
COMMUNITY RULES املنتدى  قواعد 
These community rules (“Rules”) 
govern use of the Tiffany Break and 
‘Quanta’ mark and product’s online 
game by Seville Products LLC/ 
Seville Products LLC Br (Group 
Company of International Food 
Stuffs Co (“IFFCO”)) ( together 
referred to as “Tiffany Break”, “we”, 
“us”, or “our”). If there is any 
conflict between these Rules and the 
Terms of Service, the Terms of 
Service will prevail. The terms that 
are capitalized in these Rules and 
defined in the Terms & Conditions of 
Service, shall have the meaning 
provided in that document. If you 
violate these Rules, we may take 
action against you including 
immediate termination of your 
Account. 

  عالمة   استخدام  ("القواعد")  هذه  املنتدى  قواعد  تحكم

  بواسطة  اإلن��نت  ع��  املنتج   ولعبة  "�وانتا"  و  بر�ك  تيفا�ي

  (إحدى   ذ.م.م  سيفيل  منتجات   فرع  ذ.م.م/   سيفيل  منتجات 

  (اف�و)  الغذائية  للمواد   الدولية  الشركة   مجموعة  شر�ات

  أو   " لنا"  وأ   "نحن"  أو  "بر�ك  تيفا�ي"  بــــ  مجتمع�ن  امإل��  (�شار

  وشروط   القواعد  هذه  ب�ن  �عارض  أي  وجود   حالة  ��   ). "لدينا"

  لمصط�حات ل  ي�ون   أن  جبي  .ا�خدمة  شروط  �سود   ،ا�خدمة

  شروط   ��   وا�حددة   القواعد  هذه  ��   كب��ة   بحروف  املكتو�ة

  إذا   املستند.   هذا  ��  عليھ  املنصوص  املع�ى  ا�خدمة  وأح�ام

 ��   بما  ضدك  إجراء   اتخاذ   لنا  فيجوز   ،  القواع  هذه  ان��كت

 �حسابك.  الفوري اإل��اء ذلك

1. Follow the Law, the Tiffany Break 
Terms of Service, Feature Terms, 
and these Rules. 
You agree you will not, under any 
circumstances: 

1.   
ً
  وشروط   بر�ك  تيفا�ي  خدمة  وشروط   للقانون   اتباعا

 القواعد.  وهذه  ا�خاصية
  الظروف،   من  ظرف  أي  تحت  تقوم،   لن  أنك  ع��  توافق  فإنك

 ي��: بما

A Use the Service, intentionally or 
unintentionally, in connection 
with any violation of any 
applicable law or regulation, or 
do anything that promotes the 
violation of any applicable law 
or regulation; or 

فيما    -أ   قصد،  غ��  عن  أو  قصد  عن  ا�خدمة،  استخدام 

أو   ��ا،  ان��اك ألي قانون أو الئحة معمول  بأي  يتعلق 

القيام بأي �ىيء ��جع ع�� ان��اك أي قانون أو الئحة 

 معمول ��ا؛ أو 

B Engage in any act that Tiffany 
Break deems in its sole 
discretion to be in conflict with 
the spirit or intent of the Service, 
including but not limited to 

�عت��   -ب   �� أي عمل  لتقديرها  االنخراط  بر�ك وفًقا  تيفا�ي  ه 

ا�خاص يتعارض مع روح أو نية ا�خدمة، بما �� ذلك  

التالعب   أو  التحايل  ا�حصر  ال  املثال  سبيل  ع�� 



circumventing or manipulating 
the Terms of Service, these 
Community Rules, the Feature 
Terms, the Privacy Policy, game 
rules, game mechanics or other 
policies. 

وشروط   هذه  ا�جتمع  وقواعد  ا�خدمة  �شروط 

ا�خصوصية    ا�خاصية أو  و وسياسة  اللعبة  قواعد 

 آليات اللعبة أو السياسات األخرى. 

You agree that you will: 
       Abide by all of the 

commitments you make to any 
other third party platform 
providers, such as Apple or 
Google (each a “Platform”), 
Facebook or Gmail 
(“authentication provider”) 
including without limitation 
any terms relating to payment 
that you may make through the 
Platforms or otherwise. In the 
event of any conflict between 
these Terms and the applicable 
Platform’s terms regarding 
such payments, the applicable 
Platform’s terms prevail. 

 سوف:  أنك  ع�� توافق أنت
  مزودي   من  أي  تجاه  ��ا  تتعهد   ال�ي  االل��امات  بجميع  تتقيد

  جوجل   أو   أبيل  مثل   ،   خارجية  جهات   من  األساسية  األنظمة

  أو  فيسبوك  أو  األسا�ىي")  "النظام  باسم  م��ما  �ل  إ��  (وُيشار

 ال  املثال  سبيل  ع��  ذلك  ��  بما  املصادقة")  ("مزود   جيميل

  خالل   من  ��ا  تقوم  قد  بالدفع  تعلقت  شروط  أي  ا�حصر،

  هذه   ب�ن  �عارض  أي  وجود   حالة  و��   ذلك.  غ��  أو  املنصات

  ��ذه   يتعلق  فيما   ��ا   املعمول   املنصة  وشروط  الشروط

 ��ا.  املعمول  املنصة شروط  �سود  ، املدفوعات

2. Account Creation and Use. The 
following rules govern the creation 
and use of your account: 

 التالية   القواعد  تحكم  واستخدامھ.  ا�حساب  إ�شاء  -2

 واستخدامھ:   حسابك إ�شاء

A       You must not have more than 
one account, per platform or 
social network, at any given 
time, and must not create an 
account using a false identity 
or information, or on behalf of 
someone other than yourself; 

  أو  منصة  ل�ل  واحد،  حساب  من  أك��  لديك  ي�ون   أال  يجب  -أ

  وقت،  أي  ��  االجتما��،  التواصل  مواقع  شبكة

  أو   هو�ة  باستخدام  حساًبا  تن�ىئ  أال  و�جب

 غ��ك؛ آخر �خص عن نيابة أو مز�فة، معلومات

B You must not sub-license, rent, 
lease, sell, trade, gift, bequeath 
or otherwise transfer your 
account or any Virtual Items 
associated with your account to 

خيص أو تأج�� أو بيع أو تجارة أو إهداء  يجب أال تقوم ب��   -ب  

اف��اضية   عناصر  أي  أو  حسابك  نقل  أو  تور�ث  أو 

من   كتا�ي  إذن  دون  �خص  أي  إ��  بحسابك  مرتبطة 

و�عت��   نقل  محاولة  أو  نقل  أي  يحظر  بر�ك؛  تيفا�ي 



anyone without Tiffany Break’s 
written permission; any such 
transfer or attempted transfer is 
prohibited and void; and 

 باطلة. 

C  You must not access or use an 
account or Virtual Items that 
have been sublicensed, rented, 
leased, sold, traded, gifted, 
bequeathed, or otherwise 
transferred from any account 
without Tiffany Break’s 
permission. 

  عناصر  أو  حساب  استخدام  أو   إ��  الدخول   لك   يجوز   ال  -ج

  أو   تأج��ها  أو   الباطن  من   ترخيصها  تم  اف��اضية

 بأي  نقلها  أو   تور���ا  أو   إهدا��ا  أو   تداولها  أو   بيعها

 بر�ك.  تيفا�ي إذن دون  حساب أي من  آخر ش�ل

3. Collection and Publication of 
Personal Information. 
You agree that you will not, under 
any circumstances: 

 ال�خصية. املعلومات  و�شر  جمع -3
افق  أنت   من   ظرف  أي  تحت   تقوم،  لن  أنك  ع��  تو

 ي��: ماب الظروف، 

A       Try to get login information of 
or access an account belonging 
to other player(s). 

  أو   الدخول   ��جيل  معلومات  ع��  ا�حصول   محاولة  -  أ

 آخر�ن.  العب�ن يخص حساب إ�� الدخول 



 

B Collect or harvest other user’s 
content or information. 

 و معلومات مستخدم آخر. جمع محتوى أ -ب 

C  Upload or transmit or attempt 
to upload or transmit, without 
Tiffany Break’s express written 
permission, any material that 
acts as a passive or active 
information collection or 
transmission mechanism, 
including, without limitation, 
clear graphics interchange 
formats ("gifs"), 1x1 pixels, web 
bugs, cookies or other similar 
devices or technologies by 
whatever name called 
(sometimes referred to as 
"spyware," "passive collection 
mechanisms" or "pcms"). 

  مادة   أي  إرسال  أو   تحميل   محاولة  أو  إرسال  أو   تحميل   -ج

 أو   السلبية  املعلومات  نقل  أو  �جمع  �آلية  �عمل

  ا�حصر،   ال  املثال  سبيل  ع��  ذلك،  ��  بما  النشطة،

 اف"  آي  ("��  الوا�حة  الرسومات  تبادل   تنسيقات

،  1x1  ،عر�ف   ملفات  أو   الو�ب  أخطاء  بكسل�  

  املماثلة   التقنيات   أو  األجهزة   من   غ��ها  أو   االرتباط

  التجسس"   "برامج   باسم  أحياًنا  ��اإل  (�شار  اسم  بأي

  صر�ح  كتا�ي  إذن  بدون   السل�ي)  التجميع  "آليات  أو

 بر�ك. تيفا�ي من

4. Offensive or Infringing Content. 
You agree that you will not, under 
any circumstances: 

 ا�خالف. أو  امل��يء ا�حتوى  .4
افق  أنت   من   ظرف  أي  تحت   تقوم،  لن  أنك  ع��  تو

 ي��: بما الظروف، 
A       Post any content that is abusive, 

threatening, obscene, 
defamatory, libelous, or 
racially, sexually, religiously, 
otherwise objectionable or 
offensive; or violates any 
applicable law or regulation. 

  أو   �شه��ي   أو  فاحش  أو  مهدد   أو  م�ىيء  محتوى   أي  �شر  -  أ

  أو   فيھ  مرغوب   غ��  أو   دي�ي   أو  جن�ىي  أو  عنصري 

 ��ا.  معمول  الئحة أو قانون  أي  ين��ك 

B       Post any content that contains 
nudity, violence, or offensive 
subject matter or that contains 
a link to such content; 

  موضوع   أو  عنف  أو  عري   ع��  يحتوي   محتوى   أي  �شر  -  ب

 ا�حتوى  هذا ملثل رابط  ع�� يحتوي  أو  م�ىيء

C Harass, abuse, or harm, or 
advocate or incite harassment, 
abuse or harm of another 
person, group, including 

ضايقة أو اإلساءة أو األذى، أو الدعوة أو التحر�ض ع��  امل  -ج

املضايقة أو اإلساءة أو اإلضرار ��خص أو مجموعة 

ا�حصر   ال  املثال  سبيل  ع��  ذلك   �� بما  أخرى، 



without limitation Tiffany Break 
employees and/or customer 
service representatives;  

 موظفي تيفا�ي بر�ك و / أو ممث�� خدمة العمالء

D       Post content that infringes or 
violates some else’s rights or 
otherwise violates the law; or 

  القانون   ين��ك   أو  اآلخر�ن  حقوق   ين��ك   محتوى   �شر  -  د 

 أو   ؛ أخرى  بطر�قة

E  Impersonate any other person, 
including without limitation, a 
Tiffany Break employee. 

 سبيل   ع��  ذلك   ��   بما  آخر،  �خص  أي  �خصية  انتحال  -  ه

 بر�ك.  تيفا�ي موظفي  أحد ا�حصر، ال املثال

5. Commercial Activity. 
You agree that you will not, under 
any circumstances: 

 التجاري. النشاط  .5
  الظروف،   من  ظرف  أي  تحت  تقوم،  لن  أنك  ع��  توافق  أنت

 ي��: بما
A       Use the Service for any 

commercial purpose, including 
but not limited to (1) 
communicating or facilitating 
any commercial advertisement 
or solicitation (such as chain 
letters, junk e-mail or repetitive 
messages (spim and spam)), or 
(2) gathering or transferring 
virtual items for sale or barter; 

  سبيل   ع��  ذلك  ��  بما  ،تجاري   غرض  ألي  ا�خدمة  استخدم  -  أ

  إعالن   أي  �سهيل  أو  التواصل   )1(  ا�حصر  ال  املثال

 ال��يد  أو   املتسلسلة  الرسائل  (مثل  طلب   أو   تجاري 

 (ال��يد  املتكررة   الرسائل  أو   الهام  غ��  اإللك��و�ي

  العناصر   نقل   أو   التجميع   ) 2(  أو   العشوائي)) 

 ؛  املقايضة أو للبيع االف��اضية

B       Use the Service for performing 
in-game services, such as 
power-leveling and item 
collection services, in exchange 
for payment outside the 
Service. 

  مثل   اللعبة،  داخل   ا�خدمات  ألداء  ا�خدمة  استخدم  -ب

 مقابل  العناصر،  وجمع   الطاقة  �سو�ة  خدمات

 ا�خدمة.  خارج الدفع

6. Unauthorized Use of or 
Connection to the Service. 
You agree that you will not, under 
any circumstances: 

 با�خدمة. االتصال أو  بھ املصرح غ��   االستخدام  .6
  الظروف،   من  ظرف  أي  تحت  تقوم،  لن  أنك  ع��  توافق  أنت

 ي��: بما

A       Use or design cheats, exploits, 
automation software, bots, 
hacks, mods or any 
unauthorized third party or 
other software designed to 

  برامج   أو  االستغالل  أو   التصميم  غش   أو  استخدام   -أ

  أو   االخ��اقات  أو   الرو�وتات  أو   اآل��   التشغيل

  برامج  أو   بھ  مصرح   غ��  ثالث  طرف  أي  أو  التالتعدي 

  أو   ف��ا  التدخل  أو  ا�خدمة   لتعديل   مصممة  أخرى 



modify or interfere with the 
service or any Tiffany Break 
game experience; 

 ؛  بر�ك تيفا�ي لعبة تجر�ة أي

B       Institute (Execute), assist, 
encourage, or become involved 
in any type of attack, including 
without limitation distribution 
of a virus, denial of service 
attacks upon the Service, or 
other attempts to disrupt the 
Service or any other person’s 
use or enjoyment of the Service; 

  من   نوع  أي  ��  املشاركة  أو  ��جيع  أو  مساعدة  أو  تنفيذ  -ب

 ال  املثال  سبيل  ع��  ذلك  ��  بما  ال�جوم،   أنواع

  ا�خدمة  رفض  �جمات  أو  ف��وس  توزيع   ا�حصر،

 أو  ا�خدمة  لتعطيل  أخرى   محاوالت  أو  ا�خدمة  ع��

 خدمة  بھ التمتع أو آخر �خص  أي استخدام 



 

C       Try to gain unauthorized access 
to the Service, accounts 
registered to others or to the 
any computer or server used to 
offer or support the Service or 
any Tiffany Break game 
environment (each a "Server") 
or networks connected to the 
Service by any means other 
than the user interface 
provided by Tiffany Break, 
including but not limited to, by 
circumventing or modifying or 
causing to be modified , 
attempting to circumvent or 
modify, or encouraging or 
assisting any other person to 
circumvent or modify, any 
security, technology, device, 
files, or software that is part of 
the Service; 

  أو  ا�خدمة، إ�� بھ مصرح   غ�� دخول   ع�� ا�حصول  محاولة -ج

  كمبيوتر   جهاز   أي   إ��   أو   لآلخر�ن   امل�جلة  ا�حسابات

  أي   أو  ا�خدمة  دعم  أو  لتقديم  �ستخدم  خادم  أو

 باسم   م��ا  �ل  إ��  (ُ�شار   بر�ك  تيفا�ي  لعبة  بيئة

 وسيلة   بأي  با�خدمة  املتصلة  الشب�ات  أو  "ا�خادم")

 تيفا�ي   توفرها  ال�ي  املستخدم   واجهة  من   أخرى 

  ا�حصر،   ال  املثال  سبيل  ع��   ذلك  ��  بما  بر�ك،

 محاولة  أو  �عديل  ��  التسبب   أو  التعديل  أو  ايلالتح

  أي   مساعدة   أو  ��جيع  أو   التعديل   أو  التحايل

  أمان   أي  ع��  التعديل  أو   التحايل  ع��  آخر  �خص

  جزًءا  �عد   ال�ي  ال��امج  أو   امللفات  ،  جهاز  أو   تقنية   أو

   ا�خدمة من

D       Use, facilitate, create, or 
maintain any unauthorized 
connection to the Service, 
including without limitation (1) 
any connection to any 
unauthorized server that 
emulates, or attempts to 
emulate any part of the Service; 
or (2) any connection using 
programs, tools, or software 
not expressly approved by 
Tiffany Break; 

 اتصال   أي  ع��  ا�حفاظ  أو  إ�شاء  أو   �سهيل  أو  استخدام  -  د 

  سبيل   ع��  ذلك  ��  بما  با�خدمة،  بھ  مصرح  غ��

 غ��  خادم  بأي  اتصال  أي  )1(  ا�حصر  ال  املثال

  من   جزء  أي  محا�اة  يحاول   أو  يحا�ي   بھ  مصرح

  أو   برامج  باستخدام   اتصال   أي  )2(  أو  ا�خدمة؛

   معتمدة   غ��  برامج  أو  أدوات
ً
 تيفا�ي   قبل  من  صراحة

 بر�ك؛

E       Use any unauthorized third 
party or other software that 
accesses, intercepts, "mines", or 
otherwise collects information 

  آخر  برنامج   أي  أو   بھ  مصرح  غ��  ثالث  طرف  أي  استخدام   -  ه

 املعلومات  يجمع  أو  "ينجم"   أو  �ع��ض  أو   إ��  يصل

  يتم  ال�ي  أو  خاللها  من  أو  ا�خدمة  من  أخرى   بطر�قة



from or through the Service or 
that is in transit from or to the 
Service, including, without 
limitation, any software that 
reads areas of RAM or streams 
of network traffic used by the 
Service to store information 
about Tiffany Break game 
characters, elements, or 
environment. Tiffany Break 
may, at its sole and absolute 
discretion, allow the use of 
certain third party user 
interfaces; 

  سبيل   ع��   ذلك،   ��  بما  إل��ا،  أو  ا�خدمة  من  نقلها

  اكرة ذ   مناطق  يقرأ  برنامج   أي  ا�حصر،  ال  املثال

  الشبكة  مرور   حركة  تدفقات   أو   العشوائي  الوصول 

 حول   معلومات   لتخز�ن  ا�خدمة  �ستخدمها   ال�ي

  قد   بر�ك.  تيفا�ي  لعبة  بيئة  أو  عناصر  أو  �خصيات

 ا�خاص  لتقديرها  وفًقا   بر�ك،  تيفا�ي  �سمح 

  املستخدم   واجهات  �عض   باستخدام   واملطلق،

  ثالث  بطرف ا�خاصة

F Intercept, examine or otherwise 
observe any proprietary 
communications protocol used 
by a client, a server, or the 
Service, whether through the 
use of a network analyzer, 
packet sniffer or any other 
tools; 

اع��اض أو فحص أو مراقبة أي بروتو�ول اتصاالت خاص    -و

ا�خادم  أو  العميل  من    �ستخدمھ  سواء  ا�خدمة،  أو 

حزم   التقاط  أداة  أو  الشبكة  محلل  استخدام  خالل 

 البيانات املارة بالشب�ات أو أي أدوات أخرى  

G Make any automated use of the 
Service, or take any action that 
imposes or may impose (in our 
sole discretion) an unreasonable 
or disproportionately large load 
on our infrastructure; 

إجراء    -ز أي  اتخاذ  أو  ل�خدمة،  آ��  استخدام  بأي  القيام 

عبًئا   ا�خاص)  لتقديرنا  (وفًقا  يفرض  قد  أو  يفرض 

 كب�ً�ا غ�� معقول أو غ�� متناسب ع�� بنيتنا التحتية  

H   Bypass any robot 
exclusion headers or other 
measures We employ to restrict 
access to the Service or use any 
software, technology, or device 
to send content or messages, 
scrape, spider, or crawl the 
Service, or harvest or 
manipulate data; 

  أو   الرو�وت  ل��امج  مخصصة  ؤوس  استثناء  أي  تجاوز   -ح

  �� إ  الوصول   لتقييد   �ستخدمها   أخرى   إجراءات

 جهاز  أو  تقنية  أو   برنامج   أي   استخدام   أو   ا�خدمة

  أو   عنكبوت  أو  كشط  أو  رسائل  أو  محتوى   إلرسال

  معا�ج��ا أو البيانات جمع أو ا�خدمة إ�� الزحف

I       Interfere or try to interfere with أو   ل�خدمة،  السليم  األداء  ��  التدخل   محاولة  أو  التدخل  -  ط  



the proper functioning of the 
Service, or connect to or use the 
Service in any way not 
expressly permitted by the 
Terms of Service or Feature 
Terms, including disrupting, 
overburdening, or assisting in 
or encouraging the disruption 
or overburdening of (1) any 
Server; or (2) the enjoyment of 
the service or any Tiffany Break 
game by any other person; 

 غ��  طر�قة  بأي  استخدامها  أو  با�خدمة  االتصال

   ��ا  مسموح 
ً
  أو   ا�خدمة  شروط  بموجب   صراحة

  العبء   ز�ادة  أو  �عطيل  ذلك  ��  بما  ا�خاصية  شروط

  �اهل   إثقال  أو  �عطيل  ع��  الت�جيع  أو   املساعدة  أو

  لعبة  أي   أو  با�خدمة  التمتع  )2(  أو  ؛   ادمخ  أي  )1(

 ؛  آخر  �خص أي  قبل  من بر�ك تيفا�ي

J       Make improper use of Tiffany 
Break’s support services, 
including by submitting false 
abuse reports or using profane 
and abusive language in your 
communications with our 
support personnel;  

 بما  بر�ك  تيفا�ي  دعم  �خدمات  املناسب  غ��  االستخدام   -  ي

  أو   �اذبة  إساءة  تقار�ر  إرسال  طر�ق  عن  ذلك  ��

  مع   اتصاالتك  ��  ومسيئة  نابية  لغة  استخدام

 ؛ لدينا الدعم موظفي

K       Except where permitted by law 
or relevant open source 
licenses, modify, reverse 
engineer, decompile, 
disassemble, decipher or 
otherwise try to derive the 
source code from us, or to 
obtain any information from 
the Service using any method 
not expressly permitted by 
Tiffany Break; or 

  صتراخي   أو   القانون   ��ا  �سمح  ال�ي  ا�حاالت  باستثناء  -  ك

 الهندسة  أو  التعديل   الصلة،  ذات   املفتوح   املصدر

 محاولة  أو   �شف��   فك  و   أو   التجميع   فك   أو   العكسية 

  ل�حصول   أو  أخرى   بطر�قة  منا  املصدر  �ود   اشتقاق

  طر�قة  أي   باستخدام  ا�خدمة  من   معلومات  أي   ع��

   ��ا مسموح  غ��
ً
 أو  ؛ بر�ك تيفا�ي قبل  من صراحة

L       Copy, modify or distribute 
content from any Tiffany Break 
site or game, or Tiffany Break’s 
copyrights or trademarks or 
use any method to copy or 
distribute the content of the 
Service except as specifically 
authorized by Tiffany Break. 

  لعبة   أو  موقع  أي  من  ا�حتوى   توزيع  أو  �عديل  أو  ��خ  -  ل

 العالمات  أو   والنشر   الطبع   حقوق   أو   بر�ك،   تيفا�ي

  أي   استخدم  أو   بر�ك  بـتيفا�ي  ا�خاصة  التجار�ة

 ما  باستثناء  توزيعھ  أو  ا�خدمة  محتوى   لن�خ  طر�قة

 تحديًدا.  بر�ك تيفا�ي بھ �سمح 
  �ش�ل   املنتدى  قواعد  بتحديث  بر�ك  تيفا�ي  تقوم  قد  -  م



M   Tiffany Break may update the 
community rules on an 
ongoing basis and this shall be 
applied accordingly 

 لذلك  وفًقا ذلك تطبيق  وسيتم  مستمر
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