برنامج أضواء على حقوق النشر
Spotlight on Rights Programme

فئتا الكتب االلكترونية والكتب الصوتية
الشروط واألحكام

eBooks and Audiobooks Categories
Terms & Conditions

يعتبــر جميــع العارضيــن والزائريــن المســجلين فــي معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب
(“المعــرض”) قــد قبلــوا هــذه الشــروط واألحــكام (“الشــروط واألحــكام”) واتفقــوا
علــى االلتــزام بهــا عنــد التقــدم بطلــب للحصــول علــى المنحــة التــي حددتهــا دائــرة
الثقافــة والســياحة ـ أبــو ظبــي (“دائــرة الثقافــة والســياحة”) وعرضتهــا علــى
العارضيــن المؤهليــن .يرجــى قــراءة هــذه الشــروط واألحــكام بعنايــة.

All exhibitors and visitors registered in the Abu Dhabi International
Book Fair (“ADIBF”) will be deemed to have accepted these terms and
conditions (“Terms & Conditions”) and agreed to be bound by them when
– applying for the grant set by the Department of Culture and Tourism
Abu Dhabi (“DCT”) and offered to eligible exhibitors. Please read these
Terms & Conditions carefully.
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نظرة عامة على البرنامج

Programme Overview

1.

أدخلــت دائــرة الثقافــة والســياحة فئتــي الكتــب االلكترونيــة والكتــب الصوتيــة
ببرنامــج أضــواء علــى حقــوق النشــر (“البرنامــج”) بهــدف دعــم وتشــجيع تحويــل
الكتــب إلــى كتــب الكترونيــة أو كتــب صوتيــة .وتحقيقً ــا لهــذا الغــرض بالــذات ،قدمــت
ـددا مــن المنــح النقديــة التــي ســيتم منحهــا للعارضيــن
دائــرة الثقافــة والســياحة عـ ً
المؤهليــن المســجلين فــي المعــرض (“المنحــة”) لدعــم تحويــل الكتــب ،والتــي تبــاع
حقــوق نشــرها فــي المعــرض.

DCT has initiated the eBooks and Audiobooks Categories of the
Spotlight on Rights Programme (“SoR”) with the aim of supporting and
encouraging the conversion of books into eBooks or audiobooks. For
this particular purpose, DCT has provided for a number of cash grants
to be given to eligible exhibitors registered in the ADIBF (the “Grant”) to
support conversion of books, the rights of which are sold within the ADIBF.

يهــدف البرنامــج إلــى بنــاء جســور التبــادل الثقافــي وخلــق فــرص التواصــل بيــن
الناشــرين فــي جميــع أنحــاء العالــم ،كمــا يســتهدف البرنامــج حصر ًيــا العارضيــن
والــزوار المســجلين فــي المعــرض ،المصنفيــن إلــى فئتيــن رئيســيتين:

The SoR aims to build bridges of cultural exchange and create networking
opportunities between publishers worldwide. The SoR is targeting
exclusively the exhibitors and visitors registered in the ADIBF, who are
classified into two main categories:

 1.1العارضــون ،وهــم الذيــن يمكنهــم بيــع حقــوق كتبهــم المنشــورة لآلخريــن،
أيضــا شــراء حقــوق مــن العارضيــن والزائريــن اآلخريــن المســجلين فــي
ويمكنهــم ً
المعــرض (“العــارض”).

1.1. The exhibitors, who can sell rights in their published books to others
and may also buy rights from other registered exhibitors and visitors at
the ADIBF (“Exhibitor”).

 1.2الزائــرون التجاريــون ،وهــم الذيــن ال يمكنهــم ســوى بيــع حقــوق كتبهــم
المنشــورة لآلخريــن ،وال يمكنهــم شــراء حقــوق مــن اآلخريــن فــي المعــرض (“الزائــر
التجــاري”).
قد يكون العارضون والزوار التجاريون من األفراد أو الشركات.

1.2. The trade visitors, who can only sell rights in their published books
to others, but they cannot buy rights from others at the ADIBF (“Trade
Visitor”).
Exhibitors and Trade Visitors may be individuals or corporate entities.

تحــدد دائــرة الثقافــة والســياحة ســاعات عمــل المعــرض فــي كل يــوم مــن أيــام
ّ
انعقــاده («فتــرة عمــل المعــرض») .ولتجنــب الشــك ،فــإن جميــع األوقــات تكــون
حســب التوقيــت الرســمي الخليجــي (التوقيــت العالمــي .)4 +

The Department of Culture and Tourism specifies the timings of the Fair
on each day of its holding (the “ADIBF Period”). For the avoidance of
doubt, all times are based on Gulf Standard Time (UTC + 4).
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األهلية

Eligibility

2.

 .2.1ال يتمتــع بحــق الحصــول علــى منحــة ســوى العارضيــن الذيــن اشــتروا حقوقــً
مــن العارضيــن اآلخريــن أو الــزوار التجارييــن المســجلين خــال المعــرض والذيــن
قدمــوا نمــوذج الطلــب حســب األصــول خــال فتــرة عمــل المعــرض وكمــا هــو محــدد
فــي الشــروط واألحــكام هــذه.

2.1. Only Exhibitors who have bought rights from other registered
Exhibitors or Trade Visitors during the ADIBF, and who have duly submitted
an Application Form within the ADIBF Period and as specified in these
Terms & Conditions, are eligible to receive a Grant.

 .2.2يعد األشخاص المذكورين أدناه غير مؤهلين للحصول على منحة:

2.2. The following persons are considered not eligible to receive a Grant:

(أ) الموظفــون والمســؤولون وأعضــاء مجلــس اإلدارة والــوكالء والمديــرون
المشــاركون فــي و /أو لهــم صلــة بــإدارة البرنامــج وتنفيــذه وتشــغيله أو أي طــرف
ثالــث مشــترك فــي إدارة البرنامــج (بمــا فــي ذلــك أي معلــن أو وكالــة ترويــج أو وكالــة
تنفيــذ للبرنامــج) ،إلــى جانــب أي أشــخاص آخريــن يحددهــم القانــون (بمــا فــي ذلــك
ً
ارتباطــا وثيقً ــا بهــؤالء األفــراد؛ و
أفــراد األســرة المباشــرين) كونهــم مرتبطيــن

(a) Employees, officers, directors, agents and managers involved
in and/or related to managing, executing and running the SoR, or
any third party involved in the administration of the SoR (including
any advertiser, promotion agency or fulfilment agency of the SoR),
together with any other persons specified by law (including immediate
family members) as being too closely related to such individuals; and

(ب) المقيمــون فــي بلــد أو واليــة قضائيــة حيــث قــد تــؤدي المشــاركة فــي البرنامــج
إلــى خــرق أي قانــون أو الئحــة .وحيثمــا ينطبــق ذلــك ،لــن تنظــر دائــرة الثقافــة
والســياحة فــي طلــب العــارض.

(b) Residents in a country or jurisdiction where participation in the
SoR may breach any law or regulation. Where this applies, DCT will not
consider the Exhibitor’s application.

 .2.3يفقــد العارضــون تلقائ ًيــا أهليتهــم للمشــاركة فــي البرنامــج والحصــول علــى
روحــا.
نصــا أو ً
منحــة عنــد انتهــاك (أو محاولــة انتهــاك) الشــروط واألحــكام الماثلــة ً

2.3. Exhibitors automatically lose their eligibility to participate in the SoR
)and to be eligible to receive a Grant upon violation (or attempted violation
of these Terms & Conditions or the spirit of these Terms & Conditions.
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كيفية المشاركة

 .3.1عملية الطلب:

How to Participate

3.1. Application Process:

(أ) يجــب مــلء نمــوذج الطلــب المتــاح فــي المعــرض و /أو عبــر موقــع المعــرض
 www.adbookfair.comطيلــة أيــام المعــرض (“نمــوذج الطلــب”) وتوقيعــه مــن
قبــل الطرفيــن علــى النحــو التالــي:

(a) The application form available at the ADIBF and/or via the ADIBF
Website www.adbookfair.com during the days of the Fair (”Application
Form”) must be completed and signed by two parties as follows:

 المرخــص ،وهــو زائــر تجــاري أو عــارض يمنــح حقــوق التحويــل إلــى كتــاب صوتــيأو كتــاب الكترونــي (“المرخــص”)؛
 المرخــص لــه ،وهــو عــارض يحصــل علــى حقــوق التحويــل إلــى كتــاب صوتــي أوكتــاب إلكترونــي ويتقــدم للحصــول علــى المنحــة (“المرخــص لــه”).

- The Licensor who is a Trade Visitor or an Exhibitor granting the rights
to convert into an Audiobook or eBook (the “Licensor”); and
- The Licensee who is an Exhibitor receiving the rights to convert into
an Audiobook or eBook and applying for the Grant (the “Licensee”).

(ب) يكــون العــارض مؤه ـ ً
ا لتقديــم عــدة طلبــات لعــدة كتــب خــال فتــرة عمــل
المعــرض.

(b) An Exhibitor is eligible to several applications for several books
during the ADIBF Period.

(ج) تُمنــح المنحــة نظيــر عمليــة التحويــل إلــى كتــاب صوتــي أو كتــاب إلكترونــي
وهــي ال تغطــي عمليــة الترجمــة.

(c) The Grant is given for the conversion into eBook or Audiobook only
and does not cover translation.

(د) يجــب علــى العــارض أن يحــدد فــي نمــوذج الطلــب تفاصيــل الكتــاب المطلــوب
تحويلــه ونــوع التحويــل( ،مثــل كتــاب إلكترونــي أو كتــاب صوتــي).

(d) An Exhibitor must specify in the Application Form the details of
the book to be converted and the type of conversion, (i.e. eBook or
Audiobook).

(ه) يجــب علــى جميــع العارضيــن تقديــم معلومــات اتصــال صحيحــة كجــزء مــن
عمليــة الطلــب ويكونــوا مســؤولين عــن تحديثهــا فــي حالــة وجــود أي تغييــرات.
كمــا تحتفــظ دائــرة الثقافــة والســياحة بالحــق فــي التحقق مــن صحــة المعلومات
المقدمــة مــن العــارض فــي أي وقــت.

(e) All Exhibitors must provide valid contact details as part of the
application process and are responsible for updating these if there
are any changes. DCT reserves the right to check the validity of the
information submitted by an Exhibitor at any time.

(و) لــن يتمكــن أي مــن العارضيــن الذيــن لــم يقدمــوا بشــكل صحيــح نمــوذج
الطلــب بنهايــة فتــرة عمــل المعــرض مــن المشــاركة فــي البرنامــج أو لــن يكونــوا
مؤهليــن للحصــول علــى منحــة.

(f) Any Exhibitor who has not correctly submitted the Application
Form by the end of the ADIBF Period will not be able to participate in
the SoR or be eligible to receive a Grant.

 .3.2الجدول الزمني للطلب
يفتــح بــاب تقديــم الطلــب الخــاص بالبرنامــج خــال فتــرة عمــل المعــرض .ويجــب
تقديــم الطلبــات قبــل وقــت اإلغــاق فــي اليــوم األخيــر مــن المعــرض.
 .3.3عملية االختيار والمتطلبات

3.2. Application Timeline:
Application to the SoR is only open during the ADIBF Period. Applications
must be submitted before closing time on the last day of the ADIBF.
3.3. Selection Process and Requirements

(أ) ســتقوم دائــرة الثقافــة والســياحة بمراجعــة جميــع الطلبــات المســتلمة
خــال فتــرة عمــل المعــرض وســتختار العارضيــن الذيــن ســيحصلون علــى منحــة
(“متلقــي المنحــة”)؛

(a) DCT will review all applications received during the ADIBF Period
and will select the Exhibitors who will receive a Grant (the “Grant
;)”Recipient

(ب) تحتفــظ دائــرة الثقافــة والســياحة بحقوقهــا فــي قبــول أو رفــض أي عــدد
مــن نمــاذج الطلبــات المقدمــة واختيــار أي عــدد مــن متلقــي المنحــة للحصــول
علــى منحــة.

(b) DCT reserves its rights to accept or reject any number of submitted
Application Forms and to select any number of Grant Recipients to
receive a Grant.

(ج) تختــار دائــرة الثقافــة والســياحة متلقــي المنحــة وفقً ــا لتقديرهــا المطلــق،
وتكــون جميــع القــرارات نهائيــة وملزمــة مــن جميــع النواحــي؛

(c) DCT will select Grant Recipients in its absolute discretion, and all
;decisions are final and binding in all respects

(د) إذا تــم قبــول الطلــب ،سترســل دائــرة الثقافــة والســياحة خطــاب قبــول
رســمي إلــى متلقــي المنحــة الــذي قــدم نمــوذج الطلــب ،وتطلــب المســتندات
التاليــة:

(d) If an application is accepted, DCT will send an official letter of
acceptance to the Grant Recipient who submitted the Application
Form, and request the following documents:

 نســخة صالحــة مــن االتفاقيــة الموقعــة بيــن متلقــي المنحــة والمرخــص الخاصــةبترخيــص حقــوق نشــر الكتــاب بالصيغــة ذات الصلــة ،وتحديــد صالحيــة ومــدة
الترخيــص (“فتــرة الترخيــص”)؛

- A valid copy of the signed agreement between the Grant Recipient
and the Licensor granting the rights to publish the book in the relevant
format, and specifying the validity and term of the license (“License
;)”Period
- A valid copy of the Grant Recipient’s identification document
(Passport or Emirates ID card), or trade licence in the case of a
;corporate Grant Recipient
- Any other documents as DCT may reasonably require.

 نســخة صالحــة مــن وثيقــة هويــة متلقــي المنحــة (جــواز الســفر أو بطاقــةالهويــة اإلماراتيــة) ،أو الرخصــة التجاريــة فــي حالــة كان متلقــي المنحــة شــركة؛
 أي مستند آخر تطلبه دائرة الثقافة والسياحة بشكل معقول.(ه) يجــب علــى متلقــي المنحــة تقديــم المســتندات بموجــب الفقــرة ( 3-3د) فــي
يومــا مــن اســتالم خطــاب القبــول مــن دائــرة الثقافــة والســياحة.
غضــون ً 30

3.

)(e) The Grant Recipient must submit the documents under 3.3 (d
within 30 days from receiving DCT’s acceptance letter.
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(و) يجــب علــى متلقــي المنحــة أن ينهــي عمليــة التحويــل خــال فتــرة الترخيــص
أو خــال  24شــه ًرا تقويم ًيــا مــن تاريــخ اإلخطــار بمنــح المنحــة أيهمــا أقصــر.

(f) The Grant Recipient must finalize the conversion process within
the License Period or 24 calendar months from the date of notification
of award of a Grant whichever is shorter.

(ز) عند االنتهاء من التحويل ،يقدم متلقي المنحة ما يلي:

(g) Upon finalizing the conversion, the Grant Recipient will submit the
following:

 نسخة إلكترونية من الكتاب اإللكتروني أو نسخة من الكتاب الصوتي؛ الروابــط التــي يتــم فيهــا نشــر الكتــاب اإللكترونــي أو الكتــاب الصوتــي عبــراإلنترنــت.

- an electronic copy of the eBook or a copy of the Audiobook; and
- The links where the eBook or Audiobook are being published online.

(ح) رهنــا المتثــال متلقــي المنحــة للبنــد  3-3أعــاه الفقــرات (د ،هـــ ،و ،ز) ،ســتمنح
دائــرة الثقافــة والســياحة المنحــة.

(h) Subject to the Grant Recipient complying with the above section
3.3 (d, e, f and g) DCT will award the Grant.

المنحة

بنــاء علــى نــوع التحويــل ،يوجــد نوعــان مــن المنــح التــي حددتهــا دائــرة
.4.1
ً
الثقافــة والســياحة علــى النحــو التالــي:
  1000إلى  2000دوالر أمريكي للتحويل إلى صيغة الكتب اإللكترونية؛ 1500 -إلى  2500دوالر أمريكي للتحويل إلى صيغة الكتب الصوتية.

Grant

4.

4.1. Based on the conversion type, there are two types of Grants set by
DCT as follows:
- US$ 1000 to 2000 for conversion to eBook format; and
- US$ 1500 to 2500 for conversion to Audiobook format.

 .4.2سيتم منح المنحة لمتلقي المنحة الذي يمتثل للبند ( 3.4د ،هـ ،و ،ز) أعاله.

4.2. The Grant Recipient complying with the above section 3.4 (d, e, f and
g) will be awarded the Grant.

 .4.3ســيكون كل متلقــي منحــة مســؤوالً بالكامــل عــن دفــع أي ضريبــة أو تأميــن
مســتحق أو مــا يعادلهمــا (إن وجــد) فيمــا يتعلــق بالمنحــة أو أي جــزء منهــا.

4.3. Each Grant Recipient will be wholly responsible for the payment of
any tax, insurance or equivalent payment due (if any) in respect of the
Grant or any portion of the Grant.

 .4.4المنحــة غيــر قابلــة لتحويلهــا لشــخص آخــر .وإذا لــم يكــن أي مــن العارضيــن
مؤهليــن للبرنامــج أو اختــار عــدم المشــاركة فــي البرنامــج بعــد تقديــم الطلــب ،فلــن
يتــم تقديــم منحــة بديلــة.

4.4. The Grant is non-transferable. Should any Exhibitor not qualify for the
SoR or chose not to take part in the SoR after submitting an application,
no substitute Grant will be offered.

 .4.5يلتــزم متلقــي المنحــة ،كجــزء مــن المتطلبــات ،بإضافــة شــعاري دائــرة
الثقافــة والســياحة والمعــرض (فــي حالــة الكتــب اإللكترونيــة) علــى جميــع نســخ
اإلصــدار األول ،إلــى جانــب العبــارة التاليــة (تنطبــق علــى الكتــب اإللكترونيــة والكتــب
الصوتيــة):

4.5. The Grant Recipient is bound, as part of the requirements, to add the
DCT and ADIBF logos (in case of eBooks) on all copies of the first edition,
along with the following phrase (applicable for eBooks and Audiobooks):

«تــم نشــر هــذا الكتــاب بدعــم مــن برنامــج «أضــواء علــى حقــوق النشــر» الــذي أطلقــه
معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب ودائــرة الثقافــة والســياحة  -أبوظبــي دون
تحملهــم أي مســؤولية عــن محتــوى الكتــاب».

’“This book was published with the support of the ‘Spotlight on Rights
Programme initiated by the Abu Dhabi International Book Fair and
the Department of Culture and Tourism Abu Dhabi (DCT) without any
”responsibility for the content of the book.
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الملكية الفكرية

 5.1بالتوقيــع علــى نمــوذج الطلــب ،يضمــن العــارض ويؤكــد أن الكتــاب موضــوع
التحويــل:

Intellectual Property

5.

5.1 By signing the Application form the Exhibitor warrants and represents
that the book subject of the conversion:

(أ) هــو عمــل أصلــي ،وأن العــارض ُمنــح الحقــوق الكاملــة لنشــر العمــل بالصيغــة
المختــارة؛

(a) is an original work, and the Exhibitor is granted full rights to
;publish the work in the chosen format

(ب) ال ينتهــك حقــوق الملكيــة الفكريــة (بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر ،االختراعــات وبــراءات االختــراع وحقــوق النشــر والتصاميــم واألســرار التجاريــة
وحقــوق قاعــدة البيانــات والحقــوق فــي الدرايــة التقنيــة والحقــوق التــي تحمــي
النوايــا الحســنة والســمعة والحقــوق المعنويــة أو غيرهــا مــن الحقــوق المماثلــة
فــي أي بلــد ،فــي أي حالــة ســواء أكانــت مســجلة أم غيــر مســجلة ،وأي طلبــات
لتســجيل أي ممــا ســبق ،وجميــع الحقــوق للتقــدم بطلــب لتســجيل أي ممــا ســبق)
( ُيشــار إليهــا مجتمعــة« ،حقــوق الملكيــة الفكريــة») ألي طــرف ثالــث؛ و

(b) does not infringe the intellectual property rights (including,
without limitation, inventions, patents, copyright, designs, trade
secrets, database rights, rights in know-how, rights protecting goodwill
and reputation, moral rights or other similar rights in any country,
in each case whether or not registered, and any applications for
registration of any of the foregoing, and all rights to apply to register
any of the foregoing) (collectively, the “IPR”) of any third party; and

(ج) ال ينتهــك حقــوق الصــورة ألي طــرف ثالــث ،أو أي حقــوق خصوصيــة  /دعايــة ألي
شــخص أو كيــان أو صــوت أي طــرف ثالــث (خــاص بالكتــاب الصوتــي).

(c) does not infringe the image rights of any third party, or any rights
of privacy/publicity of any person or entity, or the voice of any third
party (for Audiobooks).

برنامج أضواء على حقوق النشر
Spotlight on Rights Programme

 .5.2ال يجــوز تفســير جــزء مــن هــذه الشــروط واألحــكام علــى أن دائــرة الثقافــة
والســياحة تمنــح ألي عــارض أو زائــر تجــاري أي ترخيــص علــى أي مــن حقــوق الملكيــة
الفكريــة الخاصــة بدائــرة الثقافــة والســياحة و /أو أي مــن شــركاتها التابعــة (بمــا
فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،العالمــات التجاريــة واألســماء التجاريــة وحقــوق
الطبــع والنشــر فــي أي صــور أو منشــورات و /أو غيرهــا مــن المــواد التــي تنتجهــا
دائــرة الثقافــة والســياحة أو تُنتــج نيابــة عنهــا أو أي مــن الشــركات التابعــة لهــا
والموزعــة علــى العارضيــن فيمــا يتعلــق بالبرنامــج).

5.2. Nothing in these Terms & Conditions shall be construed as DCT
granting any Exhibitor or Trade Visitor any licence over DCT’s and/or
any of its affiliate’s IPR (including, without limitation, trademarks, trade
names, copyright in any images, publications and/or other materials
produced by, or on behalf of, DCT or any of its affiliates and distributed to
Exhibitors in connection with the SoR).

 .5.3فــي حالــة اكتشــاف أن أي كتــاب ال يمثــل عم ـ ً
ا أصل ًيــا و /أو يشــكل بــأي شــكل
مــن األشــكال انتهــاكً ا لحقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بطــرف ثالــث ،يحــق لدائــرة
الثقافــة والســياحة اســتبعاد العــارض مــن البرنامــج ومــن كونــه متلقــي منحــة
مؤهــل.

5.3. In the event that any book is discovered not to be an original work
and/or constitutes in any way a breach of a third party’s IPR, DCT will
be entitled to disqualify the Exhibitor from the SoR and from being an
eligible Grant Recipient.

.6

جمع المعلومات الشخصية واستخدامها

Collection and Use of Personal Information

6.

 .6.1يمنــح العــارض والزائــر التجــاري صراحــةً دائــرة الثقافة والســياحة والمعينين
مــن قبلهــا الموافقــة الســتخدام أي معلومــات شــخصية مقدمــة فــي نمــوذج الطلــب
بالحــد الضــروري للتنفيــذ الفعــال للبرنامج.

6.1 The Exhibitor and the Trade Visitor explicitly consent to DCT and its
appointees using any personal information submitted in the Application
Form to the extent necessary for the effective conduct of the SoR.

 .6.2يقــر العارضــون والزائــرون التجاريــون ويوافقــون علــى أن معالجــة المعلومــات
ألي منهــم والمبينــة فــي البنــد  6-1أعــاه قــد تشــمل نقــل هــذه
الشــخصية ٍّ
المعلومــات الشــخصية إلــى أطــراف ثالثــة .كمــا يقــر العــارض والزائر التجــاري صراحةً
بــأن عمليــات النقــل هــذه قــد تكــون فــي مناطــق ال تملــك قوانيــن معادلــة لحمايــة
البيانــات أو أكثــر صرامــة مــن قوانيــن بلــد إقامــة المشــارك ،ويوافــق علــى هــذا النقــل.

6.2 Exhibitors and Trade Visitors acknowledge and agree that the
processing of the personal information of either of them outlined in clause
6.1 above may include the passing of such personal information to third
parties. The Exhibitor and the Trade Visitor explicitly acknowledge that
such transfers may be to jurisdictions that do not have data protection
laws that are either equivalent or stricter than those of the participant’s
country of residence, and they consent to such transfer.
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أحكام عامة

General

7.

 .7.1يجــب أن تكــون جميــع المراســات والمعلومــات المقدمــة عبــر البرنامــج باللغــة
اإلنجليزيــة و /أو العربيــة.

7.1. All correspondence and information submitted throughout SoR must
be in English and/or Arabic.

 .7.2يوافــق العارضــون والزائــرون التجاريــون مجتمعــون ومنفــردون علــى تعويــض
دائــرة الثقافــة والســياحة (ومســؤوليها وموظفيهــا ووكالئهــا) عــن أي أضــرار أو
التزامــات أو خســائر أو نفقــات متكبــدة ممــا ســبق ذكــره أو ناشــئة بشــكل مباشــر
أو غيــر مباشــر مــن مشــاركتها فــي البرنامــج بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر ،خــرق العــارض لهــذه الشــروط واألحــكام (بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال
ال الحصــر ،أي ضمــان يتعلــق بحقــوق الطــرف الثالــث)؛ أو اإلهمــال أو االحتيــال أو أوجــه
القصــور فيمــا يتعلــق بالبرنامــج.

7.2. The Exhibitor and Trade Visitor agree jointly and severally to indemnify
DCT (and its officers, employees and agents) against, and hold the
foregoing harmless from, any damages, liabilities, losses, or expenses
incurred or arising directly or indirectly out of their participation in the
& SoR including, without limitation, an Exhibitor’s breach of these Terms
Conditions (including, without limitation, any warranty in relation to third
party rights); or negligent or fraudulent acts or omissions in relation to
the SoR.

 .7.3ال تتحمــل دائــرة الثقافــة والســياحة أيــة مســؤولية أو التــزام عــن أي خســارة
تنشــأ عــن أخطــاء المســتخدم أو بســببها؛ أو نمــاذج الطلبــات المتأخــرة أو المفقودة
أو المؤجلــة أو التالفــة أو المضللــة أو غيــر المكتملــة أو غيــر المفهومــة.

7.3. DCT assumes no responsibility or liability for any loss arising out
of or from user errors; or late, lost, delayed, damaged, misdirected,
incomplete or unintelligible Application Forms.

 .7.4إلــى الحــد الــذي يســمح بــه القانــون ،يجــوز لدائــرة الثقافــة والســياحة إنهــاء
البرنامــج أو تعديلــه أو تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت ،عــن طريــق
نشــر الشــروط واألحــكام المعدلــة خــال فتــرة عمــل المعــرض .عندمــا يتــم توفيــر
هــذه الشــروط واألحــكام بأكثــر مــن لغــة ،تســود نســخة اللغــة اإلنجليزيــة فــي حالــة
وجــود أي تعــارض.

7.4. To the extent permitted by law, DCT may terminate or modify the
SoR or modify these Terms & Conditions at any time, by posting the
revised Terms & Conditions during the ADIBF Period. Where these Terms
& Conditions are made available in more than one language, the English
language version will prevail in the event of any inconsistency.

 .7.5ينبغــي توجيــه أي استفســارات تتعلــق بالبرنامــج إلــى عنــوان البريــد اإللكتروني
التالي.]MAhad@dctabudhabi.ae[ :

7.5. Any enquiries in relation to the SoR should be directed to the
following email address: [MAhad@dctabudhabi.ae].

 .7.6تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام لقوانيــن إمــارة أبوظبــي والقوانيــن االتحاديــة
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي تنطبــق علــى إمــارة أبوظبــي.

7.6. The Terms & Conditions are governed by the laws of the Emirate
of Abu Dhabi and such Federal Laws of the United Arab Emirates as are
applicable to the Emirate of Abu Dhabi.

 .7.7إذا أعلنــت أي محكمــة مختصــة أن أي بنــد مــن هــذه الشــروط واألحــكام غيــر
صالــح أو غيــر قانونــي أو غيــر قابــل للتنفيــذ ،فلــن تتأثــر صحــة البنــود المتبقيــة
الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام أو قانونيتهــا أو قابليــة إنفاذهــا علــى أي حــال.

7.7. If any provision of these Terms & Conditions is declared by any
court of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, the
validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained
in these Terms & Conditions will be not affected or impaired in any way.

 .7.8تحكــم هــذه الشــروط واألحــكام ســير البرنامــج فقــط .وباســتثناء مــا هــو
منصــوص عليــه صراحــةً هنــا ،ال يوجــد شــيء فــي هــذه الشــروط واألحــكام ينشــئ
أي عقــد أو عالقــة عمــل أو وكالــة بيــن دائــرة الثقافــة والســياحة والعارضيــن أو
الزائريــن التجارييــن.

7.8. These Terms & Conditions govern the conduct of the SoR only. Save
as expressly set out herein, nothing in this shall create any contract or
relationship of employment or agency between DCT and the Exhibitors
or Trade Visitors.

