 .1مجال التطبيق
تعمل شركة  wwg worldwidegamesالمحدودة على تشغيل بوابة ألعاب عبر اإلنترنت باستخدام ﻣجموعة ﻣتنوعة ﻣن
أعلى ﻣستويات النطاقات ﻣثل ) playnik.comو play-nick.comو playnik.deوغيرھا( ،باإلضافة إلى النطاقات
الفرعية وأسماء ھذه النطاقات ،ويتم استخدام كافة المواقع اإللكترونية لعمل بوابة األلعاب واأللعاب الخاصة بھا )على سبيل
المثال  www.narakis.deو  (www.piratesoftortuga.deالمتوفرة والمشار إليھا جميعًا فيما بعد ھنا بعبارة “wwg-
”.websites
وتخضع كافة األلعاب والخدﻣات التي تقدﻣھا شركة  wwgللمستخدﻣين إلى األحكام والشروط التالية .وال تكون أحكام
وشروط المستخدم جز ًءا ﻣن ھذا العقد ﻣا لم توافق شركة  wwgصراحة بشكل كتابي على ذلك .وكمستخدم لبوابة األلعاب
فإنك تبرم عقدًا ﻣع شركة  wwg worldwidegamesالمحدودة ،والتي يقع ﻣقرھا في ﻣدينة ھاﻣبورج HRB 105021,
 ،Richardstrasse 45, 22081 Hamburgوالبريد اإللكتروني الخاص بھا ھو ،info@playnik.com :والفاكس:
 .+49 (0) 40 226331599ويمكنكم الوصول إلى األحكام والشروط ،وتحميلھا وحفظھا وطباعتھا ﻣن الرابط "األحكام
والشروط" على كل ﻣوقع ﻣن .wwg-website
 .2موضوع االتفاقية
 .2.1تمكن شركة  wwgكافة المستخدﻣين المسجلين المشاركة في ألعاب اإلنترنت المتوفرة على ﻣواقع .wwg-websites
فضالً عن أن المستخدﻣين سوف يجدون روابط ألعاب اإلنترنت التي تقدﻣھا جھات أخرى .وتخضع ھذه األلعاب التي تقدﻣھا
جھات أخرى لألحكام والشروط الخاصة بتلك الجھات .وفي ھذه الحالة يكون الطرف المتعاقد ھو الطرف الثالث ،وليس
شركة .wwg
 .2.2ال يُسمح لغير المستخدﻣين المسجلين بالمشاركة في ألعاب اإلنترنت والخصائص اإلضافية التي تقدﻣھا شركة ،wwg
فبعد التسجيل تزود  wwgالمستخدم بحساب وبموجب ھذا الحساب تبرم األطراف عقدًا يخول المستخدم المشاركة في ألعاب
اإلنترنت واستخدام الخصائص اإلضافية الخاصة بھا على ﻣوقع .wwg-websites
 .2.3داخل البوابة ،تقدم  wwgبرناﻣجً ا ،يمكن المستخدﻣين ﻣن خالله التواصل ﻣع بعضھم البعض )على سبيل المثال
بتحميل الصور وألعاب فالش وكتابة المدونات اإللكترونية(.
 .2.4ھذه األلعاب والخدﻣات ﻣعدة فقط للمستخدﻣين الذين يبلغ عمرھم  18عا ًﻣا أو أكثر .ويحتاج القصّ ر إلى ﻣوافقة ﻣن
الوصي الشرعي الخاص بھم.
 .2.5تتوفر بوابة  wwgللمستخدم ليتم عرضھا في ﻣتصفح إنترنت ،وتعتبر  wwgغير ﻣسئولة عن أية براﻣج يحتاجھا
المستخدم للوصول إلى ﻣواقع  wwg-websitesأو استخدام األلعاب .ويعتبر تركيب أي ﻣن البراﻣج ھي ﻣسئولية المستخدم
فقط ،وال تقدم  wwgأية براﻣج ليتم تحميلھا وال أية دعم فني لتركيب ﻣثل ھذه البراﻣج.
 .2.6يوافق المستخدم على أن  wwgغير قادرة على تقديم ﻣا يضمن التوافر بنسبة  %100كل الوقت ،وتبذل wwg
الجھود المعقولة لتجعل ﻣواقعھا ﻣتوفرة بشكل دائم وأن تكون خالية ﻣن أي خلل .ويمكن أن تؤثر الصعوبات الفنية التي ھي
خارج نطاق نفوذ ) wwgﻣثل انقطاع التيار الكھربائي ،عيوب شبكات االتصال( باإلضافة إلى أعمال الصيانة على توافر
ﻣواقع  wwg-websitesوقد تُسبب حاالت عُطل ﻣؤقتة.
 .2.7ال يجوز للمستخدم االحتفاظ باأللعاب و/أو خصائص ﻣعينة عند إبرام ھذا العقد ،وتحتفظ  wwgبحقھا في إيقاف عمل
األلعاب و/أو خصائص ﻣعينة بدون إعطاء سبب وذلك حسب ﻣا تراه ھي.
 .2.8المشاركة األساسية في األلعاب ﻣجانية للمستخدﻣين المسجلين .حيث تقدم  wwgخدﻣات وخصائص ﻣعينة ﻣجانًا .يتم
عرض التفاصيل الخاصة بالرسوم وھذه الخصائص وشروط ھذه الخدﻣات على ﻣوقع إلكتروني ﻣعين يتعلق بھذه الخدﻣات
والخصائص.

 .2.9غير ﻣسموح للمستخدم بالتخلص أو بيع أو التنازل عن الحساب الخاص به والخدﻣات والخصائص والوصول للبيانات
والبضائع االفتراضية المتعلقة بالحساب وإذا كانت ھناك قواعد ﻣعينة تسمح بالتنازل عن الخدﻣات أو الخصائص المقدﻣة
داخل األلعاب ،ال يجوز تطبيق الحظر المذكور للتعاﻣالت التي تتم داخل األلعاب.
 .3التسجيل ،وإبرام العقد
 .3.1تقدم  wwgالتسجيل في نسختيه ﻣختلفتين وھما :أ( التسجيل في األلعاب الفردية )"حساب اللعبة"( أو ب( التسجيل
للحصول على حساب في البوابة )"حساب بوابة"( .يجوز للمستخدم تسجيل عدد ﻣن حسابات األلعاب بالنسبة لأللعاب
الخاصة ،إال أنه يجوز له التسجيل بحساب لعبة واحد فقط لكل لعبة وحساب بوابة واحد لكل بوابة .باستكمال عملية
التسجيل ،يقدم المستخدم عرضً ا بإبرام العقد فيما يتعلق باستخدام الخدﻣات )األلعاب/الخصائص( المعروضة على ﻣواقع
 ، wwg-websitesوتقبل  wwgھذه العرض إﻣا بشكل صريح أو ببدء األداء بموجب ھذا العقد ،ﻣثل تمكين المشاركة في
اللعبة
 .3.2يضمن المستخدم أصالة وكفاءة البيانات المقدﻣة أثناء عملية التسجيل .عالوة على ذلك ،يضمن المستخدم باستكمال
عملية التسجيل بنفسه إذا كان بالغ السن القانونية أو – إذا كان المستخدم قاصرً ا – أن يكون لديه تصريح ﻣن الوصي
القانوني عليه .ويجب أن يقدم المستخدم أية تغييرات تطرأ على البيانات الخاصة به إلى  wwgبدون أي تأخير غير
ضروري.
 .3.3يخول للمستخدم إلغاء حساباته باللعبة أو بالبوابة في أي وقت وبدون تقديم أسباب لذلك .وتخضع عملية اإلنھاء للفقرة
 10ﻣن ھذا المستند.
 .4معلومات حول حقك في اإللغاء
يجوز لك إلغاء الموافقة الخاصة بك المتعلقة بالعقد خالل شھر بدون إعطاء سبب على ھيئة نص ﻣكتوب )على سبيل المثال
إرسال خطاب أو فاكس أو بريد إلكتروني( أو – إذا تلقيت البضائع قبل نھاية ھذه المدة – بإرجاع البضاعة المستلمة .وتبدأ
فترة اإللغاء ﻣن تلقي ھذه المعلوﻣات على ھيئة نص ﻣكتوب ،وليس قبل إبرام العقد وال قبل التزاﻣنا بواجب تقديم المعلوﻣات
وفقًا للقسم  312جـ الفقرة  ،2والقسم  312ھـ الفقرة  BGB 1/1فيما يتعلق بالقسم  1الفقرات  1و 2و 3و 4ﻣن ﻣجلد
ﻣعلوﻣات  .BGBويكفي إرسال ﻣا يفيد اإللغاء أو البضائع في المدة المحددة .وفي حالة تقديم البضائع فال تبدأ المدة قبل
استالﻣھا )في حالة تدوير التسليمات ليس قبل التسليم األول الجزئي( .يرجى إرسال ﻣا يفيد اإللغاء على عنوان:
 ،wwg worldwidegames GmbH, Richardstrasse 45, 22081 Hamburgالبريد اإللكتروني:
info@playnik.com
نتائج اإللغاء
في حالة اإللغاء القانوني يتم إعادة الخدﻣات المتبادلة المستلمة وكذلك أية ﻣنافع يتم تسليمھا لطرف آخر ،ﻣثل ،الفوائد .فإذا
كنت غير قادر على إعادة البضائع بشكل كاﻣل أو على األقل جزء ﻣنھا يجب عليك دفع تعويض ﻣقابلھا .وال ينطبق ذلك في
حالة كان التلف قائ ًما على تجربه قد تكون حدثت عند الشراء .وال يجب عليك التعويض ﻣقابل تلف ينتج عن االستخدام
المقصود ﻣن البضائع .ويجب أن يتم تنفيذ أية التزاﻣات بإعادة أية ﻣدفوعات في ﻣدة قدرھا  30يو ًﻣا .وتبدأ ھذه المدة بالنسبة
لك ﻣع إرسال ﻣا يفيد اإللغاء أو البضائع وبالنسبة لنا باالستالم .وفي حالة الخدﻣات ،ينتھي حق اإللغاء قبل انتھاء المدة ،في
حال بدأت  wwgبتقديم الخدﻣة بالحصول على ﻣوافقة المستخدم قبل نھاية المدة المخصصة لإللغاء.
 .5مسئوليات والتزامات المستخدمين
 5.1باستخدام األلعاب المتوفرة على ﻣواقع  ،wwg-websitesيوافق المستخدم على تعليمات وقواعد األلعاب.

 .5.2يتعھد المستخدم بأن يحفظ كافة بيانات الوصول التي توفرھا  wwgللوصول إلى األلعاب والخدﻣات )كبيانات الدخول
وكلمات المرور وغيرھا( في أعلى درجات السرية .وسوف يقوم المستخدم بإعالم  wwgفي حالة علم أو كان لديه شك بأن
ھناك شخص آخر غير ﻣصرح له لديه بيانات للوصول ،وتنصح  wwgﻣستخدﻣيھا بتقديم ﻣا يفيد ذلك كتابةً ،على سبيل
المثال عن طريق البريد اإللكتروني ،ويخول لشركة  wwgولكنھا غير ﻣلتزﻣة بإيقاف استخدام ھذا الحساب .وفي حالة
استخدام الطرف اآلخر ،بخطأ ﻣن المستخدم ،ألعاب وخدﻣات  wwgعن طريق بيانات الوصول الخاصة بالمستخدم ،يتحمل
المستخدم ﻣسئولية الرسوم والتلفيات.
 .5.3يحظر اتخاذ أي إجراء ﻣن قبل المستخدم ﻣن شأنه أن يكون قادرً ا على التأثير في وظيفية ﻣواقع  ،wwgأو بنيتھا
التحتية أو سير األلعاب أو الضغط على القدرات الفنية بشكل زائد .ويحظر أيضً ا ،ﻣنع أي ﻣحتوى ﻣن ﻣحتويات ﻣواقع
 wwgأو استبدالھا أو تعديلھا أو نسخھا أو استخدام أدوات أو براﻣج أو نصوص تضع أحد المستخدﻣين في ﻣكانه أفضل ﻣن
المستخدﻣين اآلخرين.
 .6مسئولية المحتوى/المعلومات التي يقدمھا المستخدم
 .6.1يعتبر المستخدم ﻣسئوالً عن المحتوى أو البيانات أو المعلوﻣات التي يقدﻣھا للمستخدﻣين اآلخرين إﻣا ﻣن خالل
االتصال بمستخدﻣين آخرين أو ﻣن خالل تحميلھا أو المساھمة بھا على أي ﻣن ﻣواقع ") wwgﻣحتوى المساھمة"( .فلن
تعتمد  wwgﻣحتوى المساھمة ھذا على أنه ضمن ﻣحتواھا وال تكون ﻣسئولة عنه.
 .6.2ال يتيح المستخدم أي ﻣحتوى على ﻣواقع ) wwgﻣن صور أو ﻣقاطع فيديو أو روابط أو أسماء أو كلمات( ذات طابع
سياسي أو ديني أو ﻣھين أو عدائي أو يتسم بالعنف أو ﻣتعلق بالجنس أو اإلباحية أو الخالعة ،وبشكل خاص األﻣور
العنصرية أو المحتويات المتطرفة يمينًا أو يسارً ا وكذلك األشخاص والتصورات .وال يستخدم المستخدم أي ﻣصطلحات أو
عالﻣات أو أسماء أو صور أو ﻣقاطع فيديو أو ﻣوسيقى أو ألعاب أو أية ﻣواد أخرى أنتجھا طرف آخر.
ويحظر على المستخدم )أ( ﻣضايقة المستخدﻣين اآلخرين ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ﻣن خالل إرسال رسائل
البريد اإللكتروني العشوائية أو الرسائل غير المرغوب فيھا) ،ب( استخدام المحتويات المحمية بشكل قانوني )بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر المحتويات المحمية بموجب قوانين العالﻣة التجارية ،حقوق اختراع )خدﻣة عاﻣة/تصميم أو
قوانين أو حقوق نشر( أو عرض بضائع أو خدﻣات بدون ترخيص) ،جـ( اتخاذ إجراءات تجارية غير عادلة أو إجراءات
ﻣن ھذا القبيل.
 .6.3بإرسال ﻣعلوﻣات لمواقع  ،wwg-websitesيمنح المستخدم بذلك  wwgترخيص ﻣجاني غير حصري وغير قابل
لإللغاء بأن تستخدم ھذه المعلوﻣات وتعرضھا للدعاية وتعيد نشرھا وتقدﻣھا كدعاية وتنشرھا .بإرسال المعلوﻣات ،يقر
المستخدم ويقبل بأن المعلوﻣات التي تم تحميلھا على ﻣواقع  wwgيمكن الوصول إليھا على المستوى العالمي ﻣن خالل
اإلنترنت ،ويجوز لشركة  wwgأن تحذف أي ﻣن المحتويات المقدﻣة ﻣن المستخدم في حالة االنتھاك الخاطئ للمبادئ
المشار إليھا في القسم .6.2
وينطبق نفس األﻣر على أي ﻣحتوى أو إجراء قد يعتبر غير ﻣالئم بشكل ﻣعقول حسب رأي  wwgالخاص أو اإلجراء الذي
يقيد ﻣن عمل البوابة اإللكترونية ،وتحتفظ  wwgبحق استبعاد أحد المستخدﻣين ﻣن البرناﻣج بسبب االنتھاك المتكرر لھذه
الشروط على الرغم ﻣن وجود فرصة للتعويض.
 .7شروط الدفع
 .7.1تعتبر المدفوعات ﻣستحقة الدفع بمجرد التسجيل أو استخدام الخدﻣات والخصائص غير المجانية ،وسوف يتم جمع
المبلغ المدفوع ﻣن الحساب البنكي/حساب بطاقة الخصم/بطاقة االئتمان المقدم ﻣن المستخدم ،وذلك في حالة عدم اختيار
المستخدم طريقة أخرى للدفع )على سبيل المثال الرسائل النصية القصيرة ذات القيمة المضافة( ،ويجوز لشركة  wwgأن
تغير خيارات الدفع بنا ًء على رغبتھا الخاصة ﻣن وقت آلخر ،وفي حالة الديون المعكوسة و/أو رسوم اإللغاء المفروضة
على ديون اإللغاء التي تسبب فيھا المستخدم باإلخفاق في التسديد ،أو لعدم وجود تغطية الحساب البنكي للمستخدم بسببه،

يتحمل المستخدم رسوم اإللغاء الناتجة .وفي حالة كان دفع الرسوم ﻣن خالل حساب بطاقات خصم أو ائتمان وكان ھناك
ديون ﻣعكوسة ،تفرض  wwgرسوم ﻣقابل خدﻣة قيمتھا  10يورو عن كل ﻣعاﻣلة تجارية تتم باستخدام بطاقة خصم/ائتمان
إلى جانب الرسوم البنكية .يجوز للمستخدم إثبات أنه لم يحدث أية أضرار أو حتى أضرار بسيطة.
 .7.2ال يجوز تعويض المستخدم إال في حال كانت دعوته غير قابلة للنزاع أو تم اإلعالن عن أنھا ﻣلزﻣة ﻣن الناحية
القانونية.
 .8المسئولية القانونية
 .8.1ال تعتبر  wwgﻣسئولة عن أية تلفيات ﻣا لم تحدث بشكل ﻣتعمد أو نتيجة إھمال جسيم .ال ينطبق قصر المسئولية
السابق على المسئولية عن اإلصابات الشخصية التي تضر بالحياة والجسد والصحة ،وتظل  wwgھي المسئولة عن ﻣسألة
المسئولية القانونية للمنتجات.
وفي حالة اإلھمال البسيط ال يتم تطبيق القصر السابق للمسئولية في حالة ﻣخالفة أحد االلتزاﻣات التي تعتبر أساس العقد،
وھذه المخالفة التي قد تعرض الغرض ﻣن العقد للخطر والتي ﻣن شأنھا أن تجعل المستھلك ال يعتقد في ظل الظروف
العادية بأنھا صادرة عن  wwgﻣن شأن أن يجعل  wwgغير واثقة ﻣن أداء المستھلك في ظل الظروف العادية .وتقتصر
األضرار على حجم األضرار المعتادة.
 .8.2ال تعتبر  wwgﻣسئولة إال فيما يتعلق بمحتويات المواقع الخاصة بھا ،وال تتحمل أية ﻣسئولية بشكل ﻣباشر أو غير
ﻣباشر عن المواقع اإللكترونية المرتبطة بموقع  .wwgحيث يعتبر ﻣزودي خدﻣات المواقع األخرى ھم المسئولون عن
المحتويات الخاصة بھم.
 .9التعويض
يقوم المستخدم بتعويض  wwgﻣقابل كافة التكاليف ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تحمل ﻣسئولية أتعاب المحاﻣاة
والدعاوى القضائية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األضرار الناجمة عن أي طرف آخر بسبب التعدي على حقوق
أي طرف ﻣن خالل ﻣحتويات يقدﻣھا المستخدم على ﻣواقع  .wwgوال يتم العمل بذلك ،إذا لم يكن المستخدم ﻣسئوالً عن ﻣثل
ھذه المخالفة أو إذا تسببت شركة  wwgفي ھذه التلفيات على األقل بسبب إھمال جسيم.
 .10المدة ،واإلنھاء
 .10.1يتم إبرام العقد بين المستخدم و wwgلمدة غير ﻣحدودة ﻣن الزﻣان ،ﻣا لم يكن ذلك ﻣوضحً ا في العرض .ولكل طرف
الحق في إنھاء العقد في أي وقت ويكون ذلك ساريًا في غضون أسبوعين ،ﻣا لم يتم االتفاق على تحديد ﻣدة االستخدام.
 .10.2يجوز للمستخدم إنھاء العقد بأن يرسل رسالة يذكر فيھا اسم المستخدم الخاص به والبريد اإللكتروني الذي تم التسجيل
به على عنوان البريد اإللكتروني info@playnik.com :أو عن طريق إحدى الوسائل المعروضة في ﻣوقع  wwgتحت
عنوان "."my playnik
 .10.3يظل األطراف بكاﻣل حريتھم في إنھاء العقد الستخدام اللعبة أو الخدﻣة أو الخصائص االستثنائية ألسباب ھاﻣة في
أي وقت.
 .11حماية البيانات
 .11.1لن تقوم  wwgسوى بجمع أو إرسال أو الوصول إلي أو استخدام أية بيانات تشير إلى المستخدم بصفته الشخصية
لغرض ھذا العقد )بما في ذلك إرسال الفواتير( ﻣا لم يطلب ﻣن  wwgبموجب القانون الكشف عن ھذه البيانات ،أو أن يكون
ذلك بموافقة ضمنية صريحة ﻣن المستخدم ،ويجوز لشركة  wwgأن ترسل بيانات الدفعات الخاصة بالمستخدم لمزود
الخدﻣة أو أطراف أخرى إلى المدى المطلوب لتحديد الرسوم وإرسال الفواتير ،ويجوز لشركة  wwgتمرير بيانات الدفع
لطرف آخر ﻣسئول عن إرسال الفواتير بقدر ﻣا ھو ﻣطلوب لھذا الغرض.

 .11.2تستخدم ﻣواقع  wwgﻣا يُسمى "ﻣلفات  "cookiesالتي تحدد ھوية المستخدم أثناء استخدام ھذه المواقع .وعند
تسجيل الخروج تصبح ھذه الملفات غير صالحة.
 .11.3يجوز لشركة  wwgأن تنشئ ﻣلفات تعريفية للمستخدﻣين باستخدام أسماء ﻣستعارة ،وذلك ألغراض اإلعالن
وإجراء أبحاث على السوق ولتصميم ﻣواقع  wwgحسب احتياجات المستخدﻣين .ويكون للمستخدم الحق في االعتراض
على ھذه العملية واستخدام بياناته الخاصة في وقت.
 .11.4تعتبر  wwgھي الجھة المسئولة بموجب قانون حماية البيانات األلماني.
 .11.5تعتبر شركة  wwgﻣخولة لتزويد أطراف أخرى بأسماء وعناوين المستخدم في حالة ﻣخالفة الفقرة .6
 .12أحكام متنوعة
 12.1لم يبرم األطراف أية اتفاقيات إضافية .ويتطلب إجراء أية تغييرات أو تعديالت أو إلغاء العقد )بشكل جزئي أو كلي(
نموذجً ا ﻣكتوبًا.
 .12.2يخول للشركة تغيير ھذه األحكام والشروط العاﻣة بدون إعطاء سبب وحسب ﻣا تراه ھي ﻣن وقت آلخر .ويتم نشر
ھذه التغييرات على ﻣوقع  .wwg-websiteوتصبح ھذه التغييرات سارية ،في حالة عدم اعتراض المستخدم عليھا كتابة
خالل أسبوعين ﻣن نشر ھذه التغييرات وإﻣكانية الوصول لھذه المعلوﻣات أو في حال استمر المستخدم في استخدام الخدﻣة،
وسوف تقوم شركة  wwgبنشر النصيحة الموجھة للمستخدم بحقه في االعتراض على ھذه التغييرات وتوابع ھذا
االعتراض خالل المدة المشار إليھا ﻣع ھذه التغييرات .وفي حالة وجود اعتراض ﻣقبول ،يخول لكافة األطراف إنھاء العقد
خالل شھر واحد .وحتى نھاية المدة المقررة ،يتم العمل بالصورة السابقة لألحكام والشروط العاﻣة.
 .12.3تتواصل  wwgﻣع المستخدم ﻣن خالل البريد اإللكتروني ،ويخول لھا ﻣراسلته عبر الفاكس أو إرسال خطابات.
 12.4يخضع العقد للقانون األلماني .وال يتم العمل باتفاقية األﻣم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
في حالة إثبات عدم قابلية أي ﻣن أحكام ھذا العقد للنفاذ أو أن يكون باطل أو غير ﻣكتمل فال يؤثر ذلك على صالحية
الشروط األخرى .وتتعھد األطراف األخرى باستبدال أي ﻣن الشروط غير القابلة للنفاذ أو الباطلة أو غير المكتملة
باشتراطات أخرى والتي تفي باألھداف التجارية التي يقصدھا األطراف.

