اإلضافية  Adobe Substance 3Dشروط أصول مجتمع
اعتبارا من  23يونيو . 2021تحل محل جميع اإلصدارات السابقة
.تسري
ً
العامة "( Adobeأصول المجتمع")وهي ُمضمنة باإلشارة في شروط استخدام  Adobe Substance 3Dتحكم هذه الشروط اإلضافية استخدامك ألصول مجتمع
(يُشار إلى هذه الشروط اإلضافية والشروط العامة مجتمعةً باسم "الشروط" ).وتجدر "( www.adobe.com/go/terms_aeالشروط العامة" )الموجودة على
هذه الشروط اإلضافية اإلشارة إلى أنه للمصطلحات المميزة التي لم يرد لها تعريف هنا المعنى نفسه الوارد في الشروط العامة .تكون اإلشارات إلى "الخدمات" في
لخدمات أصول المجتمع ".المر َّخص له" يعني أي فرد أو كيان قانوني يحصل على محتوى من الخدمات .ألغراض هذه الشروط اإلضافية ،إذا قمت بنشر محتوى
.على الخدمات نيابة عن خطة أعمال ،فأنت "مستخدم خطة أعمال" وجميع اإلشارات إلى "أنت" في هذه الشروط اإلضافية تعني خطة األعمال هذه
 .1تراخيص المحتوى .أصول المجتمع هي عبارة عن منصة حيث يمكن للمستخدمين تبادل المحتوى .من خالل نشر المحتوى الخاص بك في الخدمات ،فإنك
توافق على ترخيص المحتوى الخاص بك للمر َّخص لهم بموجب ترخيص أصول المجتمع (" 1.1ترخيص أصول المجتمع)" ،الموجود على
https://www.adobe.com/go/community-assets-license_ae.
 .2استخدام المحتوى .إذا نشرت محتوى في الخدمات ،فأنت تدرك وتوافق على أنه (أ )يجوز للمر َّخص لهم تعديل واستخدام المحتوى الخاص بك فيما يتعلق بأي
موضوع (باستثناء ما هو مقيَّد بموجب ترخيص أصول المجتمع)؛ (ب )المر َّخص لهم غير مطالبين بتزويدك باإلسناد عندما يستخدمون المحتوى الخاص بك؛ (ج )ال
تزويدك باإلسناد إلى المحتوى الذي تنشره في الخدمات؛ و(د )يجوز لنا تغيير أو إزالة أو إضافة البيانات الوصفية للمحتوى الخاص بك دون أي  Adobeيُطلب من
مسؤولية تجاهنا أو تجاه المر َّخص لهم .لسنا مسؤولين عن استخدام أي جهة خارجية للمحتوى الخاص بك ،وال نتحمل أي مسؤولية إذا كان المر َّخص له ال يمتثل لهذه
.الشروط ،أو ال يمتثل لترخيص أصول المجتمع ،أو يسيء استخدام الخدمات بطريقة أخرى
 .3استخدامك للخدمات .ال يجوز لك استخدام الخدمات كمستودع تخزين شخصي للمحتوى الخاص بك .إذا قررنا أن استخدامك للخدمات ينتهك الشروط أو
إرشادات المجتمع الخاصة بنا (التي تم تضمينها باإلشارة في الشروط )فإنه يجوز لنا إزالة محتواك من الخدمات أو تعطيل استخدامك للخدمات في أي وقت ،مع أو
.بدون إشعارك
 .4تحميل المحتوى وإدارته
. .4.1تحميل المحتوى.ستتّبع عملية التحميل الموضحة في الخدمات ،لكن لدينا الحق في رفض تحميل المحتوى الخاص بك إلى الخدمات ألي سبب من األسباب
 .4.2إدارة المحتوى .يمكنك إزالة أي من المحتوى الخاص بك من الخدمات في أي وقت ،ولكن المر َّخص لهم الذين قاموا بترخيص المحتوى الخاص بك قبل أن
تزيله من الخدمات سيتمتعون بذات الحقوق التي منحتها لهم وقت إجرائهم للتنزيل ،كما هو محدد في الترخيص المعمول به ساري المفعول وقت إجرائهم للتنزيل
).وغير ذلك CC BY 4.0،على سبيل المثال ،ترخيص أصول المجتمع ،و(
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