
USER GENERATED AND SUBMITTED CONTENT  
 
TERMS AND CONDITIONS  
 

Doha Film Institute (“we”, “us”, “our” or "DFI") (which expressions shall include all successors in title, 

assigns, licensees, affiliates, and parent or subsidiaries of DFI), together with other interested parties in 

the State of Qatar, is creating a feature film currently entitled “Qatar National Day Film” (the “Film”) 

(which expression shall include the official trailer of the Film and any other derivative work of the Film), 

which will contain video content sourced, in part, from user generated videos (the “Content”) submitted 

by contributors (“you”, “your”, or the “Participant” or “Participants”) to a specially created web platform 

(the “Channel”).  

 

It shall be in DFI’s sole discretion to include (or not to include) your Content in the Film, and DFI’s 

decision shall be considered final (without any right of appeal). By submitting your Content to the 

Channel, you agree to abide, and be bound, by these Terms and Conditions (the "Terms") and the 

applicable terms and conditions of any third party website used by DFI to manage the submission and/or 

selection of the Content.  

 

1. ELIGIBILITY  

 To be considered an eligible Participant, to upload Content to the Channel, and for such Content 

to be evaluated for inclusion in the Film, each Participant must be:  

 at least 18 years of age at the time of submission;  

 lawfully authorized to submit the Content to the Channel; and  

 a Qatari national, or be a resident of, or a visitor to, the State of Qatar.  

 To be considered eligible, the Content must be in shot within the State of Qatar.  

 

2. SUBMISSION DEADLINE  

 Submissions to the Channel will commence on December 13, 2015 and the deadline for 

all submissions shall be September, 2016. If your Content is selected for inclusion in the 

Film, you will be notified of the official release date of the Film (which date shall be 

determined by DFI in its sole discretion).  

 

3. REQUIREMENTS AND TERMS OF SUBMISSION  



 Participants may submit single, or multiple, segments of Content, provided that they 

comply with the Terms;  

 Each segment of Content should be no longer than 5 minutes;  

 Participants must complete the online submission form in full for each segment of 

Content submitted;  

 Participants must retain the original, unedited Content, for a period of one year 

following the date of submission to the Channel, so that if necessary DFI may access it 

for use in the Film, should the Content be selected for inclusion.  

 

You warrant, represent and confirm to DFI that:  

 you are eligible to submit eligible Content to the Channel (as per paragraph 1 above);  

 your Content conforms with these Terms;  

 all information provided by you to DFI is true and correct;  

 you are the sole author and copyright owner of the Content, which is wholly original to 

you;  

 you have the right to agree to these Terms and to grant the rights referred to in these 

Terms;  

 nothing in your Content infringes the copyright or any other rights (including any rights 

of confidentiality and/or privacy and/or publicity, any moral rights or any intellectual 

property rights) of any third party;  

 your Content does not include any clearly identifiable logos, trademarks, designs or 

copyright material (including but not limited to music, film or TV footage), whether or 

not owned by you (other than the Content itself);  

 your Content does not include the name, image or voice or other sounds of any featured 

person unless you have obtained a signed permission release (a "Personal Release") 

from such person;  

 You have permission to film at each filming location in your Content, if the location is 

privately owned, to enable DFI to exploit your Content in accordance with these Terms. 

We may have to ask you to get the location owner to sign a location release form if your 

Content is selected;  

 you have not assigned, charged, licensed or otherwise in any way encumbered any 

rights, title and interest in and to your Content which would prevent you from licensing 

your Content to us in accordance with these Terms, including by entering into any 

agreement which would require us to make any payment to you or any third party for 

using your Content;  

 no action claim or litigation is pending or threatened with respect to your Content or 

any rights in your Content;  

 your Content does not contain any defamatory material or any material which is 

disparaging or derogatory of any person or state (including without limitation, the State 

of Qatar) or which could adversely affect the name, reputation or goodwill of any 

person or state;  



 your Content does not contain pornographic or sexually explicit content and does not 

contain any hateful, obscene, offensive or blasphemous content of any kind or any 

content which promotes violence or harm to any living creature;  

 your Content does not contain threats of any kind or any content that could intimidate, 

harass or bully any person; and  

 your Content and your filming and creation of your Content do not violate any local, 

state, national or international law or encourage violations of such laws, including 

privacy.  

 

If you breach any of your representations, warranties, obligations, undertakings or covenants in these 

Terms, or your Content does not comply in all respects with these Terms, your Content will be 

disqualified from consideration for the Film and/or will be removed from the Channel.  

 

4. SELECTION OF CONTENT  

 If your Content is selected for possible inclusion in the Film, we will contact you via the 

email address you communicated to us when you submitted your Content to the 

Channel, and ask you to send us a physical copy of that Content.  

 You may also be required to sign or procure that third parties execute additional 

documentation concerning the use of your Content, at our discretion. This may include 

Personal Releases from individuals appearing recognizably in your Content and a signed 

location release in a form to be provided by us to you ("Location Release") from the 

owner of any location in your Content.  

 If your Content is provisionally selected for possible inclusion in the Film, it does not 

mean your Content will be included in the final cut of the Film.  

 DFI reserve the right to disqualify your Content at any time, at our sole discretion, for 

any reason. Our decision is final, including as it relates to any application and/or 

interpretation of these Terms.  

 

5. LICENSE TO USE CONTENT  

 By submitting your Content to the Channel, you irrevocably grant us, a worldwide non-exclusive, 

and royalty free license to:  

i. download, copy, reproduce, adapt, translate, alter, rearrange, edit, cut, dub or subtitle in any 

language, and add to or delete from your Content (including without limitation the right to extract audio 

only or picture only content from your Content), in any way whatsoever, for the purpose of making and 

producing, advertising, promoting, publicizing, broadcasting, exhibiting, distributing, exploiting and 

communicating to the public the Film, and to include your Content (or any such altered or edited version 

of your Content) in the Film whether as a single sequence or a series of sequences and preceded or 

followed by and interlaced with such other content (including without limitation any commercial breaks) 

as we determine in our sole discretion;  



ii. advertise, promote, publicize, broadcast, exhibit, distribute and exploit the Film (and any clips 

from the Film) incorporating your Content, or any such altered or edited version of your Content, 

throughout the world in perpetuity in all media and by any and all means now known or devised in 

future (including without limitation any renting and lending of the Film); and  

iii. Communicate your Content, or any part thereof, to the public via the Channel, including without 

limitation for promoting and redistributing part or all of the Channel in any media formats and through 

any media channels.  

 If we request it, you agree to give to us all physical materials and copies of materials relating to 

your Content now or after the date of these Terms delivered by you to us or submitted by you at our 

request to a special site. We will not return to you any physical materials and copies of materials relating 

to your Content delivered by you to us and we shall have no liability to store or retain the same and shall 

have no liability whatsoever to you arising from the destruction or loss of the same by us or any third 

party.  

 

6. ASSIGNMENT OR SUB-LICENSE  

 We shall be entitled to assign, license, charge or deal in any other manner with these Terms or 

our rights and benefits under these Terms (in whole or part, including the rights granted by you) to any 

third party.  

 You shall not be entitled to assign, license, charge or deal in any other manner with these Terms 

or your rights and benefits under these Terms to any third party without our prior written consent.  

 

7. ONSCREEN APPEARANCES & PROMOTIONS  

 If you appear in your Content or if your voice or sounds you make are audible in your Content, 

and your Content (or any part of it) is included in the Film and/or on the Channel, you irrevocably grant 

to us, all performance consents for the exploitation and promotion of your appearance and 

performance in your Content and of the Film (or any part of the Film), throughout the world, in 

perpetuity, in any media, now known or devised in future. We have the unlimited right to dub and/or 

subtitle your performance in any language.  

 If anyone other than you appears identifiably in your Content or their voice or other sounds 

made by them can be heard in your Content or their name is referred to in your Content, and/or if any 

location other than your own property, appears identifiably in your Content, you warrant that you have 

obtained all necessary assignments, licenses, consents, grants of rights and waivers of moral rights from 

such individuals and/or the owners of such locations (as applicable) so as to enable us to exploit your 

Content in accordance with these Terms incorporating the names, images, voices, sounds and 

performances of such individuals and/or photographs, recordings and sound recordings of such 

locations (as applicable), throughout the world, in any and all languages, in perpetuity, in any media and 

by all means, now known or devised in future, without hindrance and without any payment obligations 

to such individuals and/or owners (as applicable). In the event your Content is provisionally selected for 



possible inclusion in the Film, we may require you to provide signed Appearance Releases and/or 

location releases (as applicable).  

 

8. CREDIT FOR YOUR CONTENT  

 If your Content (or any part of it) is included in the final cut of the Film (but not otherwise), you 

will receive a credit using the full name given by you when you submit your Content to the Channel, as 

co-director of the Film in a list of contributors to the Film. DFI will determine the size, position and 

placement (whether in the Film or elsewhere) of such credit, in our sole discretion.  

 

9. MISCELLANEOUS  

 Inclusion of your Content in the Film and/or on the Channel will be deemed your sole sufficient 

consideration for all rights granted to us under these Terms, and neither you nor any other person shall 

be entitled to any further sums whatsoever in connection with any exploitation of the rights granted to 

us under these Terms.  

 We shall be under no obligation to include your Content in the Film, or having made the Film, to 

broadcast, exhibit or exploit the Film and shall have no liability whatsoever arising out of the foregoing.  

 In addition to Contents submitted via the site, we and partner organizations may distribute 

cameras to selected organizations and/or individuals or commission others to shoot material ("Selected 

Participants") in order to expand the reach of the project and the opportunity of Selected Participants to 

participate. Content submitted to us by Selected Participant shall be eligible for inclusion in the Film on 

the same terms and conditions herein. Therefore the Film may be comprised of both Contents 

submitted by Selected Participants and Participants.  

 We will not enter into any correspondence in relation to the selection of the content included in 

the Film.  

 In the event of any breach by us of these Terms, your sole remedy shall be for damages (if any) 

actually suffered by you (subject always to the below-referenced limitation of DFI’s liability below) and 

you shall not in any circumstances be entitled to rescind your agreement to these Terms or to any 

injunctive or other equitable relief or to enjoin or restrain the production, broadcast, distribution, 

exhibition, advertising, publicity, exploitation or communication to the public of the Film.  

 To the fullest extent permissible by applicable law, we shall not be liable for any economic 

losses, loss of goodwill or reputation or special, indirect or consequential losses (whether or not such 

losses were within the contemplation of you and us at the date of your submission) suffered or incurred 

by you arising out of or in connection with these Terms. DFI’s aggregate collective liability arising from 

or relating to these Terms (and whether the liability arises because of breach of contract, negligence or 

for any other reason) shall be limited to QAR 500.  

 Nothing in these Terms shall be construed so as to limit or exclude either you or us from liability 

for fraudulent misrepresentation, personal injury or death.  



 YOU ACCEPT THE CONDITIONS STATED IN THESE OFFICIAL TERMS, AGREE TO BE BOUND BY THE 

DECISIONS OF THE PROJECT ENTITIES, WARRANT THAT YOU ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THIS 

PROJECT, AND AGREE EXCEPT TO THE EXTENT THAT ANY PERSONAL INJURY OR DEATH IS CAUSED BY 

DFI’s NEGLIGENCE OR BREACH OF THESE OFFICIAL TERMS AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED 

BY APPLICABLE LAW THAT DFI SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR (AND YOU HEREBY IRREVOCABLY 

RELEASE THEM FROM LIABILITY FOR) ANY CLAIMS, LOSSES, LIABILITY, AND DAMAGES OF ANY KIND 

(INCLUDING REASONABLE ATTORNEYS' FEES AND EXPENSES), ASSERTED AGAINST ANY OF THEM, 

INCURRED, SUSTAINED, OR ARISING IN CONNECTION WITH THE USE, ACCEPTANCE, OR MISUSE OF ANY 

ENTRY MATERIAL, OR WHILE PREPARING FOR, PARTICIPATING IN, AND/OR TRAVELLING TO OR FROM 

ANY CONTEST-RELATED ACTIVITY (INCLUDING WITHOUT LIMITATION YOUR CREATION OF YOUR 

CONTENT), INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY INJURY, DAMAGE, DEATH, LOSS, OR ACCIDENT TO 

PERSON OR PROPERTY, OR FROM YOUR BREACH OF ANY AGREEMENT OR WARRANTY ASSOCIATED 

WITH THE CONTEST, INCLUDING THESE OFFICIAL TERMS. ANY ATTEMPT TO DELIBERATELY DAMAGE ANY 

WEBSITE OR UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THE PROJECT IS A VIOLATION OF CRIMINAL 

AND CIVIL LAWS AND, SHOULD SUCH AN ATTEMPT BE MADE, DFI RESERVES THE RIGHT TO SEEK 

DAMAGES OR OTHER REMEDIES FROM ANY SUCH PERSON(S) RESPONSIBLE FOR ANY SUCH ATTEMPT TO 

THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. NOTWITHSTANDING THE REVIEW OF ANY OF US, YOU 

UNDERSTAND AND AGREE TO BEAR SOLE LIABILITY FOR THE CONTENTS OF YOUR CONTENT AND AGREE 

TO INDEMNIFY DFI FOR ANY DAMAGES AND/OR COSTS INCURRED AS A RESULT OF ANY THIRD PARTY'S 

CLAIM OR DEMAND RELATING TO THE CONTENT OF YOUR CONTENT. YOU FURTHER AGREE TO 

INDEMNIFY AND TO KEEP DFI FULLY INDEMNIFIED AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, PROCEEDINGS, 

ACTIONS, DEMANDS, DAMAGES AND/OR LIABILITIES WHATSOEVER INCURRED BY AND/OR AWARDED 

AGAINST AND/OR COMPENSATION AGREED BY ANY RELEASED PARTY IN CONSEQUENCE OF ANY 

BREACH OR NON-PERFORMANCE BY YOU OF ANY OF THE WARRANTIES SPECIFIED IN THESE TERMS.  

 You hereby acknowledge and agree that the relationship between you and DFI is not a 

confidential, fiduciary, exclusive or other special relationship, and that your decision to submit your 

Content in connection with the Film does not place DFI in a position that is any different from the 

position held by members of the general public with regard to elements of your Content, other than as 

set forth in these Terms.  

 These Terms (together with all information provided by you at the point of submitting your 

Content to the project website) constitute the entire agreement between you and us and replaces, 

supersedes and cancels all prior agreements between you and us relating to the subject matter of these 

Terms.  

 Qatar law shall apply to these Terms and you and we irrevocably submit to the exclusive 

jurisdiction of the Qatar Courts in respect of any dispute or claim arising out of or in connection with 

these Terms.  

 If any provision of these Terms is invalid, void or unenforceable for any reason, such provisions 

shall in no way affect any other provision of these Terms, which will remain in full force and effect.  

 We may cancel, modify, or suspend this project (or any portion thereof) at our sole discretion. In 

the event of termination, we reserve the right, at our sole discretion to select Content for the Film and 

from among all eligible Contents received up to the time of such action. 



 وأحكام شروط
  المحتوى في المستخدمين تإسهاما

 

"( ان" المتكلم ضمير أو ،"المؤسسة" أو ،"نحن" بعبارات الحقًا إليها يشار) لألفالم حةالدو مؤسسة إن حيث

 والمؤسسة المؤسسة، وفروع لهم، والُمَرخص لهم، والمتنازل الورثة، جميع العبارات هذه تشمل أن على)

 ،قطر دولة في المعنية األخرى األطراف مع باالشتراك( لألفالم الدوحة لمؤسسة التابعة الكيانات أو األم

 وتشمل"( )لمالفي" بعبارة الحقًا إليه يشار" )قطر لدولة الوطني اليوم فيلم" بعنوان طويل فيلم بصناعة تقوم

 بشكل مصدره فيديو محتوى يضم   الذي ،(منه مشتق آخر عمل وأي للفيلم، الرسمي اإلعالن العبارة هذه

 التيو"( المحتوى" بعبارة الحقًا إليها يشار) المستخدمين من عليها الحصول يتم التي الفيديوهات جزئي

 أو ،"المشارك" أو ،"ك" المخاطب ضمير أو ،"أنت" بعبارات الحقًا إليهم يشار) المساهمون يقدمها

ة إلى"( المشاركون" مة إلكترونية منص    ."(القناة" بعبارة الحقًا إليها يشار) الغرض لهذا خصيًصا مصم 

 همتس الذي المحتوى( تدرج ال أو) تدرج أن والحصري الخاص تقديرها وفق لألفالم الدوحة لمؤسسة ويعود

 بك خاصال المحتوى وبتقديم(. االعتراض حق دون) نهائيًا لألفالم الدوحة مؤسسة قرار ويكون الفيلم، في به

"( روطالش" بعبارة الحقًا إليها يشار) واألحكام الشروط بهذه والتقي د االلتزام على توافق فأنت القناة، إلى

 إلدارة لألفالم الدوحة مؤسسة تستخدمه آخر إلكتروني موقع أي قِبل من الُمطبقة واألحكام وبالشروط

  .كليهما أو المحتوى، اختيار أو اإلسهامات

 

  األهلية

 إدراجه غرضب المحتوى تقييم يتم ولكي القناة، إلى المحتوى ولتحميل باألهلية، متمتعًا المشارك يُعتبر لكي

  :التالية الشروط استيفاء المشارك على يتعين الفيلم، في

  المحتوى؛ تقديم عند األقل   على عشرة الثامنة سن   أتم  

  للشبكة؛ المحتوى لتقديم قانونًا مؤهل

  .لها زائر   أو قطر، دولة في مقيم أو قطري، مواطن

  .قطر دولة داخل تصويره تم قد يكون أن يجب باألهلي ة المحتوى يتمت ع ولكي

 

  اإلسهامات لتقديم النهائي الموعد



 سبتمبر هو اإلسهامات لجميع النهائي الموعد ويكون 2015 ديسمبر 13في للقناة اإلسهامات تقديم يبدأ

 عرضل الرسمي بالتاريخ إخطارك سيتم   الفيلم، في إلدراجه بك الخاص المحتوى اختيار حال وفي. 2016

  .(الخاص تقديرها وفق التاريخ هذا لألفالم الدوحة مؤسسة تُحدد أن على) الفيلم

 

  التسليم وشروط المتطلبات

 يف الواردة بالشروط االلتزام شريطة المحتوى، من متعددة مقاطع أو واحد، مقطع تقديم للمشاركين يجوز

  الوثيقة؛ هذه

  دقائق؛ خمس المحتوى من الواحد المقطع يتجاوز ال أن يجب

 التي المقاطع من مقطع لكل   بالكامل اإللكتروني اإلسهام استمارة بيانات استيفاء المشاركين على يتعي ن

  بها؛ يساهمون

 من واحدة سنة لمدة عليه تعديل أي إجراء دون األصلي المحتوى على المحافظة المشاركين على يتعي ن

 هذا ىإل الوصول الضرورة، اقتضت إذا لألفالم، الدوحة مؤسسة تستطيع بحيث القناة، إلى تقديمه تاريخ

  .الفيلم في إلدراجه المحتوى اختيار حال في الفيلم في واستخدامه المحتوى

  :لألفالم الدوحة لمؤسسة يلي ما وتؤك د وتُقر   تضمن أنك كما

  ؛(أعاله 1 الفقرة في ورد ما وفق) للقناة الئق محتوى لتقديم باألهلية تتمتع أنك

  الشروط؛ لهذه يمتثل تقدمه الذي المحتوى أن

  وصادقة؛ صحيحة لألفالم الدوحة مؤسسة إلى قدمتها التي المعلومات سائر أن

  إليك؛ الكاملة ملكي ته تعود الذي المحتوى، لهذا الوحيد النشر حق وصاحب الوحيد المؤلف أنك

  الشروط؛ هذه ضمن إليها المشار حقوقال ومنح الشروط هذه على الموافقة بحق تتمتع أنك

 أو الخصوصية حق   ومنها) أخرى حقوق أي أو النشر حقوق ينتهك ما يتضم ن ال تقدمه الذي المحتوى أن

  ثالث؛ لطرف تابعة( فكرية ملكية حقوق أو أدبية حقوق أي أو مجتمعة، كلها أو الدعاية، أو السرية

 أو التجارية، العالمات أو الشعارات، من بوضوح تمييزه يمكن ما يتضمن ال تقدمه الذي المحتوى أن

 اريرالتق أو الموسيقى، الحصر ال المثال سبيل على وتشمل) النشر لحقوق الخاضعة المواد أو التصاميم،

رة   ؛(نفسه المحتوى بخالف) لغيرك أم لك مملوكة أكانت سواء ،(التلفزيونية أو المصو 

 محورية شخصية ألي أخرى أصوات أي أو حديثًا، أو صورة، أو اسًما، يتضمن ال تقدمه الذي المحتوى أن

  الشخص؛ هذا من"( الشخصي التصريح" بعبارة الحقًا إليه يشار) موق ع تصريح   دون الفيلم، في

 ملكيةل خاضعًا الموقع كان حال في المحتوى، تصوير مواقع من موقع كل   في بالتصوير تصريًحا تملك أنك

 أن نال يجوز كما. الشروط هذه مع يتوافق بما المحتوى استخدام لألفالم الدوحة لمؤسسة تتيح لكي خاصة،



 الختيارا وقع حال في الموقع باستخدام التصريح استمارة على الموقع مالك توقيع على الحصول منك نطلب

  ؛(ينطبق حسبما) تقدمه الذي المحتوى على

ل، أو تتنازل، لم أنك ح، أو تُخو   في مصلحة أو ملكية، أو حقوق، أي أخرى طريقة بأي تنقل أو تصر 

 لواردةا الشروط وفق المؤسسة لصالح المحتوى هذا ترخيص من تمنعك بطريقة به يتعلق فيما أو المحتوى

 لصالح أو لصالحك، مدفوعات أي تقديم المؤسسة على يقتضي اتفاق أي إبرام ذلك ويشمل الوثيقة، هذه في

  تقدمه؛ الذي المحتوى استخدام مقابل ثالث طرف أي

ًضا أو موضوًعا ليس عليها يشتمل التي الحقوق من أي أو تقدمه الذي المحتوى أن  موضوًعا يكون ألن ُمعر 

  التسوية؛ قيد نزاع أو دعوى ألي

 دولة أو شخص بأي التشهير أو اإلهانة يتضمن ما أو مسيئة، مواد أي يتضمن ال تقدمه الذي المحتوى أن

 أي شهرة أو سمعة أو اسم على سلبًا يؤثر قد ما أو ،(قطر دولة الحصر ال المثال سبيل على يشمل بما)

  دولة؛ أو شخص

 فاحشة مواد أو الكراهية، على تحث   مواد أو فاضحة، أو إباحية مواد أي يتضمن ال تقدمه الذي المحتوى أن

 حي؛ كائن أي تجاه األذى أو العنف على يحث   محتوى أي أو نوع، أي من تجديفية أو

 استقواء أو مضايقات أو ترهيبية، مواد أي أو نوع، أي من تهديدات أي يتضمن ال تقدمه الذي المحتوى أن

  شخص؛ أي على

 أو دولي، أو وطني أو محلي قانون أي تنتهك ال المحتوى هذا إنشاء عملية أو التصوير أو المحتوى أن

  .الخصوصية قانون ومنها القوانين، هذه انتهاك على يشجع

 حال في أو المواثيق، أو اإلقرارات، أو االلتزامات، أو الضمانات، أو التعهدات، هذه من أي خرق حال وفي

 تقدمه الذي المحتوى في النظر يتم لن الشروط، هذه مع كامل بشكل تقدمه الذي المحتوى توافق عدم

  .كليهما أو القناة، من حذفه سيتم أو الفيلم في إلدراجه

 

  المحتوى اختيار

 نعنوا عبر معك نتواصل أن لنا يجوز الفيلم، في إدراجه إلمكانية تقدمه الذي المحتوى اختيار حال في

لته الذي اإللكتروني البريد  من عليةف نسخة إرسال منك نطلب وأن للقناة، بك الخاص المحتوى تقديم عند سج 

  .المحتوى هذا

 قيتعل فيما إضافية وثائق على األخرى األطراف من الحصول أو توقيع، منك نطلب أن أيًضا لنا يجوز

 يةاإلضاف الوثائق هذه تشمل أن ويجوز. للمؤسسة الحصري التقدير وفق بك الخاص المحتوى باستخدام

 صريحت إلى باإلضافة تقدمه، الذي المحتوى في بوضوح الظاهرين األفراد من شخصية تصريحات المطلوبة

 تصريح)" لك المؤسسة تقدمها استمارة خالل من الموقع هذا مالك قِبل من التصوير َموقع باستخدام ُموق ع

  ."(الموقع استخدام



 إدراجه ةحتمي يعني ال ذلك فإن الفيلم، في إدراجه إلمكانية مؤقت بشكل تقدمه الذي المحتوى اختيار حال في

  .الفيلم من النهائية النسخة في

. بسب وألي الخاص، تقديرها ووفق وقت، أي في المحتوى استبعاد بحق لألفالم الدوحة مؤسسة تحتفظ

 أو الوثيقة، ذهه في الواردة للشروط تفسير أو تطبيق بأي يتعلق ما ويشمل نهائيًا قراًرا المؤسسة قرار ويعتبر

  .كليهما

 

  المحتوى باستخدام الترخيص

 وفي صريح غير ترخيًصا فيها رجعة ال بطريقة المؤسسة تمنح أنك للقناة بك الخاص المحتوى تقديم يعني

  :يلي بما للقيام ملكية حقوق أي وبدون العالم أنحاء جميع

 

 أو التنظيم، إعادة أو المونتاج، أو الترجمة، أو التعديل، أو اإلنتاج، إعادة أو النسخ، أو التنزيل، أعمال

 ىعل وتشمل) المحتوى من الحذف أو اإلضافة مع لغة، بأي الشاشة على الترجمة أو الدبلجة، أو التنقيح،

 مهما لةوسي أية باستخدام ،(المحتوى من فقط الصورة أو فقط الصوت استخراج حق الحصر ال المثال سبيل

 ،واالستخدام والتوزيع، والعرض، واإلذاعة، والنشر، والترويج، والدعاية، واإلنتاج، الصناعة بهدف كانت،

 في الفيلم في( المحتوى من ُمنقحة أو معد لة نسخة أي أو) تقدمه الذي المحتوى راجوإد للجمهور، والبث  

 لمثالا سبيل على يشمل بما) آخر محتوى ويتخللها ويليها، يسبقها، المشاهد من كسلسلة أو واحد مشهد شكل

  لألفالم؛ الدوحة لمؤسسة الخاص التقدير وفق( إعالنية فواصل أي الحصر ال

، والدعاية، والترويج، اإلعالن،  تشمل( منه مقاطع أي أو) الفيلم واستخدام والتوزيع والعرض، والبث 

 دائم وبشكل العالم أنحاء جميع في تنقيحها، أو تعديلها بعد المحتوى من نسخة أي أو تقدمه، الذي المحتوى

 المثال بيلس على وتشمل) المستقبل في ابتكارها يتم أو حاليًا، معروفة وسيلة وبأي اإلعالم، وسائل جميع في

  ؛(وإعارته الفيلم تأجير الحصر ال

 سبيل على تشمل ألغراض القناة، خالل من الجمهور إلى منه جزء أي أو تقدمه الذي المحتوى إيصال

 أية روعب وسائط، أية باستخدام محتوياتها جميع أو القناة من جزء توزيع وإعادة الترويج، الحصر ال المثال

  .إعالمية قناة

 

 المحتوىب الخاصة المواد ونسخ الفعلية سائرالمواد تقديم على لألفالم الدوحة مؤسسة طلب حالة في الموافقة

 ناءً ب خاص موقع إلى أو المؤسسة إلى شخصيًا تُسل مها أن على الشروط، هذه تاريخ بعد أو اآلن تقدمه، الذي

 الذي بالمحتوى خاصة نسخ أو فعلية مواد أي برد لألفالم الدوحة مؤسسة تقوم ولن. المؤسسة طلب على

 المواد هذه حفظ أو تخزين عن مسؤولية أية المؤسسة تتحمل لن وكذا المواد، هذه تُسلمنا أن بعد تقدمه

 أو قبلنا نم فقدانها أو والنسخ المواد هذه تلف عن ينتج بما يتعلق فيما تجاهك مسؤولية أية تتحمل أو والنسخ،

  .ثالث طرف أي قِبل من



 

  الفرعي الترخيص أو التنازل

 قوقالح أو الشروط هذه في أخرى، طريقة بأي التصرف أو تحويل، أو ترخيص، أو التنازل، للمؤسسة يحق

 فطر أي مع( منك الممنوحة الحقوق يشمل بما جزئي، أو كل ي بشكل) الشروط هذه تقتضيها التي والمزايا

  .ثالث

 الحقوق أو الشروط، هذه في أخرى، طريقة بأي التصرف أو تحويل، أو ترخيص، أو التنازل، لك يحق   ال

 الدوحة مؤسسة من مسبقة خط ية موافقة دون من ثالث طرف أي مع الشروط هذه لك توفرها التي والمزايا

  .لألفالم

 

  والدعاية الشاشة على الظهور

 المحتوى، في لك مسموعة أصوات أو حديثك تضمين حال في أو تقدمه الذي المحتوى في ظهورك حال في

 فيه جعةر ال بشكل تمنحنا فإنك كليهما، في أو القناة، في أو الفيلم في( منه جزء أي أو) المحتوى إدراج وتم

 أي أو) والفيلم تقدمه الذي المحتوى في وأدائك ظهورك وترويج الستخدام الالزمة اإلجرائية الموافقات جميع

 في ابتكارها يتم أو حاليًا معروفة وسيلة أي وفي دائم، وبشكل العالم، أنحاء مختلف في ،(الفيلم من جزء

 أي لىإ ألدائك الشاشة على الترجمة إضافة أو دبلجة في مشروط غير بحق المؤسسة تتمتع كما. المستقبل

  .كليهما أو لغة،

 أصوات أو حديث ورود أو تقدمه، الذي المحتوى ضمن واضحة بصورة غيرك شخص أي ظهور حال في

 في آخرين أشخاص أسماء إلى اإلشارة حال في أو تقدمه، الذي المحتوى في الشخص لهذا مسموعة أخرى

 ما كل   أو تقدمه، الذي المحتوى في واضحة بطريقة وحدك لك مملوك غير موقع ظهور أو المحتوى، هذا

 نع والتنازل الحقوق، ومنح والموافقات، والتراخيص، التنازالت، جميع على بحصولك تُقر   فإنك سبق،

 لمؤسسةل يتيح بما ،(ينطبق حسبما) مجتمعين، أو منفردين المواقع، هذه مالكي أو األفراد من األدبية الحقوق

 الم،والك والصور، األسماء، يشمل وبما الوثيقة هذه في الواردة للشروط وفقًا تقدمه الذي المحتوى استخدام

 والتسجيالت والتسجيالت، كليهما، أو الفوتوغرافية، الصور أو األشخاص هؤالء وأداء واألصوات،

 أو سيلةو أي وفي دائم، وبشكل لغة، وبأية العالم، أنحاء مختلف في ،(ينطبق حسبما) المواقع لهذه الصوتية

 اصاألشخ لهؤالء دفع التزامات أي ودون عقبة أية دون المستقبل في ابتكارها يتم أو حاليًا معروفة واسطة

 إدراجه إلمكانية مؤقت بشكل المحتوى اختيار حال وفي(. ينطبق حسبما) مجتمعين، أو منفردين الكين،الم أو

 كليهما، وأ الموقع، باستخدام تصريح أو بالظهور تصريح تقديم منك تطلب أن للمؤسسة يجوز الفيلم، في

  .(ينطبق حسبما)

 

 

 



  مساهمتك تقدير

 ،(آخر شيء أي وليس) الفيلم من النهائية النسخة في( منه جزء أي أو) تقدمه الذي المحتوى إدراج تم إذا

 مشارك كمخرج القناة إلى المحتوى تقديم عند بتسجيله قمت الذي الكامل اسمك ذكر خالل من تقديرك فسيتم  

ر. الفيلم في المساهمين أسماء تضم   قائمة ضمن  خط جمح الخاص تقديرها وفق لألفالم الدوحة مؤسسة وتقر 

  .(آخر موضع في أو الفيلم في سواء) ظهوره ومكان وموقعه، االسم،

 

  متفّرقة بنود

 تمنحها التي الحقوق لقاء عليه ستحصل الذي الوحيد المقابل هو القناة أو الفيلم في المحتوى إدراج يُعتبر

 فيما إضافية أخرى مبالغ على الحصول آخر شخص ألي أو لك يحق   وال الشروط، هذه بموجب للمؤسسة

  .الشروط هذه بموجب لنا الممنوحة للحقوق استخدام بأي يتعلق

 ماستخدا أو عرضه، أو بإذاعته، أو الفيلم، في بك الخاص المحتوى بإدراج التزام أي المؤسسة على ليس

  .ذلك عن ناتجة مسؤولية أية المؤسسة تتحمل وال صناعته، بعد الفيلم،

 توزيع الشريكة والمؤسسات لألفالم الدوحة لمؤسسة يجوز الموقع، عبر المقد مة المحتويات جانب إلى

 مواد بتصوير أخرى جهات تفويض أو كليهما، أو مختارين، أفراد أو مختارة مؤسسات على كاميرات

 المشاركة فرصة ومنح المشروع نطاق توسيع بهدف"( المختارون المشاركون" بعبارة الحقًا إليهم يشار)

 وفق الفيلم في لإلدراج مالئًما المختارين المشاركين من المقد م المحتوى ويُعتبر. المختارين للمشاركين

 شاركين،الم محتويات بين الفيلم يجمع أن يجوز وبالتالي،. الوثيقة هذه في الواردة نفسها واألحكام الشروط

  .المختارين المشاركين ومحتويات

  .الفيلم في المدرج المحتوى باختيار تتعلق مراسالت أي لألفالم الدوحة مؤسسة تجري لن

 إال لك يحق لن لألفالم، الدوحة مؤسسة قِبل من الوثيقة هذه في الواردة الشروط من أي مخالفة حال في

 ليةمسؤو من الحد   في يرد ما وفق) فعليًا تتكبدها التي( وجدت إن) األضرار عن تعويضات على الحصول

 الشروط، هذه على الموافقة إبطال الظروف من ظرف أي تحت لك يحق وال ،(أدناه لألفالم الدوحة مؤسسة

 أو الفيلم، إنتاج حظر أو منع، أو إنصافي، حل    بموجب أو محكمة بأمر صادرة إعانات أي على الحصول أو

  .للجمهور توصيله أو استخدامه، أو له، الدعاية أو عنه، اإلعالن أو عرضه، أو توزيعه، أو بث ه،

 ادية،اقتص خسائر أي مسؤولية لألفالم الدوحة مؤسسة تتحمل ال المنطبق، القانون به يسمح حد أقصى إلى

 هذه أكانت سواء) التبعية أو المباشرة غير أو الخاصة الخسائر أو الحسنة، السمعة أو الشهرة فقدان أو

 نتيجة دهاتتكب تيوال ،(كذلك تكن لم أم المحتوى، تقديم تاريخ في المؤسسة واعتبار اعتبارك في الخسائر

 يةاالجمال لألفالم الدوحة مؤسسة مسؤولية وتنحصر. بها يتعلق فيما أو الوثيقة هذه في الواردة الشروط

 أو العقد، خرق عن ناتجة المسؤولية هذه أكانت وسواء) عنها ينتج أو الشروط بهذه يتعلق فيما بالكامل

  .غير ال فقط قطري لاير 500 حدود في( آخر سبب ألي أو اإلهمال،



 دوحةال مؤسسة أو المشارك مسؤولية يستبعد أو يقي د أنه على الشروط هذه في يرد مما أي تفسير يجوز ال

  .وفاة أو شخصية، إصابة حادثة أو تدليس، أي عن لألفالم

 لصادرةا بالقرارات التقيد على وتوافق الرسمية، الشروط هذه في عليها المنصوص األحكام بقبول تُقر   أنك

 وقوع إلى يؤدي ما بخالف وتوافق، المشروع، هذا في للمشاركة بأهليتك وتُقر   المشروع، كيانات عن

 الشروط هذه خرقها أو لألفالم الدوحة مؤسسة عن إهمال نتيجة الوفاة أو الشخصية اإلصابة حوادث

 الملألف الدوحة مؤسسة تحميل عدم على المنطبق، القانون به يسمح الذي األقصى الحد وبموجب الرسمية،

 ر،وخسائ مطالبات، أي عن( فيه رجعة ال بشكل مسؤولية أية من المؤسسة بإعفاء تُقر   وأنك) مسؤولية أية

 أو ها،ب المطالبة تتم( للمحامين المعقولة والمصروفات األتعاب ومنها) نوع أي من وتعويضات ومسؤوليات،

 في وأ مدخلة، مواد أي استعمال إساءة أو قبول، أو باالستخدام، يتعلق فيما تنتج أو بها، التمسك أو تكبدها،

 ال المثال سبيل على ويشمل) بالمسابقة مرتبط مكان أي إلى/من السفر أو المشاركة، أو التحضير، إطار

 أو ر،ضر أو إصابة، أية الحصر ال المثال سبيل على يشمل بما ،(تقدمه الذي المحتوى إنشاء عملية الحصر

 مرتبط إقرار أو اتفاق أي خرقك نتيجة أو الممتلكات، أو األشخاص تطال حادثة أو خسارة، أو وفاة، حالة

 أو إلكتروني موقع بأي المتعمد الضرر إللحاق محاولة أية وإن. الرسمية الشروط هذه ومنها بالمسابقة،

 مما أيب الشروع حال وفي والمدنية، الجنائية للقوانين انتهاًكا يشك ل المشروع لهذا الشرعي العمل تقويض

 من األخرى القانونية الجزاءات أو التعويضات طلب بحق لألفالم الدوحة مؤسسة تحتفظ أعاله، ذكر

 عن النظر وبغض. القانون به يسمح حد أ قصى وفق المحاولة هذه عن المسؤولين األشخاص أو الشخص

ل على وموافقتك بفهمك تقر   فإنك المؤسسة، إلى ينتمي طرف أي مراجعة  في ردي عما وحدك المسؤولية تحم 

 ا،كليهم أو تكاليف، أو أضرار أي عن لألفالم الدوحة مؤسسة تعويض على وتوافق تقدمه، الذي المحتوى

 على توافق كما. تقدمه الذي المحتوى في يرد بما المرتبطة مطالبه أو ثالث طرف أي دعوى نتيجة تتكب دها

 أو أعمال أو إجراءات أو تكاليف أو مطالبات أي عن دائم وبشكل بالكامل لألفالم الدوحة مؤسسة تعويض

 مع اعليه توافق تعويضات أو فرضها، يتم أو مجتمعة، أو منفردة تتكبدها، مسؤوليات أو أضرار أو مطالب

ح طرف أي   .الشروط هذه في الواردة الضمانات من أي إتمامك عدم أو خرقك نتيجة له مصر 

ية، طبيعة ذات ليست لألفالم الدوحة مؤسسة مع عالقتك أن على الشروط هذه بموجب وتوافق تقر    وأ سر 

 الفيلمب يتعلق فيما بك الخاص المحتوى تقديم قرارك وأن أخرى، خاصة طبيعة أية أو حصرية، أو ائتمانية،

 الجمهور عامة أعضاء موقف عن األحوال من حال بأي يختلف موقف في لألفالم الدوحة مؤسسة يضع ال

  .الشروط هذه في مبين هو ما بخالف تقدمه، الذي المحتوى بعناصر يتعلق فيما

 كترونياإلل الموقع إلى المحتوى تقديم عند وف رتها التي المعلومات سائر إلى باإلضافة) الشروط هذه تشك ل

، وتحل   لألفالم، الدوحة مؤسسة وبين بينك االتفاق كامل( للمشروع  سابقة اتاتفاق أي وتبطل تستبدل،و محل 

  .الشروط هذه موضوع بخصوص المؤسسة وبين بينك

 ال بشكل لألفالم الدوحة ومؤسسة المشارك من كل   ويخضع الشروط، هذه على القطري القانون أحكام تسري

 ترتبط أو الشروط هذه عن تنشأ مطالبة أو نزاع بأي يتعلق فيما القطرية للمحاكم الخاصة للوالية فيه رجعة

  .بها



 فاذلإلن الوثيقة هذه في الواردة الشروط أحكام من حكم أي قابلية عدم أو إلغاء، أو فسخ، أو بطالن، حالة في

 نافذة وتظل للشروط، األخرى األحكام من أي على األشكال من شكل بأي األحكام هذه تؤثر ال سبب، ألي

  .وسارية

 تقديرها وفق( منه جزء أي أو) المشروع هذا تعليق أو تعديل، أو إلغاء، لألفالم الدوحة لمؤسسة يجوز

 ىالمحتو اختيار في الخاص تقديرنا وفق بالحق المؤسسة تحتفظ المشروع، هذا إنهاء حال وفي. الخاص

 راءإج موعد حتى المؤسسة تتلقاها التي المؤهلة المحتويات جميع بين من االختيار وكذا الفيلم، لصالح

 .اإلنهاء

 


