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 )"الشروط"(  ميوز والء الالشروط واألحكام الخاصة ببرنامج  

 

 "( البرنامج)"  ميوز نرحب بكم في برنامج الوالء 

 

"( العضتتوفييي البرنييامج )"الع ييوض  ،ييمضم " إلييع و ييو خاصتت  " أو "أنتت فييي اييلا الم،ييشنر  ضمييار ب ييمضر "

)أو إم ،يييي شيييي م م    مييي   بيي  الممييي م  مضييو " إلضنيييا نحييي   خاصتتت نا" أو "لنتتا" أو "نحتتت وضمييار ب يييمضر "

 دول(التت دولتتة )الالمميي م  ميي   بيي  المييركاة الشالضيي  فييي الييرو  الشالضيي  )" ( مييركاء أومالنييا المييلكورض  أرنييا 

   "(؛برنامجمشغلة للال

 

 الدول المشغلة للبرنامج الشركا  المشغلة للبرنامج

 ل م م المش امن  مرك  الممارضع

 .م.م ستايل افنيو دبي ذ
 اإلماراة العربض  المشحرة )إ ع م(

 الكوضة مقراا اإلماراة(إم ،ي شي م م   )

 الفاروق لمشجارة والمقاوالة المحرورة

 ل م م لضمشر ارضبضا  لكجوري جفشس

 الجما  انشرنامونا  بضوشي المحرورة ل م م

   ورض المممك  العربض  ال،ع

 

 2020مارس  3 اريخ آخر  حديث للشروط واألحكام:  

 

 العضوية أ. 

   

ايييلا البرنيييامج مشيييا  لرو ييياء اافيييرار اليييلي  ييياموا بنشميييام وممضييي  الش،يييجض  بنجيييا   بنمكيييانكم   1

 الش،جض  م  خال :

   

 muse.com-www.experienceمو عنييييييا االلكشرونييييييي ومييييييع العنييييييوا  الشييييييالي  أ  

 "(؛الموقع االلك روني)"

   

و   Apple Storeومييع الاواشييج الجواليي : )المشييوفر ومييع  مضييو شطبضييق برنييامج الييوالء  ب  

 Google Play"( )؛الها ف الجوال  طبيق)" 

   

مييارك  فييي البرنييامج الشحييرإ إلييع ممديي  خرميي  العمييالء الموجييور فييي أحيير المشيياجر الم ج  

 )المبضن  أرنا (؛

   

مركتتز الشواليي ( أرنييا  )" -مركيي  االشلييا  الخييا  بنييا  المبضنيي  شفالييضمم فييي البنيير )م ر  

 "( اال صاال 

   

http://www.experience-muse.com/
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 " االلك رونية ميوزمنصا  ُضمار إلع المو ع االلكشروني وشطبضق الااشج الجوا  مًعا بي " 

   

 إلع شقرضم الشفالض  الشالض  إلع جانب موافقشك الخال لمش،جض  في البرنامج ،شحشاج   2

   

 ا،مك ااو  وااخضر؛ أ  

   

 ونوا  برضر الكشروني لالح لال،شخرام؛ ب  

   

ر م اياشج جيوا  محميي فيي الرولي  الشيي ضيشم فضايا شمي ض  البرنيامج والشيي شقيوم بالش،يجض   ج  

 مناا مع إرخا  رم  الرول ؛

   

 جن،ك؛ ر  

   

 الم   الشي شف ماا )اإلنجمض ض  أو العربض (     

   

ضرجييع االنشبييا  إلييع أنييم ميي  أجيي  الش،ييجض  فييي نقطيي  بضييع راخيي  مشجيير  ،ييشحشاج إلييع شقييرضم ر ييم  

ااشفييك الجييوا   دييم ،ييششمقع رابييط إلشمييام وممضيي  الش،ييجض  ميي  خييال  نمييولج معييرو  ومييع 

يي أوييال   أو -2واررة فييي النقيياط المو ييع االلكشرونييي وللييك لشقييرم بقضيي  المعموميياة اليي  أ  ب  ر  اي

 بنمكانك شن ض  شطبضق الااشج الجوا  وشعبئ  بضاناشك الخال  

   

ا لاييل    3 ا أو  بولييك إلكشرونضييً و،ضا،يي  الخلولييض   فتنيية شقيير  المييروطميي  خييال  ش،ييجضمك خطضييً

و،ضا،ييي  بشحيييرضإ الميييروط   مضيييو بتنيييك  ييير  رأشايييا وفامييية م يييموناا بالكامييي    ييير شقيييوم

ديي  محيي  أي مييروط شييم  ا لشقييرضراا الخييا  فييي أي و يية  شحيي  المييروط المحرت الخلولييض  وفقييً

رار بييتي إمييارة إلييع "المييروط" أو "،ضا،يي  الخلولييض "   مضييو  االشفيياق ومضاييا بضنييك وبييض  ضييُ

 م  و ة آلخر  شي شكو  ،ارض  المفعو  في حضنمالن،خ  ال

   

ا لمممييارك  فييي البرنييامج  فييي حاليي  و،ضا،يي  الخلولييض  المييروط ضعيير  بييو    4 مييرًطا إل امضييً

 رغبشك في إل اء للك القبو   ضرجع الرجوع إلع البنر   )إغالق الح،اب( 

   

ا إلكمييا  الش،ييجض  فييي البرنييامج وبيير نمييولج   5 بعيير نجييا  الش،ييجض  فييي البرنييامج  ،ييششمقع رابطييً

ا شن ضيي  شطبضييق الايياشج ومييع المو ييع  االلكشرونييي وشن ضيي  شطبضييق الايياشج الجييوا   ضمكنييك أض ييً

 ب أوال   -1الجوا  مبامرًة م  مشاجر الشطبضقاة الملكورة في البنر 

   

"( ومييع بطاقتتة العضتتويةافشرا ييض  )" مضييو  كع ييو فييي البرنييامج  ،ييضشم إلييرار بطا يي  و ييوض   6

 الخال  في شطبضق الااشج الجوا   مكنك ور  بطا شك الر مض ض ااشفك اللكي  

   

إ  ح،ييابك مخليي  حلييرًضا لييك  ال ضمكنييك الشنييا   ويي  ح،ييابك أو نقمييم إلييع مييخ   خيير    7

وضحييق لييك الش،ييجض  فييي ح،يياب واحيير فقييط وضعشبيير ونييوا  البرضيير اإللكشرونييي ور ييم الايياشج 
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ج الخييا  بييك وحييرك  ض  رجييع االنشبييا  إلييع الجييوا  المييلض  شييم شقييرضماما فييي الش،ييجض  بمدابيي  المعييرت

أنييم إلا  ميية بالش،ييجض  فييي المشجيير ميي  خييال  شقييرضم ر ييم ااشفييك الجييوا   فميي  ضكييو  برضييرك 

 اإللكشروني معرًفا خاًلا بك حشع ضشم شحرضإ ممفك المخلي 

   

،يين  ميي  العميير فمييا فييوق الممييارك  فييي البرنييامج  وللييك كمييا ١٨ض،ييمح فقييط لرمييخا  البييال ض    8

 ب االلشحاق  في شارضخ الشقرم بطم

   

البرنييامج مشييا  فييي كافيي  المشيياجر الممييارك   ييم  رو  شميي ض  البرنييامج كمييا اييو مبييض  أوييال     9

الم تتتاجر إليييع جانيييب ويييرر مييي  المشييياجر االونالضييي  الخالييي  بالمشييياجر المميييارك  )إ  وجييير( )"

 "(  بنمكانك اإلطالع ومع  ائم  الممارك  انا ]أررج الرابط[ المشاركة

  

 النقاط جمع ب.

  

 ( أنواع م  النقاط الشي ضمك  جمعاا كج ء م  البرنامج:3انالك دالد  )  1

  

النقيياط اا،ا،ييض : وضييشم ك،ييب اييل  النقيياط ونيير  ضامييك بمييراء منشجيياة ميي  المشيياجر  أ  

 "( العمليةالممارك  )"

   

)المعرفيي  فييي  الفئيي : واييي نقيياط غضيير  ابميي  لال،ييشبرا  شحش،ييب مقابيي  حاليي  الفئيياةنقيياط  ب  

 "( الفئا نقاط أرنا ( الشي شل  إلضاا )" الفئاة -البنر ر 

   

النقيياط اإل ييافض : واييي نقيياط شروضجضيي  ضييشم شجمضعاييا وفييق معيياضضر العييرو  الشروضجضيي   ج  

  "( ضافيةقاط اإلالن)" واي  ابم  لال،شبرا 

   

امج النقيياط اا،ا،ييض  مييع النقيياط ضجمييع العييرر الكمييي لنقاطييك القابميي  لال،ييشبرا  كجيي ء ميي  البرنيي   2

 "( النقاطاإل افض  )"

  

ا اوشميياًرا ومييع   3 باإل يياف  إلييع وممضيياة المييراء ميي  المشيياجر الممييارك   ضمكيي  شجمضييع النقيياط أض ييً

 ورر مراة المراء  باإل اف  إلع مماركشك اإلجمالض  في المشاجر الممارك  

  

شفييك الجييوا  الم،ييج  ومييع المييوافض  المشواجييرض  لكييي شحليي  ومييع نقاطييك  ومضييك إبييرا  ر ييم اا  4

فييي المشيياجر الممييارك   بيي  البييرء بعممضيي  إلييرار الفيياشورة  وفييور إشمييام العممضيي   ،ييشاار النقيياط 

 المؤام  في ح،ابك 

 

فييي ح،يياباة بو يية فعمييي  إال أناييا ،ييشكو  مشاحيي  الشييي ضييشم ك،ييباا فييي المشجيير ،ييضشم إضييراع النقيياط   5

ا لممييروط 1حيير )لال،ييشبرا  بعيير ضييوم وا ( فقييط  ضرجييع العمييم بييت  مييرة اال،ييشبرا   يير شخشمييج شبعييً

وااحكيييام الخالييي  بيييبع  المشييياجر المميييارك   وإلا ليييم شحلييي  وميييع نقاطيييك خيييال  المووييير  

 ضمكنك االشلا  بمرك  االشلاالة لم،اورشك بك  ،رور 
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فييي البرنييامج وبنيياًء  ،ييضشم إضييراع النقيياط بنيياًء ومييع وممضيي  مييراء مؤاميي  فييي المشيياجر الممييارك   6

فيي الضييوم الييلي  رراييم ضيشم إنفا ييم 1الفئيي  الخالي  بالع ييو  ،ييضشم شفعضي  أي نقيياط  ائيرة لكيي   وميع

ونيير ع يو مي  فئي  ال ميرر ميدال ضحليي  الالشيي نقمية الع ييو إليع فئي  أوميع ) ضميي وممضي  الميراء

وبييي  وونيير إلييع فئيي  الر نقطيي  فييي فئيي  ال مييرر  دييم ضرشفييع 35,000رراييم ومييع  35,000إنفيياق 

 وفق وممض  ح،اب النقاط في شمك الفئ  الشالض   ،ضك،ب الع و نقاًطا وممض  المراء 

 

 

  خييال  وممضيياة المييراء الشييي شييشم وبيير االنشرنيية ليير  والميياة شجارضيي  ممييارك ،ييضشم إضييراع نقيياط   7

 ضوم م  شارضخ شنفضل وممض  المراء وبر االنشرنة بنجا   30

اط ومييع العممضيياة الشييي ضقييوم باييا أمييخا   خييرض  كييتفرار العائميي  أو ال ضحييق لييك شحلييض  نقيي   8

 مييالءك فييي العميي   كمييا ال ضحييق لييك المطالبيي  بالنقيياط أو ال بييائ  أو االيير اء أو المعييارج أو 

 جمعاييا ومييع العممضيياة الشييي شنفييل  بيي  الشييارضخ الييلي  ميية فضييم بالش،ييجض  لالن ييمام إلييع البرنييامج

  ب  إطالق البرنامج  أو

ا    9 ا أو ج ئضييً ليي  ضييشم ميينح النقيياط ويي  أي وممضيي  ضييشم شموضماييا ميي  خييال  ا،ييشبرا  النقيياط  ،ييواًء كمضييً

 ومع للك  ،ضشم منحك نقاط مقاب  الج ء النقري م  المعامم  

 

،ضحليي  ااو يياء ومييع النقيياط المكش،ييب  المكافئيي  لقضميي  العممضيي  المرفوويي  لممنشجيياة والخييرماة   10

 ضمكيي  لرو يياء ك،ييب النقيياط ومييع العناليير الم،ييشدناة والشييي شمييم  ومييع المؤاميي   إال أنييم ال

 ،بض  المدا  ال الحلر ما ضمي:

 ؛ونرما شكو  مطبق   رضب  القضم  الم اف  أ  

   

 ممشرضاة الق،ائم؛ ب  

 ممشرضاة بطا اة الاراضا؛  ج 

 ؛مجانض  المح  ض ممشرضاة ااونال   ر 

 الرفع بوا،ط  اارلرة والق،ائم الخال  بمشاجر معضن ؛  اي 

 بنور الخرماة؛  و 

 بع  كشالوجاة المنشجاة     

   

كمييا ميي  الممكيي  أ  ال شحليي  ومييع نقيياط مقابيي  القطييع الخا ييع  لمخلييوماة وللييك بالن،ييب    11

راا  وفييي حييا  العميي  بييللك  ،شحليي  بمحيي  شقييرض  مضييو  لكيي  حاليي  ومييع حييرا  وفييق مييا شقييرر 

ومييع نقطيي  أ،ا،ييض  واحييرة مقابيي  كيي  رراييم شنفقييم ومييع القطييع الخا ييع  لمخلييوماة المؤاميي   

 الشي ولمة إلضاا  فئ البلرج النار و  حال  

  

12   
 

 

العالميياة الشجارضيي  الممييارك  فييي  الموجييورة فييي ربييي مييو   وا بضشيي   الشجارضيي  العالميي   ،شحليي 

ومييع معيير   اة العربضيي  المشحييرةروليي  اإلمييارفييي  فضمضييرجأوشمضيية  لاج والموجييورة فييي البرنييام

الشييي  فئيي الأ،ا،ييض  لكيي  رراييم ضييشم إنفا ييم  بلييرج النايير ويي  حاليي   واحيير  دابيية ضبمييط نقطيي 

 ولمة إلضاا 
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،شحليي  ومييع نقييياط مقابيي  المميييشرضاة ميي  المشيياجر الراخمضييي  المنفلييم  لييير  لضفضيي  ميييو  و    13

ومييع معيير  دابيية بنيياء  مممكيي  العربضيي  ال،ييعورض الو شراضييانو فييي روليي  اإلميياراة العربضيي  المشحييرة

 الفئيي ضييشم إنفا ييم  بلييرج النايير ويي  حاليي  أو لاير ،ييعوري أ،ا،ييض  لكيي  رراييم  واحيير  مييط نقطيي ضب 

 الشي ولمة إلضاا 

  

ونييرما شقييوم بمييراء ومأو شحمضيي  بطا يياة اييراضا ليي  ضييشم شجمضييع النقيياط حضييإ أ  شجمضييع النقيياط ضييشم  14

 ي شنفل بوا،ط  بطا اة الاراضا ومع الممشرضاة الش 

  

بنقاطييك الشييي حلييمة ومضاييا فييي حييا  رغبيية بنوييارة المنشجيياة وحلييولك ومييع رلييضر  ،ييشحشفا   15

ا فييي  ا ل،ضا،يي  اال،ييشرجاعم اال،ييشبرا  المعمييو  باييا محمضييً ميي  المشجيير مقابيي  وممضيي  اإلرجيياع  وفقييً

أي نقيياط مقابيي  شمييك  المشجيير لي اللييم   وونييرما ش،ييشخرم رلييضر المشجيير  ليي  شحليي  ومييع

 ع الخال  بالمشاجر لاة اللم   العممض   شطبق ،ضا،اة اإلرجا

  

ضا،يي  اإلرجيياعم اال،ييشبرا  ونييرما شقييرر إرجيياع المنشجيياة وشحليي  ومييع مقابماييا نقييًرا  وفييق ،   16

الفئيي  الشييي ولييمة إلضاييا  و يير ضييؤدر للييك ومييعالمحمضيي  المطبقيي   ،ييضشم شعييرض  نقاطييك ميي  ح،ييابك  

،ضا،ييياة اإلرجييياع الخالييي  شطبيييق لنقييياط رو  الحييير المطميييوب لشميييك الفئييي   عيييرض  اكيييا  ش  إلا

 بالمشاجر لي اللم  

  وفييي حييا  العميي  مضييو  "( االن ييمام إلييع برنييامجالمتتويفي المخشمفيي  )" مييركاشناضحييق لمييوافي    17

بييللك  ،ضحليي  الموافييو  ومييع نقطيي  أ،ا،ييض  واحييرة مقابيي  كيي  رراييم ضييشم إنفا ييم ومييع القطييع 

 الشي ولموا إلضاا   فئ ا ع  لمخلوماة المؤام   بلرج النار و  حال  الالخ

  

المخشمفيي  )بمييا فييي للييك أفييرار وييائالشام( الممييارك  فييي ال،ييحوباة   مييركاشناال ض،ييمح لمييوافي    18

 أرنا   6-كما او مبض  في البنر اي

   

 قيمة النقاط ج.

  

 مشتا  لك،ب النقاط لضس انالك حر أرنع لإلنفاق لك  وممض  ل  1

  

أ،ا،ييض  لكيي  واحيير  العمميي  اا،ا،ييض  لمبرنييامج  ،شحليي  ومييع نقطيي  الييررام اإلميياراشي اييو   2

رراييم شقومييو  بننفا ييم  شحش،ييب القضميي  المشاحيي  لنقاطييك الشييي ضمكنييك إنفا اييا كن،ييب  مئوضيي  ميي  

 :اي ولمة إلضاش ال فئ نقاطك  بناًء ومع ال

 

اإلنفاق المشا   

 )مدا ( 
 الفئ  ،ض  المكش،ب  النقاط اا،ا  اإلنفاق )مدا ( مقرار  )مدا (   لنقاطورر ا

 ال مرر نقط   1ررام =  1 ررام  1,000 1,000 ررام  10
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 ال فضر  نقط   2ررام =  1 ررام  1,000 2,000 ررام  20

 الروبي نقاط  3ررام=   1 ررام  1,000 3,000 ررام  30

 

ا ل،ييعر ليي ضمكيي  لرو يياء الك،ييب بعممييشام المحمضيي   3 رج محييرر ميي    و،شحش،ييب ن،ييب  الييربح وفقييً

بشعييرض  ،ييعر اللييرج كيي  دالديي  ميياور  وشبمييط أ،ييعار  مضييو  بمحيي  شقييرضراا  و،ييشقوم مضييو    بيي 

 الك،ب الحالض  ما ضمي:

 

 

 النقاط المكش،ب  اللاررة    

 ( فئ الخلم )أي  3  فئ  2  فئ   1  فئ  العمم  اإلنفاق الرول  

 1.00 3.00 2.00 1.00 ررام إماراشي 1.0 إ ع م 

 12.00 36.00 24.00 12.00 رضنار كوضشي 1.0 الكوضة 

 1.00 3.00 2.00 1.00 لاير ،عوري  1.0 ال،عورض  

 

4    

 

نحييشفا بحيييق ،ييحبم إ ييياف  مشيياجر مميييارك  ميي م إليييع البرنييامج مييي  حييض  آلخييير  أو ا،يييشدناء 

ا إ يييافض   و،يييض  شم إطالوكيييم وميييع أي ميييروط منشجييياة أو طييير  ويييرو  شروضجضييي  شقيييرم نقاطيييً

 عرو  الشروضجض  الشي شقرم نقاًطا إ افض  في و ة العر  وأحكام خال  شطبق ومع ال

  

5    

 

كمييا ضمكيي  أ  نقييوم ميي  حييض  آلخيير بشعييرض  ال،ييعر الييلي ضييشم ميينح النقيياط مقابمييم  رو  الشييتدضر ومييع 

 النقاط الشي شم ك،باا م،بًقا و  وممضاة ،ابق  

  

 ع ومع محشوضاة الا المروط بانشاام رة باالطالننلحكم بم    6

  

 الفئا  د.

  

1    

 

ا فييي    المخلييي ونيير إنميياء ممييج الشعرضييج ررُ مييُ ال    فئيي ضييشم ش،ييجض  جمضييع ااو يياء الجييرر شمقائضييً

 ماًرا مششالض   ١٢المكش،ب  في أي فشرة  الفئاةبناًء ومع ورر نقاط  فئ ضمك  منح الع و شر ض  

  

 م و  ك  ررام شقومو  بننفا  واحرةفئاة نقط    ومع ،شحلمو    2

  

 او: فئ الال م  لشحقضق ك   الفئاةورر نقاط   3
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المطموب    فئاة ورر نقاط ال

 لمشر ض  أو الشجرضر 
 الفئ  المطموب   الفئاةنقاط 

ال فضر ومضك أ    فئ  لمشر ض  إلع 

  فئاة نقط   10,000شجمع 

 ماراً   12خال   خر 

 ررال م ۹۹۹۹ - ٠

الضا وة ومضك  فئ  لمشر ض  إلع 

  فئاةنقط    020,00أ  شجمع 

 ماراً   12خال   خر 

 ل فضر ا ٢۹۹۹۹ - ١٠٠٠٠

  فئ  لمحفاا ومع و وضشك في  

الضا وة ومضك أ  شجمع  

خال    فئاة نقط   30,000

 ماراً  12 خر 

 الضا وة  ٣٠٠٠٠

 

4   
 

 

5   

  أوييال   ،ييضشم   فييي الجييروكمييا اييو مبييض  فئيي وبمجييرر ولييو  الع ييو إلييع الحيير المطمييوب لكيي  

   الشالض  ئ الفشر ضشم مبامرًة إلع 

 

ضييشم إوييارة احش،يياب نقيياط الفئيياة ونيير شر ضيي  فئيي  الع ييوض  و،ييضشم احش،يياب الفييائ  ميي  نقيياط الفئيياة 

عيي  خييال  ا   ،ييبض   عميياراً الفائشيي  مقابيي  احشضاجيياة الشر ضيي  إلييع فئيي  جرضييرة أخيير   وميي  12المجمت

مييُ  10,000المدييا   شحشيياج إلييع  فضيير  إلا ُرر إلييع فئيي  و يي نقطيي  لشنشقيي  ميي  فئيي  و ييوض  ال   وض  ال َّ

فضييير و،يييشحشاج إليييع  12,000 مييية بجميييع  نقطييي  فئييياة ،يييضشم شر ضييي  فئييي  و يييوضشك إليييع فئييي  ال َّ

نقطيي  فئيياة كييي شييشم  20,000نقطيي  فئيياة لشييشم شر ضيي  فئيي  و ييوضشك إلييع فئيي  الضييا ُوة ) 18,000

 نقط  فئاة(  2,000مطروحاً مناا شر ض  فئ  و وضشك إلع فئ  الضا ُوة 

  

 في نااض  المار الداني ومر م  شارضخ ا،شحقاق النقاط  الفئ ،اب شخفض  ،ضشم احش    6

  

 االم يازا  هت.

  

مشنوويي  ضقييرماا مييركاء مشنييووض  فييي البرنييامج  بامشضييا اة،ييضكو  ااو يياء  يياررض  ومييع الشمشييع    1

ا لحاليي  الشتتركاء)" فييي  إلضاييا  بمييا فييي للييك الحلييو  ومييع نقيياط إ ييافض  ولييمواالشييي  الفئيي "( وفقييً

أوضيييار ميييضالرام وامشضيييا اة خالييي  راخييي  المشييياجر والحليييو  وميييع شجيييارب نميييط حضييياة مخشمفييي  

والييرخو  فييي ،ييحوباة مييارض  واالطييالع المبكيير ومييع المجموويياة الشييي شطمييق حييرضًدا  والولييو  

خاليي  لاييم وروييوشام لح ييور ارماشعييرض  المبكيير إلييع الشخفض يياة والعييرو  وشناييضم جم،يياة 

وييي  طرضيييق  االمشضيييا اة"(  ضمكيينكم االطيييالع وميييع  ائمييي  بكافيي  م يتتتازا االالفعالضيياة الخالييي  )"

 النقر انا 

  

  اي شل  إلضاش ال الفئ  ة باخشالج المركاء المماركض  إلع جانب ض ،شخشمج ك  م   2
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ك الموافقيي  ومضاييا  بيي  شمقييي شمييك  ة لمييروط وأحكييام خاليي  باييا  والشييي ضشعييض  ومضيي ضيي شخ ييع كيي  م   3

  ة ض الم

  

  ،ييواء شييم امشضييا اةلشوفراييا  ال ضكييو  البرنييامج م،ييؤواًل ويي  وييرم شييوفر أي  االمشضييا اةخ ييع ش    4

 شبمضط ااو اء باا أم ال  

  

 االمشضييا اة ميي  ضحييشفا البرنييامج بحييق شعييرض  أو إنايياء أو ش ضضيير أو إل يياء أو إ اليي  أو ا،ييشبرا  أي   5

 ق   شقرضر  وال ضكو  م،ؤواًل و  أيت مما ،ب و ة بمحفي أي 

  

ضييشم إضييراع النقيياط اإل ييافض  الشييي ضييشم ك،ييباا بوا،ييط  وممضيياة شنفييل خييال  المييار الييلي ضييتشي فضييم    6

،ييياو  مييي  شتاضييي  العممضييي   ال ضجيييو  ليييك شجمضيييع النقييياط  48شيييارضخ ميييضالرك إليييع ح،يييابك خيييال  

 ر  أو ورو  أخ امشضا اةاإل افض  إلع جانب 

  

مييي  اخشضيييار ميييركائنا أو مييي  أطيييراج خارجضييي   ضجيييو  لرو ييياء اليييرخو  فيييي ،يييحوباة ميييارض    7

 شطبضيييق   لممميييارك   ضجيييب وميييع ااو ييياء شن ضييي  الفئييي أخييير   و،يييشخشمج الجيييوائ  بييياخشالج 

لمممييارك   وميي  خييال    ر الييرخو  أواًل واخشضييار الشجربيي  وميي  دييم النقيير ومييع  الجييوا  الايياشج

الفيييائ  بليييورة    ،يييضشم اخشضيييارافيييق ااو ييياء وميييع ميييروط وأحكيييام ال،يييحبرخيييو  ال،يييحب ضو

ا ميي  شييارضخ  ١٤ميي   ائميي  الممييشركض   ومييع أ  ضييشم إخطييار الفييائ  فييي غ ييو   ومييوائض  ضومييً

 ال،حب  الجائ ة غضر  ابم  لمشحوض  وال ضوجر برض  نقري لاا 

  

 والمروط وااحكام المرشبط  باا  االمشضا اةوفضما ضمي    8

  

 النقاط اإلضافية في يوم ميالد  .1 

 :المؤام  ئاةالف ( 1)  

 نقط  إ افض   1,000: ضحل  ومع ال مرر – 1 الفئ   ▪   

 نقط  إ افض   2,000ال فضر: ضحل  ومع  – 2 الفئ   ▪   

 نقط  إ افض   3,000: ضحل  ومع  الروبي – 3 الفئ   ▪   

 :المروط وااحكام ( 2)  

الم،ييج  فييي مضييو  أو  ر ييم الايياشج اللييحضحشقييرضم  ومييع ااو يياء •  ▪   

 ا  بطا   مضو  الر مض  لجمع النقاط اإل افض إبر

الخيا  بالع يو وبير  المخليي ضجب شحرضإ شارضخ المضالر ومع ممج الشعرضيج

 شطبضق الااشج الجوا 

  

 الر الع و ضوم بعر شارضخ مض  ١٥وضوم  ب  ١٥ ة مرة ض ال  الم ض،ري مفعو   ▪   

ررايم فيي المشياجر المميارك  فيي  ٢٠٠ضمشرط االلش ام بحير أرنيع لمميراء بقضمي    ▪   

اط اإل افض  مرة واحيرة مي  كي  ضحق لرو اء الحلو  ومع النق  فاشورة واحرة

 ض  الممارك  م  العالماة الشجار

 ماراً  24،ضشم إضراع النقاط بمك  فوري  إ  مرة لالحض  ال  النقاط اي   ▪  
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 ضخشمج ورر النقاط اإل افض  باخشالج فئاة الع وض  ▪

   ة خال  فشرة الشخفض اةض ض،ري مفعو  ال  الم ▪

▪  

    

 األيام الموسمية مزدوجة النقاط . 2 

 :المؤام  الفئاة ( 1) 

 ال مرر : 1 الفئ   ▪  

  فضر ال : 2 الفئ   ▪  

 الروبي : 3 الفئ   ▪  

 :المروط وااحكام ( 2) 

الم،ييج  فييي مضييو  أو إبييرا  بطا يي   ر ييم الايياشج اللييحضحومييع ااو يياء شقييرضم  •

 مضو  الر مض  لجمع النقاط اإل افض 

حلييو  ومييع النقيياط لمومييع ااو يياء الشقضيير بمشطمبيياة العيير  الشروضجييي لمشتايي   •

 الم اوف 

فييي روليي  شميي ض   ةقييوانض  النافيلوفييق ال ش،يشدني اييل  المضيي ة  ضميي  ال يرضب  الم يياف  •

 البرنامج

 ،ضشم إضراع النقاط وشلبح  ابم  لال،شخرام بمك  فوري  •

    

 

 

 % 01بقيمة   ميوز خفيضا  أيام  . 3 

 : المؤام   الفئاة ( 1)  

 مرة ك  وام  – ال مرر: 1 الفئ   ▪   

 مرشض  ك  وام –: ال فضر 2 الفئ   ▪   

 مرشض  ك  وام  –الروبي : 3 الفئ   ▪   

 : المروط وااحكام  ( 2)  

و  أو إبييرا  الم،ييج  فييي مضيي  ر ييم الايياشج اللييحضحومييع ااو يياء شقييرضم  •

   المض ةبطا   مضو  الر مض  لمحلو  ومع ال

الشجارضييي  العالمييياة ض،يييري ايييلا العييير  وميييع كافييي  المنشجييياة لييير   •

 با،شدناء المشاجر الراخمض  المنفلم  لر  مشاجر اا ،ام  الممارك 

 ،او  24،ض،ري الا العر  لمرة أ لااا  •

 ضمك  ا،شخرام الا العر  بالش ام  مع أي ور   خر ال •

ميياراشي واحيير ،ضحليي  ااو يياء ومييع نقطيي  واحييرة مقابيي  كيي  رراييم إ •

 ومع القطع المخف   اا،عار

 شش ضر المروط وااحكام م  رو  أي إمعار ،ابقضمك  أ   •
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 فئةال  رقية  هدية -ميوزهدايا صندوق  . 4 

 : المؤام   الفئاة ( 1)  

  فضرال: 2 الفئ   ▪   

 الروبي: 3 الفئ   ▪   

 : المروط وااحكام  ( 2)  

ارض  شرحضبض  مجانض  لمرة واحرة ونر شحقضق ورر نقاط الفئاة المطموب لفئشي   •

 الروبيال فضر و 

 غضر  ابم  لال،شبرا  أو اإلرجاع  •

ومع ال بائ  إشمام وممض  اإلخشضار وش وضر ونوا  الشولض  ال،شالم لنروق   •

 اراضا مضو 

 شوفر محشو  الاراضا خا ع لمش ضضر ح،ب ما ض  •

اإلماراة العربض  فقط  ضمك  لممقضمض  خارج رول  اإلماراة   الشولض  راخ  •

االشلا  بخرماة مضو  اإلرمارض  لشرشضب وممض  شولض  اراضاام خال   

 الكوضة أو اإلماراة   ضارشام القارم  إلع 

 ة  •

     

 اإلرشادية  ميوز  خدما  . 5 

 : المؤام   الفئاة ( 1)  

 ال مرر : 1 الفئ   ▪   

 : ال فضر 2 الفئ   ▪   

 الروبي : 3 الفئ   ▪   

 

 : المروط وااحكام  ( 2)  

ا ميي  ال،يياو  ال  ▪    دامنيي  لييباًحا ضشييوفر مركيي  اشليياالة مشخليي  لخييرمشكم ضومضييً

وميييع  فيييور شوفرايييا أو ضييي  المباميييرةإليييع العاميييرة م،ييياًء وبييير الرررمييي  الح

 ( 777 888 800الشطبضق أو الر م المجاني )

ستتيقوم مركتتز ا صتتاال  ودزتتم ميتتوز ب قتتديم المستتازدت لكتتم بكتتل متتا ي علتتق   ▪   

 البرنامج وال جارب بما فيها حجز ال جارب. بام يازا 

     

 مجانية في المنزل ال عديال  ال . 6 

 : المؤام   الفئاة ( 1)  

 ال مرر : 1 لفئ ا  ▪   

 : ال فضر 2 الفئ   ▪   

 الروبي : 3 الفئ   ▪   

 

 : المروط وااحكام  ( 2)  

 ضشم شقرضم العر  ومع الممشرضاة م  مشاجر مضو  لممالبس فقط  •

ال ضشحم  مضو  م،ؤولض  أي  رر ضمحق بالمالبس ونرما شكو  في وارة أي   •
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  ضرجع االشلا     طرج دالإ م  مقرمي خرم  شعرضالة المالبس المن لض 

اض  ا،شف،اراة أو   777 888 800بخرماة مضو  اإلرمارض  ومع الر م 

 مكاو  ششعمق بالشعرضالة المنفلة

 أضام وم   5إلع   3ضم شمشر ما بض  إ  مرة الش،م •

 القطع المعرل  غضر  ابم  لمشرجضع أو الشبرض  •

 شطبق مروط وأحكام أي طرج دالإ بمك  شمقائي •

•  

     

 اإلصالحا  وال عديال  المجانية . 7 

 : المؤام   الفئاة ( 1)  

 ال مرر : 1 الفئ   ▪   

 : ال فضر 2 الفئ   ▪   

 الروبي : 3 الفئ   ▪   

 

 : المروط وااحكام  ( 2)  

  مضو ممشرضاة راخ  مشاجر م  لشقرم ال  الخرم •

 مشعرض  غضر  ابم  لال،شبرا  أو ا،شررار  ضمشاا نقًراالقطع الشي شخ ع ل  •

إلا كا  ال رر الحال  لمقطع  الشي شحشاج إلع إلال  ناجم و  خم    •

القطع غضر االمض  في المنشج أو نشضج  إل،اءة اال،شخرام أو اي أ،باب 

 منشج إلع ال بو  رو  شلمضحم بحق إوارة ال مضو خارجض   شحشفا 

 ع اللي ،شكو  فضم القطع  جاا ة لمش ضضر إما في  ضخ ع الشارضخ المشو •

   شارضخ ،ابق أو الحق شبًعا لم رورة الممح  لمشلمضح الال م

أمار م   6،ش ا  القطع  الشي ضشم إلالحاا ولم ضطالب باا خال   •

 شارضخ اإلمعار م  المشجر وشخ   في الم،شورع 

•  

     

     

     

   

    

   ▪   

   ▪   

  (2 ) •  

   ▪   
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   ▪   

   ▪   

  (2 ) •  

 

 اس بدال النقاط و. 

  

 نقاطام كمرفوواة   ومع الااشج الجوا  لضشمكنوا م  ا،شبرا  مضو  بضقومع ااو اء شن ض  شط   1

  

ا بييت  الييرفع    2 لرو يياء خضييار الييرفع بوا،ييط  الجمييع بييض  النقيياط والمبييالط النقرضيي  فييي وممضيي  واحييرة  وممييً

باييل  الطرضقيي  ضكييو  مقابيي  مييراء المنشجيياة فقييط  فييي حييض  ميي  الممكيي  الييرفع مقابيي  الشجييارب بنقيياط 

 فقط 

  

عيير إشمييام فشييرة اال،ييشبرا  كمييا اييو مييلكور فييي البنيير ب ليي  ضييشمك  ااو يياء ميي  ا،ييشبرا  النقيياط إال ب    3

" أي نقيياط  ضيير االنشاييار")الع ييوض (  ولحييض  انشايياء فشييرة اال،ييشبرا   ،ضمييار إلييع النقيياط المكش،ييب  بييي 

 أناا معمق   ضر اال،شبرا  

  

 ممييارك  الكائنيي  فييي بميير الش،ييجض  الخييا  بييك  ،ييشحشاجميي  ا،ييشبرا  نقاطييك فييي المشيياجر ال لشييشمك    4

إلييع شبمضييط فرضييق المبضعيياة  بيي  البييرء بعممضيي  إلييرار الفييواشضر  و،ييضقوم فرضييق المبضعيياة بم،يياورشك 

ميي  خييال  وممضيي  الشتكيير ميي  ،ييرضا  الع ييوض  وش،ييجض  المبمييط والشتكيير ميي  شييوفر النقيياط  وونيير إشمييام 

 اع المبمط لي اللم  م  فاشورشك ال  العممض   ،ضشم طباو  إضلا  وا شط

  

ا ومييع شطبضييق الايياشج الجييوا  بخلييو  أي وممضيي  ا،ييشبرا  شجييري فييي ،ييضشمقع ا   5 او يياء شنبضاييً

 ح،ابام 

  

ال ضجييو  ا،ييشبرا  النقيياط بقضميي  نقرضيي   كمييا ض،ييمح لرو يياء بتنف،ييام فقييط المطالبيي  با،ييشبرا  النقيياط    6

  أو كضييا   خيير بطمييب ا،ييشبرا  النقيياط ميي  ح،يياب ميي  ح،يياباشام الخاليي   وال ض،ييمح اي مييخ

  خر مخ  

  

 النقاط الشي ش،شبر  غضر م،شررة    7

  

،يينعم  بلييورة م،ييشمرة ومييع شطييوضر البرنييامج فييي الييرو  الشييي ضييشم فضاييا شميي ض  البرنييامج والمررجيي     8

لممييارك  فييي القائميي  أوييال  ب ضيي  شقييرضم وييرو  ا،ييشبرا  جرضييرة ومييضق  ميي  والماشنييا الشجارضيي  ا

  مييراكشنا مييع مييركاة أخيير  معنضيي   ونحييشفا وشقييرضم وييرو  ومييع منشجيياة أو خييرماة ميي  خييال

بحييق إ يياف  )أو إ  ليي م ااميير إ اليي ( أي مكافييعة أو ش ضضيير وييرر النقيياط الال ميي  ال،ييشبرا  المكافييعة 

 وللك بناًء ومع شقرضرنا المطمق وفي أي و ة  
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 ان هاء صالحية النقاط ز. 

  

راواا فييي ح،ييابك  ،ييضشم حييلج نقاطييك ( ميي  شييارضخ إضيي 2نقاطييك ،يياري المفعييو  لمييرة وييامض  ) رلييضر   1

ا ميي  ح،ييابك ونيير انشايياء مييرة اللييالحض   ضمكيي  الشحقييق ميي  شفالييض  النقيياط الشييي شكييو  ومييع  شمقائضييً

ومييك االنشايياء ميي  خييال  بنيير ح،ييابك ومييع مو عنييا ومييع مييبك  اإلنشرنيية أو ويي  طرضييق االشلييا  

ا ر،ييال  برضيير إلكشرونييي م،ييبقً بمركيي  االشليياال ا إلوالمييك بييتي نقيياط ،ييشنشاي ة لييرضنا  ،ييششمقع أض ييً

 .لالحضشاا

  

اللييم   اةل ئيي الفال شنشاييي لييالحضشاا وش،ييشخرم اغييرا  احش،يياب  الفئيياةضرجييع العمييم بييت  نقيياط    2

 بح،ابك   المرشبط

  

 ورة منشام   االلكشرونض  بل مضو  ننلحكم بمرة بشفقر رلضر نقاطكم وبر منلاة   3

  

 إغالق الحساب ح. 

  

فييي بميير شميي ض  البرنييامج الشييي ك إغييالق ح،ييابك فييي أي و يية باالشلييا  بمركيي  االشليياالة بنمكانيي    1

 أو وييي  طرضيييق مرا،يييمشنا وبييير البرضييير االلكشرونيييي وميييع العنيييوا  الشيييالي:   ششواجييير فضايييا

muse.com-support@experience 

  

 نحشفا بحق إل اء ح،ابك شمقائًضا في الحاالة الشالض :   2

  

 ( مششالضشض ؛ أو2ورم جمع أو ا،شبرا  أي نقاط لمرة ،نشا  )   أ 

  

أوييال (؛  1)وفييق البنيير  مضييو  وجييور أكديير ميي  ح،يياب واحيير م،ييج  با،ييمك فييي برنييامج الييوالء   ب 

 أو

  

روط أو مييروط العييرو  الشروضجضيي  وشقييار لييرضنا نشضجيي  لبحدنييا وشحقضقنييا بخييرق اييل  الميي شمييك  ا   ج 

الخاليي   وفييي شمييك الحيياالة  نحييشفا بييالحق فييي القضييام بمييا ضمييي ومييع ،ييبض  المدييا  ال الحليير  

رفيي  العميي  ومييع أي مطالبيي  أو رفيي  ميينح النقيياط أو ،ييحب نقيياط شييم منحاييا م،ييبًقا أو إغييالق 

،ييشخرام أو احشضييا  إضقيياج ح،ييابك أدنيياء بحدنييا وشحقضقنييا فييي أي إ،يياءة اح،ييابك  كمييا نحييشفا بحييق 

 ممكوك فضم 

  

 ،نقوم بشبمض ك م،بًقا وبر البرضر االلكشروني بنغالق ح،ابك    3

  

إلا كييا  لييرضك ح،ييابا  مخشمفييا  فييي البرنييامج  ضمكيي  رمجامييا معييا وبيير االشلييا  بمركيي  االشليياالة    4

و وبييييير البرضييييير االلكشرونيييييي أ لممييييي م  لمبرنيييييامج الشيييييي ششواجييييير فضايييييافيييييي الرولييييي  اليييييرضنا 

muse.com-support@experience ضرجييييع العمييييم بتنييييم ،ييييضم مك شقييييرضم إدبيييياة ممكضشييييك  

 لمح،ابض   ب  أ  ضشم رمجاما  إلع جانب اإلجاب  ومع أ،ئم  الشحقق 

mailto:support@experience-muse.com
mailto:support@experience-muse.com
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 المدت ط. 

  

نايياء  ميي   بمنييا و،يينقوم ببييل  جاورنييا لشقييرضم إمييعار خطييي م،ييبق ،ييضبقع البرنييامج م،ييشمًرا لحييض  إ 

بمييرة معقوليي  بييللك اإلنايياء وبيير البرضيير االلكشرونييي  ششو ييج النقيياط الشييي لييم ضييشم ا،ييشبرالاا ويي  كوناييا 

 خا ع  لال،شبرا  بعر انشااء البرنامج  

  

 ال عويض ي.   

  

ميييركاشاا الشابعييي   بميييا فيييي لليييك و مضيييو  وجيييب ومضيييك اليييرفاع وييي  وشعيييوض  وررأ اال  وييي ضش  

م،ييؤولضاا وأو يياء مجمييس إرارشاييا ووكالاييا وموررضاييا ومرخلييضاا ميي  أي و يير أي موافضاييا و

مطالبييياة أو شعوض ييياة أ يييرار أو شكيييالضج أو نفقييياة بميييا فضايييا أشعييياب المحيييامض  الناميييئ  وييي  أو 

ق ميي   بمييك لاييل  االلكشرونضيي  واالمييشراك فييي البرنييامج وأي خيير مضييو  المرشبطيي  با،ييشخرام منليياة

االلكشرونضيي  با،ييشخرام  مضييو  المييروط وااحكييام أو ا،ييشخرام أي مييخ   خيير ضليي  إلييع منليياة

بييالحق فييي القضييام ومييع نفقشاييا الخاليي  بشييولي ال،ييضطرة الحلييرض  ومييع أي  مضييو  ح،ييابك  شحييشفا

الميييروط وااحكيييام وضبقيييع مدييي  لليييك الحيييق م،يييتل  شخ يييع لشعيييوض  مييي   بميييك بموجيييب ايييل  

 مضيييو  ري المفعيييو  بعييير انشاييياء ايييل  الميييروط وااحكيييام وا،يييشخرامك لمنلييياةوالشعيييوض  ،يييا

 االلكشرونض  واالمشراك في البرنامج  

  

  حديد المسؤولية  . 

  

 ال ضقلر م  أي ميء في ال  المروط وااحكام الشتدضر ومع حقو ك القانونض  كم،شامك    1

  

ميي  الخييرماة أو المنشجيياة المشاحيي  ميي  خييال  فييي االلكشرونضيي  أو أي  مضييو  ضقييع ا،ييشخرام منليياة   2

البرنييامج واالمييشراك فضييم ومييع واشقييك لوحييرك ومييا لييم ضييرر خييالج للييك فييي اييل  المييروط وااحكييام 

 مضييو  فننييك ششحميي  كاميي  الم،ييؤولض  ويي   ومخيياطرة الخ،ييارة الناجميي  ويي  ا،ييشخرامك لمنليياة

 مشراك فضم نض  أو أي خرماة أو منشجاة ضشضحاا البرنامج واالااللكشرو

  

أو أيت ميي  مييركاشاا الشابعيي  أو مييركاشاا فييي رو  شميي ض  البرنييامج أو موافضاييا أو  مضييو  ال ششحميي    3

أو ييياء مجميييس إرارشايييا أو م،يييؤولضاا  وميييوافي أو أو ييياء مجميييس إرارة أو م،يييؤولي أي مييي  

  شمييي ض  البرنيييامج  شحييية أي ايييرج مييي  الايييروج أو شحييية ميييركاشاا الشابعييي  وميييركاشاا فيييي رو

نارضييياة العرالييي  أو القيييانو   ،يييواء بموجيييب الم،يييؤولض  الشقليييضرض  أو الشعا رضييي  أو الم،يييؤولض  

الكامميي  أو خالفييم  الم،ييؤولض  شجااييك أو شجييا  أي مييخ   خيير ويي  أي خ،ييائر أو أ ييرار مبامييرة 

طبضعيي  كانيية وممييا ضنمييت ويي  أو فضمييا ضشليي   أو غضيير مبامييرة أو خاليي  أو ور ييض  أو شبعضيي  ميي  أي

االلكشرونضيي   بمييا فضاييا  رو   مضييو  ج أو ا،ييشخرام أو وييرم المقييررة ومييع ا،ييشخرام منليياةبالبرنييام

حلييير  اا يييرار أو الخ،يييائر فيييي ااربيييا  أو خ،يييارة الميييارة الشجارضييي  أو خ،يييارة البضانييياة أو 

شعطماييا  حشييع إلا شييم إبييالع ممديي  معشميير شو ييج العميي  أو ر يي  النشييائج أو فميي  أجايي ة الحوا،ييضب أو 

لك أو وجييب أ  ضكييو  ومييع ومييم بنمكانضيي  حييروإ مديي  شمييك اا ييرار  ومييع مراويياة مييا بييل مضييو  ميي 
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فييي أي حييا  ميي  ااحييوا  شجييا  أي أ ييرار ش ضيير ويي   ضميي   مضييو  شقييرم  ال ششرشييب أي م،ييؤولض  ومييع

جبييم بيينخالء م،ييؤولضشنا ويي  أي ميي  النقيياط المكش،ييب  لممنييشج الييلي نمييتة ونييم المطالبيي   وشقييوم بمو

 والم،ؤولضاة والمطالباة الشي ششجاو  شحرضر الم،ؤولض  الا   وكاف  االلش اماة

  

 إخالء المسؤولية ل. 

  

م منليياة  ومييع أ،يياس "مييا اييي ومضييم" و "كمييا اييي مشييوفرة"   مضييو  االلكشرونضيي  ميي   بيي  مضييو  ُشقييرَّ

 أو  ييمنض   ميي  أي نييوع بمييت  شميي ض  منليياة أي شعاييراة أو  ييماناة  لييرضح  مضييو  وال شقييرم

 لكشرونضيي  أو المعموميياة أو الم ييمو  أو المييوار أو المنشجيياة الشييي شحشييوي ومضاييا منليياةاال مضييو 

م،ييؤولضشاا ميي  كافيي   مضييو  االلكشرونضيي   وإلييع القييرر الكاميي  الييلي ضجضيي   القييانو   شخمييي مضييو 

المدييا  ال الحليير  ال ييماناة ال ييمنض   ال ييماناة  اللييرضح  أو ال ييمنض   بمييا فضاييا  ومييع ،ييبض 

لرواج الشجييياري أو المالئمييي  ل ييير  معيييض  أو الجيييورة المر يييض  أو العناضييي  والمايييارة المشعمقييي  بيييا

م،ييؤولضشاا ميي   مضييو  المعقوليي  أو وييرم الشعييري واالنشايياك  ورو  الحيير ميي  ومومضيي  مييا ،ييبق  شخمييي

 أي ب ييائع  يير شعيير  ومييع منليياةأي ميي  وكافيي  الشعاييراة  اللييرضح  أو ال ييمنض   فضمييا ضخيي  

االلكشرونضييي   بيييت  ا،يييشخرامك  مضيييو  شقييير  مييي  خيييال  ا،يييشخرامك لمنلييياةااللكشرونضييي   و مضيييو 

االلكشرونضيي  ضقييع ومييع واشقييك وم،ييؤولضشك وحييرك  ضمييك  إخييالء الم،ييؤولض  اييلا  مضييو  لمنليياة

 ج ء ال ضشج أ م  ال  المروط وااحكام 

  

 شروط زامة م.

  

  

  

فييي أي و يية رو  شوجضييم إمييعار إلضييك  شييرخ  أي  بمحيي  شقييرضرنانحييشفا بحييق شعييرض  اييل  المييروط    1

  ضمديي   االلكشرونضيي  منليياة مضييو حضيي  النفييال فييور نمييراا ومييع شعييرضالة شطييرأ ومييع اييل  المييروط 

االلكشرونضيي  )أو أي ميي  موا عنييا االلكشرونضيي  ااخيير ( موافقيي   مضييو  ر لمنليياةا،ييشخرامك الم،ييشم

مييي  طرفيييك وميييع االلشييي ام بالميييروط المعرلييي   ضرجيييع  يييراءة الميييروط وااحكيييام والرجيييوع إلضايييا 

المييروط وااحكييام ومضييك  وشفقييراا ميي  حييض  آلخيير  وإلا لييم شوافييق ومييع أي ش ضضيير ضطييرأ ومييع اييل 

 االلكشرونض  ومع الفور  مضو  الشو ج و  ا،شخرام منلاة

  

لمنليياة مضييو  وشحكييم ا،ييشخرامك  مضييو  شمييك  اييل  المييروط االشفا ضيي  القانونضيي  الكامميي  بضنييك وبييض    2

،ييابق  وجمضييع الخييرماة والمنشجيياة والبرنييامج المشييوفر ومضاييا وشحيي  محيي  أضيي  اشفا يياة  االلكشرونضيي 

 فضما ضشعمق باا  مضو  مبرم  بضنك وبض 

  

شقيير وشوافييق ومييع أ  مييك  الخييرماة وطبضعشاييا  يير ضش ضييرا  ميي  و يية آلخيير رو  شوجضييم إمييعار    3

ويي  شوفضراييا )أو شييوفضر أي مضيي اة بييراخماا( إلضييك أو لمم،ييشخرمض   مضييو  م،ييبق لييك  و يير ششو ييج

 اآلخرض  

  

البحييإ  اةمحركيي  محركيياة البحييإ العاميي  إلنيياً با،ييشخرام وناكييب شميينح مميي مي مضييو  أنيية شييررك بييت    4
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 لن،ييخ المييوار ميي  المو ييع ل يير  وحضيير اييو إنميياء مؤمييراة  ابميي  لمبحييإ مشاحيي  لممييوار وشحييشفا

 بالحق في إل اء ال  اال،شدناءاة إما بمك  وام أو في حاالة محررة  مضو 

  

شحميي  أضيي  م،ييؤولض  شجااييك أو شجييا  أي ال ش  مضييو  أنيية شييررك أنييك الم،ييؤو  الوحضيير ويي  )وأ    5

أي خييرق اللش اماشييك بموجييب المييروط وويي  أي شبعيياة )بمييا فييي للييك أي خ،ييارة  طييرج دالييإ( ويي 

 .( شنمت و  مد  الا الخرقمضو  أو  رر  ر ششعر  لم

  

أو إلا  اميية بشييتخضر ممار،يي  أو إنفييال أي حييق أو شعييوض   ييانوني  فميي   مضييو  إلا لييم شمييارس أو شنفييل   6

  مضو  ضشم اوشبار للك بمداب  شنا   ر،مي و  حقوق

  

فييي حاليي  اوشبييار أي ميي  أحكييام اييل  المييروط غضيير  ييانوني أو غضيير  ابيي  لمشنفضييل  فيين  ااحكييام    7

 ااخر  لال  المروط ل  ششتدر و،شا  نافلة اادر و،ارض  المفعو  

  

كييا  انيياك أي ش ييارب بييض  اليين  اإلنجمضيي ي شييرر اييل  المييروط بييالم شض  العربضيي  واإلنجمض ضيي   إلا    8

 الن  اإلنجمض ي  اوشمارربي  ف،ضشم والن  الع

  

شف،ييير ايييل  الميييروط وشخ يييع لقيييوانض  الرولييي  الشيييي ضيييشم فضايييا شمييي ض  البرنيييامج وضكيييو  لممحييياكم    9

 المخشل  في الرول  الشي ضشم فضاا شم ض  البرنامج ،مط  االخشلا  الحلري 

  

  ضرجييع االشلييا  بمركيي  االشليياالة و  ومييع أي معموميياة  يير شحشاجاييا أو اضيي  ا،شف،يياراةلمحليي    

 لرضنا و،ش،رنا خرمشك 

  

 ال واصل  . 

  

ونييوا  برضييرك اإللكشرونييي ور ييم ااشفييك الجييوا  امييا بضانيياة شعرضفييك الممضيي ة  و،ييضشم ا،ييشخراماا    1

وميياة حييو  المنشجيياة وغضراييا إلبالغييك بمعموميياة ماميي  حييو  ح،ييابك  مديي  رلييضر ح،ييابك ومعم

 .  بالبرنامج والشي  ر شامكم  المعموماة لاة اللم

  

وبنيياًء ومييع للييك  إلا طييرأ أي ش ضضيير ومييع أي بضانيياة شخيي  و ييوضشك  ضرجييع إجييراء شحييرضإ ومييع    2

 الشعرضييج ممييجومييع االنشرنييةم ااونالضيي  أو ميي  خييال   ممييج الشعرضييج المخليييح،ييابك ميي  خييال  

  ببمييير شمييي ض  الاييياشج الجيييوا  أو باالشليييا  بمركييي  االشلييياالة الخييياشطبضيييق فيييي  المخليييي

 البرنامج الخا  بك 

  

ومييع للييك  إلا لييم شرغييب بشمقييي ر،ييائ  الكشرونضيي  أو ر،ييائ  نلييض   لييضرة ميي  طرفنييا  ضمكنييك    3

شبمض نييا با،ييشخرام الييرابط الموجييور أ،ييف  أي ر،ييال  الكشرونضيي  أو ر،ييال  نلييض   لييضرة  يير شلييمك 

وبيير المخلييي الخييا  بييك ممييج الشعرضييج   كمييا بنمكانييك القضييام بييللك ويي  طرضييق ميي  طرفنييا

االنشرنييةم أونالضيي   ومييع للييك ،ش،ييشمر فييي شمقييي ر،ييائ  المعييامالة مديي  الرميي  الييلي ضلييمك مييرة 

واحييرة لش،ييجض  الييرخو  فييي شطبضييق الايياشج الجييوا  وا،ييشبرا  النقيياط لمييرة واحييرة وونيير ن،ييضا  كمميي  
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نلييض   لييضرة ونيير ايياشج الجييوا  وإمييعار الشر ضيي  باإل يياف  إلييع ر،ييال  ال،يير والشحقييق ميي  ر ييم ال

 الش،جض  م  خال  المشجر 

  

كمييا ضمكنييك االشلييا  بمراكيي  االشليياالة الخاليي  بنييا ميي  ال،ييبة إلييع الخمييضس وفييق المعموميياة    4

 الشالض :

 

 

 البرنامجالبمر اللي ضشم فضم شم ض   الر م  ،اواة شم ض  البرنامج المحمض  

 م 10 -ص 10
  

)داخل  777 888 800

 اإلمارات(

 +971 800 888 777 

 )خارج اإلمارات(

 اإلماراة العربض  المشحرة

 م 9 -ص 9
 

)داخل  9977 2297

 الكويت(

+965 2297 9977 

 )خارج الكويت(

 الكويت

 م 9 -ص 9
 

اخل )د 10 100 30 800

 السعودية(

+966 800 30 100 10  

 ية()خارج السعود

 المملكة العربية السعودية

 

 

 

 


