systems. 

10. Post false, inaccurate, misleading, deceptive, defamatory, or similar content. 

11. Transfer your account to another party without our prior written consent. 

12. Post unwanted messages or electronic correspondence or the like. 

13. Spread viruses or any other technology that may harm our Services or the interests of other 

users or their property. 

14. Violate laws relating to copyright, trademark, patent, ethics, advertising, database, and/or any 

Intellectual Property Rights (collectively referred to as “Intellectual 

Property Rights”) relating to us or our licensee or any of the Intellectual Property Rights that relates 

to others. 

15. Collect users' information without obtaining their consent. 

16. Or circumvent any of the technical procedures that we follow to provide Services. 

  



3. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: 

•   With the exception of rights expressly granted in accordance with these Terms of Use: 

1. All content on the Website is our property or the property of our licensors, including but not 

limited to texts, graphics, logos, images, audio clips, digital downloads, and software. We (or our 

licensors, as the case requires) reserve all our rights, ownership, and interest in the Website and 

Services - for example, but not limited to - with all Intellectual Property Rights contained in these 

Terms of Use. 

2. Also, all rights, properties, and interests of any of the information, materials, or other content that 

you provide through your use of Services such as your comments and interactions through our 

Website and included in these Terms of Use will become our property. 

•   You agree that you are not entitled to use our trademarks without prior written consent. The 

Intellectual Property Rights of the trademarks of the members of the Website and the trademarks of 

the products offered through them are the private property of their owners and may not be violated 

or used without the written permission of their owners. 

•   Members are obliged to be the owners or licensees to use the trademarks on the Website. All rights 

not expressly granted to you in these Terms of Use are reserved to us or our licensors. 

  

4. GUARANTEES, UNDERTAKINGS AND ACKNOWLEDGMENTS: 

•   You guarantee, undertake, and acknowledge: 

▪  The full compliance with continuing to work in accordance with applicable laws, systems, and 

regulations, including but not limited to compliance with laws and regulations related to privacy 

laws and content regulation. 

▪  The full authority to contract in accordance with these Terms of Use, and your performance of your 

obligation under these Terms of Use is not inconsistent with: 

1. Any of the governmental systems, laws, rules, regulations, or guidelines that you are subject to. 

2. Any of the other agreements to which you are a party or which you must abide by. 

•   If you create an account or use it on behalf of a company, then you are authorized to act on behalf 

of that company and you guarantee its commitment to work with these Terms of Use. 

•   That you are the owner or authorized to grant the rights and licenses that you have granted us in 

accordance with these Terms of Use. 

•   That any content that you provide as part of your use of the Services and for any of the products 

that you include does not violate the rights of others anywhere around the world, including but not 

limited to any of the Intellectual Property Rights (whether registered or not). 

•   That the Services are provided to you "in its current condition" without guarantees, undertakings, 

or acknowledgments. We disclaim all of our responsibility for all warranties, undertakings, or 

acknowledgments in all their forms, whether explicit, implicit, or additional, including but not 

limited to all warranties, undertakings, or acknowledgments regarding the validity of the content 

for commercial purposes, its suitability for a specific or a general purpose, or its non-violation or 



breach of any rights or our Services are safe, free of defects, or will operate without any downtime, 

or will be provided in a timely manner or generally. 

•   Moreover, although we try to be as accurate as possible, we do not guarantee that the product 

specifications or any other content for any service are accurate, complete, reliable, current, or error-

free. In addition - and based on your being a vendor- you agree that we are not responsible for 

examining or testing the lists of exhibits or the content of Services provided by us or by third 

parties and that we will not bear any responsibility for any errors or defects in any of the lists. As a 

vendor, you are responsible for reviewing the accuracy of the content included in your exhibit lists 

and you will not attempt to hold us or the content/brochure providers responsible for errors or 

inaccuracies. 

•   Masheed Gate guarantees are limited to direct sales from the Masheed Company as a vendor. 

Other vendors registered on the Website are obliged to guarantee their sales and products in 

accordance with the provisions of the sales guarantees. Also, the Masheed Gate Website is a 

mediation platform to gather the vendor and the purchaser. The Website and the Company that 

owns it or its affiliates do not guarantee the conclusion or implementation of the contract between 

the vendor and the purchaser. 

  

5. LIABILITY AND INDEMNIFICATIONS: 

•   Nothing in these Terms of Use shall limit or excuse the liability of any of the parties for: 

1. Fraud, including fraud, carried out by this party. 

2. Death or personal injury as a result of this party's negligence. 

3. Any of the other responsibilities that cannot be limited or exempted in accordance with 

applicable law. 

 

•   In all cases, we, our parent company, our subsidiaries, affiliates, our directors, their directors, 

officials, agents, employees, suppliers, subcontractors, or the licensors - whether based on a claim, 

a claim in the contract, damage, negligence, breach of a legal duty or breach of these Terms of Use 

- will not be held liable for any special case. Loss of profits, loss of data or information, business 

failure, any financial loss, or any special, indirect, or incidental damages even if we, subsidiaries, 

directors, officials, agents, employees, licensors, suppliers, or subcontractors have been notified of 

the possibility of such damages. 

•   To the extent permitted by applicable laws and regulations, we (including the parent company, 

subsidiaries, affiliates, directors, officers, agents, employees, suppliers, subcontractors, or licensors) 

will not be responsible, and you acknowledge that you will not hold us responsible for any damage 

or loss arising directly or indirectly from: 

1. Content or other information that you provide when you use the Services. 

2. Your use of the Services or your inability to use them. 

3. Pricing, shipping, coordination or any of the instructions provided by us. 

4. Delay or interruption in providing Services. 

5. Viruses or other malicious software that are found by accessing the Services. 

6. Errors in the Services, malfunctions, or inaccuracies in any way. 

7. Content or actions or omissions from third-party users of our Services. 



8. Suspension or any other actions we take related to your use of the Services. 

9. The duration of your lists’ appearance in search results. 

10. Your need to modify practices, content, or behavior, your loss or inability to do business as a 

result of changes to these Terms of Use. 

•   Our overall obligations are limited, including the obligation of the parent company, subsidiaries or 

affiliates, and their directors, officers, agents, employees, suppliers, subcontractors, or licensors 

towards you, whether as a result of any lawsuit or claim in the contract or negligence or breach of 

any legal duty or otherwise is a result of or related to these Terms of Use, to be a maximum, the 

minimum value of: 

1. The price the product was sold at on the Website and the original shipping rates. 

2. The amount of the disputed fees provided that their value does not exceed the total value of the 

fees that were paid to us during the twelve (12) months period preceding the action that led to the 

liability. 

•   You agree to indemnify us and absolve us of our liability, including indemnification and liability 

for our parent company, its subsidiaries and its affiliates, directors, officials, agents, employees, 

suppliers, subcontractors, and licensees related to our company or the parent company and 

subsidiaries and affiliates from and against any losses, damages, and expenses (including legal fees 

and attorneys' fees) (“Claims”) that arise from: 

1. Any claims or demands made by third parties as a result of your use of the Services. 

2. Violation of any of the provisions contained in these Terms of Use, including but not limited to 

any of the warranties, undertakings, and acknowledgements. 

3. Violation of any applicable laws, but not limited to data protection laws or anti-spam laws. 

4. The way you use our Services, including but not limited to the content that you post, the 

products that you list, or your trademarks that violate any of the Intellectual Property Rights of 

others, or that your content is slurs, satire, slander, or violation of any other rights (including 

privacy rights) related to third parties (including other websites users). 

  

6. SUSPENSION, TERMINATION OR CANCELLATION: 

•   Without prejudice to any of the rights or compensation or without any liability towards you, we 

have the right to limit, suspend or withdraw your ability to access or use the Services or cancel the 

order of any products and/or delete the content provided by you according to our own discretion. 

For the avoidance of doubt, any sums paid and received by us in connection with a canceled 

product order will be refunded. 

  

7. REPORTING A VIOLATION OF THE TERMS OF USE: 

•   We are committed to ensuring that the products and content on the Website comply with these 

Terms of Use. If the contained content does not comply with these Terms of Use please let us 

know and we will investigate it. 

  

8. ACCEPTANCE OF PURCHASE ORDER: 



•   Vendor: As specified on the Website, each product in the purchase order is sold either by us or by 

another vendor. 

•   Acceptance of the purchase order: The purchase order issued by you is accepted by us when we 

notify you of acceptance in writing (whether by e-mail or by a text message via mobile phone or by 

confirming the purchase order in your account on the Website), and if it is not possible for us to 

accept the purchase order issued by you, we will notify you of that in writing or through a phone 

call followed by written notification via e-mail or a text message on the mobile phone or by 

rejecting the purchase order in your account on the Website, and the value of the product will not 

be deducted from your account or refunded 

on your account. 

•   Payment: Your issuance of a purchase order is an authorization from you to us or to any third party 

specialized in electronic payments to deduct the value of purchases from the balance of your credit 

or debit card, noting that we accept payment via: 

1. A credit or debit card. 

2. Bank transfers. 

3. Or cash on delivery. 

•   We may add or cancel certain payment cards or payment methods that have been accepted by us at 

any time without any prior notice from our part: 

▪  Cancel the purchase order: You can cancel the purchase order immediately before shipping the 

product for any reason. 

▪  Cancellation of your order by us: We have the right to cancel your order when you: 

1. Fail to pay the value of purchases when due. 

2. Fail to provide us with the information required to deliver the products to you during the 

reasonable period of time that we determine for you. 

3. Fail to allow us to deliver the products to you within a reasonable period of time or fail to receive 

them. 

 

 

  

9. DELIVERING YOUR ORDER: 

•   Delivery cost: The cost of delivering the products will be according to the prices 

mentioned on the Website. 

•   Delivery date: This information will be displayed to you on the Website. 

•   Delay in delivery: 

1. If our delivery of the product is delayed for reasons beyond our control, we will contact you as 

soon as possible to inform you of this, and we will take steps to 

reduce the consequences of the delay in delivery. 

2. If you are unable to receive the product from us as agreed, or you are unable to reschedule the 

delivery of the product after it was not possible to deliver it to you at your address, we will contact 

you for further instructions. We will cancel your order in accordance with the terms of sale 



presented when we are unable to contact you or arrange for a new date for delivery or receipt 

despite our continuous efforts in this regard. 

•   Product ownership: The products become your own as soon as they reach you at the delivery 

address and you have paid for them in full. 

•   Issuing invoices: We will issue an electronic invoice for the value of your purchases and send it to 

your e-mail that you provide to us or the one available on your account on the Website. 

  

10. GENERAL PROVISIONS: 

•   The applicable law: These Terms of Use and any related non-contractual rights or obligations must 

be subject to and interpreted by the laws and regulations applicable in the Kingdom of Saudi 

Arabia. 

•   Dispute Resolution: If you have any problems with our Services please contact us. We will work 

hard to solve the problem facing you as soon as possible. Any conflicts or disputes related to these 

Terms of Use, including any related non-contractual rights or duties, shall be settled by the courts 

of the Kingdom of Saudi Arabia. 

•   Third-party rights: The person who is not considered part of these Terms of Use does not have any 

right to implement any of its terms. 

•   The relationship of the parties: There is nothing in these Terms of Use that the parties or others can 

construe or interpret to explain the relationship between us as between partners or agents or create a 

joint project between the parties, but it is understood and clear that all the parties to the agreement 

are independent parties. 

•   Additional confirmations: The parties undertake the necessary actions or arrange to take the 

necessary actions and edit documents and other matters within their authority in order to enforce 

these Terms of Use and check their implementation, including but not limited to assisting each 

party to adhere to the applicable law. 

•   Waiver: These Terms of Use are obliged to ensure that the parties and their respective and 

officially authorized successors are benefited. You agree that you will not assign or transfer the 

Terms of Use or any of your rights or duties relating to these Terms of Use, whether directly or 

indirectly, without obtaining prior written consent from us. 

•   The entire agreement: These Terms of Use and the documents referred to or included in the Terms 

of Use represent the entire agreement between the parties regarding the subject matter of the 

agreement and override and obscure all previous agreements, negotiations, and acknowledgments, 

written or oral, related to the subject. With the exception of what is specified in the Terms of Use 

and the documents referred to or included in these Terms of Use, there are no conditions, 

acknowledgments, guarantees, undertakings, or agreements between the parties, whether direct, 

indirect, collective, explicit or implicit. 

•   Amendments: It is not permitted to make any amendment to these Terms of Use or to introduce 

any addition or to supplement it. We reserve the right to introduce any amendment, change, 

addition, or completion of these Terms of Use at any time or from time to time. We will publish the 

current version of the Terms of Use on the website, and they will be in effect when they are 



published on the Website or according to the date specified by us as the "Effective Date" (if any). 

Your continued use of the services in the event of any changes is considered to be an agreement on 

your part to be bound by the modified Terms of Use. 

•   Separability between the clauses: If any of the provisions of these Terms of Use are 

deemed repealed by any of the competent courts, or illegal or not in force, then this clause of 

these Terms of Use shall be canceled and the rest of the terms and conditions shall remain in 

force as long as the legal and economic substance of the deals that were concluded under its 

terms exist without any adverse effect on the parties. 

•   Force Majeure: No party shall be held responsible for the existence of loss, damage, delay, or non-

fulfillment as a result of actions beyond the control of any of the parties (such as fate, destiny and 

actions issued by the legislative, judicial, or regulatory authorities of any government or judicial 

authorities, or the actions undertaken by any of the parties, our subcontractors or any third party 

supplier of goods or services to us, labor strike, complete power outages, or economic 

interruptions). 

•   Non-waiver: Waiver of any of the provisions contained in the Terms of Use is not considered a 

waiver of any of the other provisions (similar or non-similar), and any other waiver is not 

considered a continuous waiver of any of the provisions concerned, unless we expressly and in 

writing state this. 

•   Contact Information: You can contact us via e-mail, or through our social media, or live chat on the 

Website, or call our call center at 966920011534 within the Kingdom of Saudi Arabia. 

•   Continued enforcement: All provisions that are stated to remain in effect or that are in 

itself enforceable after the termination of the contract will remain in effect after the termination 

or suspension of your membership on the Website. 

 


