الشروط اإلضافية للبرامج
تاريخ آخر تحديث سبتمبر

تحل محل جميع اإلصدارات السابقة

تحكم هذه الشروط اإلضافية استخدام البرامج وهي ُمضمنة باإلشارة في شروط استخدام
العامة الشروط العامة الموجودة على
يُشار إلى هذه الشروط اإلضافية والشروط العامة مجتمعة باسم الشروط وتجدر اإلشارة إلى أن المصطلحات المميزة
غير ال ُمعرفة هنا لها نفس المعنى ال ُمعرفة به في الشروط العامة
استخدام البرامج
ترخيص البرامج المستند إلى االشتراك إذا قمنا بتوفير البرامج لك كجزء من اشتراكك ،وبناء على مدى التزامك بهذه الشروط ،فإننا نمنحك ترخيصا غير
حصري لتثبيت البرامج واستخدامها أ طوال مدة سريان االشتراك ،و ب بما يتفق مع إجمالي عدد التراخيص المشتراة؛ و ج وفقا للشروط والوثائق ال ُمرفقة مع
البرامج يتيح لك اشتراكك تنشيط البرنامج على ما يصل إلى جهازين أو األجهزة الظاهرية في كل مرة ،ومع ذلك ،ال يجوز لك استخدام البرنامج على الجهازين في
الوقت نفسه وعلى الرغم مما سبق ،ال يمكن تفعيل عروض
إال على جهاز واحد في كل مرة
ترخيص البرامج المستند إلى الجهاز إذا اشتريت ترخيص برامج يستند إلى عدد األجهزة أو األجهزة الظاهرية ،فعندئذ
خالل مدة الترخيص؛ و داخل نطاق الترخيص؛ و
الترخيص وفقا المتثالك للشروط ،نمنحك ترخيصا غير حصري لتثبيت البرامج واستخدامها
بما يتفق مع الشروط والوثائق ال ُمرفقة مع البرامج ال يجوز أن يتجاوز عدد عمليات تثبيت الترخيص إجمالي عدد التراخيص التي اشتريتها للبرنامج
التوزيع من خادم إذا كان مسموحا به من قِبل
فيمكنك دعم غرض عملك النافع أو نسخ صورة من البرامج في جهاز كمبيوتر في شبكة اإلنترانت ،
لديك فقط بغرض تسهيل تنزيل البرامج وتثبيتها على أجهزة الكمبيوتر من خالل استخدام األوامر أو البيانات أو التعليمات من جهاز كمبيوتر متصل داخل شبكة
اإلنترانت نفسها ومع ذلك ،ال يجوز أن يتجاوز عدد عمليات تثبيت الترخيص إجمالي عدد تراخيص البرامج التي اشتريتها اإلنترانت هي شبكة بين أجهزة
الكمبيوتر وهي ذات ملكية وخاصة ،ويمكنك أنت والموظفون المعتمدون والمقاولون الوصول إليها ال تتضمن شبكة اإلنترانت أجزاء من اإلنترنت أو منتديات
الشبكات المفتوحة للموردين ،أو المزودين ،أو موفري الخدمات ،أو منتديات شبكات أخرى مفتوحة للجمهور كمجموعات العضوية أو االشتراك الموجه ،أو
االتحادات أو الجمعيات أو المؤسسات المشابهة
القيود واالشتراطات
إشعارات الملكية يجب أن تتأكد أن أي نسخة مسموح بها من البرامج تقوم بعملها تحتوي على إخطارات حقوق النشر نفسها وإخطارات الملكية األخرى التي
تظهر على البرامج أو فيها
القيود ما لم يسمح به في الشروط ،يجب عليك أال تقوم بما يلي
( ) استضافة البرامج أو نقلها؛
( ) السماح للجهات الخارجية بالوصول إلى البرنامج عن بُعد؛
( ) التحايل على اإلجراءات التكنولوجية التي تهدف إلى التحكم في الوصول إلى البرامج؛
( ) تطوير أو توزيع أو استخدام البرامج أو المنتجات التي تتحايل على هذه اإلجراءات التكنولوجية؛ أو
( ) تأجير أو استئجار أو ترخيص فرعي أو تعيين أو نقل أي جزء من أجزاء البرامج أو حقوقك الخاصة في البرامج ،باستثناء ذلك ،إذا قمت بشراء
للتعليم المنشور عبر ترخيص المستخدم المذكور  ،أو
للفِرق ،فستتمكن من تخصيص المقاعد وفقا للمستندات المعمول بها
متطلبات الترخيص اإلقليمي إذا قمت بشراء ترخيص للبرامج ،فال ينبغي أن تقوم بتثبيت البرامج أو نشرها خارج الدولة التي قمت بشراء الترخيص فيها ما لم
يكن مسموحا بخالف ذلك في برامج ترخيص مج ّمع التزمت به معنا إذا كنت تقيم في المنطقة االقتصادية األوروبية ،فإن مصطلح دولة يعني المنطقة االقتصادية
األوروبية يجوز لنا إنهاء الترخيص الممنوح في هذا المستند أو تعطيل اشتراكك أو تقييد وصولك إلى الخدمات إذا قررنا أنك تستخدم البرامج أو الخدمات بما يخالف
ما جاء في هذا القسم

برنامج
األصلي ما لم يُطلب من
بموجب القانون المحلي الحصول على موافقة منفصلة لتثبيت
فإنك تقر ،
بأن عملية تثبيت البرنامج أو تحديثه هذه قد تسفر عن تنزيل
وهو برنامج يتحقق أوال مما إذا كان المنتج المثبت به أصليا ،ويمكنه ،
أيضا التحقق بشكل منفصل من وجود برامج
أخرى ،وفي حال العثور عليها ،يكشف عن أي نسخ غير أصلية من برامج
ويحددها يجوز للبرنامج
و
جمع المعلومات ونقلها إلى
كما هو موضح في
أو عنوان
الالحق قد يؤدي تقرير
بأن أي من برامج
ليس برنامجا أصليا إلى قيام
بعرض رسائل إلعالمك ببرامج
غير األصلية وإجراءات المتابعة ،أو عدم قابلية التشغيل الجزئي أو الكامل ،أو التعليق ،أو إنهاء استخدامك لبرنامج
غير األصلي
التحديثات قد يقوم البرنامج بتنزيل التحديثات وتثبيتها تلقائيا من
من وقت آلخر قد تأخذ هذه التحديثات شكل إصالحات لألخطاء أو ميزات جديدة أو
إصدارات جديدة أنت توافق على استالم مثل هذه التحديثات من
كجزء من استخدامك للبرنامج

شروط خاصة بالبرامج هذا القسم ينطبق على برامج ومكونات معينة إذا كان هناك تعارض بين هذا القسم وأقسام أخرى ،فإن هذا القسم يُطبق على المكونات
والبرامج ذات الصلة
برنامج الخطوط إذا كان البرنامج يشتمل على برنامج خطوط باستثناء الخطوط المتاحة عبر خدمة

التي تحكمها الشروط اإلضافية لخدمة ،
برنامج الخطوط ،
فسينطبق هذا القسم

فقد تقوم بتقديم الخط الخطوط الذي قمت باستخدامه لملف معين وعلى طابعة تجارية أو مكتب خدمات آخر ،وربما يقوم مكتب الخدمات باستخدام الخط
الخطوط لمعالجة الملف ،على أن يكون لدى مكتب الخدمات ترخيص الستخدام ذلك البرنامج الخاص بالخطوط
يجوز لك أن تقوم بتضمين نسخ من برنامج الخطوط في مستنداتك اإللكترونية بغرض طباعة المستندات وعرضها ال توجد أي حقوق تضمين أخرى مضمنة
أو مسموح بها بموجب هذا الترخيص
استثناء لما تقدم ،فإن الخطوط المعروضة في موقع
مرفقة مع البرنامج فقط ألغراض تشغيل
،البرنامج الخطوط المعروضة غير مرخصة بموجب هذه الشروط اإلضافية ال يجوز لك نسخ ،أو نقل أو تنشيط أو استخدام أو السماح ألي أداة إلدارة الخطوط بنسخ
أو نقل أو تنشيط أو استخدام الخطوط المعروضة في أو مع أي تطبيق برامج ،أو برنامج ،أو ملف بخالف البرنامج المذكور
بتوزيعها مع البرامج خطوطا مفتوحة المصدر سيكون استخدامك لهذه الخطوط مفتوحة المصدر
خاضعا لشروط الترخيص المعمول به والمتوفرة على الموقع

قد تكون بعض الخطوط التي تقوم

محرك التقديم الخاص ببرنامج
إذا تضمنت البرامج اإلصدار الكامل من برنامج
 .فيجوز لك تثبيت عدد غير محدود ،
من محركات التقديم على أجهزة الكمبيوتر ضمن نطاق شبكة اإلنترانت التي تتضمن على األقل جهاز كمبيوتر واحدا على شبكة اإلنترانت الخاصة بك ،والذي تم تثبيت
نسخة كاملة من برنامج
عليه يعني مصطلح محركات التقديم جزءا قابال للتركيب من البرنامج الذي يسمح لمشروعات
أن يتم تقديمها ،ولكن ال يتضمن الواجهة الكاملة لمستخدم
أو

أو ميزات أو خدمات معينة لتلك المنتجات ،ففي هذه الحالة
يتم تطبيق ما ورد في القسم

إذا كنت تقوم بتثبيت البرنامج فيما يتعلق بشراء

المفاتيح قد تتضمن البرامج تقنية مساعدة تسمح لك بتمكين مستندات
لها مزايا معينة من خالل استخدام بيانات اعتماد رقمية داخل البرامج المفتاح
ال يجوز الوصول إلى المفتاح أو محاولة الوصول إليه أو التحايل عليه أو التحكم فيه أو تعطيله أو إزالته أو استخدامه أو توزيعه ألي غرض كان
الشهادات الرقمية قد يتم إصدار الشهادات الرقمية من قِبل جهات خارجية إلصدار الشهادات ،بما في ذلك مزودي خدمات
ومزودي
يُشار إليها مجتمعة باسم جهات إصدار الشهادات  ،أو قد تكون موقعة ذاتيا أنت
تعتمد على أي وجهات إصدار الشهادات مسؤولون عن شراء الشهادات الرقمية واستخدامها واالعتماد عليها أنت وحدك المسؤول عن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت
شهادة أم ال وما لم يتم تقديم ضمان خطي منفصل من قبل جهة إصدار الشهادة ،فأنت تستخدم الشهادات الرقمية على مسؤوليتك وحدك وستقوم بتعويض شركة
عن أي من المسؤوليات أو الخسائر أو اإلجراءات أو األضرار أو الدعاوى أو كلها وتشمل جميع النفقات المعقولة والتكاليف وأتعاب المحامين والتي تنشأ
عن أي استخدام ،أو اعتماد على أي شهادة رقمية أو جهة إصدار الشهادة أو تتعلق به
ويتضمن ملف
طور
وقت التشغيل في تطبيق ُم ّ ِ

أو

أو

هو برنامج يتضمن

القيود على
ال يجوز لك استخدام
على أي جهاز آخر بخالف الكمبيوتر الشخصي أو مع أي إصدار مض ّمن أو
صص إلصدار جهاز معين يعمل بأي نظام تشغيل وتجنبا للشك ،وعلى سبيل المثال فقط ،ال يجوز لك استعمال
جهاز جوال أو
على أي
مخ ّ
جهاز فك التشفير أو جهاز محمول باليد أو هاتف أو وحدات التحكم في األلعاب أو جهاز التليفزيون أو مشغل أقراص
أو مركز وسائط أو لوحة إعالنات
إلكترونية أو أية الفتات رقمية أخرى أو جهاز إنترنت أو أي جهاز آخر متصل باإلنترنت أو مساعد رقمي شخصي
أو جهاز طبي أو آلة الصراف اآللي
هاتف جوال
أو جهاز االتصاالت والمعلومات أو آلة ألعاب أو نظام منزلي آلي أو كشك أو جهاز تحكم عن بُعد أو أي جهاز إلكتروني آخر للمستهلك ،أو
جهاز آخر ذي نظام مغلق تتوفر معلومات إضافية عن ترخيص
يعتمد على مشغل أو كبل أو قمر صناعي أو نظام تليفزيوني ،أو
على
،
و
توزيع
يجب أال تقوم بتوزيع
إال كجزء متكامل تماما من تطبيق مطور يتم إنشاؤه باستخدام البرنامج ،بما في ذلك
األدوات المساعدة المتوفرة مع البرنامج على سبيل المثال ،يجب أال تقوم بتوزيع
كجزء من التطبيق المضمن والمج ّمع لتشغيل أنظمة التشغيل
أو
يتطلب توزيع ملف اإلخراج أو تطبيق المطور الناتج على جهاز كمبيوتر غير شخصي ،حصولك على تراخيص ربما تخضع لحقوق امتياز
إضافية ،وأنت المسؤول فقط عن الحصول على تراخيص ألجهزة كمبيوتر غير شخصية ،ودفع حقوق االمتياز المطبقة؛ فنحن ال نمنح أي ترخيص لتقنيات أخرى
لتشغيل تطبيقات المطورين أو ملفات اإلخراج على أجهزة كمبيوتر غير شخصية بموجب هذه الشروط باستثناء ما تقدم بشكل صريح في هذا القسم ،يحظر عليك
توزيع
برنامج
إذا كانت البرامج تتضمن برنامج
وقمت بتثبيت الوظيفة اإلضافية لـ ،
أو
استخدامها مع البرنامج ،فإنه يجوز لك تثبيت الوظيفة اإلضافية لـ
أو استخدامها فقط على جهاز كمبيوتر ،كما ال يجوز لك تثبيت الوظيفة
اإلضافية لـ
أو استخدامها على أي منتج على جهاز كمبيوتر غير شخصي ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،جهاز ويب ،أو جهاز فك
التشفير ،أو جهاز محمول باليد ،أو هاتف ،أو جهاز لوحة الويب وإضافة إلى ذلك ،ال يجوز لك إال استخدام جزء من البرنامج المضمن في عرض تقديمي أو

معلومات أو محتوى يتم إعداده وإنشاؤه باستخدام البرنامج
مع العرض التقديمي أو المعلومات أو المحتوى المضمن فيه ال
يجوز لك استخدام المعلومات أو المحتوى ،ويجب التأكيد على ذلك مع كل المرخص لهم بالعرض التقديمي ،من أجل عدم استخدام
باستثناء ما هو مضمن في العرض التقديمي أو المعلومات أو المحتوى وباإلضافة إلى ذلك ،يجب عليك التأكد من عدم تعديل المرخص لهم بالعرض التقديمي
أو المعلومات أو المحتوى أو هندستها عكسيا أو إلغاء تجميع برنامج
يجوز لك تثبيت
 .على جهاز كمبيوتر داخل شبكة اإلنترانت الخاصة بك فقط لغرض
،الترميز أو فك الترميز أو تحويل الترميز من المشروعات التي تم إنشاؤها من قِبل مثيالت البرامج المرخصة التي تعمل على أجهزة كمبيوتر أخرى داخل اإلنترانت
شريطة أال يتجاوز عدد عمليات تثبيت
على اإلنترانت لتقديم أو استخدام أو
إجمالي عدد التراخيص التي اشتريتها للبرنامج ال يجوز لك استخدام تثبيت
السماح باستخدام
أ مع برامج أخرى غير البرنامج؛ أو ب للعمليات التي ال يتم تشغيلها من جانب المستخدم الفرد ،إال أنه يمكنك أتمتة العملية التي تبدأ
عملية ترميز المشروعات وفك ترميزها وتحويل ترميزها باستخدام
في اإلنترانت
ال يجوز لك توفير الوصول إلى
عبر اإلنترنت ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر من خالل استضافة المواقع أو البث أو
غيرها من الخدمات المماثلة ال يتحمل موردونا وجهات الترخيص التابعة لنا بأي حال من األحوال المسؤولية عن أية أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تبعية ناشئة
عن استخدامك لـ
بغض النظر عما إذا تم إبالغ ،
أو مورديها أو جهات الترخيص التابعة لها بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار
عبارة عن جهة خارجية مستفيدة
ويتم تطبيقها بواسطة
باإلضافة إلى

من هذه الشروط ،وقد تم بعض األحكام صراحة لصالح

شروط االختصاص القضائي تنطبق هذه المادة على دوائر قضائية محددة إذا كان هناك أي تعارض بين هذه المادة والمواد األخرى ،فتسري هذه المادة على ما
يتعلق بالدوائر القضائية ذات الصلة
نيوزيلندا بالنسبة للمستهلكين في نيوزيلندا والذين يحصلون على البرنامج لالستخدام الشخصي أو المنزلي وليس ألغراض تجارية  ،تخضع هذه الشروط
لقانون ضمانات المستهلك
المنطقة االقتصادية األوروبية
الضمان إذا حصلت على البرنامج في المنطقة االقتصادية األوروبية
وكنت تقيم بشكل معتاد فيها ،وكنت مستهلكا تستخدم البرنامج لألغراض ،
الشخصية وليس لألغراض التجارية  ،فإن فترة ضمان البرنامج تكون هي فترة اشتراكك ستكون مسؤوليتنا الكاملة المرتبطة بأي مطالبة بالضمان وتعويضك الوحيد
والحصري بموجب أي ضمان ،محددة ،وفق قرارنا ،إما بدعم البرنامج استنادا إلى مطالبة الضمان أو استبدال البرامج ،أو إذا تعذر توفير الدعم أو االستبدال ،فسنقوم
بإعادة مبلغ رسوم االشتراك المدفوعة مقدما وغير المستخدمة بالتناسب مع البرنامج المحدد عالوة على ذلك ،وبينما تظل الشروط سارية على أي مطالبات
باألضرار تتقدم بها وتتعلق باستخدامك البرنامج ،سنكون مسؤولين عن الخسائر المباشرة التي يمكن توقعها بطريقة معقولة في حالة خرق هذه الشروط ويجب عليك
اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتجنب وقوع األضرار وتقليلها ،وخاصة القيام بإعداد نسخ احتياطية من البرنامج والبيانات الخاصة بجهاز الكمبيوتر المستخدم عليه
البرنامج
اإلخطارات الخاصة بالجهات األخرى
برامج الجهات األخرى قد يحتوي البرنامج على برامج جهات أخرى وقد تخضع لشروط وأحكام برامج هذه الجهات الخارجية المتوافرة على
توزيع
حجم السلع اإلجمالي اإلشعار التالي يسري على البرنامج الذي يحتوي على خاصية استيراد وتصدير
يتم ترخيص هذا المنتج بموجب
ترخيص محفظة براءات اختراع
لالستخدام الشخصي غير التجاري للمستهلك من أجل أ ترميز الفيديو وفقا لمعيار
فيديو
و أو ب فك
ترميز فيديو
الذي تم ترميزه من قِبل مستهلك يعمل في نشاط شخصي غير تجاري و أو الذي تم الحصول عليه من مزود فيديو مرخص لتقديم فيديو
ال يتم منح أي ترخيص أو تضمينه ألي استخدام آخر يمكن الحصول على معلومات إضافية من
على موقع

شروط منصة التطبيق
إذا تم تنزيل البرنامج من
فأنت تقر وتوافق على أن شركة ،
ال تتحمل أي التزامات أيا كانت للتزويد بخدمات صيانة
البرنامج أو دعمه وفقا للحد الذي أخفق البرنامج في االلتزام به طبقا للضمان المعمول به ،يمكنك إخطار شركة
وستقوم بدورها بإعادة ثمن شراء البرنامج ،
إليك؛ وذلك ،إلى أقصى حد يسمح به القانون ،كما ال تتحمل
أية التزامات أيا كانت فيما يتعلق بالبرامج
ومصنعي األجهزة ،ومشغلي الشبكة ال يتحملون أي
التزامات أيا كانت لتوفير خدمات الصيانة أو الدعم للبرامج

فأنت تقر وتوافق على أن شركة ،

إذا تم تنزيل البرامج من

