ACADEMIA ARABIA MEMBERSHIP
TERMS OF USE AND LICENSE AGREEMENT

عضوية مكتبة أكاديميا العربية – شروط اتفاقية االستخدام والترخيص

By using the Services available at this site you agree to comply
with the following terms and conditions. These terms contain
warranty disclaimers and other provisions that limit the liability of
al manhal, so please read these terms carefully and in their entirety.

من خالل استخدام الخدمات المتاحة على هذا الموقع فإنك توافق على االمتثال
 وتحتوي تلك الشروط على الضمانات والنصوص،للشروط واألحكام التالية
 لذا نرجو منكم قراءة تلك،واألحكام األخرى التي تُحد من مسئولية شركة المنهل
.الشروط واألحكام بعناية وبشكل كامل

،م.م.ذ.ح ش.م. شركة المنهل ش،وألغراض هذه االتفاقية فإنه يُقصد بالمنهل
وأن مصطلح "أنت" أو "المستخدم" يشير إلى الشخص الذي قام بإتمام عملية
أو قام بالحصول على/التسجيل وقام بإنشاء حساب لدى مكتبة أكاديميا العربية و
 موقع ويب مكتبة أكاديميا العربية، ويقصد بالخدمات،الخدمات بخالف ذلك
وخدمات اإلنترنت وتطبيقات الهواتف المتحركة (المشار إليها فيما بعد باسم
"التطبيقات") والمنتجات ذات الصلة والتي قمت بشراء خدمة الوصول إليها أو
 باإلضافة إلى الكتب الصوتية والكتب،قمت بدفع إحدى االشتراكات الخاصة بها
،اإللكترونية التي قمت بشرائها من أجل الحصول عليها أو قمت بدفع اشتراك لها
 منصة: ويُقصد بالمنصة،باإلضافة إلى الدوريات التي قمت بشراء اشتراك لها
 ال ُكتب الصوتية وال ُكتب: ويُقصد بالمنشورات والمؤلفات،مكتبة أكاديميا العربية
" ويُقصد "بالشروط،اإللكترونية والمجالت وال ُمحتويات المتعلقة بالمنشورات
 عضوية مكتبة أكاديميا العربية – شروط اتفاقية االستخدام:"أو "االتفاقية
.والترخيص
Al Manhal disclaims any liability for the accuracy, completeness تُخلي شركة المنهل مسئوليتها عن دقة أو اكتمال أو وظائف أي من المواد
or functionality of any material contained herein, referred to, or
.المنصوص عليها في هذه االتفاقية أو ال ُمشار إليها فيها أو المتعلقة بها
For purposes of this Agreement, "Al Manhal" is Al Manhal
FZLLC; “you” or “User” refer to the person who completed the
registration process and created an account with Academia Arabia
and/or is otherwise accessing the Services; "Services” means the
Academia Arabia website, platform, Internet services and mobile
device apps (“Apps”) and related products to which you have
purchased access or a subscription as well as audiobooks and
eBooks to which you have purchased access or a subscription and
periodicals to which you have purchased a subscription;
"Platform" shall mean Academia Arabia platform; “Publications”
means audiobooks, eBooks, journals and publication related
content; and “Terms” or “Agreement” means these Academia
Arabia Membership Terms of Use and License Agreement.

linked to.

1. Deemed Acceptance. By creating an Academia Arabia
membership account or otherwise using any Service, you represent
that have read, understand, and agree to be bound by these Terms
and to comply with all applicable laws and regulations. These
Terms constitute a binding agreement between you and Al Manhal.
If you do not agree to these Terms, you may not use the Service.
Al Manhal reserves the right to immediately terminate your access
to the Service if you do not comply with these Terms.

 تُقر بموجب قيامك بإنشاء حساب في عضوية مكتبة: القبول االعتباري-1
أكاديميا العربية أو باستخدام أي خدمة بخالف ذلك بأنك قد قمت بقراءة وفهم
والموافقة على االلتزام واالمتثال لتلك الشروط واالمتثال لكافة القوانين واللوائح
 وتعتبر تلك الشروط واألحكام هي اتفاق ُملزم بينك وبين شركة،المعمول بها
 كما، فإنه ال يحق لك استخدام الخدمة، وإذ لم توافق على تلك الشروط،المنهل
يحق لشركة المنهل إنهاء إمكانية حصولك على الخدمة على الفور في حالة عدم
.امتثالك لتلك الشروط واألحكام

2. License Grant. Subject to the terms of this Agreement, Al
Manhal hereby grants to the User a non-exclusive and nontransferable right for the User to access and use the Service ordered
by the User according to the terms and conditions of this
Agreement. The Services made available to the User are the
subject of copyright protection, and the original copyright owner
(Al Manhal or its licensors) retains the ownership of the Services
and all portions thereof. Al Manhal does not transfer any
ownership, and the User may not reproduce, distribute, display,
modify, transfer or transmit, in any form, or by any means, any
Service or any portion thereof without the prior written consent of
Al Manhal, except as specifically authorized in this Agreement.

 فإن شركة المنهل، وفقا ً لشروط وأحكام هذه االتفاقية: منح الرخصة-2
تمنح المستخدم الحق غير الحصري وغير القابل للتنازل للحصول على واستخدام
 وتخضع،الخدمة التي طلبها المستخدم طبقا ً لشروط وأحكام هذه االتفاقية
الخدمات التي يتم تقديمها للمستخدم لحماية حقوق المؤلف ويحتفظ مالك حقوق
المؤلف األصلي (شركة المنهل أو مرخصيها) بحيازة وملكية تلك الخدمات وكافة
 وال تتنازل شركة المنهل عن أية حقوق ملكية وال يحق،األجزاء المتعلقة بها
للمستخدم نسخ أو توزيع أو عرض أو تعديل أو نقل أي خدمة أو أي جزء من أي
خدمة بأي صورة كانت وبأي وسيلة كانت دون الحصول على الموافقة الكتابية
والمسبقة من شركة المنهل باستثناء ما هو مسموح به صراحة بموجب هذه
.االتفاقية

3. Authorized Use. Membership to the Academia Arabia
Platform and use of the Service is limited to individuals only. By
registering with Al Manhal and creating an Academia Arabia
membership account, you hereby certify that you are at least 18
years of age and an individual (and not a company or institution).
While registering with Al Manhal, you must provide true and
accurate data which includes your geographical location, personal
details and billing information. The responsibility for maintaining
and updating this data lies solely with you. You will maintain and
promptly update your information to keep it true, accurate, current
and complete. You agree not to misrepresent geographical
locations, use proxies, use IP spoofing or by any other means to
hide the origin of any message you send or purchase you make

 تقتصر العضوية على منصة مكتبة أكاديميا: االستخدام المصرح به-3
 ومن ثم فإنك تقر بأنه بموجب قيامك،العربية واستخدام الخدمة لألفراد فقط
بالتسجيل لدى شركة المنهل باإلضافة إلى إنشاء حساب في عضوية أكاديميا
 سنة على األقل وأنك فرد (ولست شركة أو18 العربية أنك تبلغ من العمر
 تقديم البيانات، ومن ثم يتعين عليك عند التسجيل لدى شركة المنهل.)مؤسسة
الدقيقة والصحيحة التي تشتمل على موقعك الجغرافي وعلى البيانات الشخصية
 وتكمن المسئولية عن حفظ تلك البيانات وتحديثها على،ومعلومات إعداد الفواتير
 كما يتعين عليك االحتفاظ بمعلوماتك وتحديثها من أجل االحتفاظ،عاتقك فقط
 كما توافق على عدم تحريف المواقع الجغرافية أو،بصحتها ودقتها واكتمالها
معامالت االستخدام أو بروتوكول اإلنترنت أو أي وسيلة أخرى إلخفاء أصل أي
رسالة تقوم بإرسالها أو أي عملية شراء تقوم بها من خالل تلك الخدمة كما توافق
،أيضا ً على عدم االدعاء بأنك أي فرد آخر أو انتحال أي هوية أو شخصية أخرى
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through the Service. You agree not to pretend to be any other
individual or identity. Al Manhal reserves the right to terminate an
account for untrue or inaccurate data provided at any time. Your
account information and password may only be used by you as the
subscribing member and cannot be shared with other third parties
in any way, through any forums, social media channels or through
any media. You are responsible for maintaining the confidentiality
of your account information and password and for restricting
access to your computer, and you agree to accept responsibility for
all activities that occur under your account, including the selection
and use of all content and Services. The responsibility for
maintaining the confidentiality of the password and the account
information rests entirely with you. You agree to immediately
notify Al Manhal of any unauthorized use of your password or
account or any other breach of security.

كما تحتفظ شركة المنهل بحقها في إنهاء أي حساب بسبب تقديم البيانات غير
 ويجوز استخدام المعلومات وكلمة المرور،الصحيحة أو غير الدقيقة في أي وقت
الخاصة بحسابك فقط من جانبك باعتبارك عضو مشترك وال يمكن مشاركتها
مع الغير بأي طريقة كانت من خالل أية منتديات أو أي من قنوات التواصل
 كما تعتبر مسئوالً عن الحفاظ على،االجتماعي أو من خالل أي وسيلة أخرى
سرية بيانات حسابك وكلمة المرور الخاصة بحسابك كما تعتبر مسئوالً عن تقييد
إمكانية الوصول إلى جهاز الحاسب اآللي الخاص بك كما توافق على تحمل
المسئولية عن كافة األنشطة التي يتم تنفيذها من خالل حسابك بما في ذلك اختيار
 كما تتحمل أيضا ً المسئولية عن الحفاظ،واستخدام كافة المحتويات والخدمات
 كما توافق على إخطار،على سرية كلمة المرور وبيانات الحساب بشكل كامل
شركة المنهل على الفور عن أي استخدام غير ُمصرح به لكلمة المرور الخاصة
.بك أو حسابك أو عن أي مخالفة لقواعد األمن المعمول بها

4. Restrictions. You agree to abide by any contractual
restrictions, copyright restrictions or other restrictions (contractual
restrictions, copyright restrictions and other restrictions
collectively referred to as “Restrictions”) provided by Al Manhal
(or its licensors) and specified in these Terms or in the Service.
Except as permitted by Al Manhal (or its licensors), you
acknowledge that you do not acquire any ownership or other
intellectual property rights by downloading Publications accessed
through the Service. Except as explicitly required under copyright
law or permitted by the features of the Service you may not modify,
decompile, disassemble, translate, reverse engineer, publish,
transmit, display, participate in the transfer or sale, create
derivative works of, or in any way commercially exploit or provide
to a third party the content of the App, the Publications, the Service
or any portion of them without the express permission of Al
Manhal (or its licensors). Any unauthorized use of the Service may
violate applicable laws including copyright and trademark laws. If
any illegal activity is detected, Al Manhal reserves the right to
terminate your account and/or your access immediately.

 توافق على االمتثال ألي من القيود التعاقدية أو قيود حقوق المؤلف أو: القيود-4
أية قيود أو شروط أخرى (القيود التعاقدية وقيود حقوق المؤلف والقيود األخرى
يُشار إليها مجتمعة باسم "القيود") والتي يتم تحديدها من قبل شركة المنهل (أو
ُمرخصيها) والمنصوص عليها في تلك الشروط واألحكام أو الواردة أو
 وباستثناء ما تسمح به شركة المنهل (أو،المنصوص عليها في الخدمة
مرخصيها) فإن تُقر بأنك ال تكتسب أي من حقوق الملكية أو حقوق الملكية
الفكرية األخرى من خالل تنزيل المؤلفات والمنشورات التي يمكن الحصول
 وباستثناء ما هو مطلوب صراحة بموجب قانون حقوق،عليها من خالل الخدمة
 فإنه ال يحق لك،المؤلف أو باستثناء ما هو مسموح به بموجب خصائص الخدمة
تعديل أو فك أو إجراء الهندسة العكسية أو نشر أو نقل أو عرض أو المشاركة
في التنازل عن أو بيع أو إنشاء أية أعمال مشتقة أو استغالل تجاري أو تقدم للغير
محتوى التطبيقات والمنشورات أو الخدمة أو أي جزء منها دون الحصول على
 ومن ثم فإن استخدام الخدمة.)الموافقة الصريحة من شركة المنهل (أو مرخصيها
بشكل غير ُمرخص به قد يُخالف القوانين المعمول بها بما في ذلك قوانين حقوق
 وفي حالة مالحظة وجود أي نشاط غير،المؤلف وقوانين العالمات التجارية
أو إمكانية تسجيل/ تحتفظ شركة المنهل بحقها في إنهاء وإلغاء حسابك و،قانوني
.دخولك على الفور

5. Variations in Content. The content provided as part of the
Service is primarily owned and supplied to Al Manhal under
agreement with third party licensors, and is subject to the
continuation and extent of the license granted under such
agreements. Al Manhal shall have the right, in its reasonable and
good faith discretion, to remove or modify content in the Service
because (a) Al Manhal’s right to distribute such content lapses, (b)
such content contains errors or could be subject to an infringement
or other adverse claim by a third party, or (c) particular content
collections have changed due to editorial selection, coordination,
or arrangement of materials.

 يعتبر المحتوى الذي يتم تقديمه كجزء من: التعديالت في المحتوى-5
الخدمة مملوك بشكل أساسي لشركة المنهل بموجب االتفاقية المبرمة مع
ال ُمرخصين الخارجيين ويخضع هذا المحتوى لالستمرار وإلى نطاق الرخصة
 كما يحق لشركة المنهل وفقا ً لتقديرها المطلق،الممنوحة بموجب تلك االتفاقيات
والمعقول أن تقوم بحذف أو تعديل المحتوى الموجود بالخدمة بسبب (أ) انقضاء
حق شركة المنهل في توزيع هذا المحتوى (ب) أن هذا المحتوى يشتمل على
)أخطاء أو يتعرض لمخالفة أو أي مطالبة عكسية أخرى من قبل الغير أو (ج
.تغير بعض المحتويات بسبب التحديد التحريري وتنسيق أو ترتيب المواد

6.
Fees and Payments. You agree to pay the fees for the
Service shown on the Purchase Order within the time period
specified therein. You may cancel your membership and get a full
refund of your payment within the first 7 days of the membership
term, after which point your payment will be nonrefundable. Notwithstanding the foregoing, if you download, copy
or print any portion of the content made available through your
Academia Arabia membership, your payment will be nonrefundable (even in the initial 7 days of your membership term).
7. User Content. Al Manhal reserves all rights to monitor the
content published and inputted by you for the purpose of
determining whether you are compliant with these terms and
conditions and other operating rules determined by Al Manhal. Al

 توافق على دفع الرسوم ال ُمستحقة عن: الرسوم والمبالغ المدفوعة-6
الخدمة كما هو ُمبين في أمر الشراء في غضون الفترة الزمنية الواردة في أمر
 كما يحق لك إلغاء عضويتك واسترداد المبلغ الكامل الذي تم،الشراء المذكور
 وبعد هذا الوقت ال،دفعه في غضون السبعة األيام األولى من مدة العضوية
 فإذا قمت بتزيل، بصرف النظر عما سبق،يُمكنك استرداد المبالغ التي تم دفعها
أو نسخ أو طباعة أي جزء من المحتوى ال ُمتاح لك من خالل عضويتك في
 فإنه ال يحق لك استرداد المبالغ التي تم دفعها (حتى في أول،أكاديميا العربية
.)سبعة أيام من مدة عضويتك لدى أكاديميا العربية
 تحتفظ شركة المنهل بكافة حقوقها في مراقبة: محتوى المستخدم-7
المحتوى الذي يتم نشره أو يتم تقديمه من جانبك بغرض تحديد ما إذا كان هذا
المحتوى مطابقا ً لتلك الشروط واألحكام والقواعد األخرى المعمول بها والتي
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Manhal has the right to take decisions about the content and delete
them at its own will.

 ويحق لشركة المنهل اتخاذ القرارات المتعلقة،تحددها شركة المنهل أم ال
.بالمحتوى وإلغائها وفقا ً لتقديرها المطلق

8. No Editorial Control. Al Manhal is an aggregator and
distributor and NOT a publisher of the Publications and so Al
Manhal has no editorial control over the content, including
opinions, advice, statements, services or offers that are represented
in the Publications. Al Manhal will not take responsibility for the
accuracy or the reliability of any information or facts provided in
the Service or that are made available through the Service. Any
opinions, advice, statements, services, offers or other information
or content expressed or made available by third parties, including
those made in the Publications offered through the Service, are
those of the respective author(s) or publisher(s) and not of Al
Manhal.

 تعتبر شركة المنهل ُمجمع وموزع: عدم وجود مراقبة على التأليف-8
 وبنا ًء على ذلك ليس لدى شركة المنهل أي رقابة،وليست دار نشر للمؤلفات
متعلقة بالتأليف بخصوص المحتوى بما في ذلك اآلراء أو االستشارات أو
،اإلقرارات أو الخدمات أو العروض الواردة في المنشورات والمؤلفات المذكورة
وال تتحمل شركة المنهل المسئولية عن دقة أو موثوقية أية معلومات أو حقائق
 وبالتالي تعتبر أية آراء أو،واردة في الخدمة أو ال ُمتاحة من خالل الخدمة
استشارات أو إقرارات أو خدمات أو عروض أو أية معلومات أو محتويات
أخرى تم التعبير عنها أو إتاحتها من قبل الغير بما في ذلك ما ورد في المنشورات
)المعروضة من خالل الخدمة هي آراء واستشارات وإقرارات المؤلف (المؤلفين
.أو الناشر (الناشرين) وليست متعلقة بشركة المنهل

9. Third-Party Sites. Al Manhal will not be liable for any loss
or damage caused by your reliance on information obtained
through the Service or from the Publications. The Service may
contain links to other Internet sites and third-party resources and
Al Manhal does not assume any responsibility or liability for
communications or materials available at such linked sites. These
links are provided for your convenience only. You are solely
responsible for understanding any terms and conditions that may
apply when you visit or place an order through a third-party site.

 ال تعتبر شركة المنهل مسئولة عن أية خسائر أو تلفيات: مواقع الغير-9
تحدث بسبب اعتمادك على المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل الخدمة
 وقد تحتوي الخدمة على الروابط المتعلقة،أو من خالل المؤلفات والمنشورات
 وال تتحمل شركة المنهل أي،بمواقع اإلنترنت األخرى وبالموارد الخارجية
مسئولية أو التزام فيما يتعلق بالمراسالت أو المواد المتاحة في تلك المواقع
 وتعتبر، ويتم تقديم تلك الروابط لك من أجل التيسير عليك فقط،المتصلة بالروابط
مسئوالً مسئولية فردية عن فهم أية شروط وأحكام يمكن تطبيقها عندما تقوم
.)بزيارة أو تقديم طلب من خالل موقع الغير (الموقع الخارجي

 ال تعتبر شركة المنهل مسئولة في حالة عدم فعالية أي: موارد الغير-10
من موارد الغير التي يمكن الوصول إليها من خالل الخدمات أو في حالة إذا
تسببت أي من موارد الغير التي يمكن الوصول إليها من خالل الخدمات في
 في حين أن شركة المنهل سوف تبذل،حدوث بعض المشكالت للمستخدم
 فإن المستخدم يُقر بأن بعض،قصارى جهدها للمساعدة في حل تلك المشكالت
جوانب الوظائف المحددة قد تعتمد على مقدمي الموارد الخارجية والذين قد تكون
.هناك حاجة لالتصال بهم بشكل مباشر من أجل حل المشكلة
11. Modification or Suspension of Service. Al Manhal reserves  تحتفظ شركة المنهل بحقها في تعديل أو إيقاف: تعديل أو تعليق الخدمة-11
the right to modify or discontinue, temporarily or permanently, the الخدمة بشكل مؤقت أو دائم (أو أي جزء منها) سواء بإخطار أم بدون إخطار في
Service (or any part thereof) with or without notice at any time.  كما توافق بأن شركة المنهل ليست مسئولة أمامك أو أمام الغير عن أي،أي وقت
You agree that Al Manhal shall not be liable to you or to any third
.تعديل أو تعليق أو إيقاف للخدمة
10. Third Party Resources. Al Manhal is not responsible if any
third party resources accessible via the Services fail to operate
properly or if the third party resources accessible via the Services
cause issues for the User. While Al Manhal will make best efforts
to help troubleshoot problems, the User acknowledges that certain
aspects of functionality may be dependent on third party resources
providers who may need to be contacted directly for resolution.

party for any modification, suspension or discontinuance of the
Service.

12. Service Level. If the Service or content is hosted by Al
Manhal, Al Manhal will use commercially reasonable efforts to
provide access to the Service on a continuous 24/7 basis (except
for regularly scheduled maintenance) and free from viruses or other
harmful software. Al Manhal shall not be liable for any failure or
delay or interruption in the Service or failure of any equipment or
telecommunications resulting from any cause beyond Al Manhal’s
reasonable control. The User is responsible for providing all
required information for account set up and activation, and for its
own telecommunications connections and related third-party
charges.

 في حالة استضافة الخدمة أو المحتوى من قبل شركة: مستوى الخدمة-12
 فإن شركة المنهل سوف تبذل قصارى جهدها التجارية من أجل إتاحة،المنهل
) (باستثناء ما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية7/24 الخدمة على مدار الساعة
وسوف تبذل شركة المنهل العناية الواجبة من أجل ضمان خلو الخدمة من
 وال تعتبر شركة المنهل مسئولة عن أي.الفيروسات والبرامج الضارة األخرى
عُطل أو أي تأخير أو توقف في الخدمة أو عُطل أية معدات أو اتصاالت ناتج
 كما يعتبر المستخدم مسئول،عن أي سبب خارج عن إرادة شركة المنهل المعقولة
عن تقديم كافة المعلومات المطلوبة من أجل إنشاء وتنشيط الحساب كما يعتبر
مسئوالً أيضا ً عن توصيالت االتصاالت الخاصة به والرسوم األخرى المستحقة
.للغير

13. Limited Warranty and Disclaimer of Warranty. The service
and all publications are provided on an "as is" and "as available"
basis. al manhal, affiliates, suppliers, licensors and agents
expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or
implied, including, without limitation, those pertaining to:

 يتم تقديم الخدمة: الضمان المحدود وإخالء المسئولية عن الضمان-13
 ومن ثم فإن شركة المنهل،وكافة المنشورات والمؤلفات على أساس توافرها
وأفرعها ومورديها ومرخصيها ووكالئها يخلون مسئوليتهم صراحة عن كافة
الضمانات الصريحة أو الضمنية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
 إمكانية التسويق وعدم مخالفة ومالءمة الخدمة:الضمانات المتعلقة بما يلي
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merchantability, non-infringement, fitness for a particular purpose,
availability, accuracy, correctness, timeliness, reliability, currency
or completeness of the service or any information or results
obtained through the service, even if assisted by al manhal. al
manhal specifically disclaims any responsibility for determining
the compability of any hardware or software not supplied by al
manhal with the service and provides no warranty with respect to
the operation of such hardware or software with the service. you
are solely responsible for obtaining and maintaining reliable
internet connectivity and your device. al manhal is not responsible
for your inability to download content. any material downloaded or
otherwise obtained through the use of the service is done at your
own discretion and risk and you will be solely responsible for any
damage to your computer system or mobile device or loss of data
that results from the download of any such material. no advice or
information, whether oral or written, obtained by you from al
manhal or through or from the service shall create any warranty.

للغرض الخاص وإتاحة ودقة وصحة وموثوقية واكتمال الخدمة أو أية معلومات
أو نتائج يتم الحصول عليها من خالل الخدمة حتى في حالة إذا كان ذلك بمساعدة
 كما تُخلي شركة المنهل مسئوليتها عن تحديد مدى ُمطابقة أية،شركة المنهل
ُمعدات أو برامج لم يتم توريدها من قبل شركة المنهل مع الخدمة وال تُقدم شركة
 كما،المنهل أي ضمان فيما يتعلق بتشغيل أية معدات أو برامج متعلقة بالخدمة
تعتبر أنت مسئوالً مسئولية فردية عن الحصول على وصلة اإلنترنت الموثوق
 وال تعتبر شركة المنهل مسئولة عن عدم،بها والحصول على الجهاز الخاص بك
 وأن أية مواد تم تحميلها أو الحصول عليها بخالف،قدرتك على تنزيل المحتوى
ذلك من خالل استخدام الخدمة قد تمت وفقا ً لتقديرك المطلق وتحت مسئوليتك
 كما تعتبر مسئوالً مسئولية فردية عن أية تلفيات تلحق بنظام الحاسب،الفردية
اآللي الخاص بك أو جهازك المتحرك أو فقدان أية بيانات نتيجة تنزيل أي من
 ومن ثم ال تؤدي أية استشارات أو معلومات شفوية أو كتابية حصلت،تلك المواد
. إلى إنشاء أي ضمان،عليها من خالل شركة المنهل أو من خالل الخدمة

14. Limitation of Liability. To the maximum extent permitted by
applicable law, the aggregate liability of al manhal for claims
arising from your use of the service or publications or otherwise
shall be limited to the fees paid by you to al manhal in the 12
months immediately preceding the event giving rise to such claim.
in no event shall al manhal nor its affiliates, suppliers licensors, or
agents be liable under any theory of law, for (a) any indirect,
incidental, punitive, or consequential damages, (b) any claim
related to user’s use of cover images or user-generated content
provided as part of the service, or (c) unauthorized use of the
service.

 وفقا ً للحد األقصى المسموح به بموجب القانون: حد المسئولية-14
 تقتصر المسئولية الكلية الملقاة على عاتق شركة المنهل عن،المعمول به
المطالبات الناشئة عن استخدامك للخدمة أو المنشورات (المؤلفات) أو خالف
 شهر قبل وقوع12 ذلك على الرسوم التي قمت بدفعها لـ شركة المنهل في آخر
 وال تعتبر شركة المنهل أو أفرعها أو،الحدث الذي أدى لنشوء تلك المطالبة
مورديها أو ُمرخصيها أو وكالئها مسئولين بأي حال من األحوال بموجب أي
 (أ) األضرار غير المباشرة أو العارضة أو الجزائية أو التبعية:قانون عما يلي
(ب) أي مطالبة متعلقة باستخدام صور الغُالف أو المحتوى الذي تم تطويره من
قبل المستخدم ال ُمقدم كجزء من الخدمة أو (ج) استخدام الخدمة بشكل غير مصرح
.به

15. Indemnification. You agree to indemnify Al Manhal its
licensors, its employees and its affiliates (i) from all claims,
demands, actions, damages, costs and liabilities arising out of your
use or misuse of the Service and (ii) against any actions by you that
are not consistent with any applicable laws or Restrictions.

 توافق على تعويض شركة المنهل ومرخصيها وموظفيها: التعويض-15
) كافة المطالبات والطلبات واإلجراءات والتعويضات1( وأفرعها عما يلي
والتكاليف وااللتزامات الناشئة عن قيامك باستخدام أو سوء استخدام الخدمة و
) عن أي من اإلجراءات التي قمت باتخاذها بما يخالف أي من القوانين أو2(
.القيود المعمول بها

16. Taxes. All sales related taxes will be paid by the User as per
the taxation norms that may change from time to time based on the
location of the User.

 سوف يقوم المستخدم بدفع كافة ضرائب المبيعات ذات: الضرائب-16
الصلة وفقا ً للقواعد الضريبية المعمول بها والتي يجوز تعديلها من حين آلخر
.استنادا ً إلى موقع المستخدم

17. Term. The User’s access to a particular Service shall
continue for the period specified on the purchase order, plus any
agreed renewal period(s). This Agreement shall continue in force
for so long as the User subscribes to at least one Service.
Thereafter, the following survive: this provision, Clause 7, Clause
13, Clause 14, Clause 15 and any perpetual licenses (subject to all
relevant use restrictions and security requirements).

 تظل إمكانية حصول المستخدم على خدمة معينة مستمرة للمدة: مدة السريان-17
 كما تظل هذه،ال ُمحددة في أمر الشراء باإلضافة إلى أية فترات تجديد متفق عليها
 وبعد،االتفاقية سارية طالما أن المستخدم ُمشترك في خدمة واحدة على األقل
 هذا النص باإلضافة:ذلك تظل البنود التالية سارية حتى بعد انتهاء مدة السريان
 وأية تراخيص دائمة أخرى (وفقا ً لكافة15  والبند14 والبند13  والبند7 إلى البند
.)قيود االستخدام ومتطلبات األمن

18. Material Breach. If a party breaches a material term of this
Agreement and does not cure such breach within 15 days from
written notice, the other party may immediately terminate this
Agreement in whole or as to the affected Service. If this
Agreement is terminated in whole or in part for User’s breach, (a)
Al Manhal shall disable access to any terminated Service, (b) User
shall destroy any files, information, data or software derived from
any terminated Service in its possession or control, and certify
destruction upon request and (c) Al Manhal reserves the right to
pursue all available legal remedies.
19. Remedial Action. Without limiting the above, Al Manhal
may suspend delivery of the Service if it reasonably determines that
User’s failure to comply with this Agreement may cause

 إذا خالف أحد الطرفين أي من الشروط الجوهرية: المخالفة الجوهرية-18
 يوم اعتبارا ً من تاريخ15 لهذه االتفاقية ولم يقم بمعالجة تلك المخالفة في غضون
 يحق للطرف اآلخر فسخ هذه االتفاقية بأثر فوري بشكل كامل،اإلخطار الكتابي
 إذا تم فسخ هذه االتفاقية بشكل كلي أو جزئي،أو فيما يتعلق بالخدمة المتأثرة
بسبب مخالفة المستخدم (أ) يحق لـ شركة المنهل إلغاء إمكانية الحصول على
الخدمة التي تم إنهائها (ب) يتعين على المستخدم التخلص من أية ملفات أو
معلومات أو بيانات أو برامج مشتقة من أية خدمة تم إنهائها وكانت في حوزته
)أو تحت سيطرته كما يتعين عليه اإلقرار بالتخلص منها بنا ًء على الطلب (ج
.تحتفظ شركة المنهل بحقها في المطالبة بكافة التعويضات القانونية المتاحة
 يحق لـ شركة المنهل، دون تقييد ما سبق: اإلجراءات التصحيحية-19
تعليق تسليم الخدمة إذا رأت تقاعس المستخدم عن االمتثال لهذه االتفاقية قد يُلحق
 وفي حال تعليق تقديم،ضررا ً جوهريا ً بها أو بمرخصيها وذلك دون اإلخالل
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irreparable harm to it or its licensors. If delivery is suspended, Al
Manhal will work in good faith to restore User’s access as soon as
possible.

 سوف تعمل شركة المنهل بحسن نية على استعادة إمكانية دخول،الخدمة
.المستخدم للموقع من أجل الحصول على الخدمة في أقرب وقت ممكن

20. Force Majeure. Neither Al Manhal nor its licensors will be
liable or deemed to be in default for any delays or failure in
performance resulting directly or indirectly from any cause or
circumstance beyond its reasonable control, including but not
limited to acts of God, war, riot, embargoes, acts of civil or military
authority, rain, fire, flood, accidents, earthquake(s), strikes or labor
shortages, transportation facilities shortages or failures of
equipment, or failures of the Internet.

 ال تعتبر شركة المنهل أو مرخصيها مسئولين عن أية: القوة القاهرة-20
فترات تأخير أو ُمخالفة في األداء ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي سبب
أو أية ظروف خارجة عن إرادتهم المعقولة بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر القضاء والقدر والحروب وأعمال الشغب وعمليات الحظر التجاري وأي
من إجراءات السلطة المدنية أو العسكرية واألمطار والحرائق والفيضانات
والحوادث والزالزل واإلضرابات ونقص العمالة ونقص مرافق النقل أو تعطل
.المعدات أو انقطاع اإلنترنت

21. Trademarks. "Al Manhal", "almanhal.com", “Academia
Arabia” and all other related words and domain names are the
trademarks and the property of Al Manhal. All other trademarks,
logos, company names and the like are the property of their
respective owners.

 يعتبر اسم "المنهل" أو "المنهل دوت كوم" أو: العالمات التجارية-21
"مكتبة أكاديميا العربية" وكافة المصطلحات وأسماء النطاقات األخرى ذات
 وتعتبر كافة،الصلة هي العالمات التجارية والملكية الخاصة بـ شركة المنهل
العالمات التجارية والشعارات وأسماء الشركة وما شابه ذلك ملكية حصرية
.لمالكها

22. Entire Agreement. These Terms and any other rules,
guidelines, licenses and disclaimers posted on the Service
constitute the entire agreement between Al Manhal and you with
respect to your use of the Service and supersede all previous written
or oral agreements between us with respect to the subject matter
hereof. There are no representations, warranties, promises,
covenants or undertakings, except as described here. If you use
purchase orders in conjunction with this Agreement, then the you
agree that the following statement is hereby automatically made
part of such purchase orders: "The terms and conditions set forth in
the Academia Arabia Membership Terms of Use and License
Agreement are made part of this purchase order and are in lieu of
all terms and conditions, express or implied, in this purchase order,
including any renewals hereof."

 تمثل تلك الشروط واألحكام وأية قواعد وإرشادات: االتفاق الكامل-22
وتراخيص وإقرارات إخالء المسئولية األخرى التي تم نشرها بخصوص الخدمة
 وتحل محل،االتفاق الكامل بين شركة المنهل وبينك فيما يتعلق باستخدام الخدمة
كافة االتفاقات السابقة الشفوية أو الكتابية ال ُمبرمة فيما بيننا بخصوص موضوع
 وال توجد أية إقرارات أو ضمانات أو تعهدات أو مواثيق باستثناء ما.االتفاقية
 وإذا كنت تستخدم أوامر الشراء فيما يتعلق،هو منصوص عليه في هذه االتفاقية
: فإنك توافق بأن البيان التالي يعتبر جزء ال يتجزأ من أوامر الشراء،بهذه االتفاقية
"تعتبر الشروط واألحكام المنصوص عليها في شروط استخدام عضوية مكتبة
أكاديميا العربية واتفاقية الترخيص جزءا ً ال يتجزأ من أمر الشراء المذكور وتُلغي
 المنصوص عليها في أمر-كافة الشروط واألحكام –الصريحة أو الضمنية
".الشراء المذكور بما في ذلك أية تجديدات ُمتعلقة بها

23. No Assignment. This Agreement and the license granted
herein may not be assigned by you to any third party without
written consent of Al Manhal.

 ال يجوز التنازل عن هذه االتفاقية وعن الترخيص الممنوح: عدم التنازل-23
.بموجبها من جانبك للغير دون الحصول على الموافقة الكتابية من شركة المنهل

 تحتفظ شركة المنهل بحقها في: التعديالت على الشروط واألحكام-24
 لذا نرجو منكم االطالع على موقع،تعديل تلك الشروط واألحكام من حين آلخر
ويب مكتبة أكاديميا العربية باإلضافة إلى استعراض تطبيقات المنهل بشكل
 ويتم استخدام،دوري من أجل االطالع على أية تعديالت يتم إجرائها عليها
 ومن ثم فإن،التاريخ المحدث المكتوب أوالً من أجل إنذارك بآخر التعديالت
قيامك بالحصول على أو استخدام الخدمة بعد هذا التحديث يعتبر موافقة على
.االلتزام بتلك التعديالت التي تم إجرائها
25. Severability. If any term or condition of this Agreement is  في حالة إذا حكمت أي محكمة مختصة أو أي: استقاللية النصوص-25
found by a court of competent jurisdiction or administrative agency جهة إدارية بأن أي من شروط أو أحكام تلك االتفاقية تعتبر الغية أو باطلة أو
to be invalid or unenforceable, the remaining terms and conditions  يتعين أن تظل باقي شروط وأحكام تلك االتفاقية كاملة النفاذ والسريان،غير نافذة
thereof shall remain in full force and effect so long as a valid
.لطالما أن تلك االتفاقية سارية
24. Revisions to Terms. Al Manhal reserves the right to revise
these Terms from time to time. Please refer to the Academia
Arabia website and Al Manhal Apps periodically for any changes.
The update date first written above is used to alert you to recent
modifications. Your access or use of the Service subsequent to such
an update will signify your assent to be bound by such changes.

Agreement is in effect.

26. IP Addresses. Al Manhal grants you a non-transferable right
to utilize any IP addresses provided by Al Manhal to you to be used
with the Service. Al Manhal does not transfer any ownership of
the IP addresses it provides to you. In the event of termination of
your license to the Service, the your right to utilize such IP
addresses will cease.

 تمنحك شركة المنهل الحق غير القابل: عناوين بروتوكول اإلنترنت-26
للتنازل في استخدام أي من عناوين بروتوكول اإلنترنت المقدم لك من قبل شركة
 وال تتنازل شركة المنهل عن أي،المنهل من أجل استخدامه فيما يتعلق بالخدمة
 وفي حالة إنهاء،ملكية متعلقة بعناوين بروتوكول اإلنترنت التي توفرها لك
 يتوقف سريان حقك في استخدام عناوين بروتوكول،رخصتك فيما يتعلق بالخدمة
.اإلنترنت المذكورة على الفور
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If you have any questions regarding our terms and conditions,
please email us at info@academia-arabia.com

،وفي حالة إذا كانت لديكم أية استفسارات بخصوص تلك الشروط واألحكام
info@academia-arabia.com:يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني
 القيود:"الملحق "أ

Exhibit A: Restrictions

: ال يحق للمستخدمين القيام بما يلي،باستثناء ما هو مسموح به صراحة أعاله

Except as expressly permitted above, Users shall not:
(A) Translate, reverse engineer, disassemble,
discover, or modify Al Manhal’s software;

decompile,

إجراء الترجمة أو الهندسة العكسية أو تفكيك أو تعديل
.برامج شركة المنهل

)أ

(B) Remove any copyright and other proprietary notices placed
by Al Manhal (or its licensors) upon the Service or any materials
retrieved from the Service;

إزالة أي من إخطارات حقوق المؤلف وإخطارات الملكية
)ب
األخرى المقدمة من قبل شركة المنهل (أو ُمرخصيها) من الخدمة أو
.من أية مواد مشتقة من الخدمة

(C) Circumvent any use limitation or protection device contained
in or placed upon the Service or any materials retrieved from the
Service;

التحايل على أي من قيود االستخدام أو أدوات الحماية
)ج
.الواردة أو المتعلقة بالخدمة أو أية مواد مشتقة من الخدمة

(D) Use the Service to execute denial of service attacks;

استخدام الخدمة من أجل تفادي أية فيروسات قد تهاجم

)د
.الخدمة

(E) Perform automated searches against Al Manahl’s systems
(except for non-burdensome federated search services), including
automated “bots,” link checkers or other scripts;

(F) Provide access to or use of the Services by or for the benefit
of any unauthorized school, library, organization, institution or
user;

إجراء عمليات الفحص اآللي لنظم المنهل بما في ذلك
.أدوات فحص روابط التتبع اآللية أو أية نصوص أخرى

)ه

و) إتاحة أو استخدام الخدمة من خالل أو لحساب أي مدرسة أو مكتبة أو
.ُمنظمة أو مؤسسة أو مستخدم غير ُمرخص له

(G) Publish, broadcast, sell, use or provide access to the Service
or any materials retrieved from the Service;

نشر أو بث أو بيع أو استخدام أو إتاحة الخدمة أو أية مواد
)ز
مشتقة من الخدمة

(H) Use the Service to create products or perform services which
compete or interfere with those of Al Manhal or its licensors;

استخدام الخدمة من أجل إنشاء المنتجات أو تقديم الخدمات
)ح
.ال ُمنافسة لخدمات ومنتجات شركة المنهل أو مرخصيها

(I)

تحليل النصوص أو تحليل البيانات أو تجميع البيانات أو
)ط
تجميع البيانات الوصفية من الخدمة
Communicate or redistribute materials retrieved from the
.إرسال أو إعادة توزيع المواد ال ُمشتقة من الخدمة
)ي
Text mine, data mine or harvest metadata from the Service;

(J)
Service; or

(K) Download all or parts of the Service in a systematic or regular
manner or so as to create a collection of materials comprising all or
a material subset of the Service, in any form.

تحميل كل أو أجزاء من الخدمة بطريقة دورية أو من أجل
)ك
تجميع المواد التي تُمثل الخدمة ككل أو جزء جوهري من الخدمة بأي
.صورة كانت

تمت الترجمة من اللغة اإلنكليزية إلى العربية وهذا السند غير معد للتصديق إال من كاتب العدل
Translation is made from English into Arabic and to be attested by the Notary Public only.
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