
 

.iPhone تحدي ُصورت على
القواعد الرسمية



ليس من الضروري القيام بأي عملية شراء لالشتراك أو الربح. لن يحسن الشراء من فرصك في الربح. وبالنسبة للصني، فال يجب أن تعتبر 
املسابقة في أي وقت من األوقات أو يتم فهمها كمبيعات لتقديم الجوائز.   

 Apple Inc., One Infinite Loop, Cupertino, CA 95014 تقوم بتنفيذ هذه املسابقة شركة
("الجهة الراعية").

1. كيفية االشتراك. لالشتراك في تحدي ُصورت على iPhone. ("املسابقة")، قم بتحميل أفضل صورة قمت 
بالتقاطها على iPhone في خالل ستة أشهر تسبق بداية مدة املسابقة (املحددة أدناه) ("الصورة") ونشرها في 

 ShotoniPhone# تغريدة أو نشرها أو إرسالها بالبريد اإللكتروني أو تحميلها، كما ينطبق، باستخدام الهاشتاغ
في Twitter أو Instagram وهاشتاغ #ShotoniPhone# أو الهاشتاغ الصيني #用iPhone拍摄⽤# في 
Weibo، مصحوبة بمعلومات تشير إلى موديل iPhone املستخدم في وصف الصورة، عبر أحد الطرق التالية:  

(i) واتبع الروابط والتعليمات لتصبح أحد Twitter قم بتسجيل الدخول في حسابك على :Twitter عبر
متابعي صفحة الجهة الراعية على Twitter، وعنوانها @Apple، وانشر تغريدة بالصورة مصحوبة 
بالهاشتاغ املطلوب وغيره من املعلومات. ويجب أن يكون لديك حساب على Twitter غير خاص ونشط 
وأن تكون أحد متابعي @Apple لكي تصبح مؤهالً لالشتراك في هذه املسابقة عبر Twitter (أي 

يجب أن تتأكد من أن تغريداتك مضبوطة على وضع "عام" وليس "خاص"). ويجب أن يكون لديك 
حساب على Twitter للمشاركة عبر هذه الطريقة. وإن لم يكن لديك حساب على Twitter، بإمكانك 

إنشاء حساب عن طريق زيارة www.twitter.com. إن حسابات Twitter مجانية. 

(ii) على جهازك املحمول واتبع الروابط والتعليمات لتصبح Instagram افتح تطبيق :Instagram عبر
أحد متابعي @Apple. وانشر صورة مصحوبة بالهاشتاغ املطلوب وغيره من املعلومات. ويجب عليك 
التأكد من أن خيار "الصور خاصة" في إعدادات الحساب في حسابك على Instagram مضبوطة 

على وضع "إغالق". ويجب أن يكون لديك حساب في تطبيق Instagram للمشاركة عبر هذه الطريقة. 
وإن لم يكن لديك تطبيق Instagram، يمكنك تنزيله من متجر التطبيقات على جهازك. إن تطبيق 

Instagram مجاني.

(iii) ونشر الصورة مصحوبة بالهاشتاغ Weibo قم بتسجيل الدخول في حسابك على :Weibo عبر
املطلوب وغيره من املعلومات. ويجب أن تتأكد من أن خيار "املشاركة مع" مضبوط على وضع "عام" قبل 
نشر الصورة. ويجب أن يكون لديك حساب نشط على Weibo للمشاركة عبر هذه الطريقة. وإن لم يكن 
لديك حساب على Weibo، بإمكانك إنشاء حساب عن طريق زيارة www.weibo.com. إن حسابات 

Weibo مجانية.

(iv) عبر البريد اإللكتروني: كما يمكنك إرسال الصورة بأعلى دقة لها بالبريد اإللكتروني إلى
shotoniphone@apple.com بتنسيق امللف 

"firstname_lastname_iphonemodel". ويجب أن يكون لديك عنوان بريد إلكتروني صالح 
للمشاركة عبر هذه الطريقة. 

يمكن إرسال الصور مباشرة بعد التقاطها بواسطة iPhone أو تعديلها من خالل أدوات التعديل من Apple في 
تطبيق الصور أو باستخدام برنامج خارجي. وإن قمت بتعديلها فيجب عليك ذكر التطبيقات أو الفالتر املستخدمة في 

تعليق الصورة. وال يجب استخدام أي جهاز آخر بخالف جهاز iPhone اللتقاط الصورة. ويشار لكافة املعلومات 
والصور املقدمة بشكل جماعي هنا باسم "عمليات اإلرسال" أو بشكل فردي باسم "عملية اإلرسال". ويجب أن تمتثل 
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عمليات اإلرسال بقيود املحتوى املحددة أدناه. تحتفظ الجهات الراعية بالحق في إلغاء أو تعديل هذه املسابقة في حال 
تلقي عدد غير كاف من املشاركات التي تلبي الحد األدنى من معايير التحكيم. 

يتعهد كل مشارك من خالل مشاركته بما يلي ويضمنه فيما يتعلق بعملية اإلرسال الخاصة به: (أ) 
يعتبر املشارك هو املالك الوحيد والحصري لعملية إرساله؛ (ب) ولن تنتهك عملية اإلرسال أي حقوق 

(بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، أي حقوق ملكية فكرية) ألطراف خارجية؛ (ج) وأن أي 
أطراف خارجية تظهر في عملية اإلرسال قد منحت املشارك املوافقة املناسبة لتصويرها واستخدامها 

كما هو مسموح هنا؛ (د) وأن كافة املعلومات التي يقدمها املشارك هنا صحيحة ودقيقة. وتحتفظ 
الجهة الراعية بالحق في طلب إفصاحات / تخويالت من أي طرف خارجي مدرج في أي من عمليات 

اإلرسال في أي وقت، دون دفع أي مبالغ أو مقابل من قبل الجهة الراعية. وقد يؤدي اإلخفاق في إنتاج 
إفصاحات / تخويالت أطراف خارجية كاملة (إن وجدت) في استبعاد عملية اإلرسال وإلغاء التأهيل 

من املسابقة، وفقاً للتقدير الفردي واملطلق للجهة الراعية. 

يمثل تقديم عملية إرسال بمثابة موافقة من املشارك في منح الجهة الراعية ترخيصاً خالياً من حقوق امللكية وغير قابل 
للنقض وغير حصري الستخدام وإعادة إنتاج ونشر وعرض عملية اإلرسال كلياً أو جزئياً، على أساس عاملي، بأي 

شكل أو في أي وسائل إعالم أو تكنولوجيا معروفة حالياً أو تستحدث الحقاً ملدة عام ألغراض تنفيذ املسابقة. وبالنسبة 
ألي رابح فإن تقديم عملية إرسال يعتبر بمثابة موافقة من الرابح على منح الجهة الراعية ترخيصاً غير قابل للنقض 

وحصرياً الستخدام وإعادة إنتاج وتعديل ونشر وإنشاء أعمال مشتقة من عملية اإلرسال هذه وعرضها كلياً أو جزئياً، 
على أساس عاملي، ودمجها في أعمال أخرى بأي شكل أو في أي وسائل إعالم أو تكنولوجيا معروفة حالياً أو 

تستحدث الحقاً طوال املدة القانونية لحماية حقوق الطبع والنشر بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، على أي 
وكل وسائل اإلعالم على اإلنترنت، بما في ذلك مواقع الويب الخاصة بالجهة الراعية وملكياتها وعلى مواقع التواصل 
 Apple وحساب ،Twitter على Apple وحساب ،apple.comو ،Apple Newsroom االجتماعي (مثالً على

على Instagram (@Apple)، وحساب Apple على Weibo، وحساب Apple على WeChat)، وعلى الالفتات 
اإلعالنية، وفي متاجر Apple للبيع بالتجزئة، وأي معارض داخلية في Apple. سيحصل املصورون الذين يلتقطون 

الصور النهائية العشر (10) الفائزة على رسم ترخيص مقابل استخدام تلك الصور على الالفتات اإلعالنية وفي 
قنوات التسويق األخرى لدى شركة Apple. وستشمل أي صورة يتم إعادة إنتاجها اسم املصور بتنسيق يتم تحديده 
من قبل Apple وفقاً لتقديرها الفردي، ولكن بخالف ذلك بطريقة تحمي الحقوق األدبية للمشارك. ومن خالل املشاركة 

فإن املشارك يوافق على تصرف الجهة الراعية في عملية إرساله بأي طريقة قد تنتهك الحقوق األدبية للمشارك، ويوافق 
على عدم تأكيد حقوقه األدبية (أينما يتم االعتراف بهذه الحقوق) فيما يتعلق بتقديمه ضد الجهة الراعية أو املنتسبني 

إليها أو املستخلفني منها أو املفوضني منها.

وال يسمح بأية أجهزة و/أو برامج مشاركة آلية. ولن يتم االعتراف باستالم املشاركات أو إعادتها. وال تعتبر الجهة 
الراعية مسؤولة عن املشاركات املفقودة أو املتأخرة أو غير املقروءة أو املسروقة أو غير الكاملة أو غير الصالحة أو 

املبهمة أو املرسلة دون طوابع كافية أو املُساء توجيهها أو التالفة فنياً أو املشوشة، والتي ستكون غير مؤهلة، كما أنها 
ليست مسؤولة عن أي مشاكل من أي نوع سواء أكانت ميكانيكية أو بشرية أو إلكترونية. وستكون النماذج الكاملة 

فقط مؤهلة. ولن يعتبر دليل اإلرسال بمثابة دليل لالستالم من قبل الجهة الراعية. 

2. تواريخ البدء/االنتهاء. تبدأ املسابقة الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت املحيط الهادي (الساعة 8:01 صباحاً 
بتوقيت غرينتش) يوم 22 يناير، 2019 وتنتهي الساعة 11:59 مساًء بتوقيت املحيط الهادي يوم 7 فبراير، 2019 

(7:59 صباحاً بتوقيت غرينتش يوم 8 فبراير 2019) ("مدة املسابقة"). 
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3. األهلية. املشاركة مفتوحة فقط للمقيمني القانونيني في بلد إقامتهم والذين ال تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو عن سن 
الرشد في هذا البلد اعتباراً من تاريخ االشتراك والذين كانوا يملكون جهاز iPhone قبل 22 يناير، 2019. وهي 

غير مسموح بها في كيبيك وفي األماكن األخرى التي تحظرها أو تفرض عليها ضرائب أو تنفذ قيوداً قانونية لحظرها. 
لن يكون أي من موظفي أو مسؤولي أو مديري Apple Inc. وشركاتها التابعة، أو شركاتها الفرعية، أو شركائها، أو 

وكاالت اإلعالن والدعاية، أو املصنعني، أو املوزعني ملواد املسابقة وأفراد أسرهم املباشرين (الوالدين، األطفال، األخوة، 
األزواج) أو أعضاء نفس منزل املوظفني/املسؤولني/املديرين (سواء أكانوا أقارب أم ال) مؤهلني للمشاركة. 

4. التوجيهات اإلرشادية وقيود املحتوى: من خالل املشاركة يوافق كل مشارك على أن عملية إرساله تتوافق مع 
قيود املحتوى املنصوص عليها أدناه ("قيود املحتوى") وأن الجهة الراعية، وفقاً لتقدير الفردي، يجوز لها أن تزيل أي 

عملية إرسال وتلغي تأهيل أي مشارك من املسابقة إذا اعتقدت، وفقاً لتقديرها الفردي، أن عملية إرسال املشارك ال 
تتوافق مع قيود املحتوى. 

قيود املحتوى: 

يجب أال تحتوي عملية اإلرسال على مواد تخالف أو تنتهك أي حقوق ألي طرف آخر، بما في ذلك على سبيل •
املثال ال الحصر، حقوق الطبع والنشر، أو العالمة التجارية، أو الخصوصية، أو الدعاية، أو غيرها من حقوق 

امللكية الفكرية أو الحقوق املدنية؛  

ويجب أال تنقص عملية اإلرسال بأي شكل من األشكال من الجهة الراعية أو أي شخص أو طرف آخر؛•

ويجب أال تحتوي عملية اإلرسال على مواد غير مالئمة أو غير الئقة أو فاحشة أو مؤذية أو تشهيرية أو •
افترائية أو بذيئة؛

ويجب أال تحتوي عملية اإلرسال على مواد تشجع على التعصب أو العنصرية أو الكراهية أو األذى ضد أي •
مجموعة أو فرد أو تشجع على التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو اإلعاقة أو 

امليول الجنسية أو العمر؛ 

ويجب أال تحتوي عملية اإلرسال على مواد غير قانونية أو تنتهك أو تخالف القوانني أو القواعد أو، إن وجد، •
األخالق االشتراكية ألي سلطة قانونية حيث يتم إنشاء عملية اإلرسال؛ 

ويجب أال تشجع عملية اإلرسال العقاقير غير القانونية أو األسلحة (أو استخدام أي مما سبق)، أو أي •
أنشطة قد تبدو غير آمنة أو خطرة أو أي برنامج سياسي أو رسالة سياسية؛

ويجب أن تكون عملية اإلرسال متوافقة مع صورة وقيم الجهة الراعية وأن تكون متوافقة مع الغرض من •
املسابقة وتلبيه. 

يقر كل مشارك بأن املشاركني اآلخرين قد يكونون استخدموا أفكاراً و/أو مبادئ في عمليات إرسالهم مشابهة في 
فكرتها أو مبدأها ملا هو مدرج في عملية إرسال املشارك. ويفهم كل مشارك ويوافق على أنه لن يكون له الحق في أي 

مطالبة ضد أي من املشاركني اآلخرين أو الجهة الراعية والتي قد تنشأ عن أي هذا التشابه ولن يكون له الحق في أي 
تعويض ناتج عن هذا التشابه. 
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تعتبر قرارات الجهة الراعية نهائية وملزمة في كافة األمور املتعلقة بهذه املسابقة بما في ذلك، على سبيل املثال ال 
الحصر، تفسير هذه القواعد الرسمية وتطبيقها. ومن خالل املشاركة في املسابقة، يوافق املشاركون بشكل كامل وغير 

مشروط على االلتزام بهذه القواعد وبقرارات الحكام، والتي ستكون نهائية وملزمة في كافة األمور املتعلقة بهذه 
املسابقة.

5. تحديد الرابحني. بعد غلق مدة املسابقة وحتى حوالي 21 فبراير، 2019، سيتم تقيم جميع عمليات اإلرسال 
املؤهلة من قبل هيئة من الحكام املؤهلني والذين يملكون الخبرات والتجربة ذات الصلة املتعلقة بالتصوير. وسيتم إجراء 
الجوالت األولية من التقييم من قبل الجهة الراعية ومن ينوب عنها، بينما سيتم إجراء الجوالت األخيرة من قبل محترفي 

التصوير واملديرين التنفيذيني األوائل في Apple. وسيتم تقييم كافة عمليات اإلرسال بناًء على معايير التقييم 
متساوية الوزن التالية ("معايير التقييم"): (أ) اإلبداعية، (ب) واستخدام ميزات iPhone، (ج) واألسلوب. 

6. الجائزة (الجوائز). سيتم عرض عشر (10) صور رابحة على Apple Newsroom، وقنوات Apple على 
Instagram، وapple.com، وفي متاجر Apple للبيع بالتجزئة، وعلى الفتات إعالنية في جميع أنحاء العالم، 

حسب ما تحدده الجهة الراعية وفقاً لتقديرها الفردي. وال يمكن تحويل الجائزة، وليس لها بدائل وال يمكن استبدالها 
بالنقود. سيحصل الفائزون على رسم ترخيص مقابل استخدام الصور على الالفتات اإلعالنية وفي قنوات التسويق 

.Apple األخرى لدى شركة

7. اإلشعار. في أو حوالي 26 فبراير، 2019، سيتم اإلعالن عن الرابحني على Apple Newsroom وسيتم 
إشعارهم برسالة مباشرة (أو بطريقة مناسبة أخرى حسب طريقة املشاركة) وسيتعهدون، عند الطلب، بتوقيع وإعادة، 

حيثما يكون قانونياً، إفادة باألهلية، و/أو إفصاح مسؤولية/دعاية، و/أو اتفاقية ترخيص خالل خمسة (5) أيام عمل من 
اإلشعار بالجائزة. وعالوة على ذلك، قد يطالب الرابحني بإرسال إفصاحات / تخويالت من أي وكل األطراف الخارجية 
التي تظهر في عمليات إرسالهم. وإذا تعذر االتصال بأي رابح خالل خمسة (5) أيام عمل من أو محاولة إشعار (أو 
املدة األطول أو عدد املحاوالت املطلوبة من القانون املعمول به)، وإذا تمت إعادة أي جائزة أو إشعار بجائزة باعتباره 

غير قابل للتسليم، أو إذا رفض أي رابح جائزته، أو في حال عدم االمتثال بقواعد ومتطلبات املسابقة هذه فسيتم 
استبعاد هذه الجائزة وقد يتم منحها لعملية اإلرسال ذات أعلى درجات تالية. وعند استبعاد الجائزة، لن يتم منح أي 

تعويض. 

8. الشروط. لن تكون الجهة الراعية مسؤولة في حال عدم استخدام عملية اإلرسال ألي سبب. ويجوز قص عمليات 
اإلرسال، و/أو تعديلها، و/أو إعادة تنسيقها، و/أو إعادة ترتيبها، و/أو دمجها مع مواد أخرى وفقاً لتقدير الجهة الراعية 

الفردي واملطلق. ويتحمل الرابحون وحدهم مسؤولية أي وكل الضرائب الفيدرالية والتابعة للوالية واملحلية. وتعتبر 
املشاركة في املسابقة و/أو قبول الجائزة بمثابة تصريحاً من كل رابح لتقوم الجهة الراعية باستخدام اسمه، و/أو 

عنوان (املدينة والوالية)، و/أو مظهره، و/أو صورته، و/أو لوحته، و/أو صوته، و/أو معلومات سيرته الذاتية، و/أو عملية 
إرساله، و/أو أي بيانات صرح بها كل رابح فيما يتعلق باملسابقة أو الجهة الراعية ألغراض الدعاية واإلعالن دون 

إشعار أو تعويض إضافي، باستثناء الحاالت التي يحظرها القانون. ويتنازل الرابحون عن كل حقوق معنوية أو ما 
يشابهها أو يعادلها ويوافقون على عدم تأكيدها فيما يتعلق بمشاركتهم، في جميع أنحاء العالم. وحيثما يكون قابالً 

للتنفيذ: من خالل املشاركة، يوافق املشاركون والرابحون على إبراء ذمة الجهة الراعية ووكاالت اإلعالن والترويج 
الخاصة بها وشركاتها األم، والشركات التابعة لها، وشركاتها الفرعية، وشركائها، وممثليها، ووكالئها، واملستخلفني 

منها، واملفوضني منها، وموظفيها، ومسؤوليها، ومديريها (بشكل جماعي باسم "الكيانات املبرأ ذمتها")، من أي وكل 
مسؤولية عن خسارة أو ضرر أو تلف أو إصابة أو تكلفة أو نفقات أياً كانت، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر، 

ضرر املمتلكات، و/أو اإلصابة الشخصية، و/أو الوفاة التي قد تحدث أثناء التحضير للمسابقة أو السفر لها أو 
االشتراك فيها، أو حيازة الجائزة، و/أو قبولها، و/أو استخدامها أو إساءة استخدامها، أو املشاركة في أي نشاط 

متعلق باملسابقة، وأي مطالبات قائمة على حقوق الدعاية، أو التشهير، أو انتهاك الخصوصية، أو انتهاك حقوق الطبع 
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والنشر، أو انتهاك العالمة التجارية، أو أي سبب آخر إلقامة دعوى متعلقة بامللكية الفكرية. سيتم استبعاد املشاركني 
الذين ال يمتثلون لهذه القواعد الرسمية أو يحاولون التدخل في هذه املسابقة بأي شكل من األشكال. ولن تكون الجهة 

الراعية مسؤولة إذا تعذر إقامة املسابقة أو إذا تعذر منح أي جائزة بسبب إلغاء السفر، أو التأخير، أو املقاطعة بسبب 
القضاء والقدر، أو حرب، أو كوارث طبيعية، أو الطقس، أو أعمال إرهابية.

9. الشروط اإلضافية. تحظر أي محاولة للمشاركة بخالف املنصوص عليه في القسم 1 أعاله، وال يسمح بأي طرق 
آلية أو مبرمجة أو روبوتية أو ما شابه. ال تتحمل الجهة الراعية وشركاتها الفرعية وشركاؤها ووكاالت الترويج واإلعالن 

الخاصة بها املسئولية عن األعطال الفنية، أو أعطال األجهزة، أو األعطال البرامجية، أو الهاتفية أو غيرها من 
االتصاالت أو أخطائها من أي نوع، أو اتصاالت الشبكة املفقودة أو غير املتوفرة، أو موقع الويب، أو اإلنترنت، أو 

إتاحة مزود خدمة اإلنترنت، أو التدخل البشري غير املصرح به، أو ازدحام حركة املرور، أو التقاط معلومات املشاركة 
بشكل غير كامل أو غير دقيق (بغض النظر عن السبب) أو عمليات اإلرسال عبر الكمبيوتر املخفقة أو غير املكتملة أو 

املشوشة أو املؤجلة والتي قد تحد من قدرة الشخص على املشاركة في املسابقة، بما في ذلك أي إصابة أو ضرر 
يلحق بكمبيوتر املشارك أو أي شخص آخر فيما يتعلق باملشاركة في هذه املسابقة أو تنزيل أي مواد في هذه املسابقة 
أو ينتج عن ذلك. وتحتفظ الجهة الراعية بالحق، وفقاً لتقديرها الفردي، في إلغاء هذه املسابقة أو إنهاؤها أو تعديلها أو 

تمديدها أو تعليقها (وفقاً لتقديرها املطلق)، في حال تسبب فيروس، أو أخطاء، أو تدخل بشري غير مرخص به، أو 
احتيال أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرتها في فساد أو التأثير على اإلدارة أو األمن أو العدالة أو حسن سير 
املسابقة. وفي هذه الحاالت، تختار الجهة الراعية الرابحني من كل املشاركات املؤهلة املستلمة قبل و/أو بعد (إن كان 

مناسباً) القرار الذي اتخذته الجهة الراعية. وتحتفظ الجهة الراعية بالحق، وفقاً لتقديرها الفردي، في استبعاد أي 
شخص ترى، وفقاً لتقديرها الفردي، أنه يتالعب بعملية املشاركة أو تنفيذ املسابقة أو تشغيل موقع الويب. ويجوز للجهة 
الراعية حظر أي مشارك من املشاركة في املسابقة أو ربح جائزة إذا قررت، وفقاً لتقديرها الفردي، أن املشارك املذكور 

يحاول تقويض التنفيذ املشروع للمسابقة عن طريق الغش، أو االختراق، أو الخداع، أو غير ذلك من املمارسات غير 
العادلة (بما في ذلك استخدام برامج املشاركة اآللية) أو يعتزم إزعاج املشاركني اآلخرين أو ممثلي الجهة الراعية أو 

اإلساءة لهم أو تهديدهم أو مضايقتهم.

تحذير: أي محاولة من أي مشارك إللحاق الضرر عن عمد بأي موقع ويب أو تقويض التنفيذ املشروع للمسابقة قد 
يكون انتهاكاً للقوانني الجنائية واملدنية، وفي حال القيام بهذه املحاولة، تحتفظ الجهة الراعية بالحق في املطالبة 

بتعويض من هذا الشخص إلى أقصى حد يسمح به القانون.

في حالة وجود أي نزاع حول أي عملية إرسال، سيعتبر صاحب الحساب املخول لعنوان البريد اإللكتروني أو حساب 
التواصل االجتماعي املستخدم للتسجيل هو املشارك ويجب عليه االمتثال لهذه القواعد الرسمية. ويعد "صاحب 

الحساب املخول" هو الشخص الطبيعي املعنّي لحساب التواصل االجتماعي أو عنوان البريد اإللكتروني املنطبق من 
قبل مقدم خدمة اإلنترنت، أو مقدم خدمة على اإلنترنت، أو منظمة أخرى مسؤولة عن تعيني عناوين البريد اإللكتروني 

للمجال املرتبط بالعنوان املرسل. وقد يطالب أي مشارك بإظهار دليل على كونه صاحب الحساب املخول.

10. حدود املسؤولية؛ وإخالء املسؤولية عن الضمانات. 

حيثما كان قابالً للتنفيذ، ال تخضع هذه املسابقة للجوء للقضاء. 

حيثما كان قابالً للتنفيذ، لن تكون الكيانات املبرأ ذمتها مسؤولة في أي حال من األحوال عن أي أضرار أو خسائر من 
أي نوع، بما في ذلك األضرار املباشرة أو غير املباشرة أو العرضية أو الالحقة أو العقابية الناشئة عن وصولك إلى 

املوقع و/أو استخدامه و/أو املشاركة في املسابقة، و/أو التنزيل من أي مواقع مرتبطة باملسابقة و/أو طباعة املواد التي 
تم تنزيلها منها. ودون تحديد ملا سبق، يتم توفير هذه املسابقة وجميع الجوائز "كما هي" دون ضمان من أي نوع، 
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صريح أو ضمني، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر، الضمانات الضمنية لصالحية العرض في السوق، 
واملالءمة لغرض خاص، وعدم التعدي. وقد ال تسمح بعض السلطات القضائية بتحديد أو استبعاد املسئولية عن 

األضرار العرضية أو التبعية أو استبعاد الضمانات الضمنية، ولهذا قد ال تنطبق عليك بعض القيود أو االستثناءات 
املذكورة أعاله. لذا تحقق من قوانينك املحلية عن أي قيود بشأن هذه القيود أو االستثناءات.

11. النزاعات؛ والقانون الحاكم. 

حيثما كان قابالً للتنفيذ، تتنازل األطراف عن كل الحقوق للمحاكمة في أي إجراء تم إعداده فيما يتعلق بهذه القواعد 
الرسمية، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر، املسابقة. 

حيثما كان قابالً للتنفيذ، يتم تسوية أي خالف أو ادعاء ينشأ عن هذه القواعد الرسمية و/أو املسابقة أو تتعلق بها عن 
طريق التحكيم امللزم وفقاً لقواعد التحكيم التجاري لرابطة التحكيم األمريكية. ويتم التحكيم في أي خالف أو ادعاء من 

هذا القبيل على أساس فردي، وال يجوز توحيده في أي تحكيم مع أي ادعاء أو خالف من جانب أي طرف آخر. ويتم 
إجراء التحكيم في والية كاليفورنيا. 

حيثما يكون قابالً لإلنفاذ، تحكم وتفسر هذه القواعد الرسمية وتفسر شروطها وفقاً لقوانني والية كاليفورنيا بغض النظر 
عن قواعدها لتنازع القوانني. يقدم األطراف بشكل ال رجعة فيه وتوافق على السلطة القضائية الحصرية ومكان محاكم 

الوالية واملحاكم الفدرالية الواقعة في مقاطعة سانتا كالرا بوالية كاليفورنيا أو األقرب إليها، في أية أمور ال تخضع 
للتحكيم على النحو املنصوص عليه في هذه القواعد الرسمية و/أو فيما يتعلق بإدخال أي حكم على قرار تحكيم فيما 

يتعلق بهذه القواعد الرسمية و/أو املسابقة. وتوافق األطراف على عدم إثارة الدفاع بأن "املحكمة غير مناسبة".

12. استخدام البيانات. ستقوم الجهة الراعية بجمع بيانات شخصية عن املشاركني عبر اإلنترنت، وفقاً لسياسة 
https://www.apple.com/legal/ خصوصيتها. لذا يرجى مراجعة سياسة خصوصية الجهة الراعية على
privacy/en-ww/. ومن خالل املشاركة في املسابقة، يوافق املشاركون هنا على جمع الجهة الراعية واستخدامها 

ملعلوماتهم الشخصية، ويقرون بأنهم قرأوا سياسة خصوصية الجهة الراعية وقبلوها. 

13. قائمة الرابحني. للحصول على قائمة بالرابحني، زُر https://www.apple.com/newsroom أو ارسل 
بريداً إلكترونياً إلى shotoniphone@apple.com قبل 1 مارس، 2019.
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