اتفاقية مساهم في
إضافات لشروط استخدام
تاريخ التحديث األخير

العامة
ي ون يو،

يحل محل جميع اإلصدارات السابقة

يتم تضمين هذه الشروط اإلضافية باإلشارة في شروط استخدام  Adobeالعامة الشروط العامة التي يمكن االطالع عليها على الموقع
أو إرساله له تنطبق هذه
وتحميل أي عمل على
وتحكم استخدامك لخدمات
الشروط اإلضافية على جميع الصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية والصور والقوالب واألصول ثالثية األبعاد ومقاطع الفيديو وغيرها من األعمال
التصويرية أو الرسومية مجتمعة وتشمل جميع الكلمات الرئيسية واألوصاف واالئتمانات والتسميات التوضيحية المرتبطة بها التي ترسلها لنا أو تحمّلها
ويشار إلى هذه الشروط اإلضافية والشروط العامة
إلى موقع إلكتروني بموجب هذه الشروط اإلضافية أو أي إصدار سابق آخر منها العمل األعمال
بشكل جماعي باسم الشروط وتجدر اإلشارة إلى أن المصطلحات المميزة غير المُعرفة هنا لها نفس المعني المُعرفة به في الشروط العامة يعني
الموقع اإللكتروني مواقعنا اإللكترونية وتطبيقاتنا التي تسهل الوصول إلى المواقع اإللكترونية هذه ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
إذا أرسلت العمل نيابة عن كيان ما ،فستنطبق الشروط على ذلك الكيان والشركات التابعة له
و
و
وفي مثل هذه الحالة ،تقر وتضمن أن لديك السلطة المطلوبة إللزام الكيان بالشروط
التراخيص الممنوحة للمستخدمين تمنحنا ترخي ً
صا لمنح ترخيص من الباطن بحقنا في استخدام العمل وإعادة إنشائه وعرضه للعامة وتوزيعه وتعديله
وتنفيذه بشكل عام وترجمته على أساس غير حصري وعالمي ومستمر في أي وسائط أو تجسيدات ويجوز لنا تقديم ترخيص باألعمال من الباطن إلى
المستخدمين بموجب اتفاقية مكتوبة أو إلكترونية مبرمة بيننا وبين المستخدمين اتفاقية المستخدم ويجوز أن يتضمن الترخيص الممنوح للمستخدمين
الحق في تعديل األعمال المشتقة وإنشائها على أساس العمل ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،حق بيع أو التوزيع لبيع العمل أو أي نسخ منه إذا تم
دمجه مع أي منتج من السلع أو أعمال التأليف األخرى ،في أي وسائط أو تنسيقات معروفة اآلن أو ُتعرف فيما بعد ،بشرط أن يكون استخدام هؤالء
المستخدمين للعمل المعدل مقي ًدا فقط بنفس االستخدامات المسموح بها فيما يتعلق بالعمل األصلي وللتوضيح ،قد نسمح للمستخدمين والجهات الخارجية
المعتمدة األخرى (على سبيل المثال ال الحصر ،مستشارو التسويق أو مقدمو الخدمات) بنشر أو مشاركة العمل على مواقع التواصل االجتماعي أو مواقع
إلكترونية أخرى تابعة لجهات خارجية ،مع الخضوع ألي قيود تنص عليها اتفاقية المستخدم ونحن نقدم برنامج واجهة البرامج التطبيقية
يسمح لشركائنا بعرض وتسويق مبيعات عملك
تمنحنا ترخي ً
صا غير حصري وعالميًا ودائمًا وخاليًا من حقوق الملكية الستخدام عملك وإعادة إنشائه وتوزيعه وفهرسته وتعديله
تراخيص
ألغراض تشغيل الموقع اإللكتروني وعرض عملك وتوزيعه وتسويقه للمستخدمين وتطوير المزايا والخدمات الجديدة وأرشفته وحمايته يجوز لنا
استخدام العمل ألغراض التسويق والترويج لعملك والموقع اإللكتروني وأعمالنا ومنتجاتنا وخدماتنا األخرى ،وفي هذه الحالة فإنك تمنحنا ترخيصًا غير
حصري وعالميًا وخاليًا من حقوق الملكية الستخدام العمل وإعادة إنشائه وعرضه وتوزيعه وتعديله عالنية وترجمته حسب الحاجة كما تمنحنا الحق ،وال
تفرض علينا اإللزام ،في استخدام اسم العرض والعالمات التجارية واألسماء التجارية الخاصة بك فيما يتعلق بأنشطتنا التسويقية والترويجية وترخيصنا
الخاص بعملك بموجب الشروط إذا استخدمنا عملك لتسويق وترويج عملك أو الموقع اإللكتروني الخاص بك أو برامج التوزيع الخاصة بنا أو خدماتنا
وعروضنا أو مواقع وسائل اإلعالم االجتماعية الخاصة بنا أو لتوسيع سوق ترخيص العمل ،فإننا قد نقوم بتعويضك وف ًقا لتقديرنا كما هو موضح في القسم
أدناه
حقوق الملكية الفكرية
حقوق الملكية الفكرية تقر وتضمن أنك تمتلك جميع الحقوق واالستحقاقات والمصالح في العمل بما في ذلك جميع حقوق النشر والعالمات التجارية
وبراءات االختراع وحقوق الخصوصية وحقوق الدعاية والحقوق المعنوية وحقوق الملكية األخرى يُشار إليها بشكل جماعي باسم حقوق الملكية
الفكرية أو أن لديك جميع الحقوق والتراخيص الالزمة لمنحنا التراخيص بموجب الشروط وتتنازل بشكل محدد عن أي حقوق معنوية فيما يتعلق
بالعمل إلى الحد الذي يسمح به القانون ،وإذا لم يكن هناك تنازل مسموح به ،فإنك توافق على عدم إنفاذ الحقوق ضدنا وضد الشركات التابعة لنا وضد
مستخدمينا وتقر وتضمن أيضًا أن العمل لن ينتهك حقوق الملكية الفكرية لآلخرين أو يحتوي على معلومات مضللة أو خاطئة أو يحتوي على أي محتوى
غير قانوني أو تشهيري لن تقوم بتحميل أي عمل ينتهك حقوق الملكية الفكرية ألي شخص أو كيان أو يشكل أي تشهير أو تشويه لسمعة أي شخص
ويجب عليك أيضً ا االلتزام بالقانون الساري
اإلصدارات إذا احتوى العمل على صورة أو تشابه لشخص أو عالمة تجارية أو شعار محدد أو ملكية مميزة معينة محمية بحقوق الملكة الفكرية ،فإنك
تقر وتضمن أنك حصلت على جميع اإلصدارات أو االتفاقيات الضرورية والصحيحة المشابهة بشكل جوهري لنموذجنا القياسي واإلصدارات المملوكة
لكل شخص أو الممتلكات المصورة في العمل ومع ذلك ،إذا قمت بتحميل عمل معين لالستخدام التحريري فقط  ،يجوز لنا قبوله دون إصدار نموذجي أو
مملوك حسب تقديرنا الخاص وبالخضوع ألي إرشادات أو متطلبات نحددها بالنسبة للعمل المعين لالستخدام التحريري فقط  ،تقر وتضمنُ ما يلي أ
أن العمل يصور الموضوع بصدق وأن جميع الكلمات الرئيسية واألوصاف واالئتمانات والتسميات التوضيحية الموافقة دقيقة ؛ و ب أن العمل لم يتم
تعديله بطريقة تغيّر سياقه التحريري أو نزاهته

الملكية واستخدام العمل ال يجوز نقل أي استحقاق للعمل أو مصلحة ملكية به إلينا بموجب الشروط باستثناء التراخيص الممنوحة لك بموجب
الشروط ،ال ندعي أي حقوق ملكية في العمل ويحق لنا ولمستخدمينا الذين يستخدمون العمل ،بدون االلتزام ،تعريفك بصفتك مؤلف العمل ومصدره
بطريقة عرفية وباإلضافة إلى ذلك ،قد يتم تغيير البيانات الوصفية أو إزالتها أو إضافتها دون أي مسؤولية تجاهنا أو تجاه موزعينا أو المستخدمين التابعين
لنا ال نتحمل المسؤولية عن عدم االلتزام بشروط اتفاقية المستخدم أو سوء االستخدام من قبل أي جهة خارجية وأنت تمنحنا الحق في تطبيق حقوق
الملكية الفكرية ضد المتعدين ،لكننا لسنا ملزمين بالقيام بذلك وإذا كنت تعتقد أن عملك قد أسيء استخدامه ،فإنك توافق على إخطارنا واتخاذ أي إجراء
دون الحصول على موافقة خطية مسبقة منا
الدفع
تفاصيل التسعير والدفع سندفع لك كما هو موضح في تفاصيل التسعير والدفع في
الالحق يُشار إليها
أو الصفحة الالحقة أو عنوان
بشكل جماعي تفاصيل التسعير والدفع مقابل أي مبيعات ،باستثناء أي عمليات إلغاء وإرجاع واسترداد للمبالغ يجوز لنا تعديل تفاصيل التسعير والدفع
من وقت آلخر ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تحديث فئات األعمال وتحديث شروط التسعير وشروط و أو توجيهك إلى تفاصيل التسعير والدفع
الجديدة للتعرف على معلومات التسعير والدفع يجب عليك االطالع على تفاصيل التسعير والدفع بشكل منتظم يمثل استمرارك في إرسال أو تحميل
األعمال أو بعدم إزالتها ،موافقة منك على أي تفاصيل جديدة للتسعير والدفع حسبما تتم مراجعتها من وقت آلخر يمكنك تعيين عملك كمحتوى مجاني،
وفي هذه الحالة يجوز لنا توزيع المحتوى دون تحمل أي مسؤولية أو دفع أي مبلغ لك باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط ،ليس لدينا أي
لتسهيل الدفع لك إذا قدمنا نحن أو قدم شركاؤنا نسخة ترويجية
التزامات دفع تجاهك ويجوز لنا استخدام معالجات الدفع من جهات خارجية مثل
أو تجريبية أو اختبارية أو مميزة بعالمة مائية من عملك ،فلن نكون خاضعين اللتزامات الدفع المنصوص عليها في هذا القسم
الضرائب أنت مسؤول عن إكمال أي نماذج لمصلحة الضرائب األمريكية الستالم الدفع يجب على الشخص األمريكي كما هو محدد بواسطة
لنا يجب أن يقدم الشخص األجنبي كما هو محدد بواسطة
مصلحة الضرائب األمريكية إرسال نموذج مصلحة الضرائب األمريكية المكتمل
مكتمالً للمطالبة بنسبة مخفضة أو استثناء من االستقطاع بصفتك مقيمًا
دائرة اإليرادات الضرائب األمريكية نموذج مصلحة الضرائب األمريكية
في بلد أجنبي بينه وبين الواليات المتحدة معاهدة ضريبة الدخل إذا كانت أي رسوم مستحقة عليك خاضعة للخصم الضريبي أو أي ضريبة أخرى تم
جمعها في المصدر بواسطة أي سلطة ضريبية ،فسنقوم بخصم هذه الضريبة من الرسوم المستحقة عليك سنبذل جهو ًدا معقولة لتزويدك بنسخة من
اإليصال الرسمي الذي يغطي مثل هذه الضريبة ،إذا كانت هذه النسخة متوفرة وسوف نتعاون معك بشكل معقول من أجل الحصول على ميزات ألي
معاهدات ضريبية سارية بشأن هذه الضرائب
تسليم عملك وإرساله وإدارته
وباإلضافة إلى ذلك ،ستقوم
تسليم عملك وإرساله ستقوم بتسليم عملك بالتنسيق التنسيقات وعبر طريقة طرق التسليم التي تطلبها
بإرسال العمل لمراجعته وف ًقا لإلرشادات المتاحة على موقعنا اإللكتروني أو المقدمة منا اإلرشادات ويجوز لنا تعديل اإلرشادات من وقت آلخر يجب
عليك االطالع على الشروط بانتظام يجوز لنا قبول أو رفض العمل الذي تحمّله إلى الموقع اإللكتروني أو ترسله إلينا ،وف ًقا لتقديرنا الخاص
عنصر أو نسبة  ٪من العمل ،أيهما
إدارة عملك يجوز لك إزالة أي من أعمالك من الموقع اإللكتروني في أي وقت ،بشرط أال تزيل أكثر من
يومًا يجوز لنا إزالة العمل أو إنهاء حسابك وف ًقا
قبل اإلزالة بمدة
يومًا دون تقديم إشعار خطي مسبق إلى
أكبر ،في أي فترة طولها
لتقديرنا الخاص دون إشعار مسبق
التزامات التعويض ستتحمل تعويضنا وتعويض الشركات التابعة لنا وفروعنا ومراقبينا ووكالئنا وموظفينا وشركائنا والجهات الممنوحة التراخيص
لها والجهات المانحة للتراخيص لدينا عن أي دعوى أو مطالبة أو خسارة أو تلف ،بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة ،ناتجة عن المحتوى الخاص بك أو
متعلقة به ،أو ناتجة عن استخدامك للخدمات أو البرامج أو انتهاكك للشروط يحق لنا إدارة الدفاع عن أي دعوى أو إجراء أو مسألة تخضع لتعويض من
قِبلك باالستعانة بمحام نختاره نحن وسوف تتعاون بشكل كامل معنا في الدفاع ضد أي دعوى أو إجراء أو مسألة من هذا القبيل أي مبلغ يكون أو قد يكون
مستح ًقا لك بموجب القسم الوارد أعاله يمكن تعويضه وتخفيضه بأي مبلغ تملكه بموجب التزامات التعويض التي تنص عليها هذه الوثيقة ،دون طلب أو
إشعار بذلك
إنهاء الشروط واستمرارها
اإلنهاء يجوز لنا إنهاء هذه الشروط اإلضافية أو إزالة أي عمل أو تعليق حسابك دون إشعار مسبق ولن نتحمل أي التزام بالدفع لك في حالة إنهاء هذه
بغرض أساسي هو زيادة عدد تنزيالت المحتوى بشكل
الشروط اإلضافية لسبب على سبيل المثال ،ال يجوز لك تنزيل محتوى
مصطنع من جانب مساهم معين أو لغرض أساسي هو زيادة الدفعات بشكل مصطنع ويجوز لك إنهاء هذه الشروط اإلضافية في أي وقت مع تقديم إشعار
يومًا على األقل عبر البريد اإللكتروني  . support@adobe.com-contributorسنبذل جهو ًدا معقولة إلزالة أي عمل قمت
خطي سابق بمدة
بإزالته من موقعنا اإللكتروني من المواقع اإللكترونية ألي من الشركات التابعة لنا بما في ذلك المواقع اإللكترونية ذات العالمات التجارية المشتركة في
يومًا بعد إزالة العمل من موقعنا اإللكتروني قبل إنهاء هذه الشروط اإلضافية أو إزالة عملك من المواقع اإللكترونية الخاصة بأي من
غضون
الشركات التابعة لنا ،قد يستمر مستخدمونا في الحصول على تراخيص جديدة لعملك

وستظل األقسام
تأثير اإلنهاء يجوز لنا االستمرار في استخدام العمل ألغراض األرشفة وألغراض مرجعية فقط أو كما هو مذكور في هذا القسم
سارية بعد إنهاء هذه الشروط اإلضافية ستظل أي تراخيص مُمنوحة
لديها أي التزامات للدفع و و و و
إذا كانت
و و
لمستخدمينا أو لنا قبل تاريخ اإلنهاء أو قبل إزالة أي عمل من الموقع اإللكتروني سارية بعد إنهاء هذه الشروط اإلضافية وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن
للمستخدمين الذين تسمح لهم اتفاقيات المستخدم بالترخيص وامتالك نسخة عمل كمؤلف مثال نموذج معاينة تحويل ذلك الترخيص إلى ترخيص
استخدام سوف نوفر الدفع كما هو مذكور في القسم مقابل أي رسوم ترخيص نحصل عليها فيما يتعلق بالعمل بعد إنهاء هذه الشروط اإلضافية
أحكام متفرقة
العالقة إذا كنت تقيم في الواليات المتحدة ،فإن عالقتك تكون مع
الواليات المتحدة ،فإن عالقتك تكون مع شركة

المراسالت أنت تقر بأن
والطرق الفعالة لنا للعمل معًا

وهي شركة أمريكية وإذا كنت تقيم خارج
 ،وهي شركة كندية

قد تتصل بك عبر البريد اإللكتروني من أجل التواصل معك فيما يتعلق باحتياجات المحتوى الخاص بـ

