
2022أكتوبر12في:التحدیثتم

نظملتقنیةنخلةشركةبینوتمثلھ)ماكیانعنبالنیابةأوشخصیاً(سواءبینكأبرمقانونیاًملزماًاتفاقاًواألحكامالشروطھذهُتشكل1.1

المعلومات ("تمارا") ویشار إلیھا فیما بعد ("نحن") ، فیما یتعلق بجمیع جوانب خدمات الدفع من تمارا و/ أو استخدامكم للمنصة أو

اإلنترنتشبكةعلىموقعأو،إعالمیةقناةأوآخر،إعالميشكلأيعنفضالً،https://tamara.coبناالخاصالموقعإلىوصولكم

أو تطبیق على الھاتف المحمول لھ صلة ، أو یرتبط بھ ومن خالل الوصول للمنصة واستخدامھا. فإنك تقر بأنك قرأت ھذه الشروط

واألحكام، بصیغتھا المعدلة من وقت آلخر، وفھمتھا، ووافقت على االلتزام بھا. وإذا لم توافق على ھذه الشروط واألحكام، یتعین علیك

التوقف عن استخدام المنصة أو الوصول إلیھا على الفور، وإذا كنت تستخدم المنصة بالنیابة عن طرف خارجي بما في ذلك، على سبیل

.المثال ولیس الحصر، أي كیان عمل، فإنك تضمن بأنك مفوض وتتمتع بالسلطة إللزام ھذا الطرف الخارجي بھذه الشروط واألحكام

شروطأیةوتكوناالتفاقیة،ھذهفيطرفاًتمارامنالدفعخدماتباستخدامالخدماتأوالسلعمنھتشتريالذيالتاجرُیعتبرال2.1

.ساریة بینك وبین التاجر مستقلة عن شروط ھذه االتفاقیة

سببوأليوقتأيفيواألحكامالشروطھذهعلىتعدیالتأوتغییراتإدخالفيالمطلق،تقدیرناحسببأحقیتنا،نحتفظنحن3.1

.كان

فيحقأيعنوتتنازلالمستجدات،آخرعلىلالطالعدوریةبصورةواألحكامالشروطھذهتستعرضبأنبمسؤولیتكتقرأنت4.1

تلقي إخطار محدد بكل تغییر من ھذا القبیل، ویعد استمرارك في استخدام الموقع والمنصة بعد تاریخ نشر الشروط واألحكام المنقحة یعتبر

.إقراراً منك بأنك اطلعت على التعدیالت وفھمت مضمونھا وقبلت االلتزام بھا

.االتفاقیةمنیتجزأالجزءالتمھیدھذایعتبر5.1

تعریفات.2

:یقصد باإلشارات واأللفاظ والعبارات والمصطلحات التالیة المعاني المبینة أمام كل منھا في ھذه الشروط واالحكام

فيمماثلةأخرىضمائرأيأو(ك)للمخاطبالملكیةضمیرأو“أنت“الضمیرإلىاإلشاراتُتعد“أنت“:الضمیرإلىاإلشارات1.2

ھذه االتفاقیة بمثابة إشارات إلى العمیل المعني المشار إلیھ في معلومات التعریف (على النحو المحدد أدناه) المطلوب تقدیمھا قبل استخدام

.خدمات الدفع من تمارا (على النحو المحدد أدناه

ضمائرأیةأوبھمفعولأوملكیةكضمیرالجمعنونأو“نحن“الضمیرباستخداماإلشاراتُتعد“نحن“:الضمیرإلىاإلشارات2.2

.أخرى مماثلة في ھذه االتفاقیة بمثابة إشارات إلى شركة تمارا والكیانات واألشخاص المنتسبین لھا

https://tamara.coتمارابشركةالخاصاإللكترونيالموقعبھیقصدالموقع:3.2

.تماراحسابُینشئ"الذيالتجارمنصةأو"التاجرعمیلبھیقصدالعمیل:4.2

.التجارومنصةتمارابینأوتمارا،وبینبینھالتفاقیةوفقاًلعمالئھتمارامنالدفعخدماتیقدمتجاريكیانأيبھیقصدالتاجر:5.2

https://tamara.co/
https://tamara.co/


التجارمنللعدیدتسمحالتيوالتطبیقات،اإللكترونیةالمواقعالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماالوسیلة،تعنيالتاجر:منصة6.2

.بعرض السلع والخدمات للعمالء من خالل منصة واحدة

.تماراشركةجانبمنالمقدمةالخدماتبھایقصدالخدمات:7.2

أخرىبیعنقطةأوتطبیقاتأیةأوللتاجراإللكترونيالموقعأوالمنصةخاللمنالعمیلمنالمقدمالطلببھیقصدشراء:طلب8.2

.الستخدام خدمة الدفع من تمارا لشراء سلع أو خدمات من التاجر

أخرىبیعنقطةأيفيأوالتجارلمنصةاإللكترونيالموقععلىأوالتاجرلدىالعمیلحددھاالتيالخدمةتمارا:منالدفعخدمة9.2

لدى التاجر أو على منصة التجار والتي یختار بموجبھا العمیل شراء السلع أو الخدمات من التاجر أو منصة التجار باستخدام خدمات

.تمارا الخاضعة لھذه االتفاقیة

لشروطوتشغیلھاستخدامھسیخضعوالذي،تمارامنالدفعخدماتالستخدامالعمیلأنشأهالذيالحساببھیقصدتمارا:حساب10.2

.وأحكام ھذه االتفاقیة

بطلبیتعلقفیماتماراموقعبواسطةالمتاحةالدفعخدماتاستخداماختیارعندالعمیلبھایمرالتيالعملیةبھایقصدالدفع:عملیة11.2

.شراء معین

إلىذلكبعدإعادتھوتتممعتمدةبمعاملةیتعلقفیماتماراطریقعنالتاجرإلىالعمیلیدفعھالذيالمبلغالمدفوعات:استرداد12.2

.العمیل عقب النزاع

یتعلقفیماالتاجرضدالعمیلجانبمننوعأيمنخالفأومضادةمطالبةأوتعویضأوخصمأواستردادطلبأيالنزاع:13.2

.بالسلع أو الخدمات التي أدت إلى معاملة معتمدة

یتمحسبماتمارالدىلھحسابإنشاءأجلمنتماراإلىالعمیلمنتقدیمھاالمطلوبالمعلوماتبھایقصدالتعریف:معلومات14.2

.جمعھا بواسطة تمارا أو التاجر أو منصة التجار ألغراض تقدیم خدمات الدفع من تمارا للعمالء

.الشراءبطلبالمتعلقةالمعلوماتجمیعبھایقصدالمعاملة:معلومات15.2

یتعلقفیماشحن]ورسوممضافةقیمةضریبةأيذلكفي[بماالعمیلیدفعھأنیجبالذياإلجماليالمبلغبھیقصدالمبلغ:صافي16.2

:بطلب الشراء الذي ینشأ عنھ معاملة معتمدة واحدة مطروحاً منھ

.(أ) أیة مرتجعات●
.(ب) أیة خصومات أو ائتمانات أو تخفیضات یطالب بھا العمیل وتتم الموافقة علیھا من قبل التاجر المعني●

الالعموموجھعلىذلكومندفعھ،ویستحیلتوقعھممكنغیرفجائيحادثأوقدري،حدثأيبھاوُیـقصد:القاھرةالقوة17.2

الحصر الحریق والفیضانات والعواصف واألعاصیر والزوابع والنشاطات البركانیة والزالزل، وكذا أیة تصرفات أو أوامر أو طلبات

تصدر من جھة سیادیة أو حكومة و/أو أیة ھیئة ُیـفترض أنھا تعمل لصالح تلك الجھة، وكذا الحرب، سواء المعلنة أو غیر المعلنة،

والتصرفات المثیلة للحرب، والثورات، وحاالت الشغب، والعصیان المدني، واالضطراب المدني، وكذا عملیات االضراب، والتوقف عن



العمل، و/أو ما شابة ذلك من حاالت، وأي سبب آخر مثیل ویخرج عن نطاق تحكم أو سیطرة أي طرف، ھذا ما لم یكن تنفیذه ھو تنفیذ

.محل ضمان یسري بموجب تنازل صریح عن اإلعفاء في حالة وقوع حدث القوة القاھرة

.االتفاقیةعلىتنطبقوالتيالسعودیةالعربیةالمملكةلدىالساریةاألنظمةبھاویقصدالتطبیق:واجبةالقوانین18.2

:والصالحیةاألھلیة.3

واألحكامالشروطھذهوفقالماثلةاالتفاقیةإلبراموالقانونیةالشرعیةبأھلیتكمنكإقراراًتمارامنالدفعلخدماتاستخدامكیعد1.3
.عاماً)18(عشرالثمانیةسنتجاوزتبأنكمنكواقراراً

الالزمةواألھلیةالصالحیةلدیكبأنمنكإقرارافیكونآخر،كیانأيأواعتباريشخصأوعملجھةبصفتكبالتسجیلقمتوإذا2.3

إلبرام االتفاقیة الماثلة وإللزام الكیان الخاص بك بالشروط واألحكام الماثلة، وأنك كذلك كیان العمل ستلتزم بكل ما ھو واجب التطبیق من

.قوانین واشتراطاٍت تسري على - وتخضع لھا- عملیة استخدام الموقع اإللكتروني واستخدام خدمات الدفع من تمارا

لألنظمةوفقاًإلكترونیاًاالتفاقیةھذهأبرمتقدأنكمنكإقراراًیعتبراالتفاقیةھذهشروطعلىالموافقةعلىبالنقرقیامكوأن3.3

.المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة

:والتسجیلالحسابات.4

المعمولعمیلكاعرفألغراضُمعینةشخصیةبمعلوماٍتتماراإلىتتقدمواأناالتفاقیةوإتمامالحسابتسجیلعملیةمنكمیستلزم1.4

بھا في المملكة، ومنھا على وجھ العموم ال الحصر االسم بالكامل والعنوان والبرید اإللكتروني ورقم الھاتف والعمر، فأنت تقر وتوافق

على أن یتم حفظ معلوماٍت صحیحة ودقیقة وكاملة بل وُمحدثة بشأنكم على الحساب ، وإخطار تمارا على الفور بأیة تغییرات تطرأ على

معلومات التعریف الخاصة بك أو أیة معلومات أو ظروف أخرى قد تؤثر على أھلیتك لالستمرار في استخدام خدمات الدفع من تمارا أو

.تكون مطلوبة بخالف ذلك وفًقا لشروط ھذه االتفاقیة

أطرافمنطرفايإلىأھمیةذاتأومؤثرةتكونقدالتيالمعلوماتكافةعناإلفصاحعلىاالتفاقیةھذهبموجبتوافقأنت2.4

.اتفاقیة التمویل

الحفاظعلىبالموافقةتلتزمكماحسابك،إطارفيیجرينشاٍطكلعنالمسؤولیةتتحملأنعلىاالتفاقیةھذهبموجبتوافقأنت3.4

.وباستمرار على سریان إجراءاٍت أمنیة على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك، ھذا ما لم تصرح تمارا بغیر ذلك كتابة

بك،الخاصتماراحسابإلىبھمصرحغیروصوًالھناكأنتعتقدكنتإذاأوبك،الخاصةالمروركلمةُسرقتأوفُقدتإذا4.4

فیجب علیك تغییر كلمة المرور الخاصة بحساب تمارا وإخطارنا فورا، ویتحمل العمیل مسؤولیة أي معامالت تتم بإستخدام حسابھ

.المسروق ما لم یبادر على الفور بإخطارنا بتعلیق الحساب وتلقي رسالة من تمارا تفید وتأكد غلق الحساب

لحسابكماستخدامعملیةأیةقیمةتماراإلىتردأنعلىوتوافقتقرفأنتفلھذاالمستخدم،حساباتحوالةأونقلیجوزالأنھوحیث5.4

، ولم تكن عملیة صحیحة أو ُمصرح بھا أو تسري وفق القانون، وحدث ذلك من جانبك أو من جانب أي شخص یمكنھ الدخول على

الموقع اإللكتروني أو الخدمات أو خالفھ من خالل استخدام اسم المستخدم أو كلمة المرور المحددة من جانبكم، بل وسواء سمحتم بذلك

.الدخول أم ال



صحیحةغیرمعلومةھيبھاتقدمتالتيالمعلوماتمنمعلومةأیةبأنشكوكثمةاختیارھا)مطلق(وحسبتمارالدىكانوإذا6.4

أو غیر دقیقة أو غیر كاملة أو غیر محدثة، دونما إخالل بأیة حقوق أخرى وتعویضاٍت مكفولة لدى شركة تمارا، وفق الشروط واالحكام

الماثلة أو بمقتضى القوانین واجبة التطبیق، فیكون لدینا الحق في إیقاف خدماتنا وإیقاف عملیة دخولكم على الموقع اإللكتروني أو خدماتھ،

.أو تحدید ھذا الدخول أو قصره

بصورةذلكتم(سواءضروریةتراھااستفساراتأیةبإبداءحین)أيوفيبلاختیارھامطلق(وحسبالقیامتمارالدىویجوز7.4

مباشرة أو من خالل طرف من الغیر)، وكذا وكذلك مطالبتكم بتقدیم الرد وبمزید من المعلومات أو المستندات، ودونما تقیید بما سلف

بیانھ، فإذا كنتم بمثابة جھة عمل أو ُمسجلین بالنیابة عن جھة عمل، فیجوز أن تشمل ھذه المعلومات أو المستندات الترخیص التجاري

وغیر ذلك من مستنداٍت رسمیة خاصة بالشركة و/أو مستنداٍت تستعرض أیة صالحیة مكفولة ألي شخص للعمل نیابة عنكم. فأنت تقر

وتوافق على توفیر أیة معلوماٍت و/أو مستندات إلى تمارا فور طلبھا إیاھا. كما تقر وتوافق على أنھ إذا تعذر علیك القیام بذلك، فیجوز

لتمارا القیام ودونما أیة مسؤولیة علیھ بتقیید أو إیقاف أو سحب عملیة دخولكم على الموقع اإللكتروني. كما نحتفظ أیضا بالحق في إلغاء

.أیة حساباٍت لم یرد تأكید بشأنھا أو لم یتم التحقق منھا أو أیة حساباٍت لم تكن مفعلة لمدة طویلة

االلتزامعلىووافقتوتفھمتھابلالماثلةواألحكامالشروطعلىاطلعتبأنكوتوافقتقرفإنكجانبكمنالتسجیلعملیةإتماموعند8.4

بھا، وكذلك سیاسة الخصوصیة بل وكل ما یطرأ علیھا من تعدیل من حین آلخر، حیث تعتبر السیاسة وتعدیالتھا - وبموجب ھذه االتفاقیة

.- بمثابة جزء ال یتجزأ بل وتندرج ضمن الشروط واالحكام الماثلة

الخدمات.5

طریقعنالكبرىالتجاریةالمحالتمنللعدیدشامالًتجاریاًكمركزوصلحلقةلیكونمصممإلكترونيسوقبمثابةتماراتعتبر1.5

التعاقد مع أصحاب ھذه المواقع او المحالت، ویتمثل ھدفنا في القیام بتوفیر دلیل إرشادي لكبار المحالت التجاریة وإعطاء العمیل میزة

.میسرةدفعات6أو3علىالفاتورةتقّسیمإمكانیةمعللعمالءالحقاًوالدفعاآلنالشراءخیار

علىالمنتجاتبھذهقائمةوضععلىوافقواممنمستقلینالخاصةمنصاتھمعلىتجارویملكھایوفرھامنتجاتتماراموقعیعرض2.5

.الموقع اإللكتروني وقد اتفق ھؤالء التجار كتابة مع تمارا على القیام بتوفیر المنتجات محل الطلبیات من خالل منصاتھم اإللكترونیة

قیمةُمختارة.متاجرعلىدفعات"3علىفاتورتكقسم"وخدمةالشھر"بدایة"ادفعھاخدمةعلىتطبیقھاسیتمالخدمةرسوم3.5

.الرسوم موضحة عند الدفع، للتأكد یرجى مراجعة قیمة الطلب قبل اإلنتھاء من عملیة الشراء

االلكترونيالتواصلوالمراسالت.6

وسوفجانبنامندوریةرسائلاستالمعلىتوافقوبالتاليالكترونیاً،معناستتواصلأنكعلىوتوافقتقرفإنكحساب،انشاءعند1.6

یتواصل معك فریق تمارا عبر البرید اإللكتروني أو قد یرسل لكم معلوماٍت عبر رسائل نصیة قصیرة، وكذا القیام بنشر إخطاراٍت على

الموقع اإللكتروني كجزء من إدارة األعمال المعتادة والتي ترتبط بعملیة استخدامك للخدمات، وإنك تقر وتوافق بأن اختیاركم عدم تطبیق

.وسائل التواصل المذكورة ھو أمر من شأنھ إحداث ثمة تأثیر على عملیة استخدامكم للخدمات



معلوماتأیةأواإللكترونيبریدكعنوانفيتغییربأيفوراًإخطارناعلىتوافقفأنتإلكترونًیا،معكالتواصلمنتمكننالضمان2.6

أخرى تقدمھا لنا ونتواصل معك وفًقا لھا، بما في ذلك رقم ھاتفك، من خالل تحدیث معلومات التعریف وأیة معلومات أخرى ذات صلة

.بحساب تمارا في أقرب وقت ممكن عملیاً وعند الضرورة

الكترونیاالیكمبتقدیمھنقومممامراسالٍتمنذلكوغیرواالفصاحاتواالخطاراتاالتفاقاتجمیعتكونأنعلىوتوافقتقروإنك3.6

.ھي مراسالٍت تستوفي أي اشتراط قانوني یستلزم تقدیم تلك المراسالت على نحو كتابي

ترتبطدعائیةإخطاراٍتأوالكترونیةبریدرسائللكنرسلأنعلىالموافقةالتسجیلعملیةخاللتماراموقعمنكسیطلبكما4.6

بالموقع اإللكتروني وما بھ من خدمات، وأنت توافق على استالم رسائل نصیة قصیرة لكل رقم ھاتف تقدمھ إلى تمارا، كما تقر بأنك

المستخدم الرئیسي لرقم الھاتف الذي قدمتھ لنا، وتقر بأنھ مسموح لك بتلقي رسالة نصیة قصیرة على رقم الھاتف الذي قدمتھ لنا. كما

توافق على تنبیھنا كلما توقفت عن استخدام رقم ھاتف معین وإذا حدث في أي حین أن قررت أو أبدیت عدم الرغبة في استالم رسائل

.البرید اإللكتروني الدعائیة، فیمكنك اختیار عدم استالمھا من خالل الضغط على الرابط الكائن في اسفل أیة رسالة برید إلكتروني دعائیة

التجاریةوالعالماتالفكریةالملكیةحقوق.7

وشعاراتالجرافیك،وصورالنص،الحصرالالعموموجھعلىذلكومناإللكتروني،الموقععلىالواردالمحتوىلجمیعبالنسبة1.7

تمارا ، واالزرار، والصور، والمقاطع الصوتیة، وعملیات التحمیل الرقمي، وتجمیع البیانات، والبرامج اإللكترونیة، فیعتبر ذلك المحتوى

بمثابة ملكیة بل وعمل تألیفي خاص بتمارا أو بمرخصیھ، كما یخضع ھذا المحتوى للحمایة بموجب حق المؤلف وحقوق العالمات

التجاریة وبراءات االختراع وغیر ذلك من حقوق ملكیة فكریة وقوانین. كما یكون المحتوى المجمع على الموقع اإللكتروني بمثابة ملكیة

حصریة لتمارا بل وحق تألیف لھا، بل ویخضع للحمایة بموجب حق المؤلف وحقوق العالمات التجاریة وبراءات االختراع وغیر ذلك من

.حقوق ملكیة فكریة وقوانین

التجاریةالعالماتاستخدامیجوزالبأنھعلما،تمارابخاصةتجاریةعالماٍتھيرموزمنبھایرتبطوماتماراعالمةوتعتبر2.7

لتمارا فیما یتعلق بأي منتج أو أیة خدمة لیست معروضة على تمارا ، أو أي منتج أو خدمة من شأنھا التقلیل من شأن تمارا أو اإلساءة

.لسمعتھا

یحظركماالخدمات،منجزءأيمنوذلك،تماراتخصفكریةملكیةحقوقأيأوتجاریةعالمةأیةاستخدامالعمیلعلىیحظر3.7

علیھ إعادة إنتاج الخدمات أو تعدیلھا أو إجراء أیة عملیة إعداد أو نشر أو تنفیذ أو إرسال أو عرض أو بث أو غیر ذلك من وسائل

استغالل الخدمات، ھذا ما لم تسمح تمارا بذلك أو یأذن صراحة وبصورة كتابیة، كما ال یجوز إجراء اعمال تفكیك لنظام الخدمات أو أیة

ھندسیة عكسیة أو إعادة تشكیل لھا، أو القیام بربط أي جزء من الخدمات بأي نظام عاكس أو تأطیره أو وضع أیة برامج أو نصوص

لغرض إزالة أي جزء من الخدمات أو فھرستھا أو مسحھا أو إجراء غیر ذلك من عملیات استخراج للبیانات منھ، أو القیام بتحمیل عملیة

التشغیل و/ أو العمل الوظیفي ألي منحى من مناحي الخدمات بأحمال ال مبرر لھا أو القیام بإعاقتھا أو محاولة الحصول على إمكانیة

.الدخول علیھا دونما تصریح بذلك أو العمل على اإلضرار بالخدمات أو ما یرتبط بھا من أنظمة أو شبكات

اإللكترونيالموقعاستخدام.8

بالمنتجات(الخاصالمنتجمراجعةقسمفيالقیامأولھمنتجعنللدعایةلتمارااإللكترونيالموقعاستخدامالعمیلعلىیحظر1.8

المقیدة) أو في أي موضع آخر بالموقع (وذلك حسبما یتقرر وحسب مطلق اختیارنا) بأیة عملیة نشر لآلتي: أیة دعایة لغرض االستقطاب



أو أیة إعالنات أو استخدام لغة مبتذلة أو مواد تشوبھا البذاءة أو تحتوي على سباب أو تجاوزات من الناحیة الثقافیة أو الدینیة أو أي

محتوى سیاسي نقدي أو مواد من شأنھا إحداث تھدید للصالح العام أو األمن القومي أو التسبب في إساءة السمعة أو القذف أو التشھیر أو

.أي محتوى آخر قد تشوبھ اإلھانة أو البذاءة أو عدم اللیاقة

توافرھاومدىالمنتجاتقوائم.9

أنلتضمنجھودھاقصارىتماراتبذلحیثالخدمةمنمتمیزومستوىبلالخبراتأفضللكتقدمأنعلىدائماًتماراوستعمل1.9

منتجات المورد منتجاٍت متاحة ومتوفرة، إال أن تمارا ال تتحمل أي مسؤولیة في حال عدم توافر أي منتجات لدى أي تاجر وكانت ھذه

.المنتجات معروضة على الموقع اإللكتروني

:للمنتجاتالبیعبعدماخدمة.10

الخدماتتقدیمیتممنتجاتھيلتماراالتجارياالسمتحملالوالتيالماثلاإللكترونيالموقعخاللمنالُمباعةالمنتجاتتعتبر1.10

بشأنھا ودعمھا من خالل التجار مصنعیھا أو الوكالء المحلیین لھا فقط وكذا موردیھا، وذلك وفق الشروط واالحكام المرتبطة بكل منتج.

كما ال تمنح تمارا أي ضمان من أي نوع بالنسبة للمنتجات المباعة على الموقع اإللكتروني. ولھذا ُیرجى التواصل مع التجار عند الحاجة

.للدعم الفني أو خدمة العمالء أو خدمة ما بعد البیع فیما یتعلق بمنتجاتھم

:المدفوعات.11

الدفعتختارعندماتمارامنالدفعخدماتاستخدامطلبعلىالقدرةتماراتمنحكاالتفاقیةلھذةوفقاًتمارالدىحسابإنشاءبمجرد1.11

للحصول على السلع أو الخدمات باستخدام خیار الدفع الخاص بخدمات الدفع من تمارا لدى التاجر المعني أو على الموقع اإللكتروني

.الخاص بمنصة التجار

شروطأساسعلىالحقوقتفيالدفعمعتجارمنصةأوتاجرمنخدماتأوسلعبشراءتمارامنالدفعخدماتلكتسمح2.11

السداد المحددة أثناء عملیة الدفع وقد تشمل شروط السداد ھذه مبالغ تأخیر على النحو المحدد في عملیة الدفع من خالل إبرام ھذه االتفاقیة،

أنت توافق وتقر بأنك قد فھمت وقبلت جمیع الرسوم المرتبطة بطلب الشراء الخاص بك على النحو المحدد في عملیة الدفع ، أما ما یتعلق

.بمبالغ التأخیر فإنك تتعھد بدفعھا لتمارا على أن تقوم تمارا بالتصدق بھا في وجوه الخیر تحت إشراف اللجنة الشرعیة

مجموعةبینمنتختارأنمنكسُیطلبالدفع،عملیةأثناءبالتاجرالخاصةالبیعنقطةفيتمارامنالدفعخدمةتختارأنبمجرد3.11

من شروط السداد التي ستصبح ساریة وملزمة فیما بینك وبین تمارا فیما یتعلق بطلب الشراء ھذا. وتوفر تمارا وسائل سداد مختلفة على

.الموقع اإللكتروني منھا السداد الكترونیاً من خالل بطاقات االئتمان

.توفیرھاعملیةأوالسدادوسیلةفيتعدیلأوتغییرأيإجراءفيبالحقتماراوتحتفظ4.11

ببطاقاتترتبطبیاناٍتأیةبتخزینتقومالتمارابأنعلماًالغیر،منخدمةمقدميخاللمنالكترونيسدادخدماتتماراتوفر5.11

االئتمان ، وال تتحمل تمارا أي مسئولیة عن أي خطأ أو ضرر أو أي أمر مثیل قد یتعرض لھ العمیل من واقع أو جراء استخدام وسیلة

.السداد اإللكتروني، حیث یقع ذلك على مسئولیة مقدم الخدمة من الغیر



علیھیكونكماالطلبیات،تغطیةُیمكنبحیثالصلة،ذوالحسابفيكافیةمالیةتغطیةوجودیضمنأنالعمیلعلىویكون6.11

.االلتزام بحدود معامالت بطاقة االئتمان

العمیل)(حسابحسابكفيالمخزنةالبطاقةحسابمنالمبلغسحبفيتماراوتفوضتوافق(العمیل)فأنتاالتفاقیةھذهبموجب7.11

لدى تمارا في التاریخ المستحق للسداد . وفي حال تم رفض العملیة لعدم وجود مبالغ تغطي القسط سوف یتم المحاولة كل یومین (یوم نعم

.ویوم ال) لحین سداد المبلغ كامال

.الكترونیاًالسدادعملیةإجراءواقعمنالمستخدمینعلىإضافیةرسومتماراتفرض8.11

مباشرةبصورةسوءاً(وذلكضروریةتراھااستفساراٍتأیةبإبداءحین)أيوفيبلاختیارھامطلق(وحسبالقیاملتماراویجوز9.11

أو من خالل الغیر)، كما یجوز لھا أن تطلب منكم موافاتھا بالمزید من المعلومات أو المستندات، ومن ذلك على وجھ العموم ال الحصر

أیة معلومات أو مستندات تلزم للتحقق من ھویتكم و/أو مالءتكم المالیة. فأنت تقر وتوافق على توفیر أیة معلوماٍت و/أو مستنداٍت إلى

تمارا فور طلبھ إیاھا. كما إنك تقر وتوافق اإلقرار والموافقة على أنھ إذا تعذر علیكم ذلك، فیجوز لتمارا القیام - ودونما أیة مسئولیة

.علیھا- بإلغاء المعاملة أو تقیید أو إیقاف إمكانیة دخولكم على الموقع اإللكتروني و/أو سحب عضویتكم منھ

علمكعلىتوافقكمالتمارا،المالیةااللتزاماتبجمیعالوفاءعلىوقدرتكالمالیةبمالئتكتقرانتاالتفاقیة،ھذهبموجب10.11

المسبق بأن تمارا لدیھا الحق في التعاون مع التاجر مقدم الخدمة أو البضاعة في حال تخلفك عن سداد الدفعات. ھذا التعاون قد یشمل

.(ایقاف االشتراك أو الخدمة، الحجز على المنتج أو البضاعة) لحین اكتمال سداد الدفعات

المتفقللشروطخالفاًالتمویلیةالخدمةاستخدامعندالمحتملةللعواقبوتحملكتفھمكعلىاالتفاقیةھذهبموجبتوافقأنت11.11

علیھا. وتوافق على أحقیة تمارا (وحسب مطلق اختیارھا) بإخطار الشركة السعودیة للمعلومات االئتمانیة ("سمة") في حالة تأخرك أو

.عجزك عن السداد

عملیاتمنأيفيتماراخدماتتستخدمالوأنكاالتفاقیةھذهمنالحقیقيالمستفیدأنكعلىاالتفاقیةھذهبموجبتوافقأنت12.11

.غسل األموال

:المدفوعاتاسترداد.12

استردادعملیاتتسھیلفيدوراًتؤديقدتماراأنحینفيمدفوعات،استردادعملیةبأيیتعلقفیماتجاھكمسؤولةلیستتمارا1.12

المدفوعات وإعادة األموال فیما بینك وبین التاجر أو منصة التجار وفقاً لتقدیرھا المطلق، فإن ھذا الدور ال ینطوي على أیة مسؤولیة فیما

.یتعلق باسترداد المدفوعات

:والخصوصیةالسریة.13

وعدمحوزتھا،فيالتيوالبیاناتاالئتمانیةالمعلوماتسریةعلىالمحافظةفيالمعقولةالمھنیةالطرقبكافة(تمارا)تلتزم1.13

استخدامھا أو تبادلھا فیما بینھا وبین األشخاص واألطراف ذوي العالقة إال في حدود ووفق ما ورد في نظام المعلومات االئتمانیة والئحتھ

.التنفیذیة



منمعقولبشكلالمطلوبةالوثائقأوالتعریفمعلوماتذلكفيبمامعلومات،أیةتقدیمعلىاالتفاقیةھذهبموجبتوافقأنت2.13

جانب تمارا للتحقق من ھویتك فیما یتعلق بحساب تمارا أو أي استخدام لخدمات الدفع من تمارا، وتصرح لنا بطرح أیة استفسارات نعتقد

أنھا ضروریة من أجل التحقق من ھویتك. وتحتفظ تمارا بالحق في إغالق حساب تمارا الخاص بك أو تعلیق وصولك إلى خدمات الدفع

.من تمارا أو تقییده إذا تعّذر علینا الحصول على أي من ھذه المعلومات أو التحقق منھا على نحٍو ُیرضینا

بكالخاصةالشخصیةالبیاناتوالتعریفمعلوماتجمیعأومنأياستخدامفيتماراوتفوضاالتفاقیةھذهبموجبتوافقأنت3.13

التي تم جمعھا من خالل المواقع اإللكترونیة أو المنصات أو تطبیقات الھواتف المحمولة الخاصة بتمارا أو التجار من وقٍت آلخر ویجوز

استخدامھا أو اإلفصاح عنھا إلى أشخاص آخرین . وقد یشمل ذلك مشاركة معلومات التعریف الخاصة بك وأیة معلومات أخرى مع

أطراف خارجیة ألغراض التحقق من االئتمان ومكافحة غسل األموال أو غیرھا من الفحوصات المماثلة أو ألي غرض آخر تعتبره تمارا

.ضرورًیا من أجل تمكین تمارا من تقدیم خدمات الدفع لك وااللتزام بجمیع القوانین واللوائح المعمول بھا

علىبتمارا،الخاصةالمحمولةالھواتفتطبیقاتأواإللكترونیةالمواقعاستخدامأوالدخولوعنداالتفاقیةھذهبموجبتوافقأنت4.13

.سیاسة السریة، مع إدراكك وعلمك بأنھ یتم تجمیع معلوماتك الشخصیة وتفھمك لكیفیة التعامل معھا

الخاصةالمحمولةالھواتفتطبیقاتأواإللكترونیةالمواقعاستخداممنتتمكنفلنوممارساتنا،سیاساتناعلىتوافقالكنتإذا5.13

.بتمارا ویرجى عدم متابعة استخدام خدماتنا

.الكتابيواإلشعاروالقانونیةالتعاقدیةللقیودوفًقاوقت،أيفيالشخصیةبیاناتھممعالجةعلىموافقتھمسحبللعمالءیحق6.13

معُمـبرمخدمةعقدأواالتفاقیةھذهبموجبإلیھتردمعلوماٍتأیةعنللغیراإلفصاحتمارا)مع(المتعاقدللعمیلتماراتسمحال7.13
تمارا ، بل وینبغي أن ال یتم الدخول على أیة معلوماٍت ترتبط بأعمال تمارا على نحو تشملھ السریة، وذلك في الحدود التي قد تؤثر سلباً

على أعمال تمارا، ویتحمل العمیل المسؤولیة عن تعویض تمارا عن أیة خسارة في العمل أو في السمعة، إن حدث ذلك جراء أي تصرف

.یقع من العمیل

:المسئولیةحدود.14

األخرىالتعامالتأووالبائعینوالتجارالعمالءبینتجريالتيالمعامالتفيتشاركالمستقلة،منصةبمثابةتماراتعتبر1.14

المشاركة ذات الصلة، ومن ثم ال تتحمل تمارا المسئولیة بأي حال من األحوال عن أي وضع من األوضاع المرتبطة بالتجار وال تتحمل

أي مسؤولیة عن أي إخفاق یرتبط بمنتجات التجار أو طراز المنتجات او عالمتھا أو مصداقیتھا أو كفاءتھا أو اصلیتھا أو توافرھا

.أوقانونیتھا

عاملیناعتبارھمیجوزوالتمارا،معفقطومتعاقدینمستقلینخدماٍتمقدميوبمثابةاالتفاقیةھذهعنالغیرمنالتجارویعتبر2.14

لدى تمارا أو ممثلین لھا أو وكالء عنھا. كما أن تمارا ال تؤدي المھام بنفسھا، بل تتولى إدارة عملیة تنفیذ المھام من خالل منصتھا

اإللكترونیة وذلك من خالل توفیر عملیة تواصل بین العمیل والتاجر، ویتحمل التجار المسئولیة الكاملة عن كافة التعامالت التي تجري

بینھم و بین العمالء أو التعامالت األخرى ذات الصلة، وفي حالة نشوء نزاع بین أي طرف من المشاركین في ھذه المعامالت، یتعھد كل

من العمالء والمستخدمین والتجار على إعفاء تمارا من أي مسؤولیة ناتجة أو مرتبطة عن أیة نزاعاٍت بین أي طرف بأي حال من

األحوال. والتعھد بإعفاء تمارا (ووكالئھا وموظفوھا) من المطالبات، والطلبات، والمسؤولیات والتعویضات أیاً كان نوعھا أو طبیعتھا،



وسواء كانت معروفة أو غیر معروفة، وسواء كان مفصح عنھا أم غیر مفصح عنھا، والتي تنشأ عن أو تتعلق بأي شكل من األشكال بتلك

.النزاعات

منالخدمةمقدميمنأومنھمأخطاءأوالتجارمنمخاطروقوعباحتمالوتفھمكبعلمكتقراالتفاقیةھذهعلىالموافقةبموجب3.14

.الغیر، بالتالي یكون استخدام الخدمات أمر یقع على مسؤولیة العمیل ووفقاً لقراره، وال تتحمل تمارا أي مسئولیة تجاھھ

أوعارضةأومباشرةغیرأومباشرةأضراٍرمنینشأقدعماآخر،شخصأيتجاهأوتجاھكمسئولیةأیةتماراتتحملوال4.14

خاصة أو جزائیة أو عقابیة أو تبعیة، حتى لو أبلغت تمارا ما یفید باحتمال وقوع تلك األضرار، كما ال تتحمل تمارا المسئولیة عن أیة

أضرار أو التزاماٍت أو خسائر تتحملونھا، وكانت تنشأ من واقع استخدامكم أو اعتمادكم على الخدمات أو جراء عدم أمكانیة دخولكم على

الخدمات أو استخدامھا أو من واقع أیة معاملة أو عالقة نشأت بینكم وبین أي تاجر من التجار، بل وحتى لو ورد لتمارا ما یفید باحتمال

وقوع تلك األضرار. وال تتحمل تمارا أیضا المسئولیة عن أي تأخیر أو إخفاق في التنفیذ، كما ال تتحمل المسئولیة في حالة احتمال عدم

.حیازة التاجر تصریح مھني أو تخصصي بالعمل

منھاالصریحةوالضماناتاالقراراتكافةمنوتبرأبلتماراوتعفىمنھا،متاحھووحسبمامعروضةھيكماالخدماتتقدیمیتم5.14

أو الضمنیة أو القانونیة التي لم یرد نصھا صراحة في الشروط الماثلة، ومن ذلك الضماناٍت المعروضة ضمناً بشأن قدرة البائع ومالءمة

خدماتھ لغرض معین وعدم إخاللھ بھا، كما ال تقدم تمارا أي إقرار أو ضمان بشأن مصداقیة الخدمات أو البضائع أو جودتھا أو استدامتھا

أو توافرھا أو مالكھا األصلي ھي أو أیة خدمات تطلب من خالل استخدام خدمات تمارا، كما ال تضمن تمارا عدم تعرض الخدمات

للتعطیل أو خلوھا من الخطأ. ولھذا فأنت تقر وتوافق على تحملك حصرا كامل المسئولیة الناشئة عن استخدامك ألي من الخدمات التي

.تقدمھا تمارا، وذلك إلى أقصى حد یسمح بھ القانون واجب التطبیق

منتردالتيللمعلوماتبالنسبةأمافقط،عامةألغراضمعروضةمعلوماتھياإللكترونيالموقعفيالواردةالمعلوماتتعتبر6.14

جانب تمارا، فنحن نبذل بشأنھا جھودنا للعمل على أن تظل المعلومات معلوماٍت محدثة وصحیحة، إال أننا ال نتقدم بأیة إقراراٍت أو

ضمانات من أي نوع، سواء على نحو شفھي أو ضمني، وذلك من حیث اكتمال أو دقة أو مصداقیة أو مالءمة أو توافر الموقع اإللكتروني

أو المعلومات أو الخدمات أو ما یرتبط بھ من إعالنات أو رسوم جرافیك واردة على الموقع اإللكتروني بالنسبة ألي غرض، وبالتالي

.یكون اعتمادك على تلك المعلومات ھو أمر یقع على مسؤولیتك الخاصة تماما

.باألداءتتعلقوألسباٍبأمنیةألغراضوذلكمستمرة،متابعةمحلحساباتھيتماراعلىالمسجلةالحساباتجمیعتعتبر7.14

أوقاھرةقوةحدثإلىیرجعفیھاالسببكانإنالخدمات،توفیرفيإخفاقأوإعاقةأوتأخیرأيعنالمسئولیةتماراتتحملال8.14

.ما شابھھ من أحداث تخرج عن نطاق تحكمنا أو سیطرتنا وكان من شأنھا منع عملیة تقدیم الخدمة أو إعاقتھا

وموظفیھاومدیریھاومسؤولیھاالتابعةشركاتھامنوأيتماراشركةذمةإبراءعلىاالتفاقیةھذهبموجبوتوافقتقرأنت9.14

ووكالئھا من وضد أیة مطالبات أو مسؤولیات أو أضرار أو خسائر أو نفقات أو تعویضھا وإخالء مسؤولیتھا عن ذلك، بما في ذلك على

:سبیل المثال ال الحصر، الرسوم القانونیة والمحاسبیة الناشئة عن أو بأي طریقة تتعلق بما یلي

.(أ) وصولك إلى حساب تمارا أو خدمات الدفع من تمارا أو استخدامھا أو عدم القدرة على استخدامھا.1

.(ب) إھمالك أو سوء سلوكك.2



.(ج) انتھاكك ألي قانون معمول بھ.3

.(د) إخفاقك في تقدیم المعلومات الصحیحة والدقیقة والحدیثة والكاملة فیما یتعلق بحساب تمارا الخاص بك واالحتفاظ بھ.4

.تماراخدماتاستخداموعدمالموقعإلىالدخولعدمعلیكفیكوناالتفاقیة،فيواألحكامالشروطھذهمنأيعلىتوافقلمإذا10.14

:التعویض.15

ومسئولیھومدیریةوشركائھلھالراعیةوالجھاتلھاالتابعةوكیاناتھاتماراعنالضررودرءتعویضعلىوتوافقتقرأنت1.15

وعاملیھ بل ورد قیمة جمیع الخسائر لھا/لھم وكذا قیمة األضرار والمسئولیات والمطالبات واألحكام والتسویات والغرامات والتكالیف

والمصروفات (ومنھا أي مصروفات ورسوم قانونیة وتكالیف تحقیقات وأتعاب المحاماة)، في حال تعرض تمارا ألي أضرار بسببك أو

إذا نشأت أو ارتبط بإخاللك باالتفاقیة والشروط واألحكام الماثلة أو سیاسة الخصوصیة أو استخدامك أو استخدام الغیر (من طرفكم)

.للخدمات

:اإلخطارات.16

لشركةاإللكترونيالبریدإلىالمراسالتعبركتابًةاالتفاقیةھذهبموجباألخرىوالمراسالتاإلخطاراتجمیعتكونأنیجب1.16

تمارا الموضح على موقع تمارا اإللكتروني في حال كنت ترغب في إخطار تمارا أو التواصل معھا خالف ذلك، وذلك عن طریق عنوان

.بریدك اإللكتروني أو رقم ھاتفك الذي قمت بتقدیمھ لشركة تمارا وفقاً لشروط ھذه االتفاقیة

أیةأواإللكترونيبریدكعنوانفيتغییربأيفوراًإخطارناعلىتوافقفأنتإلكترونیاً،معكالتواصلمنتمكننالضمان2.16

معلومات أخرى تقدمھا لنا ونتواصل معك وفقاً لھا بما في ذلك رقم ھاتفك، من خالل تحدیث معلومات التعریف وأیة معلومات أخرى ذات

.صلة بحساب تمارا في أقرب وقت ممكن عملیاً وعند الضرورة

القضائيواالختصاصالتطبیقواجبةالقوانین.17

لوتفسرالماثلةلالتفاقیةواالحكامالشروطفيعلیھاالمنصوصباألطرافالخاصةوااللتزاماتالحقوقتخضع1.17 یتوافقبماوتؤوَّ

.وأحكام أنظمة المملكة العربیة السعودیة

العربیةالمملكةلمحاكمالحصرياالختصاصمناطشرطأوقیدودونبالخضوعاالتفاقیةھذهعلىالموافقةبموجبتتعھد2.17

السعودیة، وذلك بالنسبة ألي نزاع ینشأ عن االتفاقیة وأي من الشروط واألحكام الماثلة أو یرتبط بھا، كما تقر وتتعھد بالتنازل عن حقك

.في اتخاذ أیة إجراءاٍت قانونیة في أي مكان آخر

:واالستفساراتالتحقیقاتفيالتعاون.18

العربیةالمملكةفيبھاالمعمولواألنظمةالقانونبھیسمححدأقصىإلىتمارامعالتعاونعلىتوافقأنتاالتفاقیةھذهبموجب1.18

السعودیة، بما في ذلك الموافقة على اإلجابة الكتابیة عن أیة أسئلة أو تقدیم معلومات لمساعدة تمارا في إجراء أي تحقیق داخلي أو

.استفسار



آخرحسابأيأوالمذكوروبحسابكبكالخاصةالمعلوماتعنتماراتفصحأنعلىموافقانكتقرأنتاالتفاقیةھذهبموجب2.18

یكون، لدى المفوض للشركة السعودیة للمعلومات االئتمانیة (سمة) من خالل اتفاقیة العضویة المبرمة وقواعد العمل المقررة والخاصة

.بتبادل المعلومات و/ أو ألي جھة أخرى یوافق علیھا البنك المركزي السعودي (ساما)

:بینھاالفصلوقابلیةواألحكامالشروطاستقاللیة.19

أوالشرطذلكحینئٍذفیعتبراالتفاقیة،ھذهفيواردحكمأوشرطأيصالحیةعدمأوسریانعدمأونفاذعدمأوبطالنتقررإذا1.19

.الحكم فقط غیر نافذ دون أن یؤثر ذلك وبأي حال من األحوال على باقي الشروط واالحكام التي تظل ساریة وترتب كافة آثارھا

:االتفاقیةإنھاءسریان.20

.الورثةإلىأثرھاوینصرفساریةوتظلشروطھاعلىموافقتكإلىلإلشارةفیھتنقرالذيالتاریخفياالتفاقیةھذهتسري1.20

.سبببدونأوبسببالطرفینمنأيقبلمنوقتأيفياالتفاقیةھذهإنھاءیجوز2.20

قدمتھالذياإللكترونيالبریدعنوانإلىإخطارإرسالطریقعنبذلكبإبالغكفستقوماالتفاقیة،ھذهإنھاءتماراقررتإذا3.20

لشركة تمارا، كما توافق وتقر بموجب ھذه االتفاقیة بأن تمارا لدیھا الحق المطلق في إنھاء ھذه االتفاقیة بسبب أو بدون سبب مع عدم

.التزامھا بإبالغك بسبب إنھاء االتفاقیة

اإللكتروني،تماراموقععلىالموجودةالتعلیماتاتباعخاللمنبكالخاصتماراحسابإغالقطریقعناالتفاقیةھذهإنھاءلك4.20

.ولتجنب الشك ستبقى أنت مسؤوالً عن جمیع االلتزامات المتعلقة بحساب تمارا حتى بعد إغالقھ وقیامك بإنھاء ھذه االتفاقیة

یكنلمإذااإللكترونيتماراموقععلىالموجودةالتعلیماتباتباعوقتأيفيبكالخاصتماراحسابإغالقطلبلكیجوز5.20

ھناك أیة مبالغ مستحقة علیك لصالح تمارا بخصوص خدمات الدفع من تمارا وستبقى مسؤوًال عن جمیع االلتزامات المتعلقة بحساب

.تمارا حتى بعد إغالقھ

:االتفاقُمجمل.21

تشملكماتمارا،وبینبینكبشأنھوالتفاھموالتوافقاالتفاقتمومااالتفاقمجملوأحكامشروطمنبھاوردماوكلاالتفاقیةتمثل1.21

ما قد یطرأ علیھا من تحدیث من حین آلخر وما یتم نشره بشأنھا على الموقع اإللكتروني الخاص بنا، وتلغي ھذه االتفاقیة وتنسخ أي مما

.سبقھا من اتفاقات أخرى من أي نوع


