ZAIN GEFORCE NOW TERMS OF USE

شروط استخدام خدمة األلعاب السحابية الخاصة بشركة زين

ZAIN GeForce Now, including the associated
software, materials and services (“GFN”) is a
cloud-based service that enables users to use a
virtual PC for gaming on a membership basis
from an internet-connected device.

 تتضمن خدمة األلعاب السحابيةZAIN GeForce Now
 بما في ذلك البرامج والمواد والخدمات،الخاصة بشركة زين
") وهيGFN" ذات الصلة والتي (يُشار إليها في يلي باسم
خدمة تعتمد على المنصة السحابية التي تتيح لل ُمستخدمين
استخدام جهاز كمبيوتر افتراضي لممارسة األلعاب على أساس
.العضوية من جهاز متصل باإلنترنت

These terms are a legal agreement between you
and Mobile Telecommunications Saudi Company
("ZAIN") for the use of GFN. By registering for
or using GFN you are affirming that you have
read and agree to these terms and conditions.

تمثل هذه الشروط اتفا ًقا قانون ًيا بينك وبين شركة االتصاالت
المتنقلة السعودية والتي (يُشار إليها باسم "شركة زين") حول
، أو استخدامك لهاGFN  وعند تسجيلك في،GFN استخدام
فإنك توافق على أنك قد قرأت هذه الشروط واألحكام ووافقت
.عليها

By accepting theses terms, you declare that you وبقبولك لهذه الشروط فإنك تقر بأنك تبلغ السن القانونية
are of legal age in the Kingdom of Saudi Arabia.  وفي حال تبين أنك لم تكن قد بلغت،بالمملكة العربية السعودية
In the event if it was discovered that you are under السن القانونية عند قبول الشروط فلشركة زين الحق باتخاذ ما
the legal age at the time of accepting all the terms
.تراه مناس ًبا دون أي التزام تجاهكم بما فيها إلغاء االشتراك
and conditions below, ZAIN shall have the right
to decide on the appropriate action including
canceling the subscription.
1. LICENSE:

: الترخيص.1

1.1. ZAIN grants you a non-commercial,
personal, non-exclusive, non-transferable license
to access and use GFN during the term of services
through a supported device, one session at a time,
for your entertainment with video games. The list
of GFN supported devices is available on ZAIN
websites.

صا شخص ًيا غير تجاري وغير
ً  تمنحك شركة زين ترخي1.1
 واستخدامهاGFN حصري وغير قابل للتحويل للوصول إلى
 بجلسة واحدة كل،خالل فترة تقديم الخدمات عبر جهاز مدعوم
 وهناك قائمة باألجهزة.مرة كي تستمتع بألعاب الفيديو
 متاحة على مواقع الويب الخاصةGFN المدعومة بخدمة
.بشركة زين

1.2 Performance: A number of factors may affect
your use of GFN, or may impede or interfere with
your ability to start or continue using GFN or
certain content or may result in the loss of data
such as game saves, and you understand that
ZAIN is not responsible for these: (a) any factors
or circumstances outside of ZAIN’s reasonable
control, including issues with your device,
telecommunications, firewall, your service
providers, or the public internet; (b) the type of
device you have, your location, the available
bandwidth, or the speed of your internet
connection, and in some cases ZAIN may
decrease the resolution and bitrate of the content
streamed to you in an effort to provide a better

 قد تؤثر عدد من العوامل في استخدامك لخدمة: األداء2.1
 أو قد يعرقل أو يتداخل مع قدرتك على البدء في استخدام،GFN
 أو قد، أو محتوى معين أو االستمرار في استخدامهماGFN
 كما،يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات مثل بيانات األلعاب المحفوظة
) (أ:أنك على دراية بأن شركة زين غير مسؤولة عما يلي يأتي
أي عوامل أو ظروف خارج نطاق إرادة تحكم شركة زين
 بما في ذلك المشكالت المرتبطة بجهازك أو االتصاالت،المعقول
)أو جدار الحماية أو مقدمو الخدمة أو اإلنترنت العام؛ أو (ب
نوع جهازك أو موقعك أو عرض النطاق الترددي المتاح أو
 وفي بعض الحاالت قد تقوم شركة،سرعة اتصال اإلنترنت لديك
 بتقليل دقة ومعدل بث المحتوى الذيGFN  لخدمةZAIN زين
)يتم بثه إليك في محاولة لتقديم تجربة أفضل للمستخدم؛ أو (ج
.أسباب تقنية أو أخطاء أو قيود نطاق ترددي معقولة أخرى

user experience; or (c) other reasonable technical
reasons, errors, or bandwidth constraints.
2. CONTENT:

: المحتوى.2

2.1 Content. ZAIN = is presenting to you a virtual
PC for gaming, and it is your responsibility to
have sufficient rights to use the content (i.e. thirdparty video games or DLC (downloadable
content)). Certain content may only work on
certain types of devices. Not all the content you
have may be used when streaming from GFN.
Content purchased from a digital store on GFN
may not be available to stream from GFN. The
availability of content on GFN may vary over
time, as examples: terms from service providers
or game publishers may change, content may not
be available from ZAIN equally or in certain
geographies or languages, and content that was
previously available on GFN (including your
saved games) may become unavailable later on
GFN. When you obtain content, whether through
GFN or separately, the content provider may
require you to accept their terms, open a user
account and/or may charge you for the content.

 عبر جهازGFN  تقدم لك شركة زين لخدمة: المحتوى1.2
 وستكون مسؤوالً عن الحصول على،كمبيوتر افتراضي لأللعاب
حقوق كافية الستخدام المحتوى (أي ألعاب الفيديو الخاصة
 وقد يعمل،)DLC) بالجهات األخرى أو أي محتوى قابل للتنزيل
 ال يُمكن،محتوى معين على أنواع معينة من األجهزة فقط
،GFN استخدام كل المحتوى الذي لديك عند البث من خدمة
وقد ال يكون المحتوى الذي تم شراؤه من متجر رقمي على
 وقد تتفاوت إمكانية توفر،GFN  متا ًحا للبث منGFN
 قد تتغيّر، على سبيل المثال، بمرور الوقتGFN المحتوى على
الشروط التي يضعها مقدمو الخدمة أو ناشرو اللعبة وقد ال يكون
متوفرا من شركة زين بشكل متسا ٍو أو في مناطق
المحتوى
ً
متوفرا
جغرافية أو بلغات معيّنة وقد يصبح المحتوى الذي كان
ً
 (بما في ذلك ألعابك المحفوظة) غير متوفرGFN قبل ذلك على
 سواء عن، وعند حصولك على المحتوىGFN الحقًا على
 قد يطلب منك مقدم المحتوى، أو بشكل منفصلGFN طريق
أو قد يفرض عليك/أو فتح حساب مستخدم و/قبول شروطه و
.دفع رسوم للمحتوى

From time to time, you may find content from a
content provider that is available from ZAIN at no
charge to select users, based on territory, device,
membership plan, or other promotional criteria.
Promotional offerings may last for a limited time
and may change or end without notice. Activities
and transactions between you and a content
provider (as examples, content settings, use,
purchases and related advertising), even if taking
place through GFN, are solely between you and
the content provider. ZAIN does not endorse or
assume any responsibility for any content, or for
information, materials, products or services that
users receive from other parties or load for use
with GFN.

 قد تجد محتوى من أحد مقدمي المحتوى،من وقت إلى آخر
 دون رسوم لمستخدمينGFN  لخدمةZAIN متا ًحا من زين
 بنا ًء على اإلقليم أو الجهاز أو خطة العضوية أو معايير،محددين
 قد تستمر العروض الترويجية لمدة محددة وقد.ترويجية أخرى
 وتظل األنشطة والمعامالت التي تتم،تتغير أو تنتهي دون إشعار
بينك وبين مقدم المحتوى (على سبيل المثال إعدادات المحتوى
 حتى وإن،)واالستخدام وعمليات الشراء والدعاية ذات الصلة
 ال. بينك وبين مقدم المحتوى فقط،GFN كانت تتم عبر خدمة
 أو تتحمل أي مسؤولية تجاه أيZAIN تعتمد شركة زين
 أو معلومات أو مواد أو منتجات أو خدمات يستقبلها،محتوى
المستخدمون من جهات أخرى أو يقومون بتحميلها لالستخدام
.GFN مع خدمة

2.2 Content For Different Ages. You
acknowledge that on GFN you will have access to
content rated for different ages, and it is up to you
to set the filters for your permitted users to use
age-appropriate content. You must follow the age
rating rules of your country and laws.

 أنت ت ُقر بأنه عند. المحتوى المخصص لألعمار المختلفة2.2
 ستتمكن من الوصول إلى محتوى،GFN استخدام خدمة
 ويمكنك وحدك ضبط،مصنف بأنه مناسب لألعمار المختلفة
عوامل التصفية للمستخدمين المسموح لهم لديك كي يستخدموا
 ويتعيّن عليك اتّباع قواعد التصنيف.المحتوى المناسب لعمرهم
.حسب العمر والقوانين المتبعة في دولتك

2.3 Content Management. You acknowledge and
agree that ZAIN may, but is not obligated to,
block, monitor, scan or review communications
or content transmitted through GFN in the events
of any breach of these terms and conditions and
that ZAIN reserves the right to stop
communications or remove content as described
in section 10 in the events of any breach. ZAIN
accepts no responsibility or liability for content
from other parties (yours or of content providers)
regardless of whether such content is transmitted
to or by you in breach of these terms.
3. LIMITATIONS:

 أنت تقر وتوافق على أنه بإمكان شركة، إدارة المحتوى3.2
 أن تقوم بحجب المراسالت أو المحتوى، دون أي التزام، زين
 أو مراقبته أو فحصه أو مراجعتهGFN المنقول إليك عبر خدمة
 وعلى أن تحتفظ شركة،في حالة إخاللكم بهذه الشروط واألحكام
 تحتفظ بحق إيقاف االتصاالت أو إزالة المحتوىZAIN زين
) في حالة أي إخالل من10( على النحو الموضح في المادة
 ال تتحمل شركة زين أي مسؤولية أو التزام تجاه.طرفكم
المحتوى الوارد من أطراف أخرى (تابعة لك أو لمقدمي
المحتوى) بصرف النظر عما إذا كان هذا المحتوى منقوالً إليك
.أو منك بشكل ينتهك هذه الشروط

: القيود.3

3.1 You may not use GFN, or load content to GFN  أو تحميل المحتوى إلىGFN  ال يجوز استخدام1.3
GFN, for any purpose other than as described in ) أعاله1( ألي غرض كان بخالف ما هو موصوف في المادة
section 1 above and as permitted under the laws, وبما تسمح به القوانين واللوائح واإلرشادات الخاصة بمكان
regulations and guidelines of your place of use.
.االستخدام
3.2 You may not copy, sell, rent, sublicense,  ال يجوز نسخ أو بيع أو تأجير أو منح ترخيص فرعي أو2.3
transfer or distribute any portion of GFN, and you GFN  وال يجوز استخدام،GFN نقل أو توزيع أي جزء من
may not use GFN commercially or for crypto
.تجار ًيا أو من أجل تعدين العمالت الرقمية
currency mining.
3.3 You may not reverse engineer, decompile,  ال يجوز استخدام الهندسة العكسية أو إلغاء التحويل3.3
disassemble, modify, create derivative works, or برمجيًا أو إلغاء التجميع أو تعديل أو إنشاء أعمال مشتقة أو
remove copyright or other proprietary notices إزالة حقوق الطبع والنشر أو اشعارات إخطارات الملكية األخرى
from any portion of GFN.
.GFN المسجلة من أي جزء من
3.4 You may not misuse, disrupt or exploit GFN
or ZAIN servers for any unauthorized use, or try
to access areas or download software or materials
not intended for users (including using GFN in
any way to access any unauthorized third-party
sites), or load to ZAIN servers any malware (such
as viruses, drop dead device, worm, trojan horse,
trap, back door or other software routine of such
nature), or disturb the use and enjoyment of GFN
by other users.
4. PRE-RELEASE SERVICE and
FEATURES:
GFN features or versions may be identified as
alpha, beta, preview or otherwise in pre-release,
may not be fully functional, may contain errors or
design flaws, and may have reduced or different
security, privacy, accessibility, availability, and
reliability standards relative to commercially

 أوGFN  ال يجوز إساءة استخدام أو تعطيل أو استغالل4.3
خوادم شركة زين من أجل أي استخدام غير مصرح به أو
محاولة الوصول إلى مناطق أو تنزيل برامج أو مواد غير
 بأي طريقةGFN مخصصة للمستخدمين (بما في ذلك استخدام
للوصول إلى أي مواقع غير مصرح بها تابعة لجهات أخرى) أو
تحميل أي برامج ضارة إلى خوادم شركة زين (مثل الفيروسات
أو تعليمات إيقاف تشغيل البرامج على الجهاز أو الفيروسات
المتنقلة أو حصان طروادة أو المصيدة أو المدخل السري للنظام
أو أي روتين برمجي آخر بطبيعة مماثلة) أو التسبب بإزعاج
. واستمتاعهم بهاGFN استخدام المستخدمين اآلخرين لخدمة
: خدمة ما قبل اإلصدار والمزايا.4
 أو إصداراتها على أنها إصدار ألفا أوGFN يُمكن تحديد مزايا
 ويُمكن أن،بيتا أو معاينة أو غير ذلك في نسخة ما قبل اإلصدار
 ويُمكن أن تحتوي على أخطاء أو،تكون غير فعالة بالكامل
 وقد تكون معايير أمن المعلومات،عيوب في التصميم
والخصوصية وإمكانية الوصول واإلتاحة والموثوقية فيها
منخفضة بالنسبة إلى برامج ومواد وخدمات شركة زين

provided ZAIN software, materials and services.  وقد يتسبب استخدام نسخة ما قبل اإلصدار في،المتوفرة تجاريًا
Use of a pre-release version may result in حدوث نتائج غير متوقعة مثل خسارة االستخدام أو فقدان
unexpected results, such as loss of use or loss of  يُمكنك استخدام نسخة ما قبل اإلصدار على مسؤوليتك.المحتوى
content. You may use a pre-release version at
.والتوقف عن استخدامها في الوقت الذي يناسبك
your risk and stop at your convenience.
5. OWNERSHIP:
GFN, including all intellectual property rights, is
and will remain the sole and exclusive property of
ZAIN or its licensors. Except as expressly granted
in these terms, ZAIN reserves all rights, interests,
and remedies in connection with GFN. You agree
to cooperate with ZAIN and provide reasonably
requested information to verify your compliance
with these terms.
6. UPDATES:
ZAIN may change, discontinue, or deprecate any
part, or all, of GFN, or change or remove features,
functionality or content (including games)
available, and your continued use of GFN is
deemed acceptance of such changes. In addition,
you agree to receive automatic maintenance,
updates and/or upgrades without notice and you
permit ZAIN to download and install them for
you. GFN may be temporarily unavailable,
inaccessible or slow when ZAIN is performing
maintenance or upgrades or at other times for
reasons not within ZAIN’s reasonable control.
7. LOG-IN INFORMATION:

: الملكيّة.5
 بما في ذلك جميع حقوق الملكية الفكرية،GFN ت ُعد خدمة
 ملكية حصرية ووحيدة لشركة زين أو مانحي،المرتبطة بها
 وبخالف ما هو ممنوح صراحةً في هذه،ترخيصها وستظل كذلك
 تحتفظ شركة زين بجميع الحقوق والمصالح،الشروط
 أنت توافق على التعاون،GFN والتعويضات المتعلقة بخدمة
مع شركة زين وتوفير المعلومات المطلوبة بشكل منطقي
.للتحقق من امتثالك لهذه الشروط
: التحديثات.6
GFN يجوز لزين تغيير أو إيقاف أو خفض أي جزء من خدمة
 أو تغيير أو إزالة المزايا أو الوظائف أو المحتوى (بما،أو كلها
GFN  ويُعد استمرارك في استخدام،في ذلك األلعاب) المتاح
 فإنك توافق، إضافة إلى ذلك.موافقةً منك على تلك التغييرات
أو ترقيات تلقائية دون/أو تحديثات و/على استقبال صيانة و
 قد.إشعار وتسمح لـمجموعة زين بتحميلها وتثبيتها من أجلك
 غير متاحة أو يتعذر الوصول إليها أو بطيئةGFN تكون خدمة
عندما تقوم شركة زين بإجراء الصيانة أو الترقيات أو في أوقات
.أخرى ألسباب ال تقع ضمن نطاق تحكم شركة زين المعقول

: معلومات تسجيل الدخول.7

You are responsible for maintaining your log-in تتحمل مسؤولية الحفاظ على أمان معلومات تسجيل الدخول
information secure for your use only, and for the الخاصة بك من أجل استخدامك فقط ومن أجل األنشطة التي تتم
activities under your account. You agree to notify  أنت توافق على إبالغ زين بأي استخدام غير مصرح.في حسابك
ZAIN of any known unauthorized use of your
.GFN به معروف لحسابك في
GFN account.
8. IMPORTANT SAFETY AND HEALTH
NOTICE:
ZAIN hopes you will find the use of GFN
enjoyable. However, for some individuals under
certain circumstances, using GFN (or content on
GFN) might have harmful effects on your health
or safety. As an example, a very small percentage
of individuals may experience epileptic seizures
or blackouts when exposed to certain light

: إخطار مهم للسالمة والصحة.8
 ومع. تجربة ممتعةGFN تأمل شركة زين أن تجد استخدام
 قد يؤدي، فبالنسبة إلى بعض األفراد وتحت ظروف معينة،ذلك
) إلى تأثيراتGFN  (أو المحتوى الموجود علىGFN استخدام
 قد تتعرض، على سبيل المثال.ضارة على الصحة أو السالمة
نسبة صغيرة للغاية من األفراد إلى نوبات صرع أو إغماءات
، وأيضًا،عند التعرض إلى أنماط إضاءة أو أضواء وامضة معينة
)GFN  (أو المحتوى الموجود علىGFN توقف عن استخدام

إذا كنت تعاني من مشكالت أو أعراض صحية بما في ذلك (على
سبيل المثال ال الحصر) الدوار أو الدوخة أو إزعاج أو ألم أو
مخاوف صحية أخرى استشر طبيبك متى كان ذلك مناسبًا .تعتبر
مسؤول عن التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها صحتك
واختيار ما إذا كنت ستستخدم  GFNأو ال .كما أنك تعفي شركة
زين من أي مسؤوليات أو أضرار أو خسائر أو تكاليف أو نفقات
ناتجة عن تلك المخاطر وتعتبر موافقتك عهلى الشروط إقرارا
بموافقتك على هذا النص وأنك ال تعاني من أي مخاطر صحية
وفي حال ثبوت عكس ذلك لشركة زين فلها الحق باتخاذ أي
اجراءات نظامية بما فيها تعليق او الغاء االشتراك دون ادنى
مسؤولية على زين.
 .9برامج الجهات األخرى:
قد تأتي  GFNمضمنة مع برامج خاصة بجهات أخرى أو قد
تشتمل عليها أو يتم توزيعها معها وتكون هذه البرامج مرخصة
من أحد موردي شركة زين و/أو برمجيات مفتوحة المصدر
المقدمة بموجب ترخيص مفتوح المصدر ،يخضع استخدام
برمجيات الجهات األخرى إلى شروط ترخيص الجهة األخرى
وفي حالة تعارضها مع هذه الشروط ،تسري شروط الجهة
األخرى.
 .10اإليقاف المؤقت  /اإلنهاء:
يجوز لشركة زين إيقاف أو إنهاء حقك في استخدام  GFNأو
المحتوى على  ،GFNوفق تقديرها ،بما في ذلك (على سبيل
المثال ال الحصر) في حالة اإلخالل بأحد شروط وأحكام استخدام
خدمة األلعاب السحابية الخاصة بشركة زين أو عند عدم سداد
الرسوم المطبقة في وقتها المحدد عند المطالبة بها أو إذا
اشتبهت شركة زين أو حددت على نحو معقول عدم امتثال
االستخدام لهذه الشروط أو حقوق اآلخرين أو القوانين واللوائح
السارية.

patterns or flashing lights. Also, discontinue using
GFN (or content on GFN) if you experience
health problems or symptoms including (but not
limited to) lightheadedness, dizziness, or other
discomfort, pain or health concern and consult
your physician when appropriate. You are
responsible for managing your health risks and
choosing whether or not to use GFN. You waive
ZAIN’s liability for any liabilities, damages,
losses, costs and expenses that result from these
risks.
9. THIRD-PARTY SOFTWARE.
GFN may come bundled with, or otherwise
include or be distributed with, third-party
software licensed by a ZAIN supplier and/or open
source software provided under an open source
license. Use of third-party software is subject to
the third-party license terms, and in the event of
conflict with these terms the thirty-party terms
shall govern.
10. SUSPENSION / TERMINATION:
ZAIN may suspend or terminate your right to use
GFN, or content on GFN, at its discretion,
including (but not limited to) violating one of
ZAIN GEFORCE NOW TERMS OF USE or
non-payment of applicable fees or if ZAIN
reasonably suspects or determines that a use does
not comply with these terms, the rights of others,
or applicable laws and regulations.

يجوز لشركة زين إجراء تحقيق بخصوص االنتهاكات المتعلقة ZAIN may investigate violations of these terms or
بهذه الشروط أو سوء استخدام خدمة  GFNويجوز لها إبالغ misuse of GFN and may report activities to law
enforcement, regulators or any other parties.
الجهات األمنية أو الجهات التنظيمية أو أي أطراف أخرى بهذه
األنشطة.
لن يسري اإلنهاء على جميع األحكام الخاصة بهذه الشروط Termination will not apply on all of the private
والتي يتعيّن بطبيعتها أال يسري عليها اإلنهاء وتظل سارية ،بما provisions of these terms, which by nature
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أحكام الملكية وأحكام إخالء termination should not apply on, including,
without limitation, ownership provisions,
المسؤولية عن الضمانات وحدود المسؤولية.
warranty disclaimers and limitations of liability.
 .11جمع البيانات:

11. DATA COLLECTION:

أنت تقر بموجب هذه الوثيقة أنه من أجل استخدام  GFNووف ًقا You hereby acknowledge that to use GFN and
لتفضيالتك بشأن الخصوصية ،يُمكن لخدمة  GFNالوصول إلى depending on your privacy preferences, GFN may
بعض البيانات ذات العالقة بالخدمة وجمعها من أجل( :أ) تهيئة access and collect data in order to: (a) properly

configure and optimize the device in which GFN  لالستخدام معGFN وتحسين الجهاز المثبّتة عليه خدمة
is installed for use with the device; (b) deliver GFN الجهاز بشكل مالئم و(ب) تقديم المحتوى أو الخدمة عبر
content or service through GFN; (c) improve و(ج) تحسين منتجات شركة زين وخدماتها و(د) توفير تحديثات
ZAIN products and services; and (d) provide
.تلقائية
automatic updates.
To improve the performance and quality at which
GFN streams games to your machine and to run
and update software and materials on your device,
ZAIN will need to process system data such as
software version numbers, geographical region,
internet speed, games played, session data and
system information such as CPU, GPU, device
serial number and system memory.

 لأللعاب إلى جهازك ولتشغيلGFN لتحسين أداء وجودة بث
 سوف تحتاج،وتحديث البرامج والمواد الموجودة على جهازك
شركة زين إلى معالجة بيانات النظام مثل أرقام إصدار البرامج
والنطاق الجغرافي وسرعة اإلنترنت واأللعاب التي يتم تشغيلها
وبيانات الجلسة ومعلومات النظام مثل وحدة المعالجة المركزية
) والرقم التسلسليGPU( ) ووحدة معالجة الرسومياتCPU(
.للجهاز وذاكرة الجهاز

If you opt-in to share technical data from your
device to help ZAIN find and fix bugs or improve
the quality of services, you will be sharing device
and accessory information, software (including
settings, usage, and how well they run), feature
usage, error logs, and geographical information.
If you opt-in to recommendations by Zain, ZAIN
may inform you of games, apps, and rewards you
may enjoy.

إذا اخترت مشاركة "البيانات الفنية" من جهازك لمساعدة
شركة زين على العثور على األخطاء وإصالحها أو تحسين
 فسوف تقوم عندها بمشاركة معلومات الجهاز،جودة الخدمات
والملحقات والبرامج (بما في ذلك اإلعدادات واالستخدام ومدى
جودة تشغيلها) واستخدام المزايا وسجل األخطاء والمعلومات
 فقد، إذا اخترت التوصيات المقدمة من شركة زين.الجغرافية
تبلغك شركة زين باأللعاب والتطبيقات مكافآت التي يمكنك
.االستمتاع بها

Any data will be collected, used and disclosed by
ZAIN in accordance with ZAIN’s Privacy Policy
available at https://www.Zain.com/en-us/aboutZain/privacy-policy/. You may also review the
data that GFN collects and change your privacy
preferences at any time by visiting
privacy.Zain.com.

ستقوم شركة زين بجمع أي بيانات واستخدامها والكشف عنها
 المتاحة على العنوان،وفقًا لسياسة شركة زين للخصوصية
https://www.Zain.com/en-us/about ويُمكنك أيضًا مراجعة البيانات التي.Zain/privacy-policy/
 وتغيير تفضيالت الخصوصية الخاصة بك في أيGFN تجمعها
.privacy.Zain.com وقت بزيارة العنوان

GFN may contain links to websites and services.
ZAIN does not endorse or assume any
responsibility for any third-party websites,
products, services or information. If you access a
third-party website or service, including (without
limitation) those of GFN Alliance Partners, you
do so at your own risk, and you understand that
these terms and ZAIN’s Privacy Policy do not
apply. ZAIN encourages you to review the
privacy statements on those websites and services
that you choose to visit so that you can understand
how they may collect, use and share your
information.

 على روابط لالنتقال إلى مواقع ويبGFN يُمكن أن تحتوي
 ال تعتمد شركة زين أو تتحمل أي مسؤولية تجاه أي.وخدمات
مواقع ويب أو منتجات أو خدمات أو معلومات تخص جهات
، إذا انتقلت إلى موقع ويب أو خدمة تابعة لجهة أخرى.أخرى
بما في ذلك (على سبيل المثال ال الحصر) تلك التابعة للشركاء
 فإنك تقوم بذلك على مسؤوليتك الخاصة،GFN الحلفاء لخدمة
ZAIN متفه ًما أن هذه الشروط وسياسة شركة زين
 على مراجعةZAIN  تشجعك شركة زين.للخصوصية ال تنطبق
بيانات الخصوصية الموجودة على مواقع الويب والخدمات تلك
التي تختار زيارتها لتتمكّن من فهم طريقتها في جمع المعلومات
.واستخدامها ومشاركتها

12. NO WARRANTIES.

: عدم وجود الضمانات.12

تقدم شركة زين خدمة " GFNكما هي" و"بالشكل المتاح"
و"بكل عيوبها" .وت ُخلي شركة زين مسؤوليتها صراحة عن كل
الضمانات باختالف أنواعها أو طبيعتها ،سواء أكانت صريحة
أم ضمنية أم قانونية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
أي ضمانات لقابلية التسويق أو المالءمة لغرض معين أو
الملكية أو عدم االنتهاك .ال توجد أي ضمانات على أساس
االستخدام التجاري أو التعامل التجاري أو المسار التجاري .دون
تقييد ما تَقَدّم ذكره ،ال تقدم شركة زين أي ضمانات بأن الوصول
إلى  GFNسيكون بال انقطاع؛ أو أن  GFNستحقق متطلباتك؛
أو أن  GFNستكون متاحة في أي وقت أو موقع معيّن؛ أو أنه
سيتم تصحيح أي عيوب أو أخطاء؛ أو أن أي محتوى معيّن
سيكون متا ًحا أو أن  GFNخالية من الفيروسات أو المكونات
الضارة األخرى.

 .13حدود المسؤولية:
إلى أقصى حد يسمح به القانون ،ال يمكن أن تكون شركة زين
أو أي من الشركات التابعة لها مسؤولة عن أي أضرار خاصة
أو عرضية أو جزائية أو تبعية ،أو عن أي خسائر في األرباح
أو فقدان االستخدام أو فقدان البيانات أو فقدان ُحسن السمعة أو
تكلفة تدبير منتجات بديلة ناتجة عن تلك الشروط أو ذات صلة
بها ،أو استخدام خدمة  GFNأو أدائها ،سواء كانت تلك
المسؤولية نابعة من أي ادعاء مبني على اإلخالل بالعقد أو خرق
الضمان أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك اإلهمال) أو
مسؤولية قانونية عن المنتج أو أي سبب آخر إلقامة الدعوى أو
نظرية المسؤولية .في أي حال ،فإن إجمالي المسؤولية
التراكمية على شركة زين والشركات التابعة لها بموجب هذه
الشروط أو ما ينتج عنها ال يجوز أن يتجاوز المقدار المدفوع
الستخدام  GFNخالل فترة األشهر الثالثة السابقة للحدث الذي
يفضي إلى تحمل تلك المسؤولية ،وال يجوز أن تؤدي طبيعة
المسؤولية أو عدد الدعاوى أو القضايا إلى توسيع أو تمديد
نطاق هذا الحد ،سوف تنطبق الحدود سالفة الذكر بغض النظر
عما إذا كانت شركة زين قد تلقت نصيحة باحتمالية حدوث هذه
األضرار وبغض النظر عما إذا فشل أي تعويض في تحقيق هدفه
األساسي .ت ُشكّل استثناءات وحدود المسؤولية في هذه الشروط
قاعدة أساسية لالتفاق بين األطراف ،وفي غياب أي من هذه
االستثناءات أو الحدود الخاصة بالمسؤولية ،سوف تختلف
الشروط ،بما في ذلك الشروط االقتصادية ،بشكل جوهري.

GFN IS PROVIDED BY ZAIN “AS IS”, “AS
”AVAILABLE” AND “WITH ALL FAULTS.
ZAIN EXPRESSLY DISCLAIMS ALL
WARRANTIES OF ANY KIND OR NATURE,
WHETHER
EXPRESS,
IMPLIED
OR
STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE, NONINFRINGEMENT. NO WARRANTY IS MADE
ON THE BASIS OF TRADE USAGE, COURSE
OF DEALING OR COURSE OF TRADE.
WITHOUT LIMITING THE FOREGOING,
ZAIN DOES NOT WARRANT THAT ACCESS
TO GFN WILL BE UNINTERRUPTED; OR
THAT
GFN
WILL
MEET
YOUR
REQUIREMENTS; THAT GFN WILL BE
AVAILABLE AT ANY PARTICULAR TIME
OR LOCATION; THAT ANY DEFECTS OR
ERRORS WILL BE CORRECTED; THAT ANY
;CERTAIN CONTENT WILL BE AVAILABLE
OR THAT GFN IS FREE OF VIRUSES OR
OTHER HARMFUL COMPONENTS.
13. LIMITATION OF LIABILITY.
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED
BY LAW, ZAIN AND ITS AFFILIATES
SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL,
PUNITIVE
OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR
ANY LOST PROFITS, LOSS OF USE, LOSS
OF DATA OR LOSS OF GOODWILL, OR THE
COSTS OF PROCURING SUBSTITUTE
PRODUCTS, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THESE TERMS OR
THE USE OR THE PERFORMANCE OF GFN,
WHETHER SUCH LIABILITY ARISES FROM
ANY CLAIM BASED UPON BREACH OF
CONTRACT, BREACH OF WARRANTY,
TORT
(INCLUDING
NEGLIGENCE),
PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER
CAUSE OF ACTION OR THEORY OF
LIABILITY. IN NO EVENT WILL ZAIN’S
TOTAL CUMULATIVE LIABILITY UNDER
OR ARISING OUT OF THESE TERMS
EXCEED THE AMOUNTS PAID FOR GFN
USE DURING THE THREE MONTHS PRIOR
TO THE EVENT GIVING RISE TO THE

LIABILITY. THE NATURE OF THE
LIABILITY OR THE NUMBER OF CLAIMS
OR SUITS SHALL NOT ENLARGE OR
EXTEND THIS LIMIT. THE FOREGOING
LIMITATIONS
SHALL
APPLY
REGARDLESS OF WHETHER ZAIN OR ITS
LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND
REGARDLESS OF WHETHER ANY REMEDY
FAILS ITS ESSENTIAL PURPOSE. The
exclusions and limitations of liability in these
terms form an essential basis of the bargain
between the parties, and, absent any such
exclusions or limitations of liability, the terms,
including the economic terms, would be
substantially different.
14. GOVERNING LAW; DISPUTE
RESOLUTION
Governing Law and Dispute Resolution. These
terms and all disputes that may arise from it or out
of use of GFN in interstate commerce shall be
governed by the laws and regulation of the
Kingdom of Saudi Arabia and any dispute shall
be referred to the competent courts in the city of
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, without regard
to or application of its conflict of laws rules or
principles. You agree to these terms in the Arabic
language unless ZAIN provided you these terms
in another language. In case of any discrepancies
between the Arabic and English texts, the Arabic
text shall prevail.
The company is committed to maintaining the
confidentiality of the customer's information, and
the customer acknowledge and agree to disclose
his information or details of his usage by ZAIN
incase requested by CITC or any of related
entities in KSA.

15. GENERAL

: القانون الحاكم؛ تسوية النزاعات.14
 تسري األنظمة واللوائح.القانون الحاكم وتسوية النزاعات
 وجميع،السارية بالمملكة العربية السعودية على هذه الشروط
 تحال إلىGFN النزاعات التي قد تنشأ عنها أو نتيجة الستخدام
المحكمة المختصة في مدينة الرياض بالمملكة العربية
 بغض النظر عن قواعد أو مبادئ تنازع القوانين أو،السعودية
 وأنت توافق على هذه الشروط باللغة العربية باستثناء.تطبيقها
 وفي حال وجود أي تعارض بين.إذا تم تقديمها بلغة أخرى
. فإن النص العربي هو الحاكم،النص العربي واإلنجليزي
 ويقر،تلتزم الشركة بالمحافظة على سرية معلومات العميل
أو تفاصيل/العميل بعلمه وموافقته على اإلفصاح عن معلوماته و
استعماله للخدمة من قبل الشركة في حال طلب الهيئة أو أحد
.الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية

: شروط عامة.15

You agree that you will not transfer or assign أنت توافق على أنك لن تنقل هذه الشروط أو حقوقك والتزاماتك
these terms or your rights and obligations by any أو تتنازل عنها بأي وسيلة أو إجراء قانوني دون إذن شركة
means or operation of law without ZAIN’s .زين وال تشكّل هذه الشروط أي حقوق استفادة ألي جهة أخرى
permission. These terms do not create any thirdparty beneficiary rights.

If ZAIN needs to contact you about GFN or  أوGFN إذا احتاجت شركة زين إلى التواصل معك حول
content, you consent to receive notices by email  فإنك توافق على تسلم اإلخطارات بالبريد اإللكتروني،المحتوى
or through the software interface and agree that  كما توافق على أن اإلخطار اإللكتروني،أو عبر واجهة البرنامج
electronic notice will satisfy any legal
.سيكون كاف ًيا للوفاء بأي متطلبات اتصال قانونية
communication requirements.
You may, without compulsion, provide ZAIN
with any use information or suggestions, feature
requests, or other feedback regarding GFN and its
contents, including possible enhancements or
modifications to GFN. For any feedback that you
voluntarily provide, you hereby grant ZAIN and
its affiliates a perpetual, non-exclusive,
worldwide, irrevocable license to use, reproduce,
modify, license, sublicense (through multiple tiers
of sublicenses), and distribute (through multiple
tiers of distributors) it without the payment of any
royalties or fees to you. ZAIN group will decide
if and how to respond to feedback and if to
incorporate feedback into GFN.

 تزويد شركة زين بأي معلومات خاصة، من غير إلزام،يُمكنك
باالستخدام أو اقتراحات أو طلبات للحصول على المزايا أو
 بما في، ومحتوياتهاGFN مالحظات أخرى ذات صلة بخدمة
 عند تقديمك.GFN ذلك التحسينات أو التعديالت المحتملة على
 فإنك بهذا تمنح شركة زين،أي مالحظات بشكل تطوعي
صا دائ ًما وغير حصري وعالميًا وال
ً والشركات التابعة لها ترخي
رجعة فيه الستخدام هذه المالحظات وإعادة إنتاجها وتعديلها
وترخيصها وكذلك ترخيصها بشكل فرعي (عبر مستويات
مختلفة من التراخيص الفرعية) وتوزيعها (عبر مستويات
،مختلفة من الموزعين) دون سداد أي عائدات أو رسوم إليك
 إمكانية وكيفية الرد علىZAIN سوف تقرر مجموعة زين
المالحظات وكذلك إذا ما كانت ست ُدمج هذه المالحظات في خدمة
.GFN

These terms constitute the entire agreement
between you and ZAIN concerning GFN. If it
turns out that any provision of these terms is not
unenforceable, such provision will be construed
as limited to the extent necessary to be consistent
with and fully enforceable under the law and the
remaining provisions will remain in full force and
effect. No waiver or failure to assert a right under
these terms shall be deemed a further or
continuing waiver of such right or any other right.
Unless otherwise specified, remedies are
cumulative.

وت ُشكل هذه الشروط االتفاقية الكاملة بينك وبين شركة زين
 وإذا تبيّن فيما بعد أن أي بند من هذه،GFN فيما يتعلّق بخدمة
سر هذا البند على أنه
ّ  فسوف يُف،الشروط غير قابل للتطبيق
محدود بقدر ما يلزم لالتساق مع القانون وأنه قابل للتنفيذ
 وسوف تظل البنود المتبقية نافذة،بالكامل بموجب القانون
 ال يُعد التنازل عن أي حق أو عدم،وسارية المفعول بالكامل
مستمرا عن
التأكيد عليه بموجب هذه الشروط تنازالً إضاف ًيا أو
ً
 تكون سبل، وما لم يحدد خالف ذلك،هذا الحق أو أي حق آخر
.االنتصاف تراكمية

ZAIN is allowed to make changes to these terms
from time to time at its discretion or as per
applicable laws and regulations in the kingdom of
Saudi Arabia. ZAIN will publish the new terms at
https://www.Zain.com/en-us/about-Zain/Zaingeforce-now-for-pc-terms-of-use.
The client shall be notified in the case of any
amendments to the terms within (60) days from
such amendments, The updated terms will be in
full effect as soon as they are published. Please
review the terms of use on a regular basis. You
understand and agree that your express
acceptance of the updated terms or use of GFN
after the date of publication shall constitute your
agreement to the updated terms of use. If you do

يحق أن تعدل شركة زين هذه الشروط من وقت إلى آخر
بحسب تقديرها أو بما يتوافق مع األنظمة واللوائح المعمول بها
ZAIN  وسوف تنشر شركة.في المملكة العربية السعودية
العنوان
على
الجديدة
الشروط
https://www.Zain.com/en-us/about-Zain/Zaingeforce-now-for-pc-terms-of-use.
)60( سيتم إخطار العميل في حال تم أي تغيير في الشروط خالل
 وتكون الشروط المحدّثة فعّالة بمجرد،يوما ً من ذلك التغيير
 أنت، يُرجى مراجعة شروط االستخدام بصفة منتظمة،نشرها
تدرك وتوافق على أن قبولك الصريح للشروط المحدّثة أو
 بعد تاريخ النشر سوف يشكّل موافقة منكGFN استخدام خدمة
 إذا كنت غير موافق على،على شروط االستخدام المحدّثة
 فيتع ّين عليك التوقف عن استخدام خدمة،الشروط المحدّثة
.GFN

not agree with the updated terms, you must
terminate your use of GFN.

أحكام إضافية.16
تستخدم عناوين الفقرات للمالءمة والتناسب فقط وال تؤثر على
 وتعد هذه.معنى أو بناء محتويات هذه الشروط واألحكام
الشروط جز ًء ال يتجزأ من شروط وأحكام العقد للخدمة األساسية

16. Additional Provisions
The headings of paragraphs are used for
convenience and proportionality only and shall
not affect the meaning or construction of the
contents of these terms and conditions. In
addition, these terms and conditions shall be
treated as part of the main service contract.
17. Terms of Use for NIVIDIA GEFORCE
By clicking on the link below, it will transfer you
to the terms and conditions of use page of
NIVIDIA applied on NIVIDIA GEFORCE
service which you will agree to once you accept
this terms and conditions:
https://www.nvidia.com/en-sa/geforcenow/terms-of-use/

NIVIDIA GEFORCE  شروط استخدام.17
بالنقر على الرابط المرفق التالي سيتم نقلك إلى صفحة الشروط
) ذات العالقةNIVIDIA( واألحكام االستخدام الخاصة بشركة
 التي ستوافق عليها بمجردNIVIDIA GEFORCE بخدمة
:موافقتك على هذه الشروط واألحكام
https://www.nvidia.com/ar-sa/geforce/now/terms-of-use

