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 . استبدال كافة اإلصدارات السابقة.2020أبريل  16. اعتباًرا من 2020مارس  16نشرت في 

 

وط وط اإلضافية بالرجوع إىل "شر وط العامة ."يتم دمج هذه الشر ي "الشر  
كة"، عىل النحو المحدد ف  وط اإلضافية عليك فقط إذا كنت "شر  تنطبق هذه الشر

وط تحكم أن ويمكن  وط") www.adobe.com/go/terms. المضمنة األخرى اإلضافية الشر ي الموجودة ("العامة الشر  
لـ "العامة االستخدام  Adobeف 

وط ي الشر  
ي الُمعرفة به ف   

ي الُمعرفة هنا لها نفس المعن  ة غي  امج .وتجدر اإلشارة إىل أن المصطلحات الممي   وط العامة استخدامك للخدمات والير ي الشر  
 باإلشارة ف 
 .العامة

 

 .التعريفات .1

كتك 1.1 كةي "داخل شر ي الشر امج لمستخدم  ي "المسؤول  "أي مسؤول يقوم بإدارة "الخدمات والير  
 .يعن 

نامج إدارة مستخدم واجهة. 1.2 ي الير  
امج الخدمات" بإدارة للمسؤول تسمح الن  كته ةالخاص "والير ي "Admin Console "بشر  

 تعن 

 
  .Admin Consoleالمسؤول  و .2

ي .يمكن للمسؤول 2.1 وط نيابة عنك كمسؤول أّوىل  كة ."سيتم تعيي  ي الشخص الذي يقبل الشر ي الشر  يقوم "المسؤول "بإدارة االستحقاقات لجميع "مستخدم 
ي األعمال اآلخرين ليصبحوا مسؤولي  ي بحسب الحاجة .يجب تعيي  ي مسؤول واحد عىل األقل إلدارة ي مستخدم 

 تقوم بتفويض أي ."Admin Console" تعيي  
  .مسؤول بالترصف نيابة عنك، وأنت مسؤول عن ترصفاتهم وإهمالهم

ي 2.2  
كة .ف  ي الشر  يقوم كل مسؤول ،"Admin Console" يتمتع المسؤولون بحقوق وضوابط مهمة عىل استحقاقاتك ومحتويات وملفات تعريف مستخدم 

كة .قد كة، وعرض معلومات حساب مستخدم الشر ي الشر كة وإزالتهم، والوصول إىل ملفات تعريف مستخدم  ي الشر  بإدارة االستحقاقات، ويمكنه إضافة مستخدم 
كة Adobe توفر ي الشر ي لمستخدم 

 .المعلومات الشخصية للمسؤولي  

ي 2.3  
اك أو ترخيص لهم من قبل المسؤول Admin Console يجوز ألي مستخدم أعمال يدخله المسؤول ف  ي دون تعيي  ي اشي  امج والخدمات، حن  ي الير  

 .تلق 
Admin Console.  إىل الوصول للمسؤولي  ي إال يحق وال الخدمات، من جزًءاAdmin Console" " ي  تعتير

 

ي ذلك الدفع .3  
كة؛ بما ف  ي الشر وط ."أنت مسؤول عن ترصفات مستخدم  كة لهذه "الشر ي الشر كة. يجب عليك التأكد من امتثال مستخدم   مستخدمو الشر

ي األعمال كة .يجب عليك التأكد أن جميع مستخدم  كات وملف تعريف الشر ي الشر ا عن محتوى )ملفات (مستخدم 
ً
ي طلبوها .أنت مسؤول أيض  

 والطلبات الن 

كات Adobe يحافظون عىل شية جميع المعرفات وكلمات المرور .ال تتحكم ي الشر  .وال تكون مسؤولة عن خيارات تخزين محتوى مستخدم 

 

ط -- باستثناء .4 ، بشر  
اء ترخيص إضاف  كة آخر دون الحاجة إىل شر كة إىل مستخدم شر خيص .يجوز لك إعادة تعيي  ي ترخيص من مستخدم شر  إعادة تعيي    التر

ي ذلك، عىل سبيل المثال  
ي مماثل )بما ف  ك أو نموذج نشر ي أي ترخيص مشي   

اخيص المعاد تعيينها ف  ي الي  ي من ِقبلنا -- أال يجوز إعادة نشر
ً
 ما هو مسموح به رصاحة

ها وإعادة ي تم نشر  
اخيص الن  خيص .(تجدر اإلشارة إىل أننا نجمع مقاييس حول عدد الي  ي الي  ي أو المستأجر أو العام أو تحويل نشر  ال الحرص، المستخدم المتغي 

كات ي الشر ها لمستخدم 
 .نشر
 

   .إذا ُطلب منك تحديد مجال لتشغيل "الخدمات"، فقد نقوم بالتحقق من ملكيتك لهذا النطاق أو التحكم فيه .إذا كنت ال تملك .5
ون  يد اإللكتر  مجال  التر

 .المجال الذي تحدده أو تتحكم فيه، فلن نكون ملزمي  ي بتقديم الخدمات لك
 

اء .6 اء خدمات وبرامج المؤسسات من خالل برنامج شر  :فيمكنك العثور عىل تفاصيل الدعم هنا ،Adobe الدعم .إذا قمت بشر
.conditions.html-terms-policies-https://helpx.adobe.com/support/programs/support 

 

كات خيار مشاركة المعلومات معنا حول كيفية استخدامهم لتطبيقاتنا .ترتبط المعلومات بحساب .7  معلومات استخدام التطبيق. يمتلك مستخدمو الشر
Adobe اته .راجع "سياسة ي تخصيًصا وتساعدنا عىل تحسي  ي جودة المنتج ومي   ي األعمال بتجربة أكي  كة "وتتيح لنا تزويد مستخدم   الخاص بـ "مستخدم الشر

ي تفضيالتهم كات تغيي  ي الشر ي ذلك كيف يمكن لمستخدم   
 .الخصوصية "الخاصة بنا لمزيد من المعلومات، بما ف 
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