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 الشروط واألحكام

 ." www.munagasatcom.com " موقعرحبًا بكم في م

 

 مناقصاتكم وقعم، بالمملكة العربية السعودية المحدودة مناقصاتكمشركة تقدم 

ة لبيع كراسات الشروط والمواصفات وخدمات ربط الشركات الكبرى إلكتروني منصةك

 :وفق الشروط واألحكام اآلتية ين، وذلكبالمورد

 : تعريفات مصطلحات االتفاقيةالقسم األول

 نطاق العالقة العقديةالقسم الثاني: 

 القسم الثالث: األهلية والموافقة وشروط االستخدام

 : سياسة كراسات الشروط والمواصفاتالقسم الرابع

 : سياسة خدمات الشركات والموردينالقسم الخامس

 والتراخيص سادس: الحقوقالقسم ال

 المسئولية القانونية ألطراف االتفاقيةالقسم السابع: 

 القسم الثامن: تعديل وإلغاء االتفاق وتحويل الحقوق وااللتزامات

 : الشروط واألحكام العامةالتاسعالقسم 

 القسم العاشر: القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص

 

 القسم األول

 تفاقيةتعريفات مصطلحات اال

لمصطلحات المشار إليها ذلك يكون ل لم يقتضي السياق خالففي هذه االتفاقية، وما 

في هذا القسم المصطلحات المنصوص عليها قرين كل مصطلح، وذلك على النحو 

 اآلتي:
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أو "ضمير  أو "نحن" أو "ضمير المتكلم" "أو "الموقع "منصة"ال" أو مناقصاتكم  "

 المحدودة مناقصاتكم شركةو www.munagasatcom.com موقعيشير إلى  :الملكية"

 .بالمملكة العربية السعودية

شخص الذي يزور عني الي "المستخدم" أو "أنت" أو "ضمير الملكية للمخاطب":

أي من  ، أو يدخل معنا في هذه االتفاقية أوها، أو يُسجل عضوية با، أو يستخدمهمنصةال

يطلب خدمات الشركات الكبرى ، أو يطلب كراسات الشروط والمواصفات أو أقسامها

 .والموردين من خالل المنصة

تشير إلى كراسات الشروط والمواصفات التي تطرحها الجهات  "كراسات الشروط"

الحكومية بشأن مشاريعها العامة، والتي يتم بيعها من خالل المنصة ألغراض الدراسة 

 قدام على شرائها من إدارات المشتريات التابعة للجهات الحكومية التي طرحتها.قبل اإل

يشير إلى األشخاص والشركات والمؤسسات الراغبة في شراء كراسات  "المشتري"

 الشروط من خالل المنصة.

والتي ترغب  الضخمة، مشاريعتشير إلى الشركات الكبيرة التي تملك تنفيذ ال "الشركات"

 .مشاريعمع الموردين من أجل القيام من الباطن بتنفيذ بعض جوانب هذه الفي التعاقد 

يشير إلى الشركات والمؤسسات الصغيرة الراغبة في تنفيذ بعض جوانب  "الموردين"

الضخمة التي تملك "الشركات" تنفيذها، وذلك بعد التواصل مع هذه الشركات  مشاريعال

 من خالل المنصة.

 ظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.تشير إلى األن "األنظمة"

تفاقات الوثيقة بما تتضمنه من أقسام، وشروط وأحكام، واتشير إلى هذه  "االتفاقية"

خاصة، وسياسات الشروط واألحكام والمواصفات، وسياسات خدمات الشركات 

االتفاقية، ، وسياسة الخصوصية، وكافة االتفاقات الخاصة التي تربطنا بأطراف والموردين
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ت أو غير مباشر بالشروط واألحكام أو تنفيذ الخدما كافة العقود المرتبطة بشكل مباشرو

 .، وكذلك ملحقات االتفاقيةأو تسليم كراسات الشروط

ل من ناحية، وأي شخص طبيعي أو معنوي يدخ منصةيشير إلى ال "أطراف االتفاقية"

روط أو يطلب خدمات الشركات كراسات الش معنا في هذه االتفاقية أو يطلب شراء

أو يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تقديم  منصةالمتاحة عبر ال والموردين

 .من ناحية أخرى تسليمها أو إرجاعها أو استبدالها أو الخدمات

المحتوى الخاص بنا المنشور عبر الصفحة الرئيسية  تتمثل في "ملحقات االتفاقية"

و عبر البريد اإللكتروني أو عبر الهاتف المحمول، والذي أو الصفحات الفرعية أ منصةلل

من  لتعليمات والصور التوضيحية وغيرهيتضمن وصف الخدمات والمعلومات وا

 ال يتجزأ من هذه االتفاقية. ملحقات االتفاقية جزء ، وتعدمنصةالمحتوى المنشور عبر ال

 القسم الثاني

 نطاق العالقة العقدية

" خدماتها اإللكترونية وهذه االتفاقية وفق ضوابط قانونية  مناقصاتكم تقدم منصة "

 العالقة العقدية بين أطراف االتفاقية.معينة تحدد نطاق 

 النطاق القانوني لخدماتناأوالً: 

كراسات الشروط التي لبيع  ةالكتروني منصةك " مناقصاتكم " يعمل موقع .1

امة، وذلك دون تقديم الع مشاريعتطرحها الجهات الحكومية الراغبة في تنفيذ ال

أي ضمانات بخصوص محتوى هذه الكراسات فهي تطرح على مسئولية الجهات 

الحكومية، ودون تقديم أي ضمانات متعلقة بقدرة الراغبين في شرائها على 

 االستفادة منها بأي شكل من األشكال.
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 األعمال من الباطن، تقدم المنصة خدمات الربط بين الشركات والموردين لتنفيذ .2

وذلك على مسئوليتهم الشخصية دون أي تكون المنصة طرفًا في االتفاق بينهم 

 أو في تنفيذ األعمال المطلوبة.

نحن ال نمثل أي من الجهات الحكومية التي تطرح كراسات الشروط وال نمثل   .3

مشتري هذه الكراسات، كما أننا ال نمثل أي من الشركات أو الموردين وال نحن 

أي طرف من األطراف، وال نملك عليهم أي سلطة إشرافية مفوضين عنهم أمام 

أو رقابية وال تربطنا بأي منهم أي عالقة عمل أو كفالة أو وكالة أو ضمان، وبالتالي 

ال نُسأل بأي شكل من األشكال عن أعمال أو تصرفات أو تعاقدات أي طرف من 

 األطراف.

 ثانًيا: الطبيعة العقدية لالتفاقية

" مناقصاتكم" منصةة وملحقاتها االتفاق الكامل والنهائي بين تعد هذه االتفاقي .1

ا أو يستخدم أي من أو يستخدمه منصةمن ناحية، وأي شخص يقوم بزيارة ال

 من ناحية أخرى. خدماتها أو تقنياتها

تعد هذه االتفاقية عقدًا صحيحًا مكتمالً الشروط واألركان القانونية، نافذًا في  .2

ذكورة، وأحكامه والتزاماته ملزمة لهم جميعًا، وال يجوز مواجهة جميع األطراف الم

 ألحد التحلل منها أو إنهائها طالما أنتجت آثارها القانونية.

يقر جميع األطراف أن هذه االتفاقية تشكل كامل االتفاق بينهم، وقد اتفقوا على  .3

لموافقة على هذه يدات، شفوية كانت أم كتابية لأنهم لم يعتمدوا على أي تأك

 التفاقية بخالف األحكام المبينة فيها.ا

" التي تم إعدادها من  مناقصاتكم" منصةيعد وصف الخدمات والصفحات الفرعية ل .4

 جزء ال يتجزأ من هذه االتفاقية. منصةقِبل ال

mailto:info@munagasatcom.com


 

- 5 - 

 
 info@munagasatcom.com ايميل : 920008769، تلفون  6597ب ص. – 12665الرياض  –العربية السعودية المملكة 

تعتبر العقود المكملة لهذه االتفاقية جزء ال يتجزأ منها، ويسري عليها ما يسري  .5

ام، وترتبط بهذه االتفاقية ارتباطًا ال يقبل على هذه االتفاقية من شروط وأحك

 التجزئة وجودًا وعدمًا.

يكون للتعديالت الواردة على هذه االتفاقية نفس الحكم واألثر القانوني لهذه  .6

 االتفاقية.

 القسم الثالث

 األهلية والموافقة وشروط االستخدام

الالزمة، مع ضرورة  " األهلية القانونيةاتكمـمناقصيجب أن يتوافر في مستخدمي منصة "

الموافقة على هذه االتفاقية طبقًا لألنظمة المعمول بها، وأن يكون استخدام هذه 

 المنصة وفقًا لشروطها وأحكامها.

 أوالً: األهلية القانونية لألشخاص الطبيعية

يقر المستخدم بأن لديه األهلية القانونية الكاملة غير المقيدة للدخول معنا في  .1

 طبقًا لألنظمة المعمول بها.هذه االتفاقية 

 عامًا وقت دخوله معنا في هذه االتفاقية. 18يقر المستخدم بأنه قد بلغ من العمر  .2

يقر المستخدم بأنه غير مصاب بأي عارض من عوارض األهلية، وأنه يتمتع بقواه  .3

 العقلية، وأنه قادر على اإلدراك والتمييز.

قرها األنظمة المعمول بها يجب أن يبلغ المستخدم من العمر السن التي ت .4

 18للدخول معنا في هذه االتفاقية أو أي من سياساتها إذا كان السن المطلوب أكثر من 

 عامًا.

بالحق في إنهاء االتفاقية أو إلغاء العضوية أو وقفها إذا ثبت  منصةحتفظ الت .5

 في أي وقت أن المستخدم ال تتوافر فيه أي من الشروط السابقة. منصةلل

 الصفة القانونية للكيانات التجارية )المؤسسات، الشركات، ..الخ(ثانًيا: 
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 يجب أن تمارس الكيانات التجارية أنشطتها وفقًا لألنظمة المعمول بها. .1

يجب أن تكون الكيانات التجارية حاصلة على التراخيص والتصاريح الالزمة، وأن تكون  .2

سجل تجاري خاص بنشاطها مقيدة وفقًا لألنظمة المنظمة للتجارة، وأن يكون لديها 

ساري المفعول وقت الدخول في هذه االتفاقية وطوال مدة استمرارك معنا في هذه 

 العالقة العقدية.

في أي وقت بطلب كافة المستندات واألوراق والسجالت  منصةحتفظ الت .3

 والتراخيص المثبتة للصفة القانونية للكيانات التجارية التي تدخل معنا في هذه االتفاقية،

 سواء أثناء عملية التسجيل أو في أي وقت بعد ذلك.

 ثالثًا: موافقة األشخاص الطبيعية على االتفاقية

يشترط موافقة الشخص الطبيعي على هذه االتفاقية، وأن يعلن هذه الموافقة  .1

، أو باستخدامه منصةصراحة، وتعد الموافقة صريحة بتسجيل المستخدم معنا في ال

راسات الشروط أو طلب خدمات الشركات والموردين المتاحة ، أو بطلب شراء كمنصةال

 عبر المنصة.

إذا كان الدخول معنا في هذه االتفاقية يتم عن طريق من ينوب عن المستخدم،  .2

فيجب أن يقدم النائب لنا التفويض أو الوكالة التي تثبت تفويض المستخدم له بالدخول 

 معنا في هذه االتفاقية.

ر ولم يبلغ السن القانوني فيجب أن يدخل معنا في هذه إذا كان المستخدم قاص .3

 االتفاقية عن طريق الولي الطبيعي أو الوصي القانوني أو القضائي.

 رابعًا: موافقة الكيانات التجارية على االتفاقية

إذا كان المستخدم كيان تجاري، فيجب أن يدخل معنا في هذه االتفاقية الممثل  .1

 القانوني لهذا الكيان.
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أن يوضح السجل التجاري أو التفويض الصادر عن الكيان التجاري السلطات يجب  .2

 مثل القانوني الدخول معنا في هذه االتفاقية.مالتي تبيح لل

يدخل معنا الممثل القانوني للكيان التجاري في هذه االتفاقية على مسئوليته  .3

تجاوزه الصالحيات الشخصية، وبالتالي فانه يتحمل كافة المسئوليات القانونية في حالة 

 المفوض فيها من جانب الكيان التجاري.

 ألطراف االتفاقية : التوقيع الرقميخامسًا

فانه من خالل تسجيلك للحصول على  في الخدمات التي تتطلب التسجيل: .1

، أو عن طريق النقر لقبول شروط الخدمة عند المطالبة بذلك على منصةحساب بال

االتفاقية وشروط الخدمة األخرى الكترونيًا، وتعد نافذة ، يعتبر أنك قد نفذت هذه منصةال

المفعول قانونًا في مواجهتك من تاريخ تسجيل حسابك أو من تاريخ النقر لقبول شروط 

 الخدمة.

يعد استخدامك لهذه الخدمات موافقة  في الخدمات التي ال تتطلب التسجيل: .2

الوثيقة كافة السياسات صريحة منك على الشروط واألحكام المنصوص عليها في هذه 

 األخرى، وتعد ملزمًا قانونًا بها من تاريخ هذا االستخدام.

 منصةشروط استخدام ال :سادسًا

توفر المنصة نوعين من الحسابات للمستخدمين هما "حساب الشركات"  .1

 و"حساب األفراد".

باسمه الحقيقي، وأن يبتعد عن  منصةيشترط أن يُسجل الشخص الطبيعي في ال .2

م أي أسماء مستعارة أو غير حقيقية أو مضللة. وبمجرد قيامك بالتسجيل استخدا

كشخص طبيعي فأنت تمثل نفسك فقط، فالحساب قائم على االعتبار 

 الشخصي.
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باسمه التجاري، وأن يبتعد عن  منصةيشترط أن يُسجل الشخص المعنوي في ال  .3

مك بالتسجيل استخدام أي أسماء مجهولة أو غير حقيقية أو مضللة. وبمجرد قيا

 .المعنوي كشخص معنوي فأنت تقر بأنك الممثل القانوني لهذا الشخص

كافة أنحاء العالم، وأنت و المملكة العربية السعودية متوفرة في منصةخدمات ال  .4

تقر وتوافق على أنك مُلزم بكافة الشروط واألحكام المنصوص عليها في هذه 

من خاللها أو  منصةإليها أو تدخل الاالتفاقية بغض النظر عن الدولة التي تنتمي 

 على أرضها. منصةتستقبل خدمات ال

يتعهد المستخدم بتحري الدقة عند إدخال المعلومات المطلوب إدخالها في  .5

مسئوالً عن مراجعة تلك المعلومات بشكل دوري  المستخدم ، ويكونمنصةال

جديدة افرت لديه معلومات بغرض تصحيحها أو تعديلها أو تجديدها كلما تو

 حتفظ بكافة البيانات والمستندات الدالة على ذلك.بشأنها، على أن ي

يجب أن تكون جميع المعلومات التي تفصح عنها حقيقية ومحدثة وصحيحة وتعبر  .6

 توافق ما هو مطلوب في استمارة التسجيل لدينا.و عنك

أو إذا إذا قدمت معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير متزامنة أو غير كاملة،  .7

كان لدينا أسباب معقولة لالشتباه في أن هذه المعلومات غير صحيحة أو غير 

دقيقة أو غير متزامنة أو غير كاملة أو ال تتوافق مع اتفاقية االستخدام هذه، ودون 

اإلخالل بأي حقوق أخرى بموجب هذه االتفاقية أو القانون، سوف نقوم بتعليق 

 عضويتك أو إلغائها.

بأنه مسئول عن المحافظة على المعلومات السرية الخاصة المستخدم  يقر .8

بحسابه، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وأنه مسئول عن أي إفصاح للغير 

عن هذه المعلومات، كما أنه مسئول عن أي استخدام يقع من أي شخص قام 

 باإلفصاح له عن هذه المعلومات السرية.
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ي حالة اختراق أو سرقة الحساب أو فورًا ف منصةيتعهد المستخدم بإبالغ ال .9

، وذلك حتى نستطيع اتخاذ منصةاكتشاف أي استخدام غير قانوني لحسابه بال

 اإلجراءات التقنية الالزمة للمحافظة على الحساب.

ال يجوز لك استخدام حساب شخص آخر في أي وقت دون الحصول على موافقة  .10

 ."مناقصاتكم " منصةصريحة من 

أو  منصةطارنا في حالة اكتشافه ألي استخدام غير قانوني لليلتزم المستخدم بإخ .11

 ألي من الخدمات أو طلبات شراء كراسات الشروط أو خدمات الشركات والموردين

 أو بطاقات االئتمان.

نحتفظ بالحق في إلغاء الحسابات التي لم يتم تأكيدها أو الغير نشطة لفترة  .12

 طويلة.

ى إبرام هذه االتفاقية فانه لن يستند أو يقر المستخدم بأنه بموجب موافقته عل .13

 منصةيعتمد على أي تعهدات أو ضمانات أو تأكيدات أخرى بواسطة أو بالنيابة عن 

 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه االتفاقية. " مناقصاتكم"

بتوفير خدمات أو محتوى جهات أخرى،  " مناقصاتكم" منصةقد يقترن استخدام  .14

تنا، وبالتالي فأنت تقر بسريان شروط وأحكام وسياسات والتي ال تخضع لسيطر

 خصوصية أخرى على استخدامك لخدمات ومحتوى الجهات غير التابعة لنا.

 القسم الرابع

 سياسة كراسات الشروط والمواصفات

يجب أن يتم شراء كراسات الشروط من خالل المنصة وفق الشروط واألحكام 

 والسياسات اآلتية:

 ام بيع كراسات الشروطشروط وأحكأوالً: 
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يتم توفير كراسات الشروط من خالل المنصة كما هي صادرة من الجهة الحكومية  .1

 التي طرحتها دون أي تغيير أو إضافات أو تعديالت.

بهدف  بناءً على طلب المشتريينيتم بيع كراسات الشروط من خالل المنصة  .2

لحكومية بشكل لوقوف على مدى القدرة على شرائها من الجهات ادراستها ل

 رسمي والتقدم للمناقصة الخاصة بتنفيذ المشروع المعني.

على أن النسخ المتوفرة لكراسات الشروط المتاحة عبر  يعلم المشتري ويوافق .3

المنصة ليست مخصصة للتقدم للمناقصات وفي حالة رغبة المشتري في التقدم 

كومية التي للمناقصة فعليه شراء كراسة الشروط بشكل رسمي من الجهة الح

 قامت بطرحها.

المنصة ال تقدم أي ضمانات بشأن جودة ودقة وحداثة المعلومات الواردة بشأن  .4

 كراسة الشروط وهي مسئولية الجهة التي طرحتها.

أو  اإلمالئيةالمنصة ال تضمن أن تكون كراسات الشروط خالية من األخطاء  .5

ع المشتري التواصل مع اللغوية أو الفنية أو الحسابية أو أخطاء أخرى، ويستطي

 الجهة الحكومية التي طرحتها لالستفسار بنفسه عن محتوى كراسة الشروط.

ال تقدم المنصة أي ضمانات بشأن قدرة المشتري على تنفيذ المشروع أو الدخول  .6

في المناقصة أو قبول العروض المقدمة منه، ويخضع ذلك للشروط المطروحة 

 ها.وعملية المناقصة والعقود الخاصة ب

ال تقدم المنصة أي ضمانات للمشتري بشأن تحقيق األرباح من وراء تنفيذ  .7

المشروع المعلن عنه وأن ذلك يعتمد على قدرة المشتري على تنفيذ المشروع 

 وإدارة الميزانية المخصصة له.

يتعهد المشتري بعدم إعادة بيع كراسة الشروط التي حصل عليها من خالل  .8

 لها شخصي. المنصة وأن يكون استخدامه

mailto:info@munagasatcom.com


 

- 11 - 

 
 info@munagasatcom.com ايميل : 920008769، تلفون  6597ب ص. – 12665الرياض  –العربية السعودية المملكة 

يتحمل مشتري كراسات الشروط كافة المسئوليات القانونية في حالة إساءة  .9

 استخدام كراسات الشروط أو استخدامها لغير األغراض المعلنة عبر الموقع.

 لكراسات الشروط ثانًيا: سياسة الدفع

يتعهد المشتري بدفع مقابل كراسات الشروط التي يطلب شرائها طبقًا لألسعار  .1

 عنها عبر المنصة. المعلن

% من سعرها األصلي 10يتحدد سعر كراسات الشروط عبر المنصة بما قيمته  .2

 المعلن من جانب الجهة الحكومية التي طرحتها.

يتعهد المشتري بشحن يكون لكل مشتري بالمنصة محفظة خاصة به، و .3

حتى يتمكن من شراء كراسات الشروط، ويكون الريال محفظته لدى المنصة 

 العملة المعتمدة في المحفظة لدى المنصة.السعودي 

، قيمة كل نقطة واحد "نقاط"ال حفظة بنظامرصيد المشتري في الم يتم احتساب .4

سعودي، وال تقبل المنصة أي أخطاء في عملية شحن رصيد المحفظة وتتم  ريال

 عملية الشحن وتحويل األموال على مسئولية المشتري.

ئل الدفع المعتمدة لدينا وهي )فيزا، يتم شحن المحفظة والدفع بموجب وسا .5

 ماستر كارد، سداد، مدى، أميريكان(.

 ثالثًا: سياسة االسترجاع واسترداد النقاط

 ال يستطيع المشتري طلب إرجاع كراسة الشروط بعد استالمها من المنصة. .1

يقتصر اإلرجاع على طلب رد المبلغ المدفوع في حالة عدم استالم المشتري  .2

 و في حالة عدم تمكنه من اطالعه عليها.لكراسة الشروط أ

الشروط نهائية وال يمكن  كراسةالمبالغ )النقاط( المدفوعة من المشتري مقابل  .3

 بعد استالم المشتري لكراسة الشروط.ردها بأي حال من األحوال 
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يستطيع المشتري استرداد النقاط الموجودة في محفظته التي لم يستخدمها  .4

 بعد في عمليات الشراء.

 عمل يوم 15إلى  5كون االسترجاع طبقًا لألحكام السابقة خالل فترة تتراوح بين ي .5

 من تاريخ طلب استرداد النقاط.

 القسم الخامس

 سياسة خدمات الشركات والموردين

تحرص المنصة على تقديم كافة التعهدات والضمانات القانونية للمستخدمين، وذلك 

توفر منصة ي المملكة العربية السعودية، لذلك طبقًا لألحكام القانونية المعمول بها ف

 " خدمات الشركات والموردين وفق الشروط واألحكام اآلتية: مناقصاتكم"

 أوالً: شروط وأحكام الشركات

"  مناقصاتكمالتي تقوم بعرض مشاريعها من خالل منصة " تتعهد وتضمن الشركات

 بالشروط واألحكام وااللتزامات اآلتية:

، ويحق لنا في اسطة الممثل القانوني لهابو بالتسجيل في المنصةتلتزم الشركات  .1

 .التصاريح الخاصة بالشركاتأي وقت طلب صورة رسمية حديثة من السجل التجاري أو 

تضمن الشركات حصولها على الموافقات الالزمة لعرض مشروعها من خالل  .2

 مشروع.المنصة بهدف التعاقد مع الموردين ألغراض تنفيذ كل أو جزء من ال

تضمن الشركات امتالكها لكافة الحقوق والصالحيات لعرض مشاريعها من خالل  .3

المنصة، وفي حال وجود شركاء لها فيشترط حصولها على موافقة هؤالء الشركاء، 

 وذلك دون أدنى مسئولية علينا.

تضمن الشركات عدم نشر أي إعالنات أو معلومات كاذبة أو مضللة عن المشاريع  .4

وأن يتم عرض هذه المشاريع طبقًا لكراسات الشروط واألنظمة المعمول الخاص بها، 

 بها.
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يعد عرض الشركات للمشاريع من خالل المنصة بمثابة دعوة للموردين بالتعاقد  .5

 على تنفيذ المشروع.

بالمشاريع التي ضمن الشركات أن كافة المعلومات والصور والملفات الخاصة ت .6

 وتعبر عن المشاريع ومواصفاتها وشروط تنفيذها.قدمها صحيحة ودقيقة وقانونية، ت

نتهك أي حق من تضمن الشركات أن محتوى اإلعالن عن المشروع عبر المنصة ال ي .7

حقوق الغير بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية وحقوق السرية التجارية وحقوق 

 العالمات التجارية.

يم مازالت مفتوحة تضمن الشركات صالحية المشروع للتنفيذ وأن مواعيد التسل .8

 حتى يتمكن الموردين من تنفيذ المشاريع الصغيرة المطلوبة.

 وتنفيذها. مشاريعتضمن الشركات عدم وجود قيود على الموردين للحصول على ال .9

تضمن الشركات عدم تعاقدها مع أي من الشركات أو المؤسسات األخرى لتنفيذ  .10

م الموردين للمشروع أو بعد ذلك، المشاريع المعلن عنها عبر المنصة سواء قبل استال

إال إذا تم إنهاء كافة األعمال وااللتزامات المالية وغير المالية المتعلقة بها سواء 

 باالتفاق أو قضائيًا.

التي تطرحها من خالل  مشاريعتضمن الشركات عدم وجود أي حقوق للغير على ال .11

 المنصة سواء كانت هذه الحقوق مالية أو غير مالية.

الشركات كافة المسئوليات وحدها في حالة إخاللها بأي من الشروط تتحمل  .12

 واألحكام السابقة أو أي من االلتزامات التي تفرضها األنظمة المعمول بها.

 ثانًيا: شروط وأحكام الموردين

يتعهد ويضمن الموردين الراغبين في تنفيذ المشاريع الخاصة بالشركات المعلن عنها 

 :باآلتي"  كممناقصاتمن خالل منصة "
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، ويحق لنا في أي اسطة الممثل القانوني لهبالتسجيل في المنصة بو يلتزم المورد .1

 .التصاريح الخاصة بهوقت طلب صورة رسمية حديثة من السجل التجاري أو 

يضمن المورد حصوله على كافة التراخيص والتصاريح الالزمة لمزالة نشاطه،  .2

مة لتنفيذ المشاريع المعلن عنها بواسطة كذلك الحصول على كافة الموافقات الالز

 الشركات من خالل المنصة.

يعد عرض الشركات لمشاريعها من خالل المنصة بمثابة دعوة للتعاقد مع أحد  .3

الموردين وليس "إيجابًا"، وبالتالي يحق للشركات المفاضلة بين العروض المقدمة من 

 الموردين واختيار األنسب.

يتعهد المورد بالتحقق من المشروع بنفسه دون الرجوع إلينا، فالمشاريع  .4

ومحتواها تطرح من خالل المنصة على مسئولية الشركات دون أن تقدم المنصة أي 

 ضمانات بشأنها.

يتعهد المورد بالتحقق من كافة المعلومات التي قدمتها الشركات من خالل  .5

المنصة ال تضمن صدق أو دقة أو قانونية المنصة من خالل تواصلهم خارج المنصة، ف

 هذه المعلومات.

يتم االتفاق بين المورد والشركة بشأن تنفيذ المشروع على مسئوليتهم  .6

الشخصية دون أن تتدخل المنصة في هذا االتفاق بأي شكل من األشكال، ودون أن 

 تكون ملزمة بتنفيذ أي بند من بنوده.

للشروط المعلنة من جانب الشركات وذلك يتعهد المورد بتنفيذ المشروع وفقًا  .7

تهم دون أدنى مسئولية على المنصة، على أن يتفق الطرفان على كافة على مسئولي

 تفاصيل تنفيذ المشروع وتسليمه.

يتعهد المورد بشراء المواد الالزمة باالتفاق مع الشركات، وأن تكون هذه المواد  .8

 على الشركات.ذات جودة عالية ويتعهد بعدم الغش أو التدليس 
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يتعهد المورد بتسليم المشاريع إلى الشركات بعد تنفيذها في المواعيد المتفق  .9

 عليها بينهم، وأن يتم التسليم بطريقة مهنية وفقًا لالتفاق المبرم بينهم.

يتعهد المورد بأن يتم استخدامه للمنصة بالجدية وعدم تقديم عروض وهمية من  .10

كات أو المنصة أو محاولة النصب أو التضليل أو خالل المنصة أو التالعب على الشر

 التدليس بأي شكل من األشكال.

يتعهد المورد بالحصول على كافة الضمانات الخاصة بتنفيذ الشركات اللتزاماتها  .11

 المالية، فالمنصة ال تقدم أي ضمانات بشأن قدرة الشركات على تنفيذ التزاماتها المالية.

منصة غير مسئولة بأي شكل من األشكال في حالة يعلم المورد ويوافق على أن ال .12

إخالل الشركات بأي من التزاماتها أو في حالة عدم التزامها بأي من الشروط واألحكام 

 المنصوص عليها في هذه االتفاقية أو إخاللها بأي من األنظمة المعمول بها.

في هذه يُسأل المورد وحده في حالة إخالله بأي من الشروط واألحكام الواردة  .13

 االتفاقية دون أدنى مسئولية علينا.

 ثالثًا: شروط وأحكام المشاريع المعلن عنها عبر المنصة

يجب أن تكون الشركات قد حصلت على المشاريع بشكل رسمي وفقًا لألنظمة  .1

 المعمول بها.

يجب أن يكون مصرحًا للشركات باستخدام الموردين من الباطن لتنفيذ جزء أو كل  .2

 حصلوا عليها. المشاريع التي

يجب أن تكون المشاريع المعلن عنها قانونية ومتوافقة مع األنظمة المعمول  .3

وال تتضمن أي غش أو تحايل أو تدليس على الجهات الحكومية أو وكراسات الشروط بها 

 المنصة أو الغير.

يتم االتفاق بالكامل بين الشركات والموردين دون تدخل من المنصة ويتحمل  .4

مسئولية علينا،  المسئوليات القانونية بخصوص هذا االتفاق دون أدنى الطرفين كافة
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ويشمل ذلك االتفاق على المواصفات والمواد المستخدمة والمعدات وطرق التنفيذ 

 ومواعيد التسليم وااللتزامات المالية ومواعيد سدادها وغير ذلك من االتفاقات الالزمة.

دفع مقابل تنفيذ المشاريع بالطريقة يتم االتفاق بين الشركات والموردين على  .5

المناسبة لهم وذلك دون أي تدخل من المنصة، وال تتحمل المنصة أي مسئولية 

 بخصوص تنفيذ أي طرف اللتزاماته المالية.

شروط يجب أن يتم تنفيذ المشاريع من جانب الموردين طبقًا لشروط كراسة ال .6

 لطرفين )الشركات، الموردين(.والمواصفات الخاصة بالمشروع، وذلك على مسئولية ا

يعلم األطراف ويوافقون على أن المنصة مجرد حلقة وصل بينهم وال تتدخل بأي  .7

شكل من األشكال في مضمون االتفاق أو تنفيذه أو دفع مقابل التنفيذ، وبالتالي ال 

تتحمل أي مسئولية أصلية أو تبعية أو تضامنية بخصوص قانونية المشاريع أو اتفاقات 

 ها أو قدرة كل طرف على تنفيذ التزاماته.تنفيذ

 والدفع رابعًا: سياسة العمولة

تستطيع الشركات تعبئة محفظتها بالمنصة وفقًا لوسائل الدفع المعتمدة من  .1

 جانبنا )فيزا، ماستر كارد، سداد، مدى، أميريكان(.

يتم يعد الريال السعودي العملة المعتمدة لشحن المحفظة الخاصة بالشركات، و .2

 اب الرصيد بالمحفظة بنظام "النقاط"، فكل نقطة تساوي واحد ريال.حس

نقطة على كل عملية ربط بين الشركات  50تحصل المنصة على عمولة قدرها  .3

 والموردين من خالل المنصة.

يتم دفع العمولة الخاصة بنا بواسطة الشركات التي أعلنت عن المشاريع الخاصة  .4

 بها من خالل المنصة.
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ات استرداد النقاط الغير مستخدمة في محفظتها بالمنصة، ويتم تستطيع الشرك .5

من تاريخ عمل يوم  15إلى  5رد مقابل النقاط بالريال السعودي خالل فترة تتراوح بين 

 تقديم طلب االسترداد.

 القسم السادس

 والتراخيص الحقوق

 الشعاراتو منصةكافة حقوق الملكية المعنوية والمادية على ال منصةمتلك الت

وفق  منصةوالعالمات التجارية الخاصة بنا، وبناء عليه نمنح التراخيص لمستخدمي ال

 شروطنا.

 أوالً: حقوق التأليف والنشر

، هي حقوق ملكية فكرية خالصة لنا، وأي تقليد اواألفكار المُعبَر عنها داخله منصةال .1

وز )بما في ذلك األفكار والنصوص والرم اأو بعض خدماته منصةأو اقتباس لل

والبرمجيات( يعد انتهاكًا لحقوق التأليف والنشر الخاصة بنا، وسنقوم معه باتخاذ 

 كافة اإلجراءات القانونية ضد مرتكب االنتهاكات المذكورة.

" مثل  مناقصاتكم" منصةجميع المحتويات المضمنة أو المتاحة ضمن خدمات  .2

وتية وأيقونات )النصوص والشعارات والصور والرسوم البيانية والتسجيالت الص

األزرار والمحتويات الرقمية والمواد التي يتم إعادة تحميلها والبرمجيات وتجميع 

، وهي محمية من قِبل قوانين المملكة العربية منصةالبيانات( هي ملك لل

 السعودية وقوانين حقوق التأليف والنشر الدولية. 

" أو إتاحتها من قِبل  مناقصاتكم" منصةتجميع كافة البيانات المدرجة في خدمات  .3

، ومحمية بموجب قوانين حقوق الطبع بناأيًا من خدماتنا هو ملك حصري وخاص 

والنشر السعودية والدولية وكذلك محمية بموجب االتفاقيات الدولية السارية، 

 مثل اتفاقية برن، واتفاقية تربس.
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 ثانًيا: العالمات التجارية

عالمات تجارية و/أو عالمات خدمة  " والشعارات المرتبطة به هي مناقصاتكم" .1

 خاصة بنا. 

الصور والشعارات ورؤوس الصفحات وأيقونات األزرار والنصوص واألسماء  .2

 ". مناقصاتكم" منصةالخدمية هي عالمات تجارية وتصميمات تجارية خاصة ب

"  مناقصاتكم" منصةيحظر إعادة إنتاج العالمات أو التصميمات التجارية الخاصة ب .3

 لة إعالمية أو إعالنية دون إذن كتابي منا.في أي وسي

"  مناقصاتكم" منصةال يجوز استخدام العالمات والتصميمات التجارية الخاصة ب .4

في اتصال بأي منتج أو خدمة ليست تابعة لنا، حتى ال تتسبب في النيل من قدر 

 .اأو النيل من عمالئه منصةومصداقية ال

 ثالثًا: التراخيص الممنوحة

 ". مناقصاتكم" منصةترخيصًا محدودًا وغير حصري الستخدام  صةمنمنحك الت .1

يحظر عليك التنازل عن الترخيص لصالح الغير أو تفويض الغير من الباطن دون  .2

 .منصةموافقة ال

نمنحك الترخيص في حدود االستخدام غير التجاري لخدماتنا، وبالتالي يحظر عليك  .3

 تجاريًا دون موافقتنا. استخدامًا اأو أي من خدماته منصةاستخدام ال

ال يشمل هذا الترخيص إعادة بيع أو أي استخدام تجاري ألي من خدماتنا أو  .4

 محتوياتها. 

ال يشمل هذا الترخيص أي نسخ للمعلومات المتوفرة عن الحساب لصالح الغير،  .5

أو أي استخدام لوسائل استخراج البيانات أو أي استخدام ألدوات جمع 

 ماثلة.واستخالص البيانات الم
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ئم كراسات الشروط أو المشاريع المطروحة من خالل ال يجوز لك نسخ قوا .6

 المنصة.

أي محتوى  أو وصفها أو أسعارها أو سخ أسماء كراسات الشروطال يجوز لك ن .7

 .منصةمتاح عبر ال إعالني متعلق بها

، أو نسخ أو بيع أو منصةال لهذه ال يجوز لك إعادة إنتاج أو عمل نسخة مطابقة .8

، أو استخدامه بصورة مغايرة في أغراض االستغالل اة بيع أي جزء منهإعاد

 منصةدون الحصول على موافقة كتابية صريحة من  االتجاري أو غير التجاري له

 ". مناقصاتكم"

ال يجوز لك استخدام أي عالمات وصفية أو أي "نص مخفي" آخر يستغل اسم  .9

 .منصةموافقة كتابية صريحة من الالتجارية بدون  ا" أو عالماته مناقصاتكم" منصة

غير مرخص لك بأي شكل من األشكال نشر أي روابط لمواقع أو تطبيقات أخرى  .10

 .منصةأو من خالل أي خواص متاحة داخل ال منصةعبر ال

يجوز لك استخدام خدماتنا بالشكل المسموح به قانونًا فقط، ووفقًا لشروط هذه  .11

 االتفاقية.

 دماتنا بأي شكل من األشكال.ال يجوز لك إساءة استخدام خ .12

تنتهي التراخيص الممنوحة من قِبلنا إذا لم تلتزم بشروط االستخدام هذه أو أي  .13

 شروط خدمة أخرى.

تخدام هذه أو أي شروط جميع الحقوق غير الممنوحة لك صراحة في شروط االس .14

 ".  مناقصاتكم" منصةحتفظ بها خدمة أخرى ت

 منصةرابعًا: توفير ال

 كلما كان ذلك ممكنًا. منصةخدمات ال نتعهد بتوفير .1
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 اأو خوادمه منصةضمن أن العيوب التقنية سيتم إصالحها، أو أن الال ت منصةال .2

خالية من الفيروسات أو أي شيء آخر يكون ضارًا أو مدمرًا، وأنت تعلم أن المواقع 

 على شبكة االنترنت دائمًا ما تكون عرضة لفساد البيانات أو عدم توفرها أو تأخر

 ظهورها، وأنت تقبل ذلك.

من وقت آلخر بسبب أعمال اإلصالح والصيانة أو  ةكون غير متوفرقد ت منصةال .3

بتقديم الدعم الفني في أي وقت  ةغير مُلزم منصةالتطوير، وأنت توافق على أن ال

 من األوقات.

بشكل جزئي أو كلي دون تقديم أي  منصةلنا الحق في أي وقت في وقف خدمات ال .4

 إشعارات. أسباب أو

 القسم السابع

 المسئولية القانونية ألطراف االتفاقية

نأمل أن يكون استخدامك للمنصة مشروعًا، وفي جميع األحوال تخلي المنصة 

مسئوليتها في مواجهة جميع األطراف عن أي أضرار ناشئة من ناحية، ومن ناحية أخرى 

 يُسأل األطراف في حالة اإلخالل بأحكام هذه االتفاقية.

 حدود مسئوليتنا :والًأ

نقدم خدماتنا "كما هي متوفرة"، دون أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع، سواء  .1

 .منصةال يحة أو ضمنية، تتعلق باستخدام هذهصر

أو الخوادم الخاصة  منصةال تقدم أي ضمانات بخلو هذه" ال  مناقصاتكم" منصة .2

 كونات الضارة.أو الرسائل المُرسلة من الفيروسات أو غيرها من الم ابه

تقع مسئولية استخدام المعلومات التي يتلقاها أو يتوصل إليها المستخدم من  .3

أو االعتماد عليها على عاتق هذا المستخدم بشكل  " مناقصاتكم" منصةخالل خدمات 

 .فالمحتوى مخصص ألغراض إعالمية وإعالنية فقط كامل
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االنترنت، وأنه على الرغم عبارة عن خدمة قائمة على  " مناقصاتكم" منصةتقر بأن  .4

من بذلنا أقصى جهد للحفاظ على المعلومات وإبقائها آمنة، إال أننا ال نستطيع أن نضمن 

آمنة  منصةأن تكون المعلومات التي يتلقاها المستخدم أو يقوم ببثها أثناء استخدامه لل

 في كل األوقات.

بدون  " قصاتكممنا" منصةقد نقوم في أي وقت بتعديل أو وقف أو قطع خدمات  .5

إرسال إخطار إليك بذلك، كما قد نقوم بوقف استخدامك لخدماتنا إذا قمت بانتهاك هذه 

 الشروط والبنود أو إذا أسأت استخدام هذه الخدمات من وجهة نظرنا.

الحق في وقف أو إلغاء عضويتك أو  منصةمع عدم اإلخالل بحقوقه األخرى فان لل .6

إلغاء  ان إنذار وألي سبب، ودون تحديد، ويمكنهفي أي وقت وبدو منصةوصولك إلى ال

 اتفاقية المستخدم هذه.

تخلي المنصة مسئوليتها بخصوص أي أخطاء متعلقة بكراسات الشروط  .7

الصادرة عن الجهات الحكومية، كما نخلي مسئوليتنا في حالة عدة قدرة المشتري على 

 لمطلوب.الدخول في المناقصة أو إرسائها أو تنفيذ المشروع بالشكل ا

تخلي المنصة مسئوليتها عن أي تواصل بين الشركات والموردين وأن التواصل  .8

 يتم على مسئوليتهم الشخصية دون أي تدخل من المنصة.

 انونية ألطراف االتفاقيةقالمسئولية ال :ثانًيا

على مسئوليتك  " مناقصاتكم" منصةافق صراحة على أنك تستخدم أنت تو .1

القانونية في حالة إخاللك بأي قسم أو بند أو فقرة الشخصية، وتقر بمسئوليتك 

من فقرات الشروط واألحكام وتسري مسئوليتك في مواجهتنا وفي مواجهة 

 أطراف االتفاقية وفي مواجهة الغير.
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المملكة المعمول بها داخل والقرارات واللوائح  يجب عليك االلتزام بجميع األنظمة .2

، وتتحمل كافة منصةستخدامك للوذلك فيما يتعلق با العربية السعودية

 .أو القرارات أو اللوائح شئة في حالة إخاللك بهذه األنظمةالمسئوليات النا

أو أي خدمة تقدم من  " مناقصاتكم" منصة كاستخدام مسئول في حالة أنت .3

 بطريقة غير قانونية أو احتيالية أو معادية للمجتمع على النحو الذي نقدره. اخالله

أو تعليقات أو  أو عمل أي تقييمات إرسال أي رسائلب لة قيامكمسئول في حا أنت .4

تتسم بالتمييز العنصري أو تحتوي على سب وقذف أو ألفاظ نابية أو صور ردود 

 .سم بوجه عام باالنحطاطخليعة أو فاحشة، أو تت

ألي من شروط أو أحكام هذه االتفاقية فيكون من حق  دمفي حالة مخالفة المستخ .5

في هذه الحالة  وال يحق للمستخدم وقف أو إلغاء العضوية، " ممناقصاتك" منصة

 .منصةالمرة أخرى إال بموافقة صريحة من  منصةالتسجيل في ال

بفرضها  " مناقصاتكم" منصةقوم التي ت ال تنال إجراءات وقف العضوية أو إلغائها .6

ة التي فة اإلجراءات القانونياتخاذ كا في منصةاف هذه االتفاقية من حق العلى أطر

 .يرهراها مناسبة وفقًا لتقدت

التي قد تحدث ضمن اتخاذه إجراءات ضد كل االنتهاكات ال ت " مناقصاتكم" منصة .7

االستخدام هذه، وال يعني عدم اتخاذنا لإلجراءات القانونية في أي من  التفاقية

 .حاالت االنتهاك تنازالً عن حقنا في اتخاذ هذه اإلجراءات في أي وقت نراه مناسبًا

أنك سوف تقوم بإخطارنا في حالة وجود أي منشورات أو بالموافقة على  أنت تقر .8

 مواد أو معامالت يبدو أنها تنتهك اتفاقية االستخدام.

 ثالثًا: التعويضات
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أنت مسئول عن المحافظة على استخدام المنصة بكل جدية ومصداقية وتكون  .1

منصة نتيجة أي استخدام غير ملزمًا بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار  قد تلحق بال

 شرعي أو غير مفوض من قِبلنا.

في جميع األحوال عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة  مسئولة لن تكون المنصة .2

الخطأ في اختيار كراسات الشروط أو طلب خدمات الشركات  أو تبعية نتيجة

 أو الخطأ في عمليات التحويل البنكي. والموردين

قانونًا عن الخسائر أو األضرار أيًا كان نوعها التي  ةر مسئول" غي مناقصاتكممنصة " .3

المنصة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  هذه قد تنشأ عن استخدام

 األضرار المباشرة وغير المباشرة.

" ومسئوليها وموظفيها مسئولين قانونًا تجاهك أو  مناقصاتكملن تكون منصة " .4

باشرة أو غير مباشرة أو عن أي تكلفة أخرى قد تجاه أي طرف آخر عن أي خسارة م

 .بتنفيذ هذه االتفاقيةتنشأ من أو فيما يتصل 

وأن يدافع عنهم ويعوضهم عن أية  اعلى المستخدم أن يحمي المنصة وموظفيه .5

لمنصة أو ناتجة عن ستخدامك لخسائر ناتجة عن أية دعوى أو مطالبة تتعلق با

 مثليه أو وكالئه.عمل أو إهمال من قِبل المستخدم أو م

" وإبراء مسئوليتها والدفاع عنها ضد  مناقصاتكمأنت توافق على تعويض منصة " .6

كافة الدعاوى والمطالبات التي قد يرفعها أو يطالب بها الغير نتيجة قيامك 

 بانتهاك هذه الشروط والبنود أو اإلخالل بحقوق المستخدمين اآلخرين.

" تحتفظ بحقها في  مناقصاتكممنصة " إذا قمت بانتهاك هذه االتفاقية، فإن .7

استعادة أية مبالغ مستحقة عليك، وأي خسائر أو أضرار تسببت فيها وللمنصة 

الحق في اتخاذ اإلجراءات القانونية أو اللجوء للمحاكم المختصة لرفع دعاوى مدنية 

 أو جنائية ضدك.

mailto:info@munagasatcom.com


 

- 24 - 

 
 info@munagasatcom.com ايميل : 920008769، تلفون  6597ب ص. – 12665الرياض  –العربية السعودية المملكة 

 القسم الثامن

 تعديل وإلغاء االتفاق وتحويل الحقوق وااللتزامات

 : تحويل الحقوق وااللتزاماتوالًأ

الواردة في هذه االتفاقية للغير  ا" تحويل كافة حقوقه مناقصاتكم" منصةيحق ل .1

دون أي اعتراض من المستخدم، ويلتزم الجميع بتنفيذ كافة التزاماتهم الواردة في 

هذه االتفاقية قِبل المحال إليه فور إخطارهم بالحوالة، ويحق للمحال إليه اتخاذ 

فة اإلجراءات القانونية قِبل المتقاعس عن تنفيذ التزاماته بموجب هذه كا

 االتفاقية.

ال يجوز لك التنازل عن التزاماتك وحقوقك بموجب هذه االتفاقية، أو أن تعهد بإدارة  .2

 إلى طرف ثالث إال بعد الحصول على موافقة خطية منا. منصةحسابك بال

 : التعديالتثانًيا

من تغييرات وتعديالت في السياسات  منصةجريه اليلتزم المستخدم بما ت .1

 الزمة. " مناقصاتكم" منصةراها المطبقة وعليه قبول أيه تعديالت ت

 منصةيجوز لنا في أي وقت إجراء أية تعديالت أو تحسينات نراها ضرورية على ال .2

 له منصةقدمها المستخدم بأية توجيهات أو تعليمات ت، ويلتزم الالزيادة فاعليته

 ذا الخصوص.في ه

ال يجوز لك تغيير أي بنود من هذا االتفاق أو تعديلها أو استبدالها بدون موافقة  .3

 ." مناقصاتكم" منصةمكتوبة من 

بدون إرسال إخطار إليك بذلك؛ لذا عليك  تحديث هذه االتفاقية يجوز لنا تعديل أو .4

 مراجعة هذه االتفاقية بشكل دوري.
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وط والبنود اإلضافية التي ستتاح لك والتي أنت توافق على االلتزام بكافة الشر .5

، ويتم دمج هذه الشروط منصةتتعلق باستخدام أي من الخدمات المتاحة عبر ال

 والبنود اإلضافية إلى هذه االتفاقية.

 : إلغاء االتفاقثالثًا

يعتبر االتفاق مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي 

 لحاالت اآلتية:من ا

في حالة ثبوت قيامك باإلخالل بأي فقرة أو بند من بنود هذه االتفاقية أعاله، مع  .1

 حفظ كافة حقوقنا في المطالبة بالتعويض عن األضرار المترتبة على ذلك.

 التنازل عن الحساب أو تأجيره من الباطن دون موافقتنا. .2

يها في هذه االتفاقية تقاعس المستخدم عن الوفاء بأية التزامات منصوص عل .3

دون أن يتخذ إجراءات جدية إلزالة هذا اإلخالل، مع االحتفاظ بحقنا في المطالبة 

 بالتعويضات إن كان لها محل.

 عدم التمكن من توثيق أي معلومات قمت بتزويدنا بها. .4

إذا قررنا في أي وقت أن نشاطاتك قد تتسبب لك أو لمستخدمين آخرين في  .5

 نزاعات قانونية.

 .منصة، أو توقف نشاط المسئولين عن إدارة المنصةف نشاط التوق .6

 القسم التاسع

 الشروط واألحكام العامة

 أوالً: االتصاالت

أنت توافق على تلقي االتصاالت منا، وسوف نتواصل معك عن طريق البريد  .1

أو من خالل  منصةااللكتروني أو رقم الجوال أو عن طريق نشر إشعارات عبر ال

 " األخرى. ناقصاتكمم" منصةخدمات 
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أنت توافق على أن جميع االتفاقات واإلشعارات واإلفصاحات وغيرها من  .2

االتصاالت التي نقدمها لك الكترونيًا تستوفي كافة الشروط القانونية كما لو كانت 

 هذه االتصاالت خطية، وتقوم مقامها في إنتاج آثارها القانونية.

ء عملية التسجيل على قيامنا بإرسال " موافقتك أثنا مناقصاتكم" منصةتطلب ت .3

ألغراض ترويجية،  منصةرسائل على بريدك االلكتروني أو هاتفك الجوال أو عبر ال

 .منصةوذلك إلعالمك بأي تغييرات أو ميزات أو أنشطة جديدة تضاف إلى ال

إذا قررت في أي وقت أنك ال ترغب في تلقي رسائل ترويجية، يمكنك تعطيل تلقي  .4

عن طريق مراسلتنا، ولكن في هذه الحالة ال نضمن تمتعك بخدماتنا هذه الرسائل 

 بشكل كامل.

 ثانًيا: اإلشعارات

جب أن يتم بمقتضى هذه االتفاقية ي منصةأي إشعارات مطلوب تبليغها إلى ال .1

 ".  مناقصاتكم" منصةالمتاحة من قِبلنا داخل  إرسالها عن طريق الوسائل

المحددة  ب أن يتم إرسالها عبر الوسائليج منصةأي إشعارات تود إرسالها لل .2

 .منصة"، وال يعتد بأي إشعارات يتم إرسالها خارج ال مناقصاتكم" منصةداخل 

" إرسالها إليك، تكون إما عن طريق إعالنها  مناقصاتكم" منصةود أي إشعارات ت .3

أو عن طريق إرسالها إليك عبر رقم الجوال أو البريد االلكتروني الذي  منصةعلى ال

ودتنا بهم خالل عملية التسجيل، ويفترض علمك باإلشعار بمجرد اإلعالن على ز

 ساعة من وقت إرسال الرسالة إليك. 24، أو بمجرد مرور منصةال

 ثالثًا: الضرائب والرسوم

للتنفيذ أو  مشاريعى طرح يلتزم المستخدم بدفع كافة الضرائب المفروضة عل .1

بما في ذلك ضريبة القيمة  لشروط،أو طلب كراسات ا مشاريعطلب تنفيذ هذه ال

 . المضافة

mailto:info@munagasatcom.com


 

- 27 - 

 
 info@munagasatcom.com ايميل : 920008769، تلفون  6597ب ص. – 12665الرياض  –العربية السعودية المملكة 

يلتزم المستخدم بدفع رسوم شركات االتصاالت بهدف الحصول على البيانات  .2

 لخاصة بالوصول إلى شبكة االنترنت ليتمكن من الدخول إلى المنصة.ا

 : اللغةرابعًا

يعتبر النص العربي لهذه االتفاقية هو النص المعتمد ألغراض تفسير وتطبيق  .1

 ها وأحكامها.شروط

في حالة وجود تعارض بين النص العربي والنص المُترجم لهذه االتفاقية، فمن  .2

 المتفق عليه في هذه الحالة تطبيق ما جاء باللغة العربية.

 

 

 القسم العاشر

 القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص

 على االتفاقية وملحقاتها تطبيقالقانون واجب ال :أوالً

المملكة القوانين المعمول بها والسارية المفعول داخل  وملحقاتها فاقيةيحكم هذه االت

 .العربية السعودية

 ثانًيا: المحاكم المختصة بتطبيق االتفاقية وملحقاتها

بأي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو  المملكة العربية السعوديةيختص القضاء داخل  .1

 تنفيذ أحكام هذه االتفاقية.

أحكام هذه االتفاقية غير ساري أو غير قانوني أو غير في حال أصبح أي حكم من  .2

قابل للتنفيذ، فان قانونية وقابلية تنفيذ األحكام األخرى لن تتأثر بأي طريقة كانت 

 بذلك الحكم.
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