Website Terms and Conditions of Use
TERMS OF USE
PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE
This website including, inter alia, all of its Uniform Resource Locators (“URLs”), main domain,
(www.gehealthcare.com), second level domain (services.gehealthcare.com), and all whatsoever contents included
in such website (the “Website”) along with its separate sub-portal (or a child portal) for Egypt on the Site’s second
level domain (eg.services.gehealthcare.com) (the “Sub-portal”) were both created and are being fully and exclusively
hosted, controlled, operated and managed in the United States of America (“United States”) under its applicable
laws and regulations by GE Precision Healthcare LLC, a GE Healthcare business . incorporated in Delaware and
headquartered in Chicago, Illinois, (“GE Healthcare U.S.”) . For the purpose of these Terms and Conditions of Use
(as defined below) )the Website and the Sub-portal are collectively referred to as the “Site”).
The Sub-portal provides an online resource strictly for licensed health care professionals in Egypt and authorized
dealers of GE Medical Systems Egypt LLC, an Egyptian limited liability company incorporated under the Egyptian
Companies Law No. 159 of 1981 and registered with Cairo Investment Commercial Registry Office under No.
8128, (“GEMSE”) in Egypt for management of their installed base and (b) allows such healthcare professionals and
authorized dealers to place orders for the products that are available on the Sub-portal (the “Products”).
By using this Site, you irrevocably agree on and accept the terms and conditions herein including these Terms and
Conditions of Use and the relevant [Service Shop Terms and Conditions for the sale of products through the
Sub-portal](the “GE Healthcare Service Shop Terms and Conditions of Sale”) (collectively the “Terms and
Conditions of Use”).
These Terms and Conditions of Use may be partially or entirely changed from time to time by GE Healthcare U.S.
at its sole discretion (the “Amendment(s)”) and without requiring any further notice to you. Your continued use of
the Site after any Amendment(s) constitutes your acceptance of the new Amendment(s). If you do not agree to abide
by these or any future Amendment(s), do not use the Site including, inter alia, downloading materials from it or
placing any order. GE Healthcare U.S. may, at its sole discretion, terminate, change, suspend or discontinue any
aspect of the Site , including the availability of any features, at any time without requiring any further notice to you.
GE Healthcare U.S. may, at its sole discretion, remove, modify or otherwise change any content, including that of
third parties, on or from this Site. GE Healthcare U.S. may, at its sole discretion, impose limits on certain features
and services or restrict your access to parts or all of the Site without any whatsoever notice or liability. GE
Healthcare U.S. may terminate your use of the Site at any time in its sole discretion. These Terms and Conditions
of Use apply exclusively to your access to and use of the Site and do not alter the terms or conditions of any other
agreement you may have with GE Healthcare U.S. or its parents, subsidiaries (including GEMSE) or affiliates.
1. Proprietary Rights.
Copyrights. All content on this Site, including but not limited to design, text, software, technical drawings,
configurations, graphics, other files, and their selection and arrangement ("Content"), are either Copyright © 2000
GE Healthcare U.S., or are the proprietary property of the GE Healthcare U.S.affiliates or licensors. All rights
reserved. The Content may not be modified, copied, distributed, framed, reproduced, republished, downloaded,
displayed, posted, transmitted, or sold in any form or by any means, in whole or in part, without GE Healthcare
U.S.prior written permission, except that you may download and print content for uses that are not competitive
with or derogatory to GE Healthcare U.S., provided that you keep all copyright or other proprietary notices intact.
Please note that this limited consent may be revoked at any time and does not include consent to republish Content
on any Internet, Intranet or Extranet site or to incorporate the information in any other database or compilation.
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Any other use of the Content is strictly prohibited. You further agree that you will not systematically extract, collect
or harvest, through electronic means or otherwise, any data or data fields from this Site, including but not limited to
customer identities. If you believe that your copyrighted material has been improperly used on this Site, please
contact our Copyright Agent or see our Copyright Policy for more information.
Trademarks. All trademarks on the Site are either trademarks or registered trademarks of GE Healthcare U.S.or its
affiliates or licensors and may not be copied, imitated, or used, in whole or in part, without the prior written
permission of GE Healthcare U.S.. All page headers, custom graphics, button icons, and scripts are service marks,
trademarks and/or trade dress of GE Healthcare U.S.or its affiliates, and may not be copied, imitated, or used, in
whole or in part, without the prior written permission of GE Healthcare U.S.. Other trademarks, registered
trademarks, product names, and company names or logos displayed on the Site are the property of their respective
owners.
Patents. GE Healthcare U.S. or its affiliates’ products and processes are covered by one or more patents and are
subject to other trade secret and proprietary rights. GE Healthcare U.S and its affiliates reserve all such rights. No
transfer or grant of rights under any patents is made or is to be implied by any provision of these Terms and
Conditions of Use. You agree not to infringe upon such rights or decompile, reverse engineer, or disassemble any of
GE Healthcare U.S or its affiliates’ products or processes.
Software. Any software, including any files, images generated by the software, code, and data accompanying the
software (collectively, "Software"), used or accessible through this Site may be used by you solely for accessing and
using this Site for purposes expressly stated on the Site, provided that such uses are not competitive with or
derogatory to GE Healthcare U.S or its affiliates. GE and its affiliates retain full and complete title to and all
intellectual property rights in the Software. You agree not to copy, distribute, sell, modify, decompile, reverse
engineer, disassemble or create derivative works from any Software.
2. User Conduct - General.
In using this Site, you agree:
(a) not to disrupt or interfere with the security of, or otherwise abuse, the Site, or any services, system resources,
accounts, servers or networks connected to or accessible through the Site or affiliated or linked URL;
(b) not to disrupt or interfere with any other user's enjoyment of the Site or affiliated or linked URL;
(c) not to upload, post, or otherwise transmit through or on this Site any viruses or other harmful, disruptive or
destructive files;
(d) not to use or attempt to use another's account, service or system without authorization from GE, or create or
use a false identity on this Site;
(e) not to transmit through or on this Site spam, chain letters, junk mail or any other type of unsolicited mass email
to people or entities who have not agreed to be part of such mailings;
(f) not to divulge your username and password to others either on or off the Site;
(g) not to attempt to obtain unauthorized access to the Site or portions of the Site which are restricted from general
access; and,
(h) not use this Site to seek, provide or obtain specific medical advice, medical opinion, diagnosis or treatment as
applied to a patient’s particular condition or situation. In addition, you agree that you are solely responsible for
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actions and communications undertaken or transmitted under your account, and that you will comply with all
applicable local, state, national and international laws and regulations, including but not limited to the United States
export restrictions, that relate to your use of or activities on this Site. This Site is fully and exclusively hosted,
managed, controlled and operated in the United States. If you are in a jurisdiction which restricts you from accessing
this Site, do not access or use this Site. GE Healthcare U.S. makes no representation that the Site is appropriate or
available for use in any jurisdiction (including Egypt).
In addition, you agree that you are solely responsible for actions and communications undertaken or transmitted
under your account, and that you will comply with all applicable local, state, national and international laws and
regulations, including but not limited to the United States export restrictions, that relate to your use of or activities
on this Site. This Site is controlled and primarily operated in the United States. If you are in a jurisdiction which
restricts you from accessing this Site, do not access or use this Site. GE Healthcare U.S makes no representation that
the Site is appropriate or available for use outside in any jurisdiction.
3. User Conduct - Online Communities and Other Interactive Areas (if applicable)
The Site contains areas where you may post and share comments with other Site users on a variety of subjects. You
agree that you will not post or otherwise disseminate on or through the Site unlawful, harassing, libelous, tortious,
abusive, offensive, threatening, or obscene communications or material of any kind, or materials which infringe or
violate any third party's copyright, trademark, trade secret, privacy or other proprietary or property right, or that
could constitute a criminal offense, give rise to civil liability or otherwise violate any applicable law or regulation; or,
that are otherwise objectionable, including without limitation, content that evidences bigotry, racism, sexism, or
hatred, or that promotes illegal activities, including without limitation unauthorized uses of medical devices, or
physical harm against anyone. GE Healthcare U.S. reserves the right but not the obligation to remove any materials
it deems objectionable, in its sole discretion and without any reference to you. You agree to hold harmless GE
Healthcare U.S.and its affiliates and parties with whom GE Healthcare U.S.has contracted for purposes of hosting or
maintaining this Site from all claims based upon communications made or materials posted by others or the use by
third parties of this Site.
You expressly agree that you will not discuss or refer to any particular patient, any particular patient's medical
condition or any other information which could identify a particular patient You further expressly agree that you will
not discuss, endorse or refer to "off label" uses of medical products, including any uses which have not been
approved by the U.S. Food and Drug Administration or other applicable regulatory agency.
4. Online Communications on and Through the Site.
Except as otherwise provided in section 5 below, you agree that any communications you transmit to anyone
through the Site or copyrighted works you post on the Site, including, without limitation, questions, comments,
suggestions, ideas, plans, notes, drawings, configurations, specifications, purchase orders, quotes or requests for
quotes, performance data, account information, or other material, data or information (collectively, "Information"),
are non-confidential and upon transmission of such Information to GE Healthcare U.S.via email or other means you
grant to GE Healthcare U.S.an irrevocable, non-exclusive, royalty-free, sublicensable, worldwide license (including
but not limited to a copyright license) to use such Information in any media for any purpose.
5. User Name and Password
In case you would like to purchase any of the services offered on the Site (including the Products) you will be required
to register first as a user. By registering as a user at the Site you agree to all the Terms and Conditions of Use, to our
Privacy Policy and to receiving marketing materials from GE Healthcare U.S.or its affiliates. By registering at and in
consideration of your use to the Site, you agree to provide GE Healthcare U.S.U.S. true accurate, current and
complete information about yourself. After your request for registration GE Healthcare U.S. will review your request

3

and will send a confirmation email as and when your registration has been approved. If a password is provided to
you, you are responsible for protecting it.
You agree that you will be responsible for any and all acts and omissions that occur, through the use of your
password; including any statements made. If you have a reason to believe or become aware of any loss, theft or
unauthorised use of your password, please notify GE Healthcare U.S.immediately. GE Healthcare U.S.may assume
that any communications it receives under your password has been made by you unless GE Healthcare U.S.received
notice otherwise.
6. Privacy Policy.
You acknowledge and agree that GE Healthcare U.S. may use the data collected in the course of our relationship for
the purposes identified in our Privacy Policy https://www.ge.com/privacy, which is incorporated by reference as
if fully set forth in these Terms and Conditions of Use.
7. GE Healthcare U.S. Content, Product and Service Information - Limitations.
All content available through the Site, including but not limited to data, technical drawings, configurations, quote
and order information, and catalogue listings is believed to be accurate. However, you should independently
evaluate the accuracy of the information and the usefulness for your particular needs of any content, product or
service available through the Site (including the Products). Specifications for all products and services on the Site
(including the Products) are subject to change without notice, and GE Healthcare U.S.reserves the right to make
changes without notice to processing, materials, or configuration. GE Healthcare U.S. does not guarantee that
products or services listed in its online catalogue will be available at the time of your order. All information on the
Site is subject to the disclaimers of section 8 below.
8. Links and Third Party Content. Links to Other Web Sites.
This Site may from time to time contain links to other Web sites. These links are provided as a convenience and do
not constitute an endorsement, sponsorship or recommendation by GE Healthcare U.S. of -- or responsibility for -the linked Web sites or any content, services or products available on or through such sites.
Links from Other Web Sites
All links to this Site must be approved in writing by GE Healthcare U.S., except that GE Healthcare U.S. consents to
links in which:
(1) the link is a text-only link containing only the title of the home page of this Site,
(2) the link "points" only to the home page of the Site and not to deeper pages,
(3) the link, when activated by a user, displays this home page of the Site full-screen and not within a "frame" on the
linked Web site, and
(4) the appearance, position, and other aspects of the link does not
•

create the false appearance that an entity or its activities or products are associated with or sponsored by GE
HEALTHCARE U.S. or its affiliates, or
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•

be such as to damage or dilute the goodwill associated with the name and trademarks of GE HEALTHCARE U.S.
or its affiliates. GE HEALTHCARE U.S. reserves the right to revoke this consent to link at any time in its sole
discretion.

Third Party Content.
This Site may from time to time contain material, data or information provided, posted or offered by third parties,
including but not limited to advertisements or postings in online community discussions. You agree that neither GE
Healthcare U.S. nor its affiliates shall have any liability whatsoever to you for any such third party material, data or
information.
9. Disclaimers. THIS SITE AND THE CONTENT AVAILABLE THROUGH IT ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS
AVAILABLE" BASIS. YOU EXPRESSLY AGREE THAT USE OF THIS SITE AND/OR ITS CONTENT IS AT YOUR SOLE RISK. TO
THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, GE Healthcare U.S. AND ITS AFFILIATES
DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY
WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. YOU EXPRESSLY
AGREE THAT USE OF THIS SITE, INCLUDING ALL CONTENT, DATA OR SOFTWARE DISTRIBUTED BY, DOWNLOADED OR
ACCESSED FROM OR THROUGH THE SITE, IS AT YOUR SOLE RISK. YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOU WILL BE
SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR BUSINESS, YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT
RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF SUCH CONTENT, DATA AND/OR SOFTWARE.
YOU ACKNOWLEDGE THAT GE Healthcare U.S. DOES NOT CONTROL INFORMATION, PRODUCTS OR SERVICES
OFFERED BY THIRD PARTIES THROUGH THE SITE. EXCEPT AS OTHERWISE AGREED IN WRITING, GE Healthcare U.S.
AND ITS AFFILIATES ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR AND MAKE NO WARRANTY OR REPRESENTATION AS TO THE
ACCURACY, CURRENCY, COMPLETENESS, RELIABILITY OR USEFULNESS OF ANY ADVICE, OPINION, STATEMENT OR
OTHER CONTENT OR OF ANY PRODUCTS OR SERVICES DISTRIBUTED OR MADE AVAILABLE BY THIRD PARTIES
THROUGH THE SITE. GE Healthcare U.S. DOES NOT MAKE ANY WARRANTY THAT THIS SITE OR ITS CONTENT WILL
MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT THIS SITE OR ITS CONTENT WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR
ERROR FREE, OR THAT DEFECTS, IF ANY, WILL BE CORRECTED. NOR DOES GHCE MAKE ANY WARRANTY AS TO THE
RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM USE OF THIS SITE OR ITS CONTENT OR AS TO THE ACCURACY,
COMPLETENESS OR RELIABILITY OF ANY INFORMATION OBTAINED THROUGH USE OF THIS SITE.
GE Healthcare U.S. ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGES SUFFERED BY A USER, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, LOSS OF DATA FROM DELAYS, NONDELIVERIES OF CONTENT OR EMAIL, ERRORS, SYSTEM DOWN TIME,
MISDELIVERIES OF CONTENT OR EMAIL, NETWORK OR SYSTEM OUTAGES, FILE CORRUPTION, OR SERVICE
INTERRUPTIONS CAUSED BY THE NEGLIGENCE OF GE Healthcare U.S., ITS AFFILIATES, ITS LICENSORS, OR A USER'S
OWN ERRORS AND/OR OMISSIONS EXCEPT AS SPECIFICALLY PROVIDED HEREIN, GE DISCLAIMS ANY WARRANTY OR
REPRESENTATION THAT CONFIDENTIALITY OF INFORMATION TRANSMITTED THROUGH THE SITE WILL BE
MAINTAINED.
NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM GE Healthcare U.S. OR
THROUGH THE SITE SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED IN WRITING. SOME STATES DO NOT
ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR CONDITIONS, SO SOME OF THE ABOVE
EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

10. Limitation of Liability.
UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, NEGLIGENCE, SHALL GE Healrthcare U.S. OR ITS
PARENTS, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, OR SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY
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DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH
THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THIS SITE OR ANY CONTENT CONTAINED ON THE SITE, OR RESULTING FROM
UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR TRANSMISSIONS OR DATA, OR OTHER INFORMATION THAT
IS SENT OR RECEIVED OR NOT SENT OR RECEIVED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF
PROFITS, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLES, EVEN IF GE Healtchare U.S. HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
THE PARTIES ACKNOWLEDGE THAT THIS IS A REASONABLE ALLOCATION OF RISK. SOME JURISDICTIONS DO NOT
ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO SOME OF
THE ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.
11. General Applicable Law.
These Terms and Conditions of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of
Delaware, and the federal laws of the United States, without giving effect to its conflict of laws provisions. You agree
to submit to the personal and exclusive jurisdiction of the state or federal courts located within the State of
Delaware. Other. These Terms and Conditions of Use constitute the entire agreement between you and GE
Healthcare U.S. governing your use of the Site. Should any provision in these Terms and Conditions of Use be found
invalid or unenforceable for any reason, then that provision shall be deemed severable from the Terms and
Conditions of Use and shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions. You agree that any
claim arising out of or related to the Terms and Conditions of Use or your use of the Site must be filed within one
year after it arose or be permanently barred.

6

شروط وأحكام استخدام الموقع اإللكتروني
شروط االستخدام
يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام هذا الموقع
هذا الموقع االلكتروني ،متضمنا كافة روابط عنوانين الصفحات ("الروابط") وكذا النطاق الرئيسي المعروف بـ
( ، )www.gehealthcare.comوالنطاق الفرعي المعروف بـ ( )services.gehealthcare.comوكافة المحتويات
المتصمنة بالموقع اإللكتروني (يشار إليهم بـ "الموقع االلكتروني") باإلضافة إلى البوابة االلكترونية الفرعية المنفصلة ("البوابة
االلكترونية الفرعية") قد تم إنشائهما في الواليات المتحدة األمريكية وتخضع لقوانينها وأحكامها ويتم إدارتهما وتشغيلهما
بمعرفة جي إي بريسيشن للرعاية الصحية ش.ذ..م.م وهي إحدى شركات جي إي التجارية المؤسسة بمدينة ديالوير ومركزها
الرئيسي كائن في مدينة شيكاجو ،والية الينوي (يشار إليها فيما بعد بـ"جي إي للرعاية الصحية – أمريكا") ألغراض شروط
وأحكام االستخدام هذه (كما هي معرفة أدناه)( ،يشار للموقع االلكتروني والبوابة االلكترونية الفرعية مجتمعين بـ"الموقع").
تقدم البوابة االلكترونية الفرعية مصدر على شبكة اإلنترنت تحديدا للعاملين في مجال الرعاية الصحية وللموزعين المصريين
المصرح لهم بتوزيع أنظمة شركة جنرال إلكتريك مصر ،شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون الشركات المصري
رقم  159لسنة  1981ومقيدة بمكتب استثمار القاهرة تحت رقم "(، 8128جي إي أم إس إيه") بمصر مما يساعدهم في إدارة
المقرات التي يعملون فيها ،كما يمكن العاملين في القطاع الصحي والموزعين المرخص لهم من تقديم طلبات شراء المنتجات
المعروضة على البوابة االلكترونية الفرعية ("المنتجات").
يعد استخدامك لهذا الموقع إقرارا منك غير قابل لاللغاء وقبول للشروط المنصوص عليها في شروط وأحكام االستخدام هذه
وشروط وأحكام البيع عبر االنترنت المتعلقة بها والموضحة على البوابة االلكترونية (يشار إليها فيما بعد مجتمعين بـ"شروط
وأحكام االستخدام").
يجوز تغيير – سواء كليا أو جزئيا  -شروط وأحكام االستخدام هذه من وقت آلخر من قبل جي إي للرعاية الصحية – أمريكا
وفقا لتقديرها المنفرد ("التعديالت") ودون الحاجة إلرسال أي إخطار مسبق إليك .ويعد استمرارك في استخدام الموقع بعد
التعديالت قبوال منك لهذه التعديالت .وإذا لم توافق على االمتثال لهذه الشروط واألحكام أو التعديالت ،يرجى عدم استخدام
الموقع بما في ذلك تنزيل أي مواد منه او القيام بأي طلبات شراء .يحق لشركة جي إي للرعاية الصحية – أمريكا وفقا لتقديرها
المنفرد تعطيل أي جزء من أجزاء الموقع أو تغييره أو تعليق عمله أو إيقافه بما في ذلك توفير أيا من مميزاته في أي وقت
شاءت دون إخطارك بذلك .كما يحق لشركة جي إي للرعاية الصحية – أمريكا إزالة أي محتوى موجود على الموقع أو تعديله
أو تغييره وذلك ينطبق على المحتوى الخاص بالغير .كما يحق لشركة جي إي للرعاية الصحية – أمريكا وفقا لتقديرها المنفرد
فرض قيود على بعض خواص الموقع أو خدماته ،وكذلك يحق لها تقييد إمكانية الدخول ألجزاء معينة من الموقع دون تقديم
إخطار من أي نوع أو تحمل أي مسؤولية .وكذلك يجوز جي إي للرعاية الصحية – أمريكا إنهاء استخدامك الموقع في أي وقت
حسب تقديرها وحدها .ال تنطبق هذه شروط وأحكام االستخدام هذه إال على دخولك إلى الموقع واستخدامك إياه وال تؤدي إلى
أي تعديل على أي اتفاق مبرم بينك وبين جي إي للرعاية الصحية – أمريكا أو الشركات األم أو الشركات الفرعية (بما في ذلك
جي إي إم سي إيه) أو المنتسبة لها.
 -1حقوق الملكية
حقوق التأليف والطبع :إن المحتوى الموجود على هذا الموقع بكامله ،ويشمل على سبيل المثال ال الحصر التصميمات والنصوص
والبرمجيات والرسومات الفنية والصور وأي ملفات أخرى واختيارها وترتيبها ("المحتوى") ،هي حقوق الطبع والنشر 2000
شركة جي إي للرعاية الصحية – أمريكا  ،أو تعود ملكيته لشركات جي إي للرعاية الصحية – أمريكا والشركات المنتسبة لها
واألطراف المرخص لهم من جانبها .كافة الحقوق محفوظة .ال يجوز تعديل المحتوى أو نسخه أو توزيعه أو صياغته أو إعادة
إنتاجه أو إعادة نشره أو تنزيله أو عرضه أو نشره في منشورات أو نقله أو بيعه جزئيا أو كليا بأي شكل كان أو بأي وسيلة
كانت دون الحصول على إذن مكتوب مسبق من جي إي للرعاية الصحية – أمريكا  ،باستثناء ذلك ،يجوز لك تنزيل أي جزء
من المحتوى وطبعه واستخدامه ألي أغراض ال تنطوي على تنافس مع جي إي للرعاية الصحية – أمريكا أو ازدرائ لها،
وذلك شريطة اإلبقاء على حقوق الطبع والنشر والمالحظات المتعلقة بحقوق الملكية .يرجى العلم بأن هذه الموافقة المشروطة
يجوز الرجوع عنها في أي وقت ،كما أنها ال تمثل موافقة لنشر المحتوى على أي من مواقع اإلنترنت أو الشبكات الداخلية أو
الخارجية أو إدخال المعلومات في أي قاعدة بيانات أو مجموعة قواعد بيانات .ويحظر استخدام المحتوى بأي طريقة أخرى
حظرا تاما .كما أنك توافق على أن ال تستخرج أي بيانات أو حقول بيانات وال تجمعها بشكل منظم باستخدام أي وسيلة إلكترونية
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أو أي وسيلة أخرى ،ومن هذه البيانات على سبيل المثال ال الحصر هوية العمالء .وإذا ظننت أن المواد التي تؤول حقوق الطبع
والنشر الخاصة بها إليك يساء استخدامها على الموقع ،يرجى التواصل مع الموظف المسؤول عن حقوق الطبع والنشر أو يمكن
االضطالع على السياسة الخاصة بنا بشأن هذه الحقوق للمزيد من المعلومات.
العالمات التجارية :تعد جميع العالمات التجارية الموجودة على الموقع عالمات تجارية مسجلة خاصة جي إي للرعاية
الصحية – أمريكا أو الشركات التابعة لها أو األطراف المرخص لهم وال يجوز نسخ هذه العالمات التجارية أو تقليدها أو
استخدامها كليا أو جزئيا دون الحصول على اإلذن الكتابي المسبق من جي إي للرعاية الصحية – أمريكا.
وتعد جميع ترويسات الصفحات والصور المخصصة ورموز األزرار والنصوص عالمات خدمات أو عالمات تجارية أو
خاصة للمظهر التجاري الخاص جي إي للرعاية الصحية – أمريكا أو الشركات التابعة لها ،لذا ال يجوز نسخها أو تقليدها
أو استخدامها كليا أو جزئيا دون اإلذن الكتابي المسبق من جي إي للرعاية الصحية – أمريكا .وتؤول ملكية أي عالمات
تجارية أو عالمات تجارية مسجلة أخرى وأسماء المنتجات والشركات وشعاراتها المعروضة على الموقع إلى أصحابها
المعنيين.
براءات االختراع :تندرج منتجات جي إي للرعاية الصحية – أمريكا والشركات التابعة لها ونشاطاتهم تحت ما ال يقل عن
براءة إختراع واحدة كما تخضع لقوانين حقوق األسرار التجارية وحقوق الملكية .وتحتفظ جي إي للرعاية الصحية –
أمريكا والشركات التابعة لها بجميع تلك الحقوق وال يجوز تحويل أي حق يندرج تحت براءة اختراع أو هبته صراحة أو
ضمنيا بموجب أي من أحكام شروط االستخدام هذه .بناء على ذلك فإنك توافق على عدم انتهاك هذه الحقوق وكذلك عدم
فك أي من منتجاتها أو العمليات التي تقوم بها والشركات التابعة لها أو عكسه هندسيا أو تجزئته.
البرمجيات  :هي جميع البرمجيات وتشمل كل الملفات والصور التي ينتجها النظام واألكواد والبيانات المصاحبة لها )يشار
إليها مجتمعة بـ "البرمجيات"( ،ال يجوز ألي شخص غيرك استخدام أي من البرمجيات التي تُستخدم عبر هذا الموقع أو
يمكن الوصول إليها من خالله أثناء دخولك إلى الموقع واستخدامك إياه لألغراض المنصوص عليها صراحة فيه شريطة
أن ال يكون هذا االستخدام بهدف منافسة جي إي للرعاية الصحية – أمريكا أو الشركات التابعة لها أو ازدرائهم .تحتفظ
جي إي للرعاية الصحية – أمريكا والشركات التابعة لها بالملكية المطلقة والكاملة لجميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة
بالبرمجيات ،لذلك فإنك توافق على عدم نسخ البرمجيات أو توزيعها أو بيعها أو تعديلها أو تفكيكها أو عكسها هندسيا أو
تجزئتها أو إنشاء أي أعمال مشتقة منها.
 -2مدونة السلوك العامة للمستخدمين
توافق على عدم القيام بأي مما يلي أثناء استخدامك الموقع:
(أ) اإلخالل بأمن الموقع أو اعتراضه أو إساءة استخدام الموقع أو أي من الخدمات أو موارد النظام أو الحسابات أو الخوادم
أو الشبكات المتصلة به أو التي يمكن الوصول لها من خالله أو التابعة له أو المرتبطة به.
(ب) التشويش على مستخدمي الموقع والمواقع التابعة له أو المرتبطة به أو إعاقة استخدامهم.
(ج) رفع أي فيروسات أو ملفات ضارة أو تخريبية أو مدمرة على الموقع أو نشرها أو نقلها إليه بأي طريقة أخرى.
(د) استخدام أو الشروع في استخدام حساب أو خدمة أو نظام خاص بأي شخص آخر دون تصريح من جي إي للرعاية
الصحية – أمريكا  ،وكذلك توافق على أال تنشئ أو تستخدم أي هوية مزيفة على هذا الموقع.
(ه) نقل أي رسائل مزعجة أو رسائل مسلسلة أو رسائل غير هامة أو أي من الرسائل الجماعية األخرى غير المرغوب
فيها إلى أشخاص أو جهات لم يوافقوا على تلقي مثل تلك الرسائل.
(و) كشف اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك ألي شخص آخر سواء على الموقع أو خارجه.
(ز) محاولة الحصول على دخول غير مصرح به للموقع أو ألي جزء منه غير مسموح للعامة بالوصول إليه.
(ح) استخدام هذا الموقع لطلب أي نصيحة طبية معينة أو رأي طبي أو تشخيص أو عالج لحالة أي مريض بعينه أو تقديم
أي من ذلك أو الحصول عليه .عالوة على ذلك فإنك توافق على أن تتحمل المسؤولية وحدك عن جميع اإلجراءات ال ُمتخذة
أو المراسالت المرسلة من خالل حسابك وأن تلتزم بجميع القوانين واللوائح المحلية والخاصة بالوالية والقومية والدولية
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المعمول بها مما يتصل باستخدامك الموقع أو نشاطاتك عليه ،وهي تشمل على سبيل المثال ال الحصر القيود المفروضة
على التصدير من الواليات المتحدة االمريكية .يعمل هذا الموقع ويتم اإلشراف عليه وإدارته وتشغيله حصريا من داخل
الواليات المتحدة ،فإذا كنت خاضعا لوالية قضائية تقيد دخولك إلى هذا الموقع ،يرجى عدم دخوله أو استخدامه .ال تضمن
جي إي للرعاية الصحية – أمريكا بأن يكون الدخول إلى الموقع أو استخدامه مالئم ومتوفر في جميع الواليات القضائية.
باإلضافة إلى ذلك ،توافق بأنك مسئول عن اإلجراءات والرسائل المتخذة أو المرسلة على حسابك الخاص وبأنك تلتزم بالقوانين
واللوائح المحلية والوطنية والدولية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر القيود المفروضة على الصادرات األمريكية التي
تتعلق باستخدامك أو األنشطة ال ُمزاولة داخل الموقع .يخضع هذا الموقع للتحكم والتشغيل الرئيسي في الواليات المتحدة .في حال
خضوعك لوالية قضائية تقيد إمكانية وصولك إلى الموقع ،فيرجى عدم الدخول إلى هذا الموقع أو استخدامه .لم تقدم شركة جي
إي للرعاية الصحية – أمريكا إقرارا بأن الموقع مالئما أو متوفرا لالستخدام بالخارج في أي والية قضائية.
 -3مدونة سلوك المستخدمين في المجتمعات الخاصة بالموقع والمناطق التفاعلية األخرى إن ُو ِجد:
يضم الموقع أماكن يمكنك فيها وضع منشورات ومشاركة تعليقات مع مستخدمي الموقع اآلخرين بشأن مجموعة كبيرة من
القضايا ،بناء على ذلك فإنك توافق على أن ال تكتب منشورا أو تعليقا أو تنشر على الموقع بأي طريقة أخرى أي رسائل
أو مواد تتعارض مع القانون أو تضايق اآلخرين أو تشهر بهم أو تسيء لهم أو تنطوي على تعسف أو معاداة أو تهديد أو
خالعة بأي نوع كانت ،وكذلك أي مواد تخالف أو تنتهك حقوق الطبع والنشر أو العالمات التجارية أو األسرار التجارية
أو الخصوصية أو أي حقوق ملكية أخرى خاصة بالغير .كما أنك توافق على عدم نشر أي رسائل أو مواد يمثل نشرها
جريمة أو يؤدي إلى المساءلة القانونية أو ينتهك القوانين واللوائح المعمول بها ،كذلك ال يجوز نشر أي مواد تثير االعتراض
عليها وهي على سبيل المثال ال الحصر االزدراء المتضمن ألي تعصب أو عنصرية أو تمييز على أساس الجنس أو
كراهية ،كما توافق على عدم نشر أي مواد أو رسائل تشجع على أي فعل غير قانوني مثل استخدام أجهزة طبية دون
الحصول على إذن باستخدامها أو التسبب في ضرر جسدي ألي شخص .وتحتفظ جي إي للرعاية الصحية – أمريكا بحقها
–غير ُملزَ مة -بإزالة أي مواد تراها مثيرة لالعتراض بحسب تقديرها الخاص دون الرجوع إليك .ومن جانبك فإنك توافق
على تبرئة جي إي للرعاية الصحية – أمريكا والشركات التابعة لها وجميع األطراف التي تعاقدت معها الشركة الستضافة
هذا الموقع أو صيانته من جميع المطالبات الناشئة عن أي رسائل أو مواد وضعها اآلخرون أو استخدام الموقع من قبل
الغير.
توافق موافقة صريحة على أن ال تتناقش مع أي مريض بشأن حالته الصحية أو تشير إلى حالة أي مريض آخر أو تنشر
أي معلومات أخرى قد تؤدي إلى اإلفصاح عن هوية أي مريض بعينه .كما أنك توافق صراحة على أن ال تتناقش في
استخدام أي منتج طبي في غرض غير المخصص له أو تؤيده أو تستشهد به ،ومن هذه االستخدامات على سبيل المثال أي
استخدام لم تصرح به هيئة الغذاء والدواء األمريكية أو أي هيئة تنظيمية أخرى لها صالحية في ذلك.
 -4الرسائل المرسلة عبر اإلنترنت على الموقع ومن خالله:
توافق على أن أي رسالة ترسلها ألي شخص على الموقع أو من خالله وأي مواد تضعها على الموقع محمية بحقوق الطبع
والنشر مثل األسئلة والتعليقات واالقتراحات واألفكار والخطط والمالحظات والرسومات والصور والمواصفات وأوامر
الشراء واألسعار المنشورة أو طلب الحصول عليها وبيانات اآلداء ومعلومات الحسابات وأي بيانات أخرى أو معلومات
)يشار إليها مجتمعة "بالمعلومات"( ال تعد معلومات سرية وأن بموجب إرسالك هذه المعلومات إلى جي إي للرعاية الصحية
– أمريكا بالبريد اإللكتروني أو بأي وسيلة أخرى تمنحها ترخيصا غير قابل لإللغاء وغير حصري وخال من حقوق االمتياز
ويجوز ترخيصه من الباطن وصالح لالستخدام في جميع أنحاء العالم -متضمنا على سبيل المثال ترخيص خاص بحقوق
الطبع والنشر -باستخدام هذه المعلومات بأي وسيلة ألي غرض كان ،يستثنى من هذا ما نص عليه القسم الخامس أدناه
خالفا لذلك.
 -5اسم المستخدم وكلمة المرور
إذا أردت أن تشتري أي من الخدمات المعروضة على الموقع (بما في ذلك المنتجات) يلزمك تسجيل بياناتك كمستخدم أوال،
ويعد هذا التسجيل في الموقع موافقة منك على جميع شروط االستخدام وبسياسة الخصوصية
 https://www.ge.com/privacyوبقبولك تلقي مواد تسويقية من جانب جي إي للرعاية الصحية – أمريكا أو من
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الشركات التابعة لها .وبموجب تسجيلك في الموقع واستخدامك إياه ،فإنك توافق على تقديم معلومات دقيقة وصحيحة وكاملة
عنك إلى جي إي للرعاية الصحية – أمريكا .وتراجع جي إي للرعاية الصحية – أمريكا طلب التسجيل بعد تقديمه ثم ترسل
بريدا إلكترونيا عند قبول طلبك إقرارا بذلك .وإذا زودتك جي إي للرعاية الصحية – أمريكا بأي كلمة سر خاصة بك فإنك
المسؤول عن حمايتها.
كما أنك توافق على أن تتحمل مسؤولية أي فعل أو تقصير يحدث تحت استخدام كلمة السر الخاصة بك بما في ذلك أي
تصريح .وإذا ظننت ألي سبب ما أو نمى إلى علمك فقدانك كلمة السر الخاصة بك أو سرقتها أو استخدامها على نحو غير
مصرح به ،يرجى إخطار جي إي للرعاية الصحية – أمريكا فورا إذ أنها ستعتبر أي رسالة تتلقاها من حسابك صادرة منك
أنت إال إذا سبق إخطارها بخالف ذلك.
 -6سياسة الخصوصية
تقر وتوافق على أن جي إي للرعاية الصحية – أمريكا يحق لها استخدام البيانات التي تجمعها على مدار فترة ارتباطك
بالموقع لألغراض المنصوص عليها في سياسة الخصوصية الخاصة بنا التي تتضمنها شروط وأحكام االستخدام هذه
باإلحالة وهي سارية كما لو أنها وردت بكاملها فيها.
 -7القيود المفروضة على المحتوى والمنتجات والخدمات التابعة جي إي للرعاية الصحية – أمريكا:
على الرغم من أن المحتوى الموجود على الموقع مثل البيانات والرسومات الفنية والصور واألسعار ومعلومات الطلبات
وقوائم الكتيبات يفترض فيه الدقة ،إال أنه عليك التحقق بنفسك من دقة هذه المعلومات ومنفعتها لك في المحتوى أو المنتج
أو الخدمة التي تريد مما هو متوفر على الموقع على وجه التحديد (بما في ذلك المنتجات) .يجوز جي إي للرعاية الصحية
– أمريكا أن تغير مواصفات أي منتج أو خدمة دون إخطارك ،كما تحتفظ بحقها في إجراء أي تغيير دون تقديم أي إخطار
سواء فيما يتعلق بعملية المعالجة أو على مستوى المواد أو الصور .وال تتعهد جي إي للرعاية الصحية – أمريكابتوافر
جميع المنتجات والخدمات المنصوص عليها في القوائم على الموقع في وقت طلبك .تخضع جميع المعلومات الموجودة
على الموقع إلخالء المسئولية الواردة في القسم الثامن أدناه.
 -8الروابط والمحتويات الخاصة بالغير وروابط المواقع األخرى:
يجوز أن يضم هذا الموقع روابط لمواقع أخرى ،تقدم هذه الروابط تسهيال على المستخدمين وال يعد تقديمها تصديقا على
هذه المواقع أو محتواها أو أي منتجات أو خدمات موجودة عليها أو تتم من خاللها وال رعاية لها وال توصية بها وال تحمل
أي مسؤولية عنها.
روابط المواقع األخرى
يجب الحصول على الموافقة المكتوبة من جي إي للرعاية الصحية – أمريكالوضع رابط ألي موقع باستثناء الروابط التي
توافق عليها وفقا لما يلي:
-1
-2
-3
-4

أن يكون الرابط ليس إال نصا يشير إلى عنوان الصفحة الرئيسة للموقع،
أن يحيل الرابط إلى صفحة الموقع الرئيسة فقط وال يتضمن أي صفحات منبثقة عنها،
أن يعرض الرابط الصفحة الرئيسة لهذا الموقع في شاشة كاملة وأن ال يعرضها في إطار خاص بالموقع الموجود
فيه الرابط،
أال يتسبب شكل الرابط ومكانه وخصائصه األخرى في:

 العرض الزائف ألي مؤسسة أو نشاطات أو منتجات ذات صلة جي إي للرعاية الصحية – أمريكاأو الشركات التابعةلها أو تحت رعاية أي منها،
 كما يجب أن ال يضر هذا الرابط بسمعة جي إي للرعاية الصحية – أمريكاأو أي من الشركات التابعة لها أو عالماتهمالتجارية .وتحتفظ جي إي للرعاية الصحية – أمريكابحقها في إلغاء هذه الموافقة على نشر الروابط بمراعاة الشروط
سالفة الذكر في أي وقت حسب تقديرها وحدها.
المحتوى الخاص بالغير:
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يجوز أن يحتوي هذا الموقع على مواد أو بيانات أو معلومات من وقت آلخر بحسب تقديمها أو نشرها أو عرضها من
جانب أي طرف خارجي ،وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال ال الحصر وضع اإلعالنات والمنشورات في مناقشات
المنتدى .وتقر أنت بأن جي إي للرعاية الصحية – أمريكاوالشركات التابعة لها ال تتحمل أي مسؤولية أمامك مهما كانت
بشأن أي مواد أو بيانات أو معلومات خاصة بأي طرف خارجي.
 -9إخالء المسئولية :يعد هذا الموقع وكافة المحتوى المتوفر عليه أو من خالله تم عرضه تماما كما الذي أُرسِل .كما أنك
توافق صراحة على أن يكون استخدامك لهذا الموقع وأي محتوى موجود عليه على مسؤوليتك وحدك .وتخلي جي إي
للرعاية الصحية – أمريكاوالشركات التابعة لها مسؤوليتها من أي ضمانات بأي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية بالحد
الذي تسمح به القوانين المعمول بها ،ومن هذه الضمانات على سبيل المثال ال الحصر أي ضمان بصالحية العرض في
السوق أو مالئمته ألي غرض معين أو عدم انتهاكه ألي لوائح أو قوانين .كما أنك توافق على أن يكون استخدامك لهذا
الموقع بما في ذلك البيانات والبرمجيات والمحتوى الذي يمكن نشره عبر الموقع أو الوصول إليه أو تنزيله من خالله على
مسؤوليتك وحدك .لذلك فإنك تعي وتوافق بأن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بعملك أو بنظام جهاز الحاسوب
الخاص بك أو أي فقد للبيانات الذي قد ينتج عن تنزيلك لهذه البيانات أو المحتوى أو البرمجيات.
باإلضافة إلى ذلك فإنك تقر بأن جي إي للرعاية الصحية – أمريكاال تشرف على المعلومات أو المنتجات أو الخدمات التي
يقدمها أي طرف خارجي على الموقع .وال تتحمل جي إي للرعاية الصحية – أمريكاوالشركات التابعة لها أي مسؤولية
عن دقة أي استشارة أو رأي أو تصريح أو أي محتوى آخر أو منتج أو خدمة يقدمها أي طرف خارجي على الموقع أو
يوزعها من خالله ،كذلك ال تتحمل أي مسؤولية عن مدى قبوله والعمل به أو اكتماله أو موثوقيته أو منفعته .وال تقدم جي
إي للرعاية الصحية – أمريكا أي ضمان بأن يلبي هذا الموقع أو محتواه متطلباتك ،كما ال تضمن أن يستمر هذا الموقع
ومحتواه دون انقطاع ودون تأخير ودون أي تهديد أمني أو أي خطأ ،كذلك ال تضمن إصالح أي من هذه العيوب في حالة
حدوثها .كما ال تقدم جي إي للرعاية الصحية – أمريكاأي ضمان بشأن النتائج التي قد تنتج عن استخدام هذا الموقع أو
محتواه أو التي قد تنتج عن دقة المعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل الموقع أو موثوقيتها أو اكتمالها.
ال تتحمل جي إي للرعاية الصحية – أمريكا المسؤولية عن أي أضرار تقع على أي مستخدم ،ومن هذا الضرر على سبيل
المثال ال الحصر فقد البيانات بسبب أي تأخير أو عدم استالم أي محتوى أو بريد إلكتروني أو أي خطأ أو تعطل النظام أو
إرسال رسائل أو محتو خاطئ أو توقف النظام عن العمل أو عطب أي ملف أو انقطاع أي خدمة ناتج عن إهمال من جانب
جي إي للرعاية الصحية – أمريكا أو الشركات التابعة لها أو األطراف المرخص لهم أو أي خطأ من المستخدمين أنفسهم
أو تقصير منهم باستثناء ما نصت عليه هذه الشروط ،وتخلي جي إي للرعاية الصحية – أمريكامسؤوليتها عن تقديم أي
ضمان أو تعهد بالحفاظ على سرية البيانات التي يتم تداولها من خالل الموقع.
ال تمثل أي استشارة أو معلومة مكتوبة أو شفهية تحصل عليها أنت من جي إي للرعاية الصحية – أمريكانفسها أو من
الموقع أي ضمان ضمني لم يُنَص عليه كتابة .وبما أن بعض الواليات ال تسمح بتقييد بعض الضمانات أو الشروط أو
التخلي عنها ،لذلك قد ال تنطبق بعض الضمانات الواردة أعاله عليك.
 -10حدود المسؤولية
ال تتحمل جي إي للرعاية الصحية – أمريكاأو الشركات األم أو الشركات الفرعية أو المنتسبة لها أو مسؤولوها أو أعضاء
مجلس إدارتها أو موظفوها أو وكالؤها أو موردوها أي مسؤولية في أي حال من األحوال سواء نتيجة إهمال أو غيره عن
أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو عارض أو خاص أو تبعي ينجم استخدام هذا الموقع أو أي محتوى موجود عليه أو عدم
القدرة على استخدامه وما يتعلق بذلك ،كما ال تتحمل مسؤولية األضرار الناجمة عن أي وصول غير مصرح له إلى رسائلك
أو أي بيانات أو معلومات أخرى أو تغييرها أو أي معلومات يتم إرسالها أو استالمها أو يُمتَنَع عن ذلك ،ومن هذه األضرار
على سبيل المثال ال الحصر األضرار الناجمة عن أي خسائر في األرباح أو أضرار على االستخدام أو البيانات أو أي
ضرر آخر غير ملموس حتى إذا كان قد سبق إخطار جي إي للرعاية الصحية – أمريكاباحتمالية وقوع مثل هذه األضرار.
أقرت جميع األطراف بأن هذا توزيع مقبول للمخاطر .وبما أن بعض الواليات القضائية ال تسمح بتقييد تحمل المسؤولية
عن األضرار العارضة أو التبعية أو التخلي عنها ،لذلك قد ال ينطبق بعض مما جاء أعاله عليك.
 -11القانون العام المعمول به:
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سر في ضوئها دون
يحكم شروط وأحكام االستخدام هذه قوانين والية ديالوير والقوانين الفيدرالية للواليات المتحدة وتُفَ َ
تفعيل أي تعارض بين أي من أحكام هذه القوانين .ومن جانبك فإنك توافق على الخضوع إلى الوالية القضائية الشخصية
والحصرية لمحاكم الوالية أو المحاكم الفيدرالية الواقعة في والية ديالوير.
بنود أخرى :تمثل شروط وأحكام االستخدام هذه إجمالي االتفاق المبرم بينك وبين جي إي للرعاية الصحية – أمريكاوهي تحكم
استخدامك الموقع .وإذا ثبتت عدم صحة أي من أحكام هذه الشروط أو عدم إمكانية تنفيذه ألي سبب كان ،يعد ذلك الحكم منفصال
عن هذه الشروط دون أن تؤثر على صحة باقي شروط وأحكام االستخدام أو إمكانية تنفيذها .كما أنك توافق على أن أي مطالبة
حرر في خالل عام واحد من تاريخ
تنشأ نتيجة لهذه شروط وأحكام االستخدام هذه أو الستخدامك الموقع أو تتعلق بذلك يجب أن ت ُ َ
نشوئها وإال يُح َ
ظر تحريرها ن
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