شروط إضافية لـ
تاريخ آخر تحديث
في مجملها

يناير

تحل محل جميع اإلصدارات السابقة بما في ذلك اإلصدارات السابقة من الشروط واألحكام الخاصة باستخدام
المطورين واتفاقية
ِّ

تحكم هذه الشروط اإلضافية استخدامك لما يخص
من أدوات
أدوات تطوير البرامج وواجهات
واجهات برمجة التطبيقات
ومداخلها على الويب وأعمالها وموارد المطورين األخرى المقدمة من
لمنتجات
أو خدماتها وهي مضمنة باإلشارة في شروط استخدام
العامة الموجودة على
يُشار إلى هذه الشروط اإلضافية والشروط العامة لالستخدام مجتمعةً باسم
الشروط وتجدر اإلشارة إلى أن المصطلحات المميزة غير ال ُمعرفة هنا لها نفس المعني ال ُمعرفة به في شروط استخدام
العامة
مجموعة مطوري البرامج
لمنتجات
أو
خدماتها

تحل موافقتك على هذه الشروط محل أية اتفاقيات سابقة بينك وبين
فيما يخص
من مجموعات
وواجهات
واجهات برمجة التطبيقات ومداخلها على الويب وأعمالها وموارد المطورين األخرى المقدمة من

التعريفات
معرف

مطور ولتسجيل
 .يقصد به معلومات اسم المستخدم الفريد وكلمة المرور وملف التعريف التي تستخدمها إلنشاء حساب
ِّ
الدخول والوصول إلى الخدمة

معالج دفع

يقصد به معالج دفع الجهات الخارجية من
 .والذي قد يتطلب منك الدخول
في اتفاقية معالج دفع مباشرة منفصلة وتقديم بعض المعلومات اإلضافية

أزرار تسجيل الدخول إلى
 .وقالب تسجيل الدخول يقصد بها رسم الزر المميز وقالب واجهة شاشة تسجيل الدخول المنفصلة اللذين
توفرهما
والمطلوبين للعرض في واجهة المستخدم أو عليها كموجه بصري لتسهيل آلية تسجيل الدخول إلى الخدمة أو بدئها كما هو مبين
وموضح في إرشادات العالمات التجارية على المداخل
 .التجارية واألسماء والشعارات والرموز والشارات والعالمات التجارية اإلبداعية في
المطور المعتمد لديك
إرشادات العالمات التجارية أو المقدمة لك على المداخل لتعزيز توفر برنامج
ِّ

التجارية تعني عالمات

عالمات

 .يقصد بها واجهات برمجة التطبيقات ،وهي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات والبروتوكوالت واألدوات التي تحدد كيفية تفاعل مكونات
البرامج وقد يتم تحديد واجهات برمجة التطبيقات في ملفات الرأس وملفات
مكونات
اإلضافية كما هو محدد في
وواجهات برمجة تطبيقات ِّ
ملفات الرأس ويتم إظهارها في التعليمة البرمجية النموذجية للمكون اإلضافي أو المعلومات ذات الصلة في تنسيق التعليمة البرمجية للكائن أو المكتبات
التي ضمنتها
كجزء من
يسهل الوصول إلى البرامج والخدمات والتشغيل
أو جميع ما سبق لتوزيعها بدون تعديل مع برنامج
المطور الذي ِّ
ِّ
البيني لها ويتضمن هذا التعريف جميع واجهات برمجة التطبيقات المقدمة بموجب هذه الشروط اإلضافية
المطور والمرتبطة بمعرف
يعني بيانات اعتماد الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ال ُمعينة لبرنامج
 .الذي تستخدمه ،
ِّ
المطور والتحقق منهما ومصادقتهما
لربط نشاط واجهة برمجة التطبيقات وبرنامج
ِّ

مفتاح

 .الشارات تعني العالمات التجارية ً ،بما في ذلك الشعارات والرموز والنص الذي يتم تحديده كشارة في إرشادات العالمات التجارية أو على
مداخل الويب
.
التجارية

فيما يتعلق باستخدامك لعالمات

إرشادات العالمات التجارية يقصد بها أي تعليمات أو إرشادات قد تنشرها أو تقدمها لك

 .وقالب تسجيل الدخول ،ورموز المزايا كما هو مبين ،
وموضح في إرشادات العالمات التجارية على المداخل

التجارية يقصد بها الشارات ،وأزرار تسجيل الدخول إلى

عالمات

المطور يقصد بها أي تطبيقات برمجية وبرامج وإضافات وملحقات ومكونات إضافية وغيرها من التقنيات التي تقوم بتطويرها مع
برامج
.
ِّ
أو باستخدام
أو
للوصول إلى البرامج أو الخدمات أو تشغيلها بينيا أو تشغيلها ً ،أو التي تقوم بتطويرها إلضافة ميزات أو وظائف إلى الخدمات
أو البرامج أو منتجات
أو خدماتها األخرى
ن
ن النهائيي ً
ن المستخدمي ً
ض وحي ًد ه ًو تمكي ً
ج المطو ًر لغر ً
ي برنام ً
نف ً
تضمين أو مضمن يعني أن الخطوط ال ُمرخصة ستكون متكامل ًة بشك ًل آم ً
.
ج المطو ًر
ي برنام ً
ى النح ًو المقصو ًد ف ً
ط ال ُمرخص ًة عل ً
ض الخطو ً
ن رؤي ًة عر ً
مً
والمطلوبة للعرض في واجهة المستخدم أو عليها لتحديد ميزات أو
.
مكونات أو وظائف معالجة معينة منفصلة للبرامج أو الخدمات بشكل فريد
ومتغير
ومتغير
.
فقط لتصميم واجهات المستخدم وتطويرها وتوزيعها في برنامج المطور

أيقونات الميزات يُقصد بها الرموز الرسومية التي توفرها
و
التي ترخصها لك

الخطوط ال ُمرخصة تعني خطوط
و

.

ومدخل ال ُمنتِّج
و

وموقع
لـ

 .بتحديد هوية شخص طبيعي معين بدال من جهازه مثل رقم الهاتف
وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهوية الصادر عن الحكومة واالسم والعنوان البريدي

الموجود على
الموجود على

مطوري
المداخل يُقصد بها موقع
ِّ

البيانات المحظورة تعني البيانات التي من شأنها أن تسمح لـ

ُضمنها لك لدمجها
.
عينة التعليمة البرمجية يُقصد بها التعليمة البرمجية للكائن أو التعليمة البرمجية للمصدر ً ،باستثناء ملفات العينة ً ،التي ن ِّ
المطور وفقا لهذه الشروط
في برنامج
ِّ
يقصد بها مجموعات أدوات تطوير برامج
وجميع المواد المرتبطة بها وملفات النظام وعينة التعليمة البرمجية واألدوات
.
والبرامج واألدوات المساعدة والمكونات اإلضافية وملفات العينة والوثائق ذات الصلة ويتضمن هذا التعريف جميع مجموعات أدوات تطوير البرامج
المقدمة بموجب هذه الشروط اإلضافية ً ،بما في ذلك
األعمال تعني فقط الصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية والمتجهات المعينة على أنها قياسية على موقع
.
على
أو عنوان
وال يشمل ذلك القيود على االستخدام التحريري فقط تستثني األعمال الالحق
صراحة جميع أنواع أصول
األخرى ً ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،مقاطع الفيديو والقوالب والمحتوى ثالثي األبعاد
والمحتوى المتميز والتحريري وأي أعمال أو فئات في أي وسائط أو تنسيقات أخرى موجودة اآلن أو في المستقبل
.

المطور
بيانات اعتماد
ِّ

باستثناء ما هو مسموح به صراحةً من قِّبل
يجب عليك إنشاء معرف ،
مطور عبر
 .وملف تعريف لحساب
ِّ
اإلنترنت حتى تتمكن من الحصول على مفتاح
أو
أو الوصول لمدخل الويب واستخدامهم أو إلنشاء مكون إضافي أو ملحق كما يجب أن
تحافظ على تحديث ملف تعريف حسابك على الدوام باستخدام معلومات الحساب الحالية بما في ذلك معلومات االتصال الحالية تتحمل أنت المسؤولية عن
جميع األنشطة التي تحدث عبر حسابك ويتحتم عليك إخطار دعم عمالء
على الفور إذا علمت بأي استخدام غير ُمصرح به لحسابك وال يجوز
لك أ مشاركة معلومات حسابك إال مع مسؤول حساب معتمد أو ب استخدام حساب مستخدم آخر ستصل إلى واجهة برمجة تطبيقات بالوسائل
المطلوبة من قبل
وكما هو موضح بخالف ذلك في وثائق أدوات تطوير البرامج ذات الصلة عند استخدام واجهات برمجة التطبيقات ً ،لن تقوم
بالتمثيل المزيف أو اإلخفاء لهويتك وال لهوية عميل واجهة برمجة التطبيقات لديك
مفتاح

إذا كانت واجهة برمجة التطبيقات ذات الصلة تتطلب مفتاح
 .للوصول إلى البرامج أو الخدمات ً ،فيجب عليك الحصول على مفتاح
المطور للتوزيع ،ال يمكن استخدام مفتاح
مطور وإلى أن تتم الموافقة من قِّبلنا على برامج
مستقل لكل برامج
إال للتطوير واالختبار الداخلي
ِّ
ِّ
مطور تتوفر لجهات خارجية وتوجد تفاصيل عملية الموافقة في هذه الشروط ،أو على
المطور ً ،وال يجوز استخدامه في ما يتعلق بأي برامج
لبرامج
ِّ
ِّ
المداخل ً ،أو سيتم إبالغك بها من قِّبلنا
مطور باستخدام
قد نقوم بجمع بيانات االستخدام المجمعة ألي برامج
أو
 .أو مدخل الويب وترتبط هذه المعلومات
ِّ
طور عبر اإلنترنت وتسمح لنا بالحفاظ على األمان ومراقبة األداء وتحسين الجودة والميزات
الخاص بك وملف تعريفك لحساب ال ُم ِّ
.

بيانات استخدام
بمعرف

التراخيص

حقوق الملكية الفكرية لـ
 .تعتبر العناصر ال ُمضمنة في الخدمات والبرامج بما في ذلك األعمال ملكية فكرية لنا ولموردينا وهي محمية
بموجب القانون ً ،بما في ذلك قوانين حقوق النشر والعالمات التجارية واألسرار التجارية وبراءات االختراع في الواليات المتحدة ،وأحكام المعاهدات
وستضمن أن جميع نُسخ مجموعات أدوات تطوير
الدولية والقوانين المعمول بها في البالد التي يتم استخدامها بها الملكية الفكرية لشركة
مكون منها ً ،تمت إعادة إنشائها ألي سبب من قًِّبلك ،تحتوي على نفس إشعارات حقوق النشر وإشعارات
البرامج أو واجهات برمجة التطبيقات أو أي ِّ
الملكية األخرى ً ،حسب االقتضاء ،والتي تظهر في العناصر كما قدمناها ونحتفظ نحن وموردونا بالحق والملكية للعناصر الموجودة في الخدمات أو
البرامج ً ،والوسائط التي يتم تسجيلها عليها ً ،وجميع النسخ الالحقة ً ،بغض النظر عن الشكل أو الوسائط التي قد توجد فيها أو عليها النسخ األصلية وغيرها
تحتفظ
لمطور
بجميع الحقوق غير الممنوحة صراحةً في الشروط اإلضافية
هذه
ِّ
تراخيص تمنحها إلى
المطور الخاصة بك وإعادة إنشائها
 .تمنحنا أنت ترخيصا عالميا غير حصري ومدفوعا بالكامل الستخدام برامج
ِّ
المطور من خالل أحد مداخل الويب على سبيل المثال ً ،مدخل
واختبارها بخالف ذلك للحصول على الموافقة للتوزيع وإذا قمت بتقديم برامج
ِّ
على سبيل المثال ،خدمة على الويب إلتاحتها على إحدى الخدمات
فإنك تمنحنا ترخيصا عالميا وغير حصري ،
المطور للمستخدمين النهائيين عبر الخدمة ،ولتنفيذها بشكل عام ،وتعديلها ً ،وترخيصها
برامج
لعرض
بالكامل
وغير خاضع ألية رسوم امتياز ومدفوعا
ِّ
،من الباطن ً ،وتوزيعها كما تمنحنا ترخيصا عالميا وغير حصري ومدفوعا بالكامل الستخدام اسمك أو شعاراتك أو عالماتك األخرى وموادك الوصفية
المطور الخاصة بك وللترويج لها
المطور الخاصة بك لإلعالن عن البرامج والخدمات وبرامج
وأن نُشير بشكل عام إليك أو إلى برامج
ِّ
ِّ
التعهدات والضمانات التي تمنحها لـ
المطور الخاص بك أو إرساله إلى المداخل ،فأنت توافق على أ أنك
 .من خالل تحميل برنامج
ِّ
المطور الخاص بك جنبا إلى جنب مع جميع
تملك جميع التراخيص واألذونات الالزمة الستخدام كل المحتوى الذي يظهر أو تم تضمينه في برنامج
ِّ
المطور ال ينتهك حقوق الملكية الفكرية ألي جهة خارجية
المطور ً ،وأن ب برنامج
الحقوق الالزمة لمنح تراخيص استخدام برنامج
ِّ
ِّ
 .إليك

تراخيص تمنحها

التطوير الداخلي بمراعاة هذه الشروط ،نمنحك ترخيصا غير حصري وغير قابل للنقل وغير قابل لإللغاء الستخدام وإعادة إنشاء مفتاح
( )
و
المطور الخاص بك
ألغراض التطوير الداخلي واالختبار لبرنامج
ِّ
( ) التوزيع بمراعاة هذه الشروط ،بما في ذلك حقوق الموافقة المنصوص عليها في القسم ً ،نمنحك ترخيصا غير حصري وغير قابل للنقل وغير
قابل لإللغاء الستخدام وإعادة إنشاء وتوزيع مفتاح
و
المطور المعتمد الخاص بك ومعه
فقط في برنامج
ِّ
عينات التعليمة البرمجية يمكنك استخدام أو تعديل أو دمج أي عينة تعليمة برمجية نقدمها مع مجموعة أدوات
( ) بكاملها أو أجزاء منها مع
المطور الخاص بك
سواء تم تصنيفها كـ عينة تعليمة برمجية أم ال في المجلدات والملفات المضمنة مع برنامج
وبمراعاة حقوق الموافقة
ِّ
المطور الخاص بك في نموذج التعليمة
المنصوص عليها في القسم ً ،يجوز لك توزيع عينة التعليمة البرمجية وأية تعديالت عليها كجزء من برنامج
ِّ
البرمجية للكائن فقط وتوافق على المحافظة على أي حقوق نشر أو إخالءات مسؤولية أو إشعارات ملكية أخرى من
وعلى نسخها بالكامل كما
تظهر في عينة التعليمة البرمجية في جميع النسخ أو التعديالت أو عمليات الدمج للتعليمة البرمجية التي يسمح لك باستخدامها بموجب هذه الشروط
ويظل أي جزء معدل أو مدمج من أي عينة تعليمة برمجية نقدمها خاضعا لهذه الشروط
يجوز لنا التعديل أو التحديث أو اإليقاف ألي التعديالت
أو
 .بما في ذلك أي أجزاء أو ميزات منها أو أي مدخل ويب في أي وقت دون
إشعار أو مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر عند إصدار أي تحديث إلى
أو
يُطلب منك تنفيذ أحدث إصدار من ،
و أو
بشكل فوري واستخدامه على نفقتك وحدك إن استمرار وصولك إلى
أو
أو استخدامها بعد التحديث أو التعديل سيشكل قبوالً لهذا التحديث أو
التعديل
 .غير العامة ال يجوز لك عرض أي واجهات برمجة تطبيقات لم يتم توثيقها بشكل عام أو الكشف عنها في الوقت الذي تُتاح لك فيه
إمكانية الوصول إليها وقد يخضع استخدام مثل هذه الواجهات غير العامة اللتزامات إضافية تتعلق بالسرية

واجهات

 .شروط الجهات الخارجية قد تحتوي أدوات تطوير البرامج وواجهات برمجة التطبيقات على برامج لجهات خارجية مثل البرامج المجانية أو
مفتوحة المصدر وقد تخضع لبنود وشروط إضافية يتم العثور عليها عادةً في اتفاقية ترخيص منفصلة أو ملف
أو ملف ترخيص أو في
إشعارات برامج الجهات الخارجية و أو الشروط واألحكام اإلضافية التي يمكن العثور عليها على
يشار إليها مجتمعةً بـ شروط ترخيص الجهات الخارجية وقد تتطلب منك شروط ترخيص الجهات الخارجية هذه تمرير اإلشعارات إلى المستخدمين
النهائيين وتسري شروط ترخيص الجهات الخارجية في حالة حدوث تعارض بين هذه الشروط وشروط ترخيص الجهات الخارجية هذه
 .أو برامجها أو المحتوى الذي يتم الوصول إليه من خاللها
.

األخرى ال تمنحك هذه الشروط أي حقوق في أيً من خدمات

خدمات

المطور
توزيع برنامج
ِّ

موافقة
المطور ما
مطور بما في ذلك الوصول إلى البرامج أو الخدمات من قِّبل برنامج
 .نحتفظ نحن بالحق في تقييد توزيع أي برنامج
ِّ
ِّ
المطور لتحقيق االمتثال لهذه الشروط ً ،بما في
برنامج
مراجعة
لنا
يجوز
،
ً
الموافقة
من
وكجزء
الخاص
لم تتم الموافقة عليه من قبلنا ً ،وذلك وفقا لتقديرنا
ِّ
ذلك تحديد مشكالت األمان التي قد تؤثر على
أو مستخدميها كما نحتفظ بالحق في طلب إعادة الموافقة بسبب أية تغييرات تطرأ على برنامج
مطور بما في ذلك إصالحات األخطاء والتحديثات والترقيات والمراجعات واإلصدارات الجديدة وسيتم عرض تفاصيل عملية الموافقة على المداخل
ِّ
ويجوز لنا سحب الموافقة على أي برنامج مطور في أي وقت وألي سبب ً ،بما في ذلك اإلخفاق في عدم االلتزام باإلصدارات المستقبلية من شروط
استخدام
المطور الخاص بك ً ،يجب التوقف عن توزيعه ووقف الوصول إلى
العامة أو الشروط اإلضافية وإذا تم سحب الموافقة على برنامج
ِّ
أيام من اإلشعار
البرامج أو الخدمات من خالله في غضون
المطور المعتمد
 .وتقييد توزيع برنامج
ِّ
من خالل أي قنوات لم تتم الموافقة عليها من قِّبلنا
.

المطور المعتمد من خالل خدمة
قنوات التوزيع نحتفظ بالحق في طلب توزيع برنامج
ِّ

المتطلبات والقيود

 .عدم تعديل البرنامج أو عكس هندسته باستثناء ما هو مسموح به صراحةً في هذه الشروط ً ،ال يجوز لك أ تعديل أي جزء من أي مجموعة
أو تغييره أو تكييفه أو ترجمته أو ب إجراء الهندسة العكسية أو إلغاء التحويل البرمجي أو التفكيك أو بخالف ذلك محاولة اكتشاف التعليمة
البرمجية المصدر أو أي جزء من أي
أو
وإذا كانت قوانين الوالية القضائية تمنحك الحق في إلغاء التحويل البرمجي لمجموعة
للحصول على المعلومات الالزمة لجعل األجزاء المرخصة من مجموعة
قابلة للتشغيل المتبادل مع البرامج األخرى ً ،فال يمكنك إجراء ذلك إال بعد
طلب هذه المعلومات منا أوالً ويجوز لنا ً ،وفقا لتقديرنا ،إما تقديم هذه المعلومات إليك أو فرض شروط معقولة ً ،بما في ذلك رسوم معقولة ً ،على هذا
االستخدام للتعليمة البرمجية المصدر لضمان حماية حقوق ملكيتنا وملكية موردينا في التعليمة البرمجية المصدر لمجموعة
مطور أ يزيل أو يخفي أيا
 .عدم التداخل مع الخدمات أو البرامج باستثناء ما تسمح به واجهات برمجة التطبيقات ،ال يجوز لك إنشاء برنامج
ِّ
مكون منها
من شاشات أو صفحات حول أو معلومات في أي خدمات أو برامج ً ،أو ب يتداخل مع وظيفة و أو مظهر أي خدمات أو برامج أو أي ِّ
عدم ترجمة الخدمات أو البرامج ال يجوز لك استخدام مجموعات
 .لتطوير برامج تسمح بترجمة البرامج أو الخدمات وتعني الترجمة
تعديل اللغة االفتراضية للبرامج أو الخدمات المثبتة ً ،بما في ذلك ً ،على سبيل المثال ال الحصر ،واجهة مستخدم البرنامج أو الخدمة
عدم فك الحِّ زم قد تتضمن مجموعات
ومكونات متعددة ً ،أو قد تدعم العديد من األنظمة األساسية واللغات ً ،أو قد يتم
 .تطبيقات وأدوات مساعدة
ِّ
توفيرها إليك على العديد من الوسائط أو في نسخ متعددة ومع ذلك ً ،يتم تصميم مجموعات
وتقديمها إليك كمنتج واحد الستخدامها على هذا األساس

المكونة لمجموعة
كمنتج واحد على أجهزة الكمبيوتر واألنظمة األساسية كما هو مسموح به هنا وال تتم مطالبتك باستخدام جميع األجزاء
ولكن ،
ِّ
المكونة لمجموعة
ال يجوز لك فك حِّ زم األجزاء
أو إعادة تجميعها ألغراض التوزيع أو النقل أو إعادة البيع أو االستخدام على أجهزة كمبيوتر
ِّ
مختلفة
ُعرض أي جزء من البرنامج أو الخدمة ألي تعليمة برمجية ضارة أو خبيثة أو فيروسات أو فيروسات أحصنة
 .البرامج الضارة لن تتخذ أي إجراء ي ِّ
طروادة أو فيروسات متنقلة أو فيروسات موقوتة أو روبوتات إلغاء أو غيرها من البرامج الضارة التي تؤدي إلى التدمير أو اإلزعاج
مطور ينتهك أي قانون أو تشريع أو مرسوم أو الئحة تنظيمية أو
 .البرامج غير القانونية ال يجوز لك استخدام الخدمات أو البرامج إلنشاء برنامج
ِّ
حقوق بما في ذلك أي قوانين أو لوائح أو حقوق تتعلق بالملكية الفكرية أو برامج التجسس الحاسوبية أو الخصوصية أو الرقابة على التجارة أو المنافسة
،غير المشروعة أو مكافحة التمييز أو الدعاية الكاذبة عند استخدامه بالطريقة التي يراد بها أو تسويقه يتضمن ذلك ً ،على سبيل المثال ال الحصر
المطور باستخدام أدوات تطوير البرامج أو االحتفاظ
اإلتالف ،أو إنشاء قواعد بيانات ،أو إنشاء نسخ دائمة من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة برنامج
ِّ
بنسخ مخزنة مؤقتا أطول من المسموح به في عنوان ذاكرة التخزين المؤقت
المطور لقوانين الواليات المتحدة والقوانين الدولية والقيود واللوائح يُشار إليهم بشكل جماعي باسم قوانين
 .ضوابط التجارة يخضع برنامج
ِّ
التجارة التي تنظم استيراد البرنامج وتصديره واستخدامه وتقر وتضمن أنك قد حصلت على جميع األذونات الالزمة من السلطات الحكومية المعنية
المطور وتصديره واستخدامه باإلضافة إلى ذلك ً ،فإنك تقر وتضمن أنك لست مواطنا أو مقيما في بلد أو دولة محظورة أو مقيدة بأي
الستيراد برنامج
ِّ
شكل آخر بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ً ،إيران وسوريا والسودان وكوبا وشبه جزيرة القرم وكوريا الشمالية
 .أو أي جزءً منها ً ،أو تحقيق تكاملها أو استخدامها مع أي برنامج يخضع لشروط ترخيص ،
على سبيل المثال فقط ،شروط ترخيص أو بخالف ذلك مشاركتها مع أي جهة خارجية

البرامج مفتوحة المصدر لن تقوم بدمج
أو
تتطلب ترخيص أي ملكية فكرية لـ

 .حدود االستخدام يجوز لنا تحديد استخدامك لواجهات برمجة التطبيقات أو أدوات تطوير البرامج وفقا لتقديرنا الخاص ،مثل من خالل تحديد عدد أو
نوع المكالمات المقبولة من واجهة برمجة التطبيقات أو إليها إذا اعتقدنا أن عدد المكالمات قد يؤثر سلبا على واجهة برمجة التطبيقات أو البرنامج أو
الخدمة
عدم الترخيص الفرعي ال يجوز لك ترخيص واجهة برمجة تطبيقات ترخيصا فرعيا لتستخدمها جهة خارجية وال يجوز لك أ تأجير أو
.
استئجار أو إقراض أو منح حقوق أخرى في
أو
بما في ذلك الحقوق على أساس العضوية أو االشتراك ،أو ب توفير استخدام ،
أو
في أعمال خدمات كمبيوتر ً ،أو مرفق أو خدمة تستعين بمصادر جهة خارجية ً ،أو تنظيم مكتب خدمة ،أو شبكة ً ،أو على أساس تقاسم الوقت
مطور ال يضيف وظائف أو ميزات هامة تتجاوز تلك
إنشاء برنامج للعمل بشكل مماثل لواجهة برمجة التطبيقات ال يجوز لك إنشاء برنامج
.
ِّ
مطور يكون منافسا أو مشابها لتقنيات أو منتجات
برنامج
أي
إنشاء
لك
يجوز
ال
كما
التطبيقات
برمجة
واجهة
توفرها
التي
وتحتفظ
،
ِّ
المطور ال ُمنافس أو المشابه لتقنياتها أو منتجاتها
برنامج
إزالة
أو
رفض
في
بالحق
،
ً
والحصري
الوحيد
لتقديرها
ا
وفق
ِّ
المطور الخاص بك ً ،يتعين عليك
بيانات المستخدم النهائي إذا قمت بجمع المعلومات الشخصية أو استخدامها أو معالجتها من خالل برنامج
.
ِّ
أ االلتزام بجميع قوانين ولوائح الخصوصية المعمول بها؛ و ب نشر إشعار خصوصية يسهل على المستخدمين النهائيين الوصول إلى قائمتك على
المطور الخاص بك والذي تصف فيه بشكل واضح ودقيق ممارساتك في جمع المعلومات الشخصية للمستخدم
ومن داخل برنامج
ِّ
النهائي واستخدامها ومعالجتها ،بما في ذلك أي مشاركة مع جهات خارجية؛ و ج احترام خصوصية المستخدمين النهائيين والتقيد بالتزامات إشعار
الخصوصية واحترامها
المطور الخاص بك أال يقوم بإرسال أي بيانات محظورة أو تقديمها أو إتاحتها بأي شكل آخر لـ
نقل البيانات المحظورة يجب على برنامج
.
ِّ
وأال يستخلص المعلومات الشخصية من خالل أي ربط أو تجميع أو مقارنة تبادلية للبيانات التي تملكها مع البيانات األخرى التي تحصل عليها
من مصادر خارجية
.

في أي معلومات شخصية تقدمها
إلى

الخصوصية تتحكم سياسة الخصوصية على الموقع

عدم حظر تطوير
نعمل حاليا على تطوير أو يجوز لنا تطوير تقنيات أو منتجات لها أو قد يكون لها تصميم أو وظائف مشابهة أو
.
المطور الخاص بك وليس في هذه الشروط ما يحد من حقنا في تطوير التقنيات أو المنتجات أو الحصول عليها أو ترخيصها أو صيانتها
منافسة لبرنامج
ِّ
المطور ً ،ضدنا أو ضد الشركات التابعة لنا أو الشركات الفرعية أو ضد
أو توزيعها وتوافق أنت على عدم التمسك بأي براءة تملكها ً ،وتغطي برنامج
ِّ
عمالئها أو الوكالء أو المتعاقدين لتصنيع أو استخدام أو استيراد أو ترخيص أو عرض للبيع أو بيع أي من الخدمات والبرامج كما توافق أيضا على أن
هذه عالقة غير حصرية
ال توجد وكالة ليس في هذه الشروط ما يخلق عالقة ائتمانية أو وكالة أو مشروع مشترك أو موظف صاحب عمل أو شراكة أو عالقة ثقة
.
بينك وبين
ال يجوز لك أنت وال
ربط اآلخر بأي طريقة
.

المطور الخاص بك
دعم المستخدم النهائي تتحمل أنت مسؤولية تقديم الدعم للمستخدمين النهائيين لبرنامج
ِّ

،االمتثال ستطالب المستخدمين النهائيين باالمتثال للقوانين واللوائح والشروط المعمول بها سوف تمتثل لجميع القوانين واللوائح المعمول بها
.
ولن تستخدم أدوات تطوير البرامج أو واجهات برمجة التطبيقات للتشجيع أو الترويج ألي نشاط غير قانوني أو انتهاك حقوق الجهات الخارجية يتضمن
ذلك منعك من

.

( )

استخدام واجهات برمجة التطبيقات ألي أنشطة يمكن أن يؤدي فيها استخدام أي واجهة برمجة تطبيقات أو الفشل فيها إلى الوفاة أو
اإلصابة الشخصية أو الضرر البيئي؛ و

( )

استخدام واجهات برمجة التطبيقات لمعالجة أو تخزين أي بيانات تخضع للوائح المتعلقة بالتجارة الدولية في األسلحة والتي تحتفظ بها
وزارة الخارجية األمريكية

الرسوم وحصة األرباح ومعالجة الدفع

المطور الخاص
 .الرسوم التي نفرضها نحتفظ بالحق ،في أي وقت ً ،في تحديد األسعار أو فرض رسوم عليك أو على المستخدمين النهائيين لبرنامج
ِّ
بك مباشرة أو من خالل تقاسم األرباح نظير استخدام مداخلنا أو مجموعات أدوات تطوير البرامج أو واجهات برمجة التطبيقات أو أي من الميزات
المطور سيتم تحديد الرسوم المطبقة على مداخلنا أو
المكونات أو وظائف المعالجة التي يمكن دمجها أو تمكينها من خالل برنامج
المنفصلة المضمنة أو
ِّ
ِّ
في هذه الشروط أو سنبلغك بها
المطور الخاص بك من خالل إحدى الخدمات ً ،فإننا سندفع لك وفقا للقسم ذي
 .الرسوم التي ندفعها إذا قدمنا رسما أو حصة أرباح لبيع برنامج
ِّ
لـ الصلة في هذه الشروط وسياسات الدفع للخدمة
على سبيل المثال ،القسم
وقد نقوم بتعديل أي سياسات دفع من وقت
المطور من خالل إحدى الخدمات أو استمرارك في عدم
آلخر وتتحمل أنت مسؤولية مراجعتها بانتظام ويمثل استمرارك في إرسال أو تحميل برنامج
ِّ
المطور كبرنامج مجاني ،وفي هذه الحالة
إزالته ً ،موافقة منك على أي سياسات دفع جديدة حسبما تتم مراجعتها من وقت آلخر ويمكنك تعيين برنامج
ِّ
يجوز لنا توزيعه دون تحمل أي مسؤولية أو دفع أي مبلغ لك باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط ،ليس لدينا أي التزامات دفع تجاهك إذا تم
تقديم برنامج المطور على أساس تجريبي أو اختباري ً ،فال نخضع اللتزامات الدفع في هذه الشروط
معالج دفع
المطور من
لتسهيل الدفع لك ولمبيعات برنامج
 .قد نستخدم معالج دفع
ِّ
خالل الخدمة وقد يتطلب معالج دفع
منك الدخول في اتفاقية معالج دفع منفصلة معنا مباشرةً وتقديم معلومات إضافية وإذا كانت تتم معالجة
المطور أو إدارته بواسطة معالج دفع
الدفع لبرنامج
فإنك تقر وتوافق على أن ،
ال تتحمل أية مسؤولية من أي نوع فيما يتعلق بتأخير أو
ِّ
عدم دقة الدفعات وتوافق على حل أي نزاع يتعلق بمعالجة الرسوم مباشرةً مع معالج دفع
باإلضافة إلى ذلك ،قد تقوم
بمشاركة
معلومات تخصك مع معالج دفع
ومزودي خدمات
عند الضرورة لتمكين استخدام الخدمة وال يكون لشركة
حق الوصول
إلى الميزات التي قد تستخدمها جهة خارجية أو التحكم فيها ،كما أن ممارسات المعلومات لمواقع الجهات الخارجية على اإلنترنت ال تشملها سياسة
خصوصية
أو الشروط
 .الضرائب ورسوم الجهات الخارجية يجب دفع أي ضرائب مطبقة وأي رسوم لجهات خارجية معمول بها بما في ذلك ،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 ونحن ال نتحمل مسؤولية هذه الرسوم وإذا تحملنا أي رسوم ،يجوز لنا أن نتخذ خطوات لجمع هذه الرسوم منك كما
أنك مسؤول عن كل التكاليف والمصروفات المرتبطة بعملية جمع الرسوم
.

العالمات التجارية

ترخيص العالمات التجارية نمنحك ترخيصا محدودا وغير حصري وغير قابل للنقل وغير قابل لإللغاء الستخدام عالمات
 .التجارية في
المطور المعتمد الخاص بك يوفر
برنامج
أن
إلى
لإلشارة
واإللكترونية
المطبوعة
االتصاالت
وفي
اإللكتروني
موقعك
وعلى
بك
الخاص
المطور
برنامج
ِّ
ِّ
اتصاالً للبرامج أو الخدمات أو يعمل بينيا أو يعد متوافقا معها أو يتوفر من خاللها ً ،طالما أن هذا االستخدام يتوافق مع الشروط بما في ذلك إرشادات
الستخدام العالمات التجارية الموجودة على موقع
اإللكتروني
وإرشادات العالمات التجارية وأي إرشادات أو قيود أخرى سارية ،
تتعلق بالعالمات التجارية موجودة على المداخل وقد تتم مراجعة هذه اإلرشادات وتحديثها في أي وقت من قِّبل
ويتعين عليك المحافظة على ،
االمتثال للنسخة المتداولة من اإلرشادات في جميع األوقات وال تمنحك الشروط حقوقا الستخدام أي عالمة تجارية أخرى من
ال يمنحك استخدامك لعالمات
التجارية وفقا لهذه الشروط أي حق أو ملكية أو منفعة أخرى في أي من عالمات
( ) التجارية
وتعترف بملكية
لعالمات
التجارية ً ،وتدرك قيمة السمعة التجارية المرتبطة بعالمات
التجارية ً ،وتقر بأن مثل هذه السمعة
تقتصر حصرا على مزايا
وتتبعها كما توافق على عدم استخدام عالمات
التجارية بأي شكل من األشكال من شأنه أن يؤدي إلى تشويه
سمعة
أو البرامج أو الخدمات ،أو اإلضرار أو العبث بسمعة
في عالماتها التجارية ،أو انتهاك حقوق ملكية
الفكرية ً ،أو تقديم
المطور الخاص بك
برنامج
بشأن
مضلل
بيان خاطئ أو
ِّ
وتوافق على استخدام عالمات
المطور الذي أ يتوافق مع هذه الشروط ،و ب يتوافق مع معايير
( ) التجارية فقط في ما يتعلق ببرنامج
ِّ
الجودة التي وضعتها
،و ج يتوافق مع جميع القوانين السارية للوالية القضائية حيث تم إنشاء أو يتم استخدام برنامج المطور وعند الطلب ،
ستُخطرنا بجميع مواقع استخدامك لعالمات
وتزودنا بعينات تمثيلية لهذا االستخدام وستساعدنا كذلك ،عند الطلب ،في مراقبة جودة
التجارية
ِّ
وشكل استخدام عالمات
التجارية وفي الحفاظ عليها وعند اإلشعار ،يجب عليك التوقف عن أي استخدام لعالمات
،التجارية التي نرى
وفقا لتقديرنا الخاص ،أنها تتعارض مع القصد من منح الترخيص وتتحمل وحدك المسؤولية عن أي تكاليف مرتبطة بإزالة أو تعديل استخدامك لعالمات
التجارية
 .قيود العالمات التجارية

المطور الخاص بك والترويج له وال يجوز لك استخدامها في واجهة مستخدم برنامج ال ُمطور
( ) ال يجوز لك استخدام الشارات إال لتسويق برنامج
ِّ
الخاص بك أو عليها
ال يجوز لك استخدام أزرار تسجيل دخول
المطور الخاص بك أو فيها إال
( ) المطلوبة وقالب تسجيل الدخول على واجهة مستخدم برنامج
ِّ
لتحديد الخدمات أو بدئها أو تسهيل تسجيل الدخول إليها وال يجوز لك استخدام أزرار تسجيل دخول
وقالب تسجيل الدخول داخل أو خارج
المطور أو الترويج له
برنامج
لتسويق
أو
الخدمات
تقدمها
التي
المعالجة
وظائف
أو
المكونات
أو
المنفصلة
الميزات
لتحديد
المطور
واجهة مستخدم برنامج
ِّ
ِّ
بأي شكل
المطور الخاص بك أو فيها إال لتحديد ميزات الخدمة المنفصلة أو
( ) ال يجوز لك استخدام أيقونات الميزات المطلوبة على واجهة مستخدم برنامج
ِّ
المطور كوسيلة لبدء تسجيل الدخول إلى
برنامج
مستخدم
واجهة
خارج
المكونات أو وظائف المعالجة وال يجوز لك استخدام أيقونات الميزات داخل أو
ِّ
المطور أو الترويج له بأي شكل
الخدمات أو لتسويق برنامج
ِّ
ال يجوز لك استخدام أي من عالمات
التجارية ،تصميم الشعار أو الكلمة ً ،أو أي اسم من أسماء منتجات
( ) أو أي اسم أو تصميم ،
المطور الخاص بك ،أو تسجيل اسم نطاق
المطور أو أيقونة المنتج لبرنامج
مشابه بدرجة كبيرة ً ،كليا أو جزئيا أو بأي شكل مختصر ،في تسمية برنامج
ِّ
ِّ
موقع إلكتروني أو عالمة تجارية تحتوي على أي مما سبق أو تكون مشابهة له بشكل ُمربك أو السعي في ذلك
اإلنهاء واإلزالة

.

 .اإلنهاء من قِّبلك يجوز لك التوقف عن استخدام مجموعات أدوات تطوير البرامج أو واجهات برمجة التطبيقات أو التوقف عن الوصول إلى
المطور الخاص بك في أي وقت وال يعفيك هذا اإلنهاء من أي التزام بدفع أي رسوم مستحقة وعند اإلنهاء
،البرامج أو الخدمات من خالل برنامج
ِّ
المطور الخاص بك ً ،وعن استخدام مجموعات أدوات تطوير البرامج وواجهات برمجة التطبيقات ،وعن الوصول إلى
ستتوقف عن توزيع برنامج
ِّ
المطور ً ،وعن توافق اإلعالنات مع أي برنامج أو خدمة
البرامج أو الخدمات من خالل برنامج
ِّ
 .اإلنهاء من قبلنا يجوز لنا إنهاء هذه الشروط أو رفض طلباتك للوصول إلى البرامج أو الخدمات أو إلغاء مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات
المخصصة لك ألي سبب
 .السريان بعد إنهاء العقد عند انتهاء أو إنهاء هذه الشروط ،ستسري أي تراخيص دائمة قمت بمنحها ،والتزامات التعويض الخاصة بك ،وإخالء
المسؤولية الخاص بالضمان أو حدود المسؤولية الخاصة بنا ً ،وأحكام تسوية المنازعات المنصوص عليها في هذه الشروط
لـ

.

و

قيود إضافية على

يجوز تجميع عينة التعليمة البرمجية في
و
لـ
 .باستخدام معرف مكون إضافي فريد وإذا كنت تقوم بتوزيع
إصدارات معدلة أو مدمجة من عينة التعليمة البرمجية ً ،فإنك توافق على استبدال أي معرف مكون إضافي فريد مضمن في أي عينة تعليمة برمجية
بمعرف المكون اإلضافي الفريد الخاص بك يمكن العثور على تعليمات لطلب معرف المكون اإلضافي الفريد على موقعنا اإللكتروني
تم تصميم واجهات برمجة التطبيقات ال ُمضمنة في
لـ
 .الستخدامها ألغراض التطوير
الداخلي للبرامج المصممة للعمل مع
تجدر اإلشارة إلى أن التطوير الداخلي للبرامج المصممة للعمل مع
و أو
باستخدام واجهات برمجة تطبيقات
غير مدعوم من قِّبل
إذا كنت تستخدم
مطور يقوم بعرض أو توسيع أو بخالف ذلك استخدام تنسيقات الملفات
لتطوير برنامج
و
.
ِّ
المملوكة لنا تنسيقات الملفات للعرض على األجهزة المحمولة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،استخدام تراكب
األصلي
والميزات التفاعلية  ،فإنه يُسمح بهذا االستخدام طالما أن تنسيقات الملفات يتم توزيعها فقط باستخدام عارض محتوى معتمد وألغراض هذا القسم ً ،يشير
عارض المحتوى المعتمد إلى عارض المحتوى الذي يحمل عالمة
التجارية والمنشور من قِّبلها أو إصدارك المنشور والموسوم تجاريا من
عارض المحتوى
وال يُسمح لك باستخدام
مطور يمكنه قراءة أو تحويل تنسيقات الملفات
لغرض تطوير و أو توزيع برنامج
ِّ
لغرض العرض على األجهزة المحمولة ً؛ على أن هذا التقييد ال ينطبق على تنسيقات الملفات الرقمية األخرى مثل
و،
و،
 ،و،
و
و،
و،
و،
و،
و،
و،
مطور باستخدام
برنامج
تطوير
ويمكنك
هذا
مثل
وتوزيع
لعرض
ِّ
المحتوى بأي وسيلة وعلى أي جهاز ً ،طالما أن هذا التطوير والتوزيع يتماشى مع هذه الشروط وفقط عندما ال يتضمن تنسيقات الملفات
لـ

.

و

قيود إضافية على

التخزين المؤقت وواجب التحديث لن تقوم بالتخزين المؤقت أو التخزين ألي أعمال أو بيانات أخرى يتم الحصول عليها عبر واجهات برمجة
.
المطور سوف تقوم بتحديث مجموعة األعمال والبيانات األخرى التي
التطبيقات بخالف فترات معقولة وبما ال تتجاوز ما هو ضروري لتشغيل برنامج
ِّ
يتم الحصول عليها عبر واجهات
مرة واحدة في اليوم على األقل وعند إنهاء هذه االتفاقية أو طلب
ستقوم على الفور بإزالة أي وجميع ،
إصدارات األعمال
.

ومنافسيها فيما يتعلق بالتسعير أو أي جانب آخر ً ،أو
الترويج بطريقة أخرى لسلع أو خدمات أي منافس لـ

المقارنة لن تستخدم واجهات برمجة التطبيقات إلجراء مقارنة بين

.
أو يرتبط بها

إخالء المسؤولية يتعين عليك وضع إخالء المسؤولية التالي على عميل واجهة برمجة التطبيقات لديك هذا المنتج يستخدم
ولكن ،
ال تعتمده أو تؤيده أو تقدم الرعاية له و
ال يتبع

عرض األعمال تعتبر األعمال ملكية لنا ولمساهمينا وهي محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية ً ،بما في ذلك القوانين المتعلقة بحقوق الطبع
.
والنشر والعالمات التجارية وغيرها من الحقوق المماثلة دون تقييد االلتزامات الواردة في شروط العامة الستخدام
يجب عليك التأكد من أنه أ ،
ال يمكن نسخ األعمال أو توزيعها أو تغييرها أو عرضها بخالف ما هو مسموح به في هذه االتفاقية ؛ ب أسماء المساهمين مرئية على كل عمل يتم
المطور الخاص بك أو بجوار العمل أو بالتنسيق التالي اسم المؤلف
عرضه في برنامج
ً؛ و ج يتوافق مع جميع القواعد واللوائح
ِّ
وضع أو السماح للجهات
التصريح أو اإلشارة ضمنا إلى إنشائك ألي عمل أو تملكك له ً؛ أو
التجارية واإلعالنية المعمول بها يجب عدم
وضع أو السماح للجهات الخارجية بوضع مواد بالقرب من
الخارجية بوضع إعالنات أو مواد أخرى تحجب األعمال أو اإلحالة إليها أو تُغيرها ً؛ أو
تروج ألنشطة غير قانونية أو لبيع التبغ ً ،أو تُعد من المواد التشهيرية أو
األعمال أو بجوارها إذا كانت المادة تحتوي على محتوى للبالغين أو تعرضه ً ،أو ِّ
غير القانونية أو الفاحشة أو غير الالئقة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المواد اإلباحية أو خدمات المرافقة أو أندية ترفيه البالغين أو األماكن
المشابهة يجوز لـ
إيقاف ترخيص أي عمل ورفض تنزيل أي عمل في أي وقت
بالتنسيق التالي
.
المطور
برنامج
لمستخدمي
مرئية
تكون
أن
ويجب
ِّ

المطور الخاص بك بشكل واضح ودقيق اإلحالة إلى
يجب أن يعرض برنامج
ِّ
مع ارتباط تشعبي إلى

باستثناء ما هو مصرح به صراحةً من قِّبلنا في اتفاقية كتابية منفصلة ً ،ال يجوز لك استخدام واجهات برمجة التطبيقات الستخدام محتوى متاح
.
من
أو عرضه أو ترخيصه ولم يتم تعريفه بأنه عمل بموجب هذه االتفاقية
.

المطور الخاص بك كملف مستقل
ال يجوز لك البيع أو الترخيص لألعمال كملف مستقل أو السماح بتنزيل أي عمل من برنامج
ِّ

.

المطور الخاص
يمكنك استخدام واجهات برمجة التطبيقات للبحث فقط لعرض نسخ مصغرة أو بعالمات مائية من األعمال من خالل برنامج
ِّ
بك وإلعادة توجيه المستخدمين إلى موقع
لشراء تراخيص أو تنزيل أعمال مباشرةً من

ال يمكنك الحصول على إيرادات من استخدامك لواجهات برمجة التطبيقات إال من خالل مشاركتك في برنامج تابع أو إحالة أو برنامج شريك
.
مماثل بموجب اتفاقية كتابية منفصلة معنا وال يجوز لك استخدام واجهات برمجة التطبيقات ألي غرض تجاري آخر ،وما لم يتم االتفاق على خالف ذلك
كتابيا من قبلنا ً ،لن تُفرض أي رسوم على مستخدمي برنامج المطور الخاص بك
يجوز لك استخدام واجهات برمجة تطبيقات الترخيص فقط لـ أ ترخيص األعمال وفقا التفاقية عمالء
 .أو ب تمكين ،
المستخدمين الذين يسجلون الدخول إلى
المطور الخاص بك من ترخيص األعمال المدفوعة مسبقا وفقا التفاقيات
من خالل برنامج
ِّ
العمالء الخاص بهم معنا يخضع استخدام األعمال المرخصة من خالل عميل واجهة برمجة التطبيقات التفاقية عمالء
المعمول بها
.
الخاص به من خالل
المطور
برنامج
ِّ
.

يمكنك استخدام واجهات برمجة التطبيقات لتسجيل الدخول فقط لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حسابات عمالء
من خالل برنامج المطور الخاص بك ،شريطة أن يمنحك كل مستخدم إذنا صريحا بالوصول إلى حساب عميل
بمصادقة برنامج المطور لحسابه في

 .بما في ذلك الرموز المميزة ،بناء على طلب من هذا ،
العميل أو منا ً ،أو عندما يغلق هذا العميل حسابه
.

يمكنك تخزين الرموز التي نوفرها لك عند قيام أحد عمالء
يجب عليك على الفور حذف أي محتوى أو معلومات أخرى لعميل في

قيود إضافية لواجهة

لمواقع الويب المنشورة يجب عدم استخدام واجهة برمجة تطبيقات
أو
.
لتحميل خطوط
لمواقع الويب المنشورة ً ،إنما يجب عليك استخدام إحدى مجموعات أدوات
ُمطوري برامج
من أجل تحميل خطوط
لمواقع الويب المنشورة

مجموعات أدوات ُمطوري برامج

تأليف الويب ال يمكن استخدام خطوط ويب
إال لتأليف الويب من المحتوى الذي يتم نشره كـ
ويتضمن مجموعات أدوات
.
ويحظر عليك تحويل خطوط ويب
أو تنقيطها لتأخذ أي تنسيق آخر مثل
أو أي تنسيق رسومات
المطور بشكل واضح ودقيق عالمة شعار
يجب أن يعرض برنامج
المتوفرة في
.
ِّ
لإلشارة إلى أن خطوط
يتم توفيرها بواسطة
ويخضع استخدامك لشعار
إلرشادات العالمات التجارية

شعار

المطور وال يجوز أن تحتوي
اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي يجب تضمين اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة بك مع برنامج
.
ِّ
اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي على شروط ال تتفق مع هذه الشروط
المطور ،يجب إرساله إلينا للموافقة عليه وتنطبق الشروط الواردة في القسم
المطور قبل إطالق برنامج
تقديم برنامج
.
ِّ
ِّ
المطور ،وقد نقبله أو نرفضه وفقا لتقديرنا الخاص
ِّ

على برنامج

قيود إضافية لـ

.

المطور المقدم للتوزيع من خالل
اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي يجب تضمين اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة بك مع برنامج
ِّ
مدخل
على الويب
الرسوم وحصة األرباح بالنسبة إلى برنامج ال ُمطور المقدم إلى مدخل

على الويب وال ُموزع من خالل خدمة
فإننا سوف ندفع لك وفقا لهذه الشروط وسياسات الدفع الموجودة حاليا في ،
أو موقع الويب
بشكل جماعي ً ،سياسات دفع الالحق
بالنسبة للمبيعات ولتقليل اإللغاءات والمرتجعات والمبالغ المستردة ويجوز لنا تعديل
سياسات دفع
المطور إلى
من وقت آلخر ،وتقع عليك مسؤولية مراجعتها بانتظام ويمثل استمرارك في إرسال أو تحميل برنامج
ِّ
مدخل
أو إبقاؤه على خدمة
موافقة منك على أي سياسات دفع جديدة من ،
حسبما
المطور كبرنامج مجاني ،وفي هذه الحالة يجوز لنا توزيعه دون تحمل أي مسؤولية أو دفع أي مبلغ
تتم مراجعتها من وقت آلخر ويمكنك تعيين برنامج
ِّ
المطور ،فال
لك باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط ً ،ليس لدينا أي التزامات دفع تجاهك وإذا قدمنا إصدارا تجريبيا أو اختبارا لبرنامج
ِّ
نخضع للشروط الواردة في سياسات دفع
أو أية التزامات بالدفع

المطور الذي تقدمه من خالل مدخل
المطور يجب أن يتوافق إصدار برنامج
تقديم برنامج
مع إرشادات الموافقة الحالية
ِّ
ِّ
والسياسات القياسية على المدخل وإرشادات العالمات التجارية ً ،ويكون قد اجتاز اختبار ضمان الجودة الخاص بك وتنطبق شروط الموافقة الواردة في
المطور المعتمد الخاص بك إال عندما
المطور ً ،وقد نقبله أو نرفضه وفقا لتقديرنا الخاص ولن يكون لديك الحق في تسويق برنامج
على برنامج
القسم
ِّ
ِّ
نوفره في خدمة
ويجوز لـ
المطور من خدمة
أن تقوم بإزالة برنامج
في أي وقت وألي سبب من
ِّ
األسباب دون مسؤولية تجاهك
قيود إضافية لـ

.
وواجهات برمجة
فقط

الشروط العامة لـ
التطبيقات في

تنطبق الشروط التالية على أدوات تطوير البرامج في
يشار إليهما بشكل جماعي باسم واجهات برمجة التطبيقات أو أدوات تطوير البرامج في

حدود االستخدام تعين

( ) وتفرض حدود االستخدام على وصولك واستخدامك لواجهات برمجة التطبيقات أو أدوات تطوير البرامج في
أنت توافق على مثل هذه القيود الموثقة على المدخل ولن تحاول التحايل عليها إذا كنت ترغب في استخدام أي أدوات تطوير
برامج أو واجهة برمجة تطبيقات خارج هذه الحدود ً ،فيجب عليك الحصول على موافقة صريحة من
وفي هذه الحالة قد ترفض ،
قبول
مثل هذا الطلب أو الشرط فيما يتعلق بموافقتك على الشروط و أو الرسوم اإلضافية لهذا االستخدام لتقديم مثل هذا الطلب ً ،اتصل بفريق تسويق ومبيعات
أو فريق تسويق ومبيعات
للحصول على مزيد من المعلومات
تتبع االستخدام أنت تقر بأن
( ) يجوز لها أن تجمع معلومات عن استخدامك لواجهات برمجة التطبيقات أو أدوات تطوير البرامج في
 ،ويجوز لها استخدام هذه ،
بما في ذلك المعلومات الشخصية المحددة في سياسة الخصوصية المشار إليها أعاله في القسم
المعلومات للحفاظ على األمان ومراقبة األداء وتحسين جودة واجهات برمجة التطبيقات أو أدوات تطوير البرامج في
االشتراك التلقائي في المنتدى عند الوصول إلى مدخل أدوات تطوير البرامج في
( ) فإنك توافق على االشتراك تلقائيا في ،
منتدى أدوات تطوير البرامج في
سينقل المنتدى المعلومات المتعلقة بأدوات تطوير البرامج في
فقط
يمكنك إلغاء االشتراك في هذا المنتدى في أي وقت
المطور المقدم
( ) اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي أو شروط الخدمة يجب تضمين اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي أو شروط الخدمة مع برنامج
ِّ
يخضع استخدام برامج أو خدمات
األخرى التفاقية ترخيص المستخدم النهائي أو شروط الخدمة المعمول بها الخاصة بخدمات أو برامج التطبيق
المقدمة ً ،حتى إذا تم توفير برامج
األخرى هذه ً ،أو الوصول إلى الخدمات ،لك فيما يتعلق بهذه الشروط
فقط

تنطبق الشروط التالية على أدوات تطوير البرامج في
يشار إليها فيما يلي باسم أدوات تطوير البرامج في

أدوات تطوير البرامج في

المطور تجاريا دون المرور بعملية الموافقة الموضحة أعاله في القسم
( ) عملية الموافقة يتمتع المطورون بحرية إتاحة برنامج
ِّ
المطور للمراجعة بناءً على طلب
برنامج
بتوفير
ر
المطو
سيقوم
ذلك ً،
والتعاون مع
لتسهيل مراجعته
ِّ
ِّ

على الرغم من

تتبع استخدام أدوات تطوير البرامج في
قد تحتوي أدوات تطوير البرامج في
( ) المقدمة لك على ميزات تتبع االستخدام
وتكون قيد التشغيل بشكل افتراضي ً ،ويمكن أن نقوم بتتبع استخدامك ألدوات تطوير البرامج في
ككل ً ،على سبيل المثال ،الوظائف التي
تستخدمها في واجهة برمجة تطبيقات من أدوات تطوير البرامج في
إذا كنت مشتركا في
أيضا ً ،فإن تتبعنا لبيانات
االستخدام األخرى يخضع لالتفاقية المعمول بها التي قد تكون أبرمتها مع
( ) بالتنسيق التالي مدعوم من
ويجب أن تكون مرئية للمستخدمين النهائيين لبرنامج
المطور
ِّ

المطور الخاص بك بشكل واضح ودقيق اإلحالة إلى
اإلحالة يجب أن يعرض برنامج
ِّ
مع ارتباط تشعبي إلى

تنطبق الشروط التالية على واجهات برمجة التطبيقات في

فقط

واجهات برمجة التطبيقات في

( ) 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
أو استبدالها أو محاولة التحقق من صحتها دون الحصول على اعتماد كتابي من
( ) في برنامج ال ُمطور

ال يجوز لك دمج ميزة

أ من هذه الشروط
المطور للتطوير واالختبار الداخليين كما هو موضح في القسم
المطور حق استخدام برنامج
( ) استخدام البرامج يُمنح
ِّ
ِّ
المطور بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع ذلك في هذه الشروط اإلضافية بما في ذلك
برنامج
بتوزيع
ُسمح
ي
وال
،
ً
،اإلضافية
على سبيل المثال ال
ِّ
المطور إبرام اتفاقية مكتوبة منفصلة مع
على
يجب
ب
القسم
في
الحصر،
البيني
للتشغيل
المصمم
ر
المطو
برنامج
بيع
المطور
إذا أراد
ِّ
ِّ
ِّ
مع واجهات برمجة التطبيقات في
أو توزيعه أو عرضه
المطور الخاص بك بشكل واضح ودقيق اإلحالة إلى واجهات برمجة التطبيقات في
اإلحالة يجب أن يعرض برنامج
( ) بالتنسيق
ِّ
التالي مدعوم من
مع ارتباط تشعبي إلى
ويجب أن تكون مرئية لمستخدمي
المطور
برنامج
ِّ
 .قيود إضافية للخطوط ال ُمرخصة
ترخيص محدود وفقا لبنود هذه االتفاقية وشروطها ،تمنحك
ترخيصا عالميا غير حصري وغير قابل للتحويل ً ،ومحدود فقط لـ
.
استخدام الخطوط ال ُمرخصة غير المعدلة لتصميم وتطوير برنامج المطور وبدون برامج أخرى ً؛ و تضمين الخطوط ال ُمرخصة غير المعدلة في
برنامج المطور ً ،و توزيع وعرض الخطوط ال ُمرخصة بشكل عام باعتبارها مضمنة في برنامج المطور لتمكين المستخدمين النهائيين من عرض
الخطوط ال ُمرخصة لبرنامج المطور
.
للخطوط
المرخصة
.
( )

المتطلبات إذا زودتك
بالخطوط ال ُمرخصة بتنسيق
يجب عليك استخدام إصدار ،
للخطوط المرخصة في اإلصدارات المستندة إلى الويب من برنامج المطور وليس إصدار تنسيق الخط
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 هندسيا أو تصنيعها أو تسجيلها ،كليا أو جزئيا ً ،بغرض استخدامها كخط أو نظام لصفً
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
( ) ربما تتضمن الخطوط ال ُمرخصة إشعارات الملكية المحددة ،ومنها براءة االختراع وحقوق الطبع والنشر وكذلك إشعارات العالمات التجارية يجب
وأال تقم بالحذف أو التعديل
عليك المحافظة على جميع إشعارات الملكية المعروضة في الخطوط ال ُمرخصة أو عليه تماما كما هو منصوص لك ًَ
()

المطور وال يجوز أن تحتوي اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي على شروط
يجب تضمين اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة بك مع برنامج
ِّ
ال تتفق مع هذه الشروط

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

