اتفاقية ترخيص برنامج
من خالل تثبيت أو استخدام هذا البرنامج المحدد أدناه بالكامل أو أي جزء منه ،فإنك توافق على جميع بنود وشروط اتفاقية ترخيص البرنامج هذه
االتفاقية المبرمة بينك وبين
ال يجوز لك استخدام البرنامج إذا أ لم توافق على شروط هذه االتفاقية؛ أو ب إذا كنت دون السن
القانوني إلبرام عقد ملزم مع
صا ممنوعًا من تلقي هذا البرنامج بموجب قوانين الواليات المتحدة أو البالد األخرى
؛ أو ج إذا كنت شخ ً
مثل اتفاقية الترخيص المجمع محل هذه االتفاقية بالكامل أو أجزاء منها تكون األولوية لشروط االتفاقية
السابقة عند حدوث تعارض مع هذه االتفاقية

قد تحل اتفاقية أخرى بينك وبين

قد يتسبب البرنامج في اتصال جهاز الكمبيوتر الخاص بك تلقائيًا باإلنترنت كما قد يتطلب البرنامج التنشيط أو التسجيل تتوفر المزيد من المعلومات
حول التنشيط ،واالتصال باإلنترنت ،والخصوصية في القسمين و
التعريفات
تشير إلى
 ،في حال ،
بارك أفينيو ،سان خوسيه ،كاليفورنيا
وهي شركة يقع مقرها في والية ديالوير،
إبرام هذه االتفاقية حال تواجدك بالواليات المتحدة أو كندا أو المكسيك عدا ذلك ،فإنها تعني شركة
،
ريفرووك ،سيتي ويست بيزنس كامبس ،دبلن  ،أيرلندا
والذي تستضيفه ،
أو
الشركات التابعة لها

عبر شبكة اإلنترنت مصطلح يشير إلى الخدمات والمحتوى المتاح عبر الويب من

خدمات

ً
ً
جهازا إلكترونيًا فعليًا يتقبل المعلومات رقميًا أو في شكل مماثل ويقوم بمعالجتها وصوالً إلى نتيجة معينة
جهازا افتراضيًا أو
كمبيوتر يعني
ومحددة استنادًا إلى سلسلة من التعليمات ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أجهزة كمبيوتر سطح المكتب ،وأجهزة الكمبيوتر المحمول ،واألجهزة
اللوحية ،وأجهزة االتصاالت ،واألجهزة المتصلة باإلنترنت ،ومنتجات أجهزة الكمبيوتر القادرة على تشغيل مجموعة واسعة من تطبيقات برامج إنتاجية
أو ترفيهية أو تطبيقات برامج أخرى ،تتوافق مع متطلبات النظام الخاصة بالبرنامج على النحو المحدد في الوثائق
وليس ،
بواسطة جهة خارجية

ملفات المحتوى يعني أي عينة وصور مخزنة أو أصوات أو أعمال فنية أو ملفات مجمعة أو مقدمة في البرنامج بواسطة

الوثائق مصطلح يشير إلى إرشادات االستخدام الفني وأوصاف البرنامج ،بما في ذلك وصف تصميم البرنامج والغرض المقصود منه ،والتي
تنشرها
ويستثنى من ذلك أي منتدى أو محتوى تقدمه أي جهة خارجية ،
الشبكة الداخلية تعني مصدر شبكة خاصة مسجلة يمكن الدخول إليها فقط من قِبل المستخدمين والمتعهدين األفراد الموظفين بشكل مؤقت لكيان
،تجاري وال تتضمن الشبكة الداخلية أجزا ًء من اإلنترنت أو أي مجتمع على شبكة أخرى مفتوح للجمهور ،كمجموعات العضوية أو االشتراك الموجّه
واالتحادات والمنظمات المماثلة
فترة الترخيص تعني الفترة الزمنية المسموح لك فيها باستخدام البرنامج ،ويتم تحديدها في وثائق المبيعات المعمول بها على سبيل المثال ،أمر
المبيعات أو إيصال الشراء أو تأكيد الشراء اآلخر
ملف اإلخراج يعني ملف اإلخراج الذي تقوم بإنشائه من خالل البرنامج
العدد المسموح به يعني واحدًا ،ما لم يُشار إلى خالف ذلك بموجب ترخيص ساري المفعول على سبيل المثال ترخيص لعدد كبير من النسخ
ممنوح من قِبل
البرامج مصطلح يشير إلى جميع ملفات البرامج والبيانات والمعلومات والمحتوى والخطوط والمستندات المقدمة مع هذه االتفاقية أو فيما يتعلق
بها ،بما في ذلك أي إصدارات ونسخ معدلة ،وترقيات وتحديثات وإضافات إلى هذه المعلومات التي تقدمها لك
في أي وقت إلى الحد غير
المنصوص عليه بموجب شروط منفصلة تعرف معًا باسم التحديثات
ترخيص برنامج الكمبيوتر
منح الترخيص برنامج الكمبيوتر يرخص وال يباع وفقًا اللتزامك المستمر بهذه االتفاقية ،تمنحك
صا محدودًا غير حصري وغير
ترخي ً
قابل للنقل لتثبيت البرنامج واستخدامه بطريقة تتوافق مع تصميمه والغرض المقصود أ في المقاطعة أو المنطقة التي حصلت فيها على البرنامج من
أو موزع
المعتمد أو كما هو مذكور بطريقة أخرى في وثائق المبيعات السارية المقاطعة ؛ و ب أثناء فترة الترخيص؛ و ج
ضمن نطاق نوع الترخيص وعلى العدد المسموح به ألجهزة الكمبيوتر على النحو المحدد في وثائق المبيعات السارية ما لم يتم تحديد خالف ذلك في
اعتبارا من تاريخ الشراء
شهرا
هذه االتفاقية ،أو في الوثائق السارية ،أو في وقت الشراء ،فإن فترة الترخيص محددة بـ
ً
ً

أنواع التراخيص قد يتم تطبيق واحد أو أكثر من شروط الترخيص التالية
البرامج غير المسلسلة أو اإلصدارات التجريبية يمكن فقط تثبيت كل أو أجزاء من البرامج ،التي يتم توفيرها بدون رقم تسلسلي ،أو التي
يتم تصنيفها كبرنامج تجريبي ،أو إصدار تجريبي ،أو للمبتدئين ،أو عينات منتج ،أو ليست للبيع ،أو ألغراض التقييم تُعرف م ًعا باسم البرامج
التجريبية  ،واستخدامها على أجهزة الكمبيوتر أثناء فترة الترخيص ألغراض العرض التوضيحي أو التقييم أو التدريب الداخلي فقط ،وفقط إذا
كانت أي ملفات إخراج أو مواد أخرى يتم إنتاجها من خالل هذا االستخدام مخصصة ألغراض داخلية وغير تجارية وغير إنتاجية يتم تسليم
البرامج التجريبية كما هي يتم الوصول إلى البرامج التجريبية واستخدامها وأي ملفات إخراج تم إنشاؤها باستخدام برامج تجريبية بشكل كامل
بنا ًء على مسؤوليتك الخاصة ال تمثل البرامج التجريبية المنتج النهائي ،وقد تحتوي على عيوب وأخطاء وغيرها من المشكالت األخرى التي قد
تسبب فشل النظام أو إخفاقات أخرى وفقدان البيانات أما إذا كنت قد حصلت على البرامج التجريبية وفقًا التفاقية كتابية منفصلة ،مثل اتفاقية
ترخيص
للبرامج التجريبية ،فإن استخدامك للبرنامج يخضع أيضًا لهذه االتفاقية وتكون األولوية لشروطها في حالة وجود أي
تعارض مع هذه االتفاقية يتعين عليك إرجاع جميع نسخ البرامج التجريبية أو إتالفها على الفور ،وذلك بنا ًء على طلب
المسبق أو عند
صدور اإلصدار التجاري من
لهذه البرامج التجريبية
 ،يجوز للمستخدم األساسي لجهاز الكمبيوتر الذي تم تثبيت البرنامج
قيود االستخدام الشخصي مع مراعاة القيود الواردة في القسم
تثبيت نسخة ثانية من البرنامج الستخدامه الخاص الحصري سواء على جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز كمبيوتر منزلي ،ما
عليه وفقًا للقسم
دامت النسخة الثانية من البرنامج غير مستخدمة في نفس الوقت كبرنامج على جهاز الكمبيوتر األساسي
القيود على االستخدام الثانوي من قِبل المرخص لهم بأعداد كبيرة من النسخ إذا تم الحصول على برنامج الكمبيوتر بموجب برنامج
الترخيص ألعداد كبيرة من النُسخ من
من قِبل أي طرف مرخص له بخالف أي جهة تعليمية حاصلة على ترخيص بأعداد كبيرة من
النُسخ ،فسيتعين في هذه الحالة استخدام النسخة الثانية من البرنامج المحدد في هذا القسم الفرعي فقط لمصلحة وأعمال ذلك الطرف الحاصل على
ترخيص بأعداد كبيرة من النُسخ
نظام التشغيل األساسي الثنائي يُرخص باستخدام البرنامج بنظام تشغيل أساسي محدد يجب أن تشتري رخصة منفصلة الستخدام
البرنامج على كل نظام تشغيل على سبيل المثال ،إذا رغبت في تثبيت البرنامج على جهاز يعمل بنظامي التشغيل
و
أي جهاز
يعمل بنظام تشغيل ثنائي  ،فيجب أن تقوم أوالً بالحصول على ترخيصين منفصلين للبرنامج ويسري ذلك حتى وإن كانت نسختا البرنامج ،اللتان
تعمل كل نسخة منهما على نظام تشغيل مختلف قد تم تسليمها لك على الوسيط نفسه
التوزيع من ملقِم يجوز لك نسخ صورة من البرنامج على ملقم ملفات الكمبيوتر داخل شبكتك الداخلية الملقم بغرض تنزيل البرنامج
وتثبيته على أجهزة الكمبيوتر الموجودة في نفس الشبكة الداخلية الستخدامه وفقًا لما هو مسموح به بموجب القسم
استخدام الملقِم
وفقًا لما هو مسموح به في مستند شراء منفصل أو الوثائق ،وبموجب قيود الترخيص الواردة في هذه االتفاقية ،يجوز لك تثبيت البرنامج على
ملقِّم بغرض السماح لفرد من جهاز كمبيوتر ضمن نفس الشبكة الداخلية والمشار إليه باصطالح مستخدم الشبكة بالوصول إلى البرنامج واستخدامه
يجب عليك شراء ترخيص لكل مستخدم شبكة قد يكون له حق الوصول إلى البرنامج
للتوضيح ودون حصر ،يجب عليك عدم تثبيت البرنامج أو الوصول إليه سواء بشكل مباشر أو من خالل األوامر أو البيانات أو التعليمات
أ من أو إلى جهاز كمبيوتر ليس جز ًءا من الشبكة الداخلية ،أو ب لجعل مجموعات العمل أو الخدمات المستضافة على الويب متاحة للجمهور ،أو
صا له استخدام
ج من جانب أي شخص أو كيان الستخدام أو تنزيل أو نسخ أو االستفادة من وظيفة البرنامج ما لم يكن هذا الشخص أو ذلك الكيان مرخ ً
البرنامج من قِبل
،أو د كجزء من نظام أو سير عمل أو خدمة يمكن الوصول إليها من قِبل عدد يزيد على العدد المسموح به من المستخدمين ،
مثل معالجة الملقم اآللي ،مثل أو هـ للعمليات التي ال يتم تشغيلها من جانب المستخدم الفرد
ما لم يُسمح بذلك في مستند الشراء أو ما شابه ذلك
المنفصل الخاص بك
القيود واالشتراطات
التزامات االستخدام أنت توافق على عدم استخدام البرنامج إال وفقًا لما هو مسموح به بموجب هذه االتفاقية ،كما أنك لن تستخدم البرنامج
بطريقة تتعارض مع تصميمه أو وثائقه
عدم إجراء تعديالت وهندسة عكسية باستثناء ما هو مسموح به صراح ًة في هذه االتفاقية ،ال يجوز لك أ تعديل أي جزء من البرامج أو نقله
أو تكييفه أو ترجمته؛ أو ب إجراء الهندسة العكسية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر مراقبة المدخالت والمخرجات المتدفقة من خالل نظام
أو تطبيق أو تتبعها من أجل إعادة إنشاء هذا النظام  ،أو إلغاء تحويله برمجيًا أو إلغاء تجميعه أو محاولة اكتشافها بدالً من ذلك ،ضمن البرنامج ،أو
التعليمة البرمجية المصدر ،أو جزء من تمثيالت بيانات البرنامج أو الخوارزميات األساسية ،والعمليات واألساليب وإذا كانت قوانين الوالية القضائية
تمنحك الحق في إلغاء التحويل البرمجي للبرامج للحصول على المعلومات الالزمة لجعل األجزاء المرخصة من البرامج قابلة للتشغيل المتبادل مع
البرامج األخرى ،فيجب عليك طلب هذه المعلومات من
أوالً ويجوز لـ
وفقًا لتقديرها ،إما تقديم هذه المعلومات إليك أو فرض ،
شروط معقولة ،بما في ذلك رسوم معقولة ،على إلغاء التحويل البرمجي للبرامج لضمان حماية حقوق الملكية الخاصة بـ
ومورديها
عدم فك الحِ زم قد يتضمن برنامج الكمبيوتر مختلف التطبيقات والمكونات ،وقد يتيح الوصول إلى خدمات
عبر شبكة اإلنترنت ،وقد
يدعم نظ ًما ولغات متعددة ،وقد يتم توفيره إليك على وسائط أو نسخ متعددة ومع ذلك ،فإن البرنامج قد تم تصميمه وتوفيره إليك كمنتج منفرد يمكن
استخدامه على أجهزة الكمبيوتر على النحو المسموح به في هذه االتفاقية وما لم يرد خالف ذلك في الوثائق ،ال يشترط قيامك بتثبيت كل مكونات

البرنامج ،غير أنه ال يجوز لك أن تقوم بفك مكونات البرنامج لالستخدام على أجهزة كمبيوتر مختلفة
خدمات
عبر شبكة اإلنترنت والتعليمات البرمجية الموزعة إذا كان الترخيص الخاص بك يتضمن الوصول إلى خدمات
عبر شبكة اإلنترنت ،أو واجهات برمجة التطبيقات
أو التعليمة البرمجية العينة للتطبيق ،أو مجموعة أدوات تطوير البرنامج ،
،
أو التعليمات البرمجية الموزعة األخرى ،فإن استخدامك لخدمات
عبر شبكة اإلنترنت ،أو واجهات برمجة التطبيقات ،أو التعليمة البرمجية
العينة للتطبيق ،أو مجموعة أدوات تطوير البرنامج ،أو التعليمات البرمجية الموزعة األخرى يخضع لشروط إضافية قابلة للتطبيق
خدمات الجهات الخارجية عبر اإلنترنت قد يؤدي البرنامج إلى تسهيل وصولك إلى المواقع الخاصة بالجهات الخارجية ،والتي تقدم المنتجات
والمعلومات والبرامج والخدمات خدمات الجهات الخارجية عبر اإلنترنت إن وصولك إلى أي خدمة من خدمات الجهات الخارجية عبر اإلنترنت
واستخدامك لها يخضع للبنود والشروط الواردة على هذا الموقع المواقع أو التي تكون بخالف ذلك مرتبطة بخدمات الجهات الخارجية عبر اإلنترنت
ال تتحكم في أو تصادق على أو تقبل أي مسؤولية بشأن خدمات الجهات الخارجية عبر شبكة اإلنترنت أي تعامالت فيما بينكم وبين أي جهة
خارجية فيما يتعلق بخدمة من خدمات الجهات الخارجية عبر شبكة اإلنترنت ،بما في ذلك سياسات الخصوصية لتلك الجهة ،واستخدام معلوماتك
الشخصية ،وتسليم ودفع مقابل البضائع والخدمات ،وأي بنود وشروط وضمانات أو بيانات تمثيل أخرى مصاحبة لتلك التعامالت ،تكون تعامالت تمت
بشكل منفرد بينكم وبين تلك الجهة الخارجية خدمات الجهات الخارجية عبر شبكة اإلنترنت قد ال تكون متوفرة بجميع اللغات أو للمقيمين في جميع
الدول ،ويجوز لشركة
في أي وقت وألي سبب تعديل أو إيقاف توفير أي خدمة من خدمات الجهات الخارجية عبر شبكة اإلنترنت
خدمات وبرامج الجهة الخارجية قد تشمل البرامج تلك الخدمات والبرامج التابعة لجهات خارجية ،وأنت مسؤول عن االمتثال لجميع شروط
الجهة الخارجية التي تنطبق تتوفر بعض شروط الجهة الخارجية التي قد تنطبق على استخدامك للبرامج على
يتم توفير الوصول إلى خدمات وبرامج الجهات الخارجية للمالءمة فقط ،وال تتحمل
أي
مسؤولية عن خدمات الجهات الخارجية وبرامجها
إشعارات الملكية يشترط ألي نسخة مسموح بها من البرنامج متضمنة على سبيل المثال ال الحصر الوثائق  ،والتي يتم عملها بواسطتك أن
تحتوي على نفس إشعارات حقوق التأليف وحقوق الملكية األخرى التي تظهر على البرنامج أو فيه
ملفات المحتوى ما لم يكن واردًا بخالف ذلك في ملفات مستند تمهيدي أو الوثائق أو أي ترخيص آخر تراخيص أخرى مقترنة بملفات
المحتويات ،يجوز لك استخدام ،وعرض ،وتعديل ،وإعادة تشكيل ،وتوزيع أي ملف من ملفات المحتويات ومع هذا ،يجب أال تقوم بتوزيع ملفات
المحتويات بمفردها أي في ظروف تشكل فيها ملفات المحتويات القيمة األساسية للمنتج الذي يتم توزيعه  ،وال يجوز لك المطالبة بأي حقوق تتعلق
بالعالمة التجارية في ملفات المحتويات أو األعمال المشتقة منها وال يؤثر أي شيء وارد في هذه االتفاقية على ملكية البرنامج على النحو المبين في
المادة
عدم التحويل ال يجوز لك استئجار حقوقك الخاصة بالبرنامج أو تأجيرها أو بيعها أو ترخيصها من الباطن أو تعيينها أو نقلها ،أو منح تفويض
بنسخ البرنامج كله أو أي جزء منه إلى كمبيوتر خاص بفرد آخر أو جهة قانونية أخرى ،باستثناء ما يُسمح به صراحةً هنا لن تستخدم البرنامج أو
على استثناء محدود لبرامج الخطوط فقط
توفره في أي مكتب من مكاتب الخدمة أو المكاتب المستضافة تنص المادة
عبر شبكة اإلنترنت إال في اإلقليم وبطريقة تتوافق مع سياسة التنشيط الموضحة
يجوز لشركة
إنهاء هذا الترخيص إذا رأت
أنك تستخدم البرنامج خارج
اإلقليم أو بطريقة تنتهك سياسة التنشيط

المقاطعة لن تستخدم البرنامج وتصل إلى خدمات
على

امتالك الملكية الفكرية تحتفظ
بجميع الحقوق وحقوق الملكية واالمتيازات في البرامج وأي نسخ من البرامج قمت بإنشائها ال تمنحك
أي حقوق في براءات االختراع أو حقوق النشر أو األسرار التجارية أو العالمات التجارية أو أي حقوق أخرى فيما يتعلق بالعناصر
الموجودة في البرامج تحتفظ
بجميع الحقوق غير الممنوحة بموجب هذه االتفاقية أما البنية التركيبية والتنظيم والتعليمة البرمجية المصدر
أسرارا تجارية قيمة ومعلومات سرية لـ
فتعد
ومورديها يتمتع برنامج الكمبيوتر بالحماية بموجب القانون ،بما يشمل على سبيل المثال ال
ِّ
ً
الحصر ،قوانين حقوق التأليف في الواليات المتحدة األمريكية والدول األخرى ،وأحكام المعاهدات الدولية وتحتفظ
وموردوها بجميع
ِّ
الحقوق غير الممنوحة صراحةً للعميل
االلتزام بالتراخيص
إذا كنت تمثل مشروعًا تجاريًا ،أو شركة أو مؤسسة ،فإنك توافق ،باإلضافة إلى أي إجراء يتم للتحقق من االلتزام بالترخيص من خالل البرنامج ،أنه
يحق لشركة
شهرا ،وبموجب إشعار سابق مدته سبعة أيام يوجه للعميل
المصرح له ،بما ال يزيد عن مرة واحدة كل اثني عشر
،أو ممثلها
ّ
ً
فحص سجالتك وأنظمتك ،وتجهيزاته ،بما في ذلك األرقام التسلسلية والمعلومات ذات الصلة ،للتحقق من أن استخدامك ألي من برامج
،
وكلها ،أو خدماتها متوافق مع تراخيص سارية مقدمة من
على سبيل المثال ،يكون لشركة
الحق في االطالع على سجالتك التي تفيد
في تحديد ما إذا كانت عمليات تثبيت البرنامج قد تمت برقم مسلسل أم ال ،ويجب عليك أن تقدم تلك السجالت إلى
على الفور عند طلبها منك
وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تقدم لشركة
جميع السجالت والمعلومات التي طلبتها منك للتحقق من أن استخدامك ألي من برامج
،
وجميعها ،يتوافق مع تراخيصك السارية التي حصلت عليها من
في غضون ثالثين يو ًما من طلب شركة
ستقدم مساعدة معقولة
لشركة
وستتعاون بشكل معقول مع أي فحص وفقًا لهذه الفقرة إذا كشفت عملية التحقق عن عجز في تراخيص البرنامج ،فعليه ينبغي أن ،
من قيمة
تحصل على الفور على التصاريح الضرورية ،وأي صيانة ودعم مستحق وواجب التطبيق إذا كانت الرسوم غير المدفوعة تتجاوز
رسوم الترخيص القابلة للدفع ،فستقوم أيضًا بدفع التكاليف المعقولة إلى
مقابل إجراء التحقق

عمليات التحديث
إذا كان البرنامج تحديثًا لنسخة سابقة من برنامج
والمشار إليه الحقًا باصطالح اإلصدار السابق  ،فسيكون استخدامك لهذا التحديث
مشرو ً
طا باحتفاظك بالنسخة السابقة إذا أردت استخدام هذا التحديث باإلضافة إلى اإلصدار السابق ،فيمكنك فعل ذلك فقط باستخدام نفس الكمبيوتر الذي
قمت بتثبيت اإلصدار السابق والتحديث واستخدامهما عليه قد تنتهي أي التزامات تلزم
الترخيص مع توافر هذا بدعم النسخ السابقة خالل مدة
التحديث ال يُسمح بأي استخدام آخر للتحديث أما التحديثات اإلضافية فيمكن ترخيصها إليكم من قِبل
بشروط إضافية أو مختلفة

الخصوصية
بجمع معلومات عنك وعن استخدامك للبرامج أو استخدامها أو مشاركتها أو
لديك خيار إدارة التفضيالت
على

الخصوصية للحصول على معلومات حول كيفية قيام
معالجتها ،يُرجى االطالع على سياسة خصوصية

وصولنا إلى المحتوى الخاص بك يمكن لـ
الوصول فقط إلى ملفات اإلخراج أو عرضها بطرق محددة ،حيثما يسمح القانون بذلك على
سبيل المثال ،قد تحتاج
إلى الوصول إلى ملفات اإلخراج أو عرضها من أجل أ الرد على المالحظات أو طلبات الدعم؛ و ب اكتشاف
االحتيال أو المشكالت األمنية أو القانونية أو الفنية أو منعها أو معالجتها؛ و ج تطوير البرنامج وتحسينه وتخصيصه وتشغيله؛ و د تطبيق هذه االتفاقية
لمعرفة المزيد حول التعلُّم اآللي الذي نقوم به ،انتقل إلى
االتصال
االتصاالت التلقائية باإلنترنت قد يتسبب البرنامج في اتصال جهاز الكمبيوتر الخاص بك باإلنترنت دون إشعار لالتصال بالموقع اإللكتروني لـ
أو نطاقها للتحقق من حقك في الوصول إلى البرنامج واستخدامه ،أو المساعدة على عملية التثبيت ،أو تزويدك بمعلومات أو ميزات أو وظائف
مثل خدمات إضافية
عبر شبكة اإلنترنت
خدمات
عبر شبكة اإلنترنت يتطلب الوصول إلى خدمات
عبر شبكة اإلنترنت موافقتك على شروط إضافية مثل الشروط العامة
لالستخدام المتاحة على
وقد يتطلب عضوية منفصلة أو رسو ًما في بعض الحاالت ،قد تظهر خدمات ،
عبر شبكة اإلنترنت كميزة أو امتداد داخل البرنامج على الرغم من أنها مستضافة على موقع إلكتروني ،أو قد تظهر خدمات
عبر
شبكة اإلنترنت كامتداد داخل متصفحك كما تحتفظ
أيضًا بالحق في أن تبدأ بتقاضي رسم نظير الوصول إلى خدمات
عبر شبكة
اإلنترنت أو استخدامها ،وهي الخدمة التي كانت تقدم من قبل مجانًا إذا كان الكمبيوتر الخاص بك متصالً باإلنترنت ،فقد يقوم البرنامج ،دون أي إشعار
إضافي ،بتحديث المواد القابلة للتحميل من خدمات
عبر شبكة اإلنترنت المذكورة لكي يتاح التوفر الفوري لخدمات
عبر شبكة اإلنترنت
المذكورة حتى وإن لم تكن متصالً باإلنترنت خدمات
عبر شبكة اإلنترنت غير متاحة بجميع اللغات أو للمقيمين في جميع الدول ،ويجوز لشركة
في أي وقت وألي سبب تعديل أو إيقاف توفر أي خدمة من خدمات
عبر شبكة اإلنترنت
التنشيط والتحقق قد يطلب منك البرنامج أ الحصول على
أو ب تنشيط البرنامج أو إلغاء تنشيطه ،أو ج تسجيل البرنامج أو ،
د التحقق من العضوية قد يتصل البرنامج أيضًا باإلنترنت للتحقق من وجود تحديثات متاحة للتنزيل ،واعتمادًا على التفضيالت ،يقوم بتنزيل التحديثات
وتثبيتها تلقائيًا سيقوم البرنامج بجمع المعلومات ونقلها إلى
كما هو موضح بشكل إضافي على
يجوز لشركة
استخدام هذه المعلومات للكشف عن االستخدام االحتيالي أو غير المصرح به
أو منعه يؤدي اإلخفاق في تنشيط البرامج أو تسجيلها أو التحقق من العضوية ،أو قرار من
،باالستخدام االحتيالي أو غير المصرح به للبرامج
إلى تقليل عدد الوظائف ،أو إبطال تشغيل البرامج أو إنهاء العضوية أو تعليقها
إلغاء التنشيط يجوز للعميل إلغاء تنشيط البرنامج وإلغاء تثبيته من جهاز الكمبيوتر بغرض تثبيت البرنامج وتنشيطه على جهاز آخر بما يتماشى مع
هذه االتفاقية إلغاء التنشيط وعلى النحو المبين بشكل إضافي في
ويتطلب إلغاء التنشيط االتصال
باإلنترنت
لمساعدتك على تحديد الملفات التي تم تنزيلها على سبيل
الشهادات الرقمية يستخدم البرنامج الشهادات الرقمية كما هو موضح في القسم
المثال ،التطبيقات والمحتوى  ،للتوقيع والتحقق من صحة التوقيعات في مستندات بتنسيق المستند المحمول
وللتحقق من صحة مستندات
قد يتم توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك باإلنترنت عند التحقق من الشهادة الرقمية
اتصاالت نظير إلى نظير قد يستخدم البرنامج اتصالك بالشبكة المحلية لالتصال تلقائيًا ،وبدون إشعار ،ببرامج
،األخرى ،وعند القيام بذلك
قد يشير في الشبكة المحلية إلى أنه متاح لالتصال ببرامج
الخاص باتصالك إلى الشبكة األخرى كما أن هذه االتصاالت قد تنقل عنوان
المحلية

الضمان المحدود والتعويض
تضمن
صا للبرنامج الستخدامه بموجب االتفاقية
أن أداء البرامج سيكون جوهريًا عندما تتبع بصفتك الكيان الذي يشتري أوالً ترخي ً
يو ًما بعد استالم البرنامج فترة الضمان عند استخدامها على الكمبيوتر إن التغيير غير الجوهري لألداء من
الوثائق المعمول بها للبرامج لمدة
مقصورا بنا ًء على خيار
الوثائق السارية لن يؤسس أي حق خاص بالضمان سيكون تعويضك الوحيد والحصري
على دعم البرنامج بنا ًء
ً
على مطالبة الضمان؛ أو استبدال البرنامج؛ أو ،إذا لم يكن الدعم أو االستبدال قابالً للتطبيق بنا ًء على تحديد
استرداد رسوم الترخيص التي ،
دفعتها للبرنامج إن وجدت ال يسري هذا الضمان المحدود على ما يلي ،والتي يتم توفيرها كما هي وبدون ضمان من
أ التصحيحات؛
و ب برامج الخط؛ و ج البرامج التجريبية؛ و د المواقع اإللكترونية ،وخدمات
عبر شبكة اإلنترنت وخدمات الجهات الخارجية عبر
؛ و و أي برنامج توفره
اإلنترنت؛ و هـ الشهادات الرقمية انظر القسم
مجانًا من خالل التنزيل عبر الويب من الموقع اإللكتروني لـ
يجب تقديم جميع مطالبات الضمان مع إثبات الشراء إلى قسم دعم عمالء
خالل فترة الضمان تتوافر معلومات إضافية عن مطالبات
الضمان على
إن هذا الضمان المحدود الموضح في هذه المادة يمنحك حقوقًا قانونية محددة وقد تكون لك حقوق إضافية بموجب القانون ،والتي قد تختلف من
جهة اختصاص قضائي إلى أخرى ال تسعى
إلى تحديد حقوق الضمان المقدم لك إلى أي درجة ال يسمح بها القانون يُرجى مراجعة المادة
لالطالع على األحكام الخاصة باالختصاص القضائي
تقع على عاتقك مسؤولية تعويض
،وتعويض الشركات التابعة لها والشركات المنتسبة إليها ،والمسؤولين ،والوكالء ،والموظفين
والشركاء ،وجهات الترخيص عن أي ادعاء من جهة خارجية أو طلب أو فقدان أو تلف ،بما في ذلك رسوم المحاماة المعقولة الناتجة عن استخدامك
للبرامج أو تتعلق به ،أو انتهاكك لالتفاقية
إخالء المسؤولية عن الضمانات
باستثناء الضمان المحدود في المادة والضمانات القانونية والتعويضات ،فإن
والشركات التابعة لها والموردين والمراجع المصدقة
يرد تعريفها أدناه تخلي مسؤوليتها عن جميع الضمانات ،صريحة أو ضمنية ،بما في ذلك الضمانات الضمنية بعدم االنتهاك وقابلية التسويق
والمالءمة لغرض معين كما أن الشركة غير ملزمة بأي التزامات بشأن المحتوى ال ُمض َّمن في هذه البرامج كما نخلي مسؤوليتنا عن أي ضمان يقر
بأن أ البرامج ستلبي متطلباتك أو ستكون متوفرة دائ ًما ،أو تعمل بال انقطاع أو في الوقت المناسب أو آمنة أو خالية من األخطاء؛ أو أن ب النتائج
التي قد يتم الحصول عليها من استخدام البرامج ستكون سارية ودقيقة وموثو ًقا بها؛ أو أن جـ جودة البرامج ستلبي توقعاتك؛ أو أنه د سيتم
تصحيح أي أخطاء أو عيوب في البرامج
تخلي
مسؤوليتها بشكل خاص عن أي إجراءات ناتجة عن استخدامك للبرامج ومن ثَم ،يمكنك استخدام البرامج والوصول إليها على
مسؤوليتك الشخصية ،وتتحمل وحدك المسؤولية عن أي تلف بنظام الكمبيوتر لديك أو فقدان للبيانات ينجم عن استخدام أي من البرامج أو الوصول
إليها
إذا قمت بنشر المحتوى الخاص بك على خوادم
للمشاركة من خالل خدمات
عبر شبكة اإلنترنت ،فإن
ال تتحمل
المسؤولية عن أ أي فقدان أو تلف أو ضرر يلحق بالمحتوى الخاص بك؛ أو ب حذف المحتوى بواسطة أي شخص آخر غير
؛ أو ج
تضمين المحتوى الخاص بك من قِبل جهات خارجية على مواقع إلكترونية أو وسائط أخرى
تحديد المسؤولية
ال تتحمل
والشركات التابعة لها والموردون والمراجع المصدقة أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر عن أي أضرار خاصة
أو عرضية أو غير مباشرة أو تبعية أو أخالقية أو مثالية أو عقابية من أي نوع ،بغض النظر عن السبب ،بما في ذلك الخسائر واألضرار أ الناتجة
عن فقدان االستخدام أو البيانات أو السمعة أو اإليرادات أو األرباح؛ أو ب استنادًا إلى أي نظرية للمسؤولية ،بما في ذلك خرق العقد أو الضمان أو
اإلهمال أو غير ذلك من اإلجراءات التعسفية؛ أو ج الناشئة عن أو فيما يتعلق باستخدامك أو الوصول إلى البرامج ال يوجد في هذه االتفاقية ما يقيد
أو يستبعد مسؤولية
عن اإلهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد لـ
أو موظفيها أو الوفاة أو اإلصابة الشخصية
في أي مسألة تنشأ عن هذه االتفاقية أو تتعلق بها على أ
المبلغ المطبق المدفوع مقابل البرنامج

دوالر أمريكي ؛ أو ب

يقتصر إجمالي االلتزام الكلي لشركة

تنطبق القيود واالستثناءات سابقة الذكر على النطاق المسموح به بموجب القانون الساري في نطاق جهات االختصاص القضائي التي
تتبعونها وقد ال يكون تحديد المسؤولية هذا سار ًيا في بعض جهات االختصاص القضائي قد تكون لك حقوق ال يمكن التنازل عنها بموجب قانون
حماية المستهلك والقوانين األخرى
إنهاء الخدمة

تسري هذه االتفاقية على تثبيت البرنامج والوصول إليه واستخدامه وذلك حتى انتهاء صالحية فترة الترخيص ما لم يتم إنهاؤها مسب ًقا سيتم إنهاء
حقوقك بموجب هذه االتفاقية تلقائيًا إذا لم تمتثل ألي من شروطها أو لم تسدد الدفعات في الوقت المناسب ال يعفيك إنهاء حسابك من أي التزامات تتعلق
بدفع رسوم مستحقة وبمجرد انتهاء الصالحية أو إنهاء فترة الترخيص ،يجب أال تستخدم البرنامج ،وقد تتوقف بعض أجزاء البرنامج أو كلها عن العمل
دون إشعار
الملكية الفكرية  ،و الخصوصية
،السريان بعد إنهاء العقد ستظل األقسام التالية سارية بعد انتهاء صالحية هذه االتفاقية أو إنهائها
القانون المنظم
قواعد التصدير  ،و
إنهاء الخدمة  ،و
تحديد المسؤولية  ،و
التعويض  ،و إخالء المسؤولية عن الضمانات  ،و
و
األحكام العامة لن يؤدي سريان هذه األحكام إلى إنشاء أو تضمين أي حق مستمر للوصول إلى البرنامج واستخدامه بعد إنهاء
وفض النزاعات  ،و
االتفاقية
أحكام خاصة واستثناءات
يعرض هذا القسم أحكا ًما محددة تتعلق بالبرنامج واستثناءات محدودة لشروط هذه االتفاقية تكون األولوية للشروط الواردة في هذا القسم عند حدوث
تعارض مع هذه االتفاقية
عدم اإلخالل؛ بأحكام المنطقة االقتصادية األوروبية؛ إشعار أستراليا اإللزامي
،ال يوجد في هذه االتفاقية ما يخل بالحقوق القانونية ألي جهة ،بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون كمستهلكين على سبيل المثال
بالنسبة للمستهلكين في نيوزيلندا الذين يحصلون على البرنامج ألغراض االستخدام الشخصي ،تخضع هذه االتفاقية لقانون ضمانات المستهلك
كمثال آخر ،بالنسبة للمستهلكين في ألمانيا الذين يحصلون على البرنامج ،تخضع هذه االتفاقية للقانون األلماني للمسؤولية عن المنتجات
إذا حصلت على البرنامج في المنطقة االقتصادية األوروبية
وكنت تقيم بشكل معتاد فيها ،وكنت مستهل ًكا تستخدم ،
البرنامج لألغراض الشخصية وليس لألغراض التجارية  ،فإن القسم الضمان المحدود ال يسري على شراء البرنامج واستخدامه وتقدم
بدالً من ذلك ،ضمانًا لمدة عامين من تاريخ الشراء على وظائف البرنامج المبينة سابقًا في الوثائق السارية المهام الوظيفية المتفق
عليها عند استخدامها على جهاز الكمبيوتر مع العلم أن االنحراف غير الجوهري عن المهام الوظيفية المتفق عليها ال يؤسس أي حقوق
ضمان ال يسري هذا الضمان على البرامج التجريبية ،أو على برامج الخطوط ،أو إلى الحد الذي يفشل فيه أداء البرنامج ألنه تم تعديله
بواسطتك للتقدم بمطالبة ضمان ،يجب أن تخبر قسم دعم العمالء في
خالل فترة العامين هذه ،مع تقديم تفاصيل ما يثبت شراء
البرنامج سوف تقوم
بإبالغك بما إذا كان هناك عيب في البرنامج أو تخبرك إذا كان الخطأ قد حدث ألنك لم تقم بتثبيت البرنامج
بالطريقة الصحيحة ،ومن ثم تساعدك إذا كان هناك عيب في البرنامج ،يجوز لك أن تطلب من
إعادة المبلغ أو الحصول على نسخة
معالَجة أو بديلة من البرنامج ويجب أن تكون الطلبات مصحوبة بما يثبت الشراء إذا كانت تفاصيل ضمانك صحيحة ،فسوف تقوم
بتلبية طلبك بشأن إصالح البرنامج أو استبداله إال إذا لم يكن من المعقول بالنسبة لشركة
القيام بذلك ،وفي هذه الحالة سوف تعيد إليك
المبلغ الذي دفعته للمساعدة بشأن الضمان ،يُرجى االتصال بقسم دعم العمالء في
تحديد المسؤولية ستظل سارية على أي مطالبات
ما لم تكن مستهل ًكا ألمانيًا أو نمساويًا ،يُرجى مالحظة أن أحكام القسم
تعويضات تصدر من جانبك فيما يتعلق باستخدام البرنامج إننا ننصحك باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتجنب وقوع األضرار وتقليلها ،مثل إعداد
نسخ احتياطية من البرامج وإنشاء نسخ احتياطية من البيانات ومع ذلك فإن
ستكون مسؤولة عن الخسائر المباشرة التي يمكن توقعها
بطريقة معقولة في حالة خرق هذه االتفاقية من قِبل
باستثناء أي مسؤولية قانونية إلزامية ،بالنسبة للمستهلكين األلمان أو النمساويين
الذين حصلوا على البرنامج في ألمانيا أو النمسا ويقيمون عادةً في هذا البلد ،تنطبق المسؤولية القانونية التالية أ لن تكون
مسؤولة إال
عن مقدار األضرار التي يمكن توقعها عادة ً وقت إبرام االتفاقية فيما يتعلق بالتعويضات الناجمة عن اإلخالل بقليل من اإلهمال اللتزام تعاقدي
مادي؛ و ب لن تكون
مسؤولة عن األضرار الناجمة عن خرق ناجم عن إهمال طفيف اللتزام غير مادي
قانون المستهلك األسترالي ال يهدف أي شرط في هذه االتفاقية إلى استثناء أي من حقوق المستهلك أو تقييدها أو تعديلها بموجب قانون
المنافسة والمستهلك لعام
ال ُمشار إليه باالختصار
أو أي تشريع آخر ال يجوز استثناؤه أو تقييده أو تعديله بموجب االتفاقية إذا
طا أو ضمانًا ،أو شر ً
كان قانون المنافسة والمستهلك أو أي تشريع آخر يتضمن شر ً
طا في االتفاقية أو ينص على ضمانات قانونية فيما يتعلق باالتفاقية ،أو
فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات المقدمة إن وجدت  ،فإن مسؤولية
عن خرق مثل هذا الشرط أو الضمان ،أو شرط أو ضمان محدود آخر بنا ًء
على اختيار
إلى حد القدرة على القيام بذلك أ في حالة توريد السلع ،تقوم ،
استبدال
بعمل واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية
السلع أو توريد سلع معادلة؛ و إصالح السلع؛ و دفع تكلفة استبدال السلع أو الحصول على سلع معادلة؛ و دفع تكلفة إصالح السلع؛ أو ب في
حالة توريد الخدمات ،تقوم
توريد الخدمات مرة أخرى؛ و دفع تكلفة توريد الخدمات مرة أخرى
بعمل واحد أو كل مما يلي
ّ
والموزع لالستخدام فقط من قِبل
منتجات البرامج التعليمية إذا كان البرنامج منت ًجا لبرنامج كمبيوتر تعليمي وهو البرنامج المصنّع
مستخدمين نهائيين تعليميين  ،فلن تكون مخوالً الستخدام البرنامج قبل أن تصبح مؤهالً ضمن نطاق السلطة القضائية لديك كمستخدم نهائي تعليمي
يُرجى زيارة
لمعرفة المزيد عن األهلية يُرجى زيارة
والبحث عن رابط شراء منتجات
حول العالم للوصول إلى بائع أكاديمي مصرح له من
الشهادات الرقمية

اإلصدار يتم إصدار الشهادات الرقمية من قِبل المراجع المصدقة الخارجية المراجع المصدقة أو يمكن توقيعها ذاتيًا
بنود وشروط خدمات المراجع المصدقة يعد شراء الشهادات الرقمية واستخدامها واالعتماد عليها مسؤوليتك ومسؤولية المرجع المصدق
قبل أن تعتمد على أي مستند معتمد أو توقيع رقمي أو خدمات المراجع المصدقة ،يجب أن تراجع البنود والشروط المعمول بها ،والتي يقوم المرجع
المصدق المعني بموجبها بتقديم الخدمات ،بما في ذلك على سبيل المثال ،أي اتفاقيات مشتركين ،واتفاقيات الجهات المعتمدة عليها ،وسياسات
الشهادات ،وإقرارات الممارسة
نظرا لوجود مشكالت خارجية أو خاصة بالتكوين ،ربما يعرض البرنامج توقيعًا سلي ًما بالرغم من أن
اإلقرار أنت توافق على أنه أ
ً
الشهادة الرقمية ربما يكون قد تم إلغاؤها أو إنهاء صالحيتها قبل وقت التحقق ،و ب ربما يكون أمان وسالمة الشهادة الرقمية قد تعرضا لشبهة ما
بسبب تصرف أو حذف من قِبل ال ُموقِّع على المستند ،أو المرجع المصدق المعني ،أو أي جهة خارجية ،و ج قد تكون الشهادة عبارة عن شهادة موقَّعة
ذاتيًا لم يتم تقديمها من جانب مرجع مصدق أنت وحدك المسؤول عن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت تعتمد على أي شهادة أم ال وما لم يتم تقديم ضمان
خطي منفصل من قِبل المرجع المصدق ،فأنت تستخدم الشهادات الرقمية على مسؤوليتك وحدك
المستفيدون كجهة خارجية أنت توافق على أن أي مرجع مصدق تعتمد عليه يعد جهة خارجية مستفيدة في هذه االتفاقية ،ويحق له تنفيذ هذه
االتفاقية باسمه كما لو أنه شركة
إذا كان البرنامج يشتمل على ،
برنامج خطوط برنامج خطوط

التي تخضع للشروط اإلضافية لخدمة

يمكنك استخدام برامج الخطوط مع البرامج الموجودة على جهاز الكمبيوتر كما هو مبين بالمادة
وإرسالها إلى أي جهاز أجهزة إخراج متصلة بجهاز أجهزة الكمبيوتر هذا

برامج الخطوط على الرغم من خدمة
ويمكنك إخراج برامج الخطوط

إذا كان العدد المسموح به من أجهزة الكمبيوتر خمسة أو أقل ،فيمكنك تنزيل برنامج الخطوط على الذاكرة القرص الصلب أو ذاكرة
الوصول العشوائي
من جهاز إخراج واحد متصل على األقل بواحد من أجهزة الكمبيوتر تلك ،لغرض المحافظة على وجود برنامج
الخطوط في جهاز اإلخراج هذا ،وعلى األقل واحد من أجهزة اإلخراج هذه لكل خمسة من األجهزة الممثلة بالعدد المسموح به ألجهزة الكمبيوتر
قد تقوم بعمل نسخة مصورة من الخط الخطوط التي قمت باستخدامها لملف معين وعلى طابعة تجارية أو مكتب خدمات آخر ،وربما
يقوم مكتب الخدمات هذا باستخدام الخط الخطوط لمعالجة الملف ،على أن يكون لدى مكتب الخدمات هذا ترخيص الستخدام برامج الخطوط
يجوز لك تضمين نسخ من برامج الخطوط في مستنداتك اإللكترونية بغرض طباعة المستند اإللكتروني وعرضه وتحريره ال توجد أي حقوق
تضمين أخرى ُمضمنة أو مسموح بها بموجب هذه االتفاقية
استثنا ًء لما تقدم ،فإن الخطوط المعروضة على
مضمنة مع البرنامج فقط
ألغراض تشغيل واجهة مستخدم البرنامج وليس بغرض إرفاقها داخل أي ملفات إخراج وهذه الخطوط المعروضة ليست مرخصة بموجب هذه
وأنت توافق على عدم نسخ أو نقل أو تنشيط أو استخدام أو السماح ألي أداة إلدارة الخطوط بنسخ أو نقل أو تنشيط أو استخدام تلك
المادة
الخطوط المعروضة مع أي تطبيق برنامج أو برنامج أو ملف بخالف تشغيل البرنامج المذكور
مفتاح قد تتضمن البرامج تقنية تسمح لك بتمكين مستندات
لها مزايا معينة من خالل استخدام بيانات اعتماد رقمية داخل البرامج
المفتاح وأنك توافق على عدم الوصول إلى أو محاولة الوصول إلى أو التحكم أو تعطيل أو إزالة أو استخدام أو توزيع المفتاح ألي غرض كان

قوانين التصدير
يخضع البرنامج واستخدامك له ،للقوانين والقيود واللوائح السارية في الواليات المتحدة والقوانين الدولية أ التي قد تحكم استيراد البرامج وتصديرها
واستخدامها؛ و ب قد يمنع
من تقديم البرامج لك دون إشعار مسبق باستخدام البرامج ،فإنك توافق على االمتثال لجميع هذه القوانين والقيود
محظورا من تلقي البرامج بموجب قوانين أي والية قضائية
واللوائح ،وتضمن أنك لست
ً
القانون المنظم وفض النزاعات
العملية إذا كانت لديك أي شكوى أو نزاع ،فأنت توافق على أن تحاول أوالً تسوية النزاع بشكل ودي عن طريق االتصال بنا إذا لم يتم حل
يو ًما من استالمنا ،فيجب حل أي إجراءات قانونية ناتجة عن طريق التحكيم النهائي والملزم ،بما في ذلك أي مسألة تتعلق بما إذا كان
النزاع خالل
التحكيم مطلوبًا ،باستثناء أنه يمكنك تأكيد المطالبات في محكمة المطالبات الصغيرة إذا كانت مطالبك مؤهلة يتم حظر المطالبات المتعلقة بهذه االتفاقية أو
البرامج نهائيًا إذا لم يتم تقديمها خالل عام واحد من الحدث الذي أدى إلى المطالبة
القواعد إذا كنت مقي ًما في دول األمريكتين ،فسوف تقوم مؤسسة
بإدارة التحكيم في مقاطعة سانتا كالرا بوالية كاليفورنيا عمالً بالقواعد
واإلجراءات الشاملة للتحكيم إذا كنت مقي ًما في أستراليا أو نيوزيلندا أو اليابان أو الصين أو هونج كونج أو ماكاو أو تايوان أو كوريا الجنوبية أو الهند أو
سريالنكا أو بنجالدش أو نيبال أو إحدى الدول أعضاء اتحاد دول جنوب شرق آسيا
فسيتولى مركز التحكيم الدولي في سنغافورة ،
التحكيم في سنغافورة وذلك بموجب قوانين التحكيم ،وهي قوانين مخصصة للرجوع إليها في هذا القسم وإال ،فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي

ستقوم بإدارة التحكيم في لندن بموجب قواعد تحكيم
سيكون هناك ُمستشار ُمح ّكِم واحد تختاره أنت وشركة
معًا سيتم إجراء
التحكيم باللغة اإلنجليزية ،ويمكن ألي شاهد أن يدلي بشهادته بلغته األم إذا لم تكن اإلنجليزية هي لغته األصلية ،مع ترجمة فورية إلى اللغة اإلنجليزية
على حساب الجهة التي استدعت الشاهد قد يتم تسجيل الرأي القضائي وفقًا للحكم الصادر وسيكون قابالً للتنفيذ في أي محكمة مختصة لها والية قضائية
عليك وعلى الشركة
إال بشكل فردي فقط وال يجوز لك رفع دعوى كمتظلم أو كعضو مجموعة
في مجموعة معينة ،أو من خالل إجراء اندماج أو إجراء تمثيلي

ال توجد إجراءات طبقية ال يجوز لك تسوية النزاعات مع

أحكام عامة
االتفاقية الكاملة تحتوي هذه االتفاقية على الفهم الكامل لك ولـ
فيما يتعلق بالموضوع وتحل محل جميع االتفاقيات السابقة
والتفاهمات والمقترحات والمناقشات والمفاوضات والتمثيالت والضمانات ،المكتوبة والشفوية ،فيما يتعلق بالموضوع
في تطبيق أو ممارسة أي من أحكام هذه االتفاقية عدوالً عن هذا الحكم

عدم التنازل ال يمثل فشل

على االلتزام بكل قوانين إتاحة الفرص
االمتثال بالنسبة للمستخدمين النهائيين في حكومة الواليات المتحدة األمريكية ،توافق
من قانون مساندة إعادة تصحيح
 ،على النحو المعدل؛ في القسم
المتساوية بما في ذلك ،إن أمكن أحكام األمر التنفيذي
للعام
،
 ،على النحو المعدل؛ واللوائح من
من التصحيح لعام
والقسم
األجزاء
سيتم تضمين فقرة العمل اإليجابي واللوائح الواردة في العبارة السابقة باإلشارة في هذه االتفاقية
،و
،و
وحتى
اإلشعار الموجه إلى المستخدمين النهائيين في حكومة الواليات المتحدة إذا كنت كيانًا حكوميًا أمريكيًا ،أو إذا أصبحت االتفاقية خاضعة
للوائح االقتناء الفيدرالية
،
فإن البرامج عبارة عن عنصر عناصر تجارية  ،حيث يتم تعريف هذا المصطلح في القسم
الذي يتألف من برامج الكمبيوتر التجارية و وثائق برامج الكمبيوتر التجارية  ،والخدمات المرتبطة بها ،حيث يتم استخدام هذه ،
المصطلحات في القسم
أو القسم
،
بحسب االقتضاء بما يتوافق مع القسم
أو
األقسام
 ،بحسب االقتضاء ،يتم ترخيص برامج الكمبيوتر التجارية ووثائق برامج الكمبيوتر
إلى
من
التجارية للمستخدمين النهائيين الحكوميين الفيدراليين األمريكيين أ كعناصر تجارية فقط؛ و ب مع فقط تلك الحقوق الممنوحة لجميع المستخدمين
النهائيين اآلخرين وفقًا للبنود والشروط المتعلقة بهذه الشروط الحقوق غير المنشورة محفوظة بموجب قوانين الواليات المتحدة

يُرجى استعمال العنوان ومعلومات االتصال الواردة في ،
هذا البرنامج لالتصال بمكتب
في واليتك القضائية

وإذا كان لديك أي استفسار بخصوص هذه االتفاقية أو أردت طلب أي معلومات من

