البنود والشروط:
شروط استخدام الخدمات االلكترونية
على األطفال الرجوع إلى والديهم /أوليائهم  /أوصيائهم القانونين قبل تصفح الخدمات.

على الوالدين /االولياء  /األوصياء القانونين قراءة شروط االستخدام هذه وتفسير كيفية تطبيقها ألطفالهم
المستخدمين لهذا الخدمات.

تطبيق هذه الشروط
 1-1نرحب بكم في رؤيا ،خدماتنا االلكترونية "  ،" http://www.roya.tvوتطبيقات " رؤيا " ،حيث
يمكنكم استعمال خدمات الفيديو على االنترنت ومشاهدة مجموعة من البرامج التلفزيونية واالفالم
واللقطات ومحتوى متنوع (االخبار والبرامج والبث والمباشر) .يتم تشغيل وإبقاء هذه الخدمات من قبل
شركة وطن الفضائية للبث (قناة رؤيا) ذ.م.م ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في عمان،
األردن.
 1-2إن شروط االستخدام هذه تحكم العالقة بيننا وبين كل مستخدم للخدمات (أنت) .يرجى قراءة هذه
الشروط بتمعن قبل المباشرة باستخدام الخدمات .إن استخدامك لهذه الخدمات يشير إلى قبولك لهذه
الشروط وبأنك موافق على االلتزام بها .وفي حال عدم موافقتك على هذه الشروط يرجى منك عدم
استخدام الخدمات.
يخضع استخدامك للخدمات أيضا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا التي تتضمن
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معلومات حول كيفية استخدامنا لبياناتك الشخصية .الرجاء قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا
 http:// www.roya.tvقبل استخدام الخدمات.
 1-4من الممكن أن نقوم بإجراء بعض التغييرات على هذه الشروط في أي وقت ،وذلك عبر وضع
الشروط المعدلة على الخدمات .يتوقع منك اإلطالع على هذه الصفحة من حين آلخر للعلم بأية
تغييرات تطرأ على هذه الشروط .تعتبر مواصلة استخدامك للخدمات بعد اإلعالن عن أية تغييرات
على هذه الشروط موافقة منك على تلك التغييرات.
 1-5تُطبق هذه الشروط بصرف النظر عن نوع الجهاز الذي تستخدمه للدخول إلى الخدمات (بما
في ذلك الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الجوال أو الجهاز اللوحي أو أية أجهزة إلكترونية
او فنية تمكنك من الدخول إلى الخدمات) .وتطبق هذه الشروط أيضا في حال الدخول إلى الخدمات
عبر مواقع الغير ،شريطة أن تكون على علم بأن الشروط الخاصة بخدمات الغير (وسياسات
الخصوصية الخاصة بهم) قد تطبق أيضا.
الدخول إلى الخدمات

 2-1يسمح الدخول إلى الخدمات على أساس مؤقت ،ونحتفظ بحق سحب أو تعديل الخدمة التي نقوم
بتقديمها على الخدمات دون إشعار مسبق .وال نتحمل مسؤولية عدم توفر الخدمات ألي سبب وفي أي
وقت من األوقات وألية مدة.
 2-2إنك مسؤول عن إعداد كافة الترتيبات الالزمة التي تمكنك من الدخول إلى الخدمات .كما
تكون مسؤوال عن معرفة كافة األشخاص المستخدمين للخدمات من خالل خط االنترنت الخاص بك
بهذه الشروط والتزامهم بها.
محتوانا
 3-1تكون كافة الحقوق بما فيها ،دون حصر ،حقوق المؤلف والنشر وحقوق قواعد البيانات
والعالمات التجارية واألسماء التجارية في الخدمات ومحتوياتها ،سواء كانت صوتية أم نصية أو
صورا أو فيديوهات أو بأي شكل آخر ("المحتوى") ،مملوكة لنا ومرخصة لنا .كما يكون هذا
المحتوى محميا بقوانين واتفاقيات حق المؤلف والطبع والنشر حول العالم .كما تكون كافة هذه
الحقوق محفوظة.
 3-2إنك توافق على دخولك إلى الخدمات لالستعمال الشخصي فقط وليس لالستخدام العام أو
التجاري .ال يصرح لك نسخ أو نشر أو التخزين في أية وسيلة أو بث أو نقل أو إعادة نقل أو تعديل أو
العرض العام ألية أجزاء من المحتوى دون الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة.
 3-3يصرح لك استخدام الخدمات لألغراض الشخصية وغير التجارية ،وال يصرح لك تعديل
المحتوى أو إزالة أية حقوق مؤلف أو طبع ونشر أو أية إشعارات بحقوق الملكية التي يتضمنها
المحتوى.
 3-4ال يُراد من التعليقات والمحتويات األخرى التي تتضمنها الخدمات تقديم النصائح لالعتماد
عليها ،لذا نحن ال نقبل أية مسؤولية أو التزام قد ينشأ عن اعتماد أي زائر للخدمات على ذلك
المحتوى أو أي شخص يتم تبليغه بذلك المحتوى.
 3-5يجوز لنا تغيير المحتوى في أي وقت .ووفق مقتضى الضرورة ،قد نقوم بتعليق الدخول إلى
الخدمات أو إغالقه إلى أجل غير مسمى .قد يصبح المحتوى قديما بالنسبة لوقت ما وال نكون ملزمين
بتحديث تلك المادة.
 3-6في حال قمت بطباعة أو نسخ أو تنزيل أي جزء من الخدمات بصورة تشكل خرقا لهذه
الشروط ،يتوقف عندئذ حقك في استخدام الخدمات فورا ويتعين عليك بناء على اختيارنا إعادة أو
إتالف أية نسخ من تلك المواد.
 3-7إن جميع العالمات الفارقة والعالمات التجارية في المحتوى والعالمات التجارية المسجلة
والرسوم والنماذج والصور التابعة " لرؤيا " هي عالمة تجارية لشركة وطن الفضائية للبث (قناة
رؤيا) المسجلة.
المساهمات
الرجاء قراءة هذا الجزء بتمعن قبل تقديم أية مساهمات على الخدمات.

 4-1عند دعوتك لتقديم أية مساهمة على الخدمات (بما في ذلك أية نصوص أو صور أو فيديوهات
أو تسجيالت صوتية) تبقى أنت والمرخص له من قبلك المالك لذلك المحتوى ،وتمنحنا الحق الدائم
وغير الحصري والباطن ودون المطالبة بأية حقوق للمؤلف في جميع أنحاء العالم ،كما ترخص لنا
استخدام ونسخ وتعديل ونشر وترجمة واشتقاق أعمال من المساهمة " األعمال " المقدمة منك
وتوزيع وتشغيل وعرض والتواصل مع العامة وممارسة كافة حقوق المؤلف والنشر والتأليف
وحقوق اإلعالن فيما يتعلق بذلك العمل و /أو دمجه مع أعمال أخرى في أية وسيلة إعالمية معروفة
حاليا أو قد تتطور الحقا وطوال المدة الكاملة ألي من تلك الحقوق الممنوحة لذلك المحتوى ،بما
يتالءم مع قيود الخصوصية المذكورة في سياسة الخصوصية الخاصة بنا http:// www.roya.tv
في حال عدم موافقتك على منح تلك الحقوق إلينا ،عليك االمتناع عن تقديم أية مساهمات على
خدماتنا.
 4-2أنت المسؤول الوحيد عن أية مساهمة تقدمها على خدماتنا ،وإن تقديم أية مساهمة على خدماتنا
يعني بأنك:
() 1تتعهد بأن تلك المساهمة هي عملك الخاص وبأنك تمتلك الحق في تقديمها إلينا الستخدامها في
كافة األغراض المذكورة أعاله؛
() 2توافق على التنازل عن أية حقوق أخالقية في مساهمتك ألغراض تقديمها ونشرها على
الخدمات والستخدامها لكافة األغراض المذكورة أعاله؛
() 3بأن مساهمتك ال تخرق أية حقوق للغير أو تقيد أو تحظر استخدامهم للخدمات واستمتاعهم به؛
() 4تتعهد بأن استخدامك للخدمات ومساهمتك فيه هو أمر قانوني وغير محظور وال يتسبب بإيذاء
أو إزعاج اآلخرين وأنه ال يحتوي على أية مواد مهينة أو مسيئة أو يعرقل سير الحوار الطبيعي داخل
الخدمات.
 4-3انت تمتنع ،وال تشجع أي شخص آخر ،على اإلدالء بـ أو تقديم أي محتوى مما:
() 1قد يشمل على أو يحث على الحلف و /أو استخدام لغة غير مقبولة أو مهينة أو جارحة أو مهددة
أو عنيفة أو متعصبة (لدين أو عرق أو جنس أو ميول جنسية أو أصل أو عمر أو إعاقة أو حالة
جسدية أو عقلية)؛
() 2قد يشمل على نقاشات تشجع أو تحث على أو تقدم معلومات مؤذية تتعلق بممارسات إجرامية
أو غير قانونية (بما في ذلك دون حصر ،المواد اإلباحية أو المتفجرات أو األسلحة أو العنف أو
المخدرات أو الفيروسات أو أعمال القرصنة أو انتهاكات حقوق التأليف والنشر)؛
() 3يشمل على وضع عناوين مواقع الكترونية أخرى تحتوي على مواد تنتهك حقوق الملكية
الفكرية الخاصة بالغير؛
() 4يشكل خرقا ألي واجب قانوني خاص بالغير كالواجبات التعاقدية أو واجب السرية؛

() 5يشمل على تبادل أرقام الهواتف أو العناوين المنزلية ،أو مضايقة المستخدمين اآلخرين
للخدمات (سواء بشكل خاص أو في المنتديات العامة)؛
() 6يشمل على انتحال شخصيات موظفينا أو المشاهير أو أية شخصيات أو أشخاص آخرين؛
() 7يشمل على تقديم حقائق زائفة أو مضللة؛
() 8يشمل على أفعال تشوش أو تعطل فعالية أو ثبات أمن الخدمات (بما في ذلك دون حصر
الفيروسات واألعطال المفاجئة والفيروسات المتنقلة وفيروسات تروجان هورسيز أو أي شكل آخر
من أشكال الفيروسات)؛
() 9يشمل على اإلعالنات أو العروض أو طرق التطفل غير المرغوبة أو استخدام الخدمات
ألغراض تجارية غير مصرح بها؛
() 10يشمل على أية إشارات تنتقص أو تحط من قدرنا وقدر الخدمات أو اآلخرين أو منتجاتنا
وخدماتنا؛
() 11يشمل على أية محتوبات تتسبب بالضرر لنا.
 4-4نقوم بمحض اختيارنا بتحديد وجود أي خرق للبندين  2-4و  3-4أعاله عند استخدامك
للخدمات .عند حدوث أي خرق ألي من هذين البندين ،نقوم باتخاذ اإلجراءات التي نراها مناسبة ،بما
فيها:
() 1السحب الفوري المؤقت أو الدائم لحقك في استخدام الخدمات و /أو أي من مكوناته؛
() 2توجيه تنبيه إليك؛
() 3اتخاذ االجراءات القانونية بحقك لتعويضنا عن كافة األضرار والتكاليف على أساس التعويض
بسبب الخرق؛
() 4اتخاذ المزيد من اإلجراءات القانونية بحقك؛
() 5االفصاح عن تلك المعلومات الضرورية إلى سلطات تنفيذ القوانين وفق ما نراه ضروري.
نحن نستثني مسؤوليتنا عن اإلجراءات التي يتم اتخاذها بخصوص خرق البندين  2-4و  3-4أعاله.
إن الردود الواردة في البند أعاله غير مقيدة وبإمكاننا اتخاذ أي إجراءات أخرى نراها مناسبة بصورة
معقولة.
 4-5على الرغم من أننا نطلب من كافة مستخدمي الخدمات االلتزام بهذه الشروط ،فإنك تقر
بإحتمالية قيام المستخدمين اآلخرين بوضع مواد قد تعتبرها مهينة أو غير الئقة على الخدمات .ونحن
بدورنا ال نتحمل أية مسؤولية أو أي التزام فيما يتعلق بالمحتوى الذي يقوم أولئك األشخاص بوضعه
على الخدمات كما أن تلك المحتويات ال تعكس آراءنا.
األطفال واليافعين

 5-1على االطفال واليافعين دون سن الثامنة عشرة استخدام هذه الخدمات بموافقة والديهم أو
أوليائهم أو أوصايائهم القانونين .يتعين على الوالدين أو األوصياء القانونين لألطفال دون سن الثامنة
عشرة اإلطالع على هذه الشروط بتمعن .إذا قمت بالسماح لطفلك باستخدام جهاز ما للدخول إلى
الخدمات أو مشاهدة محتوياته أو االستماع إليها فإنك الوحيد المسؤول عن اتخاذ القرار بشأن مالئمة
تلك المحتويات لطفلك.
 5-2تخضع المساهمات المقدمة و /أو المقروءة من قبل القاصرين لموافقة والديهم أوأوليائهم أو
أوصايائهم القانونين .ونحن ننصح الوالدين أو األولياء أو األوصياء القانونين الذين يسمحون
للقاصرين باستخدام الخدمات بالتواصل معهم حول أهمية السالمة والحذر في استخدام االنترنت.
الروابط
 6-1يجوز لك االرتباط بصفحتنا الرئيسية ،شريطة قيامك بذلك بصورة قانونية وعادلة وبشكل ال
يضر بسمعتنا أو استغاللها ،إال أنه ال يجوز لك إنشاء ذلك االرتباط بشكل يشير إلى أية مشاركة أو
موافقة أو مصادقة غير موجودة من قبلنا.
 6-2ال يجوز لك إنشاء أي ارتباط من أي خدمات ليس ملكا لك.
 6-3يمنع وضع الخدمات على أي خدمات آخر ،كما ال يجوز لك إنشاء ارتباط ألي جزء من
الخدمات غير الصفحة الرئيسية .نحن نحتفظ بحق سحب أي إذن بإنشاء ارتباط دون أي إشعار
مسبق.
 6-4عندما تشمل الخدمات على روابط لمواقع أخرى ومصادر مقدمة من قبل الغير ،فإن تلك
الروابط مقدمة لغايات اإلطالع عليها فقط وال تكون لدينا أية رقابة على محتويات هذه المواقع أو
المصادر ،وال نقبل تحمل أية مسؤولية بخصوصها أو بخصوص أية خسائر أو أضرار قد تنشأ عن
استخدامك لها.
 6-5عندما تشمل الخدمات على روابط لمواقع أخرى ومصادر مقدمة من قبل الغير ،فإننا ال نمتلك
أية رقابة على محتويات هذه المواقع أو المصادر ،وال نقبل تحمل أية مسؤولية بخصوصها أو
بخصوص أية خسائر أو أضرار قد تنشأ عن استخدامك لها.
الرسوم
بعض خدمات رؤيا ال تخضع ألية رسوم ،وبعض خدمات رؤيا االخرى تتطلب دفع رسوم من
جانبكم الستخدامها .خدمات رؤيا التي تتطلب دفع رسوم نشير اليها باسم رؤيا بالس (ROYA
PLUS).يمكنك االستعالم اكثر عن  ROYA PLUSبزيارتك خدمات رؤيا .هنالك شروط اضافية
عند استعمالك خدمات  ROYA PLUSوهي منصوص عليها ادناه .لذلك ،ولدى رغبتكم باالشتراك
في ، ROYA PLUSيرجى التمعن في قراءة الشروط االضافية ،مع العلم ان شروط خدمات رؤيا
العامة تبقى سارية المفعول اضافة الى الشروط الخاصة ل  ROYA PLUS.اذا لست من
مستخدمين  ROYA PLUSفان المنصوص عليه ادناه ال ينطبق عليك:

يمكنكم االطالع على تفاصيل اشتراككم في خدمات  ROYA PLUSفي اي وقت على خدمات
رؤيا .تلتزمون بان حسابكم على  ROYA PLUSهو لالستعمال الشخصي كما يستعمل للبث
المتزامن كل على حدى .كما وتوافقون بانه ،وألسباب عدة (من حدود الرخص و/او حقوق
االشخاص الثالثين على المحتوى) بانه يمكن تفاوت امكانية مشاهدة المحتوى من جهاز آلخر.

 7-1الفوترة
لدى تسديد ما يتوجب عليكم لدى اشتراككم في خدمات  ROYA PLUSعبر بطاقة اعتماد او اي
طريقة تسديد اخرى مقبولة من رؤيا ،انكم توافقون صراحة على فوترتكم ودفعكم رسوم االشتراك
الشهرية و رسوم اي خدمات اخرى واي رسوم و نفقات وسعر صرف العمالت وضرائب من جراء
استخدامكم هذه الوسيلة للدفع .لدى رغبتكم تغيير وسيلة التسديد و/او تغيير تفاصيل بطاقة االتمان،
يمكنكم وعليكم تحديث بياناتكم المتعلقة بالدفع على خدمات رؤيا .لدى انتهاء صالحية بطاقتكم
االئتمانية و/او حصول اي تغيير في بياناتكم المالية وعدم تغييركم و/او تجديدكم للبيانات و/او الغاء
اشتراككم ،انكم توافقون على استمرارنا بفوترتكم ودفعكم لنا مستحقاتكم كما وتلتزمون بمسؤوليتكم
عن اي مبالغ مستحقة.
تقرون بامكانية وجود تكاليف اضافية (على سبيل المثال وليس الحصر :اشتراككم بشبكة
االنترنت/عروضات الداتا/اشتراكات /الخ"( )...تكاليف االنترنت") وانكم تتحملون كامل مسؤولية
تكاليف االنترنت اثناء استعمالكم الخدمات كما تنص عليها شبكتكم/شركة موبايلكم او جوالكم/الشركة
المشغلة لخدمات االنترنت.
"الفوترة" تعني الرسوم المستحقة و/او المدينة ،حسب وسيلة الدفع التي اعتمدتموها .يستحق تسديد
اشتراككم في بداية اشتراككم او بانتهاء فترة التجربة المجانية ،اي منهما قبل االخرى ،ولدى التجديد
الشهري لالشتراك اال او لدى انهائكم لالشتراك او حسابكم او تجميد او انقطاع الخدمات حسب ما
جاء في هذا النص .يمكنكم متابعة تواريخ التجديد عبر خدمات رؤيا.
سوف نفوتر دفعاتكم المستحقة شهريا حيث يبدأ الشهر بيوم اشتراككم .في حال ان يوم اشتراككم
ليس وارد في شهر/اشهر ما (كيوم  31من شهر يتبعه شهر من  30يوم) ،سنفوتركم في اخر يوم من
هذا الشهر .انكم توافقون على ان قيمة المبالغ المفوترة على حسابكم قد تتفاوت من شهر آلخر نظرا
للعروض وخطة اشتراككم والرسوم والضرائب ،وتسمحون لنا بفوترتكم وبالتفاوت بالقيم .سنعلمكم
بواسطة البريد االلكتروني عن اي تغيير في قيمة اشتراككم في ، ROYA PLUSاال واننا لن
نستطيع اعالمكم باي تغيرات بالرسوم والضرائب.
لــ رؤيا الحق واالستنسابية المطلقة بتزويدكم بحقوق اضافية محدودة ،ولرؤيا الحق المطلق للقرار
بنوعية وعدد الحقوق ،لدى انقطاع خدمات رؤيا ألسباب تقنية ،على ان التزويد المذكور ،اذا وجد ،ال
و لن يعتبر حقا مكتسبا ألي كان.

 7-2بطاقات هداياROYA PLUS

يمكنكم شراء بطاقات هداية تستعمل لشراء خدمات  ROYA PLUSعبر خدمات رؤيا باستعمال
وسيلة دفعكم المعتمدة او بوسيلة اخرى .ال يمكنكم استعمال بطاقات هدايا  ROYA PLUSبالتزامن
مع اي عرض من العروضات اال بحال اشار العرض لذلك بوضوح .يسري على شراء واستعمال
بطاقات هدايا  ROYA PLUSشروط خاصة منصوص عليها في بطاقات هداياROYA PLUS.

 7-3االشتراك الجاري وااللغاء
ان اشتراككم في  ROYA PLUSسيبقى ساري المفعول على اساس شهري اال اذا ولحين الغائكم
االشتراك او لحين انقطاع و/او توقيف الخدمات استنادا للشروط .عليكم الغاء اشتراككم لتفادي
فوترتكم قبل تاريخ التجديد الشهري .سنزيد اي رسوم و/او ضرائب – ان وجدت – على فاتورتكم
الشهرية .لدى الغائكم الشتراككم ،يسري االلغاء من نهاية الشهر الذي جرى فيه االلغاء حيث لن
يكون هنالك من اعادة لكم ألي مبالغ مدفوعة في هذا االطار .يمكنكم الغاء اشتراككم عبر خدمات
رؤيا.
 7-4مبالغ غير مدفوعة
تحتفظ رؤيا بكامل حقوقها بالمطالبة باي مبالغ مرتبطة ب  ROYA PLUSوغير مدفوعة من
قبلكم .تبقى كامل مسؤوليتكم اليفاء كامل المبالغ والرسوم ومصاريف واتعاب اي معاملة و تنفيذ و
تحصيل المبالغ عبر اي وسيلة كانت (شركات تحصيل ،محاماة ،قضاء ،تحكيم ،الخ...).

 7-5تجربة مجانية
في بعض المناسبات ،ولبعض العمالء المتأهلين ،يسمح لنا بالتمكين ما استخدام ROYA PLUS
كتجربة مجانية .بحال تلقيتم تمكينكم من تجربة مجانية ،سنعلمكم بشروط التجربة ومدتها .ال يمكن
دمج التجربة المجانية مع اي عروضات اخرى .يمكنكم مراجعة شروط التجربة المجانية على
خدمات رؤيا.
بنهاية فترة التجربة المجانية ،سيتم فوترتكم شهريا الشتراككم الذي اخترتموه بواسطة وسيلة الدفع
التي اخترتموها (مع اي ضرائب و رسوم) ،اال اذا الغيتم اشتراككم قبل انتهاء التجربة المجانية .لذلك
يتوجب عليكم تحديد وسيلة الدفع لدى تسجيلكم في التجرية المجانية.
عليكم اخذ العلم واالحتياط حيث ان رؤيا لن تعلمكم بنهاية التجرية المجانية وبدئ الفوترة .لذلك،
ولتفادي الفوترة ،عليكم الغاء  ROYA PLUSقبل اليوم االخير للتجربة المجانية .يمكنكم الغاء
اشتراككم عبر خدمات رؤيا .ان اشتراككم في  ROYA PLUSسيبقى ساري المفعول على اساس
شهري اال اذا ولحين الغائكم االشتراك او لحين انقطاع و/او توقيف الخدمات استنادا للشروط .يمكنكم
الغاء اشتراككم كما نصت عليه الفقرة االشتراك الجاري وااللغاء .لدى اشتراككم في ROYA

PLUSعبر عروض لشرائكم منتجات و/او خدمات من طرف ثالث ،انكم توافقون بان رؤيا غير
مسؤولة باي وجه عن المنتجات و/او الخدمات من الطرف الثالث.
 7-6حسابات وتسجيل
من وقت آلخر قد نقدم خدمات تتطلب تسجيلكم او فتح حساب على رؤيا .في هذه الحالة ،ولدى فتحكم
لحساب مع رؤيا ،تطبق الشروط االضافية ادناه:

تكونوا مسؤولين شخصيا لدى استعمالكم او استعمال شخص غيركم لحسابكم الخاص .لدى استعمال
شخص ثالث لحسابكم ،توافقون على حمل كامل المسؤولية عن االستعمال كما وتؤكدون رضوخ
الشخص الثالث للشروط كاملة.
جميع المعلومات التي تدلون بها لدى تسجيلكم يجب ان تكون صحيحة ودقيقة .عليكم المحافظة على
سرية كلمتكم السرية .ليس عليكم نشر كلمتكم السرية ألي ممثل عن رؤيا .وبما انكم مسؤولون
شخصيا عن استعمال حسابكم الخاص ،عليكم تامين وحفظ وعدم مشاركة كلمتكم السرية .عليكم
اعالم خدمة العمالء على رؤيا في حال علمتم او شكيتم باستعمال غير مرخص لحسابكم ،كما
واعالمنا باي تغيير في المعلومات وبياناتكم في حال نريد التواصل معكم.
يمكنكم الغاء حسابكم عبر خدمات رؤيا .اذا كنتم مشتركين في ، ROYA PLUSعليكم الغاء
اشتراك  ROYA PLUSقبل تمكنكم من الغاء حسابكم .رجاءا االطالع على فقرة االشتراك الجاري
وااللغاء اعاله للتعليمات عن كيفية الغاء اشتراككم فيROYA PLUS.
نحتفظ بحق انهاء او منع استعمال حسابكم او استعمالكم لخدمات رؤيا او استعمال مشاهدة المحتوى
في اي وقت ،والي وقت ،دون انذار مسبق او مسؤولية على رؤيا ،في حال اشتبه و/او تبين لرؤيا
ولسلطته االستنسابية ،انكم خالفتم اي شرط من الشروط او القانون او نص قانوني او قمتم بأعمال
غير مناسبة او ألي سبب آخر .كما ونحتفظ بحقنا بانهاء حسابكم بحال كان هذا االستعمال عبئ على
خدماتنا و/او معداتنا.

مسؤوليتنا
 8-1يتم تقديم المحتوى على الخدمات دون أية ضمانات أو شروط أو تعهدات بدقتها.
 8-2بالنسبة الستخدامك للخدمات ،نحن وأي من شركات المجموعة أو المسؤولين أو المدراء أو
الموظفين أو المساهمين أو الوكالء فيها ال نتحمل أية مسؤولية تجاه كمية أو نوع أية خسائر أو
أضرار قد تتعرض أنت أو الغير (بما في ذلك دون حصر أية خسائر أو أضرار تأديبية أو تبعية
مباشرة أم غير مباشرة ،أو أية خسائر في العائدات أو األرباح أو الشهرة التجارية أو البيانات أو
العقود أو استخدام األموال ،أو الخسائر واألضرار الناجمة عن أو ذات الصلة بتعطيل األعمال بأي
شكل من األشكال ،وسواء كانت نتيجة المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك دون حصر اإلهمال) ،أو
العقود أو خالفه) فيما يتعلق باستخدام أو عدم القدرة على استخدام أو تبعات استخدام الخدمات ،بما

في ذلك دون حصر ما تتسبب به الفيروسات من أضرار لمعدات حاسوبك أو البرمجيات أو البيانات
أو ية ممتلكات خاصة بك ،بسبب دخولك أو استخدامك أو تصفحك للخدمات.
 8-3إن ما سبق ذكره ال يؤثر على أية مسؤولية ال يمكننا استثناؤها أو الحد منها بموجب الفانون
النافذ.
التعويض
 9-1انت توافق على تعويضنا وتعويض شركاتنا التابعة ومدرائنا ومسؤولينا وموظفينا ووكالئنا
المعنيين ،وكذلك مرخصيهم ومورديهم ،عن ومقابل أي من وكافة المطالبات أو اإلجراءات أو
الدعاوى أو المرافعات ،وكذلك أي من وكافة الخسائر وااللتزامات واألضرار والتكاليف والنفقات
(بما فيها الرسوم القانونية المعقولة) والتي تنشأ عن:
 9-1-1أي تضليل أو تصرف أو إغفال من قبلك فيما يتعلق باستخدامك للخدمات؛
 9-2-1عدم التزامك بأي من هذه األحكام والشروط.
سلطة االختصاص القضائي والقانون النافذ
 10-1تكون لمحاكم المملكة األردنية الهاشمية سلطة االختصاص القضائي الحصري على أية
مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بزيارة للخدمات.
 10-2تخضع هذه الشروط وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بها أو بموضوعها أو صياغتها
(بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) وفقا لقوانين المملكة األدرنية الهاشمية
االتصال
في حال كانت لديك أية استفسارات أو تساؤالت حول أية مادة تظهر على الخدمات ،يرجى اعالمنا
عبر خدمة العمالء.

شكرا لك إلطالعك على هذه الشروط وزيارة الخدمات.

