ﻧﻣوذج إﺻدار اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﺗﺻوﯾر اﻟﻔﯾدﯾو/اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻲ
 ،ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻹذن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻲ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك
أواﻓﻖ أﻧﺎ،
،
وإدارة اﻟﻧﻘل ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك )" ،("DOTﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﮭﺎ و/أو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ
 ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣرﻓﻖ ،ﻣﻊ اﻷﻓراد
ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ )اﻟﺗوارﯾﺦ(
واﻟﻣﻌدات ﻻﻟﺗﻘﺎط ﺻور ﺛﺎﺑﺗﺔ وﺻور ﻣﺗﺣرﻛﺔ وأﺷرطﺔ ﻓﯾدﯾو وﺗﺳﺟﯾﻼت ﺻوﺗﯾﺔ )"اﻟﻣواد"( ﻷي أﺟزاء ﻣن ھذه
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي اﺳم ﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ،ﻟﻼﺳﺗﺧدام واﻟﺗﺿﻣﯾن واﻟﻌرض واﻟﺗوزﯾﻊ واﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﺷﻛل آﺧر،
ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ أو وﺳﺎﺋط أﯾ�ﺎ ﻛﺎﻧت ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻌروﻓﺔ اﻵن أو ﺗم اﺑﺗﻛﺎرھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌدُ ،ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،ﺑﺷﻛل داﺋم
وأي
ﻓﻲ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻣﻌﻧون )ﻣﻌﻧون ﻣؤﻗﺗﺎ(
،
إﻋﻼﻧﺎت أو دﻋﺎﯾﺔ أو ﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ أو ﺧدﻣﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و/أو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ) .ﺗﻔﺎﺻﯾل طﺎﻗم اﻟﺗﻣﺛﯾل وطﺎﻗم اﻟﻌﻣل
واﻟﻣﻌدات اﻟﻣراد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻣرﻓﻖ طﯾﮫ(.
ً
ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك وﺗﻌوﯾﺿﮭﺎ وإﻋﻔﺎﺋﮭﺎ ھﻲ و DOTواﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻟوﻛﻼء واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
 .2أﻛون
واﻟﻣﻣﺛﻠﯾن واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن واﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻟدﯾﮭﻣﺎ )"اﻟﻣﺳﺗﺣﻘون ﻟﻠﺗﻌوﯾض"( ﻣن ﺗﺣﻣل اﻟﺧﺳﺎرة ﻣن
أي وﺟﻣﯾﻊ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت واﻟدﻋﺎوى واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻐراﻣﺎت واﻷﺿرار واﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻟرﺳوم واﻟﻧﻔﻘﺎت
)ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ،أﺗﻌﺎب وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة( )"اﻷﺿرار"( اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗم ﻓرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ أو
أو
ﺗﻛﺑدھﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب أو ﺗﺄﻛﯾدھﺎ ﺿد أي ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻠﺗﻌوﯾض واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن أو ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺿور
ﺣﺿور وﻛﻼء أو ﻣﻣﺛﻠﯾن أو ﻋﺎﻣﻠﯾن أو ﻣوظﻔﯾن أو ﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻟـ
ﺧﻼل اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ وﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻷﺿرار ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إھﻣﺎل اﻟﻣدﯾﻧﺔ أم ﻻ؛ وﻟﻛن
ﺷرﯾطﺔ أﻻ ﺗﺳري اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ أي أﺿرار ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻋن أي ﺳوء ﺗﺻرف
ﻣﺗﻌﻣد أو إھﻣﺎل ﺟﺳﯾم ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو ﻣﺳؤوﻟﯾﮭﺎ أو ﻣوظﻔﯾﮭﺎ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﺎ أو وﻛﻼﺋﮭﺎ أو ﻣﺣﺎﻣﯾﮭﺎ أو اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن
أو اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻟدﯾﮭﺎ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﻻ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣدﯾﻧﺔ أي
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟدﻋﺎوى واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻐراﻣﺎت واﻷﺿرار واﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﻧﻔﻘﺎت )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ،أﺗﻌﺎب وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ( ﺗﺟﺎه
اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﻧﻔﺳﮭم ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ.
 .3ﺗﺣرﯾر وإﻋﻔﺎء ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك و ،DOTواﻟﻣﺳؤوﻟﯾن أو اﻟوﻛﻼء أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن أو اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻸﺑد ﻣن
أي وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت أو اﻟﻣطﺎﻟب أو ﺣﻘوق اﻟﻌﻣل أو أﺳﺑﺎب اﻟدﻋوى ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﺳواء ﻛﺎﻧت
أو وﺟود اﻟوﻛﻼء أو
ﻣﻌروﻓﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ ،ﻣﺗوﻗﻌﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن وﺟود
ﺧﻼل اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﻔﻖ
اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو اﻟﻣوظﻔﯾن أو اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻟدى
ﻋﻠﯾﮫ وﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ.
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 ،واﻟورﺛﺔ أو اﻟﻣﻧﻔذﯾن أو اﻟﻣدﯾرﯾن ،ﻟﻼﻣﺗﻧﺎع
 .4ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن
ﻟﻸﺑد ﻋن إﻗﺎﻣﺔ أو ﺗﻘدﯾم أو اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ أي دﻋوى ،دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أو إﺟراءات ،أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون أو ﻏﯾر ذﻟك ﺿد ﻣدﯾﻧﺔ
ﻧﯾوﯾورك و DOTواﻟوﻛﻼء أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن أو اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟدﯾﮭﻣﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أي إﺻﺎﺑﺎت ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻓﺎة أو اﻷﺿرار ،ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﯾﺔ أم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ،ﻣﻌروﻓﺔ أو ﻏﯾر
ﻣﻌروﻓﺔ ،ﻣﺗوﻗﻌﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟودي ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و/أو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﺧﻼل اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ
وﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ.
 .5اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣن ﺷرﻛﺔ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ إﺻدار ﺑواﻟص اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺷﻛل
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ،واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺑﻘﯾﻣﺔ  1000000دوﻻر ﻟﻛل ﺣﺎدث
ﻟﺗﻐطﯾﺔ أي إﺻﺎﺑﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻓﺎة أو اﻷﺿرار ،وﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك ﻛﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ إﺿﺎﻓﻲ.
 .6ﺗﺿﻣن إدارة اﻟﻧﻘل وﺗﻘر ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺧوﻟﺔ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺣﻘوق وإﺑرام اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ ھﻧﺎ .ﯾوﻗﻊ
ھذا اﻟﻣﺳﺗﻧد دون أي وﻋد آﺧر ﺑﺎﻟﺗﻣﺛﯾل ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك وإدارة اﻟﻧﻘل واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن أو اﻟوﻛﻼء أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو
اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن أو اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ھو ﻣذﻛور ھﻧﺎ.
ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺳﺗﻧد دون أي
أوﻗﻊ ھذا اﻟﻣﺳﺗﻧد طوﻋًﺎ وأؤﻛد أﻧﻧﻲ ﻣﻔوض ﻣن
وﻋد آﺧر أو ﺗﻣﺛﯾل ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك وإدارة اﻟﻧﻘل واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن أو اﻟوﻛﻼء أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن أو
اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ھو ﻣذﻛور ھﻧﺎ.
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

ﺑﺗﺎرﯾﺦ:
اﻟﻠﻘب اﻟوظﯾﻔﻲ:
إﻗرار
إﻗرار
وﻻﯾﺔ ﻧﯾوﯾورك( ﻣﻘﺎطﻌﺔ
( :.ss

 ،20ﺣﺿر أﻣﺎﻣﻲ ﺷﺧﺻﯾ�ﺎ وھو ﻣﻌروف ﻟﻲ ﺑﺄﻧﮫ
،
اﻟﻣواﻓﻖ
ﻓﻲ ھذا اﻟﯾوم
اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ،واﻟذي ﺣﻠف اﻟﯾﻣﯾن أﻣﺎﻣﻲ ﺣﺳب اﻷﺻول وﺷﮭد وﻗﺎل إﻧﮫ ﯾﻘﯾم
وإﻧﮫ اﻟﺷﺧص اﻟﻣوﺻوف واﻟذي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧد أﻋﻼه.
ﻓﻲ
ﻛﺎﺗب اﻟﻌدل
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