
 

 

 (Samsung Payباي )سامسونج شروط خدمة 
  سُيذكر :آخر مراجعةتاريخ 

 في حال. سامسونج بايشروط الخدمة"( بعناية قبل استخدام )“ سامسونج بايلخدمة التكميلية هذه الشروط رجى قراءة ي
إنك ُتعد قد قبلت ، فال يجوز لك استخدام سامسونج باي. باستخدام سامسونج باي، فشروط الخدمة هذهعدم موافقتك على 

 .هذه على شروط الخدمةووافقت بشكل غير مشروط 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في قدمة والخدمات ذات الصلة المُ  المتحرك" هو تطبيق على الهاتف سامسونج باي"
"ملكنا"( ألجهزة أو  ،"نحن"أو سامسونج"، )“" من خالل شركة سامسونج الخليج لإللكترونيات اإلمارات العربية المتحدة"

أو  ،"الخاصة بك" أو أنت"،)“"جهاز"(، والتي تمكن المستخدمين  يشار إلى كل منها باسم) سامسونج المتحركالهاتف 
الخصم أو بطاقات الرسوم أو العضوية )وُيشار إلى بطاقات الرموز التي تمثل بطاقات االئتمان أو تخزين من "المستخدم"( 

أو تسهيل  إلتمام عمليات الدفع التاجرنقطة بيع  معدات هذه الرموز إلىل آمن نقلو جهاز  لمن خالكل منها بـ"البطاقة"( 
وكذلك أو مصدر بطاقة العضوية الخاص بك )وُيشار إلى كل منهم بـ"ُمصدر البطاقة"( البنك يحتفظ و المعامالت األخرى. 

 .، أو في إنهاء مشاركتهاباي سامسونجخدمة بالحق في استبعاد بعض البطاقات من المشاركة في  سامسونج
حسب المكان وطراز الجهاز والبطاقة، ويمكن أن تتغير من وقت آلخر.  سامسونج بايوخصائص خدمة  مزاياقد تختلف 

على بطاقة ذات الصلة ال فق مصدراأن يو يتعين ، سامسونج بايخدمة الستخدامها في  ةمؤهل لكي تكون ، بطاقةبالنسبة لل
وقد تتغير من وقت آلخر.  كبناء على موقع مؤهلة أيضا  البطاقات تختلف ال. قد سامسونج باية خدمفي  مشاركة البطاقة

قد قرأت فإنك تعتبر بأي شكل من األشكال بعد هذا التعديل،  سامسونج بايخدمة  تتعامل مع أو تستخدمإذا كنت ال تزال 
 . عليهاووافقت دون قيد أو شرط  هاوقبلت هاوفهمتالتغييرات 

خدمة إلى الوصول  استمررت فيتحديث شروط الخدمة هذه من قبل شركة سامسونج من وقت آلخر. إذا  يجري قد 
 .دون شرط هاقبلتوفهمتها و  هذه التحديثاتقرأت قد  دعتُ فإنك ، هذا التعديلبعد  هاأو استخدام سامسونج باي

 النطاق وموافقتك على شروط الخدمة  -1
 سامسونج باي لتطبيقية بينك وبين سامسونج فيما يتعلق باستخدامك تحكم شروط الخدمة هذه، العالقة القانون 1-1

مثل هذه  وتوصيلفي جهازك  بطاقتكتخزين الرموز التي تمثل بلك  والتي تسمح، وخدماته التي تقدمها سامسونج
ال تجري المشار إليه أعاله،  بخالف. بطاقتك باستخدامتاجر لغرض الشروع في معامالت الدفع الالرموز إلى 

-، بما في ذلك سامسونج بايلخدمة استخدامك بتعلق ي فيماالسيطرة على أي أنشطة تجارية  تملكسامسونج وال 
تحميل النفقات على المستفيد من الخدمة، ، و البطاقاتتقييم االئتمان، وإصدار  -على سبيل المثال ال الحصر

تتمتع سامسونج بأي سيطرة على أنشطة المصادقة  الو . ، والمبالغ المستردةواإلرجاعشراء العمليات الدفع و ومعالجة 
 ال تتحمل أيتقر وتوافق على أن سامسونج  كما إنك. صدر البطاقة الخاصة بكالخاصة بمُ على حامل البطاقة 

تقر أن  كمابطاقة أو التاجر فيما يتعلق بذلك. للصدر أي مُ بوال عن عالقتك  ،عن أي من هذه األنشطةمسؤولية 



 

 

مع  برمهاقد تُ حامل بطاقة  ياتلشروط أي اتفاق خاضعا   سامسونج بايخدمة ب الخاصة طاقاتللباستخدامك يظل 
 عالقتك من سامسونج بايخدمة استخدامك ل أو هذه شروط الخدمة أن تغيريجوز ال مصدر البطاقة ذات الصلة، و 

 طاقات الخاصة بك.بالببطاقات فيما يتعلق الصدري القائمة مع مُ 

خدمة م استخدأن تمتنع عن او  ،للقانون المعمول به وفقا   سامسونج بايخدمة ك سوف تستخدم على أن توافق بموجبه 1-2
 الخدمة وأحكام شروطالتي تحظرها ألغراض في اأي أغراض غير قانونية أو احتيالية، أو في  سامسونج باي

شخص آخر  لالستخدام من قبل أي سامسونج بايلم تخصص خدمة أدناه( أو شروط الخدمة هذه.  ةموضح)ال
بينك وبين مصدر البطاقة المبرمة تفاقية حامل البطاقة ال وفقا  باستخدام البطاقة  المصرح لهغير صاحب البطاقة 

ال . سامسونج بايخدمة ال يجوز لك استخدام ف، المصرح له بطاقةالحامل إذا لم تكن لك البطاقة.  أصدر الذي
سامسونج أن يستخدموا خدمة "( القاصر"بـار إلى كل منهم يش) عاما   18الذين تقل أعمارهم عن  يجوز لألشخاص

. إذا كنت أحد الوالدين أو وموافقتهم عليها القانوني على شروط الخدمة هذه الوصيالوالدين أو اطالع  بعدإال  باي
قبول شروط ( 1على: ) بموجبه ، فإنك توافقسامسونج بايخدمة  باستخدامقاصر للسماح ال بهمنوط ال الوصي

لضمان التزامهم بشروط  سامسونج بايلخدمة ممارسة الرقابة على استخدام القاصر مة هذه وااللتزام بها، و الخد
بما في ذلك نقل المواد  ،سامسونج بايلخدمة ستخدام القاصر ال المصاحبةالمخاطر  جميع( تحمل 2. )الخدمة هذه

المسؤوليات التي  جميع تحمل( 3) .اإلنترنت عن طريق شبكةوإليه  الغيرأو غيرها من المعلومات من  ى المحتو أو 
 جميع( ضمان دقة 4) .، بما في ذلك التزامات الدفع الساريةسامسونج بايلخدمة تنتج عن استخدام القاصر 
أي ظرف من  تحت ا  عام 16 الذي يقل عمره عنال يجوز للقاصر . تهاوصح القاصرالمعلومات المقدمة من قبل 

 .نج بايسامسو خدمة الظروف استخدام 

تكمل شروط الخدمة هذه شروط وأحكام الخدمة الخاصة بسامسونج )"شروط وأحكام الخدمة"( المتاحة على الرابط  1-3
https://account.samsung.com/membership/terms والتي تسري على حسابات المستخدمين ،

حساب سامسونج الستخدام خدمة سامسونج . يجب أن يكون لديك "(حساب سامسونجى سامسونج )"المسجلة لد
باي. إذا لم يكن لديك حساب سامسونج بعد، ُيرجى قراءة شروط وأحكام الخدمة الُمقدمة من خالل هذا الرابط 

https://account.samsung.com/membership/terms قبل ، وإنشاء حساب سامسونج جديد
استخدام خدمة سامسونج باي. تمثل شروط وأحكام الخدمة جزءا  ال يتجزأ من شروط الخدمة هذه. وفي حالة أي 

، تسري أحكام شروط الخدمة هذه. ويجوز تعارض أو تضارب بين شروط الخدمة هذه وشروط وأحكام الخدمة
 شروط الخدمة هذه ألي من تابعي سامسونج في أي وقت.التنازل عن 

 الترخيص والقيود منح -2

 ،لإللغاء ينوقابل ينوشخصي ينمحدودو للتحويل  ينوغير قابل ينغير حصري ا  وترخيص ا  تمنحك سامسونج بموجبه حق 2-1
لشروط  تاما   فقط، شريطة أن تمتثل امتثاال   في أغراضك الشخصية هاواستخدام سامسونج بايخدمة للوصول إلى 

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


 

 

 سامسونج بايخدمة مات التي تقدمها و الخدئف أوظاال نمجموعة متقر وتوافق على أن  كما إنكالخدمة هذه. 
 سامسونج. نيابة عنمن الباطن ن و المتعاقدسامسونج أو ليمكن أن توفرها الشركات التابعة 

أو خدمة  المتحركإلنترنت عبر شبكة الهاتف اب اتصالجهازك لدى أن يكون  سامسونج بايقد يتطلب استخدام خدمة  2-2
استخدام ألن  ؛ نظرا  آلخريتطلب الحصول على تحديثات أو ترقيات من وقت كما قد رسوم(، تسري الواي فاي )قد 

على  قدرتك قد تتأثر، النافذةوالتحديثات يشمل األجهزة والبرامج والوصول إلى اإلنترنت  قد سامسونج بايخدمة 
لمتطلبات النظام هذه،  تتحمل مسؤولية االمتثالتقر وتوافق على أن نك إ أداء هذه العوامل.ب باي سامسونجاستخدام 

 المراسالتوغيرها من  واإلفصاحاتاإلشعارات  على تلقيتوافق بموجبه  كما إنك. آلخروالتي قد تتغير من وقت 
وغيرها من  ،تطبيقال داخلرسائل عبر البريد اإللكتروني، والرسائل القصيرة، وال سامسونج بايخدمة بخصوص 

 جهازك. على الرسائل
بأي شكل من األشكال من خالل أي  هاستخدامأو سامسونج باي ال يحق لك التدخل أو محاولة التدخل في تشغيل  2-3

 ،، والقرصنةفيه البريد االلكتروني غير المرغوب -المثال ال الحصر على سبيل-جهاز أو وسيلة بما في ذلك 
موقوتة، أو بأي وسيلة أخرى. ال يجوز لك ال اإللكترونية قنابلالأو  ،فيروسات إلى جهاز الكمبيوتروتحميل ال

يمنع  غرض غير قانوني أو محظور بموجب شروط الخدمة.أي في تجارية أو أغراض في  سامسونج باياستخدام 
البرامج  وأالخدمات  وأمحتويات ن المأي ب ما يتعلقفي سامسونج بايأن تستخدم خدمة وجه التحديد  منعا  باتا  وعلى

حقوق الملكية  -سبيل المثال ال الحصر على- ، بما في ذلكللغيرحقوق ي أل ( تشكل انتهاكا  1أو التطبيقات التي )
األخرى البرمجيات الخبيثة أو  ،الرموزأو الضارة،  ياتتحتوي على فيروسات أو غيرها من البرمجأو ( 2) .الفكرية

خدمة أو األجهزة التي تدعم  ،سامسونج بايخدمة من خالل وظائف أو الخدمات المقدمة ال قيدت أوعلى التي تؤثر 
 .سامسونج باي

أو واستخالص شفرة المصدر،  ه،تفكيكأو ، ه، أو فكه، أو تقوم بنسخسامسونج باي ال يجوز لك أن تعكس تركيب 2-4
أو  ه،أو بيع ،هأو نقل ،ا  علني ئهأو أدا ،على الجمهور هأو عرض ،هإعادة إنتاج وأ ،هالتقاط وأ، هأو تكييف ،هتعديل

أو ، هتوزيعأو ، هنقلأو ، نشرهأو ، هتحرير أو أو إعادة نشره، أو رفعه،  ه،أو إنشاء أعمال مشتقة من ،هترخيص
أو  بأي مما سبق ذكره( كليا  قيام في ال)أو تشجيع أو مساعدة أي شخص آخر  تهترجمتحايل أو الأو ، هاستغالل

 .ا  جزئي
، هذه شروط الخدمة أحكام من قد فشلت في االلتزام بأي كفي أن تشتبهسامسونج كانت إذا لم تتمكن من االمتثال، أو  2-5

 وفقا  -سامسونج قد تقوم ف -صراحة من المحتفظ بهاوجميعها -سامسونج لدون تقييد الحقوق والتعويضات األخرى و 
إنهاء و/أو ( 2. )ئهإنهاأو لخدمة سامسونج باي استخدامك عليق تب( 1)وعلى الفور  -لتقديرها ودون سابق إنذار

 .بايسامسونج إلى خدمة وصول منع الو/أو ( 3التراخيص الممنوحة بموجب هذه االتفاقية. )



 

 

 ،هاأو تعديلأي أجزاء من خدمة سامسونج باي تغيير في  -وحدها لتقديرها وفقا  -تحتفظ سامسونج صراحة بالحق في  2-6
لن تكون سامسونج  .في أي وقت هاأو تغيير  ها،أو حذف تها،مراجع وأ، تهاإزالأو ، هاوقفأو ، تهاإضافأو  ها،أو تحديث
 في أي حال من األحوال عن أي مطالبات أو تكاليف أو أضرار ناجمة أو ناشئة عن مثل هذه األعمال.مسؤولة 

 ل خدمة سامسونج بايالعروض والعروض الترويجية والتسجيل واستخدام بطاقات االمتياز من خل  -3

يجوز تقديم العروض والعروض الترويجية، بما في ذلك القسائم والتذاكر والصفقات والخصومات واإليصاالت  3-1
"( من برامج االمتيازبطاقات العضوية أو االمتياز الخاصة بالغير والبرامج المماثلة )""(، والوصول إلى العروض)"

. إذا واجهت صعوبة في تسجيل بطاقة عضوية أو امتياز باستخدام خدمة يحين آلخر من خالل خدمة سامسونج با
ضمن خدمة سامسونج باي، ُيرجى االتصال بدعم سامسونج باي، أو في إعداد بطاقة العضوية أو االمتياز لالستخدام 

 العمالء بسامسونج للحصول على الدعم.
حسبما –فية يحددها مزود برنامج العرض أو االمتياز يجوز أن تخضع برامج العروض والعضوية لشروط وأحكام إضا 3-2

يمكن أن يكون للعروض تواريخ انتهاء. كما ال يجوز استخدام العروض لمرة واحدة إال مرة ينطبق. على سبيل المثال، 
في أي من برامج واحدة فقط، وال تجوز مشاركتها. ال تكون خدمة سامسونج باي مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو 

أي مشكالت على أن تلجأ منفردا  إلى مزود برنامج العرض أو االمتياز لحل أو االمتياز هذه. وإنك توافق العروض 
 أو نزاعات تتعلق ببرنامج العرض أو االمتياز، بما في ذلك تسلم العرض واسترداده.

 التحققطة أو بدون بواس يمكن الوصول إلى بطاقات العضوية أو االمتياز أو استخدامها في خدمة سامسونج باي 3-3
رقم التعريف الشخصي. يمكن تخزين بطاقات العضوية أو االمتياز المضافة إلى جهازك من الحيوي أو التحقق من 

  إلى أجهزة سامسونج أخرى. بإمكانية النقلقبل سامسونج بما يسمح 
 األمن -4

ع اآلخرين من الوصول إلى لمن رقم التعريف الشخصيأو صورة القزحية أو  إصبعك بصمة أن تسجلعليك  يتعين 
 سريا  الخاص بك  رقم التعريف الشخصي على بقاءاإل. توافق على اهأو استخدامسامسونج باي على جهازك خدمة 

أو ، سامسونج بايرقم التعريف الشخصي الخاص بخدمة في حالة سرقة  في جميع األوقات، وإخطار سامسونج فورا  
قفل  يجب عليكذلك. إذا فقدت جهازك، تعرضه للخطر بخالف به أو طرف ثالث غير مصرح ل معلوما   كونه أصبح

لمنع استخدام  يهاتفالبحث عن  خدمة عن طريق سامسونج بايخدمة ومسح البيانات من  سامسونج بايتطبيق 
 من قبل اآلخرين. سامسونج بايخدمة 

المتحرك أو  جهازكالوصول إلى  قد يتطلب استخدام خدمة سامسونج باي ألجهزتك أو ملحقاتك التي يمكن ارتداؤها 
االقتران به، والحصول على التحديثات أو الترقيات التي تتيحها سامسونج من حين آلخر. إنك تقر وتوافثق على ما 

أن الجهاز أو الملحقة الخاصة بك التي يمكن ارتداؤها قد تتمتع بالوصول إلى جهازك المتحرك في أي ( 1يلي: )
انات ومعلومات محددة قمت بتوفيرها إلى سامسونج )بما في ذلك معلومات البطاقة أنه يمكن نقل بي( 2وقت، )



 

 

( عند حذف أو إعادة إعداد تطبيق سامسونج باي من أجهزتك القابلة 3إلى جهازك القابل لالرتداء، )الُمشفرة( 
من جهازك القابل ( حذف بطاقة 4، فإنه سيجري االحتفاظ بمعلومات بطاقة محددة في جهازك المتحرك، )لالرتداء

( من مسؤوليتك وحدك تطبيق وظيفة 5البطاقة من حساب سامسونج باي الخاص بك، )لالرتداء قد ال يحذف تلقائيا  
( ال تكون سامسونج مسؤولة عن 6القفل النمطي، أو رقم التعريف الشخصي، أو غيرها( في جهازك، )أمنية )مثل 

   قود أو المسروق أو التالف.نتيجة جهازك المفأي خسائر أو أضرار تتكبدها 
 
 مسؤوليةالإخلء  -5

. يجوز لخدمة سامسونج باي أن تضيف روابط أو الوصول إلى خدمات الغير، وال ُيفسر هذا الوصول خدمات الغير 5-1
أي رقابة أيا  كانت على خدمات الغير األخرى تلك، وال على أنه تصديق أو كفالة أو تبعية. وال تمارس سامسونج 

أو المواد الدعائية أو المنتجات أو المواد األخرى بها. ، أو محتواها، أو جودتها ،أو أدائها ،ؤولة عن توافرهاتكون مس
عن أي ضرر أو خسارة )بما في ذلك فقدان  -بشكل مباشر أو غير مباشر–وكذلك ال تكون سامسونج مسؤولة 

ول إلى خدمات الغير واستخدامها، بما في الذي يحصل أو يتكبده أي مستخدم بشأن ذلك. ويكون الوصالبيانات( 
موافقتك ذلك المعلومات والمواد والمنتجات والعروض بها على مسؤوليتك وحدك. وقد يتطلب استخدام خدمات الغير 

 على شروط وأحكام خطية منفصلة.
رة" وبدون أي " و "كما هي متوفحيث هي"كما هي"، " سامسونج بايتقدم خدمة . من الضمانات إخلء المسؤولية 5-2

بيانات أو  أي الجهات الُمرخصة لهاو  ال تقدم سامسونجوفي النطاق الذي يجيزه القانون، ضمانات من أي نوع. 
، سامسونج بايبخدمة فيما يتعلق  -سواء كانت صريحة أو ضمنية-ضمانات أو كفاالت من أي نوع أو طبيعة 

أي ضمان ضمني  -على سبيل المثال ال الحصر-لك كل هذه الضمانات بما في ذمسؤوليتها عن  يتخل وتحديدا  
سامسونج والجهات ال تتعهد السابق،  إخالء المسؤولية تقييد. دون وعدم االنتهاك ،المالءمة لغرض معينو للرواج، 

في الوقت المناسب، أو ، ستعمل بشكل غير متقطع( 1) سامسونج بايتكفل أن خدمة  والتضمن  وال، لها المرخصة
أو خالية من جميع المكونات الضارة أو  تكون متاحة دائما   أو أن (2خالية من األخطاء، )أنها أو  ،نةبطريقة آمأو 
أو  لك المسلممحتوى ال)بما في ذلك أي مرور غير مصرح به  ضدآمنة أو محصنة  تكون أو أن ( 3) ،خطاءاأل

 (.المقدمةالمعلومات 
أي  الجهات الُمرخصة لهافي أي حال من األحوال أو مسونج سا تتحمللن  .ُمعينة إخلء المسؤولية من أضرار 5-3

غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو تحذيرية أو أي أضرار ألرباح، أو ل فواتتجاهك عن أي ولية ؤ مس
يتم تطبيق احتمال وقوع مثل هذه األضرار.  عنالجهات الُمرخصة لها أي من أو  أبلغت سامسونجتأديبية، حتى لو 

أو  ،همالاإلأو  ،الغش أو التضليل، أو اإلخالل بالعقد وكذلكلتحديد بغض النظر عن نظرية المسؤولية، هذا ا
ت أو أي نظريات أخرى، بغض النظر عما إذا كان ،التعدي وأمسؤولية عن المنتجات، ال وأاإلصابة الشخصية، 



 

 

يعني هذا أنك تتنازل عن أي وكافة  ار.احتمال وقوع مثل هذه األضر ب غتلأبقد  الجهات الُمرخصة لهاأو سامسونج 
أو فوات لألرباح  أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو تحذيرية أو تأديبيةالحقوق في أي 

ضد أي طرف قد ترفعها على أي مطالبات  هذا التحديد والتنازل أيضا  ينطبق  لسامسونج أو الجهات المرخصة لها.
أنت وحدك  تتحمل تعويض ذلك الطرف عن مثل هذه المطالبة.ب مطالبة سامسونج تكون فيهآخر إلى الحد الذي 

الجهاز الخاص  باستخداممستخدم آخر أو تاجر(  أي ألي شخص )مثل إذا سمحتأي ضرر أو خسارة  مسؤولية
 .بهماالتعامل أو أو خدمة سامسونج باي بك 

أقصى حد يسمح به القانون  إلىوالحدود االستثناءات و  إخالءات المسؤوليةتطبق إخالءات المسؤولية المستمرة.  5-4
 األساسي. في تحقيق غرضهقانوني أي تعويض فشل المعمول به، حتى وإن 
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اختيار أحكام أو  لتعارضهاتخضع شروط الخدمة هذه وتفسر وفقا  لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة، دون اعتبار 
فيما يتعلق عن أو ، يجب أن تحل أي دعوى أو نزاع ينشأ المعمول بهخالف ذلك في القانون  ما لم ينص على القانون.

تجدها سو ، الخدمة وأحكام شروطعلى النحو المنصوص عليه في  سامسونج بايخدمة أو استخدامك ل هذه شروط الخدمةب
 . https://account.samsung.com/membership/terms  متاحة على رابط

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

