
TERMS & CONDITIONS  الشروط واألح�ام 

Introduction   مقدمة 

“Tiffany Break” (includes for ‘Quanta’ mark and 

products) or "we" or "us" refers to Seville 

Products LLC/ Seville Products LLC Br (Group 

Company of International Food Stuffs Co LLC 

(“IFFCO”)) in these Terms & Conditions of 

Service.  

�ش�� تيفا�ي بر�ك (بما �� ذلك عالمة "�وانتا" واملنتجات) أو  

  / (ش.ذ.م.م)  ا�حدودة  سيفيل  منتجات  شركة  إ��  "نحن" 

احدى شر�ات  منتجات سيفيل ا�حدودة (ش.ذ.م.م) (فرع) (

("ايف�و")    ذ.م.م  الشركة العاملية للمواد الغذائية مجموعة  

 .�� شروط وأح�ام هذه ا�خدمة

Please read these Terms & Conditions of Service 

carefully before using Tiffany Break Services. 

وأح�ام   شروط  قراءة  استخدام  ير��  قبل  �عناية  ا�خدمة 

 .خدمات تيفا�ي بر�ك

Whenever you use the Services, you agree to be 

bound by all of the terms and conditions of these 

Terms of Service. If you don’t agree to all the 

terms and conditions, you must not use the 

Services. 

عند استخدامك لهذه ا�خدمات، فإنك توافق ع�� االل��ام  

وأح�ام   شروط  عدم  هذه  بجميع  حال  و��   . ا�خدمة 

موافقتك ع�� �افة البنود والشروط، ير�� عدم استخدام  

 .ا�خدمات

1. DEFINITIONS 1-التعر�فات 

“Account” means an account you create to access 

the Services. 

إ��  " للوصول  تنشئھ  الذي  ا�حساب  بھ  يقصد  ا�حساب" 

 ا�خدمات 

“Community Rules” means the rules of conduct 

that govern your interaction with our Services 

and other Players and can be found here. 

ال�ي  املنتدى قواعد  " السلوك  �ع�ي قواعد  تفاعلك  "  تحكم 

 .يمكنك االطالع عل��اال�ي مع خدماتنا والالعب�ن اآلخر�ن و 

“Feature Terms” means any other rules related 

to specific services like platforms and APIs, 

applications for web that we may publish which 

apply to your use of those specific services and 

state they are part of these Terms of Service. 

بخدمات  " تتعلق  أخرى  قواعد  أي  �ع�ي  ا�خاصية"  شروط 

واجهة برمجة التطبيقات، وتطبيقات  و معينة مثل املنصات  

الو�ب ال�ي قد ننشرها وال�ي تنطبق ع�� استخدامك لتلك  

ا�خدمات ا�حددة وتنص ع�� أ��ا جزء من شروط ا�خدمة  

 .هذه

“Prizes” means special programs, including 

prizes, excursions, and special gifts, both digital 

and tactile, that Tiffany Break may offer from time 

to time to certain eligible Players. The term Prizes 

includes Vanity Items. 

بما" ا�خاصة،  ال��امج  �ع�ي  ا�جوائز    ا�جوائز"  ذلك   ��

ال�ي   املادية،  أو  الرقمية  والرحالت والهدايا ا�خاصة، سواء 

قد تقدمها تيفا�ي من وقت آلخر لبعض الالعب�ن املؤهل�ن.  

 .االف��اضيةويشمل مصط�ح ا�جوائز العناصر 

http://company.zynga.com/legal/community-rules


“Services” / “Promotion” refers to the games 

and related services and content provided by 

Tiffany Break. 

األلعاب  " إ��  �ش��  ال��و�جية"  العروض  أو"  ا�خدمات" 

 .وا�خدمات ذات الصلة وا�حتوى الذي يوفره تيفا�ي بر�ك

“Terms & Conditions of Service” or “Terms of 

Service” or “Terms” means these terms of service 

and includes the Community Rules. 

ا�خدمة"  " وأح�ام  “شروط شروط  "أو"    أو  ا�خدمة 

الشروط" و�قصد ��ا شروط ا�خدمة هذه وتتضمن قواعد  

 .املنتدى

“User Content” means all the data that you 

upload or transmit on or through the Service. This 

includes, without limitation, your profile picture 

and/or your in-game chat. 

تقوم  " ال�ي  البيانات  جميع  بھ  يقصد  املستخدم"  محتوى 

ذلك،  بتحميلها أو نقلها ع�� ا�خدمة أو من خاللها. و�تضمن  

ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، صورة ملفك ال�خ�ىي و/ أو  

 .الدردشة داخل اللعبة

“Vanity Items” means (a) virtual currency, 

characters, including but not limited to virtual 

coins, tokens, or points, all for use in the Service 

and (b) virtual in-game items. 

ال�خصيات  االف��اضيةالعناصر  " أو  العملة  (أ)  �ع�ي   "

ا�ح ال  املثال  سبيل  ع��  ذلك   �� بما  صر،  االف��اضية، 

العمالت املعدنية أو الرموز أو النقاط االف��اضية، وجميعها  

ا�خدمة   �� االستخدام  (لغرض  االف��اضية  ؛  العناصر  ب) 

 .داخل اللعبة

“You” / “Player” / “User”, “Participant” refers 

to the user of the Services and any participant in 

the Promotion and any player of the games which 

are provided by Tiffany Break. 

  إ�� �ش��  املشارك “" أو "  أو “املستخدم "    أو “الالعبأنت"  "

مستخدم ا�خدمات وأي مشارك �� العروض ال��و�جية وأي  

 .اب ال�ي تقدمها تيفا�ي بر�كالعب �� األلع

2. CHANGES TO THESE TERMS 2- التغي��ات �� هذه الشروط 

1. We reserve the right, at our discretion, to 

change, modify, add or remove portions of 

the Terms, Community Rules, and Feature 

Terms at any time by posting the amended 

Terms, Community Rules, or Feature Terms 

on our sites or within the Service (such as 

through in-game notices). We may, at our 

discretion, provide additional notice, such 

as an e-mail message or messaging within 

the Services, of any material changes. 

Unless We state otherwise, changes are 

effective when posted. If you continue to 

وفًقا   -1 لنا،  أو  لتقديرنايحق  �عديل  أو  �غي��   ،

وقواعد   الشروط  من  أجزاء  إزالة  أو  إضافة 

�� أي وقت عن طر�ق املنتدى   وشروط ا�خاصية 

أو شروط املنتدى  �شر الشروط املعدلة أو قواعد  

(ع��   ا�خدمة  ضمن  أو  مواقعنا  ع��  ا�خاصية 

و�جوز   اللعبة).  إشعارات  خالل  من  املثال  سبيل 

مثل   إضا��،  إشعار  إرسال  لتقديرنا،  وفًقا  لنا، 

ا�خدمات،  داخل  أو رسائل  إلك��و�ي  بر�د  رسالة 

�غي��ا ذلك،  بأية  خالف  يذكر  لم  ما  جوهر�ة.  ت 

مواصلة  حال  و��  �شرها.  عند  التغي��ات  �سري 

فإنك   التغي��ات،  �شر  �عد  ا�خدمات  استخدام 

 .�عد موافًقا عل��ا



use the Services after the changes are 

posted, you agree to the changes.  

2. If you have a dispute with Tiffany Break, the 

version of the Terms, the Community Rules, 

and Feature Terms in effect at the time 

Tiffany Break received actual notice of the 

dispute will apply to such dispute. However, 

if you keep using the Service after the 

changes are posted, you are agreeing that 

the changes apply to your continued use of 

the Services. 

�� حال وجود خالف مع تيفا�ي بر�ك، فسيتم  -2

تطبيق إصدار الشروط وقواعد املنتدى وشروط 

فيھ  تلقت  الذي  الوقت   �� السار�ة  ا�خاصية 

تيفا�ي بر�ك إشعاًرا فعلًيا با�خالف. ومع ذلك، إذا  

التغي��ات،  �شر  �عد  ا�خدمة  استخدام  واصلت 

 التغي��ات ع�� استمرار  تطبيق  فإنك توافق ع��  

 .امك ل�خدماتاستخد

3. You can’t make changes to the Terms, 

Community Rules, or Feature Terms. 

ال يمكنك إجراء �غي��ات ع�� البنود أو قواعد   -3

 .أو شروط ا�خاصيةاملنتدى 

3- ACCOUNT INFORMATION AND 

SECURITY 

 معلومات ا�حساب واألمان  -3

In order to use our Services,  we may ask you to 

create an Account and select a password and/or 

provide Us with certain confidential, personal 

information, which may include your name, birth 

date, e-mail address, and, in some cases, payment 

information. This information will be held and 

used in accordance with Tiffany Break's Privacy 

Policy and you consent to the same. 

الستخدام خدماتنا، ير�� إ�شاء حساب وتحديد �لمة مرور  

و/ أو تزو�دنا ببعض املعلومات السر�ة وال�خصية، وال�ي  

بر�دك   وعنوان  ميالدك  وتار�خ  اسمك  تتضمن  قد 

ومعلومات   سيتم  اإللك��و�ي،  ا�حاالت.  �عض   �� الدفع 

موافقتك   ع��  وا�حصول  املعلومات  ��ذه  االحتفاظ 

 .باستخدامها وفًقا لسياسة خصوصية تيفا�ي بر�ك

- You agree to supply Tiffany Break with 

accurate, complete, and updated information, 

particularly your email address. 

تيفا�ي بر�ك بمعلومات دقيقة  توافق بموجبھ ع�� تزو�د  

 .و�املة ومحدثة، وخصيًصا عنوان بر�دك اإللك��و�ي

- You are responsible for maintaining the 

security of your Account. Don’t share your 

Account details with others or allow others to 

access or use your Account.  

عن  
ً
مسؤوال فال  ا�حفا  ست�ون  حسابك،  أمان  ع��  ظ 

لهم  �سمح  وال  اآلخر�ن  مع  حسابك  تفاصيل  �شارك 

 .بالوصول إ�� حسابك أو استخدامھ



- You are solely responsible for any activity in 

your Account whether or not authorized by 

you, including any changes made using any 

payment instrument (for example, vanity 

items, social network or platform virtual 

currency). 

 
ً
مسؤوال حسابك    ست�ون   �� �شاط  أي  عن  بمفردك 

  سواء كنت  
ً
بھ أم ال، بما �� ذلك أي �غي��ات يتم  مفوضا

املثال،  باستخدام أي وسيلة دفع (ع�� سبيل  إجراؤها 

العملة    االف��اضيةالعناصر   أو  الشبكة االجتماعية  أو 

 .االف��اضية للمنصة)

- Tell Us immediately of any actual or 

suspected loss, theft, fraud, or unauthorized 

use of your Account or Account password. 

ير�� إبالغنا ع�� الفور بأي خسارة فعلية أو مشتبھ ��ا،  

احتيال أو استخدام غ�� مصرح بھ �حسابك    سرقة أو أو  

 .أو �لمة مرور حسابك

4. PRIVACY 4-  ا�خصوصية 

Tiffany Break's Privacy Policy provides that how 

We collect and use information about you and 

your computer or mobile device, and how you 

can use the Services to share such information 

with others. You understand that through your 

use of our Services you acknowledge the 

collection, use and sharing of this information as 

described in Tiffany Break’s Privacy Policy. If you 

don’t agree with the Privacy Policy, then you must 

stop using our Services. We encourage you to 

read the Tiffany Break Privacy Policy carefully 

and use it to make informed decisions. 

ع��   بر�ك  بـتيفا�ي  ا�خاصة  ا�خصوصية  سياسة  تنص 

جهاز  وعن  عنك  معلومات  واستخدام  بجمع  قيامنا  كيفية 

يمكنك وكيف  بك،  ا�خاص  ا�حمول  ا�جهاز  أو    الكمبيوتر 

اآلخر�ن؛   مع  املعلومات  هذه  ملشاركة  ا�خدمات  استخدام 

حيث تدرك أنھ من خالل استخدامك �خدماتنا، فإنك تقر  

بجمع واستخدام ومشاركة هذه املعلومات كما هو مو�ح  

 .�� سياسة ا�خصوصية ا�خاصة بـتيفا�ي بر�ك

5. USING OUR SERVICE 5-  استخدام خدماتنا 

Who can use our Service: We are excited to have 

you start playing our games, but there are some 

limits on who can use our Service. 

You may not use our Service if: 

نحن متحمسون لبدء لعب    من يمكنھ استخدام خدمتنا:

ألعابنا، ولكن توجد �عض القيود ع�� مستخدمي خدمتنا.  

 :ال يمكن استخدام خدمتنا �� حال

• You cannot enter into a binding contract with 

Tiffany Break; 

 ال يمكنك إبرام عقد ملزم مع تيفا�ي بر�ك؛ •

 • You are under 13 years of age, in which 

case you must not create an Account, use 

من   • أقل  كنت  يجب    عاًما؛  13إذا  ا�حالة  هذه  ففي 

أو استخدام أي جزء من   إ�شاء حساب،  عليك عدم 

http://company.zynga.com/privacy/policy


any part of the Service except games with an 

age screen after accurately identifying your 

age, or submit personal information through 

the Service or to Tiffany Break (for example, 

name, address, telephone number, email 

address); 

�عد   العمر�ة  الشاشة  ذات  األلعاب  باستثناء  ا�خدمة 

تحديد عمرك بدقة، أو إرسال معلومات �خصية من  

املثال   سبيل  (ع��  بر�ك  تيفا�ي  إ��  أو  ا�خدمة  خالل 

و  ال��يد االسم  وعنوان  الهاتف  ورقم  العنوان 

 اإللك��و�ي)؛

 • You are not allowed to receive Prizes, 

including services or software, if you’re not 

from the countries participating in this 

promotion, as listed in the Eligibility criteria 

as specified in Clause 10 below and 

understand that you are only playing for 

entertainment and agree to not expect a 

Prize if you happen to technically win any of 

the Prizes 

ال ُ�سمح لك بتلقي ا�جوائز، بما �� ذلك ا�خدمات أو   •

هذا    �� املشاركة  البلدان  من  تكن  لم  إذا  ال��امج، 

كما هو مذ�ور �� معاي�� األهلية كما  العرض ال��و���،  

الفقرة رقم    �� تلعب    10هو محدد  أنك  وتتفهم  أدناه 

لل��فيھ وال تتوقع ا�حصول ع�� جائزة إذا فزت   فقط 

 تقنًيا بأي من هذه ا�جوائز؛ 

 • You are a convicted law offender; or •  حال إدانتك بمخالفة القانون؛ أو �� 

 • You have previously been banned from 

playing any Tiffany Break game or using any 

Tiffany Break Service. 

ألعاب  • من  لعبة  أي  لعب  من  سابًقا  حظرك  تم  قد 

تيفا�ي   تقدمها  خدمة  أي  استخدام  أو  بر�ك  تيفا�ي 

 .بر�ك

If you are under the age of 18, or under the age of 

majority, you represent that your legal guardian 

has reviewed and agreed to these Terms. 

،  �عد  سن الرشد  لم تبلغ عاًما، أو    18إذا �ان عمرك أقل من  

الو�ىي ا�خاص بك قد راجع هذه الشروط   بأن  تقر  فأنت 

 .ووافق عل��ا

Additional Important Rules and Terms: قواعد وشروط إضافية هامة: 

If you use our Service, you must follow the Tiffany 

Break Community Rules and all other Feature 

Terms that may apply. These additional rules and 

terms apply in addition to these Terms and are 

important. Please read them. If you access the 

Service from a social network or download the 

Service from another platform, such as Apple or 

Google, you must also comply with its terms of 

service/use as well as these Terms. 

قواعد   اتباع  عليك  فيجب  خدمتنا،  �ستخدم  كنت  إذا 

منتدى تيفا�ي بر�ك وجميع شروط ا�خاصية األخرى ال�ي قد  

باإلضافة   والشروط اإلضافية  القواعد  تنطبق هذه  تطبق. 

قمت   إذا  قراء��ا.  ير��  ولذا  الهامة،  الشروط  هذه  إ�� 

بالوصول إ�� ا�خدمة من شبكة تواصل اجتماعية أو قمت  

دمة من منصة أخرى، مثل أبل أو جوجل، فيجب  بتن�يل ا�خ

عليك أيًضا االمتثال لشروط ا�خدمة واالستخدام وكذلك  

 .هذه الشروط 

http://company.zynga.com/legal/community-rules


Accessing our Service: الوصول �خدماتنا: 

To access our Service including for the purpose of 

playing our game(s) or to create an account with 

Us, you may need an account with a social 

network, like Facebook, and, if you are using our 

mobile Service, an account with the company 

that provides your mobile applications, like an 

iTunes account. You may need to update third 

party software from time to time to receive the 

Service and play Tiffany Break’s Games. 

لعب   لغرض  ذلك   �� بما  خدمتنا  إ��  األلعاب  للوصول 

أو إل�شاء حساب لدينا، قد تحتاج إ�� حساب    ا�خاصة بنا

كنت   و�ذا  فيسبوك،  مثل  اجتما��،  تواصل  شبكة  ع�� 

�ستخدم خدمة الهاتف ا�حمول ا�خاصة بنا، فقم بإ�شاء 

ا�حمول   الهاتف  تطبيقات  توفر  ال�ي  الشركة  مع  حساب 

ا�خاصة بك، مثل حساب آي تيونز. قد تحتاج إ�� تحديث  

آلخر  وقت  من  الغ��  ألعاب    برامج  ولعب  ا�خدمة  لتلقي 

 .تيفا�ي بر�ك

We provide the Service. You provide the 

equipment (computer, phone, tablet, etc.) and 

pay any fees to connect to the Internet and app 

stores, or for data or cellular usage to download 

and use the Service. Tiffany Break will not be 

responsible for any device owned / used by the 

Player.  

(الكمبيوتر   املعدات  توفر  وأنت  ا�خدمة،  نقدم  نحن 

أي رسوم   إ�� ذلك) وتدفع  اللو�� وما  والهاتف والكمبيوتر 

لإلتصال باإلن��نت ومتاجر التطبيقات او مقابل استخدام  

واستخدام   لتحميل  ا�خلوي  االستخدام  أو  البيانات 

م  بر�ك  تيفا�ي  ي�ون  لن  جهاز  ا�خدمة.  أي  عن   
ً
سؤوال

 مم�لوك / مستخدم من قبل الالعب. 

Service Changes and Limitations: .قيود ا�خدمة و�غ��ا��ا 

The Service is evolving and We may require that 

you accept updates to the Service as well as to the 

Terms, and Community Rules. From time to time 

we may make you update the game or your 

software to continue to use Our Services. We may 

perform these updates remotely including to 

Tiffany Break software residing on your computer 

or mobile device, without notifying you. 

لك  تحديثات ا�خدمة ح�ن تطورها وكذ  قبول قد نطلب منك  

نطلب منك   املنتدى، من وقت ألخر، قد  الشروط وقواعد 

خدماتنا.   استخدام  ملواصلة  ال��نامج  أو  لعبتك  تحديث 

و�جوز لنا إجراء تلك التحديثات عن �عد بما �� ذلك برنامج  

هاتفك   أو  بك  ا�خص  الكمبيوتر  ع��  املوجود  بر�ك  تو�� 

 ا�حمول دون إخطارك بذلك. 

Tiffany Break reserves the right to stop offering 

and/or supporting the Service or a particular 

game or part of the Service at any time either 

permanently or temporarily, at which point your 

license to use the Service or any part of it will be 

automatically terminated or suspended. If that 

يحتفظ تيفا�ي بر�ك با�حق �� التوقف عن تقديم و/أو دعم  

ا�خدمة أو لعبة معينة أو جزء من ا�خدمة �� أي وقت سواء 

  الغاءبصورة دائمة أو مؤقتھ، وعند هذه النقطة سوف يتم  

أو   
ً
تلقائيا م��ا  جزء  أي  أو  ا�خدمة  إلستخدام  ترخيصك 

بر�ك   تيفا�ي  من  يطلب  ال  ذلك،  حدث  حال  و��  �عليقها. 

اآلخرى   التعو�ضات  أو  الفوائد  أو  املس��دة  املبالغ  تقديم 
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happens, Tiffany Break is not required to provide 

refunds, benefits or other compensation to 

Players in connection with discontinued 

elements of the Service or for virtual goods 

previously earned or purchased. 

السلع   أو  املتوقفة  ا�خدمة  �عناصر  يتعلق  فيما  لالعب�ن 

. اإلف��اضية ال�ي تم كس��ا أو شرا��ا 
ً
 مسبقا

Tiffany Break MAY, IN ITS SOLE DISCRETION 

LIMIT, SUSPEND, TERMINATE, MODIFY, OR 

DELETE ACCOUNTS OR ACCESS TO THE 

SERVICE OR ANY PORTION OF IT AND 

PROHIBIT ACCESS TO OUR GAMES AND SITES, 

AND THEIR CONTENT, SERVICES AND TOOLS, 

DELAY OR REMOVE HOSTED CONTENT AND 

Tiffany Break IS UNDER NO OBLIGATION TO 

COMPENSATE YOU FOR ANY SUCH LOSSES OR 

RESULTS. 

املطلق، تقييد أو �عليق    اك، وفق تقديرهيجوز لتيفا�ي بر�

و�حظر    الغاءأو   م��ا  جزء  أي  أو  ا�خدمة  إ��  الوصول  أو 

الوصول إ�� ألعابنا و مواقعنا و محتو�ا��ا وخدما��ا وأدوا��ا  

وال   املستضاف  ا�حتوى  إزالة  أو  تأخ��ها  تيفا�ي أو    تخضع 

ألي   أو    ال��ام بر�ك  ا�خسائر  تلك  من  أي  عن  لتعو�ضك 

 النتائج. 

Deleting your Account:  :حذف حسابك 

You may stop using the Service at any time and 

may request that We stop making active use of 

your data at any time by following the 

instructions in the Privacy Policy. 

أي وقت و�جوز    �� ا�خدمة  التوقف عن استخدام  يمكنك 

  كلك ان تطلب منا التوقف عن االستخدام النشط لبيانات

 الواردة �� سياسة ا�خصوصية. التعليمات  �� أي وقت باتباع  

6. OWNERSHIP; LIMITED LICENSE 

Games and Service: 

 امللكية وال��خيص ا�حدود  -6

 األلعاب وا�خدمات:

The Service is comprised of works owned by 

Tiffany Break, and it is protected by copyright, 

trademark, trade dress, patent and intellectual 

property and other applicable laws, rules and 

regulations. Tiffany Break owns, has licensed, or 

otherwise has rights to use all of the content that 

appears in the Service. These Terms do not grant 

you or any other party any right, title or interest in 

the Service or any content in the Service. 

بر�ك، ومحمية   لتيفا�ي  أعمال مملوكة  ا�خدمة من  تتألف 

التجار�ة واملظهر التجاري    بواسطة حقوق النشر والعالمات

اآلخرى   القوان�ن  و  الفكر�ة  وامللكية  االخ��اع  و�راءات 

��ا.   املعمول  واللوائح  حقوق  تمتلك  والقواعد  بر�ك  تيفا�ي 

ال   رخص��ا.  أو  ا�خدمة   �� يظهر  الذي  ا�حتوى  استخدام 

تمنحك تلك الشروط أو أي طرف آخر أية حقوق أو ملكية  

 أو أي محتوى خاص ��ا.أو مص�حة فيما يخص ا�خدمة  

http://company.zynga.com/privacy/policy


So long as you abide by these Terms and any 

other rules, including the Community Rules, 

Tiffany Break grants you a non-exclusive, non-

transferable, revocable limited license subject to 

the limitations in these Terms, to access and use 

the Service using a Tiffany Break supported web 

browser or mobile device solely for your own 

non-commercial entertainment purposes. You 

agree not to use the Service for any other 

purpose. 

طاملا أنك تل��م بتلك الشروط وأي قواعد آخرى بما �� ذلك  

  تمنحك  بر�ك    تيفا�ي، فإن  قواعد املنتدى
ً
 محدودا

ً
ترخيصا

غ�� حصري وغ�� قابل للتحو�ل وقابل لإللغاء يخضع لقيود  

تلك الشروط للوصول واستخدام ا�خدمة باستخدام دعم  

ا�حمول   الهاتف  أو  بر�ك  بتيفا�ي  ا�خاص  الو�ب  متصفح 

ا�خاصة بك. وتوافق    ال��فيھ غ�� التجار�ةألغراض  بمفرده  

 ا�خدمة ألي غرض مخالف.  ع�� عدم استخدام

If you violate these Terms, or any of Our other 

terms that apply to you, we may take action 

against you, including permanently disabling 

your account. In addition, you may be breaking 

the law, including violations of Tiffany Break’s 

intellectual property rights. ANY ATTEMPT BY 

YOU TO DISRUPT OR INTERFERE WITH THE 

SERVICE INCLUDING WITHOUT LIMITATION 

UNDERMINING OR MANIPULATING THE 

LEGITIMATE OPERATION OF THE TIFFANY 

BREAK GAME IS A VIOLATION OF TIFFANY 

BREAK POLICY AND MAY BE A VIOLATION OF 

CRIMINAL AND CIVIL LAWS. 

اآلخرى   شروطنا  من  أي  أو  الشروط  هذه  مخالفة  حال   ��

  �� بما  ضدك  إجراء  أي  إتخاذ  لنا  فيجوز  عليك،  املنطبقة 

ذلك �عطيل حسابك بصورة دائمة. و�ضافة إ�� ذلك، ر�ما  

لكية  القانون بما �� ذلك ان��اك حقوق املخالفت  ت�ون قد  

ب ا�خاصة  جانبك    تيفا�يالفكر�ة  من  محاولة  وأي  بر�ك. 

لتعطيل ا�خدمة أو التشويش عل��ا بما �� ذلك ع�� سبيل  

ا�حصر   ال  املشروع  املثال  بالتشغيل  التالعب  أو  زعزعة 

بر�ك   تيفا�ي  وقد  �عد  للعبة  بر�ك  تيفا�ي  لسياسة   
ً
ان��ا�ا

 للقانون ا�جنائي والقانون املد�ي.  
ً
 ي�ون ان��ا�ا

Your Account and Virtual Items:   :ا�حساب ا�خاص بك والعناصر اإلف��اضية 

Regardless of anything to the contrary contained 

elsewhere in these Terms, the Community Rules, 

or any other Feature Terms that apply to features 

you may choose to use, you do not own the 

Account that you create on Our Service, including 

in Our games, and your Account is not your 

property. This also applies to other matters, like 

in-game currency or items, regardless of whether 

أي    �� النظر عن أي �ىيء قد يخالف ذلك وقد ورد  �غض 

قواعد   أو  الشروط  هذه  من  شروط    املنتدىم�ان  أي  أو 

ا�جائز من  ال�ي  املم��ات  ع��  تنطبق  آخرى   لك    إضافية 

تنشئھ   الذي  ا�حساب  تملك  ال  فأنت  استخدامها،  اختيار 

ملكك.   ليس  حسابك  و  ألعابنا   ذلك   �� بما  خدمتنا  ع�� 

 ع�� أمور آخرى مثل العمالت أو العناصر  
ً
و�نطبق هذا أيضا

قد   كنت  إذا  عن  النظر  �غض   ، اللعبة  داخل  املستخدمة 

  ر�حت تلك العناصر �� اللعبة أو قمت �شرا��ا. فإن حسابك

http://company.zynga.com/legal/community-rules


you “earned” those items in a game or 

“purchased” them. Your account and any related 

items are owned by Tiffany Break. Tiffany Break 

gives you a limited license to use your account 

and the related items while We offer the Services. 

وجميع العناصر املتعلقة بھ مملوكة من قبل تيفا�ي بر�ك.  

حسابك   الستخدام  محددة  رخصة  بر�ك  تيفا�ي  يمنحك 

 والعناصر املتعلقة بھ أثناء تقديمنا ا�خدمات.

WE MAY DELETE OR TERMINATE ACCOUNTS 

THAT ARE INACTIVE (I.E., NOT LOGGED INTO) 

FOR 180 DAYS. 

IF YOU WANT US TO DELETE YOUR ACCOUNT, 

YOU CAN DO THE SAME BY FOLLOWING THE 

INSTRUCTIONS IN THE PRIVACY POLICY. 

( أي لم يتم    غ�� النشطةا�حسابات    الغاءيجوز لنا حذف أو  

 يوم.  180��جيل الدخول إل��ا ) ملدة 

القيام   عن    بذلك �� حال أردت منا حذف حسابك يمكنك 

 دة �� سياسة ا�خصوصية. طر�ق اتباع التعليمات الوار 

You are not allowed to transfer Virtual Items 

outside of the Service (i.e., in the “real world”), for 

example by selling, gifting, or trading them. We 

won’t recognize those transfers as legitimate. You 

are not allowed to sub-license, trade, sell or 

attempt to sell in-game Virtual Items for "real" 

money, or exchange Virtual Items for value of any 

kind outside of a game. Any such transfer or 

attempted transfer is prohibited and void, and We 

may terminate your Account because of it in 

addition to any other remedies We may enforce 

against You. 

ا�خدمة   خارج  إ��  اإلف��اضية  العناصر  بنقل  لك  �سمح  ال 

بيع   طر�ق  عن  املثال  سبيل  ع��  الواق��)  العالم   �� أي   )

. لن �ع��ف �عمليات النقل هذه أل��ا غ��  تداولهاالهدايا أو  

مشروعة. وغ�� مسموح لك بال��خيص الفر�� أو مداولة أو  

حق  أموال  بمقابل  اللعبة   �� بيعها  محاولة  أو  أو  بيع  يقية 

استبدال العناصر اإلف��اضية بقيمة من أي نوع آخر خارج  

اللعبة. يحظر أي نقل أو محاولة نقل من هذا القبيل و�عت��  

حسابك �سبب ذلك باإلضافة إ�� أي    الغاءباطلة و�جوز لنا  

 �عو�ضات آخرى قد نفرضها عليك. 

User Content:  :محتوى املستخدم 

If you transmit or upload User Content on the 

Service, you agree that it will be: 

 1 accurate; 

 2 not confidential; 

 3 not in violation of the law; 

 4 not in violation of contractual restrictions 

or other parties’ rights, and that you have 

permission from any other party whose 

إذا قمت بنقل أو تحميل محتوى مستخدم ع�� ا�خدمة ،  

 فإنك توافق ع�� أنھ سي�ون: 

 دقيق  -1

 غ�� سري  -2

 ال ين��ك القانون  -3

األطراف   -4 حقوق  أو  التعاقدية  القيود  ين��ك  ال 

من أي طرف آخر  التصر�ح  اآلخرى، و�أنك تملك  

توجد معلوماتھ ال�خصية أو معلومات آخرى أو  



personal or other information or 

intellectual property is contained within 

the User Content to use it for the purposes 

of the Service; 

 5 free of viruses, adware, spyware, worms or 

other malicious code; 

 6 In compliance with the Tiffany Break 

Community Rules and Tiffany Break 

Privacy Policy. 

ليتم   املستخدم  محتوى   �� فكر�ة  ملكية 

 استخدامها �� أغراض ا�خدمة. 

من الف��وسات أو برامج اإلعالنات املتسللة     خا�� -5

أو أي    اإللك��ونية  دان أو برامج التجسس أو الدي 

 شفرات خبيئة أخرى 

وسياسة   -6 بر�ك  تيفا�ي  منتدى  لقواعد   
ً
امتثاال

 ا�خصوصية ا�خاصة بھ.

Your User Content will be processed by Tiffany 

Break in accordance with its Privacy Policy. 

قبل   من  بك  ا�خاص  املستخدم  محتوى  معا�جة  سيتم 

 
ً
ا�خصوصية ا�خاصة  خصوصيةلسياسة  تيفا�ي بر�ك وفقا

 .��ا

You own your User Content, but you give Tiffany 

Break a perpetual and irrevocable (other than as 

provided below), worldwide, fully paid-up and 

royalty free, non-exclusive, license to use your 

User Content and any modified and derivative 

works thereof in connection with the Service, 

including in marketing and promotions. To the 

extent allowed by applicable laws, you waive any 

moral rights you may have in any User Content 

(like the right to be identified as the author of the 

User Content or the right to object to a certain use 

or modification of that User Content). 

تمنح  إنك   ولكنك  بك  ا�خاص  املستخدم  محتوى  تمتلك 

 دائما وغ�� قابل لإللغاء (بخالف ما هو  
ً
تيفا�ي بر�ك ترخيصا

من   وخا��   
ً
�ليا مدفوع   ،

ً
عامليا أدناه)،  وغ��  االنتماء  مذ�ور 

وأي   بك  ا�خاص  املستخدم  محتوى  الستخدام  حصر�ة، 

أعمال معدلة ومشتقة منھ فيما يتعلق با�خدمة بما �� ذلك 

بھ   �سمح  الذي  ا�حد  إ��  ال��و�جية،  والعروض  التسو�ق 

تتنازل عن أي حقوق جوهر�ة  ��ا، فإنك  املعمول  القوان�ن 

  �� ا�حق  مثل   ) املستخدم  محتوى  من  أي   �� تمتلكها  قد 

��  تحدي ا�حق  أو  املستخدم  �حتوى  كمؤلف  هو�تك  د 

التعديل املعي�ن ع�� محتوى   أو  اإلع��اض ع�� اإلستخدام 

 املستخدم هذا) 

Tiffany Break’s license to your User Content ends 

when you request deletion of your User Content 

by following the instructions in the Privacy 

Policy- stating that you no longer want Tiffany 

Break to use your User Content, with the 

following exceptions: 

ينت�ي ترخيص تيفا�ي بر�ك �حتوى املستخدم ا�خاص بك  

حذ تطلب  عن  عندما  بك  ا�خاص  املستخدم  محتوى  ف 

ا�خصوصية   سياسة   �� الواردة  التعليمات  اتباع    – طر�ق 

وال�ي تنص ع�� أنك لم �عد تر�د من تيفا�ي بر�ك استخدام  

 محتوى املستخدم ا�خاص بك، مع االستثناءات التالية: 
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 1 User Content submitted in response to 

Tiffany Break promotions (which will be 

subject to the terms of the promotion); 

للعروض استجابة  محتو�ات املستخدم املعروضة  

ال��و�جية ا�خاصة بتيفا�ي بر�ك (وال�ي ستخضع  

 لشروط العروض ال��و�جية) 

 2 User Content either shared with others 

which they have not deleted or already 

used publicly as allowed under these 

Terms;  

محتو�ات املستخدم ال�ي تمت مشارك��ا مع آخر�ن  

بحذفھ  ولم   �ش�ل استخدامھ  أو  يقوموا  بالفعل 

 عام كما هو مسموح بھ بموجب هذه الشروط؛ 

 3 User Content subject to a separate 

license with Tiffany Break (which will be 

subject to the terms of such license); and 

محتوى املستخدم الذي يخضع ل��خيص منفصل  

هذا   لشروط  سيخضع  (والذي  بر�ك   تيفا�ي  عن 

 ال��خيص) و 

 4. User Content otherwise exempted from 

such cancellation as per the Tiffany 

Break Privacy Policy. 

�ى بخالف ذلك من  محتوي املستخدم الذي �ستث 

لسياسة    
ً
وفقا اإللغاء  تيفا�ي   خصوصيةهذا 

 بر�ك.

If you request deletion of your User Content we 

will take reasonable steps to remove your User 

Content from active use, which may include 

suppression of your User Content in our systems. 

However, User Content may persist in our 

systems, including back-up copies. We may also 

retain copies of User Content if we are legally 

required to do so. 

ا�خاص بك   �� حال قمت بطلب حذف محتوى املستخدم 

�حذ  املعقولة  ا�خطوات  بإتخاذ  نقوم  محتوى    فسوف 

بك  املستخدم   من    االستخدام من  ا�خاص  والذي  الفع��، 

  �� بك  ا�خاص  املستخدم  محتوى  إلغاء  �شمل  أن  املمكن 

 ع��  
ً
أنظمتنا. ومع ذلك، قد يظل محتوى املستخدم موجودا

اإلحتياطي الن�خ  و�تضمن  ان  ةأنظمتنا  املمكن  ومن   .

كنا   حال   �� املستخدم  محتوى  من  بن�خ   
ً
أيضا نحتفظ 

 بالقيام بذلك.  مطالب�ن 
ً
 قانونيا

When you post your content on the Service such 

as in leaderboards and avatars, we cannot 

guarantee that other Players will not copy what 

you post. TIFFANY BREAK IS NOT RESPONSIBLE 

FOR ANY OTHER PERSON’S USE OR 

APPROPRIATION OF ANY CONTENT OR 

INFORMATION YOU POST IN THE SERVICE.  

All selection of the winners for the virtual 

games is at the sole discretion of Tiffany Break 

and this shall be final and shall not be 

disputed. Tiffany Break shall use leaderboards 

عند �شر ا�حتوى ا�خاص بكم ع�� ا�خدمة كما هو ا�حال  

�� الصفحات املتصدرة واألفاتار، ففي هذه ا�حالة ال يمكننا  

تنشره.   ملا  اآلخر�ن  الالعب�ن  ��خ  عدم  ت�ون  ضمان  ولن 

أو   آخر  �خص  أي  استخدام  عن  مسؤولة  بر�ك  تيفا�ي 

 معلومات تنشرها �� ا�خدمة. اعتماده ألي محتوى أو  

 

 

االف��اضية   األلعاب   �� الفائز�ن  جميع  اختيار  يخضع 

للتقدير املطلق لتيفا�ي بر�ك ويعت�� هذا القرار ��ائًيا ولن 

استخدام   بر�ك  تيفا�ي  ع��  يجب  نزاع.  موضع  يكون 



as reference for selecting the winners. This 

shall be on the email address you have 

provided.   

سيكون   الفائز�ن.  الختيار  كمرجع  املتصدرة  الصفحات 

 لك��و�ي الذي قدمتھ.هذا التقديم ع�� عنوان ال��يد اإل

7. MONITORING USE OF SERVICE AND USER 

CONTENT 

اقبة استخدام ا�خدمة وا�حتوى ا�خاص    -7 مر

 باملستخدم 

We have no obligation to monitor User Content 

and We are not responsible for monitoring the 

Service for inappropriate or illegal User Content 

or conduct by other Players. That said, we have 

the right, in our sole discretion, to edit, refuse to 

post, or remove any User Content. 

مسؤول�ن   ولسنا  املستخدم  محتوى  بمراقبة  ملزم�ن  لسنا 

غ��   املستخدم  بمحتوى  يتعلق  فيما  ا�خدمة  مراقبة  عن 

غ��  ال أو  جانب  لاالئق  من  الصادر  السلوك  أو  قانو�ي 

 الالعب�ن اآلخر�ن.

We may also, at our discretion, choose to monitor 

and/or record your interaction with the Service or 

your communications with Tiffany Break or other 

Players (including without limitation chat text 

and voice communications, if applicable) when 

you are using the Service. 

و/أو   مراقبة  لتقديرنا،  وفًقا  أيًضا،  نختار  أن  املمكن  من 

أو   با�خدمة  يتعلق  فيما  بكم  ا�خاص  التفاعل  ��جيل 

اتصاالتكم مع تيفا�ي بر�ك أو الالعب�ن اآلخر�ن (بما �� ذلك  

رسائل ا�حصر  ال  املثال  سبيل  واالتصاالت   ع��  ا�حادثة 

 الصوتية، إن أمكن) عند استخدامكم ل�خدمة. 

We are not responsible for information, materials, 

products or services provided by other Players 

(for instance, in their profiles). However, if it 

comes to your knowledge that someone is 

violating these Terms or misusing the Service, 

please let Us know sending an email to 

email@sevillefoods.comor contact Us at 

email@sevillefoods.com 

نود إعالمكم بأننا لسنا مسؤول�ن عن املعلومات أو املواد أو  

اآلخر  الالعب�ن  من  املقدمة  ا�خدمات  أو  (ع��  املنتجات  �ن 

صفحا��م   ع��  املنشورة  املعلومات  املثال  سبيل 

ال�خصية). ومع ذلك، �� حالة علمكم بأن �ًخًصا ما ين��ك  

��ىيء   أو  الشروط  إبالغنا  استخدام    هذه  ف����  ا�خدمة، 

إلك��و�ي   ال��يد  ع��  رسالة  إرسال  طر�ق  عن 

.comemail@sevillefoods  ال��يد   ع��  معنا  التواصل  أو  

 . email@sevillefoods.com اإللك��و�ي

8. YOUR DEALINGS WITH OTHER PLAYERS 8-   عامالتكم مع الالعب�ن اآلخر�ن� 

You are responsible for your interactions with 

other Players. If you have a dispute with or are 

offended by another Player, we are not required 

to get involved, but We can if We desire. 

الالعب�ن   مع  تفاعالتكم  مسؤولية  تحمل  عليكم  يجب 

اآلخر�ن. �� حالة وجود نزاع مع العب آخر أو أساء إليكم،  

فسن�ون غ�� مطالب�ن باملشاركة، ولكن يمكننا إذا رغبنا ��  

 ذلك.  

If you have a dispute with or are offended by 

another Player, you release Tiffany Break and its 

�� حالة وجود نزاع مع العب آخر أو �عرضتم لإلساءة من  

�ع  فإنك  بر�كجانبھ،  تيفا�ي  مجلس وموظف��او   في  أعضاء 
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officers, directors, agents, subsidiaries, joint 

ventures, and employees, and all Tiffany Break 

Affiliates from responsibility, claims, demands 

and/or damages (actual or consequential) of 

every kind and nature, whether known or 

unknown, resulting from that dispute / situation 

or connected to that dispute / situation. This 

includes damages for loss of profits, goodwill, use 

or data. 

وموظف��ا    واملشروعات املش��كة ا�خاصة ��ا  اإلدارة، وكال��ا 

املسؤولية  من  بر�ك  لتيفا�ي  التا�عة  الشر�ات    وجميع 

املطالب و/أو األضرار (الفعلية أو الالحقة) من  و املطالبات  و 

معروفة  غ��  أو  معروفة  �انت  سواء  وطبيع��ا  نوع  �ل 

من   الن�اع/  والناتجة  ��ذا  مرتبطة  أو  املوقف  الن�اع/  هذا 

خسارة   عن  الناتجة  األضرار  تحمل  هذا  �شمل  املوقف. 

 األر�اح أو الشهرة أو االستخدام أو البيانات.

9. PROMOTIONS AND PRIZES 9-  العروض ال��و�جية وا�جوائز 

From time to time, we may offer limited time 

promotions in terms of vanity items and real-

world Prizes. Please review the official rules (if 

any) associated with the promotion. They will 

apply in addition to these Terms. 

من وقت  من املمكن تقديم عروض ترو�جية محدودة الوقت  

يتعلق  آلخر   االف��اضيةفيما  العالم   بالعناصر  وجوائز 

وجدت)   (إن  الرسمية  القواعد  مراجعة  ير��  ا�حقيقي. 

املرتبطة بالعروض ال��و�جية، وستطبق باإلضافة إ�� هذه  

 الشروط. 

In addition, from time to time, we may promote 

Prizes.  We are not required to give, and Players 

are not required to accept, any Offer. Vanity Items 

are not transferable, redeemable or exchangeable 

for other things of value, except at our sole 

discretion.  

باإلضافة إ�� ذلك، يجوز لنا من وقت آلخر ال��و�ج ل�جوائز.  

الالعب�ن   ع��  يتع�ن  وال  عرض  أي  بتقديم  مطالب�ن  لسنا 

التفاخر مصط�ح  �عت��  أو    قبولھ.  للتحو�ل  قابل  غ�� 

إال وفًقا  ذات قيمة،  بأشياء أخرى  أو االستبدال  االس��داد 

 لتقديرنا املطلق. 

During the Promotion, we will be granting eligible 

Players to win Prizes. If you accept any Prize, you 

may have to sign a declaration of eligibility and 

liability release, or sign other paperwork in order 

to receive the Prize.  Some Prizes may be subject 

to taxes and other charges, travel, or activities 

outside of the virtual world, all of which will be 

disclosed before you accept the Prize. If you 

accept a Prize you also assume all liability 

associated with the Prize. We or our media, 

production, creative, activation agencies will not 

ال��و للفوز  أثناء العروض  �جية، سنمنح الالعب�ن املؤهل�ن 

التوقيع   إ��  تضطر  فقد  جائزة،  أي  قبول  حالة   �� بجوائز. 

ع�� إقرار باألهلية و�خالء املسؤولية أو التوقيع ع�� أوراق  

أخرى الستالم ا�جائزة. قد تخضع �عض ا�جوائز للضرائب  

العالم  خارج  األ�شطة  أو  السفر  أو  األخرى  والرسوم 

وسيف  قبولك  االف��ا�ىي  قبل  جميًعا  األمور  هذه  عن  �ح 

ا�جائزة. �� حال قبولك ا�جائزة، فإنك تتحمل أيًضا جميع  

و�التنا   أو  نحن  ا�جائزة.  باستالم  املرتبطة  املسؤوليات 

نتحمل   لن  وا�حالية  واإلبداعية  واإلنتاجية  اإلعالمية 

املسؤولية فيما يتعلق بمشا�ل ال�حن وأداء املنتج الفع��  



be responsible for issues with shipping, actual 

product functionality, warranty and damage 

claims for the Prize.  

واملط ا�خاصة والضمان  الناجمة  األضرار  عن  البات 

 با�جائزة. 

10.   10-   

This Promotion starts on 15.11.2022 and ends 

on 31.1.2023 

وستنت�ي ��    2022-11-15��  تبدأ هذه العروض ال��و�جية  

31-1-2023 . 

Eligibility:    :األهلية 

1. Subject to the provisions below, this 

Promotion is open to residents of the 

GCC except Qatar, Lebanon, Jordan, 

Egypt. 

مع مراعاة األح�ام الواردة أدناه، فإن هذا العرض  -1

التعاون   �� دول مجلس  للمقيم�ن  متاح  ال��و��� 

 ا�خلي�� باستثناء قطر ولبنان واألردن ومصر.  

2. Participant shall be required to provide 

proof of identity requested by the 

Company within 3 business days. 

Participants who are less than 18 years 

of age or under the age of majority are 

requested to specify their Guardian 

details. 

الذي   -2 الهو�ة  إثبات  تقديم  املشارك  ع��  يجب 

خالل   الشركة  من  أيام    3تطلبھ  يطلب  عمل. 

سنة أو أقل    18املشارك�ن الذين تقل أعمارهم عن  

ا�خاصة  التفاصيل  تحديد  الرشد  سن  من 

 بالو�ىي عل��م. 

3. Employees / relatives of employees of 

Tiffany Break, Tiffany Break Affiliates, 

their respective importers; distributors 

in countries where the promotion is 

operated and their media, production, 

creative, activation agencies are not 

eligible to participate in the Promotion.  

ي�ون   -3 أو    /موظفيلن  بر�ك  تيفا�ي  أقارب موظفي 

ومستوردي��م  بر�ك  لتيفا�ي  التا�عة  الشر�ات 

ف��ا  �عرض  ال�ي  البلدان   �� واملوزع�ن  املعني�ن 

واإلنتاجية  اإلعالمية  وو�التنا  ال��و���  العرض 

واإلبداعية وا�حالية مؤهل�ن للمشاركة �� العرض 

 ال��و���.  

4. All Players should have played at least 30 

games to be eligible for a Prize. Players 

should present their proof of residency 

within the list of countries mentioned, as a 

precondition for collecting the Prize within 

3 business days when instructed by Tiffany 

األقل   -4 ع��  اجتياز  الالعب�ن  جميع  ع��    30يجب 

لعبة لي�ونوا مؤهل�ن ل�حصول ع�� ا�جائزة. يجب  

��م  ا�خاص  اإلقامة  إثبات  تقديم  الالعب�ن  ع�� 

شرط  باعتباره  املذ�ورة  البلدان  قائمة  ضمن 

خالل   ا�جائزة  ع��  ل�حصول  عمل    3مسبق  أيام 

�عمل   و�الة  أو  بر�ك  تيفا�ي  �عليمات  ع��  بناًء 

 بالنيابة عن تيفا�ي بر�ك. 



Break or agency acting on behalf of Tiffany 

Break.  

11. Entry & Rules: 11 . والقواعد:  الدخول 

1. All Players must be above 13 years old to 

play the game and collect the Prize. All 

games must be played through microsite or 

application 

www.quantabreakfulltimefootball.com, 

which is the official registration and 

promotion entry page. Once submitted, 

entries cannot be revised, supplemented or 

withdrawn. 

 

من   -1 أك��  الالعب�ن  جميع  عمر  ي�ون  أن    13يجب 

��عام   ا�جائزة.    للمشاركة  ع��  وا�حصول  اللعب 

ع��   وتقديم  األلعاب  جميع  �شغيل   املوقعيجب 

التطبيق   أو  املصغر 

www.quantabreakfulltimefootball.com  ،

ل الرسمية  الصفحة  ��  ت�جيل  لو��  واملشاركة 

ال��و�جية التقديم،  العروض  بمجرد  يمكن  ف.  ال 

 .منھ اال��حاب  أو استكمالها أو البنود مراجعة

2. At any stage of the Promotion, if usage of 

unlawful methods or cheating by a 

Participant is discovered, the same will 

result in disqualification and ban of further 

participation, of that Participant from the 

Promotion.  The use of any automated 

software or any other mechanical or 

electronic means that allows an individual 

to automatically enter or participate in the 

Promotion is prohibited.  

أو   -2 قانونية  اكتشاف حدوث أساليب غ��  �� حال 

غش من جانب املشارك �� أي مرحلة من مراحل  

اد هذا  العرض ال��و���، فيسؤدي ذلك إ�� استبع

املشاركة  من  وحظره  العرض  من  املشارك 

أي   أو  اآللية  ال��امج  استخدام  ُيحظر  اإلضافية. 

وسيلة مي�انيكية أو إلك��ونية أخرى �سمح للفرد  

 بالدخول أو املشاركة �� العرض ال��و���. 

3. Invalid entries (late, illegible, incomplete 

and/or corrupt) will not be accepted. The 

Company will not be held responsible for 

lost entries and proof of transmission will 

not be accepted as proof of receipt.  

(املتأخرة، غ�� املقرؤة، غ��   الدخول لن نقبل طلب   -3

. لن تتحمل  ملغًيا) وسيعت��  ةاملكتملة و/أو التالف 

وكذلك  املفقودة    أوراق الدخول الشركة مسؤولية  

 إثبات اإلرسال كدليل ع�� االستالم.  لن نقبل 

4. All Prizes are selected automatically by the 

game application on leaderboard ranking 

on  

(quantabreakfulltimefootball.com) 

�ش�ل تلقائي عن طر�ق جميع ا�جوائز  يتم اختيار   -4

املتصدر�ن   قائمة  من  اللعبة    ع��تطبيق 

)quantabreakfulltimefootball.com ( 

http://www.quantabreakfulltimefootball.com/


 

5. When a Player has won a Prize, he/she will 

be prompted to share and confirm their 

details to either by Tiffany Break or an 

agency on its behalf. 

فوز  -5 عل��ا   عند  عليھ/  فيجب  با�جائزة،  العب 

تيفا�ي  طر�ق  عن  إما  تفاصيلهم  وتأكيد  مشاركة 

 ع��ا.بر�ك أو و�الة بالنيابة 

6. Tiffany Break reserves the right to alter / 

withdraw the Promotion / Services as well 

as change the rules and Prizes at any time 

without prior intimation, including the right 

to amend, cancel, or withdraw in part or full 

all conditions of this Promotion including 

the right to substitute any Prize for an item 

of equal value. The Company will be 

entitled at its sole discretion and subject to 

any applicable law, to terminate or modify 

the Promotion or to modify these Terms at 

any time, by posting the revised Terms at 

quantabreakfulltimefootball.com/terms. 

�حب   -6 �غي��/   �� با�حق  بر�ك  تيفا�ي  تحتفظ 

�غي��  إ��  باإلضافة  ا�خدمات  ال��و���/  العرض 

القواعد وا�جوائز �� أي وقت دون إشعار مسبق  

بما �� ذلك ا�حق بتعديل أو إلغاء أو �حب جزئي 

العرض  ��ذا  ا�خاصة  الشروط  �جميع  ك��  أو 

أي باستبدال  ا�حق  ذلك   �� بما  جائزة    ال��و��� 

وفًقا   للشركة  يحق  متساو�ة.  قيمة  ذات  �سلعة 

بھ  معمول  قانون  أي  ومراعاة  املطلق  لتقديرها 

أو   ال��و���  العرض  ع��  �عديل  إجراء  أو  ف�خ 

�� أي وقت عن طر�ق �شر   �عديل هذه الشروط 

 الشروط املعدلة ع�� ال��يد اإللك���ي 

./termsuantabreakfulltimefootball.comq 

7. The selected winner(s) will be contacted by 

Tiffany Break by email / Mobile supplied by 

the Player. Please ensure that the correct 

and valid email ID as well as the correct 

mobile number is entered; the Player is 

solely responsible for the accuracy of the 

contact details entered. 

الفائز   -7 مع  بواسطةسنتواصل  اختياره  تم   الذي 

تيفا�ي بر�ك ع�� ال��يد اإللك��و�ي /الهاتف املقدم  

من الالعب. ير�� التأكد من إدخال معرف ال��يد  

رقم  إدخال  إ��  باإلضافة  ال�حيح  اإللك��و�ي 

املسؤول   هو  الالعب  و��ون  ال�حيح،  الهاتف 

 الوحيد عن دقة إدخال تفاصيل التواصل. 

8. Tiffany Break’s decision is final regarding 

the selection of winner(s) and no 

correspondence will be entertained in this 

regard. 

�عت�� قرار تيفا�ي بر�ك ��ائًيا فيما يتعلق باختيار  -8

 الفائز ولن يجرى أي مراسالت �� هذا الصدد. 

9. In order to claim the Prize, Winner should 

present a copy of the residency proof, copy 

of the communication between Tiffany 

ع�� الفائز تقديم ��خة   للمطالبة با�جائزة، يجب -9

ب�ن   التواصل  إلثبات  ��خة  اإلقامة،  إثبات  من 

فاز  بأنھ  الفائز  إلخطار  والالعب  بر�ك  تيفا�ي 

http://game.tiffanybreak.com/terms
http://game.tiffanybreak.com/terms


Break and the Player notifying the Winner 

that he/ she has won, and a passport copy or 

a valid I.D confirming resident / citizen 

status in the countries specified as such 

under eligibility. 

با�جائزة و��خة من جواز السفر أو بطاقة هو�ة 

الدول    �� املواطن  املقيم/  حالة  تؤكد  سار�ة 

 ا�حددة ع�� هذا النحو بموجب األهلية. 

10. Name registered by the Player needs to 

match with the name on the ID for claiming 

the Prize, Winner(s) will be solely 

responsible to bear all costs for boarding 

and lodging expenses, transport, duties, 

taxes, approvals and/or other additional or 

incidental costs or expenses which may be 

incurred by the winner to collect and enjoy 

the Prize. 

يجب أن يتطابق األسم امل�جل لالعب مع األسم  -10

با�جائزة،  للمطالبة  الهو�ة  بطاقة   �� املوجود 

عن    
ً
مسؤوال وحده  (الفائزون)  الفائز  سي�ون 

تحمل جميع النفقات ا�خاصة بت�اليف الصعود  

والض والرسوم  والنقل  واملوافقات  اإلقامة  رائب 

و/أو النفقات أو الت�اليف اإلضافية أو العرضية  

ع��   ل�حصول  الفائز  يتكبدها  قد  ال�ي  األخرى 

 ا�جائزة واالستمتاع ��ا.  

11. Winners hereby grant to Tiffany Break, at no 

cost, the unconditional, perpetual right and 

authority to use, publish and broadcast the 

winners name, avatar, country of origin and 

country of residence anywhere in the world, 

for editorial, advertising, promotional, 

marketing and/or other  purposes and in 

any media, their name, image, likeness 

and/or photograph, video  footage or audio 

record taken of them, except where 

prohibited by law. 

بر�ك،   -13 تيفا�ي  هذا  بموجب  الفائزون  يمنح 

دون مقابل، ا�حق الدائم غ�� املشروط والسلطة 

الفائز   اسم  و�ث  و�شر  الستخدام  ال�املة 

واألفاتار ا�خاص بھ و�لد املنشأ و�لد اإلقامة �� أي  

تحر�ر أو إعالن أو ترو�ج  م�ان �� العالم، ألغراض  

أو �سو�ق و/أو غ��ها من األغراض و�� أي وسيلة 

و/أو   أشباههم  صورهم،  أسماؤهم،  إعالمية، 

أو   الفيديو  لقطات  أو  الفوتوغرافية  صور��م 

الت�جيالت الصوتية ال�ي يتم التقاطها لهم، إال ��  

 ا�حاالت ال�ي يحظرها القانون 

12. Prize Collection:  :مجموعة ا�جوائز 

1. A winner selected by the system and 

intimated as such by Tiffany Break or the 

agency on its behalf will need to respond to 

Tiffany Break’s communication via 

email/mobile within 3 business days to 

claim the Prize. The company has complete 

يجب ع�� الفائز الذي يختاره النظام ويشار إليھ  -1

ع�� هذا النحو من جانب تيفا�ي بر�ك أو الو�الة 

بالنيابة ع��ا، الرد ع�� اتصاالت تيفا�ي بر�ك ع�� 

ا�حمول خالل   الهاتف  اإللك��و�ي/  أيام   3ال��يد 

ا�جائزةعمل   الشركة لطلب  لدى  ي�ون  حيث   .



authority to disregard the winner upon 

failing to respond to the Company within 

the time period.  

ع عند  الفائز  لتجاهل  ال�املة  دم  السلطة 

 استجابتھ للشركة خالل الف��ة الزمنية ا�حددة.

2. Tiffany Break has complete authority to 

select winner and upon verification of the 

Player’s gameplay authenticity. We may 

distribute Prizes to highest scorer of the 

game as per the leaderboard at the end of 

the Promotion. 

تيفا�ي بر�ك السلطة ال�املة الختيار الفائز  ي�ون ل -2

  �� الالعب  و�حة  أصالة  من  التحقق  بمجرد 

أع��   ع��  ا�جوائز  توزيع  يمكننا  اللعبة.  ممارسة 

��اية   �� القيادة  لوحة  حسب  اللعبة   �� هداف 

 العرض ال��و���. 

3. A winner can only win one real world Prize 

throughout the Promotion period and will 

not be eligible to win any Prize after that.  

حقيقة   -3 جائزة  ع��  ا�حصول  فقط  للفائز  يمكن 

واحدة �� العالم طوال ف��ة العرض ال��و��� وال 

 يمكنھ الفوز بأي جائزة حقيقية �عد ذلك. 

13. General Terms of Promotion   13 للعروض ال��و�جية عامة ال شروط  ال 

1. By entering this Promotion, the Player 

warrants that he or she has read and agree to 

abide by these Terms. 

ال��و���،   -1 العرض  هذا   �� الدخول  بمجرد 

الشروط   هذه  قرأ  قد  أنھ  الالعب  يضمن 

 ووافق ع�� االل��ام ��ا.

2. If for any reason this Promotion is not 

capable of being carried on as planned, due 

to without limitation infection by 

any computer virus, bugs, tampering, 

unauthorized intervention, fraud, 

technical  failure, act of God, war (whether 

or not declared), political coup 

or  insurrection, rebellion, labor dispute, fire, 

epidemic, storm, flood, typhoon,  explosion, 

legal enactment, government directive, 

order or regulation, any law  or regulation 

having force of law or any other reason or 

cause beyond the  control of Tiffany Break, 

which corrupts or affects the administration 

security, fairness or integrity or proper 

conduct of this Promotion, Tiffany Break, to 

ع��   -2 ال��و���  العرض  هذا  تنفيذ  �عذر  إذا 

النحو املقرر ألي سبب من األسباب، �سبب  

اإلصابة ع�� سبيل املثال ال ا�حصر بف��وس  

أو غ��    حاسو�ي  تدخل  أو  العبث  أو  بخلل 

مصرح بھ أو تزو�ر أو عطل ف�ي أو عمل من  

أعمال القدر أو حرب (سواء أعلن ع��ا أم ال)  

أو   عما��  نزاع  أو  سيا�ىي  تمرد  أو  انقالب  أو 

حر�ق أو و�اء أو عاصفة أو فيضان أو إعصار  

أو انفجار أو �شريع قانو�ي أو توجيھ أو أمر  

قانو  أي  أو  لها أو الئحة ح�ومية  أو الئحة  ن 

قوة القانون أو أي سبب آخر أو سبب خارج  

ع��   يؤثر  أو  و�فسد  بر�ك،  تيفا�ي  سيطرة 

أو   الن�اهة  أو  العدالة   أو  اإلداري  األمن 

ال��و���.   العرض  لهذا  السليم  السلوك 

تحتفظ تيفا�ي بر�ك، إ�� أق�ىى حد �سمح بھ  

أو �عليق   أو �عديل  إلغاء   �� با�حق  القانون، 



the  fullest extent permitted by law, reserves 

the right in its sole discretion to  cancel, 

terminate, modify or suspend this 

Promotion and to disqualify any  Participant 

who tampers with the Promotion and/or the 

entry process. To the fullest extent permitted 

by law, IFFCO is not responsible for any 

problems or technical malfunction of any 

telephone network or lines, computer on-

line systems, servers, or providers, computer 

software and/or equipment, failure of any e-

mail account or any combination thereof. 

ال��و��� وعدم أهلية أي مشارك  هذا العرض  

عملية  و/أو  ال��و���  بالعرض  �عبث 

إ��   مسؤولة،  غ��  إيف�و  شركة  الدخول. 

أق�ىى حد �سمح بھ القانون، عن أي مشا�ل  

خطوط   أو  شبكة،  أي   �� فنية  أعطال  أو 

أو   املباشرة،  ا�حواسيب  نظام  أو  هاتفية، 

أو   ا�خدمات،  أو مقدمي  ا�خدمة،  حواسيب 

ت ا�حواسيب، أو أي عطل  برامج و/أو معدا

�� أي حساب من حسابات ال��يد اإللك��و�ي  

 أو أي مجموعة م��ا. 

3. The Company shall not be liable for any loss 

or damage whatsoever which is suffered 

(including but not limited to indirect or 

consequential loss) or for any death or 

personal injury suffered or sustained as 

consequence of participation in the 

Promotion, except for any liability which 

cannot be excluded by law. 

أو   -3 أي خسارة  الشركة مسؤولة عن  ت�ون  ال 

ضرر مهما �ان قد تم تكبده (بما �� ذلك ع��  

املباشرة    سبيل املثال ال ا�حصر ا�خسارة غ��

إصابة   أو  وفاة  أي  عن  أو  الالحقة)  أو 

نتيجة   تكبدها  أو  لها  التعرض  تم  �خصية 

أية  باستثناء  ال��و���،  العرض   �� املشاركة 

بموجب   استبعادها  يمكن  ال  مسؤولية 

 القانون.

4. The decision(s) of Tiffany Break in 

connection with all matters relating to the 

Promotion shall be final and non-

appealable. 

ي�ون قرار (قرارات) تيفا�ي بر�ك فيما يتعلق   -4

بالعرض   الصلة  ذات  املسائل  بجميع 

 ال��و��� ��ائية وغ�� قابلة للطعن.

14 COPYRIGHT NOTICES/COMPLAINTS 14- إشعارات/ش�اوى حقوق الطبع والنشر 

We respect the intellectual property rights of 

others and ask that you should, too. We reserve 

the right to terminate any Player's access to the 

Service if we determine that the Player is a "repeat 

infringer." We do not have to notify the Player 

before we do this. We also accommodate and do 

نحن نح��م حقوق امللكية الفكر�ة لآلخر�ن ونطالبكم بذلك  

  �� با�حق  نحتفظ  كما  إ��    الغاءأيضا.  العب  أي  وصول 

ا�خدمة إذا قررنا أن الالعب هو "ان��اك متكرر". وال يجب  

�ستوعب   أننا  كما  بذلك.  القيام  قبل  الالعب  إخبار  علينا 

حقوق   أ�حاب  �ستخدمها  ال�ي  القياسية  الفنية  التداب�� 

 الطبع والنشر �حماية موادهم وال نتدخل ف��ا. 



not interfere with standard technical measures 

copyright owners use to protect their materials. 

15. FEEDBACK 15--  املالحظات 

Sometimes, we may request your feedback on 

certain features through a promotion or our 

customer insights program. Any feedback you 

provide at Our request through a promotion or 

program is subject to the rules of the specific 

promotion or program. 

حيان، قد نطلب مالحظاتك حول م��ات معينة  �� �عض األ 

من خالل العرض ال��و��� أو برنامج رؤى العمالء ا�خاص  

بنا. وأي مالحظات تقدمها بناء ع�� طلبنا من خالل العرض  

ال��و��� أو أي برنامج آخر تخضع لقواعد العرض ال��و���  

 أو ال��نامج ا�حدد. 

16. WARRANTY DISCLAIMER; SERVICES 

AVAILABLE ON AN “AS IS WHERE IS” BASIS 

إخالء املسؤولية عن الضمان؛ ا�خدمات   -16

 "ع�� حال��ا و�� م�ا��ااملتوفرة ع�� أساس "

USE OF THE SERVICE IS AT YOUR SOLE EXPENSE 

AND RISK. IT IS PROVIDED ON AN "AS IS 

WHERE IS" BASIS. TO THE EXTENT PERMITTED 

BY APPLICABLE LAW, TIFFANY BREAK AND ANY 

TIFFANY BREAK AFFILIATE MAKE NO 

WARRANTIES, CONDITIONS OR OTHER TERMS 

OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, 

ABOUT THE SERVICES. TIFFANY BREAK AND 

ANY TIFFANY BREAK AFFILIATE DISCLAIM ANY 

WARRANTIES OF TITLE OR IMPLIED 

WARRANTIES, CONDITIONS OR OTHER TERMS 

OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, 

QUIET ENJOYMENT OR FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE. 

استخدام ا�خدمة ي�ون ع�� نفقتك ال�املة وقدرتك ع��  إن  

  ع�� حال��ا و�� م�ا��ا  ها ع�� أساس "ا�خاطرة، و�تم تقديم

تقدم   ال  بھ،  املعمول  القانون  بھ  �سمح  حد  أق�ىى  إ��   ."

تيفا�ي بر�ك أو أي شركة تا�عة لتيفا�ي بر�ك أي ضمانات، 

أو شروط، أو أي بنود أخرى من أي نوع سواء �انت صر�حة  

أو ضمنية �شأن ا�خدمات تخ�� الشركة املسؤولة عن أي  

ق امللكية، أو الضمانات املتعددة، أو  ضمانات خاصة بحقو 

أو   االن��اك،  �عدم  ا�خاصة  األخرى  البنود  أو  الشروط، 

لغرض   املالءمة  أو  ال�امل،  االنتفاع  أو  للتسو�ق،  القابلية 

 مع�ن. 

17. LIMITATIONS; WAIVERS OF LIABILITY 17-   عن املسؤوليةالتنازل  ا�حدود؛ 

YOU ACKNOWLEDGE THAT TIFFANY BREAK 

AND THE TIFFANY BREAK AFFILIATES ARE NOT 

LIABLE: 

لها غ��   التا�عة  بر�ك والشر�ات  تيفا�ي  أن شركة  تقر  أنت 

 مسؤولة عن: 

(1) for any indirect, incidental, special, exemplary 

or consequential damages, including for loss of 

profits, loss of business, goodwill or data, in any 

أو   )1( عرضية،  أو  مباشرة،  غ��  أضرار  أي 

ذلك    �� بما  الحقة،  أو  مثالية،  أو  خاصة، 

خسارة األر�اح، أو فقدان العمل، أو السمعة  



way whatsoever arising out of the use of, or 

inability to use, the Service; or 

األش�ال التجار�ة، أو البيانات، بأي ش�ل من  

عدم   أو  ا�خدمة  استخدام  عن  الناشئة 

 القدرة ع�� استخدامها؛ أو 

(2) for the conduct of third parties, including 

other Users of the service and operators of 

external sites. 

The risk of using the Service and external sites 

rests entirely with you as does the risk of injury 

from the Service, Prizes and external sites. 

ذلك   )2(  �� بما  الثالثة،  األطراف  سلوك 

املواقع   ومشغلو  ا�خدمة  مستخدمو 

  �� ا�خاطرة  مسؤولية  تقع  ا�خارجية. 

استخدام ا�خدمة واملواقع ا�خارجية بال�امل  

من   ا�حاصلة  اإلصابة  أخطار  وكذلك  عليك 

وا ا�خدمة،  واملواقع  استخدام  �جوائز 

 ا�خارجية. 

 

To the fullest extent allowed by any law that 

applies, the disclaimers of liability in these terms 

apply to all damages or injury caused by the 

Service or Prizes, or related to use or enjoyment 

of, or inability to use or enjoy, the Service or 

Prizes, under any cause of action in any 

jurisdiction, including, without limitation, actions 

for breach of warranty, breach of contract or tort 

(including negligence). 

و��� أق�ىى حد �سمح بھ أي قانون ينطبق، تنطبق حاالت  

ا�خاصة بتلك الشروط ع�� جميع األضرار  إخالء املسؤولية  

أو اإلصابات الناجمة عن ا�خدمة، أو ا�جوائز، أو املتعلقة  

باستخدامها، أو التمتع ��ا، أو عدم القدرة ع�� استخدام  

أو التمتع، با�خدمة أو ا�جوائز تحت أي سبب من أسباب  

الدعوى �� أي والية قضائية، بما �� ذلك، ع�� سبيل املثال  

ا�حص الضرر  ال  أو  العقد  أو  بالضمان  اإلخالل  دعاوى  ر، 

 (بما �� ذلك الضرر). 

You agree and accept that your sole remedy to 

any damages or injury caused by the Service or 

Prizes, or related to use or enjoyment of, or 

inability to use or enjoy, the Service or Prizes, 

under any cause of action in any jurisdiction, 

including, without limitation, actions for breach 

of warranty, breach of contract or tort (including 

negligence) shall be limited to deletion of your 

account. 

تقبل وتوافق ع�� أن ي�ون التعو�ض الوحيد عن أي أضرار  

أو    أو ا�جوائز،  أو  ا�خدمة  استخدام  عن  ناجمة  إصابات 

ع��   القدرة  عدم  أو  ا�جوائز  أو  ا�خدمة  باستخدام  تتعلق 

أسباب   من  سبب  أي  تحت  ��ا،  التمتع  أو  استخدامها 

الدعوى �� أي والية قضائية، بما �� ذلك، ع�� سبيل املثال  

أو   العقد  خرق  أو  بالضمان  اإلخالل  إجراءات  ا�حصر،  ال 

 ما �� ذلك اإلهمال) مقصورا ع�� حذف حسابك. الضرر (ب

18. INDEMNITY 18-  التعو�ض 

If you use or misuse the Service, or if you violate 

these Terms or any other applicable rules, 

�� حالة استخدام ا�خدمة أو إساءة استخدامها، أو �� حالة 

ان��اك هذه الشروط أو أي قواعد أخرى مطبقة، بما �� ذلك  



including the Community Rules or Feature Terms, 

and that results in loss or damage or in a claim or 

liability against Tiffany Break or any Tiffany Break 

Affiliate, you agree to indemnify, defend and hold 

harmless Tiffany Break and/or the Tiffany Break 

Affiliate (which means you agree to compensate 

Tiffany Break and/or the Tiffany Break Affiliate on 

a "dollar for dollar" basis for that loss, damage, 

claim or liability, including, without limitation, 

compensating Tiffany Break and/or the 

applicable Tiffany Break Affiliate for our legal fees 

or expenses. If Tiffany Break or the Tiffany Break 

Affiliate wants to, they are allowed to take 

exclusive charge of the defense of any case on 

which you are required to compensate or 

reimburse them, and it will be at your expense. 

You also have to cooperate in Tiffany Break’s 

and/or the Tiffany Break Affiliate’s defense of 

these cases. Tiffany Break and/or the Tiffany 

Break Affiliate will use reasonable efforts to let 

you know if they learn of any claim on which you 

have to compensate and/or reimburse them. This 

will apply even if you stop using the Services 

and/or if your account is deleted. 

قواعد ا�جمع أو الشروط ا�خاصة، مما أدى إ�� خسارة أو  

ضرر �� مطالبة أو مسؤولية ضد شركة تيفا�ي بر�ك أو أي  

فإنك توافق ع�� �عو�ض تيفا�ي بر�ك أو  شركة تا�عة لها،  

الشركة التا�عة لها والدفاع ع��ا و�عفاء مسؤولي��ا (وهو ما  

�ع�ي موافقتك ع�� �عو�ض تيفا�ي بر�ك أو الشركة التا�عة 

أو   ا�خسارة  تلك  عن  دوالر"  مقابل  "دوالر  أساس  ع��  لها 

الضرر أو املطالبة أو املسؤولية القانونية، بما �� ذلك، ع��  

بيل املثال ال ا�حصر، �عو�ض تيفا�ي بر�ك و/أو الشر�ات  س

التا�عة لها السار�ة عن الرسوم القانونية ع�� النفقات. إذا  

أرادت تيفا�ي بر�ك أو الشر�ات التا�عة لها، �سمح لهما بتو��  

منك   مطالب  قضية  أي  عن  ا�حصر�ة  الدفاع  مسؤولية 

منك مطالب  نفقتك.  ع��  ذلك  وسي�ون  ع��ا،    التعو�ض 

الشر�ات   أو  بر�ك  تيفا�ي  شركة  دفاع   �� املشاركة  أيضا 

التا�عة لها �� تلك القضايا. وستبذل شركة تيفا�ي بر�ك أو  

الشر�ات التا�عة لها جهودا معقولة إلخبارك بمجرد علمهم  

�عو�ضهم،  أو  ع��ا  التعو�ض  عليك  مطالبة  أي  بوجود 

استخدام   عن  التوقف  حالة   �� ح�ى  ذلك  ينطبق  وسوف 

 ت و/أو �� حالة حذف حسابك.  ا�خدما

19. APPLICABLE LAW 19-  املعمول بھ القانون 

These Terms and the Services and Prizes are 

governed by the laws of UAE.  

دولة  لقانون  وا�جوائز  وا�خدمات  الشروط  هذه  تخضع 

 اإلمارات العر�ية املتحدة. 

20. VENUE FOR LEGAL DISPUTES 20-  القانونيةمقر الن�اعات 

In case of any dispute or difference in respect of 

or in connection with the offer herein, the 

decision of the Company shall be final and 

binding on all concerned. All disputes will be 

�� حالة وجود أي نزاع أو خالف فيما يتعلق بالعرض أو ذو  

�جميع   وملزما  ��ائيا  الشركة  قرار  ي�ون  بھ،  األطراف  صلة 

. ستخضع جميع الن�اعات للوالية القضائية الوحيدة  املعنية

 ية املتحدة فقط. وا�حصر�ة �حاكم د�ي �� اإلمارات العر�



subject to the sole and exclusive jurisdiction of 

Dubai Courts in United Arab Emirates only. 

 

21. ASSIGNMENT 21 _ التنازل 

We may give our rights, or Our obligations, under 

these Terms, Feature Terms, Community Rules, or 

our Privacy Policy to any person or entity at any 

time with or without your consent. You may not 

give your rights or your obligations under these 

Terms, Feature Terms, Community Rules, or our 

Privacy Policy without first getting Tiffany Break’s 

written consent, and any attempt to do so without 

our consent is void. 

روط  الشهذه  أو ال��اماتنا بموجب  أن �عطي حقوقنا  يجوز  

ا�خاصيةو  املنتدى و   شروط  سياساتنا   أو   قواعد 

أو   �خص  ألي  وقت  ا�خصوصية  أي   �� دون    و أكيان 

حقوقك    موافقتكم، �عطي  إال  ال��امايجوز  بموجب  تأو  ك 

ا�خاصيةو الشروط    هذه املنتدىو   شروط    أو   قواعد 

 
ً
أوال ا�حصول  دون  ا�خصوصية  موافقة  سياساتنا  ع��   

بر�ك   تيفا�ي  من  دون    وأي مكتو�ة  ذلك  لفعل  محاولة 

 فقتنا �عد باطل.موا

22. ENTIRE AGREEMENT 22 _امل االتفاق�  

These Terms, and any other policies or rules We 

reference in these Terms, make up the entire 

agreement between you and Us relating to the 

subject matter of these Terms, and supersede any 

and all prior understandings relating to the 

subject matter of these Terms, whether those 

prior understandings were electronic, oral or 

written, or whether established by custom, 

practice, policy or precedent, between you and 

Us. 

  �ش�� إل��ا   الشروط وأي سياسات أخري أو قواعدهذه  تمثل  

االتفاقالشروط    هذه��   ي  �امل  فيما  و�يننا  تعلق  بينك 

و   هذهوضوع  مب أي  الشروط  التفاهمات    وجميعتحل محل 

بموضوع   املتعلقة  �انت    الشروط  هذه السابقة  هذه  سواء 

كتابية   أو  شفاهية  أو  إلك��ونية  السابقة  أو  التفاهمات 

 سواء  
ُ
سابقة   �انت  �عادة أو ممارسة أو سياسة أو�شئت  ا

 بينك و�ينا. 

23. LANGUAGE OF THE TERMS 23 _  لغة الشروط 

If We provide a translated version of these Terms, 

Feature Terms, the Community Rules, the Tiffany 

Break Privacy Policy, or any other terms or policy, 

it is for informational purposes only. If the 

translated version means something different 

than the English version, then the English 

meaning will be the one that applies. 

و شروط  مة من هذه الشروط  �� حال تقديمنا ��خة م��ج

املنتدىو ا�خاصية   ا�خصوصية    والسياسات  قواعد 

شروط  بتا�خاصة   أي  أو  بر�ك  أويفا�ي  إنھ   سياسة  أخري 

تحمل    فقط،إعالمية    ألغراض امل��جمة  الن�خة  �انت  إذا 

الن�خة  سيتم تطبيق  ف عن الن�خة اإلنجل��ية  مع�ي مختل

   اإلنجل��ية

24. NO WAIVER 24 _  التنازل عدم  



If we do not enforce a provision of these Terms, 

Feature Terms, the Community Rules, or our 

Privacy Policy, that does not waive our right to do 

so later. And, if we do expressly waive a provision 

of these Terms, Feature Terms, the Community 

Rules, or our Privacy Policy that does not mean it 

is waived for all time in the future. Any waiver by 

Us must be in writing and signed by Us to be 

legally binding. 

عدم   حالة  الشروط  ��  هذه  أح�ام  ةوشروط  تطبيق 

  ، فإن أو سياساتنا ا�خصوصية  قواعد املنتدى أو    ا�خاصية

ال �ع�ي  ال  الحًقا  هذا  حقوقنا  عن  حالة  تنازل  تنازلنا و�� 

و  الشروط  هذه  عن  ا�خاصيةصراحة    وقواعد   شروط 

ا�خصوصية  املنتدى   سياساتنا  التنازل  أو  �ع�ي  ال  ذلك 

املستقبل  �جميع    �� أن    وأياألوقات  يجب  قبلنا  من  تنازل 

 قانونا.  لزمعد ٌم ليُ ا وموقع من قبلنا ي�ون كتابيً 

25. NOTICES 25 _ شعارات اإل 

We may notify you by posting something on 

www.tiffanybreak.com, or in the Tiffany Break 

game(s) you play, and sending you an e-mail or 

using other ways of communicating with you 

based on the contact information you provide to 

Us. 

ن �شر   خطركم قد  طر�ق  ع��  عن  �ىيء 

 www.tiffanybreak.com   �� تيفا�ي بر�ك    أو ألعاب لعبة    أو

إلك��و�ي   بر�د  إرسال  أو ع��  تلع��ا  أو استخدام طرق  ال�ي 

للتواصل   ع��  آخري  بناًء  ال�ي معكم  االتصال  معلومات 

 تقدمها لنا. 

26. EQUITABLE REMEDIES 26 _  حل منصف 

You agree that given the unique and irreplaceable 

nature of the rights granted and obligations made 

under these Terms and the Community Rules, if 

you breach these Terms, Feature Terms, 

Community Rules and/or our Privacy Policy, or 

intend to breach these Terms, Feature Terms, 

Community Rules or Privacy Policy, money 

damages alone will not be enough to repair the 

harm to Tiffany Break. Therefore, Tiffany Break 

may seek injunctive or other equitable relief (e.g., 

get a court order to make you stop doing 

whatever you’re doing that is causing harm) if 

you breach or intend to breach these Terms, 

Feature Terms, Community Rules or our Privacy 

البديل ع��ا  ال�ي  إ�� الطبيعة الفر�دة و   ع�� أنھ بالنظر تتفق  

املتعهد  االل��امات  و  املمنوحة  هذه    ل�حقوق  بموجب  ��ا 

ط  �ذه الشرو اإلخالل �و�� حالة    ى قواعد املنتدالشروط و  

ا�خاصية  و املنتد و   شروط  سياساتنا  و/أو  ى  قواعد 

أو   ��  ا�خصوصية  �النية  الشروط  اإلخالل  شروط  و �ذه 

املنتد و    ا�خاصية ا�خصوصية    أوى  قواعد  لن  و سياسات 

التعو�ضية عن  ت�ون   الضرر    األضرار �افية إلصالحاملبالغ 

�حق   ولذلك  تيفا�يبالذي  �س��  بر�ك  بر�ك  تيفا�ي    قد 

زجر�ة  ع��    ل�حصول  من  أو  أوامر  ذلك  �عو�ض  غ�� 

ا�حصول ع�� حكم من ا�حكمة    مثالع�� سبيل  (  منصف 

تفعلھ   ما  �ل  عن  تتوقف  الضرر)  يجعلك  لك  إذا  ويسبب 

باإلخالل   تنوي  قمت  كنت  �أو  أو  اإلخالل  الشروط  �ذه 

ا�خاصية املنتدى أو    شروط  سياسات   قواعد  أو 

�شر أي سند أو    تيفا�ي بر�ك  يتع�ن ع��  ال    ا�خصوصية  و

 يم دليل ع�� األضرار.ضمان أو تقد

http://www.tiffanybreak.com/
http://www.tiffanybreak.com/


Policy and Tiffany Break does not have to post 

any bond or surety or submit proof of damages. 

You agree to limit your claims to claims as limited 

by Section 17 (Limitations; Waivers of Liability). 

And, you agree not to seek injunctive or equitable 

relief or otherwise seek to stop Us from operating 

any aspect of the Service or any Tiffany Break 

Game. 

ا�حددة    مطالباتك للمطالبات  إنك توافق ع�� أن ي�ون حد 

القسم   جانب  املسؤولية)  ؛  (القيود   17من  من  اإلعفاءات 

�عو�ض  أو  أوامر زجر�ة  ل�حصول ع��    �س��  إالتوافق ع��  و 

من �شغيل أي جانب من    نعناخالف ذلك �س�� مل منصف أو  

 تيفا�ي بر�ك. لجوانب ا�خدمة أو أي لعبة 
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