
Q1.6 Terms of Use 

 

 . Q1.6  تطبيق  مستخدمي على إل  هذه  الستخدام  شروط  تنطبق ل : مالحظة

 (. أدناه موضح  هو كما) التطبيق  استخدام  قبل بعناية   هذه الستخدام  شروط  قراءة يرجى :  المسؤولية  إخالء

  يمكنك   ل .  عليها   والموافقة  بنا  الخاصة  الستخدام  بشروط  اإلقرار  أولا   عليك  يجب   المنتج،  استخدام  أجل  من

  شروط   على   الموافقة   يمكنك .  بنا   الخاصة   الستخدام   شروط   على   أولا   الموافقة   دون   المنتجات   استخدام 

 ". أوافق" الختيار  تحديد   طريق  عن  بنا   الخاصة  الستخدام 

   

المستخدمين"  )"  للمستخدمين   يمكن   بموجبها   التي   والشروط  البنود "(  التفاقية)"  هذه   الستخدام   شروط   تصف 

 (. يلي فيما  محدد  هو  كما)  التطبيق استخدام"( أنت "  أو

   

 Crossroads Bank  لدى   المسجل  ، Q1.6 bv  بواسطة  وإدارته (  يلي   فيما   محدد   هو   كما )  المنتج   تشغيل  يتم

of Enterprises  في  المسجل ومكتبه   0567.741.889 رقم تحت Franklin Rooseveltplaats 12 

bus 14 ،  2060 Antwerp   له   التابعة  الشركات   من   أي   أو    (معاا  "Q1.6  " نحن"  أو  .)"لديك   كانت   إذا  

 . info@q16.ai لكترونيالبريد اإلعبر  التواصل معنا يرجى   التفاقية، هذه  أو المنتج حول أسئلة  أي

 التطبيق  وصف . 1

  المحمول   الهاتف   عبر   للمراسلة   أساسي   نظام   من   يتكون "(  Q1.6)"  الذكية   للهواتف   تطبيقاا  Q1.6  يوفر 

 . بالتطبيق  العميل  سيوصيك"(. التطبيق )" ستبيانات ا على  باإلجابة  للمستخدمين  يسمح 

  النتائج   نقل   يتم .  الذكي  هاتفك   عبر   عميلنا   حددها   التي  األسئلة  على  اإلجابة   من  ستتمكن   التطبيق،   باستخدام

 . المنصة خالل  من الفعلي الوقت  في  عمالئنا إلى ( يلي فيما  محدد  هو كما ) تلقائياا 

ا  لست   أنك  مالحظة   يرجى    عالقتك   على   تأثير   أي  له   ليس   التطبيق   لتثبيت   رفضك  وأن  التطبيق   بتثبيت   ملزما

  يود   ذلك،  على   عالوة.  منه   تتلقاها  التي  الخدمة  جودة  أو   العميل  معه  يتعاقد   ثالث   طرفأي    أو  عميلنا  مع

Q1.6  من للنتائج  فحص  أي  إجراء  أو  بتحليل   يقوم   ل  ثالث   طرف أي  أو  عميلنا  أن  حقيقة  إلى انتباهك لفت  

  بعميلنا   التصال   يرجى   فورية،  مساعدة   إلى   بحاجة   أنك  تعتقد   كنت   إذا.  الفعلي   الوقت   في   التحكم   لوحة   خالل

 . الفور  على  صلة  و ذ  آخر طرف  أي  أو

 التعريفات . 2

 التطبيق؛  في  التسجيل عملية خالل  من  المسجل حسابك يعني " الحساب "

 التفاقية؛  هذه في  مادة تعني"  المادة"

 مع المنتج،   بخدماتنا   خاللها  من تزويدك تم   التي  المؤسسة  أو  الشخص  أو عميلنا  يعني " العميل"
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  عميلنا   قبل   من   إليها   الوصول  يمكن   والتي   الشبكة   إلى   المستندة   المعلومات   لوحة  تعني "  المعلومات   لوحة "

  ل   المثال   سبيل   على   ذلك  في   بما   بك،   المتعلقة   المعلومات   بمراجعة   لهم   للسماح   معه   متعاقد   ثالث   طرف   أو

 ؛ "النتائج  "الحصر

 حسابك؛  فيه سجلت  الذي  التاريخ يعني"  التسليم  تاريخ "

 للتطبيق؛   المشترك  استخدام  مقابل  Q1.6  لـ  ثالث   طرف  أو  العميل  يدفعه  أن  يجب   الذي  المبلغ  تعني"  الرسوم "

  بأعمال   المرتبطة (  أ)  بعد   فيما   الموجودة   أو   اآلن   المعروفة   الحقوق   وجميع   أي   تعني"  الفكرية   الملكية   حقوق "

  العالمة   حقوق ( ب )  المعنوية؛  والحقوق  العمل،  حقوق  وإخفاء  والنشر،  التأليف   حقوق   ذلك  في   بما  التأليف،

  وحقوق   الختراع  براءات (  د )  الفنية؛  والدراية  التجارية  األسرار  حقوق (  ج)  الخدمة؛  عالمة   أو  التجارية 

  أسماء (  و)   التصميم،  وحقوق   التخطيط،  تصميم   حقوق(  هـ)   الصناعية؛  الملكية  وحقوق  الختراع  براءات 

  ملكية   حقوق وأي التأجير  وحقوق البيانات،  قواعد   وحقوق  المجالت،  وأسماء ،األعمال التجاريةو ةالتجار

  أو   التسجيالت   جميع (  ز )  ؛(مسجلة   غير  أو  مسجلة كانت  سواء)  مماثلة  حقوق   أو   أخرى   فكرية   أو  صناعية 

  من   بأي   المتعلقة   اإلصدار  إعادة   أو   التحسينات   أو  األقسام   أو  التمديدات   أو   التجديدات   أو   التسجيل   طلبات 

  في   ذها،وتنفي  عليها   والحفاظ  السابقة   العناصر   من  أي   على   للحصول   بطلب   التقدم  في   والحق   الحقوق   هذه

 العالم؛  أنحاء  جميع  في  قضائية  ولية   أي فيو  حالة  كل

من خالله    ويعمالن  التحكم  ولوحة  التطبيق  به   يتصل  الذي  اإلنترنت   عبر  األساسي  النظام  تعني"  المنصة "

 جماعي؛ بشكل

 اإللكتروني؛  والموقع  والمنصة التطبيق  تعني " المنتجات "

 الذكي؛ هاتفك  على   التطبيق خالل من  المقدمة  الستبيان أسئلة  على  إجاباتك  تعني " النتائج"

 ؛ عدادهاإب  العميل  قام التي األسئلة  من يتكون   الذي طالع الست يعني " الستبيان "

   الشتراك  فترة  تعني"  المدة"

 البيانات؛ لمعالجة  العميل  معه يتعاقد  قانوني  أو عادي شخص   أي  تعني " الثالثة األطراف "

 ؛ 6 المادة في  عليه المنصوص  المعنى له يكون   أن يجب " المستخدم محتوى "

 . www.q16.ai  على المتاح  Q1.6  بـ  الخاص  الشبكة  موقع يعني "  لكترونياإل موقع ال"

 التطبيق  قابلية . 3

.  التفاقية  لهذه  حصرياا   يخضع  للمنتج  استخدامك  أن  على   وتوافق  تقر   فإنك  ،رالختيا  مربع  تحديد   خالل   من

 .  األشكال  من  شكل   بأي  المنتج  استخدام  لك  يجوز   ل  التفاقية،  هذه  أحكام   من  حكم  أي   على   توافق  ل   كنت   إذا

ا   يمكن    موقعنا   عبر  وطباعتها   وتنزيلها  بنا   الخاصة  الخصوصية  وسياسة   التفاقية   هذه  عرض   أيضا

   ثالثة، أطراف لخدمات  اإللكتروني الموقع أو  المنصة  أو التطبيق استخدام حالة في . اإللكتروني 
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  إلى   الوصول  خالل   من.  الثالثة   األطراف  لتلك  الخصوصية  سياسات   أو  /و   الخدمة  شروط  تطبيق  يتم   قد 

  في   الوحيد   الطرف  بأنك  وتقر  بها   المعمول   للشروط  المتثال  على  توافق  فإنك  هذه،  الثالث   الطرف  خدمة

  سياسة   أو  شروط   بمحتوى   يتعلق   فيما   األشكال   من   شكل  بأي   المسؤولية   Q1.6  تحميل  يمكن   ل .  الشروط   هذه

 . الثالثة  األطراف بهذه الخاصة  الخصوصية

 : في  سبب،  بدون  أو بسبب  آلخر،  حين  ومن   ، زمان أي في  بالحق   نحتفظ

 التفاقية؛  هذه  تعديل●  

  بشكل   إيقاف،   أو   إلغاء  ذلك  في   بما   ،(التطبيق  الحصر  ل  المثال   سبيل   على   ذلك  في  بما)  المنتج   تغيير ●  

  دون (  التطبيق  الحصر  ل  المثال  سبيل  على  ذلك  في   بما)   للمنتج  أخرى  ميزة  أو   خدمة  أي  دائم،  أو  مؤقت 

 ثالثة؛  أطراف  أي أو المشترك  تجاه   مسؤولية أي

ا،  أو  مؤقتاا   جزئياا،او  كليا  إنهاء،  أو  رفض ●     على   ذلك  في  بما)   المنتج  إلى  وصولك  أو  /و  استخدامك  دائما

 (. التطبيق الحصر ل  المثال  سبيل 

  تقديم   أو   التطبيق  في  التغييرات   هذه  باستحداث   قيامنا  فور   إجراؤها  يتم   تغييرات   أو  تعديالت   أيسري  ست

  هذه   على  موافقتك   يشكل  التغييرات   هذه   بعد   للمنتج   استخدامك   استمرار   أن   على  توافق  أنت .  بذلك  إشعار

 . التغييرات 

  على   وتوافق  بنا  الخاصة  الخصوصية   سياسة   وشروط  بنود   جميع  بعناية   قرأت   قد   بأنك  هذا  بموجب   تقر   أنت 

 . واألحكام  الشروط  هذه  جميع 

 . التفاقية هذه  من  إصدار على أحدث الطالع   لضمان  دوري  بشكل  الصفحة  هذه  إلى  بالعودة ننصحك 

 والخصوصية  الحساب حقوق . 4

  على   للحصول  التسجيل  عملية   المشترك  يكمل  أن  وبعد   التفاقية   هذه  على   للموافقة  الختيار   تحديد   خالل   من

  في   عليه  المنصوص   النحو   على   التطبيق  من   الغاية   إلى   الوصول   حق   لديك   بأن  صراحةا   تقر   فإنك   حساب،

 إعدادات   في  عرضه  يمكن  مجهول  مستخدم  اسم  خالل  من  الحساب   هذا  على  التعرف   يمكن.  التفاقية   هذه

  إلى   ستحتاج   ،(الخصوصية  بروتوكول   انظر)  بك  الخاصة   الخصوصية   حقوق   ممارسة  حالة  في.  التطبيق

  المستخدم   اسم  أرشفة   دون  جهازك،  من  التطبيق  بحذف  قمت   إذا  تحديداا  أكثربشكل    .هذا  المستخدم  اسم  تقديم

 . الشخصية  بياناتك  سحب  أو /  و  لحذف  طلبك  معالجة من  Q1.6  يتمكن لن  المجهول،

 المنتج  استخدام. 5

  الهاتف   عبر   إنترنت   اتصال   أو   WIFI  اتصال   المحمول  جهازك  يتطلب   تطبيقنا،  مزايا   جميع  لستخدام 

.  وحدك  مسؤوليتك  هو  المحمول  الهاتف  عبر  اإلنترنت   اتصال  أو  WIFI  شبكة  إلى  الوصول  إن.  المحمول

  صفحة   في   موضح   هو   كما   مان األ  متطلبات   من   األدنى   الحد   يلبي   المحمول   جهازك   أن   من   التأكد   يرجى 

  عمل أن نضمن    يمكننا   ل   النظام،   متطلبات   من  األدنى  بالحد   يفي   ل   المحمول  جهازك  كان   إذا.  التنزيل 

  للمتطلبات   امتثالك  عدم  عن  ناجم  ضرر  أو   خسارة  أي   عن  مسؤولا   Q1.6  لن يكون.  صحيح   بشكل   التطبيق

 . أعاله  المذكورة



Q1.6 Terms of Use 

 

  رمز   مثل  حسابك  إلى  الدخول  تسجيل  معلومات   وأمن   سرية  على   الحفاظ  عن  بمفردك  مسؤولا   ستكون

  ضمن   تحدث   التي   األنشطة  جميع   عن   كاملة   مسؤولية   مسؤولا   وستكون   المرور  وكلمة   الشخصي   التعريف 

ا  Q1.6  إبالغ  على  توافق  أنت .  الشخصي  حسابك   غير   استخدام  أو  به،  مصرح  غير  استخدام  بأي  فورا

  ضرر   أو   خسارة   أي   عن   مسؤولا   Q1.6  يكون   لن.  لألمن   آخر   خرق   أي   أو   لحسابك  به   مشتبه   به   مصرح 

 . أعاله  المذكورة  للمتطلبات  امتثالك عدم  عن   ناجم

ا ل.  التطبيق   بتحديثات   الخاص،  لتقديره   وفقاا  ،Q1.6  يزودك  قد   ،ضمن الشرط   ملزم   غير   Q1.6  لشك،منعا

 . للمنتج  تحديثات  أي  بتقديم 

ا  تلعب   قد   معلومات   أي   مباشر،  غير   أو   مباشر   بشكل   المنتج،  تقديم   حالة   في   طبية   قرارات   أي   اتخاذ   في   دورا

  أنها   على   مؤهلة   المعلومات   هذه  تكون   ل  قد   أخرى،  تجارية   أو  شخصية   قرارات   أو  مالية   أو  قانونية   أو

ا  عليك  ينبغي.  Q1.6  بواسطة  غيرها  أو  مالية  أو   قانونية  أو  طبية   مشورة   المحترفين   أحد   استشارة  دائما

 . إضافية معلومات  على   للحصول

 القيود  -  الترخيص. 6

  المناسب،   الوقت   في  الرسوم  لمدى اللتزام بدفع  ووفقاو  الستخدام  فترة  أثناء  Q1.6  بواسطة   الترخيص.  1

ا  Q1.6  يمنحك   للتحويل   قابل   وغير  الباطن  من   للترخيص   قابل   وغير  ومقيّد   وشخصي  حصري  غير  ترخيصا

  ألية  المنتج  باستخدام  لك   يُسمح   ل"(.  الترخيص )"  التفاقية  لهذه  وفقاا   المنصة   أو  /و   التطبيق   لستخدام 

  يجب .  Q1.6  في   بها  مصرح  غير  بطريقة   سبق   ما   مكونات   أحد   أو   المنتج   لستخدام  أو  تجارية   أغراض 

ا  يتوافق  بما   فقط  المنصة  أو  /و   التطبيق   استخدام   عليك   أو   تعليمات   أي(  2)  التفاقية؛  هذه (  1)  مع  تماما

  التطبيق   داخل  المنشورة   تلك   الحصر،  ل  المثال  سبيل  على   ذلك،  في  بما   Q1.6  عن   صادرة  إضافية   سياسات 

 . بها معمول  لوائح  أو  قواعد  أو  تشريعات   أي( 3) ؛ الشبكة موقع  على  أو

  هذه   في   عليه  المنصوص   النحو   على  منه   المقصود   للغرض   فقط  المنتج  استخدام  على  توافق  أنت .  القيود.  2 

  ثالث   طرف   ألي   تأجيره   أو   بيعه   أو  المنتج   بإتاحة (  1)  لك  يُسمح   ل   به،   المعمول   القانون   حدود   في .  التفاقية 

  المنتج   ترخيص (  3)  األشكال؛  من  شكل  بأي   تعديله أو  ترجمته أو  تغييره أو  المنتج  )تحوير(   تكييف(  2)  ؛

  عكس   أو  فك(  4)  ثالث؛  طرف   أي  إلى  آخر  شكل  بأي  نقله  أو  توزيعه   أو   إعارته  أو  تأجيره   أو  الباطن  من

  أو   األساسية  األفكار  أو)  المصدر  رمز  تحديد   أو   اشتقاق   محاولة   أو   تحديد   أو  اشتقاق   أو  تفكيك  أو  هندسة 

  مسموح   النشاط  هذا  فيه  يكون  الذي  المدى  في     وفقط  باستثناء  للمنتج،(  التنظيم  أو  الهيكل   أو  الخوارزميات 

  ما   باستثناء  نسخه  أو  المنتج   استخدام (  5)  القيد؛  هذا  من  الرغم  على  به  المعمول  القانون   بموجب   صراحة  به

  حسابات   إلى  به  مصرح  غير  وصول   على  الحصول(  6)  ؛6  المادة  هذه  بموجب   صراحةا   به  مسموح  هو

  المنتج   استخدام   أو  المنتج   لتوفير   Q1.6  يةهيكل  أو  المعلومات   تكنولوجيا  دوات أ  أو   اآلخرين   المستخدمين 

  غير   إلكتروني   بريد   إعالنات   إلنشاء   المنتج   استخدام(  7)  لها؛   الترويج   أو   قانونية   غير   أنشطة   أي   إلجراء

  أو   بشخص   عالقتك  تحريف  أو   كيان،  أو   شخص   أي   شخصية   انتحال (  8)  عشوائي؛  بريد   أو   فيها   مرغوب 

  البحث   أو   المعلومات   إلى   للوصول   عالية المستوى  يدوية   أو   إلكترونية   أو   لية آ  عملية  أي   استخدام (  9)  كيان؛ 

لكترونية  اإل  العناكب   أو     الروبوتات   الحصر   ل   المثال   سبيل   على   ذلك  في   بما )  المنتج   من   استخالصها   أو   عنها 

  المائية   العالمات   أو   النشر  بحقوق   إشعار  أي   حجب   أو  إزالة  أو   تغيير (  خ)  ؛(للقرصنة   النصية  البرامج  أو
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  لكترونيةإ  ديدان   ألي  المتعمد   التوزيع (  11)  المنتج؛  في   مدرج  آخر   إشعار  أي أو   الملكية  حقوق  أو   الرقمية

  ألي   المنتج   استخدام   أو   خادعة  أو   مدمرة   طبيعة  ذات   أخرى   عناصر   أو   تالفة   ملفات   أو   ملفات قرصنة   أو

  من   شكل   بأي   التحايل   أو   إزالة (  12)  أو   احتيالي؛   أو   تشهيري   أو   مخالف  أو   عدواني   أو   قانوني   غير  غرض 

  عليه   منصوص   هو   ما  باستثناء .  المنتج   في   أخرى   وقائية   إجراءات   أو   تقنية   إجراءات   أي  على   األشكال

  بالمنتج   يتعلق  فيما  ضمني  أو   صريح  نوع  أي   من  حق  أو  ترخيص   أي  منحك  يتم  ل  الوثيقة،  هذه  في  صراحةا 

  أو   مصدر  شفرة   أي   على   الحصول   في   حق   أي  الحصر  ل   المثال   سبيل  على  ذلك  في   بما   منه،   جزء  أي   أو

 . التطبيق في تتعلق   أخرى  تقنية   مواد  أو بيانات 

  المعلومات   تقديم  أو  عليه  اإلجابة   أو   إنشائه   أو   الستبيان   تحميل   طريق  عن   .المستخدم  قبل   من  الترخيص.  3

  اإلخالل   دونبو  ،"(المستخدم  محتوى)"  التطبيق  خالل   من  أو  على   أخرى   بطريقة  الصور   أو  البيانات   أو

  قابل   عالمي،   ، مجاني  –   حصري   غير   ملكية   حق   Q1.6  تمنح   فإنك   بنا،   الخاصة   الخصوصية   سياسة   بأحكام 

  وعرض   ونقل  وتعديل  وتخزين  ونسخ  لستخدام   ا ترخيصوكذلك    للتحويل،  قابل   الباطن،  من  للترخيص 

  ليس   ولكن   بالحق،   Q1.6  يحتفظ .  المنصة  أو   / و  التطبيق  وصيانة   لتوفير   الالزم   بالقدر  المستخدم   محتوى 

ا   بما )   ثالثة  ألطراف  حقوق  أي   أو   التفاقية   ألحكام   مخالفاا   يعتبر   مستخدم  محتوى   أي   وإزالة   بمراجعة  ملزما

 . بها  معمول   لئحة   أو  تشريع   أي  أو (  الحقوق)(  فكرية  ملكية   حقوق  أي   الحصر  ل   المثال   سبيل   على   ذلك  في

 الملكية . 7

  حصرية   ملكية  به   المتعلقة  العالمية   الفكرية   الملكية   حقوق   جميع  وأ   و/   المنتج   يعد   ،Q1.6و  المستخدم  بين   فيما

 .  له المرخصين أو /و  Q1.6 لـ

  Q1.6  بواسطة   محفوظة   التفاقية   هذه  في   للمستخدم   صراحةا   منحها   يتم   لم   والتي   المنتج   في   الحقوق   جميع 

  ترخيص   أي منح  يتم ل  الوثيقة، هذه  في صراحةا  عليه  منصوص  هو ما  باستثناء. له التابعين  والمرخصين

  حق   أي   ذلك  في  بما   منه،   جزء  أي   أو  بالمنتج  يتعلق  فيما   للمستخدم   ضمني   أو  صريح   نوع   أي   من   حق   أو

 . بالتطبيق  متعلقة  أخرى  تقنية  مواد  أو  بيانات   أو مصدر كود  أي على  الحصول  في

 التعليق . 8

  انتهاك   أي   في   الخاص،  لتقديره   وفقاا   معقولة،  ألسباب   اشتبه   أو   Q1.6  علم   إذا.  الخرق  بسبب  اإليقاف .  1

  ل   المثال   سبيل   على   ذلك   في   بما )   أخرى   سياسات   أو   إرشادات   أو   تعليمات   أي  أو   التفاقية   لهذه  جانبك   من 

  التطبيق  إلى وصولك   من يحد  أو  Q1.6 يعلق  قد  حينها  ،Q1.6 عن   الصادرة( الخصوصية سياسة الحصر

  في   تسبب   الذي  الخرق  تعالج  حتى   Q1.6  بواسطة  تعليق   أي   مدة  ستكون.  الشبكة  موقع  أو   /و   المنصة  أو  / و

 . منه الحد  أو  التعليق  هذا

  قبل   من   المحدد   الوقت   في   المستخدم   قبل   من   التطبيق   استخدام   رسوم   دفع   يتم   لم   إذا.  الدفع   لعدم  التعليق .  2

ا   ثالث ال  طرف ال  فإن   العميل،   ستستمر .  األساسي  النظام   أو  / و  للتطبيق   استخدامك  تلقائياا   Q1.6  يوقف  قد   تباعا

 . النتهاكات  جميع  العميل يعالج  حتى  التعليق هذا مدة
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 .  info@q16.ai  على  Q1.6 بـ  التصال  يمكنك   فني، دعم إلى كنت بحاجة حال  في

 . المستخدمين من  استفسارات  أي  على   ممكن وقت   أسرع  في  للرد  ةالممكن الجهود  كل Q1.6  يبذل

 الخصوصية . 10

Q1.6   يتعلق   فيما  الخصوصية  حماية  بشأن  بها  المعمول  للقوانين   بالمتثال  ويلتزم  خصوصيتك   بحماية   معني  

 . بها الخاصة  الخصوصية  وسياسة  بالمعالجة 

  البيانات   جمع   على   توافق  أنت .  التفاقية   هذه  في   إليها   بالرجوع   بنا   الخاصة   الخصوصية   سياسة   دمج   تم 

 . بنا الخاصة  الخصوصية لسياسة  وفقاا  ومعالجتها   واستخدامها الشخصية 

 الدفع . 11 

ا بصفتك  . Q1.6 لـ  اعتبار عهدة مالية  أي  دفع  عليك  يترتب   ل  للتطبيق، مستخدما

 المسؤولية . 12

  أو   المنتج   عن   الناشئة   Q1.6  مسؤولية  تتجاوز   أل  يجب   به،   المعمول  القانون  به   يسمح  حد   أقصى   إلى .  1

  يورو   1000  مبلغ   ذلك،  غير   أو  الضرر  أو   الضمان   أو   العقد   في  سواء   التفاقية،   هذه   بموجب   به  يتعلق   فيما

  مسؤولية   يستبعد   أو   يحد   ما   التفاقية   هذه   في   يوجد   ل .  المطبقة   المسؤولية   مطالبة  تنشأ   الذي   التاريخ  في

Q1.6  المتعمد  األذى أو الحتيال( 3) المتعمد، السلوك سوء( 2) الجسيم؛  اإلهمال ( 1) عن . 

  أو   المستخدم   تجاه  مسؤولا   Q1.6  يكون  لن   به،   المعمول  القانون  بموجب   قانوناا   به  المسموح   الحد   إلى .  2

  أو   عرضية   أو   عقابية   أو   نموذجية   أو   مباشرة   غير   أو   خاصة   أضرار   أي   عن   ثالث   طرف   أي  أو   العميل

  الناجمة   التكاليف   أو   األضرار  على   القتصار  -الحصر  ل   المثال   سبيل   على   -   ذلك  في   بما   نوع،   أي   من   تبعية 

  أو   بديلة  خدمات   شراء أو  الستخدام  أو  اإلنتاج   أو  الشهرة  أو  اإليرادات   أو  البيانات   أو  األرباح   خسارة عن

  ل  المثال   سبيل   على  ذلك   في   بما   التفاقية،   هذه   بموجب  به  يتعلق  فيما   أو   المنتج  عن  الناشئ   الممتلكات   تلف

  بغض   استخدامه،   على   القدرة   عدم   أو  استخدامه  إساءة  أو   المنتج   استخدام   أو   خاطئة   حسابات   أي   الحصر

  إبالغ   تم  إذا  حتى  ذلك،  غير   أو  العقد   أو  الضرر  في  سواء  المسؤولية،  نظرية  أو   الدعوى   سبب   عن  النظر

Q1.6   التزامات   على  المادة  هذه  في  الوارد   القيد   ينطبق   ل .  األضرار   هذه  مثل  حدوث   باحتمالية  Q1.6  

 "(. التعويض )" 14 المادة بموجب 

  أن   يمكن   الذي  الحد   إلى  المادة  هذه  لبنود   وفقاا  إل  مسؤولا   Q1.6  اعتبار  يمكن  ل   أنه  على  توافق  أنت .  3

  أي   عن   مسؤولا   Q1.6  يكون  لن  الشك،  لتجنب .  Q1.6  من  مباشرةا   بك  لحقت   التي  األضرار  فيه  تُنسب 

  أي )  ثالث   طرف  أي  تعديل  أو  تعديلك(  2)  للمنتج،  به  المصرح  غير  استخدامك(  1)  عن  ناتجة  مطالبات 

  دمج  في إخفاقك أو  لك المتاح  بك  الخاص  التطبيق  من  إصدار أحدث  استخدام  عدم ( 3) المنتج،  من ( أجزاء

  منتجات او خدمات   مع  للمنتج   استخدامك(  4)  أو   ، Q1.6  عن  ةصادر  التطبيق  على   تحديثات   أي   تثبيت   أو
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  Q1.6  التابعة   الشركات   لصالح  المادة  هذه  بموجب   المسؤولية   وقيود   استثناءات   تعمل.  Q1.6  غير منتج

 . Q1.6 لصالح  األحكام هذه  فيه تعمل  الذي المدى نفس   إلى التفاقية  هذه بموجب   الباطن من والمقاولين 

 المسؤولية  وإخالء  الضمانات. 13

  الذي  األقصى   الحد   وإلى  هذه  13  المادة  في  صراحةا   عليه  منصوص   هو  ما  باستثناء.  Q1.6  بواسطة.  1

  تعهدات   أو   ضمانات   أي  Q1.6  يقدم   ول  ،"هي   كما"   والنتائج  المنتج  تقديم   يتم  به،  المعمول  القانون   به  يسمح

  صريحة   أو   شفهية   أو   مكتوبة   كانت   سواء   الشروط،  . ( هكل  ذلك   بموجب مسؤوليته    وينفي )   أخرى   إقرارات   أو

  التعامل،   ودورة  المصنع،   لجودة   ضمنية   ضمانات   أي   الحصر،  ل   المثال  سبيل  على   ذلك،  في   بما   ضمنية  أو

واألحقية والنتهاك    والتوافروالمواءمة    والصالحية،   التسويق،   وقابلية   الممارسة،  أو   التجاري  الستخدام  أو

  استخدام   على  القدرة  عدم   أو   الستخدام  سوء  أو  بالستخدام يتعلق  فيما   أو استخدام خاص.  لغرض واألهلية  

  بواسطة  المستخدم  إلى مقدمة   أخرى  خدمات   أو  منتجات   أي  أو(  جزئياا  أو   كلياا)   النتائج  ذلك  في  بما   المنتج، 

Q1.6. Q1.6  تشغيله   أو  / و  المنتج  إلى  الوصول   أن  أو   األخطاء،  جميع  تصحيح  يمكن(  1)  أنه   تضمن   ل  

  على   ذلك  في  بما  المعلومات،(  2)و  األخطاء،  من  خالية   أو  آمنة  أو  انقطاع  بال  تكون   أن  يجب   العملية   أو  /و

  أنت . دقيقة أو  كاملة   أو صحيحة  المنصة  أو  / و  بالتطبيق  المنقولة  أو  المتاحة  النتائج  الحصر  ل   المثال  سبيل 

  قرارات   أو  صحية   رعاية  أي  عن  المسؤولية   Q1.6  تحميل   يمكن   ل   أنه   على   التحديد   وجه   على   وتوافق   تقر

  النتائج   على   بناءا   العميل  قبل  من   معه   متعاقد   ثالث   طرف   أو   عميلنا   طريق   عن   أو   عنك   صادرة   صلة   ذات 

  غير   أو  دقيقة  البيانات   هذه   كانت   سواءأو المنصة.    / و  التطبيق  على  أو   قبل  من  المعروضة  أو   المنقولة 

  المسؤول   هو   ،Q1.6  وليس   العميل،  معه  يتعاقد   ثالث   طرف   أي   أو   عميلنا   أن   على   وتوافق   تقر   أنت .  دقيقة

  على   صراحةا   وتوافق  تقر   أنت .  بك  المتعلقة  األخرى  الصحية  الرعاية  معلومات   أو  النتائج  تفسير  عن  الوحيد 

  ناتجة   مخاطر  هناك  أن  على   وتوافق  تقر  أنت   .وحدك  مسؤوليتك  على   النتائج   أو /    و  للمنتج   استخدامك  أن

  لبياناتك،  فقد   أي   عن   مسؤولة  ليست   Q1.6  وأن   اإلنترنت   على   وتخزينها   اإلنترنت   عبر   المعلومات   نقل  عن 

  مالحظة   يرجى .  بهذا الخصوص   آخر  مستخدم   محتوى  وأي  النتائج   الحصر  ل  المثال   سبيل  على  ذلك  في  بما

  أو /    و   التطبيق   من   أنشئت   معلومات   أي   تحليل  أو  تقييم   أو   مراقبة   أو   بمراجعة  تلقائياا   يقوم  ل   Q1.6  أن

  المنصة   أو  / و  والتطبيق  النصائح  من   آخر  نوع   أي  أو   طبية  نصيحة   طريقة   بأي   تقدم   ل   Q1.6.  المنصة

  من   آخر   نوع   أي  أو   مؤهل  طبي   بأخصائي  الستشارة  لستبدال   مقصودة   األحوال  من   حال   بأي   ليست 

 . المهنيين 

  الملزمة   التفاقية   هذه  في   للدخول   السلطة   لديك (  أ)  أن   Q1.6  لـ   وتضمن   تقر   أنت .  المستخدم   قبل   من .  2

(  i) ل أن المحتوى وبدقة وبصدق  التطبيق لستخدام  قبلك من مقدم مستخدم محتوى أي أن( ب )و شخصياا 

  عة اد خ  يقدم معلومات  أن (  3)  ؛  تجاري   سر  أي  يختلس(  2)  ؛   ثالثة  ألطراف   فكرية  ملكية   حقوق  أي   نتهكي

  فيروسات   أوبرمجية    فيروسات   أي  على   حتوي ي(  4)  ؛  قانونية  غير  أو  إباحية  أو  فاحشة  أو  تشهيرية  أو

  بياناته   أو   Q1.6  نظام   إتالف  إلى   تهدف  التي  الضارة  الكمبيوتر   برمجة  رموز   من   غيرها  أو   متنقلة  برمجية 

  توافق (.  فكرية  ملكية   حقوق   أي   الحصر   ل   المثال   سبيل   على   ذلك  في   بما)  ثالث   طرف   حقوق   نتهك ي (  v)   أو

أي   ن على أافق  تو.  مستخدمال نتائج   أو  / و  محتوى   أي  من  احتياطية  نسخة  بعمل  ملزم  غير  Q1.6 بأن   وتقر 

  يشكل  المادة  هذه في  المستخدم   وضمانات   إقرارات   ينتهك أو  مع  يتعارض  بما المنصة   أو  لتطبيقل  استخدام

ا  . المنصة أو /و  للتطبيق  لئق وغير   به مصرح  غير   استخداما
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  مطالبات   أي   ضد   الوثيقة  هذه في  محدد   هو  كما   ويعوضك Q1.6  عنك  يدافع أن  يجب   Q1.6 .بواسطة . 1

  حقوق   انتهاك  إلى  المطالبة   هذه   فيه   تستند   الذي  الحد   إلى   ثالثة   أطراف  من   مقدمة  جيداا  ومدعومة   مبررة

  غير   استخدامك(  1)  من   ناتجة   مطالبات   أي   واستبعاد   المنتج   بواسطة   الثالث   الطرف   لهذا  الفكرية   الملكية

  إصدار  أحدث  استخدام في إخفاقك( 3) منتج، ألي ثالث  طرف  أي تعديل أو تعديلك(  2) للمنتج، المشروع

  ،   Q1.6  عن  صادر  التطبيق  لهذا  تحديثات   أو   تصحيحات   أي   تثبيت  في  إخفاقك  أو  لك،  المتاح  التطبيق  من

  استخدامك(  4)  أو   محتمل،  انتهاك   لمنع   مطلوباا   كان   التصحيح   أو   التحديث   هذا   أن   إلى   Q1.6  أشار  إذا

  التعويض ب   ملزمة  كون ت  أن  يجب :    Q1.6  إلى جانب منتجات وخدمات غير  األساسي  النظام  أو  /و   للتطبيق

  Q1.6(  2)  القبيل؛  هذا  من  مطالبة  بأي  Q1.6  إلى  سريع   كتابي  إشعار  إرسال  يتم (  1: )بالشروط التالية  

ا   المستخدم  يتعاون   ،Q1.6  طلب   على  بناءا (  3)   ؛  المطالبة  هذه  وتسوية   الدفاع  على  السيطرة   وحده  يُمنح   تماما

  Q1.6  بمسؤولية   المستخدم  يقر  ل(  4)  و  ؛Q1.6  نفقة  على  وتسويتها  المطالبة  هذه  عن   الدفاع  في  Q1.6  مع

  موافقة   دون  المطالبة   بهذه  يتعلق   فيما  تسوية  أي   على  المستخدم   يوافق   ول  المطالبة،  هذه  بمثل  يتعلق   فيما

  جميع   عن   المستخدم   تعويض   Q1.6  على   يجب   الشروط،   هذه  استيفاء   شريطة .  Q1.6  من   مسبقة   خطية 

  مختصة   محكمة   أصدرته  الذي   النحو   على   المطالبة،   هذهل  نتيجة   المستخدم   تكبدها  التي   والتكاليف   األضرار

  يكون   أن  احتمال  حالة  في  . تسوية   اتفاقية  لـ  وفقاا  Q1.6  في   عليه   المتفق  النحو   على   أو   ، القطعية  الدرجةب

  لهذه  وفقاا ) ثالث   طرف  انتهاك  لدعاء   موضوعاا  ،Q1.6  حسب الرأي المقبول لدى  المنصة،  أو  / و  التطبيق 

  تعديل (  1: )في   الخاصة،   نفقته  وعلى   الوحيد   لخياره   وفقاا   الحق،   Q1.6  لدى   يكون   أن   يجب   ، (14.1  المادة

  الحفاظ   مع   منتهكين   غير  يصبحان  بحيث   األساسي   النظام   أو   / و  التطبيق   من (  المزعوم)  المخالف   الجزء

  المنصة   أو  /و  التطبيق  استخدام  لمواصلة  للمستخدم  ترخيص   على  الحصول(  2)  أو   مكافئة  وظائف  على

  الوحيد   والعالج  Q1.6  في   عليه   المنصوص   واللتزام   الكاملة   المسؤولية  سبق   ما  يوضح.  التفاقية  لهذه   وفقاا

  جزء   أي   أو   المنتج   عن   ناتجة   فكرية   ملكية   حقوق   ألي   مزعوم   انتهاك  أو   انتهاك  بأي   يتعلق   فيما   للمستخدم 

 . منه

  لها   التابعة  والشركات   Q1.6  ذمة   وإبراء  تعويض   على   هذا  بموجب   توافق  أنت .  المستخدم  قبل  من .  2

  خسارة   أو   مطالبة  أو  طلب   كل   عن  والممثلين  والوكالء  والموظفين  والمدراء  والمسؤولين  والمستقبلية  الحالية

 التعاقد،   أو  الضرر  حالة  في  سواء  المعقولة،  المحاماة  أتعاب   ذلك  في  بما  نوع،  أي   من  ضرر  أو  مسؤولية  أو

  يتعلق   فيما   ثالث   طرف   أي   قبل  من  مقدمة   مطالبة   أي  - عن  الناشئة   أو   - بسبب   منها  أي   أو   الشركة  تتكبدها   قد 

  صادرة   أخرى  سياسات   أو  تعليمات   أي   أو  التفاقية  هذه  أحكام  من   ألي  جانبك  من  انتهاك  أو  خرق  أي (  1)  بـ

  سوء   أو   الحتيال(  3)  و   ثالث   لطرف   فكرية   ملكية  حقوق   أي   ينتهك  مستخدم   محتوى  أي (  2) ؛  Q1.6 عن 

 . ترتكبه   الذي الجسيم  اإلهمال  أو المتعمد  السلوك

 واإلنهاء   المدة. 15

1  .Q1.6   الرمز   مع   المصطلح   بهذا  المستخدم   إبالغ   سيتم .  محددة  لفترة   المنصة   أو   / و  التطبيق  تراخيص  

  والترقيات   التحديثات   جميع   لتلقي  مؤهالا   المستخدم  سيكون .  عميلنا  قبل  من  لها /    له  تسليمه   سيتم  الذي
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  التفاقية   إنهاء  تم(  1)  إذا  سابق   وقت  في  التفاقية   إنهاء  يمكن. الفترة   هذه  خالل للتطبيق  والثانوية  الرئيسية

 . المحمول جهازه من التطبيق  بإزالة المستخدم  قام( 2)  أو 15.3 أو  15.2 للمادتين وفقاا 

  و  التطبيق  إلى  الوصول  في   حقكنهاء  إو فوري  بأثر التفاقية  هذه   إنهاء   Q1.6 ـ يجوز ل .لخرق   اإلنهاء.  2

  التفاقية   هذه  تنتهك  أنك  في  للشك  معقولة  أسباب   لديه  كان  أو  Q1.6  اعتقد   إذا(  1)   واستخدامهما  المنصة  أو  /

  أو   إرشادات   أي  أو(  Q1.6 ـل  الفكرية  الملكية  لحقوق  انتهاك  أي   الحصر  ل  المثال  سبيل  على   ذلك  في  بما)

(  2) أو  Q1.6 عن صادرة( الخصوصية سياسة  الحصر ل المثال  سبيل  على ذلك في  بما)  أخرى سياسات 

ا(  ستين ) 60 من ألكثر   العميل قبل  من  الدفع عدم   بسبب  معلقاا  بقيت  إذا  . يوما

  اإلنهاء   لحظة   في   التفاقية،  هذه  ألحكام   وفقاا   األسباب   من   سبب   ألي   التفاقية   هذه  إنهاء   عند .  اإلنهاء  آثار .  3

من    أي   استخدام   أو   استخدامهما  أو   المنصة   أو  /و   التطبيق   إلى   بالوصول  هابعد   لك  يُسمح   لن(  1: )الفعلي

  المرتبطة   البيانات   Q1.6  يحذف  قد (  2)  ؛بطريقة أخرى  خالله   من   أو   التطبيق   مقدمة من ال  النتائج   أو السمات  

  المنصة   أو   /و   التطبيق   على   النتائج،  أو  المستخدم   محتوى  الحصر   ل   المثال   سبيل   على   ذلك  في   بما   بحسابك،

  الحقوق   تلك  باستثناء  ،   التفاقية   هذه  بموجب   المستخدم  أو  Q1.6  والتزامات   حقوق   جميع   تنتهي   (3)و

 . 16.7 المادة في المعينة بالتحديد  األقسام تلك  بموجب  واللتزامات 

 متفرقات . 16

  إذا   بالتطبيق  يتعلق   فيما  التزاماته   أداء  في  تأخير  أو  فشل  أي  عن  مسؤولا   Q1.6  لن يكون  .قاهر   ظرف

  الحصر،  ل   المثال   سبيل  على  ذلك  في   بما  إرادتنا  عن  خارجة   أسباب   بسبب  الفشل   أو  التأخير  هذا  كان

  التصالت   أو   الحكومية   األوامر   أو   الحظر   أو   العمالية   النزاعات  أو   اإلضرابات   أو   الحرب   أو   والقدر   القضاء

  تكنولوجيا   أنظمة  إلى  به   المصرح  غير  الوصول  أو  اإلنترنت  تعطل  أو  الخادم  أو   الكمبيوتر  أو  الشبكات  أو

  Q1.6  لـ  المعقولة  السيطرة  عن  خارج  آخر  سبب  أي  أو  ثالثة   أطراف   قبل   من  Q1.6  بـ  الخاصة  المعلومات

  أداء   على   قدرتنا  على  ذلك  وتأثير   هذا   القاهر   ظرفال  حدث   بطبيعة   كسنبلغ"(.  القاهر  ظرف ال  حدث)" 

 . القاهرة القوة حدث  تأثير  من  للتخفيف  نخطط وكيف  التفاقية  هذه  بموجب  التزاماتنا

  وبين   بينك  والتفاهم   التفاق  مجمل(  الخصوصية  سياسة  ذلك  في   بما)  التفاقية   هذه  تشكل.  كامل  اتفاق.  1

Q1.6  التفاهمات   أو  اإلقرارات   أو   ات يالتفاق   جميع  محل  وتحل  عاله أ  المذكور  بالموضوع  يتعلق  فيما  

  إقرار   أو  بيان  أي  يؤثر  لن.  عالهأ   المذكور  بالموضوع  يتعلق   فيما  األطراف  بين  السابقة  المكتوبة  أو  الشفوية 

  لتفسير  يستخدم  أو التفاقية، هذه  في صراحة  عليه  منصوص  غير  نوع  أي من  اتفاق أو عهد ت  أو ضمان أو

 . التفاقية  لهذه الصريحة  واألحكام   الشروط تقييد،  أو تغيير  أو

  غير   أو   صالح   غير   األسباب،  من   سبب   ألي  التفاقية،   هذه  أحكام   من   بند   أي   اعتبار  تم   إذا.  الفصل  قابلية .  2

  القابل   غير   أو   الصالح   غير   الحكم   وسيعتبر   للتنفيذ   قابلة   التفاقية   لهذه   األخرى   األحكام   ستظل   للتنفيذ،   قابل 

ا يكون   بحيث  معدلا  للتنفيذ   . القانون  بموجب  به  مسموح  حد  أقصى  إلى للتنفيذ  وقابالا   صالحا

 . آخر حكم  أي عن  أو عنها  تنازلا  التفاقية  أحكام من  حكم  أي تنفيذ   في فشل أي  يشكل  ل  . التنازل. 3
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لدى  .  ثالث   طرف   أي   إلى   نقلها   أو   التزامات   أو   حقوق  أي   أو   التفاقية   هذه  إحالة  لك   يجوز  ل .  اإلحالة .  4

Q1.6 الشركات  إحدى  إلى  التفاقية  بموجب  حقوقها  أو  التزاماتها( من جزء ) إحالة  أو  نقل ( 1)  في  ية حرال  

  المتعاقدين أو  لها  التابعة  الشركات   إلى  التفاقية   هذه  أداء  دعم   أو  أداء  على   الباطن   من  التعاقد (  2)  و  لها  التابعة

 . للمستخدم مسبق إشعار دون الثالثة  األطراف من الخدمات  ومقدمي  األفراد 

تسليمها   منك  لستالمها  والمخصصة   Q1.6  من   الواردة  اإلشعارات   جميع   تُعتبر .  اإلخطارات .  5 تم    قد 

 . التطبيق في Q1.6  بواسطة متاحة  اإلشعارات  هذه  تكون  عندما  المفعول ساريةو

  لهذه  انتهاء  أو  إنهاء  أي  بعد   سارية   16.8  و  15  و  13  و  12  و  7  المواد   تظل.  الحياة  قيد  على  البقاء.  6

 . التفاقية 

تعتبر  و  بلجيكا،   لقوانين   وفقاا   وتفسر   حصرياا   التفاقية   هذه  تخضع .  القضائي   والختصاص  الحاكم  القانون .  7

  أنتويرب   في   القضائية   والهيئات   للمحاكم  يكون .  القانون   قواعد   أو   مبادئ   مع   تعارضهافاعلة في حالة    غير 

 . التفاقية بهذه   يتعلق نزاع   أي نشوء حالة في  الصالحية الحصرية 

 ________________________________________ 
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