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 ")الشروط العامة ("التي یمكن االطالع علیھا على الموقع Adobe یتم تضمین ھذه الشروط اإلضافیة باإلشارة في شروط االستخدام العامة لـ
www.adobe.com/go/terms وتحكم استعمالك لخدمات Adobe Stock فیما یتعلق بتحمیل أي عمل على Adobe Stock أو إرسالھ لھا .تنطبق ھذه الشروط 
 اإلضافیة على كل المحتوى والصور الفوتوغرافیة والرسوم التوضیحیة والمتجھات والصور والقوالب واألصول ثالثیة األبعاد ومقاطع الفیدیو وغیرھا من األعمال
 التصویریة أو الرسومیة )مجتمعة وتشمل جمیع الكلمات الرئیسیة واألوصاف واالئتمانات والتسمیات التوضیحیة المرتبطة بھا (التي ترسلھا لنا أو تحّملھا إلى موقع
 إلكتروني بموجب ھذه الشروط اإلضافیة أو أي إصدار سابق آخر منھا ")العمل )األعمال( .("ویشار إلى ھذه الشروط اإلضافیة والشروط العامة بشكل جماعي باسم

 الشروط." "وتجدر اإلشارة إلى أن المصطلحات الممیزة غیر الُمعرفة ھنا لھا نفس المعني الُمعرفة بھ في الشروط العامة .یعني "الموقع اإللكتروني "مواقعنا"
 ،contributor.stock.adobe.com اإللكترونیة وتطبیقاتنا التي تسھل الوصول إلى المواقع اإللكترونیة ھذه،  بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر

fotolia.com وstock.adobe.com وadobe.com. إذا قمت بتقدیم العمل نیابة عن مالك )مالكي (حقوق النشر الحالي،  فأنت تقر وتتعھد بأن لدیك السلطة، 
 وستضمن، امتثال مالكي حقوق النشر للشروط عند الضرورة .إذا أرسلت العمل نیابة عن كیان ما، فستنطبق الشروط على ذلك الكیان والشركات التابعة لھ .وفي مثل

  .ھذه الحالة، تقرُّ  وتضمن أن لدیك السلطة المطلوبة إللزام الكیان بالشروط
 

 أنت تمنحنا ترخیًصا غیر حصري وعالمیًا ودائًما ومدفوًعا بالكامل وخالیًا من حقوق الملكیة الستخدام العمل وإعادة إنتاجھ وعرضھ للعامة .Adobe تراخیص  .1
 وتنفیذه بشكل عام وتوزیعھ وفھرستھ وترجمتھ وتعدیلھ ألغراض تشغیل الموقع اإللكتروني وعرض العمل وتوزیعھ وتسویقھ وترویجھ وترخیصھ للمستخدمین
 وتطویر المزایا والخدمات الجدیدة وأرشفة العمل وحمایتھ .یجوز لنا استخدام العمل ألغراض التسویق والترویج لعملك والموقع اإللكتروني وأعمالنا ومنتجاتنا

 وخدماتنا األخرى،  وفي ھذه الحالة فإنك تمنحنا ترخیًصا غیر حصري وعالمیًا ومدفوًعا بالكامل وخالیًا من حقوق الملكیة الستخدام العمل وإعادة إنتاجھ وعرضھ
 ،وتوزیعھ وتعدیلھ عالنیة وترجمتھ حسب الحاجة وقد نقوم بتعویضك وفقًا لتقدیرنا كما ھو موضح في القسم 5 )الدفع (أدناه .كما تمنحنا الحق،  وال تفرض علینا اإللزام

 .في استخدام اسم العرض والعالمات التجاریة واألسماء التجاریة الخاصة بك فیما یتعلق بأنشطتنا التسویقیة والترویجیة وترخیصنا الخاص بالعمل بموجب الشروط
 

 التراخیص الممنوحة للمستخدمین. تمنحنا ترخیًصا لمنح ترخیص من الباطن بحقنا في استخدام العمل وعرضھ للعامة وتوزیعھ وتعدیلھ وتنفیذه بشكل عام  .2
 وترجمتھ على أساس غیر حصري وعالمي ومستمر في أي وسائط أو عناوین .یجوز لنا تقدیم ترخیص باألعمال من الباطن بموجب اتفاقیة مكتوبة أو إلكترونیة

 ،مبرمة بیننا وبین المستخدمین ")اتفاقیة المستخدم .("ویجوز أن یتضمن الترخیص الممنوح للمستخدمین الحق في تعدیل األعمال المشتقة وإنشائھا بناءً  على العمل
 بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، حق بیع أو التوزیع لبیع العمل أو أي نسخ منھ إذا تم دمجھ مع أي منتج من البضائع أو أعمال التألیف األخرى،  في أي وسائط

 أو تنسیقات معروفة اآلن أو تُعرف فیما بعد،  بشرط أن یكون استخدام ھؤالء المستخدمین للعمل المعدل مقیًدا فقط بنفس االستخدامات المسموح بھا فیما یتعلق بالعمل
 األصلي .وللتوضیح،  قد نسمح للمستخدمین والجھات الخارجیة المعتمدة األخرى )على سبیل المثال ال الحصر،  مستشارو التسویق أو مقدمو الخدمات (بنشر العمل أو
 مشاركتھ على مواقع التواصل االجتماعي أو مواقع إلكترونیة أخرى تابعة لجھات خارجیة،  مع الخضوع ألي قیود تنص علیھا "اتفاقیة المستخدم ."نحن نقدم برنامج

  .یسمح لشركائنا بعرض مبیعات العمل وتسویقھا ("API") واجھة برمجة التطبیقات
 

 .حقوق الملكیة الفكریة  .3

 حقوق الملكیة الفكریة. أنت تقر وتضمن أنك تمتلك جمیع الحقوق واالستحقاقات والمصالح في العمل بما في ذلك جمیع حقوق النشر والعالمات التجاریة  3.1
 وبراءات االختراع وحقوق الخصوصیة وحقوق الدعایة والحقوق المعنویة وحقوق الملكیة األخرى )یُشار إلیھا بشكل جماعي باسم "حقوق الملكیة الفكریة ("أو أن

 لدیك جمیع الحقوق والتراخیص الالزمة لمنحنا التراخیص بموجب الشروط .أنت تقر وتضمن أیًضا أن العمل لن ینتھك حقوق الملكیة الفكریة لآلخرین أو یحتوي على
 معلومات مضللة أو خاطئة أو یحتوي على أي محتوى غیر قانوني أو تشھیري .لن تقوم بتحمیل أي عمل ینتھك حقوق الملكیة الفكریة ألي شخص أو كیان أو یشكل

  .أي تشھیر أو تشویھ لسمعة أي شخص أو كیان .ویجب علیك أیًضا االلتزام بالقانون الساري

 اإلصدارات. إذا احتوى العمل على صورة أو تشابھ لشخص أو عالمة تجاریة أو شعار محدد أو خاصیة ممیزة معینة محمیة بحقوق الملكة الفكریة،  فإنك تقر  3.2
 وتضمن أنك )أ (حصلت على جمیع اإلصدارات أو االتفاقیات الضروریة والصحیحة المشابھة بشكل جوھري لنموذجنا القیاسي واإلصدارات المملوكة لكل شخص
 أو الممتلكات المصورة في العمل )ب (ستقدم لنا على الفور نسًخا من ھذه اإلصدارات أو االتفاقیات بناءً  على طلبنا .ومع ذلك،  إذا وافقنا على أنھ یمكنك المساھمة في

الخاص تقدیرنا حسب مملوك أو نموذجي إصدار دون قبولھ لنا یجوز ، "فقط التحریري لالستخدام" معین عمل بتحمیل قمت لدینا التحریري المحتوى مجموعة 
 وبالخضوع ألي إرشادات أو متطلبات نحددھا .بالنسبة للعمل المعین "لالستخدام التحریري فقط"،  تقرُّ  وتضمنُ  ما یلي) :1 (أن العمل یصور الموضوع بصدق وأن
 .جمیع الكلمات الرئیسیة واألوصاف واالئتمانات والتسمیات التوضیحیة الموافقة دقیقة ؛وأن )3 (العمل لم یتم تعدیلھ بطریقة تغیّر سیاقھ التحریري أو نزاھتھ (2)

 

 الملكیة واستخدام العمل. ال یجوز نقل أي استحقاق للعمل أو مصلحة ملكیة بھ إلینا بموجب الشروط .باستثناء التراخیص الممنوحة لك بموجب الشروط،  ال  .4
 ندعي أي حقوق ملكیة في العمل .ویحق لنا ولمستخدمینا الذین یستخدمون العمل، بدون االلتزام،  بتعریفك بصفتك منشئ أو مؤلف العمل ومصدره بطریقة عرفیة .أنت

 تفھم وتوافق على أنھ،  في االستخدامات التجاریة للعمل، )أ (ال یتم اعتماد منشئي المحتوى بشكل اعتیادي في ھذه االستخدامات؛  )ب (لن یكون المستخدمون ملزمین
 بمنشئي االئتمان؛  وكذلك )ج (یجوز تعدیل العمل واستخدامھ فیما یتعلق بأي موضوع )باستثناء المواد اإلباحیة أو غیر القانونیة .(وبالتالي،  فإنك تتنازل عن أي حق
 في االعتراض على ھذه الممارسات التجاریة الشائعة؛  ومع ذلك،  ال تسمح اتفاقیات المستخدم باستخدام "األعمال "ألغراض إباحیة أو غیر قانونیة .وباإلضافة إلى

http://www.adobe.com/go/terms
https://contributor.stock.adobe.com/


 
 ذلك،  قد یتم تغییر البیانات الوصفیة أو إزالتھا أو إضافتھا دون أي مسؤولیة تجاھنا أو تجاه موزعینا أو المستخدمین التابعین لنا .ال نتحمل المسؤولیة عن عدم االلتزام

 بشروط اتفاقیة المستخدم أو سوء االستخدام من قبل أي جھة خارجیة. وأنت تمنحنا الحق في تطبیق حقوق الملكیة الفكریة ضد المتعدین،  لكننا لسنا ملزمین بالقیام
   .بذلك .وإذا كنت تعتقد أن عملك قد أسيء استخدامھ،  فإنك توافق على إخطارنا واتخاذ أي إجراء دون الحصول على موافقة خطیة مسبقة منا

 

 .الدفع  .5

-https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty تفاصیل التسعیر والدفع. سندفع لك كما ھو موضح في تفاصیل التسعیر والدفع في  5.1
details.html (أو الصفحة الالحقة أو عنوان URL الالحق) یُشار إلیھا بشكل جماعي "تفاصیل التسعیر والدفع ("مقابل أي مبیعات،  باستثناء أي عملیات إلغاء( 
 وإرجاع واسترداد للمبالغ .یجوز لنا تعدیل تفاصیل التسعیر والدفع من وقت آلخر،  بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر تحدیث فئات األعمال وتحدیث شروط

 .التسعیر وشروط وتوجیھك إلى تفاصیل التسعیر والدفع الجدیدة للتعرف على معلومات التسعیر والدفع .یجب علیك االطالع على تفاصیل التسعیر والدفع بشكل منتظم
 یمثل استمرارك في إرسال أو تحمیل األعمال أو عن عدم إزالتھا، موافقة منك على أي تفاصیل جدیدة للتسعیر والدفع حسبما تتم مراجعتھا من وقت آلخر .یمكنك

 تعیین العمل كمحتوى مجاني، وفي ھذه الحالة یجوز لنا توزیع ھذا العمل دون تحمل أي مسؤولیة أو دفع أي مبلغ لك .إذا لم تكن مالك حقوق النشر لھذا العمل،  فأنت
 لتسھیل الدفع لك .إذا قدمنا PayPal وحدك المسؤول عن تعویض مالك )مالكي (حقوق النشر ھذا إن أمكن .ویجوز لنا استخدام معالجات الدفع من جھات خارجیة مثل

  .نحن أو قدم شركاؤنا نسخة ترویجیة أو تجریبیة أو اختباریة أو ممیزة بعالمة مائیة من عملك،  فلن نكون خاضعین اللتزامات الدفع المنصوص علیھا في ھذا القسم

 الضرائب. أنت مسؤول عن إكمال أي نماذج لمصلحة الضرائب األمریكیة الستالم الدفع .یجب على "الشخص األمریكي) "كما ھو محدد بواسطة مصلحة  5.2
 لنا .یجب أن یقدم "الشخص األجنبي) "كما ھو محدد بواسطة دائرة اإلیرادات W-9 الضرائب األمریكیة (إرسال نموذج مصلحة الضرائب األمریكیة المكتمل

 مكتمالً  للمطالبة بنسبة مخفضة أو استثناء من االستقطاع بصفتك مقیًما في بلد أجنبي بینھ وبین W-8 الضرائب األمریكیة (نموذج مصلحة الضرائب األمریكیة
 الوالیات المتحدة معاھدة ضریبة الدخل .إذا كانت أي رسوم مستحقة علیك خاضعة للخصم الضریبي أو أي ضریبة أخرى تم جمعھا في المصدر بواسطة أي سلطة

 ضریبیة،  فسنقوم بخصم ھذه الضریبة من الرسوم المستحقة علیك .سنبذل جھوًدا معقولة لتزویدك بنسخة من اإلیصال الرسمي الذي یغطي مثل ھذه الضریبة، إذا
 .كانت ھذه النسخة متوفرة .وسوف نتعاون معك بشكل معقول من أجل الحصول على میزات ألي معاھدات ضریبیة ساریة بشأن ھذه الضرائب

 

 .تسلیم العمل وإرسالھ وإدارتھ  .6

 تسلیم العمل وإرسالھ. ستقوم بتسلیم العمل بالتنسیق )التنسیقات (وعبر طریقة )طرق (التسلیم التي نطلبھا .وباإلضافة إلى ذلك، ستقوم بإرسال العمل لمراجعتھ  6.1
 وفقًا لإلرشادات المتاحة على موقعنا اإللكتروني أو المقدمة منا ")اإلرشادات .("ویجوز لنا تعدیل اإلرشادات من وقت آلخر .یجب علیك االطالع على الشروط

 .بانتظام .یجوز لنا قبول أو رفض العمل الذي تحّملھ إلى الموقع اإللكتروني أو ترسلھ إلینا،  وفقًا لتقدیرنا الخاص

 إدارة العمل. یجوز لك إزالة أیة أعمال من الموقع اإللكتروني في أي وقت،  بشرط أال تزیل أكثر من 100 عنصر أو نسبة 10 %من العمل،  أیھما أكبر،  في أي  6.2
 قبل اإلزالة بمدة 90 یوًما .یجوز لنا إزالة العمل أو إنھاء حسابك وفقًا لتقدیرنا الخاص دون إشعار Adobe فترة طولھا 90 یوًما دون تقدیم إشعار خطي مسبق إلى

 .مسبق
 

 التزامات التعویض. دون تقیید التزاماتك بموجب الشروط العامة،  ستتحمل تعویضنا وتعویض الشركات التابعة لنا وفروعنا ومراقبینا ووكالئنا وموظفینا  .7
 وشركائنا والجھات الممنوحة التراخیص لھا والجھات المانحة للتراخیص لدینا )بما في ذلك المستخدمون (عن أي دعوى أو مطالبة أو خسارة أو تلف،  بما في ذلك

 أتعاب المحاماة المعقولة،  ناتجة عن المحتوى الخاص بك أو متعلقة بھ، أو ناتجة عن استخدامك للخدمات أو البرامج أو انتھاكك للشروط .یحق لنا إدارة الدفاع عن أي
 دعوى أو إجراء أو مسألة تخضع لتعویض من قِبلك باالستعانة بمحام نختاره نحن .وسوف تتعاون بشكل كامل معنا في الدفاع ضد أي دعوى أو إجراء أو مسألة من

 ھذا القبیل .أي مبلغ یكون أو قد یكون مستحقًا لك بموجب القسم 5 )الدفع (الوارد أعاله یمكن تعویضھ وتخفیضھ بأي مبلغ تملكھ بموجب التزامات التعویض التي تنص
 .علیھا ھذه الوثیقة،  دون طلب أو إشعار بذلك

 

 إنھاء الشروط واس تمرارھا  .8

 إنھاء الشروط. یجوز لنا إنھاء ھذه الشروط اإلضافیة أو إزالة أي عمل أو تعلیق حسابك دون إشعار مسبق .ولن نتحمل أي التزام بالدفع لك في حالة إنھاء ھذه  8.1
 بغرض أساسي ھو زیادة عدد تنزیالت المحتوى بشكل مصطنع من جانب Adobe Stock الشروط اإلضافیة لسبب .على سبیل المثال،  ال یجوز لك تنزیل محتوى

 مساھم معین أو لغرض أساسي ھو زیادة الدفعات بشكل مصطنع .ویجوز لك إنھاء ھذه الشروط اإلضافیة في أي وقت مع تقدیم إشعار خطي سابق بمدة 90 یوًما على
 سنبذل جھوًدا معقولة إلزالة أي عمل قمت بإزالتھ من الموقع اإللكتروني من المواقع .contributor-support@adobe.com األقل عبر البرید اإللكتروني

 اإللكترونیة ألي من الشركات التابعة لنا )بما في ذلك المواقع اإللكترونیة ذات العالمات التجاریة المشتركة (في غضون 60 یوًما بعد إزالة العمل من الموقع
 اإللكتروني .قبل إنھاء ھذه الشروط اإلضافیة أو إزالة العمل من المواقع اإللكترونیة الخاصة بأي من الشركات التابعة لنا، قد یستمر مستخدمونا في الحصول على

 .تراخیص جدیدة للعمل

 تأثیر إنھاء الشروط واستمرارھا. بعد إنھاء ھذه الشروط اإلضافیة،  قد نواصل استخدام العمل ألغراض األرشفة والمراجع الداخلیة فقط أو كما ھو موضح في  8.2
 ھذا القسم 8.2 )تأثیر إنھاء الشروط واستمرارھا .(ستظل األقسام 3 )حقوق الملكیة الفكریة(،  4 )الملكیة واستخدام العمل(،  5.1 )تفاصیل التسعیر والدفع) (إذا كانت

Adobe لدیھا أي التزامات للدفع(،  5.2 )الضرائب(،  7 )التزامات التعویض(، 8 )إنھاء الشروط واستمرارھا ( (و9.1 )العالقة (ساریة بعد إنھاء ھذه الشروط 
اإلضافیة .ستظل أي تراخیص عمل ُممنوحة لمستخدمینا أو لنا قبل إزالة العمل من الموقع اإللكتروني أو تاریخ إنھاء ھذه الشروط اإلضافیة ساریة .وباإلضافة إلى 

ذلك،  یمكن للمستخدمین الذین تسمح لھم "اتفاقیات المستخدم "بالترخیص وامتالك نسخة "عمل كمؤلف) "���� :نموذج معاینة (تحویل ذلك الترخیص إلى 
 .ترخیص استخدام .سوف نوفر الدفع كما ھو مذكور في القسم 5 )الدفع (مقابل أي رسوم ترخیص نحصل علیھا فیما یتعلق بالعمل بعد إنھاء ھذه الشروط اإلضافیة

https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html
https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html
mailto:contributor-support@adobe.com


 
 

  .أحكام متفرقة .9

 وھي شركة أمریكیة .وإذا كنت تقیم خارج الوالیات المتحدة، فإن عالقتك تكون .Adobe Inc العالقة .إذا كنت تقیم في الوالیات المتحدة،  فإن عالقتك تكون مع  9.1
 .وھي شركة كندیة .العالقة بینك وبیننا بموجب ھذه الشروط اإلضافیة ھي عالقة المقاولین المستقلین ،Adobe Canada Services Corporation مع شركة

 ألغراض التوضیح،  لسنا مشتركین أو شركاء،  أو مدیر أو وكیل،  أو صاحب عمل أو موظف .لیس ھناك شيء في ھذه الشروط اإلضافیة یھدف إلى منح أي شخص
 .أو كیان ثالث أي حقوق أو مزایا أو تعویضات من أي نوع كان

 ،إخالء المسؤولیة. نحن نخلي مسؤولیتنا صراحةً  عن أي مسؤولیة عن المعلومات أو المالحظات أو المواد أو اإلجابات على األسئلة التي نقدمھا أو ممثلینا  9.2
 والتي تم تقدیمھا كمجاملة فقط وال تعّدل الشروط أو تشكل مشورة قانونیة .على سبیل المثال ال الحصر،  ال نقدم أي تعھدات أو ضمانات بأن تحقق أنت أو أي طرف

 .آخر أو ستحقق أي مستوى من المدفوعات أو اإلیرادات بموجب ھذه الشروط اإلضافیة أو الناشئة عنھا

 قد تتصل بك عبر البرید اإللكتروني أو وسائل أخرى من أجل التواصل معك فیما یتعلق باحتیاجات المحتوى الخاص بـ Adobe المراسالت. أنت تقر بأن  9.3
Adobe والطرق الفعالة لنا للعمل معًا. 
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