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ن  ن يقوم  ل – كة مشيج  للتحاليل الطبيةمركز بندرجي  ويدك  الطبية ذ.م.م  )فرع شر ن  عن ذلك فإننا نقوم بت 
ً
( بتقديم أي مشورة طبية ولكن بدال

ن للتحاليل الطبية. بالتحاليل الجينية المطلوبةبمعلومات علمية لفهم وتقييم المخاطر والفوائد المرتبطة  يحثك عىل   مركز بندرجي 
ي  . التحليلقبل إجراء  استشارة الطبيب المختص المؤهل لإلجابة عىل األسئلة الشخصية الخاصة بك

تم تزويدك بها  سي المعلومات الت 
ي أو نصيحة طبية يمنحها لك الطبيب المختص.  ي أو تستبدل أي تشخيص طت 

 ال تلغن

ن  – ي يتم بعدها تمرير وتحليل  تحاليل الشفرة الوراثية المقدمة من بندرجي 
تعتمد عىل تقنية الجيل الجديد من فك الشفرة الوراثية الت 

فرات مخصصة للتعامل مع المعلوماتية الحيوية وهي عملية حاسوبية طويلة ومعقدة، لذلك نتائج تحاليل الشفرة  الشفرة عت  ست 
 ليست شاملة وال مطلقة، الوراثية 

ً
ن االعتبار خصوصا ي عي 

ي وقت من األوقات أصبحت غت  دقيقة إذا أخذنا فن
أن المعلومات العلمية فن

ي مجال التحاليل الجينية والوراثية منذ تاري    خ عمل ذلك التحليل. وبمجرد إرسال التقرير لك،  
أو قديمة بسبب التقدم العلمي الجديد فن

ن للتحاليل الطبيةفإن  ي يتم  لن يقوم بإرسال أي معلومات أو تعليقات أو تحديثا مركز بندرجي 
ت أخرى بشأن التطورات الجديدة الت 

 .
ً
 اكتشافها الحقا

ي سيتم تقديمها لك بموجب هذه االتفاقية. وال يقدم  –
ل التقرير المرسل لك كامل نطاق المعلومات الت 

ِّ
ن للتحاليل ُيشك مركز بندرجي 

ي متطلباتك أو ت  الطبية مركز  وقعاتك حسب نتائج التقرير. كما أن  أي ضمانات أو إقرارات، رصيحة أو ضمنية، بأن هذه الخدمة سوف تلت 
ن للتحاليل الطبية ي يقوم العميل بإجرائه بناًء عىل  بندرجي  تبة عىل أي إجراء طت  يقوم بإخالء مسؤوليته عن أي مضاعفات صحية مت 

 . نتائج التقارير المرسلة

ي أي مح –
عية أو قانونية. إذا كان المقصود من إجراء  تعتت  نتيجة التحليل للحصول عىل المعلومات فقط وال تعتت  مقبولة كدليل فن كمة شر

ي أي إجراءات قضائية فإنه يتوجب عليك الحصول عىل مشورة قانونية مستقلة قبل طلب أي من هذه االختبارات 
التحاليل استخدامها فن

 .
ً
ن مسبقا  وضمان تبليغ بندرجي 

ن أ  لن يقبل – ي نوعيةطبية أو  مسؤولية    يبندرجي 
تأخر وصول العينات بسبب خدمات عن  أو كمية العينات، وال    قانونية ناتجة عن نقص فن

يد أو   ي العديد من الحاالت أن  خلل يمكن نسبه إىل أي طرف ثالث. أي  الشحن أو الت 
  للتحليل  العينات المقدمة    تحدث فن

ً
غت  كافية )نوعا

( لغرض إجراء تحليل الحمض النووي، فإن  
ً
ا ن  حدث ذلك فإن  أو كمَّ ي يبندرجي 

ن  يقوم  س   طلب المزيد من العينات. حتفظ بالحق فن بندرجي 
ي المعلن ولكن ال يمكن أن تقبل أي مسؤولية عن التأخت   

باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان توفت  النتائج ضمن اإلطار الزمتن
 الناجم بسبب أي طرف ثالث. 

ويد يقوم س – ن ن بتوفت  نتائج التحاليل للعمالء فقط الذين قاموا بت   / أو من  بندرجي 
ً
العينة وإكمال استمارة الطلب )أو من يمثلهم قانونيا

ن  خالل تفويض(.  م الحقوق والخصوصية الشخصية يبندرجي  ويد نتائج التحاليل ألي طرف ثالث ألغراض تجارية، ب ولن يقوم حت  ن ت 
ي حال استخدام النتائج ألغراض األبحاث الطبية فلن يتم التعرف عىل صاحب العينة إطالق

. وحت  فن
ً
 ا

 

 : اء تعتبر موافقة ضمنية عىل التالي  إن الموافقة عىل عملية الشر

ي تصاحب عملية التحليل –
ات الت   . آلية عمل التحاليل والمتغت 

 . أشهر  4قد تصل إىل المدة المتوقعة للحصول عىل النتيجة  –
جاع  –  سياسة اإللغاء واالست 
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