مادختسالا طورش
 2009ربمتبس : 09خيراتلا
ةمدقم 1.

ﻣﺮﺣﺒﺎ ً ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ دﯾﺰﻧﻲ إﻧﺘﺮأﻛﺘﯿﻒ ﻣﯿﺪﯾﺎ ﺟﺮوب )وﯾُﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﻤﻮاﻗﻊ"( .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
وﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ وﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ .وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﺸﺮوط disneyme.com
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  6 9ويلبد ندنل ،ثيمسرماه ،نيلوراك نيوك
 539293808).ةفاضملا ةميقلا ةبيرض

ﯾُﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ .وﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ أو ﻣﻦ ﺧﻼل 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 ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ىلإ طورشلا هذأو اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى .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 اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻘﻮل واﻟﻘﯿّﻢ ،وﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﺳﺘﻼﻣﮭﺎ 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 اﻟﺠﻮّ ال

.ﺳﯿﺘﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮّ ال ﻓﻲ ﺗﺤ ﱡﻤﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺮﺳﻮم اﻷﺧﺮى .ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ،اﻧﻘﺮ ھﻨﺎ
ىوتحملاو عقاوملا مادختسا 2.
ةمدقملا داوملا 3.
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﮭﺎزك اﻟﺠ ّﻮال 4.
تاباسحلا 5.
ينزيد طاقن ططخم 6.
تالاصتالاو ةماعلا تايدتنملا 7.
ينهملا كولسلا دعاوق 8.
ةمدقملا داوملا ةلازإ ؛نواعتلا 9.
ةيلوؤسملا ءالخإ نايب 10.
)كتاباسح( كباسح نع ةيلوؤسملا 11.
انمازتلا 12.
لوقعملا انمكحت نع ةجراخلا ثادحألا 13.
ةيئاضقلا ةيالولاو نوناقلا 14.
هذه مادختسالا طورش ىلع تاليدعتلا 15.
ءاهنإلا 16.
ةيصوصخلا ةسايس 17.
ةماعلا ماكحألا 18.
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 ﺧﻄﯿﺎ ً ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻼ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻦ أي ﻣﻮﻗﻊ أو ﻧﺴﺨﮫ أو ﻧﻘﻠﮫ أو ﺗﻮزﯾﻌﮫ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ
ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ،ﺑﺨﻼف 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 ﺟ ّﻮال )وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ( ﻷﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ،صاخ
اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻘﻂ ،ﺷﺮﯾﻄﺔ أن )أ( ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ وإﺷﻌﺎرات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺧﺮى) ،ب( ﻻ ﺗﻌ ّﺪل
اد ﻧﺴﺨﺔ واﺣﺪة ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻓﻘﻂ( أو ﺗُﻮﺟﺪ جيإل ءانثتساب( خسنت وأ عزوت وأ عيبت وأ رجؤت وأ
أي أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺘﻘﺔ ،اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ أو اﻟﻤﺤﺘﻮى ،ﻛﻠﯿﺎ ً أو ﺟﺰﺋﯿﺎً ،و)ج( ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺤﺘﻮى ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮح ارﺗﺒﺎطﺎ ً ﻣﻊ أي
أو اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎﻣﻞ أو اﻟﻤﺆﺗﻤﺖ "ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ أو ﻋﻼﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ .ﯾُﺤﻈﺮ أي اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺠﺎري أو "إﻋﺎدة إرﺳﺎل
.ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ أو ﻧﻘﻞ أي ﻣﺤﺘﻮى إﻟﻰ أي ﺣﺎﺳﻮب آﺧﺮ أو ھﺎﺗﻒ ﺟﻮّ ال

ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺮﻧﺎ ﺗﻨﺰﯾﻼت ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ وﻗﻤﺖ ﺑﺘﻨﺰﯾﻞ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ،ﺗﻜﻮن اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﻣﻠﻔﺎت أو ﺻﻮر ﻣﻮﺟﻮدة
ﺎر إﻟﯿﮭﺎ إﺟﻤﺎﻻً ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﺒﺮاﻣﺞ"( ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ أو ﻓﻲ أو ﻣﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ )وﯾُﺸ
اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻷﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻘﻂ .وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ إﻟﯿﻚ.
ةداعإ وأ اهليلحت وأ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺼﺮّح ﺑﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻚ ﺗﻮزﯾﻊ أو اﺳﺘﻐﻼل 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 ﻻ 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 اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﯾﻦ أو اﻟﺘﺸﺒﯿﮭﺎت أو اﻷﺻﻮات أو أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ أو اﻟﻤﻠﻔﺎت أو اﻹﺟﺮاءات أو اﻟﻤﻈﺎھﺮ أو كمسا
اﻟﻌﺮوض و /أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﻮاد اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻷﺧﺮى و /أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ أو ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ أو ﺗﺤ ّﻤﻠﮭﺎ أو
زﻋﮭﺎ )وﯾُﺸﺎر إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ إﺟﻤﺎﻻً 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 ﻷﺟﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ أو ﻋﺮﺿﻨﺎ واﻻﻋﺘﺒﺎر أو اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ )وﯾُﺸﺎر إﻟﯿﮫ إﺟﻤﺎﻻً ﺑﺎﺳﻢ "اﻻﻋﺘﺒﺎر"( )ﻣﺜﻞ
نم وأ ىلع اهعزوت )ب(و ؛)ةياعدلاو تاقباسملاو بيصنايلاو باعلألا يف ىرخألا ةميقلا وأ زئاوجلا
ﻗﻊ واﻟﺘﻲ ﻻ 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“ ")).ﻣﻌﺮّ ف أدﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻟﻤﻨﺘﺪﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت
.ةرقفلا هذه نم )ب( وأ )أ( ةيعرفلا تارقفلا نمض جردنت ال يتلا ةمدقملا داوملا عيمجو

.ةبولطم ريغ ةمدقم داوم يأ عزوت ال
ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻘﺒﻮل أو ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻓﻜﺎر أو اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت أو اﻟﻤﻮاد اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ 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 اﻟﻤﻄﻮّ رة ﻣﻦ ﻗِﺒﻠﻨﺎ أو وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎﺗﻨﺎ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل
.نيرخآلل ةعباتلا ةيراكتبالا
طﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أو ﻣﻦ ﺧﻼل 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 ﻻ ﺗﻌﺪ ﺳﺮاً وﻻ 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 اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه ،ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه وﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ
وﺑﺔ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ،ﻧﺤﻦ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ واﻟﻤﻮزﻋﻮن لطملا ةمدقملا داوملاو ةبولطملا ريغ ةمدقملا داوملا
واﻟﻮﻛﻼء واﻟﻤﻤﺜﻠﻮن وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮّح ﻟﮭﻢ ،ﻧﻤﺘﻠﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ،
ﻣﺪع ﻋﻦ طﺮﯾﻘﻚ ﻋﻦ أي اﺳﺘﻐﻼل أو إﻓﺼﺎح ﻋﻦ أي ﻣﻮاد ﻣﻘﺪﻣﺔ
.وﻟﻦ ﻧﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻨﻚ أو ﻋﻦ أي ﺷﺨﺺ
ٍ
ون ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻤﻨﺤﻨﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ )واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ واﻟﻤﻮزﻋﯿﻦ واﻟﻮﻛﻼء واﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻨﺎ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ د
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮّح 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 اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً إﻟﻰ واﻷداء اﻟﻌﺎم واﺳﺘﻐﻼل 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( ﻷﺟﻞ أي وﺟﻤﯿﻊ اﻷﻏﺮاض ﻓﻲ أي ﺻﯿﻐﺔ ضورعلا يفو ةيداملا طئاسولا ىلعو تامدخلاو تاجتنملاو
وﺳﺎﺋﻄﯿﺔ وﻋﺒﺮ أي ﻗﻨﻮات وﺳﺎﺋﻄﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ أﻏﺮاض اﻷﺧﺒﺎر واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﺪﻋﺎﯾﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ
").واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺠﺎرة ،ﺟﻤﯿﻌﺎ ً دون إﺷﻌﺎرك وﻣﻊ أو ﺑﺪون إﺳﻨﺎد )ﯾُﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﺳﻢ "ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ل ﺗﻘﺪﯾﻢ أي وﺛﯿﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻘ ّﺮ 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 اﻷﺧﺮى ﻟﺸﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه وأﻧﻚ ﺗﻤﻠﻚ أو ﻟﺪﯾﻚ
أذون اﻟﻼزﻣﺔ ،دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷي ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻦ أو ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إﻟﻰ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أو لاو تاقفاوملاو صيخارتلاو قوقحلا
ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻻﺳﺘﻐﻼل ،واﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،وﻓﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻷوﺟﮫ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﮭﺎ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
قوقحلل حنم يأ )ةمدقملا داوملا ذﻟﻚ ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ( .ﻻ ﺗﻘﯿّﺪ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺮﺧﯿﺺ
وأ متمق يتلاو ،لبقتسملا وأ يضاملا يف ،تالزانتلاو ةيكلملا لقنو تاقافتالاو تاقفاوملاو
.ةمدقملا داوملا صوصخب اهب نوموقت
ﻓﻲ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮي ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ أﻏﺎﻧﻲ أو ﺗﺴﺠﯿﻼت أﺻﻠﯿﺔ ،ﻓﺈﻧﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺗﺘﻌﮭﺪ ﺑﺄﻧﻚ ﻋﻀﻮ
ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ و /أو اﻷداﺋﯿﺔ اﻟﺴﺎرﯾﺔ وﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ( اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ إﻟﯿﻨﺎ )واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ واﻟﻤﻮزﻋﯿﻦ واﻟﻮﻛﻼء واﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻨﺎ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮّح
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت .ودون اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ أي ﻣﻦ ھﺬه ةرشابم ةروصب )مهل
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،ﻓﺈﻧﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺗﻤﻨﺤﻨﺎ )واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ واﻟﻤﻮزﻋﯿﻦ واﻟﻮﻛﻼء واﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻨﺎ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
لباقلاو موسرلا نم يلاخلاو عفداﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮّح 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 ﻻ اﻟﺤﺼﺮ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﺬي ﻧﻄﻠﺐ ﻓﯿﮫ ﺧﺼﺎﺋﺺ أو أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣ
اﻷﻟﻌﺎب واﻟﯿﺎﻧﺼﯿﺐ واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﺪﻋﺎﯾﺔ واﻟﻤﻨﺘﺪﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﻤﻌ ّﺮف 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 ﺗﺮﺧﯿﺼﺎ ً ﻏﯿﺮ ﺣﺼﺮي ﻹﯾﺠﺎد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ذات ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ )ﻛﻠﯿﺎ ً اننإف
أو ﺟﺰﺋﯿﺎً( ،ﻟﻜﻦ ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﺮﺗﺒﻂ ھﺬا اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺘﻨﺎزﻟﻚ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي أوﺟﺪﺗﮫ ﻟﻨﺎ )واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ
ر ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮّح ﻟﮭﻢ( .وإذا ﻟﻢ ﯾُﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ھﺬه يغو انل نيعباتلا نيلثمملاو ءالكولاو نيعزوملاو
اﻟﺤﻘﻮق إﻟﯿﻨﺎ )وإﻟﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ واﻟﻤﻮزﻋﯿﻦ واﻟﻮﻛﻼء واﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻨﺎ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮّح ﻟﮭﻢ( ،ﺳﯿﻜﻮن
حنملا ىلع قفاوت امك .ةيغالو ﺗﺮﺧﯿﺼﻚ ﻹﯾﺠﺎد اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ذات ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ )ﻛﻠﯿﺎ ً 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 اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹﺑﺮام 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 ﻻ ﺗﻌﺪ ﺳﺮاً وﻻ ﺗُﻨﻮى أو ﺗُﻘﺎم أي ﻋﻼﻗﺔ 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 ،وﺗﺒﻌﺎ ً 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
.اﻟﻤﺼﺮّح ﻟﮭﻢ ،وﻋﻠﯿﻚ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻻﺗﻔﺎق ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺪم ﻓﺮض أي ﻣﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ 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 واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻠﻚ إﻟﯿﻨﺎ
اﻟﺠﻮال 4.
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ھﺎﺗﻔﻚ
ّ

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

دام اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ھﺎﺗﻔﻚ اﻟﺠ ّﻮالختسا موسر

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

تانايبلا موسر

اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ھﺎﺗﻔﻚ اﻟﺠﻮّ ال ،ﺳﺘﻨﻄﺒﻖ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻷﺳﻌﺎر واﻟﺮﺳﻮم اﻷﺧﺮى 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 اﻟﺠﻮّ ال )ﯾُﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﺳﻢ "ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮّ ال"( ،وﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺠ ّﻮال ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻷﺟﮭﺰة .وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮّ ال ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﮭﺎﺗﻔﻚ
.وﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯿﻮد ،إن ُوﺟﺪت ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺠ ّﻮال ھﺬه اﻟﺠ ّﻮال

ةيفاضإلا موسرلا

ﻗﺪ ﻧﺠﻌﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى ،ﻣﺜﻞ اﻷﻟﻌﺎب ،ﻣﺘﺎﺣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻣﻦ أﺟﻠﻚ ﻟﺘﺮﺧﯿﺼﮫ وﺗﻨﺰﯾﻠﮫ .وﻋﻨﺪ ﺷﺮاء ﺗﺮﺧﯿﺺ اﺳﺘﺨﺪام وﺗﺤﻤﯿﻞ
وم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺳﻮم اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟ ُﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ سرلا قبطنت دق ،عقاوملا دحأ نم نيعم ىوتحم
ھﺬا اﻟﻤﺤﺘﻮى )"اﻟﺮﺳﻮم اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ"( .وﺳﯿﺘﻢ إﺑﻼﻏﻚ ﺑﺄي رﺳﻮم إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻤﻞ ﺷﺮاء اﻟﺮﺧﺼﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
.رييغتلل ةعضاخ نوكتﻛﻤﺎ ﺗُﻌﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺿﺮاﺋﺐ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،و

ﻗﺪ ﻧﻘﺪم ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺎ ٍل ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ أو ﺑﺮﺳﻮم إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻚ ﺑﺨﺼﻮﺻﮭﺎ ﻣﺸﺎھﺪة إﻋﻼن
مادختسا وأ ليمحت وأ لوخد لالخ نمو .ىوتحملا اذه مادختسا دعب وأ لبق رخآ قيوست ىلع لوصحلا وأ
ھﺬا اﻹﻋﻼن أو اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﻲ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺤﺘﻮى لثم يقلت ىلع قفاوت كنإف ،ىوتحملا اذه
ذا اﻟﺼﻠﺔ .أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻌﺪ راﻏﺒﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻹﻋﻼﻧﺎت أو اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻓﻌﻠﯿﻚ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام
.اﻟﻤﺤﺘﻮى وﺣﺬﻓﮫ ﻣﻦ ھﺎﺗﻔﻚ اﻟﺠﻮّ ال

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

اﻟﺠﻮال
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﮭﺎﺗﻒ
ّ

اﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ .وأﻧﺖ ﺗﻘﺪم ﻋﺮﺿﺎ ً ﻣﻠﺰﻣﺎ ً ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ أي ﻣﺤﺘﻮى ﻟﻠﮭﺎﺗﻒ اﻟﺠ ّﻮال ﯾﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ،اﺗﺒﻊ
.اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﺮوض )إن ُوﺟﺪ( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ أو اﻟﺰر ذي اﻟﺼﻠﺔ

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

إذا ﻗﺒﻠﺖ دﯾﺰﻧﻲ ﻋﺮﺿﻚ ،ﺳﯿُﺘﺎح اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ھﺎﺗﻔﻚ اﻟﺠﻮّ ال .ﺳﯿﺘﻢ ﺷﺤﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ 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 اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺣﺬف اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻣﻦ ھﺎﺗﻔﻚ اﻟﺠ ّﻮال ،ﻓﻠﻦ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ

أﻧﺖ ﺗﻘﺮّ وﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه ،ﻓﺴﻨﻠﺘﺰم ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻟﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻓﺘﺮة "ھﺪﻧﺔ" ﻹﻟﻐﺎء اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ و .روفلا ىلع كلجأل ةلصلا تاذ
.اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾُﺴﻤﺢ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔً ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ

.ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻗﺎﺑﻼً 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 ﺗﻘﺮّ وﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻣﻦ
ﯿّﻦ رﻗﻢ أي ھﺎﺗﻒ ﺟﻮّ ال ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮه ﻷﺣﺪ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر أو اﻷوﺻﯿﺎء .ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﻓﻖ أﯾﻀﺎً ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻣﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺒ
ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺣﻮل أي اﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮّح ﺑﮫ ﻟﻤﺎ ﯾﺨﺼﻚ ﻣﻦ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﻛﻠﻤﺔ ﺳﺮ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺴﺎب أﺧﺮى أو
أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﮭﺎ ﺑﺨﺼﻮص أو ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ .ﻓﻀﻼً 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 ﻵﺧﺮ ﻣﺨﻄﻄﺎ ً ﻟﯿﻤﻜﻨﻚ ﻛﺴﺐ ﻧﻘﺎط ﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ أو ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ انل قحي
ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ )ﯾُﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﺎﺳﻢ "ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻨﻘﺎط"( .وﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪال ھﺬه اﻟﻨﻘﺎط ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺬي ﻧﻘﺪﻣﮫ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
.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 ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت 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 ﻻ ﺗﻌﺮﻓﮭﻢ .وﻧﺤﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻤﻦ أﻣﻦ أو ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺘﺎر اﻹﻓﺼﺎح
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 ﻣﺴﺆوﻻً
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 ،وﻻ ﻧﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻵراء أو اﻟﻤﺸﻮرات أو اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة أو اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ
.ﻓﻲ أي ﻣﻨﺘﺪى ﻋﺎم ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﺨﻠﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻨﺎ ﻛﻠﯿﺎ ً ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ

ﻣﻮاد اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﻷي ﺳﺒﺐ أو لا ريرحت وأ ةلازإ وأ رشن ضفر وأ صحف يف قحلاب ظفتحن نحن
ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ 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 ،ﻓﻼ ﺗﻔﺘﺮض أن اﻷﺷﺨﺎص ﯾﻘﻮﻟﻮن ﺣﻘﯿﻘﺔً ﻣﻦ ھﻢ ،واﻋﻠﻢ أن ﻣﺎ ﯾﻘﻮﻟﻮﻧﮫ ﯾﻌﺮﻓﻮﻧﮫ أو أﻧﮭﻢ
إﻟﯿﮫ .وﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎم نوبستني مهنأ نولوقي ام ىلإ نوبستني
ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ً ﺑﮭﺎ ،وھﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻜﺮة ﺟﯿﺪة أن ﺗﺘﺨﺬ أي إﺟﺮاء ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﺎرة أو اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮارات ﺗﺨﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،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 ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﺴﺎءﻟﺘﻨﺎ ﻋﻦ أي ﻗﺮارات ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أو أي ﻗﺮارات
.أﺧﺮى ﻣﺘﺨﺬة أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ أﺧﺬھﺎ أو اﻹﺣﺠﺎم ﻋﻨﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ھﺬا اﻟﻤﺤﺘﻮى

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

لخاد ماكحألاو طورشلاو تاءارجإلااﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب .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 ﺧﻼف ذﻟﻚ؛ )ج( ﻋﻨﯿﻔﺔ أو ﻣﺒﺘﺬﻟﺔ أو ﻓﺎﺣﺸﺔ أو إﺑﺎﺣﯿﺔ أو ﺻﺮﯾﺤﺔ ﺟﻨﺴﯿﺎً؛ أو )د(
ﻣﻀﺮّة ﻷي 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 اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؛ أو"
.ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً 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.

اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ اﻷﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه أو اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺤﻖ ،دوﻧﻤﺎ ﺗﺤ ﱡﻤﻞ أي اﻟﺘﺰام مدع عم
أو ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ،ﻓﻲ )أ( رﻓﺾ ﻧﺸﺮ أو ﻧﻘﻞ أو إزاﻟﺔ أي ﻣﻮاد ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﻚ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﻟﻤﺪى ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ إﻋﻤﺎﻻً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ،ﺗﺤﺪﯾﺪ أي ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻷطﺮاف ذﻟﻚ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ( و)ب( ﺗﺒﻌﺎً
ﺛﺎﻟﺜﺔ و /أو اﻹﻓﺼﺎح ﻷطﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﻦ أي ﻣﻮاد ﻣﻘﺪﻣﺔ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﯾﺴﮭﻞ اﻟﺘﻌﺮﱡ ف ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﯿﺔ أن
ىلع ،كلذ يف امب ،نيناوقلل لاثتمالا ليهست ) (1يلي امب موقيس حاصفإلا وأ فيرعتلا اذه لثم
هذه مادختسالا طورش ضرف يف ةدعاسملا ) (2وأ 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 .ﻋﻼوةً 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 اﻹﺑﻼغ ،ﯾﺠﻮز ﻟﻨﺎ )دون باقعأ يف ،انيلإ اهنع غالبإلا كل زوجي )،ينهملا
.إﻟﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ( اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻧﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎ اﻟﻤﻄﻠﻖ
تالزانتلا 10.

ُ
مدقت
نامضو ليثمت يأ مدقن ال نحنو "،يه امك" عقاوملا ىلع ةدوجوملا داوملاو تايوتحملاو تامولعملا
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 اﻷﺧﺮى .ﻓﻀﻼً 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 ﺳﻼﻣﺘﮭﺎ أو ملا تامدخلا وأ ثلاث فرطل
ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ .وﻻ ﯾﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺪ ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮارد أﻋﻼه ﻋﻠﯿﻚ .وﻣﻊ
.كذﻟﻚ ،ﯾُﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ھﺬا ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻛﻤﺴﺘﮭﻞ

ﻗﺪ ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻤﻮاﻗﻊ )أو ﻗﺪ ﯾُﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ( وﺻﻼت ﻟﻤﻮاﻗﻊ أﺧﺮى )"ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ"( وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮاد وإﻋﻼﻧﺎت
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
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ أو أي ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ أدﻟﺘﻨﺎ أو أي ﻣﺤﺘﻮى ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤ ﱡﻤﻞ
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 ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن 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

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن أي ﻣﺤﺘﻮى ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﯿﺔ أو اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﻣﻘﺼﻮداً ﻣﻨﮫ أن ﯾﻜﻮن ﺑﺪﯾﻼً ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻄﺒﯿﺔ
تالاحلا ىدحإ نأشب كاﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .ﻓﺄﺳﻊ داﺋﻤﺎ ً 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 ) 1985ماعل 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 ووﻛﻼء وﻣﻤﺜﻠﯿﻦ وﻣﺘﻨﺎزل ﻟﮭﻢ )ﯾُﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ إﺟﻤﺎﻻً ﺑﺎﺳﻢ "اﻷطﺮاف 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 اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ و /أو ﺣﺴﺎﺑﻚ )ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻚ( .وﻋﻠﯿﻚ اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺤﺎم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﺪﻓﺎ
ع أﻓﻀﻞ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﺪﯾﻚ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أي ادﻋﺎء .وﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺤﻖ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻨﺎ ،ﻟﺘﻮظﯿﻒ
ٍ
.اﻟﺤﺼﺮي واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﻗِﺒﻠﻚ
انتيلوؤسم 12.

إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧُﻘﯿّﺪ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﻮﻓﺎة أو اﻹﺻﺎﺑﺔ 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 ﻷي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﺗﻄﯿﺒﻖ أو ﺟﮭﺎز أو وؤسم يأ
أي ﻣﻮاد أﺧﺮى ﺗُﻘﺪم إﻟﯿﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻻ 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 اﻷﺷﻜﺎل ﻋﻦ أي ﻓﺸﻞ ﯾﺤﺪث ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠ ّﻮال ،ﻻ ﻧﺘﺤﻤﻞ ا
اﻟﺠ ّﻮال ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﮭﺎزك اﻟﺠﻮّ ال ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺒﮫ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻠﻨﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه أي ﻓﺸﻞ ﻓﻲ
.اﺗﺼﺎل ﺟﮭﺎزك اﻟﺠ ّﻮال أو ﺗﻘﺪﯾﻤﻚ ﻟﺮﻗﻢ ﺟﻮّ ال 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 اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه إذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ أو
تاهجلا لامعأ اﻹﺧﻔﺎق ﻧﺎﺟ ًﻤﺎ ﻋﻦ أي ﺳﺒﺐ ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﯿﻄﺮﺗﻨﺎ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ
.كلهتسمك ةينوناقلا كقوقح ىلع طرشلا اذه رثؤي الو .تاكبشلا يرفوم لثم ةيجراخلا
يئاضقلا صاصتخالاو نوناقلا 14.

ﺗﺤﻜﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ إﻧﺠﻠﺘﺮا ووﯾﻠﺰ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام 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 ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ أي ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﯿﻦ .وإذا اﺧﺘﺮت اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ) ،تابلطلا كلذ يف امب( عقاوملا
ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﺒﺎدرﺗﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل 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 اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻧﺤﺘﻔﻆ ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘ
ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺆﻗﺖ وداﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯿﺎﻣﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺳﻨُﺨﻄﺮك ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أو اﻹﺿﺎﻓﺔ أو
وان ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ز ّودﺗﻨﺎ 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 ) (7مايأ ةعبس دعب فذحلا تايلمع وأ تافاضإلا وأ تاليدعتلا وأ تارييغتلا هذه لثم
اهيطغت يتلا عقاوملا ىلع راعشإلا اذه لثم رشن نم ) (7مايأ ةعبس دعب وأ كيلإ ينورتكلإلا راعشإلل
.باسحلا ءاغلإ كل زوجي ،مئاد رييغت يأ ىلع قفاوت ال تنك اذإو .هذه مادختسالا طورش

ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ،ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﻗﺎت ،ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯿﻚ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﺘُﺰ ّودﻧﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﯾﺪك اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ال ﻛﺎن آﺧﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ زوّ دﺗﻨﺎ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ أو ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ ،ﻷي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ،إﯾﺼﺎل اﻹﺷﻌﺎر ح يفو .يلاحلا
اﻟﻤﻮﺿﺢ أﻋﻼه إﻟﯿﻚ ،ﻓﺈن إرﺳﺎﻟﻨﺎ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻹﺷﻌﺎر ﻟﻦ ﺗﻜﻮن رﻏﻢ ذﻟﻚ إﺷﻌﺎ ًرا ﻓﻌﻠﯿًﺎ
.راعشإلا يف ةحضوملا فذحلا تايلمع وأ تافاضإلا وأ تاليدعتلا وأ تارييغتلاب
ءاهنإلا 16.

ﺗﻜﻮن ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام 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 اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻚ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺻﻮﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ وأي ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﯾﺰﻧﻲ أو
ﻚ ﻷي ﺷﺮط أو ﺣﻜﻢ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ( وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮﻧﺎ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻋﻨﺪ ﺧﺮﻗ
اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه أو إﺧﻔﺎﻗﻚ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﮫ .وﻋﻨﺪ اﻹﻧﮭﺎء ،ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاﻗﻊ وﺗﺪﻣﯿﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﻀﺎ ﺳﻮاء ﺗﻢ ھﺬا ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه أو ﻏﯿﺮھﺎ
.اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺴﺦ أﯾ ً

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 ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺒﺒًﺎ ﻹﻧﮭﺎء ﺣﺴﺎﺑﻚ ،ﺑﻨﺎ ًء 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 ﺧﻼل اﻟﻤﯿﺰات أو اﻷﻧﺸﻄﺔ 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
أﻋﻼه( ،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 ﻷي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗَ ُﻤﺪﻧﺎ ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﯾُﺮﺟﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﻨﺎ
.اهنيزخت ةقيرطو عقاوملا مادختسا
ةماع ماكحأ 18.

إذا ﻛﺎن أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺑﺎطﻼً أو ،ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ،ﻋﻨﺪﺋﺬ ﯾﻌﺪ ھﺬا
اﻻﺳﺘﺨﺪام ھﺬه وﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ وﻧﻔﺎذ أي ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺣﻜﺎم .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮﻗﻚ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨﻔﺼﻼً ﻋﻦ ﺷﺮوط
ھﺬه وﻋﺪم اﺗﺨﺎذﻧﺎ أي إﺟﺮاء ﺿﺪك ،ﻓﺈن ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺎزﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﺑﺸﺄن ھﺬا اﻟﺨﺮق وﺳﯿﻈﻞ أﯾﻀً ﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪام
.هذه مادختسالا طورش هيف قرخت رخآ فقوم يأ يف تاضيوعتلاو قوقحلا

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

