
 

 Document Cloud شروط االستخدام اإلضافیة الخاصة بـ
 
 السابقة اإلصدارات جمیع محل  تحل .2020 أبریل 16 من اعتباًرا تسري  .2020 رمارس 16 في النشر تم. 
 

 العامة ")الشروط  العامة ("الموجودة على  Adobe وھي  ُمضمنة  باإلشارة  في  شروط استخدام  Document Cloud تحكم ھذه الشروط اإلضافیة  استخدامك  لـ
www.adobe.com/go/terms )الشروط " اسمب مجتمعةً  العامة  والشروط اإلضافیة  الشروط ھذه إلى  یُشار .("غیر الممیزة المصطلحات أن  إلى اإلشارة  وتجدر 
لخدمات اإلضافیة  الشروط  ھذه في" الخدمات" إلى  اإلشارات تكون .العامة  الشروط في بھ  الُمعرفة  المعني  نفس  لھا ھنا الُمعرفة   .Document Cloudكان  إذا  

 Adobe Sign فإن شروط  استخدام ،Document Cloud أثناء استخدام Adobe Sign وكنت  تشارك مع خدمة Adobe Sign ترخیصك للخدمات یتضمن 
على  الموجودة  اإلضافیة، /go/adobesigntermswww.adobe.com، الخدمات تتلقى شركة أو  فرد أي  إلى یشیر  مصطلح "النھائي ستخدمالم" .أیًضا  تنطبق ، 

 .أو تقوم بمراجعتھا أو قبولھا أو التوقیع  بخصوصھا أو نقلھا أو تفویض إجراءات بخصوصھا إلى  جھة خارجیة، أو  باألحرى  تتفاعل  معھا 
 

 .المدة واإلنھاء .1

 ستظل ھذه الشروط  اإلضافیة ساریة حتى یتم إنھاؤھا من  قِبلك أو  من  جانبنا  كما  ھو منصوص علیھ  في الشروط  .باإلضافة إلى  األسباب  التي قد تؤدي إلى  إنھاء  1.1
 ھذه الشروط  اإلضافیة معك كما ھو  منصوص علیھ  في الشروط  العامة، یجوز لنا إنھاء  ھذه الشروط اإلضافیة  إذا تم  استخدام  حسابك في الخدمات من قِبل أي  جھات

 .خارجیة غیر  ُمصّرح بھا 

 باإلضافة  إلى األقسام المنصوص علیھا في قسم "السریان بعد إنھاء  العقد  "من الشروط  العامة، ستبقى األقسام التالیة من  ھذه الشروط اإلضافیة  ساریة  بعد أي  1.2
 انتھاء  أو  إنھاء  للشروط :1.2 )المدة  واإلنھاء(، و2 )مسؤولیاتك(، و4 )الشروط الخاصة بالخدمات.(

 

  :مسؤولیاتك .بیننا وبینك، تتحمل  وحدك مسؤولیة  جمیع المعلومات الشخصیة للمستخدمین  النھائیین التي تُستخدم وتُقدم فیما یتعلق  بالخدمات .یجب علیك .2

 )أ (االمتثال لجمیع قوانین  وقواعد حمایة  البیانات  والخصوصیة المطبقة على  المعلومات الشخصیة للمستخدمین النھائیین، بما في ذلك  الحصول على الموافقة  والحفاظ 
 علیھا،  عند  االقتضاء؛

 )ب (حمایتنا وتعویضنا ودفع الضرر  عنا في  مواجھة  أي مطالبة  أو  دعوى قضائیة أو إجراء قانوني ضدنا من قِبل أحد المستخدمین النھائیین  فیما یتعلق  بأي  إجراءات
 .أو عملیات  حذف فیما یتعلق  بالمعلومات الشخصیة للمستخدمین النھائیین

 

 البرامج الترویجیة .ال ینطبق القسم 3 )البرامج  الترویجیة (ھذا علیك إال  إذا  منحناك امتیازات  الوصول الخاصة  إلى الخدمات ضمن  برنامج  خاص )یطلق على  .3
 .كل واحد منھا، "برنامج ترویجي" .(سینتھي حقك في استخدام الخدمات في  إطار برنامج ترویجي فور انتھاء  الفترة  الزمنیة  المحددة في  ذلك البرنامج الترویجي

 باإلضافة  إلى ذلك، نحتفظ بالحق  في  إیقاف أو تعلیق أي  برنامج ترویجي أو استخدامك للخدمات ضمن برنامج ترویجي  في أي  وقت  بسبب  أو بدون  سبب .قد  تنتھي
 حقوقك وحقوق المستخدمین النھائیین في  الوصول  إلى المحتوى المقدم إلى حسابك والُمعالَ ج من قِبل الخدمات في إطار برنامج  ترویجي فور  انتھاء استخدامك

 .للخدمات
 

 الشروط الخاصة بالخدمات. تنطبق  الشروط الواردة في القسم 4 )الشروط  الخاصة بالخدمات (ھذا  فقط على  العروض  المحددة المنصوص  علیھا أدناه .في حالة .4
   .وجود تعارض بین  القسم 4 )الشروط الخاصة بالخدمات (ھذا وھذه الشروط  اإلضافیة، تحكم شروط القسم  4 )الشروط  الخاصة  بالخدمات(

 وسنقوم بإعالم المستخدمین النھائیین عندما یكون  الملف  ،Adobe سیتم تحمیل الملف تلقائیًا إلى خادم ،Adobe Send إرسال .عندما ترسل  ملفًا باستخدام 4.1
 جاھًزا للدخول  و  /أو التنزیل .یمكن للمستلمین  الوصول  إلى الملف الخاص بك أو تحمیلھ عن  طریق النقر على رابط داخل  البرید اإللكتروني  الذي نرسلھ إلى

 .وقد نشاركك  ھذه المعلومات ،Adobe Send المستلمین .یجوز  لنا جمع المعلومات  المتعلقة باالستالم واالستخدام من قبل أي  مستلم لملف تم إرسالھ  بواسطة  خدمة 
 .وتتح مل  وحدك مسؤولیة  إخطار  "المستخدمین النھائیین "بجمع ھذه المعلومات  ومشاركتھا

 وسیتم إخطار  ،Adobe سیتم تحمیل الملف تلقائیًا إلى  خادم ،Adobe عند مشاركة  ملف  بواسطة خدمة المراجعة من .Adobe خدمة المراجعة من 4.2
 المستخدمین النھائیین "عندما  یكون الملف جاھًزا للوصول والتنزیل  .یمكن  للمستخدمین النھائیین الوصول إلى  الملف الخاص بك و/أو تنزیلھ  عن  طریق النقر  على"

 رابط  داخل البرید اإللكتروني  الذي  نرسلھ إلى "المستخدمین النھائیین "والدخول إلى  خدمة المراجعة .یجوز  لنا الجمع وتخزین  المحتوى والمعلومات  األخرى من
 المستخدمین النھائیین فیما یتعلق باستخدامھم لخدمة  المراجعة، وقد  نشارك ھذه المعلومات معك ومع  المستخدمین  اآلخرین .وتتحمل وحدك مسؤولیة إخطار

 .المستخدمین النھائیین "بجمع ھذه  المعلومات ومشاركتھا"
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