شروط
تاريخ التحديث األخير ،يونيو

اإلضافية
تحل محل جميع اإلصدارات السابقة

تحكم هذه الشروط اإلضافية تنزيل أي محتوى (وفقًا لما هو ُمعرف أدناه) ألغراض توضيحية ،وهي ُمضمنة باإلشارة في شروط استخدام Adobe
العامة ("الشروط العامة") الموجودة على ( www.adobe.com/go/termsيُشار إلى هذه الشروط اإلضافية والشروط العامة مجتمعةً باسم
"الشروط") .سواء قمت بتنزيل أي محتوى نيابة عنك أو نيابة عن صاحب العمل ،فإنك تقر وتضمن أن لديك السلطة القانونية الكاملة إللزام صاحب
عملك .إذا لم تكن لديك السلطة القانونية الالزمة أو إذا لم تقبل هذه الشروط أو توافق عليها ،فال تقبل هذه الشروط وال تستخدم المحتوى .وتجدر اإلشارة
إلى أن المصطلحات المميزة غير ال ُمعرفة هنا لها نفس المعني كهذه الشروط ال ُمعرفة به في الشروط العامة.

المحتوى هو أي خطوط ،أو صور فوتوغرافية ،أو نص برنامج تجريبي ،أو رسوم توضيحية ،أو رسوم متحركة ،أو
في هذه الشروط اإلضافية
 ،أو خطوط إلكترونية ،أو أفالم أو لقطات فيديو ،أو مواد تخص جهات خارجية ،أو التمثيل المرئي الذي يتم إنشاؤه بصريًا ،أو إلكترونيًا ،أو
ملف
مواد الجهات الخارجية وهي المواد
رقميًا أو بأي وسيلة أخرى أو في أي وسيلة إعالمية أو غيرها من المواد التي تقوم بتثبيتها مع أي مواد مرفقة؛ و
والتي يتم دمجها في المحتوى ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،الموسيقى وكلمات األغاني والصور
المملوكة ألطراف أخرى غير
الفوتوغرافية ولقطات الفيديو وجميع الملفات المرتبطة بها
شروط الترخيص القياسية نمنحك بموجب هذا ترخيصًا غير حصري وغير قابل للتحويل في جميع أنحاء العالم باستخدام المحتوى لألغراض
المسموح بها كما هو موضح أدناه وما لم يكن النشاط أو االستخدام في نطاق األغراض المسموح بها ،فال يمكنك القيام به وكما هو متعارف عليه بين
ستكون صاحبة حقوق النشر للمحتوى كما ستكون الجهة الخارجية صاحبة
 ،فإن
أي جهة خارجية يتم دمج مادتها في المحتوى ومع
بكامل الحقوق ،واالمتيازات ،وحقوق الملكية في كل أنحاء العالم وجميع حقوق
تحتفظ
حقوق النشر لمواد الجهة الخارجية المقدمة إلى
النشر والملكية الفكرية ال ُمضمنة في المحتوى كما سيحتفظ كل طرف يملك مواد الجهة الخارجية بكامل الحقوق ،واالمتيازات ،وحقوق الملكية في كل
أنحاء العالم وجميع حقوق النشر والملكية الفكرية ال ُمضمنة في مادة الجهة الخارجية ال يجوز لك إزالة إخطارات حقوق النشر الواردة في المحتوى أو
تعديلها
استخدامات الترخيص المسموح بها
يجوز لك استخدام المحتوى ألغراض التوضيح والتدريب فقط ضمن االستخدامات المسموح بها كما هو موضح أدناه للتوضيح ،ال يجوز لك
استخدام المحتوى في المنتجات إلعادة بيعها ،أو ترخيصها ،أو غير ذلك من عمليات التوزيع ،أو التسويق ،أو اإلعالن عن المنتج يُعد أي استخدام
للمحتوى في غير األغراض المسموح بها انتها ًكا لحقوق النشر
قيود المكان يجوز لك استخدام المحتوى فقط في األغراض المنصوص عليها في القسم ج أدناه ،كما يجوز لك نقل ملفات فردية تحتوي على
المحتوى إلى العمالء ،أو الطابعات ،أو موفري خدمة اإلنترنت بغرض المشاركة في االستخدامات المسموح بها ،بشرط عدم أحقية هذه األطراف في
الحصول على أي حقوق أخرى أو إضافية الستخدام المحتوى ،وكذلك ال يجوز الوصول إلى المحتوى أو استخراجه من أي ملف تقوم بتوفيره يجوز لك
تثبيت المحتوى واستخدامه في موقع واحد فقط في كل مرة ،وبالرغم من الخضوع لالستخدامات المحظورة وهذه الشروط اإلضافية ،يحق لك االستفادة من
األغراض المسموح بها لعدد غير محدود من المرات يجوز لك نقل المحتوى وأرشيفاته بشكل مادي من موقع إلى آخر ،وفي تلك الحالة يمكنك استخدام
المحتوى في الموقع الجديد بدالً من ذلك إذا دعت الحاجة إلى وجود المحتوى في أكثر من موقع أو الوصول إليه من قِبل ما يزيد عن أكثر من شخص
واحد ،فيجب عليك تثبيت المحتوى لكل مرة استخدام يجوز لك عمل نسخة واحدة من المحتوى بمفردها ألغراض النسخ االحتياطي ،ويجب عليك إعادة
إصدار جميع إخطارات الملكية في هذه النسخة االحتياطية المفردة
ضمن االستخدامات المسموح بها
االستخدامات المسموح بها وفقًا للقيود الموضحة في االستخدامات المحظورة أدناه ،تُعد اإلجراءات التالية ِ
للمحتوى
التوضيح ،بما في ذلك التوضيحات المباشرة ،والمسجلة والتوضيحات عبر اإلنترنت ،لمنتجات
أ-
أو الترخيص ؛

مع المنتج الخاص بك أي ليس إلعادة البيع

مع منتجاتك أو بدونها إذا تم استخدام المحتوى لتسهيل الدورة التدريبية ،فقد يتم نقل
ب -المواد التدريبية المع ّدة لتوضيح كيفية استخدام منتجات
ملفات المحتوى الفردية إلى جهاز آخر أثناء الجلسة التدريبية ويجب إزالتها و أو إتالفها عند انتهاء الجلسة التدريبية ؛ و
ت-

أي استخدامات أخرى وافقت عليها

مسبقًا وخطيًا

محظورات الترخيص ال يجوز لك القيام بأي شيء مع المحتوى غير المسموح باستخدامه صراحةً في القسم السابق لمزيد من التأكيد ،فيما يلي قائمة
غير حصرية على االستخدامات المحظورة ال يجوز لك القيام بالتالي
استخدام المحتوى في أي تطبيقات تهدف إلى إعادة البيع ،سواء أكان ذلك مع االتصال باإلنترنت أو بدونه ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر،
 ،وقوالب تصميم الكتيبات
قوالب الموقع اإللكتروني ،وقوالب
استخدام المحتوى أو عرضه على مواقع إلكترونية أو اختصاصات محلية أخرى مصممة لتدعو إلى أو تشتمل على البيع التجاري لمنتجات أو
وخدماتها؛
خدمات غير منتجات
استخدام المحتوى في أي ملصقات مطبوعة على ورق ،أو قماش أو أي وسيلة أخرى أو غيرها من المواد إلعادة البيع أو الترخيص أو أي توزيع
آخر للحصول على الربح؛
استخدام أي جزء من المحتوى كجزء من عالمة تجارية ،أو عالمة تصميم أو اسم تجاري أو اسم شركة أو عالمة خدمة أو شعار؛
دمج المحتوى في أي منتج بطريقة تؤدي إلى إعادة توزيع المحتوى أو إعادة استخدامه أو توفيره بخالف ذلك على نحو يم ّكن أي شخص من
استخراج المحتوى أو الوصول إليه أو إعادة إنتاجه كملف إلكتروني؛
أو تُعد في نظر القانون المعمول به طريقة إباحية ،أو مثيرة للشهوة أو غير أخالقية ،أو مخالفة ،أو
استخدام المحتوى بطريقة تعتبرها
مشوهة للحقيقة ،أو تشهيرية بطبيعتها ،وإال فسيكون ذلك مسيئًا إلى الشخص أو الملكية الواردة في المحتوى؛
التي تدفع شخصًا عاقالً إلى االعتقاد بأن مثل هذا الشخص يستخدم
استخدام أو عرض أي محتوى يميز نموذجًا أو شخصً ا معينًا بإحدى الطرق
التي تصور شخصً ا ما في موضوع يحتمل أن يكون
أو يؤيد شخصيًا أي عمل ،أو منتج أو خدمة أو قضية أو سبب أو جمعية أو أي مسعى آخر؛ أو
حساسًا ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،مشكالت الصحة النفسية والجسدية ،والمشكالت االجتماعية واألنشطة أو الميول الجنسية المضمنة،
وتعاطي المخدرات والجريمة واإلساءة النفسية أو الجسدية واألمراض أو أي موضوع آخر من المحتمل بدرجة كبيرة أن يكون مهينًا أو مسيئًا ألي شخص
يرد في المحتوى؛
إلى الحد الذي يتم تضمين التعليمة البرمجية للكائن ضمن المحتوى ،أو الهندسة العكسية أو فك أو تفكيك أي جزء من كود هدف مثل ذلك؛
الترخيص الفرعي للمحتوى أو الحقوق الممنوحة ،أو إعادة بيعها أو تأجيرها أو إقراضها أو تعيينها أو منحها أو نقلها أو توزيعها بموجب هذه
الشروط اإلضافية؛
استخدام المحتوى أو عرضه في تنسيق إلكتروني مما يم ّكن عملية تنزيله أو توزيعه عبر األجهزة المحمولة أو مشاركته عبر ترتيب نظير إلى نظير
أو ترتيب مشاركة ملفات مماثلة؛ أو
استخدام المحتوى ألغراض تحريرية دون تضمين االعتماد التالي المقترن بالمحتوى

