
Privacy Policy

المقدمة والموافقة

أو"نحن"أو"نحن"أو"Flash"إجماالًإلیھا(یشارلھاالتابعةوالشركاتFlashبھاتجمعالتيالطریقةھذهالخصوصیةسیاسةتصف
جمیعذلكفي(بماFlashتطبیقخاللمنومعالجتھاومشاركتھاواستخدامھاوحمایتھاوتخزینھاالشخصیةمعلوماتكبنا")"الخاصة
یمكنالتيالشخصیةالتعریفمعلوماتیعنيالشخصیة""المعلوماتمصطلحوالخدمة.الصلة)ذاتواألدواتوالمواقعالفرعیةالمجاالت

تطبیقإلىالوصولعندمنكالشخصیةالمعلوماتFlashیجمعالمعني.الفردھویةمنللتأكداستخدامھاویمكنمعینبفردترتبطأن
Flashتطبیقعلىحسابوإنشاء،كمستخدمالتسجیلعند،الحصرالالمثالسبیلعلى،ذلكفي(بماواستخدامھماوالخدمةFlash،
األخرى).FlashتطبیقاتوسیاساتالعمیلالتفاقیةوفًقاالمؤھلینالبائعینمنُصنعالمشتریاتثمنلدفعFlashتطبیقاستخداموعند

اإلجراءاتعلىصراحًةتوافقفإنك،الشخصیةبمعلوماتكFlashوتزویدوالخدمةFlashتطبیقواستخدامإلىالوصولخاللمن
واستخدامھاوحمایتھاومعالجتھاالشخصیةمعلوماتكبجمعFlashقیاموعلىھذهالخصوصیةسیاسةفيالموضحةوالممارسات

ومشاركتھا وفًقا بشروط سیاسة الخصوصیة ھذه.

4القسمبأحكاماإلخاللعدممعالخاص.لتقدیرھاوفًقاوقتأيفيFlashبواسطةوتعدیلھاھذهالخصوصیةسیاسةتحدیثیتمقد
تطبیقعلىالتعدیالتنشرفورساریةFlashأدخلتھاالتيالتعدیالتستصبح،ھذهالخصوصیةسیاسةمنالخصوصیة)سیاسة(تحدیث
Flashتطبیقاستخدامفياستمراركسیشكلأخرى.طریقةبأيبھاإبالغكأوFlashعلىالصریحةموافقتكإلیھوالوصولوالخدمة
الخصوصیةسیاسةلشروطوفًقاومعالجتھاومشاركتھاواستخدامھاوحمایتھاوتخزینھاالشخصیةمعلوماتكجمعفيFlashاستمرار
الخصوصیةسیاسةعلىتعدیالتأيعنلإلعالنبانتظامFlashتطبیقمنالتحققعلىFlashبرنامجیشجعكالمعدلة./المحدثة

الخاصة بنا.

علىالمنشورةاألخرىالسیاساتوجمیعھذهالخصوصیةوسیاسةالعمیلاتفاقیةمراجعةعنالوحیدالمسؤولأنكعلىوتوافقتدركأنت
.Flashتطبیق

في سیاسة الخصوصیة ھذه ، یجب أن تحمل المصطلحات غیر المعرفة ھنا المعاني المعطاة لھا بموجب اتفاقیة العمیل.

Flashبواسطةجمعھاتمالتيالمعلومات

معلوماتكبجمعFlashیقومأجلھامنالتي(األغراض3القسمفيعلیھاالمنصوصلألغراضالشخصیةمعلوماتكFlashیجمع
المقدمةوالخدمةFlashتطبیقتوفیرأجلومنھذهالخصوصیةسیاسةمنومعالجتھا)ومشاركتھاواستخدامھاوتخزینھاالشخصیة

وتحسینھا باستمرار بذلك.

یلي:ما،الحصرالالمثالسبیلعلى،Flashبواسطةمنكجمعھایتمالتيالشخصیةالمعلوماتأنواعتشمل

تطبیقفيالتسجیل/حسابإنشاءعندتقدمھامعلوماتأيونخزننتلقىالحساب:وإنشاءالتسجیلعندجمعھایتمالتيالمعلومات
Flash.تطبیقفيتسجیلكمنكجزءFlash،الالمثالسبیلعلى،ذلكفيبما،معینةشخصیةبمعلوماتتزویدنامنكسُیطلب

الحصر ، ما یلي:
اسمك (االسم األول واسم العائلة) ؛●
؛الخاص)لتقدیرهوفًقاFlashبواسطةللتحققیخضعقد(الذياإللكترونيالبریدعنوان●



رقم الھاتف المحمول؛●
عنوان؛●
جنس؛●
إثبات ھویة ساري المفعول (على سبیل المثال في شكل بطاقة ھویة وطنیة أو جواز سفر) ؛ و●
.Flashیطلبھاقدأخرىتعریفیةمعلوماتأومیالدكتاریخمثلعنكاإلضافیةالمعلوماتبعض●

:الدفعأداةمعلومات2.2.2
المثالسبیلعلىذلكفيبماالدفعوسیلةبمعلوماتتزویدنامنكسُیطلب،للخدمةاستخدامكوقبلFlashتطبیقفيتسجیلكمنكجزء

وFlashبواسطةمقبولةمؤھلةأخرىدفعطریقةأيتفاصیل)2(،الخصمبطاقة/البطاقةتفاصیلرصیدك)1(یلي:ماالحصرال
وجدت).(إنالدفعطریقةأو/والصلةذاتاالئتمان/الخصمببطاقةتتعلقأخرىمعلوماتأي)3(

،إلیھوالوصولFlashلتطبیقاستخدامكحولالمعلوماتمنمعینةأنواعوتخزینبجمعتلقائًیانقومتلقائًیا:جمعھایتمالتيالمعلومات
واستخدامھما.والخدمةFlashتطبیقمعتفاعلكحولالمعلوماتمنوغیرھاالمعامالتمعلوماتذلكفيبما

تتضمن المعلومات األخرى التي یتم جمعھا تلقائًیا ، على سبیل المثال ال الحصر ، ما یلي:

:معرفات الجھاز
المتصفحونوعالتشغیلنظاموإصدارالجھازنوع،الحصرالالمثالسبیلعلى،ذلكفيبما،بالجھازالخاصةالمعلوماتبجمعنقوم

معرفاتترتبطأنیجب.Flashتطبیقإلىبالوصولخاللھمنتقومالذيالجھازعلىالمستخدمةالمحمولالھاتفوشبكةوإصداره
الجھاز بحساب الفالش الخاص بك على تطبیق الفالش.

:معلومات موقع الجھاز
الموقعحولالمعلوماتومعالجةبجمعتلقائًیانقومفإننا،استخدامھأوFlashتطبیقإلىبالوصولقمتإذا،جھازكأذوناتعلىبناًء

تطبیقاتبرمجةواجھةذلكفيبما،الجھازموقعلتحدیدمختلفةتقنیاتنستخدم.Flashمنصةإلىللوصولالمستخدمللجھازالفعلي
موقع جھازك.

،جھازكموقعإلىFlashتطبیقوصولرفضأو/وتعطیلخاللمنجھازكموقعمعلوماتإلىوصولنافياالشتراكإلغاءیمكنك
لك.متاحةغیرFlashتطبیقمیزاتبعضیجعلقدبذلكالقیامأنمنالرغمعلى

نشاط المستخدم وبیانات تسجیل الدخول:

تمالتيالبیانات/المعلوماتتتضمنواستخدامھما.والخدمةFlashتطبیقإلىالمستخدمدخولبتسجیلالمتعلقةالبیاناتبجمعنقوم
الحصر:الالمثالسبیلعلى،الصددھذافيFlashبواسطةجمعھا
وتاریخوالتسجیل،بكالخاصةاالعتمادوبیانات،اإللكترونيبریدكعنوانذلكفي(بمابكالخاصةالدخولتسجیلمعلومات●

إنشاء الحساب ، وسجالت محاوالت تسجیل الدخول الناجحة وغیر الناجحة) ؛
تفاصیل المعامالت التي تم إبرامھا والمشتریات التي دفعتھا من خالل تطبیق الفالش ؛●
أو/وللخدمةاستخدامكعنتنشأمكافآتأونقدياستردادشكلفيبكالخاصFlashحسابفيالمقیدةالمبالغسجالت●

؛Flashتطبیقإلىالجددللمستخدمیندعوتك
؛Flashتطبیقخاللمنسابًقامعھمتعاملتالذینالمؤھلینالبائعینسجالت●
؛باإلنترنتبكالخاصالجھاز/الكمبیوترجھازلتوصیلالمستخدم)IP(اإلنترنتبروتوكولعنوان●
؛)ISP(بكالخاصاإلنترنتخدمةمزود●



إعدادات المنطقة الزمنیة بجھازك ؛●
؛Flashلتطبیقزیاراتكمنزیارةلكلوالوقتالتاریخطابع●
معلومات المالحة و●
مقاییس الجھاز ، مثل وقت استخدام الجھاز ، واستخدام التطبیق ، وبیانات االتصال ، وأي أخطاء أو حاالت فشل في األحداث.●

:ملفات تعریف االرتباط والتقنیات المشابھة

لتخزینالفریدةالمعرفاتمنوغیرھااالرتباط"تعریف"ملفاتتقنیةنستخدم،الویبومواقعالمحمولالھاتفتطبیقاتمنالعدیدمثل
یتمالتيالمرور)وكلمةالمستخدماسم(مثلالبیاناتمنصغیرةأجزاءعلىتحتوينصیةملفاتھياالرتباط"تعریف"ملفاتتفضیالتك.

لناتسمحجھاز./كمبیوترلشبكةاستخدامكأثناءبكالخاصالجھاز/الكمبیوترجھازلتحدیدُتستخدموالتيجھازكأومتصفحكإلىنقلھا
االستعراضمحفوظات،الحصرالالمثالسبیلعلى،ذلكفي(بماالمعلوماتمنمعینةأنواععلىبالحصولاالرتباطتعریفملفات

االرتباطتعریفملفاتنستخدمنحن.Flashتطبیقإلىالجھازأوالویبمتصفحیصلعندمابك)الخاصالمستخدمواسموتفضیالتك
معلوماتأيعننستخدمھاالتياالرتباطتعریفملفاتتكشفالتفضیالتك.تذكرخاللمنFlashتطبیقعلىتجربتكلتحسین

شخصیة عنك.

سیاسةمناالرتباط)تعریف(ملفات8القسمإلىالرجوعیرجى،بناالخاصةاالرتباطتعریفملفاتسیاسةحولالمعلوماتمنلمزید
الخصوصیة ھذه.

ذلكفيبما،أخرىعامةمصادرأو/وخارجیةجھاتمنعنكإضافیةشخصیةمعلوماتنتلقىقدأخرى:مصادرمنمعلومات
المؤسسات المالیة والبنوك والمؤسسات الحكومیة و / أو الھیئات العامة األخرى.

ومعالجتھاواستخدامھاومشاركتھاوتخزینھاالشخصیةمعلوماتكبجمعFlashیقومأجلھامنالتياألغراض

نجمع معلوماتك الشخصیة ونخزنھا ونستخدمھا ونشاركھا ونعالجھا ، من بین أشیاء أخرى ، لألغراض التالیة:

؛Flashتطبیقإلىالوصولبإمكانیةتزویدك.1
توفیر الخدمة لك وتمكینك من إجراء مدفوعات بدون تالمس باستخدام خدمات الدفع ؛.2
؛بكالخاصFlashحسابباستخدامتبدأھاأوبھاتسمحالتيالمدفوعاتمعالجةتمكینأجلمنالدفعتعلیماتإرسال.3
خدماتباستخدامأخرىمدفوعاتوأيللمعامالتالمحددةQRرموزباستخدامالمؤھلینللبائعینمدفوعاتإجراءمنتمكینك.4

الدفع ؛
تقدیم دعم العمالء لك ؛.5
؛Flashتطبیقخاللمنبھاقمتالتيالمدفوعاتوتفاصیلبسجالتتزویدك.6
السماح بإضفاء الطابع الشخصي وتقدیم خدمات ومنتجات أفضل لك ؛.7
تقدیم خدمات ذات صلة بموقعك ؛.8
؛Flashتطبیقإلىللوصولواستخدامكخدمتناوتحسینقیاس.9

؛والخدمةFlashتطبیقإدارةوتحسینالمستخدماتجاھاتتحلیل.10
منع األنشطة غیر القانونیة واالحتیال وأنشطة البرید العشوائي باإلضافة إلى تزویدك بمنصة آمنة ومأمونة ؛.11
ضمان االمتثال لاللتزامات القانونیة و / أو التنظیمیة ؛.12
بموجببذلكالقیامإلىنضطرحیثأخرىثالثةأطرافأوالحكومیةالوكاالتأوالقانونإنفاذلوكاالتمعلوماتعناإلفصاح.13

تحقیقمعنتعاونعندما؛للقانونلالمتثالالشخصیةمعلوماتكعنالكشفمناُیطلبحیث؛مشابھقانونيإجراءأومحكمةأمر
الماديالضررلمنعضروريالشخصیةمعلوماتكعنإفصاحناأنالنیةحسناعتقادلدینایكونعندماأوالقانونإلنفاذمستمر



؛أخرىاتفاقیات،العمیلالتفاقیةمحتملانتھاكفيللتحقیقأوبھمشتبھقانونيغیرنشاطعنلإلبالغأو،المالیةالخسارةأو
؛غیرھمأومستخدمیناأوFlashوسالمةوممتلكاتحقوقحمایةأو

؛FlashتطبیقعلىFlashبواسطةالمنشورةاألخرىوالسیاساتھذهالخصوصیةوسیاسةالعمیلاتفاقیةوتنفیذصیاغة.14
استكشاف األخطاء وإصالحھا.15
؛والخدمةFlashلتطبیقالمستخدمیناستخدامكیفیةفھم.16
القیام بالكشف عن االحتیال ؛.17
تحسین تطبیق الفالش والخدمات.18
اتخاذ إجراءات قانونیة أو إجراءات أخرى ؛ و.19
تزویدك برسائل البرید اإللكتروني الترویجیة والتسویقیة والتحقق من المعلومات التي تقدمھا لنا..20

تحدیث سیاسة الخصوصیة

یقللأوالتزاماتكمنیزیدمماھذهالخصوصیةسیاسةعلىتعدیلبأيإشعاًراإلعطائكتسعىسوفFlashأنعلىوتوافقتقرأنت
لشركةیجوزأنھعلىوتوافقتقرأنتھذه.الخصوصیةسیاسةلشروطوفًقاجوھري")("تعدیلھذهالخصوصیةسیاسةبموجبحقوقك

Flash،وقتأيفياألخرىالمحددةموافقتكدونجوھریةتعدیالتتعدالتعدیالتإجراء،مسؤولیةأيودونالخاصلتقدیرھاوفًقا
.Flashتطبیقعلىبالتعدیلإشعارنشرطریقعنفوريوبأثر

إلىالوصولوعدمبكالخاصFlashحسابحذففیرجى،المحدثة/المعدلةالخصوصیةبسیاسةااللتزامعلىتوافقالكنتإذا
موافقتكسیشكلإلیھوالوصولFlashتطبیقاستخدامفياستمراركإناستخدامھ.فياالستمرارأوفیھالتسجیلأوFlashتطبیق

الصریحة على شروط سیاسة الخصوصیة المعدلة / المحدثة.

الوصول إلى معلوماتك الشخصیة ومراجعتھا وتعدیلھا

معلوماتكتغیرتإذافالش.تطبیقفيبكالخاصالفالشحسابقسمفيوتعدیلھاومراجعتھاالشخصیةمعلوماتكإلىالوصولیمكنك
أودقیقةغیرأومكتملةغیرأوقدیمةكانتأو،Flashتطبیقعلىصحیحغیربشكلتقدیمھاتمأو،األشكالمنشكلبأيالشخصیة

إلىالوصولخاللمناالقتضاء)(حسبالفورعلىتصحیحھاأوالشخصیةمعلوماتكتحدیثعلیكیجب،األشكالمنشكلبأيمضللة
العمالء.بدعماالتصالطریقعن،ذلكمنبدالًأوFlashتطبیقفيبكالخاصالفالشحسابقسم

علىالعربیةمصرجمھوریةوخارجداخلومعالجتھاھذهالخصوصیةلسیاسةوفًقاعنكنجمعھاالتيوالبیاناتالمعلوماتتخزینیتمقد
التياألغراضلتحقیق(أ)مطلوب:ھوكماوالخدمةFlashلتطبیقاستخدامكانتھاءوبعدأثناءالشخصیةبمعلوماتكسنحتفظآمنة.خوادم

لاللتزام(ج)؛واللوائحللقانونلالمتثال(ب)؛ھذهالخصوصیةسیاسةفيعلیھالمنصوصالنحوعلىالمعلوماتجمعتمأجلھامن
تحقیقاتأيفيللمساعدة(و)؛االحتیاللمنع(ھـ)؛التقنیةوإصالحھااألخطاءاستكشافلمتطلبات(د)؛والمراجعةالمحاسبةبمتطلبات

قانونیة ؛ و (ز) اتخاذ اإلجراءات القانونیة أو أي إجراءات أخرى یسمح بھا القانون بخالف ذلك.

الكیانات التي سنشارك معھا معلوماتك الشخصیة

لـالتابعةالشركاتأو/والفرعیةالشركاتمعھذهالخصوصیةلسیاسةوفًقاجمعھاتمالتيللمستخدمینالشخصیةالمعلوماتنشارك
Flashأجلھامنالتي(األغراض3القسمفيعلیھاالمنصوصاألغراضلتحقیقضروریةتكونقدالتياألخرىالثالثةاألطرافومع
أنھعلىھذابموجبوتوافقتقرأنتھذه.الخصوصیةلسیاسةالشخصیة)معلوماتكویعالجیشارك،ویستخدمھویخزنھFlashیجمع

یجوز لنا مشاركة معلوماتك الشخصیة على النحو التالي:



تتمالتيالمدفوعاتمعالجة)1(إلجراءاألصولحسبمرخصةكیاناتتوظیف،الخاصلتقدیرناوفًقا،لنایجوزالدفع:معالجةكیانات
إلىالوصولبإمكانیةالمذكورةالكیاناتتتمتع).الحالة.(حسبالدفعأنظمةأو/والدفعخدماتتوفیر)2(وFlashتطبیقباستخدام

بالقوانینااللتزامالمعنیةالكیاناتعلىیتعینأخرى.ألغراضاستخدامھالھایجوزالولكنوظائفھاألداءالالزمةالشخصیةالمعلومات
واللوائح التي تحكم حمایة البیانات.

وتقدیمالوظائفألداء،العربیةمصرجمھوریةوخارجداخل،آخرینوأفرادشركاتنوظفنحن:الثالثةاألطرافمنالخدماتمقدمو
وتحلیلالفحصعملیاتمنوغیرھاالخلفیةفحوصاتوإجراءالسحابيالتخزینالخدماتھذهعلىاألمثلةتشملعنا.نیابةالخدمات
المعلوماتإلىالوصولبإمكانیةھؤالءخارجیةلجھاتالتابعونالخدماتمقدمویتمتعواإلعالن.التسویقخدماتوتقدیمالبیانات

االلتزامالثالثةاألطرافمنالخدماتمقدميعلىیتعینأخرى.ألغراضاستخدامھالھمیجوزالولكنوظائفھمألداءالالزمةالشخصیة
بالقوانین واللوائح التي تحكم حمایة البیانات.

Flashلـالتابعةوالشركاتاألخرىفالشمجموعةشركاتمعبیاناتك/معلوماتكنشاركقد:المجموعةوشركاتالتابعةالشركات
والموجودة داخل وخارج جمھوریة مصر العربیة.

معلوماتتكون،المعامالتھذهمثلفيأخرى.خدماتأوأعماًالنشتريأونبیعقد،أعمالناتطویرنواصلبینما:األعمالتحویالت
خصوصیةسیاسةأيفيعلیھاالمنصوصواألحكامللشروطخاضعةتظلولكنھاالمنقولةالتجاریةاألصولأحدعامبشكلالمستخدم
ستكون،أساسيبشكلأصولھجمیعأوFlashعلىالحصولحالةفي،أیًضاذلك).خالفعلىالمستخدمیوافقلم(مامسبًقاموجودة

معلومات المستخدم أحد األصول المنقولة.

؛بكالخاصالدفعمبلغ)3(؛ھاتفكرقم)2(؛الكاملاسمك)1(التالیة:البیاناتمنأيمشاركةلنایجوز:المؤھلونالتجار/البائعون
باستخداممؤھلینتجار/بائعینأليمشتریاتأيدفعأثناءالمؤھلینالتجار/البائعینمع،الدفعوقتفيموقعك)5(و؛الدفعوقت)4(

خدمات الدفع.

(أ)أجلمنمناسبعنھااإلفراجأننعتقدعندمااألخرىالشخصیةوالمعلوماتالحسابعنبالكشفنقوم:وغیرھاFlashحمایة
الھیئاتأوالتنظیمیةالھیئاتأوالمختصةالمحاكمأوالقانونإنفاذسلطاتإلىالمعلوماتعناإلفراجذلكفي(بماللقانوناالمتثال
حقوقحمایة(ج)واألخرىوالسیاساتواالتفاقیاتھذهالخصوصیةوسیاسةالعمیلاتفاقیةتطبیقأوفرض(ب)؛العامة)أوالحكومیة
االحتیال.منللحمایةاألخرىوالمؤسساتالشركاتمعالمعلوماتتبادلذلكیتضمنغیرھم.أومستخدمیناأوFlashوسالمةوممتلكات

علىللموافقةفرصةلدیكوستكون،خارجیةجھاتمععنكشخصیةمعلوماتمشاركةعندإشعاًراستتلقى،أعالهمذكورھومابخالف
مشاركة معلوماتك الشخصیة.

التسویق واالتصال

التطبیقداخلاإلخطارأوالقصیرةالرسائلأواإللكترونيالبریدعبرمعكبالتواصلقیامناعلىوتوافقصراحةھذابموجبتوافقأنت
ألنھنظًرابالخدمة.المتعلقةاألخرىالمعامالترسائلوتسلیمتسجیلكلتأكید،أخرىأموربینمن،والخدمةFlashبتطبیقیتعلقفیما
تطلبأنیمكنك،ذلكومعالرسائل.ھذهفياالشتراكإلغاءمنتتمكنالفقد،ھذهالمعامالترسائللكنقدمأنلنابالنسبةالضروريمن
إلیكالمرسلاإللكترونيالبریدفياالشتراكإلغاءارتباطفوقالنقرطریقعنوقتأيفيإلیكتسویقیةمراسالتإرسالعنالتوقفمنا

أو عن طریق التواصل مع دعم العمالء.

قد تتلقى منا اتصاالت تسویقیة واتصاالت أخرى إذا كنت:



طلبت ھذه المعلومات منا ؛ أو●
والخدمة.Flashتطبیقإلىوالوصولاستخدام●

ملفات تعریف االرتباط

علىللتعرفاالرتباط")تعریف"ملفاتباسممجتمعةإلیھا(یشاراألخرىوالتقنیاتوالبكسلاالرتباطتعریفملفاتنستخدمنحن
وألغراضاألساسیةوالخدماتبالمیزاتوتزویدك،تفضیالتك/اھتماماتكعنالمزیدومعرفة،وتتبعھنشاطكأوجھازكأومتصفحك

إضافیة ، بما في ذلك:
؛الخدمةواستخدامFlashتطبیقإلىالدخولتسجیلعندعلیكالتعرف●
تتبع التفضیالت المحددة الخاصة بك ؛●
؛والخدمةFlashتطبیقلتحسینوالتشخیصاتاألبحاثإجراء●
كشف ومنع النشاط االحتیالي ؛ و●
تحسین األمن.●

على،بذلكبكالخاصالمستعرضسمحإذابعضھاأوبناالخاصةاالرتباطتعریفملفاتكلرفضأورفضفيدائًماالحریةمطلقلك
.Flashلتطبیقاستخدامكأو/وعملمعیتعارضقدبذلكالقیامأنمنالرغم

العمالء.بدعماالتصالیرجى،Flashتطبیقیستخدمھاالتياالرتباطتعریفملفاتنوعحولالمعلوماتمنلمزید

حمایة معلوماتك الشخصیة

لحمایةالالزمةاالحتیاطاتنتخذالعربیة.مصرجمھوریةخارجالشخصیةمعلوماتكنقلعلىتوافقفإنك،الشخصیةبمعلوماتكبتزویدنا
نقلنافيبھاالمعمولواللوائحبالقوانینوسنلتزمبھالمصرحغیرالكشفأواالستخدامأوالوصولمنالشخصیةمعلوماتكجمیع

لمعلوماتك الشخصیة خارج جمھوریة مصر العربیة.

المستخدمینبیاناتلحمایةFlashیسعىأنیجب،ذلكومعالشخصیة.معلوماتكخصوصیةضمانیمكنناوالآمًناوسیًطالیساإلنترنت
باستخدام أفضل معاییر وممارسات األمان.

تریدمرةكلفي،Flashتطبیقلمتطلباتوفًقا،نفسكعلىوالمصادقةبكالخاصةاالعتمادوبیاناتالمستخدماسمإدخالعلیكیجب
.FlashتطبیقخاللمنالمدفوعاتوإجراءالمعامالتوإتمامبكالخاصFlashحسابإلىالوصولفیھا

بكالخاصةالمروركلمةبتحدیثنوصينوعھا.منفریدةخاصةوأحرفوأحرفأرقامباستخدامبعنایةبكالخاصةاالعتمادبیاناتاختر
بشكل متكرر.

ال تشارك اسم المستخدم و / أو بیانات االعتماد الخاصة بك مع أي شخص.

علىFlashتطبیقفيبكالخاصالفالشحسابقسمبخالفFlashتطبیقعلىمكانأيفيشخصیةمعلوماتأيبنشرقیامكسیكون
إلیھ.والوصولFlashلتطبیقاستخدامكتعلیقإلىیؤديوقدالخاصةمسؤولیتك



بیاناتتغییرمنوالتأكدالفورعلىالعمالءبدعماالتصالفیرجى،بكالخاصةاالعتمادبیاناتأوالمستخدماسماختراقبشأنقلًقاكنتإذا
.FlashتطبیقفيبكالخاصFlashحسابقسمإلىالدخولتسجیلطریقعنبكالخاصةاالعتماد

األحكام العامة

منللتأكداستخدامھایمكنالحیث،شخصیةمعلوماتأنھاعلىالشخصیةغیرالبیاناتأوالمصدرمجھولةالمعلوماتFlashیعتبرال
ھویة فرد معین.

مستخدمینأومؤھلینبائعینأيمعالشخصیةمعلوماتكمشاركةعندنضمنھاوالالشخصیةمعلوماتكخصوصیةفيالتحكمیمكنناال
آخرینمستخدمینأو/والمؤھلینالبائعینمعالشخصیةمعلوماتكمشاركةعندالحذرتوخيعلىنشجعكلذلك،Flashلتطبیقآخرین

لـ تطبیق الفالش.

إلىبصلةتمتالوالتيبھاویحتفظونآخرونفیھایتحكمخارجیةلجھاتتابعةویبمواقعإلىروابطعلىFlashتطبیقیشتملقد
Flashالخصوصیةلسیاساتتخضعفسوف،الثالثةاألطرافبھذهالخاصةالویبمواقعإلىالوصولأوبربطقمتإذااإلطالق.على
أوخدماتھاأومحتواھاأوالمواقعھذهعلىمصادقةالثالثالطرفبمواقعارتباطأيیعتبرالالمذكورة.الثالثالطرفبمواقعالخاصة

ضماًنا بأن ھذه المواقع ستكون خالیة من الفیروسات أو غیرھا من العناصر ذات الطبیعة المدمرة.

علىتوافقفإنكوبالتالي،السریة")("المعلوماتالناسلعامةالمعروفةغیربالخدمةأولناالتابعةبالجھاتأوبناتتعلقمعلوماتتتلقىقد
معقولبشكلضروريھومابقدرفقطالسریةالمعلوماتستستخدمأنت(ب)،لناحصرًیاملًكاالسریةالمعلوماتجمیعستظل(أ)أن:

آخر.شخصأليالسریةالمعلوماتعنتفصحلن(ج)و،Flashلتطبیقالشخصيواستخدامكإلیھاوالوصولللخدمةالستخدامك

سیاسةأحكامأوالعمیلاتفاقیةینتھكمحتوىإرسالأوفیھامرغوبغیررسائلإلرسالبناالخاصةاالتصالأدواتاستخداملكیجوزال
التصیدوھجماتوالفیروساتفیھاالمرغوبغیرالرسائلمنللتحققیدوًیانصفیھاوقدالرسائلبفحصتلقائًیانقومھذه.الخصوصیة

وغیرھا من األنشطة الضارة أو المعامالت غیر القانونیة أو المحظورة.

حسابقسمفيالخصوصیةإعداداتمنالتحققیرجى،إضافیةمعلوماتعلىللحصولأوبالخصوصیةمتعلقةأسئلةأومسائلألي
Flashالعمالء.بدعماالتصالأوبكالخاص


