
 
 

 الشروط واألحكام
 

 تمهيد

 . حيث انبها الدراية الكاملةللتأكد من االطالع و ستخدام خدماتنابعناية قبل ا واألحكام قراءة هذه الشروطعميل باليلتزم 

يعني انه على إدراك تام بهذه الشروط واألحكام عليه،  تسجيل الدخولاستخدام أي العميل لخدمة سيمبل أو تحميل التطبيق أو 

دون أي وقت ب أي ويوافق عليها ويلتزم بها. تحتفظ شركة سيمبل بالحق في تعديل أو تغيير أي من هذه الشروط واألحكام في

أو  اتتحديثمسبق منا بذلك، ويلتزم العميل بمراجعة هذه الشروط واألحكام باستمرار للتأكد من االطالع على أي  إشعار

 الت. هذه التعدي على هبمثابة موافقة من وتطبيقنا لخدماتنا العميل تغيرات يتم تطبيقها. وبذلك يكون استمرار استخدام

 

 شركة سيمبل
شركة مساهمة مصرية، مؤسسة ومنظمة طبقًا لقوانين  وهي، ش.م.م. يا الماليةچللحلول والتكنولو "Sympl" شركة سيمبل

والكائن مقرها ، ٦٤٣-٢٤٧-٢٨٩ ريبية رقمض وبطاقة ١٧١٠٦٠جمهورية مصر العربية، مقيدة تحت سجل تجاري رقم 

، محور كريزي وتر، مدينة الشيخ ١٢، الدور الثاني، قطعة رقم ١ينوس رقم ڤداري، مبنى الرئيسي في مركز مجرة اإل

 . ١٢٥٨٠توبر ص.ب أك ٦زايد،

 

 سيمبل تخدما

بتوفير منظومة  وتقوم تطوير البرامج والتطبيقات والحلول الذكيةلكترونية والمعامالت اإلشركة رائدة في مجال  شركة سيمبل

 تطويروكذلك الهاتف نترنت واإل من خالل المبيعاتالُمساعدة على تحفيز وزيادة حجم خدمات إدارة عمليات البيع والشراء 

بكة من شلكتروني للمدفوعات وتفاقيات المبرمة مع شركات التحصيل اإلاإلمقابل السلع والخدمات من خالل  تحصيلفاعلية 

أو  نقداً  ،مختلفة وسائل سداد وتحصيل بتوفير وتقومتقوم ببيع العديد من السلع والمنتجات والخدمات إلى عمالئها التجار 

 . السلع والخدمات والمنتجات باألجل، مقابل
 

 شروط استخدام الخدمة

  والدفع  اآلنالتاجر خدمة الشراء يقدم ً هلية بتحديد أ ونقوم من قبلنا المؤهلين لعمالءفقط لعن طريق سيمبل  الحقا

ً العميل   :العميل يجب ان يستوفي المعايير اآلتية حيث ان ،وقت القيام بعملية الشراءلتقديرنا  طبقا

 ؛)كارت مشتريات، كارت مرتب، كارت ائتمان( لبنك مصري وتابع ساري كارت بنكيلديه ( أ



 ؛يمصررقم هاتف محمول  لديه( ب

 ؛لديه بطاقة رقم قومي مصري (ج

 ج.م. ٣٠٠ حد ادنييقوم بشراء منتجات/خدمات ب (ج

 والدفع  اآلنالشراء  لخدمة العميل استخدام إلمكانية ً  لبنكيكارته ا تفاصيل تقديم يجب علي العميل، سيمبلب الحقا

 رتالكا على الموافقة أو الرفض وف يتموس الذي يرغب بالدفع به)كارت مشتريات، كارت مرتب، كارت ائتمان( 

 ،، الدفعة المقدمةرسوم الخدمة ويوافق العميل على خصمكن للعميل استخدام الخدمة مي ،الموافقة تم وإذا .في الحال

ً المستحقة  الدفعاتو  . في ميعادها تلقائيا

 ع خطة الدف واختياربإدخال رقم هاتفه المحمول ورقم بطاقته الشخصية  ، يقوم العميلاثناء القيام بعملية الشراء

 .شهور ٥أسابيع وحد أقصي  ٣المناسبة له بحد أدني 
  رسالها لرقم هاتفه.إكلمة السر التي تم  إدخالعملية الشراء، يجب علي العميل  ستكمالاقبل 
  يجب علي العميل دفع هذا  ، وفي هذه الحالةثناء القيام بعملية الشراءأ نحدده فرض حد أدني للدفعة المقدمةيمكننا

 ه البنكي المستخدم في عملية الشراء.ويقوم العميل بدفع هذا المبلغ بكارتعملية الشراء. الستكمال المبلغ 
 لعملية  استكماله ويعتبرثناء عملية الشراء أالظاهرة خدمة الثناء القيام بعملية الشراء، يجب علي العميل دفع رسوم أ

 خصم هذا المبلغ من كارته المستخدم في عملية الشراء.  علىموافقة منه  بمثابة الشراء
 مستحقات التاجر من العميل على دفعات من خالل شركات أنه سيتم تحصيل  استكمال العميل لعملية الشراء يعني

دفع  يوافق علي العميل فإن، وبذلك شراؤهاتم أو الخدمات التي  منتجاتمقابل الالتحصيل اإللكتروني للمدفوعات 

 .بسداد كامل الدفعات المستحقة في ميعادها الناتجة عن عملية الشراء ويلتزمدفعات  علىمبلغ العملية 
  م بدفع كافة الرسو ويلتزم واالحكام هذه الشروطعلي  العميل وموافقةقبول  العميل لعملية الشراء يعنياستكمال

 الناتجة عن الشراء بسيمبل.  والدفعات

 يستقبل العميل رسالة تأكيد برقم العملية ورابط لتحميل التطبيق وكلمة مرور ، عندما تصبح عملية الشراء ناجحة

 همعامالتلمراجعة تفاصيل ستخدمه يبه حساب خاص  العميل يصبح لديلتطبيق. وبهذا ا علىلتسجيل الدخول 

  دفعاته.مواعيد  ومتابعة
  مواعيد الدفعات المستحقة من خالل  على طالعواإلنه يلتزم بالمراجعة إ، فاستكمال العميل لعملية الشراءبمجرد

يعاد في م الخاص به الكارت علىكافي  رصيدتأكد من وجود النه يلتزم بإف وبذلك، التطبيق علىحسابه الخاص 

ً  هاخصمل دفعة كل ستحقاقإ  .المستخدم في عملية الشراءمن الكارت  تلقائيا
 

 سيمبلرسوم 

  أي عملية شراء في فوائد علي العميل ال نفرض أي ً  كان التاجر أو قيمة العملية.  أيا

 يطلع عليها العميل اثناء الشراء قبل استكمال المعاملة(  رسوم خدمة على كل عملية شراء نفرض( 
  تأخير على كل دفعة متأخرة. غرامةنفرض 

 



 دفعات سيمبل

 تللخصمها  في ميعاد استحقاق كل دفعةالكارت الخاص به  علىكافي  رصيدتأكد من وجود اليلتزم العميل ب ً من  قائيا

 .المستخدم في عملية الشراءالكارت 

 فشل خصم الدفعة  اذا ً من الكارت، فيمكن للعميل استخدام التطبيق للدفع اونالين بكارت اخر او الدفع كاش من  تلقائيا

 .قنوات الدفع النقديخالل 

  حالياً ال يمكن للعميل دفع جزء من الدفعات ً  تاريخ في أي وقت قبل تهمديوني كامل سداد نهيمكولكن  ،مسبقا

 .عملية الدفع المسبق اتجة عنأي رسوم إضافية ن فرض بدون وذلك االستحقاق

 ع التي تم اختيارها اثناء عملية الشراءفتغيير خطة الد حالياً ال يمكن للعميل. 

 كل دفعة متأخرة ىإذا تعثر العميل في سداد أي من الدفعات، سنقوم بفرض غرامة تأخير عل. 

 

 الشخصيةالعميل معلومات 

  وأ ،الشراءعملية  من خالل او معامالته ومقدمة ،حسابه او ،متعلقة بهويته بتقديمها إليناأي معلومات يقوم العميل 

 . وكاملة ،حديثة ،دقيقة ،صحيحةمعلومات ال هذه ، فانه يقر اناو بريدنا االلكتروني ،او موقعنا ،تطبيقنا

 لتطبيق من خالل اها تحديثفانه يلتزم بانه في حالة وجود أي تغيير في هذه المعلومات او البيانات، أيًضا  يقر العميل

 من خالل التواصل معنا.  اً فور إخطارنا او

 كون ت، التطبيق علىاثناء عملية الشراء او  اقدمهي كروت بنكيةأي  تفاصيلو المحمول هاتفالرقم  ان العميل قري

ً ، وتخص العميل شخصيحديثة صحيحة،  . ا

 طة عن جميع األنشالكاملة تحمل المسؤولية يوأمنها وحسابه الخاصة بالحفاظ على سرية كلمة المرور العميل ب يلتزم

 فيجب علي تم فقدان أو سرقة كلمة المرور، إذا .الناتجة عن إفشاء كلمة المرور الخاصة به مع أي شخص آخر

 .من خالل التطبيق وتغيير كلمة المرور في أقرب وقت ممكن اً فورإخطارنا  العميل

 

 سيمبل حقوق

  م لسياسة االستخدامن وقت آلخر وفقًا هذا الحد تغيير  حق ولنا عمليةكل ل للشراء أقصي ضع حدو فيلدينا الحق

 العادل واالنتظام في السداد.

 وفقًا ألي سبب  كروت بنكية يستخدمها العميل في المعاملةأي  او عملية الشراء أي أو قبول رفض لدينا الحق في

 .لذلك دون إبداء أي أسبابلشروطنا وب

  عدم استرداد رسوم الخدمة للعميل في حالة  الحق في ولنا عملية شراءكل  علىفرض رسوم خدمة  لدينا الحق في

 ساعة من تاريخ الشراء. ٧٢بعد عملية الشراء تم ان استرجاع 

 من  راءعملية الشمن الكارت المستخدم في  في ميعادهاتلقائي للدفعات المستحقة مباشر الالخصم ال لدينا الحق في

 عميل. بعد إرسال رسالة تذكير لل الخصم ويتم ،للمدفوعاتلكتروني تفاقيات المبرمة مع شركات التحصيل اإلاإلخالل 



 متأخرة. كل دفعة علىفرض غرامة تأخير  لدينا الحق في 

 والرموز التجارية وعالمات الخدمة  والعالمات جميع النصوص والرسوم والشعاراتل الملكية الفكرية لدينا حق

 أي مواقع التواصل االجتماعي او او اإللكتروني موقعو الاتطبيق سيمبل من خالل المعروضة  والصور والبرامج

أو ، أو استخدامه ،أو إعادة توزيعه ،المحتوىسخ أي شيء من هذا نيُحظر تماًما و تجار المتعاقدينمنصة لدي ال

 نشره.

  حسين تلغرض السابقة من خالل خدماتنا  هومعامالت العميل مشترياتب خاصةمعلومات  وتخزينفي حفظ  حقاللدينا

 بالعروض والمزايا. هلخدمتنا ومنصتنا، وإلمداد استخدامه

  أطرافمع أي  تخص العميل معلومات أخرى هأيالشخصية أو معلومات و إفشاء الاتلتزم سيمبل بعدم مشاركة 

 هذه المعلوماتمشاركة  علي العميل وافقيو، مزاياو أفضلبخدمات  العميل ما لم يكن ذلك ضروريًا لتزويد خارجية

 .فقط لهذا الغرض

 

 االسترجاع واالستبدال 

  يتم أي استرجاع او استبدال ً  لسياسة االسترجاع واالستبدال الخاصة بالتاجر. طبقا

  .يتم أي استرجاع او استبدال في نفس الفرع الذي تمت فيه عملية الشراء 

  ساعة فقط من تاريخ الشراء.  ٧٢رسوم الخدمة قابلة لالسترداد خالل 

 أي إلغاء او تغيرات في الدفعات المستحقة ناتجة عن االسترجاع الكلي او الجزئي، تنعكس على حساب العميل تلقائي ً  ا

 بعد استقبال رسالة التأكيد على عملية االسترجاع ويتم رؤية تفاصيل العملية من خالل التطبيق.

  دم برد هذا المبلغ لكارت العميل المستخإذا كان العميل قام بدفع دفعات سابقة بقيمة أكثر من المبلغ المرتجع، سنقوم

 في عملية الشراء. 

  ١٥٩٨٧االتصال على لمزيد من التفاصيل، يرجي 

 الشكاوى

 مقدمة  مع أي شكاوى بالتعامل شركة سيمبل، على، دون أي ضمان أو مسئولية واقعة مسئولية كاملة التاجر مسؤول

التي تم شراؤها من خالل  منتجات أو الخدماتال إسترجاع أو إستبدال أو تسليم بحالة أو جودة أو ومتعلقةمن العميل 

 سيمبل.

  عبر أي منصة  تاجرالأو خدمات يتم اإلعالن عنها أو تقديمها من خالل  اتأي منتج ة عنمسؤولغير  سيمبلشركة

 .جراتاليمتلكها 

 علىبريدنا اإللكتروني شكاوى متعلقة بخدماتنا كتابيًا من خالل  أي تقديم للعميل يمكن  contact@sympl.ai أو من

 .١٥٩٨٧خالل االتصال على 

mailto:contact@sympl.ai

