
 
 
 

 

 

 ( الخدمة  تقديم  وط  وشر اإلستخدام  إتفاقية  تقلل(  AUPالعنوان:  ي 
الت  مسار   دمها خدمات  مؤسسة 

 . لتقنية نظم المعلوماتالسحب 

 

 14:13،  2022/ 10/ 15اخر تحديث: 

 

 تقديم:  .1

تتم    .1.1 العميل  هذه االتفاقية  ن  ن بي  المعلوماتتقنية  ل  بالسحمؤسسة مسار    وبي  "سجل    نظم 

ي سوف يتم االشارة لها فيما بعد ا طرفا اوال بصفته" 1131300540تجاري سعودي رقم 
)والت 

كتنا" ، "المؤسسة" ، "مؤسستنا" ، " ،  ب"مسار السحب   كة" ،  "شر "مسار كالود"  ، "الشر

نت    "نحن"(  بصفته طرفا  )   عىل العميل، ويجب  www.massarcloud.sa وموقعها عىل االنت 

ي حال تم توقيع العقد أوحجز  بعنايةاالتفاقية بشكل كامل بكافة بنودها  بنود هذه  قراءة    ( ثانيا
، وفن

ي  الخدمة 
ي هذه االتفاقية بكافة بنودها دون تجزئة. فهذا يعتن

 الموافقة التامة عىل كل ما جاء فن

د ذكره بأدناه تحت مسىم "العميل"، حت  نقوم بتقديم كامل الخدمات ل  .1.2 عمالئنا )والذي ست 

 ( كة  المشت  ، "عمالئنا"( ولتقديم خدمات االستضافة  ، ( Shared Web Hosting"عميلنا" 

نت وتسويقها مجة وتصوبر  بشكل كامل وموثوق ولمواجهة التحديات فانه ال   ميم مواقع االنت 

ورة تطبيق   هذهبد لنا من تطبيق   ام رصي    ح منا بضن ن ي اثناء تقديمنا للخدمة وهي الت 
وط فن الشر

التنفيذ لعمالئنا وكل من  ، كذلك هي ملزمة وواجبة  بنود  االتفاقية من  ي هذة 
ما ورد فن جميع 

يتعامل مع مؤسستنا ، حيث انه بمجرد حصول العميل عىل الخدمة فانه يعتتر موافقا عىل بنود 

 تجزئة.  كاملة دون  هذه االتفاقية

ي جميع االتفاقيات عىل نظام التذاكر او حسابنا الرسىمي عتر تويت   .1.3
وط واألحكام فن تشي هذه الشر

ي توقع مع الطرف األول. 
 او العقود الرسمية الت 

 تعريفات:  .2

وطاالتفاقية:    .2.1 ي تشمل عىل الشر
ن يديك والت  ي بي 

واألحكام، وتفاصيل   يقصد بها هذه الالئحة الت 

اك، والمتطلبات الفنية والتقنية للخدمة واية تحديثات قد ترد عليها وهي موجودة عىل    االشت 

 ( اية   ( tos-hosting-https://www.massarcloud.sa/tos/sharedالرابط  تعتتر  حيث 

ي هذا البند. 
 تحديثات عىل هذه االتفاقية نافذة من تاري    خ تحديثها عىل الرابط المذكور فن

http://www.massarcloud.sa/
https://www.massarcloud.sa/tos/shared-hosting-tos


 
 
 

ي تدخلها عند التسجيل بإحدىيقصد بها البيانات الشخصية امعلومات التسجيل:    .2.2
لخدمات  ا  لت 

ها أو تعديلها   ي يمكن تغيت 
نيابة   من طرفك  مخول  من قبلك أو من قبل أي شخص  الحقا والت 

 عنك. 

بها  :  الخدمة .2.3 ميقصد  تقدمها  ي 
الت  مواقع  )   سار كالود  الخدمة  وتصميم  واستضافة  من حجز 

نت وخدمات الحوسبة السحابية وكل ما تقدمه مسار كالود من خالل   تها وبرمج  وتطبيقات االنت 

ي من خدمات
ونن ي تستضيفها  لدى المؤسسة    ( موقعها االلكت 

من الخادمات مجموعة  عىل  والت 

نت الدولي  ي الخدمة والمتصلة بخط اإلنت 
كائها فن ي   والبتن التحتية التابعة للمؤسسة أو ألحد شر

فن

 مواقع جغرافية متعددة حول العالم. 

نت خاص   .2.4 انت  موقع  عبارة عن  العمالء: وهي  اليات  و منطقة  وتوفت   العميل  لخدمة  مخصص 

عىل لطلب   والحصول  وتسديدها  الفواتت   ومعاينة  بها  والتحكم  عليها  واالطالع  الخدمات 

نت   ي وخدمات ما بعد البيع ويمكن الوصول لها من خالل اي متصفح انت 
خدمات الدعم الفتن

 . ( https://my.massarcloud.saعن طريق الرابط المباشر ) 

 

وط وأحك .3  ام عامة: شر

ي حال تم تقديم شكوى ،  نحن ال تقوم بمراقبة محتوى موقعك  .3.1
ولكن يحق لنا إيقاف أي خدمة فن

ن قيام العميل بحل سبب الشكوى المقدمة ضد الخدمة المقدمة   رسمية ضد الخدمة إل حي 

 له. 

حت  يتم اتخاذ الالزم ، كما يحق لنا    DOS/DDOSيحق لنا ايقاف أي خدمة تشارك بهجوم    .3.2

 حت  يتم توقف الهجوم.  DOS/DDOSايقاف أي خدمة تتعرض لهجوم 

حت  يتأكد فريق الدعم    DOS/DDOSلن نقوم باعاد تشغيل أي خدمة تم ايقافها بسبب هجوم    .3.3

ي بأنه تم توقف الهجوم ، وال يحق للعميل الضغط العادة تشغيل الخدمة تحت اي ظرف. 
 الفتن

تركيب أي برمجيات غت  مرخصة أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية يخولنا بإيقاف الخدمة   ان  .3.4

ي حال ورود شكوى رسمية ضد الخدمة وذلك إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء من العميل 
عن العمل فن

 بعد إبالغه بذلك. 

عىل   .3.5 ورود شكوى رسمية  حال  ي 
فن العميل  إل  للرجوع  الحاجة  دون  الخدمة  إيقاف  لنا    يحق 

ي حال تعرض الخدمة للهجوم. 
 الخدمة لقيامها بتنفيذ هجمات عىل مواقع أخرى أو فن

ة من الخدمة كرسائل  .3.6 ي حال ورود شكوى رسمية عن إرسال كميات كبت 
 يحق لنا إيقاف الخدمة فن

ي 
ونن  . SPAMمزعجة   بريد الكت 

3.7.  ( الشهري  البيانات  تحويل  معدل  زيادة  حال  ي 
المحدد  Traffic Bandwidthفن الحد  عن   )

عليه الشهر   والمتفق  بداية  ي حت  
تلقان  بشكل  الموقع  إيقاف  يتم  فإنه  الطلب   الميالدي   عند 

من خالل   ،التالي  المستخدم  الشهري  البيانات  تحويل  معدل  من حجم  التأكد  العميل  وعىل 

https://my.massarcloud.sa/


 
 
 

ي  االدوات الخاصة لذلك والمتوفرة  
قية  فن ي حالة رغبة العميل بت 

لوحة التحكم الخاصة به, و فن

ي ال
 مواصفات فعليه مراسله قسم المبيعات لدينا. خطته إل خطة أعىل فن

تحديد    .3.8 تم  لكللقد  معينة  االستضافة    امتيازات  باقات  من  نت  باقة  االنت  كمساحة لمواقع 

ي المسموح بانشائها وعدد رسائل  
ونن يد االلكت  التخزين ومعدل تحويل البيانات وعدد عناوين التر

ي الساعه وكذلك الحج
ي المسموح بارسالها فن

ونن يد االلكت  ي التر
ونن يد االلكت  م االقىص لعنوان التر

ي حال زاد  
هذه االمتيازات فانه   الي منللحد االقىص    االستهالك للموقع او وصل  ... الخ ، وفن

ي وصلت للحد االقىص ، لهذا احرص دوما  ربما يتوقف عن العمل كل
ه الت  ن يا او جزئيا بحسب المت 

استهالكك وذلك من خالل لوحة    عىل االطالع عىل امتيازات الخطة الخاصة بموقعك ومعدل

 تحكم استضافة موقعك. 

ي لعناوين  .3.9
ونن ي الخاصة بالموقع عىل ارسال رسائل بريد الكت 

ونن يد االلكت  ي حال قيام حسابات التر
فن

ي خطا وبشكل مستمر والكتر من  
ونن ي الساعة فانه  25بريد الكت 

% من مجمل الرسائل المرسلة فن

ايقاف عملية ارسال   يتم  الموقع ككل لمدة ساعة. سوف  ي من 
ونن يد االلكت  التر وسوف    رسائل 

ي بعد مرور ساعه عىل التوقف عن  
ي بشكل تلقان 

ونن يد االلكت  تعاود فتح خاصية ارسال رسائل التر

يد لعناوين خاطئة.   ارسال رسائل التر

دة أو قابله لتسديد خدمات اخرى ما لن  جميع المبالغ المدفوعة  .3.10 تكن متوفرة   غت  مست 

ي رصيد العميل 
غ تم لوال يمكن استعادة اي مب  . قابل لالستخدام   ( Credit)   حر   كرصيد   لدينا   فن

 دفعه لنا. 

 

 والتبليغات:  االشعارات .4

بريد    .4.1 عنوان  استخدام  عىل  ونقوم  ي 
ونن االلكت  يد  التر هي  للتبليغات  االساسية  الوسيلة  تعتتر 

ي للتبليغات لهذا عىل العميل مراجعة بريد 
ونن ي العميل المسجل لدينا كعنوان بريد الكت 

ونن   ه الكت 

ي معلومات االتصال بشكل دوري
ي المسجل لدينا فن

ونن  ا. لالطالع عىل اي تبليغات ترده من  االلكت 

ي المسجل لدينا عىل عاتق العميل ، فعليه   .4.2
ونن يد االلكت  تقع مسؤولية المحافظة عىل تحديث التر

ي حال تم  
ي صحيح وان يقوم بتعديله فن

ونن ان يحرص عىل ان يقوم باستخدام عنوان بريد الكت 

ي منطقة 
ه وذلك من خالل االدوات المتاحة فن  . العميلتغيت 

ي إل    وم عىل إرسال رسالة بريديةقنسوف    .4.3
ونن اب    بريد الكت  العميل المسجل لدينا للتنويه باقت 

 أيام من تاري    خ استحقاق الفاتورة إذا كانت دورة الفوترة شهرية.  5موعد تسديد الفاتورة قبل  

ي قوم بإرسال رسالة بريدية إل  ن سوف    .4.4
ونن اب موعد    بريد الكت  العميل المسجل لدينا للتنويه باقت 

 . من تاري    خ استحقاق الفاتورة إذا كانت دورة الفوترة رب  ع سنوية أيام  10تسديد الفاتورة قبل 

ي نقوم بإرسال رسالة بريدية إل  سوف   .4.5
ونن اب موعد    بريد الكت  العميل المسجل لدينا للتنويه باقت 

 يوم من تاري    خ استحقاق الفاتورة إذا كانت دورة الفوترة نصف سنوية.  15تسديد الفاتورة قبل 



 
 
 

ي نقوم بإرسال رسالة بريدية إل  سوف   .4.6
ونن اب موعد    بريد الكت  العميل المسجل لدينا للتنويه باقت 

 يوم من تاري    خ استحقاق الفاتورة إذا كانت دورة الفوترة سنوية.  30تسديد الفاتورة قبل 

 

 ايقاف الخدمة:  .5

ض بأن كل محتويات المواقع .5.1 وأي شكوى عىل   ،ا قانونيةنالمستضافة لدي   والتطبيقات  نحن نفت 

بإيقاف الموقع ومراسلة العميل لحل المشكلة , ولن يتم إعادة فتح نا  محتوى أي موقع يخول

 وذلك يشمل:  ،الموقع مره اخرى إال عند التأكد من حل المشكلة

استضافة او نشر او تسهيل نشر المواد االباحية بكافة انواعها واية مواد اباحية تصنف  .5.1.1

.  18عىل انها موجهة لالعمار فوق سن  ي  االتحاد االورونر
ن  سنة بناء عىل قواني 

الضالةا .5.1.2 االفكار  او  باالرهاب  العالقة  ذات  المواد  نشر  تسهيل  او  نشر  او  او    ستضافة 

 المتطرفة. 

 محاولة الدخول غت  المسموح بها إل مواقع أخرى ضمن الخادم.  .5.1.3

 . وجود مواد شية أو ممنوعة من النشر  .5.1.4

ن التجارة ال .5.1.5 ء محىمي بموجب قواني  ي
 عالمية. أن يحتوي الموقع أي شر

 كل ما يسبب أذية أو تهديد لشخص أو مجموعة معينة.  .5.1.6

5.1.7.  .  تقديم خدمات أو مواد بشكل خداعي

امج المؤذية عتر الشبكة.  .5.1.8 وسات أو أي شكل من أشكال التر  نشر فت 

اق Hackingكل ما يتعلق بالقرصنة )  .5.1.9 ( أو وصالت لمواقع تحوي برامج للتجسس أو اخت 

 . سهيل ذلكاو ت حواسب الغت  والوصول لمعلوماتهم

تحميل أي سكربتات او برمجيات تؤثر عىل أداء الخادم مثل سكربتات وبرامج   .5.1.10

ي أي من  
ي حال تم العثور عليها فن

 فن
ً
وكسي أو كش الشيل ويحق لنا إغالق الموقع نهائيا التر

 المواقع. 

 . الزوار أي صفحات أو مواقع تقوم بعمليات نصب أو احتيال عىل  .5.1.11

مواقع .5.1.12 محتويات  اي  لج  او  محتوىتابعة  عىل  تحتوي  و/او  امن  ي  هات  هدد 

، او تتعارض مع السياسات والرؤية العامة للمملكة    واستقرارها   المملكة العربية السعودية

 تعارض مع االعراف والتقاليد المعمول بها. ت او  ةالعربية السعودي 

ي حال تأخر العميل عن تسديد الفاتورة المستحقة   .5.2
عن يحق للمؤسسة إيقاف الخدمة مؤقتا فن

ة/الفواتت   الفاتور   كامل  وال يتم إعادة الخدمة إال بتسديد مرفقة بحسابه    الخدمة  او اي خدمة

 المستحقة عىل حسابه. 



 
 
 

ي حال تأخر   .5.3
العميل يحق للمؤسسة إلغاء الخدمة وحذف جميع البيانات والنسخ االحتياطية فن

يوما . وال يحق للعميل المطالبة بأي بيانات من    20عن تسديد الفاتورة المستحقة الكتر من  

 الخدمة بعد ذلك. 

ريال باالضافة ال   1150بقيمة    العالمية  يتم احتساب غرامة من قبل مزود الخدمة للنطاقات .5.4

ن   بي  تصل  لمدة  النطاق  سداد  تأخت   عند  النطاق  تجديد  غت     30و    25قيمة  اننا  , كما   
ً
يوما

ن عن إرجاع النطاق عند تأخت  السداد للنطاق لمدة تصل ال   .  31مسؤولي 
ً
  يوما

ريال باالضافة ال   100بقيمة  ة  السعودييتم احتساب غرامة من قبل مزود الخدمة للنطاقات   .5.5

ن   بي  تصل  لمدة  النطاق  سداد  تأخت   عند  النطاق  تجديد  غت     30و    25قيمة  اننا  , كما   
ً
يوما

ن عن إرجاع النطاق   .  30عند تأخت  السداد للنطاق لمدة تصل ال السعودي مسؤولي 
ً
 يوما

المتعلقة بالخدمة تعتتر مصاريف مسبقة الدفع من قبل    والمبالغ المدفوعه  كافة المصاريف   .5.6

ر أو خسارة تنتج عن إلغاء ال خدمة أو الموقع العميل ، وال تتحمل المؤسسة مسؤولية أي رصن

يقم   لم  حال  ي 
فن الخدمة  مدة  انتهاء  الخدمة  العميلبعد  تجديد  مصاريف  موعد    بدفع  ي 

فن

 استحقاقها. 

 

وط ت .6 نت صميم وبرمشر  جة مواقع وتطبيقات االنتر

 مسار كالود ة بتنفيذها من قبل  ال يمكن الغاء طلب الخدمة أو استعادة مبلغ الخدمة بعد المباشر  .6.1

داد أي مبلغ مدفوع نظت  الخدمة. 
ي است 

 وال يحق للطرف الثانن

ي  ال .6.2
الفتن الدعم  مجة    تصميملخدمات    والتر

ً
يقدم مجانا الال  ادارة  ي ذلك 

من قبل محتوى  بما فن

ي بعد تسليم  
الطرف األول وانما بحسب االتفاق والخدمة المقدمة، وتشي خدمات الدعم الفتن

نامج او التصميم او التطب مجة او التطوير او التر يق للعميل خالل المدة المحددة باالتفاقية  التر

أو   ي أي تطوير 
الفتن الدعم  ي 

، وال يدخل فن ن ن الطرفي  أو بحسب اإلتفاق بي  وع  من تسليم المشر

 إعادة برمجه او اعادة تصميم او اضافات جديدة ، ويتحمل تكلفتها العميل ان طلب ذلك. 

وع  .6.3 مجة أو التصميم ) حسب متطلبات المشر وع للعميل وبعد اإلنتهاء من التر بعد تسليم المشر

وع خالل  أيام عمل أو إرسال مالحظاته إن وجدت  ٣( يجب عىل العميل فحص واستالم المشر

ي منطقة العمالء  عتر نظام التذاكر  
يوم فقط، واذا لم نتلق  أية مالحظات خالل    14خالل    فن

 دون اية مالحظات من قبل العميل وتغلق المدة المحددة  
ً
وع تم تسليمه رسميا ُيعتتر ان المشر

 تذكرة طلب العميل. 

مجة عتر نظام  .6.4 ي أو التصميم او التر
وعه خالل مرحلة التحليل التقتن إذا تأخر العميل بمتابعة مشر

ي مراحل    ٦التذاكر لمدة تزيد عن  
العمل  أيام عمل متواصلة او تأخر بسداد الدفعات المستحقة فن

وع فيحق   وع وتغيت  مدة العمل المتفق عليها   لمسار كالود عىل المشر تأجيل جدولة تنفيذ المشر

ن رد العميل ومتابعته وتبليغه بمدة زمنية  ضمن العقد والعمل عىل مشاري    ع عمالء آخرين لحي 



 
 
 

وط جزائية ضمن  اض عىل فاقيةاالتآخرى وال يتعارض ذلك مع أية شر ، وال يحق للعميل االعت 

 أو المطالبة بتعويض. ذلك 

ي   .6.5
وعه من خالل نظام التذاكر الرسىمي المعتمد فن م العميل بمتابعة طلبه وتبادل مذكرات مشر ن يلت 

، وال يعتد بأية اتفاق او تواصل او   منطقة العمالء لمسار كالود  ي
ومن داخل حساب الطرف الثانن

ا )االيميل،  الحض  ال  المثال  أخرى عىل سبيل  تواصل  اية وسائل  لهاتف،  تبادل مذكرات عتر 

 الواتس اب، وسائل السوشال ميديا(. 

ي مسار كالود ال   .6.6
أننا جهة   نقدم فن أي عقود او اوراق رسمية ) لحفظ الحقوق الفكرية ( حيث 

ي حال  
ن واألنظمة القانونية أو التجارية والتقنية، وفن ن بسن القواني  تنفيذية تقنية ولسنا مخولي 

العالمة التجارية عليه التوجه ال الجهات    رغب العميل بإصدار شهادة للملكية الفكرية أو شهادة

 الرسمية المختصة بذلك. 

 

ام: ح .7 ز  دود االلتر

العميل يقر ويعلم بأن مسار السحب ال تستطيع ضمان خلو خدماتها تماما من االنقطاعات أو  .7.1

أن  الخدمة بشكل محىمي وآمن. يمكن للخدمة  المرسلة من خالل  المعلومات  ضمان وصول 

تتوقف ألسباب تشغيلية )مثل الصيانة أو عمليات تحديث الخدمة( أو بسبب طاريء. وقبل 

إبالغك  من    ننا سنسىع من خالل ما يتوفر من إمكانات  إف  الخدمة  ايقافحدوث االنقطاع أو  

 بحدوثه. 

ي أو   .7.2
ي يرتكبها الطرف الثانن

ي يتعرض لها موقعك نتيجة األخطاء الت 
ار الت  ال نتحمل مسؤولية األرصن

ي ذلك فقدان بيانات العميل سواء ملفات أو قواعد  
نتيجة تعطل الخادم ألي سبب كان بما فن

بيانات نتيجة تعطل القرص الصلب الخاصة بالخادم وال يحق للعميل المطالبة بأي تعويض أو 

 جاع مبلغ االستضافة أو أي خدمة أخرى. است  

ر )ويشمل اإلهمال(   .7.3 ي العقد وال يتحمل مسؤولية الضن
م أي طرف لصالح الطرف اآلخر فن ن ال يلت 

ة للرب  ح، مبالغ موفرة أو متوقعة، وال حت  الخسارة أو التلف غت   ة والغت  مباشر والخسارة المباشر

افق أو أي تدمت  أو إتالف أي بيانات ذات عالقة بهذه االتفاقية كما تشمل دون  المباشر أو المر 

 عىل تقديم الخدمة.  المؤسسةقيد قدرة 

ما   السحب مسار  إن مسؤولية   .7.4 أو  )ويشمل اإلهمال(  الالحق  ر  الضن العقد من  ي 
بهذه    فن يتعلق 

ي  
ي  اإلتفاقية هو محدود فقط بقيمة السعر الذي قمت بدفعه كرسوم فن

ي توجبت فن
السنة الت 

ي الوقت السنوي لتشغيل الخدمة(. 
 من تاري    خ تشغيل الخدمة أو فن

ً
 المسؤولية )ابتداءا

ي الخدمة   ث قد تحدسوف تقوم المؤسسة بكل ما هو ممكن لحل أي مشاكل أو أخطاء فنية   .7.5
فن

المتطلبة حال   اإلضافية  للمهام  بدفع رسوم  مطالبتك  بحق  فيه  تحتفظ  الذي  الوقت  بنفس 

 ا. وجوده



 
 
 

شخص  .7.6 ألي  خدمة  تقديم  رفض  بحق  االحتفاظ  لنا  إبداء  ،    يحق  بدون  كة  شر أو  مجموعة 

ي حال تكرار الشكاوى عىل نفس العميل.  لنا كما يحق ،  األسباب 
 إنهاء الخدمة فن

يحق للعميل طلب بيانات الخدمة فور التأكد من تسديد المبلغ أو فور إرسال وصل رسىمي من  .7.7

كة المحولة للمبلغ.   الشر

م المؤسسة بتسليم بيانات الخدمة للعميل عند تفعيل الخدمة ، وتكون مسؤولية العميل  تقو  .7.8

ر قد  الحفاظ عىل شية هذه المعلومات وعدم تشيبها . والمؤسسة غت  مسؤولة عن أي رصن

 يحدث للعميل بسبب تشيب هذه البيانات. 

ي ح .7.9
ال تم طلب معلومات تتعهد المؤسسة بعدم اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالعميل إال فن

ي المملكة العربية السعودية. 
 العميل ِمن الجهات الرسمية فن

يعتتر كل من يطلب الخدمة لدينا مخليا مسؤولية المؤسسة من أي مالحقة قانونية أو  .7.10

القضائية   المسؤولية  تحمل كامل   عىل 
ً
موافقا يعتتر  , كما  بها خدمته  تتسبب  أو خسارة  ر  رصن

ر الذي يتسبب بهوالمالية واألخالقية عن ال  وال تتحمل المؤسسة تعويض زبائنها عن أي   ،ضن

أو  )المحلية  الرسمية  الجهات  من  صادر  قرار  تنفيذ  عن  الناجمة  الخسارة  أشكال  من  شكل 

 الدولية( تجاه أي من العمالء. 

امات هذه  .7.11 ن الت  من  ام  ن الت  أي  تنفيذ  أو  اإليفاء  عىل  األطراف  من  أي  قدرة  عدم  حال  ي 
فن

ق، الطوفان،  االتفاقية نتيجة ألي سبب خارج عن السيطرة المعقولة ألي من األطراف مثل التر

اب عن العمل   ، إرصن ي
الزالزل، ظروف جوية سيئة للغاية، الحربق، انفجار، الحرب، عصيان مدنن

ي هذ الطرف أم لم يشمل(، أو قانون حكومي محىلي أو 
مركزي أو بسبب    )سواء شمل ذلك موظقن

جهات وفاعلة  قرارات  خارج  وسيادية  مسؤولة  أحداث  بسبب  المعقولة   ةأو  السيطرة  عن 

ن لهذا الطرف دون حض، عندها فإن أي من األطراف لن يتحمل مسؤولية  للموردين الداعمي 

ي حال استمرار حدوث أي من الظروف أو األحوال القاهرة المذكورة  لمدة تزيد عن شهر 
ذلك وفن

وعندها فان مسار   تقديم كتاب خطي إلنهاء هذه االتفاقية  واحد، فإنه يمكن ألي من األطراف

م بتوفت  نسخ احتياطي من موقع العميل وتزويده للعميل بطريقة مناسبة.  ن
 كالود تلت 

 للمسؤولية، يعتتر هناك  إن كل   .7.12
ً
 أو محددا

ً
ي هذه االتفاقية، سواء أكان نازعا

ط فن بند أو شر

ه من البنود. فإذا ار   وغت  مرتبط بغت 
ً
عدم قابلية تطبيق ختصاص إل ذات اتأت المحكمة منفصال

ها   البنود.  أو عدم أهلية أحد البنود، فإن البنود األخرى تكون فعالة وموجبة دون عالقة بغت 

ي أي وقت ، ويجب   .7.13
يحق للمؤسسة تغيت  أو إضافة أي بند أو مادة من هذه االتفاقية فن

ات حت    عىل علم بهذه التغيت 
ً
ولو لم يصله أي تنبيه، حيث سوف   عىل العميل أن يكون دائما
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