
 القواعد الرسمیة لمسابقة (YouTube NextUp) لعام 2019

 

فقط تسري محظورة. تكون حیثما الغیة المشاركة وتصبح بها. الفوز أو المسابقة هذه في لالشتراك ضروریة شراء عملیات أي هناك                      لیست

والكویت واألردن ومصر والبحرین الجزائر ذلك: في (بما أفریقیا وشمال األوسط الشرق في المقیمین (YOUTUBE) محتوى مبتكري                   على

هذه على جانبك من موافقة بمثابة المشاركة تكون فقط). والعراق وتونس والسعودیة وعمان والمغرب المتحدة العربیة واإلمارات                   ولبنان

  القواعد الرسمیة.

 

متطلبات لجمیع المستوفون المشتركون خاللها یقوم المهارة على تعتمد مسابقة هي ("المسابقة") 2019 لعام (YouTube NextUp)                  مسابقة

إلى (ُیشار ضروریة مقالیة أسئلة (3) ثالثة عن ویجیبون ("القناة") بهم الخاصة (YouTube) لقناة ورابط مشاركة نموذج بتقدیم                    األهلیة

الرسمیة القواعد هذه على الموافقة علیك یتعین المسابقة، في ولالشتراك "المشاركة"). بمصطلح مًعا المشاركة ونموذج والقناة                  "المقاالت"

  ("القواعد"). وسیتم تقییم كل مشاركة مقدمة للمسابقة وسیتم اختیار الفائزین طبقًا لهذه القواعد. انظر أدناه للحصول على كامل التفاصیل.

 

تقدیم أن على المشترك ویوافق القواعد. هذه على الموافقة "المشترك") أو ("أنت" علیك یتعین المسابقة، في لالشتراك الملِزم : االتفاق .1                    

المسابقة، في مشاركة أیة تقدیم على اإلبقاء أو و/ تقدیم له یجوز وال القواعد. هذه على موافقته على یدل تقدیمها على اإلبقاء أو و/                          مشاركته

ملزمًا اتفاقًا القواعد هذه وُتمثل بها. ویلتزم القواعد هذه على یوافق لم ما القواعد، هذه في موضحة جائزة أیة على للحصول أهًال ُیعد ال                          كما

  قانونًا بین المشترك والجهة الراعیة (المحدد أدناه) فیما یتعلق بالمسابقة.

 

Cherry برونو(901 سان أفینیو، شیري 901 بالعنوان الكائنة ،(YouTube, LLC) شركة المسابقة رعایة یتولى الراعیة : الجهة .2                 

  YouTube") ،(Avenue, San Bruno, CA 94066" أو "الجهة الراعیة").

 

حتى 2019 تموز، یولیو/ 22 یوم غرینیتش بتوقیت ظهرًا 12:00 الساعة من ابتداًء المشاركات قبول عند المشاركة تبدأ المسابقة : مدة .3                     

تحدید عن المسؤولین هم المشتركون ویكون المسابقة"). ("مدة 2019 آب، أغسطس/ 25 یوم غرینیتش بتوقیت مساًء 11:59                   الساعة

 المنطقة الزمنیة في  الوالیة القضائیة الخاصة بكل منهم.

 

 4. األهلیة : یتعین على المشترك في وقت تقدیم مشاركته وطوال مدة المسابقة االلتزام بما یلي:

 

ولبنان والكویت واألردن ومصر والبحرین الجزائر ذلك: في بما أفریقیا، وشمال األوسط الشرق في قانوني بشكل مقیًما فرًدا یكون أن (1)                     

لمحل القضائیة الوالیة في الرشد سن عن عمره یقل أال و(2) فقط)؛ والعراق وتونس والسعودیة وعمان والمغرب المتحدة العربیة                     واإلمارات

منشئ یكون أن و(4) أدناه)؛ به مسموح هو كما "فریق" ضمن یكون أن (باستثناء مجموعة في كعضو ولیس كفرد یتقدم أن و(3)                        إقامته؛

آالف 10 بین یتراوح ما تضم وأن الدخل تحقیق خاصیة القناة هذه ضمن یكون أن ویجب به الخاصة القناة على فیدیو أ فالم برفع یقوم                          محتوى

عناصر جمیع في المشاركة یستطیع أن و(6) ویب؛ كامیرا لدیه تتوفر أن و(5) المسابقة؛ في اشتراكه تاریخ في مشترك ألف و100                       مشترك

و(7) 6)؛ البند في أدناه الموضح التعریف (حسب نهائیًا فائزًا اختیاره حالة في التفاصیل) لمعرفة أدناه الوارد "الجائزة" بند (انظر                      البرنامج

عدم مع االستخدام بشروط تمامًا ملتزمًا یكون أن الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما جید وضع في (YouTube) لحساب مالكًا یكون                         أن

مشاركته تقدیم تاریخ قبل األقل على فیدیو مقاطع (3) ثالثة رفع قد یكون أن و(8) الملكیة حقوق النتهاك حسابه ضد مقدمة بالغات أي                         وجود

  ("مقاطع فیدیو التقییم").

 

متطلبات تستوفي واحدة قناة في معًا یعملون أفراد بأنه الفریق وُیعّرف ("الفریق"). أفراد من فریق المسابقة في یشارك أن یجوز                      الفرق:

فاعًال مشاركًا الفریق أعضاء من عضو كل یكون أن ویجب المشاركة. أو التسجیل والشركات للمؤسسات یحق وال أعاله. الموضحة                     األهلیة

كل جانب من الفاعلة المساهمة یثبت دلیل بتقدیم المطالبة في بالحق الراعیة الجهة وتحتفظ نفسها. للمسابقة المقدمة القناة وإعداد تطویر                      في
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بالمسابقة. المتعلقة الجوانب كافة في لتمثیله الفریق أعضاء من واحد فرد تحدید الفریق من وسُیطلب القناة. في الفریق أعضاء من                      عضو

تتم لم ما الفریق، عن بالنیابة المشاركة وتقدیم بالتسجیل قام الذي الفریق بعضو خاصة اإلشارات جمیع تكون القواعد، هذه                     وألغراض

 اإلشارة إلى خالف ذلك.

 

وشاغلو والوكالء والممثلون والمقاولون الداخلیون والمتدربون والمدراء والمسؤولون الموظفون المسابقة هذه في للمشاركة مؤهل غیر                 وُیعد

منهم بكل الخاصة والترویجیة اإلعالنیة والوكاالت والتابعة والفرعیة األم والشركات ،(YouTube) لشركة التابعون الرسمیون                الوظائف

وشركاء واألزواج واألبناء واإلخوة (اآلباء المباشرین األسرة وأفراد الراعیة") للجهة التابعة "الكیانات بمصطلح مجتمعین إلیهم                 (ُیشار

للكیانات ال) أم أقرباء أكانوا (سواًء المعیشیة األسرة وأفراد إقامتهم) مكان عن النظر بغض حیاتهم وشركاء وأزواجهم منهم، لكل                     الحیاة

  التابعة للجهة الراعیة.

 

 وتحتفظ الجهة الراعیة بالحق في التحقق من األهلیة والفصل في أي نزاع في أي وقت.

 

المسابقة، في لالشتراك بها. الفوز أو المسابقة هذه في لالشتراك ضروریة شراء عملیات أي هناك لیست المسابقة: في االشتراك كیفیة .5                     

المسابقة") ("موقع http://www.youtube.com/nextup.html الموقع وزیارة األهلیة متطلبات كافة استیفاء المشترك على             یتعین

بقناته الخاص URL عنوان تقدیم المشترك على ویتعین وتقدیمها. مشاركته الستیفاء الموقع على المنشورة التعلیمات واتباع المسابقة مدة                    أثناء

و2) ممیزة، قناة قناته تجعل التي واألمور المسابقة في مشاركته سبب عن مقالة (1 قصیرة: مقاالت (4) أربعة وإعداد YouTube موقع                       على

و4) اإلناث؟، لمجتمع كقدوة نفسك في تفكر كیف عن ثالثة مقالة و3) ،(YouTube) موقع على اإلناث اصوات تمثیل أهمیة عن ثانیة                       مقالة

حالة في علیها سیعمل التي العمل) وتطویر المحتوى واستراتیجیة اإلنتاج مهارات المثال سبیل (على قناتك لتحسین خطتك عن رابعة                     مقالة

تكون أن ویمكن .7 البند في إلیه والمشار أسبوع مدار على سیقام الذي المحتوى منشئي معسكر عمل ورشة في للمشاركة نهائًیا فائًزا                        اختیاره

200 عن المقالة زیادة حالة وفي األكثر. على كلمة (200) مائتي من ومؤلفة العربیة أو اإلنكلیزیة باللغة مكتوبة الثالثة المقاالت من مقالة                        كل

 كلمة، فلن ُیعتد سوى بأول 200 كلمة.

 

أغسطس/ 25 یوم غرینیتش بتوقیت مساًء 11:59 الساعة قبل المشاركة ُتستلم أن ویجب المسابقة؛ مدة خالل وقت أي في المشاركات                      ُتقبل

في (بما آخرین لحقوق منتهكة أو مزیفة أو معدلة أو مكتملة غیر أو مقروءة غیر أو متأخرة كانت إذا الغیة المشاركات و تكون .2019                         آب،

البرامج مثل المؤتمتة الوسائل من وسیلة أیة استخدام خالل من ُقدمت أو االحتیال طریق عن علیها الحصول تم أو تالفة أو الملكیة) حقوق                         ذلك

سواًء التقدیم ، عملیة إتالف إلى تؤدي طریقة بأیة أو احتیالیة بطرق تقدیمها تم أو (البوت) اآللي الحاسب برامج أو الماكرو وحدات أو                        النصیة

  أكان ذلك بشكل كلي أو جزئي، حسب التقدیر المطلق للجهة الراعیة.

 

یدیرها أو و/ یملكها التي القنوات أو و/ اإللكتروني البرید عناوین عدد عن النظر بغض شخص لكل (1) واحدة بمشاركة المشاركات                       ُتقید

المشترك امتالك حالة وفي قناة. ألیة المقرر الحد على زیادة إلكتروني برید أو شخص أي من المقدمة المشاركات استبعاد وسیتم                      المشترك.

من مقدمة المشاركات جمیع وستعتبر القنوات. تلك من واحدة بقناة تتعلق واحدة مشاركة سوى تقدیم له یجوز فال قناة، من ألكثر إدارته أو                         و/

القواعد، بهذه االلتزام علیه یتعین والذي االشتراك، وقت في المقدم اإللكتروني البرید عنوان یملك الذي به المصرح الحساب صاحب                     جانب

البرید ذلك عنوان یملك الذي به المصرح الحساب صاحب أنه یثبت ما تقدیم بالمسابقة المحتمل الفائز من ُیطلب قد االنطباق، حالة                       وفي

أو اإلنترنت خدمات مزودي أحد قبل من إلكتروني برید عنوان له المخصص الشخص هو به" المصرح الحساب و"صاحب                    اإللكتروني.

 مزود خدمة عبر اإلنترنت أو أیة مؤسسة أخرى مسؤولة عن تخصیص عنوان البرید اإللكتروني للمجال.

 

الراعیة) الجهة تحددها (كما به الخاصة (YouTube) قناة قیاسات على بناء مشاركة كل تقییم سیتم المسابقة، مدة نهایة في النقاط: تسجیل .6                      

إلى وتنتقل النهائیة" للمنافسة "متأهلة لتكون نقاط تسجیل قیاسات بأعلى مشاركة 12 أعلى اختیار سیتم للتقدیم. السابقة أشهر 6 الـ فترة                       في

 جولة التحكیم كما وردت في القسم 7.
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النهائیة للمنافسة متأهل متسابق لكل تقییًما الراعیة الجهة ستضع ،6 القسم في وردت كما النقاط تسجیل مرحلة اكتمال عند التحكیم : جولة .7                      

التي التالیة، التحكیم معاییر على بناًء التقییم فیدیو ومقاطع مقاالتك ذلك في بما مشاركتك تقییم سیتم النهائیة، للمنافسة تأهلت إذا                      ومشاركته.

على والقدرة الفنیة/اإلنتاجیة المهارات تطویر في االستمرار وفرصة المبتكر والمحتوى واإلبداع األصالة األهمیة: في جمیعها                 تتساوى

یجب للشك، وتجنبًا التحكیم"). "معاییر بمصطلح جمیعًا إلیها (ُیشار مشاركتك من یتضح حسبما والتمیز، الجمهور إلى قصة رسالة/                    إیصال

وإرشادات www.youtube.com/t/terms الرابط على الموضحة (YouTube) استخدام لشروط مستوفیة التقییم فیدیوهات تكون              أن

.www.youtube.com/yt/policyandsafety/communityguidelines.html الموضحة على الرابط (YouTube) منتدى  

 

مؤهلین سیكونون والذین نهائیین كفائزین النهائیة للمسابقة متأهًال (12) عشر اثني باختیار الراعیة الجهة ستقوم التحكیم، معاییر                   وباستخدام

وحتى النهائیین"). النهائیون/الفائزین "الفائزون بمصطلح مجتمعین إلیهم (ُیشار أدناه) "الجوائز" بند في (المحددة الجائزة على                 للحصول

كل إلى (ُیشار المشاركة في المذكور اإللكتروني البرید أو الهاتف عبر بالمسابقة محتمل فائز كل الراعیة الجهة ستخطر مؤكًدا، فائزًا                      تكون

فائز كل من وسُیطلب التاریخ. ذلك بعد أو 2019 آب، أغسطس/ 31 في النهائیین الفائزین بین من أنه المحتمل") "الفائز بمصطلح                       منهم

بمقتضى محظورًا ذلك یكن لم (ما إرساله وإعادة الذمة وإبراء األهلیة بیان على والتوقیع (ب) الراعیة الجهة إخطار على الرد (أ)                       محتمل

عمل أیام (3) ثالثة غضون في وذلك ممثلوها ، أو وكالؤها أو الراعیة الجهة تطلبها قد إضافیة ومستندات معلومات أیة وتقدیم (ج)                       القانون)

الزمنیة الفترة تلك غضون في المطلوبة والمستندات المعلومات بتقدیم قیامه أو المحتمل الفائز رد عدم حالة في اإلخطار. محاولة تاریخ                      من

منه بدًال محتمل فائز اختیار یتم وقد أهلیته من وُجرد الجائزة عن تنازل قد أنه عندئٍذ المحتمل الفائز هذا ُیعتبر القواعد، بهذه التزامه عدم                          أو

قد الهاتف طریق عن اإلخطار سُیعتبر القواعد. هذه في الموضحة االختیار معاییر على بناًء اآلخرین المؤهلین المشتركین جمیع بین                     من

الصوتي البرید خدمة على رسالة ترك عند أو ممثلیها) أو وكالئها (أو الراعیة الجهة مع حیة محادثة في المحتمل الفائز یشارك عندما                        وصل

الفائز یرد عندما وصل قد اإللكتروني البرید طریق عن اإلخطار سُیعتبر أوًال. یقع أیهما به، الخاص اآللي الرد جهاز أو المحتمل                       للفائز

هذه في الموضحة األخرى المتطلبات إلى إضافة اإلشعار، متطلبات جمیع تطبیق وسیتم الراعیة. للجهة اإللكترونیة الرسالة على                   المحتمل

  القواعد، على نحو صارم.

 

الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما الخلفیة، فحص نتائج على بناًء نهائي فائز أو محتمل فائز أي استبعاد في بالحق الراعیة الجهة                          تحتفظ

قید زالت ال أو تسویتها تمت قد أكانت سواًء - جنائیة إدانات أو اعتقاالت أي أو بهما المعالجة أو الكحول أو المخدرات على إدمان                          أي

وُتعد المستبعد. المشترك محل لیحل آخر محتمل فائز اختیار یتم قد الحالة، هذه وفي السائقین. ودفاتر سجالت واقع من وذلك                      التحقیق،

  قرارات الجهة الراعیة فیما یتعلق بالتحكیم (بما في ذلك معاییر التحكیم) نهائیة وملزمة.

 

السفر االنطباق حالة وفي أدناه) منهما كل وصف (حسب والمنحة البرنامج عناصر إلى ُیشار البند، هذا شروط مراعاة مع :(12) الجوائز .8                      

 واإلقامة الفندقیة مجتمعین بمصطلح "الجائزة"):

 

(ُیشار(1) بها وااللتزام التالیة البرنامج عناصر جمیع في المشاركة على نهائي فائز كل یوافق الجائزة، قبول بموجب البرنامج:                    عناصر

في الفریق من فقط (2) عضوان یشارك أن یجوز فریًقا، النهائي الفائز كان (إذا البرنامج") "عناصر بمصطلح مجتمعة                    إلیها

 البرنامج، ویجب أن یكون كالهما أعضاء نشطین مساهمین في الفریق) :

 

كانون● دیسمبر/ في محتوى") منشئي ("معسكر القاهرة في أیام خمسة لمدة (NextUp) معسكرات من (1) واحد معسكر                   حضور

  األول 2019.

كل● إلى (ُیشار المنطبقة البرنامج عناصر من أي لمناقشة طلبها حسب الراعیة الجهة مع المجدولة الحیة الفیدیو محادثات                    حضور

المشاركة عدم یؤدي وقد اإللكتروني. البرید عبر الموعد بالتفاصیل/ النهائیین الفائزین إبالغ وسیتم فیدیو"). "محادثة باسم                  منها

  في جمیع محادثات الفیدیو إلى االستبعاد، حسبما یتراءى للجهة الراعیة.
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قبل● ورفعها بها التكلیف یتم التي بإعداده") المكلف "الفیدیو بمصطلح منها كل إلى (ُیشار الفیدیو مقاطع إعداد مهام جمیع                     استكمال

المتطلبات لجمیع مستوفیة بإعدادها المكلف الفیدیوهات جمیع تكون أن ویجب الراعیة. الجهة من المحددة النهائیة                 المواعید

  المتعلقة بالتنسیق والحجم إضافة إلى إرشادات مقاطع الفیدیو المكلف بإعدادها كما تم تقدیمها للفائزین النهائیین.

من● أو معقول بشكل YouTube تطلبها قد التي الضروریة اإلضافیة والمعلومات المستندات جمیع بتقدیم المحدد الموعد في                   القیام

في الفكریة الملكیة حقوق جمیع ملكیة یؤكد الذي الذمة إبراء بیان على التوقیع الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما عنها                        ینوب

 كافة المحتوى الموجود على قناة الفائز النهائي والفیدیوهات المكلف بإعدادها المسندة إلیه والتوقیع على  موافقة لزیارة القاهرة.

 

الفیدیو محادثات أو المحتوى منشئي معسكر واستكمال وتقدیم حضور ذلك في (بما أعاله الموضحة بالشروط االلتزام في اإلخفاق یؤدي                     وقد

في المشاركة في االستمرار على القدرة عدم ذلك في بما الجائزة، على الحصول من الحرمان إلى بإعدادها) المكلف الفیدیوهات                     أو

 عناصر البرنامج وعدم استالم المنحة، حسبما یتراءى للجهة الراعیة.

 

الموضحة(2) البرنامج عناصر متطلبات جمیع استیفاء حالة في فقط ولكن ("المنحة") منحة على أیضًا النهائي الفائز سیحصل                   المنحة:

 في الفقرة (أ) أعاله في الوقت المحدد وااللتزام التام بها على نحو یحوز على رضا الجهة الراعیة. وتتألف المنحة مما یلي:

 

عناصر● جمیع نهایة في تقدیمه وسیتم أمریكي) دوالر 2,000) أمریكي دوالر ألفي تبلغ بالتجزئة بیع بقیمة (1) واحد إنتاج                     طقم

 البرنامج أو قبل نهایتها.  مالحظة: ُتقدم منحة واحدة لكل فریق.

 

وعودة ذهاب (1) واحدة طیران تذكرة قیمة المدینة"، خارج "من نهائي فائز لكل فقط الراعیة، الجهة ستدفع الفندقیة: واإلقامة السفر                      (ج)

ذلك في بما ومنهما، (YouTube) محتوى منشئ معسكر وموقع اإلقامة مكان إلى أمریكي دوالر 800 حتى االقتصادیة الدرجة                    على

فائز لكل ویحق النوع. هذا من (2) تذكرتین فستتلقى (2) فردین من المكونة الفرق أما الطائرة، متن على للتحمیل واحدة حقیبة                       سعر

عوض. أو بدیل أي بتوفیر الراعیة الجهة تقوم لن الحالة هذه في لكن الطیران تذكرة على الحصول رفض المدینة" خارج "من                       نهائي

مع مشتركة فندقیة غرفة في لیاٍل (6) ست إلى مدتها تصل إقامة على المدینة" خارج "من نهائي فائز كل سیحصل ذلك، إلى                        وإضافة

خارج "من بمصطلح وُیقصد أیام. (5) لخمسة الممتدة المعسكر مدة طوال فقط) الجنس نفس (من المدینة" خارج "من آخر نهائي                      فائز

ساعة تتجاوز مدة الجماعي) النقل وسیلة أو (بالسیارة سفره یستغرق أو میًال 50 تبعد مسافة على یعیش نهائي فائز أي                      المدینة"

أن النهائي الفائز على ویجب المحتوى. منشئي معسكر لعقد الراعیة الجهة تحدده الذي (YouTube Space) مرفق مكان عن                    واحدة

على للحصول المشترك أهلیة لتأكید الجائزة قبول من یومًا 30 غضون في یقع بتاریخ مؤرًخا عنوانه یثبت دلیًال الراعیة للجهة                      یقدم

  تذكرة السفر واإلقامة الفندقیة.

قناة في (2) عضوان (أو (1) واحد نهائي فائز یتلقى قد وقرارها، الراعیة الجهة اختیار حسب :2019 لعام (NextUp) تخرج معسكر                       دعوة

اختیار علیها وقع التي القناة لدعوة (المتلقین) المتلقي تحدید تم .2019 لعام (NextUp) تخرج معسكر في للمشاركة دعوة الفرق) إلى                      بالنسبة

الزمني الجدول المعسكر. بعد قناتهم في المستخدمة والمهارات المحتوى منشئي معسكر أثناء المحتوى منشئي حماس على بناء الراعیة                    الجهة

المحددین النهائیین للفائزین التفاصیل ستتوفر الموقع). تحدید (سیتم (YouTube Space) في االستضافة .2019 شتاء إلى خریف                  المبدئي:

 في ختام كل معسكرات (NextUp) لعام 2019 لمنشئي المحتوى.

 

أي في المنحة استالم أو و/ البرنامج عناصر من أي في المشاركة من وحرمانه نهائي فائز أي استبعاد في بالحق الراعیة الجهة                        وتحتفظ

الجهة تكون ولن الجائزة من المتبقیة األجزاء تقدیم یتم فلن البرنامج، عناصر من أي أثناء نهائي فائز أي استبعاد حالة وفي سبب. ألي                         وقت،

في لها مماثل آخر بشيء منها) جزء (أو المنحة استبدال في بالحق الراعیة الجهة وتحتفظ عوض. أو بدیل شيء أي بتقدیم ملزمة                        الراعیة

المنفرد التقدیر حسب الجائزة تفاصیل جمیع وتكون نقدًا. قیمتها صرف أو شخص ألي نقلها أو المنحة استبدال یجوز وال منها. أكبر أو                        القیمة

أو التكالیف أو النفقات أو األضرار عن مسؤولة تكون ال الراعیة الجهة أن النهائیون الفائزون یوافق الجائزة، قبول وبموجب الراعیة.                      للجهة
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ال المثال سبیل على ذلك في بما منها أجزاء أو استخدامها عن العجز أو استخدامها أو الجائزة قبول عن الناجمة نوعها كان أیًا                         الخسائر

عن (سواًء كاذبة أخبار نشر أو السمعة تشویه أو السریة أو العلنیة حقوق أو إتالفها أو بالممتلكات اإلضرار أو الدعاوى أو المطالبات                        الحصر

ولكن القانون، یجیزه حد ألقصى وذلك أخرى، نظریة أیة أو الضمان أو العقود نظریات من نظریة بموجب سواًء قصد)، غیر أو                       قصد

أو التزام أو فعل أو مطالبة أیة أو الراعیة الجهة تعمد أو تقصیر أو إهمال بسبب تكون التي الشخصیة اإلصابة أو الموت حاالت                         باستثناء

أي دون حالها" "على منها) جزء أي (أو الجائزة وُتقدم القواعد. لهذه إهمال عن ناتج انتهاك أي فیه یتسبب ضرر أو إصابة أو                         خسارة

 ضمان، صریح أو ضمني، من جانب الجهة الراعیة.

 
التزامه ضمان عن مسؤوًال نهائي فائز كل وُیعد الضریبیة . والمستندات التقاریر تقدیم عن المسؤولیة النهائیون الفائزون الضرائب : یتحمل .9                  

والشریكة والوكیلة والتابعة األم وشركاتها (YouTube) تكون وال الضریبیة. الملفات تقدیم ومتطلبات المطبقة الضریبیة القوانین                 بكافة

 مسؤولة عن أي خصومات ضریبیة قد تكون الزمة.

 

بما المحلیة واللوائح والقوانین األقالیم والمقاطعات/ الوالیات ولوائح وقوانین الفیدرالیة واللوائح القوانین جمیع العامة : تنطبق الشروط .10                

هذا أن المطلق تقدیرها وفق اعتقدت إذا المسابقة من مشترك أي استبعاد في بالحق الراعیة الجهة وتحتفظ األمریكیة. العقوبات ذلك                      في

أو المضایقات أو العادلة غیر الممارسات من ذلك غیر أو الخداع أو الغش طریق عن المسابقة إجراءات قانونیة تقویض حاول قد                       المشترك

أو األم شركتها (أو (YouTube) شركة أو مشاهدین أو آخرین مشتركین بأي تلحق التي اإلزعاجات أو التهدیدات أو االستخدام                     إساءة

 الشركات التابعة لها).

 

الحقوق ذلك في (بما والصناعیة الفكریة الملكیة حقو ق بملكیة المشترك یحتفظ الراعیة، والجهة المشترك بین فیما الفكریة : الملكیة حقوق .11                    

استالم شروط من شرطًا وُیعد المشترك. بمشاركة یتعلق فیما علیها االطالع یتم التي التقییم فیدیو ومقاطع والمقاالت المعلومات في                     األدبیة)

لإللغاء قابلة وغیر دائمة رخصة لها والشریكة والوكیلة التابعة والشركات األم وشركتها (YouTube) شركة نهائي فائز كل یمنح أن                     الجائزة

وإعادة واستغاللها وبثها وتسمیتها وترجمتها إلیه المسندة بإعدادها المكلف والفیدیوهات مقاالته الستخدام حصریة وغیر ومجانیة                 وعالمیة

منها مشتق عمل وإنشاء علنًا وتنفیذها وتوزیعها ونشرها ونسخها منها والحذف إلیها واإلضافة تنظیمها وإعادة وتعدیلها وتكییفها                   إنشائها

عناصر من أي أثناء بإعدادها الفائز یقوم أو البرنامج عناصر من أي من ُتعد قد أخرى تسجیالت أو أخرى مواد أي أو هي علنًا                          وعرضها

على ذلك في بما الوسائط كافة في فیها) موجودة شابه وما وعروض ومواقع أسماء وأي بها المقترنة والمیزات المواد ذلك في (بما                        البرنامج

ُتبتكر التي أو اآلن (الموجودة المرئیة والصوتیة الصوتیة والوسائط اآللي والحاسب واإللكترونیة الرقمیة الوسائط الحصر ال المثال                   سبیل

أو موافقة أو مراجعة أیة دون أخرى أغراض أي أو التجاریة أو الترویجیة أو الدعائیة لألغراض طریقة وبأیة العالم حول لغة وبأیة                        الحقًا)

ال المثال سبیل على ذلك في بما والترویج، بالدعایة یتعلق فیما ثالث طرف أي أو نهائي فائز ألي تعویض أو إخطار أو جانب من                          نظر

كل ویوافق الترویجیة. لألغراض سبق مما وتجمیعات فیدیو ومقاطع متحركة رسوم وصنع واقتباسات شاشة لقطات أخذ في الحق                    الحصر،

الفیدیوهات أو الفیدیو محتوى في المعنویة" "الحقوق أو األدبیة" "الحقوق بـ التمسك عدم على قانونًا، ممكنًا ذلك كان متى نهائي،                      فائز

والمیزات المواد ذلك في (بما البرنامج عناصر من أي أثناء الُمعّدة األخرى التسجیالت أو األخرى المواد أو المقاالت أو بإعدادها                      المكلف

  المقترنة بها وأي أسماء ومواقع وعروض وما شابه موجودة فیها).

 

بتقییم الراعیة للجهة السماح ألغراض الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما أعاله، الموضحة لألغراض الذكر سابقة الرخصة                     وُتمنح

أجل من نیة بحسن (YouTube) شركة مع سیعمل فإنه نهائیًا فائزًا اختیاره حالة في أنه المشترك یوافق سبق، ما إلى وإضافة                       المشاركات.

التي أو اآلن المعروفة الوسائط كافة في والمجاني والعالمي الدائم (YouTube) الستخدام جمیعًا إتاحتها أو التقییم فیدیوهات من أجزاء                     إتاحة

فیدیوهات "مقتطفات بمصطلح مجتمعة إلیها (ُیشار المستقبل في تنظیمها ولتكرار للمسابقة وللترویج التجاریة غیر لألغراض الحقًا                  ُتبتكر

 التقییم").

 

الهاتف ورقم البریدي والعنوان االسم الحصر ال المثال سبیل على فیها بما الشخصیة البیانات أن على المشترك یوافق الخصوصیة : .12                    
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یجوز وإدارتها. كما المسابقة إجراء ألغراض أخرى صورة بأیة واستخدامها وتخزینها ومعالجتها جمعها یتم قد اإللكتروني البرید                  وعنوان

منطبقة جائزة أیة على للحصول تأهله حالة في هاتفه ورقم البریدي وعنوانه المشترك هویة من للتحقق البیانات هذه استخدام الراعیة                      للجهة

أو المتحدة الوالیات إلى بیاناته نقل على بالمسابقة تتعلق بیانات أي تقدیم طریق عن صراحة المشترك ویوافق الجائزة. هذه لتسلیم                      وأیضًا

یكون ممثلوها أو (YouTube) بها تحتفظ شخصیة بیانات أي حذف أو تعدیل أو مراجعة في الحق للمشترك ویكون البلدان. من                      غیرها

العنوان على (NextUp 2019 Privacy (عنایة: (YouTube) لشركة خطاب إرسال طریق عن وذلك مشاركته في قدمها قد                   المشترك

مشاركتك من المجمعة الشخصیة المعلومات جمیع تكون ذلك، وبخالف .Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066 USA 901                 

.http://www.youtube.com/t/privacy والموضحة على الرابط ،(YouTube) خاضعة لسیاسة الخصوصیة الخاصة بـ 

 

والوكیلة التابعة والشركات األم وشركتها الراعیة الجهة تقوم أن جواز على للجائزة قبوله بموجب نهائي فائز كل یوافق العلنیة : .13                    

مواد وأیة المنطبق) الحد (إلى التقییم مقاالت ومقتطفات بإعدادها المكلف والفیدیوهات للمقاالت الجزئي) أو (الكلي باالستخدام لها                   والشریكة

ومواقع أسماء وأي بها المقترنة والمیزات المواد ذلك في (بما البرنامج عناصر من أي أثناء إعدادها یتم قد أخرى تسجیالت أو                       أخرى

مقیدًا أو القانون بمقتضى محظورًا ذلك یكن لم ما إضافي، مقابل دون والترویجیة الدعائیة لألغراض فیها) موجودة شابه وما                     وعروض

وأنشطة والرقمیة الورقیة اإلعالنات في وصورته اسمه عرض على نهائي فائز كل ویوافق الراعیة. والجهة النهائي الفائز بین مستقل                     باتفاق

أعوام (5) خمسة ولمدة العالم أنحاء جمیع في إضافي، أجر أي دون التسویق، ألغراض الراعیة للجهة اإللكتروني والموقع الترویجي                     الدعم

 اعتبارًا من تاریخ الدخول في المسابقة.

 

الوحید المالك ُیعد فإنه علیه وبناًء به خاصة أصلیة أعمال هي تقییمه وفیدیوهات مشاركته أن المشترك یضمن والتعویض : الضمان .14                    

ومنح للمسابقة التقییم وفیدیوهات المشاركة تقدیم في الحق یمتلك وأنه فیها الحقوق وصاحب التقییم وفیدیوهات المقدمة للمشاركة                   والحصري

حقوق تنتهك (أ) قناته على تقییم فیدیوهات أي بعرض السماح أو مشاركة أیة تقدیم عدم على المشترك ویوافق المطلوبة. الرخص                      كافة

ذلك في بما ثالث، طرف ألي أخرى حقوق أي أو األدبیة أو الشخصیة الحقوق أو الصناعیة الملكیة حقوق أو الفكریة الملكیة حقوق أو                         الملكیة

أو العلنیة أو الخصوصیة أو التجاریة األسرار أو االختراع براءات أو التجاریة العالمات أو والنشر الطبع حقوق الحصر ال المثال سبیل                       على

أو به ، معمول فیدرالي قانون أو مقاطعة/إقلیم أو والیة قانون أو محلي قانون أي أخرى صورة بأیة تنتهك أو (ب) بالسریة التزامات                        تنتهك

من ذمتهم وإبراء عن والشریكة والوكیلة الفرعیة وشركاتها األم وشركتها (YouTube) تعویض على المشترك ویوافق القواعد. هذه                   تخالف

الفرعیة والشركات األم وشركتها (YouTube) واستخدام (2) القواعد لهذه المشترك مخالفة (1) عن ناجمة تكون ثالثة ألطراف مطالبات                    أیة

(في التقییم فیدیوهات ومقتطفات بإعدادها المكلف والفیدیوهات التقییم وفیدیوهات المشترك لمشاركة مراجعتهم أو و/ لها والشریكة                  والوكیلة

أو المشترك لمشاركة استخدامهم أن تزعم مطالبات أیة الحصر، ال المثال سبیل على ذلك في بما نهائي، فائز بأي الخاصة االنطباق)                       حالة

ذلك في بما الفكریة الملكیة حقوق تنتهك االنطباق) (حسب التقییم فیدیوهات مقتطفات أو بإعدادها المكلف الفیدیوهات أو التقییم                    فیدیوهات

 على سبیل المثال ال الحصر حقوق الطبع والنشر أو حقوق العلنیة الخاصة بأي طرف ثالث.

 

عنوانه أو بهویته یتعلق فیما المسابقة سیاق في زائفة معلومات ألیة عنه) نیابة وكالئه أو ممثلیه (أو المشترك تقدیم یؤدي قد الشطب : .15                       

من الفوري الشطب إلى شابه ما أو القواعد بهذه االلتزام أو الحقوق امتالك أو قناته أو اإللكتروني بریده عنوان أو هاتفه رقم أو                         البریدي

 المسابقة إضافة إلى الحرمان من الحصول على أیة جائزة (بشكل كلي أو جزئي) إذا كان المشترك فائزًا نهائیًا.

 

أو تلف أو فقدان أو تأخر أي أو المسابقة موقع في جزئي، أو كلي عطل، أي عن المسؤولیة (YouTube) شركة تتحمل ال اإلنترنت : .16                        

الصلة ذات األخرى المواد أو األصوات أو اإلعالنات في وظیفي خلل أو تلف أو للتسلیم قابلیة عدم أو استغالق أو نقصان أو التوجیه في                          خطأ

فشل أو األخرى الالسلكي االتصال أجهزة تعطل أو اآللي الحاسب أجهزة تشوش أو اكتمال عدم أو فشل أو النظام في أخطاء وجود                        بسبب

األعطال أو النظامیة/البشریة أو الطباعیة والفشل الخطأ حاالت أو الشبكة اتصاالت توفر عدم أو فقدان أو نوع أي من البرمجیات أو                       األجهزة

أجهزة أو الخدمات مزودي أو الخوادم أو الصناعیة األقمار عبر إرساالت أو كابالت وصالت أو هاتفیة خطوط أو شبكات أیة في                       الفنیة

تفكیك أو و/ أعطال ذلك في بما سبق، مما مزیج أي أو المسابقة، موقع على أو اإلنترنت شبكة على الحركة ازدحام أو اآللي                         الحاسب
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قد والتي أخرى أطراف بها تقوم التي الحذف أعمال أو األخرى الصناعیة األقمار أو الرقمیة األجهزة أو الكابالت أو الالسلكیة                      االتصاالت

 تحد من قدرة المشترك على المشاركة في المسابقة.

 

بما األسباب، من سبب ألي له مخطط هو لما وفقًا المسابقة إدارة على القدرة عدم حالة في األهلیة: عدم أو التعدیل أو اإللغاء في الحق .17                          

أو االحتیال أو به المصرح غیر التدخل أو التالعب أو األخطاء أو الحاسب بفیروسات اإلصابة بسبب الحصر ال المثال سبیل على ذلك                        في

الراعیة الجهة تحتفظ إجرائها، حسن أو سالمتها أو نزاهتها أو أمنها أو المسابقة إدارة في تؤثر أو تفسد أخرى أسباب أي أو التقنیة                         األعطال

مشترك أي استبعاد في بالحق الراعیة الجهة تحتفظ كما تعلیقها. أو تعدیلها أو إنهائها أو المسابقة بإلغاء المطلق تقدیرها حسب القیام في                        بالحق

بأي المتعمد لإلضرار مشترك أي جانب من محاولة أیة وُتعد المسابقة. موقع أو المسابقة أجزاء من آخر جزء أي أو التقدیم بعملیة                        یتالعب

وفي والمدنیة الجنائیة للقوانین انتهاًكا المسابقة، إجراءات قانونیة تقویض أو المسابقة، موقع ذلك في بما إلكترونیة، صفحة أو إلكتروني                     موقع

درجة ألقصى المحاولة تلك مثل عن مسؤول ما مشترك أي من التعویض طلب في بالحق الراعیة الجهة تحتفظ المحاولة هذه مثل وقوع                        حالة

 یسمح بها القانون المعمول به.

 

أي تحت یجوز ال أنه له) التابعة (والكیانات المشترك ویوافق یقر أخرى : قانونیة عالقة أیة إنشاء أو عمل عقد أو عرض أي تقدیم عدم .18                         

إذا المحتوى) منشئي معسكر في المشاركة ذلك في (بما الجائزة من جزء أي منح/استالم أو المسابقة في الدخول تفسیر الظروف من                       ظرف

أخرى قانونیة عالقة ألیة منشئة أنها على أو عمل عقد أو عرض أنها على القواعد هذه في واردة نصوص أي أو نهائیًا فائزًا المشترك                          كان

أنه له) التابعة (والكیانات المشترك ویوافق یقر كما لها . الشریكة أو الوكیلة أو التابعة الشركات أو األم شركتها أو (YouTube) شركة                       مع

أخرى عالقة أیة أو وكالة عالقة أو ائتمانیة أو سریة عالقة أیة توجد ال وأنه األمانة، سبیل على وال سري بشكل ولیس طوعًا مشاركته                          یقدم

والوكیلة التابعة والشركات األم وشركتها (YouTube) وشركة له) التابعة الكیانات من أي (أو المشترك بین اآلن قائم آخر ضمني عقد أي                       أو

فیما أخرى أفعال أي عن التقاعس أو أداء أو القواعد هذه بموجب مشاركته على مترتبة القبیل ذلك من عالقة أیة توجد ال وأنه لها                          والشریكة

 یتصل بالمسابقة أو أي عنصر من عناصر الجائزة (في حالة االنطباق).

 

والیة لقوانین طبقًا وُتفسر القواعد هذه تخضع القانون، یجیزه حد أقصى إلى القضائیة : لإلجراءات واللجوء القضائي االختصاص .19                  

أو القواعد هذه أحكام من أي بطالن ثبوت حالة وفي القوانین. بتضارب المتعلقة القواعد كافة باستثناء األمریكیة، المتحدة بالوالیات                     كالیفورنیا

في الحقوق القواعد هذه بموجب تسقط القانون، یجیزه حد أقصى وإلى والنفاذ. األثر بكامل األخرى األحكام كافة تظل للنفاذ، قابلیتها                      عدم

ناشئة مطالبات أو نزاعات وجود حالة في غیرها أو القضائیة لإلجراءات أخرى صورة بأیة اللجوء أو الزجري االنتصاف طلب أو                      التقاضي

 عن أو فیما یتصل بهذه المسابقة، ویتنازل جمیع المشاركین صراحة عن جمیع تلك الحقوق.

 

من شكل بأي تتعلق مطالبة أو ادعاء أو نزاع أي في الفصل یتم أن على المشترك یوافق المسابقة، هذه في الدخول بموجب التحكیم : .20                        

فیما الراعیة والجهة مشترك أي بین تنشأ التي طبیعتها، أو نوعها كان أیًا النزاعات، كافة وُتقدَّم الملزم. التحكیم طریق عن بالمسابقة                       األشكال

Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc.) ("JAMS) والوساطة القضائي التحكیم خدمات لمؤسسة القواعد بهذه               یتعلق

المتحدة، بالوالیات كالیفورنیا في جوزیه سان في الحین ذلك في بها المعمول المؤسسة هذه لقواعد طبقًا الملزم التحكیم بطریق فیها للفصل ("                      

 وذلك أمام محكم واحد یتفق علیه كال الطرفین. ویوافق الطرفان على تقاسم تكالیف التحكیم المتكبدة بالتساوي فیما بینهما.

 

7 


