شروط االستخدام اإلضافية الخاصة بـ Document Cloud
تاريخ النشر  14يونيو  .2022تحل محل جميع اإلصدارات السابقة.
تحكم هذه الشروط اإلضافية استخدامك لـ  Document Cloudوهي ُمضمنة باإلشارة في شروط استخدام  Adobeالعامة("الشروط العامة") الموجودة على
 .www.adobe.com/go/terms_aeيُشار إلى هذه الشروط اإلضافية والشروط العامة مجتمعة باسم "الشروط ".وتجدر اإلشارة إلى أن المصطلحات المميزة
غير ال ُمعرفة هنا لها نفس المعني ال ُمعرفة به في الشروط العامة .تكون اإلشارات إلى "الخدمات" في هذه الشروط اإلضافية لخدمات .Document Cloud
"المستخدم النهائي" مصطلح يشير إلى أي فرد أو شركة تتلقى الخدمات ،أو تقوم بمراجعتها أو قبولها أو التوقيع بخصوصها أو نقلها أو تفويض إجراءات بخصوصها
إلى جهة خارجية ،أو باألحرى تتفاعل معها .في حالة وجود تعارض بين الشروط العامة وهذه الشروط اإلضافية ،تحكم هذه الشروط اإلضافية.
 .1المدة واإلنهاء.
 1.1ستنطبق هذه الشروط اإلضافية حتى يتم إنهاؤها من قِبلك أو من جانبنا كما هو منصوص عليه في الشروط .باإلضافة إلى حقوق اإلنهاء المحددة في الشروط
صرح بها.
العامة ،يجوز لنا إنهاء هذه الشروط اإلضافية إذا تبين لنا بمحض إرادتنا أنه يتم استخدام حسابك في الخدمات من قِبل أي جهات خارجية غير ُم ّ
 1.2باإلضافة إلى أحكام "السريان بعد إنهاء العقد" الواردة في الشروط العامة ،فإن األحكام المتعلقة بالمدة واإلنهاء ،والشروط الخاصة بالخدمة واألمان والتزاماتك
فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية للمستخدمين النهائيين ستظل سارية بعد انتهاء صالحية الشروط أو إنهائها.
 .2المعلومات الشخصية للمستخدمين النهائيين.
 2.1مسؤولياتك .بيننا وبينك ،تتحمل وحدك مسؤولية جميع المعلومات الشخصية للمستخدمين النهائيين التي تُستخدم وتُقدم فيما يتعلق بالخدمات .يجب عليك:
(أ) االمتثال لجميع قوانين ولوائح حماية البيانات والخصوصية المطبقة على المعلومات الشخصية للمستخدمين النهائيين ،بما في ذلك الحصول على الموافقة والحفاظ
عليها ،عند االقتضاء؛
(ب) حمايتنا وتعويضنا ودفع الضرر عنا في مواجهة أي مطالبة أو دعوى قضائية أو إجراء قانوني ضدنا من قِبل جهة خارجية أو أحد المستخدمين النهائيين فيما
يتعلق بأي إجراءات أو عمليات حذف فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية للمستخدمين النهائيين.
 2.2المعلومات الشخصية الحساسة للمستخدمين النهائيين .ال ينطبق قسم المعلومات الشخصية الحساسة من الشروط العامة على محتويات الملفات التي تقوم بتحميلها
أو معالجتها باستخدام الخدمات .فيما يتعلق باستخدامك للخدمات:

( )Aتتحمل أنت وحدك مسؤولية االمتثال ألي قوانين ولوائح الخصوصية السارية التي تحكم معالجة المعلومات الشخصية الحساسة .يجوز لنا،
بصفتنا موفر الخدمة ،توفير بعض الوظائف داخل الخدمات لمساعدتك على االمتثال للمتطلبات ،لكنك تتحمل مسؤولية تنفيذ الوظائف المتوافقة؛
( )Bتتحمل أنت وحدك مسؤولية االمتثال لقانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت لعام  ،1998إذا كان ساريا ،بما في ذلك عدم جمع
المعلومات من األطفال دون سن الثالثة عشرة دون الحصول على موافقة الوالدين أوال؛
( )Cيجب عليك عدم جمع أو معالجة أو تخزين أي معلومات صحية محمية ،إلكترونية أو غير ذلك ،وفقا للقانون المتعلق بإمكانية نقل التأمين
الصحي والمساءلة وتكنولوجيا المعلومات الصحية للصحة االقتصادية والسريرية؛ و
( )Dتتحمل أنت وحدك مسؤولية االمتثال لمعايير أمان البيانات في صناعة بطاقات الدفع ،عند االنطباق .تحظر معايير  PCI DSSاستخدام الخدمات
لتخزين بيانات المصادقة الحساسة ،بما في ذلك قيمة أو رمز التحقق من البطاقة بعد التفويض ،حتى إذا تم تشفيرها .المصطلحات المميزة في هذا القسم
عرفة في .PCI DSS
ُم ّ
 .3البرامج الترويجية .ال ينطبق القسم ( 3البرامج الترويجية) هذا عليك إال إذا منحناك امتيازات الوصول الخاصة إلى الخدمات ضمن برنامج خاص (يطلق على
كل واحد منها" ،برنامج ترويجي") .سينتهي حقك في استخدام الخدمات في إطار برنامج ترويجي فور انتهاء الفترة الزمنية المحددة في ذلك البرنامج الترويجي.
باإلضافة إلى ذلك ،نحتفظ بالحق في إيقاف أو تعليق أي برنامج ترويجي أو استخدامك للخدمات ضمن برنامج ترويجي في أي وقت بسبب أو بدون سبب .قد تنتهي
حقوقك وحقوق المستخدمين النهائيين في الوصول إلى المحتوى المقدم إلى حسابك وال ُمعالَج من قِبل الخدمات في إطار برنامج ترويجي فور انتهاء استخدامك للخدمات.
 .4الشروط الخاصة بالخدمات .تنطبق الشروط الواردة في القسم ( 4الشروط الخاصة بالخدمات) هذا فقط على العروض المحددة المنصوص عليها أدناه .في حالة
وجود تعارض بين الشروط الخاصة بالخدمات وهذه الشروط اإلضافية ،تحكم الشروط الخاصة بالخدمات.
 4.1إرسال .عندما ترسل ملفا باستخدام  ،Adobe Sendسيتم تحميل الملف تلقائيا إلى خادم  ،Adobeوسنقوم بإعالم المستخدمين النهائيين عندما يكون الملف
جاهزا للدخول و  /أو التنزيل .يمكن للمستلمين الوصول إلى الملف الخاص بك أو تحميله عن طريق النقر على رابط داخل البريد اإللكتروني الذي نرسله إلى
المستلمين .يجوز لنا جمع المعلومات المتعلقة باالستالم واالستخدام من قبل أي مستلم لملف تم إرساله بواسطة خدمة  ،Adobe Sendوقد نشاركك هذه المعلومات.
وتتحمل وحدك مسؤولية إخطار "المستخدمين النهائيين" بجمع هذه المعلومات ومشاركتها.
 4.2خدمة المراجعة من  .Adobeعند مشاركة ملف بواسطة خدمة المراجعة من  ،Adobeسيتم تحميل الملف تلقائيا إلى خادم  ،Adobeوسيتم إخطار
"المستخدمين النهائيين" عندما يكون الملف جاهزا للوصول والتنزيل .يمكن للمستخدمين النهائيين الوصول إلى الملف الخاص بك و/أو تنزيله عن طريق النقر على
رابط داخل البريد اإللكتروني الذي نرسله إلى "المستخدمين النهائيين" والدخول إلى خدمة المراجعة .يجوز لنا الجمع وتخزين المحتوى والمعلومات األخرى من
المستخدمين النهائيين فيما يتعلق باستخدامهم لخدمة المراجعة ،وقد نشارك هذه المعلومات معك ومع المستخدمين اآلخرين .وتتحمل وحدك مسؤولية إخطار
"المستخدمين النهائيين" بجمع هذه المعلومات ومشاركتها.

 .Acrobat Sign 4.3قد تستفيد بعض اإلمكانات داخل الخدمات من عرض خدمة  Adobe Acrobat Signالمنفصل .يمكن تحديد هذه اإلمكانات على أنها
"مشغلة بواسطة  ".Adobe Acrobat Signعند إرسال الملفات باستخدام هذه اإلمكانات داخل الخدمات ،قد يتلقى المستلمون هذه الملفات من خالل Acrobat
 .Signومع ذلك ،فعلى الرغم من أن  Adobeقد تستخدم  Acrobat Signلتسهيل هذه اإلمكانات وتوفيرها في الخدمات ،فإن استحقاق الخدمات الخاص بك ال يشمل
أي وصول مباشر إلى  Acrobat Signأو االستخدام .يجب شراء  Acrobat Signبشكل منفصل وتخضع عملية الشراء للشروط الخاصة بها.
 4.4الشهادات الرقمية .قد تتضمن الخدمات تقنية تسمح لك بتطبيق التوقيعات الرقمية على مستندات  PDFمن خالل استخدام الشهادات الرقمية .تطبِق الخدمات أيضا
توقيع شهادة على مستندات  PDFكدليل على سالمتها وأصلها من خالل استخدام الشهادات الرقمية المملوكة لشركة  .Adobeال يجوز لك ألي غرض من األغراض
الوصول إلى هذه الشهادات أو مفاتيح التشفير المقابلة الخاصة بها أو محاولة الوصول إليها أو التحايل عليها أو التحكم فيها أو تعطيلها أو التالعب بها أو إزالتها أو
استخدامها أو توزيعها.
 .5األمان.
 5.1مسؤولياتك .تتحمل أنت مسؤولية تهيئة واستخدام ميزات أمان الخدمات للوفاء بالتزاماتك تجاه المستخدمين النهائيين بموجب قوانين ولوائح الخصوصية واألمان
وحماية البيانات المعمول بها .تتحمل أنت مسؤولية أمان الملفات التي يتم إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى المستخدمين النهائيين من الخدمات أو التي يتم تنزيلها من
الخدمات أو التي يتم نقلها إلى نظام غير تابع لـ  Adobeعبر ميزة تكامل للخدمات .نحن لسنا مسؤولين عن األضرار الناجمة عن الوصول غير المصرح به إلى
حسابك أو إلى محتواك إذا أخفقت في االلتزام بإنشاء وإدارة كلمة مرور آمنة ،وممارسات حماية حسابك .سنحتفظ بضمانات إدارية ومادية وتقنية معقولة تجاريا
للمساعدة على حماية أمان وسرية وسالمة محتواك الذي يخضع لرقابتنا المباشرة ضمن الخدمات.
 5.2شهادات االمتثال .يمكن العثور على شهادات االمتثال الخاصة بالخدمات على https://www.adobe.com/trust/compliance/compliance-
 list.htmlأو موقع الويب التالي له .إذا كان يلزم معالجة محتواك أو تخزينه وفقا لمتطلبات شهادات أو معايير أو لوائح االمتثال المحددة ،فال يجوز لك استخدام
الخدمات إال لمعالجة هذا المحتوى أو تخزينه إذا كانت شهادات أو معايير أو لوائح االمتثال المطلوبة مدرجة في موقع الويب المذكور أعاله .بالنسبة إلى شهادات
االمتثال أو المعايير أو اللوائح المدرجة ،يمكن استخدام الخدمات بطريقة تساعدك على الوفاء بالتزاماتك القانونية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،من حيث
صلتها باستخدام موفري الخدمات .تتحمل أنت وحدك مسؤولية (أ) التحقق من أن الخدمات تستوفي جميع المتطلبات السارية على المحتوى الخاص بك و(ب) االمتثال
ألي التزامات قانونية تنطبق على المحتوى الخاص بك.
 5.3مراكز البيانات .يوجد موقع مراكز البيانات التي تستخدمها "الخدمات" لتخزين المحتوى الخاص بك في الواليات المتحدة .إذا تطلبت المعايير أو القوانين أو اللوائح ضرورة تخزين محتواك أو
معالجته في موقع محدد ،فيجوز لك استخدام "الخدمات" لتخزين محتواك فقط إذا تم ذكر الموقع المطلوب في القسم  5.3هذا.

 .6أحكام متفرقة.
ُصرح من قِبل  Adobeباالستخدام بشكل خاص في بلد محظور ،فال يُسمح لك باستخدام الخدمات في أي بلد محظور" .الدولة
 6.1قيود الخدمة اإلقليمية .ما لم ي ّ
المحظورة" يُقصد بها البر الرئيسي للصين وروسيا وأي دولة أخرى حيث يتم تقييد الوصول أو االستخدام بموجب القوانين المحلية.
 6.2التقليل .أنت توافق على العمل مع  Adobeإلنشاء خطة إلدارة أي طفرات في الطلب على موارد النظام نتيجة الستخدامك ("الطفرات") .في حالة عدم وجود
مثل هذا التعاون ،فإنك توافق على أن  Adobeقد تقلل المعامالت المرتبطة بالخدمات الخاصة بك أو تضعها على قائمة االنتظار إلدارة أي من هذه الطفرات.
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