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 ( التكميليةSamsung Payشروط خدمة سامسونج باي )

 

 2020تاريخ آخر مراجعة: فبراير 

 

 نبذة .1

 

 شروط الخدمة التكميلية 1.1

يرجى قراءة هذه الشروط التكميلية لخدمة سامسونج باي )"شروط الخدمة"( بعناية قبل أن تتعامل مع أو تستخدم خدمة 

جلف وشركة سامسونج سامسونج باي ألن ذلك يشكل اتفاق ملزم قانونياً بينك )"أنت"، أو "الخاصة بك"، أو "المستخدم"( 

 فإنك ستعتبر"(. بمجرد تحميلك أو استخدامك لتطبيق سامسونج باي، ملكنالإللكترونيات )"سامسونج"، أو "نحن"، أو "

على شروط الخدمة. قد  . ال يجوز لك استخدام خدمة سامسونج باي إذا كنت غير موافقملتزماً وموافقاً على شروط الخدمة

ث الخدمة، سنقوم بتحديسامسونج تغيير أو تعديل على شروط الخدمة من وقت آلخر. إذا قمنا بتغيير أو تعديل شروط تجري 

في التعامل ت ياستمرإذا المنطبقة. قوانين لل كنا ملزمين بذلك وفقاً المذكور أعاله وسنقوم بإخطاركم إذا وتاريخ آخر مراجعة 

قد قرأت هذه التعديالت أو التغييرات  ستعتبرمع أو استخدام خدمة سامسونج باي بعد أي تعديل أو تغيير لشروط الخدمة، فإنك 

 ها وقبلتها دون شرط.وفهمت

 

 بعض الشروط واألحكام األخرى 1.2

 تكمل شروط الخدمة هذه شروط وأحكام الخدمة الخاصة بسامسونج )"شروط وأحكام الخدمة"( المتاحة على الرابط

https://account.samsung.com/membership/terms ، والتي تسري على حسابات المستخدمين المسجلة لدى

سامسونج )"حساب سامسونج"(. يجب أن يكون لديك حساب سامسونج الستخدام خدمة سامسونج باي. تمثل شروط وأحكام 

أي تعارض أو تضارب بين شروط الخدمة هذه وشروط  وجود الخدمة جزءاً ال يتجزأ من شروط الخدمة هذه. وفي حالة

في شروط الخدمة هذه المذكورة سامسونج بإحالة حقوقها  قد تقومتسري أحكام شروط الخدمة هذه. سوف مة، وأحكام الخد

 في أي وقت. 

 

 إشعار الخصوصية 1.3

استخدامك لخدمة سامسونج باي خاضع إلشعار الخصوصية الخاص بسامسونج باي والمتاح على الرابط إن 

https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/ae/samsungpay_2018/images/privacy_not

ice_v2.pdf  الرابطوإشعار الخصوصية الخاص بحساب سامسونج والمتاح على 

https://account.samsung.com/membership/pp . تم إدراج إشعار الخصوصية الخاص بسامسونج باي وإشعار

إشعار الخصوصية الخاص بسامسونج باي وإشعار إن . المذكور الخصوصية الخاص بحساب سامسونج بموجب المرجع

الخصوصية الخاص بحساب سامسونج يشرحان كيفية قيام سامسونج بجمع وحماية واستخدام ومشاركة معلوماتك الشخصية 

 المتعلقة باستخدامك لخدمة سامسونج باي وحساب سامسونج الخاص بك.

 

 

 

 وظائف وميزات خدمة سامسونج باي .2

 

 بطاقات الدفع 2.1

رموز تمثل بطاقات االئتمان أو بطاقات الخصم أو البطاقات تتيح خدمة سامسونج باي للمستخدمين عملية تخزين واستخدام 

صدر البطاقة )و يُشار إلى كل بطاقات الهدايا )ويُشار إلى كل منها بـ"البطاقة"( كما هو مسموح به من قبل مُ مسبقة الدفع أو 

 سامسونج أجهزةالمتاجر المشاركة وعن طريق تخدام خدمة سامسونج باي في أي من . يمكن اسصدر البطاقة"(منهم بـ"مُ 

أو  اتقة، أو عبر االنترنت من خالل التطبيقات والمواقع اإللكترونية والمتصفحواألجهزة الملحالمؤهلة و المحمولة

المحافظ اإللكترونية التابعة لجهات الكمبيوتر والمستخدم أو من خالل الدمج مع وواجهات نظام  ةاإللكتروني اتالمستعرض

كل من ُمصدر بطاقتك وسامسونج بالحق في استبعاد بعض البطاقات من المشاركة في خدمة سامسونج باي،  أخرى. ويحتفظ

 ال تتاح أو تختلفأو في إنهاء مشاركتها. قد تختلف البطاقات المؤهلة أيضاً بناًء على موقعك وقد تتغير من وقت آلخر. قد 

وخصائص خدمة سامسونج باي بناًء على موقعك والمتاجر المشاركة وطراز جهازك وبطاقتك. في بعض األحيان،  مزايا

سيتم تخزين البطاقات المستخدمة للشراء من تطبيقات أو مواقع إلكترونية أو متصفحات أو مستعرضات إلكترونية أو واجهات 

 المستقبلية. رائكاي لتسهيل عمليات شنظام الكمبيوتر في خدمة سامسونج ب

 

 الصفقات والعروض 2.2

https://account.samsung.com/membership/terms
https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/ae/samsungpay_2018/images/privacy_notice_v2.pdf
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والخصومات واإليصاالت العروض والقسائم والصفقات  وتصفح تتيح خدمة سامسونج باي للمستخدمين إمكانية تخزين (أ)

خاضعة لتواريخ ستكون الكميات محدودة ومحدودة الصالحية أي أنها ستكون ونوعية الصفقات  تختلفس. )"العروض"(

على أن تصلك إشعارات على جهازك المؤهل عن  وفري العروض. توافقخضوعها لمشاركة مُ انتهاء باإلضافة إلى 

على االلتزام واالمتثال  ة. وتوافقالمتاجر المشارك قرب جهازك من أحد حسبالعروض والصفقات القريبة منك وذلك 

حدود  - لمثال ال الحصرعلى سبيل ا - بما في ذلك دمة حسب االقتضاءوفر الخألي شروط وأحكام إضافية يضعها مُ 

االسترداد، وقيود إعادة البيع وإعادة التوزيع وتواريخ انتهاء الصالحية. يمكن استخدام عروض المرة الواحدة لمرة 

 طرق تتبع االسترداد. تعيقتوافق أيضاً على عدم االنخراط في أي ممارسات تتدخل أو وواحدة فقط وال يجوز مشاركتها. 

 

على سبيل  -ض بما في ذلك رتتعلق بأي ع استفساراتأسئلة أو  زود الخدمة لحل أيمنفرداً إلى مُ أن تلجأ على  توافق (ب)

سامسونج مسؤولة عن محتوى  استرداد صفقة أو سالمة المنتج أو أي مسؤولية تتعلق بالمنتج. ال تكون - المثال ال الحصر

توافق أو سالمة المنتج أو أي مسؤولية تتعلق بالمنتج. و بالعروضألخطاء أو السهو المتعلقة ، بما في ذلك االعروض

يعملون بشكل مستقل وال يخضعون لسيطرتنا. نحن ال عروض وأن مزودي العروض د للزولسنا وكالء ألي مُ  على أننا

على سبيل المثال ال  -الترويج بما في ذلك ض أو وعن أي من هذه المراسالت أو العرأي مسؤولية أو التزام نتحمل 

 .عروضسحب أو تعديل أي من هذه ال - الحصر

 

 العروض الترويجية 2.3

أو شركاؤها  سامسونج تخضع العروض الترويجية مثل الخصومات ورموز اإلحالة )"العروض الترويجية"( التي تقدمها

  .وحدهاسامسونج  يتم استبدالها وفقًا لتقدير للشروط واألحكام المعمول بها. قد تكون الكميات محدودة أو
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 برامج العضوية 2.4

 العضوية("البرامج المماثلة )"برامج و أو االمتياز العضويةالوصول إلى بعض بطاقات  إمكانيةتوفر خدمة سامسونج باي 

مج العضوية. يمكن وفري براألي شروط وأحكام إضافية يضعها مُ  االمتثالااللتزام وعلى توافق  التابعة لجهات أخرى.

 خاللبطاقات العضوية أو استخدامها في خدمة سامسونج باي بواسطة أو بدون التحقق الحيوي أو التحقق من الوصول إلى 

إلى  نقلهارقم التعريف الشخصي. يمكن تخزين بطاقات العضوية المضافة إلى جهازك من قبل سامسونج بما يسمح بإمكانية 

على أن تلجأ منفرداً  وتوافقبرنامج عضوية.  أو سهو في أيمسؤولية أي أخطاء سامسونج  ال تتحمل أجهزة سامسونج أخرى.

 زودي برامج العضوية لحل أي أسئلة أو نزاعات متعلقة ببرامج العضوية.إلى مُ 

 

 يقاتداخل التطب دفعال 2.5

يمكنك الدفع باستخدام خدمة سامسونج باي داخل تطبيقات المتاجر المشاركة وذلك عن طريق زر خدمة سامسونج باي  

. تسليم للدفع داخل التطبيقاتقد يُطلب منك إدخال عنوان  عند عملية الدفع وإتمام الشراء )"الدفع داخل التطبيقات"(.الظاهر 

األخرى التي تستخدمها لتسجيل  ك للسماح بإمكانية الوصول له من قبل أجهزة سامسونجسيتم تخزين عنوان التسليم على جهاز

 .الخاص بك سامسونج الدخول إلى حساب

 

 قتراحات البطاقةا 2.6

البنوك والمؤسسات  التي يتم توفيرها من قبلتقديم بطاقات االئتمان أو الخصم تتيح عرض أو ميزة  هي اقتراحات البطاقةإن 

البنك أو المؤسسة المالية  قبل للشروط واألحكام المعمول بها من أو التقديم . يخضع العرضباي سامسونج عن طريقالمالية 

ً قبول الطلب خاضعصدرة ويكون المُ  تكون مسؤولة ولن أي مسؤولية  سامسونج صدر. ال تتحمللتقدير الشريك المُ  بأكمله ا

 سامسونج صدرة. ال تتحملإلى الشريك أو المؤسسة المالية المُ  باي سامسونج بيانات المقدمة من خالل تطبيقملكية ال عن

 المنشورة على تطبيق سامسونج باي.والمنشورة من قبل البنك أو المؤسسة المالية الُمصدرة دقة المعلومات عن مسؤولية ال

 

 الرسائل داخل التطبيقات –اإلشعارات  .3

 

ك إشعارات وإفصاحات وغيرها من المراسالت إلى جهازك عبر الرسائل القصيرة قد ترسل ل سامسونج على أن توافق

 سامسونج باي تضمن اإلشعارات معلومات حول خدماتقد توالرسائل داخل التطبيقات والبريد اإللكتروني والبريد المباشر. 

لتحديثات وتحسينات الخدمة وا باي سامسونجقبول المتاجر من قبل باإلضافة إلى الترويجية  العروضووالعروض 

المتاجر أو الشركات. على موقعك بالنسبة إلى  تعتمد المرسلة إليك اإلشعاراتفق على أن بعض تواوالمعلومات األخرى. 

اإلشعارات. توافق  من خالل النقر على اإلعدادات ثم باي سامسونجتطبيق  يمكنك اختيار تعديل إعدادات اإلشعارات هذه في

 .سامسونج لقي مثل هذه اإلشعارات منعلى تبموجبه 

 

 موافقتك على شروط الخدمة هذه .4

 

تحكم شروط الخدمة هذه العالقة بينك وبين سامسونج فيما يتعلق باستخدامك لسامسونج باي. بخالف المشار إليه هنا،  4.1

باي، بما في ذلك  ال تجري سامسونج وال تملك السيطرة على أي أنشطة تجارية فيما يتعلق باستخدامك لخدمة سامسونج

تقييم االئتمان، وإصدار البطاقات، وتحميل النفقات على المستفيد من الخدمة، ومعالجة  –على سبيل المثال ال الحصر  –

. وال ةالعضويوعروض المتاجر والصفقات والمكافآت وشروط  عمليات الدفع والشراء واإلرجاع، والمبالغ المستردة

نشطة المصادقة الخاصة بُمصدر البطاقة الخاصة بك. كما إنك توافق على أن تتمتع سامسونج بأي سيطرة على أ

سامسونج ال تتحمل أي مسؤولية عن أي من هذه األنشطة، وال عن عالقتك بأي ُمصدر للبطاقة أو التاجر فيما يتعلق 

ً ل ما توافق علىبذلك. ك تُبرمها مع  لتياشروط لأن يظل استخدامك للبطاقات الخاصة بخدمة سامسونج باي خاضعا

ُمصدر البطاقة ذات الصلة، وال يجوز أن تغير شروط الخدمة هذه أو استخدامك لخدمة سامسونج باي من عالقتك 

 القائمة مع ُمصدري البطاقات فيما يتعلق بالبطاقات الخاصة بك.

 

ا و )إذا فيه التي تقيموفقاً لقوانين الدولة ول به على أنك سوف تستخدم خدمة سامسونج باي وفقاً للقانون المعموتوافق  4.2

فيها عند استخدامك خدمة سامسونج باي، وأن تمتنع عن استخدام  التي تتواجدكان قابالً للتطبيق( وفقاً لقوانين الدولة 

أغراض غير قانونية أو احتيالية، أو في األغراض التي تحظرها شروط وأحكام الخدمة أو  أليخدمة سامسونج باي 

غير أو ال يجوز استخدام خدمة سامسونج باي من قبل أي شخص آخر غير صاحب البطاقة ط الخدمة هذه. شرو

المصرح له باستخدام البطاقة وفقاً التفاقية حامل البطاقة المبرمة بينك وبين ُمصدر البطاقة الذي أصدر لك الشخص 

السلطة القضائية التي يقيمون فيها )يشار إلى كل  ال يجوز لألشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد بحسب قوانين .البطاقة

منهم بـ"القاصر"( أن يستخدموا خدمة سامسونج باي إال بعد اطالع الوالدين أو الوصي القانوني على شروط الخدمة 

 هذه وموافقتهم عليها. إذا كنت أحد الوالدين أو الوصي المنوط به السماح للقاصر باستخدام خدمة سامسونج باي، فإنك
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تحمل جميع المخاطر ت( 2) ،خدمة سامسونج باي( ممارسة الرقابة على استخدام القاصر ل1توافق بموجبه على: )

 المصاحبة الستخدام القاصر لخدمة سامسونج باي، بما في ذلك نقل المواد أو المحتوى أو غيرها من المعلومات من

ستخدام القاصر لخدمة سامسونج التي تنتج عن اتحمل جميع المسؤوليات ت( 3)، ير عن طريق شبكة اإلنترنتالغ وإلى

ال يجوز ( ضمان دقة جميع المعلومات المقدمة من قبل القاصر وصحتها. 4) ،ا في ذلك التزامات الدفع الساريةبم ،باي

 للقاصر تحت أي ظرف من الظروف استخدام خدمة سامسونج باي.
 

ميزات أو خدمات قد تخضع لشروط خدمة إضافية أو مختلفة. ال يجوز لك استخدام من وقت آلخر  سامسونج قد تقدم 4.3

ً أيض سامسونج هذه الميزات والخدمات اإلضافية ما لم توافق على الشروط المعمول بها. قد توفر إمكانية الوصول إلى  ا

نشر". أنت تدرك وتوافق على أن الميزات أو الخدمات التي تم تحديدها على أنها "تجريبية" أو "خفيفة" أو "ما قبل ال

بشكل جوهري قبل  ، أو قد تتغير، أو قد تكون غير مكتملةالتطوير، وتحتوي على أخطاءهذه الخدمات ال تزال قيد 

ً ، أو قد ال يتم إطالقها تجارياإلطالق التجاري . على الرغم من أي أحكام أخرى من شروط الخدمة هذه على عكس اً أبد ا

اعتماد على هذه الميزات أو الخدمات التجريبية يتم على مسؤوليتك الخاصة ويتم توفيرها كما أو  ذلك، فإن أي استخدام

 .اتضمانأي نوع من الهي وبدون 

 

المثال على سبيل وقت آلخر، ، وقد تتغير من بحسب موقعك وطراز جهازك وبطاقتك باي سامسونج قد تختلف ميزات 4.4

باي.  سامسونج أو إجراء تحديثات فنية أو تطوير وظائف جديدة أو تحسين تجربة مستخدم إلجراء تحسينات أمنية

ً وفق -صراحة بالحق  سامسونج حتفظت أو  ها،أو تعديل أي أجزاء من خدمة سامسونج باي تغييرفي  –لتقديرها وحدها  ا

 .أي وقت رها فيتغييأو ها، أو إضافتها، أو وقفها، أو إزالتها، أو مراجعتها، أو حذفها، تحديث

 

ً أو خالية من األخطاء. قد  باي سامسونجقد ال تكون  4.5 ً لتقديرها  - سامسونج تقوموميزاتها ووظائفها متوفرة دائما وفقا

باي  سامسونجإنهاء أو تغيير أو تعديل أو تعليق أو إجراء تحسينات على أو إيقاف أي من أو جميع جوانب ب -الخاص 

على في أي وقت مع أو بدون إشعار وتوافق أنت  باي سامسونجبما في ذلك توافر أي جزء من  -بشكل مؤقت أو دائم  -

 نتيجة التخاذ أي من هذه اإلجراءات. مسؤولة تجاهك أو تجاه أي طرف آخر سامسونجأال تكون 

 

 األمن .5

 

يتعين عليك أن تسجل بيناتك الحيوية الفسيولوجية أو رقم التعريف الشخصي لمنع اآلخرين من الوصول إلى خدمة  5.1

ً  إبقاءسامسونج باي على جهازك أو استخدامها. توافق على  األوقات، في جميع  رقم التعريف الشخصي الخاص بك سريا

أصبح معلوماً  إذاالخاص بخدمة سامسونج باي، أو في حالة سرقة رقم التعريف الشخصي وإخطار سامسونج فوراً 

ً للغيرأو  لهغير مصرح  لطرف ثالث إذا فقدت جهازك، يجب عليك قفل تطبيق  في بعض الحاالت، .أصبح متاحا

ستخدام االمنع لمساعدة في سامسونج باي ومسح البيانات من خدمة سامسونج باي عن طريق خدمة البحث عن هاتفي ل

 دمة سامسونج الغير مصرح به لخ

 

تحدق في ضوء التعرف على قزحية العين الخاصة. ال على مسؤوليتك يكون تكنولوجيا مسح القزحية ل كاستخدامإن  5.2

مع اميرا التعرف على القزحية وصمام االنبعاث الضوئي الثنائي ك تستخدمال جهازك. سم من  20على بعد أقل من 

أو  ن الوعي أو إغماءتقنية مسح القزحية إذا كنت تعاني من دوار أو نوبات أو فقدا األطفال. وال تستخدمضع أو الرُ 

 أعراض أخرى مرتبطة بحالة صرع أو تاريخ عائلي لمثل هذه األعراض أو الحاالت دون استشارة طبيبك أوالً.

 

جهازك المتحرك أو  قد يتطلب استخدام خدمة سامسونج باي ألجهزتك أو محلقاتك التي يمكن ارتداؤها الوصول إلى 5.3

التي تتيحها سامسونج من حين آلخر. إنك توافق على ما يلي:  حسيناتالت، والحصول على التحديثات أو االتصال معه

وقت،  يإلى جهازك المتحرك في أ لك الدخول تتيحالخاصة بك التي يمكن ارتداؤها قد  اتالملحق( أن الجهاز أو 1)

ك معلومات البطاقة الُمشفرة( إلى لقمت بتوفيرها لسامسونج )بما في ذمحددة ( أنه يمكن نقل بيانات ومعلومات 2)

فإنه سيجري ( عند حذف أو إعادة إعداد تطبيق سامسونج باي من أجهزتك القابلة لالرتداء، 3جهازك القابل لالرتداء: )

( حذف بطاقة من جهازك القابل لالرتداء 4محددة في جهازك المتحرك، )البطاقة بال الخاصة معلوماتببعض االحتفاظ 

( من مسؤوليتك وحدك تطبيق وظيفة أمنية )مثل 5قد ال يحذف تلقائياً البطاقة من حساب سامسونج باي الخاص بك، )

سائر أو ( ال تكون سامسونج مسؤولة عن أي خ6القفل النمطي، أو رقم التعريف الشخصي، أو غيرها( في جهازك، )

 .سرقة أو تلف جهازكجهازك أو فقدانك لأضرار تتكبدها نتيجة 

  

 منح الترخيص والقيود .6
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للوصول لإللغاء،  غير حصري وغير قابل للتحويل ومحدود وشخصي وقابل بموجبه حق وترخيص سامسونجتمنحك  6.1

ن تلتزم وتمتثل امتثاالً تاماً ، شريطة أفقط الشخصي والستخدامك في أغراضك اواستخدامه باي سامسونجخدمة إلى 

 باي سامسونج خدمة الوظائف أو الخدمات التي تقدمهاتقر وتوافق على أن مجموعة من لشروط الخدمة هذه. كما إنك 

 .سامسونجنيابة عن لسامسونج أو المتعاقدون من الباطن  قد يتم توفيرها بواسطة الشركات التابعة

 

خدمة الواي أو  باإلنترنت عبر شبكة الهاتف المتحرك متصالً جهازك أن يكون  باي سامسونج خدمة يتطلب استخدامقد  6.2

بعض التحديثات من وقت آلخر. يمكن ضبط  تحسيناتتحديثات أو  يتطلب الحصول علىفاي )قد تسري رسوم(، كما قد 

ً تلقائي األجهزة والبرامج والوصول  قد يشمل باي سامسونجخدمة ألن استخدام  اً  عند االتصال بخدمة الواي فاي. نظرا

توافق على أن  إنك بأداء هذه العوامل. باي سامسونجقد تتأثر قدرتك على استخدام يثات النافذة، إلى اإلنترنت والتحد

 .والتي قد تتغير من وقت آلخر -وأنها مسؤوليتك وحدك  -تتحمل مسؤولية االمتثال لمتطلبات النظام هذه 

 

 جهازأو استخدامه بأي شكل من األشكال من خالل أي  باي سامسونجاولة التدخل في تشغيل لك التدخل أو مح ال يحق 6.3

، وتحميل والقرصنةالبريد اإللكتروني غير المرغوب فيه،  -على سبيل المثال ال الحصر  -بما في ذلك  أو وسيلة

في  باي سامسونجوز لك استخدام أي وسيلة أخرى. ال يجبأو اإللكترونية الزمنية، أو القنابل فيروسات الكمبيوتر، 

خدمة. يمنع منعاً باتاً وعلى وجه التحديد ال أي غرض غير قانوني أو محظور بموجب شروط يأغراض تجارية أو ف

( تشكل 1أن تستخدم خدمة سامسونج باي فيما يتعلق بأي من المحتويات أو الخدمات أو البرامج أو التطبيقات التي )

تحتوي على  أو (2)حقوق الملكية الفكرية،  -على سبيل المثال ال الحصر  -بما في ذلك  انتهاكاً ألي حقوق للغير،

أو تقيد الوظائف تؤثر على البرمجيات الخبيثة األخرى التي أو الرموز، أو البرمجيات الضارة،  غيرها من فيروسات أو

. ال يُسمح باستخدام باي سامسونجخدمة أو األجهزة التي تدعم ، باي سامسونجأو الخدمات المقدمة من خالل خدمة 

 "(." أو "الروت)"الجذرمنها منية على األجهزة التي تمت إزالة إجراءات أ -والتي قد ال تعمل  -باي  سامسونج

 

أن تعكس تركيب سامسونج باي، أو تقوم بنسخه، أو فكه، أو تفكيكه، واستخالص شفرة المصدر، أو تعديله، ال يجوز لك  6.4

أو أدائه علنياً، أو نقله، أو بيعه، أو ترخيصه، أو التقاطه، أو إعادة إنتاجه، أو عرضه على الجمهور،  أو تكييفه، أو

ه، استغاللتحريره، أو نشره، أو نقله، أو توزيعه، أو أو  إعادة نشره، أو رفعه،أو إنشاء أعمال مشتقة منه أو بناًء عليه، 

ً  )أو تشجيع أو مساعدة أي شخص آخر على القيام بأي مما سبق أو التحايل أو ترجمته  .ذكره( كلياً أو جزئيا

 

ً وفق -سامسونج  قد تقوم 6.5 بتعليق ( 1على الفور )و -به القانون المعمول ذلك ما لم يقتضي  لتقديرها ودون سابق انذار ا

منع و/أو ( 3)ة بموجب هذه االتفاقية، الممنوح إنهاء التراخيصو/أو ( 2) أو انهائه، باي سامسونجاستخدامك لخدمة 

 .باي سامسونجالوصول إلى 

 

 خدمات الطرف الثالث .7

 

خدمات الغير، وال يُفسر هذا الوصول على أنه  أو استخدام إلى أو الوصول روابطأن تضيف  باي سامسونجيجوز لخدمة 

أو رقابة أياً كانت  أي سيطرة سامسونجال تمارس وهذه.  لخدمات الغير سامسونجانتساب من قبل  تصديق أو كفالة أو تبعية أو

أو المنتجات  ، أو محتواها، أو المواد الدعائيةأو جودتها افرها، أو أدائها،عن توعلى خدمات الغير األخرى، وال تكون مسؤولة 

عن أي ضرر أو خسارة  -بشكل مباشر أو غير مباشر  -مسؤولة  سامسونجتكون يرها من المواد المتعلقة بها. وكذلك ال أو غ

الذي يحصل أو يتكبده أي مستخدم بشأن بذلك. ويكون الوصول إلى خدمات الغير واستخدامها، )بما في ذلك فقدان البيانات( 

تطلب استخدام خدمات الغير موافقتك قد يو روض بها على مسؤوليتك وحدك.بما في ذلك المعلومات والمواد والمنتجات والع

 في أي وقت. زودي الغيرخدمات أو تغيير مُ  بالحق في إنهاء سامسونجتحتفظ  صلة.على شروط وأحكام منف

 

 إخالء المسؤولية .8

 

 إخالء المسؤولية من الضمانات 8.1

تقدم خدمة سامسونج باي "كما هي"، "حيث هي" و "كما هي متوفرة" وبدون أي ضمانات من أي نوع. وال تقدم سامسونج 

فيما  –سواء كانت صريحة أو ضمنية  –والجهات الُمرخصة لها أي بيانات أو ضمانات أو كفاالت من أي نوع أو طبيعة 

 –على سبيل المثال ال الحصر  –عن كل هذه الضمانات بما في ذلك يتعلق بخدمة سامسونج باي، وتحديداً تخلي مسؤوليتها 

ً إخالء المسؤولية بأي ضمان ضمني للرواج، والمالءمة لغرض معين، وعدم االنتهاك. دون تقييد  ، ال تتعهد المذكور سابقا

تقطع، أو في الوقت ( ستعمل بشكل غير م1سامسونج والجهات الُمرخصة لها، وال تضمن وال تكفل أن خدمة سامسونج باي )

( أو أن تكون متاحة دائماً خالية من جميع المكونات الضارة أو األخطاء، 2المناسب، أو بطريقة آمنة، أو خالية من األخطاء، )

لمسلم لك أو المعلومات المقدمة(، ( أو أن تكون آمنة أو محصنة ضد أي مرور غير مصرح به )بما في ذلك المحتوى ا3)
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ستكون  باي سامسونجبرامج العضوية وغيرها من خدمات و، والقسائم، وبرامج االمتياز، الصفقات ،لعروضا ( أو أن4)

 ، أو خالية من األخطاء.متاحة، دقيقة

 

 إخالء المسؤولية من أضرار معينة 8.2

 فوات لألرباح، أو أي أيك عن مسؤولية تجاهفي أي حال من األحوال أو الجهات الُمرخصة لها أي  سامسونجلن تتحمل 

أي من الجهات أو  سامسونج بلغتعية أو خاصة أو تحذيرية أو تأديبية، حتى لو أُ أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تب

وكذلك الغش ، احتمال وقوع مثل هذه األضرار. يتم تطبيق هذا التحديد بغض النظر عن نظرية المسؤولية عن الُمرخصة لها

تعدي، أو أي نظريات ، أو الاتالمنتج عن مسؤوليةأو ال، أو اإلصابة الشخصية، أو التضليل، أو اإلخالل بالعقد، أو اإلهمال

 بلغت باحتمال وقوع مثل هذه األضرار. ت سامسونج أو الجهات الُمرخصة لها قد أُ ، حتى إذا كانأخرى

 

تأديبية أو  ة أورضية أو تبعية أو خاصة أو تحذيريغير مباشرة أو عواألضرار يعني هذا أنك تتنازل عن أي وكافة الحقوق 

ً ازل أيضوالتن أو الجهات الُمرخصة لها. ينطبق هذا التحديد سامسونجصالح فوات لألرباح ل ضد   على أي مطالبات قد ترفعهاا

تتحمل أنت وحدك هذه المطالبة.  مثل الطرف عن مطالبة بتعويض ذلك سامسونجآخر إلى الحد الذي تكون فيه أي طرف 

الجهاز الخاص بك أو خدمة مستخدم آخر أو تاجر( باستخدام أي أي ضرر أو خسارة إذا سمحت ألي شخص )مثل  مسؤولية

 سامسونج باي أو التعامل بهما.

 

 إخالءات المسؤولية المستمرة 8.3

 المسؤولية واالستثناءات والحدود إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، حتى وإن فشل أي تعويضتطبق إخالءات 

 قانوني في تحقيق غرضه األساسي.

 القانون الحاكم .9
 

ً تخضع شروط الخدمة هذه وتفسر وفق القانون.  اختيار أحكامالسلطة القضائية التي تقيم فيها، دون اعتبار لتعارضها أو لقوانين  ا

يتعلق بشروط الخدمة  على خالف ذلك في القانون المعمول به، يجب أن تحل أي دعوى أو نزاع ينشأ عن أو فيما ما لم ينص

نصوص عليه في شروط وأحكام الخدمة، وستجدها متاحة على الرابط على النحو الم باي سامسونجهذه أو استخدامك لخدمة 

https://account.samsung.com/membership/terms. 

https://account.samsung.com/membership/terms

