الشروط والحكام
ساري المفعول اعتبارا من  21شباط/فبراير 2015

مقدمة الشروط
يمل ك مش روع قص ص عربي ة )ويش ار إلي ه أيض ا ض من ه ذه الش روط بكلم ات "نح ن" و"لن ا"( ويش غل الموق ع اللك تروني
 http://www.arabianstories.comوجمب ع م واقعه الفرعي ة بم ا ف ي ذل ك http://blog.arabianstories.com
وستكون الشارة له من الن فصاعدا بعبارة الموقع.
تحكم هذه الشروط استخدام الموقع بما في ذلك تسليم القصص القصيرة.
الموق ع مص مم لت وفير ملتق ى لتب ادل الراء والقص ص القص يرة والخ برات الشخص ية والرس ومات والص ور والمعلوم ات العام ة.
وبالتالي فإن قصص عربي ة يطل ب م ن مس تخدميه الل تزام به ذه الش روط .اس تخدامك للموق ع س يعني موافقت ك عل ى الل تزام به ذه
الشروط.
إذا كنت ل توافق على هذه الشروط ينبغي عليك عدم استخدام الموقع.
قد يقوم قصص عربية بتعديل هذه الشروط من وقت لخر .واس تخدامك المتواص ل للموق ع سيش كل موافقت ك عل ى أي ة تغيي رات أو
مراجعات للشروط .وعليه سيكون من الحكمة تفقد هذه الصفحة بانتظام.
تنطبق هذه الشروط على كافة العروض الترويجية للجائزة بما في ذلك المسابقة الدبية والتي قد يقرر قصص عربي ة إقامته ا عل ى
الموقع .وقد تكون المنافسات خاضعة لشروط إضافية والتي ستكون متوفرة في حينه.
قد نقوم بوقف دخولك على الموقع دون إشعار مسبق إضافة إلى اجراءاتنا الخرى في حال فشلت باتباع هذه الشروط.
نطاق المسؤولية واستخدام الموقع
تقبل بأن نقوم بضبط وتحرير المادة المقدمة وقد نقرر عدم السماح بالنشر بناء على قرارنا المطلق.
نحتفظ بحق إزالة أو تعديل أو تحرير أية قصص قصيرة وترجماتها والمق الت والمحتوي ات الخ رى م ن الموق ع ف ي أي وق ت إذا
تلقينا أية شكاوى نعتقد بأنها منطقية من طرف أي من مستخدمي الموقع.
بينما يتخذ قصص عربية كافة الحتياطات لضمان دقة واكتمال المعلومات على الموقع فإن بعضها مقدم لقصص عربية م ن خلل
طرف ثالث وقصص عربية ليس بمقدوره التأكد من دقتها واكتمالها .وننصحكم بالتأكد من صحة أية معلومات قبل العتماد عليها.
وإضافة غلى ذلك وبسبب الطبيعة المتوارثة لشبكة النترتت فإن الخطاء والعطال والتأخيرات التي قد تحدث في الخدم ة ف ي أي
وق ت .وبن اء علي ه ف إن موق ع قص ص عربي ة مت وفر "كم ا ه و" ب دون أي ة ض مانات م ن أي ن وع ول يتحم ل قص ص عربي ة أي ة
مسؤوليات تنشأ عن عدم الدقة أو حذف المعلومات أو انقطاع الخدمة.
ل يستطيع قصص عربية اللتزام بجدول زمني لترجمة ونشر القصص القصيرة المقدمة للموقع .وس نحاول جع ل المحت وى المق دم
للنشر متاحا على الموقع بأسرع ما يمكن ولكننا ل نضمن جدول ثابتا لترجمة أي محتوى ونشره على الموقع.
سيقوم موقعنا من وقت لخر بنشر مقالت وقصص قصيرة وصور أو معالم قد يجدها بعض زوار الموق ع مهين ة .قص ص عربي ة
ل يقصد الهانة ويقترح عل ى زوار الموق ع ال ذين يج دون محت وى الموق ع مهين ا ع دم زي ارة الموق ع مج ددا .ل يتحم ل الموق ع أي ة
مسؤولية عن أية إهانة قد تحصل.
تقر بأن قصص عربية ل م يراج ع ول يواف ق عل ى محت وى جمي ع المواق ع المتص لة م ن خلل الموق ع ولي س مس ؤول ع ن محت وى
وأفعال أي مواقع أخرى متصلة من خلل الموقع .التصال بأية خدمة أو موقع من خلل الموقع يكون على مسؤوليتك الشخصية.

يجب أن تكون تبلغ من العمر  13عام ا أو أك بر ليك ون بمق دورك تق ديم أي محت وى للموق ع بم ا ف ي ذل ك المعلوم ات الشخص ية أو
يجب أن يقوم الوالد أو الوصي والذي يصادق على المحتوى المقدم بتعبئة نموذج التقديم.

حقوق الملكية الفكرية والعلمات التجارية
تخولن ا باس تخدام الم واد ال تي تزودن ا به ا عل ى الموق ع والمجل ة والكت ب المس تقبلية ونش ر الكت ب اللكتروني ة ووس ائل التواص ل
الجتماعي لكثر من مرة .وبالرغم من ذلك فإنك ستحتفظ بحقوق الطبع والنشر الخاصة بقصتك القصيرة والصور دائما وستنس ب
القصة القصيرة والصور لك دائما.
ستحتفظ بالحقوق الكاملة لقصتك القصيرة والصور إضافة إلى أي محتوى تقدمه لقصص عربية.
تتعهد لنا بأن كافة المشاركات قانونية ول تنتهك حقوق أي طرف ثالث وأنك ستقوم بتعويضنا بخصوص أي خرق لهذا التعهد.
نحتفظ بحق تحجيم أية صور تقدمها حسب تقديرنا لكي تلئم تصميم وصيغة الموقع.
يجب أن يكون المحتوى الذي تقدمه للموقع ملكا لك وأن ل يك ون ق د نش ر م ن قب ل ب أي ش كل )إلك تروني أو ورق ي( ول أن يك ون
على قائمة النشر في مكان آخر.
حالما تقبل قصتك فإنه ل يمكن إعادة نسخها أو اس تخدامها ب أي ش كل ف ي وس ائل العلم بم ا ف ي ذل ك الكت ب اللكتروني ة والكت ب
والمجلت والمواقع اللكترونية )بما في ذلك موقعك الشخص ي( وهك ذا لحي ن مض ي س تة ش هور عل ى نش رها عل ى الموق ع للم رة
الولى.
نحتفظ بحق الفصاح عن هويتك لي طرف ثالث يدعي بأن أية مواد تقدمها تنتهك قوانين حقوق الطبع والنشر.
جميع المواد الموجودة على موقعن ا محمي ة بم وجب ق وانين حق وق الطب ع والنش ر ول يس مح لح د بنس خ أو إع ادة إنت اج أي ش يء
بدون موافقة خطية صريحة .يخولك قصص عربية استرجاع وعرض محتوى من الموقع على شاشة الحاسوب وطباع ة ص فحات
منفردة على ورق )بشرط عدم نسخها( وتخزين هذه الص فحات عل ى أق راص إلكتروني ة )ولك ن لي س عل ى أي خ ادم أو أي ة أدوات
تخزين متصلة بشبكة( لستخدامك الشخصي غير التجاري .ل يحق ل ك ب أي ح ال اس تخدام الم واد ال تي تحص ل عليه ا م ن الموق ع
على سبيل التجارة أو أي استخدام آخر ممنوع مثل النشر والترجمة وإع ادة الرس ال والتوزي ع والداء والتخزي ن الم ؤقت وخلف
ذلك من الستخدامات.
تقر بأن جميع الماركات والعلمات التجارية المعروضة على الموقع يملكها قصص عربية ول يحق ل ك اس تخدامها ب دون تص ريح
مكتوب مسبق من قصص عربية.
جمع البيانات وسياسة الخصوصية
نطل ب من ك تزوي دنا بعن وان بري د إلك تروني ويمكن ك إرس ال بع ض المعلوم ات الشخص ية الخ رى كج زء م ن عملي ة التس ليم.
وسنستخدم هذه المعلومات فقط للتواصل معك بخصوص مشاركتك بمشروع الموقع وتقديمك كمؤلف .تحتفظ بحق ك ف ي تع ديل أو
إزال ة أي م ن معلومات ك الشخص ية ف ي أي وق ت .ل ن نق وم بتزوي د معلومات ك الشخص ية ال تي تزودن ا به ا لط رف ث الث باس تثناء
الحالت المذكورة سابقا )البند  (7.3والذي يتعلق باحتمال انتهاك قوانين حقوق الطبع والنشر.
الستخدامات الممنوعة
يجب عليك عدم استخدام الموق ع بأي ة طريق ة تتس بب أو ق د تتس بب بتخري ب الموق ع أو تعطي ل ات احته أو إمكاني ة الوص ول إلي ه أو
استخدام الموقع بأية طريقة غير قانونية أو باحتيال أو بشكل يتصل بغايات أو أنشطة غير قانونية أو احتيالية أو ضارة.
يجب عليك عدم استخدام الموقع لنسخ أو تخزين أو استقبال أو نقل أو إرسال أو استخدام أو نش ر أو توزي ع أي ة م واد تتض من )أو
ذات صلة( بأية برامج تجسس أو فايروسات حاسوب مثل تروجان هورس أو أية برمجيات أخرى مضرة بالحاسوب.

يج ب علي ك ع دم القي ام بأي ة أنش طة جم ع بيان ات محوس بة أو ممنهج ة )بم ا ف ي ذل ك البح ث ب دون ح دود والتنقي ب ع ن البيان ات
واستخراج البيانات وحصاد البيانات( على الموقع أو فيما يتصل به بدون موافقة خطية صريحة من قصص عربية.
النهاء غير المتوقع والمفاجيء للخدمة المقدمة على الموقع
قد نقوم بوقف أو تعليق إمكانية استخدامك لخدماتنا فورا وبدون إشعار مسبق أو مسؤولية لي س بب ك ان بم ا ف ي ذل ك ول يقتص ر
على خرقك للشروط.
كافة أحكام الشروط ينبغي أن ل تكون بطبيعتها عرضة لللغاء بما في ذل ك ول يقتص ر عل ى أحك ام الملكي ة وتعه دات الض مانات
والتعويض وحدود المسؤولية.
القانون النافذ
يجب أن يكون العمل بموجب هذه الشروط بحكم وتفسير قوانين هامبرغ ،ألمانيا ،دون النظر إلى تعارضه مع أحكام القانون.
لن يعتبر فشلنا في إنفاذ أي من حقوق أو أحكام هذه الشروط تنازل عن تلك الحقوق .وفي حال اعتبار أي م ن أحك ام ه ذه الش روط
غير نافذة أو غير قابلة للتنفيذ في إحدى المحاكم ف إن بقي ة أحك ام ه ذه الش روط س تبقى س ارية المفع ول .وتعت بر ه ذه الش روط ه ي
التفاقية الكاملة بيننا بخصوص خدماتنا وتبطل وتحل محل أية اتفاقيات سابقة قد تكون موجودة بيننا بخصوص الخدمة.

إذا كان لديك أية أسئلة بخصوص هذه الشروط يرجى التصال بنا.

Terms and Conditions
Valid as of February 21st, 2015
1. Introduction to Terms
1.1. The website "http://www.arabianstories.com/" along with all its subdomains,
including "http://blog.arabianstories.com" are owned and operated by ArabianStories
(also to be found on this Terms as "we", "our", "us") and will be from now on referred to
as the Site.
1.2.

These Terms govern the use of the Site, including the submission of short stories.

1.3. The Site is designed to provide a forum for the exchange of opinions, short stories,
subjective experiences, graphics, photos and general information. Therefore,
ArabianStories requires its users to abide by these Terms. Your use of the Site will
constitute your agreement to comply with these Terms.
1.4.

If you do not agree with these Terms, you should not use the Site.

1.5. ArabianStories may modify these Terms from time to time. Your continued use of the
Site will constitute your acceptance of any changes or revisions to the Terms. Hence, it is
wise to check this page regularly.
1.6. These Terms apply to all prize promotions, including literary competitions, which
ArabianStories may decide to run on the Site. Competitions may be subject to additional
terms that will be made available at the time.
1.7. We may terminate your access to the Site without notice, in addition to our other
remedies, if you fail to follow these Terms.
2. Limitation of liability and use of the Site
2.1. You accept that we may exercise editorial control over the material and may decide
not to allow publication at our absolute discretion.
2.2. We reserve the right to remove, amend or edit any short stories, their translations,
images, articles and other content from the Site at any time, if we receive any complaints
we consider reasonable from any users of the Site.
2.3. While ArabianStories takes every precaution to ensure that the information on the
Site is accurate and complete, some of it is supplied to ArabianStories by third parties
and ArabianStories is unable to check its accuracy or completeness. You are advised to
verify the accuracy of any information before relying on it. Further, due to the inherent
nature of the Internet, errors, interruptions and delays may occur in the service at any
time. Accordingly, ArabianStories’ Site is provided "as is" without any warranties of any
kind and ArabianStories does not accept any liability arising from any inaccuracy or
omission in the information or interruption in availability.

2.4. ArabianStories cannot commit to a timetable for the translation and publication of
the short stories submitted to the Site. We will try to make the content submitted for
publication available on the Site as soon as we can, but do not guarantee a fix schedule
for the translation of any content and its publication on the Site.
2.5. From time to time, our Site may publish articles, short stories, photos or features,
which some Site visitors may find offensive. ArabianStories does not intend to offend
and suggests that Site visitors who find the tone or content of the Site offensive no
longer visit the Site. No responsibility is taken for any offense caused.
2.6. You acknowledge that ArabianStories has not reviewed and does not endorse the
content of all sites linked to from the Site and is not responsible for the content or
actions of any other sites linked to from the Site. Linking to any other service or site
from the Site is at your sole risk.
2.7. You must be 13 years of age or older to submit any content to the Site, including any
personal information, or the submission form has to be completed by a parent or
guardian, who also approves of the submitted content.
3. Intellectual property rights and trademarks
3.1. You license us to use the material you provide us with on our Site, magazine, future
books, e-book publications and social media for more than once. However, your short
stories and images will always be under your copyright and you will always be credited.
3.2. You retain full rights to your short stories, images as well as other content submitted
to ArabianStories.
3.3. You warrant to us that all contributions are lawful and do not infringe any rights of
any third party and that you will indemnify us in respect of any breach of that warranty.
3.4. We reserve the right to crop any photographs submitted by you at our discretion in
order to fit the Site's design and format.
3.5. The content you submit to the Site must be owned by you and not have been
published before in any form (electronic or paper), nor be pending to be published
elsewhere.
3.6. Once your short story has been accepted, it cannot be reproduced or used in any form
of media including e-books, books, magazines, websites (including your own website)
and so on for six months after its first publication in the Site.
3.7. We reserve the right to share your identity with any third party who is claiming that
any material submitted by you violates copyright laws.
3.8. All material in our Site is protected by copyright and no one is allowed to copy or
reproduce anything without express written consent. ArabianStories authorizes you to
retrieve and display content from the Site on a computer screen, print individual pages
on paper (but not photocopy them) and store such pages in electronic form on disk (but
not on any server or other storage device connected to a network) for your own personal,
non-commercial use. You may not in any way make commercial or other unauthorised

use, by publication, translation, re-transmission, distribution, performance, caching or
otherwise, of material obtained through the Site.
3.9. You acknowledge that all brands and trade marks displayed on the Site are owned by
ArabianStories and that you may not use them without prior written permission from
ArabianStories.
4. Data collection and privacy
4.1. We ask that you provide an email address and you may share some other personal
details as part of the submission process. We will only use these details to contact you
regarding your participation in the Site's project and to showcase you as an author. You
retain the rights to amend or remove any of your personal information at any time. We
will never share any personal information you provide us with third parties except in the
cases mentioned above (clause 3.7) regarding potential copyright infringements.
5. Prohibited uses
5.1. You must not use the Site in any way that causes, or may cause, damage to the Site or
impairment of the availability or accessibility of the Site; or in any way which is
unlawful, illegal, fraudulent or harmful, or in connection with any unlawful, illegal,
fraudulent or harmful purpose or activity.
5.2. You must not use the Site to copy, store, host, transmit, send, use, publish or
distribute any material which consists of (or is linked to) any spyware, computer virus,
Trojan horse or other malicious computer software.
5.3. You must not conduct any systematic or automated data collection activities
(including scraping without limitation, data mining, data extraction and data harvesting)
on or in relation to the Site without ArabianStories' express written consent.
6. Unforeseen or sudden termination of the service provided on the Site
6.1. We may terminate or suspend access to our service immediately, without prior notice
or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the
Terms.
6.2. All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall
survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty
disclaimers, indemnity and limitations of liability.
7. Governing Law
7.1. These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of
Hamburg, Germany, without regard to its conflict of law provisions.
7.2. Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a
waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or

unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect.
These Terms constitute the entire agreement between us regarding our service, and
supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the
service.

If you have any questions about these Terms, please contact us.

