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تحكم هذه الشروط اإلضافية استخدامك لـ
وهي ُمضمنة باإلشارة إليها في شروط استخدام
العامة الشروط العامة الموجودة على
وتجدر اإلشارة إلى أنه للمصطلحات المميزة التي يُشار إلى هذه الشروط اإلضافية والشروط العامة مجتمع ًًة باسم الشروط
لم يرد لها تعريف هنا المعنى نفسه الوارد في الشروط العامة
.

استخدامك لـ
 .سلوك المستخدم

( ) التزم بالموثوقية والصدق إذا اعتقدنا بحسن نية أنك أنشأت حسابًا ينتحل هوية شخص آخر ً ،مثل ملف تعريف زائف أو مضلل أو ح ّملت عمل أشخاص آخرين
صا بك ،فقد ننقل حسابك إلى الشخص الذي تنتحل شخصيته أو ننهي حسابك دون أي مسؤولية تجاهك وذلك وفقًا لتقديرنا الخاص وبعد إجراء تحقيق
باعتباره خا ً
داخلي
( ) ال تسئ استخدام الخدمات إذا قررنا أن سلوكك ينتهك الشروط أو إرشادات المجتمع الخاصة بنا المتوفرة على
والتي تم تضمينها في الشروط باإلشارة ً ،فإنه يجوز لنا إزالة محتواك أو ،
تعطيل استخدامك للخدمات في أي وقت ،بإشعارك أو بدون إشعارك
( ) أخبرنا إذا رأيت آخرين يسيئون استخدام الخدمات يُرجى اإلبالغ عن أي سلوك أو محتوى مشكل تراه في الخدمات عن طريق النقر فوق الزر اإلبالغ عن
إساءة استخدام وإخبارنا بذلك
( ) الوصول إلى محتواك ومشاركته عند إرسال محتواك إلى خدماتنا ،فإنك تقر وتضمن أن لديك جميع الحقوق لمشاركة هذا المحتوى ،وأن المحتوى ال يحتوي
على أي مادة فاحشة أو تشهيرية أو غير قانونية بأي شكل آخر عند إرسال المحتوى ً ،فإنك تمنح مستخدمي
اآلخرين الحق في مشاركة محتواك عبر
قنوات
المتنوعة داخل التطبيق قد نوفر لك طر ًقا للوصول إلى محتواك وإزالته كما قد توفر خدمتنا لك طرقًا لتقييد نطاق االستخدام والوصول ووصول
مثل السماح لك بإتاحة محتواك بموجب تراخيص المستخدمين اآلخرين واستخدام محتواك
أنت مسؤول عن تقرير الحدود المعينة
المفروضة على محتواك وعن تطبيق مستوى مالئم من الوصول إلى محتواك ال نراقب ما يفعله اآلخرون بمحتواك وال نتحكم في ذلك تقع على عاتقك مسؤولية
تعريف المستخدمين اآلخرين بكيفية مشاركة محتواك ً ،وتعديل اإلعداد المتعلق بالوصول إلى محتواك أو مشاركته وفقًا لذلك
( ) اآلخرين ً ،وبالتالي يجب أال تشارك أي معلومات شخصية
حساسة

.

المعلومات الشخصية يكون المحتوى والمعلومات التي تشاركها مرئية لمستخدمي

الشروط الخاصة بالخدمات تتطلب منك بعض الخدمات شراء اشتراك أو عضوية من أجل الوصول إلى جميع هذه الخدمات أو جزء منها شروط االشتراك
متاحة على

