
 للهواتف المحمولة  Microsoftشروط ترخيص برامج  

 هواتف المحمولةلل MICROSOFT TEAMSتطبيق 

)أو إحدى الشركات التابعة لها(. وتنطبق على البرنامج المذكور أعاله   Microsoftشركة  تُعتبر شروط الترخيص هذه اتفاقية بينك وبين

أو تحديثات للبرنامج )إال وفقًا للحد الذي تكون فيه هذه الخدمات أو التحديثات مصحوبة بشروط   Microsoftوأي خدمات خاصة بشركة  

لي وال تؤدي إلى تغيير أي من حقوقك أو حقوق شركة  جديدة أو إضافية، حيث تنطبق في هذه الحالة تلك الشروط المختلفة بأثر مستقب 
Microsoft    .فيما يتعلق بالخدمات أو البرامج المحدثة مسبقًا(. في حالة االلتزام بشروط الترخيص هذه، ستحصل على الحقوق أدناه

" إلى  Windowsر "مستخدم يعتبر استخدامك للبرنامج موافقة منك على هذه الشروط. وفقًا لما هو مستخدم في هذا المستند، يُشي 

" إلى  Android، ويُشير "مستخدم Windowsللهواتف المحمولة بنظام   Microsoft Teamsالمستخدم الذي يقوم باستخدام تطبيق 

" إلى المستخدم  iOS، ويُشير "مستخدم Androidللهواتف المحمولة بنظام  Microsoft Teamsالمستخدم الذي يقوم باستخدام تطبيق 

 . iOSللهواتف المحمولة بنظام   Microsoft Teamsم باستخدام تطبيق  الذي يقو

تؤثر على   يُرجى قراءة قسم التحكيم الملزم والتنازل عن الدعاوى الجماعية الموجود في نهاية هذه الشروط إذا كنت تقيم في الواليات المتحدة. فهي

 . Microsoftحقوقك فيما يخص كيفية حل النزاعات مع شركة  

 ثبيت واالستخدام. حقوق الت .1

تثبيت أي عدد من نسخ البرنامج واستخدامها من أجل الوصول إلى تطبيق   Androidو Windowsيجوز لمستخدمي أنظمة  )أ( عام. 

Microsoft Teams  لالستخدام الشخصي والتفاعل معه. ويجوز لمستخدميiOS   تثبيت نسخة واحدة من البرنامج على جهاز يعتمد على

بحساب  إذا كنت تستخدم البرنامج  . Appleوالذي تملكه أو تديره أنت واستخدامها بموجب قواعد استخدام متجر تطبيقات   iOSنظام 

Microsoft    شخصي، فستسري عليك اتفاقية خدماتMicrosoft لبرنامج إمكانية  باإلضافة إلى هذه الشروط.توفر بعض ميزات ا

الوصول إلى خدمات عبر اإلنترنت، أو تعتمد عليها. ويخضع استخدام تلك الخدمات )وليس البرنامج( لشروط وسياسات خصوصية  
. لذا، يُرجى  ft.com/fwlink/?linkid=398923http://go.microsoعلى الموقع  Microsoftمنفصلة واردة في اتفاقية خدمات  

 عند استخدامك لهذا الحساب.  قراءتها. قد ال تتوفر الخدمات في كل المناطق 

إذا كنت تستخدم البرنامج بحساب مقدم من مؤسسة تنتسب إليها، مثل حساب عملك أو جهة دراستك، فقد   حسابات العمل أو الدراسة. )ب( 
( اإلرشادات والسياسات  2معك أو مع مؤسستك و) Microsoft( االتفاقيات التي أبرمتها شركة  1يخضع استخدامك لهذا البرنامج إلى )

وحساب المنتج التابعين لك وإدارتهما  Microsoftتستطيع مؤسستك التحكم في منتج الخاصة بمؤسستك الُمتعلقة باستخدام البرنامج. ]قد 

المزيد بشأن بيان خصوصية  بما في ذلك الوصول إلى بياناتك ومعالجتها عند استخدام البرنامج بحساب المؤسسة الخاص بك )تعرف على 
Microsoft  علىhttps://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839  قد يكون لديك أو لدى مؤسستك اتفاقيات إضافية ].)

 .للبرنامج والتي تُوفر حقوق االستخدام التجاري  Microsoftمع 

نطبق شروط الترخيص هذه على تلك  أخرى. ت  Microsoft. ربما يشتمل البرنامج على تطبيقات  المضمنة Microsoftتطبيقات  )ج( 

 األخرى.  Microsoftالتطبيقات المضمنة، إن وجدت، ما لم تكن هناك شروط ترخيص أخرى مقدمة مع تطبيقات  

قد يشتمل البرنامج على تطبيقات خاصة بأطراف خارجية، يتم ترخيصها لك بموجب هذه االتفاقية أو  برامج األطراف الخارجية.  )د(
بموجب شروطها الخاصة. ويمكن الوصول إلى شروط الترخيص واإلشعارات واإلقرارات، إن ُوجدت، الخاصة بتطبيقات الطرف  

أو في ملف اإلشعارات المرفق. وحتى في حالة   https://aka.ms/thirdpartynoticesالخارجي على اإلنترنت من خالل الموقع 

اه  خضوع هذه التطبيقات إلى اتفاقيات أخرى، فستنطبق أيًضا بيانات إخالء المسؤولية والقيود واالستثناءات المتعلقة باألضرار الواردة أدن 
 لمعمول به. إلى الحد الذي يسمح به القانون ا

. وقد تستخدم شركة  Microsoft. قد يجمع البرنامج معلومات عنك وعن استخدامك له، ويرسلها بعد ذلك إلى شركة جمع البيانات  .2

Microsoft   هذه المعلومات لتوفير الخدمات وتحسين منتجاتها وخدماتها. حقوق االنسحاب، إن وجدت، موضحة في وثائق المنتج. قد

رنامج جمع البيانات من مستخدمي تطبيقاتك التي تصل إلى البرنامج أو تستخدمه. إذا كنت تستخدم هذه الميزات  تتيح بعض ميزات الب 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
https://aka.ms/thirdpartynotices


إلتاحة جمع البيانات في تطبيقاتك، فيجب أن تلتزم بالقانون المعمول به، بما في ذلك الحصول على الموافقة الالزمة من المستخدم،  
للمستخدمين بشكل دقيق الطريقة التي تتبعها في استخدام بياناتهم وجمعها ومشاركتها. يمكنك واإلبقاء على سياسة خصوصية هامة توضح 

على الموقع   Microsoftفي وثائق المنتج وبيان خصوصية  Microsoftمعرفة المزيد عن كيفية جمع البيانات واستخدامها بواسطة  

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 أنت توافق على االلتزام بكل األحكام المعمول بها الواردة في بيان .

 . Microsoftخصوصية  

لمعمول  بجميع الحقوق األخرى. وما لم يمنحك القانون ا Microsoftهذا البرنامج مرخص وليس ُمباًعا. تحتفظ شركة نطاق الترخيص.  .3

 به مزيًدا من الحقوق مع عدم اإلخالل بهذا التقييد، فال يجوز لك )وليس لك الحق في(: 
 التحايل على أية قيود فنية في البرنامج والتي ال تسمح لك باستخدام البرنامج إال بطرق معينة؛  . أ

 أو إجراء هندسة عكسية للبرنامج أو إلغاء التحويل البرمجي له أو تفكيكه؛ .ب 
 أو من أحد مورديها؛  Microsoftل أو حظر أو تعديل أي إشعارات في البرنامج من  حذف أو تقلي  .ت 

 استخدام البرنامج بأي طريقة تتعارض مع القانون أو إلنشاء برامج ضارة أو نشرها؛ أو  .ث 
ستخدامه، أو نقل البرنامج أو  مشاركة البرنامج أو نشره أو توزيعه أو إعارته، أو تقديم البرنامج باعتباره حالً مستضافًا مستقالً لآلخرين ال . ج

 هذه االتفاقية إلى أي طرف خارجي. 

)ليس لديهم الحق في( استخدام البرنامج في أي أنشطة تجارية أو غير ربحية أو تهدف إلى   iOSباإلضافة إلى ذلك، لن يكون لدى مستخدمي 

 تحقيق إيرادات ما لم يتوفر لديك حقوق استخدام تجارية بموجب اتفاقية منفصلة. 

يتعين عليك االمتثال لجميع قوانين ولوائح التصدير المحلية والدولية المعمول بها فيما يتعلق بالبرنامج، والتي تتضمن قيوًدا  قيود التصدير.  .4
على الوجهات والمستخدمين النهائيين واالستخدام النهائي. لمزيد من المعلومات حول قيود التصدير، تفضل بزيارة  

https://aka.ms/exporting . 

ليست ملزمة بتقديم أي خدمات دعم للبرنامج بموجب هذه االتفاقية. يتم توفير أي دعم "بالوضع    Microsoftشركة  خدمات الدعم.  .5

 الحالي" و"مع كل العيوب" ودون تقديم أي ضمانات من أي نوع. 
أو   Microsoftدوريًا عن تحديثات ويقوم بتنزيلها وتثبيتها لك. يمكنك الحصول على التحديثات فقط من  . قد يبحث البرنامج التحديثات .6

إلى تحديث نظامك إلمدادك بالتحديثات. أنت توافق على تلقي هذه التحديثات التلقائية دون   Microsoftمن مصادرها المعتمدة. قد تحتاج  

 تدعم جميع ميزات البرنامج أو الخدمات أو األجهزة الطرفية الحالية.  أي إشعار إضافي. قد ال تتضمن التحديثات أو 
إلغاء تثبيت البرنامج وتثبيته على جهاز آخر ليتم استخدامه. وال   iOS(: يجوز لمستخدمي فقط IOS)مستخدمو   النقل إلى جهاز آخر. .7

 يجوز لهم مشاركة هذا الترخيص على العديد من األجهزة. 
وشركاتها الفرعية هم األطراف الخارجية    Appleأنت توافق على كون شركة  فقط(.  IOS)مستخدمو   المستفيد.الطرف الخارجي  .8

 الحق في إنفاذ هذه االتفاقية.   Appleالمستفيدة من هذه االتفاقية، ولشركة 

للبرامج الملحقة أو التحديثات أو تطبيقات األطراف   Microsoftتمثل هذه االتفاقية وأي شروط أخرى قد توفرها شركة   االتفاقية بالكامل. .9

 الخارجية مجمل االتفاقية الخاصة بالبرنامج.
الوالية أو المقاطعة  إذا كنت قد حصلت على البرنامج في الواليات المتحدة أو كندا، فإن قوانين القانون المعمول به ومكان حل النزاعات.  .10

التي تقيم فيها )أو إذا كان الحديث عن شركة، ففي مكان المقر الرئيسي للشركة( تسري على تفسير هذه االتفاقية ودعاوى خرقها وكل  
  المطالبات األخرى )بما في ذلك دعاوى حماية المستهلك والمنافسة غير العادلة والتعويض عن الضرر(، بغض النظر عن تعارض مبادئ

القوانين. في حالة الحصول على البرنامج في بلد آخر، تسري قوانين ذلك البلد. في حالة وجود اختصاص قضائي فيدرالي أمريكي،  
على أن تكون دائرة االختصاص القضائي ومكان إقامة الدعوى بصورة حصرية في المحكمة الفيدرالية    Microsoftفتوافق أنت و شركة  

على أن تكون   Microsoftكل النزاعات التي يتم نظرها في المحكمة. فيما عدا ذلك، فتوافق أنت وشركة  لمقاطعة كينج في واشنطن ل

دائرة االختصاص القضائي ومكان إقامة الدعوى بصورة حصرية في المحكمة العليا لمقاطعة كينج في واشنطن وذلك لكل النزاعات التي  
 يتم نظرها في المحكمة. 

توضح هذه االتفاقية بعض الحقوق القانونية. قد تكون لك حقوق أخرى، بما في ذلك حقوق  ت اإلقليمية. حقوق المستهلك؛ االختالفا .11
المستهلك، بموجب قوانين الوالية أو المحافظة أو الدولة التي تقيم فيها. وقد تكون لك حقوق تتعلق بالجهة التي حصلت منها على  

. ال تغّير هذه االتفاقية تلك الحقوق األخرى إذا كانت قوانين الوالية أو  Microsoftالبرنامج، بشكل مستقل ومنفصل عن عالقتك بشركة 

  المحافظة أو الدولة التابع لها ال تسمح بذلك. على سبيل المثال، إذا حصلت على البرنامج من أحد البلدان التالية، فسيسري قانون البلد 
 اإللزامي، ثم تسري عليك الشروط التالية:

ن لديك ضمانات قانونية بموجب قانون حماية المستهلك األسترالي، وال يوجد أي شيء في هذه االتفاقية غرضه التأثير . ستكوأستراليا  . أ
 على تلك الحقوق على اإلطالق. 

  . إذا كنت قد حصلت على هذا البرنامج في كندا، فيمكنك التوقف عن تلقي التحديثات من خالل إيقاف تشغيل ميزة التحديث التلقائي،كندا .ب 
 أو فصل الجهاز عن اإلنترنت )ولكن عندما تعيد توصيله باإلنترنت، فإن البرنامج سيستأنف البحث عن التحديثات ويثبتها(، أو إزالة تثبيت

 قد تحدد وثائق المنتج، إن وجدت، أيًضا كيفية إيقاف تشغيل التحديثات لبرنامج أو جهاز معين تستخدمه.   البرنامج.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
https://aka.ms/exporting


 . ألمانيا والنمسا  .ت 
i. سيعمل البرنامج المرخص بشكل صحيح بشكل كبير كما هو موضح في أي مستندات خاصة بشركة  ضمان. الMicrosoft   مرفقة مع

 أي ضمانات تعاقدية فيما يتعلق بالبرنامج المرخص.  Microsoftالبرنامج. ومع ذلك، ال تقدم 

ii.  .ات القائمة على القانون الخاص بمسؤولية اإلنتاج، عالوة على أنه  في حالة السلوك المتعمد أو اإلهمال الجسيم أو المطالب تحديد المسؤولية
 المسؤولية وفقًا للقانون التشريعي.   Microsoftفي حالة الوفاة أو اإلصابات الشخصية أو الجسدية، تتحمل شركة 

المسؤولية عن اإلهمال البسيط فقط إذا أخلت بااللتزامات التعاقدية الجوهرية،   Microsoft(، تتحمل شركة 2بموجب الفقرة السابقة )

ا يؤدي  والتي يؤدي الوفاء بها إلى تسهيل التنفيذ الواجب لهذه االتفاقية، في حين أن مخالفتها تؤثر سلبًا على الغرض من هذه االتفاقية، بينم
)ويشار إليها باسم "االلتزامات األساسية"(. وفي الحاالت األخرى لإلهمال البسيط، لن  االمتثال لها إلى ثقة دائمة من قبل أطراف االتفاقية  

 المسؤولية عن هذا اإلهمال البسيط.  Microsoftتتحمل 

البرنامج مرّخص "بحالته التي هو عليها". وبالتالي فإنّك تتحمل مسؤولية   : ANDROIDو  WINDOWSمستخدمو إخالء المسؤولية.  .12

أيّة ضمانات، أو تعهدات، أو شروًطا صريحة. وإلى الحد الذي يسمح به القوانين المعمول بها، تنفي   Microsoftقّدم استخدامه. وال تُ 

  عن نفسها الضمانات الضمنية والتي تشمل القابلية للتسويق، والمالءمة لغرض معين، وعدم االنتهاك. MICROSOFTشركة 

  Appleيجوز لك إخطار شركة  وبالتالي فإنّك تتحمل مسؤولية استخدامه.  . عليها"البرنامج مرّخص "بحالته التي هو  : ISOمستخدمو  

أي ضمان أو التزام    APPLEالسترداد سعر الشراء، عند الرغبة في ذلك. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن توفر شركة 

أيّة ضمانات، أو تعهدات، أو شروًطا صريحة. قد تكون لك حقوق مستهلك أو ضمانات    Microsoftآخر من أي نوع. وال تُقّدم 
نين المحلية الخاصة بك والتي ال يمكن لهذه االتفاقية تغييرها. وإلى الحد الذي تسمح به القوانين المحلية  قانونية إضافية بموجب القوا

عن نفسها كل الضمانات الضمنية والتي تشمل القابلية للتسويق، والمالءمة لغرض معين، وعدم   MICROSOFTفي بلدك، تنفي 

 االنتهاك. 
، إذا كانت لديك أي حجة للحصول على تعويضات مقابل  ANDROIDو  WINDOWSخدمي تحديد األضرار واستثناؤها. بالنسبة لمست .13

  MICROSOFTاألضرار على الرغم من إخالء المسؤولية السابق عن الضمان، فيحق لك الحصول على تعويضات من شركة 

مريكية. ال يمكنك الحصول على أي  دوالرات أ  5.00والموردين التابعين لها مقابل األضرار المباشرة فقط بحيث ال تزيد قيمتها عن 
  تعويض يتعلق بأي أضرار أخرى بما في ذلك األضرار الالحقة، أو األرباح الفائتة، أو األضرار الخاصة، أو غير المباشرة أو العارضة. 

لسابق عن  ، إذا كانت لديك أي حجة للحصول على تعويضات مقابل األضرار بالرغم من إخالء المسؤولية ا IOSبالنسبة لمستخدمي  

  MICROSOFT، والموّردين التابعين لشركة MICROSOFT، وشركة APPLEالضمان، فيحق لك الحصول على تعويضات من شركة  

مقابل األضرار المباشرة فقط بحيث ال تزيد قيمتها عن المبلغ الذي دفعته للحصول على البرنامج. ال يمكنك الحصول على أي تعويض  
 ي ذلك األضرار الالحقة، أو األرباح الفائتة، أو األضرار الخاصة، أو غير المباشرة أو العارضة يتعلق بأي أضرار أخرى بما ف

ينطبق هذا التقييد على )أ( أي شيء ذي صلة بالبرنامج أو الخدمات أو المحتوى )بما في ذلك التعليمات البرمجية( على مواقع اإلنترنت  
ارجية، و)ب( دعاوى خرق العقد أو انتهاك الضمان أو التعهد أو الشرط أو  الخاصة بالطرف الخارجي أو تطبيقات األطراف الخ

 المسؤولية المحدودة أو اإلهمال أو األضرار األخرى أو أي دعاوى أخرى؛ في كل حالة، إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به.  

أو وجوب معرفتها باحتمالية حدوث هذه األضرار. وال تسري عليك القيود أو   Microsoftوتنطبق أيًضا حتى في حالة معرفة  

االستثناءات الواردة أعاله إذا كانت الوالية، أو المحافظة، أو الدولة التي تُقيم فيها ال تسمح باستثناء أو تحديد مسؤولية األضرار  
 العارضة، أو الالحقة، أو األضرار األخرى 
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يوًما بشكل غير رسمي. وإذا   60نأمل أال ينشب أي نزاع بيننا، لكن إذا حدث ذلك، نوافق نحن وأنت على محاولة تسوية األمر خالل مدة 

"(  AAAالملزم قبل اللجوء إلى الجمعية األمريكية للتحكيم )"اللجوء إلى التحكيم الفردي لم نستطع ذلك، فإننا نوافق نحن وأنت على 

. وبدالً من ذلك، سيقرر  "(، وعدم رفع دعوى في المحكمة أمام القاضي أو هيئة التحكيم FAAبموجب قانون التحكيم الفيدرالي )" 

قضايا الدعاوى الجماعية،  ون التحكيم الفيدرالي. المحّكم المحايد، وسيكون قراره نهائيًّا فيما عدا الحق المحدود في إعادة النظر وفقًا لقان 

والتحكيمات الجماعية، والدعاوى الخاصة أمام نائب عام أو في صورة أي إجراء آخر يتصرف فيه شخص ما بصفة تمثيلية غير  

 مسموح بها. كما أنه ليس مسموًحا بجمع اإلجراءات الفردية دون موافقة كل األطراف. 

يء باستثناء ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية . مصطلح "النزاع" يكون شامالً قدر اإلمكان. ويشتمل على أي  كل ش -)أ( تشمل النزاعات  

، فيما يتعلق بالمشروع، ومشاركتك فيه، والمواد، والفواتير، والدفع، وأي مراسالت، أو هذا  Microsoftمطالبة أو خالف بينك وبين 

ا ألي نظرية قانونية بما في ذلك العقد أو الضمان أو المسؤولية التقصيرية أو النظام األساسي أو  اإلصدار اإلعالمي ونموذج الموافقة، وفقً 



ّصين لديك أو الخاصة بنا أو  الالئحة،  باستثناء النزاعات المتعلقة بتنفيذ أو صالحية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك أو بالمرخ 

ّصين التابعين لنا.   بالمرخ 

عبر البريد. في حال نشوب نزاع ولم يستطع ممثلو خدمة العمالء حل األمر، أرسل إشعار نزاع بالبريد  زاع أوالً إشعار الن)ب(إرسال 

.  CELA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399، عناية: Microsoftاألمريكي إلى شركة 

of-notice-aka.ms/us-أخبرنا باسمك وعنوانك وكيفية االتصال بك وما هي المشكلة وما الذي تريده. النموذج متوفّر على الموقع  

dispute للجوء إلى التحكيم في حال عدم حل النزاع. يوًما، يجوز لك أو لنا ا 60. سنقوم بفعل المثل إذا كان لدينا نزاع معك. وبعد مرور 

)ج( خيار اللجوء إلى محكمة المطالبات الصغيرة. وبدالً من إرسال إشعار النزاع بالبريد، يجوز لك مقاضاتنا في محكمة المطالبات  

 الصغيرة في دولة إقامتك أو مقاطعة كينج في واشنطن، إذا كنت تستوفي متطلبات المحكمة. 

. ستُجري الجمعية األمريكية للتحكيم أي تحكيم بموجب قواعد التحكيم التجاري )أو قوانين التحكيم الخاصة بالمستهلك إذا  )د(إجراء التحكيم 

أو غيرها للمشروع أو   Microsoftدوالر أمريكي أو أقل بغض النظر عن كيفية استخدامك أو استخدام  75,000كانت قيمة النزاع 

. لبدء التحكيم، عليك تقديم النموذج  1-800-778-7879أو اتصل بالرقم  www.adr.orgجع الموقع  المواد(. لمزيد من المعلومات، را

بالبريد. وفي حال كانت قيمة   Microsoftإلى الجمعية األمريكية للتحكيم وإرسال نسخة إلى  arbitration-aka.ms/usالمتاح على 

دوالر أمريكي أو أقل، سيتم عقد الجلسات عبر الهاتف، ما لم يجد المحّكم سببًا وجيًها لعقد جلسة استماع شخصية بدالً   25,000النزاع 

التعويض عن األضرار  منها. ستُعقد جلسات االستماع الشخصية في بلد إقامتك أو بمقاطعة كينج في واشنطن. القرار لك. قد يقرر المحّكم 

واكما  نفسها لكل منكما، تماًما كما كانت لتفعل المحكمة. كما قد يقرر المحّكم إنصافًا تقريريًا أو عقابيًا لكل منكما على حدة استجابة لدع

حكيم في أي مطالبة.  الفردية. بموجب قواعد الجمعية األمريكية للتحكيم، يحكم المحكم في جهة اختصاصه القضائية، بما في ذلك قابلية الت 

 ولكن المحكمة لديها سلطة حصرية إلنفاذ الحظر على التحكيم على أساس جماعي أو بصفة تمثيلية.

 )هـ( رسوم التحكيم ومدفوعاته 

i ستقوم شركة دوالر أمريكي أو أقل.   75,000. النزاعات التي تكون قيمتهاMicrosoft   بتعويضك على الفور عن رسوم رفع

م ونفقاتهما. إذا رفضت عرض التسوية الكتابي األخير الذي قدمناه قبل تعيين  الدعاوي وستدفع أتعاب الجمعية األمريكية للتحكيم والمحّكِّ

المحّكم، فإن النزاع الخاص بك يخضع إلى قرار المحّكم )يُشار إليه بـ "قرار التحكيم"(، ويمنحك المحّكم أكثر من هذا العرض المكتوب  

( تسديد  3( دفع أتعاب المحاماة المعقولة، إن وجدت؛ )2دوالر؛ ) 1,000( دفع أكبر قدر من المبلغ المقرر أو 1ي: )األخير، سنقوم بما يل

أي نفقات )بما في ذلك رسوم وتكاليف الشهود الخبراء( التي يستحقها محاميك بشكل معقول للتحقيق في مطالبتك، والتحضير لها،  

 ومتابعتها في التحكيم. 

ii .  ستحكم قواعد الجمعية األمريكية للتحكيم دفع رسوم رفع الدعاوي وأتعاب  دوالر أمريكي.    75,000التي تزيد قيمتها عن  النزاعات

 ونفقات الجمعية والمحّكم. 

)و( يجب رفع الدعوى في غضون عام. يجب عليك وعلينا رفع أي دعوى أو نزاع أمام محكمة المطالبات الصغيرة أو لجنة تحكيم  

انظر البند الفرعي )أ(( في غضون عام واحد من التاريخ الذي يُسمح فيه برفع الدعوى.   -)باستثناء النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية  

 وإال تحجب هذه الدعوى بشكل نهائي. 

ية( غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، )ز( استقاللية البنود. إذا تبين أن أي جزء من هذا القسم )التحكيم الملزم والتنازل عن الدعاوى الجماع

أو   فإن المتبقي منه سيظل ساريًا )مع صدور قرار التحكيم قبل بدء أي إجراءات قضائية(، باستثناء أنه في حالة تبين عدم القانونية الجزئية

 ر قابل للتنفيذ. عدم القدرة على التنفيذ مما يتيح التحكيم الجماعي أو التمثيلي، فإن هذا البند بالكامل سيكون غي 

)ح( التعارض مع قواعد الجمعية األمريكية للتحكيم. يسري اإلصدار اإلعالمي ونموذج الموافقة هذا في حال تعارضها مع قواعد التحكيم  

 التجاري أو قواعد التحكيم المتعلقة بالمستهلك الخاصة بالجمعية األمريكية للتحكيم. 
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