
  

INSTACAR USAGE POLICY  
 

1. ACCEPTANCE OF TERMS  
 

All services availed by any person through 
INSTA CAR RENTAL L.L.C and/or its partners are 
subject to the following Usage Policy and 
supplementary conditions as enumerated but 
not limited to as in Membership Agreement, 
Trip Terms & Conditions, Privacy Policy and 
Purchase and Refund policy. 
 
 A. Instacar reserves the right to update its 
policies at any time without notice to the 
Member. The most current version of the Policy 
can be reviewed in the Mobile App (instacar4u, 
available on Google Play store and Apple App 
Store) or in the Website (www.instacar.ae) 
 
 B. Instacar reserves the right to change or 
discontinue any aspect or feature of the 
Service, including, but not limited to, content, 
hours of availability, and equipment needed for 
access or use  
 
C. Any use of The Service by the Member, after 
such modification shall be deemed to constitute 
acceptance by the Member of such changes  
 
 
D. Minors under the age of 18 are prohibited to 
register as a User of this website and are not 
allowed to transact or use the website.  
 
 
E. By using Instacar (other than to read this 
Agreement for the first time), the Member 
agrees that he/she is at least 18 years of age 
and comply with all of the terms and conditions 
hereof. The right to use The Service is personal 
to the Member and is not transferable to any 
other person or entity  
 
 
 

 سياسة االستخدام لدى انستا لتأجير السيارات
 

 قبول الشروط: .1
 

تتيح شركة انستا لتأجير السيارات شركة ذ. م. م كافة الخدمات ألي 
م التالية شخص أو أيا من شركائها والخضوع لسياسة االستخدا

والشروط التكميلية كماهو مذكوراجماال وليس على سبيل الحصر فى 
اتفاقية العضوية واألحكام والشروط و سياسة الشراء واسترداد األموال 

 . 
تحتفظ انستا كار بحق تحديث سياساتها في اى وقت دون إخطار  -ا

العضو و أحدث إصدار من سياسة انستا قد يكون متاحا على تطبيقات 
الهاتف )انستا كار فور يو متاحة على متجر جوجل بالى وتطبيقات 

 (. www.anstacar.aeابل ستور ( أو الموقع االلكترونى )
 
تحتفظ انستا كار بحق تغير أو وقف اى ميزة أو خاصية من  -ب

خدماتها والتي تشمل ليس على سبيل الحصر المحتوى وساعات اتاحه 
 ل أو االستخدام. خدماتها والمعدات الالزمة للدخو 

 
 

أن استخدام اى عضو ألى خدمة من الخدمات بعد تعديالت  -ت
 كهذه تعد موافقة من العضو على هذه التغيرات. 

 
 

عام غير مصرح لهم بالتسجيل  18أن القاصرين من هم تحت  -ث
كمستخدم لهذه المواقع وغير مسموح بالتعاقد معهم أو استخدام هذه 

 المواقع. 
 
باستخدام انستا كار )وقراءة هذه االتفاقية ألول مره ( تعد موافقة  -ج

عليهم  18من العضو / العضوه وعلى من هم كحد أدنى في سن 
االلتزام بالشروط واألحكام الخاصة بهذه االتفاقية. وان حق االستخدام 
هو أمر شخصي للعضو وال يتم نقلة إلى اى شخص آخر أو اى 

 مؤسسة. 
 
 

http://www.instacar.ae/


F. The Member is responsible confidentiality 
and use of the Member's Account (under any 
screen name or password) and for ensuring that 
all use of the Member's Account complies fully 
with the provisions of this Agreement  
 
G. The Service uses mobile data and GPS 
services and thus might incur additional data 
charges, depending on the Members mobile 
data plan with their service carrier and Member 
agrees to bear the same  
 
 

 
3. DESCRIPTION OF SERVICES 
 
 Instacar provides car reservation services that 
allows its members to book cars for rent via its 
Website, Mobile App and/or Call Center.  
 
 
Instacar may also offer car rental services from 
Third Party Partner Companies on special 
request by its members. In such cases, Instacar 
is not responsible or liable for any service that is 
to be provided to you by the Third Party Partner 
Companies. 
 
 
 
 The Member is advised to review the Terms & 
Conditions provided by Third Party Partner 
Companies to understand their rights with 
regards to services offered by Third Party 
Partner Companies. Additional to the Usage 
Policy as mentioned hereof, the Member and 
his membership is also subject to the terms and 
conditions mentioned in Membership 
Agreement, Trip Terms & Conditions, Privacy 
Policy and Purchase and Refund policy and thus 
members are strongly advised to make 
themselves aware of the same. 
 
 Any further use of Instacar services, its 
Website, Mobile App or Call center 
automatically construes as that the member has 
read and accepted all the above polices, 

سؤل عن الخصوصية واستخدام حساب العضو)تحت العضو م -د
االسم الذي يظهر على الشاشة أو الرقم السري ( يضمن أن استخدام 

 حساب العضو يكون وفقا ألحكام هذه االتفاقية. 
 
أن الخدمة تستلزم بيانات الهاتف وخدمة تحديد الموقع و قد يلزمه  -ح

الخاصة  الهاتفتكاليف بيانات إضافية ويعتمد هذا على خطة بيانات 
 بالعضو مع ناقل الخدمة ويوافق العضو على تحمل التكلفة. 

 
 
 

 وصف الخدمة : 
 

تساعد خدمات انستا لحجز السيارات والتي تسمح ألعضائها بحجز 
السيارات وتأجيرها عبر موقعها أو تطبيقات الهاتف أو مركز 

 االتصاالت. 
 

انستا كار أيضا تقدم خدمة تأجير السيارات من شركائها من شركات 
الطرف الثالث بطلب خاص من صاحب العضوية في حاالت كهذه 
أن انستا كار ليست مسؤلة أو ملزمة عن اى خدمة يتم تقديمها من 
قبل شركات الطرف الثالث. يجب على العضو مراجعة األحكام 

لثالث لمعرفة حقوقهم مع اعتبار والشروط المقدمة من شركات الطرف ا
 الخدمات المقدمة من شركات الطرف الثالث. 

 
 

باإلضافة إلى سياسة االستخدام المذكورة في االتفاقية أن العضو 
وعضويته خاضعة لألحكام والشروط المذكورة في اتفاقية 
العضوية. وسياسة الخصوصية وسياسة الشراء واسترداد الموال 

 بتوخي الحذر من نفس الشيء. وعليه ينصح األعضاء 
 
 
 
 

اى استخدام آخر لخدمات انستا كار أو موقعها االلكتروني أو 
تطبيقات الهاتف أو مركز االتصال تلقائيا تفسر على أن العضو 
قد اطلع ووافق على السياسات أعاله واإلرشادات واألحكام 

 والشروط التي ذكرتها انستا كار.



guidelines and terms and conditions stipulated 
by Instacar. 
 
 4. EQUIPMENT  
 
The Member shall be responsible for obtaining 
and maintaining all telephone, computer 
hardware, software and other equipment 
needed for access to and use of The Service and 
all charges related thereto. 
 
 
 5. MEMBER CONDUCT  
 
 
A. The Member shall use The Service for lawful 
purposes only. The Member shall not post or 
transmit through The Service any material 
which violates or infringes in any way upon the 
rights of others, which is unlawful, threatening, 
abusive, defamatory, invasive of privacy or 
publicity rights, vulgar, obscene, profane or 
otherwise objectionable, which encourages 
conduct that would constitute a criminal 
offense, give rise to civil liability or otherwise 
violate any law, or which, without Instacar's 
express prior approval, contains advertising or 
any solicitation with respect to products or 
services. Any conduct by a the Member that in 
Instacar’s discretion restricts or inhibits any 
other Member from using or enjoying The 
Service will not be permitted. The Member shall 
not use The Service to advertise or perform any 
commercial solicitation, including, but not 
limited to, the solicitation of Members to 
become subscribers of other on-line 
information services competitive with Instacar. 

 
 B. The Service contains copyrighted material, 
trademarks and other proprietary information, 
including, but not limited to, text, software, 
photos, video, graphics, music and sound, and 
the entire contents of The Service are 
copyrighted as a collective work. Instacar owns 
a copyright in the selection, coordination, 
arrangement and enhancement of such 
content, as well as in the content original to it. 

 
 
 المعدات  -4

أن العضو مسؤل عن الحفظ والحصول على االتصاالت 
ومعدات الحاسب االلى ونظام البرامج والمعدات األخرى الالزمة 
 للدخول واستخدام الخدمة وكافة التكاليف المتعلقة بهذه االتفاقية. 

 
 

 سلوك األعضاء:
 
يستخدم العضو الخدمة لألغراض المشروعة فقط وليس  -ا

 ل عبر هذه الخدمة اى محتوى ينتهكللعضو الحق في نشر أو نق
أو يخترق حقوق اآلخرين باى وسيلة والتي تعد غير مشروعة 
أو تهديد أو سوء استخدام أو تشهير تخالف سياسة الخصوصية 
و حقوق النشر أو وأيضا األشياء الدارجة أوالتى تخل باآلداب 
أو تنتهك الحرمة أو المستهجنة والمرفوضة والتي تشجع على 

الذي يعد جريمة جنائية ويعمل على زيادة المسؤولية  السلوك
المدنية أو انتهاك الى قانون أو بدون إذن مسبق من انستا يشمل 
اإلعالن أو استماله بخصوص المنتجات والخدمات.  يعد اى 
سلوك لعضو في انستاكار يفرض قيودا أو يمنع اى عضو آخر 

 له بذلك .من استخدام الخدمة والتمتع بها لن يكون مسموح 
اليستخدم العضو الخدمة لإلعالن أو ألداء اى التماس تجارى 
وذلك يشمل , ليس على سبيل الحصر استجداء عطف األعضاء 
حتى يصبحو مشتركين في اى خدمة خط معلومات منافسة 

 النستا كار. 
 

تشمل الخدمة المواد محفوظة الحقوق والعالمات التجارية  -ب
لتي التقتصر فقط على النصوص والمعلومات االمتالكية وا

وبرامج النظام والصور والفيديوهات والرسومات والموسيقى 
واألصوات وكافة محتويات الخدمة محفوظة حقوق الطبع والنشر 
كعمل جماعي. إن استا كار لها حق الطبع والنشر وفي اختيار 
وتنسيق وتنظيم وتعزيز محتوى كهذا وأيضا في المحتوى االصلى 

و الحق في تعديل أو نشر أو نقل أو مشاركة في لها. وللعض



The Member may not modify, publish, and 
transmit, participate in the transfer or sale, 
create derivative works, or in any way exploit, 
any of the content, in whole or in part. 
 
 
 
 C. The Member shall not upload, post or 
otherwise make available on The Service any 
material protected by copyright, trademark or 
other proprietary right without the express 
permission of the owner of the copyright, 
trademark or other proprietary right and the 
burden of determining that any material is not 
protected by copyright rests with the Member. 
The Member shall be solely liable for any 
damage resulting from any infringement of 
copyrights, proprietary rights, or any other 
harm resulting from such a submission. 

 
 6. USE OF SERVICES  
 
The Services may contain email services, 
bulletin board services, chat areas, news 
groups, forums, communities, personal web 
pages, calendars, photo albums, file cabinets 
and/or other message or communication 
facilities designed to enable the Member to 
communicate with others (each a 
"Communication Service" and collectively 
"Communication Services"). 

 
 
 The Member agrees to use the Communication 
Services only to post, send and receive 
messages and material that are proper and, 
when applicable, related to the particular 
Communication Service. By way of example, 
and not as a limitation, the Member agrees that 
when using the Communication Services, the 
Member will not:  
 
Ø Use the Communication Services in 
connection with surveys, contests, pyramid 
schemes, chain letters, junk email, spamming or 

نقل أو بيع أو اى أعمال استتباعية أو بأي وسيلة مستخدمة أو 
 اى محتوى إجماال أو تفصيال. 

 
 
ليس للعضو الحق في تحميل أو نشر أو اى شيء آخر  -ت

متاح للخدمة محمى بحقوق النشر أو العالمات التجارية أو اى 
المالك لحقوق الطبع والنشر  حقوق ملكية أخرى دون إذن

والعالمات التجارية وحقوق الملكية األخرى وعب تحديد اى 
المواد محمية بحقوق النشر والطبع والتي تريح األعضاء. يكون 
هو العضو مسئول فقط عن الضرر الناتج عن اى انتهاكات في 
حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية أو اى ضرر ينتج عن تقديم 

  المستندات.
 
 

 استخدام الخدمة:
 

قد تشمل الخدمة خدمة البريد االلكتروني واللوحات اإلعالنية 
وأماكن الدردشة ومجموعات األخبار والمنتديات والتجمعات 
وصفحات الويب الشخصية والتقويمات والبومات الصور 
وحافظة الملفات والرسائل األخرى وتسهيالت االتصاالت 

اصل مع اآلخرين )كل خدمة المصممة لتمكن األعضاء من التو 
جماال خدمات التواصل بأكملها (.   من خدمات التواصل وا 

 
يوافق العضو على استخدام خدمات التواصل فقط لنشر أو إرسال 
واستالم الرسائل والمواد التي تكون عامة وعند تطبيقها يكون لها عالقة 

على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر بخدمة تواصل محدده. 
يوافق العضو على استخدام خدمة التواصل ويجب على العضو 

 عدم: 
 
استخدم  خدمة التواصل في االتصال بالمسوحات والمحتويات وجدول  

المخطط الهرمي وسلسة الخطابات والبريد الغير مرغوب به والرسائل 



any duplicative or unsolicited messages 
(commercial or otherwise).  
 
 
Ø Defame, abuse, harass, stalk, threaten or 
otherwise violate the legal rights (such as rights 
of privacy and publicity) of others  
 

 
 
Ø Publish, post, upload, distribute or 
disseminate any inappropriate, profane, 
defamatory, obscene, indecent or unlawful 
topic, name, material or information 
 
 
 
 Ø Upload, or otherwise make available, files 
that contain images, photographs, software or 
other material protected by intellectual 
property laws, including, by way of example, 
and not as limitation, copyright or trademark 
laws (or by rights of privacy or publicity) unless 
the Member own or control the rights thereto 
or have received all necessary consent to do the 
same. 
 
 
 
 Ø Use any material or information, including 
images or photographs, which are made 
available through the Services in any manner 
that infringes any copyright, trademark, patent, 
trade secret, or other proprietary right of any 
party  
 
Ø Upload files that contain viruses, Trojan 
horses, worms, time bombs, cancelbots, 
corrupted files, or any other similar software or 
programs that may damage the operation of 
another's computer or property of another  
 
Ø Advertise or offer to sell or buy any goods or 
services for any business purpose, unless such 
Communication Services specifically allows such 
messages 
 

 

وب بها ستئنافية والغير مرغااللكترونية الغير مرغوب بها والرسائل اال
 )تجارية أو غير ذلك (. 

 
التشهير وسوء االستخدام والمضايقات والتهديد أو اى 
انتهاك للحقوق القانونية )كحق الخصوصية والنشراو غيرها 

) 
 

نشر أو تعليق أو تحميل أو توزيع أو إفشاء غير مناسب 
أو التشهير أو فعل فاضح ومخل باآلداب أو غير مشروع 

 أو اسم أو محتوى أو معلومات. 
 

 
تحميل أو إتاحة الملفات التي تحتوى على صور أو الصورة 
الفوتوغرافية أو نظام البرامج أو محتوى محمى بحقوق 
الملكية الفكرية وتشمل على سبيل المثال وليس على سبيل 
الحصر قانون حقوق الطبع والنشر والعالمات التجارية )أو 
حقوق الخصوصية والدعاية ( مالم يقم العضو الملك 

حكم في حقوق العقد الستالم الموافقة الالزمة لعمل نفس بالت
 الشيء. 

 
تحميل الملفات التي تحتوى على فيروسات و أحصنه 
طروادة والقنابل المؤقتة وربوت اإللغاء والملفات التالفة أو 
أيا من أنظمة البرامج المشابه أو البرامج التي تدمر تشغيل 

 ر. أجهزة الحاسوب األخرى أو ملكية احد أخ
 

اإلعالن أو العرض لبيع أو شراء اى سلعه أو خدمة الى 
غرض تجارى مالم تقم خدمة المعلومات بالسماح برسائل 

 كهذه. 
 

اإلعالن أو العرض لبيع أو شراء اى سلعه أو خدمة الى 
غرض تجارى مالم تقم خدمة المعلومات بالسماح برسائل 

 كهذه. 



 
 Ø Download any file posted by another 
Member of a Communication Service that the 
Member know, or reasonably should know, 
cannot be legally reproduced, displayed, 
performed, and/or distributed in such manner  
 

 
 
Ø Falsify or delete any copyright management 
information, such as author attributions, legal 
or other proper notices or proprietary 
designations or labels of the origin or source of 
software or other material contained in a file 
that is uploaded. 
 
 
 Ø Restrict or inhibit any other Member from 
using and enjoying the Communication 
Services.  
 
Ø Violate any code of conduct or other 
guidelines, which may be applicable for any 
particular Communication Service  
 
 
Ø Harvest or otherwise collect information 
about others, including email addresses. 
 

 
 Ø Violate any applicable laws or regulations. 

 
 Ø Create a false identity for the purpose of 
misleading others. 
 
 Ø Use, download or otherwise copy, or provide 
(whether or not for a fee) to a person or entity 
any directory of Members of the Services or 
other Member or usage information or any 
portion thereof. Instacar has no obligation to 
monitor the Communication Services. However, 
Instacar reserves the right to review materials 
posted to the Communication Services and to 
remove any materials in its sole discretion.  
 
 

 

من خدمة تنزيل اى ملف تم نشره من قبل عضو أخر 
المعلومات أن العضو يعلم أو منطقيا يجب أن يعلم انه 

وزيعها تنفيذها أو تاليمكن اعاده إنتاجها قانونيا وتشغيلها و 
 بطريقة كهذه.

 
تشويه أو حذف معلومات إدارة حقوق الطبع والنشر مثل 
إسهامات المؤلف واالخطارت القانونية والعامة أو التوقيعات 

ات أصل أو مصدر من برامج الملكية أو الملصقات ذ
التشغيل أو المواد األخرى الموجودة في الملفات التي تم 

 تحميلها. 
 

حظر بعض األعضاء أو منعهم من استخدام خدمات 
 التواصل وعدم االستمتاع بها. 

 
انتهاك أيا من القواعد السلوكية أو اإلرشادات األخرى والتي 

 يتم تطبيقها الى خدمة تواصل خاصة. 
 

حصد وجمع المعلومات أيضا عن األعضاء بما في ذلك 
 عنوان البريد االلكتروني. 

 
 انتهاك أيا من القوانين أو القواعد المطبقة. 

 
 إنشاء هوية مزيفة بغرض تضليل اآلخرين. 

 
استخدام أو تحميل أو نسخ أو تزويد )  في مقابل رسوم أو 
بدونها (الى شخص أو مؤسسة أن اى موظف من أعضاء 

لخدمة أو اى عضو ومستخدم للمعلومات أو اى جزء من ا
هذه االتفاقية. انستا كار ليست ملزمة برصد خدمات 
االتصال. وعلى الرغم من أن انستاكار تحتفظ بحق 
االطالع على المحتويات التي تم نشرها في خدمات 
االتصال ولها الحق في محو اى محتوى فقط حسب ماتراه 

 مناسب. 
 



Ø Instacar reserves the right to terminate the 
Member’s access to any or all of the 
Communication Services at any time, without 
notice, for any reason whatsoever. Instacar 
reserves the right at all times to disclose any 
information as it deems necessary to satisfy any 
applicable law, regulation, legal process or 
governmental request, or to edit, refuse to post 
or to remove any information or materials, in 
whole or in part, in Instacar's sole discretion. 
Materials uploaded to the Communication 
Services may be subject to posted limitations on 
usage, reproduction and/or dissemination; the 
Member is responsible for adhering to such 
limitations if the Member downloads the 
materials. Always use caution when giving out 
any personally identifiable information in any 
Communication Services. Instacar does not 
control or endorse the content, messages or 
information found in any Communication 
Services and, therefore, Instacar specifically 
disclaims any liability with regard to the 
Communication Services and any actions 
resulting from the Member’s participation in 
any Communication Services. Managers and 
hosts are not authorized Instacar 
spokespersons, and their views do not 
necessarily reflect those of Instacar. 
 
 
 
 7. MEMBER ACCOUNT, PASSWORD, AND 
SECURITY  
 
 
The Service requires the Member to open an 
account and provide appropriate 
documentation to prove the authenticity of the 
information provided. The Member must 
complete the registration process by providing 
Instacar with current, complete and accurate 
information as prompted by the applicable 
registration form. The Member also will choose 
a password and a Member name. The Member 
is entirely responsible for maintaining the 
confidentiality of the Member’s password and 
account. By using The Service, the Member 
warrants and represents that the Member is 

ر بحق إنهاء دخول األعضاء االى خدمة تحتفظ انستا كا
اتصال أو لجميعها في اى وقت وبدون إخطار الى سبب 
كان. وتحتفظ انستا كار أيضا بالحق في غلق اى معلومات 
والتي تراها ضرورية تنفيذا الى قانون مطبق أو قوانين أو 
عمليات قانونية أو أمر حكومي وتحرير أو رفض النشر أو 

و محتويات إجماال أو تفصيال حسب إزالة اى معلومات أ
ماتراه انستاكار مناسبا. المحتويات التي تم تحميلها لخدمة 
عادة  المعلومات تكون خاضعة لحدود النشر واالستخدام وا 
إنتاجها أو اى إفشاء يكون العضو مسؤال عن االلتزام لهذه 

يجب توخي الحذر  حدود في حال قام العضو بتحميلها.ال
اى معلومات شخصية محددة في اى  دائما عند إعطاء

خدمة اتصال. التتحكم استا كار في التوقيع على المحتوى 
والرسائل أو المعلومات الموجودة في اى خدمة تواصل 
وعليه تطالب شركة انستا كار تترك اى مسؤولية تتعلق 
بخدمة االتصال أو اى فعل ينتج من مشاركة األعضاء في 

والمضيفين ليسو موكلين  اى خدمة معلومات. إن المدراء
بالتحدث نيابة عن انستا كار وال تعد وجهات نظرهم تعكس 

 .انستا كار
 

 
 
 . حساب العضو , وكلمة المرور , واألمان7
 
 

الخدمة من األعضاء فتح حساب وتقديم المستندات تتطلب 
الالزمة إلثبات صحة المعلومات المقدمة. ويجب على العضو 

خالل توفير المعلومات الحالية لشركة إكمال عملية التسجيل من 
إينستا لتأجير السيارت ش. ذ. م. م، كاملة ودقيقة كما هو 
مطلوب من قبل نموذج التسجيل المعمول به. وسيختار العضو 
أيضا كلمة مرور واسم العضوية. ويكون العضو مسئول مسئولية 
كاملة عن الحفاظ على سرية كلمة مرور العضوية والحساب 

ة. وباستخدام هذه الخدمة، يضمن العضو أنه مصرح بصفة عام



legally allowed to enter into agreements such 
as this. By using The Service, the Member 
represents that their use of the account is for 
their personal use, and for the use of those that 
have been explicitly authorized to do so. 
 

 

 
 Furthermore, the Member is entirely 
responsible for any and all activities that occur 
under the Member’s account. The Member 
agrees to notify Instacar immediately of any 
unauthorized use of the Member’s account or 
any other breach of security. Instacar will not 
be liable for any loss that the Member may 
incur as a result of someone else using the 
Member’s password or account, either with or 
without the Member’s knowledge. However, 
the Member could be held liable for losses 
incurred by Instacar or another party due to 
someone else using the Member’s account or 
password. The Member may not use anyone 
else's account at any time, without the 
permission of the account holder. The Member 
is responsible for providing current and 
updated personal information as required by 
Instacar to provide the Service to the Member. 
 
 
 
 
 

 
 If the Member fails to keep their Personal 
Information current, maintain and update their 
Personal Account, Instacar reserves the right to 
terminate Member’s use, in whole or in part, of 
the Service at their own discretion.  
 
 
 
8. NOTICE SPECIFIC TO SOFTWARE AVAILABLE 
ON THIS WEBSITE  
 
Any software that is made available to 
download from Instacar, or any Application 
Store Marketplaces ("Software") is the 
copyrighted work of Instacar and/or its 

له قانونا للدخول في اتفاقيات مثل هذه. باستخدام هذه الخدمة، 
يمثل األعضاء أن استخدامها من الحساب الستخدامهم 
الشخصي، واستخدام تلك التي صرح لها بشكل صريح للقيام 

 بذلك.
 

ميع عن جوعالوة على ذلك، فإن العضو  مسئول مسئولية كاملة 
األنشطة التي تحدث تحت حساب العضو. ويوافق العضو على 
أن يخطر شركة إينستا لتأجير السيارت ش. ذ. م. م على الفور 
حال وجود أي استخدام غير مصرح به لحساب العضو أو أي 
خرق ألمن الحساب. وسوف لن تكون شركة إينستا لتأجير 

و تكبدها العضالسيارت ش. ذ. م. م مسؤولة عن أي خسارة قد ي
نتيجة الستخدام شخص آخر كلمة مرور العضو أو الحساب، 
سواء مع أو دون علم العضو. ومع ذلك، فإن العضو يمكن أن 
يكون مسؤوال عن الخسائر التي تكبدتها شركة إينستا لتأجير 
السيارت ش. ذ. م. م أو أي طرف آخر بسبب استخدام شخص 

يجوز للعضو استخدام  آخر لحساب العضو أو كلمة المرور. وال
حساب أي شخص آخر في أي وقت، دون الحصول على إذن 
من صاحب الحساب. ويكون العضو مسؤول عن توفير 
المعلومات الشخصية الحالية وتحديثها على النحو المطلوب من 
قبل شركة إينستا لتأجير السيارت ش. ذ. م. م لتقديم الخدمة 

 للعضو.
 

المعلومات الشخصية الحالية, إذا فشل األعضاء للحفاظ على 
الحق  Instacarتحتفظ  صيانة وتحديث حساباتهم الشخصية،

في إنهاء استخدام العضو, ، كليا أو جزئيا، من الخدمة بناء 
 على تقديراتها الخاصة

 
 

 . إشعار خاص إلى البرمجيات بتوفرها على هذا الموقع8
 

أي برامج يتم إتاحتها للتحميل من شركة إينستا لتأجير السيارت 
ش. ذ. م. م أو أي تطبيق من متجر سوق )"البرنامج"( هو عمل 
يحفظ فيه حقوق الطبع والنشر لصالح شركة إينستا لتأجير 



suppliers. The software is intended for use on 
approved devices and Instacar will not be held 
liable for any loss or damage resulting from 
unintended use of the software on 
unauthorized or incompatible devices. Use of 
the Software is governed by the terms of the 
end Member license agreement, if any, which 
accompanies or is included with the Software 
("License Agreement"). An end Member will be 
unable to install any Software that is 
accompanied by or includes a License 
Agreement, unless he or she first agrees to the 
License Agreement terms. 
 
 
 
The Software is made available for download 
solely for use by end Members according to the 
License Agreement. Any reproduction or 
redistribution of the Software not in accordance 
with the License Agreement is expressly 
prohibited by law, and may result in severe civil 
and criminal penalties. Violators will be 
prosecuted to the maximum extent possible. 
 
 
WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, COPYING 
OR REPRODUCTION OF THE SOFTWARE TO ANY 
OTHER SERVER OR LOCATION FOR FURTHER 
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION IS 
EXPRESSLY PROHIBITED, UNLESS SUCH 
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION IS 
EXPRESSLY PERMITTED BY THE LICENSE 
AGREEMENT AING SUCH SOFTWARE. THE 
SOFTWARE IS WARRANTED, IF AT ALL, ONLY 
ACCORDING TO THE TERMS OF THE LICENSE 
AGREEMENT. EXCEPT AS WARRANTED IN THE 
LICENSE AGREEMENT, INSTACAR HEREBY 
DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS 
WITH REGARD TO THE SOFTWARE, INCLUDING 
ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF 
MERCHANTABILITY, WHETHER EXPRESS, 
IMPLIED OR STATUTORY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-
INFRINGEMENT. 
 
 

السيارت ش. ذ. م. م و / أو مورديها. ويهدف البرنامج 
أجير شركة إينستا لتلالستخدام على األجهزة المعتمدة ولن تكون 

السيارت ش. ذ. م. م مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن 
استخدام غير مقصود من البرنامج على أجهزة غير مصرح بها 
أو غير متوافقة. ويخضع استخدام البرنامج بموجب شروط 
اتفاقية ترخيص األعضاء، إن وجدت، التي ترافق أو يتم 

و لترخيص"(. ولن يكون العضتضمينها مع البرامج ) "اتفاقية ا
المنتهي قادراً على تثبيت أي برنامج مرفق أو يشتمل على اتفاقية 

 الترخيص، ما لم يكن يوافق أوال على بنود اتفاقية الترخيص.
 
 

ويكون البرنامج للتحميل فقط ولالستخدام بالنسبة لألعضاء 
المنتهين وفقا التفاقية الترخيص. ويمنع منعا باتا وضع أي 
استنساخ أو إعادة توزيع البرمجيات إال وفقا التفاقية الترخيص 
بموجب القانون صراحًة، ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات مدنية 
 وجنائية صارمة. وسيتم مالحقة المخالفين ألقصى حد ممكن.

 

 
دون المساس ما سبق، فإن نسخ أو إعادة إنتاج البرامج إلى أي 

ساخ أو إعادة التوزيع يحظر خادم أو موقع آخر لمزيد من االستن
صراحة، ما لم يكن هذا االستنساخ أو إعادة التوزيع مسموح 

. ويتم AINGبصراحة من قبل اتفاقية ترخيص مثل برنامج 
ضمان البرنامج، على كل حال، فقط وفقا لشروط اتفاقية 
الترخيص. باستثناء ما تم التعهد به في اتفاقية الترخيص، 

 إينستا لتأجير السيارت ش. ذ. م. م تحملوبموجبه ترفض شركة 
المسؤولية عن كافة الضمانات والشروط فيما يتعلق بالبرنامج، 
بما في ذلك كافة الضمانات والشروط التجارية، سواء كانت 
صريحة أو ضمنية أو قانونية أو الالزمة لغرض معين، والعنوان 

 وعدم االنتهاك.
 
 
 
 



FOR YOUR CONVENIENCE, INSTACAR MAY 
MAKE AVAILABLE AS PART OF THE SERVICES OR 
IN ITS SOFTWARE PRODUCTS, TOOLS AND 
UTILITIES FOR USE AND/OR DOWNLOAD. 
 
 
 
INSTACAR DOES NOT MAKE ANY ASSURANCES 
WITH REGARD TO THE ACCURACY OF THE 
RESULTS OR OUTPUT THAT DERIVES FROM 
SUCH USE OF ANY SUCH TOOLS AND UTILITIES. 
PLEASE RESPECT THE INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS OF OTHERS WHEN USING THE TOOLS 
AND UTILITIES MADE AVAILABLE ON THE 
SERVICES. With respect to any Application 
accessed through or downloaded from the 
Apple App Store ("App Store Sourced 
Application"), you will use the App Store 
Sourced Application only: 
 

a. on an Apple-branded product that runs 
iOS (Apple's proprietary operating 
system software); 

b. as permitted by the "Usage Rules" set 
forth in the Apple App Store Terms of 
Service 

Instacar reserves all rights in and to the 
Application not expressly granted to you 
under this Agreement. The following 
applies to any App Store Sourced 
Application: 
 
A. You acknowledge and agree that (i) this 

Agreement is concluded between you 
and Instacar only, and not Apple, and 
(ii) Instacar, not Apple, is solely 
responsible for the App Store Sourced 
Application and content thereof. Your 
use of the App Store Sourced 
Application must comply with the App 
Store Terms of Service 

B. You acknowledge that Apple has no 
obligation whatsoever to furnish any 
maintenance or support services with 
respect to the App Store Sourced 
Application 
 

فير شركة إينستا لتأجير ومن اجل التيسير عليكم، قد يتم تو 
السيارت ش. ذ. م. م  كجزء من الخدمات أو في منتجات 

و / أو التنزيل. برامجها، وأدوات مساعدة لالستخدام  

 
وال تقدم شركة إينستا لتأجير السيارت ش. ذ. م. م، أية ضمانات 
فيما يتعلق بدقة النتائج أو المخرجات التي تنبع من مثل هذا 

واألدوات المساعدة. يرجى احترام حقوق االستخدام لألدوات 
الملكية الفكرية لآلخرين عند استخدام األدوات واألدوات 

فيما يتعلق بأي تطبيق أو  المساعدة المتاحة على الخدمات.
الوصول إليه من خالل تحميله من متجر أبل )"متجر مصدر 

 التطبيق"(، سوف تستخدم متجر مصدر التطبيق فقط:
 

 
 دائرة تدير التي أبل التجارية العالمات ذات المنتجات علىأ. 

(التشغيل نظام برامج الملكية أبل) الداخلية الرقابة  
 

 عليها المنصوص" استخدام قواعد< "قبل من به مسموح هو ما ب.
الخدمة شروط أبل المتجر في  

 

جميع الحقوق وعلى التطبيق ال تمنح لك صراحة  إينستا تحتفظ
ما يلي إلى أي تطبيق المتجر المصدر بموجب هذا االتفاق. ينطبق : 

 
 

 
( ُأبرمت هذه االتفاقية بينكم وبين 1تقرون وتوافقون على ) .أ

 –( ُتعتبر إنستا كار 2إنستا كار فقط، وليس آبل، و)
مسؤولة وحدها عن التطبيق الصادر عن  –ليس آبل 

المتجر ومحتواه. يجب أن يتماشى استخدامكم للتطبيق 
 شروط الخدمة الخاصة بالمتجر.الصادر عن المتجر مع 

التزام مهما كان لتقديم  على آبل أيتقرون أنه ليس  .ب
أي خدمات صيانة أو دعم فيما يتعلق بالتطبيق 

 الصادر عن المتجر.
في حالة أي فشل للتطبيق الصادر عن المتجر في  .ت

االلتزام بأي ضمان معمول به، يمكن أن تبلغ آبل، 



C. In the event of any failure of the App 
Store Sourced Application to conform 
to any applicable warranty, you may 
notify Apple, and Apple will refund the 
purchase price for the App Store 
Sourced Application to you and to the 
maximum extent permitted by 
applicable law, Apple will have no other 
warranty obligation whatsoever with 
respect to the App Store Sourced 
Application. As between Instacar and 
Apple, any other claims, losses, 
liabilities, damages, costs or expenses 
attributable to any failure to conform to 
any warranty will be the sole 
responsibility of Instacar 

 
D. You and Instacar acknowledge that, as 

between Instacar and Apple, Apple is 
not responsible for addressing any 
claims you have or any claims of any 
third party relating to the App Store 
Sourced Application or your possession 
and use of the App Store Sourced 
Application, including, but not limited 
to: 
 
 
 
(i) product liability claims;  
(ii) any claim that the App Store 

Sourced Application fails to 
conform to any applicable legal 
or regulatory requirement; and  

(iii) claims arising under consumer 
protection or similar legislation. 

 
E. You and Instacar acknowledge that, in 

the event of any third party claim that 
the App Store Sourced Application or 
your possession and use of that App 
Store Sourced Application infringes that 
third party's intellectual property rights, 
as between Instacar and Apple, 
Instacar, not Apple, will be solely 
responsible for the investigation, 

الصادر عن وتقوم آبل برد سعر شراء التطبيق 
لى أقصى حد مصرح به من قبل  المتجر لكم وا 

القانون المعمول به، لن يكون لدى آبل أي التزام 
ضامن آخر مهما كان فيما يخص التطبيق الصادر 
عن المتجر. كما أنه بين إنستا كار وآبل، ستكون 

إنستا كار هي المسؤولة الوحيدة عن المطالبات، أو 
رار، أو النفقات أو الخسائر، أو الخصوم، أو األض

 التكاليف المنسوبة ألي فشل في االلتزام بأي ضمان.

 
نستا كار أنه  .ث ل كما بين إنستا كار وآب –تقرون أنتم وا 

آبل غير مسؤولة عن توجيه أي مطالبات تكون  –
لديكم أو أي مطالبات لطرف آخر ذو صلة بالتطبيق 
الصادر عن المتجر أو حيازتكم واستخدامكم للتطبيق 

ادر عن المتجر، بما في ذلك، على سبيل المثال الص
 ال الحصر:

 

 ;دعاوى المسؤولية عن المنتجات (1)
أي دعوى بأن التطبيق الصادر عن المتجر فشل في  (2)

 االلتزام بأي متطلبات قانونية أو تنظيمية معمول بها
حماية المستهلك أو تشريع  ضمنالدعاوى الناشئة  (3)

 .مماثل

نستا كار، أنه في حالة ادعى أي طرف آخر ه.  تقرون أنتم وا 
أن حيازتكم واستخدامكم أن التطبيق الصادر عن المتجر أو 

هذا تنتهك حقوق الملكية الفكرية ل للتطبيق الصادر عن المتجر
 –كار  إنستا، ستكون إنستا كار وآبلالطرف اآلخر، وفيما بين 

دفاع، وتسوية عن التحقيق، وال مسؤولة وحدها –ليس آبل 



defense, settlement and discharge of 
any such intellectual property 
infringement claim to the extent 
required by this Agreement. 

 
F. You and Instacar acknowledge and 

agree that Apple, and Apple's 
subsidiaries, are third party 
beneficiaries of this Agreement as 
related to your license of the App Store 
Sourced Application, and that, upon 
your acceptance of the terms and 
conditions of this Agreement, Apple will 
have the right (and will be deemed to 
have accepted the right) to enforce this 
Agreement as related to your license of 
the App Store Sourced Application 
against you as a third party beneficiary 
thereof 
 

 
G. Without limiting any other terms of this 

Agreement, you must comply with all 
applicable third party terms of 
agreement when using the App Store 
Sourced Application. 

 
 
9. NOTICES REGARDING SOFTWARE, 
DOCUMENTS AND SERVICES AVAILABLE ON 
THIS SITE 
 
IN NO EVENT SHALL INSTACAR AND/OR ITS 
RESPECTIVE SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY 
SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER 
RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR 
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS 
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF 
SOFTWARE, DOCUMENTS, PROVISION OF OR 
FAILURE TO PROVIDE SERVICES, OR 
INFORMATION AVAILABLE FROM THE SERVICES. 

 

 

نهاء أي دعوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية بالقدر المطلوب  وا 
 بواسطة هذه االتفاقية.

 

نستا كارتقرون أنتم و و.  ها ، وشركاتآبلوتوافقون على أن  ا 
الفرعية، هم الطرف الثالث المستفيد لهذه االتفاقية من حيث 

 الخاصة بك، التطبيق الصادر عن المتجرعالقتها برخصة 
ويكون هذا عند قبولك لشروط وأحكام هذه االتفاقية، سيكون 

آلبل الحق )وُتعتبر قبلت الحق( إلنفاذ هذه االتفاقية فيما يتعلق 
الخاصة بك ضدك  التطبيق الصادر عن المتجربرخصة 

 كطرف ثالث مستفيد فيها.

 

ز. بدون تقييد أي شروط أخرى لهذه االتفاقية، يجب عليكم 
ام بجميع أحكام الطرف الثالث المعمول بها في هذه االلتز 

 .التطبيق الصادر عن المتجراالتفاقية عند استخدام 

 

. إخطارات متعلقة بالبرمجيات، والوثائق والخدمات المتاحة 9
 على هذا الموقع

و / أو موردوها المعنيين في أي حال من  إنستا كارتكون 
األحوال مسؤولون عن أي أضرار غير مباشرة أو الحقة أو أي 
أضرار مهما كانت الناتجة عن خسارة االستخدام، أو البيانات 
أو األرباح، سواء في إجراء من إجراءات العقد، أو اإلهمال أو 

داء أأي فعل آخر ضار، ينتج عن أو فيما يتعلق باستخدام أو 
البرمجيات، أو الوثائق، أو تقديم أو الفشل في تقديم الخدمات، 

 أو المعلومات المتاحة من الخدمات.

 



10. MATERIALS PROVIDED TO INSTACAR OR 
POSTED AT ANY OF ITS WEBSITES 
 
Instacar does not claim ownership of the 
materials the Members provide to Instacar 
(including feedback and suggestions) or post, 
upload, input or submit to any Services or its 
associated services for review by the general 
public, or by the members of any public or 
private community, (each a "Submission" and 
collectively "Submissions"). However, by 
posting, uploading, inputting, providing or 
submitting ("Posting") the Member’s 
Submission, the Member is granting Instacar, its 
affiliated companies and necessary sublicensees 
permission to use the Member’s Submission in 
connection with the operation of their Internet 
businesses (including, without limitation, all 
Instacar Services), including, without limitation, 
the license rights to: copy, distribute, transmit, 
publicly display, publicly perform, reproduce, 
edit, translate and reformat the Member’s 
Submission; to publish the Member’s name in 
connection with the Member’s Submission; and 
the right to sublicense such rights to any 
supplier of the Services. 
 
 
No compensation will be paid with respect to 
the use of the Member’s Submission, as 
provided herein. Instacar is under no obligation 
to post or use any Submission the Member may 
provide and Instacar may remove any 
Submission at any time in its sole discretion. By 
Posting a Submission the Member warrants and 
represents to own or otherwise control all of 
the rights to the Member’s Submission as 
described in these Terms of Use including, 
without limitation, all the rights necessary for 
the Member to provide, post, upload, input or 
submit the Submissions 
 
 
In addition to the warranty and representation 
set forth above, by Posting a Submission that 
contain images, photographs, pictures or that 
are otherwise graphical in whole or in part 

 المواد المقدمة ل انستا كار أو المنشورة على موقعها .10

ال تدعي انستا كار ملكية المواد التي يقدمها األعضاء لها )بما 
 و التحميل أوفي ذلك المالحظات واالقتراحات( أو المنشورات أ

اإلدخال أو تقديم أي خدمات أو الخدمات الملحقة للمراجعة 
من قبل عامة الناس، أو األعضاء أو أي مجتمع عام أو 

خاص )لكل منها "مقال" وبشكل مشترك "مقاالت"(. ومع ذلك، 
يمنح األعضاء ل انستا كار والشركات التابعة لها واألذونات 

فيما يتعلق بأعمالهم عبر  الالزمة الستخدام مقاالت األعضاء
اإلنترنت من خالل النشر والتحميل واإلدخال وتوفير او 

تقديم)"نشر"( مقال العضو )بما يشمل ولكن ال يقتصر على 
جميع خدمات انستا كار( بما يشمل ولكن ال يقتصر على 

حقوق التراخيص: للنسخ والتوزيع والنقل والعرض بشكل عام 
عادة العلني أو إعادة اإل واألداء نتاج أو التعديل، الترجمة وا 

التنسيق فيما يخص األعضاء؛ نشر اسم العضو متصال بمقاله 
 .والحق في تجديد ترخيص هذه الحقوق ألي مورد خدمات

لن ُيدفع أي تعويض فيما يتعلق باستخدام مقال العضو، 
ملزمة  غير . انستا كاربالنحو المنصوص عليه بهذه الوثيقة

بنشر أو استخدام أي مقال قد يقدمه العضو في أي وقت وفًقا 
لتقديرها. بنشر ومقال العضو فإنه يتعهد ويمثل االمتالك وغيره 
من السيطرة على كل حقوق مقال األعضاء كما هو موضح 
في شروط االستخدام هذه بما يشمل ولكن ال يقتصر على 

زود، ينشر، يحمل، جميع الحقوق الضرورية للعضو في أن ي
 يدخل أو يقدم مقاالت

 

باإلضافة إلى الضمان واإلقرار الوارد أعاله، فإنه عن طريق 
نشر مقال يحتوي على صور، صور فوتوغرافية أو غيرها من 



("Images"), the Member warrant and represent 
that 
 

(a) the Member is the copyright owner of 
such Images, or that the copyright 
owner of such Images has granted the 
Member permission to use such Images 
or any content and/or images 
contained in such Images consistent 
with the manner and purpose of the 
Member’s use and as otherwise 
permitted by these Terms of Use and 
the Services, 

 
 
 

(b) the Member have the rights necessary 
to grant the licenses and sublicenses 
described in these Terms of Use, and 

 
 

(a) to all members of the Member’s private 
community (for each such Images 
available to members of such private 
community), and/or 

 
 
 

(b) to the general public (for each such 
Images available anywhere on the 
Services, other than a private 
community), permission to use the 
Member’s Images in connection with 
the use, as permitted by these Terms of 
Use, of any of the Services, (including, 
by way of example, and not as a 
limitation, making prints and gift items 
which include such Images), and 
including, without limitation, a non-
exclusive, world-wide, royalty-free 
license to: copy, distribute, transmit, 
publicly display, publicly perform, 
reproduce, edit, translate and reformat 
the Member’s Images without having 
the Member’s name attached to such 
Images, and the right to sublicense such 
rights to any supplier of the Services. 

رسوم الجرافيك كلًيا أو جزئًيا )"صور"(، فإن العضو بذلك 
 يضمن ويمثل هذا األمر.

لنشر لهذه يعتبر العضو هو صاحب حقوق الطبع واا. 
الصور، أو أن صاحب حقوق الطبع والنشر لهذه الصور قد 
منح اإلذن لألعضاء الستخدام هذه الصور أو أي محتوى 
و/أو الصور الواردة في هذه الصور بما يتوافق مع الطريقة 

والهدف الخاص باستخدام األعضاء وكما تنص شروط 
 االستخدام والخدمات

تراخيص والتراخيص الفرعية لألعضاء الحقوق الالزمة لمنح ال
 كما هو موضح في شروط االستخدام هذه

يلزم موافقة أي شخص متواجد في الصور على استخدامها كما 
هو مبين في شروط االستخدام هذه، بما في ذلك على سبيل 
عادة  المثال وليس الحصر التوزيع والعرض على العامة وا 

 إنتاج الصور. ويضمن العضو قبل نشر هذه الصور
 

لعامة الناس )لكل مثل هذه الصور المتوفرة على أي مكان 
بالخدمات وغيرها من المجتمع الخاص(، إذن الستخدام 
الصور الخاصة بالعضو فيما يتعلق باالستخدام كما هو 

مسموح به وفًقا لشروط االستخدام هذه، وأي من الخدمات 
)على سبيل المثال وليس الحصر المطبوعات والهدايا التي 

ضمن مثل هذه الصور(، وبما يشمل ولكن ال يقتصر على تت
الترخيص الغير حصريي والعالمي ودون عوائد الملكية الفكرية 
ل: النسخ والتوزيع والنقل والعرض عالنية واألداء العلني أو 

عادة تنسيق الصور العضو  إعادة اإلنتاج، التحرير والترجمة وا 
، والحق في دون الحاجة ألن يرفق اسمه على هذه الصور
 تجديد ترخيص هذه الحقوق ألي مورد خدمات.



 
The licenses granted in the preceding sentences 
for a Images will terminate at the time the 
Member completely remove such Images from 
the Services, provided that, such termination 
shall not affect any licenses granted in 
connection with such Images prior to the time 
the Member completely remove such Images. 
No compensation will be paid with respect to 
the use of the Member’s Images. 

 

 
12. DISCLAIMER OF WARRANTY; LIMITATION 
OF LIABILITY 
 

A. MEMBER EXPRESSLY AGREES THAT USE 
OF THE SERVICE IS AT MEMBER'S SOLE 
RISK. NEITHER INSTACAR, ITS 
AFFILIATES NOR ANY OF THEIR 
RESPECTIVE EMPLOYEES, AGENTS, 
THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS, 
THIRD PARTY PARTNER COMPANIES OR 
LICENSORS WARRANT THAT THE 
SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR 
ERROR FREE; NOR DO THEY MAKE ANY 
WARRANTY AS TO THE RESULTS THAT 
MAY BE OBTAINED FROM USE OF THE 
SERVICE, OR AS TO THE ACCURACY, 
RELIABILITY OR CONTENT OF ANY 
INFORMATION, SERVICE, OR 
MERCHANDISE PROVIDED THROUGH 
THE SERVICE. 

B. THE SERVICE IS PROVIDED ON AN "AS 
IS" BASIS WITHOUT WARRANTIES OF 
ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
WARRANTIES OF TITLE OR IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
OTHER THAN THOSE WARRANTIES 
WHICH ARE IMPLIED BY AND 
INCAPABLE OF EXCLUSION, 
RESTRICTION OR MODIFICATION 
UNDER THE LAWS APPLICABLE TO THIS 
AGREEMENT. 

C. THIS DISCLAIMER OF LIABILITY APPLIES 
TO ANY DAMAGES OR INJURY CAUSED 

 

تنتهي تراخيص الصور المذكورة في الجمل السابقة في الوقت 
الذي يزيل فيه العضو هذه الصور بالكامل من الخدمات، 
شريطة أن يكون هذا اإلنهاء ال يؤثر على أي تراخيص 

 ممنوحة فيما يتعلق بهذه الصور قبل وقت إزالة العضو لمثل
هذه الصور. ال يدفع تعويض فيما يتعلق باستخدام صور 

 العضو

 إخالء مسؤولية الضمان؛ مسؤولية محدودة12.

يقر "األعضاء" بشكل واضح أن استخدام "الخدمة"  .أ
على مسؤوليته الخاصة. ال يضمن أي من "انيستا" 

أو التابعين لها أو أي من ممثليهما من الموظفين أو 
مقدمي المحتوى أو الشركات الوكالء أو الغير من 

الشركاء كطرف ثالث أو المؤجرين أن "الخدمة" 
ستكون قطعا متواصلة دائما بال انقطاع, أو بخلوها 

من كل العيوب؛ وال يقدموا ضمان ضد أي تلف ناتج 
عن عيوب في االستخدام أو فيما يخص الدقة أو 

األمانة أو محتوى أي معلومات أو "خدمة" أو "منتج" 
 ى مدار فترة "الخدمةمقدم عل

تُقدم "الخدمة" على أساس كما هي حالتها الراهنة  .ب
بدون أي ضمانات من أي نوع سواء ُمعلنة أو 
ضمنية وتشمل على بدون أن تتحدد قصرا بها 

ضمانات الملكية أو ضمانات ضمنية تخص مالئمة 
المنتج لغرض معين, بخالف الضمانات المحددة 

يل أو التقييد أو التعد الضمنية والغير قابلة لإلقصاء
 بموجب القوانين الحاكمة لهذه االتفاقية

يسري إخالء مسؤولية الضمان والمسؤولية المحدودة  .ت
هذا على أي أضرار أو إصابات تنتج عن أي فشل 



BY ANY FAILURE OF PERFORMANCE, 
ERROR, OMISSION, INTERRUPTION, 
DELETION, DEFECT, DELAY IN 
OPERATION OR TRANSMISSION, 
COMPUTER VIRUS, COMMUNICATION 
LINE FAILURE, THEFT OR DESTRUCTION 
OR UNAUTHORIZED ACCESS TO, 
ALTERATION OF, OR USE OF RECORD, 
WHETHER FOR BREACH OF CONTRACT, 
TORTIOUS BEHAVIOR, NEGLIGENCE, OR 
UNDER ANY OTHER CAUSE OF ACTION. 
THE MEMBER SPECIFICALLY 
ACKNOWLEDGES THAT INSTACAR IS 
NOT LIABLE FOR THE DEFAMATORY, 
OFFENSIVE OR ILLEGAL CONDUCT OF 
OTHER MEMBERS OR THIRD PARTIES 
AND THAT THE RISK OF INJURY FROM 
THE FOREGOING RESTS ENTIRELY WITH 
MEMBER. 

D. IN NO EVENT WILL INSTACAR, OR ANY 
PERSON OR ENTITY INVOLVED IN 
CREATING, PRODUCING OR 
DISTRIBUTING THE SERVICE OR THE 
INSTACAR SOFTWARE, BE LIABLE FOR 
ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, AND 
CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE 
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF 
OR INABILITY TO USE THE SERVICE. 
MEMBER HEREBY ACKNOWLEDGES 
THAT THE PROVISIONS OF THIS 
SECTION SHALL APPLY TO ALL CONTENT 
ON THE SITE 

E. IN ADDITION TO THE TERMS SET FORTH 
ABOVE NEITHER, INSTACAR, NOR ITS 
AFFILIATES, INFORMATION PROVIDERS 
OR CONTENT PARTNERS SHALL BE 
LIABLE REGARDLESS OF THE CAUSE OR 
DURATION, FOR ANY ERRORS, 
INACCURACIES, OMISSIONS, OR OTHER 
DEFECTS IN, OR UNTIMELINESS OR 
UNAUTHENTICITY OF, THE 
INFORMATION CONTAINED WITHIN 
THE SERVICE, OR FOR ANY DELAY OR 
INTERRUPTION IN THE TRANSMISSION 
THEREOF TO THE MEMBER, OR FOR 
ANY CLAIMS OR LOSSES ARISING 

في األداء أو عن أي خطأ أو حذف أو تقطع أو 
محو أو عيب أو تأخير في العمليات أو اإلرسال أو 

شل في خط اإلتصال أو عن فيروس حاسوبي أو ف
السرقة أو التخريب أو عن الولوج الغير ُمرخص إلى 
أو التغييرفي أو عن استخدام السجالت سواء بغرض 
اإلخالل ببنود العقد أو بدافع سلوك ملتو أو بسبب 

اإلهمال أو تحت اي سبب أو دافع آخر. ويقر 
 "األعضاء" بشكل خاص أن "انيستا" غير مسؤولة

سيئة للسمعة أو الغير الئقة أو عن التصرفات الم
الغير قانونية من جانب أي من "األعضاء" اآلخرين 
أو من الغير, وأن خطر التعرض لإلصابة بأي مما 

تقدم ذكره تقع مسؤوليته كاملة على "األعضاء" 
 المعنيين.    

ُتخلي  "انستا" وأي شخص أو كيان مشترك في  .ث
مج تصميم أو إنتاج أو ترويج "الخدمة" أو برا

السوفت وير الخاصة بها عن التعويض عن أي 
ضرر يشمل على سبيل المثال ال الحصر مباشر أو 
غير مباشر أو عرضّي أو خاص أو تبعّي أو معنوّي 
ينشأ عن استخدام أو الفشل في استخدام "الخدمة". 
وبموجبه, يقر "األعضاء" بأن أحكام هذا البند تسري 

 ايضا. على كامل محتوى الموقع اإللكتروني
باإلضافة إلى الشروط السابق ذكرها أعاله, ال تعتبر  .ج

"انيستا" أو أي من التابعين لها أو مقدمي العلومات 
أو المحتوى الشركاء مسؤولين عن تحمل أي أخطاء 

أو أغالط أو محذوفات أو عن أي عيوب أخرى 
بالخطا أو السهو في المعلومات المتضمن عليها أو 

تمالها على معلومات مزيفة تشملها الخدمة أو عن اش
أو غير مناسبة في الوقت الراهن, أو عن التعويض 



THEREFROM OR OCCASIONED 
THEREBY. NONE OF THE FOREGOING 
PARTIES SHALL BE LIABLE FOR ANY 
THIRD-PARTY CLAIMS OR LOSSES OF 
ANY NATURE, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, LOST PROFITS, PUNITIVE 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. 

 
 
 
 

 
F. IN THE UNLIKELY EXECUTION OF A 

STOCK TRADE, PRIOR TO THE 
EXECUTION, MEMBERS ARE ADVISED 
TO CONSULT WITH YOUR BROKER OR 
OTHER FINANCIAL REPRESENTATIVE TO 
VERIFY PRICING OR OTHER 
INFORMATION. INSTACAR, ITS 
AFFILIATES, INFORMATION PROVIDERS 
OR CONTENT PARTNERS SHALL HAVE 
NO LIABILITY FOR INVESTMENT 
DECISIONS BASED ON THE 
INFORMATION PROVIDED. NEITHER, 
INSTACAR, NOR ITS AFFILIATES, 
INFORMATION PROVIDERS OR 
CONTENT PARTNERS WARRANT OR 
GUARANTEE THE TIMELINESS, 
SEQUENCE, ACCURACY OR 
COMPLETENESS OF THIS 
INFORMATION. ADDITIONALLY, THERE 
ARE NO WARRANTIES AS TO THE 
RESULTS OBTAINED FROM THE USE OF 
THE INFORMATION 

G. FORCE MAJEURE – NEITHER PARTY 
WILL BE RESPONSIBLE FOR ANY 
FAILURE OR DELAY IN PERFORMANCE 
DUE TO CIRCUMSTANCES BEYOND ITS 
REASONABLE CONTROL, INCLUDING, 
WITHOUT LIMITATION, ACTS OF GOD, 
WAR, RIOT, EMBARGOES, ACTS OF CIVIL 
OR MILITARY AUTHORITIES, FIRE, 
FLOODS, ACCIDENTS, SERVICE OUTAGES 
RESULTING FROM EQUIPMENT AND/OR 
SOFTWARE FAILURE AND/OR 
TELECOMMUNICATIONS FAILURES, 
POWER FAILURES, NETWORK FAILURES, 
FAILURES OF THIRD PARTY SERVICE 

ضد أي تأخير أو انقطاع في اإلرسال للخدمة إلى 
"األعضاء", أو عن أي مطالبات أو خسائر قد تنشأ 

عن أي مما سبق أو ُأستحدثت عنها. وتخلي 
األطراف السابقة الذكر مسؤوليتها عن أي مطالبات 

أو عن خسائر من أي نوع وتشمل  من جانب الغير
على سبيل المثال ال الحصر خسارة األرباح 

 واألضرار المعنوّية أو العرضّية
في الحاالت المستبعدة الحدوث لتنفيذ تداول أوراق  .ح

مالية, ُينصح "األعضاء" بطلب المشورة من سمسار 
األوراق المالية أو أي ممثل مالي آخر قبل البدأ في 

ن األسعار أو أي معلومات أخرى التداول للتحقق م
قد تكون ضرورية. ولن يكون لشركة "انيستا" أو من 
يتبعها أو شركائها من مقدمي خدمات المعلومات 
والمحتوى أي مسؤولية عن القرارات اإلستثمارية  

المبنية على أساس المعلومات الُمقدمة. وال تضمن 
شركة "انيستا" أو من يتبعها أو شركائها من مقدمي 
خدمات المعلومات والمحتوى  أو تتحمل مسؤولية 
عن توقيت أو تتابع أو دقة أو شمولية أي من هذه 

المعلومات. وأخيرا, ال توجد أي ضمانات فيما يخص 
 النتائج المترتبة عن استخدام تلك المعلومات. 

تخلى مسؤولية أي من األطراف عن  –القوة القاهرة  .خ
أي نوع يتم  ضرر منأي أية تأخيرفي األداء أو 

نطاق سيطرة أي من تكبده نتيجة ألي ظروف خارج 
بشكل قاهر وتشمل على سبيل المثال ال األطراف 

أحداث الحصر أحداث القضاء والقدر والحرب و
المدنية أو الشغب أو الحظر وأعمال السلطات 

العسكرية أو وقوع حرائق أو فيضانات أو حوادث أو 
شل في المعدات أو/ انقطاع في الخدمة نتيجة لف



PROVIDERS (INCLUDING PROVIDERS OF 
INTERNET SERVICES AND 
TELECOMMUNICATIONS). THE PARTY 
AFFECTED BY ANY SUCH EVENT SHALL 
NOTIFY THE OTHER PARTY WITHIN A 
MAXIMUM OF FIFTEEN (15) DAYS 
FROM ITS OCCURENCE. THE 
PERFORMANCE OF THS AGREEMENT 
SHALL THEN BE SUSPENDED FOR AS 
LONG AS ANY SUCH EVENT SHALL 
PREVENT THE AFFECTED PARTY FROM 
PERFORMING ITS OBLIGATIONS UNDER 
THIS AGREEMENT. 
 

14. INTELLECTUAL PROPERTY & UNSOLICITED 
IDEA SUBMISSION POLICY 
INSTACAR OR ANY OF ITS EMPLOYEES DO NOT 
ACCEPT OR CONSIDER UNSOLICITED IDEAS, 
INCLUDING IDEAS FOR NEW ADVERTISING 
CAMPAIGNS, NEW PROMOTIONS, NEW 
PRODUCTS OR TECHNOLOGIES, PROCESSES, 
MATERIALS, MARKETING PLANS OR NEW 
PRODUCT NAMES. PLEASE DO NOT SEND ANY 
ORIGINAL CREATIVE ARTWORK, SAMPLES, 
DEMOS, OR OTHER WORKS. THE SOLE PURPOSE 
OF THIS POLICY IS TO AVOID POTENTIAL 
MISUNDERSTANDINGS OR DISPUTES WHEN 
INSTACAR’S PRODUCTS OR MARKETING 
STRATEGIES MIGHT SEEM SIMILAR TO IDEAS 
SUBMITTED TO INSTACAR. 
 
SO, PLEASE DO NOT SEND YOUR UNSOLICITED 
IDEAS TO INSTACAR OR ANYONE AT INSTACAR. 
IF, DESPITE OUR REQUEST THAT YOU NOT SEND 
US YOUR IDEAS AND MATERIALS, YOU STILL 
SEND THEM, PLEASE UNDERSTAND THAT 
INSTACAR MAKES NO ASSURANCES THAT YOUR 
IDEAS AND MATERIALS WILL BE TREATED AS 
CONFIDENTIAL OR PROPRIETARY. INSTACAR 
SHALL OWN THE RIGHTS, INTEREST AND TITLE 
INCLUDING ALL RELATED INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS, IN AND TO THE SERVICE, 
AND ANY IDEAS, ENHANCEMENTS REQUESTS, 
COMENTS, FEEDBACK, SUGGESTIONS, 
RECOMMENDATIONS OR ANY OTHER 
INFORMATION PROVIDED BY THE MEMBER 
AND ANY OTHER PARTY RELATING TO THE 
SERVICE. THIS AGREMENT IS NOT A SALE AND 

والسوفت وير أو/و عن فشل في اإلتصاالت السلكية 
واالسلكية. ُيخطر الطرف المتضرر من أي من 

األحداث السابقة الذكر الطرف اآلخر في خالل مدة 
( يوما من وقعها. يعفى 15ال تتعدى خمسة عشر )

الطرف المتضرر من إلتزامته طوال فترة الظرف 
ة حتى زوال الظروف المعيقة القاهر وُتعلق االتفاقي

 لها.

 

 . الملكية الفكرية وسياسة اإلدالء بأفكار غير مرغوب فيها14
ال تقبل وال ُترحب "انيستا" أو أي من موظفيها أفكار بدون دعوة 
حول أفكار لحمالت دعائية جديدة, أو عروض ترويجية جديدة 
أو منتجات أو تقنيات أو عمليات أو مواد أو خطط تسويقية 
جديدة أو أسماء جديدة لمنتجاتها. ُيرجى عدم إرسال أي أعمال 

ية أو أي أعمال أخرى. فنية أصلية أو عينات أو عروض تقديم
الهدف األساسي من هذه السياسة هو تجنب أي سوء فهم  
محتمل أو نزاعات والتي قد تحدث عندما ُتصدر "انيستا" منتجات 
أو تتبنى استراتيجيات تسويقية قد تبدو شبيه ألفكار ُقدمت لها 

 طواعية بدون طلب. 
 

تا" أو نيسلذا, رجاء عدم إرسال أفكارك الغير مرغوب فيها إلى "ا
ذا, بالرغم من طلبنا هذا بعدم إرسال  إلى أي شخص يعمل بها. وا 
أي أفكار أو مواد استمر اإلرسال, برجاء تفهُّم أن "انيستا" ال 
تٌقدم أي ضمانات أن تتم معاملة أفكارك الغير مطلوبة بمدأ 
السرية أو الملكية. تمتلك "انيستا" جميع الحقوق والمنفعة والملكية 

ميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة "بالخدمة" وما يتعلق بما فيه ج
بها والمتعلقة بأي أفكار أو تحسينات أو طلبات أو تعليقات أو 
معلومات استرجاعية أو مقترحات أو توصيات او أي معلومات 
أخرى مقدمة من قبل "األعضاء" وأي أطراف أخرى متعلقة 

لى أي وال تنطلي ع"بالخدمة". هذه االتفاقية ليست اتفاق بيع، 
حقوق ملكية متعلقة "بالخدمة" أو تخصها أو حقوق ملكية فكرية 

 تملكها "انيستا".



DOES NOT CONVEY ANY RIGHTS OF 
OWNERSHIP IN OR RELATED TO THE SERVICE, 
OR ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
OWNED BY INSTACAR. 
 
15. MONITORING 

 Instacar shall have the right, but not the 
obligation, to monitor the content of The 
Service, including chat rooms and forums, to 
determine compliance with this Agreement and 
any operating rules established by Instacar and 
to satisfy any law, regulation or authorized 
government request. Instacar shall have the 
right in its sole discretion to edit, refuse to post 
or remove any material submitted to or posted 
on The Service. Without limiting the foregoing, 
Instacar shall have the right to remove any 
material that Instacar, in its sole discretion, 
finds to be in violation of the provisions hereof 
or otherwise objectionable or harmful to The 
Service in any way. 
 
 
 
 
16. INDEMNIFICATION 

 The Member agrees to defend, indemnify and 
hold harmless, Instacar, its affiliates and their 
respective directors, officers, employees and 
agents from and against all claims and 
expenses, including attorneys' fees, arising out 
of the use of Instacar or the Service by the 
Member or the Member's Account. 
 

 
 
17. PAYMENT 

 Members are subject to the rates of service 
and Members are responsible to remain 
informed about current rates as mentioned on 
the Website. Instacar may change the rates of 
service as required by Instacar. Instacar will 
charge the Member for rental services provided 
by the Third Party Partner Companies, on behalf 
of the Third Party Partner Companies. The 
Member agrees to pay for all services, fines, 
violations, and any other accrued charges 
during their reservation time, and that 

 
 
 

 المراقبة.15
يحق لشركة "انيستا", وال تلتزم, بمراقبة المحتوى الخاص 
"بالخدمة" بما فيها غرف الدردشة اإللكترونية والمنتديات لتحديد 

ي عد التنظيمية األخرى التمدى االلتزام بهذه "االتفاقية" والقوا
ُنص عليها من جانب الشركة "انيستا", ولتلبية أي متطلبات 
مفروضة من جانب القانون أو اللوائح أو الحكومة. وللشركة " 
انيستا" الحق المطلق في تعديل أي محتوى ُمقدم إلى أو منشور 
على "الخدمة", أو رفض نشره كليا, أو شطبه. وبما ال ُيشكل 

زالة أي محتوى أو  تقيدا لما سبق, يحق لشركة " انيستا" شطب وا 
مواد ترى في تقديرها ئان فيها تعٍد للشروط المنصوص عليها أو 
مثيرة لإلعتراض أو قد تُضر بمصالح "الخدمة" بأي شكل من 

 األشكال. 
 

 . التعويض 16
براء زمة " انيستا",  يتعهد "العضو" بالدفاع عن, وتعويض, وا 
والتابعين لها, وممثليهم من المديرين, واإلدارين, والموظفين, 
والوكالء من وضد أي إدعاءات أو مصاريف بما فيها أتعاب 
المحاماة التي قد تنشأ عن استخدام " انيستا" أو "الخدمة" من 

 تابع ألي "عضو".  جانب أي من "األعضاء" أو أي حساب

 
 . السداد17

تسري معدالت أسعار الخدمات على "األعضاء", وهم, 
"األعضاء",  المسؤولون عن البقاء على إطالع على معدالت 
األسعار الحالية كما تُنشر على الموقع الخاص بالشركة. يجوز 
لشركة "انيستا" تغيير أسعار الخدمات بالشكل الذي تراه مالئما 

انيستا" على "األعضاء" نيابة عن شركات الطرف لها. تفرض "
الثالث مقابل خدمات التأجير الُمقدمة من الشركات الشركاء 
كطرف ثالث. يقر"األعضاء" بالموافقة على سداد مقابل جميع 



payments will be processed using the credit 
card information provided by the Member. 
Member is responsible for paying all fees and 
Member is responsible for providing Instacar 
with valid credit card information to process 
these payments. 
 
Instacar may make promotional offers and 
provide different rates to certain Members. 
These promotions and prices have no bearing 
whatsoever to Member’s service rates, unless 
made to the Member directly. Instacar reserves 
the right to issue refunds on a case-by-case 
basis. Refunds and cancellations will be 
processed as per the Cancellation Policy 
mentioned on the Service and it is Members 
responsibility to keep current with the 
Cancellation Terms. The Cancellation Policy can 
be reviewed by clicking the “Payment, refunds 
and Cancellation Policy” hyperlink on the 
Website 
 
Instacar uses a third party payment processor 
(“Payment Gateway”) to link Members credit 
card information with the Service. 
 
Payment for our products or services on our 
website, the details you are asked to submit will 
be provided directly to our payment provider 
via a secured connection. 
 
The cardholder must retain a copy of 
transaction records and Merchant policies and 
rules 
 
Payment processing is subject to the terms, 
conditions and privacy policies of the Payment 
Gateway and Members credit card issuer. 
Instacar shall not be held responsible for any 
errors from the Payment Gateway. 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخدمات, والمخالفات, والتعديات, وأي مصاريف أخرى مستحقة 
ق خالل مدة اإليجار, وأن ُتسدد تللك المستحقات عن طري

استخدام معلومات البطاقة االئتمانية الُمقدمة من "العضو". 
"األعضاء" مسؤولون عن سداد جميع المصاريف, و"األعضاء" 
هم المسؤولون عن تقديم بطاقات ائتمانية صالحة وصحيحة 

 المعلومات لتسيير عمليات السداد. 
يجوز لشركة "انيستا" تقديم عروض ترويجية ومعدالت أسعار 

عضاء" بعينهم. وال تتعلق تلك األسعار أو العروض مختلفة "أل
بأي حال من األحوال بمعدالت األسعار المتفق عليها مع 
"األعضاء", إال إذا ُعرضت على "ألعضاء" بشكل مباشر. 
تستحوذ "انيستا" على الحق في إعادة أي مبالغ مستردة على 
 أساس كل حالة على حدة. يتم اإلنتهاء من اإلجراءات الخاصة
بإعادة المبالغ المستردة أو اإللغاءات وفقا لسياسية اإللغاء الُمبينة 
في "الخدمة", أما البقاء على علم بمستجدات شروط اإللغاء فهي 
مسئولية "األعضاء" وحدهم. يمكن اإلطالع على سياسية اإللغاء 
عبر الضغط على الرابط "السداد, المبالغ المستردة, وسياسية 

 قع اإللكتروني الخاص بالشركة. اإللغاء" على المو 
تستخدم "انيستا" ُمعالج السداد للغير )"بوابة السداد"( لربط 

 معلومات بطاقات إئتمان "األعضاء" مع "الخدمة". 
تُقَدم مبالغ السداد عن المنتجات والخدمات عبر موقعنا 
اإللكتروني, وجميع التفاصيل التي قمت بإدخالها على الموقع 

 ُمقِدم خدمة السداد عبر رابط آمن.  بشكل مباشر إلى
يحتفظ صاحب البطاقة بنسخة من سجل المعامالت وكذلك من 

 قواعد وسياسات التاجر. 
معالجة سداد المستحقات يتبع شروط وأحكام "بوابة السداد" 
وسياسات الخصوصية الخاصة بها, وتخضع أيضا لشروط 
وأحكام وسياسات الخصوصية الخاصة بمصدر البطاقة 

ئتمانية "لألعضاء". ال تعتبر "انيستا" مسئولة عن أي أخطاء اإل
 ناتجة عن "بوابة السداد".   

 
 
 



 
18. PRIVACY POLICY 
 Members are subject to Instacar’s Privacy 
Policy. The most current version of the Privacy 
Policy can be reviewed in the Mobile App or by 
clicking on the "Privacy Policy" hypertext link 
located at the bottom of our Web pages. It is 
the Members responsibility to review the 
Privacy Policy periodically. 
 
 
19. TERMINATION 
 Either Instacar or the Member may terminate 
this Agreement at any time. Without limiting 
the foregoing, Instacar shall have the right to 
limit the Service, immediately suspend or 
terminate the Member's Account in the event 
of any conduct by the Member which Instacar, 
in its sole discretion, considers to be 
unacceptable, or in the event of any breach by 
the Member of this Agreement. If the Member 
falsifies Personal Information, fails to keep their 
Personal Information current, or fails to renew 
their account, Instacar reserve the right to 
suspend, terminate or take any actions 
necessary to protect, in whole or in part, the 
Service, Instacar’s intellectual property and the 
various trademarks and copyrights entitled to 
them. 
 
Member can delete the Service form their 
applicable devices at anytime, however, this 
does not free the Member from this 
Agreement. Member must terminate their 
account by contacting Instacar upon which 
Member will no longer be able to use the 
Service and this Agreement between the 
Member and Instacar will be terminated. 
 
 
 

 
20. NOTICE, GOVERNING LAW & DISPUTES 
 In the event that these terms are translated to 
a foreign language, the English text shall prevail. 
This Agreement and any operating rules for The 
Service established by Instacar constitute the 
entire agreement of the parties with respect to 

 . سياسة الخصوصية18
يخضع "األعضاء" لسياسة الخصوصية المتبعة في "انيستا". 
يمكن اإلطالع على أحدث نسخة منها عبر تطبيق الهاتف 
الذكي, أو عبر الضغط على الرابط "سياسة الخصوصية" 

موجود أسفل صفحات الموقع اإللكتروني. اإلطالع على ال
 "سياسة الخصوصية" مسئولية "األعضاء

 
 . اإلنهاء19

يحق لكال من "انستا" أو "األعضاء" إنهاء هذه االتفاقية في اي 
وقت. وبدون تقيد لما تقدم, يحق لشركة "انيستا" تقييد "الخدمة", 
أو تعليق أو إنهاء حساب أي من "األعضاء" مباشرة في حال 
وقوع أي تصرف من جانب "األعضاء" تعتبره "انيستا" في تقديرها 

في حال اإلخالل بأي من بنود هذه الخاص, أنه غير مقبول, أو 
االتفاقية من جانب أي من "األعضاء". وفي حال تعمد أي من 
"األعضاء" تزيف أي "بيانات شخصية" أوعدم تحديث "البيانات 
الشخصية" الخاصه به أو التخلف عن تجديد حسابه, يحق 
لشركة "انيستا" تعليق أو إنهاء "الخدمة" أو اتخاذ أي إجراءات 

ورية لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها اجماال تراها ضر 
وتفصيال وكذا حقوق االنتفاع بالعالمة التجارية وحقوق الملكية 

 األدبية الخاصة بها بالسلطة المخولة لها. 
يمكن ألي من "األعضاء" إزالة "الخدمة" من على أجهزته 
التطبيقية في اي وقت أراد, غال أن هذا ال يعفي العضو من 
االلتزام بهذه االتفاقية. إليقاف الحساب الخاص بأي من 
"األعضاء" البد للعضو أن يتواصل مع "انيستا" بهذا الخصوص, 
والذي على أثره لن يتمكن "العضو" من بعد ذلك من استخدام 
"الخدمة" وتعتبر هذه االتفاقية بين كال من "العضو" و"انيستا" 

 منتهية.
 

 ب التطبيق, والنزاعات. اإلخطارات, القانون واج20
في حال ترجمة هذه البنود إلى لغة أخرى, يعتد بالنص باللغة 
اإلنجليزية. ُتشكل هذه االتفاقية, وأي قواعد تشغيلية أقرتها 
"انيستا" بخصوص "الخدمة" كامل االتفاق بين األطراف المعنين 



the subject matter hereof, and supersede all 
previous written or oral agreements between 
the parties with respect to such subject matter. 
This Agreement shall be construed in 
accordance with the laws of Dubai, the laws of 
The United Arab Emirates, the laws of the Dubai 
International Financial Centre (“DIFC”) Courts, 
without regard to its conflict of laws rules. No 
waiver by either party of any breach or default 
hereunder shall be deemed to be a waiver of 
any preceding or subsequent breach or default. 
The section headings used herein are for 
convenience only and shall not be given any 
legal import. 
 
In the even that a dispute arises between 
Instacar and the Member in connection with 
this Agreement, it shall be settled amicably 
upon providing a written notice to the party. If 
the dispute cannot be settled within 60 days 
from the date of being notified, the dispute will 
be referred to and settled by arbitration under 
the DIFA-LCIA Arbitration Rules. The legal place 
of arbitration shall be DIFC. Each party will 
nominate to appoint one arbitrator to the LCIA 
Court, and the appointed arbitrators will jointly 
nominate a third arbitrator to act as Chairman, 
for a total of three arbitrators. 
 
The language used in arbitration will be English. 
The award made as a result of the arbitration 
shall be binding and final and may be enforced 
in any court of competent jurisdiction. The 
parties waive any right to appeal against the 
final decision awarded as a result of the 
arbitration. The “Notice, Governing Law & 
Disputes” section will survive any termination 
of this Agreement. 
 
 
 
 
 
 
21. COPYRIGHT NOTICE 
 Instacar, the company name, its logos and 
product names are trademarks of Insta Car 
Rental L.L.C. All rights reserved. All other 

بموضوع االتفاق, وتحل محل جميع االتفاقيات الكتابية أو 
 ابقة بين األطراف موضوع هذه االتفاقية. تخضع هذهالشفهية الس

االتفاقية لقوانين إمارة دبي, والقوانين الحاكمة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة, وقوانين محاكم مركز دبي المالي 

"المركز"( وتعتبر الحاكمه لها والُمفسره لبنودها بدون العالمي)"
ياري يعتبر أي تنازل إختاعتبار لقواعد تنازع القوانين بها. ال 

عن أي من الحقوق المكفولة بموجب هذه االتفاقية أو أي إخالل 
أو تقصير من جانب أي من أطرافها بأي من بنودها تنازال 
اختياريا عن أي إخالل أو تقصير تاله أو سبقه. عناوين األقسام 
الُمستخدمة في هذه الوثيقة ألغراض التيسير فقط وال ُيعطى لها 

 لة قانونية. اي دال
في حال نشأ نزاع بين "انيستا" و"األطراف" المعنين هنا في هذه 
االتفاقية, ُيحل بشكل وّدي بعد إرسال إخطار كتابي لطرف 

( يوما من 60النزاع. إذا لم ُيحل النزاع في خالل مدة ستين )
تاريخ إرسال اإلخطار به, ُيحال النزاع إلى التحكيم للتحكيم فيه 

لمالي مركز دبي اوفقا لقواعد قانون التحكيم بوتسويته وذلك 
". LCIAمحكمة لندن للتحكيم الدولي " " وDIFICالعالمي"

لمالي مركز دبي االمحل القانوني للتحكيم يكون مقر التحكيم ب
". يحق لكل طرف ترشيح مستشار ُمحِكم إلى DIFICالعالمي"

", ويتولى المحكمين LCIAمحكمة لندن للتحكيم الدولي "
 الُمعينين ترشيح ُمحم ثالث بالتراضي بينهما ليتولى منصب رئيس

 لجنة التحكيم الثالثية. 
اللغة المستخدمة في التحكيم هي اللغة اإلنجليزية. يعتبر قرار 
حكم التحكيم ُملزم ونهائي ويجوز تنفيذه من خالل السلطة 

ي طراف عن أالتنفيذية ألي محمكة ذات إختصاص.  يتنازل األ
حق في الطعن ضد قرار حكم التحكيم النهائي الناتج عن 

اإلخطارات, القانون واجب التطبيق, والنزاعات" التحكيم. بند "
 يبقى ساريا وملزما حتى بعد انتهاء  هذه االتفاقية. 

 
 . اخطار حقوق الملكية األدبية 21

لها ك تعتبر "انيستا", اسم الشركة, وشعارتها, وأسماء منتجاتها
عالمات تجارية تخص "انيستا لتأجير السيارات ش.ذ.م.م.". 



trademarks appearing on Instacar are the 
property of their respective owners. No license 
or rights are granted to use them. 
 
Instacar expects Members to respect copyright 
laws. Instacar terminates Member accounts 
that infringe copyright the rights of copyright 
holders. 
 
Any rights not expressly granted herein are 
reserved. 
 
 

 
22. MODIFICATIONS TO TERMS OF USE Instacar 
reserves the right to change, modify or replace 
contents of this Agreement in part or in whole 
at its sole discretion. Members are advised to 
review and keep themselves upto date with the 
latest Policies and T&C. Any new updates will 
supersede any previous and Members’ 
continued use of the Service is considered as 
acceptance of the new terms. 
 
 

جميع الحقوق محفوظة. أما جميع العالمات التجارية األخرى 
التي تظهر على أي من منتجات "انيستا" فهي ملك لُمالكها 
األصلين لكال منها. ولم تُمنح أي تراخيص أو حقوق انتفاع 

 الستخدام أي منها. 
"األعضاء" احترام قوانين حقوق الملكية  تتوقع "انيستا" من

األدبية. ويحق لشركة "انيستا" إنهاء تعاقد أي حساب ألي من 
"األعضاء" يخل بالحقوق األدبية لها أو الحقوق األدبية 
 ألصحابها. ُتحفظ أي حقوق أخرى لم ُينص عليها صراحة هنا. 

 
 

 . تعديالت شروط اإلستخدام 22
تستحوذ "انيستا" على الحق في تغيير أو تعديل أو تبديل 
محتويات هذه االتفاقية بشكل جزأي أو كلي ووفق تقديرها 
الخاص وحدها. ُينصح "األعضاء" باإلطالع على السياسات و 
"الشروط واألحكام" والبقاء على علم بأحدث تحديثاتها. أي 

ويعتبر  هاتحديثات جديدة عليها تحل محل سابقتها وتلغي عمل
استمرار "األعضاء" في استخدام "الخدمةط موافقة ضمنية منهم 

 على مستجدتها من شروط. 
 

10.  
 


