شروط االستخدام الخاصة بـ Adobe Developer
 .تلغي هذه الشروط جميع اإلصدارات السابقة (بما في ذلك اإلصدارات السابقة من الشروط الخاصة باستخدام
تاريخ آخر تحديث :يوليو،
المطورين واتفاقية  Adobe Exchangeوالشروط اإلضافية لـ  )Adobe Developerوتحل محلها في مجملها.
ِّ
.

اتفاقيتك مع .Adobe

إن شروط االستخدام الخاصة بـ ( Adobe Developerهذه "الشروط") هي اتفاقية قانونية تُبرم بينك ("أنت" أو " ما يخصك") وشركة
 "Adobe"( Adobeأو "نحن" أو نا" أو "الخاصة بنا") تحكم استخدامك ( ) لمواقع  Adobe Developerالموجودة على
( https://developer.adobe.comبما في ذلك  Developer Consoleالموجودة على الموقع اإللكتروني
 )https://developer.adobe.com/console/homeوموقع  Adobe Exchangeومدخل ال ُمنتِّج الموجود على
للمطورين نوفرها لك.
( https://exchange.adobe.com/ )2وأي أدوات
ِّ
إذا كنت مقي ًما في أمريكا الشمالية (بما في ذلك الواليات المتحدة وكندا والمكسيك ،وأراضي ومستعمرات الواليات المتحدة ،والقواعد
العسكرية للواليات المتحدة أينما وجدت) ،فإن عالقتك تكون بشركة  ،.Adobe Incالكائنة في الواليات المتحدة ،وتخضع الشروط لقانون
كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية ،ما لم تكن األولوية للقانون الفيدرالي للواليات المتحدة ،بغض النظر عن قواعد تعارض القوانين .أما إذا كنت
مقي ًما خارج أمريكا الشمالية ،فإن عالقتك تكون بشركة  ،Adobe Systems Software Ireland Limitedوتخضع هذه الشروط
لقوانين أيرلندا .بالنسبة للعمالء المقيمين في أستراليا ،تعتبر شركة  Adobe Systems Software Ireland Limitedوكيالً معتمدًا لشركة
 .Adobe Systems Pty Ltdوتدخل في هذا العقد بصفتها وكيالً لشركة  .Adobe Systems Pty Ltdويجوز لك التمتع بمزيد من الحقوق
نظرا إلى أن القانون يمنع ذلك.
بموجب القوانين المحلية لديك .ونحن ال نسعى لتقييد تلك الحقوق ً
المطور نيابةً عن شركة ما (معرفة أدناه) ،فإن كلمة "أنت" يُقصد بها
إذا كنت الشخص المسؤول (معرف أدناه) ،أو كنت تستخدم أدوات
ِّ
(شخصك أنت) جنبًا إلى جنب مع شركتك ،وأنت تتعهد وتضمن أنك (شخصيًا) لديك كل الصالحيات الالزمة إللزام تلك الشركة بهذه الشروط.
.

التعريفات.

"المسؤول" يُقصد به الشخص الذي يتولى إدارة خدمات  Adobeوبرامج  Adobeلمستخدمي الشركات في شركتك باستخدام Admin
 Consoleو Developer Consoleأو كليهما.
ُ
الت تسمح للمسؤول بإدارة خدمات  Adobeوبرامج  Adobeالخاصة
" "Admin Consoleيقصد بها واجهة مستخدم إدارة ر
البنامج ي
ر
بشكته.
" "Adobe IDيُقصد به معلومات اسم المستخدم الفريد وكلمة المرور وملف التعريف التي تستخدمها إلنشاء حساب مطور ولتسجيل الدخول
والوصول إلى أدوات المطور.
"خدمات  "Adobeيُقصد بها موقعنا اإللكتروني أو دعم العمالء أو منتديات النقاش أو غيرها من المجاالت أو الخدمات التفاعلية األخرى
والخدمات مثل  .Creative Cloudيخضع استخدام خدمات  Adobeالتفاقية منفصلة بينك وبيننا وبين هذه الشروط.
"واجهة مستخدم تسجيل الدخول إلى  "Adobeيُقصد بها رسم الزر المميز وقالب واجهة شاشة تسجيل الدخول المنفصلة التي توفرها
 Adobeومطلوبة للعرض في واجهة المستخدم كموجه بصري لتسهيل آلية تسجيل الدخول إلى خدمات  Adobeأو بدئها.
"برنامج  "Adobeيُقصد به البرنامج الذي نقوم بتضمينه كجزء من خدمات  ،Adobeباإلضافة إلى أي تطبيقات (بما في ذلك ،تطبيقات
الهاتف المحمول) وملفات النماذج وملفات المحتوى والبرامج النصية ومجموعات التعليمات والوثائق ذات الصلة .يخضع استخدام برنامج Adobe
التفاقية منفصلة بينك وبيننا وبين هذه الشروط.
"عمل (أعمال)  "Adobe Stockيُقصد بها الصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية والصور والمتجهات ومقاطع الفيديو واألصول
ثالثية األبعاد وأصول النماذج وغيرها من األعمال المصورة أو الرسومية المتاحة للترخيص عبر خدمات  Adobe Stockعلى
( stock.adobe.comأو عنوان  URLالالحق) ،أو التي تم تحديدها على أنها أصول .Adobe Stock
"عالمات  Adobeالتجارية" تعني واجهة مستخدم تسجيل الدخول إلى  Adobeوالشارات وأيقونات الميزات والعالمات التجارية الخاصة بـ
 Adobeواألسماء والشعارات والرموز في إرشادات العالمات التجارية وأي عالمات تجارية أخرى نقدمها لك صراحةً بغرض تعزيز توفر برامج
المطور المعتمدة لديك.
"مفتاح  "APIيعني بيانات اعتماد الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ال ُمعينة لبرامج المطور والمرتبطة بمعرف  ،Adobe IDالتي
تستخدمها  Adobeلربط نشاط واجهة برمجة التطبيقات وبرامج المطور والتحقق منهما ومصادقتهما.
"الشارات" يُقصد بها العالمات التجارية (بما في ذلك الشعارات) والرموز والنص الذي تم تحديده كشارة في إرشادات العالمات التجارية.

"إرشادات العالمات التجارية" يُقصد بها أي تعليمات أو إرشادات قد ننشرها أو نقدمها لك فيما يتعلق باستخدامك لعالمات  Adobeالتجارية:
.https://www.adobe.com/legal/permissions/trademarks.html
"الشركة" يُقصد بها مؤسسة أو مجموعة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،شركة أو أي كيان تجاري آخر أو كيان حكومي أو مؤسسة
غير ربحية أو مؤسسة تعليمية.
"مستخدم الشركة" يعني أنك ُمنحت الحق في استخدام برامج  Adobeوخدمات  Adobeوالوصول إليها واستهالكها من خالل الشركة
بموجب إحدى خطط أعمال ( Adobeمثل  Creative Cloudلفرق العمل أو  Creative Cloudللمؤسسات أو .)Document Cloud
"المعلومات السرية" سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو في هيئة رسوم بيانية أو إلكترونية ،يُقصد بها (أ) أي معلومات تصفها Adobe
المطور التجريبية ،بما في ذلك المعلومات التي تخص وجودها وميزاتها ووظائفها
"بالسرية" أو تقر شفهيًا بسريتها في وقت الكشف عنها؛ و(ب) أدوات
ِّ
وأسرارها التجارية وتعليماتها البرمجية للمصدر وأي معلومات أخرى مرتبطة بها ،سواء تم وصفها بالسرية أم ال؛ و(ج) قاعدة بيانات أخطاء
Adobe؛ و(د) أي مناقشات حول الميزات المحتملة أو أي تغييرات في المنتجات؛ و(هـ) مالحظات التقييم واآلراء المستخلصة من مالحظات التقييم؛
و(و) اآلراء الصادرة عن المجالس االستشارية للعمالء ال ُمنظمة من قِّبلنا؛ و(ز) أي واجهات برمجة تطبيقات لم يتم توثيقها علنًا عند منحك حق
الوصول إليها؛ و(ح) أي أعمال مشتقة مما ورد أعاله .ال تتضمن "المعلومات السرية" المعلومات التي ( ) تكون متاحة بشكل عام للجمهور أو تصبح
متاحة بشكل عام في وقت الكشف عنها أو الحقًا دون ارتكاب أي خطأ من جانبك؛ أو ( ) كانت معروفة لك بأنها خالية من أي التزامات تتعلق بالسرية
قبل الكشف عنها من جانبنا؛ أو ( ) أصبحت معروفة لك من مصدر آخر غيرنا بأنها خالية من أي التزامات تتعلق بالسرية؛ أو ( ) تلزم لنشر برامج
المطور نفسها؛ أو ( ) تم تطويرها بشكل مستقل بواسطتك دون استخدام المعلومات السرية.
المطور ،بما في ذلك برامج
ِّ
ِّ
"ملفات المحتوى" يُقصد بها أصول  Adobeال ُمقدمة كجزء من خدمات  Adobeوبرامج  .Adobeما لم يرد نص بخالف ذلك في
صا شخصيًا وغير حصري وغير
المستندات أو التراخيص المحددة (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الشروط اإلضافية) ،فإننا نمنحك ترخي ً
صا غير قابل للتحويل الستخدام ملفات المحتوى إلنشاء استخدامك النهائي (على سبيل المثال ،المنتج أو االستخدام
قابل للترخيص من الباطن وترخي ً
المشتق الذي تم إنشاؤه من قِّبلك) حيث يتم تضمين ملفات المحتوى ،أو اشتقاقاتها ،الستخدامك ("االستخدام النهائي") .يمكنك تعديل ملفات المحتوى قبل
تضمينها في االستخدام النهائي .ال يجوز لك إعادة إنتاج ملفات المحتوى وتوزيعها إال فيما يتعلق باستخدامك النهائي ،ومع ذلك ،ال يمكنك في أي حال
من األحوال توزيع ملفات المحتوى بشكل مستقل ،خارج إطار االستخدام النهائي.
" "Developer Consoleيُقصد بها وحدة التح ُّكم المتاحة على الموقع اإللكتروني:
.https://developer.adobe.com/console/home
المطور" يُقصد بها أي تطبيقات برمجية وبرامج وإضافات وملحقات ومكونات إضافية وغيرها من التقنيات التي تقوم بتطويرها من
"برامج
ِّ
المطور التجريبية") والمصممة بغرض الوصول إلى برامج  Adobeأو خدمات  Adobeأو
"أدوات
(باستثناء
باستخدامها
أو
ر
المطو
خالل أدوات
ِّ
ِّ
تشغيلها بينيًا أو تشغيلها ،أو إلضافة ميزات أو وظائف إلى برامج  Adobeأو خدمات .Adobe
"أدوات المطور" يُقصد بها جميع العناصر والمواد المرتبطة التي قمنا بترخيصها لك لتطوير برامج المطور التي قد نوفرها لك أو لتضمينها
المطور ،على سبيل المثال ال الحصر( ،أ) جميع أدوات تطوير البرامج (" )"SDKالملفات واألدوات والبرامج واألدوات
فيها .تتضمن أدوات
ِّ
المساعدة؛ و(ب) أي مكونات إضافية أو واجهات برمجة تطبيقات أخرى (")"APIs؛ و(ج) مفاتيح API؛ و(د) ملفات الرأس وملفات JAR؛ و(هـ)
نماذج الصور أو األصوات أو األصول المماثلة؛ و(و) نماذج التعليمات البرمجية؛ و(ز) أي وثائق ذات صلة ومواصفات فنية ومالحظات ومواد
توضيحية؛ و(ح) أي تعديالت أو تحديثات أو ترقيات أو نسخ من أي من العناصر السابقة .تتضمن أدوات المطور "أدوات المطور التجريبية" باستثناء
المطور" كل من خدمات  Adobeوبرامج .Adobe
ما هو مذكور صراحةً .كما تشمل "أدوات
ِّ
المطور وخدمات  Adobeوبرامج
المطور" يُقصد بها جميع بيانات االستخدام المتعلقة أو الناشئة عن استخدامك ألدوات
"بيانات استخدام
ِّ
ِّ
 Adobeومواقع  Adobe Developerالموجودة على الموقع اإللكتروني( https://developer.adobe.com :بما في ذلك Developer
 )Consoleوكذلك موقع  Adobe Exchangeومدخل ال ُمنتِّج الموجود على ./https://exchange.adobe.com
المطور الخاصة بك أو استخدامها.
"المستخدم النهائي يُقصد به العميل الذي يقوم بشراء برامج
ِّ
"أيقونات الميزات" يُقصد بها الرموز الرسومية التي نوفرها والمطلوبة للعرض في واجهة المستخدم أو عليها لتحديد ميزات أو مكونات أو
وظائف معالجة معينة منفصلة لبرامج  Adobeأو خدمات  Adobeبشكل فريد.
"المالحظات" يُقصد بها األفكار أو تقارير األخطاء أو األعطال أو االقتراحات أو المقترحات ،وأي معلومات أو مواد أخرى قدمتها لنا فيما
المطور" واستخدامها وتقييمها ،إلى جانب جميع حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بها.
المطور التجريبية" أو "أدوات
يتعلق بوصولك إلى "أدوات
ِّ
ِّ
"حقوق الملكية الفكرية" يُقصد بها حقوق النشر والحقوق األخالقية والعالمات التجارية والمظهر التجاري وبراءات االختراع واألسرار
التجارية والمنافسة غير العادلة وحقوق الخصوصية وحقوق اإلعالن وأي حقوق ملكية أخرى.
"أدوات المطور التجريبية" يعني اإلصدارات التجريبية غير العامة من أدوات المطور.
ضمنها لك
"نماذج التعليمات البرمجية" يُقصد بها التعليمات البرمجية للكائن أو التعليمات البرمجية للمصدر ،باستثناء ملفات النماذج ،التي نُ ِّ
لدمجها في برامج المطور وفقًا لهذه الشروط.
"ملفات النماذج" يُقصد بها الملفات الصوتية أو المرئية أو ملفات الفيديو أو ملفات المحتوى األخرى ال ُمقدمة من قِّبل  Adobeلالستخدام في
البرامج التعليمية والعروض التوضيحية وألغراض تجريبية أخرى ،والتي يمكن تحديدها كملفات نماذج .وال يمكن استخدام ملفات النماذج ألي غرض

آخر غير الذي تم توفيرها له .ال يمكنك توزيع ملفات النماذج بأي طريقة تسمح لجهة خارجية باستخدام ملفات النماذج أو تنزيلها أو استخراجها أو
الوصول إليها كملف مستقل ،وال يمكنك المطالبة بأي حقوق في ملفات النماذج.
"فترة االختبار" تعني الفترة الزمنية من وقت إتاحة "أدوات المطور التجريبية" لك حتى تاريخ أول إصدار تجاري لـ "أدوات المطور
التجريبية" أو التاريخ الذي نُبلغك به.
بيانات اعتماد المطور.
.
حسابك .باستثناء ما نسمح به لك صراحةً ،يجب عليك إنشاء معرف  Adobe IDوملف تعريف لحساب مطور عبر اإلنترنت حتى تتمكن من
الحصول على أدوات المطور أو استخدامها وإنشاء برامج المطور .يجب عليك دائ ًما تحديث ملف تعريف حسابك بمعلومات الحساب الحالية (بما في
ذلك معلومات االتصال الحالية) .أنت مسؤول عن كل نشاط يحدث عبر حسابك حتى لو لم يكن هذا النشاط من قِّبلك أو بدون علمك أو موافقتك .الرجاء
إبالغ دعم العمالء في  Adobeفور االنتباه إلى أي استخدام غير ُمصرح به لحسابك .ال يجوز لك (أ) مشاركة معلومات حسابك (باستثناء مشاركتها
مع مسؤول حساب مرخص) ،سوا ٌء عن قصد أو عن غير قصد؛ أو (ب) استخدام حساب شخص آخر .يجوز لمسؤول الحساب الخاص بك استخدام
معلومات حسابك إلدارة استخدامك ألدوات المطور ووصولك إليها .ستصل إلى أدوات المطور بالوسائل المطلوبة من قِّبلنا وكما هو موضح بخالف
ذلك في الوثائق ذات صلة .عند استخدام واجهات برمجة التطبيقات ،لن تقوم بالتمثيل المزيف أو اإلخفاء لهويتك وال لهوية عميل واجهة برمجة
التطبيقات لديك.
مفتاح  .APIإذا كانت واجهة برمجة التطبيقات تتطلب مفتاح  ،APIيجب الحصول على مفتاح  APIمستقل لكل برنامج مطور .وإلى أن
نوافق على برامج المطور للتوزيع ،يمكنك فقط استخدام مفتاح  APIلتطوير برامج المطور واختبارها ،وال يجوز استخدامها فيما يتعلق بأي برامج
مطور تتوفر للمستخدمين النهائيين.
بمعرف  Adobe IDالخاص بك وملف تعريفك
المطور المرتبطة
المطور .أنت توافق على أنه يمكننا جمع بيانات استخدام
بيانات استخدام
ِّ
ِّ
ِّ
المطور عبر اإلنترنت للحفاظ على األمان ومراقبة األداء وتحسين جودة الخدمة .باإلضافة إلى ذلك ،فإنك توافق على أنه يمكننا مراقبة بيانات
لحساب
ِّ
المطور وجمعها ،بما في ذلك المعلومات الشخصية ،ألغراض البحث وتطوير المنتجات وتحسين المنتج .وتوافق على أنه بإمكاننا نقل
استخدام
ِّ
معلوماتك الشخصية عبر الحدود الوطنية وتخزين هذه المعلومات ومعالجتها في أي من البلدان التي لدينا أو لدى وكالئنا مكاتب فيها .إذا كنت ال ترغب
المطور ،ومواقع  Adobe Developerالموجودة على
في تتبُّع استخدامك ،يكون خيارك الوحيد هو التوقُّف عن استخدام أدوات
ِّ
( https://developer.adobe.comبما في ذلك  Developer Consoleالموجودة على
 ،)https://developer.adobe.com/console/homeوموقع  Adobe Exchangeومدخل ال ُمنتِّج الموجود على
./https://exchange.adobe.com
.

التراخيص.

صا غير حصري وغير قابل للنقل وقابالً لإللغاء لـ (أ) استخدام أدوات المطور وإعادة إنتاجها لتطوير برامج
منح الترخيص إليك .نمنحك ترخي ً
المطور الخاصة بك واختبارها؛ و(ب) وفقًا لحقوق الموافقة الواردة في القسم  ،توزيع أدوات المطور (أو أجزاء منها) فقط في برامج المطور
المعتمدة الخاصة بك ومعه في نموذج التعليمات البرمجية للكائن فقط .ال يسري منح الترخيص السابق على "أدوات المطور التجريبية"؛ راجع القسم
للتعرف على الشروط التي تحكم استخدامك لـ "أدوات المطور التجريبية".
صا عالميًا وغير حصري وغير
منح الترخيص إلى  .Adobeفي حال اختيارك إرسال برامج
المطور الخاصة بك إلينا ،فإنك تمنحنا ترخي ً
ِّ
المطور الخاصة بك للموافقة على توزيعها؛ و(ب) عرض برامج
برامج
واختبار
خاضع ألي رسوم امتياز ومدفوعًا بالكامل لـ (أ) استخدام وإعادة إنتاج
ِّ
المطور الخاصة بك وتعديلها وترخيصها من الباطن وتوزيعها على المستخدمين النهائيين عبر  Adobe Exchangeأو القنوات األخرى المعتمدة
ِّ
من قِّبلنا.
المطور وأعمال  Adobe Stockملكية فكرية لنا ولموردنا وهي محمية بموجب قانون الواليات المتحدة (بما في ذلك،
الملكية .تعتبر أدوات
ِّ
حقوق الطبع والنشر بالواليات المتحدة والعالمات التجارية واألسرار التجارية وقانون براءات االختراع بالواليات المتحدة) ،وأحكام المعاهدات الدولية،
والقوانين المعمول بها في البالد التي يتم استخدامها بها .ونحتفظ نحن وموردونا بالحق والملكية لهذه العناصر والوسائط التي يتم تسجيلها عليها ،وجميع
النسخ الالحقة ،بغض النظر عن الشكل أو الوسائط التي قد توجد فيها أو عليها النسخ األصلية وغيرها .ونحتفظ بجميع الحقوق غير الممنوحة صراحةً
في هذه الشروط .وتوافق على المحافظة على أي حقوق نشر أو إشعارات ملكية أخرى من  Adobeأو إخالءات مسؤولية وعلى نسخها بالكامل في
جميع نُسخ أدوات المطور أو أي أجزاء منها ،يتم إعادة إنتاجها بواسطتك.
المطور أو تحديثها أو إيقافها في أي وقت دون إشعار أو مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص
التعديالت .يجوز لنا إجراء تعديل على أدوات
ِّ
المطور أو استخدامها قبوالً لهذا التحديث أو التعديل .عند إصدار أي تحديث أو تعديل ألي من أدوات
آخر ،وسيشكل وصولك المستمر إلى أدوات
ِّ
المطور هذه على نفقتك وحدك.
أدوات
من
إصدار
المطور ،ستكون مسؤوالً عن تنفيذ أحدث
ِّ
ِّ
شروط الجهات الخارجية .قد تحتوي أدوات المطور على برامج لجهات خارجية (مثل البرامج المجانية أو المفتوحة المصدر) وقد تخضع
لبنود وشروط إضافية يتم العثور عليها عادة ً في اتفاقية ترخيص منفصلة أو ملف "تمهيدي" أو ملف "ترخيص" أو في "إشعارات برامج الجهات
الخارجية و/أو الشروط واألحكام اإلضافية" التي يمكن العثور عليها على ( http://www.adobe.com/go/thirdparty_aeيشار إليها مجتمعةً
بـ "شروط ترخيص الجهات الخارجية") .قد تتطلب منك "شروط ترخيص الجهات الخارجية" تمرير اإلشعارات إلى المستخدمين النهائيين لديك
وستكون األولوية لهذه الشروط في حالة وجود تعارض بين هذه "الشروط" و"شروط ترخيص الجهات الخارجية".

المطور.
توزيع برامج
.
ِّ
موافقة  .Adobeيجوز لنا تقييد توزيع أي من برامج المطور (بما في ذلك الوصول إلى برامج وخدمات  Adobeمن قِّبل برامج المطور)
المطور ،بما في ذلك إصالحات األخطاء والتحديثات
التي لم نوافق عليها .كما يجوز لنا أن نطلب إعادة الموافقة بسبب أية تغييرات تطرأ على برامج
ِّ
والترقيات والمراجعات واإلصدارات الجديدة .وكجزء من الموافقة ،يجوز لنا مراجعة برامج المطور لتحقيق االمتثال لهذه الشروط ،بما في ذلك تحديد
مشكالت األمان التي قد تؤثر علينا أو على المستخدمين لدينا .ويجوز لنا سحب الموافقة على أي من برامج المطور في أي وقت وألي سبب ،بما في
ذلك اإلخفاق في عدم االلتزام بهذه الشروط .وإذا تم سحب الموافقة على أي من برامج المطور الخاصة بك ،يجب التوقف عن توزيعها ووقف الوصول
إلى برامج  Adobeأو خدماتها من خالله في غضون عشرة ( ) أيام من إشعار سحب الموافقة.
المطور المعتمدة من خالل خدمة  Adobe Exchangeأو أي قنوات أخرى ُمعتمدة من قِّبلنا.
قنوات التوزيع .قد نطلب منك توزيع برامج
ِّ
المطور ال ُمعتمدة من خالل أي قنوات لم تتم الموافقة عليها من قِّبلنا.
ويجوز لنا تقييد توزيع برامج
ِّ
المتطلبات والقيود.
.
عدم إجراء التعديالت أو إجراء الهندسة العكسية .باستثناء ما هو مسموح به صراحةً في هذه الشروط ،ال يجوز لك (أ) تعديل أي جزء من
المطور أو تغييره أو تكييفه أو ترجمته؛ أو (ب) إجراء الهندسة العكسية أو إلغاء التحويل البرمجي أو التفكيك أو بخالف ذلك محاولة اكتشاف
أدوات
ِّ
المطور غير متوفرة لك كتعليمات برمجية للمصدر .وإذا كانت قوانين الوالية القضائية
التعليمات البرمجية المصدر أو أي جزء من أي من أدوات
ِّ
تمنحك الحق في إلغاء التحويل البرمجي ألدوات المطور للحصول على المعلومات الالزمة لجعل األجزاء المرخصة من أدوات المطور قابلة للتشغيل
المتبادل مع البرامج األخرى ،ال يجوز لك القيام بذلك إال بعد أن تطلب منا هذه المعلومات أوالً ،ويجوز لنا فرض شروط معقولة ،بما في ذلك رسوم
معقولة ،على هذا االستخدام للتعليمات البرمجية المصدر لضمان حماية حقوق ملكيتنا وملكية موردينا في التعليمات البرمجية المصدر ألدوات المطور
واإليفاء بالتزاماتنا.
عدم التداخل .باستثناء ما هو مسموح به صراحةً من قِّبلنا ،ال يجوز لك إنشاء برامج المطور التي (أ) تزيل أو تخفي أيًا من شاشات أو
صفحات "النبذة عن البرامج" أو "المعلومات" في أي من خدمات  Adobeأو برامجها ،أو (ب) تقلل مستوى وظيفة و/أو مظهر أي من خدمات
 Adobeأو برامجها أو تؤثر عكسيًا عليها أو تتداخل معها .ال يجوز لك استخدام أدوات المطور إلنشاء برامج المطور التي تتيح التداخل مع اللغة
االفتراضية أو تعديلها ألي من خدمات  Adobeأو برامج .Adobe
ومكونات متعددة ،أو (ب) تدعم العديد من األنظمة األساسية واللغات،
المطور قد (أ) تتضمن تطبيقات وأدوات مساعدة
عدم فك الحزم .أدوات
ِّ
ِّ
المطور أو إعادة تجميعها ألغراض
المكونة ألدوات
أو (ج) يتم توفيرها إليك على العديد من الوسائط أو في نسخ متعددة .ال يجوز لك فك حِّ زم األجزاء
ِّ
ِّ
التوزيع أو النقل أو إعادة البيع.
البرامج الضارة .ال يجوز لك عن علم أو عن قصد أو عن طريق اإلهمال تضمين أي تعليمات برمجية ضارة أو خبيثة أو فيروسات أو
فيروسات أحصنة طروادة أو فيروسات متنقلة أو فيروسات موقوتة أو روبوتات إلغاء أو غيرها من البرامج الضارة في برامج المطور الخاصة بك.
المطور لقوانين الواليات المتحدة والقوانين الدولية والقيود واللوائح التي تنظم استيراد البرامج وتصديرها
ضوابط التجارة .تخضع برامج
ِّ
المطور وتصديرها واستخدامها.
واستخدامها .وتقر وتضمن أنك قد حصلت على جميع األذونات الالزمة من السلطات الحكومية المعنية الستيراد برامج
ِّ
باإلضافة إلى ذلك ،فإنك تقر وتضمن أنك لست مواطنًا أو مقي ًما في بلد أو دولة محظورة أو مقيدة بأي شكل آخر (بما في ذلك ،على سبيل المثال ال
الحصر ،إيران وسوريا والسودان وكوبا وشبه جزيرة القرم وكوريا الشمالية).
المطور أو استخدامها أو توزيعها أو دمجها بأي طريقة أخرى مع أي برنامج
البرامج الفيروسية مفتوحة المصدر .ال يجوز لك دمج أدوات
ِّ
فيروسي مفتوح المصدر .ألغراض هذا القسم ،يُقصد بـ "البرامج الفيروسية مفتوحة المصدر" البرامج المرخصة بموجب رخصة جنو العمومية العامة
( )GPLأو رخصة جنو أفيرو العمومية ( )AGPLأو رخصة جنو العمومية الصغرى أو أي ترخيص آخر يتطلب (كشرط لالستخدام أو التعديل أو
التوزيع) أن البرامج( :أ) يتم الكشف عنها أو توزيعها في شكل تعليمات برمجية للمصدر؛ أو (ب) تكون مرخصة لغرض صنع أعمال مشتقة؛ أو (ج)
تتم إعادة توزيعها مجانًا.
حدود االستخدام .يجوز لنا تحديد استخدامك ألدوات المطور ،مثل من خالل تحديد عدد أو نوع االستدعاءات المقبولة من واجهة برمجة
التطبيقات أو إليها إذا اعتقدنا أن عدد االستدعاءات قد يؤثر سلبًا على أداء أدوات المطور أو برامج  Adobeأو خدماتها.
عدم الترخيص من الباطن .ال يجوز لك (أ) ترخيص أدوات المطور من الباطن لالستخدام من قِّبل جهات خارجية أو (ب) بيع أو تأجير أو
إقراض أو منح أي جهة خارجية أي حقوق في أدوات المطور.
البرامج التنافسية .ال يجوز لك إنشاء أي من برامج المطور التي ال تضيف وظائف أو ميزات مهمة بخالف تلك التي توفرها أدوات المطور
المطور أو أدوات
أو تلك التي تتنافس مع برامج  Adobeأو خدماتها أو تكون مشابهة لها ،وقد نرفضها أو نقوم بإزالتها .ال يجوز لك استخدام برامج
ِّ
المطور (بشكل مباشر أو غير مباشر) إلنشاء أو تدريب أو تحسين منتج أو خدمة منافسة أو مشابهة ألي من برامج  Adobeأو خدماتها.
ِّ
المطور" الخاصة بك ،يجب عليك:
بيانات المستخدم النهائي .إذا قمت بجمع المعلومات الشخصية أو استخدامها أو معالجتها من خالل "برامج
ِّ
(أ) االمتثال لجميع قوانين وأنظمة الخصوصية المعمول بها؛ و(ب) نشر إشعار خصوصية يمكن الوصول إليه بسهولة من قِّبل المستخدمين النهائيين
المطور الخاصة بك والتي
المدرجين في القائمة الخاصة بك على ( Adobe Exchangeأو أي قناة أخرى ُمعتمدة من قِّبلنا) ومن داخل برامج
ِّ
تصف فيها بشكل واضح ممارساتك الخاصة بجمع المعلومات الشخصية للمستخدم النهائي واستخدامها ومعالجتها ،بما في ذلك أي مشاركة مع جهات
خارجية؛ و(ج) احترام خصوصية المستخدمين النهائيين واالمتثال اللتزامات إشعار الخصوصية الخاصة بك؛ و(د) حذف أي محتوى خاص بالمستخدم

النهائي أو أي معلومات أخرى على الفور ،بما في ذلك الرموز المميزة ،بنا ًء على طلب هذا المستخدم النهائي أو من جانبنا ،أو عندما يغلق المستخدم
النهائي حسابه أو حسابها معك.
المطور الخاص بك أي بيانات محظورة أو توفرها أو تتيحها لنا بأي شكل من األشكال.
نقل البيانات المحظورة .يجب أال ترسل برامج
ِّ
المطور الخاصة بك المعلومات الشخصية من خالل أي ربط أو تجميع أو مقارنة تبادلية للبيانات التي
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أال تستخلص برامج
ِّ
تملكها مع البيانات األخرى التي تحصل عليها من مصادر خارجية" .البيانات المحظورة" يُقصد بها البيانات التي من شأنها أن تسمح لنا بتحديد هوية
شخص طبيعي معين (بدالً من جهازه) ،مثل رقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهوية الصادر عن الحكومة واالسم والعنوان البريدي.
الخصوصية.تصف سياسة خصوصية ( Adobe )http://www.adobe.com/go/privacy_aeممارسات الخصوصية ذات الصلة
بخدمات  Adobeوبرامج ( Adobeعلى النحو المحدَّد في شروط االستخدام العامة التابعة لنا).
عدم حظر تطوير  .Adobeيجوز لنا تطوير أي تقنيات أو منتجات أو الحصول عليها أو ترخيصها أو صيانتها أو توزيعها ،في الوقت الحالي
المطور الخاصة بك أو منافسة لها ،وال يوجد في هذه الشروط ما يحد من حقنا في إجراء ذلك.
أو في المستقبل ،ذات تصميم أو وظائف مشابهة لبرامج
ِّ
المطور ،ضدنا أو ضد الشركات التابعة لنا أو الشركات الفرعية أو ضد
وتوافق أنت على عدم التمسك بأي حقوق للملكية الفكرية ،وتغطي برامج
ِّ
عمالئها أو الوكالء أو المتعاقدين لتصنيع أو استخدام أو استيراد أو ترخيص أو عرض للبيع أو بيع أي من خدمات  Adobeأو برامج  ،Adobeأو
المنتجات أو التقنيات األخرى.
الدعم .تتحمل وحدك مسؤولية تقديم الدعم للمستخدمين النهائيين لبرامج المطور الخاصة بك.
المطور لتشجيع أو الترويج لنشاط غير قانوني
االمتثال .يجب عليك االمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها وال يجوز لك استخدام أدوات
ِّ
مطور" تنتهك أي قانون أو الئحة أو حقوق لآلخرين عند
أو انتهاك حقوق الجهات الخارجية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،إنشاء "برامج
ِّ
استخدامها على النحو المقصود أو تسويقها.
اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي .يجب تضمين اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة بك مع برامج المطور .وال يجوز أن تحتوي
اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي على أحكام ال تتفق مع هذه الشروط.
ُّ
االصطناع .لن تستخدم ،ولن تسمح لجهات خارجية باستخدام خدمات  Adobeأو برامج ( Adobeأو أي محتوى أو
اآلل والذكاء
ي
التعلم ي
ُّ
اآلل أو أنظمة
بيانات أو مخرجات أو معلومات أخرى مستلمة من خدمات  Adobeأو برامج  Adobeأو مشتقة منها) إلنشاء أي خوارزميات للتعلم ي
غب ر
الذكاء االصطناع أو إجراء تدريبات عليها أو اختبارها أو تحسينها بشكل ر
مباش ،بما يف ذلك ،أي تصاميم أو نماذج أو أوزان ،أو ألي
مباش أو ر
ي
ّ
ّ
الطبيعيي.
مخصصة لتحديد هوية األشخاص
مصممة أو
تقنيات
ر
مطور
قيود الخدمة اإلقليمية .ما لم يكن االستخدام في دولة محظورة مصر ًحا به تحديدًا من قِّبل  ،Adobeال يُسمح لك باستخدام أي أدوات
ِّ
المطور .يُقصد بمصطلح "الدولة المحظورة" البر الرئيسي للصين
في أي دولة محظورة أو تمكين المستخدمين في دولة محظورة من استخدام برامج
ِّ
(الضوابط
محظورا بخالف ذلك وفقًا للمادة
محظورا بموجب القوانين المحلية أو
وروسيا وأي دولة أخرى حيث يكون الوصول أو االستخدام
ً
ً
التجارية).
الرسوم وحصة األرباح ومعالجة الدفع.
.
الرسوم التي نفرضها .يجوز لنا تحديد األسعار أو فرض رسوم مقابل استخدام أي ميزات أو مكونات أو وظائف معالجة يتم توفيرها أو
تمكينها من خالل أدوات المطور.
الرسوم التي ندفعها .إذا قدمنا حصة أرباح لبيع برامج المطور الخاصة بك من خالل  Adobe Exchangeأو أي قنوات أخرى ُمعتمدة من
قِّبلنا ،فإننا سندفع لك وفقًا للقسم ذي الصلة في هذه الشروط وسياسات الدفع الخاصة بهذه القنوات .وقد نقوم بتعديل أي سياسات دفع في أي وقت
وتتحمل أنت مسؤولية مراجعتها بانتظام لالطالع على أي تحديثات .ويمثل استمرارك في إرسال برامج المطور إلينا أو استمرارك في عدم إزالتها
المطور كبرامج مجانية أو تجريبية أو تعيينها لالختبار ،وفي هذه الحالة يجوز لنا
موافقة منك على أي سياسات دفع ُمعدَّلة .ويمكنك تعيين برامج
ِّ
توزيعها دون تحمل أي مسؤولية أو دفع أي مبلغ لك .باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط ،ليس لدينا أي التزامات دفع تجاهك.
معالج دفع  .)Adobe Payment Processor( Adobeيجوز لنا استخدام معالجات دفع تابعة لجهات خارجية (يُشار إليها باسم
المطور الخاصة بك .وقد يتطلب معالج دفع  Adobeمنك تقديم معلومات إضافية أو
"معالج دفع  )"Adobeلتسهيل الدفع لك مقابل مبيعات برامج
ِّ
سهل عملية الدفع مقابل مبيعات برامج المطور ،فإنك تقر
الدخول في اتفاقية معالج دفع منفصلة معنا مباشرةً .وإذا كانت معالجات دفع  Adobeت ُ ِّ
وتوافق على أننا ال نتحمل أية مسؤولية من أي نوع فيما يتعلق بتأخير أو عدم دقة الدفعات وتوافق على حل أي نزاع يتعلق بمعالجة أو دفع الرسوم
مباشرة ً مع معالج دفع  .Adobeوباإلضافة إلى ذلك ،قد نقوم بمشاركة معلومات تخصك مع معالج دفع  Adobeومزودي خدمات Adobe
اآلخرين عند الضرورة لتمكين استخدام أدوات المطور .وال يكون لنا حق الوصول إلى اإلجراءات التي قد تتخذها جهة خارجية أو التحكم فيها ،كما
أن ممارسات التعامل مع المعلومات الخاصة بمواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية ال تشملها سياسة خصوصية  Adobeأو هذه الشروط أو أي
شروط وأحكام سارية أخرى تُقدم من جانبنا.
الضرائب ورسوم الجهات الخارجية .يجب دفع أي ضرائب مطبقة وأي رسوم لجهات خارجية معمول بها (على سبيل المثال رسوم المكالمات
الهاتفية ،أو رسوم الشركة الموفرة لخدمة الهاتف المحمول ،أو رسوم موفر خدمة اإلنترنت ،أو رسوم خطة البيانات ،أو رسوم بطاقة االئتمان ،أو
رسوم صرف العمالت األجنبية) التي تُنفق فيما يتعلق بترخيص برامج المطور الخاصة بك من خالل  Adobe Exchangeأو القنوات األخرى
المعتمدة من قِّبلنا ،كما أننا لسنا مسؤولين عن تحمل دفعها .وإذا تحملنا أي رسوم ،يجوز لنا أن نتخذ خطوات لجمع هذه الرسوم منك ،وستكون مسؤوالً
عن جميع تكاليف التحصيل والمصاريف ذات الصلة التي تكبدناها.

.

العالمات التجارية.

ترخيص العالمات التجارية الخاصة بـ .Adobe
المطور الخاص
صا محدودًا وغير حصري وغير قابل للنقل وغير قابل لإللغاء الستخدام عالمات  Adobeالتجارية في برنامج
( ) نمنحك ترخي ً
ِّ
المطور المعتمد الخاص بك يوفر اتصاالً لبرامج
بك وعلى موقعك اإللكتروني وفي االتصاالت المطبوعة واإللكترونية لإلشارة إلى أن برنامج
ِّ
 Adobeأو خدمات  Adobeأو يعمل بينيًا أو يعد متوافقًا معها أو يتوفر من خالل  Adobe Exchangeأو القنوات األخرى المعتمدة من قِّبلنا،
طالما أن استخدامك لعالمات  Adobeالتجارية يتوافق مع هذه الشروط ،وإرشادات  Adobeالستخدام العالمات التجارية المتاحة على موقع
 Adobeاإللكتروني ( ،)https://www.adobe.com/legal/permissions/trademarks.htmlوإرشادات العالمة التجارية ،وأي
إرشادات أو قيود أخرى معمول بها مقدمة من قبلنا .وقد نراجع هذه اإلرشادات وتحديثها في أي وقت ،ويتعين عليك المحافظة على االمتثال للنسخة
المتداولة من اإلرشادات في جميع األوقات.
( ) ال تمنحك هذه الشروط حقوقًا الستخدام أي عالمات تجارية بخالف عالمات  Adobeالتجارية وال تمنحك أي حق أو ملكية أو منفعة في أي
من عالمات  Adobeالتجارية بخالف ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الشروط .وتعترف بملكيتنا لعالمات  Adobeالتجارية ،وتدرك قيمة
حصرا على المزايا وتعد مل ًكا لنا .كما توافق على عدم
السمعة التجارية المرتبطة بعالمات  Adobeالتجارية ،وتقر بأن مثل هذه السمعة تقتصر
ً
استخدام عالمات  Adobeالتجارية بأي شكل من األشكال من شأنه أن يؤدي إلى تشويه سمعتنا أو خدمات  Adobeأو برامج  ،Adobeأو اإلضرار
بسمعة عالمات  Adobeالتجارية أو التأثير سلبًا عليها ،أو انتهاك حقوق ملكية  Adobeالفكرية ،أو تقديم بيان خاطئ أو مضلل بشأن برامج المطور
الخاصة بك.
قيود عالمات  Adobeالتجارية.
( ) توافق على استخدام عالمات  Adobeالتجارية فقط فيما يتعلق بـ برامج المطور التي( :أ) تتوافق مع هذه الشروط ،و(ب) تتوافق مع معايير
الجودة التي وضعناها ،و(ج) تتوافق مع جميع القوانين السارية للوالية القضائية حيث تم إنشاء أو يتم استخدام "برامج المطور" .وعند الطلب ،يجب أن
وتزودنا بنماذج تمثيلية لهذا االستخدام ،وتساعدنا في مراقبة جودة وشكل استخدام عالمات
تخطرنا بجميع مواقع استخدامك لعالمات  Adobeالتجارية
ِّ
 Adobeالتجارية وفي الحفاظ عليها .وعند اإلشعار ،يجب عليك التوقف عن أي استخدام لعالمات  Adobeالتجارية التي نرى ،وفقًا لتقديرنا
الخاص ،أنها تتعارض مع القصد من منح ترخيص العالمة التجارية الوارد أعاله .وتتحمل وحدك المسؤولية عن أي تكاليف مرتبطة بإزالة أو تعديل
استخدامك لعالمات  Adobeالتجارية حسب طلبنا.
( ) ال يجوز لك استخدام الشارات إال لتسويق برامج المطور الخاصة بك والترويج لها .وال يجوز لك استخدامها في واجهة مستخدم برامج المطور
الخاصة بك أو عليها.
المطور الخاصة بك بتحديد أو بدء أو تسهيل تسجيل الدخول إلى خدمات  ،Adobeفإنك تكون مطالبًا باستخدام واجهة
( ) إذا قامت برامج
ِّ
المطور الخاصة بك بتحديد ميزات خدمات
المطور لديك .إذا قامت برامج
مستخدم تسجيل الدخول إلى  Adobeفي واجهة المستخدم الخاصة ببرامج
ِّ
ِّ
 Adobeأو برامج  Adobeالمنفصلة أو مكوناتها أو وظائفها المعالجة ،فإنك تكون مطالبًا باستخدام أيقونات الميزات المطلوبة في واجهة مستخدم
المطور الخاصة بك .ال يجوز لك استخدام واجهة مستخدم تسجيل الدخول إلى  Adobeأو أيقونات الميزات بغرض تسويق برامج المطور
برامج
ِّ
الخاصة بك أو الترويج لها أو بأي طريقة بخالف ما هو موصوف في هذه الشروط ،وإرشادات  Adobeالستخدام العالمات التجارية ،وإرشادات
العالمات التجارية ،وأي إرشادات أو قيود أخرى سارية ُمقدمة من جانبنا.
( ) وفقًا إلرشادات العالمات التجارية ،ال يجوز لك استخدام أي من عالمات  Adobeالتجارية ،أو عالمات خاصة بشعار أو كلمة  ،Adobeأو
أي اسم من أسماء منتجات  ،Adobeأو أي اسم أو تصميم مشابه ،كليًا أو جزئيًا أو بأي شكل مختصر ،في تسمية برامج المطور الخاصة بك أو أيقونة
المنتج لبرامج المطور الخاصة بك ،أو تسجيل اسم نطاق موقع إلكتروني أو عالمة تجارية تحتوي على أي مما سبق أو تكون مشابهة له بشكل ُمربك أو
السعي في ذلك.
صا عالميًا غير حصري وغير قابل للترخيص من الباطن وبدون أي رسوم إلعادة إنشاء
العالمات التجارية للمطور .أنت تمنحنا ترخي ً
واستخدام اسمك وعالماتك التجارية وعالمات الخدمة واألسماء التجارية والشعارات وغيرها من العالمات والمواد الوصفية لإلشارة إليك أو إلى برامج
المطور الخاصة
المطور والترويج لها ،بما في ذلك قوائم برامج
المطور الخاصة بك لغرض اإلعالن عن خدمات  Adobeوبرامج  Adobeوبرامج
ِّ
ِّ
ِّ
بك ،من خالل  Adobe Exchangeأو القنوات األخرى المعتمدة من قِّبلنا.
.

أدوات المطور التجريبية.

صا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتحويل وبدون أي رسوم
ترخيص التقييم .في حالة توفر "أدوات
المطور التجريبية" ،نمنحك ترخي ً
ِّ
المطور التجريبية" وتقديم مالحظات إلينا.
المطور التجريبية" خالل فترة االختبار بغرض تقييم "أدوات
الستخدام "أدوات
ِّ
ِّ
المتطلبات والقيود اإلضافية الخاصة بـ "أدوات المطور التجريبية".
( ) المخرجات المحظورة .ال يجوز لك إجراء أي استخدام عام لـ "أدوات المطور التجريبية" ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر توزيع
"أدوات المطور التجريبية" أو العرض العام لها أو عرضها أو اإلشارة إليها .ال يجوز لك مشاركة لقطات شاشة ألي واجهة مستخدم لـ "أدوات المطور
التجريبية" أو اإلشارة إلى أسماء أي من أدوات المطور التجريبية" ما لم تسمح  Adobeصراحةً بذلك.
( ) القيود المحددة على الخطوط .إذا تم تضمين أي خطوط مدرجة
في https://www.adobe.com/mena_ar/products/type/font-licensing/restricted-fonts.html:في "أدوات المطور

التجريبية" ،فال يجوز لك استخدام هذه الخطوط إال فيما يتعلق بـ "أدوات المطور التجريبية" .ال يجوز لك نسخ أو نقل أو تنشيط أو استخدام (أو السماح
المطور
ألي أداة إلدارة الخطوط بنسخ أو نقل أو تنشيط أو استخدام) مثل هذه الخطوط في أو مع أي تطبيق برامج ،أو برنامج ،أو ملف بخالف "أدوات
ِّ
التجريبية".
صا
المالحظات .أنت توافق على تقديم مالحظات إلينا خالل فترة االختبار ،ويمكنك اختيار تقديم المالحظات إلينا بشكل عام .أنت تمنحنا ترخي ً
عالميًا ،وغير قابل للتراجع وغير قابل للترخيص من الباطن وغير قابل للتحويل وبدون أي رسوم ومدفوعًا بالكامل إلدخال األعمال المشتقة،
واستخدامها ،وبيعها ،وتقديمها ،وعرضها للبيع ،واستيرادها ،وتصديرها ،وإعادة إنشائها ،وتوزيعها ،وتعديلها ،وتنفيذها علنًا ،وعرضها بشك ٍل عام،
وترخيصها من الباطن ،وإجرائها حسب المالحظات .تقر وتتعهد بأن لديك جميع الحقوق الالزمة لتقديم المالحظات إلينا .لسنا ُملزمين بتضمين أو
استخدام أو اإلقرار بأي مالحظات تقدمها.

.

المعلومات السرية.

عدم اإلفصاح عن المعلومات .أنت توافق على االحتفاظ بالمعلومات السرية بسرية تامة وعدم اإلفصاح عنها ألي طرف آخر باستثناء
الموظفين والممثلين المعتمدين لديك الذين يحتاجون إلى معرفة المعلومات السرية ويلتزمون السرية بشكل تقييدي على األقل مثل أحكام السرية الواردة
في هذه الشروط قبل أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات السرية .كما أنك مسؤول عن أي حالة خرق ألحكام السرية هذه تحدث من قِّبل أي
من ممثليك .وباستثناء ما هو مسموح به صراحةً في هذه الشروط ،ال يجوز لك تعديل أي برامج ُمقدمة على أنها معلومات سرية أو إنشاء أعمال أخرى
مشتقة منها أو إجراء هندسة عكسية عليها أو تفكيكها دون موافقة كتابية ُمسبقة منا .أنت توافق على التعامل مع المعلومات السرية بنفس درجة العناية
التي تتعامل بها مع موادك السرية وغير المتاحة للعامة ،ولكن ليس بأي حال من األحوال بأقل من العناية المعقولة .ستتوقف عن استخدام جميع
فورا عند الطلب ،باإلضافة إلى أي نسخ ،باستثناء ما يقتضيه القانون خالفًا لذلك .يجوز لك
المعلومات السرية الملموسة وستقوم بإرجاعها أو إتالفها ً
اإلفصاح عن المعلومات السرية (أ) على النحو المعتمد كتابةً مع توقيع من جانبنا أو (ب) حسب الضرورة استجابةً ألمر صحيح صادر من محكمة أو
هيئة حكومية أخرى ،وفقًا لما يقتضيه القانون ،أو حسب الضرورة إلثبات حقوق أي طرف ،شريطة أن تقوم بإخطارنا على الفور عند استالم أمر
اإلفصاح وطلب المعاملة السرية ألي معلومات سرية متأثرة .إذا كان هناك أي تناقض بين هذا القسم وأي التزامات حالية تتعلق بعدم اإلفصاح أو
السرية لديك بالفعل تجاهنا ،فإن األولوية تكون لتلك االلتزامات الحالية.
أدوات المطور التجريبية .باستثناء ما تم االتفاق عليه خالفًا لذلك ،ستنتهي التزاماتك بحماية سرية أي من "أدوات المطور التجريبية" عند أول
إصدار تجاري متاح بشكل عام من "أدوات المطور التجريبية" هذه .ومع ذلك ،فإن أي معرفات تسجيل دخول تجريبية وكلمات مرور ومفاتيح API
تكون مخصصة لالستخدام من جانبك فقط وال يجوز مشاركتها مع أي شخص آخر.
.

الضمان والتزامات التعويض.

المطور ،فأنت تقر وتضمن( :أ) أنك لديك جميع التراخيص والحقوق واألذونات الالزمة
الضمانات الخاصة بك .باختيارك استخدام أدوات
ِّ
المطور ال تنتهك
المطور الخاص بك ومنح التراخيص في هذه الشروط؛ وأن (ب) برامج
الستخدام كل المحتوى الذي يظهر أو تم تضمينه في برامج
ِّ
ِّ
أي حقوق للملكية الفكرية خاصة بنا أو بأي جهة خارجية.
التعويض .أنت مسؤول عن تعويضنا وتعويض الشركات التابعة لنا والشركات المنتسبة إلينا ،والمسؤولين ،والوكالء ،والموظفين ،والشركاء،
وجهات الترخيص عن أي دعوى أو طلب أو فقدان أو تلفيات ،بما في ذلك رسوم المحاماة المناسبة الناتجة من أو ذات صلة بـ (أ) أي خرق لهذه
المطور؛ و(ب)
الشروط من جانبك ،بما في ذلك أي خرق أو خرق مزعوم ألي إقرارات وضمانات تقدمها بخصوص أي جانب من جوانب برامج
ِّ
المطور؛ و(ج) أي انتهاك مزعوم أو فعلي اللتزامات الخصوصية الخاصة بك تجاه أي جهة خارجية؛ و(د) أي مطالبة للمستخدم
استخدامك ألدوات
ِّ
المطور ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أي ادعاءات تستند إلى مطالبات ملكية المنتج؛ و(هـ) أي مطالبة تتعلق
النهائي تتعلق ببرامج
ِّ
باتفاقيتك مع المستخدم النهائي أو عالقتك به .يحق لنا إدارة الدفاع عن أي دعوى أو إجراء أو مسألة تخضع لتعويض من قِّبلك باالستعانة بمحام نختاره
نحن ،وسوف تتعاون معنا بشكل كامل في الدفاع عن أي مطالبة أو إجراء أو مسألة.
المطور "بالحالة التي عليها" ،وت ُخلي الشركة مسؤوليتها ،إلى أقصى حد يسمح به القانون ،عن
إخالء مسؤولية الضمانات .تتوفر أدوات
.
ِّ
جميع الضمانات المتعلقة بذلك ،سواء الصريحة أو الضمنية ،بما في ذلك ضمانات عدم االنتهاك الممنوحة ضمنيًا والقابلية للتسويق والمالءمة
المطور كما نخلي مسؤوليتنا عن أي ضمان يقر بأن (أ) أدوات المطور ستلبي متطلباتك أو
لغرض معين .ال نتعهد بأي التزامات بشأن أداء أدوات
ِّ
ستكون متوفرة دائ ًما ،أو تعمل بال انقطاع أو في الوقت المناسب أو آمنة أو خالية من األخطاء؛ أو أن (ب) النتائج التي قد يتم الحصول عليها من
المطور ستلبي توقعاتك؛ أو أنه (د) سيتم تصحيح أي أخطاء
استخدام أدوات المطور ستكون سارية ودقيقة وموثوقًا بها؛ أو أن (جـ) جودة أدوات
ِّ
المطور .نخلي مسؤوليتنا تما ًما وبشكل خاص عن أي إجراءات ناتجة عن استخدامك ألدوات المطور .ومن ثَم ،يمكنك استخدام
أو عيوب في أدوات
ِّ
أدوات المطور والوصول إليها على مسؤوليتك الشخصية ،وتتحمل وحدك المسؤولية عن أي تلف بنظام الكمبيوتر لديك أو فقدان للبيانات ينجم عن
استخدام أي خدمة أو أدوات المطور أو الوصول إليها.
تحديد المسؤولية .بخالف ما هو منصوص عليه في هذه الشروط ،لسنا مسؤولين تجاهك أو تجاه أي شخص آخر عن أي أضرار خاصة أو
.
عرضية أو غير مباشرة أو تبعية أو أخالقية أو مثالية أو عقابية من أي نوع ،بغض النظر عن السبب ،بما في ذلك الخسائر واألضرار (أ) الناتجة
عن فقدان االستخدام أو البيانات أو السمعة أو اإليرادات أو األرباح؛ أو (ب) استنادًا إلى أي نظرية للمسؤولية ،بما في ذلك خرق العقد أو الضمان أو
المطور أو الوصول إليها أو ما يتعلق بها .تقتصر مسؤوليتنا
اإلهمال أو غير ذلك من اإلجراءات التعسفية؛ أو (ج) الناشئة عن استخدامك ألدوات
ِّ

دوالر أمريكي؛ أو (ب) المبلغ اإلجمالي الذي دفعته للوصول إلى
الكاملة في أي مسألة تنشأ عن أو تتعلق بهذه الشروط على ما يزيد عن (أ)
أدوات المطور خالل فترة الثالثة أشهر السابقة للحدث الذي أدى إلى حدوث االلتزام.
.

اإلنهاء واإلزالة.

اإلنهاء من قِّبلك .يجوز لك إنهاء استخدامك ألدوات المطور أو وصولك إلى خدمات  Adobeأو برامج  Adobeمن خالل برامج المطور
الخاصة بك في أي وقت .ال يعفيك إنهاء حسابك من أي التزام موجود قبل اإلنهاء ،بما في ذلك االلتزام بدفع أي رسوم غير معتادة.
اإلنهاء من قِّبلنا .يجوز لنا إنهاء حقوقك بموجب هذه الشروط ،أو رفض استخدام أدوات المطور أو الوصول إلى خدمات  Adobeأو برامج
 Adobeمن خالل برامج المطور الخاصة بك ،أو إلغاء مفاتيح  APIالمخصصة لك ،في أي وقت وألي سبب .وفيما يتعلق بـ "أدوات المطور
التجريبية" ،ستنتهي حقوقك بموجب هذه الشروط في وقت سابق من (أ) نهاية فترة االختبار أو (ب) بنا ًء على إشعار كتابي منا.
المطور الخاصة بك؛ و(ب) التوقف عن استخدام أدوات
تأثير اإلنهاء .عند اإلنهاء ،يجب عليك (أ) التوقف على الفور عن توزيع برامج
ِّ
المطور وعالمات  Adobeالتجارية؛ و(ج) التوقف عن الوصول إلى خدمات  Adobeوبرامج  Adobeوأعمال  Adobe Stockمن خالل
ِّ
المطور الخاصة بك؛ و(د) التوقف عن توافق اإلعالنات مع أي من خدمات  Adobeأو برامج Adobe؛ و(هـ) التوقف عن استخدام جميع
برامج
ِّ
المطور التجريبية" التي بحوزتك.
المعلومات السرية وإرجاعها أو تدميرها ،بما في ذلك أي إصدارات من "أدوات
ِّ
السريان بعد إنهاء العقد .ستظل جميع البنود التي يجب أن تبقى بطبيعتها سارية بعد إنهاء هذه الشروط سارية بعد هذا اإلنهاء .باإلضافة إلى
ذلك ،دون تقييد لعمومية الجملة السابقة ،ستظل األقسام (اتفاقيتك مع  ،)Adobeو (التعريفات) ،و (الملكية) ،و (شروط الجهات الخارجية)،
(تأثير
و (المتطلبات والقيود) ،و (الضمان وحقوق التعويض الخاصة بك) ،و (إخالء المسئولية عن الضمانات) ،و (تحديد المسؤولية) ،و
(تأثير اإلنهاء على أعمال  )Adobe Stockسارية ولو بعد إنهاء هذه الشروط.
اإلنهاء) ،و (الشروط العامة) ،و
.

عام.

ال توجد وكالة .ليس في هذه الشروط ما يخلق عالقة ائتمانية أو وكالة أو مشروعًا مشتر ًكا أو عالقة موظف/صاحب عمل ،أو شراكة أو عالقة
ثقة بينك وبيننا .وال يجوز لك أنت وال  Adobeربط اآلخر بأي طريقة.
النسخة اإلنجليزية .ستكون النسخة اإلنجليزية من هذه الشروط هي النسخة المستخدمة عند تفسيرها أو تأويل بنودها.
عدم التنازل عن الحقوق .ال يجوز لك منح تلك الشروط أو حقوقك والتزاماتك بموجب تلك الشروط ،كليًا أو جزئيًا ،أو نقلها بدون موافقة
كتابية منا على ذلك وأي محاولة من هذا القبيل ستُعد باطلة .يجوز لنا نقل حقوقك بموجب هذه الشروط إلى جهة خارجية.
العناوين .يتم توفير العناوين المستخدمة في هذه الشروط للمالءمة فقط ولن يتم استخدامها لتفسير المعنى أو النية.
استقاللية بنود االتفاقية .إذا تم اعتبار أي بند من هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ ألي سبب من األسباب ،فستظل باقي الشروط
نشطة وسارية المفعول.
عدم التنازل .ال يمثل فشلنا في تطبيق أو ممارسة أي ٍ من هذه الشروط عدوالً عن هذا الحكم.
التعويضات .بصرف النظر عن أي أحكام أخرى من هذه الشروط ،قد يتسبب أي خرق لهذه الشروط من جانبك في حدوث ضرر ال يمكن
إصالحه ولن يكون استرداد التعويضات المالية عن األضرار مناسبًا ،ويحق لنا طلب تعويض قضائي في الوقت المناسب لحماية حقوقنا بموجب هذه
الشروط ،باإلضافة إلى طلب أي وجميع التعويضات المتاحة في القانون .إذا تم رفع أي إجراء قانوني لتنفيذ هذه الشروط ،فسيكون للطرف الغالب الحق
في تلقي أتعاب المحاماة وتكاليف المحكمة ونفقات التحصيل األخرى ،باإلضافة إلى أي تعويض آخر قد يتلقاه.
االتفاقية الكاملة واألسبقية .باستثناء أي شروط سارية من الشروط العامة الستخدام Adobe
( )https://www.adobe.com/legal/terms.htmlأو اتفاقية مؤسستك مع Adobe
( ،)https://www.adobe.com/mena_ar/legal/terms/enterprise-licensing/overview.htmlتشكل هذه الشروط االتفاقية
الكاملة بين األطراف فيما يتعلق بموضوع هذه االتفاقية وتحل محل جميع االتفاقيات والتفاهمات واالتصاالت السابقة أو المعاصرة ،سواء كانت مكتوبة
أو شفهية .إذا كان هناك أي تضارب أو تعارض بين هذه الشروط وأي اتفاقية أخرى أبرمتها مع  ،Adobeتكون لهذه الشروط األولوية.
.

الشروط اإلضافية على مجموعة أدوات تطوير البرامج وواجهة برمجة التطبيقات لـ Adobe InDesign

يجوز لك تجميع نموذج التعليمات البرمجية في مجموعة أدوات تطوير البرامج وواجهة برمجة التطبيقات لـ  Adobe InDesignباستخدام
معرف مكون إضافي فريد .وإذا كنت تقوم بتوزيع إصدارات معدلة أو مدمجة من نماذج التعليمات البرمجية ،يجب عليك استبدال أي معرف مكون
إضافي فريد مضمن في أي نموذج تعليمات برمجية بمعرف المكون اإلضافي الفريد الخاص بك .يمكن العثور على تعليمات لطلب معرف المكون
اإلضافي الفريد على موقعنا اإللكتروني.
تم إنشاء واجهات برمجة التطبيقات ال ُمضمنة في  InDesign Server SDKلـ  World Ready Composerالستخدامها ألغراض
التطوير الداخلي للبرامج المصممة للعمل مع  .InDesign Serverال ندعم التطوير الداخلي للبرامج المصممة للعمل مع  InDesignو/أو
 InCopyباستخدام واجهات برمجة تطبيقات .World Ready Composer

.

الشروط اإلضافية على مجموعة أدوات تطوير البرامج وواجهة برمجة التطبيقات لـ Adobe Stock
التعريفات.

( ) "الشريك التابع (الشركاء التابعون) لـ  "Adobe Stockيعني الجهات الخارجية التي تشارك في برنامج شريك تابع أو إحالة أو برنامج
شريك مماثل للترويج لـ  Adobe Stockبموجب اتفاقية منفصلة مكتوبة مع .Adobe
( ) "خدمة (خدمات) إدارة األصول" تعني الحلول التي ينشرها عمالء  Adobe Stockمباشرة أو عبر خدمات الجهات الخارجية التي تتيح
للمستخدمين البحث عن أعمال  Adobe Stockوترخيصها ،وكذلك تنظيم السجالت المتعلقة بأعمال  Adobe Stockوتحديدها واالحتفاظ بها ،بما
في ذلك توصيل أعمال  Adobe Stockالمرخصة بشكل منهجي بالمنصات الداخلية للعميل (مثل ،أنظمة إدارة األصول الرقمية وإدارة المحتوى).
( ) "نظام (أنظمة) التسويق" يُقصد بها المنتجات والخدمات التي تدمج "أعمال  "Adobe Stockمع أدوات إنشاء المحتوى ،مثل مواقع الويب
وجهات إنشاء اإلعالنات والبريد اإللكتروني وتسويق المحتوى والوسائط االجتماعية لترويج منتجات أو خدمات الجهة الخارجية أو بيعها.
( ) "الطباعة عند الطلب" يعني الخدمة التي توفر للمستخدمين النهائيين القدرة على استخدام أعمال  Adobe Stockفقط إلنشاء ( ) مواد
مطبوعة مخصصة ألغراض اإلعالنات والتسويق والترويج الخاصة بالمستخدمين النهائيين؛ و( ) وحدات مخصصة من السلع الملموسة المعدة للبيع
إلى مستخدم نهائي واحد.
"تكامل (عمليات تكامل) برامج الجهات الخارجية" يعني المنتجات أو الخدمات الرقمية التي تستخدم مجموعات أدوات تطوير البرامج من
( )
 Adobe Stockأو واجهات برمجة التطبيقات بغرض تضمين الوصول إلى أعمال  Adobe Stockفي التطبيقات المخصصة.
خدمات تسجيل الدخول والبحث والترخيص .إذا كانت برامج المطور الخاصة بك مخصصة لخدمات إدارة األصول أو الطباعة حسب الطلب
أو عمليات تكامل برامج الجهة الخارجية أو أنظمة التسويق ،يمكنك استخدام مجموعات أدوات تطوير البرامج من  Adobe Stockوواجهات برمجة
التطبيقات فقط لتمكين عمالء  Adobeمن( :أ) تسجيل الدخول إلى حساب عمالء  Adobe Stockالمعمول به من خالل برامج المطور الخاصة
بك ،بشرط أن تحصل أوالً على إذن صريح من عميل  Adobeللوصول إلى حساب المستخدم المناسب؛ و(ب) الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى
المطور الخاصة بك للبحث في أعمال  Adobe Stockوترخيصها بموجب اتفاقية العميل معنا.
 Adobe Stockمن خالل برامج
ِّ
الشركاء التابعون .إذا كانت برامج المطور الخاصة بك مخصصة لشركاء  Adobe Stockالتابعين ،يمكنك استخدام أدوات تطوير البرامج
في  Adobe Stockوواجهات برمجة التطبيقات وأعمال  Adobe Stockفقط لغرض ترويج  ،Adobe Stockوفقًا التفاقية شركاء Adobe
 Stockالتابعين المكتوبة المنفصلة معنا.
استخدام أعمال .Adobe Stock
( ) يتطلب أي استخدام ألعمال  Adobe Stockتقديم اتفاقيتك المنفصلة ال ُمبرمة مع  .Adobeفي حال منحك الوصول إلى أعمال Adobe
المطور لشركاء  Adobe Stockالتابعين وخدمات إدارة األصول وأنظمة التسويق
 ،Stockيمكنك استخدامها فقط ألغراض التطوير والنشر لبرامج
ِّ
عرضها بخالف ما
والطباعة حسب الطلب وعمليات تكامل برامج الجهات الخارجية .ال يجوز نسخ أعمال  Adobe Stockأو توزيعها أو تغييرها أو َ
تسمح به هذه الشروط .ال يجوز لك السماح بتنزيل أي من أعمال  Adobe Stockمن برامج المطور الخاصة بك كملف مستقل ،ما لم يتم الترخيص
صا لخدمات إدارة األصول أو أنظمة التسويق أو عمليات
للمستخدم النهائي بواسطة  .Adobe Stockإذا كان برنامج المطور الخاص بك مخص ً
الطباعة حسب الطلب أو عمليات تكامل برامج الجهات الخارجية ،يجوز لك السماح لجهات خارجية بعرض إصدارات ذات عالمات مائية أو نسخ
مصغرة من أعمال  Adobe Stockالتي لم يتم ترخيصها.
( ) يجب التأكد من أن اسم المساهم مرئي على كل عمل من أعمال  Adobe Stockالتي يتم عرضها في برامج المطور الخاصة بك أو
بجوارها بالتنسيق التالي" :اسم المساهم ."Adobe Stock /
( ) يجب عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بعمل  ،Adobe Stockينتهك حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق أخرى ألي شخص أو كيان ،مثل
الحقوق األخالقية لمبدع عمل  Adobe Stockوحقوق أي شخص يظهر في العمل أو أي شخص تظهر ملكيته في عمل .Adobe Stock
( ) يجب عدم تسجيل عالمة تجارية أو عالمة تصميم أو اسم تجاري أو شعار أو عالمة خدمة تستخدم عمل ( Adobe Stockكليًا أو جزئيًا) أو
المطالبة بحقوق الملكية محاولة لمنع أي جهة خارجية من استخدام عمل .Adobe Stock
( )

يجب عدم استخدام عمل  Adobe Stockبطريقة إباحية أو تشهيرية أو غير قانونية بخالف ذلك.

صور نماذج أو ملكية تتعلق بموضوع ما ،يمكن لشخص عاقل اعتبارها غير مستحبة أو
( )
يجب أال تستخدم عمل  Adobe Stockبطريقة ت ُ ِّ
غير أخالقية أو مثيرة للجدل ،مع األخذ في االعتبار طبيعة عمل .Adobe Stock
( ) يجب عدم إزالة أي إشعارات ملكية مرتبطة بأعمال  Adobe Stockأو إخفائها أو تغييرها ،أو تقديم أي تحريف صريح أو ضمني بأنك أنت
أو جهة خارجية أخرى ال ُمنشئ أو صاحب حقوق الطبع والنشر ألي من أعمال .Adobe Stock
المطور الخاصة بك لـ (أ) شركاء  Adobe Stockالتابعين أو أنظمة التسويق أو
أعمال  Adobe Stockالتحريرية .إذا كانت برامج
ِّ
الطباعة حسب الطلب أو عمليات تكامل برامج الجهة الخارجية التي لم تتلقَ إذنًا كتابيًا صري ًحا من  ،Adobeال يجوز لك الوصول إلى أي من أعمال
 Adobe Stockالتي تتضمن "التحرير" كما ال يجوز لك استخدامها أو عرضها في اسم الملف أو بيانات التعريف؛ أو (ب) خدمات إدارة األصول أو

عمليات تكامل برامج الجهات الخارجية المعتمدة ،يجب عليك التأكد من عرض "لالستخدام التحريري فقط" بجوار أي من أعمال Adobe Stock
التي تتضمن "التحرير" في اسم الملف أو البيانات الوصفية.
االئتمان وإخالء المسؤولية .يجب أن يعرض برنامج المطور الخاص بك بشكل واضح ودقيق اإلحالة إلى  Adobe Stockبالتنسيق التالي
" "Powered by Adobe Stockمع ارتباط تشعبي إلى ( http://stock.adobe.comأو عنوان  URLالالحق) وأن يكون مرئيًا للمستخدمين
النهائيين لبرنامج المطور الخاص بك؛ ويجب عليك وضع إخالء المسؤولية التالي على برنامج المطور" :يستخدم هذا المنتج [ Adobe Stockأدوات
تطوير البرامج و/أو واجهة برمجة التطبيقات] ،ولكن لم يتم اعتماده أو تأييده أو رعايته بواسطة  .Adobeو[ ]Your Nameال يتبع  Adobeأو
يرتبط بها".
التجارة واإلعالن .باإلضافة إلى التزاماتك بموجب الفقرة
جميع قواعد ولوائح التجارة واإلعالن المعمول بها.

(ضوابط التجارة) ،يجب أن يتوافق عرضك لـ "أعمال  "Adobe Stockمع

التخزين المؤقت .يجب عدم تخزين أو التخزين المؤقت ألي من أعمال  Adobe Stockأو بيانات أخرى يتم الحصول عليها عبر أدوات
تطوير البرامج في  Adobe Stockأو واجهات برمجة التطبيقات بخالف فترات معقولة وبما ال تتجاوز ما هو ضروري لتشغيل برامج المطور.
يجب تحديث مجموعة أعمال  Adobe Stockوالبيانات األخرى التي يتم الحصول عليها عبر أدوات تطوير البرامج في  Adobe Stockأو
واجهات برمجة التطبيقات مرة واحدة في اليوم على األقل .ال نتحمل أي مسؤولية عن أي مطالبات ناشئة عن فشلك في تحديث مجموعة أعمال
.Adobe Stock
التعلم اآللي والذكاء االصطناعي .يجب عدم استخدام أدوات تطوير البرامج في  Adobe Stockأو واجهات برمجة التطبيقات أو أعمال
 Adobe Stockأو أي عنوان أو معلومات التسمية التوضيحية أو الكلمات األساسية أو بيانات التعريف األخرى المرتبطة بأعمال Adobe Stock
ألي (أ) أغراض تدريبية متعلقة بالتعلم اآللي و/أو الذكاء االصطناعي؛ أو (ب) التقنيات المصممة أو التي تهدف للتعرف على األشخاص الطبيعيين.
(تأثير اإلنهاء) ،بنا ًء على ما سبق من إنهاء هذه الشروط أو طلبها من
تأثير اإلنهاء على أعمال  .Adobe Stockبدون تقييد القسم
فورا عن استخدام كل إصدارات أعمال  Adobe Stockوإزالتها من برامج المطور الخاصة بك التي لم يتم ترخيصها من قِّبلنا .لن
قِّبلنا ،ستتوقف ً
نتحمل أي مسؤولية عن المطالبات الناشئة عن استخدامك لـ "أعمال  "Adobe Stockالتي تم تخزينها محليًا.
االحتفاظ .يجوز لنا تعديل إيقاف أدوات تطوير البرامج في  Adobe Stockأو واجهات برمجة التطبيقات ،أو ترخيص أي من أعمال
 Adobe Stockأو تنزيلها في أي وقت.
.

شروط إضافية لواجهة Adobe Typekit API

مشروعات الويب لمواقع الويب المنشورة .يجب استخدام أحد مشروعات الويب (وال يجوز لك استخدام واجهة برمجة تطبيقات Web
 Font Previewأو ( )Web Open Font Format )WOFFمن أجل تحميل  Adobe Fontsلمواقع الويب المنشورة " .مشروع ويب"
يعني حزمة البرامج التي تقوم بإنشائها من خالل  Adobe Fontsوالتي تشتمل على اإلعدادات المفضلة لديك ومجموعات الخطوط والتنسيقات
وأوراق األنماط والتعليمات البرمجية األخرى ،إلى جانب أي تعليمات برمجية تتضمن وتحدد كل خط.
تأليف الويب .ال يمكن استخدام  Adobe Fontsإال لتأليف الويب من المحتوى الذي يتم نشره كـ  HTMLويتضمن مشروعات الويب .وال
يجوز لك تحويل خطوط الويب التي تقدمها خدمة  Adobe Fontsأو تنقيطها لتأخذ أي تنسيق آخر ،مثل  PDFأو أي تنسيق رسومات.
.

شروط إضافية لـ .Adobe Exchange

المطور ال ُمقدمة إلى خدمة  Adobe Exchangeوال ُموزعة من خالل هذه الخدمة ،فإننا سوف
الرسوم وحصة األرباح .بالنسبة إلى برامج
ِّ
ندفع لك وفقًا لهذه الشروط وسياسات الدفع الموجودة حاليًا في
( https://partners.adobe.com/exchangeprogram/creativecloud/support/ae-payment-policy.htmlأو موقع الويب
الالحق) (بشكل جماعي" ،سياسات دفع  )"Adobe Exchangeبالنسبة للمبيعات ولتقليل اإللغاءات والمرتجعات والمبالغ المستردة.
تقديم برامج المطور .يجب أن يتوافق إصدار برامج المطور الذي تقدمه من خالل  Adobe Exchangeمع إرشادات الموافقة الحالية
والسياسات القياسية على  Adobe Exchangeوإرشادات العالمات التجارية ،ويكون قد اجتاز اختبار ضمان الجودة الخاص بك .وتنطبق شروط
على برامج المطور ،وقد نقبلها أو نرفضها وفقًا لتقديرنا الخاص .ولن يكون لديك الحق في تسويق برامج المطور
الموافقة الواردة في القسم
المعتمدة الخاصة بك إال عندما نوفرها في خدمة  .Adobe Exchangeويجوز لـ  Adobeأن تقوم بإزالة برامج المطور من خدمة Adobe
 Exchangeفي أي وقت وألي سبب من األسباب دون مسؤولية تجاهك.
.

الشروط اإلضافية لـ .Document Cloud

الشروط العامة لـ  .Document Cloudتنطبق الشروط التالية على  ،PDF Embed APIو ،PDF Services APIوAdobe
 ،Acrobat Sign APIو( Acrobat SDKيُشار إليهما بشكل جماعي باسم "واجهات برمجة تطبيقات أو مجموعات أدوات تطوير برامج
 )"Document Cloudفقط:

( ) حدود االستخدام .نقوم بتعيين وفرض حدود االستخدام على وصولك واستخدامك لواجهات برمجة التطبيقات أو أدوات تطوير البرامج في
 .Document Cloudأنت توافق على مثل هذه القيود الموثقة على الموقع اإللكتروني الخاص بـ  Adobe I/Oعلى
 https://www.adobe.ioولن تحاول التحايل عليها .إذا كنت ترغب في استخدام أي أدوات تطوير برامج أو واجهة برمجة تطبيقات في
 Document Cloudخارج هذه الحدود ،يجب عليك الحصول على موافقة صريحة ،وفي هذه الحالة قد نرفض قبول مثل هذا الطلب أو الشرط فيما
يتعلق بموافقتك على الشروط أو الرسوم اإلضافية (أو كلتيهما) لهذا االستخدام .لتقديم مثل هذا الطلب ،اتصل بفريق تسويق ومبيعات Adobe
 Document Servicesأو فريق تسويق ومبيعات  Acrobat Signللحصول على مزيد من المعلومات.
( ) تتبع المحتوى واالستخدام .أنت تقر وتوافق بأنه يجوز لنا أن نجمع معلومات عن المحتوى الخاص بك واستخدامك لواجهات برمجة التطبيقات
أو أدوات تطوير البرامج في  ،Document Cloudبما في ذلك المعلومات الشخصية ،ويجوز لنا استخدام هذه المعلومات للحفاظ على األمان
ومراقبة األداء وتحسين جودة واجهات برمجة التطبيقات أو أدوات تطوير البرامج في  Document Cloudال ُمقدمة لك.
( ) اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي أو شروط الخدمة .يخضع استخدام برامج  Adobeأو خدماتها األخرى التفاقية ترخيص المستخدم النهائي
أو شروط الخدمة المعمول بها الخاصة بخدمات أو برامج  Adobeالمقدمة ،حتى إذا تم توفير برامج  Adobeأو خدماتها األخرى هذه لك فيما يتعلق
بهذه الشروط.
 .PDF Embed APIتنطبق الشروط التالية على  PDF Embed APIفقط:
( ) عملية الموافقة .يمكنك إتاحة برامج المطور تجاريًا دون المرور بعملية الموافقة الموضحة أعاله في القسم
بتوفير برامج المطور للمراجعة بنا ًء على طلب منا والتعاون معنا في المراجعة.

 .على الرغم من ذلك ،ستقوم

( ) تتبع استخدام  .PDF Embed APIقد تحتوي  PDF Embed APIالمقدمة لك على ميزات تتبع االستخدام وتكون قيد التشغيل بشكل
افتراضي ،ويمكن أن نقوم بتتبع استخدامك لـ  PDF Embed APIككل (على سبيل المثال ،الوظائف التي تستخدمها في واجهة برمجة تطبيقات من
 .)PDF Embed APIإذا كنت مشتر ًكا في  Adobe Analyticsأيضًا ،فإن تتبعنا لبيانات االستخدام األخرى يخضع لالتفاقية المعمول بها لـ
.Adobe Analytics
( ) اإلحالة .يجب أن تعرض برامج المطور الخاصة بك بشكل واضح ودقيق اإلحالة إلى  ،Adobe Document Cloudبالتنسيق التالي:
"مدعوم من  "Adobe Document Cloudمع ارتباط تشعبي إلى  ،http://acrobat.adobe.comويجب أن تكون مرئية للمستخدمين
النهائيين لبرامج المطور.
 .PDF Services APIتنطبق الشروط التالية على  PDF Services APIفقط:
( ) عملية الموافقة .نطلب الموافقة على برنامج المطور الخاص بك .ال يجوز لك بيع برامج المطور المتوفرة تجاريًا والمصممة للتفاعل مع
واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ  PDF Services APIأو توزيعها أو عرضها أو توفيرها قبل الحصول على ترخيص إنتاج منا عبر اتفاقية
مكتوبة منفصلة.
( ) اإلحالة .يجب أن تعرض برامج المطور الخاصة بك بشكل واضح ودقيق اإلحالة إلى  ، Adobe Document Cloudبالتنسيق التالي:
"مدعوم من  "Adobe Document Cloudمع ارتباط تشعبي إلى  ،http://acrobat.adobe.comويجب أن تكون مرئية للمستخدمين
النهائيين لبرامج المطور.
 .Adobe Acrobat Sign APIتنطبق الشروط التالية على واجهات برمجة التطبيقات  Acrobat Sign APIفقط:
( ) التوقيع .لن تسمح وال يجوز لك أن تسمح ألي جهة خارجية بتعديل أي إمكانية أو وظيفة للتحقق من صحة التوقيع الرقمي ألي خدمة توقيع
إلكترونية من  Adobeأو استبدالها أو محاولة التحقق من صحتها دون الحصول على اعتماد كتابي منا.
( )

ال يجوز لك دمج ميزة  Bulk Signفي برنامج ال ُمطور.

المطور المصممة للتشغيل البيني مع واجهات برمجة التطبيقات
( ) يجب عليك إبرام اتفاقية مكتوبة منفصلة معنا إذا كنت تريد بيع برامج
ِّ
 Acrobat Sign APIأو توزيعها أو عرضها.
المطور الخاصة بك بشكل واضح ودقيق اإلحالة إلى واجهة برمجة التطبيقات Acrobat Sign API
( ) اإلحالة .يجب أن تعرض برامج
ِّ
بالتنسيق التالي" :مدعوم من  "Adobe Acrobat Signمع ارتباط تشعبي إلى  ،http://acrobat.adobe.com/us/en/sign.htmlويجب
المطور.
أن تكون مرئية لمستخدمي برامج
ِّ
 .Acrobat SDKتنطبق الشروط التالية على  Acrobat SDKفقط:
( )

يجب عليك أال تستخدم  Acrobat SDKإلنشاء أو تطوير أو استخدام أي برنامج أو برمجة أو خدمة تقوم بأي مما يلي:

يمكنها التواصل مع منتجات  Adobe Readerوتعديل مستند  PDFأو حفظه (بما في ذلك حفظ أي تعديالت في ملف منفصل لهذه
()
المستندات)؛
( )

تكشف معلومات ملف الرأس؛

( )

صا للقيام بذلك)؛
تعمل كمكون إضافي مع منتجات ( Adobe Readerما لم تكن مرخصة خصي ً

تعدل األذونات أو الحقوق في مستند  ،PDFبما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،انتهاك حقوق الوصول المحددة لمستند  ،PDFمثل
( )
فتح مستندات  PDFمشفرة من دون معرفة مصرح بها بكلمات مرور مستندات PDF؛
تعدل إمكانيات برنامج  Adobe Acrobatدون اعتماد كتابي من  ،Adobeبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،تعديل وظيفة التحقق
( )
من صحة التوقيع اإللكتروني؛ أو
( )
.

تمكن منتجات  Adobe Acrobatمن العمل على خادم.
شروط إضافية للخطوط ال ُمرخصة.
التعريفات.

( ) "تضمين" أو "مضمن" يعني أن الخطوط ال ُمرخصة ستكون متكاملة بشكل آمن في برامج المطور لغرض وحيد هو تمكين المستخدمين
النهائيين من رؤية عرض الخطوط ال ُمرخصة على النحو المقصود في برامج المطور.
( ) "الخطوط ال ُمرخصة" يُقصد بها الخطوط (بما في ذلك Adobe Clean ،و Adobe Clean UXومتغير  Adobe Cleanومتغير
 Adobe Clean UXو )Adobe Clean Hanالتي نرخصها لك فقط لتصميم واجهات المستخدم وتطويرها وتوزيعها في برامج المطور.
صا عالميًا غير حصري وغير قابل للتحويل ،ومحدودًا فقط لـ ( ) استخدام الخطوط ال ُمرخصة غير المعدلة
ترخيص محدود .نمنحك ترخي ً
لتصميم وتطوير برامج المطور وبدون برامج أخرى؛ و( ) تضمين الخطوط ال ُمرخصة غير المعدلة في برامج المطور؛ و( ) توزيع وعرض
الخطوط ال ُمرخصة بشكل عام باعتبارها مضمنة في برامج المطور لتمكين المستخدمين النهائيين من عرض الخطوط ال ُمرخصة على النحو المطلوب
في واجهة المستخدم لبرامج المطور.
المتطلبات .إذا زودناك بالخطوط ال ُمرخصة بتنسيق  ،)"WOFF"( Web Open Font Formatيجب عليك استخدام إصدار WOFF
للخطوط المرخصة في اإلصدارات المستندة إلى الويب من برامج المطور وليس إصدار تنسيق الخط  )"OTF"( OpenTypeللخطوط المرخصة.
القيود وااللتزامات.
( )

يُحظر عليك استخدام الخطوط ال ُمرخصة بأي طريقة غير مسموح بها صراحةً في هذه الشروط.

( ) قد ال يحتوي برنامج المطور على وظيفة تسمح بتصدير الخطوط ال ُمرخصة .ال يجوز لك توزيع أي جزء من الخطوط ال ُمرخصة على أساس
مستقل أو بأي طريقة تسمح ألي شخص آخر باستخدام الخطوط ال ُمرخصة.
( ) ال يجوز لك إضافة أي وظيفة أو تغييرها أو تعديلها أو تكييفها أو ترجمتها أو تحويلها أو تعديلها أو إنشاء أي أعمال مقتبسة من أي جزء من
الخطوط ال ُمرخصة.
( )

ال يجوز لك التنازل عن التراخيص الممنوحة لك في هذه الشروط أو تأجيرها أو إقراضها أو تداولها أو ترخيصها من الباطن أو نقلها.

ال يجوز لك مشاركة وصولك إلى الخطوط ال ُمرخصة أو إتاحة الخطوط ال ُمرخصة على خادم يتيح استخدام الخطوط ال ُمرخصة الستخدامها في
( )
وقت واحد بواسطة أكثر من جهاز كمبيوتر واحد.
ال يجوز لك استخدام الخطوط ال ُمرخصة لرسم الرموز هندسيًّا أو تصنيعها أو تسجيلها ،كليًا أو جزئيًا ،بغرض استخدامها كخط أو نظام لصف
( )
الحروف.
( ) ال يجوز لك تفكيك الخطوط ال ُمرخصة أو فك الشفرة أو إجراء هندسة عكسية أو محاولة اكتشاف التعليمات البرمجية المصدر أو التغلب على
آليات حماية البرنامج في الخطوط ال ُمرخصة أو تخطيها أو االلتفاف حولها بأي طريقة أخرى ،إلى الحد الذي تحظر به القوانين السارية التقييد السابق.
المكونة للخطوط ال ُمرخصة أو إعادة تجميعها ألغراض التوزيع ،أو النقل ،أو إعادة البيع.
ال يجوز لك فك حِّ زم األجزاء
ِّ
( ) ربما تتضمن الخطوط ال ُمرخصة إشعارات الملكية المحددة ،ومنها براءة االختراع وحقوق الطبع والنشر وكذلك إشعارات العالمات التجارية.
َّ
(وأال تقوم بالحذف أو
يجب عليك المحافظة على جميع إشعارات الملكية المعروضة في الخطوط ال ُمرخصة أو عليها تما ًما كما هو منصوص لك
التعديل).
استمرار الوصول إلى الخطوط ال ُمرخصة .قد يتطلب استمرار الوصول إلى الخطوط ال ُمرخصة االتصال الدائم باإلنترنت الستخدام الخطوط
ال ُمرخصة ،أو من أجل تخويل إمكانية وصولك إلى الخطوط ال ُمرخصة أو تجديدها أو التحقق منها.
.

الشروط اإلضافية لـ

فقط

(ب) ،يقتصر حقك في توزيع  Substance SDKعلى توزيع  Substance Engineفقط" .
بغض النظر عن القسم
من
يُقصد به المكتبات الديناميكية الموجودة في مجلد
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