
اتفاقیة العمیل
فالش

المقدمة والقبول

األخرىالسیاساتوجمیعالخصوصیةوسیاسةھذهالعمیلاتفاقیةفيعلیھاالمنصوصواألحكامالشروطتحكم.Flashفيبكمرحًبا
الفرعیةوالمجاالتالمحمولللھاتفFlashتطبیقإلىوالوصولاستخدامكوكذلكFlashمععالقتكھذهالعمیلالتفاقیةوفًقاالمنشورة

المرتبطة بھ. والمواقع والمنتجات والخدمات واألدوات (یشار إلیھا إجماالً باسم "تطبیق الفالش").

Flashمكتبھاویقعالعربیةمصرجمھوریةلقوانینوفًقاتأسست،159568رقمالتجاريالسجلفيمسجلةمساھمةشركةھي
القاھرة.،المعادي،)15شارع73(حالًیاناديشارع،4فیالفيالرئیسي

باسمإجماالًإلیھا(ُیشارFlashتطبیقعلىالمتوفرةالدفعطرقخدماتمنأيباستخدامأوFlashتطبیقفيالتسجیلخاللمن
وشروطبنودیقبلبك")"الخاصأو("أنت"فرد)باعتباره(التسجیلالطلبمقدم،"خاصتنا")أو("نحن"Flashیوفرھاالتي"الخدمة")

االتفاقیةھذهعلىتوافقلمماإلیھاالوصولأوالخدمةاستخدامأوFlashتطبیقفيالتسجیللكیجوزال("االتفاقیة").ھذهالعمیلاتفاقیة
وسیاسة الخصوصیة وجمیع السیاسات األخرى المرتبطة ھنا.

بواسطة،آلخروقتمن،FlashتطبیقعلىFlashینشرھاالتياألخرىوالسیاساتالخصوصیةوسیاسةاالتفاقیةتحدیثیتمقد
Flashأدخلتھاالتيالتعدیالتستصبح،أدناه)10(القسمفيمحددھوماباستثناءالخاص.لتقدیرھاوفًقاوقتأيفيFlashساریة

بصفتك،التحدیثاتأوالتعدیالتتقبلأنكوسیعتبر،أخرىبطریقةبھاإبالغكأوسابقوقتفيFlashتطبیقعلىالتعدیالتنشرفور
الصلة.ذاتالتعدیالتأو/والتحدیثاتنشربعداستخدامھأوالخدمةأوFlashتطبیقإلىوصولكحالةفي،كذلكالحالةتكونقد

،ھناالمرتبطةالسیاساتوجمیعالخصوصیةوسیاسةاالتفاقیةبھذهااللتزامعلىتوافقالكنتإذاالقبول.عندالمفعولساریةاالتفاقیةھذه
عنالوحیدالمسؤولأنكعلىوتوافقتدركأنتاستخدامھما.أوفیھماالتسجیلأوالخدمةأوFlashتطبیقإلىالوصولعدمفیرجى
حالةفيآلخر.وقتمنFlashتطبیقعلىFlashینشرھاالتياألخرىالسیاساتوجمیعالخصوصیةوسیاسةاالتفاقیةھذهمراجعة

أوعلیھاالحقةتغییراتأوتعدیالتأيأوسیاسةأوإرشاداتأيأوالخصوصیةسیاسةأواالتفاقیةمنشرطأوبندأيعلىاعتراضك
والتوقفحسابكإغالقھووالعالجالمتاحالوحیدخیاركفإن،األشكالمنشكلبأيالخدمةأوFlashتطبیقعنراٍضغیرأصبحت

إلیھ.والوصولFlashلتطبیقاستخدامكعنفوًرا

االتفاقیةھذهفيإلیھاالمشاراألخرىالمرتبطةالمعلوماتجمیعإلىوالوصولالخصوصیة،وسیاسةاالتفاقیة،ھذهقراءةعلیكیجب
والخدمةFlashلتطبیقكمستخدمعلیكتنطبقالتيوااللتزاماتواألحكامالشروطمنمزیدعلىالمعلوماتھذهتحتويحیثوقراءتھا،
ھذهإلىبالرجوعالخصوصیةسیاسة،الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبما،المرتبطةالمعلوماتھذهتضمینیتمبذلك.المقدمة
واستخدامھما.والخدمةFlashتطبیقإلىوصولكفيلكملزمةوتكوناالتفاقیة

التسجیل وإنشاء الحساب



مرور،وكلمةمستخدماسموتسجیلعنكمعینةمعلوماتتقدیممنكسُیطلبأومنكُطلبفقد،Flashلتطبیقكمستخدمالتسجیلعند
الفالش("حسابفالشتطبیقعلىحسابكإلىالوصوللغرضالستخدامھمامحمول،ھاتفورقمصالحإلكترونيبریدعنوانباستخدام

الخاص بك").

وإنشاءالتسجیلعملیةأثناءFlashبواسطةجمعھاتمالتيالشخصیةالمعلوماتجمیعتغطيالتيالخصوصیةسیاسةإلىالرجوعیرجى
والخدمة.Flashتطبیقإلىللوصولاستخدامكوأثناءالحساب

منكُیطلبقداستخدامھا.فيترغبالتيالخدمةمیزاتعلىاعتماًدااإللكترونيبریدكعنوانأو/وھاتفكرقممنالتحققمنكُیطلبقد
وتفویضالخدمةإلىالوصوللتمكیناستخدامھایمكناعتمادبیاناتأووصولمفاتیحإصدارأواألمانأسئلةمنالعدیدعلىاإلجابةأیًضا

جماعيبشكلھيبكالخاصةاالعتمادبیاناتأوالوصولومفاتیحالمروركلمةبك.الخاصFlashحسابباستخدامالُمبرمةالمعامالت
"بیانات االعتماد الخاصة بك".

یلي:ماعلىوتوافقوتضمنتقرفإنك،Flashتطبیقفيعضًواتصبحعندما
،بكالخاصةاالعتمادوبیاناتبكالخاصFlashحسابواستخدامإلىالوصولوتقییدسریةعلىالحفاظعنمسؤولأنت●

االعتمادبیاناتاستخدامأوبكالخاصFlashحسابخاللمنتحدثالتيوالمعامالتاألنشطةجمیععنالمسؤولیةوقبول
الخاصة بك.

لحساببھمصرحغیراستخدامأيأو/وبكالخاصةاالعتمادبیاناتاختراقتمإذاالفورعلىFlashبإخطارستقوم●
Flashیكونلنلألمن.آخرخرقأيأوبكالخاصFlashغیرأومباشرةخسارةأيعنمسؤوالًاألحوالمنحالبأي
معلوماتأيأوبكالخاصةاالعتمادبیاناتعنالكشفعنالناجمالضررأوالشھرةأواألرباحفيخسارةأوالحقةأومباشرة
أوبھمصرحغیرأوالئقغیراستخدامأيعنوحمایتھFlashتعویضعلىتوافقأنتبك.الخاصFlashبحسابمرتبطة

بھذاسمحتسواء،بكالخاصةاالعتمادبیاناتباستخدامأخرىبطریقةأوالخدمةأوبكالخاصFlashلحسابقانونيغیر
الوصول أم ال.

نموذجفيمطلوبھوكمانفسكعن،ذلكFlashتطبیقطلبإذا،وكاملةوحدیثةودقیقةصحیحةووثائقمعلوماتستقدم●
("بیاناتك").Flashتسجیل

غیرأوصحیحةغیرمعلوماتأيقدمتإذاوكاملة.وحدیثةودقیقةصحیحةإلبقائھاالفورعلىوتحدثھابیاناتكعلىستحافظ●
غیرأوصحیحةغیرالمعلوماتھذهأنفيلالشتباهمعقولةأسبابFlashلدىكانإذاأوكاملةغیرأوحدیثةغیرأودقیقة
األخرىوالتعویضاتالحقوقبأياإلخاللدون،االتفاقیةھذهمعتتوافقالأوكاملةغیرأوحدیثةغیرأومضللةأودقیقة

تطبیقإلىوصولكسحبأوتقییدأوتعلیقFlashلـیحق،القانونبموجبأواالتفاقیةھذهبموجبFlashلـالمتاحة
Flashحسابأو/وFlashمسمى.غیرأجلإلىبكالخاص

أنت مسؤول وستلتزم بجمیع األعمال والمعامالت واألنشطة التي یتم إبرامھا من خالل حساب فالش الخاص بك.●
أيأوباستخدامھامرخصأولكمصرحغیركلماتأيأو،"Flash"كلمةعلىبكالخاصالمستخدماسمیشتملأالیجب●

كلمات من ھذا القبیل تنتھك حقوق الملكیة الفكریة لآلخرین أو تنتھك أي قوانین و / أو لوائح معمول بھا.

http://www.useflash.app/legal/privacy-policy


األھلیة للعضویة وأھلیة الدخول في االتفاقیة

ال،لذلكبھا.المعمولواللوائحللقوانینوفًقاقانوًناملزمةعقودإبرامعلىقادرونFlashتطبیقأعضاءأنمنالتأكدفيFlashیرغب
تبلغأنكوتضمنتقرفأنت،كفردبالتسجیلتقومكنتإذاعاًما.18عنأعمارھمتقلالذینلألشخاصFlashتطبیقفيالعضویةتتوفر
واإلقراراتواالتفاقیاتوالتأكیداتوااللتزاماتواألحكامالشروطفيللدخولومؤھالًتماًماقادروأنك،األقلعلىعاًما18العمرمن

تطبیقعلىالمنشورةالسیاساتمنوغیرھاالخصوصیةوسیاسةاالتفاقیةبھذهوااللتزاماالتفاقیةھذهفيعلیھاالمنصوصوالضمانات
Flashلھا.واالمتثالآلخروقتمن

تقییدفيبالحقFlashتحتفظ،القانونبموجبأواالتفاقیةھذهبموجبFlashلـمتاحةأخرىوتعویضاتحقوقبأياإلخاللعدممع
تطبیقیتوفرالسنة.18السنمنأقلالشخصأنFlashاعتقادحالةفيشخصأيعضویةأوFlashتطبیقإلىالوصولسحبأو

FlashبواسطةسحبھاأوعضویتھمتعلیقتمالذینلألشخاصبھماالمقدمةوالخدمةFlashاألسباب.منسببألي

مرة.منأكثرFlashتطبیقفيكعضوالتسجیلشخصأليیجوزال

َتَحّقق

خاللمنأومباشربشكلسواء،ضروریةتراھااستفساراتأيإجراءفي،وقتأيوفيالخاصلتقدیرھاوفًقابالحق،Flashتحتفظ
أو/وھویتكمنالتحققالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبما،الوثائقأوالمعلوماتمنبمزیدتزویدھامنكوتطلب،ثالثطرف
ائتمانبطاقةأو،الھویةمنللتحققآخررقمأوھویتكرقمالحصر،الالمثالسبیلعلىالمعلومات،ھذهتتضمنقدالمالیة.أدواتكملكیة

بواسطةمنھالتحققتمالعربیةمصرجمھوریةفيمالیةمؤسسةفيآخرمصرفيحسابأوتوفیرحسابأو،صالًحاشیًكاأو،صالحة
Flashالشخصیة.أوالمالیةالمعلوماتمنغیرھاأوالمصرفي")،("حسابك

یقومفقد،بذلكتقملمإذاأنھعلىوتوافقتقرأنتالطلبات.ھذهعلىبناًءFlashإلىوثائقأو/ومعلوماتأيتقدیمعلىتوافقأنت
Flash،تطبیقإلىوصولكسحبأوتعلیقأوبتحدید،مسؤولیةأيدونFlashحسابأو/وFlashأیًضانحتفظبك.الخاص
أشھر.)6(تتجاوزفترةألينشطةغیركانتالتيالحساباتأوالمؤكدةغیر/المؤكدةغیرالحساباتإلغاءفيبالحق

بكالخاصةالمستھلكائتمانتقاریرمنأكثرأوواحدعلىآلخروقتمنبالحصولللنقضقابلغیربشكلھذابموجبتفوضناأنت
FlashحسابتحتالنشاطأواالتفاقیةبھذهیتعلقنزاعوجودحالةفيأومعنابكالخاصFlashحسابتجدیدأوتحدیثأوإلنشاء
السلعمزوديھویةوكذلكللخدمةاآلخرینالمستخدمینھویةمنللتحققالمناسبةالخطواتاتخاذعنالمسؤولوحدكأنتبك.الخاص

.Flashتطبیقباستخداممعھمتتعاملالذینوالخدمات

الخدمة
وسیاسةاالتفاقیةوھذه،بھاالمعمولواللوائحللقوانینوفًقا،مستخدمیھیمنحاإلنترنتعبرأساسينظامعنعبارةFlashتطبیق

الالمثالسبیلعلىذلكفيبما،الواسعةالدفعطرقخدمات،FlashتطبیقعلىFlashنشرھاالتياألخرىوالسیاساتالخصوصیة



الخاصةQRرموزمسحطریقعنالمدفوعات؛إلخ)...التبرعات،المدرسیةالرسوم،المرافق(أيالفواتیرمدفوعات،الحصر
فالشتطبیقمدفوعاتیقبلونالذین،الخدماتأو/والسلعمورديأو/والتجارأو/والبائعینمنتتمالتيللمشتریاتبالمعامالت
لطریقةأخرىخدماتوأياإلنترنتعبرالسوقوخدماتاألقساطمدفوعات/الخدماتالحًقاوادفعاآلناشتر؛المؤھلون")("البائعون

الدفع متوفرة على تطبیق فالش ("خدمات الدفع").

القسمفي("بطاقاتك")بكالخاصةالخصمأو/واالئتمانبطاقةمعلوماتبتسجیلمطالبتكستتم،بكالخاصFlashحسابإنشاءعند
بك.الخاصFlashحسابصفحةمنالصلةذي

حسابصفحةمنالصلةذيالقسمفيبك")الخاصةالدفع("طرقFlashبواسطةالمقبولةالمؤھلةالدفعطرقتسجیلأیًضایمكنك
Flashبك.الخاص

قبلتسجلھاالتيالدفعطرقأو/وبھاالمرتبطةالمصرفیةوالحساباتبطاقاتكفيتتحكمأنك،Flashیرضيبما،منكُیطلبقد
.Flashتطبیقعلىالمعامالتإلتماماستخدامھا

مرتبطة.مخاطرأيإلدارةالمقبولةالدفعطرقأو/والبطاقاتبتقیید،الخاصلتقدیرھاوفًقا،Flashتقومقد

حسابعلىتلقائًیا،االتفاقیةھذهوأحكاملشروطوفًقامنھاوالتحققتسجیلھابمجرد،بكالخاصةالدفعطرقأو/وبطاقاتكستظھر
الفالش الخاص بك ، وبالتالي قد تستخدمھا إلجراء مدفوعات بدون لمس باستخدام خدمات الدفع.

إلىأومناألموالبتحویلیقوموالمباشربشكلFlashتطبیقباستخدامبإجرائھاقمتالتيالمدفوعاتبمعالجةFlashبرنامجیقومال
بھاتسمحالتيبالمدفوعاتالخاصةالدفعتعلیماتإرسالعلىوالشراءالبیعمعامالتفيFlashتطبیقدوریقتصرالمصرفیة.حساباتك

المدفوعات.معالجةعنالمسؤولاألصولحسبالمرخصالكیانإلىبكالخاصFlashحسابباستخدامتبدأأو

عقدیكونأنیجبفیھا.طرًفالیستأنھاكماالصلةذيالمؤھلالبائعوبینبینكالمبرمةالفعلیةوالشراءالبیعصفقةفيFlashتشاركال
تشاركولن،الصلةذيالمؤھلالبائعوبینبینكمبرًماصارمبشكلثنائًیاعقًداالمؤھلالبائعیقدمھاخدمةأو/ومنتج/عنصرأيبیع

Flashعنصرأيعلىمصلحةأوملكیةأوحقأيمنحوقتأيفيیجوزالالمذكورة.والشراءالبیعمعامالتفياألحوالمنحالبأي
بھذایتعلقفیمامسؤولیاتأوالتزاماتأيFlashیتحملوالFlashمع،المؤھلالبائعقبلمنمباعأومعروضأومدرج،منتج/

العنصر أو حالتھ أو امتثالھ لـ المعلومات / البیانات التي نشرھا البائع المؤھل.

عنوحدكمسؤوالًوستكونالمؤھلالبائعمحتوىأوالمنشوراتأوالعروضأوالقوائمدقةیضمنأویراجعأومسبًقاFlashیفحصال
التي(الخدمات)الخدمةأو/و(المنتجات)المنتج/(العناصر)بالعنصرالمتعلقةوالبیاناتالمعلوماتجمیعوصدقدقةوضمانمراجعة

الصلةتنوي شرائھا من البائع المؤھل ذي

یمتلكالFlashأنإال،Flashتطبیقباستخدامالمؤھلینالبائعینمنمشتریاتكمدفوعاتسدادعلىقادًراتكونقدأنكمنالرغمعلى
أو یتمتع بملكیة قانونیة ألي شيء ، مھما كانت طبیعتھ ، یتم الترویج لھ أو إدراجھ أو عرضھ أو إتاحتھ أو بیعھ بواسطة البائعین المؤھلین.



الخاصةالدفعطرقأو/وبطاقاتكباستخدامتمتالتيوالمدفوعاتالمعامالتلیعكسبكالخاصالفالشحساببتحدیثFlashسیقوم
بك.

سبیلعلىذلكفيبما،سببأليFlashحسابأليمعاملةأيرفضأوتعلیقأوبتأخیر،الخاصلتقدیرھاوفًقا،Flashتقومقد
قانونیةغیرأومشبوھةأواحتیالیةأوبھامصرحغیركانتأوأمنیةأومالیةلمخاطرتعرضناالمعاملةأنفياشتبھناإذاالحصرالالمثال

أو مخالفة. من شروط ھذه االتفاقیة ، قابلة للنزاع أو غیر عادیة.

یلي:بماھذابموجبتقرفإنك،والخدمةFlashتطبیقإلىالوصولأو/وباستخدام

فالش لیس بنك.●
تمالتيالحساباتفيأخرىودائعأيأونقدیةإیداعاتأيیقبلواللمستخدمیھمصرفیةخدماتFlashیقدمال●

.Flashتطبیقعلىإنشاؤھا
حساباتأوالمصرفیةحساباتكمنأوإلىلألموالمباشرتحویلأيبإجراء،األحوالمنحالبأي،Flashیقومال●

المستخدمین اآلخرین.
توظیف،موافقتكأو/وموافقتكعلىالحصولإلىالحاجةودونالخاصلتقدیرھاوفًقا،Flashلشركةیجوز●

ومعالجةالخدمةتقدیمبغرضاألصولحسبالمرخصةالخارجیةالجھاتمنأكثرأوخارجیةجھةخدمات
معامالتك.

●FlashتطبیقإلىیصلونالذینالمستخدمینمنأليوكیًالوالوسیًطالیسFlashیستخدمونھا.أووالخدمة
●Flashالمؤھلین.البائعینمنأليوكیًالوالوسیًطالیس
.Flashتطبیقباستخداممقابلھادفعتالتيالخدماتأو/والسلعستتلقىأنكFlashیضمنال●
المؤھلین.البائعینمنأيوبینبینكإبرامھایتمأساسیةوشراءبیعمعامالتأيفيطرًفایمثلوالFlashیشاركال●
أویضمنوالالمؤھلینالبائعینمنأيوبینبینكالمبرمةالمعامالتعناصرمنعنصرأيفيFlashیتحكمال●

األمانأوالشرعیةأوالوجود،الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفي(بمابالسماتیتعلقفیماضمانأوتمثیلأيیقدم
المؤھلالبائعقبلمنبیعھاالمقترحالخدماتأو/والمنتجات/العناصرمن)للتسویقالقابلیةأوالقیمةأوالجودةأو
بیععلىالمؤھلینالبائعینقدرةأو،المؤھلللبائعمالحظاتأوقوائمأومحتوىأيدقةأوحقیقةأو،الصلةذي

العناصر / المنتجات و / أو الخدمات ، أو أن البائع المؤھل سوف یكمل بالفعل معاملة.
المؤھلین.البائعینعننیابةالفواتیرإصدارعنمسؤوالًأومسؤوالFlashًیكونلن●
المعمولواللوائحللقوانینمؤھلبائعمنتجریھاالتيالشراءعملیاتامتثالضمانعنالمسؤولیةوحدكستتحمل●

بھا.
●Flashالقانونیةالملكیةتنقلوالالمؤھلینالبائعینوبینبینكمبرمعقدأليخرقأوأداءعدمأيعنمسؤولةلیست

للسلع / المنتجات من البائع المؤھل إلیك.
●Flashأواألضرارأوالخسائرأو،مؤھلبائعأيجانبمنالمتأخرأوالمرضيغیراألداءعنمسؤولةلیست

التأخیرات الناتجة عن العناصر / المنتجات غیر المتوفرة.
أوالشھرةأوالمالفيخسارةأيمسؤولیةیتحملوالالضمنیةواألحكاموالشروطالضماناتجمیعFlashیستثني●

Flashلتطبیقاستخدامكعنمباشرغیرأومباشربشكلتنشأتبعیةأومباشرةغیرأوخاصةأضرارأيأوالسمعة
أو عدم قدرتك على استخدامھ.

منحالبأي،یصبحولنالمؤھلینالبائعینوبینبینكینشأخالفأونزاعأيحلأوللتوسطFlashیلزمال●
األحوال ، طرًفا في مثل ھذه النزاعات.

ویجبعنالمسؤولوحدكوأنت،وتكلفتكالخاصةمسؤولیتكعلىإلیھوالوصولFlashلتطبیقاستخدامكیتم●
واستخدامھما.والخدمةFlashتطبیقإلىبوصولكالمرتبطةالمخاطرجمیعوتحملتقییمعلیك



حساب الفالش الخاص بك

طبیعة حساب الفالش الخاص بك:

المنشورةاألخرىوالسیاساتالخصوصیةوسیاسةاالتفاقیةھذهوأحكاملشروطووفًقاFlashتطبیقفيالتسجیلخاللمن
شخصي.FlashكحسابFlashحسابإعدادلكیحق،Flashعلى

:ممیزات حساب الفالش الخاص بك

المؤھلینالبائعینمنمشتریاتھمودفعفواتیرھملدفعاألفرادقبلمنلالستخداممخصصةالشخصیةالفالشحسابات●
باستخدام خدمات الدفع.

/والمنتجاتأو/والسلعمقابلللدفعبكالخاصفالشحسابفيالمسجلةالدفعطرقأوبطاقاتكاستخدامیمكنك●
أو الخدمات المقدمة من البائعین المؤھلین.

ال یجوز استخدام حساب الفالش الخاص بك إلجراء مدفوعات لنفسك أو لتعبئة حساباتك المصرفیة.●
عنتنشأمكافآتأونقدياستردادشكلفيتتلقاھاقدالتيالمبالغإلىإالبكالخاصFlashحسابإضافةیجوزال●

Flashتطبیقإلىالجددللمستخدمینودعوتكللخدمةاستخدامك App.
حساب الفالش الخاص بك لیس محفظة یمكن أن تودع فیھا مبالغ نقدیة.●
لیتم،المدفوعةالمبالغردعملیات/المستردةالمبالغتلقيلكیحققدالمرتجعات:/المدفوعةالمبالغردعملیات●

حسابباستخدامدفعتھاالتيللمشتریات،الحالة)(حسببكالخاصةالدفعطریقةأو/وبطاقتكفيمباشرةإیداعھا
البائعإرجاعلسیاسةوفًقاإلیكالصلةذاتالمبالغردعلىالمؤھلالبائعوافقحالةفيفقطبكالخاصالفالش

رفضحالةفيالمستردةبالمبالغبتزویدكملزًما،األحوالمنحالبأي،Flashیكونلن،الشكلتجنبالمؤھل.
البائع المؤھل ذي الصلة إعادة األموال إلیك.

رسومنا

حسابوإنشاءFlashتطبیقفيالتسجیلمقابلرسوًماالمستخدمینعلىFlashیفرضال،أدناه)7.2(القسمبأحكاماإلخاللعدممع
واستخدام الخدمة وفًقا لبنود وشروط ھذه االتفاقیة وسیاسة الخصوصیة والسیاسات األخرى المنشورة بواسطة فالش على تطبیق الفالش.

،Flashعلىیجب،ھذهالعمیلاتفاقیةألحكاموفًقاFlashتطبیقعلىبكالخاصةالدفع(طرق)طریقةأو/وبطاقاتكتسجیلعند
بكالخاصةالدفعطریقةأو/والبطاقةحسابك.من)1(واحًدامصرًیاجنیًھایعادلمبلغسحب،اإلخطارمنمزیدإلىالحاجةدون

الخاصةالدفع(طرق)طریقةأو/و(بطاقاتك)لبطاقتكتسجیلكسیشكلالمعنیة.الدفعطریقة/البطاقةمنالتحققلغرضالحالة)(حسب
المبالغأنعلىصراحةوتوافقتقرأنت).7.2(القسمھذافيعلیھالمنصوصالسحبعلىالصریحةموافقتكFlashتطبیقعلىبك

الحالة).(حسببكالخاصةالدفعطریقةأو/وبطاقتكإلىردھایتملن)7.2(القسمھذاألحكاموفًقاFlashبواسطةالمسحوبة

إقرارات وضمانات المستخدم

بقبولك لھذه االتفاقیة (بما في ذلك المعلومات والسیاسات المرتبطة ھنا) ، فإنك تقر وتضمن ما یلي:

؛األقلعلىعاًما18عمرككان●



أنت قادر ومختص تماًما للدخول في البنود والشروط وااللتزامات والتأكیدات واالتفاقیات واإلقرارات والضمانات المنصوص●
واالمتثالFlashبواسطةالمنشورةاألخرىوالسیاساتالخصوصیةوسیاسةاالتفاقیةبھذهوااللتزام،االتفاقیةھذهفيعلیھا

لھا. من وقت إلى آخر؛
؛اسمكھوFlashتطبیقفيالتسجیلعندحددتھالذياالسم●
ستستخدم الخدمة فقط إلجراء المعامالت نیابة عنك ولیس نیابة عن أي شخص أو كیان آخر ؛●
تمتثل أنت وجمیع المعامالت التي تبرمھا لجمیع القوانین واللوائح التي تخضع لھا ؛●
؛والخدمةFlashلتطبیقاستخدامكعلىالساریةواللوائحالقوانینبجمیعاألوقاتجمیعفيستلتزم●
لن تستخدم الخدمة ألي تعھد احتیالي أو بأي طریقة للتدخل في استخدام الخدمة ؛●
لقد قرأت وفھمت ووافقت على االلتزام بشروط ھذه االتفاقیة وسیاسة الخصوصیة والسیاسات األخرى المرتبطة ھنا ؛●
؛قانونيغیرأوقانونيغیرسلوكأيفياالنخراطلغرضأوساریةولوائحقوانینأيینتھكبشكلFlashتطبیقتستخدملن●
بأيخادعةأومضللةولیستوحدیثةوكاملةوصحیحةدقیقةFlashإلىقدمتھاالتيوالمستنداتوالمعلوماتالبیاناتجمیع●

شكل من األشكال ؛
وأرقاماإللكترونيالبریدورسائلالھواتفأرقامذلكفيبما،آخرشخصأيعنبیانات/معلوماتأيمعFlashقدمتإذا●

الھویة ، فإنك تقر وتضمن أنك حصلت على الموافقة المسبقة لھذا الشخص وأنك مفوض على النحو الواجب لتقدیم مثل ھذه
؛Flashإلىاإلفصاحات

أنت تقر وتوافق على أنھ من خالل دفع أي مشتریات ألي بائعین مؤھلین باستخدام خدمات الدفع ، یجوز لنا مشاركة أي من●
و؛الدفعوقت)4(؛بكالخاصالدفعمبلغ)3(؛ھاتفكرقم)2(؛الكاملاسمك)1(المؤھلین:البائعینمعالتالیةالبیانات

و؛الدفعوقتفيموقعك)5(
االتفاقیة.لھذهانتھاكبأيالفورعلىFlashستبلغ●

انتھاكات المستخدم وتعلیق وإلغاء الحسابات

والتيFlashتطبیقعلىالمنشورةاألخرىالسیاساتأوالخصوصیةسیاسةأواالتفاقیةلھذهانتھاكاتأيعنفوًرااإلبالغمنكنطلب
تصبح على علم بھا من خالل االتصال بدعم العمالء.

لـیجوز،FlashتطبیقعلىنشرھایتمقدسیاسةأيأوالخصوصیةسیاسةأواالتفاقیةھذهشروطتنتھكأنكFlashاعتقادحالةفي
Flash،القانون:وفياالتفاقیةھذهبموجبالمتاحةاألخرىاالنتصافبسبلاإلخاللودونالخاصلتقدیرھاوفًقا
؛مسمىغیرألجلأومؤقًتابكالخاصFlashحسابتعلیق●
؛إلیھالوصولأوFlashتطبیقاستخداممنحظرك●
وضع قیود على حساب الفالش الخاص بك ؛●
تعلیق أو رفض معاملة تم إبرامھا باستخدام بطاقاتك أو طرق الدفع الخاصة بك ؛●
و؛والخدمةFlashتطبیقإلىوصولكتقیید●
اتخاذ الخطوات التي تراھا مناسبة أو ضروریة بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات القانونیة ضدك.●

تنازلأنھعلىالتقاعسھذاتفسیریجوزفال،اآلخرینقبلمنأوقبلكمنانتھاكأوبخرقیتعلقفیماالتصرفعدمFlashاختارإذا
اخرین.اوجانبكمنالمماثلةأوالالحقةباالنتھاكاتیتعلقفیما،مناسبةیراھاطریقةبأي،التصرففيFlashحقعن

یحتفظ،ذلكإلىباإلضافةالوقت.منطویلةلفترةنشطةغیركانتالتيالحساباتأوالمؤكدةغیرالحساباتبإلغاءFlashیقومقد
Flashلتقدیرنا.وفًقااألسبابمنسببأليشخصأليخدمتنامنجزءأوكلإنھاءأوتعدیلأورفضفيبالحق

التعدیالت على ھذه االتفاقیة



حقوقكیقللأوالتزاماتكمنیزیدممااالتفاقیةھذهعلىتعدیلبأيإشعاًراإلعطائكتسعىسوفFlashأنعلىوتوافقتقرأنت
ودونالخاصلتقدیرهوفًقاFlashلـیجوزأنھعلىوتوافقتقرأنتاالتفاقیة.ھذهلشروطوفًقاجوھري")("تعدیلاالتفاقیةبموجب

مسؤولیة إجراء تعدیالت ال تعد تعدیالت جوھریة دون موافقتك المحددة األخرى في أي وقت وبأثر فوري عن طریق نشر إشعار
.Flashتطبیقعلىبالتعدیل

القانون الذي یحكم

قوانینبموجبالنواحيجمیعمنوتفسربھایتعلقفیماأواالتفاقیةھذهبموجبتنشأمسألةأونزاعأومطالبةوأياالتفاقیةھذهتخضع
جمھوریة مصر العربیة.

یظل ھذا القسم ، القانون الحاكم ، سارًیا بعد أي انتھاء أو إنھاء أو إلغاء لھذه االتفاقیة ألي سبب من األسباب.

منتدى حل النزاعات

عمالءدعمخاللمنمباشرًةFlashبـأوالًباالتصالبشدةنوصيفإننا،Flashوبینبینكمطالبةأوخالفأونزاعأينشوءحالةفي
Flashعمالءخدمةللنزاع.وديحلإلىللتوصلFlashاألخرى.واالستفساراتالشكاوىإلرسالمستخدملكلمجاًنامتاحة

قبلمننھائًیاالنزاعتسویةیتم،الفالشالعمالءدعمبخدمةاتصالكتاریخمنیوًما45غضونفيودًیاالنزاعتسویةعدمحالةفي
محاكم القاھرة االقتصادیة.

یظل ھذا البند ، منتدى حل النزاعات ، سارًیا بعد أي انتھاء أو إنھاء أو إلغاء لھذه االتفاقیة ألي سبب من األسباب.

تحدید المسؤولیة

غیرأوالمباشرةاألضرارعنالمسؤولیةوكالئھاأوموظفیھاأومدیریھاأومسؤولیھاأوFlashتتحملال،الظروفمنظرفأيتحت
Flashإخطارتمإذا(حتىالنفقاتأوالتكالیفأوااللتزاماتأوالخسائرأوالنموذجیةأوالتبعیةأوالخاصةأوالعرضیةأوالمباشرة

باإلمكانیة من ھذه األضرار) الناتجة عن أو الناشئة عن أو فیما یتعلق بـ:

ھذه االتفاقیة ؛●
أي جانب من جوانب أي صفقة بیع أو شراء أو أي معاملة أخرى دفعت مقابلھا باستخدام حساب فالش الخاص بك ؛●
أي تأخیر من جانبنا في أداء التزاماتنا على النحو المنصوص علیھ في ھذه االتفاقیة ؛●
األضراركانتإذاماالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبما،الخدمةأوFlashلتطبیقاستخدامكجوانبمنجانبأي●

أو،الخدمةأوFlashتطبیقاستخدامعلىالقدرةعدمعنأو،الخدمةأوFlashتطبیقاستخدامسوءأواستخدامعنناجمة
؛الخدمةأوFlashتطبیقإنھاءأوتغییرأوالتعدیلأوالتعلیقأواالنقطاع

تطبیقعبرتوفیرهیتممحتوىأيعلىاالعتمادأواالستخدامأوالتصفحذلكفيبما،استخدامھأوFlashتطبیقإلىالوصول●
Flash؛والخدمة

أخطاء أو أخطاء أو عدم دقة في تطبیق الفالش ؛●
العنصر (العناصر) / المنتج (المنتجات) و / أو الخدمة (الخدمات) المقدمة أو المباعة أو المتاحة من قبل البائعین المؤھلین ؛●
المخزنةالمالیةالمعلوماتأو/والشخصیةالمعلوماتوجمیعأيأو/وخوادمنااستخدامأوإلىبھالمصرحغیرالوصول●

فیھا ؛ أو
ثالث.طرفأيبواسطةخاللھمنأوFlashتطبیقإلىنقلھایتمقدذلكشابھماأوطروادةأحصنةأوفیروساتأوأخطاءأي●



أوتكلفةأونزاعأوطلبأومطالبةبأيیتعلقفیماوممثلیھامسؤولیھامنأيأو/وFlashوتعویضإعفاءعلىھذابموجبتوافقأنت
Flashلتطبیقآخرینمستخدمینأو/والمؤھلینالبائعینإجراءاتمنأليمباشرة)غیرأو(مباشرةأخرىنتیجةأومسؤولیةأوضرر

وأنت تتنازل تحدیًدا عن أي مطالبات قد تكون لدیك نیابة عنك بموجب أي قانون معمول بھ.

بـتماًمالھاعالقةالوالتيبھاویحتفظونآخرونفیھایتحكمخارجیةلجھاتتابعةویبمواقعإلىروابطعلىFlashتطبیقیشتملقد
Flash.وسیاساتوأحكاملشروطخاضًعاتصبحفقد،الثالثةاألطرافبھذهالخاصةالویبمواقعإلىالوصولأوباالرتباطقمتإذا
ھذهعلىالمعروضةالخدماتأوبالسلعالخاصةالعروضأوالموادعنمسؤولیةأيFlashیتحملالالمذكورة.الثالثالطرفمواقع

المواقع وال یعتبر أي رابط لھذه المواقع مصادقة على ھذه المواقع أو محتواھا أو خدماتھا أو ضماًنا بأن ھذه المواقع ستكون خالیة من
أيتحتمسؤوالًیكونولنمسؤوالًلیسFlashأنعلىوتوافقتقروأنتالمدمرةالطبیعةذاتالعناصرھذهمثلغیرھا.أوالفیروسات

ظرف من الظروف عن محتوى أو توفر أي من ھذه المواقع.

التنصل من الضمانات

أنت تقر وتوافق صراحة على ما یلي:

بالكامل.وتكلفتكالخاصةمسؤولیتكعلىیكونواستخدامھالمقدمةوالخدمةFlashتطبیقإلىوصولكإن●
الخاصةمسؤولیتكعلىتكونالمؤھلینالبائعینإلىبھاقمتالتيالمدفوعاتوجمیعوالشراءالبیعلمعامالتإبرامكإن●

یوفرھاالتيالخدماتأو/والمنتجاتأو/والعناصرصریحأوضمنيبشكلیؤیدأویدعمالFlashوأن،بالكاملوتكلفتك
أي بائع مؤھل.

أوموافقاتأوضماناتأوإقراراتأيدون،متاح"ھو"كماأوھي""كماأساسعلىوالخدمةFlashتطبیقتقدیمیتم●
ضمانات ، صریحة أو ضمنیة ، من أي نوع.

للغرضمناسب(أ)،أخرىأموربینمن،مؤھلبائعمنتشتریھالذيالعنصرأنضمانعنوكاملمنفردبشكلمسؤولأنت●
،الصلةذيالمؤھلالبائعمنالمقدمةالمعلومات/بالبیاناتمتوافق(ج)،لالستخدامآمن(ب)،أجلھمنتشتریھالذيالخاص

(د) غیر المعیبة ، (ھـ) المقدمة وفًقا للقوانین واللوائح المعمول بھا.
●Flashیكونولنالمؤھلونالبائعونیقدمھاالتيالخدماتأو/والعناصرمنأليموزًعاأومصنًعاأومنتًجاأومورًدالیس،

بأي حال من األحوال ، طرًفا في أي معاملة یتم إبرامھا بینك وبین البائع المؤھل.

،الضمنیةأوالصریحة،الضماناتجمیعمنووكالئھاوموظفیھاومدیریھاومسؤولیھاFlashتتنصل،القانونبھیسمححدأقصىإلى
لھا.واستخدامكوالخدمةFlashبتطبیقیتعلقفیما

أنھFlashیضمنالانقطاع.دونأو/واألخطاءمنخالًیاسیكونFlashتطبیقتشغیلبأنضماناتأوإقراراتأيFlashیقدمال
مدمًرا.أوضاًرایكونقدآخرشيءأيأوالفیروساتمنخوادمھأوFlashتطبیقخلوأوالعیوبتصحیحسیتم

التعلیقاتوإرشاداتFlashعمالءدعم

األخرى.واالستفساراتالشكاوىإلرسالFlashلتطبیقمستخدملكلمجاًنامتاحةFlashعمالءخدمة

التعویض



والموردینوالوكالءلھموالمتنازلوالموظفینوالمدیرینوالمسؤولینلھالتابعةالشركاتمنوأيFlashتعویضعلىتوافقأنت
واحتجازھم من أي وجمیع المطالبات والطلبات واإلجراءات واإلجراءات والخسائر والمسؤولیات واألضرار والتكالیف والنفقات (بما في

تطبیقواستخدامإلىوصولك)1(یتعلقفیماأوعنالناشئةأوبسببالتكبدأوالضرركانمھما،والمصروفات)القانونیةالتكالیفذلك
Flashسیاسةأواالتفاقیةھذهفيعلیھاالمنصوصالتزاماتكأوضماناتكأوإلقراراتكمزعومأوفعليخرقأي)2(؛والخدمة

ثالثةأطرافحقوقأوالئحةأوقانونأليانتھاكك)3(؛FlashتطبیقعلىFlashبواسطةمنشورةأخرىسیاسةأيأوالخصوصیة
منتقدمھامعاملةأي)5(أو،التجاریة]والعالماتاالختراعوبراءاتالفكریةالملكیة[حقوق18القسمألحكاماالنتھاكانتھاك)4(؛

خالل الخدمة ..

أوبكالخاصFlashلحسابقانونيغیرأوبھمصرحغیرأوالئقغیراستخدامأيعنوحمایتھFlashتعویضعلىتوافقأنت
الخدمة أو بطریقة أخرى باستخدام بیانات االعتماد الخاصة بك ، سواء سمحت بھذا الوصول أم ال.

سیبقى ھذا البند ، التعویض ، سارًیا بعد أي تعدیل أو انتھاء أو إنھاء أو إلغاء لھذه االتفاقیة ألي سبب من األسباب.

التراخیص

ھذهوأحكاملشروطوفًقا،بكالخاصةالداخلیةلألغراضإالFlashوتطبیقالخدمةاستخداملكیجوزال،االتفاقیةھذهمدةخالل
االتفاقیة ووفًقا لھا وبالقدر الالزم فقط الستخدامك المسموح بھ للخدمة.

حقوق الملكیة الفكریة وبراءات االختراع والعالمات التجاریة

والتصمیماتوالرسوماتوالنصوالخدماتوالتكنولوجیاالعملونموذجاسمھ،الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبما،فالش
،والبرامجالبیاناتومجموعاتالمصدرورموزالرقمیةوالتنزیالتالصوتومقاطعوالصوراألزراروأیقوناتوالعالماتوالشعارات

نحنالعربیة.مصرجمھوریةقوانینبموجبالمتاحةاألخرىالفكریةالملكیةوحقوقالتجاریةوالعالماتالنشرحقوقبواسطةمحمي
الملكیةحقوقجمیعذلكفيبما،FlashوFlashفيوالمصالحالحقوقجمیعنمتلكأمكن)إن،مناتراخیصنتلقىالتي(واألطراف

الفكریة المتعلقة بھما.

ال تعتبر ھذه االتفاقیة والتراخیص الممنوحة بموجبھا وبأي شكل من األشكال على أنھا منحة من أي ترخیص لك الستخدام حقوق الملكیة
الفكریة الخاصة بنا على النحو المبین أعاله.

ال یجب علیك:
تنتھك حقوق الطبع والنشر و / أو العالمة التجاریة و / أو براءات االختراع و / أو قاعدة البیانات و / أو حقوق●

؛لھاالمرخصةأوFlashإلىتنتميالتياألخرىالفكریةالملكیة
تنتھك أي قوانین أو لوائح أو قرارات صادرة عن الحكومة تنظم حمایة حقوق الملكیة الفكریة ؛●
،نقلأو،بیعأو،ترخیصمنحأو،توزیعأو،منمشتقةأعمالإنشاءأو،ترجمةأو،تكییفأو،تعدیلأو،نسخ●

؛Flashتطبیقمنجزءأيتفكیكأوتجمیعفكأو،بثأو،نقلأو،نقلأو،إنتاجإعادةأو،علنيعرضأو
أو؛الخدمةأوFlashتطبیقفيموجودمصدركودأياكتشافمحاولةأوعكسیةھندسةأوفكأوفك●
التيالمعلوماتمنغیرھاأوالتجاریةالعالماتأوالنشرحقوقبموجبالمحمیةالموادإنتاجإعادةأوتوزیعأونشر●

نحتفظ بھا بأي شكل من األشكال دون الحصول على موافقة مسبقة منا.

حسابتعلیق،القانونبموجبFlashلـالمتاحةاألخرىاالنتصافبسبلالمساسودونالخاصلتقدیرهوفًقا،Flashلبرنامجیجوز
Flashتطبیقإلىوصولكإلغاءأوتعلیقأو/ومسمىغیرأجلإلىأومؤقًتابكالخاصFlash،قررحالفيFlashقدأنك
إخفاقأيتفسیریجوزالالتجاریة].والعالماتاالختراعوبراءاتالفكریةالملكیة[حقوقالقسمھذاأحكامتنتھكالتياألنشطةفياشتركت



،التصرففيFlashحقعنتنازلأنھعلىاآلخرینقبلمنأوقبلكمنانتھاكأوبخرقیتعلقفیماالتصرففيFlashجانبمن
بأي طریقة تراھا مناسبة ، فیما یتعلق باالنتھاكات الالحقة أو المماثلة من قبلك أو من قبل اآلخرین.

المدة واإلنھاء

وقتأيفيبكالخاصFlashحسابإغالقطریقعناالتفاقیةھذهإنھاءلكیجوز،جانبكمنكتابًیاذلكخالفعلىاالتفاقیتملمما
التزاماتأيمنللتھربكوسیلةبكالخاصفالشحسابإغالق،الظروفمنظرفأيتحت،لكیجوزالللخدمة.استخدامكوتعلیق

، مھما كانت طبیعتھا ، والتي قد تكون مسؤوالً عنھا وفًقا لبنود وشروط ھذه االتفاقیة.

علىبناًءوقتأيفيسببأليتعلیقھأوبكالخاصFlashحسابوإغالقاالتفاقیةھذهإنھاءأواالتفاقیةھذهتعلیقFlashلـیجوز
إشعار لك.

حسابإغالقأوللخدمةتعلیقأوإنھاءبأيیتعلقفیمانوعأيمناألضرارأوالسدادأوالتعویضعنتجاھكمسؤوالFlashًیكونلن
Flashستظل(ب)و،معلقةمعامالتأيإلغاءنختارقد(أ)األسباب:منسببألياالتفاقیةھذهإنھاءعندتعلیقھ.أوبكالخاص

مسؤوالً عن جمیع التزامات الدفع ، إن وجدت ، التي تم تكبدھا حتى تاریخ اإلنھاء و / أو ایقاف عن العمل.

األحكام العامة
فیماسببأليحجبھاأودفعھاأوتحصیلھاطلبأوتكبدھاأوتقییمھاتمالتيوالرسومالضرائبوجمیعأيتحدیدعنالمسؤولوحدكأنت

جانبكمنإغفالأوتقاعسأوإجراءبأيیتعلقفیماأو،مؤھلبائعمنخدماتأومنتجاتأيشراءأوFlashلتطبیقباستخدامكیتعلق
الضرائبمصلحةإلىوتحویلھاعنھاواإلبالغواقتطاعھاالصحیحةالضرائبتحصیلعنالوحیدالمسؤولأیًضاأنت("الضرائب").

المناسبة.

اللغةغیرأخرىبلغاتھناالمرتبطةاألخرىوالسیاساتالخصوصیةوسیاسةاالتفاقیةھذهمناإلنجلیزیةللنسخةترجمةFlashیوفرقد
بواسطةنشرھایتمقدالتياألخرىوالسیاساتالخصوصیةسیاسةأواالتفاقیةلھذهترجمةأيأنعلىوتوافقتدركأنتاإلنجلیزیة.

FlashمععالقتكشروطیحكماإلنجلیزيالنصوأنفقطلراحتكھيأخرىلغاتإلىFlashالترجمة.علىالغلبةلھیكونأنویجب
اإلصدارات في حالة وجود تضارب بین النسخ اإلنجلیزیة وأي ترجمات لھا.

العناوین بموجب ھذه االتفاقیة ھي لألغراض المرجعیة فقط وال تحد من نطاق أو مدى القسم ذي الصلة من ھذه االتفاقیة.

منتحویلأوتنازلأيیعتبراالتفاقیة.ھذهبموجبلكممنوحةتراخیصأوحقوقأيأو،االتفاقیةھذهعنالتنازلأونقللكیجوزال
.Flashعلىاألحوالمنحالبأيملزماًیكونولنوباطالًالغیاًجانبك

االتفاقیة.ھذهفيعلیھالمنصوصالنحوعلىالتزاماتھأوحقوقھمنأينقل،إخطاركإلىالحاجةودونقیوددون،Flashلـیجوز

ال یوجد في ھذه االتفاقیة ما یقصد منھ أو ینشئ أي نوع من المشاریع المشتركة ، أو صاحب العمل - الموظف ، أو الدائن - المدین ، أو
اآلخرللطرفممثًالأووكیًالطرفأيُیعتبرال(أ)،ذلكعلىعالوة.Flashوبینبینكائتمانیةعالقةأيأو،الشراكةأو،الضمان

بموجب ھذه االتفاقیة ، (ب) ال یحق ألي طرف أو یحاول إنشاء أو تحمل أي التزام أو مسؤولیة ، صریحة أو ضمنیة ، باسم الطرف اآلخر
أو بالنیابة عنھ ، و (ج) دون تقیید عمومیة ما سبق ، لن یبرم أي طرف أي عقد أو اتفاقیة أو أي التزام آخر ، أو یقدم أي ضمان أو ضمان ،

أو یتحمل أي التزام أو المسؤولیة باسم الطرف اآلخر أو نیابة عنھ.

إذا تم اعتبار أي قسم أو قسم فرعي من ھذه االتفاقیة غیر صالح أو باطل أو غیر قانوني أو غیر قابل للتنفیذ ألي سبب من األسباب ، فإن
ھذا القسم أو القسم الفرعي یعتبر قابالً للفصل ولن یؤثر على صالحیة وإمكانیة إنفاذ األقسام المتبقیة أو الفرعیة- أقسام ھذه االتفاقیة.



لشروطوفًقاآلخروقتمنالمعدلة(بصیغتھاFlashتطبیقعلىالمنشورةاألخرىوالسیاساتالخصوصیةوسیاسةاالتفاقیةھذهتحدد
منھا.بالموضوعیتعلقفیماFlashوبینبینكالكاملواالتفاقالتفاھماالتفاقیة)ھذهوأحكام

ال یحق ألي شخص لیس طرًفا في ھذه االتفاقیة تنفیذ أي بند من بنود ھذه االتفاقیة.


