
 "Doctor Strange"مسابقة فيلم 
 األحكام والشروط

"( العملية الكاملة الشروط واألحكامب"املشار إليها فيما يلي تحكم الشروط واألحكام التالية )

على أن "( املسابقةب"املشار إليها فيما يلي ) " Doctor Strange " مسابقة فيلمللمشاركة في 

العائد على  ضمير امللكية" و/ أو "شاك بامل"املشار إليه فيما يلي لكل مشارك )تكون ملزمة 

املشار إليها فيما يلي املقيمين في دولة اإلمارات العربية املتحدة )من "( أنت" و / أو "املشاك 

ستار آسيانت شركة "يرغبون طواعية في املشاركة في املسابقة التي تستضيفها  ممن"( اإلقليمب"

جنًبا إلى جنب مع الشركات التابعة لها وشركائها ووكاالتها وما إلى ميدل ايست ش. م. ح. ذ. م. م." 

املشاركين  وقبول "( لغرض اختيار الشركةباسم "املشار إليهم مجتمعين ) االقتضاءذلك، حسب 

 في املسابقة.

 

على القواعد واللوائح موافقتك املطلقة منح عتبر قيامك باملشاركة في املسابقة بمثابة ي  حيث 

نصوالبنود والشروط وسياسة الخصوصية )على النحو املحدد فيما يلي(  عليه  وذلك وفًقا ملا ي 

إذا كنت ال توافق على االلتزام أو ولكن "(. شروط املسابقةب" يلييشار إليها فيما و من وقت آلخر )

سيؤدي إخفاقك في و . واالستمرار ال يمكنك االمتثال ألي من شروط املسابقة فيرجى عدم املتابعة

 االمتثال لشروط املسابقة هذه وقبولها بالكامل إلى استبعاد مشاركتك في املسابقة.

 

، ومن خالل الدخول في املسابقة، يقر كل مشارك بأنه املنصوص عليها هاتخضع املسابقة لشروط

من و ه وااللتزام بها. قد قرأ وفهم ويوافق دون قيد أو شرط على االمتثال لشروط املسابقة هذ
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ن نهائية وملزمة من جميع الواضح أن قرارات الشركة بشأن جميع األمور املتعلقة باملسابقة ستكو 

 النواحي.
 

تحكم سياسة الخصوصية )كما هو محدد فيما يلي( املتوفرة على موقع الشركة على الويب جميع 

لى النحو املفصل في سياسة ي معلومات خخصية و / أو أي معلومات أخر  عأل ستخدامات اال 

املعلومات املتعلقة بمشاركتك في املسابقة -بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر  -الخصوصية 

 تم جمعها بموجب هذه املسابقة أو وفًقا لها بواسطة الشركة )إن وجدت(.والتي 

 

 5255أبريل  52 يوم ظهًرا وتنتهي في 05:22الساعة بتمام  5255أبريل  52 يوم تبدأ املسابقة في

لشك تم ل أي مجال لتجنبو "(. فترة املسابقةب"واملشار إليها فيما يلي ) مساءً  00:21الساعة بتمام 

توضيح أنه يجب تقديم املشاركات خالل فترة املسابقة. ومع ذلك يمكن اختيار الفائزين وإتاحة 

 الجوائز بعد نهاية فترة املسابقة.

 

 

 أهلية املشاككين (1)

 االلتزام بما يلي: ي املسابقة يجب على املشاركللمشاركة ف

للعقوبات  ةخاضع دولةفي أي  مواطن في اإلقليم، وليس مقيم فرديجب أن يكون املشارك  .0

الدولة الخاضعة للعقوبات االتحاد الروس ي، وجمهورية دونيتسك  يشمل مصطلح)حيث 

الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وبيالروسيا، وبورما )ميانمار(، وشبه جزيرة القرم، 

إيران، وساحل العاج، وليبيريا، وكوريا الشمالية، و جمهورية الكونغو الديمقراطية، و وكوبا، 
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يمبابوي، وأي بلد آخر تفرض عليه حكومة الواليات املتحدة والصومال، والسودان، وسوريا، وز 

 (.تستمر في فرضهابرامج العقوبات االقتصادية األمريكية أو قد 

 ليس مدرج املشاركيجب أن يكون  .5
ً
بشكل خاص  املطلوبينفي أي قائمة للمواطنين  ا

الخزانة  واألخخاص املحظورين الصادرة عن مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة

 األمريكية:

يؤكد املشارك أن مشاركته في املسابقة لن تؤدي إلى تشويه سمعة الشركة و/ أو كيانات  .3

 أو رعاتها. /الشركة و

)ثمانية عشر( عاًما أو أكثر ويجب أن يكون قد بلغ سن  02يجب أن يكون عمر املشارك  .4

 الرشد في واليته القضائية في تاريخ بدء فترة املسابقة.

 يكون لد  املشارك أي إدانة جنائية أو ترتيب أو عقد يمنع املشارك من املشاركة يجب أال .2

 قانوًنا، وفًقا لقوانين الوالية القضائية التي يخضع لها و في املسابقة. 
ً
يجب أن يكون املشارك مؤهال

 عقد.ال إلبرام مثل ذلك

ًما أو متعاقًدا( و/ أو موظًفا )دائ املقربينال ينبغي أن يكون املشارك و/ أو أفراد أسرته  .6

شار إليها ي  و ) فروعها( الشركة أو الشركة األم و/ أو الشركات التابعة لها و/ أو 0مديًرا في: )

( وكاالت اإلعالن والترويج واملوزعين وموردي 5"(؛ و )كيانات الشركةب" مجتمعين فيما يلي

أو الكيانات املرتبطة بالترويج الجوائز، بما في ذلك كل من الشركات األم والفرعية والتابعة و/ 

 "(.الرعاةب" مجتمعين فيما يلي مشار إليهي  و للمسابقة )
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 تحتفظ الشركة بالحق في التحقق من أهلية جميع املشاركين. .7

يؤدي عدم امتثال املشارك ألي من الشروط واألحكام الواردة هنا أو كما تحددها الشركة  .2

 .والغيةي املسابقة باطلة من وقت آلخر إلى جعل مشاركة هذا املشارك ف

 آلية املشاككة: (2)

شار Doctor Strange in the Multiverse of Madnessسؤال أو أكثر متعلق بفيلم " .0 " )ي 

"( مع ثالثة خيارات اثنان منهم غير صحيحان وخيار واحد صحيح باألسئلةإليها فيما يلي "

 Star Plus Middleعلى فيسبوك، وصفحة  Star Plus Middle Eastتنشرهما الشركة على صفحة 

East   على انستجرام، وصفحةAsianet Middle East  شار إليها فيما يلي على فيسبوك )ي 

"( املتوفرة في اإلقليم. ولكن يجب أن يكون محتو  بصفحات وسائل التواصل االجتماعي"

 ة.األسئلة وتنسيقها وتكرارها وتوقيتها وفًقا لتقدير شركة ستار منفرد

لمسابقة، يجب على املشاركين متابعة صفحة وسائل التواصل االجتماعي خالل ل للتقديم .5

إلرسال إجاباتهم على و فترة املسابقة ومشاركة اإلجابة الصحيحة على األسئلة خالل فترة املسابقة. 

يمكن للمشارك إرسال اإلجابة الصحيحة بالبريد اإللكتروني إلى  األسئلة

marketingme@startv.com  "(ملسابقةفي ا املشركة تقديم.)" 

سمح فقط  .3 النظر فيه لغرض وضع قائمة يتم األول من قبل املشارك و  املشاركة بتقديمي 

، للمشاركة تقديماتأحد املشاركين عدة  أجر  إذا فالتوضيح  املزيد من من أجلو مختصرة. 

 الحقة الغية وباطلة.( تقديمات) تقديمعتبر أي ياألول فقط، و  تقديم املشاركة النظر فيفسيتم 

mailto:marketingme@startv.com
mailto:marketingme@startv.com
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كافة املعلومات الضرورية املطلوبة من املشارك. وإذا لم  مشاركة يجب أن يوفر أي تقديم .4

في املسابقة. كما أنه من الضروري أن هذا شاركة امليتم االلتزام بذلك األمر فلن يتم اعتبار تقديم 

املعلومات املقدمة من قبل املشارك دقيقة وكاملة ومدعومة بإثبات )أدلة( من قبل تكون جميع 

هذا املشارك بناًء على طلب من الشركة. ومن الواضح أن املشاركين الذين قدموا بالفعل 

املعلومات املطلوبة في مشاركة سابقة يجب أن يقدموا املعلومات املطلوبة مرة أخر  في كل 

 نها.مشاركة جديدة يقدمو 

 عن نفسه فقط ولن يتم قبول  .2
ً
تقديم يجب على املشارك الدخول في املسابقة نيابة

 ( عن طريق الوكالء.تقديمات املشاركة) املشاركة

6.  
 
يكون و املستلمة قبل بدء و/ أو بعد انتهاء فترة املسابقة باطلة.  تقديمات املشاركةعتبر ت

حيث نهائًيا وملزًما لجميع املشاركين.  تقديمات املشاركةتحديد الشركة لتاريخ ووقت استالم 

ستؤدي أي مشاركات غير مكتملة و/ أو غير مقروءة إلى عدم األهلية للمشاركة في املسابقة 

 واستالم أي جائزة.

مقدم ولكن لم يتم استالمه أو تسجيله  تقديم مشاركةلن تكون الشركة مسؤولة عن أي  .7

سبق لن تكون الشركة مسؤولة عن األخطاء  دون الحد من عمومية ماو ألي سبب من األسباب. 

ال يشكل أي إيصال آلي كما الفنية من أي نوع كانت والتي تؤدي إلى عدم استالم أي مشاركة. 

 على االستالم الفعلي 
ً
 .لتقديم املشاركةللتأكيد دليال
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قة في املساب املؤهلة الواردة من املشاركين املؤهلين تقديمات املشاركةسيتم النظر فقط في  .2

أصلي وغير ملفقة ألغراض  تقديم املشاركةيقر كل مشارك بأن و خالل فترة املسابقة.  وذلك

 املسابقة.

يجب على املشارك التأكد من أن تقديم املشاركة أصيل والئق وليس غير أخالقي أو فاحش  .1

 أو تشهيري أو مهين أو هجومى أو مسيئ أو غير مراعى أو قذفي أو تكفيري ألي خخص وال ينتهك

الحق في الخصوصية ألي خخص. كما يوافق املشارك ويؤكد بموجب هذا على أن تقديم املشاركة 

متوافق مع جميع القوانين املعمول بها في اإلقليم ويوافق على تعويض الشركة و/ أو كيانات 

 الشركة و/ أو الرعاة من أي مطالبة تتعلق بذلك.

من أي فيروسات / أحصنة طروادة /  تقديم املشاركةيجب على املشارك التأكد من خلو  .02

برامج تجسس / برامج ضارة أو أي برنامج من هذا القبيل قد يضر بأجهزة الكمبيوتر / النظام / 

الخوادم الخاصة باملستلم وما إلى ذلك أو يحتوي على أي روابط تهدف إلى اإلضرار و / أو توفير 

 والبيانات املوجودة فيه. وصول غير مصرح به إلى جهاز الكمبيوتر الخاص باملستلم

سيكون بعض املشاركين املختارين مؤهلين لتلقي الجائزة )كما هو محدد أدناه( وفًقا  .00

 أدناه. الجوائز وبندلعملية االختيار 

 عملية االختياك والهدايا: (3)

( يوًما بعد انتهاء فترة املسابقة أو على 02يتعين على شركة ستار في غضون خمسة عشر ) .0

تقرره الشركة وفًقا لتقديرها وحدها، إعداد قائمة مختصرة بشكل عشوائي لعشرة النحو الذي 
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( مشاركين )باستخدام موزع عشوائي الختيار الفائزين من بين جميع املشاركين الذين أجابوا 02)

شار إليهم فيما يلي  على السؤال بشكل صحيح( والذين سيكونوا مؤهلين لتلقي الجائزة )وي 

جب على هؤالء الفائزين تلبية جميع املتطلبات املنصوص عليها في هذه الشروط "(. ويبالفائزون"

 واألحكام بما في ذلك تقديم املستندات الصالحة )املحددة أدناه( بما يرض ي شركة ستار.

 للحصول على تذكرتي واحد سيكون كل .5
ً
شار إليها فيلم )لل نمن الفائزين العشرة مؤهال ي 

قد تكون الجائزة في شكل تذاكر مادية أو رموز رقمية وفًقا لتقدير الشركة و "(. الجائزةب"فيما يلي 

سيحتاج الفائزون إلى جمع التذاكر املادية من هذا املوقع الذي تحدده الشركة وعليه وحدها. 

 من قبل الشركة إلى الفائزين. الرسالة املرسلةواملذكور في 

. تقديم املشاركةاملقدمة مع سيتم االتصال بالفائزين من خالل تفاصيل االتصال  .3

طلب من هؤالء الفائزين تنفيذ أي وجميع املستندات القانونية التي تطلبها الشركة. و  في حالة فسي 

عدم تمكن الفائز من التحقق من تفاصيل األهلية سيتم استبعاد الفائز املذكور من املسابقة 

 وفًقا لتقدير الشركة وحدها.

يوًما بعد انتهاء  02قة والفائزين من قبل الشركة في غضون سيتم اإلعالن عن نتائج املساب .4

الفترة التي قد يتم فيها تقديم املشاركات أو على النحو الذي تقرره الشركة وفًقا لتقديرها الخاص. 

وفي حالة تأجيل هذا اإلعالن عن الفائز )الفائزين( ألي سبب من األسباب، لن تكون الشركة 

اك إعالن عن الفائزين في أي منتد  عام أو غير ذلك. وفي حالة ما مسؤولة عن ذلك ولن يكون هن
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إذا كانت الشركة تر  أنه ال يحق ألي من املشاركين أن يتم اختياره كفائز، فيجوز للشركة 

 لعدم اختيار أي فائز.الخاص ممارسة تقديرها 

مة من قبله لن تكون الشركة مسؤولة إذا لم يكن الفائز متاًحا في تفاصيل االتصال املقد .2

في تقديمات املشاركة  ونتيجة لذلك يفقد الفائز فرصته في استالم الجوائز. ويتعين على الشركة 

( فقط للوصول إلى كل فائز. وفي حالة عدم معاودته لالتصال في غضون 0القيام بمحاولة واحدة )

ن تكون الشركة الجدول الزمني املحدد في رسالة الشركة لهذا الفائز يتم إبطال االختيار، ول

مسؤولة تجاه هذا الفائز بأي شكل من األشكال. ولتجنب الشك تم توضيح أنه إذا تم إلغاء 

اختيار الفائز بسبب عدم استجابته لرسالة الشركة، فسيكون للشركة الحق )ولكن ليس 

 االلتزام( في اختيار املشارك املؤهل التالي باعتباره الفائز.

كما هو مطلوب من قبل الشركة ملشاركة تقديم مشاركته يجب أن يكون الفائز متاًحا  .6

التي قد تحددها الشركة من وقت آلخر )وفًقا لتقدير الشركة وحدها(. ولن تكون الشركة مسؤولة 

في حالة أي فائز عن أي خسارة / ضرر يلحق بشخصه أو ممتلكاته بسبب / نتيجة لتلك الجائزة 

يحمى الشركة من التعويض عن أي خسارة تكبدها نتيجة  أثناء استالمه لها   ويجب على الفائز أن

 لذلك.

يجب على املشارك التأكد من أن تقديم املشاركة أصيل والئق وليس غير أخالقي أو فاحش  .7

أو تشهيري أو مهين أو هجومى أو مسيئ أو غير مراعى أو قذفي أو تكفيري ألي خخص وال ينتهك 

املشارك ويؤكد بموجب هذا على أن تقديم املشاركة الحق في الخصوصية ألي خخص. كما يوافق 
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متوافق مع جميع القوانين املعمول بها في اإلقليم ويوافق على تعويض الشركة و/ أو كيانات 

يجب أن يؤدي أي عدم امتثال لهذا البند إلى ف الشركة و/ أو الرعاة من أي مطالبة تتعلق بذلك.

مسؤولية تجاه الشركة أو الشركات التابعة لها أو  استبعاد املشارك املعني على الفور دون أي

 الرعاة.

إذا انخرط أي مشارك في أي سلوك تعتقد الشركة وفًقا لتقديرها الخاص أنه يضر بروح  .2

 املسابقة ، فسيؤدي ذلك إلى استبعاد هذا املشارك من املسابقة واستالم أي جائزة.

ائزة أو ال يطالب بها ألي سبب من إذا كان أي فائز مختار غير قادر على املطالبة بالج .1

 األسباب، فسيتم اعتباره قد انسحب من املسابقة وفقد حقه في املطالبة بالجائزة.

القرارات التي تتخذها الشركة نهائية وملزمة ولن تخضع ألي استئناف من أي  كافةتكون  .02

فسر الدخول في املسابقة على أنه يعني أن املشارك كما نوع على اإلطالق.  قد تنازل عن حقه في ي 

 االعتراض على أي قرار )قرارات( اتخذته الشركة.

تحتفظ الشركة بالحق في تغيير أو سحب الجائزة )أ( في حالة فشل الفائز املحدد في  .00

 االمتثال ألي من شروط املسابقة و / أو القوانين املعمول بها؛ أو )ب( ألي سبب من األسباب.

والجهات الراعية أي مسؤولية ولن تكون مسؤولة عن  ال تتحمل الشركة وكيانات الشركة .05

أي أضرار أو خسائر أو إصابات أو إزعاج أو أي التزامات أخر  من أي نوع تنشأ فيما يتعلق 

 بالوفاء بأي جائزة.
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في حالة فشل املشارك و/ أو الفائز في تقديم أي مستندات تطلبها الشركة لغرض التحقق  .03

حكام، يجب استبعاد هذا املشارك و / أو الفائز دون أي مسؤولية من االمتثال لهذه الشروط واأل 

 تجاه الشركة.

الجوائز غير قابلة لالسترداد وغير قابلة للتحويل وغير قابلة لالستبدال. لغرض التوضيح ،  .04

لن يتم منح أي مكافئ نقدي أو جائزة بديلة للفائز وال يمكن للفائز استبدال الجائزة بهدية ذات 

عالوة على ذلك فإن الجائزة التي تم ربحها خخصية للفائز وال يمكن للفائز نقل و . قيمة معادلة

 الجائزة إلى أي خخص آخر.

افقة على معالجة املعلومات الشخصية (4)  املو

فيما يتعلق باملشاركة في املسابقة التي تنظمها الشركة، فإنك تقدم بموجبه موافقتك على  .0

 آخر  تخصك معلوماتأ  جمع معلوماتك الشخصية وبياناتك الشخصية الحساسة أو 

على النحو املحدد بموجب القوانين  واإلبقاء عليهاواالحتفاظ بها وتخزينها واستخدامها ونقلها 

شار إليها و قد يتم تعديلها من وقت آلخر ) املعمول بها، كما "(، املعلومات الشخصيةب" مجتمعيني 

والتي تخضع املعلومات الشخصية لها: سياسة خصوصية البيانات الشخصية للشركة املتوفرة 

terms-policies/terms/contest-terms-https://www.startv.com/legal-على 

east-middle-asianet-star-policy -conditions/privacy / ( شار إليها و سياسة ب"فيما يلي ي 

الشروط واألحكام  قرأتها وفهمتها. باإلضافة إلى ذلك فإنك توافق على قد التيو "(، الخصوصية

 املوضحة أدناه وتفهمها:

https://www.startv.com/legal-terms-policies/terms/contest-terms-conditions/privacy-%20policy-star-asianet-middle-east%20/
https://www.startv.com/legal-terms-policies/terms/contest-terms-conditions/privacy-%20policy-star-asianet-middle-east%20/
https://www.startv.com/legal-terms-policies/terms/contest-terms-conditions/privacy-%20policy-star-asianet-middle-east%20/
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)أ( يجوز للشركة جمع معلوماتك الشخصية )بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر اسمك 

واسم املستخدم واملوقع / املدينة ومعرف البريد اإللكتروني ورقم الهاتف والعنوان( وفًقا لشروط 

هذا أيًضا على أنه قد يكون من الضروري / أنت توافق بموجب و . بها فيما يتعلقوذلك املسابقة 

يصبح من الضروري للشركة جمع املعلومات الشخصية فيما يتعلق بمشاركتك في املسابقة 

 ولالستخدامات املوضحة أدناه.

)ب( سيتم جمع معلوماتك الشخصية واالحتفاظ بها واستخدامها من قبل الشركة فقط 

 املسابقة وليس ألي غرض آخر.ب جوئزتخص تقديم الللمسابقة وألغراض ترويجية / 

)ج( يجوز استخدام معلوماتك الشخصية للمسابقة بأشكال ووسائط مختلفة بما في ذلك 

التلفزيون والوسائط الرقمية ووسائل التواصل االجتماعي واملطبوعات ألغراض التسويق 

 .ستارواألنشطة الترويجية فيما يتعلق باملسابقة على شبكة 

بل)د( 
 
ا عن أوجه 0الشركة بحقوقك في: ) غكعلى أن ت

ً
( مراجعة معلوماتك الشخصية بحث

تطلب من الشركة تعديل املعلومات الشخصية إلى الحد الذي تراه أن القصور وعدم الدقة، و 

شريطة أال تكون الشركة مسؤولة  ،( سحب املوافقة املنصوص عليها أدناه5الشركة ممكًنا؛ و )

م أو نقل أو إفشاء للمعلومات الشخصية قبل سحب املوافقة عن أي جمع أو تخزين أو استخدا

أو طلب تعديل املعلومات الشخصية. باإلضافة إلى ذلك عند سحب أي موافقة أو طلب مراجعة 

و/ أو مشاركتك في املسابقة، على  تقديمكوتعديل معلوماتك الشخصية، يحق للشركة استبعاد 

 وفًقا لتقديرها الخاص.النحو الذي تراه الشركة مناسًبا وضرورًيا 
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وصحيحة وكاملة من جميع النواحي، ولن تتحمل الشركة  سليمة)هـ( جميع معلوماتك الشخصية 

بأي حال من األحوال مسؤولية صحة املعلومات الشخصية أو أي أخطاء أو أوجه قصور في 

 معلوماتك الشخصية.

 لشخصية.)و( وفرت لك الشركة خيار إلغاء االشتراك في تقديم معلوماتك ا

 )ز( أنت توافق بموجب هذا على االلتزام بشروط املسابقة.

 شروط اضافية( 5)

يجب على الفائز أيًضا االمتثال للشروط والقواعد التي قد يتم نشرها و/ أو عرضها و/ أو  .0

 إبالغها من قبل الشركة من وقت آلخر.

تحتفظ الشركة بجميع الحقوق إلجراء تعديالت على شروط املسابقة الحالية أو سحب  .5

املسابقة دون تقديم إشعار مسبق. تقع على عاتق املشترك مسؤولية التحقق من شروط املسابقة 

 وسائل التواصل االجتماعي. وصفحاتعلى موقع الويب الخاص بالشركة 

أو تعليقها مؤقًتا في أي وقت ، مع أو بدون إشعار تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء املسابقة  .3

 ، ألي سبب من األسباب.

لن تتحمل الشركة و / أو كيانات الشركة و / أو الرعاة تحت أي ظرف من الظروف  .4

املسؤولية عن أي أضرار تبعية أو غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو عرضية أو خسارة أرباح ، 

ة ، تنشأ بأي شكل من األشكال سواء في العقد أو املسؤولية سواء كانت مباشرة أو غير مباشر 

 التقصيرية )بما في ذلك اإلهمال( أو غير ذلك.
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يقر املشارك و/ أو الفائز بموجب هذا ويوافقان على أن العالقة بين املشارك و/ أو الفائز  .2

 عالقة خاصة أخر .أ  والشركة ليست عالقة سرية أو ائتمانية أو 

/ أو الفائز بموجب هذا على االلتزام بشروط املسابقة و/ أو بأي يوافق املشارك و .6

شار إليها فيما يليمراجعات الحقة لشروط املسابقة ) تحتفظ الشركة و "(. الشروط املنقحةب"ي 

بالحق في تعديل أو إضافة أو حذف أي من الشروط وفًقا لتقديرها الخاص واملطلق دون إشعار 

 شروط املسابقة السابقة. كافة)إن وجدت( محل تحل البنود املنقحة بحيث آخر. 

ا للشركة و/ أو كيانات الشركة.  تقديمات املشاركاتيجب أن تصبح جميع  .7
ً
من خالل و ملك

املشاركة في املسابقة، يمنح املشارك و/ أو الفائز الشركة وكيانات الشركة استخداًما غير محدود 

وسائل التواصل االجتماعي، والعنوان، والصوت، والصور، والبيانات و/ أو  ومنصاتألسمائهم، 

في جميع أنحاء العالم وما شابه ذلك بما في ذلك الدخول في أي وجميع وسائل اإلعالم دون مقابل 

 إلى األبد لغرض الدعاية و / أو اإلعالن.

إلى  ديم املشاركةتقيجب أن تعود جميع الحقوق وامللكية واملصالح في  من أجل الوضوح .2

يقوم املشارك و/ أو و  الشركة ويمكن أن تستخدمها الشركة في وقت الحق وفًقا لتقديرها الخاص.

الحقوق  كافةلعالم بأسره، بالتنازل عن أمام االفائز بموجب هذا بشكل نهائي وبشكل دائم و 

إلى الشركة بما  شاركةلتقديم املوامللكية واملصالح بما في ذلك الحقوق في أي ملكية فكرية مخولة 

في ذلك على سبيل املثال ال الحصر الحق في إجراء أي تعديل أو حقوق في أي شكل من أشكال 

 االستغالل وما إلى ذلك.
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 هنا، فإن جميع التكاليف اإلضافية املرتبطة  .1
ً
باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة

بما في ذلك على سبيل  -مباشرة باستالم أو استخدام الجائزة، سواء كانت مباشرة و / أو غير 

مسؤولية الفائز  ضمن الرسوم والنفقات والضرائب والتكاليف وما إلى ذلك هي -املثال ال الحصر 

 
ً
 .منفردا

من خالل تقديم أي معلومات خخصية للشركة و/ أو الدخول في املسابقة، يتنازل كل  .02

مشارك عن حقوق الخصوصية و/ أو أي توقعات خصوصية لديه فيما يتعلق باستخدام صورته 

إذا لم يرغب أحد املشاركين في عرض و الشخصية أو املعلومات الشخصية املقدمة إلى الشركة. 

ن قبل اآلخرين أو الكشف عنها لآلخرين، فال يجب عليهم االشتراك في معلوماته و/ أو صورته م

 املسابقة.

يوافق املشاركون على عدم استضافة أو عرض أو تحميل أو تعديل أو نشر أو نقل أو  .00

تحديث أو مشاركة أي معلومات تخص خخص آخر والتي ال يملك املستخدم أي حق فيها أو 

نتحل تارية أو حقوق طبع ونشر أو أي حقوق ملكية أخر ، أو تنتهك أي براءة اختراع أو عالمة تج
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بغيضة، أو عنصرية، أو عرقية، أو تعتبر نتهك خصوصية اآلخرين، أو تخخصية خخص آخر، أو 

 أي قانون ساٍر في الوقت الحالي، تخرق مرفوضة، أو تنتهك و / أو 

 خارجطاملا كان و ألي سبب مهما كان، و يوافق الفائز على أنه إذا  .05
ً
عن سيطرة الشركة،  ا

الجائزة و/ أو أي ش يء متعلق بالجائزة و/ أو التمتع بالجائزة غير فعال أو غير صالح، ال  أصبحت

 .عن ذلكيمكن تحميل الشركة املسؤولية من 

ال تتحمل الشركة بأي حال من األحوال املسؤولية و / أو ال تتحمل بأي طريقة كانت ، عن  .03

اة أو صدمة نفسية تحدث للمشارك و / أو الفائز بأي طريقة أي إصابة أو مرض أو عدو  أو وف

 كانت أو ألي سبب من األسباب أًيا كان ما يتعلق باملسابقة و / أو الجوائز.

يجب على الفائز القيام بأي وجميع اإلجراءات وتنفيذ أي وجميع املستندات بالطريقة التي  .04

اية أو إجادة أو إنفاذ أي من الحقوق قد تطلبها الشركة وفًقا لتقديرها الخاص واملطلق لحم

 املمنوحة أو املؤكدة للشركة، وإال فسيتم مصادرة اختيارها.

يجب على املشارك و/ أو الفائز تعويض الشركة التابعة لها ومسؤوليها ومديريها وموظفيها  .02

الخسائر واملطالبات  كافة"( ضد األشخاص املعوضون ب" مجتمعينشار إليهم ي  و ووكالئها والرعاة )
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واإلجراءات واألضرار وااللتزامات والعقوبات والتكاليف والنفقات )بما في ذلك على سبيل املثال ال 

شار إليها مجتمعة " "(، التي قد الخسائربالحصر أتعاب املحاماة املعقولة وأتعاب املحكمة( )ي 

أو ناشئة  عن يعاني منها نتيجة يتكبدها الشخص املعوض أو يعاني منها أو يحتمل أن يتكبدها أو

( أي 3( سوء السلوك املتعمد أو اإلهمال أو اإلهمال؛ )5( خرق ألي شروط أدناه؛ )0من أي )

مطالبات من قبل أي طرف ثالث عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف أو نفقات أو إصابات 

أو الفائز أثناء املسابقة يتكبدها هذا الطرف الثالث، والتي تنشأ عن أو فيما يتعلق باملشارك و/ 

 و/ أو التمتع بالجائزة .

ر أن املشارك و / أو الفائز قد تنازلوا عن  .06 فسَّ من خالل املشاركة في املسابقة ، يجب أن ي 

حقهم في إثارة أي نزاع فيما يتعلق باملسابقة و / أو الجوائز و / أو أي قرار صادر عن الشركة، بأي 

 طريقة كانت.

وانين املعمول بها في دولة اإلمارات العربية املتحدة ويتم تفسيرها وفًقا تخضع املسابقة للق .07

 تخضع جميع األمور املتعلقة باملسابقة لالختصاص القضائي الحصري ملحاكم دبي.كما لها. 
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حدود املسؤولية: من خالل الدخول في املسابقة ، يقر كل مشارك )والتي تشمل جميع  .02

( يجب حل أي وجميع النزاعات واملطالبات وأسباب الدعو  0) الفائزين( ويوافق على ما يلي:

الناشئة عن املسابقة أو فيما يتعلق بها أو أي جوائز ممنوحة بشكل فردي، دون اللجوء إلى أي 

( يجب أن تقتصر أي وجميع املطالبات واألحكام على 5شكل من أشكال الدعاو  الجماعية؛ و )

 ملرتبطة بدخول املسابقة )إن وجدت( على الرغم مما سبق،التكاليف الفعلية التي يتم تكبدها وا

لن تتحمل الشركة و/ أو كيانات الشركة تحت أي ظرف من الظروف املسؤولية عن أي أضرار و 

تبعية أو غير مباشرة أو عقابية خاصة أو عرضية أو خسارة أرباح، سواء كانت مباشرة أو غير 

العقد أو املسؤولية التقصيرية )بما في ذلك مباشرة، تنشأ بأي شكل من األشكال سواء في 

 اإلهمال( أو غير ذلك .


