
 

 Terms of Use شروط االستخدام 

  
 
ي شار إليها فيمااا ب ااد ب فاا  اتفاقية شروط االستخدام هذه )  تبرمأ

)شركة البيانات اإلفتراضية     ك ينيكيمنصة  "االتفاقية"( بين كل من  

/ الشركة"( وأي شااخ) )يشاامل   ك ينيكي)"ل خدمات اإللكترونية(  

ذلك ال مالء والزبائن والمستخدمين واألفراد والشااركات والشااراكات 

والمؤسسات( )"المستخدم / المستخدم النهائي / أنت"( ياازور و / 

الم قااا اإللكترونااي و / أو يسااتفيد ماان ع اا  ساا ل دلاا   ي  أو 

د ب ف  ي شار إليها فيما ب الخدمات التي يقدمها الم قا اإللكتروني )

 ( أو )www.clinicy.com.sa"الخااادمات(ل الم قاااا اإللكتروناااي )

mwww.myclinicy.co( (و www.training.myclinicy.com يشااار( )

" الم قااا" أو "هااذا الم قااا ب فاا  إليهااا الاقااا  فااي هااذه ال  يقااة 

الااذي يم كاا  "( ك ينيكااي" أو "الم قااا اإللكترونااي" أو " اإللكترونااي

والمسااتخدم  ك ينيكاايإلاا   ي شااارل ويستضاايف  ويشاا    ك ينيكااي

  ل"األطراف" ف  با

THIS TERMS OF USE AGREEMENT (‘’Agreement’’) is made by 

and between Clinicy [Virtual Data for electronic services 

] (‘‘Clinicy/Company’’) and any person (which shall include 

clients, customers, users, individual, company, partnership, 

establishment) (‘’User/End-user/You’’) who visit and/or are 

registered to access the website and/or avails the Services 

provided by the Website (‘‘Service’’). The 

Website, www.clinicy.com.sa or www.myclinicy.com and 

www.training.myclinicy.com (hereinafter referred to as "or 

"this site" or "this website" or "website" or” Clinicy”) is 

owned, hosted and operated by Clinicy. Clinicy and the User 

are collectively referred to as ‘’Parties’’. 

لشروط االسااتخدام    دامخواست  ك ينيكيمنصة    يخضا الدل   إل 

تشكل الس  ديةل األنظمة الم م   بها في المم كة ال ربية وجميا 

ي شار إليهااا فيمااا ية )نظامت ك الشروط وسياسة الخص صية اتفاقية  

زيارتااك ل م قااا ب فيمااا يت  اا   وك ينيكااي"االتفاقية"( بينك  ب د ب ف   

ي اف   حدد أدناه(لالمع   النح  اإللكتروني واستخدامك ل خدمات )

المستخدم النهائي صرااة  ع اا  االلتاازام ب ميااا شااروط االتفاقيااة 

النقر ع اا   ر "القباا   / وذلك باا  المذك رة أدناه بدون قي د أو تأهيل،

االطااالع ع اا  أي جاازء ماان الم   مااات المتاا فرة فااي أنا أواف " أو  

م ل فااي االااة عاادهاأو است راضاا  هاأو اسااتخدام الم قااا اإللكترونااي

تاادلل أو   تستخدم هذا الم قا  ال  ،م افقتك ع   شروط االستخدام

 لع ي 

Access to and use of the site is subject to these terms of use 

and all applicable Saudi laws. These terms and the privacy 

policy together constitute a legal agreement (“agreement”) 

between you and clinicy in connection with your visit to the 

website and your use of the services (as defined below) by 

clicking the ‘acceptance’/ ‘i agree’ button or accessing, using 

or browsing any part of the information available under this 

website, the end user expressly agrees to and consents to be 

bound by all of the terms of the agreement mentioned herein 

below without limitation or qualification. If you do not agree 

to these terms of use, do not use or access this site. 

 WEBSITE .1 لكترونيل الم قا اإل1

ع اا  شاابكة  ك ينيكاايشاا  ها  الم قا اإللكتروني ب ابااة م   مااات ت  

ب"( والتي ت مل كمنصااة أو أدوات مخصصااة ياإلنترنت ال المية )"ال 

ممارسااين  لتمكااين المسااتخدمين المساا  ين فيهااا ل بحاا  عاان

)المدرجين في هذه ال  يقة( من لال  اسااابهم هم  والتيار  طبيين

لالسااتفادة ماان الخاادمات المبيااة بمااا يشاامل م اعيااد الفااردي 

الرعايااة الصااحية و / أو المبي ااة عن االستفسار   نشراالستشارات و

 المبية وأي لدمات ألرى كما سيتم وصف  بشكل لاص أدناه

The Website is an information portal operated by Clinicy on 

the World Wide Web of the Internet (the "Web"), which acts 

as a platform or tool designed to enable users registered 

herein to search and select medical practitioners (enlisted 

herein) through their individual account to avail medical 

services including making appointments for consultation, 

posting queries of healthcare and/or medical nature and such 

other services as more particularly described hereinbelow. 

 LAWS APPLICABLE .2 الم م   بها نظمةل األ2

ررت بمااا  ،وتخضا لاا  ألاكام النظام الس  دي وفق اهذه االتفاقية  ا 

 الحصر:ع   سبيل المثا  ال في ذلك 

The Agreement is published in compliance of, and is 

governed by the provisions of Saudi law, including but not 

limited to: 

http://www.clinicy.com.sa/
http://www.myclinicy.com/
http://www.training.myclinicy.com/
http://www.clinicy.com.sa/
http://www.myclinicy.com/
http://www.training.myclinicy.com/


 

 الشري ة الممبقة ع   ال القات الت اقدية،وق اعد مبادئ   ل1

بم جااب  ةاالتصاالت الس  دي وال اا ائا التنفيذيااة الصااادر  نظام ل2

هااا )الم افاا   12/03/1422( بتاريخ 12رقم )م/ المرس م الم كي

 م(،03/06/2001

نظااام امايااة الصاافقات اإللكترونيااة الساا  دي الصااادر بم جااب  ل3

هااا )الم افاا   07/03/1428( بتاااريخ 8رقاام )م/  المرس م الم كي

 م(،26/03/2007

المرساا م  اارائم الم   ماتيااة الصااادر بم جااب  لانظام مكافحااة   ل4

هاااااا )الم افااااا   07/03/1428بتااااااريخ  79رقااااام  الم كاااااي

 م(،25/03/2007

ممارسااات الرعايااة الصااحية الساا  دي الصااادر بم جااب نظااام  ل5

ها )الم افاا    04/11/1426( وتاريخ  59رقم )م/  المرس م الم كي

 م(،04/12/2005

i. The Shari’a law principles and rules as applicable to 

contractual relationships. 

ii. The Saudi Telecommunications’ Law and Implementing 

Regulations enacted by Royal Decree No. M/12 dated 

12/03/1422 H (corresponding to 03/06/2001 G);   

iii. the Saudi Electronic Transactions’ Protection Law 

enacted by virtue of Royal Decree No. M/8 dated 07/03/ 

1428 H (corresponding to 26/03/2007 G); 

iv. The Saudi Anti-Cyber Crime Law, enacted by Royal 

Decree No. 79 dated 07/03/1428 H (corresponding to 

25/03/2007 G);  

v. The Saudi Healthcare Practice Law, enacted by Royal 

Decree No. M/59 dated 04/11 1426 H (corresponding to 

04/12/2005 G); and 

إطار ال مل التنظيمي ل ح سبة السااحابية الصااادر عاان هي ااة  ل6

مااار   8سااريان  فااي االتصاااالت وتقنيااة الم   مااات والااذي باادأ 

 ،عم ميااة الشااروطتقييد دون  ، ولكن ع   وج  التحديدم )2018

لحاادود والااذي عبر ابالنقل الم   مات القي د المقتراة ذات الص ة  

"بيانااات المسااتخدم ماان المساات ى  اال اا ائا ع اا  أنهاا  اتصاانفه

ماان  ألي اسااا   ى مستخِدمالثال " )ع   سبيل المثا  محت 

م من مستخدِ ى  القماع الخاص أو أي محت شركات أو مؤسسات  

ا لتصاانيم المساات ى  ل قماااع الخاااصالخاضاا ة الصااناعات  وفقاا 

هي ااة أي  تصاادره أو قاارار لاصااة بقماااع محااددلاا ائا  بم جااب

ل حصاا   ع اا  م ام ااة   يؤهاال م  محت ى مستخدِ أو أي    ؛تنظيمية

إلاا  ط ااب  تؤدي ، والتيالثانيأو المست ى   األو المست ى  من  

 لالثال (المست ى   ة منم ام ال ميل  

i. The Regulatory Framework on Cloud Computing issued 

by the Saudi Communications and Information Technology 

Commission (“CITC”) and which came into effect on 8 

March 2018 G (most particularly, but without limiting the 

generality of the provisions, the proposed restrictions 

regarding the cross border transfer of what the regulation 

categorizes as “Level 3 User Data” [e.g. sensitive user 

content of private sector companies or organizations; any 

user content from private sector regulated industries 

subject to a level categorization by virtue of sector-specific 

rules or a decision by a regulatory authority; user content 

qualifying for Level 1 or Level 2 treatment, for which the 

customer requests Level 3 treatment). 

الساا  دية الم ماا   بهااا فااي هااذه لألنظمااة  أي إشارة  تك ن   ل7

األلاارى   نظمااةالمذك ر ب الية وجميااا األلألنظمة  االتفاقية إشارة  

ت اادي ها في ذلك الم م   بها في المم كة ال ربية الس  دية بما 

 أو تكم تها أو إعادة إصدارها من وقت إل  ألرل

i. Any reference to the Saudi applicable laws in this 

Agreement shall be to the laws listed above and all other 

applicable laws in the Kingdom of Saudi Arabia, as the 

same may be amended, supplemented or re-enacted from 

time to time. 

ا ألاكاااماالتفاقية فااي شااك ها اإللكترونااي  تسري   ل8  نظااام وفقاا 

 لاماية التداوالت اإللكترونية

i. This Agreement in electronic form will be valid as per the 

provisions of the Saudi Electronic Transactions’ Protection 

Law 

 بم جبهااا ي سااماتحاادد هااذه االتفاقيااة األاكااام والشااروط التااي 

حسااا  الالت امل مااا  طريقةباستخدام الم قا اإللكتروني وتصم  

ل م قااا اإللكترونااي أو االسااتفادة ماان الخاادمات  ةزيااارالأو طريقة 

 ك ض  لدينال التس يل  أ ناء 

This Agreement defines the terms and conditions under 

which you are allowed to use the Website and describes 

the manner in which we shall treat your account or how 

you shall visit the Website or avail the Services while you 



 

are registered as a member with us. 

 :The Agreement applies to you whether you are 3.1 تمب  هذه االتفاقية س اء كنت:  3-1

ل مؤسسة رعاية صحية )ع   سبيل المثا  مستشف  أو عيااادة 1

الم م     نظمةلأل  وفق ا  ةمرلصوومس  ة    تأهيل ولالفة(مركز    أو

مؤسسااة  بهااا وذات الصاا ة فااي المم كااة ال ربيااة الساا  دية أو

مدرجااة  مشااابهة تر ااب فااي اإلدرات / التساا يل أو مساا  ة /

الشااركات التاب ااة فااي ذلااك  بالف ل فااي الم قااا اإللكترونااي بمااا  

لت ااك المؤسسااات مثاال األطباااء وممارسااين   ةالمحددة والمرلصاا 

الرعاية الصحية اآللرين )مؤسسة "مؤسسات" الرعاية الصااحية" 

 لأو "أنت" أو "المستخدم"(

أو تاب يااة باااا   مث هااام /ممث اا  مااريأ أو   مستخدم بصفت أي  ل  2

عن ممارسين لالستفادة من الخدمات المبية ماان لااال  الم قااا 

اإللكتروناااي )"الماااريأ" أو "المساااتخدم النهاااائي" أو "أنااات" أو 

 "المستخدم"ل 

 م قاااا اإللكتروناااي )"أنااات" أو ل لاااالف ذلاااك مساااتخدمأي ل 3

 "المستخدم"(

 

1. A healthcare institution (e.g. hospital, clinic, rehabilitation 

center etc…) registered and licensed as per the applicable 

and relevant laws of Saudi Arabia  or similar institution 

wishing to be listed/registered, or already 

listed/registered, on the Website, including designated, 

authorized associates of such institutions  such as doctors 

and other healthcare practitioners (“Healthcare 

Institutions(s)”, “you” or “User”); or 

2. A User being a patient, his/her representatives or affiliates, 

searching for Practitioners to avail medical services 

through the Website (“Patient”, End-User”, “you” or 

“User”); or 

3. Otherwise a user of the Website (“you” or “User”). 

ماانا مؤسسااات ت   (لSaaSالبرم يااات كخاادمات ) ك ينيكاايأن  3-2

محاادود ل اازء ماان الم قااا اإللكترونااي وصاا    الرعاية الصااحية ااا   

بإدرات أنفسهم في الم قااا اإللكترونااي، وي ااب   كذلك  ويسما لهم

ع   مؤسسات الرعاية الصحية أن تدفا أت ا  االشااتراا الساان ي 

فااي األنشاامة ذات الصاا ة  ةكام اا بصاا رة لالشااتراا  ك ينيكاايإلاا  

 بالم قال

3.2 CLINICY is an SAAS (Software as service). The 

Healthcare Institutions shall be given limited access to a part 

of the Website and also be permitted to enlist themselves on 

the Website,  the healthcare institution: shall be required to 

pay an annual subscription charge to CLINICY to fully engage 

certain Site related activities. 

هذه االتفاقية ع   جميا ت ااك الخاادمات التااي ت فرهااا تسري    3-3

فااي الم قااا اإللكترونااي والمقدمااة ل مسااتخدمين ساا اء  ك ينيكااي

 م انا  أو مقابل أت ا  )"الخدمات"( بما يشمل ما ي ي:  

3.3 This Agreement applies to all those services made 

available by CLINICY on the Website, which are offered to 

the Users, either free of charge or for a fee (“Services”), 

including the following: 

 ل بالنسبة لمؤسسات الرعاية الصحية1

 ل برم يات تخميط م ارد المؤسسات1

 ل برم يات إدارة الم اعيد2

 ل صفحة الم   مات الرقمية3

 ل التس ي  واإلعالن 4

 لالخدمات االلتيارية األلرى 5

1. For Healthcare Institutions 

1- ERP (enterprise resource planning) software  

2- Appointment management software 

3- Digital profile  

4- Marketing and advertisement  

5- other optional services 



 

 ل بالنسبة ل مستخدمين اآللرين: 2

 تسهيالت إنشاء وصيانة اساباتهم الفردية لأ

تسهيل البح  عن ممارسين باالسم أو التخص) أو المنمقااة  ل  

وت فرهاااا  ضااا هاال  رافياااة أو أي م اااايير ألااارى يمكااان أن ت

 لك ينيكي

م عد ما ممارسااين ساا اء ماان لااال  الشاابكة أو ا ز    /تحديد   لت

الهاااتم )الاادل   المباشاار ل م قااا اإللكترونااي أو اسااتخدام 

 ل"بالى ست ر"ل مت ر الم ج دة في  ك ينيكيتمبيقات 

 اإذا كان ضروري   ت ،أو إعادة جدول م عد ليار إل اء  ل د

  يارتهم أو استشارتهم جرت نت فير مراج ات الممارسين الذي ل ه

 (ل5) تقديرات ل ممارسين من م م ع درجاتتقييم وتقديم  ل و

مثاال  ةإعاادادات صاافحة المااريأ وتشاامل التفاصاايل الضااروري ل  

الم   مات الشخصااية ل مااريأ مثاال االساام وال ماار ورقاام الهاااتم 

 ل ال  ا  والبريد اإللكتروني ولالف

يمكاان ل مااريأ إضااافة أعضاااء ال ائ ااة لحساااب  / اسااابها مااا  لح

ال صاافة المبيااة  ع اا الحصاا   تصااريا لألعضاااء يمكاانهم ماان 

 والمستندات األلرى ذات الص ة والم   مات الخاصة بهمل 

2. For other Users: 

i. Facility to create and maintain their individual ‘Accounts’; 

ii. Facility to search for Practitioners by name, specialty, and 

geographical area, or any other criteria that may be 

developed and made available by CLINICY; and 

iii. to make/book appointments with Practitioners either 

online or through telephone (Direct access to The 

Website or using the CLINICY application found on Play 

Store); 

iv. option to cancel or reschedule an appointment, if deemed 

necessary; 

v. provide reviews of Practitioners visited or consulted by 

them; 

vi. assess and provide ratings out of a total score of 5 to 

Practitioners; 

vii. Settings of the patient’s page shall contain necessary 

details such as patient’s personal information like name, 

age, mobile number, email id, etc.; 

viii. Patient may add a family member to his/her account with 

the permission of such member enabling such member 

to access the prescription and other relevant documents 

and information belonging to him/her; 

الاار آيمكن ت يير الخدمات من وقت إل     4-3  ك ينيكااي لتقاادير وفقاا 

مبااا  االتفاقياااة ع ااا   يارتاااك واساااتخدامك ل م قاااا ت  المم ااا  و

الم   مااات  وكذلك ع اا  جميااا  اإللكتروني لالستفادة من الخدمات

 ل محددالم قا اإللكتروني في أي وقت التي تقدمها ع   

3.4 The Services may change from time to time, at the sole 

discretion of CLINICY, and the Agreement will apply to your 

visit to and your use of the Website to avail the Service, as 

well as to all information provided by you on the Website at 

any given point in time. 

المستخدمين  تسري   جميا  ع    االستخدام   ير شروط 

 لالممارسين

( ع اا  جميااا 4الشااروط المااذك رة بم جااب المااادة رقاام ) وت مباا 

 الممارسينل ير المستخدمين 

TERMS OF USE APPLICABLE TO ALL USERS OTHER THAN 

PRACTITIONERS  

The terms enumerated under Clause 4 shall apply to all Users 

other than Practitioners: 

 CONDITIONS OF USE/MEMBERSHIP 4.1 شروط االستخدام / ال ض ية 4-1

يمكن االستفادة من لدمات الم قا اإللكترونااي عنااد تساا يل  لأ

 لالمستخدم النهائي في الم قا اإللكتروني

المستخدم النهائي ذو أه ية لت قيا عقد سااار    ينب ي أن يك ن ل  

 ع   النح  الم ماا   باا  فاايم بات الشري ة اإلسالمية  لمت  وفق ا

أو اإللكترونااي    الم قااا  المم كة ال ربية الس  دية ل تساا يل فااي

a. Services under the Website can be availed on registration 

to the Website by the End User on their agreement with this 

Terms of Use. 

b. The End-User must be competent to enter into a valid 

Contract as per the requirements of Shari’a law as applied in 



 

 Saudi Arabia in order to register, visit or use the Website in بأي طريقة وع   سبيل المثا :   أو استخدام ت  يار

any manner i.e. 

 لعام 18من  ي أكبريك ن عمر المستخدم النهائأن  ل1

 لفي االة عق ية س يمةالمستخدم النهائي  يك ن أن ل2

لت قيااا االتفاقيااة   مااؤهال  يك ن المستخدم النهائي  ي ب أن   ل3

 لنظامأي بم جب 

1. he/she must be above the age of 18 years; 

2. he/she must be of sound mind; and 

3. he/she must not be disqualified from entering into 

this agreement by any law. 

 تاا  ياربااالم قا اإللكترونااي أو  من لال  التس يل عض ية   لت

أو قب   هذه االتفاقية، يت هااد المسااتخدم النهااائي    واستخدام

بأناا  ذو أه يااة بم جااب أنظمااة الشااري ة  ك ينيكاايويضمن أمام 

في المم كااة ال ربيااة الساا  دية ولدياا    الم م   ب   ع   النح 

الحاا  والصااالاية والقاادرة ع اا  اسااتخدام الم اقااا اإللكترونااي 

والخدمات المت فرة من لال  الم قا اإللكتروني وبالتالي ير ااب 

فااي هااذه في الم افقة واالمتثا  بالشااروط واألاكااام المااذك رة  

 ل ال  يقة

c. By registering for membership, visiting and using the 

Website or accepting this Agreement, the End User 

represents and warrants to CLINICY that he/she is 

competent as per as per the requirements of Shari’a law 

as applied in Saudi Arabia, has the right, authority and 

capacity to use the Website and the Services available 

through the Website, and thereby intends to agree and 

abide by Terms and Conditions mentioned herein; 

بم رد استكما  عم ية التس يل، ي تبر المسااتخدم النهااائي  ل د

ه يااة تساا يل الاادل   / ب وي زودقد س ل في الم قا اإللكتروني 

ر اتاا  يمكناا  الاادل   إلاا  الم قااا المستخدم ل  وك مااة الماارو

 اإللكترونيل 

d. On completion of the registration process, the End-user 

shall be deemed registered with the Website and shall be 

provided with a login ID/User ID and a Password to enable 

access to The Website 

 اإللكتروني بالح  الحصري فيما يت    باادل  يحتف  الم قا   ل ه

 ل م قا اإللكتروني واستخدام ل المستخدم

e. The Website retains the exclusive right regarding 

admission to and use of the Website by the User 

ب ااد إال  ض ية في الم قا اإللكتروني المذك ر ال يبدأ سريان ال ل و

 ليل استكما  عم ية التس 

f. The membership to the said Website shall begin only 

after the registration process has been completed; and 

أو ال هااات   يمنا المسااتخدم الم قااا اإللكترونااي واألشااخاص ل  

 الحاا  فااي إرسااا األلاارى المشاااركة فااي تشاا يل الم قااا 

 اإللكتروناايالم   مات التي يقدمها فيما يت    بتشاا يل الم قااا  

 ل  هاواستخدام هاوافظ تهاواست اد  تهاومراقب

g. The User grants the Website and all other persons or 

entities involved in the operation of the Website the right 

to transmit, monitor, retrieve, store, and use the 

information provided by him/her in connection with the 

operation of the Website 

 :PRIVITY OF MEMBERSHIP 4.2 لص صية ال ض ية 4-2

 التااي يقاادمها  استخدام هذا الم قا واالسااتفادة ماان الخاادماتي  د  

ا   إلاا  أي شااخ) أو لنق اا  قابل   يرل مستخدم النهائي و  الاص  اق 

يحاا  ل مسااتخدم النهااائي تح ياال اسااا  الم قااا  ل والىلرجهة أ

( وه يااة المسااتخدم إلاا  طاارف اإلفاااداتفي ذلااك اإللكتروني )بما  

 ألرل

The right to use this Site and avail its services is personal to 

End-User and is not transferable to any other person or 

entity. The End-user shall not transfer The Website account 

(including feedback) and User ID to another party; 

 ;OBLIGATIONS OF END-USER 4.3 التزامات المستخدم النهائي 4-3

 :The End User undertakes and agrees to the following وي اف  ع   ما ي ي: المستخدم النهائي يت هد 

 a. It is the sole responsibility of the End User to ensure theعاان ضاامان مااا منفرد ا  مسؤوليةالالمستخدم النهائي يتحمل   لأ



 

ساارية ك مااة ماارر واساام المسااتخدم ( الحفاااع ع اا  1)يااأتي: 

وتفاصااايل الحساااا  األلااارى الخاصاااة بالمساااتخدم النهاااائي 

 ( رقابااة واسااتخدام ك مااة الماارور2و) تهاااوامايوالمخصصااة لاا  

التصريا ألي وجميا األنشاامة التااي تحاادب بم جااب (  3)  نشرها

 لتها وضبمهاومراقبك مة المرور المذك رة 

following: (1) maintain and protect the confidentiality of 

the End User's password, user name and other account 

details as designated to the End user and (2) to control the 

dissemination and use of the password; (2) authorize, 

monitor, and control any and all activities that may occur 

under the said password; 

الحسااا  بنهايااة كاال   الخااروت ماانيضمن المستخدم النهائي   ل  

 المحدد في الم قالالخروت   النقر ع    ر تس يل دورة من لال

b. The End User shall ensure that he/she exits from the 

account at the end of each session by clicking on the Log 

out/Sign Out button provided therein 

 ضاامانعاان  ؤولية منفاارد امساا الالمسااتخدم النهااائي يتحماال  لت

أي شااخ)  ياار مصاارح لاا  أو وصاا لة إلاا  ك مااة   عدم استخدام

 المرور أو الحسا  الخاصة ب ل

c. The End User shall be solely responsible to ensure that 

no unauthorized person shall have access to its 

password(s) or account(s); 

بااأي   فاا ر ا  ك ينيكاايي اف  المستخدم النهااائي ع اا  إشاا ار   ل د

استخدام ف  ي أو مشااك ا فياا  لك مااة مااروره أو اساااب  أو أي 

 انتهاا ألر لألمن قد يصل إل  ع م المستخدم النهائي 

d. The End User agrees to immediately notify CLINICY of 

any actual or suspected unauthorized use of your password 

or account or any other breach of security that may come 

to the knowledge of the End User; 

 ات لاصااةاسااتخدام  جميااا  عاان  مسااؤو المستخدم النهائي   ل ه

  لبذلك أو ال من ا يصربتس اء بص رة كام ة وك مة مروره   حسابب

e. The End User shall be responsible for all usage of the 

End User’s account and password, whether or not 

authorized by the End User; 

ي قبل أن يتحمل  الم قا اإللكتروني    ال يتحمل  ل و المسؤولية ولن 

إلفاق    سؤوليةمأي   عن  تنشا  أضرار  أو  لسائر  أي  عن 

االمتثا    في  النهائي  )س اء  لالمستخدم  تقصير ا شروط  أو   كان 

 ل ية ألرى(نظامأو بناء ع   أي نظرية  إهماال  

f. The Website cannot and will not be liable for any loss or 

damage arising from the failure of the End User to comply 

with this provision (whether in tort, negligence or based on 

any other legal theory); 

يتحمل المستخدم النهائي المسؤولية عن أي لسائر ت حاا   ل  

بك ينيكي أو  يرها بسبب أي استخدام  ير مصرح باا  لحساااب ، 

ي ت اا د ألعاان أي لسااائر  تحماال ك ينيكااي المسااؤوليةت  اي  ال

 لحسا  المستخدم النهائيلم  ير مصرح استخدا

g. Although CLINICY will not be liable for your losses 

caused by any unauthorized use of your account, you may 

be liable for the losses of CLINICY or others due to such 

unauthorized use; 

 ياار اقيقيااة أو إذا قاادم المسااتخدم النهااائي أي م   مااات  لح

دقيقااة أو مضاا  ة أو  ياار اديثااة أو  ياار كام ااة )أو أصاابحت  ياار 

أو  ياار كام ااة( أو كااان محد ااة اقيقية أو دقيقة أو مض  ة أو  ياار 

أسا  مقب   ل شك في أن ت ااك الم   مااات  ياار   ك ينيكيلدى  

يحاا   ،اقيقيااة أو دقيقااة أو مضاا  ة أو  ياار اديثااة أو  ياار كام ااة

وفاا   ، مسااتخدم النهااائيل المقدمااة إيقاااف الخاادمات ك ينيكااي

 لتقديرها المم  

h. If an End User provides any information that is untrue, 

inaccurate, misleading not current or incomplete (or 

becomes untrue, inaccurate, not current or incomplete), or 

CLINICY has reasonable grounds to suspect that such 

information is untrue, inaccurate, misleading not current or 

incomplete, CLINICY has the right to discontinue the 

Services to the End User at its sole discretion. 

مقابل كل مؤسسة رعاية صااحية يرى المستخدم النهائي قد   ل ط

( clinic.com.sa( أو )myclinicy.comفااااااااااااي )مساااااااااااا  ة 

ليار "أعرض الرقم"ل وعند التيار   (training.myclinicy.com.saو)

االتصااا  ع اا  الاارقم ماان لااال    المستخدم النهااائي  ختاريذلك،  

حفاا  ت  ساا ل ووت   ك ينيكاايلدمات الهاتم الم اني التي ت فرهااا 

i. Against every Healthcare Institution listed in 

myclinicy.com or clinic.com.sa and 

training.myclinicy.com.sa, you may see a ‘show number’ 

option. When you choose this option, you choose to call 

the number through a free telephony service provided by 



 

الت امل مااا وي  رى  ل  ك ينيكيس الت ت ك المكالمات في ل ادم  

ا  س الت المكالمات المااذك رة    لشااروط سياسااة الخص صاايةوفقاا 

 ك ينيكااياالتصا  التااي ت فرهااا وسي ة استخدام وال ينب ي ل  فقط

أل راض الم اعيد والح ااز ولاايس لالستشااارة بشااأن مشاااكل إال  

فااي االااة عاادم   ليةالمسااؤو  ك ينيكيوال تتحمل  تت    بالصحةل  

 لما ذكر أنفا ل وفق ااالتصا  وسي ة استخدام  

CLINICY, and the records of such calls are recorded and 

stored in CLINICY’s servers. Such records are dealt with 

only in accordance with the terms of the Privacy Policy. 

Such call facility provided to you by CLINICY should be 

used only for appointment and booking purposes, and not 

for consultation on health-related issues. CLINICY accepts 

no liability if the call facility is not used in accordance with 

the foregoing. 

 :END USER’S ACCOUNT 4.5 اسا  المستخدم النهائي 4-5

إلاا  كاال ماان المرضاا  / المسااتخدمين النهااائيين  ك ينيكاايتقاادم 

تساااهيالت م انياااة ع ااا  شاااكل اساااا  فاااردي ع ااا  الم قاااا 

اإللكتروني باساام هااذا المااريأ / المسااتخدم النهااائيل فيمااا ي ااي 

باااقي هااذه ب  دون اإللااال الشروط الخاصة المت  قة بهذا الحسااا   

 الشروط وسياسة الخص صية:

CLINICY shall provide Patients/End-Users with a free facility 

in the form of an individual Account on the Website in the 

name of such Patient/End User. The specific terms relating to 

such account are as below, without prejudice to the rest of 

these Terms and the Privacy Policy: 

ب د تس يل الدل   وقب    المستخدم النهائي  إنشاء اسا  ل1

 لصرااة  هذه الشروط 

من  المستخدم النهائي الم   مات المت فرة في اسا تك ن   ل2

 :ن عين

1. Your Account is only created after you have signed up 

and explicitly accepted these Terms; 

2. Information available in your Account is of two types: 

يقاادمها م   مات يحددها المااريأ: وهااي الم   مااات التااي   لأ

 لرف هاالمستخدم النهائي وي

لممارسااات: م   مااات نات ااة عاان ا نات ااة عاانم   مااات  ل  

 لك ينيكيالت اصل ما الممار  الذي يستخدم 

a. Patient-created: Information generated and uploaded 

by you; 

b. Practice-created: Information generated by your 

interaction with a Practitioner who uses CLINICY. 

ع اا  أسااا   اتممارساا عاان  نات ااةتاا فير أي م   مااات  ل3

 لم   مات كما هي م ج دة

3. Any Practice-created information is provided on an 

as-is basis; 

أو تصااادق أو تتحقاا  بااأي طريقااة ماان ك ينيكااي لاان تراجااا  ل4

 لذلكب ذات ص ةالم   مات المذك رة كما ال تقدم ضمان 

4. CLINICY does not verify, authenticate or validate, in any 

manner the said information and makes no representation 

in connection therewith; 

ة ذات الصاا ة إذا ي ب االتصا  ع   مؤسسااة الرعايااة الصااحي ل5

أي  في ت ضاايا أي التالفااات أو إضااافة  المستخدم النهائي  ر ب

أي  ك ينيكااي ال تتحماال بأي طريقةل  هاأو ت دي   هاأو اذف  م   مات

 لهذا الشأن أو التزام في مسؤولية

5. You should contact the relevant Healthcare Institution in 

case you wish to point out any discrepancies or add, 

delete, or modify the information in any manner. CLINICY 

bears no liability or responsibility with respect to the same; 

الحسا  ع   أسا  "أفضل جهاا د" )كمااا هاا (ل بينمااا ي قدم   ل6

الخاادمات إال أن تقااديم نساا   ل حفاااع ع اا  أع اا  مقاااييس 

ي حاا  قااد  إ عاااتأو ت ماال عاان  مسااؤوليةأي    تتحمل ال  ك ينيكي

 الخدماتل  بصالاية ال ص   إل 

6. The Account is provided on a “best-efforts” “as-is 

basis”. While we strive to maintain the highest levels of 

service availability, CLINICY is not liable for any 

interruption or inconvenience that may be caused to your 

access of the Services; 

 The ‘SMS Reminder’ provided by the Account is only a .7 ا"التااذكير ماان لااال  الرسااائل القصاايرة" الااذي ي فرهاا لدمااة  ل7



 

ع اا  النحاا    فقااط  بتناو  الاادواء  ل تذكيرالحسا  ك سي ة مكم ة  

لممار ل وي ب اإلطالع ا التي يقدمها في ال صفة المبية  المحدد

أي  ك ينيكاايتتحماال  تناااو  الاادواءل والع   ال صم المبيااة قباال  

ألي ساابب ماان  رسااائل تااذكيرفااي اااا  عاادم إرسااا    مسؤولية

، ر اام إرسالها بشكل متااألر أو  ياار صااحيافي اا   األسبا  أو  

 لال ه د المبذولة

supplementary way of reminding you to take your 

medication as prescribed by the Practitioner. You should 

always refer to your prescription before taking any 

medication. CLINICY shall bear no liability, if for any reason 

SMS Reminders are not delivered to you or are delivered 

late or delivered incorrectly, despite its best efforts; 

رسائل القصيرة، يمكن أن تم ااب الإذا لم تر ب في استالم   ل8

من مؤسسة الرعاية الصحية الخاصة بااك إيقاااف / عاادم تمكينهااا 

 ع ااااا باااااذلك  ك ينيكااااايلاااااال  استشاااااارتك أو إشااااا ار 

(support@clinicy.com.sa) 

8. In case you do not wish to receive the SMS Reminders, 

you can request your Healthcare Institution to disable/not 

enable it during your consultation or communicate the 

same to CLINICY at support@clinicy.com.sa 

حسا  العن تحدي    يةلؤومسيتحمل المستخدم النهائي ال ل9

رقاام الهاااتم فااي ذلااك بتفاصيل االتصا  الدقيقااة والصااحيحة بمااا 

 ال  ا  والبريد اإللكتروني

9. It is your responsibility to keep your Account updated 

with your accurate and correct contact details including 

mobile number and email ID; 

 الس الت إل  الحسا  ذو الص ة باارقم ال اا ا  و / أو  ت رسل  ل10

 لالبريد اإللكتروني المذك رين

10. The records will be sent to the account associated with 

this mobile number and/or email ID; 

بااأي ت يياار فااي م   مااات الحسااا    ك ينيكاايإشاا ار  ينب ي   ل11

)رقاام الهاااتم ال اا ا  أو البريااد اإللكترونااي( ع اا  الفاا ر وتؤكااده 

 ب د ذلكل  ك ينيكي

11. Any change in contact information (mobile or email), 

shall be notified to CLINICY promptly and immediately 

which shall be subsequently confirmed by CLINICY; 

عاان أي لسااائر أو إ عااات   وليةؤمساا ال  ك ينيكاايال تتحمل   ل12

فااي تحاادي  تفاصاايل  المسااتخدم النهااائي إلفاااقيحدب نتي ااة  

  الخاص ب ل االتصا 

12. CLINICY is not responsible for any loss or 

inconvenience caused due to your failure to update your 

contact details for the Account. 

لحساااا  أمااان وتشااافير م يااااري  ك ينيكااايتساااتخدم  ل13

منااا الاادل    ك ينيكاايتضاامن ال   ،ل وما ذلااكالمستخدم النهائي

أو  م   مات اعتماد تساا يل الاادل   ان ير المصرح في اا  فقد

اماية م   مات تساا يل الاادل   واإلبااال    ل خمرل يرج   هات رض

عااااان أي انتهااااااا محتمااااال أو ف  اااااي ل حساااااا  ع ااااا  

(.sasupport@clinicy.com ل فااي االااة) دل لااك ع اا  ساا الت

عنااد تساا يل  المسااتخدم النهااائي ماان لااال  اسااا  نماارافقي

يتحماال المسااتخدم النهااائي الخاااص،   فااي اساااب  مرافقياا 

وعن جميا التزاماتهم كما ل  أن    عن س الت مرافقي  المسؤولية

 لديهم اسابات مستق ة فرديةل

13. CLINICY uses industry–level security and encryption 

to your Account. However, CLINICY cannot guarantee 

prevention of unauthorized access if you lose your login 

credentials or they are otherwise compromised. Please 

safeguard your login credentials and report any actual 

suspected breach of account to support@clinicy.com.sa If 

you access your dependents’ records through your Account 

by registering your dependents with your own Account, 

you are deemed to be responsible for the records of your 

dependents and all obligations that your dependents would 

have had had they maintained their own separate 

individual Accounts. 

 ACCURACY OF LISTING CONTENT AND DISSEMINATING 4.6 محت ى ونشر الم   ماتإدرات الالدقة في  4-6

INFORMATION 

ع اا  الم قااا ، وت اارض  مباشرة و ياار مباشاارة  ك ينيكيت ما   ل1

 ة المسااتخدم النهااائياإللكترونااي الم   مااات ذات الصاا ة بصاافح

وممارسااات مؤسسااات الرعايااة الصااحية المااذك رة فااي الم قااا 

1. CLINICY collects, directly or indirectly, and displays on 

the Website, relevant information regarding the profile and 

practice of the Healthcare Institutions listed on the 

mailto:support@clinicy.com.sa
mailto:support@clinicy.com.sa
mailto:support@clinicy.com
mailto:support@clinicy.com


 

والممارسااين لااديها  هاااومؤهالت ااإللكترونااي مثاال م ااا  تخصصااه

مزودي الرعاية الصحية األلرى وأت ابهم وم قا مؤسسة الرعاية و

وأل راض االلتصار، ي شار إل  )  ير ذلكالصحية وساعات  يارتها و

مؤسسااة الرعايااة   التااي تقاادمها  م   ماااتال"ذلك فيما ب د ب ف   

 ل(الصحية"

Website, such as their area of specialization, the 

qualifications of their practitioners and other healthcare 

providers  and their fees, the location of the Healthcare 

Institution , its visiting hours etc. (For short “Healthcare 

Institution Information”); 

 م   ماااتالأفضل م ه د ممكاان ل تأكااد وفحاا)  ك ينيكيتبذ    ل2

تحاادي  ت ااك  وضاامانمؤسسااة الرعايااة الصااحية  التااي تقاادمها

ر اام  ، وال تتحماال ك ينيكااي المسااؤوليةالم   مااات ع اا  فتاارات

 عاادم دقااة أو اكتمااا  أي م   ماااتالم ق لة المبذولة عن  ه د  لا

 ؤسسات الرعاية الصحيةلم تقدمها

2. Though CLINICY takes reasonable efforts to verify and 

examine the Healthcare Institution Information submitted 

by the Healthcare Institutions as well as to ensure that 

such information is updated at regular intervals, CLINICY, 

bears no liability, despite such reasonable efforts for any 

inaccuracies or incompleteness in the Healthcare Institution 

Information; 

صااحة واكتمااا  لكااي تضاامن مناسااب ا م هاا د  ك ينيكاايتبااذ   ل3

التي  م   ماتالإل     محت يات المذك رة في هذه ال  يقة إضافة  ال

ال مؤسسااة الرعايااة الصااحية المااذك رة أنفااا ل ومااا ذلااك  تقاادمها

أو تت هد بدقة واكتما  الم   مات المااذك رة فااي   ك ينيكي  تضمن

 مبي ااةب   ماا يقر المستخدم النهااائي بوهذا الم قا اإللكترونيل  

 يير الدائم ولهذا فااأن الم   مااات الم   مات الصحية تخضا ل ت  أن

أو ألماء أو م   مات  ير دقيقة في الم قا اإللكتروني قد تشمل 

 ل ير محد ةقد 

3. CLINICY makes reasonable efforts to ensure that the 

contents provided herein, in addition to the Healthcare 

Institution Information mentioned above are correct and 

complete. CLINICY, however, does not warrant or 

guarantee the accuracy or completeness of the information 

provided on this Website. The End User acknowledges that 

since the nature of health information is such that it is 

subject to frequent changes, the information on this 

website may contain inaccuracies or errors or may be out 

of date; 

عاان   المسؤوليةفي أي عرف من الظروف    ك ينيكي  وال تتحمل  ل4

أي لسائر أو مس  ليات و / أو أضاارار مباشاارة أو  ياار مباشاارة أو 

د ع   أي محت ى بسبب االعتماتحدب  عرضية أو لاصة أو تاب ة  

أو م   ماااات تااام ت فيرهاااا أو نشااارها أو أدراجهاااا فاااي الم قاااا 

 لاإللكتروني

4. Under no circumstances will CLINICY be liable for any 

direct, indirect, incidental, special or consequential losses, 

liabilities and/or damages caused by reliance on any 

content or information provided, disseminated or listed 

herein 

 APPOINTMENT BOOKING AND INTERACTION WITH 4.7 ا ز الم اعيد والت اصل ما مؤسسات الرعاية الصحية:  4-7

HEALTHCARE INSTITUTIONS 

م عاااد مؤكاااد لماااريأ / لضااامان  ك ينيكااايبينماااا تسااا    ل1

، يلال  الم قااا اإللكتروناا لمستخدم نهائي ط ب الم عد من 

فيمااا يت  اا  بمااا  مسااؤوليةأو تتحماال أي  ك ينيكاايال تضاامن 

 ي ي:

1. While CLINICY will try to ensure a confirmed 

appointment for a Patient/ End-User who has requested 

an appointment on the Website, CLINICY does not 

guarantee or bear any liability towards the following: 

ممااار  فااي مؤسسااة الرعايااة الصااحية فااي ال قاات تاا فير  لأ

 لوالتاريخ المم   

A. availability of a practitioner in a Healthcare Institution 

at the requested time and date. 

مااريأ ع اا  م عااد مؤكااد لاادى الممااار  فااي أي اصاا    ل  

 لالصحية في ال قت والتاريخ المم   مؤسسة الرعاية 

B. That a patient will get a confirmed appointment with 

the practitioner in a Healthcare Institution at the 

requested time and date. 

 C. Or if a confirmed appointment is subsequentlyالممااار  الم نااي فااي مؤسسااة الرعايااة الصااحية ألي إل اء   لت



 

فااي وقاات الم عااد م عد مؤكد ب د ذلك أو إذا لم يت فر الممااار  

 لالمحدد

cancelled by the concerned practitioner in a Healthcare 

Institution, or if the Practitioners are not available as per 

the given appointment time. 

لاادمات هاتفيااة ذات قيمااة مضااافة تااربط  ك ينيكاايتقاادم  ل د

مباشاارة بمؤسسااات الرعايااة الصااحية  النهااائيين المسااتخدمين

والممارسين لديها ومزودي الرعايااة الصااحية اآللاارين ع اا  رقاام 

افااا  واساااتخدام الم   ماااات يكااا ن (ل 920003823م ااااني )

ومؤسسااة الرعايااة الصااحية  النهااائي المتبادلااة بااين المسااتخدم

ا ومااازودي الرعايااة الصاااحية اآللاارين  والممارسااين لااديها وفقااا 

يح  ل مستخدم االستفادة بت ك   ،لسياسة الخص صيةل وما ذلك

 الخدماتل

D. CLINICY provides value added telephonic services 

which connects Users directly to the to the Healthcare 

Institutions and their practitioners and other healthcare 

providers through a toll free number (920003823). The 

information exchanged between the User and the 

Healthcare Institutions and their practitioners and other 

healthcare providers is stored and used in accordance 

with the Privacy Policy. However, it is at the discretion of 

the User, to avail such Service; 

بحقهااا فااي المشاااركة فااي تفاصاايل اتصااا    ك ينيكاايتحتف    ل ه

المستخدم ما مؤسسااات الرعايااة الصااحية فااي اااا  اسااتخدام 

 لدمات الهاتم المذك رةل

E. CLINICY reserves the right to share the contact details 

of the User with the Healthcare Institutions contacted, if 

such telephone service is used by the User. 

 NO DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP 4.8 عدم وج د عالقة بين المبيب والمريأ 4-8

أفراد الم ا  المبي فااي مؤسسااات الرعايااة ال دير بالذكر أن   ل1

والبياناااات  صااا صوالن اتب اااأ الساااياقالصاااحية قاااد يقااادم ن 

والرس مات والص ر والم   مااات واالقترااااات واإلرشااادات والماا اد 

ا ب فاا  األلرى ) "الم   مااات"( التااي قااد تتاا فر وي شار إليها جمي اا 

الم   مااات المقدمااة فااي ذلااك ع اا  الم قااا اإللكترونااي )بمااا 

وال (ل ومنشاا رات  ة المسااتخدم النهااائيمباشاارة ردا  ع اا  أساا  

والم ااال   مريأأي    بين  عالقةأي  ت ك الم   مات    يؤسس تقديم

وال  المسااتخدم النهااائي  وبين  ك ينيكيبين    أو  مرل)المحترف ال

أو استشارة طبية أو تشخي) أو عااالت ألي االااة   رأيأي  يشكل  

تحديااد ع اا    ة المستخدم النهااائيلمساعدتٌفدم    ، ولكنهاب ينها

الرعاية المبية المالئمة من ممار  مؤهل فااي مؤسسااة رعايااة 

 صحية م ينةل

1.to may be noted that some of the content, text, data, 

graphics, images, information, suggestions, guidance, and 

other material (collectively, “Information”) that may be 

available on the Website (including information provided in 

direct response to your questions or postings) may be 

provided by individuals in the medical profession associated 

with Healthcare Institutions. The provision of such 

Information does not create a licensed medical professional-

patient relationship, between CLINICY and you and does not 

constitute an opinion, medical advice, or diagnosis or 

treatment of any particular condition, but is only provided to 

assist you with locating appropriate medical care from a 

qualified practitioner in a particular Healthcare Institution. 

يحصل بأن الم   مات التي   صرااة  ن ضا بم جب هذه ال  يقة   ل2

 وأمس  ليها  وأ  ك ينيكيا من  ت قاهيأو    ع يها المستخدم النهائي

شااركائها  وأممث يهااا  وأوكالئها   وأمقاوليها    وأم عفيها    وأ  مدراءها

أصااحا  ترليصااها أو  ياار ذلااك  وأمس  لين إعالناتهااا    وأرعاتها    وأ

 لفقط م   ماتية في الم قا اإللكتروني أل راض

2. It is hereby expressly clarified that the Information that 

you obtain or receive from CLINICY, and its officers, 

directors, employees, contractors, agents, representatives, 

partners, sponsors, advertisers, licensors or otherwise on 

the Website is for informational purposes only. 

دمة أن تك ن بديال  عاان المرافاا  المبيااة أو الخال يهدف تقديم   ل3

عان  المستخدم النهااائي الرعاية الصحية المارئةل وفي االة 

يرج  االتصا  ع اا   ،ط ارئ صحية أو طبيةأو أي شخ) من 

أو المستشااف  مباشاارة ل حصاا   ع اا  لاادمات اإلساا اف 

 إس افات طبية ف ريةل

3.The Services are not intended to be an alternative to 

emergency healthcare or medical facilities. In case of a 

medical or health emergency experienced by the End User or 

another person, please contact an ambulance service or 

hospital directly for immediate medical aid. 
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مااان االتصاااا   النهاااائيين المساااتخدمين ك ينيكااايتمّكااان  ل1

بمؤسسااات الرعايااة الصااحية والممارسااين ال ااام ين لااديها 

ومزودي الرعاية الصحية من لال  تقديم استفسااارات تت  اا  

 /ت  يااب بالرعاية الصحية ع   اساباتهم ذات الص ة التي قد 

الممارسين مؤسسات الرعاية الصحية و/أو رد ع يها ب د ذلك ت

 ذو الص ة ومزودي الخدمات لديهال

1. C

CLINICY enables Users to connect with Healthcare 

Institutions and their associated practitioners and 

healthcare providers by posting health related queries on 

their respective Accounts that may be subsequently 

answered/ responded to by the Healthcare Institutions 

and/or their associated practitioners and healthcare 

providers; 

ع    ااستفسار  المريأ / المستخدم النهائي ينشر أن يمكن   ل2

بصاا رة اساب  ل ميا مؤسسااات الرعايااة الصااحية المساا  ة 

فااي الم قااا اإللكترونااي وماازودي الرعايااة الصااحية ل اارد عامة  

 لع   االستفسار الممروح

1. The queries may be posed by the Patient/End User on 

their Account to (i) generally to all Healthcare 

Institutions registered on the Website and enables any 

of their associated practitioners and healthcare providers 

to respond to the query posted. 

م افقة الستخدام وتح ياال ك ينيكي  يمنا المستخدم النهائي   ل3

االستفسااارات ذات الصااا ة بالصاااحة الممرواااة مااان جاناااب 

المسااتخدم ع اا  مؤسسااات الرعايااة الصااحية والممارسااين 

وي افاا  ع اا  أن  ك ينيكاايالمساا  ة بلديها لتقديم الخدمات  

 الم   مات التي يقدمها لسياسة الخص صيةل تخضا 

1. The End User hereby grants consent to CLINICY to 

utilize and transfer the health related queries posted by 

the User to Healthcare Institutions and their associated 

practitioners and healthcare providers for the provision 

of the services under CLINICY and agrees that any such 

information provided by the User will be subject to our 

Privacy Policy 
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لض ع أي م   مات يشاااركها   ي اف  المستخدم النهائي ع   ل1

ماااا ك ينيكاااي أو ماااا مؤسساااات الرعاياااة الصاااحية لسياساااة 

 الخص صية عند استخدام  أو  يارت  ل م قا اإللكترونيل

1. he End User agrees that by use or visit of the Website by 

the User, any information shared by you with CLINICY or 

with any Healthcare Institution will be subject to our Privacy 

Policy. 

عاان المحتاا ى   يتحمل المستخدم النهائي المسؤولية منفاارد ا ل2

ختار تقديماا  ل نشاار ع اا  الم قااا اإللكترونااي بمااا يشاامل يالذي  

ي شااار إليهااا جميااا ب فاا  التصاانيم أو المراج ااات ) وأ ت  يقاااتال

مؤسسات الرعاية الصحية والممارسااين ب ذات الص ة"المراج ات"(  

فيمااا يت  اا   ك ينيكاايدور يقتصاار لديها ومزودي الرعايااة الصااحيةل 

ماان  ك ينيكاايبنشاار المراج ااة ع اا  الت سااط والتنسااي ل وتتباارأ 

أو  تهاااأو دق المراج ااات جميااا المساا  ليات فيمااا يت  اا  بمحتاا ى

اتهااا دورها فيما يت    بهذا المحتاا ى ع اا  التزاميقتصر  و  هااكتمال

عاان دفااا أي المسااؤولية  ك ينيكااي وال تتحماال ك ساايط ومنساا ل 

ماان  ت اا يأ ألي مسااتخدم إلعااادة نشاار أي محتاا ى فااي أي  

 منصاتهال 

2. You are solely responsible for the content that you choose 

to submit for publication on the Website, including any 

feedback, ratings, or reviews (“Review”) relating to 

Healthcare Institutions and their associated practitioners and 

healthcare providers. The role of CLINICY in publishing 

Reviews is restricted to that of an intermediary and 

facilitator. CLINICY disclaims all responsibility with respect to 

the content of the accuracy or correctness of a Review, and 

its role with respect to such content is restricted to its 

obligations as an intermediary and facilitator. CLINICY shall 

not be liable to pay any consideration to any User for re-

publishing any content across any of its platforms; 

 Your publication of reviews and feedback on the Website is.3ع اا  الم قااا اإللكترونااي   ت  يقاااتوال  اتلمراج اا ا  يخضا نشاار ل3



 

شروط هذه االتفاقيةل وب ااأ النظاار عاان الشااروط التفصااي ية ل

 بم جب المستخدم النهائي  اف يالمذك رة في هذه ال  يقة، 

أو نشر أي محت ى في الم قااا   تقديم  عدم  ع    هذه ال  يقة

أي م كيااة فكريااة   انتهاا)أ(  يحت ى ع   ما يأتي:  اإللكتروني  

أي لاا ائا أو انتهاااا أو اقاا ق نشاار أو لص صااية أو ) (     ير ل

 م م   بهال أنظمة

governed by the terms of this Agreement. Without prejudice 

to the detailed terms stated herein, you hereby agree not to 

post or publish any content on the Website that (a) infringes 

any third-party intellectual property or publicity or privacy 

rights, or (b) violates any applicable law or regulation 

ا لتقااديرها  ،ك ينيكاايي اا   أن تختااار  ل4 عاادم نشاار  ،لمم اا وفقاا 

ا  إ أي مسااتخدم نهااائيت  يقااات مراج ااات و ذا كااان ذلااك مم  باا 

ع اا    المسااتخدم النهااائي   افاا ويالم م   بهال    نظامبم جب ال

الهاااتم أو البريااد فااي الت اصاال عاان طرياا   ك ينيكاايااقيااة 

القصاايرة أو أي وسااائل إلكترونيااة اإللكتروني أو لاادمات الرسااائل 

 :  رضب ألرى

4.CLINICY, at its sole discretion, may choose not to publish 

your reviews and feedback, if so required by applicable law, 

and in accordance with these Terms. You agree that CLINICY 

may contact you through telephone, email, SMS, or any other 

electronic means of communication for the purpose of: 

الم قااا بالخدمات التااي يقاادمها  تت    ت  يقاتالحص   ع    لأ

   لك ينيكياإللكتروني أو 

a. Obtaining feedback in relation to Website or CLINICY’s 

services; and/or 

أي مؤسسااة رعايااة صااحية باا  تت  اا  ت  يقاااتالحصاا   ع اا   ل  

 مدرجة في الم قا اإللكترونيل 

b. Obtaining feedback in relation to any Healthcare 

Institution listed on the Website; and/or 

مؤسسااات لوى أو م   مات أو استفسااار  االفصل في أي شك لت

ة فيمااا الرعاية الصحية والممارسين لديها ومزودي الرعاية الصااحي

 يت    بالمراج اتل 

c. Resolving any complaints, information, or queries by 

Healthcare Institutions and their associated practitioners 

and healthcare providers regarding your  Reviews; and 

 ت اصاال بذ  قصااارى جهااده لع    ي اف  المستخدم النهائي   ل د

 لال يادةما  

d. You agree to provide your fullest co-operation further to 

such communication by                               Clinic 

  TERMS OF USE FOR PRACTITIONERS لممارسينبا الخاصة شروط االستخدام

( ع اا  الممارسااين 5الشروط المااذك رة فااي المااادة رقاام )  تسري

 لفقط

The terms enumerated under Clause 5 are applicable only to 

Practitioners 

 LISTING POLICY 5.1 التس يل بالم قا سياسة  5-1

 .CLINICY will provide mobile portal to Doctors, Patients والمرض :الب ابة المتنق ة لألطباء  ك ينيكيت فر ل 1

تتاا فر الخاادمات لمؤسسااات الرعايااة الصااحية ماان لااال  نماا ذجين 

 اشتراا:

The Services shall be available to Healthcare Institutions 

through two subscription models: 

م انا  ما لصائ) محدودة: يح  لمؤسسات الرعاية الصااحية  لأ

إل  جاازء ماان الم قااا اإللكترونااي ويسااما  وص   محدودا   

 بأدراجها في الم قا اإللكتروني م انا ل كذلك

a. Free with limited features: The Healthcare Institutions 

shall be given limited access to a part of the Website 

and also be permitted to enlist themselves on the 

Website, free of cost; 

اشتراا مدف ع ما لصائ): تك ن مؤسسات الرعايااة الصااحية  ل  

واالسااتفادة ماان جميااا لصااائ) الم قااا ال صاا   قادرة ع اا   

 اإللكتروني عند دفا اشتراا شهريل

b. Paid subscription with all features: The Healthcare 

Institutions shall be able to access and avail all 

features of the Website on payment of a monthly 

subscription. 



 

فيمااا  ،مباشرة أو  ير مباشاارةم   مات،  ك ينيكيي    أن ت ما ل  2

مؤسسااات الرعايااة الصااحية وتفاصاايل ب  بم فااات الت رياام  يت   

الممارسة ونشر ت ااك التفاصاايل ع اا  الم قااا االتصا  وم االت  

 اإللكترونيل

a. CLINICY may, directly and indirectly, collect 

information regarding the Healthcare Institutions 

profiles, contact details, and practice areas, and 

publishes these details on the Website; 

صاافحات مؤسسااات الرعايااة بجميااا الم   مااات المت  قااة  ما  ت  ل  2

أل ااراض تسااهيل الصحية وتفاصيل االتصا  وم االت الممارسااة  

الت اصاال بااين المسااتخدمين النهااائيين وال مهاا ر ومؤسسااات 

 الرعاية الصحيةل

b. All information regarding the Healthcare Institutions’ 

profiles, contact details, and practice areas is 

collected for the purpose of facilitating interaction 

between and among End-Users, members of the 

public and Healthcare Institutions 

مؤسسااات م اام ت رياام أي جاازء ماان    ك ينيكاايي    أن تحااذف  ل  4

الرعايااة الصااحية ماان الم قااا اإللكترونااي بناااء  ع اا  ط ااب ماان 

فااي أي   ك ينيكيتحذف  بشرط أن ال    ،مؤسسة الرعاية الصحية

فيمااا  ةعاماا بصاا رة  أي م   مات متاا فرة    بم جب أي التزاموقت  

أو تفاصااايل االتصاااا  و / أو م ااااالت بم ااام الت ريااام يت  ااا  

 الممارسة لمؤسسة الرعاية الصحيةل

c. CLINICY may take down any part of such Healthcare 

Institutions ’s profile on the Website on a Healthcare 

Institution’s request provided, however, that CLINICY 

shall at no time be under any obligation to take down 

any information publicly available with respect to the 

profile, contact details and/or practice areas of the 

Healthcare Institution 

فيمااا ع اا  الم قااا اإللكترونااي  ت  اارضل إذا  باات أن أي م   مااات 5

مؤسسة الرعاية الصااحية  ياار صااحيحة أو  ياار دقيقااة، يت    ب

ع   الف ر  ك ينيكيي ب ع   مؤسسة الرعاية الصحية إش ار 

 التخاذ جميا الت ديالت الال مةل بذلك

d. In the event that any information displayed on the 

Website in connection with the Healthcare Institution 

is found to be incorrect or inaccurate, the Healthcare 

Institution shall promptly and immediately inform 

CLINICY of the same so as to enable CLINICY to 

make the necessary amendments; 

عاان أي تصاانيم لمؤسسااات ؤولية مساا ال ك ينيكااي ال تتحماال ل 6

الرعاية الصحية ع اا  الم اقااا اإللكترونيااة الدال يااة أو محركااات 

 لالبح 

e. CLINICY shall not be liable and responsible for the 

ranking of the Healthcare Institutions on external 

websites and search engines; 

أمااام شااكل بااأي التاازام أو  ؤوليةمساا أي  ك ينيكااي حماال ال تتل 7

المسااتخدمين عاان أي لسااائر أو أضاارار أو إصااابات أو مصاااريم 

 ك ينيكي ت  ري يتحم ها المستخدمين نتي ة ألي إفصاح أو نشر 

واف  المستخدم بشكل صريا أو ضمني ع   اإلفصاح أو طالما  

ب المسااتخدم لهااذه الم افقااة بم جاا إل اااء فااي اااا  والنشاارل 

التاازام ة أو  يولؤمساا أي    ك ينيكاايال تتحماال  شروط الخص صااية،  

بأي طريقة أمام المستخدم عن أي لسااائر أو أضاارار أو إصااابات 

 ت  ريااا المساااتخدم نتي اااة ألي إفصااااح يتكبااادها أو مصااااريم 

 لةف  ي ص رةب ل اءاإل هذا  قبل أن تتس م  ك ينيكي

f. CLINICY shall not be responsible or liable in any 

manner to the Users for any losses, damage, injuries 

or expenses incurred by the Users as a result of any 

disclosures or publications made by CLINICY, where 

the User has expressly or implicitly consented to the 

making of disclosures or publications by CLINICY. If 

the User had revoked such consent under the terms 

of the Privacy Policy, then CLINICY shall not be 

responsible or liable in any manner to the User for 

any losses, damage, injuries or expenses incurred by 

the User as a result of any disclosures made by 

CLINICY prior to its actual receipt of such revocation; 

 التااي تقاادمها قتراااااتت ااديل االبحقهااا فااي  ك ينيكاايل تحااتف  8

فضال  عاان اقهااا   لت  يقاتمؤسسات الرعاية الصحية من لال  ا

ضاااف ي  أو  ياار مالئاام أو تروي ااي مساايء اذف أي محت ى   في

g. CLINICY reserves the right to moderate the 

suggestions made by the Healthcare Institutions 

through feedback and the right to remove any 



 

 ك ينيكاايتحااتف    ذلااك، عااالوة  ع اا إلاا  الم قااا اإللكتروناايل 

الحصاا      ير، ما مراعاةبحقها في نشر م   مات المستخدم ل 

 من المستخدم: مسبقة مبنية ع   م رفة م افقةع   

abusive or inappropriate or promotional content 

added on the Website. CLINICY reserves the right to 

publish the User information to a third party, subject 

to prior informed consent from the User; 

الم قا اإللكترونااي، تساا يل المسااتخدم النهااائي باا عنااد   لأ

رقاام ي    أن يختار المستخدم النهائي ليار االتصا  ع   

ماان لااال  الخاادمات اإللكترونيااة الم انيااة التااي الهاااتم 

حفااا  سااا الت ت  سااا يل و، ايااا  ت  ك ينيكااايت فرهاااا 

 امااال سااا الت ل وت  ك ينيكااايالمكالماااات فاااي لااا ادم 

ا المكالماااات الماااذك رة فقاااط  لشاااروط سياساااة وفقااا 

االتصااا  التااي ت فرهااا وسااائل سااتخدم ت  ال الخص صاايةل 

أل راض الم اعيد والح ز ولاايس لالستشااارة   إال  ك ينيكي

 ك ينيكااي وال تتحماال بشااأن مشاااكل تت  اا  بالصااحةل 

ا االتصااا  وسائل في االة عدم استخدام   مسؤوليةال وفقاا 

 لما ذكر أنفا ل

a. When you are listed on the Website, End-Users 

may choose an option to call your number 

through a free telephonic service provided by 

CLINICY, and the records of such calls are 

recorded and stored in CLINICY’s servers. Such 

records are dealt with only in accordance with 

the terms of the Privacy Policy. Such call facility 

provided to End-Users and to you by CLINICY 

should be used only for appointment and 

booking purposes, and not for consultation on 

medical or health-related issues. CLINICY 

accepts no liability if the call facility is not used in 

accordance with the foregoing; 

مؤسسة رعاية   ضمن بصفتيو المستخدم النهائي   هديت  ل  

ا م الخاادمات اسااتخداصااحية بم جااب هااذه ال  يقااة ب وفقاا 

ويتحمااال المساااتخدم النهاااائي الم مااا   بااا ل  نظاااامل 

الم ماا   باا   نظااامانتهاااا ل  المسااؤولية الكام ااة عاان أي

أي  ك ينيكااي  تتحماال نتي ة السااتخدام ت ااك الخاادمات وال

 لعن ذلك مسؤولية

b. You as a Healthcare Institution hereby represent 

and warrant that you will use the Services in 

accordance with applicable law. Any 

contravention of applicable law as a result of 

your use of these Services is your sole 

responsibility, and CLINICY accepts no liability 

for the same. 

 والمراج ااات  اإلفاااداتبااالح  فااي جمااا    ك ينيكاايتحتف    لت

فااي  ساا  ةمؤسسات الرعاية الصحية المالخاصة ب ميا  

 لالم قا اإللكتروني

c. CLINICY reserves the right to collect feedback 

and reviews for all the Healthcare Institutions 

listed on the Website; 

أو  بااإجراء فحاا) مسااب أي التاازام  ك ينيكاايتتحماال ال  ل د

 أي أو ت ديل أو إعااادة اسااتخدام أو اااذفتمييز  مراج ة أو  

أو جميا المراج ات من أي لاادمات فيمااا عاادا مااا يفرضاا  

 لنظامال

d. CLINICY shall have no obligation to pre-screen, 

review, flag, filter, modify, refuse or remove any 

or all Reviews from any Service, except as 

required by applicable law. 

مسااتخدمين  اتجميااا محت يااات المراج اا ويرفااا  يقاادم ل ه

فاااي ذلاااك بماااا  ك ينيكااايالم قاااا اإللكتروناااي وعماااالء 

بصاافتها  ك ينيكاايتتحماال  النهااائيينل والالمسااتخدمين 

عن المراج ااات ودوروهااا فيمااا يت  اا    مسؤوليةمنصة أي  

 لبالمراج ات مقص ر ع   صفتها وسيط ومنس  فقط

e. All review content are created and uploaded by 

the Users of the Website and the clients of 

CLINICY , including the End-Users. As a 

platform, CLINICY does not take responsibility 

for Reviews and its role with respect to Reviews 

is restricted to that of an intermediary and 

facilitator. 

عنااد اسااتخدام الخاادمات أناا   ياادرا المسااتخدم النهااائي ل و

لر قد يك ن أو محت ى أ ت  يقاتمراج ات / ل يت رضس ف  

f. You understand that by using the Services you 

may be exposed to reviews/feedback or other 



 

اأو ماازع    ك ينيكاايوال تتحماال ل مناسااب ا أو  ياار مرف ضاا 

 /مزاولااة التااأ ير الساا بي أو التااأ ير ع اا     ؤولية عنمسال

التااي   التااأ ير الساا بي أو الحاارتنتي ة  الممارسين  أعما   

، يسااتخدم ت ااك المراج اااتل وفااي هااذا الصاادد تساابب 

 ل ع   مسؤوليت  الخاصةت ك الخدمات  المستخدم

content that you may find offensive, 

objectionable or unreasonable. CLINICY shall not 

be liable for any adverse effect or impact on 

Practitioner’s practice/business due to the critical 

or negative nature of such reviews. In these 

respects, you use the Service at your own risk; 

بصفتها وسيط الخم ات المم  بة   ك ينيكيوما ذلك تتخذ   ل  

الم مااا   بهاااا فيماااا يت  ااا  بنشااار  نظماااةأللالمتثاااا  ل

 لالمراج ات

g. CLINICY however, as an intermediary, takes 

steps as required to comply with applicable law 

as regards the publication of reviews; 

الم   مات التي يك ن مساات اها أقاال ماان   ك ينيكيتحذف   لح

ا لالمقاااييس  فااي ، وال تتحماال الم ماا   بهااا نظمااةألوفقاا 

 عن المراج ات التاايالتزام  أو    جميا األا ا  أي مسؤولية

 لصدرها المستخدميني

h. CLINICY will take down information under 

standards consistent with applicable law, and 

shall in no circumstances be liable or responsible 

for reviews, which has been created by the 

Users; 

تسااري المبااادئ المنصاا ص ع يهااا فيمااا يت  اا  بمحتاا ى  ل ط

 يااار فاااي شاااروط تقاااديم الخااادمات الخاصاااة باااالم قا ال

اإللكترونااي، ب ااد إجااراء الت يياارات الال مااة، ذات الصاا ة 

 بمحت ى المراج ات المنش رة ع   الم قا اإللكترونيل

i. The principles set out in relation to third party 

content in the terms of Service for the Website 

shall be applicable, mutatis mutandis, in relation 

to the reviews Content posted on the Website; 

أي اعتبااار  اعتبااار أي م   مااات  ياار دقيقااة أوفااي اااا   لي

تاام الحصاا   ع يهااا ماان لااال  االاتيااا ، تحااتف    ت  يقات

 ماان هااذه اسااا  أي اسااتب ادبحقهااا فااي  ك ينيكااي

الم قا اإللكتروني وإصدار إعااالن فااي من    ف ر امؤسسة  ال

هذا الصدد ع اا  الم قااا اإللكترونااي مااا اساام مؤسسااة 

 ، وذلااك ك ينيكاايتحاادد ع   النح  الااذي الرعاية الصحية 

 مص حة أعمالها وأعما  المستخدمينلل

j. In case of any information deemed inaccurate or 

feedback deemed to be fraudulently obtained, 

CLINICY reserves the right to immediately 

suspend any of the account of such Healthcare 

Institution with the Website and make a 

declaration to such effect on the website 

alongside the name of the Healthcare Institution 

as determined by CLINICY in the interest of its 

business and that of Users. 

عااان أي  ك ينيكااايمؤسساااة الرعاياااة الصاااحية  ت ااا ض ل ا

أو قضاااايا أو  أي دعااا ىممالباااات أو ط باااات أو أسااابا  

فااي أو أضرار أو لسائر أو تكاليم أو مصاريم )بما التزامات  

أت ااا  المحاماااة المقب لااة( التااي تتحم هااا بساابب ذلااك 

مااات الراج ااة والتااي تااؤ ر التحريم أو التالعب فااي الم   

 أو مستخدميهال  ك ينيكيبشكل س بي ع   

k. The Healthcare Institution shall indemnify 

CLINICY against any claims, demands, causes of 

action, suits, liabilities, damages, losses, costs 

and expenses (including reasonable attorney’s 

fees) incurred as a result of your 

misrepresentations or fraudulent feedback that 

has adversely affected CLINICY or its Users. 
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HEALTHCARE INSTITUTIONS: 

تت هد وتضمن مؤسسة الرعاية الصحية بم جب هااذه ال  يقااة  لأ

 :بما يأتي

a. The Healthcare Institution hereby represents and 

warrants that it: 

 b. shall use the Website for the purpose specified inالم قا اإللكترونااي لأل ااراض المحااددة فااي شااروط   استخدام ل  



 

ي أو  ياار نظااامألي  اارض  ياار  وعدم اسااتخدام   االستخدام  

 مصرح بةل

these Terms of Use and shall not use the Website 

for any unauthorized and unlawful purpose 

أنها مس  ة ومرلصة لتقااديم لاادمات طبيااة ولاادمات رعايااة  لت

اصااحية  وال اا ائا واألنظمااة الم ماا   بهااا فااي  نظمااةلأل وفقاا 

 المم كة ال ربية الس  دية

c. is registered and licensed to provide medical and 

healthcare services as per the applicable laws, rules 

and regulations within the Kingdom of Saudi Arabia; 

ادات التااي ع اا  جميااا التاارالي) والتصاااريا والشااهالحص     ل د

 للتقديم الخدمات المبية نظاميفرضها ال

d. has obtained all licenses, permits, certifications as 

required by law to provide medical services; 

أي ف ل أو إ فا  عن ف ل قد ينتهك استمرارها أو عدم ارتكا    ل ه

  لت ديدها

e. has not committed any act or omission that might 

prejudice its continuance or renewal; and 

تفاصيل اقيقااة ودقيقااة وكام ااة واديثااة   ك ينيكيقدمت إل    ل و

 عن تراليصها وتصاريحها وأوراق اعتمادهال 

f. has provided CLINICY true, accurate, complete and 

up to date details about their licenses, permits and 

credentials. 

ل اا ائا المبيااة   ،فااي جميااا األوقاااتالم افقة ع اا  االمتثااا ،   ل  

ع اا  النحاا   في ذلااك ق اعااد ألااالق المهنااةالم م   بها بما  

 الم م   ب ل نظاميحدده ال الذي

g. The Healthcare Institution agrees that it shall at all 

times abide by the applicable medical regulations 

including the code of professional ethics as 

prescribed under applicable laws; 

لتقديم الخدمات   الم ب،  ،عند  ف ر ا  تصارياالترالي) والت ديد   لح

 بذلكل ك ينيكيالمبية ولدمات الرعاية الصحية وإش ار 

h. Healthcare Institutions shall promptly renew their 

licenses and permits as and when required to 

provide medical and healthcare services and notify 

CLINICY about the same; 

ت اف  مؤسسة الرعاية الصحية بم جب هذه ال  يقة ع   أن  ل ط

جميا الم   مات التي قاادمها المسااتخدم قيااد الساارية ت بقي  

عاان أي  عاادم اإلفصاااحع   كذلك ت اف  وفي جميا الظروفل 

أو م   ماااات أو مساااتندات قااادمها المساااتخدم ألي شاااخ) 

بأن يحصل أي طرف ألاار تقصير  أو  سه   بناء  ع   أي  السماح  

 ع   ت ك الم   مات والمستنداتل

i. The Healthcare Institution hereby agrees to hold in 

strictest confidence all information provided by a 

User to it under all circumstances. The Healthcare 

Institution agrees that it e shall not disclose any 

information or documentation provided by a User to 

any other person, nor shall it  allow, by act or 

omission, such information or documentation to be 

acquired by any other person; 

ت افاا  مؤسسااات الرعايااة الصااحية ع اا  أن تقاادم الخاادمات  لي

 عاان طرياا  بااذ  أقصاا  جهاادلمرضاااها  بالكاماال  تزاماااتلاالو

 ومهارة وقدرةل

j. The Healthcare Institutions agree to render services 

and fulfill their obligations towards their patients 

using their best efforts, skill and ability; 

ت اف  مؤسسة الرعاية الصااحية بم جااب هااذه ال  يقااة ع اا   ل ا

عاادم ط ااب أي تفاصاايل اتصااا  ل مسااتخدم أو االتصااا  بااأي 

 لمن لال  الم قا اإللكتروني إالمستخدم  

k. The Healthcare Institution hereby agrees not to seek 

the contact details of any User or to contact any 

User except through the Website 

إلاا  مؤسسااات الرعايااة   ك ينيكااي  ت رس هاأي اتصاالت  ت تمد   ل  

ع ااا  الم   ماااات التاااي قااادمها  كاااامال   اعتمااااد االصاااحية 

عاان عاادم  ؤوليةمساا ال ك ينيكااي وال تتحماال ل  نالمسااتخدم

إرسااا    في ذلك في اااا بما    تهاأو دق  ت ك الم   مات  اكتما 

l. Any communication sent by or through CLINICY to 

the Healthcare Institutions is based solely on 

information uploaded by the Users. CLINICY shall 

not be responsible for the incompleteness or 



 

 ياار إلاا  مرساال إلياا   الم   مات  نتي ة عدم الدقة  مخاطبات  

 المقص دل

inaccuracy such information, including if as a result 

of such inaccuracy, a communication is sent to an 

unintended recipient 

 وتاادفا األذى عنهااا الصااحية ك ينيكاايمؤسسة الرعاية ت  ض   لم

والممالبات واألضرار والخسااائر والمصاااريم الدعاوى  جميا    من

التي المناسبة تكاليم المحكمة وأت ا  المحاماة في ذلك  بما  

أو عدم امتثا  مخالفة ن أي انتهاا أو تقصير أو عتنشأ أو تنت   

شااروط أو المن التزاماتهااا أو   أو عدم أداء أو أداء  ير مالئم ألي  

 تخداملفي شروط االسال اردة ت هدات الاكام أو األ

m. The Healthcare Institution shall indemnify and hold 

CLINICY harmless from and against all actions, 

claims, damages, losses and expenses, including 

court costs and reasonable attorneys’ fees, arising 

out of or resulting from any breach, default, 

contravention, non-observance, non-performance, 

improper performance of any of its obligations or the 

terms, conditions, covenants and provisions 

contained in this Terms of Use 

 TERMINATION OF HEALTHCARE INSTITUTION 5.5 إنهاء اسا  مؤسسة الرعاية الصحية: 5-5

ACCOUNT: 

بحقها في إنهاء أي اسا  لمؤسسة رعاية صحية   ك ينيكيتحتف  

 :الحاالت التاليةفي 

CLINICY reserves the right to terminate any account of the 

Healthcare Institution in case: 

 هااذه ال  يقااةانتهاا مؤسسة الرعاية الصحية لشروط وأاكام  لأ

 الم م   بهال نظمةوسياسة الخص صية أو األ

a. The Healthcare Institution breaches any terms and 

conditions of this terms of use or privacy policy or 

applicable laws; 

ال يمكنهااا التأكااد أو اعتماااد أي م   مااات  ك ينيكاايإذا كاناات  ل  

 مقدم  إليها من جانب مؤسسة الرعاية الصحيةل

b. CLINICY is unable to verify or authenticate any 

information provided to it by a Healthcare Institution; or 

إجراءات مؤسسة  أن  ، وفق ا لتقديرها المنفرد،ك ينيكيرأت  إذا   لت

 ك ينيكاايع اا   يترتب ع يها التزام نظاميلصحية قد  الرعاية ا

ع اا   ةساا بيبصاا رة ؤ ر ياا أو المستخدمين اآللرين و / أو قااد  

 لك ينيكيالخدمات التي تقدمها 

c. CLINICY in its sole and absolute discretion believes that 

actions of the Healthcare Institution may cause legal 

liability for CLINICY or other Users and / or may 

adversely affect the services rendered by CLINICY. 

 INDEPENDENT SERVICES .9 ل الخدمات المستق ة9

الحقاا ق  إالكاال لدمااة النهااائي ل اسااتخدام المسااتخدمال يخاا   

وااللتزامات المت  قة بت ك الخدمات وليس أي لدمات ألرى تقدمها 

 لك ينيكي

Your use of each Service confers upon you only the rights 

and obligations relating to such Service, and not to any other 

service that may be provided by CLINICY. 

 RIGHTS AND OBLIGATIONS RELATING TO CONTENT .10 تزامات المت  قة بالمحت ىل الحق ق واالل10

  اادم جاا ا بم جااب هااذه ال  يقااة المسااتخدمين ب ك ينيكاايتب اا  

أو عرض أو رفااا أو ت ااديل أو نشاار أو إرسااا  أو تحاادي  أو   استضافة

ع اا  ساابيل المثااا   ،شاااركة أي م   مااات ذات المبي ااة التاليااةم

 :التاليةالم   مات  

CLINICY hereby informs Users that they are not permitted to 

host, display, upload, modify, publish, transmit, update or 

share any information of the following nature, i.e. 

information that: 

 belongs to another person and to which the User does .1 يمت كها شخ) ألر وال يح  ل مستخدم أي ا  فيهال  ل5

not have any right to; 

 ,is grossly harmful, harassing, blasphemous, defamatory .1بتاارا األديااان أو مت  قااة أو مزع ااة بشااكل جساايم أو مضاارة  ل6



 

التحااار  تت  ااا  بالفسااا  أو ال هااار أو تشااا ي  السااام ة أو 

لاار أو تحاارض آ طاارف  األطفا  أو التشهير أو انتهاا لص صاايةب

قيااا أو مهينااة أو ع اا  الكراهيااة أو ال نصاارية أو مرف ضااة ألال

 ياار أماا ر تت    أو تش ا ع اا   ساايل األماا ا  أو القمااار أو 

 ية بأي شكل من األشكا لنظام

obscene, pornographic, pedophilic, libelous, invasive of 

another's privacy, hateful, or racially, ethnically 

objectionable, disparaging, relating or encouraging 

money laundering or gambling, or otherwise unlawful in 

any manner whatever; 

ر بااأي  ل7 قد يك ن لها تااأ ير ضااار أو مااؤذي أو ساا بي ع اا  القصااّ

 لطريقة

1. may have a harmful, detrimental, or adverse impact or 

influence on minors in any way; 

تنتهك أي براءة التراع أو عالمة ت ارية أو اق ق طبا ونشر أو  ل8

 اق ق م كية ألرىل

1. infringes any patent, trademark, copyright, or other 

proprietary rights 

 ;violates any law for the time being in force .1 ساري في ذلك ال قت نظامتنتهك أي   ل9

 تنشرت ك الرسائل أو مفاد  مت قي /  المخاطبتخدع أو تض ل   ل10

تحماال فااي طياتهااا أو مهينااة جاادا أي م   مااات ذات طبي ااة 

ال  تهديد 

1. deceives or misleads the addressee/recipient of the 

origin of such messages or communicates any 

information which is grossly offensive or menacing in 

nature; 

 ;may involve impersonation of another person .1 لشخصية شخ) ألرانتحا  قد تشمل  ل11

م  أو أي أكاا اد أو م فااات أو باارام  افيروسات باارتنم ي ع     ل12

ااسب آلي مصممة إليقاف أو تدمير أو تقييد وعيفة أي ماا رد 

 لااسب آلي

1. contains software viruses or any other computer code, 

files or programs designed to interrupt, destroy or limit 

the functionality of any computer resource 

تهاادد وااادة وتكاماال ودفاااع وأماان وساايادة المم كااة ال ربيااة  ل13

الدو  األجنبية أو النظااام ال ااام   االس  دية وال القات ال دية م

جريمااة ماان ال ااارائم ارتكااا  أي  أو تساابب تحااريأ ع اا 

أي إهانااة أو  االعتااداءتحقياا  فااي أي منا  أو  المنص ص ع يها  

 لدولة ألرى

1. threatens the unity, integrity, defense, security or 

sovereignty of Saudi Arabia, friendly relations with 

foreign states, or public order or causes incitement to 

the commission of any cognizable offence or prevents 

investigation of any offence or is insulting any other 

nation: 

ت اااليم اإلسااالم كمااا هاا   انتهاااام تقدات الدينيااة و لاإلساءة   ل14

 محدد في المم كة ال ربية الس  ديةل

1. offends the religious beliefs and violates the teachings of 

Islam as practiced in the Kingdom of Saudi Arabia 

 ALL USERS ARE ALSO PROHIBITED FROM .11 : كذلكل يحظر ع   جميا المستخدمين 11

انتهااااا أو محاولاااة انتهااااا مصاااداقية وأمااان الم قاااا   لأ

 لك ينيكياإللكتروني أو أي محت ى لدى 

a. violating or attempting to violate the integrity or security 

of the Website or any CLINICY Content; 

اإلعااالن عاان ال عااائم أو فااي ذلااك أي م   مات )بما    نقل  ل  

ع اا  الم قااا ( hyperlinksشاامة )الرسااائل أو الااروابط الن

أو أعمااا  مزع ااة إلاا   لاللاا  تااؤديأو ماان اإللكترونااي 

 لك ينيكيتقديم لدمات تنافسية ل

b. transmitting any information (including job posts, 

messages, and hyperlinks) on or through the Website that 

is disruptive or competitive to the provision of Services by 

CLINICY; 

ع   تقديم أي م   مات  ير كام ة أو مزيفة أو  ير دقيقة  لت

 ةلمت مدبص رة الم قا اإللكتروني 

c. intentionally submitting on the Website any incomplete, 

false or inaccurate information 

 d. making any unsolicited communications to other Usersمااا المسااتخدمين   ياار مر اا   فيهااا أي اتصاااالتإجااراء   ل د



 

 لاآللرين

اسااتخدام أي محاارا أو برم يااات أو أدوات أو وكياال أو أي  ل ه

يد أو ت ساا  روباا تأو آليااة ألاارى )مثاال ال ناكااب أو الجها   

اإللهااة أو الاا كالء األذكياااء( ل ت اا ا  والبحاا  فااي م قااا 

 لبيال 

e. using any engine, software, tool, agent or other device or 

mechanism (such as spiders, robots, avatars or intelligent 

agents) to navigate or search the Website; 

اسااتخدام الهندسااة فك أو  محاولة ال الرم   أو تفكيك أو   ل و

 لي جزء من الم قا اإللكترونيأل  ية كسال

f. attempting to decipher, decompile, disassemble or reverse 

engineer any part of the Website; 

 ك ينيكيبمحت ى  أي    ،بأي طريقة  الحص   ع  ،نسخ أو   ل  

 رة ع   الم قا اإللكترونيلأو أي م   مات ألرى مت ف

g. copying or duplicating in any manner any of the CLINICY 

Content or other information available from the Website 

من محت يااات  تحديد إطار أو رابط سريا أو رابط عمي  ألي   لح

 لك ينيكي

h. framing or hot linking or deep linking any CLINICY 

Content. 

عنااد ع اام ك ينيكااي  بااأي م   مااة )ع اا  النحاا  المحاادد  ل ط

 ماان لااال  مؤسسااتها أوأعاااله( يقاادمها المسااتخدم ن،  

أو من لال  بريد إلكتروني    الشخ) المتضرر لمي ا  يب  ها

يشاامل ت قيااا إلكترونااي أو عنااد إشاا ارها ماان جانااب 

بااأن الم قااا اإللكترونااي  ،أو وكالتهااامناساابة الحك مااة 

ي و / نظاميستخدم  المستخدم في ارتكا  أي ف ل  ير  

 فااا ر ك ينيكااي تتصااارف ،أو النتهاااا شاااروط االسااتخدام

ال ماال االقتضاااء، والم   مااة، واسااب الحص   ع   هذه  

مااا المسااتخدمين إليقاااف ت ااك الم   مااات التااي تناااقأ 

بااالح  فااي كااذلك  ك ينيكاايتحااتف  و الم م   ب ل  نظامال

ت ك الم   مات والساا الت ذات الصاا ة لفتاارة ال االاتفاع ب

( ياا م )مائااة وعشاارون ي ميااا ( السااتخرات 120تقاال عاان )

 التصاريا الحك مية أل راض التحقي ل

i. CLINICY, upon obtaining knowledge by itself or been 

brought to actual knowledge by an affected person in 

writing or through email signed with electronic signature 

about any such information (as mentioned above) 

generated by Users, or on being notified by the 

appropriate Government or its agency that the Website is 

being used by the User to commit any unlawful act and/or 

is being used in violation of these Terms Of Use, shall be 

entitled to remove or disable access to the material or 

information that is in contravention of these Terms Of 

Use. CLINICY is entitled to act immediately upon obtaining 

such knowledge and, where applicable, work with Users to 

disable such information that is in contravention of 

applicable law. CLINICY shall also be entitled to preserve 

such information and associated records for at least 120 

(one hundred twenty) days for production to 

governmental authorities for investigation purposes 

أو   نظمااةماان األ  ي  أل  امتثا  أي مسااتخدمفي االة عدم    لي

فااي ذلااك الم م   بها أو االتفاقية )بمااا الق اعد  ال  ائا أو  

 نهاااءاإلبالح  فااي    ك ينيكيسة الخص صية(، تحتف   سيا

أو اسااتخدام المسااتخدم   صالاية ال صاا    حق قل  الف ري

 ياار  واااذف الم   ماااتل م قااا اإللكترونااي والخاادمات 

 الممابقة من الم قا اإللكتروني

j. In case of non-compliance with any applicable laws, rules 

or regulations, or the Agreement (including the Privacy 

Policy) by a User, CLINICY has the right to immediately 

terminate the access or usage rights of the User to the 

Website and Services and to remove non-compliant 

information from the Website 

 مااات المسااتخدم م  أو تنقاال  ك ينيكاايي اا   أن تفصااا  ل ا

لشركاتها التاب ة أو الهي ات الحك مية بالمريقة المساام ح 

ي افاا  الم ماا   بهااا، و  نظمااةبها أو المم  بااة بم جااب األ

وتمتثاال ل ذلااكبم جااب هااذه ال  يقااة ع اا   المسااتخدم

k. CLINICY may disclose or transfer User-generated 

information to its affiliates or governmental authorities in 

such manner as permitted or required by applicable law, 

and you hereby consent to such transfer. CLINICY will 



 

ي ت  يمات تصدر بشكل رسمي ماان الحك مااة أل  ك ينيكي

والم   مااات التااي  صااالاية ال صاا  أو المحكمااة إليقاااف 

ية من جانب أي نظامصدرها المستخدم إذا  بت أنها  ير ي

 لمن الهي ات الحك مية المختصة

comply with any duly-issued government or court 

directions to disable access to the User-generated 

information, should it be found to be illegal by a 

competent governmental authority 
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بحقها في إيقاف أو  ك ينيكي( تحتف  6-5المادة رقم )ب  دون اإللال 

ممااار ( إلاا  في ذلااك أي مستخدم )بما  صالاية وص   أي  إنهاء  

إشاا ار وممارسااة أي ت اا يأ  الم قا اإللكتروني والخدمات بم جااب

 : الحاالت التاليةفي   أو بدون ألر مت فر بم جب النظام

Without prejudice to Clause 5.6, CLINICY reserves the right 

to suspend or terminate a User’s access (including that of a 

Practitioner) to the Website and the Services with or without 

notice and to exercise any other remedy available under law, 

in cases where, 

 a. Such User breaches any terms and conditions of the لي من شروط وأاكام هذه االتفاقيةألانتهك هذا المستخدم  لأ

Agreement; 

 المسااتخدم نتي ااة السااتخدام اقاا ق ال ياار تقاااريرمخالفااة  ل  

 لل خدمات

b. A third-party reports violation of any of its right as a 

result of  your use of the Services; 

واعتمااااد أي التثبااات  يااار قاااادرة ع ااا   ك ينيكااايإذا كاناات  لت

 لك ينيكيم   مات قدمها المستخدم إل  

c. CLINICY is unable to verify or authenticate any 

information provided to CLINICY by a User; 

نشاااط  أي فاايفااي االشااتباه   بخ فية مقب لااة  ك ينيكيتتمتا   ل د

 لمن جانب المستخدم مسيءأو مخادع ي أو نظام ير 

d. CLINICY has reasonable grounds for suspecting any 

illegal, fraudulent or abusive activity on part of such 

User; or 

بااأن إجااراءات   ك ينيكي، وف  تقديرها المم اا  منفااردة ،ت تقد   ل ه

يااة ع اا  هااذا نظام مسااؤوليةيترتااب ع يهااا المسااتخدم قااد 

أو أي  ك ينيكاايالمسااتخدم أو مسااتخدمين آلاارين أو ع اا  

 لتناقأ مصالا الم قا اإللكتروني

e. CLINICY believes in its sole discretion that User’s actions 

may cause legal liability for such User, other Users or for 

CLINICY or are contrary to the interests of the Website 

بم رد إنهاء الحسااا  ألي ماان األساابا  المااذك رة فااي هااذه  ل و

يحاا  لهااذا المسااتخدم ال صاا   إلاا  البيانااات ال ال  يقااة، 

والرسائل والم فات والماا اد األلاارى فااي الم قااا اإللكتروناايل 

 نسخ ااتياطي مسااتمرأن يضمن المستخدم بأن لدي   وي ب  

ألي لدمات طبية قدمها المستخدم ل ممابقة مااا ممارسااات 

 وعم يات اف  س الت المستخدمل

f. On termination of an account due to the reasons 

mentioned herein, such User shall no longer have access 

to data, messages, files, and other material kept on the 

Website by such User. The User shall ensure that 

he/she/it has continuous backup of any medical services 

the User has rendered in order to comply with the User’s 

record keeping process and practices 

إيقاف  بشكل مؤقت أو إيقافاا  لفتاارة ي اف  المستخدم بم رد  ل  

 ياار محااددة أو إنهائاا  ع اا  عاادم االسااتمرار فااي اسااتخدام 

الم قا اإللكتروني بم جب نفس الحسااا  أو اسااا  مخت اام 

 لأو إعادة التس يل تحت اسا  جديد

g. Once suspended, indefinitely suspended, or terminated, 

the User agrees not to continue to use the Website 

under the same account, a different account or re-

register under a new account 

 اقيااةي اف  المستخدم النهائي بم جب هذه ال  يقااة ع اا  أ لح

إنهاء اتفاقية المستخدم في    ، وف  تقديرها المم  ،ك ينيكي

المستخدم النهائي وإيقاااف ه يااة المسااتخدم المخصصااة ما  

فااي ذلااك ل مستخدم النهااائي فااي أي وقاات ألي ساابب بمااا 

h. The End User hereby agrees that CLINICY may, at its 

sole discretion, terminate this User Agreement with End 

User and disable the User ID allotted to the End User, at 

any time for any reason, including but not limited to any 



 

ع   ساابيل المثااا  ال الحصاار أي اسااتخدام  ياار مالئاام لهااذا 

الشروط واألاكااامل ي اا     لهذهفي االمتثا   اإللفاق  الم قا أو  

إيقاف  ،وفي أي وقت  ، وف  تقديره المم  ل م قا اإللكتروني

ل مسااتخدم النهااائي قديم الم قا أو جزء من  بم جب إش ار  ت

 لبدون  أو

improper use of this site or your failure to comply with 

these terms and conditions. The Website may also in its 

sole discretion and at any time discontinue providing the 

Site, or any part thereof, with or without notice to the 

End User 

يؤ ر هااذا اإلنهاااء ع اا  أي اقاا ق فااي الت اا يأ تسااتحق  ال   ل ط

عنااد ول نظاملديها والم  عين بم جب ال  يرومزودي ال  ك ينيكي

 ،فيهااا  اردةإنهاااء اتفاقيااة المسااتخدم والشااروط واألاكااام الاا 

تنتهي جميا الحقاا ق الممن اااة ل مسااتخدم النهااائي وت اا د 

، اسااب لااديها أو م  عيهاااال ير ومزودي المرف   ك ينيكيإل   

ي افااا  المساااتخدم النهاااائي ع ااا  أن أي إنهااااء ل االقتضااااء

المستخدم النهااائي إلاا  الم قااا بم جااب أي لصالاية وص   

 وفااي هااذه ،أو بدون  هشروط في هذه ال  يقة قد تتأ ر بأش ار

الحالة قد يق م الم قااا اإللكترونااي بإيقاااف أو اااذف الحسااا  

المذك ر ع   الف ر وجميا الم   مااات والم فااات األلاارى ذات 

الص ة في اسابك و / أو ا ز أي دل   الا  لت ااك الم فااات 

ع   ذلك، ي اف  المستخدم النهااائي ع اا    أو الم قال عالوة  

م المسااتخدم أمااا يةلؤومساا اإللكترونااي الالم قااا  ال يتحماال أ

لصالاية ال ص   إلاا  أي إنهاء  نتي ة  أي طرف آلرالنهائي أو  

 الم قال

i. Such termination shall not affect any right to relief to 

which CLINICY and its third-party providers and 

distributors may be entitled, at law. Upon termination of 

this User Agreement and the terms and conditions 

mentioned herein, all rights granted to the End-User will 

terminate and revert to CLINICY and its third-party 

providers or distributors, as applicable. The End User 

agrees that any termination of the End user’s access to 

the Site under any provision hereof may be effected 

without prior notice, and in such event the Website may 

immediately deactivate or delete the said account and all 

related information and files in your account and/or bar 

any further access to such files or the Site. Further, the 

End User agrees that the Website shall not be liable to 

the End User or any third-party for any termination of 

access to the Site 

 رأن المستخدم قدم م   مات مض  ة أو  ياا   ك ينيكيإذا قررت   لي

 ك ينيكااي، تحااتف   اإلفااادات  فااي ذلااكدقيقة أو  ير كام ة بما  

إلاا  الم قااا اإللكترونااي   المسااتخدم  بحقها في إيقاف دلاا  

واإلعااالن ع اا    ك ينيكاايلدى     ع   الف ر أو أي من اسابات

ع   النح  الااذي   / اسم عيادت  الم قا اإللكتروني عن اسم

يتحماال لحماية أعمالها ولصالا مسااتخدميهال  يك ينيكتحدده  

عاان أي لسااائر   ينيكاايك عن ت  يأ    المستخدم المسؤولية

يقاا م  أو تاادليس تض يل أي مهما كانت تنشأ عن أو تقا نتي ة 

ؤ ر بشااكل ساا بي ع اا  ممااا ياا  اإلفاااداتفااي ب  المسااتخدم  

 أو مستخدميهال  ك ينيكي

j. If CLINICY determines that any User has provided 

fraudulent, inaccurate, or incomplete information, 

including through feedback, CLINICY reserves the right 

to immediately suspend your access to the Website or 

any of your accounts with CLINICY and makes such 

declaration on the website alongside your name/your 

clinic’s name as determined by CLINICY for the 

protection of its business and in the interests of Users. 

You shall be liable to indemnify CLINICY for any losses 

howsoever arising or incurred as a result of your 

misrepresentations or fraudulent feedback that has 

adversely affected CLINICY or its Users 
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 :All Users of the Website represent and warrant as under يقر ويضمن جميا مستخدمي الم قا اإللكتروني ما ي ي: 

 The User represents and warrants that the User is at least .1 عام 18ل يقر ويضمن المستخدم أن عمر المستخدم ال يقل عن 1

18 years of age 

ل ال ينشر المستخدم أي محت ى أو بناا د فااي أي ف ااة أو م اااالت 2

  ير مالئمة في الم قا اإللكتروني

2. The User shall not post content or items in an 

inappropriate category or areas on The Website 



 

يسااتخدم المسااتخدم الم قااا اإللكترونااي ألي  اارض بشااكل ل ال 3

ينتهااك سياسااات أو اقاا ق الماارف الثالاا  أو األنظمااة الدوليااة أو 

 المح ية أو األه ية أو ال طنية

3. The User shall not use the website for any purpose in 

violation of local, state, national, or international laws, 

third party rights or policies 

ل ال يستخدم المستخدم الم قااا اإللكترونااي أو لدماتاا  أو أدواتاا  4

 لصيا ة عق د م زمة قان ن ا

4. The User shall not use the Website, it's services or tools to 

form legally binding contracts; 

في م   مااات  ل ال يستخدم المستخدم أس    الت امل أو التدالل 5

 المستخدمين اآللرين

5. The User shall not use manipulate or interfere with other 

users’ information; 

ل ال يستخدم أو ينشر المستخدم أي محت ى  ائم أو  ير دقي  أو 6

 مض ل أو يش ه السم ة أو ي تبر قذفل

6. The User shall not use, post false, inaccurate, misleading, 

defamatory, or libelous content; 

ل ال يتخذ المستخدم أي إجراءات قد تق ل من قيمة المالاظااات أو 7

تصنيم األنظمة )مثل عرض أو استيراد أو تصدير المالاظات لارت 

 الم قا أو استخدامها في أ راض ال تت    بالم قا اإللكتروني(ل

7. The User shall not take any action that may undermine the 

feedback or ratings systems (such as displaying, importing 

or exporting feedback information off of the sites or using 

it for purposes unrelated to The Website); 

 ل ال ي  ع أو يرسل المستخدم لمابات عش ائية أو  ير مم  بااة أو8

 عامة أو س س ة من الخمابات أو المخممات الهرمية

8. The User shall not distribute or post spam, unsolicited, or 

bulk electronic communications, chain letters, or pyramid 

schemes 

ل ال ينشر المستخدم أي فيروسات أو تقنيات ألرى قد تضر الم قا 9

 أو م كية مستخدمي الم قا اإللكتروني اإللكتروني أو مصالا

9. The User shall not distribute viruses or any other 

technologies that may harm The Website, or the interests 

or property of The Website users; 

ل ال يصااادر المساااتخدم أو ي ياااد تصااادير أي مااان أدوات الم قاااا 10

المت افقة ما أنظمة الم كيااة الفكريااة ألي   اإللكتروني بخالف ت ك

 والية قضائية ذات ص ةل

10. The User shall not export or re-export any of The 

Website tools except in compliance with the intellectual 

property laws of any relevant jurisdictions; 

سااتخدمين بمااا يشاامل ل ال ي ما المستخدم الم   مات عن الم11

 عناوين البريد اإللكتروني

11. The User shall not harvest or otherwise collect 

information about users, including email addresses 

ل ال ي تبر المستخدم أن الم قا اإللكتروني مس    عن أي أضرار 12

 النهائي ل م قامهما كان سببها وتنت  عن استخدام المستخدم 

12. The User shall not hold the Website liable for any 

damages, whatsoever resulting from the use by the End 

Use of this Site 

ل يتخذ المستخدم اإلجراءات االاترا يااة لكااي يضاامن أن مااا يااتم 13

برم يااات التياره لالستخدام لا   من أي بن د مثل الفيروسات أو  

لبيثة أو اصان طروادة أو أكاا اد ضااارة أو بناا د ألاارى ذات طبي ااة 

 تخريبية

13. The User shall take precautions to ensure that whatever 

is selected for use is free of such items as viruses, worms, 

Trojan horses, malicious codes and other items of a 

destructive nature 

ل ال ينشاار المسااتخدم أي مااادة تنتهااك اقاا ق الم كيااة الفكريااة 14

 لآللرين أو الخص صية أو اق ق الدعاية لآللرين 

14. The User shall not Post any material that infringes on the 

intellectual property rights of others or on the privacy or 

publicity rights of others 

ل ال ينشر المستخدم مااادة  ياار نظاميااة أو فااشااة أو مشاا هة 15

ل سم ة أو تهديدياا  أو تحاار  أو إساااءة أو تشااهير أو كراهيااة أو 

ت ناات ألي شااخ) ألاار أو كيااان نظااامي كمااا يحاادده الم قااا 

15. The User shall not Post any material that is unlawful, 

obscene, defamatory, threatening, harassing, abusive, 

slanderous, hateful, or embarrassing to any other person 



 

 or entity as determined by The Website in its sole اإللكتروني بمحأ إرادت 

discretion 

بأناا    االدعاااءل ال يستخدم المستخدم الم قا اإللكتاارونين لااال   16

ية أو تقديم م   مات  ائفة في شخ) ألر أو من لال  تزوير اله 

أي جاازء يااتم جمااا الم   مااات ماان لاللاا  فااي هااذا الم قااا 

اإللكتروني مثل التس يل أو صاافحة ط ااب التساا يل أو اسااتبيان 

 التقييم أو  ير ذلكل

16. The User shall not use the Website by impersonating 

another person or otherwise misrepresent its identity or 

provide any false information in any information-collection 

portion of this website, such as a registration or enrolment 

application page, assessment questionnaire, etc; 

ل ال يسما المستخدم ألي شخ) آلر أو جهة ألرى باستخدام 17

 ل نشر أو مشاهدة الت  يقاته يت  / ه يتها 

17. The User shall not allow any other person or entity to use 

his/her identification for posting or viewing comments 

ل ال يشااترا المسااتخدم فااي أي ساا  ا آلاار يقيااد أو يمنااا أي 18

شخ) آلر ماان اسااتخدام الم قااا أو التمتااا باا  أو الااذي اسااب 

بة الم قااا اإللكترونااي ي اارض الم قااا اإللكترونااي أو أي مم   ر 

 أو م ردي  ألي مس  لية أو أذى من أي ن عل عمالئ من 

18. The User shall not engage in any other conduct that 

restricts or inhibits any other person from using or 

enjoying the Site, or which, in the sole judgment of The 

Website, exposes The Website or any of its customers or 

suppliers to any liability or detriment of any type 

ل ال يساااتخدم المساااتخدم الم قاااا اإللكتروناااي أو الم   ماااات 19

ا باساام "المحتاا ى"(  والبيانااات والمحتاا ى )يشااار إليهااا جمي اا 

يقااة التااي لاام يااتم السااماح بهااا المذك رة في هذه ال  يقااة بالمر

بشكل صااريا بم جااب هااذه الشااروط أو ناا) الم قااا اإللكترونااي 

 نفس ل

19. The User shall not use this website or the information, 

data, Content (Collectively 'Content') provided therein in a 

manner which has not been explicitly permitted by these 

Terms or the text of the website itself 

لال ينسخ أو ي د  أو يؤسس المستخدم أعما  مشااتقة تشاامل 20

المحتاا ىل ي اا   ل مسااتخدم طباعااة عاادد مقباا   ماان نسااخ 

المحتاا ى الستخدام /اسااتخدامها بشاارط أن ي يااد المسااتخدم 

 إصدار جميا اق ق المبا والنشر وإش ارات ال المات الت اريةل

20. The User shall not copy, modify or create derivative 

works involving the Content. The User may, however, 

print a reasonable number of copies of the Content for 

his/her personal use, provided the User must reproduce 

all proprietary copyright and trademark notices 

ل ال ي ري المستخدم أي ف ل بهدف التدالل فااي عم يااات هااذا 21

 الم قا اإللكتروني

21. The User shall not take any action intended to interfere 

with the operation of this website; 

ل ال يدلل أو يحاو  المسااتخدم الاادل   إلاا  أي جاازء ماان هااذا 22

اإللكترونااي لاام يحصاال المسااتخدم لاا  ع اا  ااا  صااريا الم قا  

 ل دل  

22. The User shall not access or attempt to access any 

portion of this website to which the User have not been 

explicitly granted access 

ل ال يصرح المستخدم مباشرة أو  ير مباشرة ألي شخ) ليتخااذ 23

 محظ رة في هذا البنداإلجراءات ال

 23. The User shall not directly or indirectly authorize anyone 

else to take actions prohibited in this section 

ل يمتثل المستخدم ل ميا األنظمااة وال اا ائا الم ماا   بهااا عنااد 24

 استخدام هذا الم قا اإللكتروني أو المحت ى

24. The User shall comply with all applicable laws and 

regulations while using this website or the Content 

تك ن األمث ة المذك رة في القائمااة أعاااله وصاافية وليساات شااام ة 

 في طبي تهال

The instances described in the aforementioned list are merely 

illustrative and not exhaustive in nature. 

 USE OF THE WEBSITE  .15 ل استخدام الم قا اإللكتروني15

 a. The User agrees that the User shall be solely responsibleأل ي اف  المستخدم ع   تحمل المستخدم المسؤولية كام ة عاان 



 

جميا الم   مات ومنها ع اا  ساابيل المثااا  ال الحصاار البيانااات أو 

النصااا ص أو البرم ياااات أو الم سااايق  أو الصااا ت أو الصااا ر أو 

الرسااائل أو الماا اد األلاارى )يشااار إليهااا الرساا مات أو الفياادي  أو 

جمي  ا باسم "الم   مات"( التي يرف ها المستخدم أو ينشاارها أو 

يرس ها أو ينق ها )يشار إليها جمي  ا باسم "المرف عات"( ألي جزء 

ماان الم قااا ولاان تتحماال ك ينيكااي و / أو الم قااا اإللكترونااي أي 

 مسؤولة عن ذلكل

for all information, including but not limited to data, text, 

software, music, sound, photographs, graphics, video, 

messages or other materials (Collectively ‘information’) 

that the User uploads, posts, emails, transmits or 

otherwise makes available (collectively "Upload") to any 

portion of the Site and CLINICY and/or Website shall 

bear no responsibility or liability towards the same. 

 ل ال يك ن الم قا اإللكتروني بأي اااا  ماان األااا ا  مسااؤوال  بااأي 

ما كان ن عها والتي تقا نتي ااة طريقة عن أي لسائر أو أضرار مه

 استخدام أي من الم   مات المرف عة من لال  الم قا

b.  Under no circumstances will the Website be liable in any 

way for any loss or damage of any kind incurred as a 

result of the use of any such information Uploaded via 

the Site. 

 :REPRESENTATIONS BY CLINICY ت هدات ك ينيكي

أل تقدم الخدمات التي تقدمها ك ينيكي أو أي من أصحا  التاارلي) 

التاب ين لها أو مزودي الخدمات ع   أسااا  )الحالااة الحاليااة( أو 

)الحالة المت فرة( وبدون أي ضاامان أو شااروط )صااريحة أو ضاامنية 

قاب يااة التساا ي  أو الدقااة أو بما يشمل الضمانات الضمنية بشأن 

المالئمة ل رض أو ا  أو انتهاا ينشأ بم جب التشريا أو النظااام 

 أو مسار إجراءات الت امل أو االستخدام أو التداو (ل

a.  The Services provided by CLINICY or any of its licensors 

or service providers are provided on an "as is" and “as 

available” basis, and without any warranties or 

conditions (express or implied, including the implied 

warranties of merchantability, accuracy, fitness for a 

particular purpose, title and non-infringement, arising by 

statute or otherwise in law or from a course of dealing 

or usage or trade); 

 لال تقدم ك ينيكي أو ت فر أي إقرار أو ضمان أو تأكيد س اء صريا أو 

 ضمين بشأن الم قا اإللكتروني أو الخدماتل

b. CLINICY does not provide or make any representation, 

warranty or guarantee, either expresses or implied, 

about the Website or the Services 

تلال تضمن ك ينيكي دقة أو كمااا  أي محتاا ى أو م   مااات يقاادمها 

المسااااتخدمين )مؤسسااااات الرعايااااة الصااااحية / المرضااااي أو 

 المستخدمين اآللرين ولالف ( في الم قا اإللكتروني

c. CLINICY does not guarantee the accuracy or completeness 

of any content or information provided by any Users 

(Healthcare Institutions/Patients, other users, etc.) on 

the Website; 

بالقدر الذي يسما ب  النظام، من أي مسؤولية –تتبرأ ك ينيكي  

تنشااأ عاان اسااتخدام المسااتخدم أو اعتماااده ع اا  الم قااا 

ها اإللكتروناااي والخااادمات واإلقااارارات والضااامانات التاااي قااادم

المسااتخدمين اآللاارين أو المحتاا ى أو الم   مااات التااي قاادمها 

المستخدمين أو الم قا اإللكتروني أو أي رأي أو اقتراح تقدم  أو 

ت بر عن  ك ينيكي أو أي مستخدم بال القة ما أي مسااتخدم أو 

 لدمات يقدمها هذا المستخدم

CLINICY, to the fullest extent permitted by law, 

disclaims all liability arising out of the User’s use or 

reliance upon the Website, the Services, representations 

and warranties made by other Users, the content or 

information provided by the Users on the Website, or 

any opinion or suggestion given or expressed by 

CLINICY or any User in relation to any User or services 

provided by such User; 

هال ال تتحمل ك ينيكي مسؤولية ولن تك ن مسؤولة بأي طريقة عن 

أي أضرار في أو فيروسات قد تصاايب م اادات المسااتخدم بساابب 

دل   المستخدم أو استخدام  أو تصاافح  ل م قااا اإللكترونااي أو 

حمياال أي ماا اد أو بيانااات أو نصاا ص أو صاا ر أو محتاا ى فياادي  أو ت

e. CLINICY assumes no responsibility, and shall in no 

manner be liable for any damages to, or viruses, that 

may infect User’s equipment on account of User’s access 

to, use of, or browsing the Website or the downloading 



 

محتاا ى صااا تي ماان الم قاااا اإللكترونااايل فااي االاااة اساااتياء 

المسااتخدم ماان الم قااا اإللكتروناااي، يكاا ن الت اا يأ ال اياااد 

 ل مستخدم ه  إيقاف استخدام الم قا اإللكتروني

of any material, data, text, images, video content, or 

audio content from the Website. If a User is dissatisfied 

with the Website, the User’s sole remedy is to 

discontinue using the Website 

ول تفهااام وت افااا  ع ااا  أن أي ت امااال واألمااا ر ذات الصااا ة ماااا 

المستخدمين اآللرين بما يشاامل ع اا  ساابيل المثااا  ال الحصاار 

تك ن اهتماماتك الصحية / المبية والمراج ات والخبرات ولالف  س

وبشااكل صااارم بينااك وبااين المسااتخدمين اآللاارينل وال تكاا ن 

ك ينيكااي مسااؤولة بااأي طريقااة عاان ت ااك الت ااامالت واألماا ر ذات 

 الص ةل

f. You understand and agree that any interactions and 

associated issues with other Users including but not 

limited to your health/medical concerns, reviews, 

experiences, etc. shall be strictly between you and such 

other Users. CLINICY, in no manner, shall be held 

responsible for any such interactions and associated 

issues; 

الشك، ال تشترا ك ينيكي في تقديم رعاية صحية أو م   مات   لدرء

طبيااة أو استشااارة أو تشااخي) بااأي شااكل وبالتااالي ليساات 

مسؤولة عن نتائ  أي ت امل بينك وبين مؤسسة الرعاية الصحية 

التاااي تختاااار الت امااال م هاااا بم جاااب أي ت امااال فاااي الم قاااا 

 اإللكترونيل

g. For avoidance of doubt, CLINICY is not involved in 

rendering healthcare or medical information, advice or 

diagnosis, in any form, and hence is not responsible for 

the outcome of any interaction between you and the 

Healthcare Institution you chose to interact with, 

pursuant to any interactions on the Website; 

حل تفهم وت افاا  ع اا  أن تحماال مسااؤولية وتب يااات قاارارا بشااأن 

الت اصل والتفاعل ما مؤسسة الرعاية الصااحية لتقااديم الخاادمات 

المبية لكل ال تشكل نتائ  أي بح  تنفذه في الم قا اإللكترونااي 

عن مؤسسات الرعاية الصحية تفاا يأ ماان جانااب ك ينيكااي ألي 

 ة م ينةلمؤسسة رعاية صحي

h. You agree and understand that your decision to contact 

and engage with a Healthcare Institution to provide 

medical services to you is at your risk and consequence. 

The results of any search you perform on the Website 

for Healthcare Institutions shall not be construed as an 

endorsement by CLINICY of any such particular 

Healthcare Institution; 

طل ال تكاا ن ك ينيكااي مسااؤولة عاان أي انتهاااا ل خاادمات أو عياا   

الخدمات من جانب مؤسسة الرعاية الصحيةل وننصا ون صي لااك 

ة الرعاية الصحية اياا  بتنفيذ تحقيقك الخاص قبل التيار مؤسس

لاان تتحماال ك ينيكااي كمااا ال تضاامن قاادرة أو ن ايااا مؤسسااة 

 )مؤسسات( الرعاية الصحية ل  فاء بالتزاماتها ت اهكل

i. CLINICY shall not be responsible for any breach of service 

or service deficiency by any Healthcare Institution. We 

strongly advise and recommend you perform your own 

investigation prior to selecting a Healthcare Institution 

as CLINICY neither assures nor guarantees the ability or 

intent of the Healthcare Institution(s) to fulfill their 

obligations towards you; 

ذكاار أعاااله، ال تتحماال ك ينيكااي يل دون المسااا  ب م ميااة مااا 

 بشكل مم   أي مسؤولية فيما يت    بما ي ي:

j. Without prejudice to the generality of the above, CLINICY 

bears absolutely no liability towards: 

ل أي ج دة لاط ة أو م يبة ل  الت أو التح ياال أو االلتبااار أو 1

الرعاياااة الصاااحية الم ال اااة التاااي تقااادمها مؤسساااة 

 والممارسين ذوي الص ة ومقدمي الرعاية الصحية

1. any erroneous or ineffective quality of medication, 

analysis, tests or treatment being given by the 

Healthcare Institution and its associated 

practitioners and healthcare providers, or 

إهما  طبااي ماان جانااب مؤسسااات الرعايااة الصااحية ل أي  2

 والممارسين ذوي الص ة ومقدمي الرعاية الصحية

2. any medical negligence on the part of the Healthcare 

Institutions and their associated practitioners and 



 

healthcare providers 

إشاا ار أو باادون ل إل اء أو إعادة جدولة الم اعيد المح اا  ة ب3

 أو أي ت يير في الرس م المم  بةل

3.cancellation or rescheduling of booked appointment, 

with or without prior notification, or any variance in 

the fees charged 

ل أي ااتماالت طبيااة أو  ياار طبيااة قااد يااتم الت اارض لهااا أو 4

الرعاية المبيااة   تحدب بسبب استخدام لدمات مؤسسات

التي التارها المستخدم ع   أسا  الم   مات المت فرة 

فااي الم قااا اإللكترونااي أو التااي ا ااز لااديها المسااتخدم 

 م عد من لال  الم قا اإللكترونيل 

4. Any eventualities, medical or otherwise, that might 

ensue or occur subsequent to availing the services of 

a Healthcare Institution, whom the User has selected 

on the basis of the information available on the 

Website or with which the User has booked an 

appointment through the Website 

ال نحاان ال نقاادم ضاامانات أو إقاارارات أو تأكياادات ساا اء صااريحة أو 

يت    بالمؤهالت المهنية أو ج دة ال مل أو الخباارات ضمنية فيما  

أو الم   مات األلرى المت فرة ماان لااال  الم قااا اإللكتروناايل وال 

نتحمل بااأي اااا  ماان األااا ا  أي مسااؤولية ت اهااك أو ت اااه أي 

شخ) آلر عن أي قرار متخااذ أو إجااراء منفااذ منااك اسااتناد ا إلاا  

 ت ك الم   ماتل

k. We make no guarantees, representations or warranties, 

whether expressed or implied, with respect to 

professional qualifications, quality of work, expertise or 

other information provided on the Website. In no event 

shall we be liable to you or anyone else for any decision 

made or action taken by you in reliance on such 

information 

 ل كما لن تك ن ك ينيكي مسؤولة في أي االة عن أي ت  يقااات أو 

مالاظااات يقاادمها أي مسااتخدم بشااأن الخاادمات المقدمااة ماان 

جانب مستخدم آلرل ي ب أن تك ن ت ك المالاظات وفق ا لألنظمة 

ين ألي مالاظااات الم ماا   بهااال يظاال ليااار تقااديم المسااتخدم

لاضاا  ا يخضااا إلرادة ك ينيكااي ويمكاان ت دي اا  أو سااحب  بمحااأ 

إرادتهال ي    أن تصي  ك ينيكي ت ك المالاظات في أي وقااتل وال 

ت تاازم ك ينيكااي بال ماال بااأي طريقااة لتف ياال محتاا ى مالاظااات 

المسااتخدم مثاال أي اقترااااات لشاامب إدرات مؤسسااة رعايااة 

 نيصحية م ينة من الم قا اإللكترو

l. Further, CLINICY shall not be liable, under any event, for 

any comments or feedback given by any of the Users in 

relation to the services provided by another User. All 

such feedback should be made in accordance with 

applicable law. The option of Users to give feedback 

remains at CLINICY’s sole discretion and may be 

modified or withdrawn at its sole discretion. CLINICY 

may moderate such feedback at any time. CLINICY shall 

not be obliged to act in any manner to give effect to the 

content of Users’ feedback, such as suggestions for 

delisting of a particular Healthcare Institution from the 

Website 

 3rd party links and Sponsored Ads .16 ل روابط المرف ال ير وإعالنات الرعاية16

قد ي فر الم قا روابط لم اقا إلكترونية عالمية لمرف  ال  أو مصااادر 

يختار الم قا اإللكترونااي ب ااأ الم اقااا كاساات ابة أول يااة وي    أن 

لمصاام حات البحاا  التااي ياادل ها المسااتخدم وبالتااالي يسااما 

لمسؤولي اإلعالن بالت او  مااا مصاام حات البحاا  المااذك رة بااأي 

 إعالن أو محت ى رعاية آلرل

The Site may provide links to other third-party World Wide 

Web sites or resources and The Website may select certain 

sites as priority responses to search terms the Users enter 

and subsequently allow advertisers to respond to such 

search terms with advertisements or sponsored content. 

م افقااة الم قااا أن وجاا د ت ااك الااروابط ال يشااير إلاا  اعتماااد أو 

 اإللكتروني ع   الم اد المدرجة في ت ك الم اقا اإللكترونية

The presence of such links does not indicate approval or 

endorsement by the Website of material contained on those 

websites 

 The User acknowledges and agrees that the Website doesيقاار وي افاا  المسااتخدم ع اا  أن الم قااا اإللكترونااي ال يراجااا أو 



 

ق ولاايس لدياا  رقابااة ع اا  ت ااك الم اقااا أو المصااادر ولاايس يصااد

 مسؤو  عن إتااة المصادر أو الم اقا الخارجية ت كل

not review or endorse and has no control over such sites and 

resources and is not responsible for the availability of such 

external sites or resources. 

ال يتحمل الم قا اإللكتروني أي مسؤولية أو التاازام بشااأن أي ماا اد 

أو إعالنات أو منت ات أو مصادر ألرى في أو مت فرة من ت ك الم اقا 

أو المصادر أو المحت ى األلرى لم اقا الماارف الثالاا  المتصاا ة ماان 

ضاامن اإلطااار فااي الم قااا اإللكترونااي أو لااال  روابااط أو الم اقااا 

إعالنااات الماارف الثالاا  وال يشااكل أي منهااا ت هااد فيمااا يت  اا  

بمحت اها أو دقتهال يقر وي اف  المستخدم ع   عدم تحمل الم قااا 

اإللكتروني أي مسؤولية مباشاارة أو  ياار مباشاارة عاان أي أضاارار أو 

ي ماان ت ااك لسائر نات ة أو يزعم أنها نات ااة أو تت  اا  باسااتخدام أ

الم   مات أو البضائا المت فرة أو االعتماد ع يها في أو من لال  أي 

 من ت ك الم اقا أو المصادرل

The Website shall not be responsible or liable for any 

Materials, advertising, products, or other materials on or 

available from such sites or resources or other content of 

such linked third-party sites, sites framed within the Website, 

third-party sites provided as search results, or third-party 

advertisements and neither does it make any representations 

regarding their content or accuracy. The User further 

acknowledges and agrees that the Website shall not be 

responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or 

loss caused or alleged to be caused by or in connection with 

use of or reliance on any such information or goods available 

on or through any such site or resource. 

يك ن استخدام المستخدم لم اقا المرف الثالاا  اإللكترونيااة تحاات 

مسؤوليت  ويخضااا لشااروط وأاكااام اسااتخدام مثاال هااذه الم اقااال 

يكاا ن المسااتخدم مسااؤوال  بشااكل كاماال عاان ت امالتاا  مااا هااذه 

األطراف الثالثة ونش ا المستخدم ع   قااراءة شااروط االسااتخدام 

 لخص صية في م اقا المرف الثال  اإللكترونيةلوسياسات ا

Use of third-party websites by the User shall be at its own 

risk and subject to the terms and conditions of use for such 

sites. The User shall be solely responsible for your dealings 

with such third parties and we encourage the User to read 

the terms of use and privacy policies on such third-party 

websites. 

تحااتف  ك ينيكااي بحقهااا فااي عاارض إعالنااات الرعايااة فااي الم قااا 

اإللكتروناايل ويرمااز إلاا  ت ااك اإلعالنااات ع اا  أنهااا "قاا ائم تحاات 

ك ينيكااي   الرعاية"ل دون المسا  بحالة المحت ى األلرى، ال تكاا ن

مسااؤولة عاان دقااة الم   مااات أو الممالبااات المقدمااة فااي قاا ائم 

 الرعايةل

CLINICY reserves the rights to display sponsored ads on the 

Website. These ads would be marked as "Sponsored 

Listings". Without prejudice to the status of other content, 

CLINICY will not be liable for the accuracy of information or 

the claims made in the Sponsored Listings. 

ال تش ا ك ينيكي المستخدمين ع    يارة صفحة الق ائم الرعايااة 

أو االستفادة بأي لدمات منهال وال تتحمل تكاا ن مسااؤولية لاادمات 

 ق ائم الرعايةل

CLINICY does not encourage the Users to visit the 

Sponsored Listings page or to avail any services from them. 

CLINICY will not be liable for the services of the providers of 

the Sponsored Listings. 

ا ل نظااام الم ماا   باا ل  تقر وتضمن اسااتخدامك لت ااك الخاادمات وفقاا 

اا ل نظااام الم ماا   باا  نتي ااة وتتحماال وااادا مسااؤولية أي انتهاا 

اساااتخدامك لت اااك الخااادمات بالكامااال وال تتحمااال ك ينيكاااي أي 

 مسؤولية في هذا الشأنل

You represent and warrant that you will use these Services in 

accordance with applicable law. Any contravention of 

applicable law as a result of your use of these Services is 

your sole responsibility, and CLINICY accepts no liability for 

the same. 

 TECHNICAL ISSUES .17 ل المشكالت الفنية17

يقر المستخدم، بالر م من أن اإلنترنت بي ة أمنة بشكل أساسااي، 

ب جاا د ب ااأ االنقماعااات فااي الخدمااة أو الف اليااات التااي تت اااو  

لم قا اإللكترونيل ي اف  المستخدم ع   عدم تحمل كاال سيمرة ا

The User acknowledges that, although the Internet is 

essentially a secure environment, there may be certain 

interruptions in service or events that are beyond the control 



 

ماان ك ينيكااي والم اقااا اإللكترونااي أي مسااؤولية عاان أي بيانااات 

 ضائ ة أ ناء نقل الم   مات ع   اإلنترنتل

of The Website. The User agrees that neither the Website 

nor CLINICY shall be responsible for any data lost while 

transmitting information on the Internet. 

تاا فير الم قااا اإللكترونااي ع اا  بيد أن هدف الم قا اإللكتروني ه  

مدار الي م واألسب ع، وما ذلااك يمكاان عاادم تاا افر الم قااا ماان بااين 

الحين واآللر ألي سبب بما يشاامل ع اا  ساابيل المثااا  ال الحصاار 

 الصيانة الدوريةل

While it is The Website's objective to make the Website 

accessible 24 hours per day, 7 days per week, the Site may 

be unavailable from time to time for any reason including, 

without limitation, routine maintenance 

يفهم ويقر المستخدم بأن الدل   إل  الم قا قد يت رض ل مقاط ة 

أو الت قم أو اإلنهاء من وقت إل  آلر وذلك في ب ااأ م اقااا ضاامن 

 ا اإللكتروني ولارت نماق سيمرة الم ق

The User understands and acknowledges that on account of 

circumstances both within and outside of the control of The 

Website, access to the Site may be interrupted, suspended 

or terminated from time to time 

اإللكتروني نشر أي جزء من  عالوة ع   ذلك، ي    أن ي قم الم قا

الم   مات أو ف ة من الم   مااات أو قااد ي ياار أو يحااذف فااي طريقااة 

إرسا  ويمكن  ت يياار ساارعة اإلرسااا  أو أي ماان لصااائ) اإلشااارة 

 األلرىل

Further, the Website may discontinue disseminating any 

portion of information or category of information, may 

change or eliminate any transmission method and may 

change transmission speeds or other signal characteristics. 

 :CONFIDENTIALITY .18 ل السرية18

تكاا ن الم   مااات الم م ااة والم ال ااة والمخزنااة الخاصااة بااالم قا 

وم عفيها ووكالئها اإللكتروني أو الشركة أو أي من شركاتها التاب ة 

وم رديها وأصحا  االمتيا  والشااركات التاب ااة و يرهااا م كااا  ل م قااا 

اإللكتروني وك ينيكي وتك ن سرية فيما عدا اإلفصاح الضروري الذي 

 يفرض  النظام أو المحكمة ذات الس مة التشري ية المختصةل

Information concerning The Website, Company or any of its 

subsidiaries, their employees, customers, agents, suppliers, 

franchisees, affiliates or others on whom data is collected, 

stored, or processed is the property of the website and 

CLINICY and is confidential except for the necessary 

disclosures required by law or by a court of competent 

jurisdiction. 

 :COPYRIGHT AND TRADEMARKS .19 ل اق ق المبا والنشر وال المات الت ارية19

تتمثاال شااروط الاادل   م كيااة المحتاا ى واقاا ق المبااا والنشاار 

( محت ى يصدره 1والمحت يات المذك رة في الم قا اإللكتروني في )

 د الم   مااات التااي ت م هااا ( م ااك ك ينيكاايل ت اا 2المسااتخدم أو )

ك ينيكااي مباشاارة أو  ياار مباشاارة ماان المسااتخدمين النهااائيين 

والممارسين م كيتها إل  ك ينيكيل ي تباار نسااخ المحتاا ى الخاضااا 

لحق ق المبا والنشر الذي تنشره ك ينيكي في الم قا اإللكترونااي 

لأل راض الت ارية أو أل راض تحقياا  األرباااح انتهاااا لحقاا ق المبااا 

 لنشر وتحتف  ك ينيكي بحقها بم جب النظام الم م   ب  الاق الوا

CONTENT OWNERSHIP AND COPYRIGHT CONDITIONS OF 

ACCESS The contents listed on the Website are (i) User 

generated content, or (ii) belong to CLINICY. The 

information that is collected by CLINICY directly or indirectly 

from the End- Users and the Practitioners shall belong to 

CLINICY. Copying of the copyrighted content published by 

CLINICY on the Website for any commercial purpose or for 

the purpose of earning profit will be a violation of copyright 

and CLINICY reserves its rights under applicable law 

accordingly. 

تفاا ض ك ينيكااي المسااتخدم بمشاااهدة والاادل   إلاا  المحتاا ى 

المت فر في أو من الم قا اإللكتروني فقط لم ب واسااتالم وتساا يم 

والت اصاال فقااط بم جااب هااذه االتفاقيااةل يكاا ن محتاا ى الم قااا 

لرساا مات والشاا ارات وعالمااات اإللكتروني والم   مات والنص ص وا

األ رار وأك اد البرم يات والتصااميم وجمااا وترتيااب وت ميااا محتاا ى 

CLINICY authorizes the User to view and access the content 

available on or from the Website solely for ordering, 

receiving, delivering and communicating only as per this 

Agreement. The contents of the Website, information, text, 

graphics, images, logos, button icons, software code, design, 



 

الم قا اإللكتروني )وجمي هااا "محتاا ى ك ينيكااي"( م ااك  لك ينيكااي 

وتحميها اق ق المبا والنشاار وأنظمااة ال المااات الت اريااة و يرهااال 

وي ااب ع اا  المسااتخدم عاادم ت ااديل محتاا ى ك ينيكااي أو إعااادة 

اج  أو عرض  أو نشااره ع اا  ال مهاا ر أو ت  ي اا  أو بخااالف ذلااك إنت

استخدام محت ى ك ينيكي بأي طريقة ألي أ راض ت اريااة أو عامااة 

 أو ل ربا الشخصي

and the collection, arrangement and assembly of content on 

the Website (collectively, "CLINICY Content"), are the 

property of CLINICY and are protected under copyright, 

trademark and other laws. User shall not modify the CLINICY 

Content or reproduce, display, publicly perform, distribute, or 

otherwise use the CLINICY Content in any way for any public 

or commercial purpose or for personal gain. 

ال يصل المستخدم إل  الخدمات أل راض مراقبة إتااتها أو أدائها أو 

 وعيفتها أو ألي أ راض مقارنة أو تنافسية ألرى

User shall not access the Services for purposes of monitoring 

their availability, performance or functionality, or for any 

other benchmarking or competitive purposes. 

تظل جميا الحق ق والمصالا والف ائد بالم قا اإللكترونااي ولاا  بمااا 

يشمل المحت ى وجميا اق ق الم كية الفكرية بما في ذلك اق ق 

رار الت اريااة المبا والنشر وال المات الت ارية وبراءة االلتااراع واألساا 

ا لك ينيكااي وأصااحا  التاارلي) والماا ردين لاادينا وال تحاا   أي  م كاا 

م كية أو مصااالا إلاا  المسااتخدم النهااائي أو أي جهااة ألاارى ماان 

لال  ت فير المحت ى ع   الم قااا اإللكترونااي أو ماانا تاارالي) مااا 

 ذكر أنفا  أو الت قيا ع   هذه االتفاقيةل

All rights, title and interest in and to the website, including 

the Content, and all intellectual property rights, including all 

copyright, trademark, patent and trade secret rights therein 

shall remain with CLINICY and our licensors and vendors, 

and no ownership interest is transferred to the End User or 

any other entity by virtue of making the Content available on 

the website, granting the foregoing licenses or entering into 

this Agreement. 

يك ن جميا مااا هاا  م جاا د فااي أو ع اا  هااذا الم قااا م كااا  اصااريا  

اقاا ق المبااا   لك ينيكي ويستخدم بم جب تصريا صريا من مالااك

والنشر و / أو ال المات الت اريةل يحظر القيام بأي نسااخ أو ت  يااا أو 

نقل أو نشر أو ربط أو ربط واسا أو  ير ذلك ت ديل في هااذا الم قااا 

أو أي ماان الم اقااا الصاا يرة باادون التصااريا الخمااي الصااريا ماان 

 ك ينيكيل

Everything located on or in this Site, is the exclusive property 

of CLINICY, or used with express permission of the Copyright 

and/or Trademark owner. ANY COPYING, DISTRIBUTING, 

TRANSMITTING, POSTING, LINKING, DEEP LINKING, OR 

OTHERWISE MODIFYING OF THIS SITE OR ANY OF THE 

MICROSITES WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN 

PERMISSION OF CLINICY IS STRICTLY PROHIBITED. 

قد يسفر أي انتهاا لهذه السياسة قد يااؤدي إلاا  انتهاااا لحقاا ق 

المبا والنشر وال المات الت ارية واقاا ق الم كيااة الفكريااة األلاارى 

 عن لض ع المستخدم النهائي ل  ق بات المدنية و/أو ال نائيةل

Any violation of this policy may result in a Copyright, 

Trademark or other intellectual property right infringement 

that may subject End User to civil and /or criminal penalties. 

يشمل هذا الم قا م اد محميااة بحقاا ق المبااا والنشاار وال المااات 

مثااا  الت ارية والم   مات الخاصة األلرى بما يشمل ع   سبيل ال

ال الحصر الن) والبرم يات والص ر والفيدي  والرس مات والم سيق  

والص ت وكامل محت يات الم قا اإللكترونااي محميااة بحقاا ق المبااا 

والنشر كأعما  جماعية بم جب أنظمااة المبااا والنشاار الساا  ديةل 

تمت ك ك ينيكي اق ق المبا والنشاار فااي التيااار وتنساا  وترتيااب 

 ضا  المحت ى األساسي لهالوتحسين هذا المحت ى وأي

This Site contains copyrighted material, trademarks and 

other proprietary information, including, but not limited to, 

text, software, photos, video, graphics, music, sound, and 

the entire contents of the Website protected by copyright as 

a collective work under the Saudi copyright laws. CLINICY 

owns a copyright in the selection, coordination, arrangement 

and enhancement of such content, as well as in the content 

original to it. 

ماان المفتاارض عاادم قيااام المسااتخدم النهااائي بت ااديل أو نشاار أو 

إرسا  أو المشاركة في إرسا  أو بيا أو إنشاء أعما  مشتقة أو أن 

يستخدم بأي طريقة أي من المحت ى بشكل كامل أو جزئيل ي اا   

ل مستخدم النهائي تحميل / طباعااة / افاا  ماا اد محميااة بحقاا ق 

End Users are not supposed to modify, publish, transmit, 

participate in the transfer or sale, create derivative works, or 

in any way exploit, any of the content, in whole or in part. 

End User may download / print / save copyrighted material 



 

المبا والنشر لأل راض الشخصية ل مستخدم النهائية فقطل وما لم 

المبا والنشاار ي ااب عاادم تصاا ير أو  يحدد لالفا  لذلك بم جب نظام

إعادة ت  يا أو إعادة إرسااا  أو نشاار أو االسااتخدام الت اااري ل ماا اد 

التي تم تحمي ها بدون الحص   ع اا  التصااريا / التاارلي) الصااريا 

ماان ك ينيكااي ومالااك اقاا ق المبااا والنشاار بشااكل رساامي طبقااا  

   ألاكام أنظمة المبا والنشر الس  ديةل وات  إن تم الحص   ع

هذا التصريا، ي ب عاادم إجااراء أي ت يياار فااي أو اااذف ماان إشاا ار 

م كيااة المؤلاام أو جاادو  رماا   ال المااات الت اريااة أو إشاا ار اقاا ق 

 المبا والنشر

for End User's personal use only. Except as otherwise 

expressly stated under copyright law, no copying, 

redistribution, retransmission, publication or commercial 

exploitation of downloaded material without the express 

permission/license from of CLINICY and the copyright owner 

is duly obtained as per the provisions of the Saudi copyright 

laws. Even if such a license is obtained, no changes in or 

deletion of author attribution, trademark legend or copyright 

notice shall be made. 

يقر كل مستخدم بأن  / أنها لن يكتسااب اقاا ق م كيااة ماان لااال  

 تحميل م اد محمية بحق ق المبا والنشر

End User acknowledges that he/she/it does not acquire any 

ownership rights by downloading copyrighted material. 

ال تمثل ال المات الت اريااة ال اق ااة فااي أو ضاامن الم قااا أو الم قااا 

اإللكتروني ممابقة ألاكام أنظمة ال المات الت ارية الس  دية التي 

تخضا لم كية وإدارة ك ينيكي الم ا  ال ام بل م كية فكرية اصاارية 

 لدى ك ينيكي

Trademarks that are located within or on the Site or a Web 

site otherwise are as per the provisions of the Saudi 

trademark laws and which are owned or operated in 

conjunction with CLINICY shall not be deemed to be in the 

public domain but rather the exclusive Intellectual property 

of CLINICY. 

تستخدم أي عالمة ألرى ضمن أو في الم قا أو الم قا اإللكتروني 

بخالف ما ه  مذك ر ب الية بم جااب تفاا يأ صااريا ماان مالااك هااذه 

ال المة الت ارية وهي منف ة واستخدام اصري ل م قا اإللكترونااي 

ما لم يحدد لالف ذلكل وي ب ع   المستخدم النهااائي عاادم رفااا 

ر أي ماا اد محميااة بم جااب أنظمااة اقاا ق المبااا أو نشاار أو تاا في

والنشر أو ال المات الت ارية أو اق ق الم كية األلرى باادون تصااريا 

صريا من مالك اق ق المبا والنشر أو ال المات الت ارية أو اقاا ق 

 الم كية األلرىل

Any other mark within or on the Site or a Web site otherwise 

other than as mentioned above are used under the express 

permission of the Proprietor of such Trade Mark and are for 

the exclusive benefit and use of The Website, unless 

otherwise stated. End User shall not upload, post or 

otherwise make available on this Site any material protected 

by copyright, trademark or other proprietary right without 

the express permission of the owner of the copyright, 

trademark or other proprietary right. 

 :CONTENT & SERVICES .20 ل المحت ى والخدمات20

ا باساام ال تمثل البيانات والم   مات والمحت ى  )ويشااار إليهااا جمي اا 

"المحت ى( المدرت في الم قا اإللكترونااي عاارض ل بيااا أو تشاا يا 

ع   االسااتفادة ماان أي ماان الخاادماتل باال تقاادم الم   مااات فااي 

الم قا اإللكتروني إل  المستخدم لهدف وايااد يتمثاال فااي تقااديم 

م   مااات ل مسااتخدم النهااائي فيمااا يت  اا  باالستفسااارات وأيضااا  

ية التيار الممارسين من جانب المرض /المستخدمين تسهيل عم 

 المس  ين أل راض ا ز م اعيد االستشاراتل

None of the data, content, information (Collectively ‘content’) 

contained in this Website should be viewed as an offer to sell 

or as a solicitation to avail of any of the services. Rather, the 

information on The Website is provided to the User with the 

sole intention of providing information to the End User with 

respect to queries as well as facilitating the process of 

selection of Practitioners by the registered Users/Patients for 

the purpose of booking appointments for consultation. 

 :MONITORING .21 ل المراقبة21

مراقبااة محتاا ى الم قااا فااي  -دون االلتاازام–تمت ك ك ينيكي الحاا   

جميا األوقات بما يشمل أي  اارف ل دردشااة وماادونات أو منتااديات 

والتي قد ت درت الاقا  ك اازء ماان الم قااا لتحديااد الت افاا  مااا هااذه 

CLINICY shall have the right, but not the obligation, to 

monitor the content of the Site at all times, including any 

chat rooms, blogs and forums that may hereinafter be 



 

االتفاقية وأي ل ائا تش يل تحددها ك ينيكااي وأيضااا  ل تماشااي مااا 

مة أو ط بات ل هي ات الرسااميةل وباادون أي أنظمة م م   بها أو أنظ

قي د ع   عم مية ما ذكر أنفا  تتمتا ك ينيكي بالح  في أن تحذف 

من الم قااا اإللكترونااي أي ماا اد ت تبرهااا ك ينيكااي اسااب مم اا  

ر بتها ع   أنها انتهاا ألاكام هذه ال  يقة أو بخالف ذلك ال ت فاا  

 ع يهال 

included as part of the Site, to determine compliance with 

this Agreement and any operating rules established by 

CLINICY, as well as to satisfy any applicable law, regulation 

or authorized government request. Without limiting the 

foregoing, CLINICY shall have the right to remove from the 

Website any material that CLINICY, in its sole discretion, 

finds to be in violation of the provisions hereof or otherwise 

objectionable. 

 :GRANT OF LICENSE .22 ل منا الترلي)22

ي تبر نشر ورفا الم   مات في أو من لال  الم قا اإللكترونااي ماان 

جانب المستخدم النهائي )س اء من لال  عرض اقترااااات بالبريااد 

نترنت أو اإللكتروني أو المشاركة في استبيان تقييم ع   شبكة اإل

مسا أو نماذت االستفسار التفاع ية المت فرة في هذا الم قا(  ير 

سري ويح  ل م قااا اإللكترونااي اسااتخدام أي أفكااار أو تصاا رات أو 

م   مات مدرجة في ت ك المنشاا رات / الماا اد المرف عااة باادون أي 

التزام وألي  رض بما يشمل ع اا  ساابيل المثااا  ال الحصاار تماا ير 

لمنت ااات التااي تضاام ت ااك الم   ماااتل ي تباار وتصاانيا وتساا ي  ا

المستخدم النهائي وذلك عند اإلعالن عن ت ك االتصاااالت المااذك رة 

أنفااا  فااي أو ماان لااال  هااذا الم قااا، ع اا  أناا  قااد ماانا الم قااا 

اإللكتروني ترلي) عالمي، باادون اقاا ق م كيااة، دائاام و ياار قاباال 

ديل ونشاار ل نقأ و ير اصري الستخدام وإعادة إصدار وتهي ااة وت اا 

وت ديل وترجمة وت  يا وتنفيذ وعاارض االتصاااالت فقااط أو ك اازء ماان 

أعما  ألرى في أي شكل أو وسااائط أو تقنيااة ساا اء م روفااة فااي 

( ت فير وتروي  جزء م ين من 1ال قت الحالي أو يتم تم يرها الاقا  )

( لأل راض التي 2الم قا تم تقديم ت ك الم اد إلي  أو ت فيرها في  و)

( الترلي) من الباطن لت ك 3يم ت ك الم اد لها أو ت فيرها أو )تم تقد

الحق ق من لال  طبقات مت ددة من الترالي) من الباااطنل ي افاا  

المستخدم النهائي ع   ت  يأ واماية الم قا اإللكتروني وماادراه 

ومساا  لي  ووكااالءه وفروعاا  وشااركاءه وعام ياا  ماان أي ممالبااة أو 

اة المقباا   والتااي يقاا م بهااا الماارف ط ب بما يشمل أت ا  المحاماا 

الثال  بسبب أو تنشأ عن الم اد التي نشرها المستخدم النهااائي 

 أو رف ها أو استخدام الم قا من جانب المستخدم ولالف ل

Posting, Uploading of information on or through the Website 

by the End User (either by offering suggestions via e-mail, 

participating in any online assessment questionnaires, 

survey, or other interactive inquiry forms available on this 

Site), shall be considered non-confidential and the Website 

shall be free to use any ideas, concepts, or information 

contained in such posts/uploads without any obligation and, 

for any purpose, including but not limited to developing, 

manufacturing, and marketing products incorporating such 

information. By posting such aforementioned 

communications on or through this Site, the End User shall 

be deemed to have granted to The Website a world-wide, 

royalty- free, perpetual, irrevocable, non-exclusive license to 

use, reproduce, adapt, modify, publish, edit, translate, 

distribute, perform, and display the communication alone or 

as part of other works in any form, media, or technology 

whether now known or hereafter developed (i) to provide 

and promote the specific portion of the Site to which such 

Materials were submitted or made available, and (ii) for the 

purpose for which such Materials were submitted or made 

available or (iii) to sublicense such rights through multiple 

tiers of sub-licensees. The End User agrees to indemnify and 

hold the Website, and its directors, officers, agents, 

subsidiary organizations, partners, and employees, harmless 

from any claim or demand, including reasonable attorneys' 

fees, made by any third party due to or arising out of 

Materials the End User posts or Uploads, use of the Site by 

the user, etc. 

 General Practices .23 ل الممارسات ال امة23

لمسااتخدم النهااائي بااأن الم قااا اإللكترونااي يمكناا  نشاار يقاار ا

الممارسات ال امة وأن يقيد االستخدام الخاص بالم قا بمااا يشاامل 

The End User acknowledges that the Website may establish 

general practices and limits concerning use of the Site, 



 

ع   سبيل المثا  ال الحصر الحد األقص  ل دد األيااام لبقاااء الماا اد 

التي يتم رف ها في الم قا والحد األقصاا  لمسااااة القاارص التااي 

لصااالحك والحااد األقصاا   تخصاا) فااي لاا ادم الم قااا اإللكترونااي

لألوقات )والحد األقص  لفترة( دلاا   المسااتخدم النهااائي ل م قااا 

 لال  فترة  منية م ينةل

including without limitation, the maximum number of days 

that Uploaded Materials will be retained by the Site, the 

maximum disk space that will be allotted on the Website's 

servers on your behalf, and the maximum number of times 

(and the maximum duration for which) the End User may 

access the Site in a given period of time. 

يقر المستخدم النهائي أن الم قااا اإللكترونااي يحااتف  بااالح  فااي 

اااذف الحساااباتل كمااا يقاار المسااتخدم النهااائي أيضااا  بااأن الم قااا 

اإللكتروني يحتف  بالح  لت يير الممارسات والقي د ال امااة فااي أي 

 وقت واسب مم   ر بت  بدون إش ارل 

The End User acknowledges that the Website reserves the 

right to remove accounts. The End User further 

acknowledges that the Website reserves the right to change 

these general practices and limits at any time, in its sole 

discretion, without notice. 

 LIMITATION OF LIABILITY .24 ل ادود المسؤولية24

لن تك ن ك ينيكي في أي االة، بما يشمل ع اا  ساابيل المثااا  ال 

الحصاار اإلهمااا  أو أي ماان مااديريها أو مسااؤوليها أو م عفيهااا أو 

وكالئها أو مزودي الخدمات أو المحت ى )يشار إليها م تم ين باسم 

مباشاارة األطراف المحمية"( مس  لين عن أي أضرار مباشرة أو  ير 

أو لاصة أو عرضية أو تاب ة أو تأديبية أو عقابية تنشااأ عاان أو تاارتبط 

مباشرة أو  ير مباشرة باسااتخدام أو عاادم القاادرة ع اا  اسااتخدام 

الم قا اإللكتروني أو المحت ى والم اد وال عااائم المت  قااة بااذلك أو 

الخااادمات أو تقاااديم المساااتخدم ل م   ماااات مااان لاااال  الم قاااا 

ياع األعما  أو ضياع المستخدم النهااائي اتاا  وإن اإللكتروني أو ض

تم إش ار ت ك الكيانات الخاض ة ل حماية بااتما  ت ك األضاارارل ولاان 

تك ن الكيانات الخاض ة ل حماية في أي االة مسؤولية عن أي مما 

 ي ي:

In no event, including but not limited to negligence, shall 

CLINICY, or any of its directors, officers, employees, agents 

or content or service providers (collectively, the “Protected 

Entities”) be liable for any direct, indirect, special, incidental, 

consequential, exemplary or punitive damages arising from, 

or directly or indirectly related to, the use of, or the inability 

to use, the Website or the content, materials and functions 

related thereto, the Services, User’s provision of information 

via the Website, lost business or lost End-Users, even if such 

Protected Entity has been advised of the possibility of such 

damages. In no event shall the Protected Entities be liable 

for any of the following: 

ل تاا فير أو عاادم تاا فير جميااا أو أي لاادمات ماان جانااب 1

مؤسسات الرعاية الصحية ل مستخدم النهائي المت اقد أو 

 الخاضا لإلدارة من لال  الم قا اإللكتروني

1. provision of or failure to provide all or any service by 

Healthcare Institutions to End- Users contacted or 

managed through the Website; 

ل أي محتاا ى م  اان أو مرساال أو متباااد  أو مساات م ماان 2

جانب أو لصالا أي مستخدم أو شخ) ألاار فااي أو لااال  

 الم قا اإللكتروني

2. any content posted, transmitted, exchanged or received 

by or on behalf of any User or other person on or through 

the Website 

 any unauthorized access to or alteration of your .3 ل أي دل    ير مصرح إل  أو ت يير فيما ترس   أو البياناتل3

transmissions or data; or 

 .any other matter relating to the Website or the Services .4 ل أو أي أم ر تت    بالم قا اإللكتروني أو الخدماتل4

لن تت او  إجمالي المس  لية الم م ة ل كيانات الخاضاا ة ل حمايااة 

في أي وقاات ماان األوقااات أمااام المسااتخدمين عاان جميااا األضاارار 

خسائر وأسبا  إلجراءات األنظمة )س اء بم جب ال قد أو ال اارف وال

بما يشمل ع   سبيل المثا  ال الحصر اإلهما  أو  ير ذلك( تنشااأ 

عن هااذه االتفاقيااة أو اسااتخدام المسااتخدم ل م قااا اإللكترونااي أو 

In no event shall the total aggregate liability of the Protected 

Entities to a User for all damages, losses, and causes of 

action (whether in contract or tort, including, but not limited 

to, negligence or otherwise) arising from this Agreement or a 

User’s use of the Website or the Services exceed, in the 



 

 .(aggregate SAR./- 100.000 Only لاير س  دي فقطل  000ل100الخدمات في م م ها 

 INDEMNITY .25 ل الت  يأ25

ي افاا  المسااتخدم ع اا  أن ي اا ض ويحمااي ك ينيكااي وشااركاتها 

التاب ااة ومسااؤوليها ومااديريها وم عفيهااا ومستشاااريها وأصااحا  

التاارلي) لااديها ووكالئهااا ومناادوبيها ماان أي وجميااا ممالبااات و/أو 

مساا  لية و/أو أضاارار و/أو تك فااة الماارف الثالاا  )بمااا لسااائر و/أو 

يشمل أت ا  وتكاليم المحاماة( التي تنشأ عن وصاا   المسااتخدم 

إلاا  أو اسااتخدام الخاادمات أو انتهاااا هااذه االتفاقيااة أو انتهاااا أو 

انتهاا من أي مستخدم آلر لحساب  / اسااابها ألي م كيااة فكريااة 

 أو أي ا  آلر ألي شخ) أو جهةل

The User agrees to indemnify and hold harmless CLINICY, its 

affiliates, officers, directors, employees, consultants, 

licensors, agents, and representatives from any and all third 

party claims, losses, liability, damages, and/or costs 

(including attorney’s fees and costs) arising from User’s 

access to or use of Service, violation of this Agreement, or 

infringement, or infringement by any other User of 

his/her/its account, of any intellectual property or other right 

of any person or entity. 

 ر بااأي ماان ت ااك الممالبااات أو الخسااائر أو تب  ك ك ينيكي ع   الف

المسؤولية أو الم ب وباإلضافة إل  التزاماتك المذك رة أنفااا ، ت افاا  

ع   أن تقدم إلينا مساعدة مقب لة ع   نفقتك ل دفاع في أي من 

 ت ك الممالبات أو الخسائر أو المس  لية أو األضرار أو التك فةل

CLINICY will notify you promptly of any such claim, loss, 

liability, or demand, and in addition to your foregoing 

obligations, you agree to provide us with reasonable 

assistance, at your expense, in defending any such claim, 

loss, liability, damage, or cost. 

 GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT .26 النزاعاتل النظام الحاكم وتس ية 26

ا ألنظماااة المم كاااة ال ربياااة  تخضااا هاااذه االتفاقياااة وتفسااار وفقاا 

الس  ديةل وفي االة نش   أي نزاع مهمااا كاناات طبي تاا ، وينشااأ 

عاان هااذه االتفاقيااة، يساا ى هااذا الناازاع بنيااة اساانة ماان لااال  

لناازاع ماان لااال  المفاوضات بين األطرافل وفي االة عدم تساا ية ا

ا   30التفاوض لال    ي م، ي حا  هذا النزاع إلاا  التحكاايم الم اازم وفقاا 

ألاكام نظام التحكيم الس  ديل ويك ن التحكيم لاضااا إلدارة مركااز 

ا ل  ائحاا ل ويكاا ن مقاار التحكاايم فااي  الرياض ل تحكيم الت اااري وفقاا 

مدينة الرياض فااي المم كااة ال ربيااة الساا  ديةل ويكاا ن قاارار هي ااة 

تحكاايم نهااائي وم اازم لألطاارافل وفااي االااة الناازاع الااذي يتم ااب ال

ال  اا ء ل محاااكم، يكاا ن لمحاااكم مدينااة الرياااض فقااط االلتصاااص 

 القضائي ل نظر في هذا النزاعل

This Agreement shall be governed by and construed in 

accordance with the laws of the Kingdom of Saudi Arabia. In 

the event of any dispute of whatever nature, arising under 

this Agreement, such dispute shall be settled through good 

faith negotiation among the parties. In case such dispute 

cannot be resolved by negotiation within 30 days such 

dispute shall be referred to binding arbitration in accordance 

with the provisions of the new Saudi Arbitration Law. 

Arbitration shall be administered by the Riyadh Center for 

Commercial Arbitration in accordance with its rules. The 

place of arbitration shall be Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. 

The decision of the arbitral tribunal shall be final and binding 

upon the parties. In case of the dispute requiring intervention 

of courts, courts in Riyadh alone shall have exclusive 

jurisdiction 

 CONTACT INFORMATION GRIEVANCE OFFICER .27 ل مس    االتصا  بشأن التظ م ضد الم   مات27

إذا كااان لاادى أي مسااتخدم أساا  ة تخاا) ك ينيكااي، أو الم قااا 

اإللكتروني أو هااذه االتفاقيااة أو الخاادمات أو أي أماا ر ذات صاا ة بمااا 

ذكر أنفا ، يمكن الت اصل ما مكتب دعم ال مالء في ك ينيكااي ع اا  

( أو من لال  info@clinicy.com.saعن ان البريد اإللكتروني التالي )

 م   مات الت اصل المت فرة في الم قا اإللكتروني

If a User has any questions concerning CLINICY, the 

Website, this Agreement, the Services, or anything related to 

any of the foregoing, CLINICY customer support can be 

reached at the following email address: info@clinicy.com.sa 

or via the contact information available on the Website 



 

 SEVERABILITY .28 ل قاب ية الفصل 28

في اا  بمالن أو إل اء أي ماان شااروط هااذه االتفاقيااة بم جااب أي 

محكمة ذات االلتصاص القضائي المالئم أو هي ة التحكاايم بم جااب 

الم م   ب ، يستثن  هذا الشرط من هذه االتفاقية وتفساار النظام  

باقي شروط االتفاقية كما ل  كان الشاارط المحااذوف قاباال ل تمبياا  

وفق ا لشروطها بشرط في هذه الحالة أن يتم تفسير هذه االتفاقيااة 

ع   أنها تؤدي إل  سريان وبأكبر قدر متناس  مااا مااا تسااما لاا  

  والن ايا ل شاارط المحااذوف كمااا األنظمة الم م   بها لنفس الم ن

يحاادد ماان جانااب المحكمااة ذات االلتصاااص القضااائي أو هي اااة 

 التحكيمل

If any provision of the Agreement is held by a court of 

competent jurisdiction or arbitral tribunal to be unenforceable 

under applicable law, then such provision shall be excluded 

from this Agreement and the remainder of the Agreement 

shall be interpreted as if such provision were so excluded and 

shall be enforceable in accordance with its terms; provided 

however that, in such event, the Agreement shall be 

interpreted so as to give effect, to the greatest extent 

consistent with and permitted by applicable law, to the 

meaning and intention of the excluded provision as 

determined by such court of competent jurisdiction or arbitral 

tribunal. 

 WAIVER .29 ل التنا  29

أي من شروط هذه االتفاقية ايز التنا   ولن يااتم اسااتثناء ال تدلل  

أي انتهاااا مااا لاام يكاا ن التنااا   أو الم افقااة لميااة وم قااا ماان 

ك ينيكيل أي م افقة من ك ينيكي أو تنا   من جانب ك ينيكي عاان 

أي انتهاا من جانبك س اء صريا أو ضمني، لن ي ب تفسيره ع   

 انتهاا مخت م أو الا ل أن  م افقة أو تنا   أو استثناء ألي

No provision of this Agreement shall be deemed to be waived 

and no breach excused, unless such waiver or consent shall 

be in writing and signed by CLINICY. Any consent by 

CLINICY to, or a waiver by CLINICY of any breach by you, 

whether expressed or implied, shall not constitute consent to, 

waiver of, or excuse for any other different or subsequent 

breach. 

 :DISCLAIMER OF WARRANTY; LIMITATION OF LIABILITY .30 ل إبراء الذمة عن الضمان وادود المسؤولية30

اسااتخدام هااذا الم قااا ي افاا  المسااتخدم النهااائي ع اا  أن  لأ

تحااات مساااؤولية المساااتخدم الكام اااةلال يضااامن الم قاااا 

اإللكتروني أو الشركة أو شركاتها التاب ة أو أي ماان ماا عفيهم 

أو وكالئهاام أو ماازودي المحتاا ى األطااراف الثالثااة أو أصااحا  

الترلي) أن استخدام الم قااا ساايك ن باادون مقاط ااة وباادون 

( بالنتائ  التي يمكاان 1) ألماء، ولن يقدم ا ضمان فيما يت   

( دقة ومصداقية 2الحص   ع يها من استخدام هذا الم قا أو )

أو محت ى أي م   مات أو لدمات أو شؤون مقدمة ماان لااال  

 هذا الم قال

a. END USER EXPRESSLY AGREES THAT USE OF THIS SITE 

IS AT END USER'S SOLE RISK. NEITHER THE WEBSITE, 

COMPANY, ITS AFFILIATES NOR ANY OF THEIR 

RESPECTIVE EMPLOYEES, AGENTS, THIRD PARTY 

CONTENT PROVIDERS OR LICENSORS WARRANT THAT 

USE OF THE SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR 

FREE; NOR DO THEY MAKE ANY WARRANTY AS TO (I) 

THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM USE OF 

THIS SITE, OR (II) THE ACCURACY, RELIABILITY OR 

CONTENT OF ANY INFORMATION, SERVICE OR 

MERCHANDISE PROVIDED THROUGH THIS SITE. 

أن هذا الم قا متاح ل  ص   إلي  ع   أسا  )كما ه ( باادون  ل  

أي ضمانات من أي ن ع ساا اء ضاامنية أو صااريحة بمااا يشاامل 

لحاا  أو الضاامانات ع اا  ساابيل المثااا  ال الحصاار ضاامانات ا

الضمنية قاب ية التساا ي  أو المالئمااة أل ااراض م ينااة بخااالف 

الضاامانات الضاامنية بم جااب وال يمكاان اسااتثنائها أو قياا د أو 

 ت ديالت بم جب األنظمة الم م   بها لهذه االتفاقية

b. THIS SITE IS MADE ACCESSIBLE ON AN "AS IS" BASIS 

WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER 

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO, WARRANTIES OF TITLE OR IMPLIED WARRANTIES 

OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE, OTHER THAN THOSE WARRANTIES WHICH 



 

ARE IMPLIED BY AND INCAPABLE OF EXCLUSION, 

RESTRICTION OR MODIFICATION UNDER THE LAWS 

APPLICABLE TO THIS AGREEMENT. 

تل يسااري إبااراء المساا  لية ع اا  أي أضاارار أو إصااابة بساابب بمااا 

يشاامل ع اا  ساابيل المثااا  ال الحصاار أي ألفاااق فااي األداء أو 

ألمااااء أو إ فاااا  أو مقاط اااة أو ااااذف أو عيااا   أو تاااألير فاااي 

عماال لااط التشاا يل أو اإلرسااا  أو فياارو  الحاسااب اآللااي أو 

االتصاااالت أو الساارقة أو التاادمير أو الاادل    ياار المصاارح إلاا  أو 

التبديل في أو استخدام الساا ل ساا اء بانتهاااا ل  قااد أو ساا  ا 

ضار أو إهما  أو بسبب أي إجااراء ألاارل يقاار المسااتخدم النهااائي 

وبشكل لاص بااأن ك ينيكااي لاان تكاا ن مساا  لة عاان أي ساا  ا 

مي ل مسااتخدمين اآللاارين أو قذف أو تشهير أو عداء أو  ياار نظااا

األطراف الثالثة وأن مخاطر اإلصابة مما ذكاار أنفااا  تحاات مسااؤولية 

 المستخدم النهائي بشكل كاملل

c. THIS DISCLAIMER OF LIABILITY APPLIES TO ANY 

DAMAGES OR INJURY CAUSED BY, INCLUDING BUT 

NOT LIMITED TO ANY FAILURE OF PERFORMANCE, 

ERROR, OMISSION, INTERRUPTION, DELETION, 

DEFECT, DELAY IN OPERATION OR TRANSMISSION, 

COMPUTER VIRUS, COMMUNICATION LINE FAILURE, 

THEFT OR DESTRUCTION OR UNAUTHORIZED ACCESS 

TO, ALTERATION OF, OR USE OF RECORD, WHETHER 

FOR BREACH OF CONTRACT, TORTIOUS BEHAVIOR, 

NEGLIGENCE, OR UNDER ANY OTHER CAUSE OF 

ACTION. END USER SPECIFICALLY ACKNOWLEDGES 

THAT CLINICY IS NOT LIABLE FOR THE DEFAMATORY, 

OFFENSIVE OR ILLEGAL CONDUCT OF OTHER USERS 

OR THIRD-PARTIES AND THAT THE RISK OF INJURY 

FROM THE FOREGOING RESTS ENTIRELY WITH END 

USER. 

دل ال تتحماال ك ينيكااي أو أي شااخ) أو جهااة بمااا فااي ذلااك ع اا  

سبيل المثا  ال الحصر المشتركين فااي إنشاااء أو إصاادار أو ت  يااا 

هذا الم قا أو محت يات  وأي برم يات مس  لين عن أي أضرار بما 

في ذلك ع   ساابيل المثااا  ال الحصاار األضاارار المباشاارة أو  ياار 

اصة أو التاب ة أو التأديبيااة التااي تنشااأ المباشرة أو ال رضية أو الخ

عن استخدام أو عدم القدرة ع   استخدام هذا الم قال بالتااالي 

يقر المستخدم النهائي بسااريان أاكااام هااذا ال اازء ع اا  جميااا 

 محت ى هذا الم قا والم اقا الص يرةل

d. IN NO EVENT SHALL CLINICY, OR ANY PERSON OR 

ENTITY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INVOLVED 

IN CREATING, PRODUCING OR DISTRIBUTING THIS 

SITE OR THE CONTENTS HEREOF, AND ANY 

SOFTWARE, BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, 

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DIRECT, 

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR 

PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF OR 

INABILITY TO USE THIS SITE. END USER HEREBY 

ACKNOWLEDGES THAT THE PROVISIONS OF THIS 

SECTION SHALL APPLY TO ALL CONTENT ON THIS SITE 

AND THE MICROSITES 

هااال باإلضااافة إلاا  الشااروط المنصاا ص ع يهااا أعاااله، ال تتحماال 

زودي الم   مااات أو ك ينيكااي أو أي ماان شااركاتها التاب ااة أو ماا 

شركاء المحت ى المسؤولية بصرف النظر عن السبب أو الفترة بما 

في ذلك ع   سبيل المثااا  ال الحصاار أي ألماااء أو عاادم دقااة أو 

إ فااا  أو عياا   ألااري فااي أو الت قياات الخمااأ أو عاادم مصااداقية 

الم   مات المدرجة في هذا الم قا أو عن أي تألير أو ت قم فااي 

دم النهائي أو عن أي ممالبااات أو لسااائر تنشااا إرسال  ل مستخ

عناا  أو تترافاا  م اا ل ولاان يكاا ن أي ماان األطااراف المااذك رة أنفااا  

مسؤوال  عن أي ممالبة ل مرف الثال  أو عن الخسائر مهما كانت 

طبي تها بما يشمل ع   ساابيل المثااا  ال الحصاار ضااياع الااربا أو 

e. IN ADDITION TO THE TERMS SET FORTH ABOVE, 

NEITHER CLINICY, NOR ITS AFFILIATES, INFORMATION 

PROVIDERS OR CONTENT PARTNERS SHALL BE LIABLE 

REGARDLESS OF THE CAUSE OR DURATION, FOR, 

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY ERRORS, 

INACCURACIES, OMISSIONS, OR OTHER DEFECTS IN, 

OR UNTIMELINESS OR UNAUTHENTICITY OF, THE 

INFORMATION CONTAINED WITHIN THIS SITE, OR FOR 

ANY DELAY OR INTERRUPTION IN THE TRANSMISSION 

THEREOF TO THE END USER, OR FOR ANY CLAIMS OR 



 

 LOSSES ARISING THEREFROM OR OCCASIONED األضرار التأديبية أو أضرار ال ق باتل

THEREBY. NONE OF THE FOREGOING PARTIES SHALL 

BE LIABLE FOR ANY THIRD-PARTY CLAIMS OR LOSSES 

OF ANY NATURE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION 

LOST PROFITS, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES 

ول ال تتحمل ك ينيكي مسؤولية عن أي محتاا ى يمكاان ل مسااتخدم 

هااذا أو المشترا أو المسااتخدم  ياار المصاارح اإلعااالن عناا  فااي  

الم قال أي محت ى يتم اإلعالن عن  أو رف اا  ويكاا ن أو ي تباار  ياار 

مالئم سيتم اذف  من جانب ك ينيكيل وعالوة ع   ذلك، تحتف  

ك ينيكي بحقها في ت ديل وت يير وتبديل واذف واظر أي وجميا 

 المحت يات  التي ت تبرها ك ينيكي  ير مالئمة ل م قا اإللكترونيل 

f. CLINICY IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CONTENT 

THAT A USER, SUBSCRIBER, OR AN UNAUTHORIZED 

USER MAY POST ON THIS SITE. ANY CONTENT THAT IS 

POSTED OR UPLOADED THAT IS OR MAY BE DEEMED 

UNSUITABLE CAN AND MAY BE TAKEN DOWN BY 

CLINICY. MOREOVER, CLINICY RESERVES THE RIGHT 

TO EDIT, CHANGE, ALTER, DELETE AND PROHIBIT ANY 

AND ALL CONTENT THAT IT, CLINICY, DEEMS 

UNSUITABLE FOR THE WEBSITE 

 :DISCLAIMER .31 إبراء الذمة 31

ل ت فر الم   مات والبيانااات واالستشااارات واالقترااااات والمحتاا ى 1

ا باساام "المحتاا ى"( المقدمااة فااي  الم قااا )يشااار إليهااا جمي اا 

اإللكتروني فقط أل راض الم   مااات والهاادف منهااا تااروي  الاا عي 

بالصااحة وأيضااا  الصااحة ال امااة بااين أعضاااءه مقاباال المسااتخدم 

 النهائي لهذه ال  يقةل

1. The information, data, advice, suggestions, and content 

(collectively, "Content") provided on this website has 

been made available solely for informational purposes 

with the intention to promote consumer health and 

general health awareness to its Members viz. End Users 

herein. 

ل ال ي تبر محت ى هذا الم قا اإللكتروني أو يشكل استشارة طبية 2

يااة صااحية م ينااة يقاادمها أو مخصاا) ليكاا ن أو يمثاال بااديل لرعا

ممار  طبيل لن يتحماال الم قااا اإللكترونااي أي مساا  لية عاان 

الظروف التي تنشأ عن استخدام أو ساا ء اسااتخدام أو تفسااير أو 

تنفيذ أي م   مات مقدمااة ماان الم قااا ويسااتخدمها المسااتخدم 

 النهائي كأداة ل تشخي) الذاتي أو  ير ذلكل

2. The Content on this website should not be considered as 

or constitute medical advice and neither is it intended to 

be or act as a substitute for specific medical care 

provided by a medical practitioner. The Website assumes 

no responsibility for any circumstances arising out of the 

use, misuse, interpretation or application of any 

information supplied on the Website used by the End 

User as a tool for self-diagnosis or otherwise 

ل ي ااب ع اا  المسااتخدم النهااائي استشااارة ااتاارافيين الرعايااة 3

الصاااحية الماااؤه ين فيماااا يت  ااا  بالتح يااال المباااي الااادقي  

وال الت بمااا يشاامل الم   مااات المت  قااة باألدويااة أو والتشخي)  

 ال الت أو الحمية ايثما يك ن مالئما ل

3. The End User should always consult duly qualified health 

care professionals for accurate medical analysis, 

diagnosis and treatment, including information regarding 

which drugs or treatment or diet may be appropriate 

ل ال تت هد أو تضمن أي من الم   مات في الم قا اإللكترونااي بااأن 4

أي أ ذية أو أدوية أو عااالت م ااين ولالفااة آماان أو مالئاام أو ف ااا  

 ل مستخدم النهائي

4. None of the information on this website represents or 

warrants that any particular food, drug or treatment, 

etc. is safe, appropriate or effective for the End User 

 :Changes to the Website .32 ل الت يير في الم قا اإللكتروني32

 The Website reserves the right to change, alter or updateيحتف  الم قا اإللكتروني بحق  في ت يير أو تبديل أو تحدي  )يشار 



 

ا باساام "ال ت يياار"( المحتاا ى المااذك ر فيهااا والشااروط إليهااا جمي اا 

واألاكام فيها بدون إش ارل ويح  ل م قا اإللكترونااي فااي أي وقاات 

ت يياار أو إيقاااف أي جانااب أو لصااائ) فااي الم قااا اإللكترونااي بمااا 

يشاامل ع اا  ساابيل المثااا  ال الحصاار المحتاا ى وساااعات اإلتااااة 

  المسااتمر والم دات المم  بة ل دل   أو االستخدامل ي تباار الاادل 

أو استخدام الم قااا اإللكترونااي ب ااد هااذا الت يياار قباا ال  ماان جانااب 

 المستخدم النهائي لهذه الشروط واألاكام أو مثل هذه الت ييراتل

(Collectively “change”) the content provided therein and the 

terms and conditions provided herein without notice. The 

Website shall have the right at any time to change or 

discontinue any aspect or feature of The Website, including, 

but not limited to, content, hours of availability and 

equipment needed for access or use. The continued access 

or use of the Website after such change shall be deemed 

acceptance by the End user of these Terms and Conditions or 

of such changes. 

 :PRIVACY POLICY .33 ل سياسة الخص صية33

قاارأ المسااتخدم سياسااة لص صااية الم قااا اإللكترونااي، والماادرت 

شروط  في هذه ال  يقة وواف  ع   أن شااروط هااذه السياسااة 

عادلااة ومقب لااةل ي افاا  المسااتخدم باادون قياا د ع اا  اسااتخدام 

م   ماتاا  الشخصااية ماان جانااب ك ينيكااي و / أو ماازودين الماارف 

الثال  والم  عين وفق ا لشااروط ولأل ااراض المنصاا ص ع يهااا فااي 

 سياسة لص صية الم قا اإللكترونيل

The User has read The Website’s Privacy Policy, the terms of 

which are incorporated herein, and agrees that the terms of 

such policy are fair and reasonable. The User consents 

without limitation to the use of its personal information by 

CLINICY and/or its third party providers and distributors in 

accordance with the terms of and for the purposes set forth 

in the Website’s Privacy Policy. 

 :INJUNCTIVE RELIEF .34 ل اإلنصاف القضائي34

يقاار المسااتخدم بااأن انتهاااا أو محاولااة انتهاااا أي ماان اتفاقيااة 

ام يااؤدي إلاا  أضاارار ع اا  المستخدمة هذه وأيضا  الشروط واألاكاا 

ك ينيكااي ال يمكاان إصااالاها وماان الصاا ب تقاادير قيمتهااا والتااي ال 

يمكن ت  يضها بم جب النظامل وبناء  ع اا  ذلااك ي افاا  المسااتخدم 

ع اا  أن تتمتااا ك ينيكااي بااالح  كااأمر واقااا ل ت اا يأ الصااادر ماان 

المحكمااة ذات الساا مة التشااري ية المختصااة والااذي يقيااد هااذا 

اولااة االنتهاااا لهااذه الشااروط واألاكااام ماان جانااب االنتهاااا أو مح

المستخدم أو شركات  التاب ة أو شركاه أو وكالءه وأيضا  استرداد أي 

وجميا التكاليم والمصاريم ال اق ة أو التااي تحم تهااا ك ينيكااي ماان 

المستخدم لتحقي  هااذا األماار بمااا يشاامل ع اا  ساابيل المثااا  ال 

  المستخدم ع   أن  ال ي ب الحصر أت ا  المحاماة المقب لةل ي اف

 تقديم ضمان أو تأمين بال القة ما اإلنصافل

The User acknowledges that a violation or attempted 

violation of any of this User Agreement and these terms and 

conditions will cause such damage to CLINICY as will be 

irreparable, the exact amount of which would be difficult to 

ascertain and for which there will be no adequate remedy at 

law. Accordingly, the User agrees that that CLINICY shall be 

entitled as a matter of right to an injunction issued by any 

court of competent jurisdiction, restraining such violation or 

attempted violation of these terms and conditions by the 

User or affiliates, partners, or agents, as well as recover from 

the User any and all costs and expenses sustained or 

incurred by CLINICY in obtaining such an injunction, 

including, without limitation, reasonable attorney's fees. The 

User agrees that no bond or other security shall be required 

in connection with such injunction. 

 :MISCELLANEOUS .35 ل أاكام متفرقة35

تشاا ي ية ل م قااا اإللكترونااي والتااي ل هااذه االتفاقيااة وأي لاا ائا 1

تؤسسااها ك ينيكااي تشااكل كاماال اتفاااق األطااراف فيمااا يت  اا  

م ض عهال ولن يك ن أي تنا   من جانب أي من المرفين عاان أي 

انتهاا أو تقصير بم جب هذه ال  يقة تنااا ال  عاان انتهاااا أو تقصااير 

ساب  أو الا ل أن عناوين األجزاء المستخدمة في هااذه ال  يقااة 

1. This Agreement and any operating rules for The Website 

established by CLINICY constitute the entire agreement 

of the Parties with respect to the subject matter hereof. 

No waiver by either party of any breach or default 

hereunder is a waiver of any preceding or subsequent 



 

 breach or default. The section headings used herein are  مالئمة فقط ولن يك ن لها سريان أو نفاذ قان نيل

for convenience only and shall be of no legal force or 

effect 

لنحتف  بالح  في ت ديل أو إنهاء أي جزء من االتفاقية ألي سبب 2

ا بشااأن هااذا الت ااديلل وفي أي وقت و س ف تت ق  إشاا ار ا لمياا 

وي ب أن تقرأ االتفاقيااة بشااكل دوريل يمثاال اسااتخدامك ل م قااا 

فاا ر –اإللكترونااي ب ااد أي ت ااديل م افقتااك ع اا  إتباااع االتفاقيااة 

وااللتزام بهال تشااكل أي شااروط وأاكااام إضااافية أو إبااراء   -الت ديل 

   بهااا ذمااة أو سياسااات لص صااية أو أي سياسااات ألاارى م ماا 

بشكل عام و/أو في م االت م ينة من هذا الم قا اإللكترونااي أو 

 لدمات م ينة أيض ا جزء من االتفاقيةل

2. We reserve the right to modify or terminate any portion of 

the Agreement for any reason and at any time, and such 

modifications shall be informed to you in writing You 

should read the Agreement at regular intervals. Your use 

of the Website following any such modification 

constitutes your agreement to follow and be bound by 

the Agreement so modified. Any additional terms and 

conditions, disclaimers, privacy policies and other 

policies applicable in general and/ or to specific areas of 

this Website or to particular Service are also considered 

as part of the Agreement 

ل تحاال هااذه االتفاقيااة محاال جميااا الشااروط واألاكااام السااابقة 3

عند االسااتفادة ماان  الشفهية والخمية )إن وجدت( الم ضحة لكل

 الخدمات فهذا ي ني م افقتك ع   هذه االتفاقية

3. This Agreement supersedes all previous oral and written 

terms and conditions (if any) communicated to you. By 

availing any Service, you signify your agreement to this 

Agreement 

أصبا أي من أاكام هااذه االتفاقيااة باااطال  بم جااب المحكمااة ل إذا  4

ذات االلتصاص القضائي الم نااي في ااب أال يااؤ ر عاادم الصااالاية 

هااذا ع اا  قاب يااة تمبياا  األاكااام األلاارى المدرجااة فااي هااذه 

االتفاقيااة، وي ااب أن يسااتمر باااقي أجاازاء هااذه االتفاقيااة ساااريا  

أي ماان اق قاا   ونافذا ل أن إلفاق أي من الماارفين فااي ممارسااة

بم جب هذه االتفاقية لن ي تبر تنا   عن أو مصادرة لت ك الحق ق 

 أو أي اق ق ألرى مذك رة في هذه ال  يقة

4. If any provision of this Agreement is held invalid by a court 

of competent jurisdiction, such invalidity shall not affect 

the enforceability of any other provisions contained in 

this Agreement and the remaining portions of this 

Agreement shall continue in full force and effect. The 

failure of either party to exercise any of its rights under 

this Agreement shall not be deemed a waiver or 

forfeiture of such rights or any other rights provided 

hereunder 

ل ال تن) هذه االتفاقية ع   أي اكم من شأن  تأسيس أو يمكن 5

تفساايره ع اا  أناا  شااركة تضااامن أو شااراكة أو وكالااة أو عالقااة 

م عم ما صااب ال مل أو عالقة مانا امتيا  ما صااااب االمتيااا  

نهائي والم قا اإللكترونااي أو أو عالقة مشابهة بين المستخدم ال

 ع   أن  يصرح ألي من المرفين ل  مل بصفت  وكيل لآللرل

5. Nothing in this agreement shall be intended to create or 

construed as a joint venture, partnership, agency, 

employer-employee, franchiser-franchisee or similar 

relationship between the End User and the Website, or 

as authorizing either Party to act as an agent of the 

other 

ل بصرف النظر عما يك ن مدرت في هذه ال  يقة فااأن أي شااروط أو 6

أاكام أو اقاا ق أو مساا  ليات أو التزامااات أو ضاامانات أو ت هاادات 

انتهاء صالاية أو إنهاء والتي يستمر سريانها بم جب طبي تها ب د  

االتفاقية ي ااب أن يسااتمر سااريانها اتاا  ب ااد انتهاااء صااالاية أو 

 إنهاء هذه االتفاقية

6. Notwithstanding anything contained herein, any terms and 

conditions; rights, responsibilities and obligations; 

warranties and representations, which by their nature 

survive termination or expiration of the Agreement, shall 

remain in effect even after expiry or termination of this 

Agreement 

 In case a specific period of such survival is prescribedفي االة تحديد فترة استمرار السريان بشكل م ااين بم جااب أي 



 

من األاكام المحددة، في ب أن يستمر سريان هذه األاكااام ب ااد 

 الاية أو إنهاء هذه الفترة فقطانتهاء ص

under a particular provision, such provision shall survive 

the expiry or termination for such period only. 

 Words imparting singular shall include plural and vice .7 ل تشمل الك مات التي تشير إل  المفرد ال ما وال كس صحيا7

versa. 

 .Words imparting any gender shall include all gender .8 ل تشمل الك مات التي تشير إل  ال نس جميا األجنا   8

 .Words imparting persons shall include bodies corporate .9 ل تشمل الك مات التي تشير إل  األفراد الشركات9

ل تشمل أي إشااارة إلاا  أاكااام / أنظمااة رساامية ت ااك األاكااام 10

 الم دلة أو الم اد صيا تها بين الحين واآللرل

10. Any reference to statutory provisions/laws shall include 

such provision as is from time to time modified or re-

enacted. 

 the words include and including are to be considered .11 تخضا الك مات "تشمل" و"بما يشمل" إل  أي قي دل ال 11

without limitation. 

ل ال يكاا ن ال اارض ماان جميااا المؤشاارات والمسااميات وعناااوين 12

الم اضيا ومسميات الفقرات والبناا د المشااابهة مااذك رة أل ااراض 

تكاا ن شااام ة أو محااددة أو تااؤ ر ع اا  اإلشارة والمالئمة فقط أن  

 م ن  أو محت ى أو نماق هذه االتفاقية

12. All indices, titles, subject headings, Clause titles and 

similar items are provided for the purpose of reference 

and convenience and are not intended to be inclusive or 

definitive or to affect the meaning, content or scope of 

this Agreement 

تشكل هذه االتفاقية م ماال االتفاااق بااين األطااراف بشااأن م ضاا ع 

 هذه االتفاقية

This Agreement constitutes the entire agreement between 

the parties pertaining to the subject matter of this 

Agreement. 

قرأت شروط االستخدام وت اف  ع   جميااا األاكااام المااذك رة لقد  

 أعاله

YOU HAVE READ THESE TERMS OF USE AND AGREE TO ALL 

OF THE PROVISIONS CONTAINED ABOVE 

 

 

 

 


