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خدمة استخدام اإلضافیة الشروط ھذه تحكم Fonts Adobe استخدام شروط في باإلشارة ُمضمنة وھي Adobe على الموجودة ("العامة الشروط") العامة 
www.adobe.com/go/terms غیر الممیزة المصطلحات أن إلى اإلشارة وتجدر .("الشروط" باسم مجتمعةً  العامة والشروط اإلضافیة الشروط ھذه إلى یُشار) 
1.14 القسم في المحدد النحو على اإلضافیة الشروط ھذه في "(الخدمات) الخدمة" إلى اإلشارات ترد .العامة الشروط في بھ الُمعرفة المعني نفس لھا ھنا الُمعرفة 

 "(الخدمات) الخدمة." 
 

 التعریفات. .1

"الحساب یعني "الحساب )بشركة خاص تعریف رقم أي ذلك في بما Adobe المستخدم تعریف وملف( في األولى للمرة بالتسجیل قمت عندما أنشأتھ الذي   1.1
 تقدمھا تعریفات أو ممیزة مفاتیح أي ذلك في بما الخدمة، Adobe حسابك وبین بینك للربط أخرى بطریقة تستخدمھا أو إلیك.

"اشتراك (خطط) خطة Adobe" من اشتراك أو عضویة ألي المدفوعة أو المجانیة العضویة مستوى تعني Adobe، الحصر ال المثال سبیل على ذلك،  في بما،   1.2
 Cloud. Document Adobe وخدمات Cloud Creative Adobe برنامج في االشتراك خطط 

"واألجھزة المحمولة الكمبیوتر وأجھزة المكتبیة الكمبیوتر وأجھزة الخوادم مثل معالجتھا،  أو البیانات لتخزین مادي أو ظاھري جھاز أي یعني "الكمبیوتر   1.3
(الظاھریة والمعالجات الظاھریة األجھزة ذلك في بما) ظاھریة بیئة من أكثر على جھاز یحتوي عندما .األجھزة ومنتجات باإلنترنت المتصلة واألجھزة المحمولة، 
 منفصل كمبیوتر كجھاز ظاھریة بیئة كل حساب سیتم.

"(خطوط) خط Desktop" إلنشاء واستخدامھا الكمبیوتر مع مزامنتھا یمكنك التي الخدمة خالل من لك نوفرھا التي الخطوط مجموعات أو الخطوط یعني   1.4
 المستندات. 

"خطوط یستخدم والذي ال أم علنًا توزیعھا تم سواءً  اإللكترونیة المستندات أشكال من شكل أي یعني "(المستندات) المستند Desktop، أم ُمضّمنة كانت سواءً    1.5
 إلیھ یصل أو المستند یعرض شخص أي قِبل من أو للعرض المتاحة ذلك في بما ال، .

"یتم أو توفرھا أو نشرھا یتم أو الُمرخص،  المحتوى تصاحب بالمستخدم،  خاصة أخرى وثائق أیة أو المكتوبة التوضیحیة الملفات أو المواد تعني "الوثائق   1.6
 ِقبل من كانت طریقة بأي لك تقدیمھا Adobe الخدمة باستخدام یتعلق فیما.

 "لشركة ترخص التي الخارجیة الجھة تعني "الترخیص (جھات) جھة Adobe توفره ُمرخص محتوى أي Adobe الستخدامھ لك.  1.7

 "خطوط یعني "الُمرخص المحتوى  Desktop وخطوط Marketplace بھ المرتبطة التحدیثات وكل والخدمة الویب ومشروعات ویب وخطوط.  1.8

"تمنح والتي كلیھما أو الخطوط مجموعات أو الخطوط (أ) تعني "الُمرخصة الخطوط Adobe الشروط لھذه وفقًا لتستخدمھا الخدمة خالل من لك ترخیصھا   1.9
Marketplace. خطوط (ب)و اإلضافیة 

"خطوط Marketplace" وفقًا لتستخدمھا والُمرخصة الخدمة خالل من بواسطتك منفصل بشكل شراؤھا یتم التي الخطوط مجموعات أو الخطوط تعني   1.10
 لنا التابعة الترخیص جھات أو بنا الخاصة النھائي المستخدم ترخیص لشروط.

 "ویب موقع أو مستند أي جماعي،  بشكل أو منفرد بشكل تعني،  "الوسائط.  1.11

 "فیھا أو الوسائط على یظھر الذي الُمرخص،  المحتوى بخالف فیھ،  یتحكم أو المحتوى یملك الذي الكیان أو الفرد یعني "الناشر.  1.12

"منصات ، ���) عنھم نیابةً  توفرھا التي األخرى المنتجات أو الویب لمواقع الخطوط باختیار زبائنھا أو لعمالئھا تسمح خدمة أیة ھو "بالتجزئة البیع برنامج   1.13
 ذلك إلى وما االجتماعیة الشبكات تعریف وملفات التدوین.(

1.14  Fonts. Adobe خدمة خالل من أو في أو من المتوفر المحتوى أو األخرى المیزات أو الخدمات وجمیع ،Fonts Adobe خدمة تعني "(الخدمات) الخدمة" 

"تتیحھا أو ونشرھا إدخالھا یتم قد إضافات، أو تعدیالت أو مراجعات أو تحدیثات أي تعني "التحدیثات Adobe أو زیادتھا أو الخدمة لترقیة وقت أي في لك   1.15
 شركة تتحمل وال .تقره منفصلة نصوص فیھ ترد لم الذي الحد إلى تحسینھا Adobe القبیل ھذا من تغییرات أیة مسؤولیة.

"أو تطویره أو بتصمیمھ تقوم الذي الویب صفحة محتوى أو الویب صفحات أو الویب مواقع الترتیب على یعني "(اإللكترونیة المواقع) اإللكتروني الموقع   1.16
 الخدمة باستخدام علنًا ویعرضھا إلیھا ویصل الویب خطوط بدمج ویقوم نشره ویتم إنشائھ.

 "الویب مواقع إلنشاء تستخدمھا قد التي الخدمة خالل من لك نوفرھا التي الخطوط مجموعة أو الخط یعني "الویب خطوط.  1.17

"والتنسیقات الُمرخصة،  الخطوط وخیارات لدیك، المفضلة اإلعدادات تضم التي الخدمة عبر أنشأتھا التي البرامج حزمة یعني "الویب (مشروعات) مشروع،   1.18
یتعلق فیما الُمرخصة الخطوط استخدام وتتبع وتدیر ُمرخص خط كل وتحدد تتضمن برمجیة تعلیمات وأي األخرى، للبرامج البرمجیة والتعلیمات األنماط،  وأوراق 
 الویب بمواقع.
 

http://www.adobe.com/go/terms


 األساسیة الشروط. .2

في االشتراك خطط Adobe. في مجانیة اشتراك خطة (أ) الخدمة تشمل Adobeفي اشتراك خطة (ب)و ؛  Adobe لك تسمح والتي (مدفوعة) رسوم مقابل   2.1
 اشتراك خطط بعض كذلك تتضمن وقد .بك الخاصة الوسائط في لالستخدام الُمرخصة الخطوط إلى بالوصول Adobe تجریبیة فترة المدفوعة.

2.2  Marketplace. خطوط الترقیة؛ 

)A(   ،خطة بموجب فقط متوفرة تكون قد إلیھا الوصول یمكنك التي الُمرخصة الخطوط بعض أن تدرك فإنك مجانیة Adobe اشتراك خطة في مشترًكا كنت إذا
اشتراك Adobe اشتراك بخطة الخاص اختیارك لترقیة حاجة ھناك تكون قد لذلك،  ونتیجة .المستقبل في ما وقتٍ  في مدفوعة Adobe االستمرار أجل من تغییره أو 
 الُمرخصة الخطوط ھذه إلى الوصول في.

)B(  خصم وسیتم الترقیة،  عند المجانیة Adobe  ،اشتراك خطة مدة فستنتھي مدفوعة Adobe اشتراك خطة إلى مجانیة Adobe اشتراك خطة من بالترقیة قمت إذا
 اشتراك خطة على المطبقة الرسوم Adobe الترقیة وقت في االئتمانیة بطاقتك من الفور على الجدیدة المدفوعة.

)C(  Adobe  ،اشتراك خطة تعیین تلقائیًا فسیتم المدفوعة Adobe اشتراك خطة إلغاء أو المدفوعة Adobe اشتراك لخطة أقدم إصدار إلى رجوعك حالة وفي
عن مسؤولیة نتحمل ال .بحسابك المقترنة االستخدام حدود أو االستخدام سعة في انخفاض أو المیزات بعض فقدان عنھ ینتج قد بذلك القیام أن تقر بذلك فأنت .مجانیة 

 اشتراك خطة تغییر تم إذا .الخسارة ھذه Adobe اشتراك خطة إلى المدفوعة Adobe خطوط إلى الوصول في فستستمر مجانیة، Marketplace اشتریتھا التي. 
 

 الُمرخص للمحتوى  استخدامك وقیود حدود عاتقك؛  على تقع التي وااللتزامات الحقوق. .3

اشتراك خطة إلى باالستناد .الُمرخصة للخطوط استخدامك Adobe خطوط أو Marketplace المتوفرة الُمرخصة الخطوط تختلف قد تحددھا،  التي   3.1
 Adobe اشتراك خطط مع متوفرة اإلضافیة الشروط ھذه في الموضحة الُمرخصة الخطوط فئات أو وظائفھا أو الخدمة میزات بعض تكون ال وقد .الستخدامك
اشتراك لخطة ووفقًا استخدامھ،  أو الُمرخصة الخطوط من جزء أي إلى الوصول إمكانیة أو التسجیل بمجرد .المجانیة Adobe رسوم ودفع) اخترتھا التي المحددة 
اشتراك خطة Adobe، تمنحك ، (وجدت إن Adobe إلى الوصول ترخیص عن فضالً  ومحدوًدا للتحویل قابل وغیر عنھ للتنازل قابل وغیر حصري غیر حقًا 
الموقع على الُمرخصة الخطوط إلى الُمعیّنة لألذونات وفقًا الخطوط ھذه واستخدام بھا والمتعلقة وتطویرھا الوسائط تصمیم في الموجود الُمرخصة الخطوط 
لـ اإللكتروني Fonts Adobe، اشتراك خطة على تحافظ أنك طالما فقط Adobe للخطوط استخدامك) 3.1 القسم ھذا في الممنوح الترخیص یخضع :متواصلة 

 یلي لما (الُمرخصة:

)A(  .المكتبي النشر 

خطوط استخدام لك یجوز Desktop خطوط من نُسخ تضمین یمكنك كما وتطویرھا،  المستندات لتصمیم Desktop وعرض الطباعة لغرض بك الخاص المستند في 
حمایتھا أو مبھمة المضمنة الخطوط بیانات بجعل المستند یقوم أن ویجب فقط، العمل لعرض الالزمة الرموز لیشمل فرعیة مجموعة الخط یكون أن ویجب .المستند 

 الترخیص ھذا بموجب بھا مسموح أو ُمضمنة أخرى تضمین حقوق أي توجد ال .المتعمد غیر أو المتعمد االستخدام سوء أو االكتشاف من. 

)B( :فعندئذٍ  اإللكتروني، الموقع لنشر باالستخدام تسمح الُمرخصة الخطوط كانت إذا .الویب موقع نشر 

إلى ترمیزه أو رابط إلى اإلشارة یمكنك .األغراض لھذه ویب مشروع وإنشاء وتطویرھا بك الخاصة اإللكترونیة المواقع لتصمیم ویب خطوط استخدام یمكنك 
 للویب آخر استخدام بأي یُسمح وال .اإللكتروني موقعك تصمیم داخل ویب مشروع.

سیتم بك الخاص الشركة تعریف ملف في الویب مشروعات أن على توافق فأنت الشركة،  مستخدمي أحد كنت إذا .الشركة قِبل من الویب مشروعات استخدام   3.2
 آخر شركة مستخدم إلى ھذه الویب مشروعات نقل بغرض ھذا الشركة تعریف بملف المرتبطة الشركة ِقبل من فیھا التحكم.

نیابةً  ویب مواقع بإنشاء تقوم الذین الناشرون یشترك أن یجب .عنھم نیابةً  ویب مواقع بإنشاء تقوم الذین الناشرین طریق عن الُمرخص المحتوى  استخدام   3.3
 لھم الخدمة بیع إعادة أو للناشر الویب مشروعات أو الویب خطوط تستضیف أن لك یجوز وال .الُمرخص المحتوى إلى للوصول مباشرةً  الخدمة في عنھم.

 الُمرخص للمحتوى  المحظورة واالستخدامات والقیود والحدود االلتزامات.  3.4

)A(  للمحتوى باستخدامك یتعلق فیما بك الخاص الداخلي للمرجع المعقولة الالزمة الكمیة عن تزید أال على الوثائق،  من نُسخ عمل لك یجوز .الوثائق من نُسخ إنشاء
 الُمرخص.

)B(  أو الُمرخص المحتوى الستخدام باإلنترنت الدائم االتصال الُمرخص المحتوى إلى الوصول استمرار یتطلب قد .الُمرخص المحتوى  إلى الوصول استمرار
قمت الذي الُمرخص المحتوى عرض سیتم الحاالت، بعض وفي .منھا التحقق أو تجدیدھا أو الُمرخص المحتوى إلى وصولك إمكانیة تخویل أجل من أو تنشیطھ،  
اشتراك خطة على تحافظ أنك لطالما عرضھا أو الوسائط إلى الوصول حق لھم ممن الخارجیة وللجھات لك الوسائط في بتصمیمھ Adobe ذلك في بما) المتواصلة 

 اشتراك خطة رسوم جمیع دفع Adobe، وجدت إن.(

)C(  وكذلك .علیھا تحتوي قد أو الكاملة البرامج وكذلك المفتوح المصدر برامج مكونات الُمرخص المحتوى أجزاء تستخدم قد .الُمضّمنة المصدر مفتوحة المكّونات
 الُمرخص للمحتوى المصاحبة الرخصة إشعارات أو النشر حقوق ملفات في محددة مفتوح مصدر رخصة أي شروط إلى ھذا الُمرخص للمحتوى استخدامك یخضع.

)D(  والنشر الطبع وحقوق االختراع براءة ومنھا المحددة، الملكیة إشعارات جانب إلى لك الُمرخص المحتوى توفیر یتم قد .الموجودة اإلشعارات على المحافظة
وأالَّ ) لك منصوص ھو كما تماًما علیھ أو الُمرخص المحتوى في المعروضة الملكیة إشعارات جمیع على المحافظة علیك یجب .التجاریة العالمات إشعارات وكذلك 

 التعدیل أو بالحذف تقم.(

http://may/


)E(  المفتوح المصدر مكونات على المطبقة المفتوح المصدر ترخیص شروط من ألي وفقًا بھ مسموح ھو ما باستثناء .الُمرخص للمحتوى المحظورة االستخدامات
 یلي بما القیام صراحةً  علیك یحظر معھ،  توزیعھا أو الُمرخص المحتوى في تضمینھا یمكن التي المحددة:

 أخرى؛ ذاتیة استضافة خدمة أو خیار أي أو الخاص خادمك على الُمرخص المحتوى استضافة )1(

وصولك بإمكانیة یتعلق فیما الباطن من الترخیص أو بك،  الخاصة الوسائط ضمن ُمرخص محتوى أي توزیع ذلك بخالف أو دمج أو إدخال أو وتضمین  )2(
 اإلضافیة؛ الشروط ھذه من (الُمرخصة للخطوط استخدامك) 3.1 القسم في علیھ منصوص ھو ما باستثناء آخر، شخص ألي الُمرخص المحتوى من جزء أي الستخدام

تسمح قد طریقةٍ  بأي أو بذاتھ مستقل أساس على الُمرخصة الخطوط من جزء أي توزیع أو الوسائط من الُمرخصة بالخطوط الخاص الخارجي للناتج والسماح  )3(
 جدید؛ محتوى لتألیف الُمرخصة الخطوط باستخدام آخر لشخص

سواءً  منھ جزء أي من مقتبسة أعمال أي إنشاء أو تحویلھ أو ترجمتھ أو تكوینھ أو تعدیلھ أو تغییره أو الُمرخصة الخطوط من جزء أي إلى وظیفة أي وإضافة  )4(
 آخر؛ شخص بواسطة أو بنفسك أأنشأتھا

طریقة بأیة المصدر البرمجیة تعلیمتھ اكتشافھ محاولة ذلك بخالف أو لھ عكسیة ھندسة إجراء أو تجمیعھ إلغاء أو الُمرخصة الخطوط أو ویب مشروع وتفكیك  )5(
القوانین بھ تحظر الذي الحد إلى آخر شكل بأي حولھا االلتفاف أو تخطیھا أو الُمرخصة الخطوط أو ویب مشروع في البرنامج حمایة آلیات على التغلب أو أخرى؛  
شروط فرض أو إلیك المعلومات ھذه تقدیم إما لتقدیرنا،  وفقًا لنا،  ویجوز منّا المعلومات تطلب أن أوالً  یجب .القیود ھذه لمثل لك المتاحة الصالحیات بالمنطقة الساریة 
المحتوى في لنا التابعة الترخیص جھات وملكیة الفكریة ملكیتنا حقوق حمایة لضمان الُمرخصة للخطوط استخدامك على معقولة،  رسوم ذلك في بما معقولة،  

 الُمرخص؛

 آخر؛ شكل بأي طرف أي إلى تحویلھ ذلك بخالف أو عبره،  أو بھ أمني امتیاز منح أو الُمرخصة الخطوط استخدام في حقوقك من جزء أي ملكیة ونقل )6(

الخطوط بتثبیت قمنا حیث من بك الخاص الكمبیوتر جھاز في الموجودة المجلدات أو ویب مشروع من إزالتھا أو نقلھا أو الُمرخصة الخطوط نسخ ومحاولة  )7(
ھذه لمثل نوفرھا التي الوسائل باستخدام الخدمة في المباشر االشتراك من بدالً  استخدامھا أو الُمرخصة الخطوط إلى الوصول محاولة ذلك بخالف أو ھذه الُمرخصة 

 األغراض؛

النشر) (أ) 3.1 للقسم وفقًا الوسائط من محددة أنواع في الُمضمنة الُمرخصة للخطوط صراحةً  بھ مسموح ھو ما باستثناء) توزیعھا أو الُمرخصة الخطوط ونسخ  )8(
 تجاریة؛ طباعة خدمة بمقدم المزود ذلك مثل الخدمات،  مكتب ترتیبات في الستخدامھا (اإلضافیة الشروط ھذه من (المكتبي

 خطوط إلى الوصول ومشاركة Desktop بك؛ الخاص الكمبیوتر جھاز إلى مزامنتھا تمت التي )9(

 الحروف؛ لصفّ  نظام أو كخط بیعھا أو توزیعھا بغرض جزئًیا،  أو كلیًا تسجیلھا، أو تصنیعھا أو ھندسیًا الرموز ورسم )10(

 و لھم؛ الخدمة بیع إعادة أو زبائنك،  أو لعمالئك الویب مشروعات أو الویب خطوط استضافة )11(

 منّا كتابي ترخیص على الحصول دون بالتجزئة البیع برنامج في الُمرخص المحتوى من جزء أي استخدام. )12(

)F(  توافق وأنت معقولة،  بمدة إشعار على بناءً  وذلك اإلضافیة، الشروط لھذه بامتثالك متعلقة سجالت طلب Adobe لشركة یجوز .اإلضافیة الشروط لھذه االمتثال
 لشركة السجالت ھذه مثل توفیر على Adobe طلبنا استالم تاریخ من یوًما (30) ثالثین غضون في.
 

 أخرى  والتزامات حقوق. .4

اشتراك خطة لمشتركي فقط الفني الدعم یتوفر .الدعم Adobe الوصول وطلب موظفیك أحد مع أو معك التواصل إلى نحتاج قد الفني،  الدعم ولتوفیر .المدفوعة   4.1
 لك توفیره یمكننا الذي الدعم نطاق من الحد ذلك عن ینتج فقد التعاون، ھذا لنا توفر لم وإذا .بك الخاصة الشبكات أو النظم إلى.

 الخدمة إنھاء.  4.2

)A(  حقك ویعتمد .الُمرخص المحتوى ھذا مثل ترخیص حقوق یملكون الذین الترخیص جھات من الُمرخص المحتوى على نحصل أننا على وتوافق تقر أنت
إنھاء حالة وفي .لنا التابعة الترخیص جھات وبین بیننا اتفاقیات أیة تنفیذ إمكانیة استمرار على الوسائط في ودمجھ الُمرخص المحتوى ھذا الستخدام وترخیصك 
باإلنھاء إشعاًرا لك نوفر لم ما بك، الخاصة الوسائط في المرخص المحتوى استخدام بإمكانك فسیظل لنا،  التابعة الترخیص جھات وبین بیننا الصلة ذات االتفاقیات. 
 القبیل ھذا من إنھاء أي قبل معقولة زمنیة فترة في إلشعارك جھدنا قصارى وسنبذل.

)B(  كثیًرا متكررة طلبات تقدیم أو انتھاك بحاالت قمت أنك Adobe شركة أثبتت إذا دائم أو مؤقت بشكل حسابك تعلیق فقط،  الشخصي تقدیرنا وفق لنا،  یجوز
 للخدمة مفرط استخدام أي أو الخدمة، على للحصول.

)C( .القضائیة والمالحقة للتحقیق تخضع وقد جنائیة عقوبات فرض طریقة بأیة الُمرخص المحتوى تشغیل مع للتعارض محاوالت أیة تلقى قد 

خطوط" لـ شرائك عملیة على أُجریت التي التغییرات من غیرھا أو أقدم إلصدار الرجوع أو اإللغاء مقابل أموال استرداد یتم لن .األموال استرداد   4.3
Marketplace". 

 اإللغاء أو اإلنھاء على المترتبة اآلثار.  4.4

)A( .آخر إشعار دون حسابك إغالق لنا یجوز اإلضافیة،  الشروط لھذه النتھاكك نتیجة طریقنا عن أو طریقك عن سواءٌ  حسابك، إنھاء عند 

)B(  الكامل التكوین فیھا بما وحذفھا، حسابك في الموجودة المحتویات جمیع مصادرة وكذلك فوًرا حذفھ أو حسابك تعطیل إلى إلغاؤه أو حسابك إنھاء یؤدي قد
 استرجاعھا أو المعلومات ھذه استعادة یمكن ال الحذف وبمجرد اإللكتروني،  الموقع تصمیم وبیانات للخدمة.
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