اإلضافية  Adobe Acrobat Signرشوط استخدام
.تاري خ الرسيان  15يوليو . 2022تحل محل جميع اإلصدارات السابقة
العامة "( ر
الشوط العامة )"الموجودة عىل  Adobeوهي ُمضمنة باإلشارة في رشوط استخدام  Adobe Acrobat Sign،تحكم هذه ر
الرسوط اإلضافية استخدام
ر
ر
ر
ُ(يشار إىل هذه الرسوط اإلضافية والرسوط العامة مجتمعةي باسم "الشوط ").وتجدر اإلشارة إىل أن المصطلحات www.adobe.com/go/terms_ae
ر
المعرفة هنا لها نفس المعني ُ
الممية غيي ُ
الرسوط العامة .تكون اإلشارات إىل "الخدمات "في هذه ر
المعرفة به في ر
ن
اإللكي يونية م ي
الرسوط اإلضافية لخدمات التوقيع
Adobe Acrobat Sign.
.التعريفات

1.

الن ّ
سجلناها بخصوص سيي عمل التوقيعات من مستند ر
إلكيوني معيي تمت معالجته باستخدام" 1.1
سجل التدقيق "مصطلح يشيي إىل بعض المعلومات ر ي
ر
الخدمات ".قد يتضمن سجل التدقيق تاري خ ووقت إنشاء مستند إلكيون ،أو إرساله ،أو توقيعه أو رفضه أو تعديله ،أو الموقع الجغرافي لمستخدم نهاني كما"
.هو محدد بواسطة المتصفح أو الجهازي
والن تقوم أنتي أو المستخدمون النهائيوني باستيادها إىل الخدمات أو" 1.2
بيانات العميل "مصطلح يشيي إىل أي بيانات أوي معلومات غيي مقدمةي من ِقبلنا ر ي
.إرسالها عيي حسابك
ر
اإللكتون "مصطلح يشيي إىل أي مستند تم تحميله أو استياده في الخدمات" 1.3
.المستند
المستخدم النهان "مصطلح يشيي إىل أي فرد أو رشكة ر
تتلق ،أو تقوم بمراجعة أو قبول أو توقيع أو إرسال أو تفويض إجراءات إىل جهة خارجية ،أو تتفاعل" 1.4
.مع الخدمات
والذي تم إنشاؤه بواسطة  Adobe،التقرير "مصطلح يشيي إىل أي عرض بياني أو رقمي لبيانات العميل يحتوي عىل تصميم وشكل وأسلوب خاص ر
برسكة" 1.5
.الخدمات ،بما في ذلك سجالت التدقيق
ر
المعاملة "مصطلح يشيي إىل كل مرة يتم فيهاي إرسال مستند ر
اإللكيونية ذات الصلة تصل إىل  10ميغابايتي أو 1.6 "100
إلكيون ،أوي مجموعة من المستندات
ر
 VIP.صفحة إىل مستخدم نهاني عيي الخدمات .تعتيي المعامالت مواد استهالكية كما هو موضح في شوط
 http://www.adobe.com/go/vip-terms_ae.الموجودة عىل  Adobe Value Incentive Planتعني بنود ر
وشوط " VIPرشوط" 1.7
.المدة واإلنهاء

2.

الرسوط .باإلضافة إىل حقوق اإلنهاء المحددة في ر
حن يتم إنهاؤها من ِقبلك أو من جانبنا كما هو منصوص عليه في ر
ستنطبق هذه ر
الرسوطي 2.1
الرسوط اإلضافية ر ي
ُ
ّ
ر
.العامة ،يجوز لنا إنهاء هذه الرسوط اإلضافية إذا تبيي لنا بمحض إرادتنا أنه يتم استخدام حسابك في الخدمات من ِقبل أي جهات خارجية غيي مرصح بها
ستبق ر
،باإلضافة إىل رشوط "الرسياني بعدي إنهاءي العقد "المذكورة في ر
الرسوط الخاصة بالمدة واإلنهاء ،والتخزين ،واالحتفاظ ببيانات العمالءي 2.2
ري
الرسوطي العامة،
.والشهادات الرقمية ،ر
ر
والياماتك فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية للمستخدميي النهائييي سارية بعد أي انتهاء هذهي الرسوط اإلضافية أو إنهائها
3.

.المعلومات الشخصية للمستخدمي النهائيي
ُ
ر ُ
الن تستخدم وتقدم فيما يتعلق بالخدمات .يجبي 3.1
مسؤولياتك .بيننا وبينك ،تتحمل وحدك مسؤولية جميع المعلومات الشخصية للمستخدميي النهائييي ي
:عليكي
االمتثال لجميع قوانيي ولوائح حماية البيانات والخصوصية المطبقة عىل المعلومات الشخصية للمستخدميي النهائيي ،بما في ذلك الحصول عىل الموافقةي )(A
والحفاظ عليها ،عند االقتضاء؛ي
حمايتناي وتعويضنا ودفع الرصر عنا في مواجهةي أي مطالبةي أو دعوى قضائية أو إجراء قانوني ضدنا من ِقبل جهة خارجية أو أحدي المستخدميي النهائييي فيماي )(B
.يتعلق بأي إجراءات أو عمليات حذف فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية للمستخدميي النهائييي
المعلومات الشخصية الحساسة للمستخدمي النهائيي .ال ينطبق قسم المعلومات الشخصية الحساسة من ر
الن 3.2
الرسوط العامة عىل محتويات الملفات ر ي
:تقوم بتحميلها أو معالجتها باستخدام الخدمات .فيما يتعلق باستخدامك للخدمات
الن تحكم معالجة المعلومات الشخصية الحساسة .يجوز لنا ،بصفتنا موف ير )(A
تتحمل أنت وحدك مسؤولية االمتثال ألي قوانيي ولوائح الخصوصية الساريةي ر ي
الخدمة ،توفيي بعض الوظائف داخل الخدمات لمساعدتك عىل االمتثال للمتطلبات ،لكنك تتحمل مسؤولية تنفيذ الوظائف المتوافقة؛ي
المشار إليه باالختصار( أنتي وحدكي المسؤول عن االمتثال لقانون حمايةي خصوصية األطفال عىل ر
عند االنطباق ،بما في ُ "COPPA")،
اإلنينت لعام (B) 1998
ر
ذلك عدم جمع المعلومات من األطفال دون سن الثالثة عرسة دون الحصولي عىل موافقة الوالدين أوال؛ي
ً
يجب عليك عدم قيامك بالجمع أو المعالجة أو التخزين ألي معلومات صحية محمية ،ر
إلكيونية أو غيي ذلك ،وفقا للقانون المتعلق بإمكاينية نقل التأميي )(C
؛ي Adobeما لم تكن قد أبرمت اتفاقية رشيك تجاري مع  (HITECH)،وتكنولوجيا المعلومات الصحية للصحة االقتصادية والرسيرية ) (HIPAAالصحي والمساءلة
استخدام  PCI DSSعند االنطباق .تحظر معاييي  (“PCI DSS”)،تتحمل أنت وحدك مسؤولية االمتثالي لمعاييي أمان البيانات في صناعة بطاقات الدفع )(D
الخدمات لتخزين بيانات المصادقة الحساسة ،بما في ذلك قيمة أو رمز التحقق من البطاقة بعد التفويض ،ر
حني إذا تم تشفيها .المصطلحات المميةي في هذيا
ُ
ّ
 PCI DSS.القسم معرفة في

ر
رسائل بريد ر
اإللكتون إىل المستخدمي النهائيي .ترسل 3.3
التيد
إلكيوني خاصة بالمعامالت إىل المستخدميي النهائييي فيما يتعلق بالخدما ي
ت  Adobeرسائل ر
ر
.نيابة عنك وباسمك بصفة وكيل لك .تتحمل وحدك مسؤولية رسائل الييد اإللكيوني هذه ومحتوياتها
.منح ر
التخيص

4.

ً
منح ر
ً
فية ر
الرسوط المعمول بها وسداد الرسوم ،فإننا نمنحك ،خالل ر
وفقا المتثالك لجميع ر
ترخيصا غيي قابل للتحويل وغيي 4.1
اليخيص،
التخيص إليك .
ً
ً
داخليا في عملك ،فقط الستخدامك الخدمات
وعالميا ب ( :أي )الوصول إىل الخدمات من خالل الواجهات القابلة للتطبيق؛ (ب )استخدام وتوزي ع التقارير
حرصي
.لعملياتك الداخلية
ترخيص باسم المستخدم .ما لم تحدد مستندات المبيعات المعمول بها حد معاملة آخرُ ،يسمح لكل مستخدم مرخص بإرسال ما يصل إىل  150معاملة خالل A.
شهرا .يتم تجميع المعامالت لحساب عميل معيي بيي جميع المستخدميي المرخصي لهم ،وال يتمي نقلهاي من ر
كل ر
فية ترخيص مدتهاي ً 12
فية ترخيص مدتها 12
ر
ً
.شهرا إىل الفية التالية
ترخيص المعامالت .بالنسبةي للعمالء الذين يقومون ر
باليخيص عىل أساس كل معاملة ،سيتم منح العميل حق الوصول إىلي الخدمات والمعامالت المرخص ية B.
ر
ر
فية ر
خالل ر
ً
مقدما رشاء أي معامالت أخرى يتم استخدامها خالل فية اليخيص بما يتجاوز المعامالت المرخصة" .المعامالت المرخصةي "تعني
اليخيص ،ويجب
ر
ر
النر
ر
الن حصل العميل عىل ترخيص الستخدامها خالل فية اليخيص .ويوافق العميل عىل أن كمية المعامالت المرخصة هي كمية المعامالت ي
كمية المعامالت ي
فية ر
اليخيص .وإذا تجاوز االستخدام الفعىلي المعامالت المرخصة خالل ر
فية ر
يخطط الستخدامها خالل ر
اليخيص ،يحق للعميل تقديم طلب إلجراء معامالتي
.إضافية
ر
اشياك في الخدمات "( ر
االشتاك الحكوم .بالنسبة للعمالء الحكومييي الذين لديهم ر
ل أي مستخدميي C.
اشياك حكومي)" ،يجوز استخدام المعامالت من ِقب ي
ر
الن يمكن استخدامها خالل مدةي
االشياكات الحكومية ،ولكل منها حد أقىص معيي من المعامالت ر ي
مرخصيي داخل مؤسستك .ت يوجد مستويات مختلفة من
اشياكك .خالل كل مدة ر
ر
ف
ي لغة ي
ىص من المعامالت عىل النحو المحدد في وثائق المبيعات المعمول بها .بغض النظر عن أ ي
حن الحد األق ي
اشياك ،يمكنك إرسال ر ي
ر
.يتم تجميع المعامالت لحساب عميل معيي بيي جميع المستخدميي المرخص لهم  VIP،شوط
،منح ر
ً
فية ر
والرسكات التابعة لنا ،خالل ر
ً
التخيص منك .إنك تمنحنا ر
عالميا غيي حرصي وبدون حقوق ملكية الستخدام بيانات العميل 4.2
ترخيصا
اليخيص،
ً
ونسخها ،وإرسالها ،وترخيصها فرعيا ،ونمذجتها ،وفهرستها ،وتخزينها ،وعرضها ،فقط بالقدر الالزم لتوفيي الخدمات والتقارير لك وممارسة حقوقنا بموجبي
ً
ً
ً
الرسوط .كما تمنحنا نحن ر
ر
وعالميا وبدون حقوق ملكية الستخدام أي معلومات مجهولة المصدر مشتقة من
ودائما
ترخيصا غيي حرصي
والرسكات التابعة لنا
ر
ر
وإرسالها ،ونرسها ،وعرضها ،وتوزيعها ،وتجميعها (بما في ذلكي دمجهاي مع بيانات مماثلةي لعمالء آخرين لنا أو للرسكات التابعة لنا)
استخدامك للخدمات ،ونسخها ،ي
.ال تتضمن هذه البيانات المجهولة معلومات شخصية عنك أو عن المستخدميي النهائييي أو أي بيانات مستمدة من محتويات مستند ر
إلكيوني
ل خاص في بلد محظور ،فال ُيسمح لك باستخدام  Adobeقيود الخدمة اإلقليمية .ما لم ُي ّ
رصح من ِقبل 4.3
في أي دول ية  Acrobat Signباالستخدام بشك ي
.محظورة" .الدولة المحظورة " ُيقصد بها اليي الرئيسي للصيي وروسيا وأي دولة أخرى حيث يتم تقييد الوصول أو االستخدام بموجب القوانيي المحلية
استخدام العميل .يجوز لك استخدامي الخدمات ألغراضك التجارية فقط ولن تكون كلمة المرور الخاصة بك للخدمات متوفرة ألي جهة خارجية .أنت 5.
توافق عىلي أني وصولكي إىل الخدمات واستخدامك لها يخضع لقوانيي وسياسات ولوائح البلداني والمناطق والصناعات الفردية ،وأنك مسؤولي عن ر
االليام بتلك
ر
اإللكيونية وقابلية شيانها
.القوانيي والسياسات واللوائح .أنت توافق عىل أنك ستعتمد عىل مستشار قانوني مستقل لتحديد قانونية التوقيعاتي
ر ً
وطا بقبول كل مستخدم نهاني ر
الن يتم تقديمها عند استخدام 6.
لرسوط االستخدام ر ي
رشوط وأحكام المستخدم النهان .يكون استخدام الخدمات مرس
ً
ىل
ع ي
حالياي
الموجودة
المستهلك
وموافقة
إفصاح
رشوط
تشمل
قد
ري
والن
الخدمات،
http://secure.echosign.com/public/static/consumerDisclosure.jsp.
.تخزين بيانات العميل واالحتفاظ بها .سنقوم بتخزين بيانات العميل طالما أني حجم هذا التخزين ال يتجاوز مقدار التخزين المسموح به لحسابك ،إن وجدي 7.
يجوز لنا فرض حدود معقولة عىل استخدام وتخزين بيانات العميل ،مثل الحدود المتعلقة بحجم الملف ،ومساحة التخزين ،وحدود تقنية أخرى .قد يتم حذفي
ً
ً
بيانات العميل إذا فشلتي في دفع الرسوم المستحقة ،أو إذا اقتىصي القانون ذلك .في حالة قمنا بحذف بيانات العميل وفقا لهذا القسم ،سنستخدم جهوداي معقولة
ً
ر
تجاريا للسماح لك بنقل بيانات العميل من الخدمات ،ما لم يحظر القانون ذلك .أنت توافق عىل أنك تتحمل وحدك مسؤولية االليام بجميع القوانيي واللوائحي
.المعمول بها لالحتفاظ بالمستندات ،بما في ذلك أي واجب لتقديم ِإشعار إىلي جهات خارجية بشأن االحتفاظ بالمستندات أو حذفها
.أمان العميل واألداء

8.

مسؤولياتك .تتحمل أنت مسؤولية تهيئة واستخدام ميات أمان الخدمات للوفاء ر
بالياماتك تجاه المستخدميي النهائييي بموجبي قوانيي ولوائح الخصوصيةي 8.1
ر
ر
ر
الن يتم تييلهاي
الن يتم إرسالها إىل المستخدميي النهائييي من الخدمات أو ي
اإللكيونية ي
واألمان وحماية البيانات المعمول بها .أنت مسؤول عن أمان المستندات
ر
الن يتم نقلها إىل نظام غيي تابع ل
عيي مية تكامل للخدمات .نحن لسنا مسؤوليي عن األضار الناجمة عن الوصول غيي المرصح به إىل  Adobeمن الخدمات أو ي
حسابك أو إىل محتواك إذا أخفقت في ر
االليام بإنشاء وإدارة كلمة مرور آمنة ،وممارسات حماية حسابك .سنحتفظ بضمانات إدارية ومادية وتقنية معقولةي تجارًييا
ر
.للمساعدة عىل حماية أمان وشية وسالمة محتواك الذي يخضع لرقابتنا المباشة ضمن الخدمات
 https://www.adobe.com/trust/compliance/complianceشهادات االمتثال .يمكن العثور عىل شهادات االمتثال الخاصة بالخدمات عىل 8.2ً
أو موقع الويب التاىلي له .إذيا كان يلزم معالجة محتواك أو تخزينه وفقا لمتطلبات شهادات أو معاييي أو لوائح االمتثال المحددة ،فال يجوز لك استخدا يم list.html
ت
الخدمات إال لمعالجة هذا المحتوى أو تخزينه إذا كانت شهادات أو معاييي أو لوائح االمتثال المطلوبة مدرجة في موقع الويب المذكور أعاله .بالنسبة إىل شهادا ي
االمتثال أو المعاييي أو اللوائح المدرجة ،يمكن استخدام الخدمات أو تكوينهاي بطريقة تساعدكي عىل الوفاء ر
بالياماتك القانونية ،بما في ذلك عىل سبيل المثال ال
الحرص ،من حيث صلتها باستخدام موفري الخدمات .تتحمل أنت وحدك مسؤولية (أ )التحقق من استيفاء الخدمات واستخدامك لها لجميع المتطلباتي
.المنطبقة عليك وعىل المحتوى الخاص بك وحاالت االستخدام و(ب )االمتثال ألي ر
اليامات قانونية تنطبق عىل المحتوى الخاص بك واستخدامه

ُ ِّ
الموقعي المتمتين .إذا كنت تستخدم أساليب المصادقة المستندة إىل المعرفة أو الهاتف أوي الهوية الحكومية "(أساليب مصادقةي 8.3
طرق مصادقة
ُ ِّ
ُ ِّ
الموقعيي المتميين)" ،فأنت تدرك أن أساليب مصادقة الموقعيي المتميين هذه ليست مخصصة لحاالت االستخدام المنظمة ،وتوافق عىل أنك تتحملي
ُ ِّ
.وحدك المسؤولية عن التأكيد عىل أن أي أسلوب مصادقة للموقعيي المتميين مناسب لحالة االستخدام المقصودةي لديك
إلنشاء خطة إلدارة أي طفرات في الطلب عىل موارد النظام نتيجة الستخدامك "(الطفرات ").في حالة عدم  Adobeالتقليل  .أنت توافق عىل العمل مع 8.4
.قد تقلل المعامالت الخاصة بك أو تضعها عىل قائمة االنتظار إلدارة أي من هذه الطفرات  Adobeوجود مثل هذا التعاون ،فإنك توافق عىل أن

تطبق  PDFالشهادات الرقمية .قد تتضمن الخدمات تقنية تسمحي لك بتطبيق التوقيعات الرقمية عىل مستندات 9.
من خالل استخدام الشهادات الرقمية ِ .
ً
ل عىل سالمتها وأصلها من خالل استخدام الشهادات الرقمية المملوكة ر
لرسكة  PDFالخدمات أيضا توقيع شهادة عىل مستندات
ي  Adobe.كدلي ي
ال يجوز لك أل ي
ي
غرض من األغراض الوصول إىل هذه الشهادات أو مفاتيح التشفيي المقابلة الخاصة بها أو محاولة الوصول إليها أوي التحايل عليها أو التحكم فيها أو تعطيلها أو
.التالعب بها أو إزالتها أو استخدامها أو توزيعها
ر
اإللكيون ،فإن األقسام  Aadhaar e-signفي الهند وتستخدم خدمات  Acrobat Sign Solutionsإذا كنت أحد عمالء  Aadhaar e-sign.خدمات 10.
للتوقيع
 Acrobat Sign Solutions.إىل  10.3ستنطبق عىل استخدامك ل 10.1
الرسكة التابعة لهاي(  Adobeتوفري  Acrobat Sign Solutions،ر
النهائيي ) Adobe Indiaمني خالل ر
باليامن مع استخدامكي ل 10.1
ي
الخيار لك ولمستخدميك
ر
ر
اإللكتون  Aadhaar e-signخدمات"(  Aadhaar e-KYCلمصادقة توقيعاتكم اإللكيونية باستخدام خدمات
 ").للتوقيع
الن تحكم استخدام خدمات  Aadhaar e-signإذا ر
ر
اإللكيون ،فإن البنود ر
اخيت استخدام خدمات 10.2
والرسوط ر ي
للتوقي يع  Aadhaar e-signللتوقيع
ر
: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/Services-Terms-Adobe-Signاإللكيون ،والمتوفرة هنار
ً
اإللكتون  Aadhaar e-signرشوط خدمات"( Aadhaar-en_IN_20200902.pdf
تلقائيا دون أي إجراءات أخرى من جانب ")،للتوقيع
سيتمي تطبيقها
ر
وتتحملي أنت المسؤوليةي عن أي بياناتي  Adobe India.للتوقيع اإللكيوني من اتفاقيةي منفصلة بينك وبيي  Aadhaar e-signأي طرف .ستتألف رشوط خدمات
ر
اإللكيوني .في حالةي وجودي أي تعارضي  Aadhaar e-signتدخلها أنتي أو المستخدموني النهائيوني لديك أو توفرونها أوي تستخدمونهاي فيما يتعلق بخدمات
للتوقيع
ر
ر
الرسوط ر
الن ستنطبق مني منطلقي  Aadhaar e-signللتوقيع اإللكيون ،فإن رشوط خدمات  Aadhaar e-signبيي ر
وشوط خدمات
للتوقيع اإللكيوني هي ر ي
ر
اإللكيوني  Aadhaar e-signصلتها باستخدامك لخدمات
.للتوقيع
وتقع عىل عاتقك مسؤولية تحديد اإلشعارات والموافقات والضوابط المطلوبة لالمتثال للقوانيي أو المعاييي أو اللوائح أو ر
الن ق يد تكون عليك 10.3
االليامات ر ي
االليامات تلك ،ر
تجاه المستخدميي لديك .وتشمل ر
االليامات الناشئة بموجب (أ )قانون تكنولوجيا المعلومات (الهندي) 2000 ،وأي تعديالت أو بدائل له؛ و(ب)
ّ
ر
التسليم المستهدف لإلعاناتي المالية وغيهاي(  Aadhaarمرسوع قانوني حماية البيانات الشخصية( 2019 ،بمجردي سنهي )وأي تعديالتي أو بدائل له؛ وي(ج )قانون
(المصادقة )لعام  ،2016أو أي تعديالت أو بدائل لها ي؛ و(د )جميع اإلرشادات والتوجيهات  Aadhaarمن اإلعانات والمزايا والخدمات )لعامي  ،2016ولوائح
 Aadhaar e-signوالسياسيات واألدلة المعمول بها الصادرة عن سلطة التعريف الفريدة في الهند والمراقب الماىلي للسلطات المصدقة فيما يتعلق بخدمات
ر
اإللكيوني
.للتوقيع
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