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وط  "رتوش"تطبيق لواالحكام  الشر
 

 المقدمة -1
ي 
وط واألحكام عىل ال "رتوش"تطبيق نرّحب بكم ف  وعىل جميع أقسامها  تطبيق. تنطبق هذه الشر

وط واألحكام  مرجع  لها 
يييييييييييييير شيييييييييييييييت  األ هذه الشي

ُ
ي ت
نت التابعة لها التر تطبيق  وفروعها ومواقع اإلنتر

 نييييييييي يييييييييام أ ييييييييير.  وأي iOS لييييييييينييييييييي يييييييييام "رتيييييييييوش"تيييييييييطيييييييييبيييييييييييييييييييق و  Android   لييييييييينييييييييي يييييييييام "رتيييييييييوش"
 

وط واألحكام الحالية.  ةخدمال مقدم و أ ، يقر العميل "رتوش"تطبيق عند زيارة  موافقته عىل الشر
 . تطبيقوإن كنت ال توافق عليها، فعليك عدم استخدام هذا ال

وط مع وقييت ا ر، وتي تنطبق عىل جميع الخييدمييا  سيييييييييييييييوا  
يييييييييييييير يجوز تعييديييل هييذه البنور والشي

ة. والموجب اال    عىل  ة أو ةت  مغارر وفتحه وتصيييييييييدحه واسيييييييييتخدامه أو  تطبيقنا بصيييييييييورة مغارر
 باسييييييييييم 

ا
ي اشييييييييييار اليها فيما جميعا

 مع تطبيقاتنا مع   م أي منصيييييييييية مهما تاع يوالتر
ا
اسييييييييييتخدام أيا

عم   / زائر، زائريع /  عمييييل،موجيييب اسيييييييييييييييتكميييام الحج  فييي نيييك أنيييت يبصيييييييييييييييدييية "( و/أو برتوش"
،صالونا  / معهد  صالون،مستخدمي   /  مستخدم، مقدم  دمة، مقدمي  / معاهد صحية صحي
ي ترر أرناه يبما  ( دما 

وط التر يييييير تقر وتوافق عىل أنك قد قرأ  وفهمت وتوافق عىل البنور والشي
ي ذلك بيان الشية(. 

 ف 

ي والنيتها التحتية و دمة حج   التطبيقان هذه الصيييييييييدحا  ومحتو  
 دما  الصيييييييييالون النسيييييييييا  

م ي تشكل هذ فالمت  
نت التر  "رتوش"تطبيق أررة ، تعتتر ملكية  اصة ليييييييي ا التطبيق عتر شغاة االنتر

ي تقوم بتشغيل 
ي اشار اليها فيما يىلي باسم  التطبيقا ، التر

أو نحع(  "رتوش"تطبيق وإرارتها يوالتر
ر أرناه.  ي ستر

وط التر  وتي متوفرة ل ستخدامك بحسب البنور والشر

نت يتم مع   لها خدمةال مقدمي  / نقدم م يالصالونا  تطبيقف ننا مع   م ال (  دمة عتر االنتر
ي يقيييدمهيييا الصييييييييييييييييييالون

م اإلع ن عع جميع أنوا  الخيييدميييا  التر للحج  وكيييذليييك نمن  زوار  بيييالمت  
ة. وعند الحج  مع   م  الصيييييييالونا مع  امكانية حج  الخدما  عند أي   التطبيق بصيييييييورة مغارر
( مع م ور الخدما  يال  "رتوش"تطبيق 

ا
ة يمل مة قانونا م ع قة تعاقدية مغارر ( صالون، ف نك تتر

 مع اجرا  الحج  ف ننا سييييييييييييوا نقوم بدور الوسييييييييييييي  ب نك والي   
ا
الذي قمت بحج   دماته. والد ا

بيانا  الحج  الخاص بك األ م ور الخدمة  (، وسيييييييييييييييوا نقوم بتوجيهصييييييييييييييييالونم ور الخدمة يال
ي يال
 . (صالونالمعت 

ي نعلنها تعتمد عىل المعلوما   الصيييييييييييالونا وعندما نعرض عليك أي  دما  
ف ن المعلوما  التر

ي قدمها لنا م وري الخدمة يال
(. ويتحمل م وري الخدما  المسيييياوليا  الةاملة عع صييييالونا التر

ي تحديث جميع األسيييييييييييييييعار وتوافر المعلوم
ي ترر ف 
تطبيق ا  ويتحملون مسييييييييييييييياولية المعلوما  التر

، وأننا ال نسيييييييييتطيع التحقق مع رقة المعلوما  وصيييييييييحتها وكدايتها وال ن يييييييييمع ذلك وال  "رتوش"
نسييتطيع تحمل مسيياولية أي أ طا  أو توقخ للخدما  يسييوا  جسييأب وجور أي عطل أو اصيي   

أو   فييه(. وال نتحمييل مسييييييييييييييياولييية عييدم رقيية للتطبيق او تحييديييث موقييت و/أو رائم أو صييييييييييييييييييانيية 
ي ذلك األسيييييعار 

المعلوما  أو أي ت يييييليل أو أي  طا فيها أو عدم تقديم المعلوما  ال زمة يبما ف 
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ي 
نامج ال اشيييييييييييييييكل وال يعتتر توصيييييييييييييييية أو "رتوش"تطبيق وتوافر الخدمة( المعروضيييييييييييييييية ف  . وهذا التر

 عىل جورة الخدما  أو مستواها أو تقييم أي  
ا
 دمة يتم تقديمها. تصديقا

 ما أننا نوفر  دماتنا ألةراض االسيييتخدام الشيييخ يييي فق  ولاال ألةراض االسيييتخدام التجاري أو 
ييييييييي  لك اعارة بيع أو اسييييييييييتخدام أو   عىل ذلك ف نه ةت  مسي

أي أنشييييييييييطة أو أةراض تنافسييييييييييية، والنا ح
أو برامج  اضيييييافة أي رواب  أو نسييييي  أو تقييم أو عرض أو تحميل أو نسييييي  أي محتو  أو معلوما 

ها عىل   . التطبيقأو  دما  يتم توفت 

 "رتوش"تطبيق ع جورة وتييارييية هييذه الخييدمييا . المسييييييييييييييياولييية بمدررهم ع صيييييييييييييييييالونييا يتحمييل ال
نيييت المتوفرة عىلبوابيييا  اليييدفع  التطبيق. مسيييييييييييييييوولييية فق  عع توفت   تطبيق  عتر شيييييييييييييييغاييية االنتر

ا  مواقعيمتلكهييييييا ويتوأل ارارتهييييييا  را  ييييييالييييييث وتي  "رتوش" م ورة لخييييييدميييييية الييييييدفع، وهم الدت  
هم والميياسيييييييييييييييتر يارر   مع العميييل وال وةت 

ح
تطبيق عىل أن  صيييييييييييييييييالونيا ي"بوابيا  اليدفع"(. ويوافق   

ي يقييدمهييا م وري بوابييا  الييدفع  "رتوش"
لع يتحمييل أي مسييييييييييييييياولييية مهمييا تاع عع الخييدمييا  التر
ي جميع االحوام لع يرفع أي ق يييييية ضيييييد 

عع الخدما   "رتوش"تطبيق ويوافق العميل عىل أنه ف 
ي حام نشييييو  أي مشييييكلة تتعلق بالدفع عتر م وري  دما  

ي يقدمها م وري بوابا  الدفع. وف 
التر

والذي يجوز له،   "رتوش"تطبيق ف ن العميل يمانه التواصييييييييل مع  صييييييييالونبوابا  الدفع أو مع ال
 بنا ح عىل ما يراه، مساعدة العميل ان أماع. 

وط التالي يييييييييييييير ي أي وقت و ما أن البنور والشي
ها بالةامل أو بصيييييييييييييييورة ج ئية ف  ة يماع تعديلها أو تغيت 

وط  يييير ي عليك زيارة هذه الصيييييدحة بصيييييورة رورية لمراجعة البنور والشي
رون اإل طار المسيييييبق، ينغل 

 حتر تاون عىل رراية باي تعدي   مل مة لك. 

وط  تطبيقللان اسيييييييييييييييتخدامك  يييييييييييييير  مع جهتك للبنور والشي
ح
ا  اشيييييييييييييييكل قبوو بعد اجرا  هذه التغت 

ي الوقييييت الحيييياألي أو 
وط ف  يييييييييييييير ام بهييييذه البنور والشي ي حييييام عييييدم موافقتييييك عىل االلتر 

الجييييديييييدة، وف 
 . الد وم اليه التطبيق او المستقغل يجب عليك عدم استخدام 

 "رتوش"تطبيق  استخدام  -2

ي حاله توافرها عىل شيييييغاة  التطبيق ( يمانه الد وم األ صييييياحب صيييييالونأي شيييييخي يعميل أو 
ف 

نت، ويماع إلرارة  نت ألي سييييييييييييأب مهما  تطبيقأن ترفع ال  "رتوش"تطبيق االنتر عع شييييييييييييغاة االنتر
 أوقد تقوم بتعديل المحتو  والخدما  رون ا طار مسييييييييييبق، ولع تتحمل ارارة 

ا
ياع تراه مناسييييييييييغا

ي حام عدم توافر  "رتوش"تطبيق 
ي أي وقت أو ألي مدة التطبيق المسييييييييييييييياولية ف 

أو أي ج   منه ف 
 وألي سأب. 

 بييانيا   تطبيقيتحميل العمييل المسييييييييييييييياوليية بمدرره عع ر وم أي  را  ياليث األ ال
ا
مسيييييييييييييييتخيدميا

 العميل الشية المسجلة لدينا. 
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 طبيقتاسا ة  استخدام ال -3

ي تقدمها 
صحيحة و املة ورقيقة، وتتعهد بتحديث  طبيقف  التأنت تتعهد بان جميع البيانا  التر
ي جميع االوقا  و 

ي حام وجور أي  سيييييييارة تنشيييييييا تهذه المعلوما  ف 
تحمل المسييييييياولية بمدررا ف 

ي عرض معلوماتك. 
 عع  طا ف 

 عع أي سو  استخدام لل
ا
تطبيق مع قغلك. ويجوز إلرارة  تطبيق ما ستتحمل المساولية شخصيا

: أن تتخذ أي اجرا    "رتوش" ي حام قيامك باي مما يىلي
ي ف 
ي او جنا  

 قانو  

وسييا   - وسييا  والرمجيا   ب  ة عع معرفة م ل فت   Trojans, Worms, Logicأن تد ل فت 
Bombs, Time Bombs, Keystroke Loggers, Spyware, Adware  أو أي موار أ ر  أو
ي ياون لها تا ت  عاشيييييييي عىل تشيييييييغيل برامج الةمبيوت

ر أو ماوناتها يأو تاون برامج أو شيييييييدرا  والتر
 للمنصة. 

ا
را  مصممة( لكي تسأب ض 

فر اليذي يتم تحمييل ال - ي األ السيييييييييييييييت 
علييه أو أي  تطبيقاليد وم أو محياولية اليد وم الغت  القيانو  

نامج.  فر أو جهاز  مبيوتر أو قواعد بيانا  مرتغطة مع التر  ست 

نامج عتر هجوم تدمت  الخدما  أو هجوم تدمت  الخ -  دمة الموز . مهاجمة التر

نامج ألي سأب قد يتناقض مع القانون أو السياسة العامة.  -  استخدام التر

 التسجيل -4

ي حام ا تيارا التسيييييييييييييجيل عىل 
ف نك توافق عىل تقديم بياناتك الحالية الةاملة  "رتوش"تطبيق ف 

ي نموذ 
ي ترر ف 
ي ذلك بيانا  االتصييييييام بك والتر

ج والصييييييحيحة والدقيقة والحدي ة عع ندسييييييك بما ف 
يييية  حج  الخدمة. ان بيانا  التسييييجيل والمعلوما  األ ر  المحدرة عنك تخ ييييع لسييييياسيييية الشي

ي أن اسييجل عىل 
 "رتوش"تطبيق المطغقة لدينا. ويجوز لةل شييخي يغلم مع العمر السييع القانو  

 التسييييجيل بصييييدة مسييييتخدم  18، وال يحق لمع هم أقل مع 
ا
م بعدم التعامل أو  التطبيقعاما ويلتر 

 . تطبيقلاستخدام ا

ي ايقاا أو الغا  أي تسيييييييييييجيل أو بيانا  تسيييييييييييجيل/ بيانا  مرور  "رتوش"تطبيق ويحتدظ 
بحقه ف 

ي حام أسيييييييييا  المسيييييييييتخدم اسيييييييييتخدام ال التطبيقعىل 
 المحتو  الذي يد له  تطبيقف 

ا
و صيييييييييوصيييييييييا

ي يحدرها ال
ي قسييييييييييم الحق. و ما أن ارارة  تطبيقالمسييييييييييتخدم التر

ر ف  ي سييييييييييتر
لع  "رتوش"تطبيق والتر

ي تنشييييييييييييا عع عدم مقدرة المسييييييييييييتخدم تتحمل 
ر مهما ياع والتر المسيييييييييييياولية عع أي  سييييييييييييارة أو ض 

 . تطبيقالوصوم ألي مع صدحا  ال
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 حساب الع و و لمة الش

انك سييييييوا تتحمل مسيييييياولية الحداة عىل رية  لمة المرور وحسييييييابك و ما أنك سييييييوا تتحمل 
ي تحد  باسييييييييتخدام  لمة

المرور الخاصيييييييية بك أو مع  المسيييييييياولية الةاملة عع جميع األنشييييييييطة التر
 : ي
   م حسابك. وتوافق وتقر أنه يجوز لك انشا  حساب واحد فق  وتوافق عىل اا ر

ي لةلمة المرور والحسيييييييياب الخاص  "رتوش"تطبيق . أن تخطر 1
 عع أي اسييييييييتخدام ةت  قانو  

ا
فورا

 بك. 

تطبيق . ولع يتحمل تطبيق. أن تتاكد بانك قد  رجت مع حسييييييييييييابك مع انتها  اسييييييييييييتخدامك لل2
ام بهذه الج ئية مع  "رتوش" ي االلتر 

ر ينشييييييييييا عع تقصييييييييييت  م ف  أي مسيييييييييياولية عع أي  سييييييييييارة أو ض 
 البنور. 

 المراس   واالتصاال   -5

 : ي
 عند استكمام الحج  ف نك توافق عىل است م اا ر

ي حام ت ويدنا بالعنوان اال . 1
ي أقرب وقت بعد الحج يف 

ونية نرسيييييييلها اليك ف  ي لرسيييييييالة الكتر
و   كتر
وييييدا بيييالمعلوميييا  عع حج ا ونعطييييك معلوميييا  وعروض محيييدرة فيميييا ليييه  الخييياص بيييك( لتر 

 ع قة بحج ا والخدما . 

ي الحج . 2
ي للتاكد مع صحة رقم الهاتخ المذكور ف 

 . اتصام هاتف 

ونية بعد قيامك بالخدمة وذلك لتقييم تجرالتك مع الصييييييييالون. ير ر اال    عىل 3 . رسييييييييالة الكتر

 بنا لمزيد مع المعلوما  عع  رق التواصل معك.  سياسة الشية الخاصة

ومع أجل اسيييتكمام وتامي   حج ا حسيييب األصيييوم المرعية يجب عليك اسيييتخدام عنوان بريدا 
يد  ي كتابة التر

، وأننا لع نتحمل أي مسييييييياولية عع أي أ طا  ف  ي ورقم هاتدك الصيييييييحيحي  
و   اإللكتر

ام للتحقق مع التر   
ي يلع ياون علينا أي التر

و   ( أو رقم الهاتخ ةت  الصحي يد اإللكاإللكتر ي
و    . تر

 المحتو  الذ  يد له المستخدم -6

باسييتخدام بيانا  التسييجيل، وهذا الحسيياب  تطبيقيماع للعميل أن ينشيير  حسييابه الخاص عىل ا
سييييييييوا يمنحه المرور األ المزيد مع الخصييييييييائي األسيييييييياسييييييييية والمحتو  والعروض الخاصيييييييية عىل 

 . تطبيقال

ي أي 
ونية األ  دمة العم   ويماع للعميل ف  أن يقوم بإلغا  حسيييابه عع  ريق ارسيييام رسيييالة الكتر

ي أقرب وقت  "رتوش"تطبيق وسيييييييييييييتقوم ارارة   لدينا 
بغذم قصيييييييييييييار  جهورها إليقاا الحسييييييييييييياب ف 

 مماع. 

ي تم تحميلها عىل ال
عع  ريق المسييييييييتخدم مع   م  تطبيقيجب أن تاون جميع المحتويا  التر

 عىل بياناته الشخصية واليانا  االتصام وأسما  
ا
ي ذلك ولاال حسا

حسابه صحيحة و املة بما ف 
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المسييييتخدمي   واالسييييما  المسييييتعارة والتعليقا  والمراجعا  والصييييور وجميع المعلوما  األ ر  
ر ألي  را  ييالييث وال يجييب أن  ي أي ض 

تنتهييك حقوق ويجييب أن ال تسيييييييييييييييأييب هييذه المعلومييا  ف 
ي 
 . المملكة العرالية السعوريةالسياسة العامة أو اال  ق العامة أو القواني   المطغقة ف 

بنييييا ح عىل مييييا تقرره اإلرارة تعييييديييييل أو حييييذا  "رتوش"تطبيق ل  مييييا أن العميييييل يوافق بييييانييييه يجوز
. وي يييييييييييييييمع العميل ويتعهد ويقر أمام  يييييييييييييير يييييييييييييير أو حتر رفض النشي تطبيق المحتو  قغل أو بعد النشي

 أن المحتو  الذي أضافه:  "رتوش"

ييييييييييييييية أو 1 . ال ينتهك حقوق النسييييييييييييييي  أو حقوق قواعد البيانا  أو الع ما  التجارية أو حقوق الشي

 النشر أو حقوق الملكية أو الحقوق األ ر  ألي شخي أو ألي جهة. 

 . ال يحتوي عىل مارة مس اة ألي شخي. 2

ل معلوما  أو يحتوي عىل أي تدلاال . يحتوي عىل معلوما  م يييييييييللة أو ةت  صيييييييييحيحة أو يغد3
ي هوية أو االرعا  بالتغعية ألي شخي أو كيان آ ر. 

 ف 

ي يملكهيييا أي  را  ييياليييث م يييل الحقوق 4
. ال ينتهيييك الحقوق القيييانونيييية والحقوق االئتميييانيييية التر

 التعاقدية أو بنور ال قة. 

ويييييج أو المسيييياعدة عىل ممارسيييية التميت   5
يييي القائم عىل الجنال أو . ال يقوم باالرعا  أو التر العنسي

 الديع أو الجنسية أو اإلعاقة أو التوجه الجنشي أو العمر. 

 . ال ينتهك أي قانون أو الئحة أو مرسوم أو قاعدة أو تن يم مطبق. 6

ام المحتو  الييذي قييدمييه المسيييييييييييييييتخييدم مع القييانون المطبق أو اللوائ  المييذكور  ي حييام عييدم التر 
وف 

ي حام تعرض 
ر ف ن المسييييييييتخدم يتحمل المسيييييييياولية  "توشر "تطبيق أع ه وف  ألي  سييييييييارة أو ض 

ر.  "رتوش"تطبيق الةاملة عع ذلك ويوافق عىل تعويض ارارة   عع أي  سارة أو ض 

ي ف ن 
ي حام احتوا  المحتو  الذي قدمه المسيييييييييييييتخدم عىل ايحا ا  أو م يييييييييييييمون جنا  

تطبيق وف 
ي تمريره األ السيييييييييلطا  المختصييييييييية وأن يعل "رتوش"

ع عع هوية المسيييييييييتخدم ألي يحتدظ بحقه ف 
 مع حقوقه. 

ا
 أليا
ا
  را  الث قد يدعي بان المحتو  الذي قدمه المستخدم اشكل انتهاكا

 عع البيانا  الشييخصييية المحمية بموجب القانون والموجب سييياسيية الخصييوصييية ف ن أي 
ا
والعيدا

سييييييييييييوا يتم اعتغاره ةت  ري وةت  شييييييييييييخ ييييييييييييي وال يخ ييييييييييييع تطبيق محتو  آ ر يقدمه العميل لل
 واعد الملكية. لق

ها المسيييييييييتخدم عىل  يييييييير ي ينشي
سيييييييييوا تاون مرتغطة باسيييييييييم  التطبيقكذلك ف ن  افة المحتويا  التر

ي وقت التسجيل. 
 المستخدم الخاص به الذي أنشاه ف 
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 الحج  -7

 اسيييييييييييتخدام محرا الغحث عىل 
ا
 أو زائرا
ح
  "رتوش"تطبيق يمانك سيييييييييييوا  كنت مسيييييييييييتخدما ُمسيييييييييييج 

تها يعىل سبيل الم ام الجنال  ي ا تر
للغحث عع صالون أو معهد صحي عىل أساس المد    التر

 والموقع ونو  الخدمة ووالخدما  والتوقيت(. 

ف نك تقغل سييييييييييييياسيييييييييييية الخصييييييييييييوصييييييييييييية والع قة التعاقدية  "رتوش"تطبيق عند الحج  عع  ريق 
 الناتجة عع ذلك مع الصالون. 

 ف ن الحج
ح
 للحج  وإذا كنت عمي  ُمسيييييييج 

ا
ي سيييييييوا يتم تاكيده عع  ريق اسيييييييت م تاكيدا

  المعت 
ي تم حج ها. 

  والذي اشتمل تارييييي  وتوقيت الحج  وسعر الخدما  التر

ي 
ي ف نه ينغل 

و   يد االلكتر ا عنوان التر
بالنسيييييغة للمسيييييتخدمي   ةت  الُمسيييييجلي   والذيع ال يرةبون بتر

ي لحدظ ر 
قم الحج . وال توجد أي عىل العميل تصييييييييييييوير شيييييييييييياشيييييييييييية صييييييييييييدحة ملخي الحج  النها  

لع يتحمل أي مسييييييياولية عع ت ويد   "رتوش"تطبيق  ريقة أ ر  لحدظ رقم الحج  ولذلك ف ن 
  هذا الرقم للعميل ةت  الُمسجل. 

 ان عملية الحج  تسم  لك بدحي وتعديل أي أ طا  قغل تاكيد الحج . 

 االحتديياة بنسيييييييييييييييخيية  ييا غييا  عع اجرا  اذا ا تر  الييدفع عع  ريق بوابييا  الييدفع فيجييب عليييك
 المعاملة. 

 

 المواعيد - 8

يييييييييييييير  ةلجييياهزييييايجيييب عىل العمييييل  ة رقيييائق. لقيييد تم حج  الموعيييد قغيييل موعيييده المحيييدر بميييدة عشي
ي حام عدم قدرة العمييل عىل 

ي الصييييييييييييييييالون، وف 
وتاكييده بنيا  عىل اتاحة الموعد وتوفر المختي ف 
ي الموعد المحدر ف نه يجب عليه التوا

. "رتوش"تطبيق صيييييييييل مع  دمة العم   لد  الوصيييييييييوم ف 

 قد يوري األ تخديض الوقت المخصييييييييي 
 
ويجب أن ياون العميل عىل رراية بان وصيييييييييوله متا را

لخييدمتييه ممييا يقلييل مع كدييا ة وفعييالييية الخييدميية والييالتيياكيييد فيي ن هييذا األمر سيييييييييييييييوا يو ر عىل تمتع 
 .العميل بالخدمة

 الخدما 

ي ت هر عىل 
سيييييييييييتخدم  "رتوش"تطبيق جميع الخدما  التر

ُ
والصيييييييييييور و/أو مواصيييييييييييدا  الخدما  ت

التاكد أن جميع المعلوما   صييييالونا طلب مع الي  "رتوش"تطبيق فق  ألةراض التوضييييي ، لذا 
ي يقدمها ال

ي ال صييييييييييالونا التر
صييييييييييحيحة ورقيقة و املة وال  تطبيقويتم عرضييييييييييها عىل صييييييييييدحتهم ف 

تحقق مع أي معلوما  يتم ال يمانه ال "رتوش"تطبيق تعاال صيييييييييييييييورة م يييييييييييييييللة باي  ريقة. ان 
المسييياولية بمدرره عع التاكد بان جميع  صيييالون. ويتحمل  ل صيييالونا تقديمها الينا عع  ريق ال
 متوافرة وقد تم وصدها بصورة رقيقة.  تطبيق دماته المدرجة عىل ال
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عع أي أمور  بية أو صيييييييييييييييحية و/أو  صييييييييييييييييالون ما أن العميل يتحمل المسييييييييييييييياولية بمدرره تغليم ال
   اصيييييييييييييييية قد تو ر عىل الخدما  أو قد تتا ر بها الخدما  يعىل سيييييييييييييييبيل الم ام ولاال احتياجا

 الحس الحساسية المرضية والمشك   الصحية(. 

9 - )  تغت  الحج  يااللغا  والتغت 

ي اعييارة جييدوليية موعييدا يالتوقيييت/ التييارييييي ( أو الغييا   .1
 وترةييب ف 

ح
 ُمسيييييييييييييييج 

ح
اذا كنييت عمي 

ة  عع  ريق الحج  بعد اسيييييت مك ايميل التاكيد فانه يجوز لك الغا  أو تغيت  الحج  مغارر
 . رار أي مغالم مدفوعة ال يحق للعم   استر و تطبيقال

ة المتاحة مع   م ساليماع تغيت  الموعد   م  .2  . ياسة الصالوندتر

ي حام تعديل أو الغا  الحج  بنا ح عىل  لب ال
تطبيق سيييوا يقوم بإ طار  صيييالونف ن ال صيييالونف 
 . "رتوش"تطبيق الذي بدوره سوا يقوم بتحديث جدوم أعمام الصالون عىل   "رتوش"

ورة مع قغل ال ي  ي حام الغا  الموعد للسي
اسييتخدام بيانا  االتصييام  صييالونف نه ال يجوز لل صييالونف 

ي قام 
ويد  "رتوش"تطبيق الخاصة بالعميل والتر  لسياسة الخصوصية ف نه  الصالونبتر 

ا
بها، و غقا

ي 
 حتر تتواصل مع العميل.   "رتوش"تطبيق يجب عليه التواصل مع  دمة العم   ف 

 عدم الح ور

م فييي ن العمييييل يوافق عىل أن  ي المت  
ي حيييام عيييدم ح يييييييييييييييور العمييييل األ موعيييده ف 

تطبيق حتدظ يف 
ي حرمانه مع المرور األ البحقه  "رتوش"

 .مرة  انية أو حتر استخدامه تطبيقا ف 

 الدفع -10

ي يتم عرضييها عىل الصييدحة الخاصيية با
ها  تطبيقعىل ال لصييالونان أسييعار الخدما  التر يجوز تغيت 

 . صالونمع وقت ا ر بنا ح عىل القرار الحسي لل

ي  تطبيقيحتوي ال
عىل المعلوميييا  الخييياصيييييييييييييييييية بعيييدر مع الخيييدميييا ، وعىل الرةم مع الجهور التر

ي يقدمها  عىل   "رتوش"تطبيق يغذلها 
لخدماتهم قد التطبيق ف ن بعض األسيييييييعار والمعلوما  التر

المسييييييييييييييياولية عع هذا األمر بمدرره  صييييييييييييييييالونويتحمل التاون ةت  صيييييييييييييييحيحة/ أو لم يتم تحدي ها 
 ويتحمل المساولية أي ا عع تحديث المعلوما  واإلبقا  عليها رقيقة و املة. 

نت مع   م بوابا  الدفع سوا يتحملها ال تب عىل الدفع عىل االنتر  . صالونأي ندقا  تتر

ا والماستر ارر.  "رتوش"تطبيق يقغل   الدفع باستخدام الدت  

 افة اإلجرا ا  ال زمة للتاكيد عىل أن بوابة الدفع متوافرة وتعمل   "رتوش"تطبيق ذ سيييييييييييوا يتخ
ي جميع األوقا  ولكع ال

ال ي ييييييييمع الوصييييييييوم المسييييييييتمر وةت  المنقطع األ  تطبيقبصييييييييورة جيدة ف 
  "رتوش"تطبيق بوابييية اليييدفع حييييث أنهيييا مملوكييية لطرا  ييياليييث اليييذي يتوأل ارارتهيييا. كيييذليييك فييي ن 

الجة رفعا  العميل بصيييييييييييورة فورية ولكنه قد ياون مع الصيييييييييييعب توقع المدة يحاوم أن يومع مع
ال منية ال زمة السيييييييييييييييتكمام عملية الدفع حيث أنها تعتمد عىل العديد مع العوامل الخارجة عع 
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ي الن ام البنكي أو شيييييييييييييييغكا  الغطاقا . وأحيانا يتم  "رتوش"تطبيق نطاق سييييييييييييييييطرة 
م ل التا ت  ف 

الدفع جسييييأب اجرا ا  الصيييييانة أو اإلصيييي   أو ار ام  دما  جديدة.  توقيخ المرور األ بوابا 
ي حام حدو  أي انقطا  مخط  له لبوابة الدفع وسيييييييييييوا  تطبيقوسيييييييييييوا اسيييييييييييل ال

إل طار م ف 
ي أقرب وقت مماع. 

 استخدم مساعيه إلعارة بوابة الدفع للعمل ف 

 
ا
لهذا اال تيار ف ن العميل  بالنسييييييغة لةافة الحجوزا  يماع للعميل ا تيار الدفع للصييييييالون. و غقا

ة لل تطبيقيمانه الحج  عع  ريق ال ي الموعد المحدر له.  صيييييييييييييييالونولكنه يدفع بصيييييييييييييييورة مغارر
ف 

ي 
عند الحج . ولكع ير ر م ح ة أن  ريقة الدفع  "رتوش"تطبيق سييييييييييييييوا ي هر هذا اال تيار ف 

 . صالونلع تغت  المحتو  اا ر للع قة التعاقدية مع ال

رار الم - 11  غالماستر

 
ا
نت ف نه يجب أن ياون اسييييم العميل الموجور عىل الحج  مطابقا ي حام ا تيار الدفع عىل االنتر

ف 
ي الحج . 

 مع بيانا  بطاقة االئتمان المستخدمة ف 

ي حسييياب العميل عىل 
نت ولكع سيييوا يتم ايدا  المغلم ف  لع يتم ارجا  أي مغلم مدفو  عىل االنتر

ي حجوزا  مسيييييييييييييييتقغلية. اذا لم ياع لديك حسيييييييييييييييياب عىل  "رتوش"تطبيق 
تطبيق السيييييييييييييييتخدامه ف 

ي حسييييييييييييييييابك   "رتوش"
ر ف  ف نه يتوجب عليك تسيييييييييييييييجيل حسيييييييييييييييياب حتر يتم ايدا  المغلم المسيييييييييييييييتر

ي المستقغل. 
 ل ستخدام ف 

 مع 
ا
 أو تعطلك عع موعد الحج  يجب عليك التواصيييل فورا

ا
ي حام وصيييولك متا را

مم ىلي  دمة ف 
عع الموعيييييد اليييييذي تتوقع  م ور  الخيييييدميييييةلنتماع مع تغليم  "رتوش"طبيق تلالعم   التيييييابعييييية 

 وصولك فيه لتجنب الغا  حج ا. 

 حقوق الملكية الدارية -12

ا  وحقوق  "رتوش"تطبيق يحتوي  عىل  صييييييائي تخ ييييييع لحماية حقوق النسيييييي  والرا ا  اال تر
ييييييييي  به  جشييييييييييكل   "رتوش"تطبيق الع ما  واألرار التجارية وقواني   الملكية األ ر . وعدا ما يسي

اض أو  واضييي  ف ن  والعم   يوافقون عىل عدم تعديل أو نسييي  أو انها  أو تاجت  أو اسيييتاجار أو اقتر
أو ماوناته سيييييوا  بصيييييورة ج ئية أو  التطبيقأعمام مشيييييتقة مع محتو   بيع أو توزيييييع أو انشيييييا  أي

ف نك لع تقوم بمعالجة أي بيانا  أو تحويلها  تطبيق بالةامل. وفيما له ع قة باسيييييييييييييييتخدامك لل
للعميييييل ااألي أو التخلي منهيييييا أو القييييييام بييييياي أعميييييام مشييييييييييييييييييييابهييييية لعملييييييا  تجميع البييييييانيييييا  أو 

ي  به  تطبيقأو محتو  ا التطبيقاسييتخ صييها. و ما أن أي اسييتخدام  بخ ا ما هو محدر أو مسي
امج المتعلقية  .  ميا أن التقنييا  والتانولوجييا والتر

ا
ي يتم توزيعهيا فيما  بيالتطبيق ممنو  تمياميا

أو التر
 .  "رتوش"تطبيق بتعتتر ملكية  اصة  تطبيقله ع قة بال
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 المساولية - 13

ي يقيدمهيا  "رتوش"تطبيق 
م ور  الخيدمة لع يتحميل أي مسييييييييييييييياوليية مهميا تاع عع الخيدما  التر

 . (صالونا الي

لع يتحمييل أي مسييييييييييييييياولييية مهمييا تاع عع بوابييا  الييدفع، ويقر العميييل بييانييه عىل  "رتوش"تطبيق 
ي تقدم  دما  الدفع. 

 رراية بان بوابة الدفع تخ ع إلرارة الة التر

ىل الرةم مع ذلك ف نه يجوز وعتطبيق تشيييييييغيل الالمسييييييياولية فق  عع  "رتوش"تطبيق ويتحمل 
.  تطبيقبنا ح عىل ما تراه ارارته تشغيل ال تطبيقلل

ا
وريا  لما تراه ض 

ا
 وفقا

ي جميع األحوام لع يتحمل 
ة أو   "رتوش"تطبيق ف  ار أو تغعا  ةت  مغارر أي مسيييياولية عع أي اض 

ار معنوية أو الحقة.   اض 

بصييييييييورة  التطبيقلية عع عدم رقة المحتو  الناتج مع المسيييييييياو   "رتوش"تطبيق لع تتحمل ارارة 
ة مع قغل  لاال روره أن يقوم بمراقغة رقة  "رتوش"تطبيق  ما أن   الصييييييالونم ور  الخدمة مغارر

ي المارة و/أو 
ي لع يتحمل عنها  هذا المحتو . وقد يت ييييييييييييمع المحتو  بعض األ طا  ف 

الطبع والتر
 أي مساولية.  "رتوش"تطبيق 

ة  ويلة مع الوقت وكذلك  "رتوش"تطبيق ويحتدظ  ي انها  الحسييييييابا  ةت  النشييييييطة لدتر
بحقه ف 

ي أي وقت بنا ح عىل ما يراه بموجب ا طار أو بدونه. 
وط ف  ي تغيت  هذه الشر

 يحتدظ بحقه ف 

يغت  الذ   صالون ال وعىل ارارة  (الصالونا م ور  الخدمة ي ةت  مسووم عع تغيت  اسعار   "رتوش"تطبيق 

 .  الع ن العميل  يتواصل معنا اوال  اسعاره

 المنازعا  -14

ان العميل يتحمل المسييييييييييييييياولية بمدرره عع تداع ته مع أي م ور للخدمة أو أي مسيييييييييييييييتخدم آ ر 
تطبيق حتدظ يأي مسييييييييييييييياولييية عع ذليك. و  "رتوش"تطبيق تحمييل يولع  بيالتطبيقفيمييا ليه ع قية 

ي تسييييييييييوية المنازعا  بي   العميل و/أو م ور الخدمة و/أو أي مسييييييييييتخدم  بحقه "رتوش"
بالتد ل ف 

ام عليها للقيام بذلك.  تطبيقآ ر لل  رون أي التر 

ي ذلك أي اسيييييتدسيييييارا  عع وجور أو 
 ما أن أي منازعا  تنشيييييا عع هذه البنور أو تتعلق بها والما ف 
ي محاكم ص حية أو انها  هذه الو يقة ف نها تخ ع لجهة اال تصاص 

المملكة العرالية الحسي ف 
 . السعورية

 

 تعديل الخدمة - 15

ي تتعلق باسييييتخدام  "رتوش"تطبيق يقر المسييييتخدم بحق 
ي اعدار السييييياسييييا  العامة والقيور التر

ف 
 عىل المدة ال منية القصيييييييو  الحتداة بال التطبيقا 

ا
ييييييا ي ذلك ولاال حسي

بالبيانا  أو  تطبيقبما ف 
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ي سيييوا يتم تخصيييصييييها للعميل عىل 
أي محتو  آ ر وكذلك الحد األق ييي للسيييعة التخزينية التر

لع يتحمل أي مسييييياولية عع الغا   "رتوش"تطبيق . ويوافق العميل عىل أن "رتوش"تطبيق رفر 
 .التطبيقأو فشل تخزيع البيانا  أو أي محتو  آ ر أو أي بيانا  يتم تحميلها عىل 

وط االستخدام - 16  رر

ي الحاال  التالية:  "رتوش"تطبيق ان المستخدم يوافق عىل عدم استخدام 
 ف 

فرا  أو الشغكا  المرتغطة بال تطبيقالتدا ل مع ال - أو العمل عىل احدا  أعطام  تطبيقأو الست 
ام بالمتطلغا  أو االجرا ا  أو السيييييييياسيييييييا  أو اللوائ  الخاصييييييية بالشيييييييغكا  المرتغطة  أو عدم االلتر 

نامج.   بالتر

 انتهاا القواني   أو اللوائ  الدولية أو المحلية المطغقة أو أي لوائ  سارية بموجب قوة القانون.  -

انييا   يياذبيية أو الت عييب   ا ذلييك بييالت يياهر انتحييام شيييييييييييييييخصيييييييييييييييييية أو جهيية أ ر  أو تقييديم بييي -
 بالتغعية ألي شخي أو جهة أ ر . 

 سنة.  18محاولة الحصوم عىل المعلوما  الشخصية مع أي شخي يقل عمره عع  -

ي أو معلوما  االت -
و   يد االلكتر  لتطبيقصييييييييام مع المسييييييييتخدمي   اا ريع عىل اتجميع عناويع التر

ونية أو  يد باسييييييييتخدام الوسييييييييائل اإللكتر الوسييييييييائل األ ر  ألةراض ارسييييييييام رسييييييييائل ةت  مرةوالة بالتر
ورية.  ونية أو المراس   ةت  الس 

 اإللكتر

ي ال تاون بمجازة  -
ا  أي ب يييييييائع أو  دما  ألي أةراض تجارية والتر اإلع ن أو العرض لبيع أو رر

 بموجب هذه الو يقة. 

و  اجرامي أو تقديم المع -
ير ي أو مشي
لوما  التعريدية عع أي أنشييطة ترويييييج أو رعم أي نشيي  جنا  

 ةت  قانونية. 

أعمام الهندسة العاسية أو تدايك أو أي محاولة   ا ذلك الستاشاا كور المصدر أو كور  -
ي لل
كيب ال مت   . تطبيقالموضو  أو التر

أو الحصيييييييييييييييوم عىل المرور أو محاولة المرور أو محاولة   ا ذلك للحصيييييييييييييييوم عىل أي موار أو  -
 . التطبيقوسائل ةت  مجاز استخدامها عىل معلوما  باستخدام 

 االنها  -17

بنا ح عىل ما تراه ايقاا أو انها  حسيييييابه يأو أي   "رتوش"تطبيق ليوافق المسيييييتخدم عىل أنه يجوز 
ي ذلك ولاال تطبيق ج   منه( أو ايقاا أو انها  استخدام ال

وإزالة أي محتو  منه ألي سأب بما ف 
 عىل  سييارة االسيتخدام أو 

ا
يا بطريقة ال   "رتوش"تطبيق   اذا رأحسيا أن العميل ينتهك أو يتسي

ي 
وط جشيييييييكل الحرف  يييييير ي حام وجور شيييييييك بحدو  ت عب أو وجور  تت  م مع هذه البنور والشي

. وف 

 إلنها  اسيييتخدام 
ا
ي أو تدلاال الذي قد اشيييكل سيييبغا

بالنسيييغة للعميل ف نه  التطبيقنشييياط ةت  قانو  
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ي  "رتوش"تطبيق المعنية. ويجوز  واني   ا يتم احالته األ جها  انداذ القسيييييييييييييييو 
بنا ح عىل ما يراه ف 

أو أي ج   منه بإ طار أو رون ا طار. ويوافق المسيييييييييييييييتخدم عىل  تطبيقأي وقت ايقاا عرض ال
ي حام وجور أي انها  لمروره لل

وط ف ن ذلك  تطبيقأنه ف  يييييييييييييير ي هذه البنور والشي
بموجب أي ني ف 

  "رتوش"تطبيق سيييييييييييييييوا ياون رون الحاجة لوجور ا طار مسيييييييييييييييبق ويقر العميل ويوافق عىل أن 
 أو منع العميل مع ممارسيييييييييييييييية امكانية المرور لهذه 

ا
يجوز له ايقاا تدعيل حسييييييييييييييييابه أو حذفه فورا

لع تتحمييييل أي   "رتوش"تطبيق أن . وع وة عىل ذلييييك يوافق العميييييل عىل تطبيقالملدييييا  أو ال
ي حام انها  حق مروره لل

   .تطبيقمساولية أمام المستخدم أو أي  را  الث ف 

 اال تصاص الق ا    - 18

وط الخدما  تخ يع  وط ورر ير األ أق يي مد  مسييمو  به بموجب القانون ف ن هذه البنور والشي
 للقيانون 

ا
ي تنشييييييييييييييييا عع هذه البنور  السيييييييييييييييعور للتحايم والتدات   غقيا

و ميا أن  افة المنيازعا  التر
يييييييييية أمام المحاكم  ي نقدمها يجب أن يتم تسييييييييييويتها بصييييييييييورة حسي

وط العامة والخدما  التر ييييييييير والشي
ي 
 . المملكة العرالية السعوريةالمختصة ف 

 أ    المساولية - 19

 المساولية عع:  "رتوش"تطبيق ارارة تحمل يلع 

ار أو  سيائر تاريبية أو  -1 ة أو الحقة أو عع  سيارة االنتاج أو  سيارة  أي اض   اصية أو ةت  مغارر
ار الناتجة عع تشويه السمعة أو  سارة  االرالا  أو  سارة العائدا  أو  سارة العقور أو االض 

  . المطالغا 
ي ذلك األسيييييييييييييييعار وتوافر الخدما  والتقييم للخدما   -2

عدم رقة المعلوما  الوصيييييييييييييييدية بما ف 
 . التطبيقالمتوافرة عىل 

ي يقدمها  -3
ي يعرضها م وري الخدمة أو  األعمام األ ريالخدما  التر

  . التر
ي  -4

ة أو الحقيية أو تييابعيية أو تيياريبييية أو الخسيييييييييييييييييائر أو التكيياليخ التر ة أو ةت  مغييارر ار مغييارر أي اض 
 . تطبيقلتا ت  الناتجة عع استخدام الأو ا تطبيقتتعرض لها جسأب استخدام ال

ر شييييخ ييييي أو تلخ المقتنيا  أو   -5
ة أو الخاصيييية أي ض  ة أو ةت  المغارر ار األ ر  المغارر االض 

ي تدفعها جسيييييييييييييييأب اإلجرا ا  القانونية أو 
أو ال حقة أو التاريبية أو الخسييييييييييييييييائر أو التكاليخ التر

اال طيييا  أو حييياال  االنتهييياا أو اإلهميييام الجسييييييييييييييييم أو سيييييييييييييييو  السيييييييييييييييلوا المتعميييد أو اةديييام 
امييا  أو انتهيياا  التعهييدا  أو تحمييل المسييييييييييييييياولييية الةييامليية أو المعلومييا  أو عييدم تييارييية االلتر 

ي ذليييك المو دي   أو الميييدرا  أو 
الج ئيييية عع الخيييدمييية مع قغيييل رر يييا  األعميييام األ ريع يبميييا ف 

يير ا  التابعة لهم( والذيع يعرضيييون  دماتهم بصيييورة  المسييياولي   أو الو    أو المم لي   أو الشي
ة أو يروجوهييييا عتر  ة أو ةت  مغييييارر ي  التطبيقمغييييارر

ي أو الحجوزا  بمييييا ف 
ذلييييك اإللغييييا  الج   

اب أو القوة القهرية أو أي حار ة تتجاوز سيطرتنا المعقولة.   ال ائدة عع الحد أو االض 

عند تحميل أي صييييور عىل الن ام ف ن العميل يقر وي ييييمع ويوافق عىل أنه يمتلك حقوق النسيييي  
بغرض تحميلها عىل  اسييييييييتخدام الصييييييييور   "رتوش"تطبيق لالصييييييييور وأنه يوافق عىل أنه يجوز  لهذه
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نيييت كيييذليييك  تطبيقال نيييت أو  يييارج شيييييييييييييييغاييية االنتر ي الموار اليييدعيييائيييية عىل شيييييييييييييييغاييية االنتر
وكيييذليييك ف 

ي تراها ارارة 
ورة.  "رتوش"تطبيق المنشورا  التر  م ئمة وض 

 القوة القهرية -20

ي  "رتوش"تطبيق ال يتحمل 
وط الخدمة هذه ف  اماتهم بموجب رر ي أرا  التر 

أي تا ت  أو ا داق ف 
ي ذلك عىل سيبيل الم ام 

حالة حدو  أي أسيغاب أو  روا  ارج نطاق السييطرة المعقولة، بما ف 
ي والتخريييب ، وأعمييام 

يييييييييييييي الحرب والكوار  الطبيعييية والحرائق وانقطييا  التيييار الكهرالييا   ال الحسي
 .الشغب، واالضطرابا  المدنية

 

 

 
   


