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 NissanConnect/InfinitiConnect Servicesشروط استخدام خدمة المركبات المتصلة 
 شروط االستخدام  .1
 

تطبيق تقديم  المتصلة    يتم  المركبات  كونيكت)خدمة  كوني/نيسان  ِقبل   لك  NissanConnect/InfinitiConnect Services  )كتإنفينيتي  من 
  .وموفري الخدمات الخارجيين  إنفينيتي /نيسان

 
"واألحكاالشروط   االتفاقية  الواردة في هذه  بين  تخدامشروط االسم  العالقة ما  الذي يحكم  القانوني  اإلطار  تمثل  والُمستخدم    إنفينيتي  /نيسان" 

 .  NissanConnect/InfinitiConnect Services  )كتإنفينيتي كوني/نيسان كونيكت) لتطبيق خدمة المركبات المتصلة
 
 دام هذهالستخ"نحن" في شروط ا " واإلشارات إلى "أنت .2
 

 تشير كل إشارة في شروط االستخدام هذه إلى: 
 
 ؛  إنفينيتي /نيسانلنا" أو "الخاص بنا" أو "خاصتنا": هي إشارة إلى أو " "نحن" -
 و
 "أنت" أو "الخاص بك" أو "خاصتك": هي إشارة إلى مستخدم الخدمات.  -
في    واردة ة( ال ستثناءات والقيود وإخالء المسؤوليسياسات واالك اإلشعارات والحكام )بما في ذلاأل"شروط االستخدام" هي إشارة إلى الشروط و  -

 إخطارك به أيضًا من قبلنا بشكل مباشر أو عبر تطبيق الخدمات المقدمة.  وكل ما يتمهذا المستند، 
 
 الموافقة على الشروط وأي تعديالت تطرأ عليها  .3
 

م االستفادة  إمكانية  أجل  امن  المقدمة  ن  الملخدمات  عليك  تعتبر  يتوجب  االستخدام:  شروط  على  أساسيوافقة  شرط  إلى    موافقتك  للوصول 
ات المقدمة، لذا يجب عليك قبول شروط االستخدام واالمتثال لها في كافة األوقات. في حال عدم موافقتك على شروط االستخدام، فإنك  الخدم

المقد الخدمات  من  االستفادة  من  تتمكن  سن  مة،لن  بدورنا  اونحن  تفعيل  عن  المتنع  من  تتمكن  لن  وعليه  لك،  من  لخدمات  أي  إلى  وصول 
هذا التطبيق )بما في ذلك أي من المحتوى أو الوظائف الواردة في الخدمات أو المرتبطة بها بطريقة أو بأخرى(، إضافة    خدمات المقدمة عبرال

 يتها عليها. ة التي قمت بتثبجهز إلى وجوب إلغاء تثبيت الخدمات من جميع المواقع واأل
 

 خدام: تك على شروط االستموافقتك: بموجب هذا أنت تؤكد موافق
 
أيًا كان الجهاز المستخدم، سواء أكان جهاز كمبيوتر أو خادم أو هاتف أو جهاز لوحي أو أي جهاز آخر تملكه أو تشغله أو تصل من  -

 الخدمات؛ و/أو أكثر من مكونات  أو خالله إلى خدماتنا، وسواء أكنت مثبتًا لمكّون واحد
 ل من األشكال.    لى الخدمات بأي شكفي كل مرة تقوم فيها بالوصول إ -
 

حيز  يمكننا التعديل: يمكننا، في أي وقت وفًقا لتقديرنا الخاص ودون إرسال أي إشعار إليك، تعديل شروط االستخدام.  ستدخل الشروط المعدلة  
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م، يجب زم بشروط االستخدا(. ونظًرا ألنك ملو كما يتم إبالغك كتابًيا مسبًقا أو كجزء منها )أتطبيق الخدمات    في  التنفيذ عند نشرها أو تحميلها
 تنا.  عليك الرجوع )وبذلك تؤكد لنا أنك ستقوم بذلك( إليها والتأكد من قبولك لها وفقا آلخر تحديث لها قبل كل مرة تصل فيها إلى أي من خدما

 
 به للخدماتوح استخدامك المسم .4
 

في  طة  شري االستخدام  لشروط  باالمتثال  )و استمرارك  يمكنك  األوقات،  قابالً جميع  ترخيًصا  نمنحك  قابل  نحن  وغير  حصري  وغير  لإللغاء   
استخدام   لغرض  فقط  بذلك  تقوم  أن  يجب  أنك  شريطة  الخدمات،  إلى  الوصول  من(  تتمكن  حتى  للتحويل  قابل  وغير  الباطن  من  للترخيص 

 غرض آخر. منها، وليس ألي ستخدام المقصود لالالخدمات 
 
 كريةي ذلك حقوق الملكية الفالحقوق بما ف  .5
 

من جهات خارجية فيما يتعلق بها في تطبيق الخدمات    تفويضاتحقوقنا: نحن نمتلك أو لدينا تراخيص بموجب جميع حقوق الملكية الفكرية أو  
بجمي يتعلق  ما  ذلك  في  )بما  بها  يتعلق  الوفيما  فمحتو ع  الموجودة  والُمسيات  الخدمات  تطبيق  وإنتاجها ي  إنشاؤها  تم  والتي  قبلها  من  تخدمة 

القوانين المحلية والدولية )بما في ذوتو  لك القوانين المتعلقة بحقوق الطبع والنشر والعالمات فيرها(. حقوق الملكية الفكرية هذه محمية بموجب 
 التجارية(. 

 
و فيما يتعلق بها في ذلك ما يتعلق بالملكية الفكرية(، فيما يخص تطبيق الخدمات أبما  طاؤك أي حقوق )و إعحك أحقوقك: لم يتم تعيينك أو من

يما يتعلق بها( بخالف تلك الحقوق الممنوحة لك صراحة كتابًيا في  فة في تطبيق الخدمات أو ف)بما في ذلك أو فيما يتعلق بأي محتوى أو وظي
 شروط االستخدام. 

 
 خدمات من قبلنا الفي  التحكم .6
 

 عار لك، وبأثر فوري:أنت توافق على أنه، في أي وقت وفًقا لتقديرنا الخاص، بناًء على إش
 
وصول المستخدم: لدينا كامل الحق في تقييد أو إيقاف أو إلغاء إمكانية وصولك إلى الخدمات بشكل كلي أو جزئي وذلك في حالة إساءة    -

فك أو محاولة  للخدمة  ر تشف  استخدامك  اير  أو  الخدمة  أو  مز  احتيالكرتكابك إلهمال جسيم  في حال  أو  قبلك  بتصرف سيء من  أو    قيامك 
للقوانين  خداعك أو غشك، أو   أو بخدماتنا، ويخضع ذلك  بنا  أنت مسؤوال عنها من شأنها أن تلحق الضرر  أفعال أخرى تكون  ارتكابك ألي 

 المعمول بها في المنطقة؛ و
 
هزة التي قمت بتثبيت  ومحتواها ووظائفها(، عن طريق إصدار التحديثات وتثبيتها على األجا  رها في ذلك مظه )بم  دماتأي أو كل جوانب الخ  -
 لخدمات عليها.ا
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 القيود  .7

  خر آ  ما لم يكن هناك موافقة خطية مسبقة من قبلنا، يجب عليك عدم القيام بأي من األشياء التالية أو محاولة القيام بها )أو الطلب من شخص
 مباشر(: قيام أو محاولة القيام بها بشكل مباشر أو غيروته أو السماح له بالأو توجيهه أو دع

 
 

االستخدام التجاري: فرض أي رسوم مباشرة أو غير مباشرة على أي شخص بأي شكل من األشكال مقابل أو فيما يتعلق بأي وصول إلى  -
 الخدمات؛

أو ذلك عن طريق تغيير المحتوى أو الوظائف أو المظهر،  ألشكال )بما في  مات بأي شكل من اخدالالتعديل: تعديل أي مكّون من مكّونات   -
 إزالة اإلشعارات مثل إشعارات حقوق الطبع والنشر(؛عن طريق 

فير الخدمات تو ل  إعادة اإلنتاج: إعادة إنتاج الخدمات أو أي محتوى مرتبط بها )بما في ذلك المحتوى الذي تستند إليه الخدمات أو الذي يجع -
الل وسائل اإلعالم األخرى التي يمكن الوصول إليها  على أو من خو بخالف ذلك إتاحتها )بما في ذلك من ِقبل أو  ا( أو إعادة نشرها أممكنً 

 بشكل خاص أو عام مثل محركات األقراص أو قواعد البيانات أو اإلنترنت أو في الصحف أو المجالت أو التلفزيون أو الراديو(؛
المعالج - أو  الالترجمة  أو  التحسين  أو  بالخدمة  مرتبط  محتوى  أي  أو  الخدمات  ترجمة  في  تكييف:  )بما  إليه ات  تستند  الذي  المحتوى  ذلك 

أو  الخدمات أو الذي يجعل تقديم الخدمات ممكًنا( أو فك ترجمتها أو هندستها العكسية أو استخراج شفرة المصدر أو إجراء أي تحسينات عليها  
 إليها؛ عمال مشتقة تستندأ  أيإجراء 

مات أو النتائج التي تنتجها الخدمات أو من خاللها بطريقة تجمع أو  الجة المعلو جمع نتائجنا أو "مزجها" أو إفسادها: االستفادة من أو مع -
خدم  تائج مرئية للمستلنا   "تمزج" هذه المعلومات أو النتائج مع مصادر المعلومات األخرى من أجل إنشاء أو عرض مجموعة واحدة جديدة من

ن النتائج بطريقة ال تسمح لهذا المستخدم النهائي بتحديد أي من النتائج دة مواح  يتم تقديم مجموعة  المعلومات، حيثخدم هذه  النهائي الذي يست
 المرئية له تم إنتاجها بواسطة الخدمات بسهولة ودقة تامة؛ 

تخدام أي تصميم أو رمز، مثل تأطير موقع الويب( يمكن أو اس  تمثيل  ريق تقديم أي)بما في ذلك عن ط  تضليل اآلخرين: القيام بأي شيء -
أو أو    يضللأن   ِقبل أي شخص آخر غيرنا  توفيره من  يتم  الخدمات  أي مكون من  بأن  لالعتقاد  أو يخدع شخًصا  أن يضلل  المحتمل  من 

 شخص مفوض بشكل مناسب من ِقبلنا؛ 
الذي  الخدمات أو  ما في ذلك المحتوى الذي تستند إليه  مرتبط بالخدمات )ب   لخدمات أو أي محتوى ورة: الوصول إلى ااالستخدامات المحظ -

 قديم الخدمات ممكًنا( بأي وسيلة أو ألي غرض: يجعل ت
 األغراض غير الُمصرح بها: بخالف األغراض التي من المفترض استخدام الخدمات من أجلها؛ -
دمات بطرق  ( الخ1الوصول أو محاولة الوصول إلى: ) أو عرقلتها، أو    لتدخل في الخدماتا  ه: الذي ينطوي علىالوصول غير المصرح ب -
( أي مكون من مكونات الخدمات غير المصرح لك بالوصول  2ستخدام الواجهات واألدوات والبيئات والتعليمات التي نقدمها؛ أو )خرى بخالف اأ

 ت المنزل من أي نوع(؛ اتشغيلها، أو معلومبوظائف الخدمات و  إليه )بما في ذلك المكونات المتعلقة
تشجيع مستخدمي الخدمات على استخدام خدمات أخرى مشابهة للخدمات أو    )بما في ذلك مع مصالحنا  االستخدام الضار: الذي يتعارض   -

 منافسة لها أو بديلة لها(؛ 
 قانون ذي صلة؛ االستخدام غير القانوني: الذي سيكون غير قانوني بموجب أي   -
 و حقوق أي شخص آخر؛ أو الذي ينتهك حقوقنا أستخدام المخالف: الا -
األشكال )بما في ذلك على األجهزة المحمولة( التي تشتت انتباهك بشكل غير آمن، مثل عندما تقوم   بأي شكل من  غير اآلمن:  االستخدام  -

ان ج إلى االمتثال لقوانين المرور أو مكافي ذلك عندما تحت  يز على محيطك )بمابتشغيل المركبات أو اآلالت الثقيلة أو عندما يطلب منك الترك 
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 مة(. العمل أو السال
 ان ماأل .8
 

حسابك: إذا كنت مشترًكا مسجاًل في الخدمات، فيمكنك تلقي أو إنشاء حساب قد يتضمن تفاصيل تسجيل الدخول وكلمات المرور وغيرها من  
 (.المعلومات المعينة لك )"الحساب"

 
 يلي:بما يجب أال تقوم  استخدام حسابك:

خالل الفشل في اتخاذ خطوات معقولة لحماية سرية   اإلهمال أو من  عمد أو من خاللالكشف عن كلمة مرور حسابك لآلخرين )سواء عن   -
 أو أمان كلمة المرور الخاصة بك(؛ أو 

 السماح لآلخرين باستخدام حسابك. -
 

األنشطة( حتى لو تم  أو من خالله )وعن عواقب هذه  ي حسابك  ي تحدث فألنشطة التية كاملة عن جميع اأمان الحساب: أنت مسؤول مسؤول
هذه وت  تنفيذ  آخر،  ِقبل شخص  آخر األنشطة من  أي خرق  أو  لحسابك  به  غير مصرح  استخدام  بأي  كتابًيا  الفور  على  إخطارنا  على  وافق 
 لألمان.

 
إلى  محاولة الوصول  استخدام أو الوصول أو  ة أي شخص آخر(،  نشطل أبنفسك أو من خاليجب عليك )سواء  ال  الوصول غير المصرح به:  

 اشر أو غير مباشر.أي حساب ال تملكه بشكل مب
 
 الخصوصية .9
 

التي يجب معرفتها حول ما نجمعه، ولماذا نجمعه، وكيف فيما يلي بعض األشياء  لنا.  بالنسبة  للغاية  التي تشاركها مهمة  المعلومات   حماية 
 بنا.  ك أي استفسارات، ال تتردد في االتصالشاركه. إذا كان لدينستخدمه ومع َمن ن

 
 ت؟َمن هو مراقب البيانا

 
 كمراقب للبيانات.  المحدودة،في إطار الخدمات، تعمل شركة نيسان الشرق األوسط )م.م.ح( وشركة نيسان موتور 

 
 لماذا نجمع بياناتك؟ 

 
 سينها.  تنا وتح ك بخدمااتك الشخصية على تزويديساعدنا استخدام معلوم

 
 يلي بعض الطرق التي يمكن من خاللها استخدام معلوماتك:  مافي
 
 خدمات ك بالتزويد • 
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 قياس أداء خدمتنا • 
 تحسين منتجاتنا وخدماتنا  • 
 والخدماتإرسال المعلومات ذات الصلة إليك فيما يتعلق بالمركبات  • 
 إرسال اإلعالنات المخصصة  • 
 إجراء استطالع رضا العمالء  • 
 

 تي نجمعها؟ ما نوع البيانات ال
 

 أن تشمل ما يلي:على األرجح يتم تزويدنا بأي معلومات من ِقبلك. ويمكن 
 
 
 المعلومات الشخصية )االسم والعنوان والبريد اإللكتروني ورقم الهاتف(، • 
 بيانات التصفح • 
 وعنوان بروتوكول اإلنترنت،   macوعنوان  IMEIبيانات االتصال الفني، مثل  • 
 يص السيارة، مركبة، بيانات تشخبيانات معلومات ال • 
 سلوك السائق، بيانات سجل القيادة، • 
 المعلومات المتعلقة باستخدام الخدمة، • 
 يمكن معالجة بيانات تحديد الموقع الجغرافي في إطار عمل الخدمات. • 
 

 كم من الوقت نحتفظ ببياناتك؟ 
 

بالمع تسنحتفظ  التي  حلومات  إنشاء  عند  القدمها  خدمة  تطبيق  )مساب  المتصلة  كونكت/  ركبات     (كونكتإنفينيتي  نيسان 
NissanConnect/InfinitiConnect Services ا حتى تقوم بحذف حسابك أو نقوم نحن بذلك. لمعلومات محفوظة لدينواستخدامه، وستبقى ا 

 
 مع َمن نشارك البيانات؟

 
 ناتك ومعلوماتك. خدماتنا. ونتأكد من أنهم ملتزمون مثلنا بحماية بيا قد نشارك معلوماتك الشخصية مع شركائنا من أجل تحسين

 
 موفرو الخدمات

 
 د نشارك معلوماتك الشخصية معهم.  مختلفين لتزويدك بالخدمات. ونتيجة لذلك، قنحن نعمل مع موردين 

 
 ونتأكد من أنهم ملتزمون مثلنا بحماية بياناتك ومعلوماتك. 
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 الشركات التابعة للشركة

 
 ج أو إعادة الهيكلة.   األخرى ونقلها إلى جهة خارجية في حالة االندما إنفينيتي  /نيسانكننا مشاركة المعلومات الشخصية مع شركات يم
 

 االمتثال القانوني واألمان
 

طني أو إنفاذ القانون أو  قد يكون من الضروري بالنسبة لنا الكشف عن بياناتك الشخصية للسلطات العامة والحكومية ألسباب تتعلق باألمن الو 
 لك. امة. وإذا سمح لنا القانون سوف نقوم بإبالغك بذغيرها من المسائل ذات األهمية الع

 
فرض   أو  القانونية  النزاعات  حل  أو  حقوقنا  لحماية  الكشف ضروري  أن  نية  بحسن  قررنا  إذا  الشخصية  المعلومات  عن  الكشف  يمكننا  كما 

 الحتيال أو حماية عملياتنا أو مستخدمينا. شروطنا وأحكامنا أو التحقيق في ا
 

 اإلمارات العربية المتحدةارج عمليات النقل خ 
 

وموفري الخدمات التابعين   إنفينيتي  / نيسانالمذكورة أعاله، سيتم نقل معلوماتك الشخصية ومعالجتها من ِقبل الشركات التابعة لونتيجة لألغراض  
تحدة ولكن أيًضا خارجها. ويشمل ذلك على وجه الخصوص )على سبيل المثال ال الحصر( معالجة  لها، ليس فقط داخل اإلمارات العربية الم

م الشخصية  ِقبل البيانات  المحدودة    نيسانشركة    ن  الحموتور  من  كافًيا  مستوى  يقدمون  )الذين  اليابان  في  خدماتها  للبيانات وموفري  ماية 
 حدة.  ( و/أو دول أخرى خارج اإلمارات العربية المتالشخصية

 
ومع ذلك، في  اإلمارات العربية المتحدة    المستوى نفسه من حماية البيانات كما هو الحال في  بلدان أخرى قد ال توفر قوانين حماية البيانات في  

ال البيانات  كافية لضمان معالجة  تدابير  النقل، سنتخذ  المعمحالة حدوث هذا  التشريعات  في  المنصوص عليها  للمعايير  وفًقا  بها  شخصية  ول 
العربية   خارج اإلماراتِقبل موفري الخدمة    ِقبلنا من  المتعلقة بحماية البيانات. إذا تمت معالجة البيانات الشخصية التي تم جمعها ومعالجتها من

 ن البيانات. فًقا لتعليماتنا ولألغراض الموضحة أعاله ويخضع ذلك لتدابير صارمة ألماالمتحدة، فلن يعالجوا أًيا من هذه البيانات إال و 
إلى:   طلبك  إرسال  عن طريق  بها  المعمول  الضمانات  المعلومات حول  من  مزيد  على  الحصول     dpo@Nissan-europe.comيمكنك 

 ..خطأ! مرجع االرتباط التشعبي غير صحيح
 ما هي حقوقك؟ 
 بياناتك الشخصية بتنسيق قياسي. تلقي  إلى بياناتك الشخصية أو طلب حذفها أو تعديلها في أي وقت. كما يمكنك طلب يمكنك الوصول

 يمكنك االعتراض على معالجة بياناتك أو طلب تقييد استخدامها.
 

أو بإمكانك التواصل مع مسؤول حماية البيانات     .gb@nissan-services.euطلب أو شكوى، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى    لتقديم
   europe.com-dpo@nissanالي: الشخصية لدينا على البريد اإللكتروني الت

 
 الجهة الحكومية المختصة في حماية البيانات الشخصية.   ن األمر ضروريًا وُملحًا، في تقديم شكوى إلىوأخيًرا، لك الحق متى ما كا

mailto:dpo@nissan-europe.com
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الخدمات قد تستخدم محتوى أو خدمات أو و أنت تفهم وتوافق على أن ع الحجز  ئظاناصر معينة من  ف أخرى )بما في ذلك خدمات إجراء 
 تنقلها، وهذا يحد من قدرتنا على التحكم في جودة الخدمات المقدمة المتصلة بذلك.  دفع( التي تقدمها جهات خارجية أو تعكسها أو ومعالجة ال

 
األشكال )أو فيما يتعلق بالوصول إلى( عن أي  نؤيد، وال نتحمل أي مسؤولية أو التزام بأي شكل من    إلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن ال

 ل إليها نحن أو أنت فيما يتعلق بوصولك إلى الخدمات أو تقديمنا للخدمات.ات ووظائف أخرى تقدمها جهات خارجية والتي نص محتوى وخدم
 المسؤولية  .11
 

( 2و)أو اإلصابة الشخصية الناتجة عن إهمالنا أو سوء نيتنا؛  ( الوفاة  1تفاقية ما يحد أو يستبعد مسؤوليتنا عن )المسؤولية. ال يوجد في هذه اال
( أي مسؤولية أخرى ال يمكن استبعادها أو تقييدها بموجب أي قانون معمول به، 3حتيال أو الخداع؛ و)اإلهمال الجسيم أو النية السيئة أو اال

امات  نتحمل المسؤولية تجاهك عن أي خسائر أو أضرار أو التز لزامي للمسؤولية عن المنتجات. ومع مراعاة ما سبق، البما في ذلك أي قانون إ
بيل المثال ال الحصر التكاليف القانونية وتكاليف الدفاع أو التسوية( أًيا كانت، سواء كانت مباشرة أو أو مطالبات أو نفقات )بما في ذلك على س

ية )بما في  ، مهما كان سببها، سواء في العقد أو المسؤولية التقصير عية، تنشأ عن أو تشير إلى توفير أو استخدام الخدماتغير مباشرة أو تب
ألساسي أو غير ذلك. ال نتحمل المسؤولية تجاهك عن أي خسارة أو ضرر )حتى لو كان متوقًعا( ينشأ بموجب أو النظام ا  (، أو ذلك اإلهمال

 ام الخدمات أو االعتماد عليها. لخدمات أو عدم القدرة على استخدامها أو استخدفيما يتعلق باستخدام ا
 

أ تجاهك  المسؤولية  نتحمل  ناتجة  لن  آخر عن أي خسارة  أي شخص  تجاه  المعدات  و  فشل  ذلك  ويشمل  عليه.  السيطرة  نملك  عن سبب ال 
لهجمات الفيروسية  ابل واإلنترنت( أو الوصول غير المصرح به أو ااإللكترونية أو الميكانيكية أو خطوط االتصاالت )بما في ذلك الهاتف والك

أو الزالزل أو غيرها من أعمال القضاء والقدر( أو    أو غير العادي )بما في ذلك الفيضانات  أو السرقة أو أخطاء المشغل أو الطقس القاسي
غيرها من المشكالت العمالية أو الحوادث أو الطوارئ    العمالية أوالحريق أو الحرب أو التمرد أو العمل اإلرهابي أو أعمال الشغب أو النزاعات  

خر عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن فيروس أو هجوم أو غير  ة تجاهك أو تجاه أي شخص آأو اإلجراءات الحكومية. لن نتحمل المسؤولي
برامج أو البيانات أو غيرها من مواد الملكية  معدات أو الذلك من األفعال اإللكترونية المعطلة من الناحية التقنية التي قد تصيب األجهزة أو ال

 بيقات مرتبطة به.بسبب استخدامك للخدمات، أو على أي موقع ويب أو تط
 

 تجر التطبيقات م .12
 )التعاريف( ألغراض هذا البند: 

 يعني الجهاز أي وكل جهاز أندرويد، جهاز آبل،   -
رف باسم نظام التشغيل "أندرويد" أو يرتبط عادًة بشركة جوجل أو المنتجات أو الخدمات التي  جهاز أندرويد هو جهاز يعمل بنظام تشغيل يع -

أو  (  play.google.comبما في ذلك في  )  Google Playأو متجر    www.google.comتبطة بـ  على أو من خالل أو المر يتم الترويج لها  
www.android.com 

ال  آبلجهاز   - أو  آبل  شركة  توفره  جهاز  بـ  هو  شائع  بشكل  المرتبطة  أو  خالل  من  أو  على  لها  الترويج  يتم  التي  الخدمات  أو  منتجات 
www.apple.com " أوiTunes " "بما في ذلك في أو "متجر تطبيقات( "آبلwww.itunes.apple.com)؛ 
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أو "التطبيق" أو خدمة على جهاز، فإن    إذا كنت تستخدم أًيا من خدماتنا على )أو في، أو من خالل، أو فيما يتعلق بـ( تطبيق  )الحقوق(   -
ب شروط االستخدام هذه هي باإلضافة إلى )وال  التي نستفيد منها( بموججميع الحقوق التي لدينا )وجميع االستثناءات والقيود التي نجريها أو  

يتعلق بمسؤوليتنا تجاهك، والتي نستفيد منها(  من األحوال( من الحقوق والحماية التي لدينا )واالستثناءات والقيود، بما في ذلك ما  تحد بأي حال  
و الخدمة ذات الصلة( والتي تعمل على توفير الحقوق ل أو استخدام التطبيق أبموجب جميع الشروط األخرى التي قِبلتها )بما في ذلك عند تنزي

فيم  لمطوري  أو  الصلة  ذي  الجهاز  على  لالستخدام  الحد من مسؤوليتهم(  )أو  والخدمات  "اتفاقية التطبيقات  بموجب  ذلك  في  )بما  به  يتعلق  ا 
 ترخيص المستخدم النهائي للتطبيق المرخص" المتعلقة بأجهزة آبل(

أو فيه أو من خالله أو فيما يتعلق به، فإن الشروط    آبل( إذا كنت تستخدم أًيا من خدماتنا على تطبيق جهاز آبلالشروط المضمنة ألجهزة  ) -
 على النحو المبين والمفروضة والممنوحة في "تعليمات الحد األدنى من شروط اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي   واإلقرارات والحقوق وااللتزامات

-www.apple.com/legal/internetآبل )بما في ذلك ما هو موجود في  للمطّور" الخاصة بشركة
servcies/itunes/appstore/dev/minterms/ 

االست في شروط  ذلك  بموجب  دمجها  وااللتزامات  يتم  والحقوق  اإلقرارات  هذه  أن  على  هذه  االستخدام  في شروط  األطراف  وتوافق  هذه،  خدام 
 تخدام هذه. ن ِقبل آبل قد تم تنفيذها بشكل صحيح وعكسها في شروط االسأن التعليمات الموضحة متنطبق كما لو 

 
 اإلنهاء  .13
 

 يمكنك إنهاء الخدمات في أي وقت دون إشعار.المدة: تسري شروط االستخدام حتى يتم إنهاؤها من ِقبلك. 
 

 إذا تم إنهاؤها:  
 
 زة التي قمت بتثبيتها عليها؛من جميع المواقع واألجهيجب عليك إلغاء تثبيت الخدمات على الفور  -
إلغاء تثبيت الخدمات  لن تصبح مؤهاًل )ُمصرحًا لك( للوصول إلى الخدمات )ويجب عليك التوقف عن القيام بذلك على الفور، باإلضافة إلى -

 الوارد أعاله(؛ و  األولفقط كما هو مطلوب بموجب البند 
 
جميع الضمانات والتعويضات التي تقدمها، وجميع  واألذونات الممنوحة من ِقبلك، و عليك، وجميع التراخيص    ستظل جميع القيود المفروضة  -

 ى النحو المنصوص عليه في شروط االستخدام(، سارية بعد اإلنهاء. بيانات إخالء المسؤولية وحدود المسؤولية، )في جميع الحاالت عل 
 

 أحكام عامة .14
 

صراحة بخالف ذلك، تخضع هذه الشروط وأي نزاعات   ون، وباستثناء ما هو منصوص عليهأقصى حد يسمح به القان  القانون المعمول به. إلى 
. نتفق نحن وأنت على أن أي نزاعات تنشأ عن أو  القانون تنازع    ا مع مبادئبغض النظر عن تعارضه لقوانين إنجلترا  تنشأ عنها أو تتعلق بها  
االتفاق بهذه  يتعلق  استخفيما  أو  تخضع  ية  للخدمات  الماليدامك  دبي  مركز  لمحاكم  الحصري  العربية  العالمي  لإلختصاص  اإلمارات  دبي،   ،

 . المتحدة
 

عن    ختاره. وفي المقابل ال يمكنك التنازلنن هذه الشروط كلًيا أو جزئًيا ألي شخص  التنازل ع  ُيمكنناإمكانية التنازل عن شروط االستخدام هذه.  
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 . إنفينيتي  /نيسانتزاماتك ألي شخص آخر دون موافقة مسبقة من شركة شروط االستخدام هذه أو ال
مضمنة فيها( االتفاقية الكاملة بينك وبيننا.    إنفينيتي  / نيساناالتفاقية الكاملة. تشكل هذه االتفاقية )هذه الشروط واألحكام وأي وثائق أخرى من  

على النحو أو المكتوبة، بيننا، في الماضي أو الحاضر، وال يمكنك تعديلها إال  أو اإلقرارات األخرى، الشفوية  وهي تحل محل جميع االتفاقيات  
ِقبل االتفاقية غير صالح من  أي جزء من هذه  اعُتبر  إذا  االتفاقية.  قابلة    المنصوص عليه في هذه  االتفاقية  بقية  فستظل  أو محكِّم،  محكمة 

ة جديدة بيننا(. ا أي نزاعات تنشأ عنها أو تتعلق بها )ما لم يتم استبدالها باتفاقيط االستخدام هذه، ستحكم أحكامهللتنفيذ. حتى بعد انتهاء شرو 
هذه االتفاقية، أو أي خرق لها. في بعض الحاالت، قد    كما ستكون ملزمة لورثتك وخلفائك ولخلفائنا. لن يتطلب منا أي تنازل عن أي جزء من

توافق على أننا لن    لك. ولن يكون هذا تنازاًل أو يتطلب منا القيام بذلك مرة أخرى. أنتواعية حتى لو لم تكن مؤهاًل لذنقرر تقديم الخدمة لك ط 
 نكون مسؤولين عن أي شيء ناتج عن تقديمنا لهذه الخدمة. 

 
 ن النص اإلنجليزي والنص العربي فإن النص اإلنجليزي هو النص السائد. في حال حدوث تعارض بي

 تصال بنا اال  .15
 

 . إنفينيتي /نيسانتصال بخدمة عمالء ستفسارات حول الخدمات أو الشروط واألحكام المذكورة هنا، يمكنك االإذا كانت لديك أي ا
 

 لتوقف عن استخدام الخدمات فورًا. في حال عدم موافقتك على هذه الشروط واألحكام، يتوجب عليك ا
 

  نهاية شروط االستخدام.
 


