
INTRODUCTION
These Terms of Use (together with the documents
referred to herein) represent the terms and
conditions for the use of the (Prexle) system,
whether as a guest or a registered user. Use of
the system includes, without limitation, accessing,
browsing or registering to use it or adding content.
Please read these Terms of Use carefully before
you commence any use of the App. By using the
system, you confirm that you have read,
understood and fully & irrevocably accept these
Terms of Use and that you agree to comply with
them. If you do not agree to these terms of use,
you must not use this system.

المقدمة
توضح شروط االستخدام ھذه (مع الوثائق المشار إلیھا) قواعد االستخدام

التي قد تفییدك عند استخدامك نظام (بریكسل) سواء كزائر أو مستخدم
مسجل في الموقع. إن استخدام النظام یشمل على سبیل المثال ال

الحصر: الدخول أو التصفح أو تسجیل الدخول لھ أو إضافة محتوى.
یرجى االطالع على شروط االستخدام بتمعن قبل البدء باستخدام النظام،

لكون ھذه الشروط ستطبق على استخدامك، إن استخدامك للنظام یؤكد
على قراءتك وموافقتك الكاملة على شروط االستخدام ھذه وموافقتك

على االلتزام بھا، وفي حال عدم موافقتك علیھا ینبغي علیك أال تستخدم
ھذا النظام.

INFORMATION ABOUT the system
Prexle is a cloud based point-of-sale (Cashier)

system designed specially to meet the needs of
the retail sector in sale operations and inventory
management
in order to achieve business goals.

معلومات عن النظام
نظام بریكسل نظام كاشیر سحابي صمم خصیصا لتلبیة احتیاجات قطاع

التجزئة في عملیات البیع و إدارة المخازن

بغایة تحقیق أھداف العمل بكل سالسة وامان.

CHANGES TO THESE TERMS
These Terms of Use may be amended or revised
at any time.
Any changes to these terms will be notified and
user acceptance must be obtained again.

التغییرات على ھذه الشروط
یجوز مراجعة شروط االستخدام ھذه والتعدیل علیھا في أي وقت.

سیتم اشعار المستخدم بأي تعدیالت على ھذه األحكام وطلب موافقتھم
علیھا.

CHANGES TO THE system
The system may be updated from time to time,
and its content may change at any time. However,
Prexle is under no obligation to update any
content that becomes out-of-date at any given
time.
Prexle makes no express or implicit warranty with
respect to the system nor its content, and it does
not guarantee that the system and/or its content
will be free from errors or omissions.

التغییرات على النظام
یجوز تحدیث النظام ومحتواه من وقت آلخر، ومع ذلك یرجى مالحظة
أن أي محتوى في النظام قد یكون قدیماً في أي وقت من األوقات، وال

یقع على عاتق بریكسل أي التزام بتحدیثھ.
ال تضمن بریكسل بصراحة أو ضمنیاً النظام أو محتواه كما أنھا ال

تضمن خلوه أو أي من محتویاتھ من األخطاء أو السھو

YOUR ACCOUNT AND PASSWORD
If you choose or are provided with a user account,
password or any other data as part of the
registration or security procedures, you must treat
such information as confidential. You must not
disclose such information to any other person. In
the course of setting up your user account, you
may be prompted to enter additional optional
information.
Prexle has the right to disable any user account
or password at any time, if in Prexle reasonable

حسابك وكلمة السر الخاصة بك
عند اختیارك لحساب المستخدم أو عندما یتم تزویدك بھ أو بكلمة السر
أو بأي معلومة أخرى ضمن إجراءاتنا الخاصة بالتسجیل واألمان في

التطبیق؛ ینبغي علیك التعامل مع ھذه المعلومات بسریة، وینبغي علیك
عدم إفشاء ھذه المعلومات ألي جھة أخرى، وعند إنشائك لحساب

المستخدم الخاص بك قد یطلب منك إدخال معلومات إضافیة اختیاریة،

تمتلك بریكسل الحق فیما تراه مناسباً لتعطیل أي حساب مستخدم أو كلمة
مرور في أي وقت وذلك لعدم التزامك أو امتثالك ألي حكم من أحكام

وشروط االستخدام ھذه.



opinion you have failed to abide to, or comply, with
any of the provisions of these terms of use.

If you know or suspect that anyone other than you
knows your user account or password, you must
promptly notify support team at:
(Local)
(International)

عند معرفتك أو اشتباھك بأن أحد ما -غیرك- یعرف حساب المستخدم أو
كلمة المرور الخاصة بك، ینبغي علیك إبالغ فریق الدعم فوراً على

عنوان البرید التالي:

(محلي)
(دولي)

USER INFORMATION

Your acceptance to these Terms of Use gives
Prexle the right to maintain and save or use
the information inserted into the App. In

معلومات المستخدم
باالحتفاظلنظام بریكسلوموافقتك على ھذه األحكام یعطي أحقیة

واالطالع على المعلومات التي تقوم بإدخالھا بالتطبیق. ویشمل ذلك
البیانات الشخصیة والخیارات التي تقوم بتحدیدھا والمحتوى الذي تقوم

بإدراجھ والذي قد یحتوي على تفضیالت أو بیانات معینة

ACCESSING THE system
Prexle does not guarantee that the system, or
any of its content, will always be available or be
uninterrupted. Prexle also do not guarantee that
any content on the site will always be provided in
both the Arabic and English languages.

Except as otherwise provided herein, Prexle may
suspend, withdraw, discontinue or change all or
any part of the system without notice Prexle will
not be liable to you if for any reason the system is
unavailable at any time or for any period.

You are also responsible for ensuring that all
persons who access the system through your
connection network are aware of these Terms of
Use and other applicable terms and conditions,
and that they comply with them.

Prexle makes no representation that the content
or services on this system is appropriate or
available for use in jurisdictions/locations outside
KSA. Prexle may limit the availability of the
system or any service described on the system to
any person or geographic area at any time. If you
choose to access the system outside KSA, you do
so at your own risk.

الدخول إلى النظام
ال تضمن بریكسل استمراریة إتاحة النظام أو أي من محتویاتھ بشكل
دائم، وال تضمن أیضاً دوام توفیر أي من محتویات الموقع باللغتین

العربیة واالنجلیزیة.

یجوزلبریكسل تعلیق أو سحب أو وقف أو تغییر جمیع أو بعض أجزاء
النظام دون إشعار مسبق. لن تكون بریكسل مسؤولة في حال كان النظام

غیر متاح في أي وقت أو ألي فترة أو ألي سبب من األسباب.

وعلیك أیضاً، تحمل مسؤولیة التأكد من أن جمیع األشخاص الذین
تمكنوا من الدخول إلى النظام من خالل شبكة االتصال الخاصة بك ھم

على درایة تامة بشروط االستخدام ھذه واألحكام والشروط المعمول بھا
وضمان التزامھم باالمتثال ألحكام وشروط استخدام ھذا النظام.

ال تمثل أو تقر بریكسل بأن المحتوى والخدمات المتوفرة على النظام
مالئم أو متاح لالستخدام في المناطق الواقعة خارج المملكة العربیة

السعودیة. یجوز لبریكسل الحد من إمكانیة استخدام النظام أو إتاحة أي
من خدماتھ المذكورة ألي شخص أو منطقة جغرافیة في أي وقت من

األوقات وعند اختیارك الدخول إلى النظام من مناطق أخرى خارج
المملكة، یتعین علیك تحمل المسؤولیة التامة.

مزودي الخدمة
قد توظف “بریكسل” شركات أخرى أو أفراد ألداء المھام نیابة عنھا.

على سبیل المثال ال الحصر مباشرة الطلبات، تقدیم خدمات أعمال
الصیانة أو أعمال البناء، إرسال البرید العادي والبرید اإللكتروني،

تحلیل البیانات، تقدیم المساعدة والتسویق، تقدیم نتائج البحث. وقد یكون
لھؤالء إمكانیة الوصول إلى المعلومات الشخصیة الالزمة ألداء

وظائفھم. 

المعلومات التي یمكن جمعھا منك



یجمع “بریكسل” المعلومات التي قدمت من خاللك عند التسجیل في "
الموقع" وفي سجل مع المعلومات التي عرفناھا عنك من خالل

استخدامك موقعنا بما في ذلك جمع المعلومات عن العملیات التي تقوم
بھا على” الموقع”. قد نقوم أیضا بجمع معلومات إضافیة فیما یتعلق

بالخیارات التي تقوم بتحدیدھا أو المحتوى الذي تقوم بإدراجھ والذي قد
یحتوي على تفضیالت معینة. او مشاركتك في أي من العروض التي

نوفرھا. نحن نراقب أیضاً أنماط حركة المرور للعمالء واستخدام”
الموقع “، والتي تمكننا من تحسین الخدمة التي نقدمھا.

حاالت اإلفصاح عن المعلومات : 
مع مراعاة سیاسة الخصوصیة وسریة المعلومات، قد یتم تبادل

المعلومات والبیانات المدرجة في بریكسل مع طرف ثالث ألغراض
تحسین جودة التطبیق أو ألغراض التسویق.

 االتصاالت اإللكترونیة والھاتفیة
بموافقتك على استخدام” النظام ” وخدماتنا اإللكترونیة فإنك بذلك توافق

أیضا على استقبال تواصلنا الھاتفي و اإللكتروني معك بجمیع أشكالھ من
خالل البرید اإللكتروني أو النشرات الدوریة أو االتصاالت أو

اإلشعارات و التنبیھات المعلن عنھا في “الموقع االلكتروني”. بناءاً على
ذلك فأنت توافق ضمنیاً على أن جمیع المعامالت اإللكترونیة المرسلة

لك من قبلنا ھي ملزمة قانونیا وتعامل معاملة المعامالت الخطیة.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Prexle is the owner of all intellectual property
rights in the system. Those materials are
protected by copyright laws and treaties around
the world. All such rights are reserved.
You must not modify the paper or digital copies of
any materials you have printed off or downloaded
in any way, and you must not use any illustrations,
photographs, video or audio sequences or any
graphics separately from any accompanying text.
If you do any practice that violates these Terms or
part of it in regards to this system or its content,
then Prexle is entitled to take the necessary
procedures for all the rights, titles and interests.
You must not use any part of the content on the
system for commercial purposes.

If you print, copy or download any part of the
system in breach of these Terms of Use, your right
to use the will cease immediately and you must
return or destroy any copies of the materials you
have made.

حقوق الملكیة الفكریة
تملك بریكسل كافة حقوق الملكیة الفكریة للنظام. وتتمتع ھذه المحتویات

بالحمایة بموجب قوانین ومعاھدات حقوق التألیف والنشر في جمیع
انحاء العالم ولذلك فإن جمیع ھذه الحقوق محفوظة. وإذا قمت بعمل أي
إجراءات تنتھك احد االتفاقیات، أو أي جزء منھا، بناًء على النظام أو

المحتوى أو كالھما، كلیاً أو جزئیاً، فإنك بموجب ھذه األحكام والشروط
توكل بریكسل بشكل ال لبس فیھ وتلقائي بكافة الحقوق واأللقاب

والمصالح في ھذه األعمال أو اإلجراءات االنتھاكیة، واتخاذ كافة
اإلجراءات الالزمة

ینبغي علیك أال تقوم بتعدیل النسخ الورقیة أو الرقمیة ألي من المواد
التي قمت بطباعتھا أو تحمیلھا بأي شكل من األشكال، وینبغي علیك أال
تستخدم أي من التوضیحات أو الصور أو مقاطع الفیدیو أو الصوت أو

أي رسومات بیانیة بشكل منفصل عن النص المصاحب لھ.

ال یحق لك استخدام أي جزء من أجزاء محتوى النظام ألغراض
تجاریة.

إذا أخللت بشروط االستخدام ھذه عند طباعتك أو نسخك أو تحمیلك ألي
جزء من أجزاء النظام، فحقك في استخدام النظام سوف یتوقف فوراً

ویتعین علیك إعادة أو إتالف أي مواد قمت بنسخھا.

RELIANCE ON INFORMATION
The content on the system is provided for general
information only. It is not intended to amount to
advice on which you should rely. You must obtain
professional or specialist advice before taking, or

االعتماد على المعلومات
إن المحتوى المقدم على النظام ما ھو إال معلومات عامة وال یقصد منھا

تقدیم المشورة وال یجب االعتماد علیھا من قبل أي فرد. یجب علیك
الحصول على المشورة االحترافیة أو المتخصصة قبل االقدام على اتخاذ

أي إجراء أو االمتناع عنھ بناء على مضمون محتوى النظام.



refraining from, any action on the basis of the
content on the (system).
Prexle does not warrant that the content on this
App will meet your needs or expectations. Prexle
also makes no warranty about the accuracy,
completeness, timeliness or quality of the system
or content, or that any particular content will
continue to be made available.

إن بریكسل ال تضمن أن ما تقدمھ من محتوى في النظام قد یلبي
احتیاجاتك أو توقعاتك. وأیضاً ال تضمن بریكسل دقة النظام أو محتواه

أو كمالھ أو انتظامھ أو جودتھ. وال تضمن استمراریة توفر أي جزء من
أجزاء المحتوى على النظام.

LIMITATION OF GAZT'S LIABILITY
Prexle will not be liable to any user for any loss or
damage, whether in contract, tort (including
negligence), breach of statutory duty, or
otherwise, even if foreseeable, arising under or in
connection with:

● use of, or inability to use, the system;

You agree that you will use the system in
compliance with these terms of use and all
applicable local, national and international laws,
rules and regulations. You warrant that any such
use does comply with those standards, and you
will be liable to Prexle and indemnify for any
breach of that warranty. This means you will be
responsible for any loss or damage suffered as a
result of your breach of warranty.

Prexle will not be liable for any loss or damage
caused by a virus, distributed denial-of-service
attack, or other technologically harmful material
that may infect your phone or computer
equipment, computer programs, data or other
proprietary material due to your use of the system
or to your downloading of any content on it, or on
any Apps or website linked to it.

Prexle assumes no responsibility for the content
of websites or Apps linked on this App. Such links
should not be interpreted as endorsement by the
Prexle of those linked websites or Apps Prexle
will not be liable for any loss or damage that may
arise from your use of them.

حدود المسؤولیة
لن تتحمل بریكسل مسؤولیة أي مستخدم فیما یتعلق بأي خسارة أو

ضرر سواء من الناحیة التعاقدیة أو المسؤولیة القانونیة المحددة (بما في
ذلك اإلھمال) أو اإلخالل بالواجب القانوني أو ما شابھ ذلك حتى إذا كان

متوقعاً أو ناتجاً عن أو متعلقا بـ:
القدرة أو عدم القدرة على استخدام النظام●

انت توافق على التزامك بشروط االستخدام عند استخدامك للنظام
وامتثالك لجمیع األنظمة والقواعد واللوائح المحلیة والوطنیة والدولیة.

أنت تضمن امتثالك لتلك المعاییر عند أي استخدام لھذا النظام، وتعرض
نفسك للمساءلة وتتحمل مسؤولیة تعویض بریكسل عند انتھاكك ألي من

ھذه الضمانات. معنى ھذا، أنك ستكون مسؤوال عن أي خسارة أو ضرر
تتعرض لھا نتیجة انتھاكك لھذه الضمانات.

لن تتحمل بریكسل مسؤولیة أي خسارة أو ضرر ناجم عن الفیروسات
أو الھجوم الموزع لتعطیل الخدمات أو أي من المواد التكنولوجیة

األخرى الضارة التي قد تصیب جھاز حاسبك اآللي أو الھاتف
المحمول، أو برامجھ أو البیانات أو المواد األخرى ذات الملكیة الخاصة

نتیجة الستخدامك النظام أو لتحمیلك أي جزء من محتواه المتوفر أو
الستخدامك أي من المواقع والتطبیقات المرتبطة بھ.

ال تتحمل بریكسل مسؤولیة محتوى المواقع المرتبطة بالتطبیق عن
طریق دخول المستخدم على رابط أو صورة لیتم تحویل المستخدم إلى
موقع أو صفحة أخرى-، وال یجب أن تفسر ھذه الروابط بأنھا مصدقة
من قبل بریكسل وال تتحمل بریكسل مسؤولیة أي خسارة أو ضرر قد

ینتج من استخدامك لھذه الروابط.

VIRUSES
Prexle does not guarantee that the system will be
secure or free from bugs or viruses. You are
responsible for configuring your information
technology, phone or computer programs and
platform in order to access or use the App. You
should use your own virus protection software.
You must not misuse the system by knowingly
introducing any viruses which are malicious or
technologically harmful.

الفیروسات
أمان النظام أو خلوه من األخطاء أو الفیروسات.بریكسلال تضمن

تتحمل وحدك مسؤولیة ضبط معلوماتك التقنیة وبرامج ھاتفك أو حاسبك
وأنظمتھ من أجل الدخول أو استخدام التطبیق. یتوجب علیك استخدام
برنامج الحمایة من الفیروسات الخاص بك. ینبغي علیك عدم إساءة

استخدام النظام أو إدخالك عمدا ألي من الفیروسات الخبیثة أو الضارة
تكنولوجیاً بال استثناء.

ینبغي علیك أال تحاول الحصول على دخول غیر مصرح بھ للنظام أو
للخادم الذي یتم تخزین الموقع علیھ أو ألي خادم أو حاسوب أو ھاتف أو



You must not attempt to gain unauthorized
access to the App, the server on which the App is
stored or any server, computer or phone or
database connected to the App. You must not
attack the App or block its services. Prexle will
report any breach of this provision to the relevant
law enforcement authorities and will co-operate
with those authorities by disclosing your identity to
them. In the event of such a breach, your right to
use the App will cease immediately.

قاعدة بیانات متصلة [التطبیق. یجب علیك أال تقوم بمھاجمة التطبیق أو
حجب خدماتھ لتعطیل الخدمة. إن بریكسل سوف تقوم بالتبلیغ عن أي
انتھاكات لھذه األحكام والشروط للسلطات القضائیة المختصة وسوف

تقوم بالتعاون مع تلك السلطات عبر الكشف عن ھویتك لھم. وفي حال
حدوث أي انتھاك مماثل فإنھ سیتم فوراً إیقاف حقك باستخدام النظام.

THIRD PARTY LINKS AND RESOURCES IN
THE system
Where the system contains links to other Apps or
sites and resources provided by third parties,
these links are provided for your information only.
If you follow a link to any of these Apps or
websites, please note that these websites and
Apps have their own policies.
Prexle has no control over the contents of those
sites, Apps or resources, and accepts no
responsibility for them or for any loss or damage
that may arise from your use of them.

روابط ومصادر جھات أخرى على النظام
عندما یتضمن النظام على روابط لمواقع أو تطبیقات أو ومصادر أخرى

مقدمة من جھات أخرى، تكون ھذه الروابط مقدمة لالطالع فقط. إذا
اتبعت رابطاً على أي من ھذه الصفحات أو التطبیقات ، یرجى مالحظة

ان ھذه الصفحات أو التطبیقات لھا سیاساتھا الخاصة بھا. وال یمكن
التحكم بمحتویات تلك المواقع أو التطبیقات أو مصادرھا وال تتحمل

بریكسل أي مسؤولیة عنھا أو أي خسارة أو ضرر قد تنجم عن
استخدامك لھا.

LICENSE:
your acceptance to these terms grants you a
personal, limited, non-exclusive, non-transferable
and revocable license.  To: (i) download, access,
and use the Application, including any updates; (ii)
Access and use the content, including any
updates. In accordance on terms and conditions
of these terms. This does not grant you any other
rights related to the Application or its content. 

الترخیصمنح :
شخصيترخیصالشروطھذهعلىموافقتكھذهبموجبمنحكیتم

بماللقیامللنقض.وقابلللتحویلقابلوغیرحصريوغیرومحدود
أيذلكفيبماواستخدامھ،إلیھوالدخولالتطبیقتحمیل)١(یلي:

أيذلكفيبماواستخدامھ،المحتوىإلىالدخول)٢(علیھتتمتحدیثات
أيمنحكیتمولمواألحكام،للشروطوفقاًعلیھ،تتموتحسیناتتحدیثات
المحتوىأوبالتطبیقخاصةضمنیةأوصریحةأخرىحقوق .

SUSPENSION AND TERMINATION
Prexle will determine, in its own discretion,
whether there has been a breach of these terms
of use through your use of the App. When a
breach of this policy has occurred, an action will
be taken as deemed appropriate.

Failure to comply with the terms of use may result
in  taking all or any of the following actions:

● immediate, temporary or permanent
withdrawal of your right to use the App ;

● issue of a warning to you;
● legal proceedings against you for

reimbursement of all costs on an

التعلیق واإلنھاء
سوف تحدد بریكسل وفق تقدیرھا المطلق ما إذا كان ھناك انتھاك

لشروط االستخدام ھذه من خالل استخدامك للنظام. وفي حال حدوث
انتھاك لھذه الشروط فإنھ سیتم اتخاذ ما تراه مناسباً من ھذه اإلجراءات.

إن عدم االمتثال لشروط االستخدام قد یؤدي إلى اتخاذ جمیع االجراءات
التالیة:

اإلیقاف الفوري أو المؤقت أو الدائم لحقك في استخدام النظام●
إصدار تحذیر بحقك●
اتخاذ إجراءات قانونیة بحقك لدفع جمیع التكالیف المترتبة●

على أساس التعویض
وذلك یشمل على سبیل المثال ال الحصر التكالیف اإلداریة

والقانونیة الناتجة عن انتھاكك للشروط



indemnity basis (including, but not limited
to, reasonable administrative and legal
costs) resulting from the breach;

● further legal action against you; and
● disclosure of such information to law

enforcement authorities as it reasonably
feels is necessary.

Prexle excludes liability for actions taken in
response to breaches of the terms of use. The
responses described in this policy are not limited,
and Prexle may take any other action Prexle
reasonably deems appropriate.

اتخاذ إجراءات قانونیة أخرى ضدك●
الكشف عن ھذه المعلومات للسلطات القضائیة المختصة●

بقدر ما یرى ضروریاً.

تخلي بریكسل مسؤولیتھا عن عواقب اإلجراءات التي تتخذھا بشأن
انتھاكات شروط االستخدام الموضوعة. وال تقتصر على تلك اإلجراءات
المذكورة في سیاسة االستخدام فقد تتخذ بریكسل أي اجراءات أخرى قد

تراھا مناسبة.

APPLICABLE LAW
These terms of use, its subject matter and its
formation, and all claims and disputes arising out
of use this system (and any non-contractual
disputes or claims), are governed by the laws of
the Kingdom of Saudi Arabia. And Saudi courts
shall have exclusive jurisdiction.

القانون المعمول بھ
تخضع شروط االستخدام ھذه وموضوعھا الرئیسي وتكوینھا ویما یتعلق
بكافة المطالبات والخالفات التي تنشأ عن استخدامك لھذا النظام، (وأي
منازعات غیر تعاقدیة أو ادعاءات) لألنظمة والقوانین المعمول بھا في
المملكة العربیة السعودیة. كما ستكون السلطة القضائیة لمحاكم المملكة

العربیة السعودیة.

TRADEMARKS
All trademarks not owned by Prexle that appear
on the system are the property of their respective
owners. You may not use any of these
trademarks, or any variations thereof, for
promotional purposes, in any way that deliberately
or inadvertently claims, suggests or, in the sole
judgment of the respective owner of the
trademark, gives the appearance or impression of
a relationship with or endorsement by these
institutions.

Nothing contained on the system should be
construed as granting, by implication, estoppel or
otherwise, any license or right to use any
trademark displayed on the App without the
written permission of the owner of the applicable
trademark.

العالمات التجاریة
إن جمیع العالمات التجاریة التي ال تمتلكھا بریكسل الظاھرة على النظام

ھي ملك ألصحابھا المعنیین. وال یجوز لك استخدام أي من ھذه
العالمات التجاریة المسجلة أو أي نوع منھا بأي شكل كان سواء

ألغراض ترویجیة بقصد أم بغیر قصد مما تدعي أو تشیر وفق تقدیر
المالك المعني للعالمة التجاریة، أو توحي من حیث المظھر أو تعطي

انطباعاً بارتباطھا مع ھذه المؤسسات وتأییدھا.

ال یتضمن النظام ما یجب أن یفسر بمثابة منح أي حق أو ترخیص سواء
كان ذلك بصورة ضمنیة أو سقوط الحق أو غیر ذلك مما یتعلق في

استخدام أي من العالمات التجاریة الظاھرة على الموقع دون الحصول
على إذن خطي من مالك العالمة التجاریة المعمول بھا.


