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 .1قبول.
تحكم شروط خدمة  Microsoft Mobileبجانب سياسة الخصوصية وكافة الشروط اﻹضافية اﻷخرى
والمعلومات التي قد يتم توفيرها داخل الخدمة )المشار إليها إجماﻻً بـ "الشروط"( استخدامك للخدمة والموقع
والمحتوى والبرامج )المشار إليها إجماﻻً بـ "الخدمة"( .يعد ذلك موافقة منك على الشروط بمجرد التسجيل في
الخدمة أو استخدامها أو أي جزء منها.
إذ إن هذه الشروط تشكل اتفاقًا بينك وبين شركة Microsoft Mobile Ltd., Keilaranta 7, 02150
 Espoo, Finlandبما في ذلك الشركات التابعة لها وموردوها )والمشار إليهم إجماﻻً بـ " Microsoft
 ("Mobileمع تحديد الحقوق والمسؤوليات بالنسبة لك ولشركة  Microsoft Mobileذلك فيما يتعلق بالخدمة
المقدمة.

 .2اﻷهلية.
ﻻستخدام "الخدمة" ،يجب أﻻ يقل عمرك عن ثﻼثة عشر ) (13عا ًما .فإذا كنت أقل من  13عا ًما أو تبلغها على
قاصرا في المكان الذي تعيش فيه ،إذًا ﻻ بد أن يكون معك أحد والديك أو الوصي الشرعي
اﻷقل ولكن ما زلت
ً
كي يوافق على تسجيلك نيابة عنك ويصدّق على استخدامك للخدمة .ويجب أن يكون الشخص القائم على إكمال
التسجيل كامل اﻷهلية القانونية.

 .3التسجيل واﻹنهاء.
ﻻستخدام الخدمة ،يلزمك التسجيل وإنشاء حساب  Microsoftباستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور يجوز أن
تخضع لشروط منفصلة .وقد تحتاج إلى تقديم بعض المعلومات الشخصية ومعلومات أخرى محددة .كما يحق
لشركة  Microsoft Mobileالتحقق من عنوان البريد اﻹلكتروني قبل استخدام حساب  Microsoftالخاص
بك .وعند استخدام الجهاز ﻷول مرة وفي كل مرة تقوم فيها بتحديث برامج جهاز  ،Nokiaسيتم إرسال رسالة
نصية إلى شركة  .Microsoft Mobileوسيتطلب إنشاء حساب  Microsoftنقل بيانات .وقد يتم تطبيق
تكاليف نقل البيانات.
أنت توافق على تقديم معلومات صحيحة وكاملة عند التسجيل في "الخدمة" وتوافق على اﻻحتفاظ بهذه
توخ الحذر الﻼزم لحماية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك من سوء
المعلومات ُمحدﱠثة .يجب عليك
ِ
اﻻستخدام من قِبل اﻵخرين وإخطار شركة  Microsoft Mobileبأي إساءة استخدام على الفور .حيث تعتبر
قاصرا  -مسئولين عن استخدام "الخدمة".
وولي أمرك أو الوصي القانوني المسئول عنك  -إذا كنت
أنت
ً
ّ

قادرا على الوصول إلى
يحق لك إنهاء التسجيل إذا لم تعد ترغب في استخدام "الخدمة" .وبعد اﻹنهاء ،لن تكون ً
"الخدمة" .يحق لشركة  Microsoft Mobileإنهاء تسجيلك أو تقييد إمكانية وصولك إلى أجزاء محددة من
ضا بإنهاء التسجيل ،بإشعار
"الخدمة" إذا كانت تعتقد بإنصاف أنك قمت بخرق "البنود" أو ستقوم الشركة أي ً
مسبق ،إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى "الخدمة" باستخدام اسم المستخدم الخاص بك خﻼل اﻷشهر الستة )(٦
الماضية .باستثناء ما تنص عليه سياسة الخصوصية ،لن تكون شركة  Microsoft Mobileمسئولة عن أية
إزالة أو فقد للمعلومات أو المحتوى الذي قمت بإرساله إلى "الخدمة" .وعند قيامك أنت أو شركة Microsoft
مكان ما.
 Mobileبإزالة أية معلومات أو محتويات من الخدمة ،قد تبقى آثار أو نُسخ منها موجودة في
ٍ

 .4التراخيص.
صا غير حصري ،وغير قابل للنقل ،ويمكن إنهاؤه في أي وقت
تمنحك شركة  Microsoft Mobileترخي ً
حسب تقدير شركة  Microsoft Mobileوحدها ،والغرض من هذا الترخيص تمكينك من الوصول إلى
"الخدمة" واستخدامها بما يتوافق بدقة مع "البنود" .وﻻ يمنحك استخدام "الخدمة" أية حقوق خاصة بالملكية
الفكرية فيما يتعلق بأية معلومات أو محتويات أو بأية معلومات أو محتويات مضمنة في هذه "الخدمة".
يجوز لشركة  Microsoft Mobileأن تقدم لك ،كجزء من الخدمة ،محتوى تم تطويره من قِبلها أو من قِبل أي ٍ
صا غير حصري ودائم ﻻستخدام المحتوى للغرض
من مرخ ّ
صيها .تمنحك شركة  Microsoft Mobileترخي ً
المخصص له ،ما لم يتم تحديد غير ذلك في "البنود" المعمول بها أو في طلب الشراء .قد يكون بعض المحتوى
متوفرا للمقيمين في مناطق جغرافية محددة فقط .ويجب أن تلتزم بأية قيود مطبقة على محتوى محدد تحصل
ً
عليه خﻼل "الخدمة" .ويعد أي ترخيص خاص بمحتوى تابع ﻷطراف أخرى اتفاقًا ملز ًما بينك أنت ومزود
المحتوى المنتمي ﻷطراف أخرى .وأنت تتمتع فقط بالحقوق الممنوحة صراحةً هنا فيما يتعلق بالمحتوى.
يجوز لشركة  Microsoft Mobileأن تقدم لك ،كجزء من الخدمة ،برامج محددة تم تطويرها من قِبلها أو من
صيها )يُشار إليها فيما بعد بـ "البرامج"( .يجوز أن يخضع استخدامك إلى بنود وشروط منفصلة
ِقبل أي ٍ من مرخ ّ
يجب أن توافق عليها قبل أن تتمكن من استخدام "البرامج" .إذا لم تكن هناك بنود وشروط منفصلة معمول بها
في مثل هذه "البرامج" ،يتم تطبيق البنود التالية :تمنحك  Microsoft Mobileحقًا محدودًا وغير حصري
وغير قابل للنقل لتثبيت "البرامج" واستخدامها على جهاز الكمبيوتر و/أو جهاز الهاتف المحمول .ﻻ يجوز لك
نسخ "البرامج" إﻻ لعمل نسخة احتياطية أرشيفية واحدة .كما ﻻ يجوز لك توزيع "البرامج" أو نقل الحق في
صا بها أو تأجيرها
صا فرعيًا خا ً
استخدامها أو تعديلها أو ترجمتها أو إعادة نسخها أو إعادة بيعها أو منح ترخي ً
أو استئجارها أو إجراء الهندسة العكسية لها أو محاولة اكتشافها بطريقة أخرى أو إجراء أعمال اشتقاقية منها.
بالنسبة للبرامج ذات الترخيص مفتوح المصدر ،يتم تطبيق بنود الترخيص مفتوح المصدر المعمول بها .يشير
استخدامك "للبرامج" إلى موافقتك على أية بنود وشروط معمول بها.
يجوز أن تخضع "البرامج" لضوابط التصدير التي تنص عليها لوائح التصدير اﻷمريكية ولوائح ضوابط
التصدير أو اﻻستيراد اﻷخرى .أنت توافق على اﻻلتزام الشديد بكافة لوائح اﻻستيراد والتصدير المعمول بها
وتقر بأنك تتحمل مسئولية الحصول على تراخيص تصدير مثل هذه "البرامج" أو إعادة تصديرها أو نقلها أو
استيرادها.
قد تتمكن من إرسال المعلومات أو المحتوى )يُشار إليها فيما بعد بـ "المواد"( إلى "الخدمة" .ولن تدعي شركة
 Microsoft Mobileالحق في ملكية "المواد" الخاصة بك .ولن يؤدي قيامك بإرسال "المواد" إلى نقل

ملكيتها إلى شركة  .Microsoft Mobileحيث تقوم شركة  Microsoft Mobileبإرسال "المواد" فقط ولن
تكون مسئولة عن أي تحكم تحريري فيها .وبإرسال "المواد" إلى "الخدمة" ،فأنت تمنح شركة Microsoft
صا عالميًا غير حصري ،وقابل ﻷن يكون من الباطن ،وقابل للتخصيص ،ومدفوع اﻷجر ،وبﻼ
 Mobileترخي ً
مكاسب ،ودائم وغير قابل لﻺنهاء ﻻستخدام "المواد" ونشرها علنًا وعرضها وتوزيعها في أية وسائط وتعديلها
لدمجها في أعما ٍل أخرى ،ومنح تراخيص مشابهة من الباطن إلى الحد الﻼزم لتمكين شركة Microsoft
 Mobileمن تقديم "الخدمة" .قد تتمكن من تعديل هذا التفويض في الخصوصية واﻹعدادات اﻷخرى الخاصة
بهذه "الخدمة".
تعد وحدك المسئول عن عمل نُسخ احتياطية من البيانات التي تقوم بتخزينها على "الخدمة" ،بما في ذلك
المحتوى الذي تقوم برفعه .فإذا تم إيقاف "الخدمة" أو إلغاؤها ،يحق لشركة  Microsoft Mobileحذف
البيانات الخاصة بك نهائيًا .وﻻ تتحمل شركة  Microsoft Mobileأية التزامات ﻹعادة البيانات إليك بعد
إيقاف الخدمة أو إلغائها.

 .5استخدام الخدمة.
أنت توافق على:
o

اﻻلتزام بالسلوكيات الجيدة والبنود والقوانين المعمول بها،
استخدام "الخدمة" ﻷغراضك الشخصية غير التجارية فقط،
◦عدم إرسال "المواد" غير القانونية ،أو المسيئة ،أو غير الدقيقة ،أو المضللة ،أو المنافية لﻶداب العامة،
أو اﻹباحية ،أو المزعجة ،أو التشهيرية ،أو غير المﻼئمة بأي طريقة أخرى،
الحصول على أية موافقات أو تصريحات أو تراخيص قد تكون مطلوبة قانونيًا لتتمكن من إرسال أية
مواد،
◦احترام خصوصية اﻵخرين،
◦عدم نشر أو عرض الرسائل العشوائية أو الملفات كبيرة الحجم أو الرسائل المرسلة ﻷكثر من شخص
أو رسائل اﻻحتيال الهرمي أو الفيروسات،
عدم استخدام أية تقنيات أخرى أو بدء أية أنشطة أخرى يمكن أن تضر "الخدمة" أو مصالح مستخدميها
أو ما يخصهم عليها،
◦عدم استخدام أية أنظمة أو وسائل آلية للوصول إلى أي جزء من "الخدمة" أو الحصول عليه أو نسخه
أو مراقبته ،و
قبول تحمل مسئولية العواقب فيما يتعلق بـ "المواد" التي تنشرها.
يحق لشركة  Microsoft Mobileعدم تحمل أية التزامات فيما يتعلق بـ:

o

مراقبة أي محتوى أو أية "مواد" أو تنظيمها،
◦إزالة أية "مواد" من "الخدمة" ،و
ييد الوصول إلى أي جزء من أجزاء "الخدمة" في أي وقت حسب تقديرها وحدها

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

 .6.المحتوى.

قبل تنزيل أي محتوى أو الوصول إليه؛ يرجى التأكد أنه غير مقتصر على فئة عمرية محددة أو مشار إليه
كمحتوى "مسيء" أو "محظور" .كما تخلي شركة  Microsoft Mobileمسؤوليتها عن أية مطالبات تسبب
فيها وصولك إلى مثل هذا المحتوى أو أية مخالفات تعرضت لها.
أنت توافق على:
o
o
o

o

o
o

استخدام "الخدمة" ﻷغراضك الشخصية غير التجارية فقط،
◦ استخدام المحتوى بالتوافق مع القيود الموجودة في القوانين المعمول بها والبنود اﻹضافية واﻹرشادات
والسياسات أو تلك الموجودة على صفحات المنتج والتي تنطبق على هذا الجزء المحدد من المحتوى،
◦ عدم نسخ المحتوى أو منحه لشخص أو بيعه أو إعادة بيعه أو اقتراضه أو استئجاره أو تقديمه أو بثه
أو إرساله أو توزيعه أو نقله أو توصيله للعامة أو إعادة إنتاجه أو تعديله أو عرضه أو إجراء تعديﻼت
عليه أو عرضه أو استغﻼله تجاريًا أو إتاحة الوصول إليه ﻷي جهة غير مخول إليها ففي "البنود"
المعمول بها في هذا الشأن والتي تقوم بدورها بإبﻼغ شركة  Microsoft Mobileبأي استخدام غير
مصرح به،
◦عدم القيام بحذف قواعد اﻻستخدام أو اﻻلتفاف حولها أو القيام بالهندسة العكسية أو فك شفرتها أو
تغييرها أو التداخل معها أو أي محاولة من شأنها التحايل على إدارة الحقوق الرقمية أو نسخ خصائص
الحماية المرتبطة بالمحتوى أو استخدام أي وسائل تكنولوجية أخرى للتحكم في الوصول إلى المحتوى
أو استخدامه أو أي معلومات تعريفيه خاصة به،
عدم استخدام أية أنظمة أو وسائل آلية -فيما عدا تلك التي تدعمها الشركة -ﻻختيار المحتوى أو تنزيله؛
و
◦عدم اﻹفصاح عن كلمة المرور الخاصة بك وكذلك عدم السماح لﻶخرين بالوصول إلى المحتوى.
ضا على المحتوى المعروض
تطبق القيود الخاصة بالنسخ والمطبقة على الوسائط القابلة للتطبيق أي ً
كجزء من هذه "الخدمة".
وتمتلك شركة  Microsoft Mobileالمحتوى و/أو تتحكم فيه هي و/أو جهات الترخيص التابعة لها ،وتتم
حمايته بواسطة قوانين الملكية الفكرية له .يتحمل مزود المحتوى المنتمي ﻷطراف أخرى المسؤولية منفردًا عن
أي محتوى يقوم بعرضه وأي ضمانات لم يخ ِل مسؤوليته منها أو أي ادعاءات متعلقة بهذا المحتوى أو كيفية
استخدامه .ومع ذلك ،تقوم  Microsoft Mobileبتطبيق الشروط الخاصة بترخيص محتوى الطرف اﻵخر
عليك كمستفيد آخر من هذه الشروط .كما يعتبر مزودو المحتوى المنتمين ﻷطراف أخرىر مستفيدين منتمين
ﻷطراف أخرى تنطبق عليهم هذه الشروط واﻷحكام التي تتعلق بالمحتوى مباشرة فضﻼً عن حقوقهم .هذا وتقوم
شركة  Microsoft Mobileبدور الممثل لمزود محتوى منتمي ﻷطراف أخرى لتوصيله إليك .وﻻ تعتبر
شركة  Microsoft Mobileطرفًا في المعاملة بينك وبين مزود محتوى الطرف اﻵخر الذي يعتبر مزود
المحتوى لمثل هذا المحتوى.

 .7ادعاءات مخالفة حقوق الطبع.
تحترم شركتي  Microsoftو Microsoft Mobileحقوق الملكية الفكرية الخاصة باﻷطراف اﻷخرى .إذا
كنت ترغب في إرسال إخطار بانتهاك ملكية فكرية ،بما في ذلك ادعاءات مخالفة حقوق الطبع ،فيرجى استخدام
اﻹجراءات الخاصة بإرسال إخطارات المخالفة .لن يتم الرد على كل اﻻستعﻼمات التي ﻻ تتعلق بهذا اﻹجراء.

تستخدم  Microsoftاﻹجراءات المحددة في الفقرة  ،17من قانون الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،القسم 512
للرد على إخطارات مخالفة حقوق الطبع .في ظروف مﻼئمة ،قد تقوم شركة  Microsoftبتعطيل حسابات
مستخدمي خدمات  Microsoftالذين يكرروا المخالفات أو إنهائها.

 .8اﻹشعارات.
من الممكن أن تقوم شركة  Microsoft Mobileبنشر اﻹشعارات داخل "الخدمة" .كما أنه يمكن لشركة
 Microsoft Mobileإرسال إشعارات حول المنتجات والخدمات إلى البريد اﻹلكتروني أو رقم الهاتف
الموضح لدينا .من المقرر لك استﻼم مثل هذه اﻹشعارات في مهلة غايتها ) (7سبعة أيام من إرسال شركة
 Microsoft Mobileلها أو نشرها .كما يعد استخدامك المتواصل "للخدمة" بمثابة إثبات على تلقيك جميع
اﻹشعارات بغض النظر عن طريقة اﻻستﻼم.

 .9الرسوم.
قد يخضع استخدامك "للخدمة" لبعض الرسوم.
سيتم اﻹعﻼن عن أية رسوم تفرضها شركة  Microsoft Mobileفيما يتعلق بـ "الخدمة" بشك ٍل منفصل.
يتضمن استخدام "الخدمة" نقل البيانات من خﻼل الشبكة الخاصة بمزود الخدمة .ﻻ تشتمل اﻷسعار المدرجة في
قائمة "الخدمة" على نقل البيانات المتاحة أو الرسائل النصية أو الصوتية أو التكاليف اﻷخرى لشروط الخدمة
والتي تخص مزود خدمة الشبكة الخاصة بك.
كما ﻻ تتحمل  Microsoft Mobileمسؤولية دفع أية تكاليف لمزودي الخدمة الخاصين بك.

 .10بنود الدفع والطلب.
يعني "الطلب" اختيار المحتوى المستحق للدفع و/أو اﻻشتراك في المحتوى الذي تعرضه شركة Microsoft
 Mobileومتاح في "الخدمة" وتقديم وسيلة الدفع ،باﻹضافة إلى إرسال الطلب وذلك باختيار "شراء" أو
"موافق" أو "قبول" أو أي تأكيد آخر مماثل لقبول الدفع لتسوية الطلب أو تقديم دﻻلة أخرى من بنود القبول التي
يتم تقديمها لك في الدفع لتسوية الطلب.
لتقديم "طلب" في "الخدمة" ،يجب أن تكون قد بلغت سن اﻷهلية القانونية أو سن الرشد وفقًا للتشريعات المعمول
بها .وإذا لم تكن قد بلغت سن اﻷهلية القانونية أو سن الرشد ،فلن تتمكن من إجراء أي "طلب" إﻻ بموافقة
مسبقة من والديك أو الوصي القانوني.
ينبغي لك الموافقة على أن جميع "الطلبات" يجب أن تكون سارية من الناحية القانونية وملزمة .كما أن جميع
"الطلبات" تخضع للقبول من قبل .Microsoft Mobile

يمكنك الدفع عبر بطاقة اﻻئتمان أو بطاقة الخصم أو فواتير مزود خدمة الشبكة أو طرق الدفع اﻷخرى ،إذا
كانت متوفرة.
يجب أن تكون بطاقة اﻻئتمان أو بطاقة الخصم بها عنوان إرسال الفواتير في البلد الذي يتم فيه تقديم المحتوى
من قبل "الخدمة" .ستقوم  Microsoft Mobileبتحميل التكلفة على بطاقة اﻻئتمان الخاصة بك أو خصمها
من حسابك المصرفي خﻼل فترة زمنية معقولة بعد تقديم "الطلب" .كما أن جميع مدفوعات بطاقات اﻻئتمان
تخضع لعمليات التحقق من الصحة والترخيص من قِبل ُمصدر البطاقة.
إذا اخترت الدفع عبر فواتير مزود خدمة الشبكة ،فستظهر التكلفة في فاتورة هاتفك المحمول أو سيتم اقتطاعها
عا مقد ًما .وقد يقوم بعض مزودي خدمة الشبكة على بفرض
من حسابك المدفوع مقد ًما إذا كان ذلك حسابًا مدفو ً
بعض من البنود والشروط اﻹضافية على استخدامك "للخدمة" ،بما في ذلك وضع حد لمقدار التكلفة المحتمل
على فواتير مزود خدمة الشبكة .وقد يتم رفض التكلفة الزائدة عن الحد المقرر لمزود خدمة الشبكة أو رصيد
الحساب.
أنت توافق على دفع التكلفة المتعلقة "بالطلب" الخاص بك؛ وذلك لكي تضمن صحة مستند الدفع عند وقت
"بالطلب" ،وأنك المالك الشرعي للمستند ،وأن المستند يتم استخدامه في نطاق حدوده اﻻئتمانية
كما يُرخص لك استخدام المحتوى الذي يتم تقديمه .أنت توافق على استخدام هذا المحتوى وفقًا لما هو مسموح
به فقط في هذه البنود وفي أية بنود إضافية قد تفرض عليك عند الدفع خﻼل تسوية الطلب.
قد تقوم "الخدمة" بعرض اشتراكات .كما أنك تخول "الخدمة" لفرض رسوم دورية أثناء فترة اﻻشتراك .وربما
ضا فترة للتجربة .قد تحاسب عند انتهاء فترة التجربة ،إذا كان طلبك يشتمل على فترة
تمنحك "الخدمة" أي ً
ضا باسم التجربة والشراء( ،ما لم تقم بإلغاء ذلك وفقًا لبنود اﻻشتراك أو التجربة. .
تجربة )تٌعرف أي ً
حين ﻵخر .تشمل اﻷسعار الضرائب المطبقة والسارية وقت إتمام تعامﻼتك ،ما لم
قد تتغير أسعار "الخدمة" من ٍ
ينص على خﻼف ذلك .قد تتحمل في بعض اﻷحيان تكلفة إضافية من البنك أو مزود بطاقة اﻻئتمان الخاص بك
استنادًا إلى أسعار تحويل العملة المستخدمة و/أو الرسوم اﻹضافية المقدرة .وﻻ تتحمل شركة Microsoft
 Mobileمسؤولية دفع رسوم أو تكاليف الخدمة المقدمة من البنك أو أية أطراف أخرى.

 .11اﻹلغاء واستعادة اﻷموال.
قادرا على إلغاء
أنت توافق على التسليم اﻹلكتروني للمحتوى الذي بدأ بالتزامن مع وضع طلبك .ولن تصبح ً
طلبك بمجرد الشروع فيه .حيث إن طبيعة هذا المحتوى أنه ﻻ يمكن استرجاعه.
عند اكتشافك لﻸشياء التالية عقب استﻼمك للطلب وإبﻼغك لـ  Microsoft Mobileعلى الفور في غضون
 48ساعة بـما يلي) :أ( وجود عيب بالمحتوى الذي طلبته) .ب( المحتوى الذي سلمته لك Microsoft
 Mobileيتعارض مع مواصفات المحتوى الذي طلبته بواسطة الخدمة) .ج( وجود مشكﻼت تقنية أ ّخرت أو
حالت دون استﻼمك للمحتوى أو طلبات عديدة طارئة ناتجة عن هذه المشكﻼت التقنية ،فسيكون التدبير
اﻹنصافي الوحيد في هذا الشأن إما استبدال هذا المحتوى أو استرداد السعر الذي تم دفعه نظير هذا المحتوى،

وفقًا لما هو مقرر من قبل  Microsoft Mobileوحدها ،وإﻻ فلن تحصل على أية مبالغ .إذا واجهتك أي من
المشكﻼت المذكورة أعﻼه ،يرجى اﻻتصال بخدمة دعم عمﻼء شركة .Microsoft Mobile
يرجى مﻼحظة أنه من الممكن أن تكون خدمة عمﻼء غير قادرة على معالجة طلبك المتعلق بدعم العمﻼء إذا
معرف المعاملة ،التي تمنحه لك شركة  Microsoft Mobileعقب طلبك من الخدمة .يجوز
تعذر عليك تقديم ّ
لشركة  Microsoft Mobileعدم إعادة اﻷموال المرتبطة بالمحتوى إﻻ إذا كان السعر اﻹجمالي يفوق الحد
المالي المنصوص عليه في التشريعات المحلية المعمول بها.

 .12تقديم تعليقات إلى شركة .Microsoft Mobile
بمجرد إرسال أفكار أو تعليقات و/أو اقتراحات )يُشار إليها فيما بعد بـ "التعليقات"( لشركة Microsoft
 Mobileعن طريق الخدمة أو أية وسائل أخرى ،فإنك تقر وتعترف بما يلي (1) :قد تمتلك Microsoft
أفكارا تطويرية مشابهة خاصة بالتعليقات (2) ،أن تعليقك ﻻ يحتوي على أية معلومات سرية أو
Mobile
ً
معلومات خاصة بك أو بأية أطراف أخرى (3) ،أن  Microsoft Mobileليست ملزمة بأي حال من اﻷحوال
بالحفاظ على سرية التعليقات (4) ،يجوز لـ  Microsoft Mobileاستخدام التعليقات وتوزيعها وتطويرها
وتعديلها ﻷية أغراض (5) ،ﻻ يحق لك الحصول على على أية تعويضات ،أيًا كان نوعها ،من شركة
.Microsoft Mobile

 .13اﻷنشطة اﻻجتماعية ومشاركة الموقع.
يجوز لك استخدام ميزات الخدمة لمشاركة موقعك أو حالتك أو المحتوى الخاص بك أو المواد الخاصة بك أو
معلوماتك الشخصية ،أو للتفاعل مع مستخدمين ومواقع وخدمات أخرى .وباستخدامك هذه الميزات ،فأنت توافق
على أنه يجوز لشركة  Microsoft Mobileاستخدام هذه المعلومات وتوفيرها للخدمات واﻷشخاص اﻵخرين
الذين اخترت التفاعل أو مشاركة هذه المعلومات معهم .ربما يطلع مستخدمو هذه الخدمات واﻷشخاص ،مثل
جهات اﻻتصال الخاصة بك ،على موقعك و/أو حالتك و/أو معلوماتك الشخصية .وباستخدامك لهذه الميزات،
فأنت توافق على مشاركة معلومات أو محتوى أو مواد أو مشاركة رابط يتعلق بأي خدمة أو موقع) :أ( يشتمل
على محتوى أو مواد أخرى غير قانونية أو غير مﻼئمة) ،ب( يستغل حقوق الملكية الفكرية بدون ترخيص أو
يحرض المستخدمين على القيام بأعمال القرصنة .وأي تفاعل ﻻ تكن شركة  Microsoft Mobileطرفًا فيه
ويكون قائما بينك وبين المستخدم/المستخدمين اﻵخرين.

 .14التوفر والمتطلبات التقنية
قد يختلف توفر المحتوى والخدمة ،ويتوقف ذلك على تقدير شركة  Microsoft Mobileوحدها .وتخلي
شركة  Microsoft Mobileمسئوليتها صراحةً عن أية إقرارات أو ضمانات تتعلق بتوفر المحتوى أو
ضا استخدام الخدمة
الخدمة .وقد ﻻ تتوفر الخدمة في بعض البلدان ،وقد تتوفر بلغات محددة فقط .وقد يعتمد أي ً
والعمليات وبعض الميزات على الشبكة وتوافق اﻷجهزة المستخدمة وتنسيقات المحتوى المدعومة.

للوصول إلى الخدمة ،قد تحتاج إلى تنزيل نوع محدد من البرامج التي تم تطويرها من قِبل شركة Microsoft
 Mobileأو من قِبل أطراف أخرى.
قد تقوم شركة  ،Microsoft Mobileوذلك على حسب تقديرها وحدها ،بتغيير أي ٍ من خدماتها أو تصحيحها
أو إيقافها كليًا أو جزئيًا .قد ﻻ تتوفر الخدمة أثناء فترات الصيانة وفي أوقات أخرى .ولكي تضمن حصولك
على أحدث التطبيقات والبرامج ،قد يقوم جهازك تلقائيًا بالتحقق من توفر تحديثات البرامج الصادرة من
ي ٍ من تلك البرامج ،سيُطلب منك الموافقة على التثبيت .كما يجوز
 .Microsoft Mobileوفي حالة اكتشاف أ ّ
ضا تثبيت
أي
لك
يجوز
جهازك.
على
الموجودة
اﻹعدادات
خﻼل
لك تعطيل البحث التلقائي عن التحديثات من
ً
برامج من خﻼل قنوات تحديث البرامج المتاحة .إذا رأت شركة  Microsoft Mobileأن تحديث البرنامج
يحظى بأهمية بالغة ،فقد ﻻ تتمكن من اﻻستمرار في استخدام اﻹصدار السابق من البرنامج .ويحق لشركة
 Microsoft Mobileمنعك من استخدام اﻹصدار السابق من البرامج أو الخدمة إلى أن تقوم بتثبيت التحديث.
قد تقوم شركة  Microsoft Mobileبتعطيل أي محتوى أو برنامج يحتوي عليه حساب الخدمة الخاص بك
ب كان ،كما يحق لها إزالة أي محتوى أو برامج و/أو تعطيل نُسخ خاصة بأي تطبيق على جهازك،
ﻷي سب ٍ
وذلك بغية توفير الحماية للخدمة أو موفري التطبيق أو مشغلي الشبكات الﻼسلكية التي تصل إلى الخدمة من
خﻼل شبكاتهم ،أو أية أجزاء أخرى متأثرة أو من المحتمل أن تتأثر.
قد تكون هناك خدمة معينة عبارة عن إصدار ما قبل اﻹطﻼق ،على سبيل المثال إصدار تجريبي ،وقد ﻻ يعمل
هذا اﻹصدار بالطريقة ذاتها التي يعمل بها اﻹصدار النهائي .وقد تقوم شركة  Microsoft Mobileبعمل
تغيير جوهري في أي إصدار للخدمة أو للبرنامج ،أو تقرر عدم إطﻼق إصدار نهائي.

 .15روابط الوصول إلى المواقع والمحتويات التابعة ﻷطراف أخرى
قد تقوم شركة  Microsoft Mobileبتضمين الوصول إلى المواقع والخدمات على اﻹنترنت أو العمﻼء
المحملين مسبقًا الذين يعملون على تمكينك من التفاعل مع المواقع والخدمات التابعة ﻷطراف أخرى أو التي يتم
تشغيلها من قِبل أطراف أخرى وﻻ تعد جز ًءا من الخدمة .يجب عليك مراجعة البنود والشروط الخاصة بهذه
المواقع أو الخدمات والموافقة عليها قبل استخدام هذه المواقع والخدمات.
ﻻ تملك شركة  Microsoft Mobileالسيطرة على المحتويات أو المواقع أو الخدمات التابعة ﻷطراف أخرى
وﻻ تتحمل أية مسئولية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة أو المواد التي تم إنشاؤها أو نشرها على هذه المواقع أو
الخدمات التابعة ﻷطراف أخرى .ﻻ يعني وجود رابط وصول إلى موقع تابع ﻷطراف أخرى أن شركة
 Microsoft Mobileتؤيد هذا الموقع أو المنتجات أو الخدمات ال ُمشار إليها في هذا الموقع.
باﻹضافة إلى ذلك ،يحق لك وللمستخدمين اﻵخرين إنشاء محتويات وروابط تختص بمحتوى الخدمة ولم يتم
إرسالها للخدمة بطريقة أخرى .وﻻ تعد شركة  Microsoft Mobileمسئولة عن هذا النوع من المحتويات أو
الروابط.

 .16اﻹعﻼنات.

ربما تحتوي الخدمة على إعﻼنات .وقد تستهدف اﻹعﻼنات المحتوى أو المعلومات المخزنة على الخدمة أو
اﻻستعﻼمات التي تمت من خﻼل الخدمة ،أو أية معلومات أخرى.

 .17البيانات الشخصية.
يتم توفير سياسة الخصوصية وأية معلومات إضافية عنها لكي تتيح لك التحكم في استخدام بياناتك الشخصية.

 .18حدود المسؤولية.
يتم تقديم الخدمة "كما هي" و"كما تتوفر" .وﻻ تضمن شركة  Microsoft Mobileاستمرارية الخدمة الخاصة
بها أو خلوها من اﻷخطاء أو الفيروسات .ﻻ تقدم الشركة أية ضمانات ،سواء كانت صريحةً أو ضمنيةً ،بما في
ذلك على سبيل المثال ﻻ الحصر ،ضمانات الملكية أو عدم اﻻنتهاك أو قابلية التداول أو المﻼءمة لغرض معين،
فيما يتعلق بتوفير الخدمة أو دقتها أو مصداقيتها أو معلوماتها أو محتواها .توافق أنت وتقر صراحة بأن
استخدام الخدمة على مسئوليتك الشخصية وأنك قد تتعرض للمحتوى من مصادر متعددة.
باستثناء المسئولية عن الوفاة أو اﻹصابة الشخصية الناجمة عن إهمال جسيم أو وجود سوء تصرف متعمد ،لن
تكون  Microsoft Mobileبأي حال من اﻷحوال مسئولة عن أية أضرار غير مباشرة أو عرضية أو عقابية
أو تبعية ناجمة عن استخدامك أو عدم القدرة على استخدام "الخدمة".

 .19التعويض.
أنت توافق على الدفاع عن شركة  Microsoft Mobileوتعويضها عن جميع الدعاوى الخاصة بالطرف
اﻵخر وجميع المسئوليات أو التقييمات أو الخسائر أو التكاليف أو اﻷضرار الناجمة عن أو الناشئة بسبب )(
خرقك للبنود () ،أو مخالفتك أو انتهاكك ﻷي من حقوق الملكية الفكرية ،أو أية حقوق أخرى للطرف اﻵخر أو
خصوصيته أو )( إساءة استخدام الخدمة من قبل طرف آخر ،في حال أن إساءة اﻻستخدام قد نجمت عن عدم
اتخاذك التدابير الﻼزمة لحماية اسم المستخدم وكلمة المرور من أي إساءة استخدام.

 .20بنود متنوعة
 20.1.اختيار القانون.
تخضع البنود للقوانين الخاصة بدولة فنلندا دون النظر إلى تعارضها مع أحكام القانون.
 20.2.الصﻼحية.
ﻻ تعفي هذه البنود أو تحد من أي من حقوقك اﻹلزامية في البلد التي تقيم فيه والتي ﻻ يمكن التنازل عنها
بموجب القانون .وإذا ما اتضح بطﻼن حكم أحد هذه البنود ،فإن ذلك ﻻ يؤثر على سريان باقي اﻷحكام،
ويُستبدل حكم صالح بالحكم الباطل بحيث يكون هذا الحكم أقرب إلى نتيجة وغرض هذا البند .في حال وجود
واحد أو أكثر من أحكام هذه البنود ﻻ يتماشى مع استخدامك للخدمة ،ﻻ يجب أن يؤثر ذلك على صﻼحية أو

تنفيذ أي من أحكام البنود اﻷخرى أو على البنود برمتها .إذا كان هناك أي تعارض بين بنود الخدمة الخاصة
بشركة  Microsoft Mobileوسياسة الخصوصية ،فسيتم اﻷخذ بأحكام بنود الخدمة الخاصة بشركة
 .Microsoft Mobileتبقى أحكام هذه البنود التي تهدف إلى إتمام إنهاء تسجيلك صالحة بعد اﻹنهاء.
 20.3.تغيير البنود
قد تقوم  Microsoft Mobileبتعديل البنود في أي وقت دون إشعار مسبق .وإذا تعرضت هذه الشروط
إخطارا يفيد بهذا
لتغيير ملموس وبما ﻻ يتفق وسياسة الشركة؛ فسوف تقدم شركة Microsoft Mobile
ً
التغيير .ويتطلب ذلك منك مراجعة البنود بانتظام .ويُعد استخدامك المستمر للخدمة موافقة منك على أي
تغييرات أو تعديﻼت.

 .21.الملكية الفكرية.
تحمي قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية الخدمات والمحتوى والبرامج .وتطالب Microsoft Mobile
بحقوق الطبع والنشر في الخدمة ،والمحتوى والبرامج الخاصين بها إلى الحد اﻷقصى الذي يسمح به القانون.
وفقًا للبنود ،تحتفظ شركة  Microsoft Mobileبجميع الحقوق واﻷسماء والفائدة الخاصة بالخدمة ،والمحتوى،
والبرامج وجميع منتجات وبرامج  Microsoft Mobileاﻷخرى ،وغيرها من الممتلكات المقدمة إليك أو التي
قمت باستخدامها من خﻼل الخدمة.

 .22.التعيين
قد تقوم شركة  Microsoft Mobileبتخصيص حقوقها والتزاماتها بموجب هذه البنود للشركة اﻷم ،أو ﻷي
من الشركات التابعة ،أو ﻷي شركة تعمل تحت سيطرة شركة  .Microsoft Mobileباﻹضافة إلى ذلك ،قد
تقوم شركة  Microsoft Mobileبتخصيص حقوقها والتزاماتها بموجب هذه البنود لطرف آخر فيما يتعلق
بالدمج ،والتملك ،وبيع اﻷصول ،إعماﻻً للقانون أو لغير ذلك.

