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 شروط وأحكام استخدام الموقع

 وسياسة الخصوصية

 ) فيما يلي:" الموقع"(   www.yalaparties.comاسم الموقع :  .1

 ) فيما يلي:"الشركة/ ادارة الموقع"( Bellan Design LTDادارة الموقع ومالكته: شركة  .2

 التجاري للموقع: تسويق حفالت وعروض عامة. الهدف .3

 منتج الحفالت ومنظمها والمتعهد بتسويقها يسمى فيما يلي: " المتعهد/ البائع/ المنظم/ المنتج "(. .4

 الحساب الشخصي للمستخدم/ العقد/لمستخدمالشاري/ا

لى ه والحصول على خدمة أفضل وجودة أعان يستخدم الموقع وان يتمتع بخدماته وأفضليات يحق لكل مستخدم للموقع اإللكتروني  .5

 بشرط قبول شروط وأحكام االستخدام هذه، حسب ما يجري تعديلها من وقت آلخر.

 عاًما أو أن يزور الموقع تحت إشراف أحد الوالدين أو الوصي القانوني. 18مستخدم الموقع يجب أال يقل عمره عن  .6

لفتح حساب شخصي بهذا الموقع وهي تعتبر قبول لهذه أألتفاقية بجميع الموافقة على هذه الشروط واألحكام هي شرط مسبق  .7

 شروطها بدون استثناء ) فيما يلي: "أألتفاقية"(

 صاحب الحساب الشخصي يسمى فيما يلي:" العميل/ المشترك/ المستخدم". .8

ه وأنه مسؤول عن كل الحساب في هذا الموقع هو حساب فردي، ويصرح المستخدم عند التسجيل أنه الوحيد الذي سيستخدم .9

 التعامالت التي تتم عبره.

باختيار المستخدم  التسجيل أو االشتراك في الموقع من خالل حسابه الشخصي والتمتع بخدماته أو الميزات ذات الصلة، فإنَّه  .10

ل ُكّل ليها. وييوافق على تقديم معلومات دقيقة وحالية عن نفسه وعلى تحديثها في الوقت المناسب إذا طرأت أيّة تغييرات ع تحمَّ

 مستخدم للموقع ــ وحده ــ مسؤولية حفظ كلمات السر وغيرها من أساليب تحديد حساب االستخدام بطريقة سليمة.

عند قيامه بالتسجيل على المتعهد ان يسجل عنوانه االلكتروني ورمز المرور عند كل دخول للموقع .)فيما يلي" وسائل التعريف"  .11

.) 

زيادة وسائل التعريف عن طريق وسائل تعريف اضافية, وذلك بحسب قرارها الخاص. بمسؤولية المستخدم  يحق الدارة الموقع  .12

ان يحافظ على سرية المعلومات التي يعطيها للموقع وعدم نقلها الي طرف ثالث, حيث يتحمل المستخدم كامل المسؤولية بحالة 

ساب المستخدم او اكتشافه الستعمال غير قانوني لحسابه, عليه وصول تلك المعلومات الي طرف آخر. وبحالة حدوث اختراق لح

التبليغ عن ذلك مباشرة الدارة الموقع . ومن اجل ضمان سرية المعلومات على المستخدم ان يخرج من حسابه الخاص في الموقع 

 مباشرة بعد انهاء حصوله على الخدمات التسويقية.

الحساب بالنسبة فيما يخص جميع األنشطة التي تحدث باستخدام كلمة السر  تقع كامل المسؤولية على عاتق المستخدم صاحب .13

ح به لكلمة السر أو  الخاصة به أو حسابه. باإلضافة إلى ذلك، على المستخدم تبليغ ادارة الموقع  عن أي استخدام غير مصرَّ

ٍر أو بأي شكل من األشكال، عن أيّة خسارة لحسابه. وال يُعد الموقع مسؤوالً في أي حال من األحوال، بشكل مباشر أو غير مباش

 أو أضرار من أي نوع، قد تنتُج عن عدم تمكن المستخدم من الولوج للموقع أو أألتصال به.

بموافقته على شروط واحكام أستخدام الموقع يصرح المستخدم انه يوافق على تلِقّي رسائل إلكترونية ترويجية من قِبل الموقع.  .14

ويمكنه، في وقت الحق، إلغاء هذا الخيار وعدم تلقي أي رسائل إلكترونية ترويجية من خالل الضغط على الرابط الموجود في 

 ترويجية.الموقع من أية رسالة إلكترونية 

mailto:fahim@bellandesign.com
mailto:ronny@bellandesign.com
mailto:info@bellandesign.com
http://www.bellandesign.com/
http://www.yalaparties.com/
http://www.yalaparties.com/


 

Mobile: +972 54 7825007, +972 54 6651182,   Fax +972 4 6450386, Emails: fahim@bellandesign.com , ronny@bellandesign.com , info@bellandesign.com        
Address St. 5098/2, P.O.B 8697 Nazareth, Israel.    Website: www.bellandesign.com , www.yalaparties.com 

 
 

2 

 

Yala Parties 

Selling Tickets online 

www.YalaParties.com 

 
بالدخول إلى هذا الموقع وتصفحه واستخدامه يفترض أن يكون المستخدم قد اطلع على هذه األحكام والشروط وفهم فحواها ،  .15

وإن استخدامه لهذا الموقع يعد قبوالً بما ورد بهذه األحكام والشروط وبمثابة توقيع عقد مع ادارة الموقع، وفي حالة عدم التقيد 

 ليه وقف استخدام هذا الموقع فوراً.بهذه الشروط فيجب ع

أي مخالفة لهذه االتفاقية من قبل المستخدم /العميل / المشترك قد تعرض حسابه لإليقاف بدون إشعار مسبق ودون استرجاع أي  .16

 .مبالغ في بعض الحاالت

 العالمات التجارية وحقوق النشر

مسجلَّة، في الموقع، وجميع معلومات المحتوى والتصميمات الواردة إنَّ جميع حقوق الملكية الفكرية، سواء كانت مسجلَّة أو غير  .17

ً لشركة  ، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، النصوص والرسوم  Bellan Design LTD على الموقع، تُعتبر ملكا

ية وجميع مصنّفات والبرامج والصور والفيديو والموسيقى والصوت، واختيارها وتنسيقها، فضالً عن أألعالنات الترويج

البرمجيات ورموز المصادر والبرامج الرئيسية. وإّن كّل محتويات الموقع محميةٌ أيًضا بموجب حقوق النشر مجتمعة في صورة 

 عمل واحد وفقًا لقوانين حقوق النشر المحلية واالتفاقيات الدولية. جميع الحقوق محفوظة.

 تسويق الحفالت والعروض العامة

البرامج والحفالت والعروض العامة التي تتم من خالل هذا الموقع تجري من خالل النقر على زر  عملية تسويق تلك .18

على هذا الزر فأنه يصرح بموافقته على شروط واحكام استخدام الموقع  ستخدم(المدون ادنا الموقع, وبنقر الم  /Agree)موافق

  .حيث حينها تكتسب هذه الشروط فعاليه قانونية ملزمة للمستحدم

 بحالة ان المستخدم غير موافق على شروط واحكام األستخدام فأنه ال يمكن له استعمال هذا الموقع. .19

تحتفظ أدارة الموقع بالحق في تعديل او تحديث أو تغيير أجزاء من شروط واحكام أألستخدام من حين ألخر أو إضافة معلومات  .20

النفاذ عندما يتم نشرها على الموقع دون سابق إشعار. وعلى المستخدم إليها، أو إزالتها في أي وقت. وتصبح التغييرات سارية 

 مراجعة شروط االستخدام واألحكام بانتظام لالطالع على أي تحديثات. 

ان استمرار المستخدم باستخدام الموقع بعد نشر التغييرات والتعديالت تلك  او اعادة صياغة بنود هذه االتفاقية يعتبر موافقة  .21

 على تلك التغييرات.ضمنية تامة 

عندما يفتح المستخدم حسابه الخاص بالموقع فأنه يحصل على  ترخيًصا غير قابال للتحويل أو اإللغاء لكي تستخدم الموقع  .22

ق لشراء التذاكر وامنتوجات التي تسوق على  بموجب هذه الشروط واألحكام المحدَّدة. وتكمن غاية هذا الترخيص في التسوُّ

ستخدام ألغراض تجارية أو االستخدام باسم أي طرف ثالث، باستثناء ما تمَّ السماح به من قبل ادارة الموقع الموقع. ويُحظر اال

بوضوح وشفافية سلفًا. ويؤِدّي أي خرق لهذه الشروط واألحكام إلى إلغاء فوري للترخيص الممنوح في هذه الفقرة من دون أي 

 لغ مودع بسلة المبيعات.سابق إنذار لك واغالق الحساب بدون ارجاع أي مب

يتم عرض المحتوى الترويجي للبرامج والحفالت والعروضات المسوقة من خالل هذا الموقع  ألغراض إعالمية فقط. وتعود  .23

التوضيحات التي تُخص البرامج والحفالت والعروضات التي تسوق في هذا الموقع إلى منظمي ومتعهدي تلك البرامج 

 ة الموقع فيها أي شأن وال تتحمل ادارة الموقع اية مسؤولية حول ذلك المحتوى الترويجي. والحفالت أنفسهم وليس ألدار

  :سعر التذاكر

سعر التذاكر الخاصة بالعروض والحفالت التي تسوق من خالل هذا الموقع يحدده المتعهد /البائع او منتج تلك البرامج وهي  .24

 .تحدد بالعملة الرسمية للدولة التي ينظم بها الحفل

  .سعر التذاكر تشمل العمولة التي يجبيها الموقع والتي يشار اليها بالصفحة اآلمنة .25
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بحالة قرر فيها المتعهد  ان يرجع للمستخدم ثمن تذاكره ألي سبب كان, ليس بهذا القرار ان يمس بحق ادارة الموقع بجباية  .26

تخدم وال يحق له بمطالبة ادارة الموقع بارجاع تلك عمولة الشراء الخاصة بخدمة التسويق التي زودها الموقع للمتعهد والمس

 . العمولة

بدون المساس بشمولية ما جاء اعاله , يوافق المستخدم على انه بحالة قررت فيها ادارة الموقع ارجاع ثمن التذكرة للمستخدم,  .27

 .حوزة ادارة الموقعفان الدارة الموقع الحق بخصم قيمة  تلك العمولة من كل مبلغ يستحق للمستخدم والموجودة ب

يصرح المستخدم ان اشتراكه او تصفحه للموقع او قيامه بعملية الشراء من خالل الموقع يعبربذلك عن موافقته على قرارات  .28

ي من الطرفين االعتراض على قرار ادارة ألادارة الموقع بكل ما يتعلق بالمشاكل التي تحدث بين البائع والمشتري، وال يحق 

 .صوص بأي حال، كما يعتبر هذا القرار بمثابة حكم ملزما للطرفين بشكل كاملالموقع بهذا الخ

من اجل اتمام عملية الشراء من خالل الموقع يتعهد المستخدم بتزويد ادارة الموقع بكل الوثائق الشخصية والثبوتيه, بما في ذلك  .29

 م عملية الشراء .اثبات هوية العميل أو إثبات ملكية حساب، وان عدم تنفيذ هذا الشرط ال تت

في حال عدم رضى المشتري عن الخدمة وعدم قدرة البائع على إثبات ما قام به، على المشتري أن يبلغ الدعم التقني وسيعيد  .30

 الموقع المبلغ من البائع, وكل ذلك خاضعا لقرارات ادارة الموقع .

 التطبيق"(___ ) فيما يلي:" ___.C.Cادارة الموقع تعيد المبالغ المدفوعة فقط من خالل تطبيق ______ .31

 استعادة المبالغ المدفوعة عبر التطبيق  تكون فقط عبر التواصل مع الدعم التقني للموقع ومركز المساعدة. .32

 :إيقاف الحساب في الموقع 

ناسب م يحتفظ الموقع بحقه في تجميد أي حساب أو إيقافه بشكل دائم، إيقاف الحسابات يكون بسبب استخدام غير قانوني أو غير .33

 .لخدمات الموقع

بحالة انتهاك المستخدم لشروط واحكام استخدام الموقع ترسل ادارة الموقع للعميل تنبيها وذلك عبر البريد أأللكتروني المرتبط.  .34

 التنبيه ال يوقف نشاط الحساب لكنه قد يؤدي إليقاف الحساب بشكل دائم حسب فداحة المخالفة واألخالل بهذه األتفاقية.

دارة الموقع، فوًرا ومن دون سابق إنذار، أن رأت أي سوء باستخدام الموقع, إنهاء هذه الشروط واألحكام أو الغاء أيا يجوز أل .35

من حقوق المستخدم الممنوحة أو جميعها بموجب الشروط واألحكام. وفي أي حالة إلنهاء هذا التعاقد مع المستخدم، يتعيّن على 

لموقع واستخدامه، ويحق ألدارة الموقع الغاء كلمة السّر أو غيرها من أساليب تعريف الحساب المستخدم التوقّف فوًرا عن زيارة ا

الممنوحة للمستخدم، وترفض أي زيارة أو استخدام لهذا الموقع كلّيًا أو جزئيًا. ولن يؤثِّر أي إبطال لهذا الشروط/االتفاق في جميع 

الحصر، التزامات الدفع( الخاصة باألطراف والصادرة قبل تاريخ إنهاء  الحقوق وااللتزامات )بما في ذلك ولكن ليس على سبيل

العملية التسويقية. ومن ثّم، يوافق المستخدم على أنَّ القائمين على الموقع وأدارته لن يتحملوا المسؤولية عن المستخدن أو عن أّي 

ن هذا الموقع أو عن أي من الشروط أو األحكام أو فرد آخر نتيجة لتعليق الخدمة أو إنهائها. وإذا كان المستخدم غير راٍض ع

في كيفيّة إدارة الموقع، فاإلجراء  Bellan Design LTDالنظام أو السياسات أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات الخاصة بشركة 

 الوحيد والحصري الذي على المستخدم اتخاذه عندئٍذ هو التوقُّف عن استخدام الموقع.

الشروط وأألحكام والتي من شأنها التسبب بخسائر واضرار ألدارة الموقع او للمتعهد او للمستخدم, سيتعامل  في حالة خرق هذه .36

 الفريق القانوني بأدارة الموقع مع العميل المخل ويتم إلغاء تفعيل حسابه ومنعه من إجراء أي طلبات على هذا الموقع. 

 حتى نفاذ الكمية( .يرجى العلم أن التذاكر  المشتراه تخضع لتوافرها ) .37

إذا أراد العميل إرجاع التذكرة بسبب تغيير رأيه/ عدم إعجابه بالعرض/ بدون وجود سبب تقني، في هذه الحالة، سيدفع العميل  .38

 رسوم عولة على ارجاع ثمن التذكرة.
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  :أخالء المسؤولية

أي معلومة التي تنشر في الموقع على يد المتعهد هي يقر المستخدم ان كل االحتفاالت التي ينظمها المتعهد من خالل الموقع او  .39

 .من مسؤولية المتعهد ومنظم الحفل  بشكل وحيد ومطلق

ادارة الموقع ال تتحمل اية مسؤولية بخصوص أي ادعاء او مطالبة او دعوى بكل ما يتعلق بالحفل المعلن والمسوق من خالل  .40

ه . كما وان ادارة الموقع ال تتحمل اية مسؤولية حول أي عمل غير الموقع , بما في ذلك فحوى االعالن عنه وطريقة تسويق

 . قانوني يقوم به المتعهد من خالل الموقع

ال تتحمل أدارة الموقع  أية مسؤولية عن أية أضرار أو خسائر ، أو ضرر من أي نوع وبأية طريقة نتيجة أو فيما يتعلق بالدخول  .41

ال عن االستخدام أو االعتماد على أي من معلومات الواردة عبر هذا الموقع ، ومن أو عدم القدرة للوصول إلى هذا الموقع ، و

بينها على سبيل المثال ال الحصر ، الفيروسات التي يمكن أن تصيب المعدات والبرمجيات الحاسوبية أو البيانات ، والى أقصى 

الموقع المسئولية عن األضرار الناجمة عن استخدام  حد لهذه المسؤولية يمكن أن يستبعد بموجب القانون. كذلك ال تتحمل ادارة

وسائل االتصال اإللكترونية ، ومنها على سبيل المثال ال الحصر ، األضرار الناتجة عن تأخير ، أو فشل إيصال الرسائل 

مة في تر المستخداإللكترونية ، أو االعتراض أو التالعب باالتصاالت اإللكترونية من جانب أطراف ثالثة ، أو برامج الكومبيو

 إرسال الرسائل اإللكترونية والفيروسات.

  :بحالة ان المستخدم هو المتعهد البائع فأنه ياستخدامه لهذا الموقع يصرح ويتعهد بما يلي .42

 انه المنتج والمدير وصاحب الحق بتمثيل الحفل او وكيل مرخص لتسويق الحفل . .أ

لموقع ومستخدمي الموقع بموجب شروط اتفاقية الخدمات التسويقة هذه يمتلك الصالحية وصاحب االذن للتعهد امام ادارة ا .ب

من خالل صفحة المبيعات اآلمنه بالموقع واستخدام خدمات التسويق, بما في ذلك ان يعرض ويبيع التذاكر واحترام 

او اية قيود اخرى من تعهداته والتزاماته اتجاه ادارة الموقع ومستخدميه, وانه ال توجد اية موانع قانونية  او تعاقدية 

 استخدام الخدمات التسويقية وااللتزامات المترتبة على استخدام تلك الخدمات.

 يمتلك جميع الحقوق والتصاريح والتراخيص الالزمة لتنفيذ عملية بيع التذاكر وتعهداته المترتبه على هذا.  .ت

ري التذاكر للحفل, واتجاه ادارة الموقع و/او يمتلك القدرة واالمكانيات للقيام والوفاء بجميع التزاماته اتجاه مشت .ث

 المستخدمين بكل ما يتعلق بشروط اتفاقية الخدمات التسويقية.

يصرح المنظم ان كل الحفالت التي ينظمها ويسوقها من خالل هذا الموقع وبيع التذاكر هي قانونية وليس فيها أي اخالل  .ج

 ض مع اية اتفاقية اخرى التزم بها مع اي جهة اخرى.بأي قانون للدولة التي ينظم فيها الحفل او أي تعار

يتعهد الطرف الثاني بالحفاظ على الموقع وعدم أألضرار به أو بمستخدميه بأي وسيلة، بما في ذلك عدم اإلضرار بأي  .ح

 موقع تابع لشركة بالن ديزاين م.ض التي تملك هذا الموقع او أألضرار بالموقع.

خاصة غير متاحة لغير المستخدم بشكل نصي أو صور كالرسائل ضمن الطلبات بين البائع يتعهد بعدم نشر أية معلومات  .خ

 والمشتري، أو اية معلومة تصلهم من خالل الدعم الفني.

 بعدم الترويج، الدعاية، اإلعالن، طلبات، مبيعات، لمواقع شبيهة بهذا الموقع او منافسة له. .د

 بض المبالغ منه مباشرة ومحاولة التحايل عليه باستغالله لجهل المشترى .بأألمتناع عن األتصال المباشر مع المشتري وق .ذ
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 عدم استعمال أي حساب او بطاقة ائتمانية او تطبيق مسروق. .ر

عدم التواصل مع المستخدمين خارج أطار الموقع أو وضع وسائل تواصل كاإليمل أو الهاتف، أو تأدية الخدمة خارج  .ز

 نطاق الموقع.

 مستخدم آخر أو جهة داخل أو خارج هذا الموقع بأي شكل. عدم أألساءة  إلى أي .س

أألمتناع عن القيام بدور الوسيط بين بائع ومشتري أخر ضمن حسابات هذا الموقع, بما في ذلك استالم المبالغ مباشرة  من  .ش

 المشتري او تسليمه بنفسه للبائع.

 عدم التسجيل بأكثر من حساب في الموقع او التسجيل بأكثر من اسم. .ص

 التعهد بعدم استخدام أكثر من شخص لنفس الحساب. .ض

 عدم اختيار المنظم لدولة غير دولته التي يسكن فيها في صفحته الشخصية. .ط

موقع، األسماء التي تحتوي على اسم مؤذي...  عنوان إيميل،التعهد بعدم التسجيل باسم مستخدم مخالف مثل: رقم هاتف،  .ظ

 ... لخا

: عند اكتشاف عملية بيع أي حساب يتم إيقافه مباشرة مع كامل )تأكيدبيع الحساب في هذا الموقع، عن  باالمتناعالتعهد  .ع

 .الرصيد(الموجود به وعدم ارجاع هذا  الرصيد

 عن انتحال شخصية اخرى من غير جنس المستخدم. االمتناع .غ

 عن انتحال شخصية شخص آخر. االمتناع .ف

 في مجتمع أو منتدى هذا الموقع. عدم كتابة مواضيع أو تعليقات غير الئقة .ق

 الخدمات من قبل المشتري أو البائع دون سبب واضح. بعدم إلغاءالتعهد  .ك

 التعهد بعدم طلب خدمات متعهد آخر. .ل

 التعهد بعدم قرصنة أي منتج وبيعه في هذا الموقع أو طلب قرصنة أي منتج. .م

 لألخالق.ن او عدم تقديم الخدمات او الترويج لخدمات او بضائع مخالفة للقانو .ن

 له.يتعهد البائع بتوضيح مسؤوليته حول منتوجه او الترويج  .ه

 المستخدمين الخصوصية وحمايةسياسة 

تلتزم إدارة الموقع بحماية المشتري من االحتيال أو عدم تقديم خدمة له، بشرط أن تكون المراسالت واالتفاق كله ضمن الطلب  .43

روني المصرح عليه من قبل المستخدم وبشرط تنفيذه لكل شروط االستخدام وللصفحة أألمنة من خالل هذا الموقع والبريد أأللكت

 .في الموقع

من اجل ضمان السرية الشخصية وعدم اختراق الموقع أو الحساب الشخصي من قبل قناصة أألنترنت أو بحالة وجود شك من  .44

يحق ألدارة الموقع أيقاف  الموقع،أختراق الحساب الشخصي او قبل ادارة الموقع ألخإلل بشرط او شروط األتفاقية او الشك ب

الحساب وطلب وثائق شخصية او تأكيد هوية أو أرقام هواتف وأي معلومة اخرى تثبت شخصية المستخدم وبعدها يحق لإلدارة 

ب والصورة الرمزية إعادة الحساب أو االستمرار في إيقافه حسب المعلومات المتوفرة، علما أنه يتم إخفاء معلومات الحسا

 .حفاظا على خصوصية المستخدم الموقوف
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الموقع ال يقوم بتجميع بيانات المستخدم الشخصية اثناء تصفحه لهذا الموقع, وانما يتم فقط استخدام البيانات الموقعة من قبل  .45

 .تسوق والشراء من خالل الموقعالمستخدم بمحض ارادته آلجل تمكين المستخدم من استعنال الخدمات المقدمة له والقيام بال

 يصرح المستخدم بانه معروف له بأن قيامه بتصفح الموقع سيقوم السيرفر المضيف بتسجيل عنوان بروتوكول شبكة أألنترنت .46

( IP) الخاص بالمستخدم, تاريخ ووقت الزيارة ونوع متصفح األنترنت الذي يستخدمه العميل والعنوان URL  ,الخاص بالموقع

يشمل الموقع على روابط بالمواقع أألخرى او اعالنات من مواقع اخرى, وعليه فأن الموقع ال يعتبر مسؤوال عن اساليب وقد 

تجميع البيانات من قبل تلك المواقع. على المستخدم  أألطالع على سياسات الخصوصية والمحتويات الخاصة بتلك المواقع التي 

 .ط ضمن هذا الموقعيتم الدخول اليها وتصفحها من خالل راب

الموقع سيحافظ على خصوصية وسرية كافة البيانات الشخصية التي يتحصل عليها, ولن يتم افشاء هذه المعلومات والبيانات اال  .47

اذا كان األمر مطلوبا بموجب اي قانون أو عندما يكون هذا األجراء ضروريا من اجل الدفاع وحماية حقوق الملكية الفكرية  

التجارية وحقوق النشر الخاصة بهذا الموقع او الجهات المستفيدة منه. او في حالة صدور امر بذلك من قبل اي  والعالمات

 .سلطة قضائية او ادارية نظامية

يمتنع الموقع من تقديم اية معلومات عن بيانات المستخدم ألي طرف ثالث بغرض تسويقها بدون الحصول على موافقته المسبقة  .48

كانت بيانات جماعية تستخدم لألغراض األحصائية, دون اشتمالها اية معلومات شخصية من الممكن استخدامها , اال اذا 

 (للتعريف بالمستخدم ) مثل ألسم, رقم الهوية, رقم الهاتف وغيرها

لذين تفاصيل عامة لبحالة تطلب تحويل بعض البيانات والمعلومات للمتعهد/ بائع التذاكر ومنظم الحفل, من اجل األطالع على  .49

اشتروا التذاكر, حينها يوافق المستخدم على تحويل تلك المعلومات العامة للمتعهد/ البائع, بدون تحويل التفاصيل الخاصة 

 .بطريقة الدفع والحسابات البنكية ورقم الهوية وغيرها من المعلومات الحيوية الخاصة بالمستخدم

ياسة الخصوصية  من حين آلخر، وفي حالة إجراء مثل هذه التغييرات، ستعرض ادارة تحتفظ ادارة الموقع بحقها يتغيير س .50

 الموقع  إخطارات لكل المشاركين بشكل شخصي ومباشر او بشكل عام , وذلك من اجل لكي يكون الُمستخِدم على علم بها

 :شروط استخدام منتدى ) فوروم ( الموقع

منتوجات تقيم ادارة الموقع منتدى )فورم ( للمستخدمين من اجل تبادل األفكار  بأألضافة الى تقديم الخدمات التروجية وبيع .51

 وأألقتراحات ) فيما يلي: المنتدى/ الفورم "(.

يحق ألدارة المنتدى حذف أي تعليق أو موضوع مخالف لقواعد الموقع وشروط استعماله، ويتم تلقائيا منع كاتبه من المشاركة  .52

 .في المنتدى لمدة يومين

 ع المستخدمين من الكتابة بغير اللغة العربية الفصحى او اللغة أألنجليزية او نشر أي مواضيع غير متعلقة بالموقع .يمتن .53

 .ترجع التعليقات أو اآلراء الواردة على هذا الموقع وفي هذا المنتدى إلى الجهة التي نشرتها وبالتالي ال تعكس آراء ادارة الموقع .54

ر الخالفات التي تحدث بين البائع والمشتري، حيث يجب التوجه المباشر ألدارة الموقع او التوجه امتناع اعضاء المنتدى من نش .55

 لمركز الدعم التقني للموقع من اجل حل تلك الخالفات.

 منع أي تعليق فيه إهانة ألي مستخدم في الموقع، أي تعليق فيه لهجة مسيئة ألي طرف داخل او خارج الموقع. .56

دمات المخالفة وكذلك االستعداد لتنفيذها وخاصة خدمات القرصنة وخدمات تعليم جلب اإلعجابات أألمتناع عن طلب الخ .57

 .والزيارات والمتابعين
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 :االتفاقية الكاملة

، وتسبق أية مسئولية و/أو إخطار  Bellan Design LTDتمثل هذه الشروط وأألحكام االتفاقية الكاملة بين المستخدم وشركة  .58

 مرتبط بأي اتصال و/أو تعهد شفهي و/ أو معلومات واردة من المستخدم تم نشرها عبر الموقع .

 

أدراة المو

mailto:fahim@bellandesign.com
mailto:ronny@bellandesign.com
mailto:info@bellandesign.com
http://www.bellandesign.com/
http://www.yalaparties.com/
http://www.yalaparties.com/


 

Mobile: +972 54 7825007, +972 54 6651182,   Fax +972 4 6450386, Emails: fahim@bellandesign.com , ronny@bellandesign.com , info@bellandesign.com        
Address St. 5098/2, P.O.B 8697 Nazareth, Israel.    Website: www.bellandesign.com , www.yalaparties.com 

 
 

8 

 

Yala Parties 

Selling Tickets online 

www.YalaParties.com 

 

 

mailto:fahim@bellandesign.com
mailto:ronny@bellandesign.com
mailto:info@bellandesign.com
http://www.bellandesign.com/
http://www.yalaparties.com/
http://www.yalaparties.com/

