 .1مقدمة
شروط الخدمة هذه تنظم استخدامك لموقعنا على األنترنت َون أم تي دوت كوم ، http://www.OneMT.com
وجميع البرامج ،المنتجات ،األلعاب ،العناصر والخدمات المتوفرة ،الظاهرة أو المعروضة من خالل هذا الموقع
( اختصارا "خدمة") .الخدمة مملوكة ويتم تشغيلها من قبل شركة َون أم تي المحدودة (  ،)OneMT Limitedوهي
شركة مسجلة في الصين .مكتبنا المسجل يقع في الشارع الصناعي 166 ،متنزه أعمال التقنيات العالية  ،فوزهاو،
مقاطعة فوجيان ،جمهورية الصين ( Industrial Road, 611 High-Tech Business Park, Fuzhou,
.)Fujian Province, The Republic of China.

 .2تعريفات
"منتج/ات ون أم تي" (") )"OneMT Product(sتستخدم كاختصار أللعابنا ومنتجاتنا على اإلنترنت المنشورة
من قبل َون أم تي نيابة عن أطراف ثالثة.
المراجع "إليقاف" أو " وقف" الحساب تشمل الحظر المؤقت أو الدائم للحساب أو إسكات/تعطيل الحساب .إذا أسكت
حسابك ،بإمكانك مواصلة اللعب ولكنك لن تستطيع استخدام الدردشة النصية المجانية .إذا تم حظر حسابك ،لن تستطيع
الدخول إلى الحساب وسيتم إنهاء جميع التراخيص التي منحت لك مسبقا الستخدام منتجات َون أم تي .هذا يعني أنك
ستخسر حسابك ،شخصياتك/هوياتك أو أي عناصر أو أموال في اللعبة .يمكنك إيجاد المزيد من المعلومات حول متى
سيوقف َون أم تي حسابك في قسم إحدى عشر ( )66من هذه الشروط واألحكام

.

"محتوى ال ُمستخدِم" يعنى جميع المعلومات من أي نوع (بما في ذلك النص ،الصور ،الفيديو ،المعلومات والرسائل)
التي قام المستخدم برفعها أو إرسالها من خالل أو فيما يتعلق بمنتجات َون أم تي .قد تتضمن منتجات َون أم تي
عناصر اجتماعية تتيح لالعبين التواصل والدردشة مع العبين آخرين.الرسائل المتبادلة بين الالعبين ،سوا ًء بشكل
خاص من خالل نظام الرسائل في اللعبة أو من خالل المنتديات العامة ،مشمولة بهذا التعريف لمحتوى المستخدم.
"العمالت االفتراضية" تستخدم لوصف العمالت التي يمكن شراؤها في اللعبة في منتجات محددة من َون أم تي.
المزيد من المعلومات حول العمالت االفتراضية يمكن إيجادها في القسم الثاني عشر ( )61من هذه الشروط واألحكام.
عرفة في السياق أدناه.
المصطلحات األخرى ُم ّ

 .3قابلية تطبيق الشروط واألحكام
الرجاء قراءة هذه الشروط واألحكام بعناية .إنه مشروط الستخدامك أحد منتجات َون أم تي أن توافق على هذه
الشروط واألحكام بكليتها/بكاملها .إذا لم توافق على أي جزء ،الرجاء عدم استخدام منتج َون أم تي.
ال تستخدم منتج َون أم تي قبل أن تكون مقتنعا وموافقا على هذه الشروط واألحكام جميعها/كاملة.

 .4التغييرات على الشروط واألحكام
قد نقوم بتغيير هذه الشروط واألحكام وفقا( :أ) لتغييرات في القوانين المطبقة/النافذة( ،ب) لمتطلبات رقابية أو أمنية،
(ج) لمواثيق/مدونات الممارسة أو اإلشراف ذو العالقة( ،د) لتغييرات تقنية على أحد منتجات َون أم تي ،و (ه)
لتحسين الوضوح والتوافق/االنتظام.
الرجاء القيام بفحص الشروط واألحكام كلما استخدمت أحد منتجات َون أم تي .سوف نتعامل مع استمرارية استخدامك
ألحد منتجات َون أم تي بمثابة موافقة/قبول لهذه التغييرات من تاريخ سريان مفعولها (كما هو ظاهر أعاله)

 .5السالمة وإساءة االستخدام
نحن في حل من أي التزام (وال نقوم) بمراقبة محتوى المستخدم .يجب أن تكون واعيا/مدركا للمخاطر المحتملة َج ّراء
استخدام خدمة تتضمن محتوى مستخدم مكثف .قد يكون محتوى المستخدم غير دقيق ،قديم/عفى عليه الزمن ،أو
خالفا لذلك غير مالئم .نحن ال نستطيع أن نضمن بأن يلتزم المستخدمون بشروطنا وأحكامنا ،قواعدنا أو خالفا لذلك
التصرف بطريقة الئقة .يتوجب عليك عدم افتراض كون الشخص هو/هي من يدّعية/ا .يتوجب عليك عدم التواصل،
على مسؤؤليتك الخاصة ،مع أي مستخدم خارج أحد منتجات َون أم تي.
إذا كنت ضحية العتداء أو سلوك غير الئق أو تلقيت أي اتصال آخر غير مرغوب به  ،يجب عليك اإلبالغ عن هذا
السلوك غير المالئم من خالل مفتاح "إبالغ عن إساءة" في اللعبة بعد الضغط على العبارة المسيئة والسعي للحصول
على مساعدة خارجية ،على سبيل المثال من األبوين أو سلطات إنفاذ القانون .إذا استمرت معاناتك من المشاكل ،أو لم
تكن راضيا ،عليك بالتالي التوقف عن استخدام منتج/ات َون أم تي ذو العالقة.

 .6حسابك والرخصة
لكي تستخدم العديد من عناصر منتجات َون أم تي ،نطلب منك إنشاء حساب .نقوم بمنح حاملي الحسابات
الصالحة/الشرعية رخصة غير حصرية ،غير قابلة لإلحالة/النقل ،شخصية ومحدودة يمكن إبطالها في أي وقت،
لتتمكن من استخدام منتجات َون أم تي ولتشبك/تتصل بخادماتنا لتستخدم منتجات َون أم تي ألغراض غير تجارية بما
يتوافق مع هذه الشروط واألحكام .منتجات َون أم تي وأي برامج مصاحبة مرخصة ،ليست مباعة .رخصتك ال تمنحك
أي صفة أو ملكية لمنتجات َون أم تي.
عندما تقوم بإنشاء حساب ألحد منتجات ون أم تي ،قد يطلب منك اختيار اسم مستخدم .يجب عليك عدم اختيار اسم
مستخدم ينتهك حقوق أي طرف ثالث ،يقلد طاقم ون أم تي أو مستخدمين آخرين ،يثير التشويش بشكل متعمد ،عدوانيا،
عنصريا ،بذيئا/منحال ،مؤذيا ،محظورا أو خالفا لذلك غير مالئم ويخرق متطلبات اسم المستخدم المحددة في الموقع
أو في قوانين منتجات ون أم تي .نحتفظ بالحق ،وفقا لرؤيتنا الخاصة ،في إجراء تقييمات ،تغيير أي اسم مستخدم ألي
سبب أو القيام بأي أفعال نعتقد بأنها مالئمة.
أنت توافق على أن تحتفظ بمعلومات حسابك آمنة في جميع األوقات وأن ال تقوم بكشفها ألي شخص آخر .أنت
مسؤوال عن نشاطات جميع األشخاص الذين يستخدمون معلومات حسابك للدخول إلى حسابك .لكي تضمن أمن
معلومات حسابك ،يجب الحفاظ على جهازك خاليا من الفيروسات والشيفرات الكيدية/المؤذية بما يشمل أحصنة

طروادة ،الديدان ،القنابل الزمنية/الموقوتة ،البرمجيات الخبيثة ،وبرامج التجسس .طاقم موظفي ون أم تي الحقيقييين
لن يطلبوا منك تزويدهم بمعلومات حسابك مطلقا.
إذا كنت تعتقد بأن شخصا قد سرق معلومات حسابك أو خالفا لذلك تمكن من الدخول لحسابك ،يجب عليك تسليم طلب
استعادة حساب من خالل موقع منتج ون أم تي.

 .7حقوق الملكية والملكية الفكرية
العالمة التجارية َون أم تي (®  ،)OneMTالعالمة التجارية انتقام السالطين (® )Revenge of Sultans
والعالمة التجارية ارتقاء الملوك (  )Rise of the Kingsهي عالمات مسجلة و/أو غير مسجلة لشركة َون أم تي
المحدودة في الصين ،دبي ودول أخرى .جميع العالمات التجارية من الطرف الثالث هي ملكية أصحابها المعنيين.
يجب عليك عدم القيام بنسخ تصميم ،تحليل أو تعديل أي من برامج زبائن ون أم تي بأية طريقة كانت (باستثناء المدى
المسموح به من قبل القوانين النافذة) .يجب عليك عدم استخدام نسخة معدلة/محسنة من برامج الزبائن أو أن تحاول
نسخها ،إحالتها أو منح تراخيص فرعية لها .يجب عليك عدم إنشاء أو تزويد أية وسائل أخرى قد ت ُمكن من لعب أي
من منتجات ون أم تي من قبل الغير (بما في ذلك ،وليس حصريا ،برامج الخادم/الزبون أو برامج محاكاة الخادم
البديلة أو المعدلة) .الرجاء العلم أن أي نشاطات من هذا القبيل قد تشكل أفعاال مدنية شائنة/خاطئة و/أو اعتداءات
إجرامية ،وأننا نحتفظ بالحق بالقيام بما يلزم في الظروف التي نعلم بأن مثل هذه االعتداءات يتم ارتكابها.
المواد (بما في ذلك وليس حصريا المعلومات ،البرامج ،البيانات ،النص ،الصور ،الرسوم البيانية ،الصوت والفيديو)
المدرجة في أي منتج ون أم تي من قبلنا ،أو نيابة عنا ،محمية بحقوق الطبع/التأليف والنشر (لشركاؤنا التجاريين
/المزودين /المروجين أو مانحي التراخيص) وحقوق الملكية الفكرية األخرى .عليك أن ال تستخدم أي من هذه المواد
أو أي منتج من ون أم تي إال بما يتوافق مع هذه الشروط واألحكام وألغراض االستخدام الشخصي (بمعنى ،غير
التجاري) فقط.
جميع حقوق الملكية الفكرية والحقوق األخرى في شخصية/هوية لعبة ،حساب ،محتوى ،عملة افتراضية أو عناصر
افتراضية في منتجات ون أم تي هي ملكية وستبقى ملكية ون أم تي و/أو مانحي تراخيصها .أنت فقط حائز على إذن
محدود (يمكن إلغائه في أي وقت) الستخدام مثل هذا المحتوى أو منتج ون أم تي ،يخضع ويتوافق هذا اإلذن مع هذه
الشروط واألحكام.
بالرغم من أي شىء قد يتناقض مع هذه الوثيقة ،أنت تقر وتوافق بأنك ال تمتلك أي حق ملكية ،صفة أو أي حقوق
ملكية أخرى في أي منتج ون أم تي أو حساب ،وأنك زيادة على ذلك تعترف وتوافق بأن كل الحقوق في حساب أو
على الحساب يجب أن تكون مملوكة أو عائدة لمصلحة ون أم تي.
ال تعترف ون أم تي بأية مزاعم /ادعاءات( :أ) بإحاالت عناصر افتراضية أو عمالت افتراضية تنفذ خارج قوانين أحد
منتجات ون أم تي( ،ب) إحاالت الحسابات ،أو (ج) مبيعات ،مهاداة أو عمليات اتجار في العالم الحقيقي ألي شىء
يبدو على أنه أو له أصول في أحد منتجات ون أم تي.
تحتفظ ون أم تي بالحق لوقف عرض أحد منتجات ون أم تي أو جز ًء معينا من أحد منتجات ون أم تي في أي وقت
سوا ًء بشكل مؤقت أو دائم ،وعند ذلك ستكون أي رخصة ممنوحة لك الستخدام أحد منتجات ون أم تي أو جزء تبعا

لذلك ا منتهية أو معلقة أوتوماتيكيا .في مثل هذه الحالة ،ال يجب أن يُطلب من ون أم تي لتزويد أموال ،منافع أو أي
تعويضات للمستخدمين المرتبطين بمثل تلك العناصر الموقوفة لمنتج ون أم تي ما لم يكن ذلك مطلوبا بالقانون.
 .8القوانين
يجب عليك االلتزام بالنسخة الحالية من القوانين ،اإلرشادات ،مدونات السلوك أو التعليمات المحددة في أي منتج من
ون أم تي بما في ذلك قوانين ألعابنا .قوانين األلعاب النافذة مدمجة على نحو صريح في هذه الشروط واألحكام .أي
استخدام ألحد منتجات ون أم تي غير متوافق مع قوانين األلعاب يتجاوز نطاق الرخصة الممنوحة من قبل هذه
الشروط واألحكام ويعتبر محظوراً.
 .9محتوى المستخدم
يجب أن تتوافق مع وأن تكون ملتزما بسياسات وقوانين منتج ون أم تي فيما يتعلق بمحتوى المستخدم ،بما يشمل
سياستنا لمعايير المحتوى المنصوص عليها في القسم الحادي عشر ( )66أدناه.
نحتفظ بالحق دون إشعار أو إعادة تمويل في تسجيل ،تعليق ،إزالة أو شطب محتوى مستخدم أو الكشف للسلطات ذات
العالقة عن أي محتوى مستخدم إذا( :أ) كان المحتوى موضوع شكوى( ،ب) اعتبرنا أنه يخرق شروطنا وأحكامنا
(بما في ذلك سياستنا لمعايير المحتوى) أو قوانين منتج ون أم تي( ،ج) اعتبرنا أن مثل تلك الخطوات تحمينا أو تحمي
كب جرما أو فعال مدنيا مشينا/غير قانونيا( ،ه) طلب منا القيام بذلك بالقانون أو من السلطة ذات
اآلخرين( ،د) ارت ُ َ
العالقة.
إذا كنت راغبا بإبالغ ون أم تي حول شبهة بعبارة مهينة محتواة في هذا الموقع أو تعتقد بأن المادة قد تم التعامل معها
بطريقة تشكل انتهاكا لحقوق ملكيتك الفكرية ،الرجاء مخاطبة مكتبنا المسجل أعاله كتابيا موضحا التالية:
 .6تفاصيل التواصل معك ،شاملة اسمك الكامل ،اسم الالعب (إذا كان ذلك ممكنا) ،عنوانك البريدي ،رقم
هاتفك وبريدك اإللكتروني.
 .1التفاصيل الكاملة للمادة موضوع الشكوى والسبب وراء الشكوى.
 .3الرابط الدقيق والكامل للمكان الذي وجدت فيه المادة.
 .4إذا كان الطلب يتعلق بحقوق الطبع/التأليف والنشر ،قم بتوفير دليل على أنك حامل الحق أو تصريحا
مشفوعا بالقسم ،يخضع لعقوبة الحنث باليمين ،بأنك حامل الحق ] أو ممثال مخوال[.
الرجاء وسم الرسالة بأنها لعناية "فريق المخالفات في قسم دعم الزبائن" وتأكد من أن الرسالة موقعة ومؤرخة.

بإمكانك إزالة المحتوى الذي قمت أنت بنشره على أحد منتديات منتج ون أم تي .يمكن القيام بذلك من خالل عنصر
التحرير في منتج ون أم تي .إذا احتجت للمساعدة في هذا ،الرجاء االتصال ب ون أم تي عبر قسم خدمة الزبائن في
ى من المنشورات العامة قد ال يضمن اإلزالة الكاملة
موقع منتج ون أم تي المعني .يجب أن تعي بأن إزالة محتو ً
والشاملة للمحتوى المنشور.

 .61سياسة معايير المحتوى
سياسة معايير المحتوى هذه تنص على متطلباتنا التي تنطبق على محتوى المستخدم الخاصة بك .هذه السياسة تطبق
إضافة لصفحة اإلنترنت الخاصة بسياسات محتوى المستخدم ،مثل أي سياسات حول منشورات المنتديات ،الدردشات
من خالل اللعبة والرسائل النصية الخاصة أو السياسات األخرى في مواقعنا على اإلنترنت من وقت آلخر.
إضافة للموافقة على االلتزام بحرفية هذه السياسة ،أنت تتعهد أيضا بااللتزام بالروح المعنوية التي تقف فيما وراءها.
يجب عليك عدم تشجيع أو مساعدة أي مستخدم آخر على خرق هذه السياسة .أنت وحدك المسؤول عن محتوى
المستخدم الخاص بك بما في ذلك أي محتوى مستخدم تنشره على أي ويكي  wikiأو منتدى.
محتوى مستخدم:
 يجب أن:
 .1يكون دقيقا ،كامال ،مرفوعا أو مرسال بنية حسنة ومتوافقا مع جميع القوانين المعمول بها ،اإلجراءات
ومدونات السلوك ،و
 .1يرفع أو يرسل فقط عندما تمتلك الحق في مثل ذلك المحتوى ،تمتلك اإلذن المناسب من مالك الحق ،أو
خالفا لذلك أن تكون مفوضا بالقانون.
 ال يجب أن:
 .1يكون غيابيا ،مثيرا للكراهية ،تحريضيا ،مثيرا للضيق (داعيا للتحرش) ،فاضحا جنسيا أو مخادعا أو
مزورا بأية طريقة،
 .1يروج للعنف أو التمييز ،يروج أو يصادق على أي نشاط غير قانوني أو خالفا لذلك يكون مرفوضا،
يكون منتقصا من الكرامة أو أن يكون غازيا لحقوق الفرد في الخصوصية،
 .1ينتهك الملكية الفكرية أو حقوق أي أطراف ثالثة ،بما في ذلك حقوق الطبع والنشر ،العالمات التجارية،
حقوق قواعد البيانات ،أي حقوق تتعلق بالسرية أو أي حقوق مشابهة،
يحاول أن أو ينتحل/يقلد أي شخصية أو يسىء تمثيل شخصيتك ،التبعية أو االرتباط بأي شخص آخر.
 .1يشتمل على ارتباطات/روابط تشعبية مع مواقع أطراف ثالثة،
يحتوي فيروسات ،أحصنة طروادة ،ديدان ،قنابل موقوتة ،مسجالت مفاتيح الدخول ،برامج تجسس،
برامج إعالنية أو أي برامج ضارة أو شيفرات حاسوبية مشابهة مصممة بقصد التأثير على تشغيل أي
برامج جهاز ،أقراص صلبة أو شبكات،
 .1يكشف تفاصيل تمكنك أو تمكن أي شخص آخر من تشخيصك أو االتصال بك خارج اللعبة (مثل ،اسم
العائلة ،العنوان البريدي/اإللكتروني أو رقم الهاتف)،
 .1له أي أغراض تجارية ،و
 .1يحتوي بريد قمامة ،عشوائي ،بيع هرمي أو مشاريع مشابهة.
أنت توافق على أن قيامك بتسليمنا أي مواد من أي نوع (بما في ذلك وليس حصريا ،الدردشات المنشورة) ألي غرض
مرتبط بأي منتج ون أم تي ،فإنك تمنحنا ترخيصا غير حصري ،دائم/أبدي ،غير قابل للنقض ،عالمي ،خاليا من الرسوم
لنستخدم ،نعدل ،ننسخ ،لنقوم بأداء علني ،لنكشف ،لنعيد التنسيق ،نترجم ،نقتبس (كليا أو جزئيا) ونوزع مثل محتوى
المستخدم هذا ألي غرض ،مع العلم بأن ون أم تي لن تستخدم محتوى مستخدم بما ينتهك سياسة الخصوصية .أنت توافق
على التنازل عن أي حقوق أخالقية بالمدى الذي يسمح به القانون بأنك لن تقوم بسحب ما قمت بتسليمه أو أن تحاول استيفاء
مقابل لقاء استخدامه .زيادة على ذلك ،فإنك تتعهد بأنك حامل الحق الحصري فيما يتعلق بما قمت بتسليمه وأن ما سلمته ال
يخرق بأية طريقة حقوق أي شخص أو كيان آخر.

 .11ون أم تي توقف حسابك
إذا اعتبرنا ،متصرفين بعقالنية ،أنه:
أ .قد اخترقت أو تخترق شروطنا وأحكامنا أو أي من قوانين منتج ون أم تي،
ب .كان هناك نشاطا مشبوها ،أو غير قانوني ،أو
ت .كان ضروريا لوقف أو منع أي ضرر أو تدمير لنا ،ألي من منتجات ون أم تي ،لالعبين اآلخرين أو
للجمهور العام.
قد نقوم في أي وقت )i( :بوقف (كما هو معرف أعاله) أي حساب أو جميع الحسابات لمنتجات ون أم تي )ii( ،تقييد
الوصول لرفع أي محتوى أو أي عنصر أو خدمة )iii( ،تقييد الوصول ل أو شطب عملة افتراضية أو أي شىء
اكت ُسب بواسطة عملة افتراضية .قد ينتج عن هذه األفعال خسارة أموال حقيقية دفعت في تعامالت محظورة ،مثل
المتاجرة بالحساب .إذا قمنا باتخاذ أي من األفعال أعاله ،فلك الحق في االستئناف.
نحن ال نضمن التزويد المستمر ألي من منتجات ون أم تي .عبر إشعار سببي إليك ،قد تقوم ون أم تي نتثبيط أي
حساب وأنت تقر وتوافق بأنك لست مخوال/مستحقا ألي إعادة تمويل بأية مبالغ تم دفعها فيما يتعلق بالحساب.

 .12العمالت االفتراضية والعناصر االفتراضية
في منتجات محددة ل ون أم تي ،نقوم بالطرح للبيع (أو وفقا لرؤيتنا المنفردة ،بمثابة ترويج مجاني) عمالت
افتراضية ،العمالت االفتراضية يمكن إستيفاؤها (بمعنى استخدامها) الكتساب سلع/خدمات رقمية محددة ،التي نصفها
أدناه ك "عناصر" .إذا كنت تحوز على عملة افتراضية من ون أم تي ،يجب عليك فحص فيما إذا تمت إضافتها بشكل
صحيح لحسابك وإبالغنا مباشرة في حال لم يتم ذلك.
الرجاء مالحظة أن العمالت اإلفتراضية تخضع لقيود مهمة جدا:
قد تنتهي صالحية العمالت اإلفتراضية إذا لم تقم باستيفائها في غضون فترة زمنية محددة بعد الحيازة ،لذلك يجب أن
تستوفي هذه العمالت بالسرعة الممكنة .فترة الصالحية هي ما نحدده عندما تحوز على العملة اإلفتراضية أو ،إذا لم
نحدد سقفا ً زمنيا ،اتنا عشر ( )61شهرا ً من تاريخ الحيازة.
طالما لم نقل خالفا لذلك على موقعنا ،العمالت اإلفتراضية يمكن استيفاؤها في عالم اللعبة حيثما حزت عليها .كل
منتج من ون أم تي ( )OneMTقد يحتوي على واحدة أو اكثر من العمالت اإلفتراضية ما لم يُنص خالف لذلك،
كل عملة إفتراضية مستقلة وغير قابلة للتبديل بعمالت إفتراضية أخرى في نفس منتج ون أم تي ( .)OneMTقد نقوم
نحن في أي وقت وبمحض إرادتنا المنفردة بتغييرأوإزالة أي عنصر يمكن حيازته باستخدام عملة إفتراضية ،وأيضا
تغيير قيمة/مبلغ العملة اإلفتراضية المطلوب/ة لحيازة عنصر معين .يمكنك فقط استيفاء العمالت اإلفتراضية لعناصر
في عرض في وقت االستيفاء.
ليس للعمالت اإلفتراضية أي قيمة موروثة وهي ليست ملكيتك الخاصة ،عندما تقوم بشراء أو استالم عمالت
إفتراضية ،فأنت ال تملك العمالت اإلفتراضية .خالفا لذلك ،تشكل العمالت اإلفتراضية مقياسا لمدى رخصتك في منتج
ون أم تي ( .)OneMTعلى نحو مشابه ،أي رصيد من العمالت اإلفتراضية يظهر في حسابك ال يشكل رصيدا
حقيقيا أو يعبر عن أي قيمة مالية مخ ّزنة.

نحن ال نقوم بتوفير أي أموال نقدية أو نعيد تمويل عملة إفتراضية أو عناصر (باستثناء المطلوبة بالقانون) والعمالت
اإلفتراضية والعناصر ليس لها أية قيمة مالية في العالم الحقيقي .العمالت اإلفتراضية هي الستخدامك الشخصي فقط.
ال يجب أن تبيعها أو تحولها أو أن تجعلها متاحة ألي شخص آخر أو محاولة عمل ذلك ،أو تشجيع أي شخص آخر
على القيام بهذه األشياء .العملة اإلفتراضية و العناصر اليمكن أيدا استيفاءها لقاء أموال حقيقية ،أو بضائع أو اي
عنصر له قيمة مالية ،وال يمكن وراثتها .قد نفرض قيودا أخرى بخصوص حيازة أو استيفاء عملة افتراضية
وع ناصر .على سبيل المثال ،قد نضع سقفا لقيمة عملة افتراضية يمكن حيازتها ،حجزها او استيفاءها في أي فترة
زمنية محددة أو قد نفرض قيودا بنا ًء على بلد إقامتك.
لنجنب الشك  ،ليس للعمالت اإلفتراضية قيمة مالية ،وال تحقق فائدة ،إال إذا تم طلبها بالقانون ،وهي ،إال إذا كان
خالفا لذلك مطلبا قانونيا ،غير قابلة لالستيفاء أو إعادة التمويل ألي مبلغ من النقود أو قيمة مالية من ون أم تي
( )OneMTفي أي وقت.
تحنفظ ون أم تي ( )OneMTبحق تقييد الوصول ،حذف ،تخفيض قيمة وتسييل عملة افتراضية )6( :إذا قمت بإساءة
استخدام العملة االفتراضية أو خرقت أي من هذه الشروط واألحكام )1( ،إذا تم منح العمالت اإلفتراضية بالخطأ؛ ()3
إذا كانت الدفعة مقابل العمالت اإلفتراضية قد تمت اعادتها او خالفا لذلك قد تم الغاؤها او عكسها ،أو ( )4إذا
استخدمت العمالت االفتراضية للقيام بأي نشاطات احتيالية أو غير قانونية.
تحتفظ ون أم تي ( )OneMTبحق تقييد الوصول ل أو خذف عنصر )6( :إذا أسأت استخدام العناصر أو خرقت أيا
من هذه الشروط واألحكام ) 1( ،إذا كانت العناصر قد تم شراؤها باستخدام عمالت افتراضية منحت بطريق الخطأ ،أو
( ) 3إذا كانت دفعة لعملة افتراضية قد استخدمت لشراء العناصر قد تمت إعادتها أو خالفا لذلك قد ألغيت أو قد تم
عكسها .إضافة لذلك ،العناصر التي تمت حيازتها عن طريق استيفاء العمالت االفتراضية قد تنتهي صالحيتها بعد
فترة زمنية ،والمفترض أن تكون اثنا عشر ( )61شهرا من تاريخ الحيازة .زيادة لذلك ،قد تحوز العناصر على قيود
محددة ،أو أن تكون مستهلكة أو منتهية في سياق استخدامك لمنتج ون أم تي (.)OneMT
قد نقرر في أي وقت إنهاء برنامج العمالت اإلفتراضية ،بشكل جزئي أو كلي لكل أو أي واحد من منتجاتنا ون أم تي
( .)OneMTقبل أن نحذف العمالت اإلفتراضية غير المستخدمة ،سوف نسعى لإلتصال بك إلعطائك أربعة أسابيع
الستيفائها.
إذا بقي حسابك الي منتج ون أم تي ( )OneMTساكنا (أعني ،غير مستخدم) لفترة تتجاوز اثنا عشر ( )12شهراً،
وكان هناك عمالت إفتراضية غير مستوفاة في حسلبك ،قد نختار إيداع حسابك بعناصر بقيمة مماثلة لهذه العمالت
منتهية الصالحية .سوف نسعى لإلتصال بك عبر البريد اإللكتروني قبل اتخاذ هذا اإلجراء.
 .13سياسة إعادة التمويل
نحن سعداء بمراجعة طلبات إعادة التمويل على أساس كل حالة على حدة .على العكس من ذلك ،إعادة التمويل ليست
ممكنةً دائما ألسباب متعددة.
ما لم يكن مطلوبا بالقانون ،لن نقوم بإعادة أي مبالغ مدفوعة متعلقة بالعمالت اإلفتراضية:
 إذا كنت ضحية نصب في اللعبة ،حيث يوجد هناك العديد من التحذيرات حول تجنب هذا في منتجات ون أم
تي (( )OneMTبالرغم من ذلك ،سوف نساعدك إلستعادة حسابك).
 إذا تم حظرك من أحد منتجات ون أم تي ( )OneMTالنتهاكك هذه الشروط واألحكام ،أي قواعد ألي منتج
ون أم تي ( )OneMTأو سياسة محتوى المستخدم.
 عندما توقف ون أم تي ( )OneMTعرض منتجات ون أم تي ( )OneMTأو أنك قررت الغاء حسابك.

الرجاء مالحظة أن إعادة التمويل تعطى/تتم وفقا لتقدير ون أم تي ( )OneMTوحدها.
 .64سياسة الخصوصية
شروط سياسة الخصوصية مدمجة في هذه الوثيقة عن طريق اإلحالة .للحصول على وصف لكيفية استخدام معلوماتك
الشخصية ،الرجاء مشاهدة سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
 .61تشغيل/توظيف منتجات ون أم تي ()OneMT
سوف نستعمل مساع معقولة للحفاظ على تشغيل منتجات ون أم تي ( )OneMTوتصحيح اإلخطاء بأسرع وقت
ممكن .تحتفظ ون أم تي ( )OneMTبالحق لتعديل ،بما في ذلك ،التحديثات المنتظمة ،منتجات ون أم تي ()OneMT
وقد نضطر الى تعليق عمل منتج ون أم تي ( )OneMTبدون اشعار باإلصالح ،الصيانة ،التطوير ،األمن أو أي
سبب آخر .إذا حصل ذلك ،سوف نبذل أقصى ما بوسعنا لضمان أن يكون التعليق قصيرا قدر اإلمكان .ال نستطيع
قبول المسؤولية حول مثل هذه التعليقات ،اإلنقطاعات أو األخطاء الناجمة عن ظروف خارجة عن سيطرتنا.
 .16مواقع الطرف الثالث والتقنيات
قد تتضمن منتجات ون أم تي ( )OneMTروابط مواقع على اإلنترنت أو تقنيات أخرى ُمزودة من قبل أطراف
ثالثة تشمل مواقع /تقنيات تمكنك من الدفع عن طريق وسائل الدفع التي تقدمها أطراف ثالثة .نحن ال نقدم وعودا
حول هذه المواقع أو المحتوى الخاص بها ،هذه المنتجات أوالخدمات تقع خارج نطاق سيطرتنا.
أي مواقع ألطراف ثالثة أوتقنيات مقترحة هي غير ُمصادق عليها ،مسيطر عليها أو تم التحقق منها من قبل ون أم
تي ( . )OneMTال تضمن ون أم تي ( )OneMTأن أي تقنيات مقترحة سوف تعمل على جهازك أو تكون
خالية/نظيفة من الفيروسات .أي اقتراحات يتم عرضها ليست ضمانة من أي نوع ،وشركة ون أم تي ()OneMT
ليست مسؤولة عن أي خلل/انقطاع ،مشكلة ،ضرر ،فقد/خسارة بيانات ،تكلفة أو إزعاج ناجم عن المواقع المقترحة
أو التقنيات .لن تقدم ون أم تي ( )OneMTأي دعم ألي مواقع أو تقنيات ليست ملكيتها .ال تمارس ون أم تي
( )OneMTسيطرتها على حقوق التأليف والنشر ،براءة االختراع أو توافق على أو شرعية العالمات التجارية
للمواقع المقترحة أو التقنيات.
 .17مسؤولياتنا ومسؤوليتك القانونية
تقدم منتجات ون أم تي ( )OneMTتقدم على أساس " كما هي" و " ما هو متاح" .نحن ال نضمن أن تتمكن من
الوصول أو من استخدام منتج ون أم تي ( )OneMTفي الوقت والمكان وفقا الختيارك أو أن يكون منتج ون أم تي
غير منقطع أو خال من األخطاء .بنا ًء عليه ،ون أم تي ( )OneMTليست مسؤولة تجاهك عن أي خسارة أو ضرر
قد يستجد/يبرز ،على سبيل المثال ،عدم القدرة على األداء ،عدم الوفرة أو الهشاشة األمنية لمنتج ون أم تي
( )OneMTأو عن اعتمادك على الجودة ،الدقة ،أو موثوقية منتج ون أم تي (.)OneMT
تخلي ون أم تي ( )OneMTمسؤوليها عالنية عن أي خسارة أو ضرر ناجم عنا أو عن موظفينا أو وكالئنا في
الظروف حيث (أ) ال يوجد خرق لواجب قانوني لرعاية مستحقة لك من قبلنا أو من قبل أي من موظفينا أو وكالئنا؛
(ب) مثل هذه الخسارة أو الضرر ليست نتيجة منطقية متوقعة ألي خرق؛ أو (ج) مثل هذه الخسارة أو الضرر تتعلق
بعمل تجاري .باستخدامك منتجات أو خدمات معروضة من قبل ون أم تي ( ،)OneMTأنت توافق على التنازل عن
أي واجب قانوني برعاية مستحقة لك من قبل ون أم تي ( ،)OneMTإلى أقصى حد يسمح به من قبل القانون.

مسؤولية ون أم تي ( )OneMTتجاهك للخسارات أو األضرار التي تكبدتها فيما يتعلق بمنتج ون أم تي
( )OneMTأو هذه الشروط ال يجب أن تتجاوز المبلغ الذي دفعته ل ون أم تي ( )OneMTخالل الستة ( )6أشهر
السابقة لظهور سبب الفعل .بالرغم مما سبق ،ال يوجد في هذه الشروط واألحكام ما يمنع أو يحد من مسؤولية ون أم
تي ( )OneMTعن أي خسارة أو ضرر ،إلى الحد الذي ال يمكن لمثل هذه المسؤولية تحت أي قانون مطبق أن يتم
استبعادها أو تقييدها.
سوف تتحمل أنت المسؤولية عن أية خسارة أو ضرر نتكبده بسبب خرقك هذه االتفاقية أو إساءة استخدام منتج ون
أم تي (.)OneMT
ال يوجد في هذه الشروط واألحكام ما يؤثر على حقوقك القانونية كمستهلك.
 .18مجمل عام
هذه الشروط واألحكام وأي وثيقة مدمجة باإلحالة تشكل مجمل اإلتفاقية بين األطراف فيما يتعلق بجوهرها وتلغي أي
شروط وأحكام سابقة بين األطراف فيما يتعلق بمثل هذه األمور .الحدود ،االستثناءات و القيود في هذه الشروط واألحكام
يجب أن يسري مفعولها لمصلحة مانحي التراخيص ل ون أم تي ( )OneMTوالوارثين واألوصياء .العناوين الرئيسية
أعاله هي لإلرشاد وليست ملزمة .إذا قصرنا في تطبيق أي شرط من هذه الشروط واألحكام ،ال يجب أن يمنعنا هذا
التقصير من تطبيق هذا الحكم (أو أي حكم مماثل) في فرصة الحقة .إذا وجد واحد من هذه األحكام من قبل محكمة على
أنه غير قانوني ،نحن نوافق على أن تسعى المحكمة إلنفاذ نوايا األطراف كما هي مبينة في الشرط ،على أن تبقى األحكام
األخرى نافذة بمجمل قوتها .قد نقوم بنقل كل أو جزء من حقوقنا أو واجباتنا بموجب/الخاضعة لهذه اإلتفاقية شرط أن نقوم
بخطوات مقبولة لضمان أن ال تكون حقوقك بموجب هذه اإلتفاقية قد تم التحيّز ضدها.بما أن هذه االتفاقية شخصية بالنسبة
لك ،يجب عليك عدم القيام بإحالة أي من حقوقك أو واجباتك الخاضعة لها بدون موافقتنا الخطية المسبقة .هذه الشروط
واألحكام تخضع للقانون الصيني وأي نزاع يتعلق بها أو بمنتجات ون أم تي ( )OneMTسوف يبت فيه فقط من قبل
محاكم الصين.
 .19الشكاوى
إذا كنت غير راض عن هذا الموقع أو عن أي مظهر منه ،الرجاء التواصل مع قسم دعم الزبائن في موقع منتج ون أم تي
( )OneMTعلى اإلنترنت .إذا كنت غير سعيد بمخرجات شكواك ،الرجاء مخاطبة مكتبنا المسجل أعاله خطيا مع
تزويدنا بالمعلومات التالية :اسمك ،اسم المستخدم ،عنوان بريدك اإللكتروني ،التفاصيل الكاملة لشكواك ،أحد استجابات
ون أم تي ( )OneMTالسابقة لشكواك وسبب عدم موافقتك على المخرجات .الرجاء وسم رسالتك بعبارة لعناية
" فريق شكاوى دعم الزبائن".

