
الشروط واألحكام  
یُرجى قراءة ھذه الشروط واألحكام بعنایة قبل استخدام تطبیق الھاتف 

Filmmaker Pro الخاص بنا ("الخدمة"). 

یُشترط لحصولك على "الخدمة" واستخدماھا الموافقة واالمتثال لھذه الشروط. 
تُطبق ھذه الشروط على كل الزائرین والمستخدمین وكل من یحصل ویستخدم 

ھذه "الخدمة". 

المحتوى 
تُتیح لك "الخدمة" الخاصة بنا إنشاء أو إتاحة المعلومات أو نص أو رسوم أو 

مقاطع فیدیو أو أي محتوى آخر ("المحتوى"). أنت المسئول عن المحتوى الذي 
تقوم بإنشائھ عند استخدامك "الخدمة" الخاصة بنا وھذا یشمل قانونیتھ وصحتھ 

ومالءمتھ.  

أنت تحتفظ بأي وكل حقوق "المحتوى" الذي تقوم بإنشائھ عند استخدام 
"الخدمة" وتكون مسئوالً عن حمایة ھذه الحقوق. 

أنت تؤكد وتضمن أن "المحتوى" خاص بك (أنت تملك "المحتوى")  أو أن 
لدیك الحق في استخدمھ. 

حقوق الملكیة الفكریة 
إن "الخدمة" والمحتوى األصلي لھا (باستثناء "المحتوى" المقدم من 

المستخدمین) باإلضافة إلى السمات والخصائص ھي ملكیة حصریة – وسوف 
تبقى كذلك- لتطبیق Filmmaker Pro ولمانحي التراخیص الخاص بھ. حیث 

أن "الخدمة" محمیة بحقوق النشر والعالمات التجاریة والقوانین األخرى 
الخاصة بكل من الوالیات المتحدة والدول األجنبیة، وبالتالي ال یمكن استخدام 

العالمات التجاریة أو الشكل التجاري الخاص بنا بواسطة أي منتج أو خدمة 
  .Filmmaker Pro دون موافقة كتابیة مسبقة من



حدود المسئولیة  
ال تكون "الخدمة" بأي حال من األحول مسئولة عن أي أضرار غیر مباشرة أو 

عرضیة أو خاصة أو استتباعیة أو تأدیبیة بما في ذلك على سبیل المثال ال 
الحصر: الخسائر في األرباح أو البیانات أو االنتفاع أو السمعة أو غیرھا من 

الخسائر غیر الملموسة، والناتجة عن (1) الحصول على "الخدمة" أو 
استخدامھا أو عدم القدرة على الحصول علیھا أو استخدامھا؛ (2) أي سلوك أو 

محتوى خاص بالغیر على "الخدمة"؛ (3) أي محتوى تم الحصول علیھ من 
"الخدمة"؛ باإلضافة إلى (4) الوصول أو االستخدام أو التغییر غیر المصرح بھ 

بالنسبة للمراسالت أو المحتوى الخاص بك، وسواء ما إذا كانت ھذه األضرار 
تستند إلى ضمان أو عقد أو مسئولیة تقصیریة  (تشمل اإلھمال) أو أي نظریة 

قانونیة أخرى، وسواء تم إخبارنا أو لم یتم باحتمال وقوع ھذا الضرر حتى ولو 
تبین أن اإلصالح المخصص لذلك لم یُحقق الغرض األساسي الخاص بھ. 

إخالء المسئولیة 
أنت تتحمل مسئولیة استخدامك لھذه "الخدمة". تُقدم الخدمة على أساس "ما ھو 

موجود" و "ما ھو متاح". كما أن "الخدمة" تُقدم بدون أي ضمانات من أي نوع 
سواء كانت صریحة أو ضمنیة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: 

الضمانات الضمنیة لصالحیة العرض في السوق أو التوافق مع استخدام محدد 
أو عدم التعدي أو مسار التنفیذ. 

التعدیالت 
نحتفظ بالحق في تعدیل أو استبدال ھذه الشروط في أي وقت طبقاً لتقدیرنا 

المنفرد. إذا حدث تعدیل مھم سوف نحاول تقدیم إشعار مسبق قبل 30 یوم على 



األقل من دخول أي شروط جدیدة حیز التنفیذ، ویتم تحدید ما یعتبر شروط مھمة 
طبقا لتقدیرنا المنفرد. 

تُعتبر موافقاً على االلتزام بالشروط المعدلة إذا قمت باالستمرار في الحصول 
على "الخدمة" الخاصة بنا أو استخدمھا بعد تطبیق ھذه التعدیالت، ویُرجى 

التوقف عن استخدام "الخدمة" إذا لم تكن موافقاً على الشروط الجدیدة. 

للتواصل معنا 
إذا كان لدیك أي أسئلة بخصوص ھذه الشروط، یُرجى التواصل معنا عبر 

support@filmmakerproapp.coms :البرید التالي


