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 ةمدقم .1

 

 مرحباً بكم في مواقع اإلنترنت الخاصة بشركة دیزني إنترأكتیف میدیا جروب (ویُشار إلیھا باسم "المواقع"). تتضمن المواقع
disneyme.com وتكون المواقع مملوكة وعاملة من قِبل  .وغیر ذلك من المواقع األخرى التي تُعرض علیھا ھذه الشروط
شركة دیزني إنترأكتیف میدیا جروب، والتي ھي جزء من شركة والت دیزني المحدودة، وھي شركة مسجلة في إنجلترا وویلز 
 عراش 3ویُشار إلیھا ھنا باسم "نحن" أو ضمیر المفعول "نا" أو ضمیر الملكیة "نا" أو "دیزني") وعنوان مكتبھا المسجل في )
 مقر ،00530051 ليجستلا مقر) ةدحتملا ةكلمملا ،يإ يب 9 6 ويلبد ندنل ،ثيمسرماه ،نيلوراك نيوك
 .(539293808 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض

 

یُرجى قراءة شروط االستخدام ھذه بعنایة قبل استخدام أي من المواقع. وعن طریق استخدام أحد المواقع أو من خالل النقر على 
الروابط التي توضح أنك تقبل أو توافق على ھذه الشروط، فإنك توقّع على موافقتك الخاصة بشروط  وأ تاعبرملا دحأ
 .عقاوملا مادختسا كل زوجي الف ،هذه مادختسالا طورش ىلع قفاوت مل اذإو .هذه مادختسالا

 

 ىلع قفاوت كنإف ،عقاوملا نم يأ يف كلفط ليجست ىلع كتقفاوم تمدقو يصو وأ رمأ يلو تنك اذإ
 .عقاوملل همادختسا صوصخب ،هذه مادختسالا طورشب مازتلالا

 

یُرجى مالحظة أن الشروط الخاصة تنطبق على بعض الخدمات المقدمة على المواقع، مثل القواعد المتعلقة بالموافقات الخاصة 
 ىلإ طورشلا هذأو الخصائص أو األنشطة األخرى. وتُعرض ھذه الشروط فیما یتعلق بالخدمة الساریة. تُضاف أي من ه
 .هذه مادختسالا طورشل ةبلغلاف ،براضتلا لاح يفو ،هذه مادختسالا طورش

 

أنتم تقرون أن شروط االستخدام ھذه مدعومة باالعتبار المعقول والقیّم، ویتم بموجب ھذه الوثیقة اإلقرار باستالمھا ودقتھا. 
 مالتساو عقاوملل مكمادختسا نمضتي رابتعالا اذه نأ نورقت متنأف ،قبس ام ةيمومع دييقت نودو
 وأ انمادختسا ةيناكمإو عقاوملا لالخ نم وأ ىلع ةرفوتملا تامولعملاو داوملاو تاقيبطتلاو ىوتحملا
 ةيناكمإو ("ةمدقملا داوملا" ناونع تحت ،ثلاثلا مسقلا يف ددحم وه امك) ةمدقملا مكقئاثول انضرع
 .ةمدقملا مكقئاثول انضرع وأ انمادختسا نم ةياعدلاو رشنلا

 

 الشروط الخاصة بالھاتف الجّوال



 

ل البیانات والرسوم األخرى. لمزید من التفاصیل، انقر ھنا  .سیتسبب استخدام الھاتف الجّوال في تحمُّ
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 ىوتحملاو عقاوملا مادختسا .2

 

 ضارغألا لجأل عقاوملا مادختسا كل زوجي الو .طقف يصخشلا مادختسالا لجأل الإ عقاوملا نوكت ال
 انتيؤر قفو ،ةهج وأ رخآ صخش يأ رضت وأ انرضت وأ ةينوناق ريغ دعت ةروص يأ يف وأ ةيراجتلا
 .ةقلطملا



 

 امك ،ةمدقملا داوملا كلذ يف امب) ىرخألا تاقيبطتلاو تايوتحملاو فئاظولاو داوملاو تامولعملا عيمج
 ةيكلم يه عقاوملا ىلع ةدوجوملا (”ىوتحملا“) ("ةمدقملا داوملا" ناونع تحت ،ثلاثلا مسقلا يف ددحم وه
 مهل صخرملا وأ صيخارتلا باحصأل رشنلاو عبطلا قوقح تاذ ةيكلملا وأ رشنلاو عبطلا قح اهلو انل
 ةيراجتلا نيوانعلاو ةيراجتلا ءامسألاو ةمدخلا تامالعو ةيراجتلا تامالعلا عيمج دعت .انل نيعباتلا
 .انل نيعباتلا مهل صخرملا وأ صيخارتلا باحصأ وأ /و انل ةكولمم

 

 وأ ببس يأل وأ ةروص يأب وأ تقو يأ يف صئاصخلا وأ ىوتحملا حسم وأ عقاوملا رييغت انل قحي
 .بابسأ امنود

 

باستثناء ما اتفقنا علیھ خطیاً بصورة خاصة، فال یجوز استخدام أي محتوى من أي موقع أو نسخھ أو نقلھ أو توزیعھ أو استغاللھ 
بأي شكل من األشكال، بخالف كونھ جزءاً من الموقع، وذلك باستثناء حیثما یتم إعداد الموقع للمساعدة في تنزیل محتوى 
وبإمكانك تنزیل نسخة واحدة من ھذا المحتوى لحاسوب واحد أو ھاتف جّوال (وفقاً للمعمول بھ) ألجل استخدامك  ،صاخ
الشخصي وغیر التجاري فقط، شریطة أن (أ) تحافظ على جمیع حقوق الطبع والنشر وإشعارات الملكیة األخرى، (ب) ال تعّدل 
اد نسخة واحدة ألغراض الدعم الخاصة بك فقط) أو تُوجد جيإل ءانثتساب) خسنت وأ عزوت وأ عيبت وأ رجؤت وأ
أي أعمال مشتقة، استناداً إلى موقع أو المحتوى، كلیاً أو جزئیاً، و(ج) ال تستخدم المحتوى بالصورة التي تقترح ارتباطاً مع أي 
أو االستخدام الشامل أو المؤتمت  "من منتجاتنا أو خدماتنا أو عالماتنا التجاریة. یُحظر أي استخدام تجاري أو "إعادة إرسال
 .للمواقع أو نقل أي محتوى إلى أي حاسوب آخر أو ھاتف جّوال

 

في حال وفرنا تنزیالت للبرامج على الموقع وقمت بتنزیل ھذه البرامج، تكون البرامج بما في ذلك أي ملفات أو صور موجودة 
ار إلیھا إجماالً باسم "البرامج") مرخصة لك من جانبنا أو في أو متولدة عن البرامج والبیانات المصاحبة للبرامج (ویُش
المرخصین التابعین للطرف الثالث ألجل استخدامك المنزلي الشخصي غیر التجاري فقط. ونحن ال ننقل ملكیة البرامج إلیك. 
 ةداعإ وأ اهليلحت وأ باستثناء ما ھو مصّرح بھ بموجب القانون المعمول بھ، فإنھ ال یجوز لك توزیع أو استغالل البرامج
 .اهتءارق لهس ةروص ىلإ اهراصتخا وأ اهكيكفت وأ اهميمصت

 

 تامالع وأ ةيراجت تامالع يأ ةيكلم لقنل رثأ اهل سيل هذه مادختسالا طورش نأ ىلع قفاوتو رقت تنأ
أو  كيلإ اهنم ءزج يأ وأ ىوتحملا وأ عقاوملا يف ةيكلملا قوقح نم كلذ ريغ وأ ةيراجت ءامسأ وأ ةمدخلل
إلى أي طرف ثالث. كما أنك تتعھد بعدم القیام بأي فعل أو شيء ال یتوافق مع حق الملكیة ھذا أو یُحتمل أن یخل بھ في أي 
 .روصلا نم ةروص

 ةمدقملا داوملا .3

 

 وأ لئاسرلا وأ صنلا اهب دصقنل "ةمدقملا داوملا" ةملك مدختسن اننإف ،هذه مادختسالا طورش يف
 غيصلا وأ تالماعملا وأ تاهويرانيسلا وأ صصقلا وأ تاحارتقالا وأ تاراتخملا وأ ميهافملا وأ راكفألا
 تاعوطقملا وأ ةيرصبلا ةيعمسلا لامعألا وأ تاهويديفلا وأ تاموسرلا وأ روصلا وأ ةينفلا لامعألا وأ



 وأ تافيصوتلا وأ جماربلا غيص وأ ةيتوصلا تاليجستلا وأ (دئاصقلا كلذ يف امب) ةيقيسوملا
و/ أو اسم األشخاص اآلخرین أو التشبیھات أو األصوات أو أسماء المستخدمین أو الملفات أو اإلجراءات أو المظاھر أو  كمسا
العروض و/ أو معلومات أو مواد السیرة الذاتیة األخرى و/ أو المواد المماثلة األخرى التي تقدمھا أو تعرضھا أو تحّملھا أو 
زعھا (ویُشار إلى ھذا الفعل إجماالً باسم "التوزیع") على أي من المواقع أو من وت وأ اهلقنت وأ اهرشنت وأ اهيفخت
 .اهلالخ

 

 ةمدقملا داوملا“ .ةبولطملا ريغ ةمدقملا داوملاو ةبولطملا ةمدقملا داوملا :ةمدقملا داوملا نم ناعون كانه
ي أن توفر لنا عبر أي خاصیة أو نشاط على یُقصد بھا تلك المواد المقدمة التي (أ) نطلبھا صراحةً أو تساعدك ف ةبولطملا
الموقع ألجل مراجعتنا أو عرضنا واالعتبار أو التعویض المحدد بصفة خاصة (ویُشار إلیھ إجماالً باسم "االعتبار") (مثل 
 نم وأ ىلع اهعزوت (ب)و ؛(ةياعدلاو تاقباسملاو بيصنايلاو باعلألا يف ىرخألا ةميقلا وأ زئاوجلا
قع والتي ال تسعى للحصول على اعتبار من أجلھا (كما في خدمات ضیوفنا وفي المنتدیات العامة (مثلما ھو اوملا نم يأ لالخ
 يأ يه ةبولطملا ريغ ةمدقملا داوملا“ .(("معّرف أدناه في القسم السابع، تحت عنوان "المنتدیات العامة واالتصاالت
 .ةرقفلا هذه نم (ب) وأ (أ) ةيعرفلا تارقفلا نمض جردنت ال يتلا ةمدقملا داوملا عيمجو

 

 .ةبولطم ريغ ةمدقم داوم يأ عزوت ال

ال تسمح سیاسة الشركة المستدیمة لنا بقبول أو مراعاة األفكار أو االقتراحات أو المواد االبتكاریة غیر المطلوبة، لذلك، یُرجى 
أن تفھم أن النیة من وراء ھذه  لمأنو .عقاوملا نم يأ لالخ نم وأ ىلع ةبولطملا ريغ ةمدقملا داوملا عزوت الأ
السیاسیة ھو تفادي إمكانیة سوء الفھم في المستقبل عندما تبدو المشروعات المطّورة من قِبلنا أو وفقاً لتوجیھاتنا مشابھة لألعمال 
 .نيرخآلل ةعباتلا ةيراكتبالا

طلوبة على أو من خالل ملا ريغ ةمدقملا داوملا ،هنودب وأ دصق نع ،انيلإ تلسرأ ،كبلط نم مغرلا ىلع ،اذإ
أي من المواقع، فأنت تفعل ذلك دون وجود اتفاق، أیما كان، بیننا فیما یتعلق بأي اعتبار أو مراجعة لوثائقك المقدمة غیر 
 المطلوبة أو أي مكافأة أو اعتبار من أي نوع. وفي الواقع، فإنك توافق على أن أي وثائق تقدمھا ال تعد سراً وال تُنوى أو تُقام أي
 رابتعا وأ ةأفاكم وأ ةعجارم يأ عقوتت ال كنأو ةروص يأ يف اننيبو كنيب ةينامتئا وأ ةيرس ةقالع
 .عون يأ نم

باستثناء ما ھو منصوص علیھ صراحةً في شروط االستخدام ھذه، تسري أحكام شروط االستخدام ھذه وبصورة متساویة على 
وبة. وبناًء على ذلك، فإننا، نحن المرخص لھم والموزعون لطملا ةمدقملا داوملاو ةبولطملا ريغ ةمدقملا داوملا
والوكالء والممثلون وغیر ذلك من المستخدمین المصّرح لھم، نمتلك الحق في استغالل واإلفصاح عن جمیع المواد المقدمة، 
 .ولن نتولى المسؤولیة عنك أو عن أي شخص مدٍع عن طریقك عن أي استغالل أو إفصاح عن أي مواد مقدمة

ون تقیید ما سبق، فأنت تمنحنا بموجب ھذه الوثیقة (والمرخص لھم والموزعین والوكالء والممثلین التابعین لنا وغیر ذلك من د
المستخدمین المصّرح لھم)، دون اقتضاء أي إذن من أو الدفع إلیك أو إلى أي شخص آخر أو جھة أخرى، الترخیص الدائم 
 لقنو نطابلا نم صيخرتلل لباقلاو موسرلا نم يلاخلاو عفدلا لماكو يئاهنلاو يرصحلا ريغو
 عارتخالا تاءاربو ةيراجتلا تامالعلاو رشنلاو عبطلا قوقح ةفاك بجومب ،ملاعلا لوح ةيكلملا
 وأ اهمدختست وأ اهيلع فرشت وأ اهكلتمت يتلا ةيركفلا ةيكلملا قوقح نم اهريغو ةيراجتلا رارسألاو
 اهخسن وأ اهعيزوت ديعت وأ اهعزوت وأ اهرفوت وأ اهضرعت وأ اهرشنت وأ اهعبطت وأ اهلقنت وأ اهخسنت
 وأ اهيلع قيلعتلا وأ اهفينصت وأ اهتسرهف وأ اهتفشرأ وأ اهليصحت وأ اهنيزخت وأ اهتفاضتسا وأ
 رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب) اهليدعت وأ اهرييغت وأ اهريرحت وأ اهلاسرإ وأ اهتعاذإ
یقى من أي مادة مقدمة أو استبدال القصائد والموسیقى في أي مواد مقدمة مع الموسیقى والقصائد سوملاو دئاصقلا ةلازإ
 ،التي نختارھا) أو تنقیح أو ترجمة أو إیجاد األعمال المشتقة وفقاً إلى واألداء العام واستغالل ھذه المواد المقدمة، كلیاً أو جزئیاً 



 ىلع كلذ يف امب) دعب اميف ةركتبملا وأ نآلا ةفورعملا ةيطئاسولا تاونقلاو غيصلا عيمج يف
 ىلعو ثلاثلا فرطلل ةينورتكلإلا عقاوملا ىلعو بورج ينزيد عقاوم ىلع رصحلا ال لاثملا ليبس
 ةيكلساللاو قاطنلا ةضيرع جماربلا ىلعو انل ةعباتلا تالباكلاو ثبلا تاطحمو تاكبش
المسرحیة) ألجل أي وجمیع األغراض في أي صیغة  ضورعلا يفو ةيداملا طئاسولا ىلعو تامدخلاو تاجتنملاو
وسائطیة وعبر أي قنوات وسائطیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر أغراض األخبار واإلعالنات والدعایة والتسویق 
 .("والنشر والتجارة، جمیعاً دون إشعارك ومع أو بدون إسناد (یُشار إلیھا باسم "ترخیص المواد المقدمة

ل تقدیم أي وثیقة، فإنك تقّر وتضمن أن المادة المقدمة وتقدیمك لھذه الوثیقة یتماشى مع قواعد السلوك المھني (الموضحة الخ نم
تباعاً في القسم الثامن، تحت عنوان "قواعد السلوك المھني") والمتطلبات األخرى لشروط االستخدام ھذه وأنك تملك أو لدیك 
أذون الالزمة، دون الحاجة ألي تصریح من أو مدفوعات إلى أي شخص آخر أو لاو تاقفاوملاو صيخارتلاو قوقحلا
جھة أخرى الستغالل، والتصریح لنا باستغالل ھذه المادة المقدمة، وفق كافة األوجھ التي حددتھا شروط االستخدام ھذه (بما في 
 قوقحلل حنم يأ (ةمدقملا داوملا ذلك ترخیص المواد المقدمة). ال تقیّد شروط االستخدام ھذه (بما في ذلك ترخیص
 وأ متمق يتلاو ،لبقتسملا وأ يضاملا يف ،تالزانتلاو ةيكلملا لقنو تاقافتالاو تاقفاوملاو
 .ةمدقملا داوملا صوصخب اهب نوموقت

في  تبعاً للنطاق الذي تحتوي فیھ المواد التي قدمتھا أغاني أو تسجیالت أصلیة، فإنك بموجب ھذه الوثیقة تتعھد بأنك عضو
جمعیة الحقوق التلقائیة و/ أو األدائیة الساریة وتكون كافة المقطوعات الموسیقیة (بما في ذلك القصائد) الموجودة في ھذه المواد 
المقدمة متاحة للترخیص إلینا (والمرخص لھم والموزعین والوكالء والممثلین التابعین لنا وغیر ذلك من المستخدمین المصّرح 
من ھذه الجمعیات. ودون اإلخالل بما سبق، وبغض النظر عما إذا كنت عضواً في أي من ھذه  ةرشابم ةروصب (مهل
الجمعیات، فإنك بموجب ھذه الوثیقة تمنحنا (والمرخص لھم والموزعین والوكالء والممثلین التابعین لنا وغیر ذلك من 
 لباقلاو موسرلا نم يلاخلاو عفدالمستخدمین المصّرح لھم) الترخیص الدائم وغیر الحصري والنھائي وكامل ال
 ةروصب ةيقيسوملا تاعوطقملا عيمجو يأ ذيفنتل ملاعلا لوح ةيكلملا لقنو نطابلا نم صيخرتلل
 .ةمدقملا داوملا هذه يف ةدوجوملا ةيتوصلا تاليجستلاو (دئاصقلا كلذ يف امب) ةماع

ن المواقع (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر وفقاً للنطاق الذي نطلب فیھ خصائص أو أنشطة المواد المقدمة على أي م
األلعاب والیانصیب والمسابقات والدعایة والمنتدیات العامة (المعّرف أدناه في القسم السابع، تحت عنوان (المنتدیات العامة 
 ،(ةيئزج وأ ةيلك ةروصب) رشنلاو عبطلا قوقح تاذ انلامعأ مادختسا مزلتست يتلا ("تالاصتالاو
بموجب ھذه الوثیقة نمنحك ترخیصاً غیر حصري إلیجاد العمل المشتق باستخدام أعمالنا ذات حقوق الطبع والنشر (كلیاً  اننإف
أو جزئیاً)، لكن شریطة أن یرتبط ھذا الترخیص بتنازلك عن جمیع الحقوق في العمل الذي أوجدتھ لنا (والمرخص لھم 
ر ذلك من المستخدمین المصّرح لھم). وإذا لم یُتنازل عن ھذه يغو انل نيعباتلا نيلثمملاو ءالكولاو نيعزوملاو
الحقوق إلینا (وإلى المرخص لھم والموزعین والوكالء والممثلین التابعین لنا وغیر ذلك من المستخدمین المصّرح لھم)، سیكون 
 حنملا ىلع قفاوت امك .ةيغالو ترخیصك إلیجاد المادة باستخدام أعمالنا ذات حقوق الطبع والنشر (كلیاً أو جزئیاً) باطلة
 كقئاثو مادختساب مقن مل وأ انمق ءاوس ،تالزانتلاو تايقافتالاو تاقفاوملاو قوقحلل ركذلا فلاس
 .انل ةمدقملا

بموجب ھذه الوثیقة، فأنت تعیّننا كوكیلك ذي الصالحیة الكاملة إلبرام وتنفیذ أي وثیقة و/ أو القیام بأي فعل یجوز لنا اعتباره 
 يف ةحضوملا تالزانتلاو ةيكلملا لقنو تايقافتالاو تاقفاوملاو قوقحلا حنم نم دكأتلل مناسباً 
 .هذه مادختسالا طورش

أنت توافق على أن أي وثائق تقدمھا ال تعد سراً وال تُنوى أو تُقام أي عالقة سریة أو ائتمانیة بینك وبیننا في أي صورة. وبقدر 
عیة" أو حقوق مشابھة في أو فیما یتعلق بالمواد المقدمة، وھي لیست مملوكة بتلا قوقح" وأ "ةيونعم قوقح" يأ دوجو
حصراً لنا، وتبعاً لنطاق قدرتك على القیام بذلك بموجب القانون المعمول بھ، فإنك توافق على عدم فرض أي من ھذه الحقوق 
من المستخدمین  كلذ ريغو انل نيعباتلا نيلثمملاو ءالكولاو نيعزوملاو مهل صخرملا ىلع وأ انيلع
 .المصّرح لھم، وعلیك تدبیر االتفاق نفسھ بخصوص عدم فرض أي من اآلخرین الذین قد یملكون مثل ھذه الحقوق



 تاقافتالاو تاقفاوملاو قوقحلل لبقتسملا يف حنم يأ وأ ةمدقملا داوملا صيخرت قاطن نم دحلا نود
المقدمة، فأنت بموجب ھذه الوثیقة تصادق على  داوملاب قلعتي اميف اهب موقت دق تالزانتلاو ةيكلملا لقنو
 .أي منح مسبق للحقوق والموافقات واالتفاقات ونقل الملكیة والتنازالت التي قدمتھا بخصوص المواد المقدمة من قِبلك إلینا

 الدخول إلى الموقع من ھاتفك الجّوال .4

 

 (1یل المحتوى من الموقع، یجب أن یكون لدیك (من أجل الدخول إلى الموقع من ھاتفك الجّوال، ولغرض وترخیص وتنز
مرفق  (3( ،(WAP) جھاز محمول متوافق مع بروتوكول التطبیقات الالسلكیة (2ترخیص من الشخص الذي یدفع الفاتورة، (
 .رصید كاٍف كعمیل لمزود الخدمة (4بروتوكول التطبیقات الالسلكیة المفّعل عبر مزود الخدمة الخاص بك، و(

 

 دام الموقع من ھاتفك الجّوالختسا موسر

 

تُجمع كافة الرسوم والتكالیف المتكبدة عند استخدام الموقع من ھاتفك الجّوال عن طریق حساب ھاتفك الجّوال. ھذا یعني أن 
 .مزود خدمات الشبكة الخاص بك بجمع المبلغ المطلوب منك نیابةً عنا ویوجھھ الحقاً لنا

 

 تانايبلا موسر

 

المواقع من ھاتفك الجّوال، ستنطبق الرسائل المعیاریة والبیانات واألسعار والرسوم األخرى الخاصة  نم يأ كلوخد دنع
 رادقمو ةحاتملا ططخلا يه ام ةفرعمل تامدخلا دوزم عم ققحتلا كيلع بجيو .كب صاخلا تامدخلا دوزمب
 .اهتفلكت

أو استخدام بعض الخدمات التي  بيكرت وأ ليمحت كب صاخلا تامدخلا دوزم رظحي دقف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
نقدمھا عبر ھاتفك الجّوال (یُشار إلیھا باسم "خدمات الھاتف الجّوال")، وقد ال تعمل كافة خدمات الھاتف الجّوال مع جمیع 
مزودي الخدمات أو األجھزة. ویجب علیك التحقق مع مزود الخدمات لمعرفة ما إذا خدمات الھاتف الجّوال متاحة لھاتفك 
 .وما ھي القیود، إن ُوجدت، التي قد تكون قابلة للتطبیق على استخدامك لخدمات الھاتف الجّوال ھذه الجّوال

 

 ةيفاضإلا موسرلا

 

قد نجعل المحتوى، مثل األلعاب، متاحاً على المواقع من أجلك لترخیصھ وتنزیلھ. وعند شراء ترخیص استخدام وتحمیل 
وم باإلضافة إلى رسوم البیانات القیاسیة الُمشار إلیھا أعاله على مثل سرلا قبطنت دق ،عقاوملا دحأ نم نيعم ىوتحم
ھذا المحتوى ("الرسوم اإلضافیة"). وسیتم إبالغك بأي رسوم إضافیة على المواقع قبل أن تكمل شراء الرخصة ذات الصلة. 
 .رييغتلل ةعضاخ نوكتكما تُعرض الرسوم اإلضافیة شامل ضریبة القیمة المضافة وضرائب االستھالك المماثلة، و



 

قد نقدم محتوى معین خاٍل من الرسوم اإلضافیة أو برسوم إضافیة منخفضة، والتي قد یتعین علیك بخصوصھا مشاھدة إعالن 
 مادختسا وأ ليمحت وأ لوخد لالخ نمو .ىوتحملا اذه مادختسا دعب وأ لبق رخآ قيوست ىلع لوصحلا وأ
ھذا اإلعالن أو االتصال التسویقي اآلخر في كل مرة تستخدم المحتوى  لثم يقلت ىلع قفاوت كنإف ،ىوتحملا اذه
ذا الصلة. أما إذا لم تعد راغباً في تلقي مثل ھذه اإلعالنات أو االتصاالت التسویقیة األخرى، فعلیك التوقف عن استخدام 
 .المحتوى وحذفھ من ھاتفك الجّوال

 

 تامدخ دوزمل ةيداعلا موسرلا قبطنتس ،تنرتنإلا ةكبش ىلع ىوتحملا مدختست ةرم لك يف
 نيعتي ةرم لك يف اذهب كرطخنسو ،هالعأ "تانايبلا موسر" مسق يف ةحضوملا ةروصلا يف ،ةكبشلا
 .ىوتحملا اذه مادختسال تنرتنإلا ىلع لوخدلا كيلع

 

 ترخیص محتوى الھاتف الجّوال

 

اإلرشادات المعروضة. وأنت تقدم عرضاً ملزماً لترخیص  لترخیص أي محتوى للھاتف الجّوال یكون متاحاً على المواقع، اتبع
 .المحتوى المختار للسعر المعروض (إن ُوجد) من خالل النقر على الرابط أو الزر ذي الصلة

 

یُرجى التأكد من اختیارك للمحتوى الصحیح قبل النقر على الرابط أو الزر ذي الصلة، حیث إن المواقع ال تسمح لك بتغییر 
 .رقنلا روف كماظن

 

إذا قبلت دیزني عرضك، سیُتاح المحتوى المختار لك على ھاتفك الجّوال. سیتم شحن الرسوم اإلضافیة المناسبة، وفق ما ھو 
 كفتاه ىلع ىوتحملا ظفح ىلإ جاتحت دقو .عقاوملا ىلع ضورعم وه امك ،تانايبلا موسرو ،هب لومعم
اً لك حتى تحذفھ أو تتبادلھ أو تتخلص من ھاتفك حاتم نوكيس ظوفحملا ىوتحملاو .هملستت نأ دعب لومحملا
 .المحمول. وبمجرد االنتھاء من حذف المحتوى من ھاتفك الجّوال، فلن یتم استبدالھ

 

أنت تقّر وتوافق على أنھ بمجرد ترخیص المحتوى لك، كما ھو موضح في شروط االستخدام ھذه، فسنلتزم بتوفیر الخدمات 
بناًء على ذلك، فإنك توافق على أنھ لن یحق لك ممارسة أي فترة "ھدنة" إللغاء اتفاقیة و .روفلا ىلع كلجأل ةلصلا تاذ
 .الترخیص، ما لم یُسمح بخالف ذلك صراحةً من قِبل القانون اإللزامي المحلي

 

 .باستثناء ما قد یسمح بھ القانون، ال یكون المحتوى قابالً للمبادلة أو الرد

 تاباسحلا .5



 

قع إنشاء حساب للمشاركة في أنشطة معینة أو للحصول على فوائد إضافیة. وأنت توافق على تقدیم وملا كنم بلطتي دق
 وحفظ وتحدیث المعلومات الصحیحة والدقیقة والحدیثة والكاملة عنك، كما تتطلب عملیات التسجیل لدینا (یُشار إلیھا باسم
 كءامتنا وأ كتيوه فيرحت وأ ةهج وأ صخش يأ ةيصخش لاحتنا كل زوجي ال .("ليجستلا تانايب"
 باسحلا تامولعم نم اهريغ وأ رسلا ةملكو مدختسملا مسا مادختسا كلذ يف امب ،ةهج وأ صخش يأل
 ميدقت وأ ةيفارغوتوفلا ةروصلا وأ ةروصلا وأ توصلا وأ هبشلا وأ رخآ صخش مسا وأ رخآ صخشل
التسجیل الخاصة بنا مثل ھذه  ةيلمع بلطتت ثيح ،ءايصوألا وأ رومألا ءايلوأ دحأل ةبذاك ليصافت
المعلومات. وأنت تقّر وتوافق على أننا قد نتخذ خطوات للتحقق من دقة المعلومات التي تقدمھا، بما في ذلك التحقق الدقیق من 
یّن رقم أي ھاتف جّوال قد توفره ألحد أولیاء األمور أو األوصیاء. كما توافق أیضاً على إعالمنا بشكل فوري على العنوان المب
في القسم الثامن عشر حول أي استخدام غیر مصّرح بھ لما یخصك من اسم مستخدم أو كلمة سر أو معلومات حساب أخرى أو 
أي مخالفة لألمن قد تعلم بھا بخصوص أو فیما یتعلق بأي من المواقع. فضالً عن ھذا، فإنك توافق على الخروج من حسابك في 
 .ةرود لك ةياهن

 

 يأ ةيصخش لاحتنال اهنم ءزج وأ عقاوملا مادختسا ىلع كتردقو كباسح ءاهنإ وأ قيلعت انل زوجي
 قلعتت ةصاخ طورش يأ وأ هذه مادختسالا طورشل لاثتمالا نع زجعلل وأ كتيوه هيوشتل ةهج وأ صخش
 .ناك اميأ رخآ ببس يأل وأ رشنلاو عبطلا قوقح ىلع يدعتلل وأ ةنيعم ةمدخب

 ينزيد طاقن ططخم .6

 

تقدیم من وقت آلخر مخططاً لیمكنك كسب نقاط لقضاء بعض الوقت على المواقع أو تحمیل المحتوى أو المشاركة  انل قحي
في األنشطة على المواقع (یُشار إلیھ باسم "مخطط النقاط"). ویمكن استبدال ھذه النقاط بالمحتوى الذي نقدمھ لك من خالل 
 .طاقنلا ططخم

 

وكیف یمكنك كسب النقاط، سیُنشر ذلك على المواقع ذات الصلة. ونحن  هليصافتو طاقنلا ططخم رفوتي امدنع
 .كراعشإ نود وأ عم ،هيئترن تقو يأ يف طاقنلا ططخم طورش فذح وأ ليدعت يف قحلاب ظفتحن

 تالاصتالاو ةماعلا تايدتنملا .7

 

 راوز وأ يمدختسمل حيتي يذلاو یُقصد بكلمة "المنتدى العام" المنطقة أو الموقع أو المیزة المعروضة كجزء من الموقع،
 ةقطنم كلذ يف امب ،عقوملا يمدختسم نم رثكأ وأ دحاو ىلع اهضرعل ةمدقملا داوملا عيزوت عقوملا
 فلملا ةحفصو ةيعامتجالا ةئيبلاو لاوجلا لئاسرو ةيروفلا لئاسرلاو شاقنلا تاحولو ةشدردلا
 ةدياعملا تاقاطب كلذ يف امب) ينورتكلإلا ديربلا ةفيظوو ةنودملاو ةثداحملا ةحفصو يصخشلا
 .(قيدص ىلإ ةلسرملا ينورتكلإلا ديربلا لئاسرو ةينورتكلإلا

 



أنت تقر بأن المنتدیات العامة والمیزات المقدمة فیھا ھي عادةً ما تكون لالتصاالت العامة ولیس الخاصة. ویُرجى أن نضع في 
ال منتدى عام، فمن الممكن جمع ھذه لخ نم تنرتنإلا ربع ةيصخش تامولعم تمدق املك هنأ انرابتعا
المعلومات واستخدامھا من قِبل أشخاص ال تعرفھم. ونحن ال یمكن أن تضمن أمن أو خصوصیة أي معلومات تختار اإلفصاح 
 الأ يصون امك .ةصاخلا كتيلوؤسم ىلع ناحاصفإلا هذه لثمب موقت ذإ ؛هذه طئاسولا نم يأ لالخ نم اهنع
 يأ وأ كسفن نع (لزنملا ناونع وأ ينورتكلإلا ديربلا وأ فتاهلا لثم) ةيصخش تامولعم يطعت
 ةسايس لوح ليصافت هاندأ رشع عباسلا مسقلا مدقيو .ماعلا ىدتنملا لالخ نم رخآ صخش
 يف ةكراشملل ليجستلا ةيلمع لالخ ةمدقملا ةيصخشلا تامولعملا لثم) انب ةصاخلا ةيصوصخلا
 .(ماعلا ىدتنملا

 

 وأ /و ةمدقملا عقاوملا نم يأ لالخ نم وأ ىلع اهعزوت يتلا ةمدقملا داوملا نع تكون وتظل وحدك مسؤوالً 
 ميدقت بقاوع نع كلذكو ،ماع ىدتنم يأ يف كقيرط نع وأ كب صاخلا مدختسملا مسا تحت ةروشنملا
 .ةمدقملا داوملا هذه رشنو

 

ولیتك الخاصة. على سبیل ؤسم ىلع وه ماع ىدتنم يأ يف اهرشن متي ةمدقم ةدام يأ مادختسا نأب رقت تنأ
المثال، فنحن لسنا مسؤولین عن، وال نصادق على اآلراء أو المشورات أو التوصیات المنشورة أو المرسلة من قِبل المستخدمین 
 .في أي منتدى عام، كما أننا نخلي مسؤولیتنا كلیاً فیما یتعلق بذلك

 

مواد المقدمة في أي وقت وألي سبب أو لا ريرحت وأ ةلازإ وأ رشن ضفر وأ صحف يف قحلاب ظفتحن نحن
بدون سبب، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر إذا فشلت المواد المقدمة من قِبلك في التوافق مع قواعد السلوك المھني، 
 وأ كلذب مايقلاب نيمزتلم ريغ اننأ نم مغرلا ىلع ،راعشإ قباس نود ديحولاو قلطملا انريدقت بسح
 ىوتحملا اذه رشن يف ريخأت كانه نوكي دقف ،ةمدقملا داوملا صحف انرتخا اذإو .ماع ىدتنم يأ ةبقارم
 امب ،كبناج نم ةمدقملا داوملا لوح ةلئسأ انيدل ناك اذإو .ةعجارملا ةيلمعب حامسلل ماعلا ىدتنملا يف
 ديزم ىلع لوصحلل كب لصتن دقف ،رشنلاو عبطلا قوقح رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف
 وأ رشنلاو عبطلا قوقح ككالتما نم ققحتلل ،لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،تامولعملا نم
 .ةداملا رشنل نذإ ىلع لوصحلا

 

عند المشاركة في أحد المنتدیات العامة، فال تفترض أن األشخاص یقولون حقیقةً من ھم، واعلم أن ما یقولونھ یعرفونھ أو أنھم 
إلیھ. وقد ال تعد المعلومات التي تم الحصول علیھا في المنتدى العام  نوبستني مهنأ نولوقي ام ىلإ نوبستني
موثوقاً بھا، وھي لیست فكرة جیدة أن تتخذ أي إجراء، بما في ذلك التجارة أو اتخاذ أي قرارات تخص االستثمار، استناداً 
ون مسؤولین عن كن ال دق اننأ امك .اهنم دكأتلا كنكمي ال يتلا تامولعملا ىلإ ةريبك وأ ةيرصح ةروصب
دقة أي من المواد المقدمة والواردة في المنتدى العام، وال یجوز مساءلتنا عن أي قرارات تجاریة أو استثماریة أو أي قرارات 
 .أخرى متخذة أو اإلجراءات التي یتم أخذھا أو اإلحجام عنھا وفقاً لھذه المعلومات أو ھذا المحتوى

 

ات العامة وتصفحھا و/ أو تقدیم و/ أو نشر المواد المقدمة األخرى داخل يدتنملا ىلإ لوخدلا ىلع كتردق عضخت
المنتدى العام إلى بعض القیود العمریة و/ أو اإلجراءات ذات الصلة أو الشروط واألحكام التي یجوز لنا مراجعتھا وفق تقدیرنا 



 لخاد ماكحألاو طورشلاو تاءارجإلاالمطلق في أي وقت وألي سبب من األسباب. وستُنشر أي من ھذه القیود العمریة و
 .ءاضتقالا بسح ،ماعلا ىدتنملا

 ينهملا كولسلا دعاوق .8

 

 مدع ىلع قفاوت كنإف ،عقاوملا مادختسابو .عقاوملا ىلع ةيلاتلا ينهملا كولسلا دعاوق قبطنت
 :دعت ةمدقم داوم يأ عيزوت

 

ق الخصوصیة لشخص آخر؛ (ب) غیر ح ىلع ةيدعتم وأ ةيديدهت وأ ةقياضم وأ ةئيسم وأ ةيريهشت (أ) .1
متعصبة أو بغیضة أو عنصریة أو عدوانیة أو خالف ذلك؛ (ج) عنیفة أو مبتذلة أو فاحشة أو إباحیة أو صریحة جنسیاً؛ أو (د) 
 مضّرة ألي شخص أو كیان؛

 ةعورشملا ريغ ةطشنألا ةشقانم وأ ةينوناقلا ريغ ةطشنألا معدت وأ ىلع ةعجشم وأ ةينوناق ريغ .2
 روصلا يف ةكراشملل ةلواحم لثمت وأ نوكت يتلا ةمدقملا داوملا كلذ يف امب ،اهباكترا دصقب
 وأ ةئيذبلا داوملا يف راجتالا وأ تالايتحالا وأ ةيسنجلا تاءادتعالا وأ تادراطملا وأ لافطألل ةيحابإلا
 .يمارجإ طاشن يأ باكترال رمآتلا وأ ةقرسلا وأ شرحتلا وأ اهيطاعت وأ /و تاردخملا ةراجت وأ ةقورسملا

 وأ عارتخالا تاءارب وأ رشنلاو عبطلا قوقح (أ) :كلذ يف امب ،ثلاث فرطل قح يأ كهتني وأ فلاخي .3
 قح (ب) ؛دقاعتلا وأ كيلمتلا قوقح نم كلذ ريغ وأ ةيراجتلا رارسألا وأ ةيراجتلا تامالعلا
 نود عون يأ نم رخآ صخشل ةيصخشلا تامولعملا عيزوت بجي الو ،ديدحتلا هجو ىلع) ةيصوصخلا
 ،ةيرسلاب مازتلا يأ (ج) وأ ؛ةياعدلا وأ (حيرص نذإ

 ناك ءاوس) كلذ ريغ وأ تامدخ وأ تاجتنم يأ عيب ضرعت وأ ةنلعم وأ لامعألاب ةلص تاذ وأ ةيراجت .4
 ؛(تاعربتلا وأ تامهاسملا تابلط كلذ يف امب) كلذ نيرخآلا نم بلطت وأ (حبرلا لجأ نم نكي مل وأ كلذ

 وأ عقاوملا نم يأ رضي وأ قوعي وأ ثبعي ام وأ ىرخأ ةراض تانوكم وأ تاسوريف ىلع ةيوتحم .5
 .عقاوملاب عتمتلا وأ نايك وأ صخش يأ مادختسا عم لخادتي وأ ةلصتملا تاكبشلا

 ،"قارغإلا" ،"ةليخدلا لئاسرلا" ،"بهللا ةنسلأ" كلذ يف امب ،ةرمدم وأ ةيبيرخت وأ عمتجملل ةيداعم .6
 التصید"، و"التخریب"، حسبما یُفھم من تلك المصطلحات الشائعة والمستخدمة على شبكة اإلنترنت؛ أو"

 .غیر متعلقة عموماً بموضوع معین أو فكرة خاصة للمنتدى العام ذي الصلة .7

 

 ةعونتم ةعومجم نم ةمدقملا داوملا ىلإ ضرعتت دقف ،عقاوملا مادختسا دنع هنأ ىلع قفاوتو رقت تنأو
 وأ ةصاخلا ةيركفلا ةيكلملا قوقح وأ ةمالس وأ ةدئاف وأ ةقد نع نيلوؤسم انسل نحنو ،رداصملا نم
 .ةمدقملا داوملا هذهب ةقلعتملا

 



 ينهملا كولسلا دعاوقل لاثتمالاب نوموقيس وأ نوموقي نيرخآلا نيمدختسملا نأ نمضن الو اننكمي ال
 ريغ يه يتلا ةمدقملا داوملا ىلإ ضرعتت دقو ،هذه مادختسالا طورش نم ىرخأ ماكحأ يأ وأ ركذلا ةقباس
 هذه بجومب ضرتفت كنإف ،اننيبو كنيب امكو .اهيف بوغرم ريغ وأ ةقئال ريغ وأ ةيئادع وأ ةقيقد
 .لاثتمالا مدعل ليبقلا اذه نم هجوأ يأ نع ةمجانلا ةباصإلا وأ ىذألا رطاخم عيمج ةقيثولا

 ةمدقملا داوملا ةلازإ ؛نواعتلا .9

 

ل أي التزام  مدع عم اإلخالل بأي من حقوقنا األخرى بموجب شروط االستخدام ھذه أو القانون، فنحن نحتفظ بالحق، دونما تحمُّ
أو مسؤولیة، في (أ) رفض نشر أو نقل أو إزالة أي مواد مقدمة من أي من المواقع التي تنتھك شروط االستخدام ھذه (بما في 
لمدى قدرتنا على القیام بذلك إعماالً للقانون المعمول بھ، تحدید أي مستخدم ألطراف  ذلك قواعد السلوك المھني) و(ب) تبعاً 
ف علیھا، عندما نعتقد بحسن نیة أن  ثالثة و/ أو اإلفصاح ألطراف ثالثة عن أي مواد مقدمة أو معلومات شخصیة یسھل التعرُّ
 ىلع ،كلذ يف امب ،نيناوقلل لاثتمالا ليهست (1) يلي امب موقيس حاصفإلا وأ فيرعتلا اذه لثم
 هذه مادختسالا طورش ضرف يف ةدعاسملا (2) وأ ءاعدتسا وأ ةمكحملا نم رمأل لاثتمالا ،لاثملا ليبس
 انب ةصاخلا باعلألاو ةياعدلاو بيصنايلاو ةقباسملا دعاوق وأ /و (ينهملا كولسلا دعاوق كلذ يف امب)
ذلك المواقع. عالوةً على ذلك، فإننا نحتفظ بجمیع الحقوق  يف امب ،تاكلتمم وأ صخش يأ نمأ وأ ةمالس ةيامح وأ /و
 .قالطإلا ىلع ببس نودب وأ ببس يألو تقو يأ يف ةمدقملا داوملا ةلازإل

 

 كولسلا دعاوق كلذ يف امب) هذه مادختسالا طورش عم قفاوتت ال ةمدقملا داوملا نأ ربتعت تنك اذإ
العملیة الموضحة على المواقع. وبعد ھذا اإلبالغ، یجوز لنا (دون  باقعأ يف ،انيلإ اهنع غالبإلا كل زوجي ،(ينهملا
 .إلزامنا بذلك) اتخاذ اإلجراء الذي نراه مناسباً في تقدیرنا المطلق

 تالزانتلا .10

 

 نامضو ليثمت يأ مدقن ال نحنو ،"يه امك" عقاوملا ىلع ةدوجوملا داوملاو تايوتحملاو تامولعملا مدقتُ 
 نأ نمضن ال نحنف ،صوصخلا هجو ىلعو .داوملاو تايوتحملاو تامولعملا هذه لثمب قلعتي اميف
 ليبس ىلع ،كلذ يف امب) عقاوملا ىلع ةدوجوملا داوملاو تايوتحملاو تامولعملا يف ةدراولا فئاظولا
 يرجيس بويعلا نأ وأ ،أطخلا نم ةيلاخ وأ فقوتت نل وأ ةيلاح وأ ةلماك وأ ةقيقد (رصحلا ال لاثملا
ن المواقع أو الخوادم أو أي برامج أو أي أجھزة أخرى ھي التي تجعل من مثل ھذه المعلومات والمحتویات أ وأ اهحيحصت
والمواد المتاحة خالیة من الفیروسات أو المكونات الضارة األخرى. فضالً عن ذلك، تتحمل أنت كامل تكلفة كل ما یلزم من 
 يأ مادختسا جئاتن وأ مادختسا صوصخب معازم يأ مدقت الو دهعتت ال نحنو .ةقد وأ حالصإ وأ ةنايص
 وأ لالخ نم ةحاتملا وأ ةمدقملا وأ ىلع ةدراولا تامدخلا وأ تاجتنملا وأ داوملا وأ نومضملا وأ تامولعملا نم
 عقاوم يأ وأ ةمدقملا داوملا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ،عقاوملاب لاح يأب ةقلعتملا
رتبطة بأي من المواقع، بخصوص صحتھا أو دقتھا أو اكتمالھا أو موثوقیتھا أو سالمتھا أو ملا تامدخلا وأ ثلاث فرطل
غیر ذلك. وال یسمح القانون المعمول بھ باستبعاد الضمانات الضمنیة، لذلك، قد ال ینطبق االستثناء الوارد أعاله علیك. ومع 
 .كذلك، یُرجى مالحظة أن ھذا ال یؤثر على حقوقك القانونیة كمستھل

 

قد تحتوي المواقع (أو قد یُرسل من خالل أحد المواقع) وصالت لمواقع أخرى ("مواقع الطرف الثالث") وكذلك مواد وإعالنات 
 تايوتحمو ةيجمرب تاقيبطتو تامولعمو تاوصأو ىقيسومو ميماصتو تاموسرو صوصنو روصو



 نع انتيلوؤسم ةحارص يلخن نحن .("ثلاثلا فرطلا ىوتحم") ةثلاث فارطأ نع ةئشان داوم وأ ىرخأ
 يف وأ ثلاثلا فرطلا عقاوم ىلع ةدوجوملا داوملاو ىوتحملاو تامولعملا رفاوت وأ ةمءالم وأ لامتكا وأ ةقد
 فرطلا عقوم نم اهيرتشت تامدخ وأ تاجتنم يأ نع كاضر نامض اننكمي الو .ثلاثلا فرطلا تايوتحم
 انعقاوم ىلع ةدراولا هداوم وأ هاوتحم وأ ثلاثلا فرطلا تامولعم وأ عقوملا نم وأ ىلإ طبتري يذلا ثلاثلا
 ال اننأ امك .(ةماعلا تايدتنملا يف ةدراولاو ةمدقملا داوملا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب)
 تايوتحملا وأ تامولعملا نم يأ ةيقوثوم وأ لامتكا وأ ةقد ديكأتل تاوطخ يأ ذختن الو عئاضب يأ معدن
على أي موقع للطرف الثالث أو أي محتوى للطرف الثالث. نتیجة لذلك، فلن نقدم أي بیانات أو ضمانات  ةدراولا داوملا وأ
ل  تتعلق بمواقع الطرف الثالث أو أي مواقع أخرى مدرجة في أي من أدلتنا أو أي محتوى للطرف الثالث، وال یمكن تحمُّ
 هقايل وأ ةينوناق وأ رشنلاو عبطلا قوقحل لاثتمالا ةيمهأ وأ ةقد وأ رفاوت وأ ىوتحم نع ةيلوؤسملا
 وأ تانايب يأ مدقن ال نحنو ،ثلاثلا فرطلا تايوتحم وأ ثلاثلا فرطلل عقوم يأ يف ةدراولا داوملا
 ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب) داوملا وأ تايوتحملا وأ تامولعملا نم يأ نمأ نأشب تانامض
 فرط يأ ىلإ اهميدقتب انبلاطت دق يتلا (ىرخألا ةيصخشلا تامولعملاو نامتئالا تاقاطبو رصحلا
 قلعتي اميف ،اندض ىوعد يأ نع ةقيثولا هذه بجومب ،تابو يئاهن لكشب ،لزانتت تنأ .ثلاث
 ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب) انعقاوم ىلع ةدوجوملا داوملاو تايوتحملاو تامولعملاب
في أي محتوى للطرف الثالث، وأیة معلومات ومحتویات ومواد توفرھا  وأ ثلاثلا فرطلا عقاوم ىلع ،(ةمدقملا داوملا
لمواقع طرف ثالث (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر بطاقات االئتمان وغیرھا من المعلومات الشخصیة). ونحن 
 وأ تنرتنإلا ربع ةنشجعك بقوة على التحقق بأقصى من تملك من جھد تراه ضروریاً أو مناسباً قبل الشروع في أي معامل
 .ةثلاثلا فارطألا هذه نم يأ عم تنرتنإلاب لاصتا نود

 

عالوة على ذلك، فإن أي محتوى یتعامل مع المسائل الصحیة أو الطبیة لیس مقصوداً منھ أن یكون بدیالً عن المشورة الطبیة 
 تالاحلا ىدحإ نأشب كالمتخصصة. فأسع دائماً للحصول على نصیحة طبیبك الخاص حول أي أسئلة قد تكون لدي
 ىلع ئراوطلا تامدخ وأ كبيبطب لصتاف ،ةئراط ةيبط ةلاح كيدل نأ دقتعت تنك اذإ امأ .ةيبطلا
 .ةصاخلا كتيلوؤسم وه عقاوملا ىلع رهظت يتلا تامولعملا نم يأ ىلع دامتعالاو .روفلا

 (كتاباسح) كباسح نع ةيلوؤسملا .11

 

 كلذكو ،كباسحو رورملا ةملكو مدختسملا مسا نم كصخي ام لك ةيرس ىلع ظافحلا نع لوؤسم تنأ
 تارارقإلا نع عافدلاو ضيوعت ىلع قفاوت امك .(كتاباسح) كباسح تحت متت يتلا ةطشنألا عيمج
 نيصخرملاب ةصاخلا تارارقإلاو (1985 ماعل تاكرشلا نوناق بجومب ددحم وه امك) انتعومجمب ةصاخلا
ین التابعین لنا وغیرھم من المستخدمین المصرح لھم وما یتبع كافة لثمملاو ءالكولاو نيعزوملاو مهل صخرملاو
الكیانات سابقة الذكر من بائعین وموزعین ومقدمي خدمات وموردین وما یتبع الجھات سابقة الذكر من مسؤولین ومدیرین 
 عيمجو يأ دضو نم ("اهيومالكین وموظفین ووكالء وممثلین ومتنازل لھم (یُشار إلیھم إجماالً باسم "األطراف المؤمن عل
 يف امب) فيلاكتلاو فيراصملاو تامارغلاو تابوقعلاو تابلاطملاو موصخلاو رارضألاو رئاسخلا
 نع عافدلا وأ يف قيقحتلاب ةصاخلا تاقفنلاو اهريغ وأ ةينوناق موسر يأو ةيوستلا فيلاكت كلذ
لیھا بخصوص أي مطالبة تنشأ عن أي ع نمؤملا فارطألا نم يأ اهدبكتي يتلاو (ةددهم تافرصت وأ تاءارجإ يأ
خرق من قِبلك لشروط االستخدام ھذه أو المطالبات الناشئة عن استخدامك للمواقع و/ أو حسابك (حساباتك). وعلیك استخدام 
ع أفضل الجھود لدیك للتعاون معنا في الدفاع عن أي ادعاء. ونحن نحتفظ بالحق، على نفقتنا، لتوظیف محاٍم مستقل لتولي الدفا
 .الحصري واإلشراف على أي مسألة بخالف ما یخضع للتعویض من قِبلك

 انتيلوؤسم .12

 



إننا ال نُقیّد بأي شكل من األشكال مسؤولیتنا عن حوادث الوفاة أو اإلصابة الشخصیة التي تحدث بفعل إھمالنا أو مسؤولیتنا عن 
 اهدييقت وأ اهؤانثتسا نكمي ال ىرخأ ةيلوؤسم يأ نع وأ ءافخإلا وأ انل يلايتحالا ئطاخلا ليثمتلا
 .اهب لومعملا نيناوقلا بجومب

 

 اهولماح وأ صيخارتلا وحنام الو انتعومجم عيراشم الو نحن لمحتن ال ،اهب لومعملا نيناوقلا ةاعارم عم
 نوينعملا نودروملا وأ تامدخلا ومدقم وأ نوعزوملا وأ ةئزجتلا راجت الو ةعومجملا عيراشمب ةلصلا ووذ
لیة تجاه أي خسائر أو أضرار أو تكالیف أو نفقات تتكبدھا فیما یتعلق باستخدامك ألي برنامج أو تطیبق أو جھاز أو وؤسم يأ
أي مواد أخرى تُقدم إلیك فیما یتعلق باستخدامك للمواقع، كما ال نتحمل المسؤولیة تجاه أي خسارة غیر مباشرة وغیر متوقعة 
 يأ تاءارجإ وأ كولس (ب) وأ ،اهاوتحم وأ عقاوملا ،مادختسا ىلع ةردقلا مدمنطقیًا قد تنجم عن (أ) استخدام، أو ع
 ،تنرتنإلاب لاصتالا مدع وأ لاصتالا عضو يف ءاوس رخآ نايك وأ صخش يأ وأ عقاوملل مدختسم
 .رارضألا هذه لثم عوقو لامتحاب انغالبإ مت دق ناك نإو ىتح

 

لمسؤولیة بأي شكل من األشكال عن أي فشل یحدث بالمواقع أو خدمات عند استخدامك المواقع لخدمات الجّوال، ال نتحمل ا
الجّوال بما في ذلك عند عدم توافق جھازك الجّوال مع المحتوى الذي تطلبھ، فضالً عن عدم تحملنا المسؤولیة تجاه أي فشل في 
 .اتصال جھازك الجّوال أو تقدیمك لرقم جّوال غیر صحیح

 

 يأب عقاوملا لالخ نم اهميدقت متي تامدخ يأ وأ ايازملا وأ ىوتحملا فذح وأ عقاوملا رييغت انل قحي
 .ببس نودب وأ ببس يألو تقو يأ يفو لاكشألا نم لكش

 

 طورش نمض ىرخأ ماسقأبو مسقلا اذهب ةدوجوملا تالزانتلاو تاءانثتسالاو دويقلا قبطنت
 .هب لومعملا نوناقلا هب حمسي يذلا ىصقألا دحلا ىلإ هذه مادختسالا

 ةلوقعملا انترطيس قاطن نع ةجراخلا ثادحألا .13

 

لن نتحمل المسؤولیة تجاه أي تأخیر أو إخفاق في االمتثال اللتزاماتنا التي تحددھا شروط االستخدام ھذه إذا كان ھذا التأخیر أو 
 تاهجلا لامعأ اإلخفاق ناجًما عن أي سبب خارج عن نطاق سیطرتنا المعقولة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر
 .كلهتسمك ةينوناقلا كقوقح ىلع طرشلا اذه رثؤي الو .تاكبشلا يرفوم لثم ةيجراخلا

 يئاضقلا صاصتخالاو نوناقلا .14

 

تحكم قوانین إنجلترا وویلز شروط االستخدام ھذه ویتم تفسیرھا وفقًا لھا، وتخضع أي إجراءات أو دعاوى في إطار شروط 
 كلذ ىلع هبجومب قفاوتو ،ارتلجنإب ندنل مكاحمل يرصحلا يئاضقلا صاصتخالل هذه مادختسالا
 نود ةقيثولا هذه يف ءيش لوحي الأ ةطيرش مكاحمل هذهل يصخشلا يئاضقلا صاصتخالل عضختو
 ىلع داوملاو ىوتحملاو تامولعملا نأب تادهعت ةيأ مدقن الو .يراسلاو يمازلإلا نوناقلا ذافنإو قيبطت



مناسبة أو متوفرة لالستخدام في أي موقع معین. وإذا اخترت الوصول إلى المواقع،  (تابلطلا كلذ يف امب) عقاوملا
فإنك تفعل ذلك بمبادرتك الخاصة، وتكون مسؤوالً عن االمتثال لجمیع القوانین المعمول بھا بما في ذلك أیة قوانین محلیة معمول 
 .اهب

 هذه مادختسالا طورش ىلع تاليدعتلا .15

 

دیرنا الخاص، بالحق في تغییر أو تعدیل أو إضافة أو حذف أجزاء من شروط االستخدام ھذه في أي وقت نحتفظ، بناًء على تق
سواء على أساس مؤقت ودائم على حد سواء. وفي حال قیامنا بذلك، سنُخطرك بمثل ھذا التغییر أو التعدیل أو اإلضافة أو 
وان برید إلكتروني زّودتنا بھ و/أو بنشر نع رخآ ىلع كيلإ ينورتكلإلا ديربلاب ةلاسر لاسرإ ربع فذحلا
 يرستسو .عقاوملا ىلع ليبقلا اذه نم فذح وأ ةفاضإ وأ ليدعت وأ رييغت يأ نع زراب لكشب راعشإ
 انلاسرإ نم (7) مايأ ةعبس دعب فذحلا تايلمع وأ تافاضإلا وأ تاليدعتلا وأ تارييغتلا هذه لثم
 اهيطغت يتلا عقاوملا ىلع راعشإلا اذه لثم رشن نم (7) مايأ ةعبس دعب وأ كيلإ ينورتكلإلا راعشإلل
 .باسحلا ءاغلإ كل زوجي ،مئاد رييغت يأ ىلع قفاوت ال تنك اذإو .هذه مادختسالا طورش

 

تجدر اإلشارة إلى أنھ، في جمیع األوقات، تقع علیك مسؤولیة تحدیث معلوماتك الشخصیة لتُزّودنا بعنوان بریدك اإللكتروني 
ال كان آخر عنوان برید إلكتروني زّودتنا بھ غیر صالح أو ال یمكنھ، ألي سبب آخر، إیصال اإلشعار ح يفو .يلاحلا
الموضح أعاله إلیك، فإن إرسالنا لرسالة البرید اإللكتروني التي تشتمل على مثل ھذا اإلشعار لن تكون رغم ذلك إشعاًرا فعلیًا 
 .راعشإلا يف ةحضوملا فذحلا تايلمع وأ تافاضإلا وأ تاليدعتلا وأ تارييغتلاب

 ءاهنإلا .16

 

تكون شروط االستخدام ھذه ساریةً حتى یتم إنھاؤھا إما من جانبك أو من جانبنا. ویحق لك إنھاؤھا في أي وقت عن طریق وقف 
 عيمجو ةلصلا تاذ قئاثولا عيمجو اهنم اهيلع لوصحلا مت يتلا داوملا عيمج ريمدتو عقاوملا مادختسا
 .اهريغ وأ هذه مادختسالا طورش ىضتقمب اذه مت ءاوس اهنم اهليزنت ىرج يتلا تاتيبثتلاو خسنلا

 

یحق لنا مباشرةً إنھاء شروط االستخدام ھذه التي تخصك (بما في ذلك وصولك إلى المواقع وأي من مواقع مجموعة دیزني أو 
ك ألي شرط أو حكم أساسي من شروط جمیعھا) وفقًا لتقدیرنا المطلق بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر عند خرق
االستخدام ھذه أو إخفاقك في االمتثال لھ. وعند اإلنھاء، یتوجب علیك التوقف عن استخدام المواقع وتدمیر جمیع المواد التي تم 
 .الحصول علیھا منھا وجمیع النسخ أیًضا سواء تم ھذا بمقتضى شروط االستخدام ھذه أو غیرھا

 

سة تقتضي، في الظروف المناسبة، إنھاء حسابات المستخدمین الذین ینتھكون حقوق النشر بشكل ايس انذفنو اندمتعا دقل
متكرر. وقد یكون أي نشاط احتیالي أو ُمسيء أو بخالف ذلك غیر قانوني سببًا إلنھاء حسابك، بناًء على تقدیرنا الخاص، وقد 
 .ةبسانملا نوناقلا ذافنإ ةزهجأل كنع غالبإلا متي

 



 لثم ىلع ،هذه مادختسالا طورش ءاهنإ دعب يرست اهتعيبطب يتلا ،هذه مادختسالا طورش ماكحأ يرست
 .ءاهنإلا اذه

 ةيصوصخلا ةسايس .17

 

قد یطلب أحد المواقع "طلبات" من خالل المیزات أو األنشطة مثل المسابقات أو المنتدیات العامة. إذا طلبنا أي "مواد مقدمة"، 
فیة كجزء من أي طلب (باستثناء المنتدیات العامة حیث تختار الكشف عن المعلومات الشخصیة وأَمدتنا بمعلومات شخصیة تعری
أعاله)، فإن سیاسة خصوصیتنا ستنطبق عادةً أو ستنطبق سیاسة الخصوصیة كما ھو  7للجمھور كما ھو موضح في القسم 
 .تامولعملا عمج تقو عقوملاب ددحم

 

لمعرفة معلومات أخرى بخصوص طریقة جمعنا ألي معلومات شخصیة تَُمدنا بھا عند  یُرجى االطالع على سیاسة خصوصیتنا
 .اهنيزخت ةقيرطو عقاوملا مادختسا

 ةماع ماكحأ .18

 

إذا كان أي حكم من شروط االستخدام ھذه غیر قانوني أو باطالً أو، ألي سبب من األسباب، غیر قابل للتنفیذ، عندئذ یعد ھذا 
االستخدام ھذه وال یؤثر على صحة ونفاذ أي من باقي األحكام. وفي حالة خرقك شروط االستخدام  الحكم منفصالً عن شروط
ھذه وعدم اتخاذنا أي إجراء ضدك، فإن ھذا ال یعني أننا قد تنازلنا عن حقوقنا بشأن ھذا الخرق وسیظل أیًضا من حقنا استخدام 
 .هذه مادختسالا طورش هيف قرخت رخآ فقوم يأ يف تاضيوعتلاو قوقحلا

 

إذا لم یُنص صراحةً على العكس، فإن شروط االستخدام ھذه لیست ُمَعدة لتكون لصالح أي شخص لیس طرفًا فیھا وال تكون 
قابلة للتنفیذ علیھ بموجب أي قوانین معمول بھا أو غیر ذلك، باستثناء حالة فرض أي من مشاریع مجموعتنا ألي من أحكامھا 
 .كما لو كانت طرفًا فیھا
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