
 صندوق دعم الصحافة المحلیة
 

 شروط وأحكام تقدیم الطلب
 

  تصف شروط وأحكام الطلب هذه ("الشروط واألحكام") شروط األهلیة للحصول على تمویل من صندوق الدعم. من خالل تقدیم الطلب،
 فإنك تقبل هذه الشروط واألحكام.

 
 في هذه الشروط واألحكام:

 
 "المعلومات الحساسة المتعلقة بالعمل"  تعني المعلومات السریة المتعلقة بك أو بأي طرف ثالث في غایة األهمیة لدرجة أن الكشف●

 عن أحد المنافسین قد یتسبب في ضرر كبیر لك (أو لطرف ثالث آخر).
 
 "المعلومات السریة"  تعني المعلومات التي قد یكشفها أحد الطرفین للطرف اآلخر بموجب هذه البنود والشروط، والتي یتم وضع●

 عالمة علیها على أنها سریة أو ُتعتبر عادًة معلومات سریة في ظل هذه الظروف.
 
 "األموال"  وتعني األموال الممنوحة لمقدمي الطلبات المختارین في إطار البرنامج.●

 
●.Google LLC و كل تعبیر یخصنا  و "نحن"  تعني "Google" 

 
 "بما في ذلك"  تعني "بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر".●

 
 "المناطق الجغرافیة المؤهلة"  تعني NA و LATAM و EMEA و APAC وأسترالیا ونیوزیلندا وسنغافورة والیابان●

 والبرازیل.
 
 "NA" تعني الوالیات المتحدة وأقالیم الوالیات المتحدة فیما وراء البحار وكندا.●

 
 "APAC" تعني بنغالدیش وبوتان وبروناي وكمبودیا وجزكوك وتیمورالشرقیة وجزیرة إیستر وفیجي ومنطقة هونغ كونغ●

 اإلداریة الخاصة والهند وإندونیسیا والوس وماكاو SAR ومالیزیا وجزر المالدیف و منغولیا ومیانمار ونیبال وكالیدونیا الجدیدة
 و باكستان و بابوا غینیا الجدیدة والفلبین وساموا وجزر سلیمان وكوریا الجنوبیة وسریالنكا وتایوان وتایالند و توكیالو وتونغا

 وتوفالو وفانواتو وفیتنام.
 
 "أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا"  تعني النمسا وبلجیكا وبلغاریا وكرواتیا وقبرص وجمهوریة التشیك والدنمارك وإستونیا●

 وفنلندا وفرنسا وألمانیا والیونان والمجر وأیسلندا وأیرلندا وإیطالیا والتفیا ولیختنشتاین ولیتوانیا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا
 والنرویج، بولندا، البرتغال ورومانیا وسلوفاكیا وسلوفینیا وإسبانیا والسوید وسویسرا والمملكة المتحدة والجزائر وأنغوال

 والبحرین وبنین وبتسوانا وبوركینا فاسو و بوروندي و الكامیرون وجزر الرأس األخضر وجمهوریة أفریقیا الوسطى وتشاد
 وجزر القمر والكونغو ( برازافیل) و جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة (DRC)، جیبوتي، مصر، غینیا االستوائیة، إریتریا، إثیوبیا،

 الغابون غامبیا، غانا، غینیا، غینیا بیساو، العراق وإسرائیل وساحل العاج واألردن والمملكة العربیة السعودیة وكینیا والكویت
 ولیسوتو ولیبیا ولبنان ولیبیریا ومدغشقر ومالوي ومالي وموریتانیا وموریشیوس والمغرب وموزمبیق ونامیبیا والنیجر ونیجیریا

 وفلسطین وعمان وقطر ورواندا وساو تومي وبرینسیبي والسنغال و سیشیل وسیرالیون والصومال وجنوب أفریقیا والسودان
 وجنوب السودان وسوازیالند و تنزانیا وتوغو وتونس وتركیا وأوغندا واإلمارات العربیة المتحدة والصحراء الغربیة وزامبیا

 وزمبابوي.

 



 "LATAM" تعني  األرجنتین وبولیفیا وتشیلي وكولومبیا وكوستاریكا وجمهوریة الدومینیكان وإكوادور والسلفادور وغواتیماال●
 وهندوراس والمكسیك ونیكاراغوا وبنما وباراغواي وبیرو وأوروغواي.

 
 "مقدم الطلب المختار"  یعني مقدم الطلب الذي تم اختیاره لتلقي التمویل من البرنامج.●

 
 "موقع الویب"  یعني موقع مبادرة أخبار Google  أو Google News Initiative على●

https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund 
 
  تعني كلمة "أنت" و كل تعبیر یخصك  هو بصفتك مقدم طلب بالنیابة عن مؤسستك.●

 
      األهلیة1.

 
                  1.1 المتطلبات:  لتكون مؤهًال للحصول على تمویل من البرنامج، یجب علیك:

 
 (a)    إنتاج محتوى إخباري نزیه والتركیز على إنتاج األخبار األساسیة (على سبیل المثال، الریاضة أو إعداد تقاریر

 األعمال).
 

 (b)    توظیف من 2 إلى 100 من الصحفیین العاملین بدوام كامل (قد یظل الناشرون المحلیون الذین یتجاوزون هذا
 الحد مؤهلین ألخذهم بعین االعتبار حسب تقدیرنا).

 
 (c)    لك حضور رقمي.

 
 (d)    تعمل منذ 15 أبریل 2019 أو قبل ذلك.

 
 (e)    أن تكون قادًرا على إظهار كیف یمكن أن یساعد عملك المجتمع المحلي خالل وقت األزمة هذه.

 
 

                   1.2 القیود:    ما یلي غیر مؤهل للتقدم بطلب الحصول على تمویل من البرنامج: (1)المؤسسات المملوكة من قبل الدولة، (2)
 المنظمات المسجلة في أي مكان ولیس في المناطق الجغرافیة المؤهلة، (3) المنظمات غیر المسجلة في أي مكان ولیس في المناطق

 الجغرافیة المؤهلة.
 

 مدة البرنامج:  سیبدأ البرنامج وینتهي في التواریخ المنشورة على الموقع اإللكتروني("مدة البرنامج"). سیتم قبول الطلبات حتى2.
 نهایة البرنامج أو حتى یتم صرف جمیع األموال.

 
      تقدیم الطلبات واالقتراحات3.

 
                3.1    یجب تقدیم الطلبات بحسب التعلیمات المتوفرة على الموقع.

 
                3.1    یجب أن تشمل الطلبات وصف عن كیفیة استخدام التمویل ("اقتراح").

 
                3.3     قد نطلب وثائق إضافیة لتقییم طلبك، ونحتفظ بالحق في التأكد من كل متقدم، بما في ذلك التأكد من العقوبات الحكومیة إن
 كانت ساریة من أجل التحقق من األهلیة (من خالل تقدیم هذا الطلب، فإنك توافق على أننا قد نقوم بذلك، وأنك تمتثل لعملیة الفحص والعنایة

 الواجبة لدینا إذا طلب منك ذلك، وبما فیه توفیر المعلومات المطلوبة).

https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund


 
   معاییر االختیار4.

 
         4.1 یهدف البرنامج إلى دعم إنتاج الصحافة النزیهة في ظل التهدید الذي یواجهه العدید من الناشرین حول العالم بسبب وباء

.COVID-19 
 

         4.2  سنقوم بتقییم جمیع االقتراحات المقدمة من قبل المؤهلین. لن نأخذ بعین االعتبار الطلبات المتعددة المقدمة المرفقة في طلب واحد.
 

         4.3 اختیار الطلبات واالقتراحات الناجحة سیكون حسب تقدیرنا المطلق. نحن ال نضمن نجاح أي طلب، ونحتفظ بالحق في رفض
  التمویل ألي

               مقترح.
 

 عملیة االختیار5.
 

         5.1 سنقوم بمراجعة الطلبات واالقتراحات من أجل التقییم. سنختار(1)الطلبات المقدمة،(2) مبالغ منح التمویل، و(3) جداول الصرف
 لكل جائزة تمویل.

 
         5.2 سوف نتصل بالمتقدمین عبر البرید اإللكتروني أثناء مدة البرنامج إلبالغ قرارنا.

 
         5.3 یجوز لنا سحب عرضنا للتمویل إذا: (1) لم نتلق رًدا خالل 30 یوًما من تقدیمنا عرًضا للتمویل، أو(2) أنك تقدمت بطلب محدد

  وال
               تدخل في اتفاقیة تمویل معنا.

 
         5.4  سیتم نشر التوقیت الختیار المتقدمین وصرف التمویل على الموقع اإللكتروني وهو عرضة للتغییر من وقت آلخر.

 
 التمویل6.

 
           6.1 نظرة عامة عن التمویل

 
(a)تحتوي على Google أو شركة تابعة لشركة Google التمویل مشروط بإدخال المتقدمین المحددین في "اتفاقیة تمویل" مع 

 تفاصیل حول النفقات، العملة المتداولة للدفع، الجداول الزمنیة واألحكام األخرى ذات الصلة المتعلقة باألموال.
 

(b)سیكون مقدمو الطلبات المختارون مسؤولین عن دفع أي ضرائب ساریة مرتبطة باستالم التمویل من البرنامج. ما لم یقتضي 
 القانون، لن نقوم باقتطاع الضرائب.

 
           6.2 استخدام األموال

 
  بصفتك مشارًكا في البرنامج، فإنك توافق على:

 
           (a)استخدام األموال فقط لألغراض التي تصفها في اقتراحك

 
           (b)استخدام جمیع األموال في غضون 180 یوم بعد استالم األموال.

 



      7 . السریة والدعایة
  

 لن تقوم بمشاركة المعلومات الحساسة المتعلقة بالعمل في طلبك أو أثناء مشاركتك في البرنامج. نحن نعتزم الشفافیة ونشر أنشطتنا فیما یتعلق
 بالبرنامج، بما في ذلك اإلعالن عن المشاریع والمتقدمین الذین نقدم لهم التمویل. قد نستخدم أیًضا المعلومات التي ترسلها في طلبك إلعداد
 دراسات تتعلق بمجال األخبار بشكل عام، كما توافق على أننا قد نتصل بك لطرح أسئلة متابعة فیما یتعلق بهذه الدراسات. أنت توافق على

 أنه من شروط تقدیم الطلبات قد ننشر، في الخطابات، في تقریرنا السنوي، من خالل وسائل التواصل االجتماعي وفي أي وسیط عبر
 اإلنترنت : (1) البیانات المجمعة التي توضح كیف تم تمویل األموال من البرنامج وذلك حسب نوع المشروع وقطاع الصناعة والموقع و(2)
 معلومات خاصة بالمشروع، بما في ذلك أسماء ومقدمي الطلبات، واألموال الممنوحة ووصف المقترحات المختارة. أنت تمنحنا والشركات

 التابعة لنا ترخیص غیر حصري وعالمي ودائم (أو ألقصى مدة مسموح بها بموجب القانون المعمول به)، وغیر قابل لإللغاء، وقابل
 للتحویل، قابل للترخیص، مدفوع بالكامل وخالي من حقوق الملكیة الستخدام األسماء التجاریة والعالمات التجاریة الخاصة بك والشعارات

 وغیرها من میزات العالمة التجاریة الممیزة لهذا الغرض. نهدف إلى إعالمك مسبًقا بأي منشور من هذا القبیل.
 

      8. خصوصیة البیانات
 

 ستعالج Google أي بیانات شخصیة تقدمها في ما یتعلق بهذا التطبیق وفًقا  لسیاسة الخصوصیة الخاصة  بنا.
 

   9. الحق في اإللغاء أو التعدیل أو االستبعاد
 

       9.1     وفًقا لتقدیرنا، یجوز لنا إلغاء البرنامج أو إنهائه أو تعدیله أو تعلیقه أو إلغاء وتعدیل شروط عملیة تقدیم الطلب بما في حال حدوث
 ظروف خارجة عن سیطرتنا.

 
       9.2     وفًقا لتقدیرنا، یجوز لنا استبعاد أو رفض الطلبات من أي مقدم طلب یقدم معلومات كاذبة أو مضللة أو غیر نزیهة إلى

.Google 
 

       9.3     حیثما ینطبق ذلك، توافق أنت و Google على أنه من أجل فعالیة شروط إنهاء العقد بموجب هذه الشروط واألحكام، التنازل
 عن أي أحكام وإجراءات وتشغیل أي قانون معمول به إلى الحد الذي یتطلب أمر محكمة إلنهاء هذه الشروط واألحكام.

 
  10 . التعویض

 
 ستدافع عن Google والشركات التابعة لها و عن مدیریها وموظفیها وتعویضهم عن جمیع المسؤولیات واألضرار والخسائر والتكالیف
 والرسوم (بما في ذلك الرسوم القانونیة) والنفقات المتعلقة بأي ادعاء أو إجراء قانوني لطرف ثالث إلى حد المطالبة  أو استخدامك أو إعادة

 إنتاج میزات عالمتك التجاریة (بما في ذلك في أي دعایة موصوفة في القسم 7) ینتهك أو یسيء استخدام أي حقوق لطرف ثالث (بما في ذلك
 حقوق الملكیة الفكریة).

 
 11. التأكیدات والضمانات

 
 11.1 بواسطتك.   أنت تقر وتضمن ما یلي:

 
(a)لم تدخل في أي اتفاق أو التزام آخر یمنعك من تلقي التمویل من خالل البرنامج  بموجب هذه الشروط واألحكام  

 
(b)أو الشركات التابعة لها ألي شيء تم تسلیمه أو ترخیصه بواسطتك بموجب هذه الشروط واألحكام لن Google إن استخدام 

 ینتهك أو ینتهك حقوق أي طرف ثالث (بما في ذلك حقوق الملكیة الفكریة).
 

https://policies.google.com/privacy?hl=ar


 11.2  إخالء المسؤولیة
 

  إلى أقصى حد یسمح به القانون المعمول به:
 

(a).یتم ذكر القرارات والضمانات الوحیدة لألطراف بموجب هذه الشروط واألحكام صراحة في هذا القسم 
 

(b)تخلي األطراف مسؤولیتها عن جمیع القرارات والضمانات األخرى (صریحة أو ضمنیة)، بما في ذلك أي ضمانات للتسویق 
 والجودة  وعدم التعدي والصالحیة.

 
 12.تحدید المسؤولیة

 
 12.1 "المسؤولیة"  تعني أیة مسؤولیة، سواء بموجب العقد أو الضرر أو غیر ذلك (بما في ذلك اإلهمال)، وما إذا كان یمكن توقعه من قبل

 األطراف.
 

 12.2.القیود  مع مراعاة القسم 12.3 (استثناءات القیود):
 

(a).یقتصر إجمالي مسؤولیة كل طرف الناشئة عن أو المتعلقة بهذه الشروط واألحكام على 10000 دوالر أمریكي 
 

(b)مسؤولة تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي اعتماد تضعه أنت أو أي طرف ثالث، أو اإلجراءات التي Google لن تكون 
 تتخذها أنت أوأي طرف ثالث نتیجة لتقدیمك طلًبا أو مشاركة في البرنامج.

 
 12.3 استثناءات القیود

 
   ال یوجد شيء في هذه الشروط واألحكام یستثني أو یحد من مسؤولیة أي من الطرفین عن:

 
(a).االحتیال أو التحریف االحتیالي  

 
(b).التعدي على حقوق الملكیة الفكریة للطرف اآلخر 

 
         (c) المسائل التي ال یمكن استبعاد المسؤولیة عنها أو تقییدها بموجب القانون المعمول به.

 
 13. األحكام العامة

 
 ال تؤدي هذه الشروط واألحكام إلى إنشاء أي وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك بین الطرفین. یجوز لشركة Google تفویض أي من

 حقوقها أو التزاماتها بموجب هذه البنود والشروط لشركة تابعة لشركة Google. باستثناء Google والشركات التابعة لها، ال یجوز ألي
 طرف تعیین أي جزء من هذه الشروط واألحكام دون موافقة كتابیة من الطرف اآلخر(البرید اإللكتروني مقبول). أي محاولة أخرى للتعیین

 تعتبر باطلة. یجب أن تكون جمیع اإلشعارات القانونیة مكتوبة وموجهة إلى جهة االتصال األساسیة للطرف اآلخر، والتي بالنسبة لـ
 Google هي legal-notices@google.com. یجب أن یكون أي تعدیل كتابًیا وموقًعا من كال الطرفین. لن یتحمل أي طرف
 مسؤولیة الفشل أو التأخیر في األداء بالقدر الذي تسببه ظروف خارجة عن سیطرته. تنص هذه الشروط واألحكام، إلى جانب أي اتفاقیة

 تمویل، على جمیع الشروط المتفق علیها بین الطرفین وتلغي وتستبدل جمیع االتفاقیات األخرى بین األطراف فیما یتعلق بموضوعها. إذا
 تمت ترجمة هذه الشروط واألحكام إلى أي لغة أخرى، وكان هناك تعارض بین النص اإلنجلیزي والنص المترجم، فیحكم النص اإلنجلیزي.

 
 14 المنازعات / القانون الحاكم



 
  سیتم تطبیق أي مصطلح محدد في األقسام 14.1 إلى 14.5 فقط على القسم الفرعي الذي تم تعریفه فیه.

 
 14.1     للمتقدمین في NA، أسترالیا، نیوزیلندا، سنغافورة الیابان، البرازیل:

 
 تخضع جمیع المطالبات الناشئة عن أو المتعلقة بهذه الشروط واألحكام لقانون والیة كالیفورنیا، باستثناء قواعد تعارض القوانین في

 كالیفورنیا، وسیتم التقاضي بشأنها حصرًیا في المحاكم الفیدرالیة أو محاكم الوالیة في مقاطعة سانتا كالرا، كالیفورنیا، الوالیات المتحدة
 األمریكیة؛ توافق األطراف على االختصاص الشخصي في تلك المحاكم.

 
:APAC 14.2      للمتقدمین في 

 
(a)ذات الصلة (بما في ذلك Google جمیع الدعاوى التي تنشأ عن أو تتعلق بهذه الشروط واألحكام أو أي من منتجات أو خدمات 

 أي نزاع یتعلق بتفسیر أو أداء االتفاقیة) ("النزاع") تحكمها الوالیات المتحدة بموجب القانون، باستثناء تضارب كالیفورنیا في
 قواعد القانون.

  
(b)،سیحاول الطرفان بحسن نیة تسویة أي نزاع في غضون 30 یوًما بعد نشوب النزاع. إذا لم یتم حل النزاع في غضون 30 یوًما 

 فیجب حله عن طریق التحكیم من قبل المركز الدولي لفض المنازعات التابع لجمعیة التحكیم األمریكیة وفًقا لقواعده التجاریة
 المعجلة الساریة اعتباًرا من تاریخ هذه البنود والشروط ("القواعد").

 
(c)سیختار الطرفان محكًما واحًدا بشكل متبادل. سیتم إجراء التحكیم باللغة اإلنجلیزیة في مقاطعة سانتا كالرا، كالیفورنیا، الوالیات 

 المتحدة األمریكیة.
 

         (d) یجوز ألي من الطرفین التقدم بطلب إلى أي محكمة مختصة للحصول على تعویض قضائي ضروري لحمایة حقوقه ریثما یتم حل
 التحكیم. یجوز للمحكم أن یأمر بإنصاف عادل أو جذري بما یتفق مع العالجات والقیود في هذه الشروط واألحكام.

 
         (e)  مع مراعاة متطلبات السریة في القسم الفرعي (g)، یجوز ألي من الطرفین التماس أي محكمة مختصة إلصدار أي أمر

 ضروري لحمایة حقوق هذا الطرف أو ممتلكاته. لن یتم اعتبار هذا االلتماس انتهاًكا أو تنازًال عن هذا القانون الحاكم وقسم التحكیم ولن یؤثر
 على سلطات  المحكم، بما في ذلك سلطة مراجعة القرار القضائي. تنص األطراف على أن محاكم مقاطعة سانتا كالرا، كالیفورنیا، الوالیات

.(e) المتحدة األمریكیة، مختصة بمنح أي أمر بموجب هذا القسم الفرعي 
 

         (f)   یكون قرار التحكیم نهائًیا وملزًما للطرفین، ویمكن تقدیم تنفیذه في أي محكمة مختصة، بما في ذلك أي محكمة ذات اختصاص
  على أي الطرفین أو أي من ممتلكاته.

 
        (g)  ُیعتبر أي إجراء تحكیم یتم إجراؤه وفًقا لهذا القسم بمثابة معلومات سریة، بما في ذلك(1) وجود و(2) أي معلومات تم الكشف عنها

 أثناء أي اتصاالت أو مستندات شفویة تتعلق بإجراءات التحكیم. یجوز لألطراف أیًضا اإلفصاح عن المعلومات الموضحة في هذا البند
  الفرعي

             (g) إلى محكمة مختصة حسب الضرورة لتقدیم أي أمر بموجب القسم الفرعي (e) أو تنفیذ أي قرار تحكیمي، ولكن یجب على
 األطراف طلب إجراء تلك اإلجراءات القضائیة في جلسة مغلقة (بخصوصیة).

 
       (h) سیدفع الطرفان أتعاب المحكم وأتعاب الخبراء المحكمین ونفقاتهم والمصاریف اإلداریة لمركز التحكیم وفًقا للقواعد. في قراره

 النهائي.  سیقرر المحكم التزام الطرف غیر السائد بتعویض المبلغ المدفوع مقدًما من الطرف السائد لهذه الرسوم.
  

        (i) یتحمل كل طرف أتعاب ونفقات المحامین والخبراء الخاصین به، بصرف النظر عن قرار المحكم النهائي بشأن النزاع.



 
 14.3 للمتقدمین في أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا:

 
(a)،جمیع الدعاوى التي تنشأ عن أو تتعلق بهذه الشروط واألحكام ("النزاع") تحكمها قوانین كالیفورنیا، الوالیات المتحدة األمریكیة 

 باستثناء تعارض قواعد كالیفورنیا القانونیة.
 

(b)،سیحاول الطرفان بحسن نیة تسویة أي نزاع في غضون 30 یوًما بعد نشوب النزاع. إذا لم یتم حل النزاع في غضون 30 یوًما  
 فیجب حله عن طریق التحكیم من قبل المركز الدولي لفض المنازعات التابع لجمعیة التحكیم األمریكیة وفًقا لقواعده التجاریة

 المعجلة الساریة اعتباًرا من تاریخ هذه البنود والشروط ("القواعد").
 

(c)سیختار الطرفان محكًما واحًدا بشكل متبادل. سیتم إجراء التحكیم باللغة اإلنجلیزیة في مقاطعة سانتا كالرا، كالیفورنیا، الوالیات 
 المتحدة األمریكیة.

 
(d)یجوز ألي طرف تقدیم طلب إلى أي محكمة مختصة للحصول على تعویض قضائي ضروري لحمایة حقوقه في انتظار حل 

 التحكیم. یجوز للمحكم أن یأمر بإنصاف عادل أو زجري بما یتفق مع العالجات والقیود في هذه الشروط واألحكام.
 

(e)یجوز ألي طرف تقدیم التماس إلى أي محكمة مختصة إلصدار أي أمر ضروري لحمایة حقوق هذا الطرف أو ممتلكاته؛ لن یتم 
 اعتبار هذا االلتماس انتهاًكا أو تنازًال عن هذا القانون الحاكم وقسم التحكیم ولن یؤثر على سلطات المحكم، بما في ذلك سلطة

 مراجعة القرار القضائي. ینص الطرفان على أن محاكم مقاطعة سانتا كالرا، كالیفورنیا، الوالیات المتحدة األمریكیة، مختصة
 بمنح أي أمر بموجب هذه الشروط واألحكام.

 
(f)یكون قرار التحكیم نهائًیا وملزًما للطرفین، ویمكن عرض تنفیذه في أي محكمة مختصة، بما في ذلك أي محكمة ذات اختصاص 

 على أي طرف أو أي من ممتلكاته.
 

(g)أي تحكیم یتم إجراؤه بموجب هذه الشروط واألحكام سیتم اعتباره معلومات سریة، بما في ذلك وجود التحكیم، وأي معلومات تم 
 الكشف عنها أثناءه، وأي اتصاالت شفویة أو مستندات تتعلق به. یجوز لألطراف أیًضا اإلفصاح عن هذه المعلومات إلى محكمة

 مختصة حسب الضرورة لتقدیم أي أمر أو تنفیذ أي قرار تحكیم، ولكن یجب على األطراف طلب إجراء تلك اإلجراءات القضائیة
 في جلسة سریة (على انفراد).

 
(h)سیدفع الطرفان أتعاب المحكم وأتعاب الخبراء المحكمین ونفقاتهم والمصاریف اإلداریة لمركز التحكیم وفًقا للقواعد. في قراره 

 النهائي، سیقرر المحكم التزام الطرف غیر السائد بتعویض المبلغ المدفوع مقدًما من الطرف السائد لهذه الرسوم.
 

(i).یتحمل كل طرف أتعاب ونفقات المحامین والخبراء الخاصین به، بصرف النظر عن قرار المحكم النهائي بشأن النزاع 
 
 

:LATAM 14.4  للمتقدمین في 
 

(a)ذات الصلة (بما في GOOGLE جمیع الدعاوى التي تنشأ عن أو تتعلق بهذه الشروط واألحكام أو أي من منتجات أو خدمات 
 ذلك أي نزاع یتعلق بتفسیر أو أداء االتفاقیة) ("النزاع") تحكمها الوالیات المتحدة بموجب القانون، باستثناء تضارب كالیفورنیا في

 قواعد القانون.
 



(b)،سیحاول الطرفان بحسن نیة تسویة أي نزاع في غضون 30 یوًما بعد نشوب النزاع. إذا لم یتم حل النزاع في غضون 30 یوًما 
 فیجب حله عن طریق التحكیم من قبل المركز الدولي لفض المنازعات التابع لجمعیة التحكیم األمریكیة وفًقا لقواعده التجاریة

 المعجلة الساریة اعتباًرا من تاریخ هذه البنود والشروط ("القواعد").
 

(c)سیختار الطرفان محكًما واحًدا بشكل متبادل. سیتم إجراء التحكیم باللغة اإلنجلیزیة في مقاطعة سانتا كالرا، كالیفورنیا، الوالیات 
 المتحدة األمریكیة.

 
(d).ال یجوز للمحكم أن یقرر باإلنصاف 

 
(e)یجوز ألي من الطرفین التماس أي محكمة مختصة إلصدار أي أمر ضروري ،(g) مع مراعاة متطلبات السریة في القسم الفرعي 

 لحمایة حقوق هذا الطرف أو ممتلكاته؛ لن یتم اعتبار هذا االلتماس انتهاًكا أو تنازًال عن هذا القانون الحاكم وقسم التحكیم ولن یؤثر
 على سلطات المحكم، بما في ذلك سلطة مراجعة القرار القضائي. تنص األطراف على أن محاكم مقاطعة سانتا كالرا، كالیفورنیا،

.(e) الوالیات المتحدة األمریكیة، مختصة بمنح أي أمر بموجب هذا القسم الفرعي 
 

(f)یكون قرار التحكیم نهائًیا وملزًما للطرفین، ویمكن تقدیم تنفیذه في أي محكمة مختصة، بما في ذلك أي محكمة ذات اختصاص 
 على أي من الطرفین أو أي من ممتلكاته.

 
(g)سیتم اعتبار أي إجراء تحكیم یتم إجراؤه وفًقا لهذا القسم بمثابة معلومات سریة بموجب قسم السریة في هذه الشروط واألحكام، بما 

 في ذلك (1)وجود و(2) أي معلومات تم الكشف عنها أثناء (3)أي اتصاالت شفویة أو مستندات تتعلق بـ إجراءات التحكیم.
 باإلضافة إلى حقوق اإلفشاء في قسم سریة هذه الشروط واألحكام، یجوز للطرفین اإلفصاح عن المعلومات الموضحة في هذا
 القسم الفرعي (g) إلى محكمة مختصة حسب الضرورة لتقدیم أي أمر بموجب القسم الفرعي (e) أو تنفیذ أي قرار تحكیمي،

 ولكن یجب على األطراف أن تطلب إجراء تلك اإلجراءات القضائیة في جلسات سریة (على انفراد).
 

(h)سیدفع الطرفان أتعاب المحكم وأتعاب الخبراء المحكمین ونفقاتهم والمصاریف اإلداریة لمركز التحكیم وفًقا للقواعد. في قراره 
 النهائي، سیقرر المحكم التزام الطرف غیر السائد بتعویض المبلغ المدفوع مقدًما من الطرف السائد لهذه الرسوم.

 
(i).یتحمل كل طرف أتعاب ونفقات المحامین والخبراء الخاصین به، بصرف النظر عن قرار المحكم النهائي بشأن النزاع 

 
 

 14.5  للمتقدمین في البرازیل:
 

(a)ذات الصلة (بما في GOOGLE جمیع الدعاوى التي تنشأ عن أو تتعلق بهذه الشروط واألحكام أو أي من منتجات أو خدمات 
 ذلك أي نزاع یتعلق بتفسیر أو أداء االتفاقیة) ("النزاع") تحكمها الوالیات المتحدة بموجب القانون، باستثناء تضارب كالیفورنیا في

 قواعد القانون.
 

(b)،سیحاول الطرفان بحسن نیة تسویة أي نزاع في غضون 30 یوًما بعد نشوب النزاع. إذا لم یتم حل النزاع في غضون 30 یوًما 
 فیجب حله عن طریق التحكیم من قبل المركز الدولي لفض المنازعات التابع لجمعیة التحكیم األمریكیة وفًقا لقواعده التجاریة

 المعجلة الساریة اعتباًرا من تاریخ هذه البنود والشروط ("القواعد").
 

(c)سیختار الطرفان محكًما واحًدا بشكل متبادل. سیتم إجراء التحكیم باللغة اإلنجلیزیة في مقاطعة سانتا كالرا، كالیفورنیا، الوالیات 
 المتحدة األمریكیة.

 
(d).ال یجوز للمحكم أن یقرر باإلنصاف 



 
(e)یجوز ألي من الطرفین التماس أي محكمة مختصة إلصدار أي أمر ،(g) مع مراعاة متطلبات السریة في القسم الفرعي  

 ضروري لحمایة حقوق هذا الطرف أو ممتلكاته؛ لن یتم اعتبار هذا االلتماس انتهاًكا أو تنازًال عن هذا القانون الحاكم وقسم التحكیم
 ولن یؤثر على سلطات المحكم، بما في ذلك سلطة مراجعة القرار القضائي. تنص األطراف على أن محاكم مقاطعة سانتا كالرا،

.(e) كالیفورنیا، الوالیات المتحدة األمریكیة، مختصة بمنح أي أمر بموجب هذا القسم الفرعي 
 

(f)یكون قرار التحكیم نهائًیا وملزًما للطرفین، ویمكن تقدیم تنفیذه في أي محكمة مختصة، بما في ذلك أي محكمة ذات اختصاص 
 على أي من الطرفین أو أي من ممتلكاته.

 
(g)سیتم اعتبار أي إجراء تحكیم یتم إجراؤه وفًقا لهذا القسم بمثابة معلومات سریة بموجب قسم السریة في هذه الشروط واألحكام، بما 

 في ذلك (1)وجود و(2) أي معلومات تم الكشف عنها أثناء(3) أي اتصاالت شفویة أو مستندات تتعلق بـ إجراءات التحكیم.
 باإلضافة إلى حقوق اإلفشاء في قسم سریة هذه الشروط واألحكام، یجوز للطرفین اإلفصاح عن المعلومات الموضحة في هذا
 القسم الفرعي (g) إلى محكمة مختصة حسب الضرورة لتقدیم أي أمر بموجب القسم الفرعي (e) أو تنفیذ أي قرار تحكیمي،

 ولكن یجب على األطراف أن تطلب إجراء تلك اإلجراءات القضائیة في جلسات سریة (على انفراد).
(h)سیدفع الطرفان أتعاب المحكم وأتعاب الخبراء المحكمین ونفقاتهم والمصاریف اإلداریة لمركز التحكیم وفًقا للقواعد. في قراره 

 النهائي، سیقرر المحكم التزام الطرف غیر السائد بتعویض المبلغ المدفوع مقدًما من الطرف السائد لهذه الرسوم.
 

(i).یتحمل كل طرف أتعاب ونفقات المحامین والخبراء الخاصین به، بصرف النظر عن قرار المحكم النهائي بشأن النزاع  
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 


