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HEALTHY BIRTH DAY, INC.  

)Count the Kicksالتي ُتعرف أیضاً باسم (  

شروط االستخدام  

.2018یولیو  9المفعول في  ةساری  

المقدمة  

الحد بشكل كبیر من عدد حاالت اإلمالص من خالل  ، (3)(c)501، مؤسسة غیر ربحیة بموجب أحكام .Healthy Birth Day, Incإن رسالة 
اآلباء واألمھات على أھمیة تتّبع تحركات  Count the Kicks(عّد الركالت). تثقف  Count the Kicksنشر حملة توعیة صحیة عامة بشأن 

نتھن من خالل التعّرف على أنماط تحركات أجنتھن الجنین في الُربع الثالث من الحمل وطریقة عمل ذلك. تتمتع النساء الحوامل بالقدرة على إنقاذ أج
.Count the Kicksوالشعور بأن لدیھن اإلمكانیات على إخبار الطبیب عند مالحظة تغییر. ستحكم شروط االستخدام التالیة تفاعالتك مع تطبیق   

قبول شروط االستخدام  

" أو الشركةحصة فیھا والشركات التابعة لھا (ویشار إلیھا فیما بعد بـ " الشركة لدىیتم إبرام شروط االستخدام ھذه بینك وبین الشركة والشركات التي 
)، شروط االستخدام"). تحكم الشروط واألحكام التالیة، سویاً مع أي وثائق یتم تضمینھا بصراحة باإلشارة إلیھا (التي یشار إلیھا بـ ""لنا/بنا"أو  "نحن"

بما فیھ أي محتوى ووظائف وخدمات یتم " الخاص بنا). التطبیق"بـ(المشار إلیھ فیما بعد   KicksCount theلتطبیقنا سبل دخولك واستخدامك 
أو من خاللھما. www.countthekicks.orgأو الموقع اإللكتروني  Count the Kicksتقدیمھا في تطبیق   

الموافقة  یرجى قراءة شروط االستخدام بعنایة قبل البدء في استخدام التطبیق. عند قیامك باستخدام التطبیق أو النقر على قبول شروط االستخدام أو
سة الخصوصیة علیھا، عندما یكون ھذا الخیار متاًحا لك، فإنك تقبلین وتوافقین (تقبل وتوافق) على االلتزام واإلذعان بشروط االستخدام ھذه وسیا

والمدمجة ھنا باإلشارة. إذا كنت ال ترغبین (ترغب) الموافقة على شروط االستخدام أو سیاسة الخصوصیة، فیجب علیك  ،الموجودة ھناالخاصة بنا، 
عدم دخول التطبیق أو استخدامھ.  

 ً ً وما فوق.  16للمستخدمین الذین تتراوح أعمارھم من  یتم تقدیم ھذا التطبیق ویكون متاحا عند قیامك باستخدام ھذا التطبیق، فإنك تقّرین وعاما
، فیجب علیك عدم دخول التطبیق أو توتضمنین (تقر وتضمن) بأنك تستوفي جمیع شروط األھلیة السابقة. وإذا كنت ال تستوفي جمیع ھذه المتطلبا

استخدامھ.  

(غرب  West Des Moines, Iowaفي  QCIلحمایة البیانات، فإن مراقب البیانات وممثل االتحاد األوروبي ھو  العام نظیميالت لقانونألغراض ا
، الذي یمكن العثور على معلومات االتصال الخاصة بھ أدناه.دي مونز، آیوا)  

 
) والمنطقة االقتصادیة EUلإلشارة إلى بلدان االتحاد األوروبي (" في أرجاء مختلفة من شروط االستخدام ھذه البلدان المعّینةونستخدم مصطلح "

نریدك أن تكون على  التي ) وسویسرا. وإذا كنت مقیمة (مقیماً) في إحدى البلدان المعّینة، فإنك تتمتعین (تتمتع) بعدد من الحقوقEEAاألوروبیة (
یثما یسري ذلك.نة حدرایة بھا. سیشار إلى ھذه الحقوق بالرجوع إلى البلدان المعیّ   

 
التغییرات على شروط االستخدام  

تطبیقھا على قد نقوم من وقت إلى آخر ووفقاً لتقدیرنا الخاص بتنقیح شروط االستخدام ھذه وتحدیثھا. ویسرى مفعول جمیع التغییرات فوراً عند نشرھا و
یة على شروط االستخدام ھذه، فسوف نزّودك بإشعار من خالل بعد ذلك. وإذا قمنا بإجراء تغییرات جوھر واستخدامھ لموقع اإللكترونيلكل دخول 

موقعنا اإللكتروني والتطبیق، أو بوسائل أخرى، لنتیح لك فرصة مراجعة التغییرات قبل أن تصبح نافذة المفعول.  

ا. ویتوقع منك أن تتصفحي (تتصفح) إن استمرارك في استخدام التطبیق بعد نشر شروط االستخدام المنقح یعني قبولك لھذه التغییرات وموافقتك علیھ
ھذه الصفحة من حین إلى آخر حتى تكوني (تكون) على علم بأي تغییرات، ألنھا ملزمة علیك.  

 



 

 

االلتزامات  

فیما یلي بعض الوعود التي تقدمیھا (تقدمھا) لنا من خالل موافقتك على شروط االستخدام ھذه:  

حسابك  

توافقین (توافق) على ما یلي: إذا اخترت إنشاء حساب على تطبیقنا، فإنك  

● ستحافظین (ستحافظ) على سریة كلمة المرور الخاصة بك.   
● لن تقومین (تقوم) بمشاركة حساب مع أي شخص آخر، وستتقیدین (ستقّید) بقواعدنا، بما فیھ على سبیل المثال ال الحصر، شروط االستخدام  

ھذه وسیاسة الخصوصیة لدینا، والقانون.  
● .استخدامھ) عن كل ما یحدث من خالل حسابك ما لم تقومین (تقوم) بإغالقھ أو اإلبالغ عن سوء إنك مسؤولة (مسؤول   
● یتم وتقّرین (تقّر) بأن ھذه المعلومات التي یتم تقدیمھا في التطبیق ھي ألغراض تثقیفیة فقط وال ُیقصد بھا التشخیص أو العالج. ینبغي أن  

الصحیة المسؤول عنك. استخدام ھذه المعلومات وفقاً لمقدم الرعایة  
 

والرسائل اتاإلشعار  

بدخولك إلى تطبیقنا، فإنك توافقین (توافق) على ما یلي:  

● ا على تقدیم إشعارات ورسائل إلیك بخصوص تطبیقنا أو خدماتنا. وإذا كانت معلومات االتصال الخاصة بك قدیمة، فقد نإنك تأذنین (تأذن) ل 
تفوتك استالم اإلشعارات المھمة.  

● ) إرسالھا إلى معلومات االتصال 2داخل التطبیق، أو (من ) 1توافقین (توافق) على أننا سنقدم لك اإلشعارات والرسائل بالطرق التالیة: ( 
ة التي قمت بإعطائھا لنا (كالبرید اإللكتروني، رقم ھاتف الجّوال، العنوان الفعلي). توافقین (توافق) على تحدیث معلومات االتصال الخاص

استمرار.بك ب  
● ، مع رسالتھا للوقایة من حاالت اإلمالص وإنقاذ األطفال، باستخدام بیانات .Healthy Birth Day، Incتوافقین (توافق) على أن تقوم  

عّدك في األبحاث أو التقییمات أو الدراسات بھدف تحسین برمجتنا وتحسین فعالیتھا.  
 

الحقوق والحدود  

أنت تمتلكین (تمتلك) معلوماتك  

خدامنا أنت تمتلكین (تمتلك) كل المحتوى والتعلیقات والمعلومات الشخصیة التي تقومین (تقوم) بتقدیمھا لنا. سنحترم اختیاراتك بشأن كیفیة است
ة بنا.توافقین (توافق) أنت والشركة على أنھ إذا كانت أي من معلوماتك تتضمن بیانات شخصیة، فإنھا تخضع لسیاسة الخصوصیة الخاصولمعلوماتك.   

جتھا وفقاً توافقین (توافق) أنت والشركة على أنھ یجوز لنا الدخول إلى أي معلومات وبیانات شخصیة تقومین (تقوم) بتقدیمھا إلینا، وتخزینھا ومعال
لشروط سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا.  

ما فیھ حقوق الملكیة الفكریة) فقط. كما توافقین (توافق) على توافقین (توافق) على تقدیم المعلومات التي ال تنتھك القانون وال حقوق أي شخص آخر (ب
أن المعلومات التي تقومین (تقوم) بتقدیمھا ستكون صادقة. قد تكون الشركة مطالبة بموجب القانون بإزالة بعض المعلومات.  

المحتویات والمواقع والتطبیقات األخرى  

أو مضللة أو غیر قانونیة أو مسیئة أو ضارة بأي شكل آخر عند  متأخرةقد تصادفین (تصادف) محتوى أو معلومات قد تكون غیر دقیقة أو ناقصة أو 
إساءة استخدام من  استخدامك لتطبیقنا أو خدماتنا. ال یمكننا أن نمنع دائماً إساءة استخدام خدماتنا، وأنت توافقین (توافق) على أننا غیر مسؤولین عن أي

ھذا القبیل.   



 

 

نا أنت مسؤولة (مسؤول) عن اتخاذ القرار بشأن دخول أو استخدام تطبیقات أو مواقع إلكترونیة تابعة لجھات خارجیة قد یكون لھا روابط بموقع
جوز لذلك التطبیق أو الموقع لجھة خارجیة أن تصادق علیك، فی تابع اإللكتروني أو خدماتنا. وفي حال سماحك ألي تطبیق أو موقع إلكتروني

ً اإللكتروني أن یكون قادراً على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بك. تمتلك تطبیقات والمواقع اإللكترونیة التابعة لجھات خارجیة شرو قانونیة  طا
استثناء النطاق المحدود الذي قد یفرضھ وسیاسات خصوصیة خاصة بھا، وقد تمنحي (تمنح) اآلخرین إذناً الستخدام معلوماتك بطرق ال نستخدمھا. وب

القانون المعمول بھ، فإن الشركة لیست مسؤولة عن ھذه المواقع اإللكترونیة والتطبیقات األخرى  استخدمیھا (استخدمھا) على مسؤولیتك الخاصة.  -
ُیرجى االطالع على سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا.  

الحدود  

امك لتطبیقنا أو خدماتنا، بما فیھ عدد اتصاالتك. تحتفظ الشركة بحق تقیید حسابك أو تعلیقھ أو إنھائھ إذا ارتأت تحتفظ الشركة بحقھا في الحد من استخد
أنك قد تنتھك شروط االستخدام ھذه أو سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا أو القانون أو تقوم بإساءة استخدام الموقع اإللكتروني أو خدماتنا.   

حقوق الملكیة الفكریة  

توى أو فظ الشركة بكافة حقوق الملكیة الفكریة في تطبیقنا وخدماتنا. إن استخدامك للتطبیق أو الخدمات ال یعطیك أي ملكیة في خدماتنا أو المحتحت
عالمات تجاریة المعلومات المتاحة لك من خالل تطبیقنا أو خدماتنا. إن العالمات التجاریة والشعارات المستخدمة فیما یتعلق بالتطبیق أو الخدمات ھي 

لمالكیھا المعنیین.   

المؤتمتةالمعالجة   

التصاالت والمحتوى والمیزات التي قد تكون مفیدة باوالتي نحصل علیھا عنك لتقدیم توصیات بھا ا) نسنستخدم المعلومات والبیانات التي تزویدنا (تزود
ي بمنتجات لك. إن الحفاظ على دقة معلوماتك وتحدیثھا یساعدنا على جعل لك. على سبیل المثال، قد نستخدم البیانات والمعلومات المتعلقة بك لنوص

ھذه التوصیات أكثر دقة ومالءمة لك.  

إخالء المسؤولیة وحدود المسؤولیة  

عدم وجود أي ضمان وكفالة  

قدیم الخدمات) (أ) تتنّصل من جمیع حصة فیھا (والشركات التي تعمل معھا الشركة لتللشركة  بقدر ما یسمح بھ القانون، فإن الشركة والشركات التي
أن الخدمات بالضمانات واإلقرارات الضمنیة (مثل ضمانات قابلیة التسویة، والمالئمة لغرض معین، ودقة البیانات، وعدم التعّدي)؛ (ب) ال تضمن 

".ومتوفر " و "كما ھو متاحھيو/المحتوى والمعلومات) على أساس "كما ھ فیھستعمل دون انقطاع أو أخطاء؛ و (ج) تزّود الخدمة (بما   

نة، أو قد ال تسري بعض إخالء المسؤولیات أو جمیعھا علیك.ال تسمح بعض القوانین بإخالء مسؤولیات معیّ   

استبعاد المسؤولیة  

حصة فیھا (والشركات للشركة على ھذا العقد)، فإن الشركة والشركات التي  ىبقدر ما یسمح بھ القانون (وما لم تبرم الشركة اتفاقاً خطیاً منفصالً یطغ
قابیة التي تعمل معھا الشركة لتقدیم الخدمات) لن تكون مسؤولة تجاھك أو تجاه غیرك عن أي أضرار غیر مباشرة أو عرضیة أو خاصة أو تبعیة أو ع

بیانات تھجمیة أو تشھیریة، أو وقت التعطل  أو أي فقدان للبیانات أو الفرص أو السمعة أو األرباح أو اإلیرادات المرتبطة بالخدمات (على سبیل المثال،
لمعلوماتك ومحتواك أو فقدانھا أو تغییرات فیھا).  

حصة فیھا (والشركات التي تعمل معھا الشركة لتقدیم  للشركة وال یجوز في أي حال من األحوال أن تتجاوز مسؤولیة الشركة والشركات التي
(أ) خمسة أضعاف الرسوم الشھریة أو السنویة التي دفعتھا لقاء خدمة ما، إن  األقل من التالیین: الخدمات) في مجموع كل المطالبات، أي مبلغ یكون

دوالر أمریكي. 1000وجدت، أو (ب)   

مطالبات المتعلقة بالمسؤولیة (مثل الضمان الھذا الحد من المسؤولیة ھو جزء من أساس الصفقة بینك وبین الشركة ویجب أن ینطبق على جمیع 
حصة فیھا احتمال وقوع أي ضرر من ھذا القبیل، وحتى  للشركةواإلھمال والعقد، والقانون) وحتى إذا تم إخبار الشركة أو الشركات التي  واألضرار

إذا أخفقت ھذه التدابیر في غرضھا األساسي.  



 

 

ال تسمح بعض القوانین بإخالء مسؤولیات معینة أو استبعادھا، ولذلك ال تسري ھذه الحدود علیك.  

اء االتفاقإنھ  

تفقد) یجوز لك وللشركة إنھاء اتفاقكما بموجب شروط االستخدام ھذه في أي وقت بإرسال إشعار إلى الطرف اآلخر. وعند إنھاء االتفاق ستفقدین (س
الحق في الوصول إلى الخدمات أو استخدامھا. ستبقى األشیاء التالیة ساریة المفعول بعد إنھاء االتفاق:  

● مالحظاتك واإلفصاح عنھا؛حقوقنا في استخدام    
● األقسام التالیة من شروط االستخدام ھذه: إخالء المسؤولیة والحد من المسؤولیة؛ والقانون الناظم وتسویة المنازعات؛ والشروط العامة؛   
● تبقى أي مبالغ مستحقة على أي من الطرفین للطرف اآلخر قبل إنھاء االتفاق مستحقة بعد إنھاء االتفاق.   

اء حساب، فیمكنك االتصال بنا باستخدام معلومات االتصال الخاصة بنا أدناه إلغالق حسابك.إذا قمت بإنش  

القانون الناظم وحل النزاعات  

أو محاكم  آیوا،أنت والشركة على حلھ في محاكم والیة آیوا باستخدام قانون والیة  فإنك توافقین (توافق)إذا شاءت الظروف الدخول في نزاع قضائي، 
المتحدة باستخدام قانون الوالیات المتحدة.الوالیات   

شروط عامة  

تعدیل  إذا وجدت محكمة لھا سلطة االختصاص على شروط االستخدام ھذه أن أي جزء منھا غیر قابل للتنفیذ، فأنت ونحن نتفق على أنھ ینبغي للمحكمة
تتمكن المحكمة من القیام بذلك، فأنت ونحن نتفق ونطلب من المحكمة إزالة ذلك الشروط لجعل ذلك الجزء قابالً للتنفیذ بینما ال تزال تحقق ھدفھ. إذا لم 

الجزء غیر القابل للتنفیذ مع االستمرار في تنفیذ بقیة شروط االستخدام ھذه.  

لك التنازل عن حقوقك إذا لم نتصرف لفرض خرق لشروط االستخدام ھذه، فھذا ال یعني أننا تنازلنا عن حقنا في فرض شروط االستخدام ھذه. ال یجوز 
وجب أو نقلھا بموجب شروط االستخدام ھذه إلى أي شخص دون موافقتنا. ومع ذلك فإنك توافقین (توافق) على أنھ یجوز لنا التنازل عن حقوقنا بم

أطراف ال یوجد أي شروط االستخدام ھذه إلى الشركات التي لدى شركتنا حصة فیھا أو للطرف الذي یشتري الشركة دون الحصول على إذن منك. 
من شروط االستخدام ھذه. ونمستفید ثالثة  

العناوین الواردة في قسم "معلومات االتصال" أدناه. من خاللإنك توافقین (توافق) على أن الطریقة الوحیدة لتقدیم إشعار قانوني إلینا ھي   

معلومات االتصال  

روط االستخدام ھذه إلى: ینبغي توجیھ جمیع األسئلة والتعلیقات والطلبات المتعلقة بش  

Healthy Birth Day, Inc. 
Attn: Executive Director 
PO Box 71093, Clive, IA 50325 USA 
1.515.523.5666 
info@countthekicks.org 

جمیع أسئلتھم وتعلیقاتھم لألغراض القانون التنظیمي العام لحمایة البیانات، یجوز للمقیمین في البلدان المعّینة االتصال بممثلنا في االتحاد األوروبي 
وطلباتھم بشأن شروط االستخدام ھذه:  

 
QCI 
Attn: Count the Kicks App Developer 
4300 Westown Pkwy Ste 150, West Des Moines, IA 50266 
1.515.440.4960 
sfinn@qci.com 


