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 اإللكتروني  الموقع خدمات شروط
 

 إليها   وُيشار) «جي  أيه   للضيافة  ماتش»  شركة  ُتقدم"(.  اإللكتروني  الموقع)"  https://hospitality.fifa.com/2022 في  بكم  مرحًبا
 ذلك  ويشمل  اإللكتروني،  الموقع"(  الشركة"  أو"  للضيافة  ماتش"  باسم  مجتمعين  يلي  فيما  عليها  تسيطر  التي  األخرى   والكيانات  هي
 ماتش   شركة  تقوم  والتي  ،"(الخدمة  شروط)“  فيها  إليها  مشار  مستندات  وأي  التالية   الخدمة   لشروط  وفًقا  ،(أدناه  محدد)  محتوى   أي

   على   بانتظام  الخدمة  شروط  مراجعة  عليك  يجب.  بذلك  إخطارك   دون   آلخر  وقت  من  بتحديثها  للضيافة 
itality.fifa.com/2022https://hosp . 

 

 عليها  تطرأ  تغييرات  وأية  الخدمة   شروط   على   وافقت  قد  تعتبر  بذلك  فإنك  منه،  صفحات  أي  أو/و  اإللكتروني  الموقع  على  بالدخول
 . اإللكتروني الموقع على  تدخل  فال الخدمة،  شروط  على  توافق ال كنت إذا. وفهمتها

 

 عليها  تطرأ  تغييرات  وأية  الخدمة   شروط   على   وافقت  قد  تعتبر  بذلك  فإنك  منه،  صفحات  أي  أو/و  اإللكتروني  الموقع  على  بالدخول
 . اإللكتروني الموقع على  تدخل  فال الخدمة،  شروط  على  توافق ال كنت إذا. وفهمتها

 اإلضافية  القانونية والمتطلبات الخدمة شروط .1
  وقواعد   إرشادات  ألي  الشركة  تقدمها  معينة  خدمات  استخدام  عند  للضيافة  ماتش  وشركة  أنت  تخضع  قد  الخدمة،  شروط  إلى  باإلضافة

  الخدمة   شروط  في  والقواعد   اإلرشادات  هذه  جميع  بموجبه  وُتدرج.  آلخر   وقت  من  الشركة  تنشرها  قد  والتي  الخدمات  هذه  على  مطبقة
 تطبيق في وستساعدك اإللكتروني الموقع من معين بجزء خاصة والقواعد  اإلرشادات تكون  الحاالت، معظم وفي .اإلشارة طريق عن

.  الخدمة  بشروط  ُيعتد  قواعد،  أو  إرشادات   وأي  الخدمة   شروط  بين  تضارب  أي  وجود  حالة   في  ولكن  الجزء،  هذا   على  الخدمة   شروط
 . صراحةً   ذلك خالف ُيذكر  لم ما الخدمة،  شروط لألحكام الحالي اإللكتروني الموقع من ُتعزز جديدة ميزات أي وتخضع

 

 اإلنترنت  شبكة إلى الوصول عن مسؤوليتك .2
 المحتوى   إلى   تصل  التي  األجهزة  خالل  من  أو  مباشرة  إما  وذلك  اإلنترنت،  شبكة  إلى  الوصول  عليك  يجب  اإللكتروني،  الموقع  الستخدام

 توفير  عليك  يجب  كما.  الوصول  بهذا  مرتبطة  هاتفية  رسوم  أو/و  خدمة   رسوم  أي  سداد  عليك  يجب  كما  اإلنترنت،  شبكة  على  القائم
 وأنت .  آخر  وصول  جهاز  أي  أو  ومودم   كمبيوتر  جهاز  ذلك  ويشمل  اإلنترنت،  بشبكة  االتصال  من  تتمكن  حتى  الالزمة  األجهزة  جميع

 دراية   على  اإلنترنت  بشبكة  اتصالك  خالل  من  اإللكتروني  الموقع  إلى  يدخلون   الذين  األشخاص  جميع  أن  من  التأكد  عن  أيًضا  مسؤول
  .لها يمتثلون  وأنهم  الخدمة، بشروط

 

 بك الخاصة التسجيل التزامات .3
 اإللكتروني،  الموقع  من  األجزاء  لهذه   باستخدامك  يتعلق  وفيما.  بالتسجيل  تقوم  أن  منك  اإللكتروني  الموقع  من  معينة  أجزاءُ   تطلب  قد

  فيما   إليها  ُيشار)  التسجيل  نموذج  في  المطلوب  حسب  نفسك  عن   وكاملة  وحديثة  ودقيقة  صحيحة  معلومات  تقديم(  أ: )على  توافق  أنت
  أو   قدمت،  إذا .  وكاملة  وحديثة  ودقيقة  صحيحة  إلبقائها  وتحديثها  التسجيل  بيانات  على   الحفاظ(  ب)   و"(  التسجيل  بيانات"  باسم  يلي
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 حديثة  غير  أو  دقيقة  غير  أو  صحيحة  غير  معلومات   أي  قدمت،  قد   أنك  في  لالشتباه  معقولة  أسباًبا  للضيافة  ماتش  شركة  لدى  كان
 فيحق   الماثلة،  الخدمة  شروط  أحكام  من  حكم  بأي  تلتزم  لم   أنك  المعقول  بالقدر  للضيافة   ماتش  شركة  اعتبرت  إذا  أو  كاملة،  غير  أو

 جزء  أي أو) اإللكتروني للموقع المستقبلية أو الحالية االستخدامات وجميع أي ورفض إنهائه أو حسابك تعليق للضيافة ماتش لشركة
 (.منه

 

 الخصوصيَّة سياسة .4
 ببيانات  للضيافة  ماتش  شركة   تزود  أن   واستخدامه  حسابك  إلى   بالدخول  له   تسمح  شخص   أي  أو  أنت  يمكنك  للموقع،  باستخدامك

. عنك  األخرى   المعلومات  وبعض  بإتمامها  تقوم  معاملة  بأي  المتعلقة  المالية  والبيانات  التسجيل  بيانات  ذلك  في  بما  معينة،  شخصية
 استخدام  على (  بياناته  تقديم  يتم  آخر  شخص   كل   يوافق  أن  وتضمن)  توافق  فإنك  اإللكتروني،  الموقع  إلى  الشخصية  بياناتك  بتقديم
( 2)  عليها،  وتوافق  عنها  الكشف  يتم  التي  األخرى   االستخدامات  أو  المبيعات،  للوائح   وفًقا(  1)  البيانات  لهذه  للضيافة  ماتش  شركة
  سياسة )"  https://hospitality.fifa.com/2022/ar  في  عليها  المنصوص  بالشركة   الخاصة  الخصوصية   لسياسة  ووفًقا

 العالم   أنحاء  جميع  في  الغير  ومؤسسات  وممثليها  ووكالئها  وموظفيها  للشركة  التابعة  لشركاتل  اإلفصاح  لغرض(  3)   ؛"(الخصوصية
 البيانات،  لهذه  الحماية   من   المستوى   نفس  توفر   ال  قد   التي   البلدان   ذلك   ويشمل)  بفاعلية   لك  اإللكتروني  الموقع  خدمات  تقديم  بغرض

 القياسية   التشغيل  إلجراءات  وفًقا  صحيح  بشكل  حسابك  إدارة  لغرض(  4)  ؛(المعلومات  منها  قدمت    التي  الدولة  المثال،  سبيل  على
  الموقع   بشأن   بك  االتصال الحصر،  ال  المثال   سبيل  على   ذلك،   في  بما)  الخدمة  شركات  أو   لها  التابعة  الشركات  أو   بالشركة   الخاصة

 عنها  اإلفصاح  أو  البيانات  بهذه  االحتفاظ  النية  حسن  أو  القانون   اقتضى  إذا( 5)  أو  ؛(الماثلة  الخدمة  وشروط   وحسابك،  اإللكتروني،
 حقوق   ينتهك  محتوى   أي  بأن  االدعاءات  على  والرد  الخدمة،  شروط  وإنفاذ  القانونية،  لإلجراءات  االمتثال   أجل  من  المعقول  بالقدر
 . العامة أو اآلخرين للمستخدمين  الشخصية السالمة أو الممتلكات  أو الحقوق  حماية أو الغير،

 

   واألمان المرور وكلمة العضو حساب .5
 الحفاظ   عن مسؤول أنت. الحساب وتعيين مرور  كلمة تتلقى فقد رسمية، وثائق لتلقي اإللكتروني الموقع هذا على بالتسجيل قمت إذا

  الخاصة   المرور   وكلمة  حسابك  خالل  من  تحدث  التي  األنشطة  جميع  عن   الكاملة  المسؤولية  وتتحمل  وحسابك،  المرور   كلمة  سرية   على
  ألمن   آخر  خرق   وأي  حسابك  أو  مرورك  لكلمة  به  مصرح  غير  استخدام  بأي  فوًرا  للضيافة  ماتش  شركة  إخطار(  أ)  على  وتوافق.  بك

  مسؤولية  أى  مستقبالً   أو  حالياً   للضيافة  ماتش  شركة  تتحمل  ال.  جلسة  كل  نهاية  في  حسابك  من  خروجك  من  التأكد(  ب)  و  حسابك؛
 (.5)  رقم البند لهذا امتثالك عدم عن  ناجم ضرر أو خسارة أي عن

 

 التعويض  .6
 وشركائها   ووكالئها  ومسؤوليها  ومرخ صيها  ومرِخصيها  التابعة  وشركاتها  الفرعية  وشركاتها  للضيافة   ماتش  شركة  تعويض  على   توافق  أنت

 والنفقات،  والتكاليف  والغرامات  والعقوبات  والمطالبات  والتعويضات  والخسائر   االلتزامات  وجميع  أي   من  ذمتهم  وإبراء  وموظفيها  اآلخرين
 للموقع  استخدامك(  1: )يلي  بما  يتعلق   فيما  تنشأ  قد  التي  المعقولة،  القانونية  الرسوم  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على   ذلك  في  بما

 . الخدمة شروط من شرط ألي امتثالك  عدم( 2) و عليه؛   والدخول اإللكتروني
 

 الخدمة بيع إعادة جواز عدم .7
 غير   أو  تجارية  أغراض  ألي  استغالله  أو  بيعه  إعادة  أو  بيعه  أو  تصويره  أو  اإللكتروني   الموقع  من  جزء  أي  نسخ  عدم  على  توافق  أنت

 ماتش   شركة   من  مسبقة  خطية   موافقة  على  الحصول  دون   اإللكتروني،  الموقع على  الدخول   أو  اإللكتروني الموقع استخدام  أو  تجارية
 البريد  عبر  للضيافة   ماتش  شركة  مع  التواصل   فيرجى  تصويرها،  أو  الموقع  محتويات  من  أي  نسخ  في  ترغب  كنت  إذا.  للضيافة

 hosoitalitv.com-websales@match :التالي اإللكتروني
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 الخدمة  على التعديالت إجراء .8

 بشكل   إيقافه  أو(  منه  جزء  أي  أو)  اإللكتروني  الموقع  تعديل  في  آلخر   حين  ومن  وقت  أي  في  بالحق  للضيافة  ماتش  شركة  تحتفظ
 الموقع   على  تعديل  أي  عن  الغير  تجاه  أو  تجاهك  مسؤولة  تكون   لن   الشركة  أن  على  وتوافق.  بدونه   أو  بإخطار  دائم  أو  مؤقت

 المحتوى،   تحديث  لضمان  العناية  من  المعقول  القدر  ستبذل  للضيافة  ماتش  شركة  أن  من  الرغم  على.  إيقافه  أو  تعليقه  أو  اإللكتروني
   .معين وقت أي في قديًما يكون  قد محتوى  أي بتحديث ملزمة غير أنها إال

 

 اإلنهاء  .9
  جزء   أي  أو)  حسابك  أو  مرورك  كلمة  صالحية  بإنهاء  وحدها،  لتقديرها  وفًقا  القيام،  للضيافة  ماتش  لشركة   يجوز  أنه  على  توافق  أنت
 ذلك،   ويشمل  كان،  أًيا  سبب  ألي  منه،  والتخلص   اإللكتروني  الموقع  داخل   محتوى   أي  وحذف  اإللكتروني،  الموقع  استخدام   أو(  منه

 كما . الخدمة شروط من شرط ألي تمتثل لم  أو انتهكت أنك الشركة  رأت إذا أو  الحساب استخدام  عدم الحصر،  ال المثال  سبيل على 
 إخطار   بموجب  منه،  جزء  أي  أو  اإللكتروني،  الموقع  توفير  عن  التوقف  وقت  أي  وفي   وحدها  لتقديرها  وفًقا   للضيافة   ماتش  لشركة  يجوز

 قد   الماثلة   الخدمة   شروط  من  شرط  أي  بموجب  اإللكتروني  الموقع  على  دخولك   لصالحية   إنهاء  أي  أن   على  توافق   أنت.  بدونه  أو
 حذفه   أو  حسابك  بإيقاف  الفور  على  تقوم  قد  للضيافة  ماتش  شركة  أن  على  وتوافق  ُتقر  كما  مسبق؛  إشعار  دون   التنفيذ  حيز  يدخل
.  اإللكتروني  الموقع  أو  الملفات  هذه  إلى   آخر   وصول   أي  حظر  أو/و  حسابك  في  الموجودة  الصلة   ذات  والملفات  المعلومات  جميع  ومسح
  صالحية   إنهاء  أي  عن  األشكال  من  شكل  بأي  الغير  تجاه  أو  تجاهك  مسؤولة   تكون   لن  الشركة   أن   على  توافق  فإنك  ذلك،   على   وعالوةً 
  .اإللكتروني  الموقع على  دخولك

 

 والتجار  اإلعالن وكاالت مع التعامل  .10
  الموقع   على  الترويجية  همعروض  في  المشاركة  أو  الغير  من  وتجار  إعالن   وكاالت  أي  مع  التجارية  تعامالتك  أو  مراسالتك  إن

 الدفع   ذلك  في  بما  ،اإللكتروني  الموقع  في  التسجيل  على  المترتبة  اإللكتروني   البريد  رسائل  طريق  عن  أو  خالله  من  أواإللكتروني  
 بمعامالت   مرتبطة  أخرى   إقرارات  أو  ضمانات  أو  أحكام  أو  شروط  وأي  ،الغي  قبل  من  وتسليمها  الصلة  ذات  الخدمات  أو  السلع  مقابل
 على  به  المعمول  القانون   به  يسمح  الذي  األقصى  للحد  وفًقا  توافق  أنت.  الغير  من  التجار  أو  اإلعالن  وكالة  وبين  بينك  تبقى  ،الغير

 نتيجة  أو  الغير  مع  تعامل  ألي  نتيجة  يحدث  نوع  أي  من  ضرر  أو  خسارة  أي  عن  مسؤولة  للضيافة  ماتش   شركة  تكون   لن(  أ: )يلي  ما
  اإللكتروني،   الموقع  على  التسجيل  بسبب  تنشأ  التي  اإللكتروني  البريد  رسائل  أو  اإللكتروني  الموقع  على  والتجار  اإلعالن  وكاالت  لوجود

 أي  تخضع كما ،بناًء على وشروط وأحكام العمل الخاصة بوكالة اإلعالن أو التاجر ذي الصلة جانبك من مقدمة طلبات أي( ب)و
 وأحكام   شروطل  أيضاً   تخضعو   الصلة  ذي  التاجر  أو  اإلعالن  وكالة  قبل  من  للتأكيد  المنتج  هذا  وتوافر  للغير  تابع  منتج  مواصفات

 طريقة  بأي  بها  تحتفظ  التي  أواإللكتروني    كموقع  على  معروضة  نسخ  وأي  محتوى   أي  إتالف  على  توافق  أنت.  به  الخاصة  العمل
 . للضيافة ماتش  شركة من بذلك طلب تسُلم بعد عملًيا ممكن وقت أقرب في أخرى 

 

 التشعبية  الروابط  .11
  للضيافة   ماتش  شركة  أن   على   وتوافق  تقر  إنك.  أخرى   مصادر   أو إلكترونية    لمواقع تشعبية    روابط  الغير  أو   اإللكتروني  الموقع   يوفر   قد

 مواد   أو  منتجات  أو   إعالن  أو  محتوى   أي  عن  ةيمسؤولال  تتحمل  وال  الخارجية المصادر  أو  المواقع   هذه  مثل  توفر  عن  مسؤولة  ليست
 وتوافق   تقر  كما.  والمصادر  المواقع  هذه  مثل  على  تسيطر  ال  الشركة  ألن  للغير،  تابعة  مصادر   أو  مواقع  تقدمها  أو  على   موجودة  أخرى 
 ُيزعم  أو  عن  ناجمة  خسارة  أو  ضرر  أي  عن  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  مسؤولة،  تكون   لن  للضيافة  ماتش  شركة  أن  على  أيًضا

 مصدر   أو  موقع  أي  على  متاحة  أخرى   مواد  أي  أو  للغير  تابعة  خدمات  أو  سلع  أو  محتوى   أي  باستخدام  يتعلق  فيما  أو  عن  ناجمة  أنها
 رابط  أي  إنشاء  عدم(  أ: ) للضيافة  ماتش  شركة  من  مسبقة  خطية  موافقة  دون على ما يلي    توافق  كما.  عليه   العتماد  أو  القبيل  هذا  من
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 الغير  مع   ارتباط  أي  إنشاء  عدم(  ج )و  آخر؛إلكتروني    موقع  إطار  في  اإللكتروني  الموقع  إدراج  عدم(  ب)و  ،اإللكتروني  للموقعتشعبي  
  أن   إلى  ضمنًيا  يشير  أو  على  ينص  ال  مقدًما  خطياً   الشركة   عليه  وافقتتشعبي    رابط  أي   أن   من  التأكد(  د)و  ؛اإللكتروني  بالموقع
التشعبي  الرابط  هذا يقدم أو  آخر، كيان  أو شركة  أوإلكتروني  موقع ألي تابع نشاط أي  على تصادق أو تكفل أو  على توافق الشركة
أي رابط تشعبي   لك  يسمح  ال.  تستغلها  أو  بسمعتها  تضر  أو  أنشطتها  أو/و  الشركة  عن  مهينة  أو  تشهيرية  أو  مضللة  أو  خاطئة  صورة

 خاصة   تجارية  عالمات  أو   صور  أو  شعارات  أو  أسماء  أو  محتوى   أي   استخدامبوالذي وافقت عليه الشركة    اإللكترونيفي الموقع  
 .مستقلة وبصورة مسبًقاو  خطياً  ذلك على المعني   الحقوق  صاحب يوافق لم ما الغير، أو/و للضيافة ماتش بشركة

 

 . مسبق إخطار دون  اإللكتروني للموقعتشعبي  رابط أي بحذف مطالبتك في بالحق للضيافة ماتش شركة تحتفظ
 

 الملكية  حقوق  .12
 مستخدمة   ضرورية  برمجيات  وأي  اإللكتروني  الموقع  -ترخيص  على  وحاصلة-  مالكة  للضيافة   ماتش  شركة  أن  على   وتوافق  تقر  أنت
 الحصر،  ال   المثال  سبيل  على   ذلك  في  بما  والمحتوى،  ،"(البرمجياتإليها فيما بعد باسم "  وُيشار)  اإللكتروني  بالموقع  يتعلق  فيما

 الخدمة   وعالمات  التجارية  والعالمات  اإلعالن  وكاالت  أو  الموقع  خالل  من  لك  مقدمة  معلومات  أو  إعالنات  أي  في  الوارد  المحتوى 
  قوانين   بموجب  محمية  وسرية   خاصة  معلوماتوالمحتوى    والبرمجيات  اإللكتروني  الموقع  ويتضمن  المحتوى،  في  الواردة  والشعارات

  شركة   تمنحك.  المحتوى   هذا  لتحرير  المطلقة  بالصالحية  للضيافة  ماتش  شركة  وتتمتع.  القوانين  من  وغيرها  بها  المعمول  الفكرية  الملكية
 لالستخدام اإللكتروني    الموقع  من  مواد  أي  تنزيل  أو  وتوزيعها  ونسخها  وطباعتها  وتخزينها  صفحات  أي  لعرض  إذن  للضيافة  ماتش

 باعتبارها (  المحددين  المساهمين  من   أي  وصفة)  للضيافة  ماتش  شركة   بصفة  دائًما  اإلقرار(  أ)  بشرط  فقط  التجاري   غير  الشخصي 
  المحتوى   هذا  عرض(  ج)و  نسخ؛  أي  مع  بها  المعمول  البيع  ولوائح  الخدمة  لشروطتشعبي    رابط  بإدراج  قيامك(  ب)و  المحتوى؛   صاحبة

  بناءً   مشتقة  أعمال  تعديل  عدم  على  توافق  إنك  كما.  آلخر  وقت  من  للضيافة  ماتش  شركة  بها  ُتخطرك  صلة  ذات  متطلبات  ألي  وفًقا
  باستثناء  إنشائها، أو توزيعها أو بيعها  أو  إقراضها أو تأجيرها أو استئجارها أو جزئًيا، أو كلًيا ،البرمجيات أو اإللكتروني الموقع  على

 . صراحةً  لها التابعة اإلعالن وكاالت أو للضيافة ماتش شركة به ُتصرح ما
 

 الشركة  ببرمجيات  الخاص   الكائن  كود ال  الستخدام  وترخيًصا  حصري   وغير  للحوالة   قابل  غير  شخصًيا  حًقا   للضيافة  ماتش  شركة  تمنحك
 بنسخ (  يقوم  بأن  للغير  تسمح  وال)  تقوم  أال  بشرط  الخدمة،   شروط  به  تسمح  الذي  النحو  علىاإللكتروني    الموقع  استخدام  ألغراض

  في   حق  أي  بيع  أو  هاكتشاف  محاولة  أو  تفكيكه،  أو  مصدري   كود  ألي  يةعكسالقيام بهندسة    أو  إنشائه،  أو  تعديله  أو  مشتق  عمل
  للقانون   سبق  ما  جميع  ويخضع.  ذلك   بخالف  حوالته   أو  بشأنه  هضمان  حق  منح  أو  الباطن  من  ترخيصه  أو  عنه   التنازل  أو  ياتالبرمج

  إصدارات   استخدام  أو  شكل،  أي  أو  طريقة  بأي  البرمجيات  تعديل  عدم  على  توافق  وأنت.  الصريحة  القوانين  من  وغيره  به  المعمول
لة اإللكتروني.    الموقع  إلى  به  ُمصرح  غير  دخول  على  الحصول  غرض(  الحصر  ال  المثال  سبيل  على)  ذلك  في  بما  البرمجيات،  من  ُمعدَّ

 الستخدامها  للضيافة  ماتش  شركة تقدمها  التيالبينية    الواجهة  بخالف  وسيلة  بأي اإللكتروني    الموقع  إلى  الدخول  عدم  على  توافق  كما
 اإللكتروني.   الموقع على الدخول  تسجيل في

 

 األخرى  والجرائم والقرصنة الفيروسات .13
 أخرى  مواد  أو منطقية قنابل  أو ديدان أو  طروادة أحصنة  أو فيروسات إدخال طريق عناإللكتروني  الموقع استخدام تسيء أال يجب
اإللكتروني    الموقع  تخزين  تم  الذي  الخادم  أو  اإللكتروني  موقعنا  إلى  به  المصرَّح  غير  الدخول  تحاول  أال  يجب.  تقنياً   ضارة   أو  خبيثة
 قطع   هجوم  طريق  عن  اإللكتروني  موقعنا  تهاجم  أال  يجباإللكتروني.    بالموقع  متصلة  بيانات  قاعدة  أو  كمبيوتر  أو  خادم   أي  أو   عليه

 الواليات  من   عدد   في  جنائية  جريمة  ترتكبا  قدفإنك بذلك تكون    الُحكم،  لهذا  انتهاككحالة    وفي .  الُموزع  الخدمة  قطع   هجوم   أو  الخدمة 
 تلك  مع  نتعاون   وسوف  الصلة  ذات  القانون   إنفاذ  سلطات  إلى  القبيل  هذا  من  انتهاك  أي  عن  باإلبالغ  سنقوم.  المختلفة  القضائية
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 على اإللكتروني  الموقع استخدام في حقك سيتوقف االنتهاك، هذا مثل حدوث حالة في. لهم هويتك  عن الكشف  خالل من السلطات
 الضارة   المواد  من   غيرها  أو  الفيروسات  أو  الُموزع  الخدمة   قطع  هجوم  عن   ناتج  ضرر  أو  خسارة  أي  عن  مسؤولين  نكون   لن.  الفور

 استخدامك  بسبب  بك  الخاصة  األخرى   المواد  أو  البيانات  أو  الكمبيوتر  برامج  أو  الكمبيوتر  أجهزة  تصيب  قد  التي  التكنولوجية  الناحية  من
 . بهإلكتروني متصل  موقع أي  على أو عليه منشورة مادة ألي لتنزيلك أواإللكتروني  لموقعنا

 

 المسؤولية  إخالء .14
 :يلي  ما على صراحة وتوافق ُتقر أنت

  الحالة "  أساس  على  اإللكتروني  الموقع  توفير  يتم  حيث.  الخاصة  مسؤوليتك  على  يكون اإللكتروني    للموقع  واستخدامك  دخولك  إن .أ
  ن ع   صراحةً   مسؤوليتها  للضيافة  ماتش  شركة   ُتخلي  به،  المعمول  القانون   به   يسمح  حد  أقصى   وإلى".  التوافر  حسب"  و"  الراهنة
 ال   المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  ضمنية،  مأ  صريحة  كانتأ   سواء  نوع،  أي  من  البنود  من  وغيرها  والشروط  الضمانات  جميع

 بتوفير   يتعلق   شرط  وأي  الخاص،  للغرض  والمالءمة  رضية،المُ   والجودة  التسويق،  وقابلية  بالدقة،  متعلق   ضمني  شرط  أي  الحصر،
 . الفكرية الملكية حقوق  من حق أي على  التعدي بعدم أو والمهارة الرعاية من معقول بمستوى  الخدمات

 

  متقطع،   غير  سيكون (  2)و  متطلباتك،   يلبي  سوف  اإللكتروني  الموقع(  1)  بأن  إقرار  أو  ضمان  أي  للضيافة  ماتش  شركة  تقدم  ال .ب
  خالل   من   عليها  الحصول   يمكن  التي  النتائج(  3)   وبأن  األخطاء،  من   خالًيا  أو   آمًنا  يكون   أو  المناسب،  الوقت  في   يعمل  أو

  الحصول   أو  شراؤها  تم  أخرى   مواد  أو  معلومات  أو  خدمات  أو  منتجات  أي  جودة(  4)  وبأن  موثوقة،   أو  دقيقة  الموقع  استخدام
 .البرمجيات في أخطاء أي تصحيح سيتم( 5) وأنه توقعاتك، ستلبي الموقع خالل من عليها

 

  يلحق   ضرر  أي  وعناإللكتروني    الموقع  استخدام  خالل  من  عليها  الحصول  أو  مواد  أي  تنزيلوحدك المسؤولية عن    تتحمل .ج
 .المواد هذه من أي تنزيل بسبب البيانات فقدان أو الكمبيوتر بنظام

 

 أي  اإللكتروني،  موقعنا  خالل  من  أو   للضيافة  ماتش  شركة  من  عليها  تحصل  مكتوبة،  أو  شفهية  معلومات،  أي  على  يترتب  ال .د
 االعتماد   عن  مسؤوليتها  للضيافة   ماتش  شركة   وُتخلي .  الخدمة  شروط   في   صراحةً   عليه  منصوص  غير   آخر   التزام  أو   ضمان

 .محتوياته من بأي  علم على  يكون  قد آخر شخص أي  ِقبل من أواإللكتروني  للموقع زائر أي ِقبل  من المواد  هذه على
 

 المسؤولية حدود  .15
  أو   عرضية  أو  مباشرة  غير   أو  مباشرة  أضرار  أي  عن   ةيمسؤول  ثمة  للضيافة   ماتش  شركة  تحُمل  عدم  على  صراحةً   وتوافق  تقر  أنت

 أو   التجارية  السمعة  أو  األرباح  خسارة  عن  الناجمة  األضرار   الحصر،  ال  المثال  سبيل  على   ذلك  في  بما  ، رادعة  أو  الحقة  أو  خاصة
 ، (األضرار  هذه  مثل  حدوث  بإمكانية  للضيافة  ماتش  شركة  ُأخِطر ت  لو  حتى)  ملموسة  غير  أخرى   خسارة  أي  أو  البيانات  أو  االستخدام

  عن   الناتجة  البديلة  والخدمات  السلع  شراء  تكلفة(  2)  أو  ؛اإللكتروني  الموقع  استخدام  على  القدرة  عدم  أو  االستخدام(  1: ) عن  الناجمة
 تم معامالت أو مستلمة رسائل أو  منه أو الموقع  خالل من عليها الحصول  أو شراؤها تم خدمات أو معلومات أو بيانات أو سلع أي

 أو  تغييرها؛  أو   بك  الخاصة   البيانات  أو  اإلرسال   عمليات  إلى   به  الُمصرح  غير  الوصول(  3)   أو  منه؛  أو  الموقع  طريق  عن   أجراؤها
  منشورة  مواد  وأي  به  مرتبطةإلكترونية    مواقع  وأياإللكتروني    الموقع  نتائج(  5)  أو  الموقع؛  على  الغير  من  أي  سلوك  أو  بيانات(  4)

 اإللكتروني.  بالموقع تتعلق أخرى  مسألة أي(  6)  أو عليه؛
 

  في   الخدمة  بشروط  الخاص  الموقع  باستخدام  متعلق  أو  عن  ناجم  دعوى   إقامة  سبب  أو  مطالبة  أي  تقديم  يجب  أنه  على  توافق  أنت
. ذلك  خالف  على  ينص  قانون   أو  حكم  أيبعدم اإلخالل    مع  الدعوى،  إقامة  سبب  أو  المطالبة  هذه  حدوث  بعد  واحدة  سنة  غضون 

 . بذلك القيام في  حق أي عن صراحة تتنازل فأنت بذلك، تقم لم إذا
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 والقيود  ثناءاتاالست  .16

 أو   العرضية  األضرار  عن   المسؤولية  استبعاد  أو  المسؤولية  تحديد  أو  معينة  ضمانات  باستبعاد  القضائية  الواليات  بعض  تسمح  ال
 (. 15)و( 14) البند في أعاله المذكورة  القيود بعض عليك تسري  ال قد ذلك،  على وبناء. الالحقة

  الوفاة   عن  مسؤولية  يةألتقييد    أومن    إعفاء  أو  مستهلك،  ألي    القانونية  الحقوق الخدمة نص من شأنه التأثير على    شروط يرد في    لم
 تقييدها   أو  استبعادها  يمكن  ال  أخرى   مسؤولية  أي  أو  للضيافة،  ماتش  شركة  من  غش  أو  إهمال  عن  الناتجة  الشخصية  اإلصابة  أو

 .به المعمول القانون  بموجب
 

 اإلخطارات   .17
ل  قد  إلى   تقدمه  الذي  البريدي  العنوان  أو   اإللكتروني  البريد  عنوان  علىالبريد العادي    أو  اإللكتروني  البريد  عبر  إليك  اإلخطارات  ُترس 

 الخدمة   شروط  على  تطرأ  التي  بالتغييرات  إخطارات  بإرسال   أيًضا  اإللكتروني  الموقع  مو يق  وقد .  آلخر  وقت  من   للضيافة   ماتش  شركة
 .اإللكتروني الموقع على  عام بشكل لإلشعاراتالتشعبية  روابطال أو اإلشعارات عرض طريق عن األخرى  األمور أو

 

 النشر /الطبع/التأليف وحقوق  التجارية العالمة  معلومات  .18
 بحقوق   مشمولة  ومواد   تجارية  عالمات  والشعار  واالسم  والمحتوى   للضيافة  ماتش  شركةل  اإللكتروني  الموقع  ُيعد .أ

  عالمات   استخدام  أو  عرض   عدم  على  توافق  أنت"(.  للضيافة  ماتش  شركة  عالمات)"  للضيافة   ماتش  لشركة  النشر/الطبع/التأليف
  والتوزيع   النسخ  حقوق   جميع.  الشركة  من   مسبق  خطي   إذن  على   الحصول   دون   األشكال  من  شكل  بأي  للضيافة   ماتش  شركة

 .محفوظة
 

  لصالح   مرخصةاإللكتروني    الموقع  على   الموجودة  والصورالطبع/النشر  /التأليف  وحقوق   التجارية  والعالمات  المعلومات  بعض  إن .ب
 .محفوظة والتوزيع النسخ حقوق  جميع. الغير ِقبل  من للضيافة ماتش شركة
 

 عامة  معلومات  .19
 وبين  بينك  الكامل  االتفاق(  الخدمة  شروط  فيإليها    المشار  األخرى   والشروط  والقواعد  اإلرشادات  ذلك  في  بما)  الخدمة  شروط  ُتشكل
 أي   من  سابقة  وتعهدات  وترتيبات  اتفاقات  أي  محل  وتحل  الشروط  هذه  ُتلغي  كما  الموضوع؛  بهذا  يتعلق   فيما  للضيافة  ماتش  شركة

 وأحكام   لشروط  تخضع  قد .  الموضوع  بهذا  يتعلق  فيما  خطية،   أو  شفهية   كانتأ  سواء  للضيافة،  ماتش  شركة  وبين  بينك  كانت  نوع
 شروط  تخضع  كما.  لغيربا  الخاصة  البرمجيات  أو  بالغير  الخاص  المحتوى   أو  التابعة  للخدمات  استخدامك  عند  تطبيقها  يجوز  إضافية
  هيئة   ِقبل  من   الخدمة   بشروط  المتعلقة  النزاعات  جميع  تسوية  تمتو .  سويسرا  لقوانين  للضيافة  ماتش  شركة  وبين  بينك  والعالقة   الخدمة 
 ، واحد  محكمعلى أن يقوم كل طرف بتعيين    السويسرية،  التجارة  لغرفة  الدولي  التحكيم  لقواعد  وفًقا  أشخاص   ثالثة  من  مكونة  تحكيم

 . العادية لمحاكمل يجوز اللجوء  وال اإلنجليزية، باللغة زيورخ فيوُيجرى التحكيم 
 

  أو   الحق  هذا  عن  تنازال  يشكل  ال  الخدمة   شروط   من  شرط   أو  حق  أي  تنفيذ  أو  ممارسة  في  للضيافة  ماتش   شركة  جانب  من  إخفاق  أي
  وتظل إنفاذ ذلك الحكم بالقدر الذي يحقق نية الطرفين،    على  الطرفان  تفقي  الخدمة،  شروط   من  حكم  أي ثبت بطالن    إذا.  الشرط

على هذا النحو لتسهيل الرجوع   الخدمة  شروط  في  البنود  عناوين  جاءت.  واألثر  النفاذ  بكامل  الخدمة  شروط   في  الواردة  األخرى   األحكام
 . تعاقدي أو قانوني  أثر أيدون  فقطإليها 
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 شروط   بموجب  التزاماتك  من  أي  أداء  بشأن  الباطن  من  التعاقد  أو  حوالتها  أو  التزاماتك  أو  حقوقك  من   أي  عن   التنازل  لك  يجوز  ال
 الغير   مع  الباطن  من  تتعاقد  أو  الغير  من  أي  إلى  حوالته  أو  التزام  أو  حق  أي    عن  تتنازل  أن  للضيافة  ماتش  لشركة  ويجوز.  الخدمة

 (. هبموجب الموافقة هذه ُتمنح) موافقتك دون  وقت أي  في الخدمة  شروط بموجب التزاماتها من أي ألداء
 

 االنتهاكات   .20
websales@match-  :اإللكتروني  البريد  عبر  الخدمة   لشروط  انتهاكات  أي  عن  للضيافة  ماتش  شركة  إبالغ  يرجى

hospitality.com 
 

 المباشرة الدردشة  خدمة  .21
 الميزات  هذه  تجمع  قد.  األخرى   االجتماعي  التواصل  وسائل  وميزات  المباشرة  الدردشة  مثل  الميزات،  بعض   اإللكتروني  الموقع  يتضمن

 من   الميزة  لتمكين  ارتباط  تعريف  ملف  بتعيين  تقوم  وقد  موقعنا،  على   تزورها  التي   والصفحة   بك،  الخاص   اإلنترنت  برتوكول  عنوان 
  على   بنا  الخاصة   الخصوصية   وسياسة  االرتباط  تعريف  ملفات  سياسة   على  االطالع  ُيرجى .  صحيح   بشكل  العمل

https://hospitality.fifa.com/2022/ar  وميزات   المباشرة  الدردشة  ميزةالغير أو موقعنا باستضافة    يقومو .  التفاصيل  من  لمزيد 
 . تقدمها التي بالشركة الخاصة  الخصوصية لسياسة الميزات هذه مع تعامالتك تخضع. األخرى  االجتماعي التواصل وسائل
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