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 شروط االستخدام 

 2014یولیو  10تم آخر تعدیل بتاریخ 

وتطبیقاتھا ومحتواھا ومنتجاتھا وخدماتھا  أن توفر لك مواقعھا وبرامجھا” Disney Interactive“ یسر دیزني إنتر آكتیف 
أو أیھ ” Disney“التي قد تحمل العالمة التجاریة دیزني ”) Disney Servicesخدمات دیزني“(المشار إلیھا فیما بعد باسم 

، أو كلوب بنجوین ”Lucasfilm“، أو لوكاسفیلم ”Marvel“أو مارفل ” ESPN“أو إي إس بي إن ” ABC“بي سي 
“Club Penguin ” أو بالیدوم“Playdom ” أو أیة عالمة تجاریة أخرى مملوكة أو ُمرَخصة من قبل شركة والت دیزني

The Walt Disney Company تحكم ھذه الشروط استخدامك أنت لخدمات دیزني .Disney  وتوفیرنا نحن لھذه الخدمات
ھا على مواقع ومنصات الغیر إذا تم اإلفصاح عن التي نوفر Disneyوالتي ُوِضَعت بشأنھا ھذه الشروط، وكذلك خدمات دیزني

. یرجى قراءة ھذه الشروط بعنایة قبل استخدام خدمات دیزني Disneyھذه الشروط لك فیما یتعلق باستخدامك لخدمات دیزني 
Disney. 

في ھذه الشروط حیث یجب أن یُسّوى أي نزاع بینك وبیننا من خالل التحكیم الفردي الملزم. یرجى قراءة شرط التحكیم الوارد 
 إنھ یسري على حقوقك المنصوص علیھا في ھذا العقد.

لم یرد في ھذه الشروط أي شيء من شأنھ التأثیر على حقوقك المنصوص علیھا في القانون ساري المفعول في محل إقامتك 
في القانون المحلي واجب المعتاد. إذا كان ھناك تعارض بین تلك الحقوق وھذه الشروط، فتُغلَّب حقوقك المنصوص علیھا 

 التطبیق على ھذه الشروط.

 عقد مبرم بینك وبیننا         1

، وھي شركة ُمؤّسسة في كالیفورنیا ویقع مقرھا في ”Disney Interactive“ ھذا العقد مبرم بینك وبین دیزني إنتر آكتیف 
ة األمریكیة، أو بینك وبین موفر الخدمة المحدد ، الوالیات المتحد91521شارع ساوث بوینا فیستا، بوربنك، كالیفورنیا  500

، إذا كان مختلفًا. یجب علیك أن تقرأ وتوافق على ھذه الشروط قبل استخدام خدمات  Disneyلخدمة معینة من خدمات دیزني
ورة . تصف ھذه الشروط الصDisney. فإذا لم توافق على ھذه الشروط، فال یجوز لك استخدام خدمات دیزني Disneyدیزني 

 بناًءا علیھا، وتُغلَّب ھذه الشروط على االتفاقیات أو الترتیبات السابقة. Disneyالمحدودة التي تتوافر خدمات دیزني

، مثل قواعد مسابقة معینة أو خدمة أو نشاط آخر أو Disneyیجوز تطبیق أحكام وشروط تكمیلیة على بعض خدمات دیزني
. یتم اإلفصاح عن األحكام Disneyیمكن الدخول علیھ من خالل خدمات دیزني شروط قد تكون مرفقة مع محتوى أو برنامج 

والشروط التكمیلیة إلیك فیما یتعلق بمسابقة أو خدمة أو نشاط واجب التطبیق. إن وجود أي أحكام وشروط تكمیلیة سیكون بمثابة 
 شروط التكمیلیة على ھذه الشروط.إضافة لھذه الشروط، وفي حالة وجود تعارض فیما بینھا، فستُغلَّب األحكام وال

) یوم من إرسالنا إخطاًرا بذلك إلیك أو من تاریخ 30یجوز لنا تعدیل ھذه الشروط. وسیسري أي تعدیل بعد مضي مدة ثالثین (
. إذا لم توافق على أي تغییر لھذه الشروط، فیجب علیك أن تتوقف عن استخدام Disneyإدراجنا للتعدیل على خدمات دیزني 

ح لممثلي خدمة العمالء بإجراء أي تعدیل شفھي أو خطي على أي نص من نصوص ھذه Disneyت دیزني خدما . ال یُصرَّ
 الشروط.

https://disneytermsofuse.com/


) إذا أخفقَت في االلتزام Disneyیجوز لنا إنھاء ھذا العقد فوًرا فیما یتعلق بك (بما في ذلك إمكانیة دخولك على خدمات دیزني
 بأي نص من نصوص ھذه الشروط.

 Disneyخدمات دیزني         2

متاحة الستخدامك الشخصي غیر التجاري ومخصصة ألغراض معلوماتیة وترفیھیة فقط. وھي ال  Disneyإن خدمات دیزني
تشكل مشورة أو تشخیص قانوني أو مالي أو مھني أو طبي أو تشخیص متعلق بالرعایة الصحیة، وال یمكن استخدامھا لتلك 

في جمیع أنحاء المناطق الجغرافیة، یجوز محاكاة نواحي من  Disneyلس لخدمات دیزنياألغراض. ولتدعیم التشغیل الس
 أنشطة معینة مثل األلعاب لتجنب التأخیرات.

مملوكة لنا وخاضعة لحقوق التألیف/النسخ/النشر الخاصة بنا، أو تُعد ھذه الخدمات مملوكة بموجب  Disneyتُعد خدمات دیزني
رِخصینا أو ُمَرخصینا وكافة العالمات التجاریة وعالمات الخدمة واألسماء التجاریة والشكل حقوق تألیف/نسخ/نشر خاصة بمُ 

مملوكة لنا أو لُمرِخصینا أو ُمَرخصینا. باستثناء ما نوافق  Disneyالتجاري وحقوق الملكیة الفكریة األخرى في خدمات دیزني 
أو استغاللھ إال كجزء من خدمات  Disneyخدمات دیزني  علیھ خطیًا وبشكل محدد، ال یجوز استخدام أي عنصر من عناصر

، ولكننا Disneyالمعروضة علیك. یجوز لك امتالك الوسط المادي الذي تتسلم علیھ عناصر خدمات دیزني Disneyدیزني 
 إلیك. Disneyبالكامل. إننا ال ننقل ملكیة أي جزء من خدمات دیزني  Disneyنحتفظ بملكیة خدمات دیزني

 برنامج والمحتوىترخیص ال

لتسھیل استخدام برنامج أو محتوى أو عناصر ظاھریة أو مواد أخرى مملوكة أو   Disneyإذا ُصِمَمت إحدى خدمات دیزني
ُمرَخصة من قبلنا، فإننا نمنحك ترخیص محدود وغیر حصري وغیر قابل للترخیص من الباطن وغیر قابل للتحویل للدخول 

 ضك الشخصیة غیر التجاریة فقط.على ذلك البرنامج أو المحتوى أو العنصر الظاھري أو المادة األخرى واستخدامھا ألغرا

ال یجوز لك تعطیل أو العبث بأي نظام حمایة محتوى أو تقنیة خاصة بإدارة حقوق رقمیة ُمستخَدمة مع أي من خدمات 
إلى شكل یمكن Disney؛ وال یجوز لك تفكیك أو إجراء ھندسة عكسیة أو تخفیض أي من خدمات دیزني Disneyدیزني

ك أیًضا إزالة ھویة أو حق تألیف/نسخ/نشر أو أي إشعارات ملكیة أخرى؛ كما ال یجوز لك الدخول قراءتھ بشریًا؛ وال یجوز ل
أو استخدامھا بأسلوب غیر قانوني أو غیر مصرح بھ أو بأسلوب یوحي بوجود شراكة مع  Disneyعلى أي من خدمات دیزني 

أو استخدامھا على نحو  Disneyعلى أي من خدمات دیزني منتجاتنا أو خدماتنا أو عالماتنا التجاریة. كما ال یجوز لك الدخول 
العقوبات االقتصادیة ومراقبة الصادرات الخاصة بالوالیات المتحدة مرتبطة بموقع خارجي عند اقتناء الخدمات  متطلباتیخالف 

، فإنك تقر وتتعھد بأن دخولك على الخدمات أو المحتوى أو البرنامج Disneyالل خدمات دیزني أو المحتوى أو البرنامج من خ
 واستخدامھ سیتوافق مع ھذه المتطلبات.

 إخالء من المسؤولیة وتحدید للمسؤولیة 

قت الذي بحسب توفرھا في الو” ومبدأ ” كما ھي علیھ حالتھا وسماتھا اآلن“حسب مبدأ  Disneyیتم تقدیم خدمات دیزني 
 إننا نخلي مسؤولیتنا عن كافة الشروط واإلقرارات والضمانات غیر المنصوص علیھا صراحةً في ھذه الشروط.”. تطلب فیھ

إننا ال نتحمل المسؤولیة تجاھك فیما یتعلق باألضرار غیر المباشرة أو العارضة أو الخاصة أو األضرار الالحقة المترتبة على 
فوات األرباح والضرر بالممتلكات، حتى إذا أُشیَر علینا باحتمالیة حدوث تلك األضرار، وال غیرھا، بما في ذلك خسارة و

نتحمل المسؤولیة عن تأخیر أو تعطل في األداء نتیجة ألسباب خارجة عن نطاق سیطرتنا المعقولة. ال یجوز بأي حال من 
ضرار والخسائر وأسباب إقامة الدعاوى ألف دوالر األحوال أن تتجاوز مسؤولیتنا اإلجمالیة تجاھك وفیما یتعلق بكافة األ

 دوالر أمریكي). 1000أمریكي (

ال یؤثر إخالء المسؤولیة وحدود المسؤولیة ھذا على حقوقك كمستھلك، أو یؤدي إلى تحدید مسؤولیة ال یمكن تجنبھا بموجب 
 القانون الساري في محل إقامتك المعتاد.

http://www.bis.doc.gov/index.php/exporter-portal


 Disneyي التغییرات التي تطرأ على خدمات دیزن

، Disneyتتطور باستمرار وتتغیر بمرور الوقت. فإذا قمنا بتغییر جوھري على خدمات دیزني  Disneyإن خدمات دیزني  
 سنقوم بتزویدك بإخطار معقول، وعندئٍذ یحق لك إنھاء ھذا العقد.

 Disneyقیود إضافیة على استخدام خدمات دیزني

التي تُجرى ألغراض تجاریة أو متعلقة بأنشطة تجاریة أو التي تعلن أو  Disneyإننا ال نسمح باستخدامات خدمات دیزني 
تعرض بیع منتجات أو خدمات (سواء أكان ذلك ھادفًا للربح أم ال)، أو التي تستمیل اآلخرین (بما في ذلك االستعماالت المتعلقة 

س أو مكون ضار آخر أو القیام بالعبث في أي فیرو –بمعرفة أو بإھمال  –بمساھمات أو تبرعات). إنك توافق على عدم إدخال 
أو أي شبكة متصلة أو اإلضرار بھا أو التدخل في استخدام أي شخص أو كیان ألي من خدمات  Disneyأي من خدمات دیزني

أو التمتع بھا. إنك توافق على عدم استخدام أي برنامج أو جھاز یسمح بمعالجة األلعاب اآللیة أو األلعاب  Disneyدیزني
، كما توافق على عدم الغش أو القیام بتعدیل أي من خدمات game clientریعة أو یقوم بمعالجة أخرى لأللعاب أو الس

أو تجربة لعبة لتحقیق میزة ألحد المستخدمین للتفوق على مستخدم آخر. فضالً عن ذلك، فإنك توافق على عدم  Disneyدیزني
رضھ أو نسخھ، أو السماح لشخص أو كیان آخر بالدخول إلى أي أو ع Disneyالدخول على أي عنصر من خدمات دیزني

عنصر، أو عرضھ أو نسخھ، باستخدام إنسان آلي أو عنكبوت أو كاشط أو وسیلة آلیة أخرى أو عملیة یدویة بدون إذن خطي 
 صریح من جانبنا.

 خدمات ومحتوى الغیر 

دمات ومحتوى الغیر. ولكننا ال نسیطر على خدمات ومحتوى أو تُدَمج أو تُقَدم مع خDisneyیجوز أن تَندِمج خدمات دیزني 
 الغیر. لذا یتعین علیك قراءة اتفاقیات شروط االستخدام وسیاسات الخصوصیة المطبقة على خدمات ومحتوى الغیر.

 أو جھاز Androidأو أندروید  Apple iOSباستخدام أبل آي أو إس  Disneyإذا قمت بالدخول على أي من خدمات دیزني 
، Microsoft Xbox Oneأو میكروسوفت إكس بوكس وان   Microsoft Windowsیعمل من خالل نوافذ میكروسوفت

 Microsoft“أو شركة میكروسوفت ” Google Inc“أو شركة جوجل إنك ” Apple Inc“فإن شركة آبل إنك 
Corporation ”مع ذلك، فإن المستفیدین من الغیر ال على التوالي ستكون ھي المستفید من ھذا العقد بصفتھا من الغیر. و

أو تدعیمھا. إنك توافق أیًضا على أن دخولك  Disneyیُعتبرون أطرافًا في ھذا العقد ولیسوا مسؤولین عن توفیر خدمات دیزني 
باستخدام ھذه األجھزة یخضع لشروط االستخدام المنصوص علیھا في شروط الخدمة واجبة  Disneyعلى خدمات دیزني 

 والخاصة بالمستفید من الغیر. التطبیق

 شبكات الھواتف المتحركة 

من خالل شبكة ھاتف متحرك، ستُطبق أسعار ورسوم الرسائل والبیانات الخاصة  Disneyعند دخولك على خدمات دیزني 
ي بشبكتك أو موفر خدمة الھاتف المتحرك. من المحتمل أن یتم حظر تنزیل أو تثبیت أو استخدام بعض من خدمات دیزن

Disney  أو تقییدھا من قبل موفر شبكتك، ولن تعمل كل خدمات دیزنيDisney.مع موفر شبكتك أو جھازك 

 محتواك وحسابك          3

 المحتوى الذي یضعھ المستخدمون 

بتبادل نص أو صور أو مقطع صوتي أو مقطع فیدیو أو إدخاالت تنافسیة أو محتوى آخر  Disneyتسمح لك خدمات دیزني 
أو تقدیمھ أو تحمیلھ أو إتاحتھ ، ویجوز للعامة الدخول ”) المحتوى الذي یضعھ المستخدمون“ار إلیھا جمیًعا فیما بعد باسم (المش

المحتوى الذي یضعھ “علیھ ومشاھدتھ. قد یخضع الدخول على ھذه العناصر للقیود الُعْمریة. وال یجوز لك تقدیم أو تحمیل 
بأي شخص أو كیان أو مضایقتھ أو تھدیده أو معاملتھ بشيء من التعصب أو الكره أو  الذي من شأنھ التشھیر” المستخدمون



العنف أو االبتذال أو الفسق أو اإلباحیة أو یكون بخالف ذلك عدائیًا أو مضًرا أو من المتوقع أن یكون مضًرا لذلك الشخص أو 
 الكیان، سواء أكانت تلك المادة خاضعة لحمایة القانون أم ال.

الخاص بك؛ ومع ذلك فإنك تمنحنا ترخیًصا عالمیًا غیر حصري ” المحتوى الذي یضعھ المستخدمون“إننا ال نطلب امتالك 
وغیر قابل للترخیص من الباطن وغیر قابل لإللغاء وخال من األتعاب المالیة وفقًا لكافة حقوق التألیف/النسخ/النشر والعالمات 

ر التجاریة والخصوصیة وحقوق النشر وحقوق الملكیة الفكریة األخرى الستخدام كل أو التجاریة وبراءات االختراع واألسرا
ونسخھ وبثھ وطبعھ ونشره وعرضھ وإظھاره وتوزیعھ وإعادة توزیعھ ونسخھ ” المحتوى الذي یضعھ المستخدمون“جزء من 

وتنفیذه وإتاحتھ والقیام بخالف ذلك باستغاللھ  وفھرستھ والتعلیق علیھ وتعدیلھ وتھیئتھ وترجمتھ وابتكار أعمال مشتقة مبنیة علیھ
والموجود  Disneyبكافة الوسائط والقنوات المعروفة اآلن أو المبتكرة فیما بعد (بما في ذلك المحتوى المتعلق بخدمات دیزني 

نسخ وبأي عدد من ال”) Twitter“وتویتر ” YouTube“ویوتیوب ” Facebook“على مواقع ومنصات الغیر مثل فیس بوك 
وبدون حدود فیما یتعلق بالوقت واألسلوب ومرات االستخدام وبدون تزویدك بأي إخطار، وبإسناد أو بدون إسناد، وبدون 

 الحصول على تصریح منك أو سداد أي مبلغ إلیك أو ألي شخص أو كیان آخر.

، وبأنك تمتلك أو تتمتع بالحقوق الخاص بك یتوافق مع ھذه الشروط” المحتوى الذي یضعھ المستخدمون“إنك تقر وتتعھد بأن 
المحتوى الذي یضعھ “الستخدام  –دون الحاجة إلى سداد أي مبالغ ألي شخص أو كیان آخر  –والتصاریح الالزمة 

الخاص بك واستغاللھ وإعطائنا تصریح باستخدامھ واستغاللھ بكافة الطرق المنصوص علیھا في ھذه الشروط. ” المستخدمون
نا وتعویض شركتنا الفرعیة وشركاتنا التابعة وكل من موظفینا ومسؤولینا وحمایتھم من الضرر الناجم إنك توافق على تعویض

عن أي مطالب أو خسارة أو مسؤولیة أو مطالبات أو مصروفات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) التي تُقدم ضدنا من قبل أي من 
الخاص بك واستغاللھ. كما توافق على عدم ” الذي یضعھ المستخدمون المحتوى”الغیر والناشئة من أو فیما یتعلق باستخدامنا لـ

ضدنا أو ضد ُمَرَخصینا ” المحتوى الذي یضعھ المستخدمون“إنفاذ أي حقوق أدبیة أو حقوق فرعیة أو حقوق مماثلة في أو على 
افقة مماثلة بعدم إنفاذھا من قبل وموزعینا ووكالئنا وممثلینا ومستخدمینا اآلخرین المصرح بھم، وتوافق أیًضا على تدبیر مو

 اآلخرین الذین قد یستحوذون على تلك الحقوق.

” المحتوى الذي یضعھ المستخدمون“في حدود ما نصرح لك بھ من أجل إنشاء أو إدراج أو تحمیل أو توزیع أو عرض أو أداء 
ننا نمنحك ترخیًصا غیر حصري إلنشاء بوجھ عام والذي یتطلب استخدام أعمالنا الخاضعة لحقوق التألیف/النسخ/النشر، فإ

أعمال مشتقة باستخدام األعمال الخاضعة لحقوق التألیف/النسخ/النشر الخاصة بنا حسبما ھو مطلوب لغرض إنشاء المواد، 
إذا لم یتم التنازل عن تلك  شریطة أن تتنازل لنا بموجب ذلك الترخیص عن كافة الحقوق في األعمال التي قمت بإنشائھا. 

وق لنا، یُلغى ترخیصك الممنوح لك من أجل إنشاء أعمال مشتقة باستخدام أعمالنا الخاضعة لحقوق التألیف/النسخ/النشر الحق
 الخاصة بنا.

المحتوى الذي “بمراقبة وعرض وإدراج وإزالة وتعدیل وتخزین ومراجعة  –ولیس علینا في ذلك التزام  –إننا نتمتع بحق 
في أي وقت وألي سبب، بما في ذلك  Disneyالمرسلة من خالل إحدى خدمات دیزني  أو المراسالت” یضعھ المستخدمون

أو المراسالت مع ھذه الشروط بدون إعطائك إرسال مسبق. إننا ال نتحمل ” المحتوى الذي یضعھ المستخدمون“ضمان توافق 
بل المستخدمین، وال نصادق علیھا أو مسؤولیة اآلراء أو وجھات النظر أو المشورات أو التوصیات المدرجة أو المرسلة من ق

 نضمنھا.

 الحسابات 

تسمح لك أو تلزمك بإنشاء حساب من أجل المشاركة، أو من أجل ضمان مزایا إضافیة. إنك  Disneyبعض خدمات دیزني 
والمراسالت  توافق على توفیر وحفظ المعلومات الدقیقة والحالیة والكاملة بما في ذلك بیانات االتصال الخاصة بك لإلخطارات

األخرى المرسلة من قبلنا وبیانات السداد الخاصة بك. إنك توافق على عدم انتحال صفة الغیر أو تزییف تبعیتك ألي شخص أو 
كیان، بما في ذلك استخدام اسم المستخدم للشخص اآلخر أو كلمة المرور أو معلومات الحساب األخرى أو اسم شخص آخر أو 

ل مزیفة خاصة بأحد األبوین أو الوصي. إنك توافق على أنھ یجوز لنا اتخاذ الخطوات الالزمة للتحقق ما یماثلھ أو تقدیم تفاصی
 من دقة المعلومات والبیانات التي تقدمھا، بما في ذلك بیانات االتصال الخاصة بأحد األبوین أو الوصي.



في ظروف  –ررون انتھاكات حقوق الطبع والنشر لقد اتبعنا ونفذنا سیاسة تنص على إنھاء عمل حسابات المستخدمین الذین یك
إذا  Disney. فضالً عن ذلك، یجوز لنا تعلیق أو إنھاء عمل حسابك وتعطیل قدرتك على استخدام خدمات دیزني -مناسبة 

روط تورطت في ارتكاب إجراء غیر قانوني أو قمت بالتشجیع علیھ أو تأییده أو إذا أخفقت في االلتزام بھذه الشروط أو أي ش
 تكمیلیة.

 كلمات المرور وأمن المعلومات 

إنك تتحمل مسؤولیة اتخاذ الخطوات المالئمة للحفاظ على سریة اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور الخاصة بك، كما 
وًرا بأي تتحمل مسؤولیة كافة األنشطة التي تُجرى بحسابك والتي یمكنك التحكم فیھا على نحو مالئم. إنك توافق على إخطارنا ف

استخدام غیر مصرح بھ السم المستخدم الخاص بك أو كلمة المرور الخاصة بك أو بیانات الحساب األخرى أو أي إخالل آخر 
 .Disneyباألمن تصبح على درایة بھ ویكون متعلق بحسابك أو بخدمات دیزني 

قد قمنا بإجراء التدابیر الفنیة واإلداریة واألمنیة المادیة إن أمن وسالمة وسریة بیاناتك تُعد من األمور المھمة للغایة بالنسبة لنا. ل
 التي أُِعّدت لحمایة بیاناتك ومعلوماتك من الوصول غیر المصرح بھ واإلفصاح واالستخدام والتعدیل.
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 ھویة البائع 

أو البائع المحدد في وقت البیع، إذا كان مختلفًا. وإذا  ”Disney Interactive“تُجرى عملیات البیع من قبل دیزني إنتر آكتیف  
كانت لدیك أي تساؤالت بشأن طلبك، یرجى االتصال بالبائع على العنوان المقدم إلیك وسوف یقوم بمساعدتك. یتم تشغیل بعض 

مختلفة أو  تطبیق شروط –في تلك الحالة  –من قبل الغیر، ویجوز  Disneyواجھات المستخدم الخاصة بخدمات دیزني 
 إضافیة، والتي یتعین علیك قراءتھا عند عرضھا علیك.

 المحتوى الرقمي والعناصر االفتراضیة 

لترخیص مقابل رسم یُدفع  Disneyیجوز أن نوفر لك تطبیقات أو ألعاب أو برامج أو محتوى رقمي آخر على خدمات دیزني  
، سیتم إبالغك بالتكالیف الخاصة Disneyى خدمات دیزني مرةً واحدة. عند شراء ترخیص للوصول إلى أیة مادة من إحد

 قبل قیامك بإكمال شراء الترخیص. Disneyبخدمة دیزني 

إن شرائك لعنصر افتراضي أو عملة ألعاب إنترنت یُعد دفعة مقابل ترخیص محدود غیر قابل للتنازل للوصول إلى أي محتوى 
واستخدامھا. یمكن استخدام العناصر االفتراضیة (بما في ذلك الشخصیات وأسمائھا) أو  Disneyأو وظیفة في خدمات دیزني

إذا حصلت Disneyفقط مقترنة بخدمات دیزني  Disneyعملة ألعاب اإلنترنت المشتراة أو المتاحة لك في خدمات دیزني 
قابلة لالسترداد أو االستعادة وال یمكن تداولھا  علیھا أو إذا تم تطویرھا من قبلك نتیجة لعب أحد األلعاب. إن ھذه العناصر غیر

مقابل مال أو عناصر أخرى ذات قیمة. یجوز أن نقوم بتعدیل العناصر االفتراضیة أو عملة  Disneyخارج خدمات دیزني 
 ألعاب اإلنترنت أو إیقافھا في أي وقت.

 االشتراكات

تتطلب اشتراكات مدفوعة للوصول إلیھا. عند تسجیل االشتراك، فإنك توافق على أن  Disneyبعض من خدمات دیزني  
اشتراكك سیتم تجدیده تلقائیًا ، وما لم تقم بإلغاء اشتراكك، فإنك تصرح لنا بتحمیل تكلفة مدة التجدید على حسابك. إن فترة 

الغك بخالف ذلك في وقت البیع. ولن یزید سعر التجدید عن التجدید التلقائي ستكون مماثلة لفترة االشتراك المبدئي ما لم یتم إب
سعر فترة االشتراك السابقة مباشرةً، باستثناء أي سعر ترویج وخصم، ما لم نبلغك بتغییر السعر قبل التجدید التلقائي الشتراكك. 

بالتسجیل في  . وفي حال قیامكDisneyیجوز لنا من حین آلخر عرض اشتراك تجریبي مجاني إلحدى خدمات دیزني 
االشتراك التجریبي المجاني، فسوف نبدأ في تحمیل تكلفة على حسابك عند انتھاء االشتراك التجریبي المجاني، ما لم تلغي 

 اشتراكك قبل ذلك الوقت.



 عملیة الطلب

تفاصیل الخاصة ستعطى الفرصة لمراجعة وتأكید طلبك، بما في ذلك عنوان التسلیم (إذا كان ذلك مطبقًا) وطریقة السداد وال
بالمنتج. وسوف یُرسل إلیك إخطار عندما نقبل طلبك ویعتبر قبولنا كامالً وُمبلًَّغا إلیك لكافة األغراض على نحو فعال في وقت 

إرسالنا لإلخطار. وفي ذلك الحین، یُحرر عقد البیع ویصبح ملزًما لك ولنا. وستقع علیك المسؤولیة عن خسارة أي بضائع 
سؤولیة التأمین علیھا عندما یتم تسلیم البضائع. إننا نحتفظ بحق رفض أي طلب أو إلغائھ قبل التسلیم. ھناك تشتریھا وكذلك م

بعض المواقف التي قد تؤدي إلى إلغاء طلبك، وھذه المواقف تشمل أخطاء النظام أو األخطاء اإلمالئیة أو عدم الدقة في 
أو لغرض تحقیق العدالة بین العمالء إذا كانت عملیات التورید محدودة، أو معلومات المنتج أو األسعار أو مدى توافر المنتج، 

في حال تبین إلدارة االئتمان أو إدارة االحتیال وجود مشاكل تعوق استكمال الطلب. ویجوز لنا أن نطلب تأكید إضافي أو 
كانت ھناك معلومات إضافیة مطلوبة معلومات إضافیة قبل قبول أي طلب. وسوف نتصل بك إذا أُلغي أي جزء من طلبك أو إذا 

 لقبول طلبك. إذا أُلغى طلبك بعد قیامك بسداد المبالغ المقررة ولكن قبل التسلیم، فإننا سنرد إلیك تلك المبالغ.

 المدفوعات وإصدار الفواتیر 

ستخدام طریقة السداد عند قیامك بتقدیم معلومات بشأن السداد، فإنك تقر وتتعھد بأن ھذه المعلومات دقیقة وأنك مفوض ال 
المقدمة، وأنك ستخطرنا بالتغییرات التي تطرأ على معلومات السداد. إننا نحتفظ بحق استعمال خدمات تحدیث بطاقة االئتمان 

 الخاصة بالغیر للحصول على تواریخ االنتھاء الحالیة الخاصة ببطاقات االئتمان.

 حق اإللغاء؛ إعادة البضائع 

) یوًما من تسلُمك وقبولك 14، سیحق لك إلغاء عقدك في غضون أربعة عشر (Disneyمات دیزني عند اشتراكك في إحدى خد
لھذه الشروط، وفي ھذه الحالة سوف تَستِرد رسوم االشتراك المسددة بالكامل. وبالنسبة لالشتراكات نصف السنویة والسنویة، 

لتاریخ األول إلصدار الفاتورة المبدئیة، فسوف تَستِرد رسم ) یوم من ا30إذا تم تسلُم إخطار باإللغاء في غضون أول ثالثین (
 االشتراك المسدد، وإذا قمنا برّد رسم اشتراكك، ستظل ملزًما بسداد التكالیف األخرى المتكبَّدة.

التسلُم وقت   عند شرائك ترخیًصا للوصول إلى محتوى رقمي أو عناصر افتراضیة، سوف تحصل على فرصة الموافقة على
 . وبالموافقة على التسلّم، فإنك تقّر بفقدانك حق اإللغاء ویصبح رسم االشتراك في الترخیص غیر قابل لالسترداد.الشراء

) یوًما من تاریخ تسلُمك للبضائع ذات 30یحق لك إلغاء عقدنا الُمحرر معك وإرجاع البضائع الفعلیة في غضون ثالثین ( 
، بما في ذلك المقطع Disneyنذكر أنھا غیر قابلة لإلرجاع على خدمات دیزني  الصلة. وال ینطبق ھذا الحق على البضائع التي

واألقراص متعددة االستخدامات الرقمیة ” CD“الصوتي ومقطع الفیدیو والتسجیالت وبرامج الكمبیوتر واألقراص المضغوطة 
“DVD ” ُطلب منك دفع قیمة إعادة البضائع أو أي وسط مادي آخر تم فض غالفھ. فإذا قمَت بإرجاع بضائع غیر تالفة، فقد ی

 إلینا وقد نقوم بخصم مبلغ معقول في حال قمَت باستخدام البضائع.

رابط عینة  ھناالمحددة. تتوفر  Disneyإذا رغبَت في اإللغاء، فإنھ یجب علیك القیام بذلك باتباع تعلیمات اإللغاء لخدمة دیزني 
 لنموذج اإللغاء.

 البضائع الُمعدة خصیًصا لشخص بعینھ

یرجى االنتباه بأن حقوق اإللغاء واإلرجاع ال تنطبق على البضائع المـُعدَّة خصیًصا لشخص بعینھ. وال یمكن إجراء إلغاءات  
على البضائع المـُعدَّة لك شخصیًا بمجرد تقدیمك لطلبك، وال یمكن إرجاع تلك السلع ما لم یكن بھا خطأ تصنیع أو  وتغییرات

عیب منتج. ونحتفظ بحق رفض الطلبات المـُعدَّة خصیًصا لشخص بعینھ، ولنا في ذلك حق التصرف المطلق. وإن االستخدام 
 للمنتجات سیؤدي إلى إلغاء طلبك واسترداد أي مدفوعات. غیر المناسب لخدمتنا المتعلقة باإلعداد الخاص

 األسعار؛ والضرائب

https://disneytermsofuse.com/arabic/sample-cancellation-form/


، Disneyیجوز لنا تعدیل أسعار المنتجات والخدمات التي نعرضھا. إذا قمت بسداد رسم اشتراك مؤقت إلحدى خدمات دیزني  
تاریخ سریانھا، وسوف یكون بإمكانك  سنزودك بإخطار مالئم بالتغییرات التي تطرأ على الرسوم أو طرق إصدار الفواتیر قبل

إلغاء اشتراكك قبل ذلك التغییر. عند تقدیم طلبك، فإننا نقوم بتقدیر الضریبة وندرج ذلك التقدیر في اإلجمالي، وذلك للتسھیل 
یخ الشحن، علیك. یُحسب مبلغ الضریبة الفعلیة المقرر تطبیقھ على طلبك وإضافتھ على مبلغ السداد الخاصة بك اعتباًرا من تار

 بصرف النظر عن موعد تقدیم الطلب.

 الشحن الدولي؛ والجمارك 

عند طلب بضائع للتسلیم في دول بخالف الدولة التي یتواجد بھا البائع، فإنھ یتعین علیك سداد رسوم االستیراد والضرائب  
بة للبضائع المشحونة دولیًا، فیرجى كما ستتحمل أي رسوم جمركیة إضافیة فیما یتعلق بالتخلیص الجمركي. بالنس المفروضة. 

االنتباه بأن ضمانات جھة التصنیع قد ال تكون ساریة؛ وخیارات خدمة جھة التصنیع قد ال تكون متوفرة؛ وقد ال تكون كتیبات 
ة لھا التشغیل والتعلیمات وتحذیرات السالمة محررة بلغة الدولة المشحون إلیھا البضائع؛ وقد تكون البضائع والمواد المصاحب

غیر مصممة وفقًا لمعاییر ومواصفات ومتطلبات لصق بطاقات التعریف الخاصة بالدولة المشحون إلیھا البضائع؛ وقد تكون 
البضائع غیر متوافقة مع الجھد الكھربي في الدولة المشحون إلیھا البضائع (وتتطلب استخدام محول كھربي). إنك مسؤول عن 

نوني للدولة المشحون إلیھا البضائع. عند تقدیم طلب إلینا، یكون المتلقي ھو مستورد معتمد ضمان استیراد البضائع على نحو قا
 ویجب أن یلتزم بكافة القوانین واللوائح الخاصة بالدولة المشحون إلیھا البضائع.
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شروط تكمیلیة، ولكن تُطبق القواعد قد یكون لھا قواعد و Disneyإن المسابقات التي تشارك فیھا في إحدى خدمات دیزني  
 العامة اآلتیة على الشروط المتناقضة غیر الموجودة في أي قواعد أو شروط تكمیلیة للمسابقة.

 المشاركات

وتخضع لكافة أحكام ھذه ” المحتوى الذي یضعھ المستخدمون“إن مشاركتك في إحدى المسابقات تمثل عنصًرا من عناصر  
وكذلك استخدامنا لذلك المحتوى. یجوز لنا استبعاد ” المحتوى الذي یضعھ المستخدمون”ك لـالشروط التي تنظّم تقدیم

المشاركات المتأخرة أو الموجھة بطریق الخطأ أو غیر الكاملة أو غیر السلیمة أو المفقودة أو غیر المقروءة أو غیر الصحیحة 
تصر المشاركة في المسابقات على مشاركة واحدة لكل شخص، أو في حال عدم تقدیم الموافقة المالئمة من جانب ولي األمر. تق

وال یُسمح بالمشاركة عن طریق وكالء أو عن طریق الغیر أو عن طریق استخدام ھویات متعددة. ویحظر استخدام المشاركات 
 وات) كافةً.اآللیة أو طرق التصویت اآللي أو أي من البرامج اآللیة األخرى، وسیتم استبعاد تلك المشاركات (أو األص

ونحن نحتفظ بحق تعدیل أو تعلیق أو إلغاء أو إنھاء أیة مسابقة أو تمدید فترتھا أو استئناف فترة المشاركة أو استبعاد أي مشارك 
أو مشاركة في أي وقت بدون تقدیم إخطار مسبق. وسنقوم بذلك إذا لم یكن ھناك ضمان بإمكانیة إجراء المسابقة على نحو عادل 

باب فنیة أو قانونیة أو ألسباب أخرى، أو إذا تشككنا في أن أي شخص قد تالعب في المشاركات أو النتائج أو قدم أو صحیح ألس
بیانات أو معلومات مزیفة أو تصرف على نحو مناٍف لآلداب المھنیة. وإذا قمنا بإلغاء أو إنھاء أیة مسابقة، فیجوز منح الجوائز 

 قًا للقوانین المحلیة التي تحكم المسابقة.بأي أسلوب نعتبره عادالً ومناسبًا وف

 األھلیة 

ولدیك حساب نشط بھ بیانات اتصال  Disneyللمشاركة في أیة مسابقة، یجب علیك أن تكون مستخدًما مسجالً لخدمات دیزني 
حسین فرصك حالیّة. ولیس من الضروري إجراء عملیة شراء من أجل المشاركة في أیة مسابقة ولن تؤدي عملیة الشراء إلى ت

في الفوز بالمسابقة. ومن غیر المسموح لموظفینا (أو أفراد أسرھم الحالیین) المشاركة في المسابقة أو أي فرد مرتبط مھنیًا 
بالمسابقة. وإذا لم یبلغ سنك الثامنة عشر (أو لم تصل إلى سن الرشد حسب القانون واجب التطبیق) وُعِرَضت علیك المسابقة، 

قدیم موافقة من ولي أمرك أو الوصي قبل قبول مشاركتك. كما نحتفظ بحق طلب إثبات الھویة أو التحقق من فإنھ یتعین علیك ت
شروط االستحقاق والمشاركین الفائزین المحتملین، ومنح أیة جائزة للفائز شخصیًا. وتُلغى المسابقات إذا كانت محظورة أو 



 –المقیمین في األماكن التي تتطلب فیھا المسابقات عنصر المھارة  –ین ممنوعة بموجب قانون. ویجوز مطالبة الفائزین المحتمل
 بإجابة اختبار في الریاضیات الستحقاق الفوز بالجائزة.

 الجوائز 

ال تُقدم أي جوائز نقدیة أو بدیلة، باستثناء أننا (أو الطرف الذي یقدم الجائزة) نحتفظ بحق استبدال جائزة مماثلة بأخرى لھا نفس 
أو قیمة أكبر. وال یمكن التنازل عن الجوائز أو بیعھا من قبل الفائزین (باستثناء التنازل الذي یُجرى ألحد األبناء أو أحد القیمة 

أفراد األسرة). ولن یتم تقدیم سوى عدد الجوائز المذكورة للمسابقة وسوف یتم منح كل الجوائز شریطة استالم عدد كافي من 
لجوائز على نحو قاطع بحلول التاریخ المنصوص علیھ في المسابقة، والذي لن یتم اختیار المشاركات المستحقة، وتُطلب ا

فائزین بدالء بعده أو منح جوائز لم یتم طلبھا من قبل الفائزین بھا. وما لم یتم اإلفصاح بخالف ذلك في وصف الجائزة قبل 
بطة بطلب الجائزة. ویتحمل كل فائز وحده مسؤولیة كافة المشاركة، یتحمل الفائزون مسؤولیة كافة التكالیف والمصروفات المرت

الضرائب، على الرغم من أننا نحتفظ بحق اقتطاع الضرائب واجبة التطبیق، ویوافق كل فائز على تعبئة نماذج الضریبة 
 المطلوبة.

حقًا غیر مشروط الستخدام اسمك إن قبولك للجائزة یشكل موافقة على المشاركة في الدعایة المعقولة المتعلقة بالمسابقة ویمنحنا 
أو مدینتك أو بلدتك ووالیتك ومقاطعتك أو ضاحیتك وما شابھ وبیانات الجائزة والتصریحات التي تدلي بھا بشأن المسابقة 

ألغراض دعائیة وإعالنیة وترویجیة، فضالً عن موافقتك على االلتزام بالقوانین واللوائح واجبة التطبیق، ویُجرى كل ذلك دون 
 ریح إضافي من قبلك ودون أن تتقاضى أي مبالغ.تص

ویُشترط لتسلُم الجائزة أن یقوم الفائزون (أو أولیاء أمورھم أو أوصیائھم) بتوقیع إقرار استحقاق مشفوع بقسم وإخالء من 
 المسؤولیة وإذن بالدعایة والنشر.
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 سیاسات تقدیم المستندات واألفكار غیر المطلوبة 

ال تسمح لنا سیاستنا المتبعة بقبول أو دراسة أفكار ابتكاریة أو اقتراحات أو مواد غیر مطلوبة. وفیما یتعلق بأي شيء تقدمھ لنا  
فإنك توافق على أن األفكار أو االقتراحات أو المواد األخرى االبتكاریة التي تقدمھا لم  –سواء أكان مطلوبًا من قبلنا أم ال  –

م تجَر على سبیل االئتمان والحفظ لھا، ولم یُقصد إقامة عالقة سریة أو ائتمانیة بینك وبیننا بأي حال من تجَر بسریة أو ل
 األحوال، وأنك ال تتوقع أیة مراجعة أو تعویض أو مقابل من أي نوع.

 دعاوى انتھاك حقوق الطبع والنشر

 ابلة لذلك إلى وكیلنا المعین:یجب إرسال إخطارات دعاوى انتھاك حقوق الطبع والنشر وأي إخطارات مق

 Lance R. Griffin 
The Walt Disney Company 

500 South Buena Vista Street 
Burbank, California 91521, USA 

 +1 818 – 560 – 1000ھاتف: 
 +1 818 – 560 – 4229فاكس: 

 ed.agent@dig.twdc.comdesignatبرید إلكتروني: 

 إننا قادرون فقط على قبول اإلخطارات المحررة باللغات المتوفرة بھا ھذه الشروط من قبلنا.
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التي یتم اإلبالغ عنھا  Disneyسوف نجیب بصورة سریعة على دعاوى انتھاك حقوق الطبع النشر باستخدام خدمات دیزني 
ا، والمحدد أعاله، وذلك وفقاً للقانون األمریكي لحقوق الطبع والنشر الرقمیة إلى وكیل حقوق الطبع والنشر المخصص من قبلن

التي یتم استضافتھا  Disney، أو للقوانین األخرى، حسبما ینطبق. فیما یخص خدمات دیزني ”)DMCA(“ 1998لأللفیة لعام 
والمبینة  DCMAفي الوالیات المتحدة، فإن ھذه اإلخطارات یجب أن تشتمل على المعلومات المطلوبة والواردة في قانون 

 رابط. ھنابالتفصیل 

 الملزم والتنازل عن الدعوى الجماعیة التحكیم

توافقان على إحالة كافة النزاعات التي تنشأ بیننا للتحكیم، باستثناء النزاعات ” Disney Interactive“إنك ودیزني إنترآكتیف  
فیما یخص  المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بنا. ویقصد بالنزاع أي نزاع أو دعوى أو خالف آخر بینك وبیننا

أو ھذه الشروط، سواء أكان ذلك یتعلق بعقد أو ضرر یعاقب علیھ القانون أو ضمان أو قانون أو الئحة  Disneyخدمات دیزني 
تمّكنان المحكم من الصالحیة الحصریة لحّل أي نزاع ” Disney Interactive“أو أساس قانوني. إنك ودیزني إنترآكتیف 

طبیق أو نفاذ ھذه الشروط أو صیاغة ھذا العقد، بما في ذلك إمكانیة التحكیم في أي نزاع ینشب بخصوص تفسیر أو إمكانیة ت
 وأیة دعوى بأن جمیع ھذه الشروط أو أي من أجزائھا الغیة أو قابلة لإللغاء.

آلخر، إخطاًرا بالنزاع إلى الطرف ا” Disney Interactive“وفي حالة وجود نزاع، یجب أن ترسل أنت أو دیزني إنترآكتیف 
على أن یكون ذلك اإلخطار إقراًرا خطیًا ینص على اسم الطرف المعطي لإلخطار وعنوانھ وبیانات االتصال الخاصة بھ فضالً 

عن الوقائع التي أدت إلى نشوء النزاع، كما ینص على اإلنصاف المطلوب. یجب أن ترسل أي إخطار بالنزاع لدیزني 
, الوالیات المتحدة 91521ارع ساوث بوینا فیستا، بوربنك، كالیفورنیا ش Disney Interactive” ،500“إنترآكتیف 

األمریكیة، عنایة: اإلخطار القانوني/التحكیم. سنقوم بإرسال أي إخطار بالنزاع إلیك على بیانات االتصال الخاصة بك لدینا. كما 
لتفاوض غیر الرسمي في غضون ستین تسویة أي نزاع من خالل ا” Disney Interactive“ستحاول أنت ودیزني إنترآكتیف 

) یوًما، قد یتم بدء التحكیم من جانبك أو من جانبنا. یجوز لك 60) یوًما من تاریخ إرسال اإلخطار بالنزاع. وبعد ستین (60(
مت إحالة أي نزاع إلى محكمة الدعاوى الصغیرة إذا استوفى النزاع متطلبات البت فیھ أمام محكمة الدعاوى الصغیرة، سواء أق

 بالتفاوض غیر الرسمي أوالً أم ال.

بتسویة أي نزاع عن طریق التفاوض غیر الرسمي أو في محكمة ” Disney Interactive“إذا لم تقم أنت ودیزني إنترآكتیف 
الدعاوى الصغیرة، فإن أي جھد لتسویة النزاع سیُجرى حصریًا عن طریق تحكیم ملزم. إنك تتنازل عن حق إحالة أي نزاع إلى 

محكمة أمام قاضي أو ھیئة محلفین. وبدالً من ذلك، تُسوى كافة النزاعات أمام محكم محاید یكون قراره نھائیًا فیما عدا ما ال
یتعلق بالحق المحدد لالستئناف وفقًا لقانون التحكیم الفدرالي للوالیات المتحدة. وسیتم إجراء أي تحكیم من جانب االتحاد 

بموجب قواعد تحكیمھ التجاریة، وإجراءاتھ المكملة ”) االتحاد األمریكي للتحكیم“ھ فیما بعد باسم األمریكي للتحكیم (المشار إلی
أو االتصال  www.adr.orgفیما یتعلق بالنزاعات المتعلقة بالعمالء. للمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني 

یجوز إجراء التحكیم شخصیًا أو من خالل تقدیم مستندات أو عبر من داخل الوالیات المتحدة. و 800 – 778 – 7879على رقم 
الھاتف أو عبر اإلنترنت. ویجوز للمحكم أن یحكم لك بنفس التعویضات التي قد تحكم بھا أیة محكمة، بما في ذلك إصدار أمر 

 یة.تفسیري أو أمر قضائي مستعجل، ولكن یكون ذلك فقط للمدى المطلوب عنده استیفاء مطالبتك الفرد

بسداد ” Disney Interactive“وما لم یجد المحكم أن التحكیم كان عابثًا أو ُرفَِع لغرض غیر صحیح، ستقوم دیزني إنترآكتیف 
كافة مصروفات رفع الدعوى وتكالیف االتحاد األمریكي للتحكیم وأتعاب المحكم. وإذا أصدر لك المحكم حكًما أكبر من قیمة 

خاص بنا الذي قُِدَم قبل اختیار المحكم (أو إذا لم نقم بتقدیم عرض تسویة قبل اختیار المحكم)، عرض التسویة الخطي األخیر ال
دوالر أمریكي أیھما أكبر، كما سنسدد أتعاب محامیك (إن وجد) ونعوضك عن أي  1000فإننا سنسدد لك المبلغ المحكوم بھ أو 

تكون تكبدتھا أنت أو محامیك خالل بحث وإعداد ومتابعة  مصروفات (بما في ذلك أتعاب وتكالیف شھادة الخبیر) التي قد
مطالبتك محل التحكیم. وإننا نتنازل عن أي حق في طلب حكم بأتعاب المحاماة والمصروفات فیما یتعلق بأي تحكیم غیر عابث 

 بینك وبیننا.

ك. أما إذا كنت من المقیمین خارج إذا كنت من المقیمین في الوالیات المتحدة، سیُجرى التحكیم في أي مكان معقول مناسب ل
الوالیات المتحدة، سیُجرى التحكیم في منطقة مانھاتن، مدینة نیویورك، والیة نیویورك، الوالیات المتحدة األمریكیة، كما أنك 

أجیل توافق على الخضوع لالختصاص القضائي للمحاكم الفدرالیة أو محاكم الوالیة الكائنة بھا، من أجل إنفاذ التحكیم أو ت

https://disneytermsofuse.com/arabic/dmca-notices/


اإلجراءات أو تعلیق التحكیم أو تأكید أو تعدیل أو إلغاء أو استصدار حكم قضائي بخصوص حكم التحكیم الصادر من قبل 
 المحكم.

تُتخذ إجراءات تسویة أو إحالة أي نزاع أمام أیة محكمة على أساس كل حالة على حدة. لن تسعى أنت أو دیزني إنترآكتیف 
“Disney Interactive ”ي نزاع كإجراء جماعي أو إجراء خاص أمام المحامي العام أو أي إجراء آخر یتصرف لعرض أ

فیھ أي من الطرفین أو یعرض التصرف بصفة تمثیلیة. ولن یتم جمع تحكیم أو إجراء مع تحكیم أو إجراء آخر بدون موافقة 
ن الدعاوى الجماعیة غیر قانوني أو غیر كتابیة مسبقة من كل األطراف بخصوص التحكیم أو اإلجراء. إذا تبین أن التنازل ع

صالح أو غیر قابل للتطبیق بالنسبة إلى كل أجزاء النزاع أو بعضھا، سیتم اقتطاع تلك األجزاء بدالً من ذلك ومتابعتھا في 
 المحكمة مع استمرار األجزاء المتبقیة في التحكیم.

 االختصاص القضائي 

غیر الخاضعة للتحكیم  Disneyیة ناشئة أو متعلقة بھذه الشروط أو خدمات دیزني إنك توافق على أن أیة دعوى قضائیة أو ُعرف
فقط في محاكم الوالیة أو المحاكم الفدرالیة الكائنة في منطقة مانھاتن،  –ویقع محل الدعوى على نحو صحیح  –یتعین رفعھا 

ق على االختصاص القضائي لتلك المحاكم مدینة نیویورك، والیة نیویورك، الوالیات المتحدة األمریكیة، كما أنك تواف
 والخضوع لذلك االختصاص ألغراض رفع تلك الدعوى.

 القانون واجب التطبیق 

تخضع ھذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لقوانین والیة نیویورك وقوانین الوالیات المتحدة، دون النظر إلى أي تعارض في المبادئ 
 القانونیة.

 اإلبطال واستقاللیة النصوص 

وفي حال تبین أن أي نص في ھذه الشروط غیر قانوني أو غیر صالح أو غیر قابل للتطبیق ألي سبب من األسباب، فسیتم 
 اعتبار ھذا النص منفصالً عن ھذه الشروط وال یؤثر على سریان وإنفاذ أي نصوص متبقیة.

 السریان عقب اإلنھاء/االنتھاء 

 ساریة عقب ذلك اإلنھاء. –اریة عقب إنھاء ھذه الشروط نظًرا لطبیعتھا التي یتعین أن تظل س –تظل نصوص ھذه الشروط 

 التنازل

ال یعتبر التنازل عن أي نص من نصوص ھذه الشروط من قبلنا تنازالً آخًرا أو مستمًرا عن ذلك النص أو أي نص آخر، كما ال 
 أو النص. یشكل إخفاقنا في إثبات أي حق أو نص بموجب ھذه الشروط تنازالً عن ذلك الحق
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