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 .1عض اﻹشعارات اﳌ مة-التحكيم ،اس داد اﻷموال والتعو ض عن اﻷضرار
ير مراجعة اﳌادة رقم " 22فض ال اعات" أدناه ل صول ع مز د من التفاصيل شأن التحكيم .إشعار م م بخصوص
التحكيم لﻼعب ن من الوﻻيات اﳌتحدة اﻷمر كية :حال موافقتك ع اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ،فأنت توافق
)مع است ناء محدود( ع سو ة أي نزاع ب نك و ي نا من خﻼل التحكيم الفردي اﳌلزم ع ً
وضا عن ال وء إ ا كمة.
ِ
وتتضمن اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ً
أيضا فرض قيود ع التعو ض عن اﻷضرار الذي يمكنك تحصيله منا
والذي قد ي شأ عن استخدامك ل دمات .ومن خﻼل استخدامك ل دمات ،فإنك توافق ع ذه اﻷح ام.
ا أو استخدام ا .ﻻ نقوم
و ذا كنت ﻻ توافق ع شروط اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي ،فﻼ يجوز لك تث يت خدماتنا أو
عادة برد اﻷموال إﻻ عندما نوافق ع ذلك صراحة )انظر اﳌادة رقم  10لﻼطﻼع ع ا اﻻت اﳌست ناة( أو عندما ي ون رد
ً
اﻷموال إلزاميا بموجب القانون ا .
كما تحتوي ذه اﻻتفاقية ع مﻼحق مخصصة ل ل دولة وال تطبق عليك بناء ع البلد الذي تقيم فيه .لﻼطﻼع ع
ً
الشروط اﻹضﻼفية اﳌطبقة عليك )وال ش ل جزءا من ذه اﻻتفاقية و مكن أن تحل محل ذه الشروط( ،ير اﻻطﻼع
ع اﳌ ق ا اص ببلدك أدناه أو ع اللغة ا اصة بالبلد الذي تقيم فيه ع موقع اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي.

 .2ما ال دف من ذه الوثيقة؟ وم يمكن اللعب؟

اﻻتفاقية اﳌ مة ب نك و ي نا شأن خدماتنا ال ُ تحمل ا أو تصل إل ا ،سواء انت لعبة أو ش ًئا يدعم اللعبة أو أي
آخر .وﻻ يمكنك استخدام ذه اﻷشياء إﻻ عد موافقتك ع ذه الشروط.

ء

تقرأ اﻵن اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي ال عد اتفاقية قانونية ب نك و ن ) ") (10 Chambers ABشار إل ا فيما ي باسم
"الشرﻛة" أو "نحن" ،الضم "نا""" ،لنا" ،حسب اﻻقتضاء( فيما يتعلق با دمات ال ستخدم ا منا .و ُ قصد ب لمة "ا دمات"
ً
وأحيانا ش ل فردي ،ما ي ) :أ( افة ألعابنا ،و )ب( أي مواقع و ب أو برامج أو خدمات أخرى نقدم ا مع اللعبة
ش ل جما ،

أو لدعم ا ،سواء انت مث تة أو مستخدمة ع حاسوب أو وحدة تحكم أو ج از محمول .كما ُيقصد ب لمة "اللعبة" لعب نا ال
ُتحمل ا وتصل إل ا وال تخضع ﻻتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي ،غض النظر عن اﳌ ان الذي ُتحمل ا منه او تصل إليه
وأية وثائق و رامج وتحديثات وسلع اف اضية ومحتوى مضمن ن ف ا )ورد عر ف ل م ا أدناه(.
تحر نا الوضوح اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ،و حال وجود أية استفساراتُ ،ير
عليقاتكم إلينا ع ") support@10chambers.comعنوان ال يد اﻹلك و ي ا اص بالدعم"( .بإم انك مﻼحظة أننا أضفنا
عدم ال دد

إرسال

عض النصوص بخط مائل سياق اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي لت س قراء ا ،لكن ذا النص ورد للتوجيه فقط ،وﻻ
شل ً
جزءا من اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي.
ً
ً
ً
ً
أيضا
مقيما ال ند ،ف
أيضا اﻻطﻼع ع اﳌ ق رقم  2ﳌز د من الشروط .إذا كنت
مقيما روسيا ،ف
و ذا كنت
اﻻطﻼع ع اﳌ ق رقم  3ﳌز د من الشروط.

 .3اﳌصط ات اﳌعرفة
باسم

بإم انك مﻼحظة وجود عض اﳌصط ات اﳌعرفة اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة .شار إل ا فيما ي
"اﳌصط ات اﳌظللة" ،ونحن ستخدم ا ح ﻻ يتع ن علينا تكرار نفس اللغة مر ًارا وتكر ًارا ،وللتأكد من أن استخدام ذه

اﳌصط ات اﳌعرفة خﻼل اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي .وقد أدرجنا اﳌصط ات اﳌظللة
ُ
ن سر عليك قراء ا السياق.

افة أقسام اﻻتفاقية ح

 .4شروط إضافية
قد تتوافر عض ا دمات )أو تتوفر فقط( من خﻼل الوصول إ )أو التحميل من( منصة أو متجر تا ع لطرف ثالث ،بما
إيبك جيمز  Epic Gamesومنصة ألعاب س يم جيم  Steam gameومتجر
ذلك ،ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر ،ف سبوك ومتجر ِ
جوجل بﻼي  Google Playومتجر تطبيقات أبل  ) Appleشار إل ا مجتمعة باسم" ،متجر التطبيقات"( .و خضع استخدامك
ل دمات ً
أيضا ﻷية اتفاقيات معمول ا ب نك و ن أي متجر تطبيقات )"اتفاقية )اتفاقيات( متجر التطبيقات"( .و حالة وجود
عارض ب ن أي من اتفاقيات متجر التطبيقات اﻷخرى ،ال
ال ا ي اﳌاثلة فيما يتعلق باستخدامك ل دماتُ ،تر اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة.
حصلت م ا ع

إحدى ألعابنا ،واتفاقية ترخيص اﳌستخدم

يخضع جمع اﳌعلومات من جانبك واﳌتعلق با دمات )سواء حصلت عل ا من متجر التطبيقات أم ﻻ( لسياسة ا صوصية
ا اصة بنا ع ( www.gtfothegame.com/Privacy ).و شرح سياسة ا صوصية ا اصة بنا كيف نجمع و ستخدم ونكشف
عن اﳌعلومات ال نجمع ا منك وعنك.

 .5اﻷ لية وال

يل

ا دمات ال نقدم ا ل ا قيود عمر ة معينة .وقد ُيطلب من اﻵخر ن توف حساب خار  .وعندما توافينا باﳌعلومات ،فإنك
تحتاج إ التأكد من أ ا تظل خاضعة للتحديث .كما يتع ن عليك ً
أيضا أﻻ شارك حسابك مع اﻵخر ن دون تصر ح من
جان نا.
)أ( العمر .ﻹ شاء حساب للعبة )كما و مو أدناه( ،والوصول إ أي من خدماتنا ،يجب أن ي ون عمرك ﻻ يقل عن
ا د اﻷد ى الﻼزم للموافقة ع جمع بياناتك ال صية بموجب القانون اﳌعمول به بلدك .و حال ان عمرك
ب ن ا د اﻷد ى اﳌطلوب للموافقة ع جمع بياناتك ال

صية وعمر اﻷغلبية

بلدك ،يجب أن يقوم والداك أو

الو القانو ي عليك باﻻطﻼع ع اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة واﳌوافقة عل ا بالنيابة عنك .يتحمل
اﻵباء واﻷوصياء مسؤولية تصرفات أطفال م الذين يقل عمر م عن  18سنة عند اﻻستفادة من خدماتنا.
صية أن يقوم

يمكن أن سمح ﻷحد القصر الذي يقل عمره عن ا د اﻷد ى اﳌطلوب للموافقة ع جمع البيانات ال
بال يل عض ا دمات عد ا صول ع موافقة والديه أو وصيه القانو ي .و مكن أن يطلب من أحد الوالدين أو

الو القانو ي أن يقوم بتقديم مس ندات إضافية أو القيام بأي تصرفات إضافية كجزء من عملية التحقق من موافقته
أن يطلع اﻵباء واﻷوصياء ع الضوابط اﻷسر ة اﳌتوفرة ع اﻷج زة
بما يتوافق مع القانون اﳌعمول به .نو
ال ش و ا ﻷبنا م.
)ب( إ شاء ا ساب .للوصول إ أجزاء من اللعبة ،قد تحتاج إ إ شاء حساب داخل اللعبة )"حساب اللعبة"( .إن حساب
اللعبة ا اص بك ،إن وجد ،منفصل عن أي حساب قد ي ون لديك مع أي متجر تطبيقات )"حساب متجر التطبيقات"(.
وقد تتمكن من إ شاء "حساب اللعبة" ا اص بك باستخدام حساب موجود لديك معنا أو عنوان بر دك اﻹلك و ي .إ
ا د الذي ت

فيه حساب اللعبة من خﻼل استخدام حساب طرف ثالث )ع س يل اﳌثال ،حسابك ع ف سبوك أو

جوجل( ،وقد نصل إ معلومات

صية معينة يوفر ا لنا ذا الطرف الثالث مثل عنوان بر دك اﻹلك و ي واسمك

للمساعدة إ شاء حساب اللعبة ا اص بك .يتوافر مز د من اﳌعلومات حول استخدام حسابات الطرف الثالث
سياسة ا صوصية ع  ( www.gtfothegame.com/Privacy ).كما ير العلم أنه قد ي ون بإم انك لعب اللعبة دون
إ شاء حساب للعبة إﻻ أنك لن تتمكن من الدخول إ أجزاء معينة من اللعبة ،وقد يتم حذف البيانات ا اصة بلعبتك
حال عدم قيامك بت ب ت اللعبة أو قمت بحذف ا .
)ت( عدم مشاركة ا ساب .ﻻ يجوز لك بيع حساب اللعبة ا اص بك أو إعادة بيعه أو اس ئجاره أو تأج ه أو مشاركته أو
توف الوصول إليه ﻷي ص آخر .ونحتفظ بجميع ا قوق القانونية وسبل اﻻنتصاف اﳌتاحة ﳌنع اﻻستخدام غ
اﳌصرح به دماتنا ،بما ذلك ،ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر ،العقبات التقنية ،ورسم خرائط بروتو ول اﻹن نت،
و ا اﻻت ا ط ة ،اﻻتصال مباشرة بمزود خدمة اﻹن نت ا اص بك فيما يتعلق ذا اﻻستخدام غ اﳌصرح
به.
)ث( حظر

يل حسابات مز فة .ﻻ يجوز لك إ شاء حساب اللعبة ﻷي

ص آخر أو إ شاء حساب اللعبة باسم غ اسمك.

 .6ال خيص واستخدام من ا دمات
ما ُدمت توافق ع اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة )وطاﳌا لم ُ تف اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي -انظر القسم
 ،(21فإننا نمنحك اﻹذن بالوصول إ خدماتنا واستخدام ا .و ذا خرقت القواعد أو لم توافق ،فﻼ يمكننا السماح لك باللعب.
ير التأكد من أن النظام واﻷج زة ال ستخدم ا تل ا د اﻷد ى من متطلبات اللعبة .كذلك حال عرضك ﻷي نو ة
صرع اﳌا ير اس شارة طب بك قبل اللعب.
ا ال ،اتفاقية

)أ( منح ال خيص .طاﳌا أنك تمتثل ﻻتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ،وحسب مقت
)اتفاقيات( متجر التطبيقات ،فنحن نمنحك ال خيص التا  :حق محدود ،غ حصري ،غ قابل للتحو ل ،وغ
ُ
قابل لل خيص من الباطن ع النحو التا ) (1ت يل اللعبة وتث ي ا ع ا از اﳌصرح به بموجب اتفاقية
)اتفاقيات( متجر التطبيقات )إن أمكن( ،و ) (2الوصول إ ا دمات واستخدام ا ،بما ذلك أي محتوى ،ﻷغراض

فقط وذلك لﻼستفادة من وظائف اللعبة وا دمات .كما نحتفظ نحن وا ات اﳌرخصة لنا بجميع
ال فيه ال
ُ
ا قوق غ اﳌمنوحة لك اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة .و قصد ب لمة "ا توى" جميع اﻷعمال
الفنية والعناو ن واﳌوضوعات وال ائنات وال صيات واﻷسماء وا وارات والعبارات الشا عة والقصص
والرسوم اﳌتحركة واﳌفا يم واﻷصوات واﳌؤثرات الصوتية واﳌرئية وطرق ال شغيل والتأليف اﳌوسيقي وأي
محتوى آخر داخل ا دمات .و تضمن ا توى ً
أيضا أي ء تم إ شاؤه أو تطو ره بخﻼف ذلك داخل ا دمات
ً
ً
ً
بواسطة أي مستخدم )بما ذلك أنت( ن يجة للتفاعل مع وظائف ا دمات .كما نمنحك أيضا ترخيصا محدودا
ل يل اﻷلعاب بواسطة الفيديو لبعض اﻷلعاب اﳌعينة وا ددة
ً
ال يﻼت تخضع ﳌوافقتك ع واس نادا إ سياسة البث اﳌوجودة
ُ
اﳌطلق ،حذف أو عديل أو إيقاف أي محتوى ﻷي س ب ان.

ا دمات شر طة أن توافق ع أن تلك
اﳌ ق ج .1-كما يجوز لناً ،
وفقا لتقديرنا

)ب( ا توى الذي ت شئه خارج ا دماتُ .يقصد ب لمة "محتوى اﳌستخدم" أي محتوى ت شئه أنت )أو غ ك من
أ اب حسابات اﻷلعاب( أو تحصل عليه خارج ا دمات ال توفر ا أنت أو مستخدم آخر سياق ا دمات.
ولتوضيح ذلك ،ففي حال إ شاء ا توى سياق ا دمات ،ف ذا ل س محتوى اﳌستخدم؛ فا توى الذي يجري
إ شاؤه أو ا صول عليه من خارج سياق ا دمات الذي يوفره اﳌستخدم داخل ا دمات ي ون و فقط محتوى
اﳌستخدم .ومن خﻼل توف أي محتوى للمستخدم سياق ا دمات ،فأنت تمنحنا بموجبه ال خيص التا :

خال من حقوق اﻻمتياز ،مع ا ق ال خيص من
ترخيص غ حصري ،قابل للتنازل ،جميع أنحاء العالمٍ ،
ً
و عديل و شاء أعمال مشتقة وتوز ع محتوى اﳌستخدم ا اص بك وعرضه علنا وأداءه
الباطن ،ﻻستخدام و
ً
علنا ل م ور فيما يتعلق ب شغيل وتوف ا دمات وا توى لك وللمستخدم ن اﻵخر ن ل دمات .و است ناء ما
يحظره القانون ،فأنت ت نازل عن اﻻستفادة من أية "حقوق معنو ة" أو "حقوق أخﻼقية" أو حقوق مماثلة أي بلد
ﻷي محتوى مستخدم .و جوز لناً ،
وفقا لتقديرنا اﳌطلق ،حذف أو عديل أو عطيل أي محتوى مستخدم أي وقت
ﻷي س ب ،بما ذلك ما إذا قررنا أن محتوى اﳌستخدم ذا ين ك اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة .وﻻ
نتحمل أي ال ام أو مسؤولية عن محتوى اﳌستخدم أو حذفه أو عدم حذفه أو محتوى آخر .وﻻ نقوم ب نفيذ عملية
الفرز اﳌسبق أو مراجعة محتوى أي مستخدم بال امل وﻻ عتمد أو نصادق ع أي محتوى مستخدم قد ي ون
ً
متوفرا ا دمات أو أي من خدماتنا اﻷخرى.
)ت( حدود ا دمة حسب اﳌ ان الذي ع ش فيه .يجوز لنا تقييد أو عديل أو حصر وصولك إ محتوى مع ن أو سلع
اف اضية أو لعبة بأكمل ا أو أي من أو ل ا دمات واستخدام ا ً
وفقا للمنطقة ال توجد ف ا .ودون حصر لعمومية
ما سبق ،فإن ا توى والسلع اﻻف اضية واﻷلعاب ال املة أو ا دمات قد ﻻ تتوفر ) ش ل امل أو جز ي(
اﳌنطقة ال توجد ف ا أو يمكن أن تتوفر ش ل معدل فقط ،وذلك حال عدخم ال ام ا بالقوان ن اﳌطبقة بلدك.
)ث( شراء التجزئة .يجوز لنا عرض رموز أو مفاتيح منتجات يمكن تفعيل ا
التطبيقات .مع مراعاة لوائح مراقبة الصرف اﻷجن اﳌعمول ا منطقتك )مثل ا زائر(  ،و تع ن شراء ذه
الرموز أو اﳌفاتيح )أو ا صول عل ا بطر قة قانونية( من خﻼلنا أو من خﻼل أحد با التجزئة اﳌعتمدين
لتفعيل ا .و ذا اش يت رمز أو مفتاح ك ذا من طرف ثالث ،ي ون ذا الطرف الثالث مسؤول عن معا ة أية
مشكﻼت لديك مع ذه الرموز أو اﳌفاتيحً .
وفقا للقانون اﳌعمول به ،وﻻ نتحمل أية مسؤولية عن ذه الرموز أو

لعبة أو استخدام ا لت شيط لعبة ع متجر

اﳌفاتيح اﳌش اة من أي طرف ثالث أو إذا حدث أي شراء

خرق مع أي لوائح الرقابة اﳌعمول ا

صرف

العمﻼت اﻷجن ية.
)ج( ا د اﻷد ى للمتطلبات :يمكن أن ي ون للعبة حد أد ى للمتطلبات اﻷج زة واﻷنظمة ال ترغب باستخدام اللعبة
ً
عل ا .وقد نقوم ب شر تلك اﳌتطلبات ع اﳌوقع اﻹلك و ي اﳌع و /أو خﻼف ذلك إبﻼغك ا خطيا .ول صول
ع أفضل تجر ة اللعب ،ير
اﳌذ ورة قبل الدخول إ اللعبة.

التأكد من أن اﻷج زة واﻷنظمة ال

)ح( تحذير من التعرض لنو ات الصرع :يمكن أن تحتوي اللعبة ع

ستخدم ا تل ا د اﻷد ى من اﳌتطلبات

أضواء وامضة وصور وتأث ات ضوئية أخرى

اص .إذا كنت أنت أو أي

ص من أفراد أسرتك عا ي من

وال يمكن أن تحفز نو ات الصرع لدى عض اﻷ
مرض الصرع ،ير ال شاور مع طب بك قبل الدخول إ أي لعبة .إذا عرضت للدوخة أو انحراف البصر أو شد

العضل أو فقدان الو أو فقدان ال ك أو أي حر ات غ إرادية أو أي شنجات أثناء اللعب ،ير التوقف عن
ً
اللعب فورا واس شارة طب بك.
.

 .7سلوك الﻼعب ن
س جا دين ﻹشعار جميع الﻼعب ن واﳌستخدم ن باﻷمان وال حيب عند استخدام خدماتنا ولعب ألعابنا ونر د من ا ميع
اللعب بنفس القواعد .و التا  ،إذا كنت ستخدم خدماتنا ع النحو اﳌ شود ،دون غش ،أو عدي ،أو ال س ب إحداث
بلبلة ،أو عدم اح ام ،أو عدم اﻹنصاف ،فأنت أمان الغالب ،ولكن ير قراءة جميع شروط اتفاقية ترخيص
اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة للتأكد.
توافق ع عدم التصرف أي مما ي فيما يتعلق با دمات ،ع النحو الذي نحدده نحن ،حسب اﻻقتضاء:
)أ( استخدام ا تجارً ا أو ﻷغراض ترو جية أو لصا
ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة.

أي طرف ثالث أو بأي طر قة غ ُمصرح ا بموجب اتفاقية

)ب( استخدام أو توف أي برامج طرف ثالث غ مصرح ا ع ض أو تحا ي أو عيد توجيه أي اتصال ب ن ا دمات
و نا أو تجمع معلومات عن اللعبة.
ُ
ص ﻻ عرض داخل خدماتنا )أو سياق اﻷداء الوظيفي ﳌتجر
)خ( استخدام أو تقديم عروض مساعدة ﻷي
وادمنا ،والتوفيق ،واﳌضا اة ،وعمليات

اﳌتطابق
التطبيقات( ،مثل اﻻستضافة ،خدمات "ال يئة" ،وال
إعادة توجيه اﻻتصال أو عديل أو اخ اق أو غش أو برامج رو وت )أو أي تحكم آ آخر( أو اﳌدر ن أ0و برامج
اﻷتمتة ال تتفاعل مع ا دمات بأي ش ل من اﻷش ال أو اﻻتصال النفقي أو الوظائف اﻹضافية ل نامج طرف
ثالث وأي تدخل اللعب ع اﻹن نت أو الشبكة.
)د( الوصول إل ا أو استخدام ا ع أك من ج از واحد وقت واحد.
ا أو إعادة إنتاج ا أو توز ع ا أو عرض ا أو وضع ا إطار أو استخدام ا )أو أي من اﳌواد اﻷخرى أو
)ذ (
ً
حقوق اﳌلكية الفكر ة أو معلومات ملكية خاصة بنا( بطر قة غ مصرح ا صراحة اتفاقية ترخيص اﳌستخدم
ال ا ي.
اﳌعمول به( ،أو اشتقاق شفرة اﳌصدر ،أو عديل ،أو
)ر( محاولة عكس ال ندسة )باست ناء ما ُيصرح به القانون ا
تكييف ،أو ترجمة ،أو تنقيب البيانات ،أو فك تجميع ،أو تفكيك أو أعمال مشتقة ً
بناء ع ا دمات أو أي محتوى؛
)ز( حذف أي إجراء تق ننفذه ماي م أو عطيله أو تحو له أو عديله أو أي من حقوق اﳌلكية الفكر ة اﳌرتبطة م.
)س( إ شاء أي برامج غ مصرح أو إعداد ا أو توز ع ا أو استخدام ا لﻼستفادة من أية أنماط لعب ع اﻹن نت أو
غ ا أو الغش )ع النحو ا دد أدناه(.
)ش( محاولة استكشاف أو فحص أو اختبار نقاط الضعف أو خرق أية تداب أو مصادقة أمنية؛
)ص(الوصول إ اﳌناطق غ العامة ا اصة با دمات أو العبث ا أو استخدام ا.
)ض(التعدي ع ممتل ات الغ أو محاولة الوصول إ عقار أو م ان ﻻ تملك ً
إذنا بالتواجد فيه أو شارك
أي شاط قد يؤدي إ إصابة أو وفاة أو تضرر اﳌمتل ات أو إزعاج أو أي ال ام أخر.
)ط( تحميل أو شر أو إرسال أو نقل أي محتوى مستخدم أو إ شاء اسم مستخدم أو حساب أو القيام بأي سلوك من شأنه
أن (1) :ين ك أو يختلس أو يتعدى ع براءات الطرف الثالث أو حقوق الطبع وال شر أو العﻼمة التجار ة أو

اﻷسرار التجار ة أو ا قوق التعاقدية أو ا قوق اﳌعنو ة أو غ ا حقوق اﳌلكية الفكر ة ،أو حقوق الدعاية أو
ع أي سلوك ين ك أي قانون أو ﻻئحة معمول ا
ا صوصية ،أو أية حقوق أخرى ﻷطراف ثالثة ) (2ين ك أو
ً
أو يؤدي إ مسؤولية مدنية ) (3ي ون احتيا أو مزور أو مضلل أو خادع ) (4مضر شدة أو مرفوض عنصر ا أو
ً
عرقيا أو ُم ن أو سب الذات اﻹل ية أو ش ي أو قذ أو فاحش أو إبا

أو ج

ع

أو مبتذل أو م ء )(5

التمي أو التعصب أو العنصر ة أو الكرا ية أو اﳌضايقة أو اﻷذى ضد أي فرد أو مجموعة ) (6عنيف أو متنمر أو
ديدي أو يروج للعنف أو غسل اﻷموال أو اﳌقامرة أو اﻹر اب أو اﻷعمال ال دد أو تح م أي
) (7يضر ُ
القصر بأي ش ل من اﻷش ال ) (8ع اﻷ شطة أو اﳌواد غ القانونية أو الضارة.

ص أو كيان.

ع أي سلوك ين ك أي قانون أو ﻻئحة سار ة أو يؤدي إ
)ظ( اﻻنخراط أي سلوك من شأنه أن  (1) :ين ك ،أو
مسؤولية مدنية ) (2ي ون احتيا أو خاطئ أو مضلل أو خادع ،بما ذلك "التصيد" ) (3ي ون احتيا أو فاحش أو
إبا أو مبتذل أو مس ) (4عزز التمي أو التعصب أو العنصر ة أو الكرا ية أو اﳌضايقة أو اﻷذى ضد أي فرد
أو مجموعة ) (5ي ون تخر للعبة أو التطبيق أو مستخدميه أو مجتمع اﳌستخدم ن أو العنف أو التنمر أو دد أو
يروج للعنف أو اﻹر اب أو اﻷعمال ال
القانونية أو الضارة.

دد أو ﻻ تح م أي

ص أو كيان أو )(6

ع اﻷ شطة أو اﳌواد غ

)ع( يتداخل ،أو يحاول التدخل ،وصول أي مستخدم أو مضيف أو شبكة ،بما ذلك ،ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر،
إرسال ف وس أو تحميل زائد أو غمر أو إرسال بر د إلك و ي غ مرغوب فيه ل دمات أو أي من مستخدم ا.
ص ما ،سواء بنفسه أو

)غ( جمع أو تخز ن أية معلومات يمكن استخدام ا لتحديد و ة
من ا دمات ا اصة بمستخدمي ا دمات اﻵخر ن دون إذن صر ح م م.

سياق معلومات أخرى،

)ف( التصرف بطر قة تمس تمتع اﳌستخدم ن اﻵخر ن با دمات ع النحو اﳌقصود ،وحسب تقديرنا اﳌطلق ،بما
ذلك ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر ،التحرش أو استخدام لغة مس ئة أو مست نة أو ا روج من اللعبة ،تخر ب اللعبة،
ال يد العشوا ي أو التصرف بطر قة تخر ية أو ال ندسة اﻻجتماعية أو ا داع أو مخالفة لﻸخﻼق العامة أو
السياسة العامة.
)ق( انتحال صية أو تحر ف تبعيتك إ أي

ص أو كيان ،أو خداع أو تضليل اﳌرسل إليه شأن أصل ذه الرسائل

أو نقل أي معلومات عت مس ئة أو ديدية بطبيع ا.
)ك( استخدام ال وك ا اص ب وتو ول اﻹن نت أو طرق أخرى ﻹخفاء مقر إقامتك ،سواء للتحايل ع
ا غرافية ع ا دمات أو ﻷي غرض آخر.
)ل( اللعب ع حساب لعبة

ص آخر "لدعم و عز ز" حالة حساب اللعبة أو مستوا ا أو ترتي ا.

سلبا أو تنعكس ً
)م( استخدام ا دمات بأي طر قة من شأ ا أن تؤثر علينا ً
سلبا علينا أو ع ا دمات أو ت بط أي
عن استخدام جميع م ات ا دمات أو أي جزء م ا.
)ن(

يع أي

القيود

ص آخر أو ال و ج له أو مشاركته أو تمكينه من القيام بأي مما سبق.

)ه( ان اك أي من القوان ن أو اﻷنظمة اﳌعمول ا.

ص

 .8ملكية ا دمات
إن خدماتنا بما ذلك ا توى واﻷلعاب ا اصة بنا مملوكة لنا أو ﳌرخص نا .وقد ت يح لك خدماتنا تحميل الصور
وا تو ات اﻷخرى ال تمتلك ا و شر ا وتخز ا .و التا تحتفظ أنت بملكيتك ل ذا ا توى الذي حصلنا ع
ترخيصه.
نمتلك نحن والشر ات التا عة لنا واﳌرخصون جميع حقوق اﳌلكية واﳌلكية الفكر ة ا دمات .و التا فأنت توافق ع
عدم حذف أو غي أو ب أي حقوق طبع و شر أو عﻼمة تجار ة أو عﻼمة خدمة أو إشعارات تتعلق بحقوق ملكية أخرى
ملكية ا دمات أو أية ألعاب أو محتوى

أو ا دمات أو اﳌصاحبة ل ا .كما أنك تدرك وتوافق ع أنه ل س لديك أية مصا
ف ا .وقد ي ون ل دمات )وخاصة ألعابنا( آليات مدمجة مصممة لتمنع عملية منح مستخدم ما م ة غ عادلة عن اﳌستخدم ن
اﻵخر ن ) ذه اﻹجراءات "الغش" وال نامج و "برنامج ﻛشف الغش"( .كما يجوز لنا إضافة أو تحديث برنامج كشف
الغش ا اص بنا ش ل دوري حسب طلبنا ً
وفقا لتقديرنا ا اص .و جوز ل دمات أو برنامج كشف الغش جمع معلومات حول
ً
ووفقا لسياسة ا صوصية
حساب اللعبة واللعب وال امج أو العمليات غ اﳌصرح ا ونقل ا عمليات تتعلق باﻻحتيال،
والقانون اﳌعمول به لدينا .و ذا است تجنا ً
وفقا لتقديرنا اﳌطلق بأنك غش ،فإنك توافق ع أنه يجوز لنا ممارسة أي من حقوقنا

أو جميع ا بموجب اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ،بما ذلك إ اء اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة
ووصولك إ خدماتنا .باﻹضافة إ ذلك ،إذا كنت غش لعبة أو خدمة واحدة ،فيجوز لنا إ اء ترخيصك ﻻستخدام جميع
اﻷلعاب وا دمات ا اصة بنا.
ع الرغم من أننا لسنا ملزم ن بمراقبة الوصول إ ا دمات أو استخدام ا أو مراجعة أي محتوى أو تحر ره ،إﻻ أنه يحق
لنا القيام بذلك لغرض شغيل ا دمات و شر ا ،لضمان اﻻمتثال ﻻتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ،وحماية

ة

أو سﻼمة أي ص عتقد أنه قد يتعرض لل ديد أو ماية حقوقنا القانونية وسبل اﻻنتصاف أو اﻹبﻼغ عن جر مة أو سلوك
م ء أو اﻻمتثال للقانون اﳌعمول به .و جوز لنا )ولكن ﻻ يتع ن علينا( حذف أو عطيل الوصول إ أي محتوى ،أي وقت
ودون إشعار .و جوز لنا )ولكن ﻻ يتع ن علينا( التحقيق
ع ا دمات.

ان ا ات اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي أو السلوك الذي يؤثر

 .9اﳌعاملة
يجوز لنا عرض عض اﳌ ات الرا عة ألعابنا ال يلزم عليك أن تدفع مقابل ا .و التا نحتاج إ إذن خاص ل صم
حسب طر قة الدفع ا اصة بك .و ذه اﳌ ات مملوكة لنا.
)أ( شراء السلع اﻻف اضية وعملة اللعبة أو ا صول عل ا .عندما ش ي عملة اللعبة )"عملة اللعبة"( أي عناصر
رقمية إضافية )"سلع اف اضية"( قد ّ
نقدم ا ،أو اللعبة نفس ا ) شار إ ل م ا باسم "اﳌعاملة"(ُ ،تنجز عملية الشراء
من خﻼل اﻷداء الوظيفي اﳌتاح من خﻼل متجر التطبيقات أو غ ا من اﳌنصات ال نوفر ا لك .وقبل إجراء
معاملة ،عليك التأكد من اس يعابك التام لبنود اﻻتفاقية ال
عبارة عن اتفاقية متجر التطبيقات أو اتفاقية منصة دفع أخرى.

 .10اﳌبالغ اﳌس دة

غطي اﳌعاملة ا اصة بك ،سواء انت تلك اﻻتفاقية

ً
وفقا للقانون اﳌعمول به )بما ذلك ما ينص عليه ل م ق من اﳌﻼحق ا اصة بالبلدان أدناه( ،أو سياسة متجر التطبيقات،
ً
) (1تظل جميع اﻷلعاب والسلع اﻻف اضية وعملة اللعبة مل ا لنا ،ول ست ل ا قيمة نقدية وﻻ يمكن اس داد ا أو اس جاع ا أو

ء ذي قيمة نقدية ،ما لم تكن معيبة أو غ متوفرة أو ﻻ عمل ً
وفقا للمواصفات

تأ يل ا ﻷي عو ض بأية أموال "حقيقية" أو أي
ال نقدم ا ) (2يجوز لنا إلغاء ترخيصك ل ذه اﻷلعاب أو السلع اﻻف اضية أو عملة اللعبة أي وقت بما يتما مع اتفاقية
ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة دون إرسال إخطار أو تحمل مسؤولية إزاءك ؛ ) (3باست ناء عندما ينص القانون اﳌعمول
به بلدك ع عدم إم انية التنازل عن حق اﻻ اب بموجب العقج ،عن طر ق شراء واستخدام أي من اﻷلعاب أو السلع
اﻻف اضية أو عملة اللعبة ،فإنك بذلك ت نازل عن أي حق لك لغرض
أو عملة اللعبة اﳌعمول ا كما توافق بالتا  ،ع انك غ مؤ ل لتلقي اس داد )أو أي سبل انتصاف بديلة( فيما يتعلق ذه
ً
فورا عند شراء
اللعبة ،والسلع اﻻف اضية أو عملة اللعبة .و ضافة لذلك ،فإنك توافق بموجب ذا ع أن حق ال ب ي ت
و سليم اللعبة أو السلعة اﻻف اضية أو عملة اللعبة مالم يكن القانون اﳌعمول به بلدك ينص ع غ ذلك .إن ما ورد
ب موافقتك ع شراء اللعبة أو السلعة اﻻف اضية

ذه الفقرة ﻻ ولن يؤثر ع أي حقوق قانونية خاصة بك.

 .11اختبار ال

ة التجر ية

ة تجر ية من إحدى خدماتنا )" ة تجر ية"( .كما يو اﻻسم ،فإن ال
يجوز لنا ،من وقت ﻵخر ،أن نقدم
ل ست إصدارات شغيل تجار ة ،ول ست مضمونة للعمل ش ل يح ،وقد تجعل اﻷقسام اﻷخرى نظامك ﻻ عمل ش ل
يح ً
أيضا .ول ي يمتد ال خيص اﳌمنوح لك القسم  6أعﻼه إ ال ة التجر ية )بمع أن ي ون لديك إذن ﻻستخدام
التجر ية

ال
اﳌاثلة:

ة التجر ية( ،فإنك تقر وتوافق ع الشروط التالية باﻹضافة إ ما تبقى من بنود اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي

ً
تلقائيا حذف أو عديل اﳌعلومات ا زنة ع ج از ا اسوب ا اص بك واﳌتعلقة بال
)أ( يجوز لنا
س ب أي وقت خﻼل ف ة اختبار ال
)ب( يجوز لنا إ اء اختبار ال
ع

العمل ش ل

ة التجر ية ﻷي

ة التجر ية.

ة التجر ية
يح .وعند إ اء ال

أي وقت ،مما سيجعل ال

ة التجر ية لديك غ قابلة لل شغيل أو غ قادر

ة التجر ية ،يتع ن عليك حذف ال

الكمبيوتر ا اص بك وجميع اﳌس ندات واﳌواد ال تلقي ا منا فيما يتعلق بال

ة التجر ية ا لية ع

ج از

ة التجر ية.

ة التجر ية وجميع عناصر ا .و ُ قصد "باﳌعلومات

)ت( يخضع استخدام ال ة التجر ية ﳌعاملة سر ة خاصة بتلك ال
السر ة" أية معلومات نكشف ا لك ،أو ت يح لنا الوصول إل ا ،فيما يتعلق بال

ة التجر ية )بما ذلك أية عليقات واللعبة

نفس ا( .كما توافق ع ما ي :
) (1عدم استخدام أية معلومات سر ة غ تلك الﻼزمة ﻻستخدام ال

ة التجر ية ً
وفقا ﻻتفاقية ترخيص اﳌستخدم

ال ا ي اﳌاثلة.
) (2اﻻحتفاظ باﳌعلومات السر ة سرة تامة و ذل نفس الدرجة من ا ذر ماي ا كما اعتدت حماية معلوماتك السر ة
ا اصة ،ولكن ﻻ تقل عن العناية اﳌعقولة تحت أي ظرف من الظروف.
) (3عدم الكشف عن اﳌعلومات السر ة ﻷي ص أو كيان آخر غ ما ُنصرح به.
) (4عدم إصدار أية إعﻼنات عامة تتعلق بال ة التجر ية أو ا دمة ،بما ذلك شر أو الكشف عن أية معلومات )مثل
ُ
التجر ية ،دون موافقة خطية مسبقة منا ،وال قد نمنح ا أو ن ا
لقطات الشاشة واﳌواصفات( اﳌتعلقة بال
ً
وفقا لتقديرنا ا اص.

ال

)ث( ﻻ يمثل إ اء ال ة التجر ية من جان نا أي أساس ﻷي نوع من اس داد اﻷموال وﻻ تمنحك مشاركتك
التجر ية أي عو ض أو أية خدمات مجانية ،بما ذلك أي محتوى وعملة اللعبة.
ً
ً
امﻼ )بدون
ة تجر ية( من لعبة معينة ،فقد ُنصرح باستخدامك للعبة لﻼستمرار
إصدارا
إذا وم أصدرنا
ً
ً
اﻹصدار ال امل .و ذا سمح لنا بذلك ،فلن ي ون استخدامك اﳌستمر للعبة خاضعا ل ذا البند  11ولكن يظل خاضعا لبا

ة

بنود اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة.

 .12متجر التطبيقات; ألعاب وحدة التحكم
إذا انت إحدى اﻷلعاب متوفرة لك ع متجر التطبيقات أو حال كنت تلعب ع وحدة التحكم  ،عند ا يمكن أن تطبق
شروط إضافية عليك.
ح ن تتاح لعبة لك ع متجر تطبيقات سواء ع

اتفك ا مول أو وحدة التحكم  ،فإنك تقر وتوافق ع اﻷح ام والشروط

الواردة اﳌ ق ب 1-بخصوص تلك اللعبة.

 .13التعليقات
اض او ُمستاء .ف ذا من شأنه أن ساعدنا ع التحس ن ولكن إذا وافي نا بتعليقاتك،
سعدنا سماع مﻼحظاتك ،سواء كنت ر ٍ
فنحن بحاجة إ أن تمنحنا حر ة استخدام ا كما نر د ودون أن ندفع مقابل ا.
إذا وافي نا بأية عليقات ،فأنت بذلك تمنحنا ال خيص التا  :ترخيص غ حصري ،قابل للتنازل ،و جميع أنحاء العالم،
ودائم ،و ا ي ،ومدفوع بال امل ،وﻻ يحمل أية حقوق ملكية ،مع ا ق ا صول ع رخصة ثانو ة ،بموجب أي وجميع
ا أو عديل ا أو ُت أعمال مشتقة اس ً
نادا إل ا ،أو توز ع
حقوق اﳌلكية الفكر ة ال تمتلك ا أو تتحكم استخدام ا أو
م ا ،أو تنفيذ ا ً
علنا ،أو عرض ا ش ل عل أو استغﻼل ا بأي ش ل من اﻷش ال ﻷي غرض و أي بلد .وﻻ سقط ذا
ال خيص أو ت ت صﻼحيته ح لو لم نمارس حقوقنا بموجب ذا ال خيص خﻼل ف ة عام واحد .و حال ان لديك
حقوق التعليقات ﻻ يمكن ترخيص ا لنا بموجب القانون اﳌعمول به )مثل ا قوق اﳌعنو ة وا قوق ال صية اﻷخرى(،
فأنت بذلك ت نازل وتوافق ع عدم تأكيد تلك ا قوق .كما تف م وتوافق ع تقديم عليقاتك بحر ة ،وأنه ﻻ يتع ن علينا
ً
استخدام ا ،ولن يتم عو ضك بأي ش ل من اﻷش ال عن عليقاتك .كما ُتقر وتتع د بأن لديك حقوقا أي عليقات تقدم ا إلينا
افية ﳌنحنا واﻷطراف اﻷخرى اﳌتأثرة ا قوق اﳌو
الفكر ة أو حقوق الدعاية أو ا صوصية.

ة أعﻼه ،بما

ذلك ،ع

س يل اﳌثال ﻻ ا صر ،حقوق اﳌلكية

عند شر ذه التعليقات ،فإنك تقر وتؤكد بأن عليقاتك تل م بأح ام اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة كما تتع د عدم
استخدام لغة بذيئة أو مس ئة أو تقديم أية مواد ت ون ،أو قد ت ون ،ش ية أو مس ئة أو تحر ضية ،و ان اك صوصية
أي

ص أو ضرر باﳌستخدم ن اﻵخر ن أو ان اك القوان ن السار ة.

 .14قانون اﻷلفية للملكية الرقمية  /سياسة حقوق الطبع وال شر
نح م قانون حقوق الطبع وال شر ونتوقع أن يفعل اﳌستخدمون نفس ال ء .وتنص سياس نا ع إ اء حسابات اﻷلعاب
الظروف اﳌناسبة للمستخدم ن الذين ين ون ش ل متكرر أو ُ عتقد أ م ين ون حقوق مال ي حقوق الطبع وال شر ش ل
متكرر.

 .15مو اقع الطرف الثالث وموارده
الروابط ا ارجية ﳌساعدتك ،لكن ﻻ يمكننا ضما ا.
قد تحتوي ا دمات ع روابط ﳌواقع أو موارد ﻷطراف ثالثة .فنحن نقدم ذه الروابط فقط للمساعدة وﻻ نتحمل اﳌسؤولية
عن ا توى أو اﳌنتجات أو ا دمات اﳌوجودة أو اﳌتوفرة من تلك اﳌواقع أو اﳌوارد أو الروابط اﳌعروضة ع ذه
اﳌواقع .وتقر بمسؤوليتك ا صر ة عن استخدامك ﻷي مواقع أو موارد ﻷطراف ثالثة وتحمل ل ا اطر الناشئة عن ذلك.

 .16رسوم البيانات واﻷج زة ا مولة
ذا تذك بأنك مسؤول عن أي رسوم متعلقة بالبيانات قد تتكبد ا ﻻستخدام خدماتنا.
أنت مسؤول عن جميع الرسوم اﳌتعلقة بالبيانات ال قد تتكبد ا ﻻستخدام خدماتنا ،بما

ذلك ،ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر،

رسوم ال اتف والرسائل النصية ورسوم البيانات .فيتع ن عليك أن تف م أو سأل مزود ا دمة ا اص بك عن الرسوم ال قد
تتكبد ا قبل استخدام ا دمات.

 .17عديﻼت اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي وا دمة
ح ن نضطلع بتحديث اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ،يتع ن عليك اﳌوافقة ع اﻹصدار ا دث لﻼستمرار
ً
مناسبا ،لذلك علمك بأنه يمكننا
استخدام خدماتنا .كما نطلب منك السماح لنا بتحديث أي جزء من ا دمات م وجدنا ذلك
القيام بذلك أي وقت.
يجوز لنا )ولكن ﻻ يتع ن علينا( تحديث اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة أي وقت عندما عتقد أن ناك حاجة لذلك.
ً
وفقا للقانون اﳌعمول به ،إذا قمنا بذلك ،فسنطالبك باﳌوافقة ع اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي ا ّدثة عند دخولك التا
إ ا دمات أو عندما يتم إبﻼغك باتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي ا ّدثة .يجب أن توافق ع

ذه التحديثات ﳌتا عة

استخدام ا دمات.
يجوز لنا توف عمليات ت يح أو تحديث أو ترقية ل دمات ال
ا دمات .و جوز لنا تحديث ا دمات عن ُ عد دون إخطارك ،و التا

يلزم تث ي ا ح

تتمكن من اﻻستمرار

استخدام
يح

توافق بموجبه ع تطبيق عمليات الت
والتحديثات وال قيات اﳌذ ورة .و ذا ان ج ازك ستطيع منع التحديثات التلقائية ،فقد ﻻ تتمكن من الوصول إ ا دمات
ح تحدث ا دمات بنفسك يدو ً ا ع ج ازك .كما يجوز لنا عديل وصولك أو عليقه أو وقفه أو اس بداله أو اﻻستعاضة عنه
أو تقييده بأي جانب من جوانب ا دمات أي وقتً .
وفقا للقانون اﳌعمول به ،فأنت تقر بأن أية بيانات صية أو تقدم

اللعبة أو تخصيص اللعبة أو غ ا من البيانات اﳌتعلقة باستخدامك ﻷي لعبة معينة وعناصر أخرى فر دة من نوع ا
ل دمات قد تتوقف عن إتاح ا لك أي وقت دون إشعار منا ،بما ذلك ،ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر ،عد اضطﻼعنا
بالتطبيق والت

يح أو التحديث أو ال قية .كما توافق ع أنه ل س لدينا أية ال امات تتعلق بالصيانة أو الدعم فيما يتعلق

با دمات.
ً
ووفقا للقانون اﳌعمول به ،يجوز لنا غي سعر ا دمات أو اﻷلعاب أو السلع اﻻف اضية أو عملة اللعبة أو ا توى،
وقت وﻷي س ب ،دون إشعارك أو تحمل أية ال ام إزائك.

أي

 .18إخﻼء اﳌسؤولية عن الضمان
ﻻ نقدم أي ضمانات حول ا دمات.
تقدم ا دمات "كما

" ،بأق

قدر سمح به القانون ،دون أي ضمان من أي نوع .ودون تحديد ما تقدم ،تتجا ل اﻷطراف

التا عة للشركة ش ل امل أي ضمانات ضمنية تتعلق بال سو ق أو اﳌﻼءمة لغرض مع ن أو اﻻستمتاع بال دوء أو اﻻستخدام
ً
غ اﳌشروع ،فضﻼ عن أي ضمان .وﻻ تقدم اﻷطراف التا عة للشركة أي ضمان بأن تفي ا دمات بمتطلباتك أو تتوافر ع
أساس متقطع أو آمن أو خا من اﻷخطاء .وﻻ تقدم اﻷطراف التا عة للشركة أي ضمان بخصوص جودة ا دمات أو دق ا
أو توقي ا أو مصداقي ا أو اكتمال ا أو موثوقي ا.

 .19قيود اﳌسؤولية
يحدد ذا القسم مما يمكنك اس داده منا ال اع.
بأق

قدر سمح به القانون اﳌعمول به ،ﻻ تتحمل اﻷطراف التا عة للشركة اﳌسؤولية عن أي مما ي :
)أ( خسارة اﻷر اح،
)ب( اﻹيرادات اﳌفقودة،
)ت( اﳌدخرات اﳌفقود،
)ث( فقدان البيانات،
)ج( أية أضرار غ مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو عقابية أو نموذجية،

الناشئة عن أو فيما يتعلق باتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي أو ا دمات ،أو التأخ أو عدم القدرة ع استخدام أو عدم شغيل
ذلك اﻹ مال(

حالة وقوع خطأ من أحدا اﻷطراف التا عة للشركة ،أو اﳌسؤولية التقص ية )بما
ا دمات ،ح
واﳌسئولية الصارمة ،والتعو ض ،واﳌسؤولية عن اﳌنتج ،أو خرق العقد ،أو خرق الضمان ،أو غ ذلك ،ح
ذلك ،و أق

حال
قدر سمح به القانون

إخطار اﻷطراف التا عة للشركة بإم انية حدوث مثل ذه اﻷضرار .وعﻼوة ع
اﳌعمول به ،فﻼ تجاوز اﳌسؤولية اﻹجمالية لﻸطراف التا عة للشركة ال ت شأ من أو فيما يتعلق باتفاقية ترخيص اﳌستخدم
ال ا ي اﳌاثلة أو ا دمات ما ي )أ( :اﳌبلغ اﻹجما الذي دفعته )إن وجد( أو ت ون مستحقة علينا لك مقابل اللعبة أو ا دمة
اﳌعنية خﻼل الستة ) (6أش ر ال سبق ً
فورا اﻷحداث ال ت س ب وقوع اﳌسؤولية؛ أو النقطة )ب( إذا لم ينطبق البند )أ(،
دوﻻرا أمر ً
ً
كيا( .تطبق ذه القيود واﻻست ناءات اﳌتعلقة باﻷضرار ح
خمسون دوﻻر )50
ا لول ا اصة بتوف التعو ض اﳌناسب و عناصر أساسية أساس اﳌعاملة ب نك و ي نا.

حال فشل التوصل إ أي من

بصرف النظر عما تقدم ،ﻻ سمح عض الدول أو الوﻻيات أو اﳌقاطعات أو الوﻻيات القضائية اﻷخرى باست ناء عض
ً
الضمانات أو قيود اﳌسؤولية ع النحو الوارد أعﻼه ،و التا قد ﻻ تنطبق الشروط اﳌذ ورة أعﻼه عليك .بدﻻ من ذلك،
قدر سمح به قوان ن ذه الوﻻيات القضائية.

ذه الوﻻيات القضائية ،وتطبق اﻻست ناءات والقيود اﳌذ ورة أعﻼه بأق
ً
وفضﻼ عن ذلك ،قد تمتلك حقوق قانونية إضافية سلطتك القضائية ،وﻻ يوجد
ما يمس تلك ا قوق ال قد تمتلك ا كمس لك ل دمات.

اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة

 .20التعو ض
إذا قاضانا
توافق ع

ص ً
بناء ع خرقك ﻻتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي أو وصولك أو استخدامك ل دمات ،فأنت توافق ع
الدفاع عنا أو دفع اﳌقابل ا اص بدفاعنا تلك الدعوى.

التعو ض )بمع

آخر ،التعو ض عن جميع وأي خسائر تكبد ا( ،ودفع ت اليف الدفاع عن اﻷطراف التا عة

للشركة وموظف ا ومسئول ا ومدير ا ووكﻼء ا ومقاول ا وممثل ا اﻵخر ن و براء ذم م إزاء جميع اﳌطالبات واﳌطالب
ذلك ،ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر ،أ عاب ا اماة
واﻹجراءات وا سائر واﳌسؤوليات والت اليف والنفقات )بما
والت اليف وأ عاب الش ود وا
أي ادعاء ،إن ﱠ  ،ش ل ان ا ا ﻻتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة .وتوافق ع
تكبدنا ا ،سواء ن يجة حكم قضا ي أو سو ةً ،
بناء ع أي مسألة مشمولة ذا القسم .20
ً

اء( ال ت شأ عن أو تتعلق بأي ش ل من اﻷش ال بالتا ) :أ( وصولك إ ا دمات أو )ب(
عو ضنا عن أية دفعات أو خسائر

 .21اﻹ اء
نحتفظ با ق
ال

إ اء اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة حسب تقديرنا ً
وفقا للقانون اﳌعمول به .حيث شمل اﻷسباب

قد تؤدي إ إ اء اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ،ع

ا اصة بلعب نا

س يل اﳌثال ﻻ ا صر:

منطقتك ،أو إذا ان كت اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ،أو إذا أن

حال أ ينا العروض

متجر التطبيقات حساب متجر

التطبيقات ا اص بك.
قدر ي سق مع القانون اﳌعمول به ،بما

يجوز لنا عليق وصولك إ ا دمات أو عديله أو إ اءه واستخدام ا ،بأق
أي لعبة ،وسلع اف اضية ،ومحتوى ،دون أي مسؤولية أو إرسال إشعار لك وذلك ا اﻻت التالية )أ( إذا توقفنا عن توف
اللعبة للمستخدم ن الذين يتمتعون بموقع مماثل )ب( إذا ان كت أي من شروط اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي )بما ذلك
اتفاقية )اتفاقيات( متجر التطبيقات وسياساتنا اﻷخرى ا ددة اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي( )ج( و ذا أ ت الشركة
ذلك

مالكة متجر التطبيقات حساب اﳌتجر ا اص بك )د( إذا اعت نا أنه من الضروري عليق أو عديل وصولك إ ا دمات
واستخدام ا أو إ اء اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ً
وفقا لتقديرنا ا اص .و إم انك ً
أيضا إ اء اتفاقية ترخيص
اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة عن طر ق حذف اللعبة و لغاء تث ي ا ع أي من أج زتك أو بحذف حسابك ع متجر التطبيقات.
و ؤدي عليق أو عديل وصولك إ ا دمات واستخدام ا إ عدم قدرتك ع الوصول إ عض أو ل مم ات ا دمات
واستخدام اً ،
وفقا لتقديرنا ا اص .و مجرد إ اء اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ،ت ت ا قوق اﳌمنوحة لك
تلقائيا ،ولن عد بإم انك ممارسة أي من ذه ا قوق أو اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلةً .
ً
ووفقا للقانون اﳌعمول به،
يجوز لناً ،
وفقا لتقديرنا ا اص ،توف الوصول اﳌستمر إ ا دمات واستخدام ا عد ذا اﻹ اء.

إذا تطلب اﻷمر ذلك بموجب القانون اﳌعمول به ،ﻻ ش ط إ اء اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة قر ًارا من ا كمة
ب نفيذ اﻹ اء أو إرسال إشعار من حاجب ا كمة كشرط أسا لﻺ اء.
و است ناء ما يقتضيه القانون ،فإن افة الدفعات والرسوم غ قابلة لﻼس داد
ُ
اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة قد أ يت أم ﻻ.

جميع الظروف ،غض النظر عما إذا انت

تظل اﻷقسام التالية سار ة عد إ اء اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة :القسم رقم ) 8ا ملتان اﻷوليتان فقط( ،واﻷقسام
رقم  22 ،20 ،19 ،13إ  ،26و ذه ا ملة من القسم رقم .21

 .22سو ة ال اعات والقانون اﳌعمول به
يتع ن عليك أن توافق ع قوان ن السو د حال وجود أي نزاع بي نا ،كما أنك توافق ع أن يتم حل تلك ال اعات من
خﻼل التحكيم ع أن يدفع ل طرف الت اليف ا اصة به.
)أ( القانون اﳌعمول به .أنت توافق ع أن أي نزاع أو خﻼف أو اختﻼف أو مطالبة ت شأ عن أو تتعلق باتفاقية ترخيص
ذلك وجود ا أو

ا أو تفس ا أو أدا ا أو خرق ا أو إ اؤ ا

اﳌستخدم ال ا ي أو اللعبة أو ا دمات ،بما
أو أي نزاع بخﻼف ذلكُ ،تحل اﻻل امات التعاقدية الناشئة عن أو اﳌتعلقة باتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي ،أو
اللعبة ،أو ا دمات ) شار إل ا مجتمعة باسم" ،ال اعات"( ً
وفقا للقوان ن اﳌعمول ا السو د دون اﻹشارة إ
قواعد اختيار القانون وﻻ شمل أح ام اتفاقية اﻷمم اﳌتحدة لعام  1980شأن عقود البيع الدو للبضا ع .وأي قانون
أو ﻻئحة تنص ع تفس لغة العقد بخﻼف لغة ا رر ،فﻼ ينطبق ذلك ع اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي
اﳌاثلة.
ُ
)ب( فض ال اعات .يحال أي نزاع و فض بال اية عن طر ق التحكيم الذي يديره مع د التحكيم التا ع لغرفة تجارة
ستوك ولم بموجب قواعد التحكيم ال يدير ا مع د التحكيم التا ع لغرفة تجارة ستوك ولم وال
سليم إشعار التحكيم ،و عت تلك القواعد مطبقة ع

ذه اﻻتفاقية من خﻼل اﻹشارة إل ا

انت سار ة وقت

ذه الفقرة.

)ت( قواعد التحكيم .تتم إجراء التحكيم ً
وفقا لقانون السو د ومقر التحكيم ستوك ولم ،السو د وت ون لغة اﻹجراءات
باللغة اﻹنجل ية .كما ي ون عدد ا كم ن ثﻼثة ) (3محكم ن ،مع قيام ل طرف ب شيح محكم واحد غضون
ثﻼث ن )ً (30
يوما من سليم إشعار التحكيم .و عتمد مع د التحكيم التا ع لغرفة تجارة ستوك ولم عملية عي ن ؤﻻء
ا كم ن ،و ُ وجه كﻼ ا كم ن و تفقان ع ا كم الثالث غضون عشرة ) (10أيام من اعتماد مع د التحكيم
غضون

التا ع لغرفة تجارة ستوك ولم .و ذا تخلف أي من الطرف ن عن عي ن محكم ،أو إذا تخلف ا كمان
عشرة ) (10أيام عن التوصل إ اتفاق شأن ا كم الثالث ُ ،ع ن مجلس مع د التحكيم التا ع لغرفة تجارة ستوك ولم
ذا ا كم .وﻻ يحكم ا كمون إﻻ فيما يتعلق باﻷضرار اﳌُصرح ا ً
بناء ع اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي
اﳌاثلة
)ث( الت اليف .يدفع ل طرف ت اليفه ونفقاته )بما

ذلك ،ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر ،أ عاب ا اماة( فيما يتعلق بأي

تحكيم من ذا القبيل؛ شر طة تقاسم الطرف ن للرسوم والنفقات ا اصة با كم ن.
)ج( اﻹعانات الصادرة .بصرف النظر عن أي ء يتعارض مع اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ،يجوز ﻷي
من الطرف ن ً
دائما التقدم بطلب إ محكمة مختصة ل صول ع أمر قضا ي أو أي عو ض قانو ي أو إنصا
آخر.

 .23حظر التنازل
ﻻ يجوز لك نقل أو التنازل عن اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ﻷي

ص آخر.

ﻻ يجوز لك نقل أو التنازل عن اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ،بموجب القانون أو خﻼفه ،دون موافقتنا الكتابية
ُ
اﳌسبقة .وتبطل أي محاولة من جانبك لنقل أو التنازل عن اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ،دون ا صول ع ذه

اﳌوافقة .وع خﻼف عنوان ذا القسم ،يجوز لنا التنازل عن اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي أو نقل ا بحر ة دون قيود.
ومع مراعاة ما تقدم ،فإن اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة تلزم و عود بالنفع ع الطرف ن وخلفا ما واﳌتنازل ل م
اﳌعتمدين.

 .24أح ام متنوعة
اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة مجمل اﻻتفاق )وﻻ توجد وعود خارج ا( .وال ة الرسمية اللغة
ُ
ً
سار ا قدر اﻹم ان .و ذا لم نفعل
اﻹنجل ية .و ذا لم ينطبق أي قسم من أقسام اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي ،يظل البا
ً
قسما من أقسام اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ،فل س الغرض من ذا أننا لن ننفذه اﳌستقبل أو لن نفرض
ً
حقوقنا اﻷخرى .وفضﻼ عن ذلك ،ﻻ يمكن ﻷحد غ ك أو غ نا ،باست ناء متاجر التطبيقات ،تفعيل اتفاقية ترخيص
اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة.
)أ( ُمجمل اﻻتفاق .ش ل اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة وأية وثيقة أو معلومات أخرى مشار إل ا
ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ُمجمل التفا م ب نك و ي نا فيما يتعلق باللعبة وتل أي وجميع التفا مات أو

اتفاقية

اﻻتفاقات الشف ية أو الكتابية السابقة ب نك و ي نا شأن ا دمات.
اللغة اﻹنجل ية؛ وأية ترجمات وردت ﻷغراض
)ب( اللغة .اللغة اﻷصلية ﻻتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي
مرجعية فقط .و أق قدر سمح به القانون اﳌعمول به ،فإنك ت نازل عن أي حق لديك بموجب قانون دولتك لتوقيع
اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة أو تفس ا بأي لغة أخرى.
)ت( قابلية انفصال اﻷح ام .تصف اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة عض ا قوق القانونية .و جوز لك أن تتمتع
بحقوق أخرى بموجب قوان ن الوﻻية القضائية .وﻻ غ اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة حقوقك بموجب
قوان ن وﻻيتك القضائية إذا انت قوان ن وﻻيتك القضائية ﻻ سمح ل ا بذلك .وكما ورد أعﻼه ،وقد ﻻ تنطبق عليك
قيود واست ناءات الضمانات وسبل اﻻنتصاف الواردة

اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ﻷن وﻻيتك

القضائية قد ﻻ سمح ا ظروفك ا اصة .و حال حكمت محكمة أو يئة قضائية مختصة بأن أح ام معينة
من اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة غ قابلة للتنفيذُ ،تفعل ذه اﻷح ام فقط إ أ عد مدى ممكن بموجب
القانون اﳌعمول به ح ن تظل البنود الباقية من اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة
ً
)ث( حظر التنازل .ﻻ ُت
إجراءاتك و جراءاتنا أو أي ترا حقوقا أخرى بموجب اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي
ً
اﳌاثلة باست ناء ما و مكتوب صراحة اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة .كما ﻻ عت إخفاقنا إنفاذ
ً
أي حق أو حكم من اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة تنازﻻ عن ذا ا ق أو ا كم .وﻻ سري التنازل عن
ً
أي حق أو شرط من ذا القبيل إﻻ إذا ان ً
وموقعا من ِقبل أحد ممثلينا اﳌعتمدين حسب اﻷصول .و است ناء ما
كتابيا
ً
و منصوص عليه صراحة اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي ،فإن ممارسة أي من الطرف ن ﻷي من سبل
اﻻنتصاف بموجب اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ت ون دون اﻹخﻼل سبل اﻻنتصاف اﻷخرى بموجب
امل القوة واﻷثر.

اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة أو غ ا.
)ج( حقوق الغ  .باست ناء ما ورد

القسم  ،12ﻻ ي ون ﻷي

اﳌاثلة ا ق تنفيذ أي من شروط ا.

ً
ص ل س طرفا

اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي

 .25معلومات اﻻتصال
حال وجود أية استفسارات حول اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة أو اللعبة ،ف
اﻹلك و ي ا اص بالدعم.

اﻻتصال بنا ع عنوان ال يد

اﳌ ق رقم أ :8-م ق خاص س ان اﳌغرب
اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة ذه ،فإن اﻹشارة إ الضم "نحن" ،ع اﻹشارة إ الشركة اﳌ لة
 Swedenو قع مقر ا اﳌ ل  Drottninggatan 95 A, 113 60 Stockholm Swedenورقم يل الشركة و 559047-9977
حق الرجوع القانو ي :أي إشارة إ التنازل عن أي
شراء بموجب الفقرة  1ﻻ تنطبق عليك.

وء قانو ي يتعلق شراء عملة اللعبة أو السلع اﻻف اضية أو أي عملية

ا قوق اﳌعنو ة :أي إشارة إ التنازل عن ا قوق اﳌعنو ة بموجب اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي ذه ﻻ تنطبق عليك.
ومع ذلك  ،فإنك سمح لنا باستخدام أي محتوى مستخدم ش ل مج ول دون اﻹشارة إ اسمك  ،إن أمكن  ،و عديل أو عديل
ً
ً
ومﻼئما.
أو قص أو إضافة عليق أو توضيح أو تقديم أي عليقات أخرى إ محتوى اﳌستخدم كما نراه معقوﻻ
اﳌبالغ اﳌس دة :ع الرغم من أح ام البند  10من اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي  ،ﻻ يجوز لنا إلغاء ترخيصك شراء
السلع اﻻف اضية و  /أو عملة اللعبة و  /أو أي عملية شراء أخرى دون إشعار معقول أو سوء سلوك جاد .يمكنك ً
أيضا ممارسة
حقك اﻻ

اب خﻼل سبعة ) (7أيام من موافقتك ع ال خيص أو  ،عند اﻻقتضاء  ،من ل عملية شراء.

ً
أيضا  ،حالة عدم تمكننا من الوفاء بأي من مش ياتك خﻼل سبعة ) (7أيام  ،تم تمديد ف ة حق ال ب إ ثمانية ) (8أيام
أخرى عد ان اء ف ة ال ب السبعة ) (7اﻷولية كما و منصوص عليه القانون اﳌغر ي  08-31شأن حماية اﳌس لك.
عديل ا دمة واتفاقية ترخيص اﳌستخدم :ع الرغم من أح ام البند  17من اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي  ،س تم
مطالبتك بقبول أو رفض أي عديل ل دمة واتفاقية ترخيص اﳌستخدم .إذا ان أي غي غ مقبول بال سبة لك  ،فيجوز لك
رفض ذه التغي ات و اء استخدام حساب اللعبة أي وقت.
إخﻼء اﳌسئولية عن الضمان :سري أح ام البند  18ع السلع اﻻف اضية اﳌش اة و  /أو اﳌش اة من عملة اللعبة  ،شر طة
أن تفي ذه اﳌش يات بخصائص ا اﳌعلنة وتصف ا وقت الشراء.
التعو ض :إن ال امك بالتعو ض عن تي س ت يقتصر ع الضرر الفع الذي عا ي منه تي س ت مباشرة س ب فعلك أو
خطأك أو إ مالك ا سيم.
سو ة اﳌنازعات والقانون الواجب التطبيق :أي نزاع أو خﻼف أو اختﻼف أو مطالبة ت شأ عن أو تتعلق ذه اﻻتفاقية
ترخيص اﳌستخدم أو لعبة أو خدمات  ،بما ذلك وجود أو صﻼحية أو تفس أو أداء أو خرق أو إ اء ل ا أو أي نزاع يتعلق
باﻻل امات غ التعاقدية الناشئة ذه اﻻتفاقية ترخيص اﳌستخدم أو اﳌتعلقة به  ،أو لعبة  ،أو ا دمات )مجتمعة ،
"اﳌنازعات"( س تم حل ا ً
وفقا لقوان ن اﳌغرب.
حالة وجود نزاع  ،ت ون ا كمة ا تصة

ا كمة ال ل ا اختصاص ع م ان إقامتك.

اللغة :يتم توف اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌاثلة لك مع ترجمة عر ية.

اﳌ ق رقم أ :9-م ق خاص س ان تو س
ا قوق اﳌعنو ة :أي إشارة إ التنازل عن ا قوق اﳌعنو ة بموجب اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي ذه ﻻ تنطبق عليك.
ومع ذلك  ،فإنك سمح لـ تي س ت باستخدام أي محتوى مستخدم ش ل مج ول دون اﻹشارة إ اسمك  ،إن أمكن  ،و عديل أو
ً
ً
ومﻼئما.
عديل أو قص أو إضافة عليق أو توضيح أو تقديم أي عليقات أخرى إ محتوى اﳌستخدم كما تراه تي س ت معقوﻻ
اﳌبالغ اﳌس دة :ع الرغم من أح ام البند  10من اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي  ،ﻻ يجوز لنا إلغاء ترخيصك شراء
السلع اﻻف اضية و  /أو عملة اللعبة و  /أو أي عملية شراء أخرى دون إشعار معقول أو سوء سلوك جاد .يمكنك ً
أيضا ممارسة
حقك اﻻ

اب خﻼل سبعة ) (7أيام من موافقتك ع ال خيص أو  ،عند اﻻقتضاء  ،من ل عملية شراء.

إخﻼء اﳌسئولية عن الضمان :سري أح ام البند  18ع السلع اﻻف اضية اﳌش اة و  /أو اﳌش اة من عملة اللعبة  ،شر طة
أن تفي ذه اﳌش يات بخصائص ا اﳌعلنة وتصف ا وقت الشراء.

اﳌ ق رقم ج :1-سياسة البث
مقدمة

ً
نأمل أن ت ون قد مستمتعا اﻷلعاب ال نقدم ا كما أننا ندعم رغبتك إنتاج مقاطع فيديو لﻸلعاب سواء ان ذلك من خﻼل
ً
بث مباشر أو م ل )و شار إل ا ﻻحقا بلفظ "الفيديو ات"( ال يمكنك من خﻼل ا مشاركة خ اتك مع الغ واستخدام
ً
الصور والفيديو واﳌؤثرات الصوتية واﳌوسيقى أو السمات اﻷخرى اللعبة )و شار إل ا ﻻحقا بلفظ "ا توى"( .إﻻ أنه
ً
ير العلم بأنه معظم ا اﻻت فإن استخدامك للمحتوى ا اص بنا دون ا صول ع موافقتنا عت أمرا غ قانو ي
ا توى
و ن ك حقوقنا .إننا نبلغك بموجب ذه السياسة با قوق ا دودة ال نمنح ا لك ﳌشاركة خ اتك مع الغ
ا اص بنا مقاطع الفيديو ال تقوم ب
إن استخدامك للمحتوى ا اص بنا
ذه خﻼف ذلك.

يل ا أو ب ا.
مقاطع الفيديو يقتصر ع اﻷغراض غ التجار ة باست ناء ما تنص عليه سياسة البث

ﻻ يمكنك استخدام ا توى ا اص بنا الفيديو ات ا اصة بك إﻻ لﻼستخدامات غ التجار ة باست ناء ما سمح به سياسة
البث ذه خﻼف ذلك .وعليه ،فإنه ﻻ يجوز لك ترخيص الفيديو ا اص بك الذي ستفيد من ا توى ا اص بنا ﻷي شركة أو
ص آخر مقابل أجر أو ش ل آخر من أش ال التعو ض أو أي استخدام تجاري آخر دون ا صول ع موافقتنا اﳌسبقة
للقيام بذلك .كما ير العلم أننا نحتفظ بحقنا استخدام الفيديو ات ا اصة بنا لﻸغراض التجار ة .و ضافة إ ذلك ،أي
من الفيديو ات ا اصة بك وال ستفيد من ا توى ا اص بنا يجب أن يحتوي ع إشارة عقي ية أو وا ة ﻷصل
ً
ً
ا توى ليصبح ،وفق رأينا اﳌطلق ،عليميا أو ترو جيا .ومن اﻷمثلة ع الفيديو ات ال ﻻ غط ا ذه السياسة اﳌقاطع
اﳌقصوصة من اﻷلعاب أو ال يﻼت ﻷي مقطع صو ي للعبة معينة )دون إضافة مﻼحظة ش إ مصدر ذلك اﳌقطع أو
ال

يل(.

ومع ذلك ،فإننا سمح لك با صول ع أجر من خﻼل إحدى الطر قت ن التاليت ن شر طة أن تل م باﻷح ام اﻷخرى الواردة
سياسة البث ذه:



ا صول ع إيرادات للفيديو ا اص بك والذي يحتوي ع ا توى ا اص بنا من خﻼل اﻹعﻼنات ال يتم
تور د ا من خﻼل اﳌنصة ال ستضيف الفيديو ا اص بك مثل يوتيوب أو تو )"اﳌنصة"(.
أو وصف الفيديو ع اﳌنصة.
جمع الت عات من خﻼل رابط الت ع اﳌتوفر ع ملفك ال

كيف يمكنك توز ع الفيديو ا اص بك:
مع مراعاة شروط اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي اﳌطبقة وسياسة البث اﳌاثلة ،يمكنك إ شاء الفيديو ات باستخدام
ا توى ا اص بنا ،ولك حر ة توز ع تلك الفيديو ات ع اﳌواقع اﻹلك ونية ال سمح للمتصفح ن باستعراض تلك
الفيديو ات من خﻼل ا دون أي رسوم من أي نوع .إننا نتف م بأن ناك عض اﳌواقع اﻹلك ونية ال تقدم خدمات مدفوعة.
ً
شرط أن ت ون اﳌواقع اﻹلك ونية ال ستضيف تلك الفيديو ات توفر طر قة مجانيا للسماح للمتصفح ن باستعراض
الفيديو ات ،يمكنك توز ع الفيديو ات ع تلك اﳌواقع اﻹلك ونية.
ما الذي ﻻ يمكنك عرضه الفيديو ا اص بك ال ستفيد من ا دمات ا اصة بنا:
ﻻ يمكنك عرض أي محتوى محظور ﻷنه محتوى مستخدم بموجب اتفاقية ترخيص اﳌستخدم ال ا ي وما ي
)أو أي م ان مرتبط بالقرب من أو بذات الصفحة اﻹلك ونية ال يتوفر الفيديو من خﻼل ا(:

أي فيديو



أي

ء يمكن أن ش إ أن الفيديو قد تم إنتاجه من قبلنا أو بأننا نصادق عليك أو ع الفيديو ا اص بك )مالم

تكن لديك عﻼقة مصادقة معنا بموجب اتفاق خطي أو اتفاق آخر(.


أي معلومات تتعلق بالغش أو اﻻحتيال أو ال امج ا طرة أو برامج طرف ثالث وال تحتوي ع روابط إ أي



مما سبق.
استخدام ا توى ا اص بنا ش ل ين ك القانون اﳌعمول به أو



ء لنا ،أو الذي ي ق الضرر بقيمنا أو سمعتنا
أو اسمنا نحن أو أي من الكيانات التا عة لنا أو منتجاتنا أو محتوانا أو اسمنا التجاري ،وفق تقديرنا اﳌطلق.
أي سلوك أو تصرف ء لﻸخﻼق و ن ك اﻵداب العامة.

معلومات إضافية امة أخرى:
استضافة أو توز ع أو إتاحة أي فيديو ستفيد من ا توى ا اص بنا

ع النحو الذي نقرره وحدنا ،يمكننا إلغاء حقك
ﻷسباب تجار ة أو أسباب أخرى دون إرسال إشعار أو تحملنا أي مسؤولية تجا ك .و تلك ا الة ،يمكننا )ولكننا لسنا ملزم ن
بذلك( التواصل معك أو مع اﳌواقع اﻹلك ونية اﳌعنية أو اﳌنصات اﳌعنية شأن إلعاء تلك ا قوق أي من تلك الفيديو ات.

