
خاصة  سیاسة  
 

(تطبیقات) التالیة للتطبیقات الخصوصیة سیاسة ھي ھذه : 
 
MEMORY IMAGE  بواسطة ProCogny 
INFINITE  كتبھا جونغ  ProCogny 
كتبھا التي  SUDOKU مبدع  ProCogny 
WORD RECALL كتبھا التي  ProCogny 

من موصالت  ProCogny 
من نمط منتھكي  ProCogny 

DEMON SPEED كتبھا التي  ProCogny 
 

2021 یونیو 12 :الفعالة  تاریخ . 
 

ملكیة وتبقى قبل من ھنا المذكورة التطبیقات تطویر تم  ProCogny، من فرع وھي  Leucadia كالیفورنیا  ریفرساید،  في وتقع شركة،  التداوي . 
ھذه من األخرى اإلصدارات تكون قد  .في أبل المتجر من علیھا لحصولا تم عندما أعاله المذكورة  للتطبیقات فقط ھذه الخصوصیة سیاسة تنطبق  

منفصلة الویب صفحات على نشر مختلفة،  الخصوصیة سیاسات مع أخرى منصات على أیضا التطبیقات  . 
ھو موقعنا : procogny.com 

 
ذلك؟ نجمعھا ولماذا نجمعھا، التي الشخصیة البیانات ھي ما  

اللعبة أصول من فرعیة مجموعة مع  واستخدام لتحمیل حرة ھي أعاله المذكورة األلعاب . 
الوحدة  تابعة ثالثة أطراف  قبل من اإلعالنات ھذه توفیر یتم  .األساسیة األنظمة بعض على ثالثة أطراف قبل من اإلعالنات عرض  یتم قاعدة،  وضع في ، 

ؤولیةمس أو  قدمھا التي اإلعالنات التحكم یتم وال المنصات، من وغیرھا  وجوجل،  وأبل،  ProCogny أو Leucadia  معرفات وتستخدم .التداوي  
لك متاح بدیل أیھما أدلى استبعاده،  أو في،  اختارت قد تكن لم إذا إال لك،  المستھدفة اإلعالنات إلى اإلعالن مقدمي قبل من المستخدمة اإلعالن . 

التطبیق في األخرى األصول إلى والوصول التطبیقات  من اإلعالنات  إلزالة استخدامھا یمكن أشھر ثالثة لمدة السیارات تجدید  اشتراكات . 
إلى نقلھا یتم  ال  التي معرفات تستخدم التي منصة مقدمي من وغیرھا وجوجل أبل،  شركة قبل من الجھاز ومعرفات االشتراك المعامالت مع  التعامل یتم  

ProCogny. 
المستخدم  بیانات القیام التطبیقات ھذه  NOT المستخدم  تعریفیة بیانات أو الجھاز، بیانات األخرى، التطبیقات من اناتوالبی اللعب،  من جمع . 

 
مع؟  بك الخاصة البیانات نتشارك الذین  

احد ال . 
 

بك؟  الخاصة البیانات نحتفظ التي المدة ھي ما  
ینطبق  ال . 

 
 

االستخدام تعلیمات   
 

(تطبیقات) التالیة لتطبیقات ھي  ھذه االستخدام  شروط :  
 
MEMORY IMAGE واسطة ب  ProCogny  
INFINITE  كتبھا جونغ  ProCogny  
كتبھا التي  SUDOKU مبدع  ProCogny  
WORD RECALL كتبھا التي  ProCogny  

من موصالت  ProCogny  
من نمط منتھكي  ProCogny  

DEMON SPEED كتبھا التي  ProCogny  
 

2021 یونیو 12 :الفعالة  تاریخ .  
 

والشروط األحكام :  
رد طلب المنازعات،  وتسویة والتكالیف،  والرسوم (اإلعالنات ذلك في  بما) ثالث  طرف من الخدمات ومقدمي الخصوصیة  قضایاو السداد، مواعید  



بھا المرتبطة المواقع  واستخدام أموال،   (procogny.com)، وEULA.  
 

الخصوصیة حمایة قانون اإلنترنت عبر األطفال األمریكیة المتحدة  الوالیات  (COPPA) دون األطفال والخدمات؟ التطبیقات یستخدمون دق والذین  
اتفاقیة على والموافقة لمراجعة الفرصة لھ أتیحت  قد وقال الكبار بعد القانوني  الوصي أو الوالدین أحد موافقة على یكون أن یجب عاما 18 سن  

ولیس ملزم عقد لتشكیل القانونیة الناحیة من رقاد شخص مع إال االتفاقیات ھذه وتتكون .الخصوصیة سیاسة وفھم  واألحكام،  الشروط الترخیص،   
كنت إذا ما  حسابك،  تحت تحدث التي النشاطات جمیع  عن مسؤوال كنت  .بھ المعمول القانون بموجب  الخدمات أو التطبیقات استخدام من ممنوعون  

ال أم عنھم تعرف .  
 

الرموز وتستخدم .جنسیا موحیة حاالت أو خشنة،  ولغة والعنف العري واء الحت التطبیقات ھذه  في الواردة والسمعیة البصریة العناصر المقصود ولیس  
في رموز أي إدراج یؤخذ أن ینبغي ال .القدیمة واالیقونیة البالد أعالم ذلك  في بما األنماط،  على والتعرف التحدي اللون إلى  التطبیقات لھذه المختارة  
الصور تلك عرض من االستدالل یمكن الذي المعنى أو والسیاسیة والدینیة  االجتماعیة یةأیدیولوج أي من تعلیق أو تأیید أنھ على التطبیقات ھذه .  

 
في بما المحفزات،  لتلك معاكسة استجابة لدیھ  شخص أي .األصوات  تلعب وسوف الشاشة على فالش  البصریة  والعناصر اللعب،  أثناء .صحي تحذیر  
یصرف قد  التي الحاالت في اللعبة ھذه لعبت یكون أن ینبغي ال .الطبیب واستشارة فورا باللع  عن التوقف  ویجب الحجز،  على تقتصر ال ولكن ذلك  
عن الكاملة المسؤولیة تتحمل أنت  .كبیرا اھتماما تتطلب التي األنشطة من غیرھا أو الشارع،  عبر والمشي السیارة،  قیادة مثل مھمة، وظائف من لكم  

التطبیقات ھذه  خداماست  سوء أو استخدام عن ناتجة سلبیة آثار أي .  
 

تفكیك العكسیة،  الھندسة فك،  (أ) :یلي بما ولیس العالقة ذات  اتفاقیات  لشروط وفقا  بدقة التطبیق استخدام علیك یجب .استخدام على المفروضة القیود ، 
(ج) الطلب؛  من مشتق عمل أو  ةوالترجم وتعزیز وتحسین والتكیف تعدیل أي إجراء (ب) .التطبیق تشفیر فك  أو اشتقاق،  مصدر رمز إلى محاولة  

بما) الملكیة إشعار أي إخفاء  أو تغییر  أو إزالة (د) .للتطبیق استخدامك أو  دخولك مع االتصاالت في اللوائح أو والقواعد بھا المعمول قوانین أي تنتھك  
من (تجاریة عالمة أو والنشر الطبع حقوق إشعار أي ذلك في  Leucadia (ه) .للتطبیق المرخصین أو والموردین،  الشركاءو لھا التابعة  الشركات أو  

تطبیق  السماح أو واستخدام تثبیت (و) .معدة أو مصممة لیست  أنھا الذي آخر غرض أو التجاریة،  والمشاریع للدخل المدرة  مسعى أي  طلب استخدام  
النقالة األجھزة إلى التطبیقات توزیع  (ز) .لكمبیوترا  جھاز أو آخر محمول جھاز أي على أو واحد وقت في النقال الھاتف جھاز من أكثر على موجود  

نفس في المستخدمین أو متعددة النقالة  األجھزة استخدام أو الوصول تسمح أخرى بیئة أو اتصال شبكة عبر المتاحة التطبیقات جعل (ح) متعددة؛  
من حال  أي في أو مع المنافسة على قادرة مباشر،  غیر أو مباشر بشكل  ھو،  الذي البرنامج أو خدمة أو منتج لخلق التطبیق استخدام (ط) .الوقت  

تقدمھا التي البرامج أو والمنتجات خدماتنا عن بدیال األحوال  Leucadia من تلقائیة استعالمات إلرسال تطبیق استخدام (ي) .لھا التابعة  الشركات أو  
من الملكیة واجھات أو معلومات  أي استخدام (ك) أو .فیھا المرغوب غیر التجاریة اإللكتروني والبرید إلرسال  أو ویب موقع أي  Leucadia أو 

من األخرى الفكریة الملكیة  Leucadia مع لالستخدام األجھزة أو والملحقات التطبیقات أي توزیع أو وترخیص وتصنیع وتطویر تصمیم مجال في  
  .الطلب
 

الترخیص شروط . Leucadia  جھاز على التطبیقات واستخدام تثبیت في الحق یقتصر للتحویل،  قابل  وغیر حصري وغیر لإللغاء قابل تمنحك  
وقواعد الترخیص،  ھذا وشروط أحكام لل وفقا بدقة المحمول الجھاز ھذا على التطبیقات واستخدام إلى  والوصول أنت،  وتدیرھا تمتلكھا واحد محمول  

ولیست الخدمة في متضمن البرنامج ترخیص یتم  .("الصلة ذات االتفاقات" ب المعروفة) المحمول الجھاز بك المرتبطة  الخدمات اتفاق وأي  االستخدام  
االلتزام شریطة  .صراحة لك  الممنوحة غیر الحقوق بجمیع نحتفظ ونحن .للخدمة استخدامك مع اتصال في للشروط وفقا فقط  لالستخدام لك مباعة  
المتوافقة  األجھزة على الخدمة استعمال على للتحویل قابلة غیر رخصة، لإللغاء،  محدود،  وشخصي حصري غیر نمنحك الشروط،  ھذه مع المستمر  

نوفرھا البرنامج واستخدام تحمیل في  الحق الترخیص ھذا ویشمل .بك الخاصة الترفیھ وسائل واستخدام شخصیة،  ألغراض السیطرة أو مالك من كنت  
في بما الخدمة،  ترخیص دون أو أو توزیع أو بیع أو  إقراض أو تأجیر أو استئجار تستطیع ال .فقط الكائن رمز شكل في الخدمة،  من كجزء للتحمیل   

أو الخدمة  من مشتقة أعمال إنشاء أو تعدیل،  المصدر،  شفرة الستخالص محاولة تفكیك،  عكسیة،  ھندسة ترجمة،  نسخ،  لك یجوز ال .البرمجیات ذلك  
ورقة أي على التحایل أو لتعطیل  محاولة وال ،(القانون تنطبق من سبق ما تقیید أي یحظر بالقدر وإال ھو ما باستثناء) تكنولوجیا أو األساسي برنامج أي  

عرضة تكون قد ھنا، الممنوحة التراخیص نطاق ذلك یتجاوز أو الترخیص،  القیود ھذه خرق  حالة في .الخدمة لحمایة المصمم التقني التدبیر أو مالیة  
أو / و محل تحل  التي قبلنا من لك تقدم أي تحكم التي الشروط وھذه .الفكریة الملكیة حقوق انتھاك عن المسؤولیة  وكذلك واألضرار،  للمقاضاة  

التحدیثات ستحكم رخصة أن الحالة ھذه في منفصل ترخیص  خالل من الترقیة ھذه یرافق لم ما  الخدمة،  من جزء أي  استكمال .  
 

استخدام أن على توافق ھل  .المسؤولیة  إخالء  ProCogny كما" أساس على البرنامج توفیرھا یتم والتي بك  الخاصة وحید خطر في ھو  البرنامج  
بشأن محتمل قانوني حد أقصى .نوع أي من ضمانات  أو ضمانات  دون من أساس،  ، "متوفرة أنھا" ، "ھي  ProCogny، ضمانات أي ذلك في بما  

كالیفورنیا والیة عن التنازل  االتفاقیة  ھذه  بموجب كفإن كالیفورنیا،  في مقیما كنت إذا .االنتھاك عدم أو معین،  لغرض المالءمة من ضمنیة  
Code1452 بھ  معروفا كان والذي اإلعفاء،  تنفیذ وقت في لصالحھ وجودھا  في یشك أو  یعرف ال الدائن التي المطالبات یشمل ال  العام بیان" :المدني  

اآلخرین جرامیةاإل األعمال اإلصدار ھذا یتضمن ." المدین مع  مستوطنتھ مادیا یؤثر یكون أن یجب .  
 

األحوال من حال أي في .المسؤولیة تحدید  Leucadia  العراقي الوطني المؤتمر التداوي ، ProCogny، أو وضباط،  لھا،  التابعة الشركات أو  
یتعلق فیما مسؤوال، یكون موظف  ProCogny  ،ذلك في بما التطبیق،  في االشتراك  لك تدفعھا التي الرسوم عن یزید مبلغ أي عن البرمجیات  

استخدام أو إلى وصولك من تنشأ التي المعقولة والعنایة جیدا  تخفق الحصر ال المثال سبیل ذلك في بما واجب  أي تلبیة عدم أو المفقودة البیانات  



القید ھذا أن لىع توافق ھل .اإلطالق  على نوع أي من أضرار أو النموذجیة أو خاصة أو  عقابیة أو عرضیة مباشر،  غیر أو مباشر أي أو البرنامج،   
بین االتفاق  أساس في أساسیا عنصرا ویشكل المخاطرة من معقول تخصیص یمثل مسؤولیة من  Leucadia أن نفھم ھل .ولكم  SOFTWARE لن 

البرنامج استخدام عدم علیك یجب لك،  إلى القیود ھذه تنطبق ال حیث قضائیة والیة في  تقیم  كنت إذا .قیود دون متاحا یكون .  
 

ألحكام  االمتثال نحن  .الرقمیة لأللفیة المؤلف حق  قانون  DMCA  حول شكاوى  أي لدیك كان إذا  .التطبیقات والناشرین الخدمات مقدمي على المطبقة  
على المواد  ProCogny  ،في اإللكتروني البرید طریق عن المعین الوكیل  لدینا  االتصال یمكنك التطبیقات   

 
dcma-compliance@procogny.com  
 

شكواك في التالیة المعلومات تضمین یكعل  یجب :  
انتھاكھ تم  أنھ تدعي التي األخرى الفكریة الملكیة أو والنشر الطبع  حقوق  لعمل وصفا - .  
على یحتوي والذي تنتھك، أنھا تدعي التي  المادة  وصف -  ProCogny فیھا یقع والتي األسئلة،  في المواد التطبیقات .  
و اإللكتروني، البرید  عنوان متوفرة كانت وإذا ، الھاتف  ورقم  البریدي العنوان - .  
على المواد استخدام أن النیة  حسن اعتقاد  لدیك أن بیان -  ProCogny القانون؛  أو وكیلھ،  أو المؤلف حق  صاحب قبل من مخول غیر   
مخول أو الفكریة  الملكیة صاحب أو المؤلف حق وأنت  بالیمین،  الحنث عقوبة تحت وأنھ دقیقة،  نظركم في أعاله الواردة المعلومات أن لكم بیان -  

و .الفكریة  الملكیة صاحب أو والنشر الطبع حقوق عن نیابة بالتصرف   
الوجود حق على التعدي غیرھا أو والنشر الطبع حقوق صاحب عن نیابة بالتصرف المخول  للشخص المادي أو اإللكتروني التوقیع - .  
 

تكون قد انتھاكا یمثل ما نشاط أو المواد تلك  مادیا  عمدا یحرف الذي  الشخص أي المؤلف،  حق قانون من (و) 512 للقسم وفقا أنھ  إلى  اإلشارة تجدر  
المسؤولیة طائلة تحت .  

 
 
 


