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 قواعد االستخدام

 

 عامة قواعد 

 

"Xperience  ك يساعدك عىل تحقيق أقىص استفادة لدى العديد من الوجهات " )"التطبيق"( هو تطبيق للهاتف المتحر

اء التذاكر للوجهات   حول العالم من خالل منحك القدرة عىل تخطيط مسارات الرحلة واالستمتاع بالعروض الخاصة وشر

فيهية  كة  ،والفعاليات، جميعها داخل التطبيقالتر "، أو "نحن"، أو "لنا"، أو "لدينا" هي إشارة إىل شر تيتر اإلشارة إىل "إنتر

كاتها.  تيتر ومجموعة شر  إنتر

 
 لمحة شيعة 

 

:  Xperienceعروض  تيتر  مع إنتر

ي أي وقت خالل ساعات عمل التاجر ُمصدر  •
ر
ي األسبوع، ف

ر
العرض )باستثناء التواري    خ يمكن استخدامها سبعة أيام ف

 
 
ر المستثناة المحد  دة عىل النحو المبي  

 
ي العرض( أدناه أو المحد

ر
 د ف

ي وضع •
ر
نتعدم االتصال  يةيمكن استخدامها ف ، وتمكنك ألطراف ثالثةإرشادية تابعة  أدلةروابط إىل  ا ، ولديه باإلنتر

فيهية المفضلة للجميعمن حجز تذاكر   والفعاليات واألنشطة  للوجهات التر
 
ي وجهات محد

ر
 دة بأسعار حرصية ف

ر عىل األقل )باستثناء بعض  • متاجر  واللياقة و  العروض عىل خدمات التجميليمكن استبدالها من قبل شخصي 

 التجزئة وبعض العروض عىل نسب الخصم(

داد  • ي وقت واحد لمجموعة من  3 لغايةيمكن استر
ر
 أشخاص أو أكت   6عروض ف

امن مع أي عروض خصم أو عروض ترويجية أو  ضال ترسي العرو  • ر أو برامج   األصناف الخاصة بالقوائمبالتر

 والء/مكافآت أخرى

ي عند استضافة أي عنرص من عنارص التطبيق عىل موقع  •
ونر وط وأحكام  طرف ثالثتابع ل إلكتر ، وكانت هناك شر

وط واألحكام   بالكاملمنفصلة، فإنك توافق عىل االمتثال لهذه الرسر

 
 بالكامل  -عد االستخدام قوا

 

ي التطبيق )"العروض"( سواء كانت عروض 
ر
أو عروض   Visa، أو عروض 1بسعر  2استخدام جميع العروض الموجودة ف

Xperience 
 
ي التطبيق، بواسطة حامىلي بطاقات االئتمان وبطاقات السحب اآلىلي ، المحد

ر
 Visa دة عىل هذا النحو ف

Platinum و ،Signature وInfinite   إىل التطبيق )"األعضاء"( يخضع لقواعد االستخدام  إمكانية الدخول الذين لديهم

 أي عرض. التطبيق و  يجب عىل األعضاء قراءة هذه القواعد بعناية قبل استخدام ،هذه )"القواعد"(

 
 1بسعر  2عروض             أ. 

 

ي يتم الوصول إليها عىل التطبيق متاحة حتر  1بسعر  2جميع عروض  •
ي التقويم ديسمتر من كل سنة  30التر

ر
 ف

ي  •
ر
ي أي وقت وال يمكن أن نتحم   1بسعر  2أو تعديل عرض  إلغاءنحتفظ بالحق ف

ر
ي حالة سحب  ف

ر
ل المسؤولية ف

 العرض أو تعديله من التطبيق

داد فقط مع التاجر أو المكان الذي أصدرها  1بسعر  2عروض  •  قابلة لالستر



  1بسعر  2تنطبق عروض  •
 
ي عرض فقط عىل العنارص/الخدمات والموقع )المواقع( المحد

ر
 1بسعر  2دة ف

امن حرصية  1بسعر  2عروض  • ر مع أي عروض خصم أو عروض ترويجية أو عروض خاصة أو برامج  وال ترسي بالتر

ر / الوالء / الموظف المطاعم  / المكافآت  ي 

ائب خدمة إضافية 1بسعر  2ال تنطبق عروض  •  عىل أي رسوم أو رصر

ي عرض  متاحة 1بسعر  2عروض  •
ر
ي األسبوع ما لم يتم تحديدها ف

ر
ويتم تطبيق الحد األدنر   1بسعر  2سبعة أيام ف

ر  التواري    خ المستثناةمن   هذه القواعد )انظر أدناه( ضمن عىل النحو المبي  

ام أي عرض إذا رفض التاجر أو ا •  ، يرجر االتصال بخدمة العمالء1بسعر  2لمكان احتر

داد  1بسعر  2عروض  • ي القانون ذلك النقديغت  قابلة لالستر
 ما لم يقتىصر

•  
ُ
الغية   1بسعر  2تعتتر عروض  ،1بسعر  2ح به ألي عرض حظر إعادة اإلنتاج أو إعادة البيع أو التعديل غت  المرص  ت

 إعادة بيعها أو مقايضتها تإذا تم

 
داد عرض   للغاية:  لسه  1بسعر  2استر

 

1.  
 
ت استخدامه 1بسعر  2د عرض حد  الذي اختر

م هاتفك  .2
 
كقد ر  المتحر    1بسعر  2 عليه عرض المبي  

 
ق من كيفية عمل المختار إىل المسؤول قبل الطلب، للتحق

دادها باستخدام عرض  1بسعر  2عرض  ي يمكن استر
ي القائمة التر

ر
 المختار  1بسعر  2واألصناف الموجودة ف

ر  1بسعر  2قم بتقديم عرض  .3  ك إىل المسؤول قبل تقديم الفاتورة  عىل هاتفك المتحر  الخاص المبي  

ازية الخاصة االحتر إجراءات المسافات مع العلم بأن  ،من التاجر إدخال رقم التعريف الشخىصي الخاص به سُيطلب .4

هاتفك  إلدخاله بنفسك عىل   PINالتعريف الشخىصي برمز   دكأن يزو   المتجر  بمطالبةتسمح لك  COVIDب  

   كالمتحر  

داد العرض، وستتم إزالة  .5 ، سيتم استر  أو الخدمة من فاتورتك  الصنفبمجرد إدخال التاجر لرقم التعريف الشخىصي

داد المزيد من العروض،  .6  بكل سهولة فس العملية ر نما عليك سوى أن تكر  الستر

 
ر عىل األقل )باستثناء بعض عروض  1 بسعر  2كل عرض  عىل   1بسعر  2غت  قابل للنفاذ ويجب استخدامه من قبل شخصي 
 .(التجزئةمتاجر و  البدنية التجميل واللياقة خدمات

 
. راجع  أشخاص أو أكت   6كحد أقىص لكل زيارة / حجز / طاولة لمجموعة من   1 بسعر  2( عروض 3يمكن استخدام ثالثة )

 الجدول أدناه: 
 
 

 1الجدول رقم 
 

عدد  1 2 3 4 5 أو أكث   6
 األشخاص 

عدد  0 1 1 2 2 كحد أقص   3
 العروض 

 
ي حال 

ر
 ألحكام اتم تسوية الفاتورة توجود نزاع، سف

ً
. وفقا  لقانون المحىلي



 
وبات   1بسعر  2عروض المأكوالت والمرسر

 

•  / ع عنرص الطبق الرئيسي
ُ
ي ر القائمة الرئيسية ي

ر
من أي ليس  -غداء أو عشاء العميل وجبة ف بأنه العنرص الرئيسي ف

 / مسؤولة عن التخطيطغت   Visa إن ،حلوىالمقبالت أو ال
 
ي شك،  ،د لقائمة التاجر التصميم المحد

ر
قم  إذا كنت ف

 الطلبقبل توضيح مع الموظف المسؤول لبا

، بحد أقىص  1بسعر  2يمكن استخدام عرض  • ر ، لمجموعة  للطاولة الواحدة 1بسعر  2عروض  3بواسطة شخصي 

ي منه عرض  يتم تطبيقأعاله(.  1أشخاص )انظر الجدول  6من 
  2هذه القاعدة بغض النظر عن المنتج الذي يأنر

ر  4من  عىل سبيل المثال يمكن لمجموعة ،1بسعر  ر رئيسيي  داد عرضي 
ي المطعم 1بسعر  2أشخاص استر

ر
   ،ف

ً
بدال

وبات واحد  ر بحد  - 1بسعر   2وطبق رئيسي واحد  1بسعر  2من ذلك يمكنهم استبدال عرض مرسر داد عرضي 
استر

ر بسعر عرض واحد   بصورة إجمالية  أقىص عرضي 

ي عرض  الصنفسيتم خصم  •
ر
من نفس الفئة كما   الصنفانيكون  يجب أن ،(1بسعر  2األقل تكلفة )كما هو مدرج ف

ي العرض، عىل سبيل المثال 
ر
ر هو موضح ف

" واحد اشتر  "طبق رئيسي
ً
" واحد  ا ، واحصل عىل "طبق رئيسي

ً
أو مجانا

 " ي
" واحصل عىل "غداء مجموعة السوشر ي

ر "مجموعة غداء سوشر
، اشتر

ً
ر "مجانا

 أو اشتر
ً
 مختارا

ً
وبا " واحصل مرسر

وب  " مختار عىل "مرسر
ً
 مجانا

 لن يسمح بتقسيم الفواتت   ،يتم تقديم فاتورة واحدة لكل جدولس •

المذكور وغت  صالحة للمناسبات الخاصة )عىل سبيل المثال، اإلفطار، السحور،  للصنفالعروض صالحة فقط  •

  البوفيهات، قائمة طعام
 
انشالمحد امن مع  ذات الموضوع الخاص، اللياىلي دة لوجبة التر ر ، القوائم الخاصة أو بالتر

B.Y.O  )- ي العرض
ر
 ما لم يرد خالف ذلك ف

داد   1بسعر  2عروض  • وجبة اإلفطار أو المقبالت أو األطباق الجانبية أو الحلويات أو بالنسبة إىل غت  قابلة لالستر

ي عرض ما  -المشاركة أطباق 
ر
ذكر خالف ذلك ف

ُ
 1بسعر  2لم ي

ي عرض  -لوجبات الجاهزة او ال ترسي عىل طلبات التوصيل أ 1بسعر  2عروض  •
ر
 1بسعر  2ما لم يرد خالف ذلك ف

 الخصومات ال تنطبق عىل رسوم الخدمة  •

ر استخدام عروض  • ي  1بسعر  2يمكن لشخصي 
ر
 الطعام غت  قوائم الواردة ف

 
والطلبات الخارجية ما لم ينص   دةالمحد

 عىل خالف ذلك 

ي " 1بسعر  2يمكن استخدام عروض  •
ر
نص عىل خالف  " بواسطة شخص واحد ما طلبات التوصيلالواردة ف

ُ
لم ي

 ذلك

 
 1بسعر  2 البدنية عروض الجمال واللياقة

 

داد عروض الجمال واللياقة البدنية  • :  1بسعر  2يمكن استر ر  بطريقتي 

ي نفس الزيارة، وتكون المعاملة أو الخدمة الثانية مجانية  1بسعر  2يمكن استخدام عرض  •
ر
ر ف  بواسطة شخصي 

الخدمة األوىل  / للمعاملةعليك دفع السعر الكامل   يجبحيث    واحد، 1بسعر  2استخدام عرض  واحد  يمكن لفرد  •

ي زيارتك التالية/ ملةوستكون المعا
ر
   ،الخدمة الثانية مجانية ف

 
الخدمة الثانية  / للمعاملةم التاجر قسيمة يقد

ي زيارة أخرى
ر
ة صالحية العرض ،الستخدامها ف داد المعاملة/الخدمة المجانية خالل فتر يرجر مالحظة   ،يجب استر

: ال يمكن إصدار قسائم الهدايا بسعر  الخدمة المجانية غت  قابلة  / المعاملة ،خدمتك المجانيةمعاملتك/ ما يىلي

 للتحويل



  1بسعر  2إذا كان عرض  ،قبل طلب الفاتورةو الخدمة / المعاملةعد ب 1بسعر  2يرجر تقديم عرض  •
ً
ي قسم   متاحا
ر
ف

جر تقديمه قبل بدء أي   أو نشاط  حصة تدريبيةالصحة واللياقة البدنية، فت 

 الحجز المسبق مطلوب  •

 
 Visaعروض            . ب

 
داد عر   للغاية:  سهل Visaض و استر

 
 داخل التطبيق Visaاضغط عىل عروض  .1

نت تعرض جميع عروض  .2  لنوع  ،Visaسيفتح التطبيق صفحة إنتر
ً
من القائمة المنسدلة، قم بتصفية بحثك وفقا

 الخاصة بك وفئة المتجر المفضل لديك والبلد   Visaبطاقة 

3.  
 
دادهحد ي استخدامه واتبع خطوات العرض الستر

ر
 د العرض الذي ترغب ف

 
تيتر مع إن Xperienceعروض         . ج  تر

 

ي وضع •
ر
نتعدم االتصال  يةيمكن استخدامها ف ، وتمكنك ألطراف ثالثةإرشادية تابعة  أدلةروابط إىل  ا ، ولديه باإلنتر

فيهية المفضلة للجميعمن حجز تذاكر   والفعاليات واألنشطة  للوجهات التر
 
ي وجهات محد

ر
 دة بأسعار حرصية ف

ي أي وقت  •
ر
ي األسبوع، ف

ر
خالل ساعات عمل التاجر )باستثناء التواري    خ المستثناة  يمكن استخدامها سبعة أيام ف

 
 
ر المحد   أدناه( دة عىل النحو المبي  

ر المعمول بها  ا يجب استخدامه  •  فقط بما يتوافق مع القواني 

 غت  قابلة للتحويل ألي غرض من األغراض  •

ي استضافة أي عنرص من عنارص التطبيق عىل موقع حد إىل عند الوصول  •
ونر   مع وجود  لثلطرف ثاتابع  إلكتر

 
 
وط وأحكام منفصلة لالستخدام يحد ي موقع الدها شر

ونر ، فإنك توافق عىل  ا الطرف الثالثالخاص بهذ اإللكتر

وط واألحكام   االمتثال الكامل لهذه الرسر

 أشخاص كحد أقىص  4بواسطة يمكن استخدامها  •

 
 األدلة 

 

•  
 
  بجوار الدليلالموجود " تحميلزر " اختيار عن طريق يمكن تحميله بسهولة لكل وجهة  إرشادي ر دليل يتوف

 المختارةللوجهة اإلرشادي 

ة "األدلة" )"األدلة"( عىل التطبيق لسياسات أو   • ر ات معينة لمت  ر قد يخضع الوصول إىل أو استخدام مناطق ومت 

 
 
وطب أن يقبل العضو معايت  أو إرشادات منفصلة، أو قد يتطل  شر

ً
 وأحكام ا

ً
ي حال   ،إضافية ا

ر
ر  ف كان هناك تعارض بي 

وط المطب   ي التطبيق، فستكون األولوية  هذه القواعد واألحكام والرسر
ر
ة األدلة ف ر ة معينة لمت  ر قة عىل منطقة أو مت 

 
 
ة فيما يتعل وط واألحكام األخت  ة أو استخدامها، ما لم يتم ذكر للرسر ر ق بوصول العضو إىل تلك المنطقة أو المت 

 خالف ذلك 

 
فيهية  وجهاتالجوالت السياحية وال  التر

 



"( باتباع عملية الحجز الوجهاتأو معلم سياجي أو مكان للزيارة متاح عىل التطبيق )" فعاليةيمكن للعضو حجز  •

 
 
 دة، المحد

 
 البات )مثل إكمال أي عمليات مع مراعاة تلبية أي متطل

 
 من الهوية قتحق

 
ونيةمواقع الدها ( تحد   اإللكتر

فيهيةت الخارجية لحجوزات التابعة للجها  واألنشطة )"المضيف"(  الوجهات التر

ائب المطبقة ) •  سيتم تقديم جميع الرسوم والرصر
ً
، "إجماىلي الرسوم"( إىل العضو قبل خصم أي دفعة من إجماال

ي وقت تقديم طلب الحجز أو  ،الوجهةبطاقة ائتمان العضو بسعر 
ر
عىل    بناءً سنقوم بتحصيل الرسوم اإلجمالية ف

 د المضيفتأكي

فيهية إحدىبمجرد حجز  •   الوجهات التر
 
 ستتوف

 
ي ذلك أي ر جميع التفاصيل المتعل

ر
قة بهذا الحجز بما ف

ي التطبيق 
ر
" ف ي ي قسم "التذاكر الخاصة نر

ر
ونية يتم تقديمها إىل التاجر الذي يقدم الخدمة ف  قسيمة/تذكرة إلكتر

ونية) تأكيد الحجز  •  االتفاقية الملزمة يؤكد   (التذكرة اإللكتر
ً
ر العضو والمضيف،  قانونا مة بي   المتر

ً
ألي   وذلك وفقا

 
 
وط وأحكام إضافية للمضيف تنطبق فيما يتعل اؤها ق شر ي تم شر

ي   بالوجهة التر
ر
عىل النحو المنصوص عليه ف

 
 
اء التطبيق و/أو الحجز التأكيد الذي تلق فيهية إحدىاه العضو بعد شر ي ذلك عىل وجالوجهات التر

ر
ه  ، بما ف

فيهية الخصوص سياسة اإللغاء المطبقة وأي قواعد وقيود مطبقة عىل   الوجهة التر

  وجهة ترفيهيةإذا قام العضو بحجز  •
 
، فيجب عىل العضو التأك ر ي نيابة عن ضيوف إضافيي 

ر
د من أن كل ضيف إضاف

م ر   يلتر
 
 بأي متطل

 
وط وأحكام بات يحد  ،وقواعد وقيود يوافق عليها دها المضيف، وأنه عىل علم بهذه القواعد وأي شر

ي وضعها المضيف
ي قارص، فإن العضو يقر   ،التر

ر
ل ويضمن أن العضو مخو    إذا كان العضو يقوم بالحجز لضيف إضاف

 
ً
   ،ف نيابة عن القارص للترص   قانونا

ُ
ي رص  ال يجوز للق

ر
فيهية المشاركة ف إال إذا كانوا برفقة شخص بالغ   الوجهة التر

 مسؤول عنهم 

فيهيةمراجعة وصف يجب عىل العضو  • فيهية إحدىبعناية قبل حجز   الوجهة التر   الوجهات التر
 
د من استيفاء  للتأك

 
 
ر يحجزهم العضو( ألي حد أدنر للسن أو الكفاءة أو اللياقة أو أي متطل بات أخرى العضو )وأي ضيوف إضافيي 

 
 
ي قائمتهمحد

ر
ر عىل العضو إبالغ المضيف بأي حالة طبية أو جو  ،دها المضيف ف سدية، أو ظروف أخرى قد  يتعي 

ي أي 
ر
إضافة  و   ،فعالية أنشطة/ وجهة ترفيهيةتؤثر عىل المستخدم وأي قدرة إضافية للضيف عىل المشاركة بأمان ف

 إىل ذلك، قد يتم 
ً
ي مكان ما  أيضا

ر
ي ف

ب القانونر ، مثل الحد األدنر لسن الرسر ر العضو مسؤول عن  ،تطبيق بعض القواني 

ي 
ر
ي تنطبق عىل العضو ومشاركة ضيوفه ف

ر والقواعد واللوائح التر الوجهة  تحديد وفهم واالمتثال لجميع القواني 

فيهية  التر

ر إىل " • اؤه وجهة ترفيهيةال يجوز للعضو إحضار أي أفراد إضافيي  تم إضافة هذا الفرد من قبل  ت" ما لم اتم شر

ي أثناء عملية الحجز عىل التطبيق
ر
 العضو كضيف إضاف

 
 المستثناةيام األ 

 

ي األسبوع، باستثناء عروض  
ر
ي   1بسعر  2يمكن استخدام العروض سبعة أيام ف

ر
ي األيام التالية ف

ر
ي ال يمكن استخدامها ف

التر

 لتقدير التاجر(: خاضعة الحكومة المعنية )ن عنها تعلاألسواق التالية وأي أيام عطالت عامة أخرى  

 
 
ُ
 مان / قطر / البحرين / الكويتاإلمارات / ع

 

 ديسمتر  24 •

 ديسمتر  25 •

 ديسمتر  31 •

 يناير  1 •



 عيد الفطر  •

 عيد األضىح •

اير  14 •  فتر

ي  •
 العيد الوطتر

 عاشوراء )البحرين( •

ي للدولة )قطر(  •
 اليوم الرياضر

  عيد  •
ُ
 مان( النهضة )ع

العطالت  بعض رمضان و شهر الصيف و فصل يرجر مالحظة أنه قد يتم إغالق عدد محدود من المنافذ خالل  •

ة صالحية العرض أي ل ال نتحم    ،الدينية األخرى  مسؤولية إذا تم إغالق منفذ البيع بشكل مؤقت أو دائم خالل فتر

 عامة أخرى تعلنها الحكومةرسمية  تأي عطال •

 
 السعودية المملكة العربية 

 

 عيد األضىح •

 رمضان )اإلفطار(  •

ي  اليوم •
 السعودي  الوطتر

 ديسمتر  31 •

 يناير  1 •

العطالت  بعض رمضان و شهر الصيف و فصل يرجر مالحظة أنه قد يتم إغالق عدد محدود من المنافذ خالل  •

ة صالحية العرض مسؤولية إذا تم إغالق منفذ البيع بشكل مؤقت أو دائم خالل أي ل ال نتحم    ،الدينية األخرى  فتر

 عامة أخرى تعلنها الحكومةرسمية  تأي عطال •

 
 األردن 

 

 يناير  1 •

 اإلشاء والمعراج •

 يوم العمل  •

 عيد االستقالل •

اير  14 •  فتر

 عيد الفصح •

 عيد الفطر  •

 يوم عرفات •

 عيد األضىح •

 رأس السنة الهجرية  •

 عيد المولد النبوي •

 ديسمتر  25 •

 عيد األم •



 بعيد األ  •

 أخرى تعلنها الحكومةأي عطالت رسمية عامة  •

 
 لبنان

 يناير  1 •

 يناير )عيد الميالد عند الطوائف األرمنية األرثوذكسية( 6 •

اير )عيد مار مارون(  9 •  فتر

اير  14 •  فتر

 مارس )عيد البشارة( 25 •

 الجمعة العظيمة قبل عيد الفصح •

 عيد الفصح •

ر  • قيي   أحد األرثوذكس الرسر

 عيد العمال •

 والتحرير( مايو )عيد المقاومة   25 •

 عيد الفطر  •

 أغسطس )عيد انتقال السيدة العذراء(  15 •

 عيد األضىح •

 رأس السنة الهجرية  •

 عاشوراء •

ر  •  عيد كل القديسي 

 نوفمتر  22 •

يف  •  عيد المولد النبوي الرسر

 ديسمتر  25 •

 عيد األم •

 بعيد األ  •

 أي عطلة عامة أخرى تعلنها الحكومة •

 
 عامة قواعد 

 

اء ،أو البيع ،أو التجارة ،المقايضة أو النقل بسعر تعويض التطبيق أو أي من عروضه أو محتوياته من قبل أي شخص  ،أو الرسر

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص خدمات السفر 
ر
أو أي من   ،وموزعي المنتج  ،خدمات السفر  زوديوم ،أو كيان، بما ف

 عروضه، ممنوع 
ً
 باتا

ً
األخرى  ومحتوياته المنتج وعروضه إن  ،The Entertainer FZ LLC، ما لم يأذن به رصاحة منعا

اء العروضهدف إىل االستخدام غت  الربىحي ت حظر و  ،للشخص الذي قام برسر
ُ
 إضافة إىل ذلك، ي

ً
استخدام المنتج أو أي  تماما

  ستخدمسوف تو دي إىل إلغاء العروض، أي استخدام للعروض ينتهك هذه القواعد سيؤ إن  ،من عروضه ألغراض الدعاية

The Entertainer FZ L.L.C  ال يجوز إعادة إنتاج العروض وتكون باطلة   ،القانونية المتاحة لها  اإلنصافأي وجميع سبل

كة ،حيثما يحظرها القانون أو يقيدها  إذا أغلق أي تاجر أو مكان أو  مسؤولةكون تلن  .The Entertainer FZ L.L.C شر

، وعىل الرغم من ذلكأي عرض رفض قبول 
ً
كة  ،لتصحيح الوضع إىل أقىص حد ممكن  الجهود المناسبةسنبذل  نهائيا إن شر



The Entertainer FZ L.L.C.  ي حالة  مسؤولةكون تلن
ر
أو إصابات الحرائق أو المرض أو اإلصابة أو  حدوث ظروف قهريةف

 تمنعك من استخدام أي عرض.  ا أي أحداث أخرى خارجة عن إرادته 

 
 الملكية الفكرية 

 

ي النصوص
ر
وتخطيط وتصميم التطبيق  ،والرسومات  الفوتوغرافية، والصور  التوضيحية، والصور   ،حقوق الطبع والنرسر ف

ر حقوق النرسر المحلية والدولية ي النص  ،محمية بموجب قواني 
ر
 ،وقواعد االستخدام ،والفهرس  وص،حقوق الطبع والنرسر ف

كة   ،والعروض ي منتج التطبيق، مملوكة لرسر
ر
، ENTERTAINER FZ L.L.Cوالتخطيط وأعمال حقوق النرسر األخرى الواردة ف

ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من التطبيق بأي شكل    ،Visa International Service Associationأو مستخدمة بإذن من 

ونية أو  ي ذلك الوسائل اإللكتر
ر
ي من  ، أو النسخ، أو اآللية)بما ف جاعها( بدون إذن كتانر

التسجيل، أو تخزين المعلومات واستر

" . كة Xperienceالناشر  Visa International Service" هي عالمة تجارية و/أو عالمات تجارية مسجلة لرسر

Association، ي هذ
ر
ي تظهر ف

نص ا الالعالمات التجارية األخرى، واألعمال الفنية، و/أو النسخ و/أو ترجمات النسخ التر

 . ر ستخدم بإذن من أصحابها المرخصي 
ُ
 ت

 


