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 [٢٠١٨ـ ]سارية إعتباًرا من تشرين الثاني/نوفمبر ـ-شروط وأحكام جوائز مونتيز

 شروط وأحكام جوائز مونتيز .  ١

الشروط واألحكام تغطي برنامج الجوائز المعروف بجوائز مونتيز. وتقع على عاتق كل عضو مسؤولية  هذه ١،١

 اب وفهم هذه الشروط واألحكام.عقراءة واستي

من وقت آلخر  ALHمؤسسة  األحكام سارية المفعول من التاريخ المحدَّد أعاله وقد تُعدَّل من قِبَلهذه الشروط و ١،٢

لمفعول ون سارية ا(. إن أية تعديالت على الشروط واألحكام ستكون متوافرة في الموقع اإللكتروني وستك٤وفق المادة )

 إعتباًرا من وقت ظهورها في الموقع اإللكتروني.

 تفاسيرشروحات و .  ٢

 تقتضي الشروط واألحكام الشروحات التالية إن لم تكن هناك مقتضيات في النص تتطلَّب غير ذلك:

ʹALHʹ تعني وتُشير إلى مجموعة ALH وإلى  098 212 134 وهي مجموعة محدودة الملكية رقم سجلها التجاري

 ناصب؛من يخلفهم إداريًا والمعينين في هذه الممسؤوليها التنفيذيون ومدرائها و

ʹALH Staff Memberʹ  ُمستخدم لدى مجموعةALH  و المتعاقدين تعني وتُشير إلى أحد الُمستخدمين أو الوكالء أــ

 وهيئاتها الرسمية ذات الصلة أو أي من المواقع الُمشاركة؛ ALH مع

ʹAustralian Consumer Lawʹ س ن التنافُ انويُشير إلى المعنى الُمدرج في ق  قانون الُمستهلك األوسترالي ــ

 )كومنولث(؛ ٢٠١٠والُمستهلك لسنة 

ʹBenefitsʹ يبات أخرىتعني وتُشير إلى أية حسومات ومحفزات وجوائز يانصيب أو أي ترت الفوائد والعوائد ــ 

 يز التحفيزية؛تتُعرض على أو تتوافر ألحد األعضاء نتيجة إكتساب أو إستعادة نقاط مون

ʹGamesʹ ٢٠٠١نة ميسر لسلى األلعاب التي تُلعب على جهاز يخضع لقانون ماكينات ألعاب التعني وتُشير إ  ألعاب ــ 

 ٢٠٠٣لسنة  )كوينزلند(، قانون تنظيم ألعاب القمار ١٩٩١كينات ألعاب الميسر لسنة ا)نيو ساوث ويلز(، قانون م

 ١٩٩٣ر لسنة لعاب الميسنوب أوستراليا(، قانون ماكينات أج) ١٩٩٢)فكتوريا(، قانون ماكينات ألعاب الميسر لسنة 

 "ماكينات البوكر"؛ )تسمانيا( والتي تُعرف أيًضا بِـ ١٩٩٣أو قانون التحكُّم بألعاب الميسر لسنة  (االقليم الشمالي

ʹGift Cardʹ األحكام وذه الشروط تعني وتُشير إلى بطاقة هدية تصدر كجائزة إلى أحد األعضاء تبعًا له بطاقة هدية ــ

ن ير المخزَّ ر األخللتسديد بدل الخدمال والسلع المعروضة من قِبَل طرف ثالث وذلك حتى قيمة الدوالوالتي قد تُستعمل 

 في بطاقة الهدية؛

ʹMemberʹ تعني وتُشير إلى شخص عضو في جوائز مونتيز التحفيزية؛ عضو ــ 

ʹMembershipʹ العضوية في جوائز مونتيز التحفيزية؛ وتُشير إلى تعني  العضوية ــ 

ʹMonty's Cardʹ البطاقة الصادرة عن  وتُشير إلى تعني بطاقة مونتيز ــALH عضويتهم؛ إلى األعضاء فيما يخص 

ʹMonty's Pointsʹ بعًا لهذهت التحفيزية النقاط التي تُمنح لألعضاء في جوائز مونتيز وتُشير إلى تعني  نقاط مونتيز ــ 

 الشروط واألحكام؛

ʹMonty's Rewardsʹ  دار من واقع التي تُ برنامج العضوية فيما يخص الم وتُشير إلى تعني  التحفيزية ــجوائز مونتيز

 وفقًا لمقتضيات هذه الشروط واألحكام؛ ALHقِبَل مجموعة 

ʹParticipating Venueʹ خص يحفيزية فيما موقع ُمشارك في جوائز مونتيز الت وتُشير إلى تعني  الموقع الُمشارك ــ

ك لسياق بذلايسمح  وائز وفق هذه الشروط واألحكام وحسبما هو ُمدرج في موقع اإلنترنت وعندماتقديم الفوائد و/أو الج

سوى  ابق إنذاردون س والذي يشمل الجهة المعنية بتشغيل ذلك الموقع. إن هذه الواقع الُمشاركة قد تتغيَّر من وقت آلخر

 ما يتم إدارجه على موقع اإلنترنت؛
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ʹPersonal Informationʹ بصرف  وتُشير إلى أي معلومات أو رأي عن األعضاء تعني  لومات الشخصية ــالمع(

وية حديد هتوالتي يمكن من خاللها  حتفاظ(، وأكان ذلك صحيًحا أم الالنظر عن الوسيلة حيث تم التخزين أو اإل

 األعضاء بشكل منطقي وما يتضمن لكن دون أن يقتصر على:

 من قِبَل العضو؛بيانات فيما يخص زيارة الموقع   آ(  

 لإللتزام الُمسبق؛ بيانات تتعلق باالستعمال الطوعيب(  

 بيانات تتعلق بالنقاط التي راكمت حيازتها؛ج(  

 د(   بيانات تتعلق بالطلبات التي تقدمت بها من أجل الجوائز )ونتيجة هذه الطلبات(؛ و

قدمها تمات أخرى ة معلوإللكتروني، تاريخ الميالد، وأيهـ(  بياناتك الشخصية مثل االسم، العنوان، رقم الهاتف، البريد ا

 في استمارة طلبك للحصول على العضوية؛

ʹPINʹ رقم التعريف الذي يُعطى للعضو من ِقبَل مجموعة  وتُشير إلى تعني رقم المرور السري ــALH  أو التي إختارها

 العضو من أجل هدف التحقُّق من الهوية؛

ʹPromotional Offersʹ ألعضاء أو االعروض الترويجية التي تُعرض على  وتُشير إلى تعني وض الترويجية ــالعر

 مجموعات من األعضاء والتي قد تتغيَّر من وقت آلخر؛

ʹRelated Bodies Corporateʹ كات ي قانون الشرالمعنى الُمدرج ف وتُشير إلى تعني  الهيئات الرسمية ذات الصلة ــ

 )كومنولث(؛ ٢٠٠١لسنة 

ʹRewardsʹ أو  لث، السلعإلى المواد، قسائم الموقع، بطاقات اإلهداء، عروض الطرف الثا وتُشير تعني الجوائز ــ

ز شروط في موقع اإلنترنت من وقت آلخر والتي هي متاحة للعضو نتيجة بلوغ وإحراكجوائز الخدمات الموصوفة 

  محدَّدة؛

ʹTerms and Conditionsʹ قت تعديل من وهذه الشروط واألحكام التي تخضع لل ر إلىوتُشي تعني الشروط واألحكام ــ

 آلخر؛

ʹThird Party Offerʹ لث مسموح له عرض يُقدَّم للعضو من ِقبَل طرف ثا وتُشير إلى تعني عرض الطرف الثالث ــ

 ؛كعرض مرافق لجوائز مونتيز التحفيزية ALHمجموعة لكن ال عالقة له ب

ʹVenue Voucherʹ التي واألحكام، وقسيمة تصدر للعضو كجائزة تبعًا لهذه الشروط  وتُشير إلى نيتع قسيمة الموقع ــ

ي لمذكورة فادوالر يمكن استعمالها للتسديد بدل الطعام والشراب المعروض لدى الموقع الُمشارك، وذلك حتى القيمة بال

 القسيمة؛

ʹCommitmentـPre Voluntaryʹ ا قيام طوعً لى قدرة األعضاء على الوتُشير إ تعني اإللتزام الطوعي الُمسبق ــ

تيز ئز مونبتحديد حدود الزمن والخسارة الصافية حيال اللعب على ماكينات ألعاب الميسر اإللكترونية وفق جوا

نتيز ن نقاط موملمزيد االتحفيزية، ومتى تم بلوغ هذه الحدود فإنها تؤدي إلى إشعار العضو إلكترونيًا وتمنعه من إكتساب 

 على ماكينات الميسر وذلك حتى مضي وقت ما ُمسبق التحديد؛ و اإللكتروني نتيجة اللعب

ʹWebsiteʹ وتُشير  تعني موقع الشبكة ــmontysrewards.com.au. 

 العضوية .  ٣

سنة من العمر. إن العضوية  ١٨إن العضوية متاحة فقط للمواطنين األوستراليين الذين بلغوا أو تجاوزوا   ٣،١

شركة ذات وهيئات ال ALHاألفراد وليست متاحة للهيئات أو الكيانات ألخرى. ويمكن لُمستخدمي مفتوحة فقط أمام 

ياسة فق السوالصلة أو المواقع الُمشاركة أن يصبحوا أعضاء أو أن يستمروا في العضوية إذا كان مسموح لهم ذلك 

 من وقت آلخر. ALHالمعنية الُمعتمدة لدى 

)إما عبر تطبيق مونتيز  بر تعبئته استمارة طلب عضوية جوائز مونتيزيمكن للشخص أن يصبح عضًوا ع ٣،٢

ريواردز أو بموجب الطلب الورقي(. ومن خالل التوقيع أو تقديم طلب العضوية في جوائز مونتيز إلكترونيًا فإن العضو 

 يُِقر بأنه قرأ وفِهم هذه الشروط واألحكام ووافق على التقيُّد بها.
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سارية المفعول إعتباًرا من وقت إصدار بطاقة مونتيز أو صدور رمز الباركود في  تُصبح عضوية الشخص ٣،٣

يكون سوأن العضو بموجب ذلك  ALHالتطبيق وعندها يعتبر عرض العضو بموجب الطلب على أنه مقبوال من قِبَل 

 مقيًدا بمقتضيات هذه الشروط واألحكام.

)بصرف النظر عما إذا تقدم هذا الشخص عبر  ٣،٢ة إن أي شخص تقدَّم بطلب ليُصبح عضًوا وفق الماد ٣،٤

ديم هذا حين تقلاستمارة ورقية أو من خالل تطبيق جوائز مونتيز( فإنه لن يكون مستحقًا للحصول على بطاقة مونتيز 

 ع التعريفا أنواالشخص نمط مقبول من هوية تعريف أصلية ويبرزها إلى أحد أفراد العاملين لدى الموقع الُمشارك. أم

 .٣،٥بالهوية المقبولة فهي ُمدرجة بالتفصيل في المادة 

إن أشكال التعريف بالهوية المقبولة تشمل رخصة سوق سارية المفعول أو رخصة تعلُّم الوق، جواز سفر  ٣،٥

ث ويلز وغربي )في كل الواليات أو األقاليم بإستثناء نيو ساو Keypassساري المفعول، بطاقة تُثبت العمر، بطاقة 

ب ، أو رخصة سوق صادرة من الخارج إذا كانت هذه الرخصة تحمل صورة فوتوغرافية للشخص صاحراليا(أوست

 العالقة وتُشير بالتالي إلى تاريخ والدة الشخص أو أنه قد بلغ سن الثامنة عشر من العمر.

 .ALHتُمنح العضوية وتُحفظ وفق ما ترتأيه مجموعة  ٣،٦

 أو تعلَّق مشاركة أي شخص في جوائز مونتيز. ALHقد تستثني )تُقصي( مجموعة  ٣،٧

في أقرب فرصة ممكنة من خالل الموقع الُمشارك بأي تغيير يطرأ على اإلسم أو  ALHيتعهد العضو بإشعار  ٣،٨

 يير.كذا تغهالعنوان أو أي بيانات تعريفية أخرى وأن يقدم ثبوتيات التعريف المالئمة حسبما هو مطلوب لتأكيد 

( أو يستثنوا/يقصوا أنفسهم من المشاركة في أي موقع مشارك قد الذين يتم إستثناؤهم )إقصائهمإن األعضاء  ٣،٩

 تتعرض عضويتهم للتعليق أو اإللغاء.

 التغييرات على جوائز مونتيز .  ٤

أي تغيير على جوائز مونتيز من وقت آلخر. بما في ذلك ودون قيود على الشروط واألحكام  ALHقد تُجري   ٤،١

بكة. موقع الش ات علىئد الُمرافقة، والجوائز أو سمات اإللتزام الطوعي الُمسبق، وذلك من خالل نشر هذه التغييروالعوا

األول على شبكة  يوًما بعد تاريخ النشر ٣٠وإن هكذا تغييرات لن تكن سارية المفعول إالَّ بعد مرور ما ال يقل عن 

 اإلنترنت.

ئز مونتيز كالً أو جزئيًا أو قد تعلقها ألي سبب كان من خالل تقديم إشعار في أي وقت بإلغاء جوا ALHقد تقوم  ٤،٢

 يقل عن الضي ما مإن أي إلغاء أو تعليق سوف لن يكون ساري المفعول لحين  باإللغاء أو التعليق على شبكة اإلنترنت.

ير غط مونتيز ن نقااء، فإن أي ميوًما بعد التاريخ الذي تم بموجبه النشر ألول مرة في شبكة اإلنترنت. وبعد اإللغ ٩٠

 لغيت.الُمسترجعة فإنها سيتم تسليمها فوًرا وتلقائيًا وستُعتبر بأنها قد ُسل ِمت من قِبَل العضو وأُ 

 :ALHإذا قامت  ٤،٣

 ( والتي من الُمحتمل ألن تُسب ِب في تأثير مادي ٤،١بإجراء تغيير على جوائز مونتيز تبعًا للمادة ) )آ( 

 ر على األعضاء؛ أوسلبي يؤث     

 (،٤،٢بإلغاء أو تعليق جوائز مونتيز تبعًا للمادة ) )ب(

 .بتبليغ األعضاء المتأثرون وذلك عبر البريد اإللكتوني أو بالبريد العادي ALHستقوم مجموعة 

 بطاقات مونتيز .  ٥

ح له الحصول على بط  ٥،١ اقة مونتيز واحدة ال يحق للشخص الحصول على أكثر من رقم عضوية واحد وهو مصرَّ

 أو رمز باركود من التطبيق يعرض هذا الرقم.

 عند الطلب. ALHويجب إعادتها إلى أحد العاملين لدى  ALHتبقى ملكية كافة بطاقات مونتيز لمجموعة  ٥،٢
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فإن استعمال بطاقة عضوية مونتيز أو رمز الباركود يعني فيما  ٣،٣بدون أي حكم ُمسبق فيما يخص المادة  ٥،٣

 .ه قبول هذه الشروط واألحكاميعني

عاتق العضو في وقاية بطاقة مونتيز خاصته وفي إتخاذ اإلجراءات اإلستباقية الحصرية على  تقع المسؤولية ٥،٤

 للحؤول ضد فقدان البطاقة أو االستعمال غير المصرح للبطاقة.

يمكن استعماله سوى من قِبَل ذلك إن بطاقة مونتيز أو رمز الباركود الصادر عن تطبيق إلى أحد األعضاء ال  ٥،٥

 باركودالعضو تعبيًرا عن عضويته في البرنامج. ويجب على العضو عدم إعطاء بطاقة مونتيز خاصته أو رمز ال

بوتيات ثمن الشخص إبراز  ALHالصادر عن تطبيق إلى شخص آخر مهما كان السبب. قد يتطلَّب أحد العاملين لدى 

لباركود رمز ا ب متطلبات هذا الموظف وذلك لغرض التحقُّق من أن بطاقة مونتيز أوكافية للتعريف بهويته بما يناس

لتقيُّد لشخص االصادر عن تطبيق يتم استعماله من قِبَل الشخص المعني الذي صدرت له هذه البطاقة ويجب على هذا ا

 الفوري بهذا الطلب للتحقُّق.

معقولة من خالل الموقع الُمشارك بأي عطل وضرر في أقرب فرصة عملية  ALHيجب على األعضاء إشعار  ٥،٦

ض بطاقة مونتيز للسرقة. قد تستبدل إذا إرتأت  و المفقودةأالمسروقة  التالفة أو مونتيز بطاقة ALH أو فقدان يطرأ أو تعرُّ

 بخصوص التعريف بالهوية. ALHذلك شرط أن يقوم العضو بتلبية متطلبات 

 نقاط وفوائد بطاقة مونتيز .  ٦

ال يمكن للعضو إكتساب نقاط مونتيز واإلفادة من عوائدها حسبما هو ُمبيَّن في الجدول أدناه ووفق ما يتم تعديله  ٦،١

 وفق ما هو ُمبيَّن في موقع الشبكة العنكبوتية. ALHو/أو استبداله من وقت آلخر من قِبَل 

 نقاط تم إكتاسبها في أحد المواقع الُشاركة

ر / حد أدنى من الصرفيات بالدوال

 مبلغ يجب صرفه 

 الفئة  النقاط الُمكتسبة 

دوالرات تم صرفها*  ٥ ـ نقطة واحدة  ١   الطعام والشراب  

والرات تم صرفها د -١٠ ـ نقطة واحدة  ١   لعب ماكينات البوكيز  

ف ك ما يُصرمن ذل *المبلغ الذي تم صرفه هو المطلوب في معاملة واحدة من أجل التأُهل إلكتساب نقطة واحدة. يُستثنى

 في مواقع تُدار من قِبَل أطراف ثالثة.

 قيوًدا قصوى على قدرة العضو الفرد في إكتساب النقاط. ALHقد تفرض  ٦،٢

ال يمكن نقل وتحويل نقاط وفوائد مونتيز إلى عضو آخر ويقتصر إستعمالها على العضو الذي يظهر اسمه على  ٦،٣

 التطبيق. بطاقة مونتيز أو في رمز الباركود الصادر عن

وهيئاتها الشراكية ذات الصلة مسؤولة عن عدم وفرة أو  ALHتُعرض الفوائد حسب الوفرة. سوف لن تكون  ٦،٤

تيز وفوائده سلع والخدمات التي يمكن من خاللها إكتساب نقاط مونحًدا على ال ALHفرض سحب أي عائد بعينه. وقد ت

 المعمول بها والُمطبقة.

دة ) ٦،٥ كجوائز لألعضاء تُمنح لمرة واحدة، والحسومات وقسائم المواقع ألعياد الميالد أو الفوائد العوائد الُمحدَّ

لشروط ( يجب أن تكون مترافقة مع وأن تخضع ل٨األخرى التي تنجم عن عرض ترويجي كما هو ُمدرج في المادة 

 واألحكام إضافة إلى هذه الشروط واألحكام.

ك مع أي عرض ترويجي آخر أو حسم )بما في ذلك قسائم الحسم الصادرة ال يمكن استعمال الفوائد باإلشترا ٦،٦

 لترويجية.الية اعن السوبرماركت(، إالَّ إذا تم تحديد ذلك في الشروط واألحكام الخاصة بالعرض المحدَّد أو بالفع
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مونتيز خاصة ومن أجل إكتساب نقاط أو عوائد مونتيز، تقع على عاتق العضو مسؤولية التأُكد من أن بطاقة  ٦،٧

 العضو أو رمز الباركود الصادر عن التطبيق قد تم تقديمها في وقت حدوث المعاملة.

وقت إجراء الُمعاملة بأن نقاط مونتيز قد تم تحديدها بشكل صحيح  عندتقع على عاتق العضو مسؤولية التحقُّق  ٦،٨

ه ألي اء إكتشافرك إزموقع الُمشافوًرا بإشعار ال وإضافتها إلى بطاقته من مونتيز أو إلى تطبيق جوائز مونتيز وأن يقوم

 خلل في النقاط وما شابه.

 بإجراء التعديالت على نقاط العضوية أو الفوائد المترتبة عن بطاقة مونتيز. ALHقد تقوم  ٦،٩

لك. وحين شهًرا من تاريخ إكتساب هذه النقاط إن لم يتم اإلفادة منها قبل ذ ١٢تنتهي صالحية نقاط مونتيز بعد  ٦،١٠

 استرجاع نقاط مونتيز فإن نقاط مونتيز األولى هي التي تُحسم أوالً.

 ال يمكن اإلفادة ثانية من نقاط وعوائد مونتيز متى إنتهت صالحيتها. ٦،١١

إسترجاع أو إلغاء أي من نقاط مونتيز الممنوحة إلى عضو بشكل غير صحيح أو إن لم تكن وفق  ALHيمكن ِلـ  ٦،١٢

 ط واألحكام.مقتضيات الشرو

وهيئاتها الشراكية ذات الصلة تستثني وتضع حًدا على المسؤولية فيما يتعلق بنقاط مونتيز وفوائدة  ALHإن  ٦،١٣

 .١٤وذلك تبعًا للشروط المبيَّنة في المادة 

 الجوائز .  ٧

معدَّل و/أو يتم استبداله يمكن لألعضاء تباُدل نقاط مونتيز بالجوائز حسبما هو ُمبيَّن في الجدول أدناه وكما هو  ٧،١

 كما هو ُمبيَّن في موقع الشبكة العنكبوتية. ALHمن وقت آلخر من قِبَل 

 نقاط يمكن إسترجاعها في موقع مشارك

 الفئة  نقاط تم استرجاعها )حد أدنى(  القيمة بالدوالر 

دوالر  ٠،٠١  الطعام والشراب   ١ 

دوالرات  ١٠،٠٠  بطاقات الهدايا   ١٠٠٠ 

والرات د ٥،٠٠  نقًدا*   ٥٠٠ 

 ٧،٢*يمكن إستعادة النقاط فقط بدل النقد في المواقع الُمشاركة في جنوبي أوستراليا وكوينزلند

غير مسؤولة عن عدم توافر أو سحب أي جوائز  ALHإن الجوائز معروضة وتخضع للتغيير والوفرة. وإن  ٧،٢

 لحصول على جائزة.معينة دون سابق إنذار وقد تقبل أو ترفض أي طلب من أجل ا

عند تباُدل نقاط مونتيز بالجوائز، يجب على األعضاء إبراز بطاقة مونتيز خاصتهم أو رمز الباركود الصادر  ٧،٣

لموظفون اطلبها يعن التطبيق إلى الموقع المشارك وأن يكونوا ُمطابقين ألي إختبارات لإلعتماد والتحقق من الهوية 

 ي.مرور الشخصأن يقتصر على تقديم االسم والعنوان وتاريخ الميالد و/أو رقم الويشمل ذلك دون  ALHالمعنيون لدى 

 ال يجوز الجمع بين نقاط عضوية مونتيز مع نقاط العضوية لشخص آخر في مونتيز من أجل طلب الجوائز. ٧،٤

ا إذافُقدت أو ُسرقت. متى صدرت، ال يمكن إسترجاع قيمة الجوائز أو إعادتها أو تبديلها مقابل النقد أو إستبداله ٧،٥

 وال يمكن إعطاء الكسور النقدية بدل الجزء غير الُمستعمل من الجائزة.

(، يمكن أن تكون مرافقة ٨الجوائز المحدَّدة كتلك الناجمة عن العروض الترويجية المذكورة في المادة ) ٧،٦

 للشروط واألحكام وتخضع لها وذلك إضافة لهذه الشروط واألحكام.
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وهيئاتها الشراكية ذات الصلة تستثني وتضع حًدا للمسؤولية فيما يتعلق بالجوائز تبعًا للشروط  ALHإن  ٧،٧

 (.١٤الُمدرجة في المادة )

 العروض الترويجية .  ٨

من وقت آلخر بتقديم العروض الترويجية ألفراد من األعضاء أو لمجموعات من األعضاء دون  ALHقد تقوم  ٨،١

م األحكالعروض الترويجية الفوائد ونقاط مونتيز والجوائز حسب مقتضيات الشروط وسواهم من األعضاء. تشمل ا

 الُمدرجة في العروض الترويجية.

من وقت آلخر تتضمن على سبيل الذكر ال الحصر،  ALHإن أنواع العروض الترويجية التي قد تطرحها  ٨،٢

ام العضو قاء قيلأو نقاط مونتيز التحفيزية وذلك عروًضا لألطعمة والمشروبات بموجب أسعار الحسم وقسائم الموقع و/

طة في األنش مشاركةباستعمال بطاقة مونتيز خاصته أو رمز الباركود الصادر عن التطبيق بطريقة معيَّنة أو الدخول وال

 الترويجية كالحمالت الترويجية ألصحاب الحرف وألعاب النقاط التحفيزية أو سحوبات اليانصيب.

تها الشراكية ذات الصلة تستثني وتضع حًدا للمسؤولية فيما يتعلق بالجوائز تبعًا للشروط وهيئا ALHإن  ٨،٣

 (.١٤الُمدرجة في المادة )

 عروض األطراف الثالثة .  ٩

بإخطار العضو بإشعار  ALHاألعضاء بعروض من طرف ثالث من وقت آلخر، ورغم قيام  ALHقد تُخِطر  ٩،١

أو من  ALHضاء يقرون ويوافقون على أن عروض الطرف الثالث ليست مقدمة من عرض الطرف الثالث، إالَّ أن األع

 أحد المواقع الُمشاركة، بل إنها ناجمة وصادرة عن طرف ثالث.

د الطرف الثالث وقد تُسحب وتُلغى في أي وقت  ٩،٢ ِ إن عروض الطرف الثالث قد تخضع لشروط وأحكام المزو 

 .دون سابق إنذار أو تقديم أي مبرر لذلك

وهيئاتها الشراكية ذات الصلة تستثني وتضع حًدا للمسؤولية فيما يتعلق بالجوائز تبعًا للشروط  ALHإن  ٩،٣

 (.١٤الُمدرجة في المادة )

 (PINرقم التعريف الشخصي ) .  ١٠

 استعماله. ALHوفق إطار تفرض  PINمن العضو إختيار رقم  ALHقد تطلب  ١٠،١

 إلى شخص أو عضو آخر. PINاح عن الرقم الشخصي يجب على األعضاء عدم اإلفص ١٠،٢

إالَّ من ِقبَل العضو وذلك عند إبرازه لما يُثبت الهوية  PINال يمكن إختيار أو إعادة تحديد الرقم الشخصي  ١٠،٣

 (.٥،٣وفق ما هو ُمدرج في المادة ) ALHوتقديم هذه الثبوتيات إلى 

ح به للفوائد أو  أو هيئاتها الشراكية ذات الصلة سوف ALHإن  ١٠،٤ لن تكون مسؤولة عن أي استعمال غير مصرَّ

 خص آخر.شمعروف من  PINالجوائز الناجمة عن بطاقة مونتيز أو فقدان أو سرقة هاتف جوال أو إذا أصبح رقم الـ 

 اإلنسحاب/تسليم العضوية/التعليق/إنهاء العضوية .  ١١

 ALHلقيام بذلك في أي وقت عبر إشعار أحد مستخدمي إذا رغب العضو في التخلُّص من عضويته فيمكنه ا ١١،١

اإلتصال بنا" مستعمالً استمارة " ALHالذي يعمل في موقع مشارك وإعادة بطاقة مونتيز خاصته أو عبر اإلتصال ِبـ 

 الموجودة في موقع الشبكة العنكبوتية.

خفق في التقيُّد بهذه الشروط واألحكام حيثما يُعتبر أن العضو قد أ بفصل أو إنهاء عضوية العضو ALH قد تقوم ١١،٢

كان  ين أو إذامستخدمأو أنه قد إنخرط في نشاط غير نزيه أو تزويري أو لقيامه بمضايقة أو إزعاج الرواد اآلخرين أو ال

و/أو هيئاتها  ALHيعاني في مجال الصحة العقلية أو إنه يُسب ِب أو من المحتمل أن يتسبَّب في إلحاق األذى بسمعة 

 راكية المرافقة أو إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.الش
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 سيتم توقيف العضوية بشكل فوري وتلقائي إزاء وفاة العضو. ١١،٣

عكس ذلك، فإن العضو لن يكون مستحقًا  ALHإذا تعرضت عضوية العضو للتعليق، وباستثناء ما إذا حددت  ١١،٤

أو  ن العوائدمفادة يز أو استغالل اإللتزام الُمسبق الطوعي أو اإلللمشاركة في جوائز مونتيز أو كسب أي من نقاط مونت

 .ALHطلب الحصول على أي جوائز وذلك لحين إشعار آخر صادر عن 

ستُعتبر أي  من نقاط مونتيز المتراكمة من عكس ذلك، فإنه عند إنهاء عضوية العضو  ALH بإستثناء ما تحدده ١١،٥

 وتلقائيًا من قِبَل العضو وعلى إنها ُملغاة. قِبَل العضو على إنها منتهية فوًرا

إلزالة الشك والظن، إذا تم إنهاء أو تعليق عضوية العضو لسبب قيام العضو بإقصاء واستثناء نفسه تبعًا للمادة  ١١،٦

 و منطقةستعرض على العضو فرصة منطقية إلستعادة نقاطه في أحد المواقع المشاركة )غير صالة أ ALH، فإن ٣،٩

 الميسر المعهودة(. ألعاب

إرسال إشعار  ALH إن األعضاء الذين يستعملون جوائز مونتيز في أي موقع مشارك في فكتوريا يصرحون ِلـ ١١،٧

 لإلنسحاب مرة في السنة كحد أدنى إلشعار األعضاء بحقهم في اإلنسحاب من جوائز مونتيز.

إرسال معلومات عن اإلقصاء الذاتي  ALH حون ِلـإن األعضاء الذين يستعملون جوائز مونتز في تسمانيا يصر ١١،٨

ز وذلك مونتي وأخرى عن لعب القمار بمسؤولية وإشعار اإلنسحاب الذي يُخبر األعضاء بحقهم في اإلنسحاب من جوائز

 مرة كل سنة على األقل.

ة نشاط الالعب من إذا كان العضو يستغل جوائز مونتيز في أي موقع مشارك بوالية فكتوريا قد إختار أخذ إفاد ١١،٩

، فإن ALHإلى  موقع مشارك ولم يقم بأخذ اإلفادة ضمن إطار شهر من تاريخ جهوزية اإلشعار لهذه اإلفادة وإرسالها

ية سيُرسل ليق للعضوا التععضوية العضو ستُعلَّق فوًرا وأوتوماتيكيًا لحين يقوم العضو بأخذ إفادته. إن إشعاًرا خطيًا بهذ

 إلى العضو.

كان العضو يستغل جوائز مونتيز في أي موقع مشارك بوالية فكتوريا قد إختار أخذ إفادة نشاط الالعب من  إذا ١١،١٠

، فإن ALHلها إلى أشهر من تاريخ جهوزية اإلشعار لهذه اإلفادة وإرسا ٣موقع مشارك ولم يقم بأخذ اإلفادة ضمن إطار 

يُرسل سللعضوية  إلنهاءاو بأخذ إفادته. إن إشعاًرا خطيًا بهذا عضوية العضو ستُنهى فوًرا وأوتوماتيكيًا لحين يقوم العض

 إلى العضو.

 اإللتزام الُمسبق الطوعي .  ١٢

 لألعضاء الذين يستعملون جوائز مونتيز في أي موقع مشارك خارج والية فكتوريا: ١٢،١

 ز باركودخاصتهم أو رم يحق لألعضاء استعمال اإللتزام الُمسبق الطوعي بالترافُق مع بطاقة مونتيز  ١٢،١،١

يالت أو التبد/يرات والتطبيقي. إن اإلجراءات للقيام بذلك ُمدرجة في النشرة الُمرافقة لطلب جوائز مونتيز وحسب التغي

 كما هو ُمبيَّن في موقع الشبكة العنكبوتية. ALHالتي تطرأ من وقت آلخر من قِبَل 

 الطوعي سيسمح للعضو تحديد الحد األقصى على: إذا تم استعمالها، فإن اإللتزام الُمسبق   ١٢،١،٢

دها  ٢٤آ(  كمية الوقت خالل فترة    والتي يمكن للعضو خاللها أن يلعب ألعاب الميسر عبر  ALHساعة تحد ِ

 استعماله لبطاقة مونتيز خاصته أو رمز باركود التطبيقي؛ و/أو              

دها سا ٢٤ب(  حجم حسارة العضو خالل فترة            له لبطاقة  على ألعاب ميسر تُلعب عبر استعما ALHعة تحد ِ

 مونتيز خاصته أو رمز باركود التطبيقي.              

أعاله وتم بلوغ هذا الحد فإن العضو سيحصل على إشعار  ١٢،١،٢إذا كان هناك حًدا ُمشار إليه في المادة    ١٢،١،٣

ي ذلك فلعاب ة الميسر. ورغم قدرة العضو على االستمرار في لعب األإلكتروني يظهر أعلى الشاشة حيث يتم لعب لعب

قع مشارك في مو الوقت، إالَّ أنه سيتوقف عن كسب نقاط مونتيز نتيجة للعب أي ألعاب إضافية قبيل بدء ساعات العمل

 في اليوم التالي من العمل.



ARABIC  –Legal/45672417_1  

، فإن أي حدود جديدة تم تحديدها أعاله ١٢،١،٢ة إذا كان العضو قد وضع حًدا حسبما هو ُمشار إليه في الماد   ١٢،١،٤

مل ي يوم العشارك فوالتي تزيد من كمية الوقت أو الخسارة الصافية، لن يسري مفعولها لحين بدء العمل في الموقع المُ 

 التالي.

ن قَِب العضو أعاله، فإن أي حد جديد تم تحديده م ١٢،١،٢إذا قام العضو بوضع حدود ُمشار إليها في المادة    ١٢،١،٥

 والذي من شأنه تخفيض كمية الوقت أو الخسارة الصافية، سيكون ساري المفعول فوًرا.

إن إفادة الالعب بشأن لعب العضو أللعاب الميسر بموجب جوائز مونتيز ستتوافر للعضو عند الطلب من    ١٢،١،٦

 موقع ُمشارك. إن إفادة أنشطة الالعب ستُقدَّم مجانًا.

ح ِلـ إن كل   ١٢،١،٧ بتقديم إفادة أنشطة  ALH عضو يستعمل جوائز مونتيز في أي موقع مشارك في تسمانيا يُصر ِ

. وإذا السنة الالعب لذلك العضو الذي يلعب ألعاب الميسر بموجب ألعاب مونتيز وذلك ما ال يقل عن مرة واحدة في

ي طلبه لعضو فإختار اذلك العضو. أما إذا طلب العضو، فيمكن تزويده بنسخة إضافية من إفادة نشاط الالعب وتقدم ل

رك، قع الُمشان الموملجوائز مونتيز أن يحصل على إفادة أنشطة الالعب بالبريد أو البريد اإللكتروني أو أخذها شخصيًا 

لالعب بموجب امن قِبَل العضو خطيًا، فيُعتبر العضو وكأنه إختار استالم إفادة أنشطة  ALHوبإستثناء حين إبالغ 

 ريد.الب

وهيئاتها الشراكية ذات الصلة تستثني وتضع حًدا للمسؤولية فيما يتعلق بالجوائز تبعًا للشروط  ALHإن    ١٢،١،٨

 (.١٤الُمدرجة في المادة )

 بالنسبة لألعضاء الذين يستعملون جوائز مونتيز في أي موقع مشارك بوالية فكتوريا: ١٢،٢

لُمسبق الطوعي بالترافُق مع بطاقة مونتيز خاصتهم أو رمز باركود يمكن لألعضاء استعمال اإللتزام ا   ١٢،٢،١

أو /وعديالتها حسب ت التطبيقي. أما إجراءات القيام بذلك فهي ُمدرجة في النشرة الُمرافقة إلستمارة طلب جوائز مونتيز

 كما هو ُمبيَّن في موقع الشبكة العنكبوتية. ALHتبديلها الذي يطرأ من وقت آلخر من قِبَل 

 إذا تم استعمال اإللتزام الُمسبق الطوعي فإنه يتيح للعضو تحديد حدود قصوى معيَّنة حول:   ١٢،٢،٢

 ؛ و/أوكمية الوقت الذي يمكن للعضو لعب األلعاب مستعمالً بطاقة مونتيز أو رمز باركود التطبيقي آ(   

 باستعمال بطاقة مونتيز أو رمز ب( إن الخسارة القصوى للعضو في فترة محدَّدة على األلعاب التي تُلعب  

 باركود التطبيقي.               

أعاله وتم بلوغه، فإن العضو سيحصل على إشعار  ١٢،٢،٢إذا كان األمر يُشير إلى حد ما ُمدرج في البند    ١٢،٢،٣

تمرار في ن االسإلكتروني يظهر أعلى شاشة الماكينة حيث يتم لعب اللعبة. وفي هذا الوقت، ورغم أن العضو سيتمكن م

ة رة الزمنيغ الفتلعب األلعاب، إالَّ أن العضو سيتوقف عن كسب نقاط مونتيز نتيجة ألي ألعاب يلعبها وذلك لحين بلو

 المعنية ذات الصلة بالحد الُمدرج وإنتهاء هذه الفترة.

د جديدة وضعها العضو أعاله، فإن أي حدو ١٢،٢،٢إذا قام العضو بوضع حد معيَّن ُمشار إليه في البند    ١٢،٢،٤

د قيام العضو ساعة بع ٢٤والتي تزيد من كمية الوقت أو الخسارة الصافية سوف لن تكون سارية المفعول لحين مرور 

 بالحد الجديد. ALHبإشعار 

أعاله، فإن أي حدود جديدة وضعها العضو  ١٢،٢،٢إذا قام العضو بوضع حد معيَّن ُمشار إليه في البند    ١٢،٢،٥

 تخفض من كمية الوقت أو الخسارة الصافية ستكون سارية المفعول فوًرا.والتي 

فيما يخص طلب هذا  ALH وزةحالوصول إلى المعلومات الموجودة بإن أي عضو أو عضو سابق يحق له    ١٢،٢،٦

 .في جوائز مونتيز وذلك عبر تقديم طلب إلى موقع ُمشارك. وسيتم تقديم هذه المعلومات مجانًا الشخص

إن إفادة نشاط الالعب فيما يخص لعب العضو أللعاب الميسر وفق جوائز مونتيز ستتوافر للعضو عند الطلب    ١٢،٢،٧

ح كل عضو ِلـ بإصدار إفادات أنشطة الالعب إلى  ALH من موقع مشارك، وإن أفادة نشاط الالعب ستُقدَّم مجانًا. ويُصر ِ

ئز مونتيز وذلك مرة على األقل كل سنة. وإذا تقدم العضو ذلك العضو بخصوص لعب العضو أللعاب الميسر وفق جوا
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بطلب فيمكن تزويده بنسخة إضافية من إفادة نشاط الالعب. وإذا إختار العضو في إستمارة طلبه لجوائز مونتيز عدم 

اء ما إذا تم استالم إفادة نشاط الالعب بالبريد أو البريد اإللكتروني أو أخذ اإلفادة شخصيًا من موقع ُمشارك، وباستثن

 من قِبَل العضو خطيًا، فيُعتبر العضو على أنه قد إختار استالم إفادة أنشطة الالعب بالبريد. ALH إشعار

وهيئاتها الشراكية ذات الصلة تستثني وتضع حًدا للمسؤولية فيما يتعلق باإللتزام الُمسبق الطوعي  ALHإن    ١٢،٢،٨

 (.١٤تبعًا للشروط الُمدرجة في المادة )

 مراعاة الخصوصية ١٣

بجمع واستعمال معلومات األشخاص الشخصية واإلفصاح  ALHعندما تُصبح عضًوا فإنك توافق على أن تقوم  ١٣،١

 . وتقع على عاتق كل عضوalhgroup.com.au/privacy.htmlعنها وفق سياسة الخصوصية المتبعة والُمدرجة في 

وبة المطل يتقدم األشخاص بكل أو بعض من المعلومات الشخصية مسؤولية قراءة سياسة مراعاة الخصوصية، وإذا لم

 أن ترفض العضوية.  ALH فإنه يمكن ِلـ

، . وقد ALH بشأن قضايا الخصوصية الرجاء اإلتصال بموظف الخصوصية لدى مجموعة ALH لإلتصال بِـ ١٣،٢

 درجة في سياسة مراعاةالمعلومات الشخصية التي تم تجميعها عن كل عضو وفق األهداف المُ  ALHتستعمل 

 .alhgroup.com.au/privacy.htmlالخصوصية في 

 عن المعلومات الشخصية التي تم جمعها بخصوص األعضاء: ALHقد تُفِصح  ١٣،٣

 وفق ما هو مسموح به حسب القانون أو المتطلبات اإلدارية ألي حكومة أو هيئة ناظمة أو هيئة   ١٣،٣،١ 

 ل األوراق المالية؛قضائية أو بورصة لتباد        

 إلى المواقع الُمشاركة وهيئاتها الشراكية ذات الصلة أو شركاء البرامج وذلك وفق األهداف الُمدرجة  ١٣،٣،٢ 

 ؛ أوalhgroup.com.au/privacy.htmlفي سياسة الخصوصية في الموقع    

 وذلك وفق األهداف الُمدرجة إلى مزودي الخدمات والمتعهدين والوكالء والمستشارين كأطراف ثالثة  ١٣،٣،٣ 

 .alhgroup.com.au/privacy.htmlفي سياسة الخصوصية في الموقع    

باستعمال األنظمة الموجودة ضمن أوستراليا، لكن قد نقوم من وقت آلخر بإرسال معلوماتك  ALH عموًما، تقوم ١٣،٤

يا ج أوسترالا خارأو تخزينه بإدارة المعطيات إلى الخارج إلى مزودي الخدمات أو المنتجات أو إلى أطراف ثالثة معنية

وا ي أن يكونلُمحتمأو في أقاليمها الخارجية. وعندما نقوم بذلك، فإن هؤالء الذين يستلمون المعطيات في الخارج من ا

ن الئمة بشأيبات ممتواجدين في الهند ولواليات المتحدة األمريكية ونحن نتخذ الخطوات المنطقية للتأكد من وجود ترت

 معالجة المعطيات وضمان أمنها وسالمتها.

ح األعضاء ضمنًا بأن يحصلوا على المواد التسويقية والترويجية من  ١٣،٥ وهيئاتها الشركية ذات الصلة  ALHيصر ِ

سحاب من ء اإلنوشركائها في البرامج أو أي موقع مشارك حالي أو ُمحتمل فيما يتعلق بجوائز مونتيز. ويمكن لألعضا

 ى هكذا مواد عبر إتباع اإلجراء الذي نُِصحوا بإتباعه في هذه المواد.الحصول عل

ح األعضاء ضمنًا بأن يحصلوا على المواد التسويقية والترويجية من  ١٣،٦ وهيئاتها الشركية ذات الصلة  ALHيصر ِ

 MMS و SMSية وشركائها في البرامج أو أي موقع مشارك حالي أو ُمحتمل عبر البريد أو الرسائل النصية الهاتف

ة القمامة مكافح ومواقعها الُمشاركة بمقتضيات قانون ALHوالبريد اإللكتروني وأي نمط إلكتروني آخر. وستتقيد 

ة. ونية التجاري)كومنولث( وأي تشريع آخر ينطبق فيما يخص إرسال واستالم الرسائل اإللكتر ٢٠٠٦اإللكترونية لسنة 

سالت الت التسويقية الُمباشرة باإلنسحاب من الحصول على أي مراويحق لألعضاء الذين يحصلون على المراس

ر ل وذلك عبُمحتم تسويقية ُمباشرة من وهيئاتها الشركية ذات الصلة وشركائها في البرامج أو أي موقع مشارك حالي أو

 إتباع إجراءات اإلنسحاب البسيطة والواضحة الُمدرجة في رسائل التسويق الُمباشرة ذات الصلة.

على معلومات حول كيف يتقدم األعضاء بشكوى حول إنتهاك  ALH تتضمن سياسة مراعاة الخصوصية لدى ١٣،٧

 بمعالجة هذه الشكاوى. ALHمبادئ الخصوصي األوسترالية وكيف تقوم 
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 الحد األقصى للمسؤولية ١٤

تشكل تزويًدا للسلع أو بما أن جوائز مونتيز و/أو أي شيء آخر يستلمه العضو تبعًا لهذه الشروط واألحكام  ١٤،١

ة ال تستثني أو وهيئاتها الشراكية ذات الصل ALH الخدمات للُمستهلك ضمن مقتضيات قانون المستهلك األوسترالي، فإن

ل المسؤوليات   حي األخرىل النواكغير القابلة لإلستثناء والشروط واألحكام أو الضمانات. وفيما يخص تقي ِد أو تعد ِ

 موجب القانون:وحسبما هو مسموح به ب

لوا أية مسؤولية تنجم عن مخالفة )تشمل ع ALH )آ(  إن الذكر ال  لى سبيلوهيئاتها الشراكية ذات الصلة ال يتحمَّ

 لذكر الالحصر اإلهمال(، عقد أو ما شابة ألي إصابة شخصية أو أي فقدلن أو ضرر آخر )تشمل على سبيل ا

باشر، ارة مالية أو ضرر( أكان بشكل مباشر أو غير مالحصر خصارة فرصة ما، خسارة األرباح أو أية خس

  خاص أو ناجم عن وبأي طريقة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر عن جوائز مونتيز؛

لة أي وسيوهيئاتها الشراكية ذات الصلة يستثنوا كل الضمانات الصريحة والضمنية ذات الصلة ب ALH ب(  إن

 فيما يخص جوائز مونتيز؛ و ،كانت، أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر

ط و/أو النقا وهيئاتها الشراكية ذات الصلة تضع حًدا للمسؤولية وذلك من خالل إعطاء وتحديد عدد ALH ج(  إن

تعلق بالظروف  يمالئمة فيما  ALHالعوائد إلى بطاقة عضوية مونتيز أو رمز الباركود التطبيقي والتي تعتبرها 

 حيث ظهر اإلدعاء ذات الصلة.

 الحد األقصى للمسؤولية ١٥

أو أحد مستخدميها بممارسة حق ما أو خيار ما بموجب  ALHبإستثناء ما قد يُذكر على وجه التحديد حيث تقوم  ١٥،١

 ك.ر لذلهذه الشروط واألحكام، فإننا نقوم بذلك حسب ما نرتأيه تماًما ودون تقديم أي سابق إنذار أو مبر ِ 

الشروط واألحكام ممنوعة من قثبَل القانون أو تعتبرها المحكمة غير قانونية أو  من مقتضيات هذه إذا كانت أي ١٥،٢

 ول حسب ماالمفع باطلة وال يمكن تطبيقها، فإنها وفق الضرورة ستُقطع من هذه الشروط واألحكام وستُعتبر غير سارية

ى أي ظرف ؤثر عل، كما إنها لن تهو معقول دون تعديل أي من المقتضيات والمتطلبات المتبقية لهذه الشروط واألحكام

 آخر من ظروف صحة أو تطبيق هذه الشروط واألحكام.

 فيما يخص جوائز مونتيز هي نهائية وُملِزمة. ALHإن قرارات  ١٥،٣

إن أي مسؤوليات ضريبية وغيرها من الرسوم الناجمة عن تراُكم وإستعادة نقاط مونتيز واستالم أي من العوائد  ١٥،٤

 ي وستبقى مسؤوليتها محصورة بالعضو تحديًدا.و/أو الجوائز ه


