
 

 اتفاق�ة االستخدام

كة   االتصاالت  نقدم(موقع رسائلنا)  الدول�ة    روازننحن �ش الصادر من هيئة  خ�ص  ال�ت الجماع�ة وذلك بموجب  تقن�ة  و   خدمة رسائل 
الصادرة من هيئة األنظمة  اللوائح و بما ال يتعارض مع  خدمة الرسائل النص�ة  ستفادة من  تكم لال ) ونظرا� لرغب32- 10- 291رقم (  المعلومات
   وتقن�ة المعلومات: االتصاالت 

امات  او�ً  � كة _ ال�ت  : روازن�ش

نت -1    .  www.oursms.net توف�ي نظام مخصص للخدمة عن ط��ق شبكة اإلن�ت

 الخدمة. ا� النظام لتمكينه من استخدام المستخدم او العم�ل دخول لتقد�م كافة الخدمات الفن�ة  -2

نت.   -3 ي ليتم إرسالها ع�ب االن�ت
ة للطرف الثائف  توف�ي خدمة إرسال الرسائل القص�ي

ي حالة حدوث أي عطل أو خلل   �ةضمان استمرار  -4
 إعادة الخدمة بأ�ع وقت ممكن.  يتم  الخدمة و�ف

 االحتفاظ بارش�ف الرسائل المرسلة لمدة سنة واحدة فقط. يتم  -5

 
�
امات ا ثان�ا �  : لمستخدم او العم�ل_ ال�ت

   الرسائل. استخدام النظام المخصص لخدمة إرسال  -6

 . وتقن�ة المعلومات أن تكون الرسائل المرسلة متوافقة مع انظمة ولوائح هيئة االتصاالت  -7

 . معالجة كافة األخطاء الناتجة عن أعمال موظف�ه  -8

ي ترد من العمالء ف�ما يتعلق بالرسائل المرسلة إليهم عن ط��ق  -9  .  كم�س��ة الشكاوى الئت

ي  -10
 الرسالة قبل إرسالها.  نص التأ�د من فحوى وصحة المعلومات الواردة �ف

 ال �حق للمستخدم او العم�ل ب�عادة بيع الرسائل ألي عم�ل اخر.  -11

 � ��ة معلومات الدخول للحساب. يتحمل المستخدم او العم�ل مسؤول�ة الحما�ة والحفاظ ع -12

ي وهو مستخدم  أن يتم التح��ل المبالغ المال�ة  �جب   -13
 . الموقعبالفع�ي الحد حساباتنا البنك�ة الموضحة    الرسائلمن العم�ل النهائئ

 
�
 _ أحكـــــام عامـــــــة:  ثالثا

ي حانتحمل ال   -14
ار �ف  . االتفاق�ةموجب هذا بإنهاء الخدمة أو إخالل ل  المسؤول�ة عن الخسائر واأل�ف

    إضاف�ة علينا. طلب خدمات أخرى وترتب ع� ذلك تكال�ف مال�ة عن بدفع تكال�ف إضاف�ة كم  مطالبلنا �حق   -15

الفوري للخدمة  لنا  �حق   -16 الرج�ع    والحساباإل�قاف  ي   ل�م، دون 
ي ارسال     حال�ف

أو تح���ف أو برامج ذات طابع جن�ي                    رسائل 
 .   او تخالف أنظمة هيئة االتصاالت والفضاء والتقن�ة

 

 : مــــــــــــــــــــــــــــــاالس

 اسم الجهة: 

 :           عـــــــــــــــــــــــالتوق�

 

 

 : مــــــــــــــــــــــــــــــــالخت
 

http://www.oursms.net/

