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ص المستخدم النها لتطبيق  ة ترخ )    PatientGOاتفاق ص المستخدم النها ة ترخ ة" أو اتفاق اسم "االتفاق شار إليها  ُ ) 
 
 

ــــخ  ث بتار  2020يونيو   23آخر تحد
 
 

وط استخدام  ة الخاصة بنا)، وأي  اسة الخصوص ص المستخدم النها (إ جانب س ة ترخ ة أو اتفاق ل هذه االتفاق ش
ُ

،  مجملها  ص المستخدم النها ة ترخ اإلحالة إ اتفاق ة ُمضمنة  ي ع    وط االستخدام الخاصة بناإضاف ما أنها 
وط المنظمة  أثناء م PatientGOاستخدامك لتطبيق  ها من ال وط االستخدام عن غ اين  ة. وت ة ال شاركتك  التج

ة ( ة ال ةلمشاركتك  التج ة ال كة تطبيق  التج يح لك،   PatientGO). وصممت ال للهواتف المحمولة والذي ُي
م شؤون السفر، واإلقامة وتع ة، تنظ ة ال ك  التج ا عا الش  ضات النفقات فقط.  ت

 
 

 من نحن 
كة  عّد 

ُ
ما أنها ُمقّدمة خدمة  Illingworth Research Group Limitedت ة هذا التطبيق،    PatientGOالمحدودة  مال

اسم "  
ً
شار إليها إجما ُ ة). Illingworth(و  "، أو "نحن" أو "لنا"، أو "لدينا"  هذه االتفاق

  ُ الت أثناء التعامل معه، ف حاجة إ الدعم  استخدامه، أو تواجه أي مش ك أي أسئلة حول التطبيق، أو كنت  انت لد إذا 
 ، و د اإلل   . patientgo@illingworthresearch.comالتواصل معنا ع ال

 
 

ف  تواصل معك ك  س
انات االتصال ال         · استخدام ب ة  ، أو الهاتف، أو الرسائل النص و د اإلل تواصل معك ع ال قّدمتها لنا لحجز  س

ة.   ة ال بها أثناء مشاركتك  التج ضات النفقات وترت أو وتع أو اإلقامة و تك و   سف
 

 
 : ما  ام  مكنك الق ُ وط االستخدام،   ونظرا لموافقتك ع االمتثال ل

ل التطبيق أو          · ل  تحم وّضح التفاص
ُ
ما ت ات النظام  ه الحّد األد من متطل سخة منه ع أي جهاز يتوافر  الحصول ع 

 أدناه: 
 

o     ل شغ ة لنظام ال س : هاتف ، فإن الحد األد من  iOSال التا ات النظام هو  ل    iPhone 6sمتطل شغ  SDK 13نظام 
iOS ؛ 

o     ة إ نظام س ال ل  androidأما  شغ : نظام ال التا ات هو   واألجهزة الداعمة له؛  OS 6، فالحّد األد للمتطل
o      ح

ّ
ر التطبيق) لمتصف ة تط ب، قد قمنا بتحس التطبيق ليتالءم مع اإلصدارات األحدث (أثناء ف قات ال ة إ تطب س ال و

Safari (Apple)و ،Google Chrome  وMicrosoft Edge . 
 

ة فحسب؛ مشاهدة التطبيق،          ·  واستخدامه، واستعراضه ع تلك األجهزة ألغراض استخدامك الشخص
ه؛         · ح  ّ تك لهذا التطبيق واالستخدام الم ب مة لك لدعم ت ض الُمقدَّ  استخدام صحائف معلومات الم
ا الحّق          · ّ أدناه  نمنحك شخص ص استخدام التطبيق ع النحو الُمب خ جوز لك نقل هذا التطبيق لشخص  ال . ال 

. و حال كنت ترغب  بيع أي جهاز قمت   ل مجا ش ء آخر، أو  ل  لغ من المال، أو مقا ل م ان ذلك مقا آخر، سواء أ
ك حذف التطبيق من الجهاز الذي ت جب عل ه،  ت التطبيق عل ث  عه. ب

 
 

ان عمر المستخدم أقل من   عاما  18إذا 
عّرف 

ُ
لغ من العمر  "الطفل"التطبيق غ ُمخصص الستخدام األطفال (ون عد).  18ذلك الشخص الذي لم ي  حال عاما 

ل التطبيق واستخدامه ع الشخص المضطلع   قت تحم ر من أجلها التطبيق، 
ّ
ة ال توف ة ال مشاركة طفل  التج

ات  التطبيق محظور لغ الشخص الوا ع هذا الطفل.   ه أي طل ما أن توج ة لهذا الطفل،  ة األب  المسئول
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تك   خصوص
ر 

ّ
ة)،  سنوف انات الشخص نها الفئات الخاصة من الب ة (من ب اناتك الشخص ة معالجتنا لب ف شأن ك لك معلومات ُمحددة 

ة.   اسة الخصوص انات الُمتضّمنة  س النظر لتلك الب ستخدمها من أجلها، والحقوق المكفولة لك   واألغراض ال 
رسلها ع التطبيق  ُير 

ُ
ما أن أي رسالة أو معلومات ت ة أو األمان التام،  الخصوص نت ال تمتاز  ات النقل َع اإلن أن عمل العلم 

 . شف خضع لل  ُمعّينا 
ً
أن نق ان هناك إشعار خاص  ضها آخرون ح إذا  ع قرؤها أو   قد 

 
 

وط استخدام   Google Play، و iTunesي كذلك 
امج  اسات الخاصة ب م القواعد والس قة استخدامك لهذا التطبيق، و حال حدوث   Google Play، و  iTunesقد تتح  ط

وط التطبيق.    من 
ً
د اسات  ق تلك القواعد والس ، سُتطبَّ اينات ب االثن  ت

 
 

وط االستخدام ات ل  إجراء التغي
ات ال تطرأ ع القانون أو أفضل الممارسات، أو  قد  وط االستخدام لتتالءم مع التغي ات ع  عض التغي نحتاج إ إجراء 

وط االستخدام الخاصة بنا، وننصحك   الحق  تغي  ما نحتفظ  مها للمستخدم.  قدِّ
ُ
ة ال ن ات اإلضاف للتعامل مع الم

صفة وط االستخدام  دة.  التحقق من  ات جد  منتظمة لالطالع ع أي تغي
 
 

 إجراء التحديثات للتطبيق 
ز وظائفه، أو  ا من ح آلخر لتحس أدائه، أو تع ث التطبيق تلقائ ل أو معالجة  قد نقوم بتحد شغ ات  نظام ال ان التغي ب

ت هذه   ب ارك عدم ت اب.  حال اخت ث التطبيق لهذه األس  من ذلك، تحد
ً
د ة. أو قد نطلب منك،  الت األمن المش

ة، قد ال تتمكن من مواصلة استخدام هذا التطبيق.  ك  التحديثات التلقائ ا  التحديثات، أو  حال إلغاء اش
 
 

ستخدمه   حال امتالك شخص آخر للهاتف أو الجهاز الذي 
جب أن تحصل   ه،  له ع أي هاتف أو جهاز آخر ال تمل شغ لك للتطبيق أو  ذلك. وستكون   حال ت ام  ع إذن المالك للق

ك لهذا الهاتف أو الجهاز اآلخر أو ال.  ف النظر عن امتال وط االستخدام هذه  ام   عن االل
ً
 مسؤو

 
 

ص  خ  ال
طلق ع برنامج تطبيق   ُPatientGO   نامج أو نامج وأي تحديثات لل مة مع ال انات الُمقدَّ اإلضافة إ الب للهواتف المحمولة، 

 اسم "
ً
كة التطبيق ملحقاته، إجما ل للنقل،   Illingworth". تمنحك  ي وغ قا  لإللغاء، وغ ح

ً
صا محدودا قا ترخ

ته ب ل التطبيق وت ة.    لت وط هذه االتفاق ما يتوافق تماما مع  ة فحسب،  ة غ التجار  واستخدامه ألغراضك الشخص
 
 

ص  خ دات ال  تقي
 : ما  وع ف  أنت توافق ع عدم ال

 
ل من         . 1 أي ش قة أخرى هذا التطبيق  أي ط م، أو توف  اطن، أو رهن، أو تقد شاء عقد من ال ئجار، أو إ ، أو اس تأج

نا؛  قة من جان ة مس ا، دون موافقة كتاب ا أو جزئ ل ال،   األش
ا أو        . 2 سخ االحت ستلزم األمر ذلك ألغراض ال االستخدام الطب للتطبيق، أو عندما  ثناء ما يتعلق  اس سخ التطبيق 

؛  شغ  األمان ال
مله أو جزء منه، أو السماح للتطبيق أو أي جزء منه         . 3 أ له  له أو تعد د ه، أو ت له، أو تغي ترجمة التطبيق، أو دمجه، أو تح

وط   ح   ما هو مسم وري استخدام التطبيق ع األجهزة  ان من ال أي برامج أخرى، أو التضم بها إال إذا  ان  االق
 االستخدام تلك؛ 

مله أو جزء منه، أو المحاولة          . 4 أ االعتماد ع التطبيق  شاء أعمال مشابهة  ة، أو إ الهندسة العكس ام  ك، أو حّل، أو الق تفك
موجب األقسام   مكن حظرها ( ُ ثناء الحاالت ال ال  اس اء السابق ذكرها    1988من قانون  296A، و 50Bلفعل أي من األش

م اع، والتصام اءات االخ ك التطبيق من أجل الحصول ع المعلومات  ل كون ال غ عنها لتفك ) حينما  ، وحقوق الطبع وال
ه)، وطالما أن تلك المعلومات ال   ح  مكنه العمل مع هذا التطبيق أو تطبيق آخر (هدف مسم شاء برنامج مستقل  ة إل ور ال

 حصلت عليها َع هذه اإلجراءات:  
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وري كشف هذه المعلومات        أ) س من ال ة أخرى ل ادلها، دون إذن كتا مسبق، مع أطراف خارج شف عنها أو ت لن يتم ال
ه؛  ح  ادلها معهم من أجل تحقيق الهدف المسم  لهم أو ت

شاء أي برنامج        ب) ستخدم إل
ُ
تم االحتفاظ بها  أمان لن  صورة ملحوظة؛ وأنها س ه  مظهره مع التطبيق  شا ي

ه فحسب؛  ح  ستخدم من أجل الهدف المسم  وس
ة ع        ج) ا  تخضع لجميع قوان الرقا ي ع التكنولوج ا المعمول بها أو قوان اإلرسال، والقواعد ال  التكنولوج

ل التطبيق.  َ  المستخدمة أو المدعومة من ِق
 
 

ح بها   قيود االستخدام المسم
 : ما  ام   جب االل

 
ف         . 5 وط، أو الت ل يتضارب مع هذه ال أي ش ة، أو  ة، أو ألي أغراض غ قانون قة غ قانون ط عدم استخدام التطبيق 

انات الضارة  التطبيق أو أي نظام   وسات أو الب اق التطبيق، أو إدخال رمز ضار مثل الف ة أو ضارة مثل اخ ال قة احت ط
ل؛   شغ

نها         . 6 ة األخرى عند استخدامك لهذا التطبيق، ومن ب األطراف الخارج ة الخاصة بنا، أو  ة الفك عدم انتهاك حقوق المل
وط)؛  قا لهذه ال ه ط ح  ه ذلك االستخدام غ مسم ص  القدر الذي  م أي مواد (  تقد

قة أخرى عند استخدامك لهذا التطبيق؛        . 7 ط ئة أو مرفوضة  ة أو مس شه  عدم نقل أي مواد 
ضعف        . 8

ُ
تلف أو تعّطل أو تثقل أو ت

ُ
قة قد ت ط ث  عدم استخدام التطبيق  ل خطرا ع أنظمتنا أو أمننا، أو تع ش أو 

ن؛   المستخدم اآلخ
ليها وال تقوم         . 9 ات نقل من خوادمنا و انات من أنظمتنا أو محاولة فك شفرة أي عمل عدم تجميع أو حصد أي معلومات أو ب

دارة هذا التطبيق.    ب
 

 
ة  ة الفك   حقوق المل

عّد 
ُ
صة لك (ولم  ت ما أن الحقوق  هذا التطبيق ُمرخَّ نا،  ة  هذا التطبيق  جميع أنحاء العالم مل ة الفك جميع حقوق المل

ة.  وط هذه االتفاق ما يتوافق مع  استخدامه  ة  التطبيق أو تجاهه إال تلك المتعلقة  ة فك ك أي حقوق مل س لد بع). ل
ُ
 ت

  
  

نا تجاه الفقد   أو التلف الذي تعّرضت له  مسؤولي
وط، فإننا مسؤولون عن الفقد أو   ه. إن أخفقنا  االمتثال لهذه ال بنا  س ر متوقع قد  نحن مسؤولون تجاهك عن أي فقد أو 

جة  عت ن ر الذي تتعرض له، والذي  ة  ال ا من العنا ة ذلك األمر القدر ال وط، أو عجزنا عن تول نا لهذه ال متوقعة النتها
جالء أن وقوعهما   ان يّتضح  ر متوقعا إذا  كون الفقد أو ال ر غ متوقع.  ننا لسنا مسؤول عن أي فقد أو  والمهارة، ول

وط االستخدام هذه ع عا وقت قبولك ل ّقن، أو إذا كنا جم نا تجاهك وال  مت عد مسؤولي س ة حدوث ذلك. ال  احتمال ة   درا
، الناتج   ر الشخ نا عن حدوث الوفاة أو ال شمل ذلك مسؤولي . و ص فعل ذلك غ قانو انت، عندما  قة  أي ط دها  نق

ال و  اطن، أو عن حاالت االحت نا أو تقص موظفينا أو عمالئنا أو مقاولينا من ال س. عن تقص  التدل
  
  

اتك.  ى المحتوى الرق المعطوب الذي قدمناه إ تلف جهازك أو أي محتوى رق خاص   نكون مسؤول عن تلف ممتل إن أدَّ
ننا لسنا مسؤول عن التلف الذي   ض لك. ول صالح ذلك التلف أو دفع تع اعك  ك، فسنقوم إما ب ات ه  مكن تجن ُ ان 

حة،   قة صح ط ت  ب مات الت اع تعل ث الذي قدمناه لك مجانا، أو عن التلف الناتج عن إخفاقك  ات حتنا بتطبيق التحد لنص
ل.  شغ ات نظام ال شأن توافر الحد األد من متطل نا بها  مات ال أوص  أو تلك التعل

  
  

.  حال استخدامك للتطبيق ألي   لسنا مسؤول عن الخسائر التجارة ُصمم هذا التطبيق من أجل االستخدام الشخ والم
ة أو خسارة تجارة،   ات إعادة البيع، فلن نكون مسؤول تجاهك عن أي خسارة رح األعمال أو عمل أغراض تجارة أو ذات صلة 

 فرصة تجارة.  أو انقطاع األعمال، أو خسارة أي
  
  

ضك عن   قيود التطبيق قامتك، وتع ب شؤون سفرك، و منا هذا التطبيق من أجل توف المعلومات العامة والمساعدة  ترت قدَّ
نه ال   ة فحسب. ول ة ال ك  التج ا جب أن تحصل ع  النفقات أثناء اش ه.  جب أن تعتمد عل قدم أي نصائح حول ما 

ل اتخاذ أي إجراءات أو االمتناع عنها اعتمادا ع المعلومات ال حصلت عليها من التطبيق.   ة ق اف حة متخصصة أو اح نص
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قدمها التطبيق، فإننا ال  ث المعلومات ال   نقدم أي إقرارات أو تعهدات أو  وع الرغم من مساعينا  الحدود المعقولة لتحد
ثة.  املة أو ُمحدَّ قة، أو  ة، أن هذه المعلومات دق حة أم ضمن انت   ضمانات، سواء أ

  
  

ل التطبيق.  َ انات المستخدمة من ِق ة من المحتوى أو الب اط سخة احت ة  ننصحك   ُير االحتفاظ ب اط سخة احت االحتفاظ ب
التطبيق.  الت  ة نفسك  حال حدوث مش ل التطبيق، وذلك لحما َ انات مستخدمة من ِق  من أي محتوى أو ب

  
  

طرتنا  طرتنا.  األحداث الخارجة عن س إن تأخر دعمنا للتطبيق ألحداث  نحن غ مسؤول عن أي أحداث خارجة عن حدود س
ل حجم التأث الناتج عن   تخذ التداب لتقل ذلك وس الغك  تواصل معك  أقرب فرصة ممكنة إل طرتنا، فإننا س خارجة عن س

س ان سي ن إن  ات الناتجة عن هذه األحداث، ول ذلك، فلن نكون مسؤول عن التأخ امنا  ب  هذا التأخ إ أد حّد. ومع ق
ب  إنهاء   س مكنك التواصل معنا إلنهاء تعاقدك معنا. ُير العلم أن إنهاء عقدك معنا لن ي ُ د  خطورة،  التأخ الشد

ل مستقل ومنفصل.   ش دار 
ُ
ة، وال ت ة ال  مشاركتك  التج

  
  

وط االستخدام هذه. قد  ك ل  نل حقوقك  استخدام التطبيق  حال انتها
االنتهاك  امك  التواصل معك  حال ق انت األمور  قد نل حقوقك  استخدام التطبيق  أي وقت  وط. إن  الصارخ لهذه ال

ة لفعل ذلك.  اف ك فرصة   ال فعلتها من الممكن معالجتها، فسنعط
  
  

  حال ما أنهينا حقوق استخدامك لهذا التطبيق 
ما  ذلك استخدامك لهذا التطبيق؛        . 10 وط،  لتها هذه ال شطة ال خوَّ قاف جميع األ ك إ  جب عل
ك حذف التطبيق أو إزالته من جميع األجهزة المملوكة لك،        . 11 ها من هذا  جب عل سخ ال تمتل والتدم الفوري لجميع ال

امك بهذا اإلجراء؛  د لطرفنا ق  التطبيق والتأ
عها.         . 12 حذف التطبيق من جم عد ونقوم  ُ جوز لنا الوصول إ أجهزتك عن   ما 
  
  

ة إنهائها  ف ة وك  مدة االتفاق
نا.        . 13 ك أو جان ة المفعول إال  حال إنهائها من جان ة سار  تظل هذا االتفاق
ف        . 14 ة وال  ة ال التج لك  سج ة  ل إنهاء هذه االتفاق ك بها أو الطرف الخار  لن  ا ة ع اش الجهة الراع

َّ والمستقل عن   .Illingworthالُمع
سخه من هاتفك المحمول. ونوّد أن        . 15 ة َع حذف التطبيق وجميع  مكنك كذلك إنهاء هذه االتفاق د من  و التأ ننصحك 

ل فعل ذلك.  ت ع التطبيق ق ات ال أج نجاز جميع الطل امك ب  ق
كة        . 16 خطار  Illingworthوقد تقوم  اب، ب ال أس ة أو إنهائها  أي وقت و ، حسب تقديرها وحده، بتعليق هذه االتفاق

 مسبق أو دونه. 
  
  

 وط مهمة أخرى 
ا حال حدوث ذلك         . 17 ك كتاب وط االستخدام هذه إ منظمة أخرى. وسنخ اماتنا ال تكفلها لنا  قد ننقل حقوقنا وال

ة االنتقال تلك.  عمل  وسنضمن عدم تأثر حقوقك 
ل نقل حقوقك لشخص آخر.        . 18  تحتاج إ موافقتنا ق
ا.        . 19 وط االستخدام هذه لشخص آخر إن وافقنا ع ذلك كتاب اماتك ال خولتها لك   جوز أن تنقل حقوقك أو ال
ة.        . 20 وط من هذه االتفاق ذ أي  ة لتنف ة أي حقوق ألي أطراف خارج تب ع هذه االتفاق  ال ي
ه لتحقيق أهداف ذلك         . 21 تم تغي هذا البند وتفس ا، فس  قانون

ً
اط ل للتطبيق أو  ة غ قا ان أحد بنود االتفاق  حال 

ة ستظل نافذة وسارة المفعول.  ق ه، أما البنود المت قة ممكنة وفقا للقانون المعمول  أفضل ط  البند 
ورة         . 22 ارنا فورا ع  قها  وقٍت الحق.  حال عدم إ اننا تطب م ة، فال يزال ب ذ هذه االتفاق وح إذا تأخرنا  تنف

ة، فال   ك لهذه االتفاق شأن انتها وط االستخدام هذه، أو  حال تأخرنا  اتخاذ التداب ضدك  موجب  طلب منك  ُ ذ ما  تنف
ك جب عل منعنا ذلك من اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضدك  وقت الحق.  ع ذلك أنه ال  ما أنه لن  اء،  ام بهذه األش  الق

 


