األحكام والشروط
تعريف

 .1ط تتركة ستتب لرط هتتي م تتدن الخدمتتة رطالعتتزودط) للعنتتتت و  /أو الختتدماو
العبرمة في ه ا افتفاة ة.
 .2إ شركة نجاحي لتنظيم الفعاليات ذ.م.م (" نجاحي"") و  /أو ال تركاو

ب .انك تحتفظ بالحق في إعادة الجدولة  ،رهنا بتوافر جلسة بديلة.
تحديد المسؤولية
 .18نحن:

أ .استتتاداد جع تتش ال تتروك واوالتتان واللتتعاناو التتتي ينعتتوأ عللقتتا الدتتر أو ال تتانو الدتتان

أو ال انو اوساسي /الدسستور أو التي تتسبب في إبعال أأ جزء متن هت ا افتفاة تة رط ترك
غلر قابل لالستادادط).

التابدتتة لقتتا هتتي وكلتتل التحصتتلل العدت اتلن للعنتجتتاو والختتدماو التتتي يب دقتتا
العوفر في الحد .

ب .قصر مسؤوللتنا تجاهك عن خرق رك غلر قابل لالستاداد على العبلت اججعتالي الت أ

 .3إ اج ت تتاراو إلت تتى طالدعلت تتلط أو طالدعت تتالءط أو طأنت تتشط فت تتي ه ت ت ا ال ت تتروك

دفدته بالفدل بعوجب ه ا افتفاة ة ؛

واوالان هي إ اراو ال ك .

ج .تحديد مسؤوللتنا تجاهك عن أأ معالاتة رستواء ن تفو فتي الد تد أو اللترر أو الدستتور)

 .4اج تتاراو إلتتى طنحتتنط أو طنحتتنط فتتي ه ت ا ال تتروك واوالتتان هتتي إ تتاراو
إلى شركة نجاحي وم دن الخدمة.
االرتباط

 .5بعوجب ه ا فانك ت ر وتوافق على أنك قد قرأو جع ش ال تروك واوالتان
ال تواردة فتتي نعتتوذج العلتتب ه ت ا رطنعتتوذج العلتتبط) وتوافتتق علتتى أ نعتتوذج
العلب ه ا مش ه ا ال روك واوالان ي لال ع ًدا بلنك و لن العزود.
.6

تؤكتتد وت تتر بفنتته تتتم إبالغتتك وأنتتك علتتى د اريتتة تامتتة بدتتدن وجتتود عالقتتة

تداقديتتة متتش نجتتااي ف عتتا يتدلتتق بالد تتد العبتترن بلنتتك و تتلن العتتزود وأ شررركة
نجرراحي غلتر مستؤولة أو ف تتحعتتل العستتؤول ة بتفأ تتلل متتن او تتلال عتتن
التسل م والوفاء والدعل او التجار،ة اللوم ة للعنتجاو والخدماو الع دمة لك.
االستثمار والدفع
.7

يجتتب أ تتتدفش لرررشركة "نجرراحي" م ابتتل العنتجتتاو و  /أو الختتدماو

التي ي دمقا العزود:
أ .مبل ت افستتتاعار فتتي مبل ت م عتتوع وااتتد عنتتد التوة تتش علتتى نعتتوذج العلتتب
من دو م اصة أو خصم أو معالاة ملادة ما لتم يتتم افتفتاق علتى ختال
ذلك ؛
ب .إذا وافق العزود علتى أنته يعلنتك التدفش بالت ست ج  ،يجتب عل تك دفتش كتل
قسج إللنا بالكامل و دو ان اع أو خصم مبل ال سج في تار،خ الت س ج.
 .8يجب أ يتم الدفش بعوجب ه ا افتفاة ة بالوسائل العحددة.
في نموذج الطلب.

عن أأ خسارة أو ضرر من أأ نوع تكبدته ف عا يتدلق بتوفلر الفرصتة لتك ل تراء منتجتاو و
 /أو خدماو العزود إلى العبل اججعالي العدفوع بالفدل بواسعتك بعوجب ه ا افتفاة ة ؛
د .استاداد جع ش العسؤول ة عن اوضرار التاع ة ربعا في ذلك على ستبلل العاتال ف الحصتر
 ،خستتارة اجي تراداو أو خستتارة التتر ت) التتتي تدتتاني منقتتا بتتفأ تتلل متتن او تتلال ف عتتا يتدلتتق
بعراجدة الفرصة لتك ل تراء منتجتاو و  /أو ختدماو العتزود أو معارستة ا وقتك بعوجتب هت ا
افتفاة ة .
القوة القاهرة

 .19إذا تم منش أو إلغاء توفلر العنتجاو و  /أو الخدماو على النحتو العنصتوع عل ته فتي

هت ت ا افتفاة تتة بس تتبب ال ل تتاء و ال تتدر  ،أو ا تتاد

ف مفت تر من تته  ،أو ار ،تتق  ،أو ان ع تتاع

الت ار الكقر ائي  ،أو الف لاناو  ،أو أأ كارثتة أختر ، ،أو إذا كتا بستبب أععتال تغب أو
إضراباو أو ععل او اجغالق  ،أو أأ أادا

أخر ،خارجة عتن الست عرة العاا ترة للعتزود ،

يجوز للعزود اسب اخت ارا تفجلل تسل م التدر،ب من الجتدول اوصتلي وف يحتق لتك الععالاتة
بافستتترداد أو أأ تكتتال ن أو نف تتاو أو خستتائر أو أض ترار أو افلت ازمتتاو التتتي قتتد تتكبتتدها أو
تتكبدها نت جة ه ا التفجلل.
عام

 .20يجب إرسال جع ش اج داراو أو العراسالو اوخر ،إلى الدنتاو،ن العحتددة فتي نعتوذج

العلب.
 .21ف يدتد عدن معارسة أو تفخلر في معارسة أأ سلعة أو اق لعر ما على أنته تنتازل
عتتن تلتتك الستتلعة أو ه ت ا الحتتق  ،وف يحتتول أأ معارستتة مفتتردة وأ ستتلعة أو اتتق دو أأ

معارسة أخر ،أو أخر ، ،أو معارسة أأ ستلعة أو اتق رختر .ف يجتوز التنتازل عتن الستلعة

 .9إذا لم تدفش لشرركة نجراحي مبلت الت ست ج بحلتول تتار،خ دفتش ال ستج لت لك

وموقدا من العر العلزن بالتنازل.
أو الحق إف كتابًا ،
ً
 .22أأ نتص فتتي هت ا افتفاة تتة يلتتو غلتتر صتتالت أو غلتتر قابتتل للتنفلت فتتي أأ اختصتتاع

دفدقا على الفتور لررشركة نجراحي دو م اصتة أو خصتم أو معالاتة ملتادة

معلنتتا  ،اتتتى
قلتتائي يجتتب قراءتتته وغ ت ار ذلتتك افختصتتاع ال لتتائي  ،إذا كتتا ذلتتك
ً
تابال للتنفلت  ،وقابتتل للفصتتل إلتتى اتتد متتا الصتتالا ة أو اجنفتتاذ  ،دو التتتفثلر
تالحا وقت ً
يلتتو صت ً

العبلت  ،فستصتتات جع تتش اومتوال العستتتح ة لتتك إلتتى العتتزود مستتتح ة و،جتتب
ودو الحاجة لعز،د من العلب.
فترة تهدئة

 .10ستتلتم إبعتتال ه ت ا افتفاة تتة إذا أبلغتنتتا كتابًتتا  ،فتتي غلتتو خعستتة ر)5
أيان ععل من توة ش نعوذج العلب ،أنك لم تدد ترغب فتي تل تي ختدماو و /
أو منتجاو العتزود عتن ر،تق التستل م أو اجرستال ربعتا فتي ذلتك عتن ر،تق

البر،تتد اجلكترونتتي) إخعتتار باجلغتتاء التتى شرررركة نجررراحي عتتن ر،تتق البر،تتد

اجلكتروني info@najahi.com :

س دلد لك العزود جع ش اومتوال  ،باستتاناء  ٪ 5متن إجعتالي ة عتة العلتب ،

على صالا ة أو قابل ة اجنفاذ لق ا الحلم في أأ اختصاع قلائي /وفية قلائ ة أخر.،

 .23ف يجوز تغللر ه ا افتفاة ة إف كتاب ًة و موقدة من العر اآلخر.
 .24إذا رأو العحلعتتة أ أأ التم متن أالتان هت ا افتفاة تتة غلتر قتانوني أو با تل أو غلتتر
قابتل للتنفلت أو يتدتتار

متتش أأ قاعتتدة أو ت تر،ش أو مرستتون أو فئحتتة  ،فلتتن تتتتفثر صتتالا ة

اوالان اوخر ،وقابللتقا للتنفل .

 .25افتفاة تتة الكاملتتة .تدتبتتر ه ت ا افتفاة تتة هتتي افتفاة تتة الكاملتتة بتتلن العتتزود و لنتتك ف عتتا
يتدلت تتق بق ت ت ا العداملت تتة وتحت تتل محت تتل جع ت تتش افتصت تتافو والترتلات تتاو والدت تترو

والتفاهعت تتاو

كرس تتون خدم تتة أو ج تتزء منق تتا قع تتش ب تتدفدقا ل تته بعوج تتب هت ت ا افتفاة تتة فت تتي

وافتفاة او الساب ة  ،سواء كانتش لفي تة أو ملتو تة بتلن أ ت ار

غلو ثالثلن ر )30يون ععل من استالن إ دار اجلغاء ه ا.

تدتبر أأ ب اناو أو تصر،حاو من أأ ر لم يتتم ذكرهتا صترااة فتي هت ا افتفاة تة ملزمتة

ال لاا

لقؤفء او ار .

 .11يج تتوز للع تتزود إلغ تتاء العنتج تتاو  /الخ تتدماو وأ س تتبب م تتن اوس تتااب
بعوج تتب إ تتدار خع تتي ل تتك .أنت تك ت تتر وتواف تتق عل تتى أن تته ف تتي اال تتة إلغ تتاء

ال ضمانات  /كفاالت

 .26تؤكد أنك انه قد تم رح لك نعاق ومتد ،العنتجتاو و  /أو الختدماو الع تعولة وت تر

العنتجاو  /الخدماو متن قبتل العتزود  ،يحتق لتك ف تج استترداد اومتوال التتي

بتتف فدال تتة العنتج تاو و  /أو الختتدماو الع دمتتة لتتك تدتعتتد علتتى ا تتائق ف تخلتتش لس ت عرة

دفدتقتا لنتا  ،وأنته ف يحتق لتك الععالاتة بتفأ تكتال ن أو نف تاو أو خستائر أو

العوفر والر ح ة من نفس ال يء غلر ملعو .

أضرار أخر ،أو افلتزاماو التي قد تتكبدها أو تتكبدها نت جة لق ا اجلغاء.

أيلتتا علتتى أ أأ ماتتال مستتتردة مستتتح ة التتدفش لتتك
 .12أن تك ت تتر وتوافتتق ً
يومتا متن
ستدفش لك من قبل العزود وسلتم إجراؤها في غلو ثالثلن رً )30
إ دار خعي باجلغاء .لن يلتو لتديك أأ معالاتاو أختر ،ضتد العتزود ف عتا

يتدلق باجلغاء بدد ذلك.

هت ا افتفاة تة أو معالتلقم .ف

موافقة

 .27أنتتش تؤكتتد بعوجتتب هت ا أنتتك توافتتق علتتى استتتخدان عنتوا بر،تتدم اجلكترونتتي فتتي ال ائعتتة

البر،ديتة ل ت

تركة نجتااي وغت ار

اجخعتار عتن العنتجتاو و  /أو الختدماو التتي ت تدمقا

شركة نجاحي و  /أو ال ركاو التابدة لقا .يتتم الحفتاع علتى ستر،ة عنتوا بر،تدم اجلكترونتي
ولتن يتتتم ن ترا أو ب دتته أو الك تتا عنتته و ت ار

ثالاتتة دو مواف تتتك الصتر،حة .يعلنتتك ات

المبالغ المستردة

نفسك في أأ وقش باستخدان رابج إلغاء اف ترام الع دن في أسفل كل بر،د إلكتروني نرسله.

 .13أنتتك ت تتر بفنتته ف يحتتق لتتك وف يحتتق لتتك الععالاتتة باستتترداد اوم توال إف

التعويض

متتن ختتالل افمتاتتال الصتتارن للبنتتدين  10و  11متتن ه ت ا ال تتانو  .أن تك ت تتر

.28أنك توافق على قبول العستؤول ة الكاملتة عتن ترائك وم تاركتك و  /أو نتتائت أأ قت ارراو

ك لك بف ه ا رك أساسي لق ا افتفاة ة ال أ ندتعد عل ه.
تحويل التذاكر

تتتم اتخاذهتتا بدتتد التتور أأ متتن دوراو أو فدالللتتش شررركة نجرراحي .ف ت بتتل شررركة نجرراحي

والك ان تتاو التابد تتة لق تتا وال تتركاو الزملل تتة وأأ م تتن معاللق تتا أأ مس تتؤول ة وف مس تتؤول ة ول تتن

 .14في االة عدن قدرتك علتى التور الفدال تة  /الحفتل الت أ قعتش بحجتزا

تدوضك عن أأ وجع ش التكال ن والنف او والخستائر واوضترار والععلو تاو التتي قتد تتكبتدها

ودفش ثعنه  ،يعلنك تحو،ل الت كرة إلتى ضت ن جديتد مر تت يخلتش جخعتار
كتابي لنا متش تفاصتلل افتصتال الكاملتة للحاضتر الجديتد العر تت  ،قبتل 14
يون ععل على اوقل من بدء الحد  /الفدال ة.
الزمان والمكان
 .15يعنحتتك التتدفش الكامتتل الختتاع بتتك إملان تتة التتدخول فتتي اتفاة تتة ماا ترة
مش مزود الخدمة لتل ي منتجاو و  /أو خدماو مزود الخدمة .
 .16تؤكد أنك أععلش عنتوا بر،تد إلكترونتي صتالت فتي نعتوذج العلتب .لتن
يلتو العتزود مستًوفً و  /أو يتجعتل العستؤول ة عتن أأ تتفخلر و  /أو ف تل
في توصتلل العنتجتاو و  /أو الختدماو إل تك نت جتة لف تلك فتي تتوفلر /ت تديم
عنوا بر،د إلكتروني صالت.
 .17أن تك توافتتق علتتى أ العتتوفر يحتتتفظ بتتالحق فتتي تدتتديل أو إلغتتاء مواعلتتد
أأ فدال ة وتار،خ وملا و  /أو استبدال سب لر بفأ تدر،ب ماا ر.
سو

يخعرم العزود خع ا بالتغللراو التي تم إجراؤها و:
أ .ف يحتتق لتتك الععالاتتة باستتترداد اوم توال أو أأ تكتتال ن أو نف تتاو أو

خستتائر أو أض ترار أو الت ازمتتاو قتتد تتكبتتدها أو تتكبتتدها نت جتتة لق ت ا اجلغتتاء /
التدديل  /التغللراو.

أو تتكبدها نت جة لق ا ال ارراو.
 .29أنك توافق على أ أأ ق ارراو راء ف تتفثر بفأ عالقتة أو مدتامالو ستاب ة متش شرركة
نجرراحي و  /أو أأ متتن مستتؤوللقا أو متتدير،قا أو موأفلقتتا أو معاللقتتا .إذا دخلتتش فتتي عالقتتة
تداقدية مش العتزود فتي  /أو بدتد الحتد

 ،ففنتش تفدتل ذلتك علتى مستؤوللتك الخاصتة  ،وت تر

بتف شركة نجاحي ف يتحعتل أأ مستؤول ة أو مستؤول ة ف عتا يتدلتق بتفأ ع تود أو عالقتاو تتم
إبرامه ساب ة مش شركة نجاحي و  /أو أأ من مسؤوللقا أو متدير،قا أو موأفلقتا أو معاللقتا.
إذا دخل تتش ف تتي عالق تتة تداقدي تتة م تتش الع تتزود ف تتي  /أو بد تتد الح تتد

 ،ففن تتش تفد تتل ذل تتك عل تتى

مستتؤوللتك الخاصتتة  ،وت تتر بتتف شرررركة نجررراحي ل ستتش مستتؤولة عتتن أأ ع تتود أو عالقتتاو
مبرمة بلنك و لنك وف تتحعل أأ مسؤول ة ف عا يتدلق ب لك .مزود.
 .30أنك ت ر وتوافق على أنه في الن أ عر

م تدن الخدمتة فتي هت ا الحتد

بعواف تة متن

شررركة نجرراحي  ،ف تتحعتتل شررركة نجرراحي أأ مستتؤول ة عتتن دقتتة أو مالءمتتة أأ مدلومتتاو
م دمة في الحد

من قبل العزود.

نحتفظ بالحق في تغللر ال روك واوالان بعوجب إ دار مسبق

