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 2020سبتمبر   16 ُ ّ          ن ق حت بتاریخ 
 یرجى القراءة بعنایة  -ھام 

 
ً                                               ، ما لم یكن منصوص ا على خالف ذلك في اتفاقیة ترخیص موقعة بینك وبین Esriعلى منحك خدمات وعروض شركة   Esriتوافق شركة                   Esri  شریطة ،

  Esriت شركة موافقتك على جمیع البنود والشروط المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة كاالتفاق الوحید والنھائي لألطراف فیما یتعلق بشرائك لعروض وخدما 
علیھا في االتفاقیة.  وفي حالة   إال بعد الموافقة على البنود والشروط المنصوص Esriھذه. یرجى قراءة البنود والشروط بعنایة. ال یجوز لك استخدام عروض 

 الرسوم المدفوعة.عدم موافقتك على البنود والشروط المذكورة، فانقر فوق "ال أوافق على االتفاقیة الرئیسیة" أدناه، وحینھا یجوز لك المطالبة باسترداد 
 

 Environmental Systems Research) وبین ما بعد "العمیل" ُ            ی شار إلیك فی) بینك ( ُ                              ی شار إلیھا فیما بعد "االتفاقیة"حررت ھذه االتفاقیة الرئیسیة (
Institute, Inc. )"Esri" الوالیات المتحدة  8100-92373شارع نیویورك، ریدالندز، كالیفورنیا،  380                                         ً     )، وھي مؤسسة مقرھا كالیفورنیا، وتقع تحدید ا في

 األمریكیة. 
 

بیرة، والمستخدمة في جمیع أجزاء ھذه االتفاقیة. قد یشتمل كل قسم من ھذه االتفاقیة على تعریفات  یحتوي على تعریفات للمصطلحات المكتوبة بأحرف ك المرفق أ
ً                إضافیة تستخدم حصر ا في ھذا القسم.                    

 
 المنح العام للحقوق والقیود  1.0

 
ً                                       ً                          نظر ا لدفع العمیل لجمیع الرسوم المطبقة ووفق ا لھذه االتفاقیة، فإن شركة   منح الحقوق. 1.1    Esri 

 
 تقدم الخدمات الموضحة في ھذه االتفاقیة؛  أ.

الموضحة في المواصفات ووثائق الطلب المعمول  Esri              ً                                                                  تمنح للعمیل حق ا غیر حصري وغیر قابل للتنازل عنھ وترخیص أو اشتراك للوصول إلى عروض  ب.
 استخدامھا؛ بھا و

.  Esriیصرح للعمیل بنسخ الوثائق وإنشاء أعمال مشتقة منھا لالستخدام الداخلي الخاص بالعمیل، باإلضافة إلى استخدام العمیل المرخص لعروض  ج. 
ِ                           والمرخ صین التابعین لھا في أي عمل  Esriالعمیل إشعار حقوق النشر والطبع التالي الذي یقر بحقوق الملكیة لجھة    ُ    سی درج  مشتق:      

 
ِ                                                            والمرخ صین التابعین لھا في ھذا الشأن بموجب الترخیص.  حقوق النشر ©   Esriو"یتم استخدام أجزاء من ھذا المستند التي تضم الملكیة الفكریة لـ          

 وق محفوظة".والمرخصون التابعون لھا.  جمیع الحق Esri.]   ُ                                                                  ی دخل العمیل التاریخ (التواریخ) الفعلي لحقوق النشر من المواد المصدر[
 

وثائق الطلب و(ب)   منح الحقوق في ھذا القسم (أ) یستمر لمدة االشتراك أو المدة المعمول بھا أو بشكل مستمر في حالة عدم وجود مدة معمول بھا أو محددة في
 . المرفق بیخضع لحقوق وقیود إضافیة في ھذه االتفاقیة بما في ذلك 

 
  Esriلصالح العمیل و(ب) استخدام عروض    Esriوز للعمیل أن یصرح للمستشارین أو المتعاقدین بـ (أ) استضافة عروض  یج   استخدام المستشار أو المتعاقد.   1.2

عاقد عن استخدام  بشكل حصري لصالح العمیل. یتحمل العمیل وحده المسؤولیة عن امتثال المستشارین والمتعاقدین لالتفاقیة، كما یضمن توقف كل مستشار أو مت 
 صریة لصالح العمیل. أو استخدامھا بطریقة غیر ح   Esriفور انتھاء عمل العمیل. ویحظر على المستشارین أو المتعاقدین الوصول إلى عروض    Esriعروض  

 
والمرخصین التابعین لھا؛ ویتم االحتفاظ بجمیع  Esriعبارة عن أعمال محمیة بموجب حقوق النشر لصالح  Esriإن جمیع عروض  االحتفاظ بالحقوق. 1.3

 الحقوق غیر الممنوحة بشكل محدد في ھذه االتفاقیة. 
 

 ل بموجب ھذه االتفاقیة، بخالف ما یلزم لتقدیم عروضھا وخدماتھا للعمیل. أي حقوق في محتوى العمی  Esriال تكتسب  محتوى العمیل. 1.4
 

 البرامج والخدمات عبر اإلنترنت  2.0
 

 : المرفق أالتعریفات. التعریفات التالیة تكمل التعریفات الواردة في  2.1
 
ً    ً                                                                            یشیر إلى كل الذین یمتلكون وصوال  عام ا (أي دون الحاجة إلى توفیر بیانات اعتماد أحد المستخدمین المحددین باالسم) إلى  "المستخدمون المجھولون" أ.                               

 جزء من محتوى العمیل أو تطبیقات القیمة المضافة التابعة للعمیل.  أي
وكلمة المرور المقترنة بھا والتي أنشأھا النظام، والتي یتم تقدیمھا عند  تعني عملیة تسجیل دخول التطبیق "بیان (بیانات) اعتماد تسجیل الدخول للتطبیق"  ب.

، والتي عندما یتم تضمینھا في تطبیق القیمة المضافة یسمح ذلك لتطبیق القیمة المضافة من الوصول ArcGIS Onlineتسجیل تطبیق القیمة المضافة لدى 
 إلى الخدمات عبر اإلنترنت واستخدامھا. 

 إلى ترخیص توزیع تطبیقات القیمة المضافة على جھات خارجیة مقابل رسوم.نشر التطبیقات التجاریة"  "یشیر ترخیص  ج.
          ُ                                                                                               ھو ترخیص ی مكنك من خاللھ تثبیت البرامج واستخدامھا على جھاز (أجھزة) كمبیوتر متصل عبر شبكة، شریطة أال یتجاوز    رخیص االستخدام المتزامن" "ت د. 

دد التراخیص التي تم الحصول علیھا. یتضمن "ترخیص االستخدام المتزامن" حق تشغیل حاالت تجاوز الفشل السلبي من برامج  عدد المستخدمین المتزامنین ع 
 إدارة "ترخیص االستخدام المتزامن" في بیئة نظام تشغیل مستقلة لدعم تجاوز الفشل المؤقت. 
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طبیقات القیمة المضافة وتوزیع تطبیقات القیمة المضافة على المستخدمین في ت  ArcGIS Runtime ُ                        ی قصد بھ ترخیص دمج مكونات  "ترخیص النشر" ه.
 النھائیین التابعین للعمیل.

  ُ                                                                                                        ُ                ی قصد بھ ترخیص استخدام البرامج بموجب ترخیص خادم لجمیع االستخدامات المسموح بھا في ھذه االتفاقیة على النحو الم بین في الوثائق.   "ترخیص خادم النشر"  و.

  ُ                                                                                                  ُ             ی قصد بھ ترخیص استخدام البرامج بموجب ترخیص خادم إلنشاء تطبیقات القیمة المضافة واختبارھا على النحو الم بین بالوثائق. خادم التطویر""ترخیص  ز.
  ُ                                                                                        ُ             ی قصد بھ حق تثبیت المنتجات واستخدامھا إلنشاء تطبیقات القیمة المضافة واختبارھا على النحو الم بین بالوثائق. "استخدام التطویر" ح.
)  PDA ُ                                                                                           ی قصد بھ حق تثبیت البرامج على كمبیوتر سطح مكتب واستخدامھا في الوقت نفسھ مع مساعد رقمي شخصي ( "الترخیص ثنائي االستخدام" ط.

                                    ً      ً                                       كمبیوتر محمول، وذلك طالما أن مستخدم ا واحد ا ھو الذي یستخدم البرامج في وقت واحد..  أو
البرامج على أنظمة كثیرة إلجراء عملیات تجاوز الفشل، ولكن ال یمكن تشغیل البرامج المثبتة بشكل   ُ                   ی قصد بھ ترخیص تثبیت  "ترخیص تجاوز الفشل" ي.

واعد البیانات،  متكرر إال أثناء فترات عدم تشغیل الموقع الرئیسي. تظل عملیات تثبیت البرامج المتكررة غیر نشطة، إال في حالة صیانة النظام وتحدیث ق
 (أو أي موقع آخر متكرر) قید التشغیل.  بینما یكون الموقع الرئیسي

یشیر إلى الموظف العامل لدى العمیل أو وكیلھ أو مستشاره أو المتعاقد لدیھ والذي قام العمیل   "المستخدم المحدد باالسم (المستخدمون المحددون باالسم)" ك.
ن الوصول إلى أحد المنتجات التي تتطلب مثل ھذه الھویة للوصول بتخصیص بیانات تعریف (ھویة) تسجیل دخول بطریقة فریدة وآمنة لھ، والتي تمكنھ م 

لمستخدمون  إلى اإلمكانات التي تتم إدارتھا عن طریق الھویة ضمن أحد المنتجات لمصلحة العمیل الحصریة.. لالستخدام التعلیمي، ربما یشیر مصطلح "ا
 المحددون باالسم" إلى الطالب المسجلین.

یشیر إلى تسجیل دخول شخص واحد وكلمة المرور المرتبطة بھ، والتي تمكن ھذا الشخص من الوصول  المستخدم المحدد باالسم" "بیان (بیانات) اعتماد ل.
 إلى المنتجات واستخدامھا.

 . Esriیعني الحق لمستخدم فردي محدد باالسم في استخدام عرض خاص  "ترخیص المستخدم المحدد باالسم" م. 
ً                                                                                              ی قصد بھ اشتراك ا محدود المدة ینقل الحق لمستخدم واحد أو أكثر من المستخدمین المحددین باالسم للوصول إلى الخدمات    ر اإلنترنت" "االشتراك في الخدمات عب  ن.              ُ 

 عبر اإلنترنت واستخدامھا. 
  ُ                                                   ی قصد بھ ترخیص إعادة إنتاج البرامج وتوزیعھا شریطة أن  "ترخیص إعادة التوزیع" س.

 
                                          ِ           إعادة إنتاج البرامج وتوزیعھا بالكامل من ق بل العمیل؛  .1 
وط وأحكام وجود اتفاقیة ترخیص تحمي البرامج إلى الحد نفسھ الذي توفره ھذه االتفاقیة المرفقة بكل نسخة من البرنامج، مع موافقة المستلم على شر .2 

 اتفاقیة الترخیص؛
 إعادة إنتاج جمیع إشارات/إشعارات حقوق النشر والعالمات التجاریة من قبل العمیل؛ و  .3 
 عدم فرض العمیل ألي رسوم أخرى على استخدام البرامج. .4 
 

الخادم  ادم لعدد محدود من مراكز معالجة  ُ                                                                                  ی قصد بھ ترخیص تثبیت البرامج واستخدامھا على جھاز كمبیوتر الخادم. قد تخضع تراخیص الخ   "ترخیص الخادم" ع.
إن كل ترخیص  أو النشر الموزع على عدة خوادم كما ھو موضح في مستندات الطلب أو الوثائق. إذا كان وصف البرنامج یتضمن حقوق استخدام تجاوز الفشل، ف 

 خادم سیتضمن ترخیص تجاوز الفشل. 
 الك الخدمات التي یمكن استخدامھا باشتراك الخدمات عبر اإلنترنت.  ُ                       ی قصد بھ وحدة تبادل الستھ "رصید (أرصدة) الخدمة" ف.

    ِ                  من ق بل العمیل، والتي   ArcGIS Enterpriseتشیر إلى إمكانات النشر المضمنة مع االستخدام المسموح للخدمات عبر اإلنترنت أو  "أدوات المشاركة"  ص.
 متاحة ألطراف خارجیة أو مستخدمین مجھولین.تسمح للعمیل بجعل المحتوى الخاص بھ وتطبیقات القیمة المضافة 

یشیر إلى الترخیص لمستخدم نھائي معتمد واحد بتثبیت البرنامج واستخدامھ على جھاز كمبیوتر واحد. كما یجوز للمستخدم   "ترخیص االستخدام الفردي" ق.
) فقط 1نسخة واحدة (                                                            ِ َ                                                             النھائي المعتمد وحده أن یثبت نسخة ثانیة لالستخدام الحصري من ق ب ل ھذا المستخدم النھائي على كمبیوتر آخر طالما أنھ یتم استخدام 

 البرنامج في أي وقت. وال یجوز لمستخدم نھائي آخر استخدام البرنامج بموجب الترخیص ذاتھ في الوقت نفسھ ألي غرض آخر. من
یشیر إلى ترخیص استخدام البرنامج بموجب ترخیص خادم إلنشاء تطبیقات القیمة المضافة وذاكرات التخزین المؤقت للخرائط   "ترخیص الخادم المرحلي" ح.

؛ ؛ وإجراء اختبار قبول المستخدم، واختبار األداء، واختبار تحمیل برامج األطراف الخارجیة؛ وإعداد مراحل تحدیثات بیانات تجاریة جدیدةواختبارھا
ن خالل خوادم  ئط موإجراء األنشطة التدریبیة على النحو المبین في الوثائق. یجوز للعمیل استخدام تطبیقات القیمة المضافة وذاكرات التخزین المؤقت للخرا

 التطویر والنشر. 
 

منتجات البرمجیات بموجب واحد أو أكثر من أنواع الترخیص أو االشتراك الموضحة في التعریفات أعاله. تحدد الوثائق    Esriتقدم    أنواع الترخیص واالشتراك.   2.2
 ومستندات الطلب أي نوع (أنواع) من الترخیص أو االشتراك ینطبق على المنتجات المطلوبة. 

 
 شروط استخدام البرامج.  2.3

 
 یجوز للعمیل  - أ

 
 تثبیت البرامج أو الوصول إلیھا وإلى البیانات أو تخزینھا على جھاز (أجھزة) التخزین اإللكترونیة؛ .1 
 عمل نسخ أرشیفیة ونسخ احتیاطیة روتینیة بغرض حفظھا على جھاز الكمبیوتر.  .2 
) أشھر، شریطة أال 6واستخدامھ بالتزامن مع اإلصدار الذي یتعین استبدالھ أثناء فترة انتقالیة مناسبة ال تتعدى ستة (تثبیت إصدار أحدث من البرامج  .3 

لكلي  یتجاوز نشر أحد اإلصدارین القدر المرخص للعمیل؛ بعد ذلك ال یجوز للعمیل استخدام المزید من البرامج في المجمل بقدر أكبر من القدر ا
 ال ینطبق حق االستخدام المتزامن ھذا على البرامج المرخصة لالستخدام التطویري. المرخص للعمیل.  

 نقل البرامج المضمنة في التكوین المرخص إلى جھاز كمبیوتر بدیل؛  .4 
 التوزیع على برامج الجھات الخارجیة وأي من رموز المصادقة المرتبطة الالزمة الستخدام ترخیص النشر.  .5 
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ً                                                               الحكومیة أو المنظمات غیر الربحیة التي تدیر موقع ا على شبكة اإلنترنت أو تعرض خدمات اإلنترنت استخدام برنامج الخادم یجوز للمنظمات  .6                                                 
                ً                                               ألغراض تحقق عائد ا على أساس استرداد التكالیف ولیس من أجل الربح. 

 
)، أو مصدر أو مكتبات برمجة الكائن APIواجھة برمجة تطبیقات ( یجوز للعمیل تخصیص البرامج، وذلك باستخدام أي لغة ماكرو أو لغة برمجة نصیة، أو - ب

 ولكن إلى حد التخصیص المنصوص علیھ فقط في الوثائق.
ً               یجوز للعمیل استخدام جمیع الخطوط المزودة مع البرنامج ألي استخدام معتمد للبرنامج. ویجوز للعمیل أیض ا استخدام خطوط  - ج                                                                                                Esri  بشكل منفصل لطباعة

التفصیل في ملف  أي من المخرجات التي یتم إنشاؤھا بواسطة البرنامج.  وأي قیود على استخدام خطوط أي جھة خارجیة، والمتوفرة مع البرنامج، موضحة ب
 الخطوط ذاتھ.

 . use-of-http://www.esri.com/legal/scopeشروط استخدام البرامج الخاصة بالمنتج في   Esriتنشر  د. 
 

 شروط استخدام الخدمات عبر اإلنترنت.  2.4
 
http://www.esri.com/legal/scope-شروط االستخدام الخاصة باالشتراك في الخدمات عبر اإلنترنت في    Esriتنشر    أوصاف الخدمات عبر اإلنترنت.  أ.

use-of  یخضع استخدام الخدمات عبر اإلنترنت أیض ا لشروط .         ً                                       Cloud Services    المرفق ب الموجودة في . 
المرتبطة بھا في أي وقت،  APIوواجھات برمجة التطبیقات  Online Servicesأن تغیر  ESRIیجوز لـ  لى الخدمات عبر اإلنترنت.إدخال تعدیالت ع ب.

ً                              بناء  على إشعار بتغییر المواد قبل    في حدوث أثر جوھري   Online Service   ً                                          یوم ا.  إذا تسبب أي تعدیل أو وقف أو إبدال لـ    90   ً                    یوم ا وإشعار إبدال قبل    30    
.  وإذا كان الحل القابل  Online Services     ً                                                      ، وفق ا لتقدیرھا وحدھا، إصالحھ أو تصحیحھ أو توفیر حل بدیل لـ Esriضار لعملیات العمیل، فیجوز لـ 

                        ً  برد الرسوم الموزعة نسبی ا. Esri، وستقوم Online Servicesللتطبیق غیر منطقي من الناحیة التجاریة، یجوز للعمیل إلغاء اشتراكھ في 
                                                        ً                                                         ً  تمكن مشاركة محتوى العمیل باستخدام "أدوات المشاركة" أطراف ا خارجیة من استخدام المحتوى الخاص بھ وتخزینھ وتخزینھ مؤقت ا مشاركة محتوى العمیل. ج.

مسؤولیة أي فقدان للمحتوى الخاص بالعمیل    Esriونسخھ وإعادة إنتاجھ وتوزیعھ وإعادة توزیعھ ونقلھ وإعادة نقلھ من خالل الخدمات عبر اإلنترنت. وال تتحمل  
ویعد استخدام العمیل ألدوات المشاركة على مسؤولیتھ  أو أي حذف لھ أو تعدیل فیھ أو كشف عنھ والذي ینتج عن استخدام أو إساءة استخدام أدوات المشاركة.  

 الشخصیة. 
اشتراك في الخدمات عبر اإلنترنت على أرصدة الخدمة على النحو المنصوص علیھ في وثیقة  یشتمل كل  حدود استخدام الخدمات عبر اإلنترنت، أرصدة الخدمة.   د. 

ً      ، ویختلف ھذا القدر تبع ا لـ  Online Servicesالطلب المعمول بھا. ویمنح كل "رصید خدمة" العمیل الحق في استخدام قدر معین من                         Online Services  
                                               ً                                  ، یتم خصم أرصدة الخدمات من اشتراك العمیل تلقائی ا حتى الوصول إلى الحد األقصى لعدد  Online Servicesلـ  التي یستخدمھا العمیل.  ومع استخدام العمیل  

بإخطار مسؤول حساب اشتراك العمیل عندما یصل استھالك    Esri"أرصدة الخدمات" المتاحة.  یمكن للعمیل شراء "أرصدة خدمات" إضافیة عند الحاجة.  وتقوم  
 Online  بالحق في تعلیق وصول العمیل إلى   Esri% من أرصدة الخدمة المخصصة لھ من خالل اشتراكھ.  تحتفظ  75بالعمیل ما یقارب    رصید الخدمة الخاصة 

Services    الذي یستھلك أرصدة الخدمة عندما یكون العمیل قد استھلك كل أرصدة الخدمة الخاصة بھ. تقومEsri    على الفور باستعادة وصول العمیل إلىOnline 
Services   .الخاصة بھ فور شراء العمیل "أرصدة خدمة" إضافیة 

 
ً                                                                                   باستثناء المنصوص علیھ صراحة  في ھذه االتفاقیة، تنطبق الشروط التالیة على البرامج والخدمات عبر اإلنترنت التي یحصل    تراخیص المستخدم المحدد باالسم.   2.5                            

 لھا العمیل على تراخیص المستخدم المحدد باالسم. 
 
 المستخدمون المحددون باالسم. . أ
 
 اد آخرین.                                                                ِ                                                            یتم استخدام بیانات اعتماد تسجیل دخول المستخدم المحدد باالسم من ق بل المستخدمین الذین تم تعیینھم فقط، وال یجوز مشاركتھا مع أفر  .1 
 یطلب الوصول إلى البرنامج أو الخدمات عبر اإلنترنت.  یجوز للعمیل إعادة تعیین ترخیص محدد باالسم لمستخدم آخر إذا كان المستخدم السابق لم یعد .2 
 م.ال یجوز للعمیل إضافة أطراف خارجیة كمستخدمین محددین باالسم، بخالف األطراف الخارجیة المدرجة ضمن تعریف المستخدمین المحددین باالس .3 
 

 تطبیقات القیمة المضافة. ب.
 
 لدعم الفني لمحتوى العمیل وتطبیقات القیمة المضافة.العمیل ھو المسؤول عن التطویر والتشغیل وا  .1 
افة التي تتیح  ال یجوز للعمیل تضمین بیانات اعتماد أحد المستخدمین المحددین باالسم في تطبیقات القیمة المضافة. یجب أن تتطلب تطبیقات القیمة المض  . 2 

ستخدام أدوات المشاركة من المستخدمین األفراد تسجیل الدخول إلى التطبیق (التطبیقات)  الوصول إلى محتوى العمیل الذي لم تتم مشاركتھ مع العامة من خالل ا 
 باستخدام بیانات اعتماد تسجیل الدخول الخاصة بالمستخدم المحدد باالسم. 

ً       یجوز للعمیل تضمین بیانات اعتماد تسجیل دخول التطبیقات في تطبیقات القیمة المضافة، والتي توفر وصوال  للمست  .3  خدمین المجھولین إلى الخدمات أو المحتوى                                                                                                 
                                 ِ                                                   الذي تم نشره للوصول المشترك من ق بل مستخدمین مجھولین من خالل استخدام أدوات المشاركة. 

م مشاركتھ مع  تت   ال یجوز للعمیل تضمین بیانات اعتماد تسجیل الدخول للتطبیقات في تطبیقات القیمة المضافة التي تتیح الوصول إلى محتوى العمیل الذي لم  .4 
كتھ مع العامة  العامة من خالل استخدام أدوات المشاركة. یجب أن تتطلب تطبیقات القیمة المضافة التي تتیح الوصول إلى محتوى العمیل الذي لم تتم مشار 

ت اعتماد تسجیل الدخول الخاصة  من خالل استخدام أدوات المشاركة من المستخدمین األفراد تسجیل الدخول إلى التطبیق (التطبیقات) باستخدام بیانا 
 بالمستخدم المحدد باالسم. 

و الخدمات                    ُ                                                                                                        ال یجوز للعمیل أن ی تیح لجھة خارجیة، بخالف الجھات الخارجیة المدرجة ضمن تعریف المستخدمین المحددین باالسم، الوصول إلى البرامج أ  .5 
 فة الخاصة بالعمیل.كان من خالل تطبیق (تطبیقات) القیمة المضا عبر اإلنترنت، بخالف ما 

لخاص یجوز للعمیل نقل تطبیقات القیمة المضافة إلى أي جھة خارجیة الستخدامھا فیما یتصل بترخیص البرامج أو اشتراك الخدمات عبر اإلنترنت ا .6 
 بالجھة الخارجیة نفسھا.

 

http://www.esri.com/legal/scope-of-use
http://www.esri.com/legal/scope-of-use
http://www.esri.com/legal/scope-of-use
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ت عبر اإلنترنت فقط من خالل تطبیقات القیمة المضافة التي توفر یجوز للمستخدمین المجھولین الوصول إلى البرامج أو الخدما المستخدمون المجھولون. ج.
 الوصول إلى الخدمات أو المحتوى الذي تم نشره للوصول المشترك من خالل استخدام أدوات المشاركة. 

 
 برامج االستخدام المحدود.  2.6

 
یتم ترخیص المنتجات التي یتم الحصول علیھا بموجب البرامج التجریبیة أو التقییم أو إصدار بیتا ألغراض التقییم واالختبار    البرامج التجریبیة والتقییم وبرامج بیتا.  أ.

لعمیل بالتحویل ذا لم یقم ا فحسب ولیست لالستخدام التجاري. ویعتبر أي استخدام من ھذا القبیل على مسؤولیة العمیل الشخصیة وال تعتبر المنتجات مؤھلة للصیانة.  إ 
صات للعمیل كانت إلى ترخیص أو اشتراك تم شراؤه قبل تاریخ انتھاء مدة نسخة اإلصدار التجریبیة أو التقییم أو بیتا، فقد یفقد العمیل أي محتویات وتخصی

وى العمیل ھذا قبل انتھاء صالحیة      ُ                                                                                              قد أ جریت خالل مدة التقییم. وإذا كان العمیل ال یرغب في شراء ترخیص أو اشتراك، فیجب علیھ تصدیر مثل محت
 الترخیص. 

یوافق العمیل على استخدام المنتجات المقدمة في إطار برنامج تعلیمي، ألغراض تعلیمیة فقط، أثناء مدة االستخدام التعلیمي. ال یجوز  .البرامج التعلیمیة ب.
                                     ُ                             ص استخدام إداري.  "االستخدام اإلداري" ی شیر إلى أنشطة إداریة ال تتعلق للعمیل استخدام المنتجات ألي استخدامات إداریة ما لم یكن قد حصل على ترخی

وتحلیل إمكانیات بشكل مباشر بالتعلیم أو التربیة، مثل مسح الممتلكات، وإدارة المرافق، والتحلیل الدیموغرافي، والتسییر، والسالمة في الحرم الجامعي  
 ض مدرة للدخل أو الربح. الوصول. ال یجوز للعمیل استخدام المنتجات ألغرا

 یجوز للعمیل استخدام المنتجات المقدمة ضمن برنامج منح ألغراض غیر تجاریة فقط. باستثناء استرداد تكالیف استخدام المنتجات وتشغیلھا، برامج المنح. ج.
 ال یجوز للعمیل استخدام المنتجات ألغراض مدرة للدخل أو الربح. 

إذا حصل العمیل على المنتجات بموجب أي برنامج استخدام محدود غیر تلك البرامج المذكورة أعاله، فقد یخضع    . Esriخرى لـ برامج االستخدام المحدودة األ  د. 
باإلضافة إلى    Esriاستخدام العمیل للمنتجات للشروط المنصوص علیھا في صفحة البدء أو في نموذج التسجیل المعمول بھما، أو كما ھو محدد على موقع  

 المتعارضة في ھذه االتفاقیة.   الشروط غیر 
 

 البیانات  3.0
 

 :المرفق أالتعریفات التالیة تكمل التعریفات الواردة في التعریفات.  3.1
 
  ُ                                                                                  ی قصد بھا أي قاعدة بیانات تتضمن قائمة باألعمال وربما تشمل سمات األعمال األخرى المرتبطة. "بیانات قائمة األعمال" أ.

المستمدة من خدمات خریطة أساس  ArcGIS Online ُ                                                      ی قصد بھا الملف الرقمي الذي یحتوي على بیانات خریطة أساس  "Esri"حزمة (حزم) محتوى  ب.
ArcGIS Online. 

 ى البیانات التي تتضمن أو تصور معلومات حول الطرق والشوارع والمیزات ذات الصلة.تشیر إل "بیانات الشارع" ج.
 

 االستخدامات المسموح بھا.  3.2
 
 البیانات من أجلھا.  Esriیجوز للعمیل، ما لم یكن قد حصل على إذن كتابي، فقط استخدام البیانات الموفرة مع المنتجات التي وفرت  - أ

ً                                                           یجوز للعمیل تضمین صور ا من البیانات في نسخ ورقیة أو ثابتة أو تنسیق إلكتروني (مثل  - ب                      PDF وGIF وJPEG وHTML  ؛ في خرائط الویب لنظام(
ArcGIS أو تطبیقات خرائط ؛Esri Story  ألغراض عرض البیانات (بما في ذلك التفاعالت األساسیة مثل التحریك والتكبیر والتصغیر وتحدید میزات

ي تحتوي على صور الخریطة بالنوافذ المنبثقة البسیطة) الستخدامھا في حزم العرض التقدیمي أو الدراسات التسویقیة أو التقاریر األخرى أو المستندات الت 
ألطراف خارجیة تخضع لقیود موضحة في ھذه االتفاقیة، شریطة أن یضیف العمیل بیان إسناد إلى صور    Esriبیانات المستمدة من منتجات  الخرائط أو ملخصات ال 

 أو المرخص (المرخصین) المعتمدین ھم مصدر ھذا الجزء (األجزاء) من البیانات المستخدمة لصور البیانات. Esri          ُ       نات التي ت قر بأن البیا 
"، ثم إرسالھا (نقلھا) إلى أي جھاز لالستخدام مع تطبیقات  Esriبدون اتصال من خالل "حزم محتوى    ArcGIS Onlineیل الحصول على خرائط أساس  یجوز للعم  - ج

ArcGIS Runtime وArcGIS Desktop  .المرخصة. ال یجوز للعمیل جمع البیانات أو تنزیلھا أو تخزینھا بطریقة أخرى 
                                     ً                                    ً                                                   ستخدام داخلي للنتائج المشفرة جغرافی ا التي یتم الحصول علیھا وتخزینھا وفق ا لھذه االتفاقیة. ال یجوز للعمیل إعادة توزیع النتائجیجوز للعمیل إجراء أي ا  -د

)  2یل، أو (                                                                                      ً              ) االستخدام و/أو العرض على خریطة فیما یتعلق بموقع (مواقع) الویب العام، الذي ال یحقق عائد ا الخاص بالعم1              ً             المشفرة جغرافی ا باستثناء (
 ) تسلیم نتائج ثابتة، أو مخرجات ثابتة أو اقتراحات ثابتة للخریطة األساسیة إلى جھات 3                                ً                           سماح للجھات الخارجیة بالوصول دعم ا ألغراض أعمال العمیل، أو ( ال

                                       ً  خارجیة، على أساس غیر تجاري/ال یحقق عائد ا.
 

 قیود االستخدام. 3.3
 
                ً                                                                                   أو منح عمالئھ إذن ا لتسویق البیانات بشكل مشترك، أو استخدام البیانات في أي خدمة أو منتج غیر مصرح بھ،  ال یجوز للعمیل التصرف بشكل مباشر  - أ

 تقدیم بیانات عن طریق طرف خارجي أو نیابة عنھ.  أو
، أو اإلكمال، أو اإلضافة، أو الحذف  ال یجوز للعمیل استخدام البیانات، أو السماح ألطراف خارجیة باستخدامھا ألغراض التجمیع، أو التعزیز، أو التحقق - ب

 مجموعة المعلومات التي یتم بیعھا أو تأجیرھا أو نشرھا أو توفیرھا، أو تقدیمھا بأي طریقة إلى طرف خارجي. من
ال یجوز للعمیل استخدام بیانات قائمة األعمال ألي أغراض تسویقیة مباشرة، أو منشورات إعادة البیع، أو للتوزیع إلى أي طرف   بیانات قائمة األعمال. ج.

 خارجي كجزء من أي قائمة بریدیة، أو دلیل، أو إعالنات مبوبة، أو تجمیع المعلومات بطریقة أخرى، وذلك ما لم یحصل على إذن كتابي.



    

 
 

E204CW  (Arabic) 
      

 September 16, 2020 13من  5الصفحة 
      

 
 

 

ن  یجوز للعمیل استخدام بیانات الشارع ألغراض رسم الخرائط، والترمیز الجغرافي، والتوجیھ وتحلیل شبكة النقل. ال یجوز للعمیل، ما لم یك  بیانات الشارع. د. 
 قد حصل على إذن كتابي، استخدام "بیانات الشارع" فیما یلي

 
بالتحركات القادمة، مثل تحذیر من منعطف قادم أو البحث عن طریق بدیل إذا لم یتم االنتباه  لتوجیھ المالحي في الوقت الحقیقي، والذي یتضمن تنبیھ المستخدم  ا .1 

 ؛ ألحد المنعطفات 
 التوجیھ المتزامن لعدة مركبات؛ أو  .2 
 تحسین التوجیھ المتزامن. .3 

 
على جھاز جوال   ArcGIS Business Analyst Mobile Appیجوز للعمیل تخزین البیانات المزودة مع تطبیق  .Business Analystبیانات  ھـ.

                                             ً             .  ال یجوز للعمیل تخزین مثل ھذه البیانات مؤقت ا أو تنزیلھا.ArcGIS Business Analyst Serverالستخدامھا بالتزامن مع استخدامھ لـ  
ة أو المنطقة أو الوالیة أو المنطقة المحلیة لقاعدة  في حالة قیام العمیل بطلب مجموعة فرعیة من مجموعة البیانات (مثل الدول  تراخیص قاعدة بیانات جزئیة: -و

 بیانات عالمیة)، یجوز للعمیل استخدام المجموعة الفرعیة المرخصة فقط، ولیس أي جزء آخر من مجموعة البیانات الكاملة. 
دام البیانات التي تم تنزیلھا . ینتھي حق العمیل في استخ بیانات") Michael  Bauer  Research International Boundaries ")MBRبیانات ز.

ّ            المخز نة في مؤسسة  MBRمرافق العمیل (على سبیل المثال بیانات  في      ArcGIS سطح المكتب لنظام ،ArcGIS.بعد عامین من التنزیل ( 
 

إضافة بعض متطلبات اإلسناد وشروط االستخدام اإلضافیة إلى العمیل.  ھذه الشروط    Esriیطلب بعض مرخصو البیانات من    الشروط واألحكام اإلضافیة للبیانات.   3.4
 .data-party-www.esri.com/legal/thirdوتعدل شروط ھذه االتفاقیة وتتوفر على تكمل  

 
 الصیانة 4.0

 
                                        ً                                                                 الصیانة للبرامج والخدمات عبر اإلنترنت وفق ا لبرنامج الصیانة والدعم الخاص بھا وھذه االتفاقیة إذا كان العمیل   Esriستوفر  المتحدة.عمالء الوالیات  4.1
 الوالیات المتحدة. في

 
 قیاسیة الخاصة بالموزع.    ً                       وفق ا لشروط سیاسة الدعم ال Esriیمكن أن یحصل العمالء على الصیانة من موزع   العمالء خارج الوالیات المتحدة. 4.2

  

http://www.esri.com/legal/third-party-data
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 المرفق أ 
 مسرد المصطلحات 

 
المحددة  Esriلعمالئھا.  قد ال تتوفر بعض عروض أو خدمات   Esriالتي قد تقدمھا  Esriینطبق مسرد المصطلحات التالي على جمیع عروض وخدمات 

 المقدمة بموجب ھذه االتفاقیة. Esriنطاق ھذه االتفاقیة.  الرجاء تجاھل أي مصطلحات ال تنطبق على عروض أو خدمات  في
 

ً                                        یشیر إلى أي كیان (أ) یتحكم، أو (ب) یتم التحكم بھ، أو (ج) یخضع لتحكم مشترك مع طرف سواء  كان ذلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة؛ ح  "فرع" یث                                                                                       
 ٪ من األسھم التي تحمل حق التصویت أو غیرھا من حصص التصویت في الكیان الخاضع للتحكم..50ر إلى امتالك أكثر من  "التحكم" یشی  أن
 
"API" .یشیر إلى واجھة برمجة التطبیقات 
 
 ت صلة أو تابعة. وأیة مواقع إلكترونیة ذا www.arcgis.com" یشیر إلى اإللكتروني ArcGISموقع "
 
   ُ                                                                                                                    " ی قصد بھ أي مفتاح، أو رقم مصادقة، أو رمز تمكین، أو بیانات اعتماد تسجیل دخول، أو رمز تفعیل، أو رمز ممیز، أو اسم مستخدم رمز (رموز) المصادقة"

 . Esriوكلمة مرور، أو غیر ذلك من اآللیات الالزمة الستخدام عروض 
 
 ا أو إصدار آخر لمنتج تجریبي.    ُ                            " ی قصد بھ أي إصدار ألفا أو بیتبیتا"
 
"Cloud Services" تشیر إلى الخدمات عبر اإلنترنت وCloud Services  المدارة من ق بل   ِ            Esri. 
 

ت یشیر إلى البیانات والصور والصور الفوتوغرافیة والرسوم المتحركة والفیدیو والصوت والنصوص والخرائط وقواعد البیانات ونماذج البیانا "المحتوى"
 وخدماتھا. Esri                                                                                     ُ                       اول البیانات وواجھات المستخدم ومكونات الرسومات والرموز والبرامج والموارد األخرى التي ت ستخدم فیما یتعلق بعروض وجد

 
 % من األسھم التي تحمل حق التصویت أو غیرھا من حصص التصویت في الكیان الخاضع للتحكم. 50" یشیر إلى امتالك أكثر من التحكم"
 
، بما یضمن تطبیقات Esri" یشیر إلى أن أي محتوى قام العمیل بتوفیره أو استخدامھ أو تطویره فیما یتعلق باستخدام العمیل لعروض أو خدمات العمیلمحتوى "

 . Esriالقیمة المضافة. ال یشمل محتوى العمیل أي تعلیقات أو اقتراحات أو طلبات تحسین یقدمھا العمیل إلى 
 
انات                                            ً                                                                                 ي مجموعة (مجموعات) بیانات رقمیة متاحة تجاری ا، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، البیانات الخطیة الجغرافیة، أو تقاریر البی   ُ         " ی قصد بھ أالبیانات "

 أو تقدمھا بصورة مستقلة.  Esriإلى عروض  Esriالنقطیة، أو السمات الجدولیة ذات الصلة، التي تضمھا 
 
 إلى العمیل نتیجة ألداء خدمات مھنیة أخرى بخالف المنتجات أو التدریب أو الصیانة.  Esriھ " یشیر إلى أي شيء تسلم التسلیمات"
 
 .Esriبتقدیمھا مع تسلیم أو عرض  Esri   ُ                                                          " ی قصد بھ جمیع الوثائق المرجعیة الخاصة بالمستخدم، والتي تقوم الوثائق"
 
"Cloud Services  المدارة من ق بل   ِ            Esri"  السحابیة الخاصة بالعمیل والبرامج والبیانات ومنصة الشبكة التي تستضیفھا تشیر إلى البنیة األساسیةEsri  

 . وتدیرھا وتجعلھا متوفرة للعمیل أو المستخدمین النھائیین التابعین للعمیل عن طریق اإلنترنت
 
ً  تتضمن أیض ا  Esriمباشرة إلى العمیل، فإن عروض  تقدم الخدمات التدریبیة أو المھنیة Esri" یشیر إلى أي منتج أو وثائق. إذا كانت Esriعرض (عروض)  "          

 الخدمات ومحتوى الطرف الخارجي.  Esriالتسلیمات ومواد التدریب. ال تشمل عروض 
 
"GIS.یشیر إلى نظام المعلومات الجغرافي " 
 
فوائد مثل الوصول إلى الدعم الفني ومصادر التعلم ویخول العمیل إلى تحدیثات المنتج وغیرھا من ال  Esri" یشیر إلى برنامج االشتراك الذي توفره الصیانة"

 الذاتي عبر الویب.
 
 " یشیر إلى فیروسات البرامج؛ أو الفیروسات المتنقلة؛ أو القنابل الموقوتة؛ أو أحصنة طروادة؛ أو أي رموز حاسوبیة أخرى، أو الملفات،تعلیمة برمجیة ضارة"

 لمقاطعة أي برامج حاسوبیة أخرى أو أجھزة أو معدات اتصاالت أو تدمیرھا.قطع الخدمة، أو البرامج المصممة  أو
 
                                                ً                   والتي تستند في عملھا إلى اإلنترنت، والمتاحة تجاری ا، وتشمل التطبیقات  Esri" یشیر إلى أي من األنظمة المكانیة الجغرافیة التي توفرھا الخدمات عبر اإلنترنت"

            ُ                                                                                     صلة، والتي ت ستخدم في تخزین الخرائط والبیانات والمعلومات األخرى وإدارتھا ونشرھا واستخدامھا. ال تشمل ) ذات الAPIوواجھات برمجة التطبیقات (
Online Services .البیانات والمحتوى 

 
وثیقة أخرى تحدد عروض    ُ                                                                                                " ی قصد بھ طلب تسعیر للمبیعات، أو طلب تجدید الصیانة، أو طلب الشراء، أو مقترح، أو  أمر المھام، أو أي وثیقة (وثائق) الطلب"

Esri .أو التحدیثات أو الخدمات التي یطلبھا العمیل ، 
 

http://www.arcgis.com/
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الذي تم دفع رسوم الترخیص المطبقة لھ، إلى أجل غیر مسمى، ما لم یتم إنھاؤه من  Esri   ُ                                  " ی قصد بھ ترخیص الستخدام إصدار من عرض الترخیص الدائم"
 االتفاقیة.  أو العمیل على النحو المأذون بھ بموجب ھذه Esri  ِ   ق بل

 
 . Online Services" یشیر إلى البرامج والبیانات و المنتج (المنتجات) "
 
 إلى العمیل.  Esri" تشیر إلى أي خدمات استشاریة أو تطویریة توفرھا الخدمات المھنیة"
 

  ُ                                                                                         ُ       ی قصد بھ نموذج التعلیمات البرمجیة أو نماذج التطبیقات أو الوظائف اإلضافیة أو نماذج ملحقات الم نتجات.  "النموذج (النماذج)"
 
، أو الخدمات التدریبیة، أو المھنیة مباشرة إلى العمیل،  Esri            ِ   المدارة من ق بل  Cloud Servicesتقدم  Esri" تشیر إلى الصیانة. إذا كانت الخدمة (الخدمات)"

ً  ات تتضمن أیض ا فإن الخدم             Cloud Services  المدارة من ق بل   ِ            Esri  .والخدمات التدریبیة والمھنیة 
 
، أو الذي تقدمھ  Esri   ُ                                                                                                                  ِ   " ی قصد بھ أي برامج تجاریة جاھزة للشراء، باستثناء البیانات، التي یتم الوصول إلیھا أو تنزیلھا من أي موقع ویب معتمد من ق بل البرامج"

Esri سخ المدمجة على أي وسائط في أي شكل بما في ذلك النسخ االحتیاطیة أو التحدیثات أو حزم الخدمة أو تصحیحات البرنامج أو اإلصالحات الفوریة أو الن
 المصرح بھا. 

 
ر للمھام، أو (ج) أوصاف دورة ، (ب) نطاق العمل المنصوص علیھ في أي أم Online Services" تشیر إلى (أ) وثائق البرنامج و المواصفة (المواصفات)"

Esri  .المنشورة للتدریب 
 
 " یشیر إلى وثیقة الطلب للخدمات.أمر (أوامر) المھام"
 
 "). مدة محددةلفترة زمنیة محددة (" Esri   ُ                                                " ی قصد بھ الترخیص الذي یتم منحھ من أجل استخدام عرض ترخیص محدد المدة"
 
  Esriحصل علیھ العمیل من موقع طرف خارجي أو قد یساھم بھ أي أشخاص آخرین بخالف موظفي " یشیر إلى أي محتوى قد یمحتوى الطرف الخارجي"

 .Esriموردیھا أو المتعاقدین بشكل مباشر إلى موقع ویب  أو
 

 بموجب ھذه االتفاقیة. Esri) التدریب ذي الصلة الذي توفره 2) التدریب للمنتج أو (1یشیر إلى ( "التدریب"
 

إلى المحتوى الرقمي أو المطبوع، والمطلوب إلكمال التدریب، والذي قد یشمل، على سبیل المثال ولیس الحصر، كتب التدریبات والبیانات  تشیر "مواد التدریب"
 والمفاھیم والتمارین والتقییمات واالمتحانات.

 
ما یتصل باالستخدام المسموح بھ ألي برامج أو بیانات    ُ                                                    " ی قصد بھ تطبیق تم تطویره بواسطة عمیل بغرض االستخدام فیتطبیق (تطبیقات) القیمة المضافة"

 . Online Services أو
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 المرفق ب 
 الشروط واألحكام العامة

 
المحددة في نطاق  Esriلعمالئھا.  قد ال تتوفر بعض عروض أو خدمات  Esriالتي قد تقدمھا  Esriتنطبق الشروط واألحكام التالیة على جمیع عروض وخدمات 

 المقدمة بموجب ھذه االتفاقیة.  Esri.  الرجاء تجاھل أي مصطلحات ال تنطبق على عروض أو خدمات ھذه االتفاقیة
 

 قیود االستخدام العامة  - 1المادة ب.
 

 باستثناء ما ھو مسموح بھ صراحة في ھذه االتفاقیة، ال یجوز للعمیل 
 
 أو تأجیرھا أو ترخیصھا من الباطن أو توزیعھا أو إقراضھا أو مشاركتھا في وقت واحد أو التنازل عنھا؛ Esriبیع الخدمات أو عروض  - أ

                                     ً         ً                                               أو تقدیمھ مباشرة إلى أطرف خارجیة، كلی ا أو جزئی ا، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الملحقات  Esriتوزیع حق الوصول إلى الخدمات أو عروض  - ب
 )؛ DLLت الربط الدینامیكیة ( أو المكونات أو مكتبا

 توزیع رموز المصادقة إلى جھات خارجیة. - ج
 إجراء عملیات ھندسة عكسیة ألي منتج، أو تسلیم تم تقدیمھ في شكل مجمع، أو إلغاء تحویلھا أو إلغاء تجمیعھا؛  -د

 أو استخدامھا؛ Esriإلى عروض القیام بأي محاولة للتحایل على التدبیر (التدابیر) التقنیة التي تحكم عملیة الوصول  - ھـ
أو حقوق  Esriبمخالفة حقوق  Esri                            ً                                                                        تخزین المحتوى أو تخزینھ مؤقت ا أو استخدامھ أو تحمیلھ أو توزیعھ أو ترخیصھ من الباطن، أو استخدام عروض   -و

 من القوانین أو اللوائح األخرى المعمول بھا؛ الطرف الخارجي، بما في ذلك حقوق الملكیة الفكریة، أو حقوق الخصوصیة أو قوانین عدم التمییز، أو أي 
أو المرخصین التابعین لھا، أو التعلیقات   Esriإزالة أو طمس أیة براءة اختراع أو حقوق نشر أو عالمة تجاریة أو إشعارات حقوق ملكیة فكریة خاصة بـ  - ز

یف، أو صفحة إسناد عبر اإلنترنت أو مطبوعة ألیة بیانات أو ملصقة علیھ، أو مخرجات، أو ملف بیانات التعر Esriالمضمنة في أي من عروض 
 وثائق؛ أو

 ، أو استخدامھا بصورة مستقلة؛Esriتفكیك األجزاء الفردیة أو أجزاء مكونات عروض  - ح
 ؛ Esriإلى منتج أو خدمة لكي یستخدمھا الطرف الخارجي تتنافس مع عروض  Esriإدراج أي جزء من عروض  - ط
 Esriبدون الحصول على إذن خطي مسبق من  -أو اإلبالغ عنھا بأي طریقة أخرى  -ات قیاس األداء التي تم إجراؤھا على منتجات بیتا نشر نتائج اختبار - كـ

 والمرخصین التابعین لھا؛ أو 
لشروط    Esri      �           عرض أی ا من عروض  أو دمجھا أو تعدیلھا أو توزیعھا أو توفیر الوصول إلیھا، أو جمعھا بطریقة من شأنھا أن ت   Esriاستخدام أي من عروض   - ل

ً                      خاضع ا للشروط اإلضافیة، مثل   Esri) التي تتطلب أن یكون أي جزء من عروض  GPLترخیص المصدر المفتوح أو قاعدة البیانات المفتوحة (مثل        
 
 قد تم الكشف عنھ في نموذج التعلیمة البرمجیة المصدر إلى أطراف خارجیة؛  .1 
ً         مرخص ا ألطراف   .2   خارجیة بھدف إنشاء أعمال اشتقاقیة؛ أو    
ً                                                 قابال  إلعادة التوزیع إلى أطراف خارجیة بدون أي رسوم؛ أو .3       
 
 تحقیق عائد من خالل توفیر الوصول إلى البرامج أو الخدمات عبر اإلنترنت من خالل أحد تطبیقات القیمة المضافة.  - ل
 

 أو اللوائح المعمول بھا.  ال تسري ھذه القیود في حالة تعارضھا مع أحد القوانین
 

 المدة واإلنھاء  - 2المادة ب.
 

. اإلنھاء بدون سبب ال یمنح  Esriفي أي وقت بموجب إخطار كتابي إلى    Esriیجوز للعمیل إنھاء ھذه االتفاقیة أو أي ترخیص أو اشتراك خاص بعروض    2.1ب. 
ذه االتفاقیة. یجوز لكال  العمیل الحق في الحصول على أي استرداد للرسوم المدفوعة. أي حق إلنھاء تعاقدات الخدمة المعلقة منصوص علیھ في القسم المعمول بھ في ھ 

     ً                           ) یوم ا من تاریخ اإلخطار الكتابي  30معالجتھ في غضون ثالثین (   الطرفین إنھاء ھذه االتفاقیة أو أي ترخیص أو اشتراك آخر بسبب حدوث خرق جوھري لم تتم 
، التي تستمر بعد  Esriعن تقدیم الخدمات.  تستمر أي تراخیص في عروض    Esriالمرسل للطرف المخالف.  عند إنھاء ھذه االتفاقیة بسبب حدوث خرق، تتوقف  

                        ً                      إنھاء ھذه االتفاقیة، وفق ا ألحكام ھذه االتفاقیة. 
 

ً     لھذه االتفاقیة بسبب حدوث خرق من جانب العمیل، فإنھ یجوز أیض ا لـ  Esriحالة إنھاء في  2.2ب.                                                          Esri  بناء  على اختیارھا، إنھاء تراخیص أو اشتراكات ،                                         ً       
ً       . في حالة إنھاء العمیل لھذه االتفاقیة ألي سبب من األسباب أو لعدم الرغبة في االستمرار، فإنھ یجوز أیض ا للعمEsriالعمیل في عروض  ً              یل، بناء  على اختیاره،                                                                                                         

 .Esriإنھاء تراخیصھ أو اشتراكاتھ في عروض 
 

 عند إنھاء أو انتھاء صالحیة أي ترخیص أو اشتراك، یتعین على العمیل  2.3ب.
 
 التي تم إنھاؤھا أو انتھت صالحیتھا وعدم استخدامھا؛  Esriإیقاف الوصول إلى عروض  - أ

 التي تم إنھاؤھا أو انتھت صالحیتھا؛ و Cloud Servicesمسح أي بیانات ذاكرة تخزین مؤقت، من جانب العمیل، مستمدة من   - ب
التي تم إنھاؤھا أو التي انتھت صالحیتھا، والتي في حوزة العمیل أو تخضع لتحكمھ، وإلغاء تثبیتھا، وإزالتھا،  Esriالتوقف عن استخدام جمیع نسخ عروض  - ج

أو الموزع   Esriالفھا، بما في ذلك أي أجزاء تم تعدیلھا أو دمجھا منھا، بأي شكل من األشكال، وإعداد األدلة على مثل ھذه اإلجراءات وتقدیمھا إلى وإت
 المعتمد التابع لھا.
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ار من قبل العمیل أو ضده، حتى یعالج مانح عن أداء الخدمات فور وصول إخطار كتابي للعمیل، في حالة بدء إجراء رفع دعوى إفالس أو إعس Esriقد تتوقف 
 أو حل أي من الطرفین.  الثقة أي مشكالت قائمة ویوفر ضمانات كافیة لألداء المستقبلي بموجب ھذه االتفاقیة. تنتھي ھذه االتفاقیة في حالة اإلعسار أو التصفیة

 
 الضمانات المحدودة وإخالء المسؤولیة  - 3المادة ب.

 
للعمیل أن (أ) المنتجات والتدریب ستتوافق بشكل كبیر مع المواصفات المعمول بھا و(ب)    Esriباستثناء ما تم التنصل منھ أدناه، تضمن    دودة. الضمانات المح   3.1ب. 

   ً      یوم ا من    90ة  المعروضة ضمن الترخیص الدائم لمد   Esriالخدمات ستمتثل بشكل كبیر إلى المعاییر المھنیة والتقنیة للصناعة. تسري فترة ضمان عروض وخدمات  
المعروضة ضمن أساس ترخیص االشتراك أو ترخیص    Esriتاریخ التسلیم أو من تاریخ القبول إذا كانت ھذه االتفاقیة تمنح فترة قبول. تسري فترة ضمان عروض  

    ً                        یوم ا من التسلیم أو القبول.   90محدد المدة لـ (أ)مدة أقل من االشتراك أو األجل أو (ب)  
 

المسؤولیة الخاصة. یتم تسلیم محتوى الطرف الخارجي، والبیانات، والنماذج، واإلصالحات الفوریة وتصحیحات البرنامج والتحدیثات  إخالء   3.2ب.
 بدون رسوم، وبرامج المراجعة والتقییم وبرامج بیتا "كما ھي" بدون ضمان من أي نوع. Online Servicesو
 

تعلن إخالء مسؤولیتھا عن جمیع   Esriمانات المحدودة الصریحة المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة، فإن إخالء المسؤولیة العامة. باستثناء الض 3.3ب.
خاصة بمالئمة  الضمانات أو الشروط األخرى من أي نوع كانت، سواء كانت صریحة أو ضمنیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الضمانات أو الشروط ال

المسؤولیة عن أي أخطاء في مواصفات المحتوى الخاص بالعمیل    Esriن، وعدم اإلخالل بحقوق الملكیة الفكریة.  ال تتحمل السوق، والمالئمة لغرض معی
عدم انقطاع عروض   Esriبخالف ما ھو مذكور في الوثیقة. ال تضمن  Esriفقدانھ أو حذفھ أو تعدیلھ أو الكشف عنھ بسبب تعدیل العمیل ألي من عروض  أو

Esriوب.   یل العمیل للمنتجات ذاتھا، أو خلوھا من األخطاء، أو تجاوزھا للخلل، أو سالمتھا من األعطال، أو إمكانیة تصحیح جمیع األخطاء أو العی، أو تشغ
ص  غیر مصممة أو غیر مصنعة أو غیر معدة بھدف االستخدام في البیئات أو التطبیقات التي قد تؤدي إلى الوفاة أو إصابة األشخا  Esriعروض   إن
یتحمل العمیل بنفسھ المخاطر  اإلضرار بالمباني/البیئة. یجب أال یتبع العمیل أي اقتراحات لمسارات توجیھیة قد تبدو خطرة أو غیر آمنة أو غیر قانونیة.  أو

 والتكالیف الناجمة عن أي استخدام من ھذا النوع.
 

 إخالء المسؤولیة.  3.4ب.
 
ال یتحمل أي من الطرفین المسؤولیة عن األضرار بموجب أي رأي قانوني فیما یتعلق بأداء أو انقطاع تشغیل   . إخالء المسؤولیة الخاص باإلنترنت أ.

 أو یمنعھا. Cloud Services                               ً            تنظیم اإلنترنت الذي قد یفرض قیود ا على تشغیل  اإلنترنت أو
                                    ً       ً                ولیة عن أي موقع ویب أو محتوى یخص طرف ا خارجی ا، یظھر أو تتم  المسؤ Esri. ال تتحمل مواقع ویب األطراف الخارجیة؛ محتوى األطراف الخارجیة ب. 

. ال یتضمن توفیر ارتباطات إلى www.arcgis.comو  www.esri.comبما في ذلك   Esriومواقع ویب  Esriاإلشارة إلیھ من قبل عروض 
                                          ً      ً                                مواقع ویب وموارد خاصة بأطراف خارجیة تأیید ا ضمنی ا أو انتماء أو رعایة من أي نوع. 

 
في حالة اإلخالل بالضمانات المحدودة الواردة في ھذا    Esriسیتمثل التعویض الحصري الخاص بالعمیل والمسؤولیة الكاملة التي تتحملھا    التعویض الحصري.   3.5ب. 

المطبقة أو تصحیحھا أو تقدیم الحل البدیل لھا؛ أو (ب) استرداد الرسوم المدفوعة من    Esriالقسم الستبدال أي من الوسائط المعیبة وإما (أ) إصالح عروض أو خدمات  
المطبقة    Esriالمحدودة، شریطة أن یقوم العمیل بإلغاء تثبیت جمیع نسخ عروض    Esriضمانات  التي ال تتطابق مع    Esriجانب العمیل مقابل عروض أو خدمات  

أو الموزع المعتمد    Esriواستخدامھا؛ وتقدیم ما یثبت قیامھ بتنفیذ ھذه اإلجراءات إلى    Cloud Servicesوإزالتھا والتخلص منھا؛ وأن یتوقف عن الوصول إلى  
 التابع لھا. 

 
 المسؤولیة  حدود  - 4المادة ب.

 
أو المرخصین التابعین ألطراف خارجیة المسؤولیة عن أي  Esri، أو أي من الموزعین التابعین لـ  Esriال یتحمل العمیل، أو   إخالء المسؤولیة. 4.1ب.

لسلع أو الخدمات  أضرار غیر مباشرة، أو خاصة، أو عرضیة، أو تبعیة، أو خسارة في األرباح، أو الخسارة في المبیعات، أو تشویھ السمعة، أو تكالیف شراء ا
أو   Esriمقابل عروض  Esriلحالي أو رسوم الخدمات المدفوعة أو المستحقة لـ البدیلة، أو األضرار التي تتجاوز رسوم الترخیص أو رسوم االشتراك ا

 خدماتھا التي أدت إلى سبب الدعوى.
 

الملكیة الفكریة   ال تنطبق قیود واستثناءات المسؤولیة الواردة في الفقرة السابقة على االنتھاك، أو إساءة االستخدام، أو السرقة من جانب العمیل لحقوق 4.2ب.
رة  أو المرخصین التابعین لھا، أو التزامات التعویض الخاصة بأي من الطرفین، أو اإلھمال الجسیم، أو سوء التصرف المتعمد، أو انتھاكات فق Esriصة بـ الخا

 امتثال التصدیر من ھذه االتفاقیة، أو أي قانون أو الئحة معمول بھا.
 

                                                                    ً                        لموزع المعتمد التابع لھا بتحدید رسومھا/رسومھ وإبرام ھذه االتفاقیة وفق ا إلخالء المسؤولیة وحدود  أو ا Esriقامت  تطبیق إخالء المسؤولیة والحدود. 4.3ب.
ً سیتم تطبیق ھذه القیود، سواء  المسؤولیة الواردة في ھذه االتفاقیة؛ وأن الرسوم ذاتھا تعكس نسب المخاطرة التي تشكل األساس الرئیسي للصفقة بین الطرفین.                             

 م بإمكانیة حدوث أي ضرر أم ال، وبصرف النظر عن أي فشل في تحقیق الغرض األساسي ألي تعویض حصري ومحدود. كان الطرف على عل
 

ا للقانون                                                                                                                         ً  قد ال یكون إخالء المسؤولیة والقیود واالستثناءات المذكورة أعاله صحیحة في بعض الھیئات القضائیة، وتطبق بالقدر المسموح بھ فقط وفق   4.4ب.
وال تسعى  مول بھا في الھیئة القضائیة التي یتبعھا العمیل. قد یمتلك العمیل بعض الحقوق اإلضافیة التي ال یجوز التنازل عنھا أو التنصل منھا. الالئحة المع أو

Esri  .إلى الحد من الضمان الخاص بالعمیل أو التعویضات إلى أي مدى ال یسمح بھ القانون 
 

http://www.esri.com/
http://www.arcgis.com/
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 التعویضات – 5المادة ب.
 

 :المرفق أالتعریفات التالیة تكمل التعریفات الواردة في . التعریفات 5.1ب.
 
 تشیر إلى أي دعوى أو إجراء قانوني أو مطالبة من طرف خارجي. "دعوى" أ.

 یشیر إلى العمالء والمدیرین، والمسؤولین، والموظفین التابعین للعمالء. "الحاصلون على التعویضات" ب.
أو وصولھ إلیھا ینتھك براءة االختراع   Esriیشیر إلى أي دعوى تزعم أن استخدام العمیل ألي من عروض أو خدمات  "دعوى (دعاوى) االنتھاك" ج.

 حقوق النشر أو العالمة التجاریة أو األسرار التجاریة. أو
 تشیر إلى النفقات أو التعویض عن األضرار أو مبلغ التسویة أو التكالیف أو النفقات، بما في ذلك أتعاب المحاماة. "الخسارة (الخسائر)" د. 
 

 تعویض االنتھاك.  5.2ب.
 
 عن جمیع المستفیدین من التعویض وتجعلھم غیر متسببین في أي ضرر وتعوض أي خسارة ناشئة عن دعوى التعدي. Esriستدافع  - أ

، على نفقتھا الخاصة، (أ) الحصول على حقوق للعمیل لكي یتمكن من االستمرار في استخدام Esriأن دعوى االنتھاك صحیحة، فإنھ یجوز لـ   Esriإذا رأت  - ب
                                                                               ً    مع االحتفاظ بالوظائف المشابھة إلى حد كبیر. إذا لم یكن أي من البدائل معقولة تجاری ا،   Esriأو (ب) تعدیل عروض أو خدمات  Esriعروض أو خدمات 

برد أي (أ) رسوم الترخیص التي دفعھا العمیل بسبب انتھاك  Esri، كما تقوم Esriإنھاء حق العمیل في استخدام عروض أو خدمات  Esriفإنھ یجوز لـ 
سنوات تبدأ من تاریخ التسلیم األول؛ أو (ب) أجزاء  5التي تم الحصول علیھا بموجب "ترخیص دائم"، موزعة بالتناسب على  Esriخدمات  عروض أو

 الرسوم المدفوعة غیر المستخدمة للتراخیص، واالشتراكات، والصیانة خالل المدة.
  Esriض العمیل إلى الحد الذي تنشأ عنھ دعوى االنتھاك بسبب (أ) دمج عروض أو خدمات أي التزام في الدفاع عن دعوى انتھاك، أو تعوی Esriال تتحمل  ج.

الذي یدخلھ أي شخص  Esriأو تحدده في المواصفات؛ أو (ب) تغییر عروض أو خدمات  Esriأو مزجھا مع منتج أو عملیة أو نظام أو عنصر لم توفره 
ً  إصدار ا  Esriبعد أن توفر  Esriأو المتعاقدین من الباطن التابعین لھا؛ أو (ج) االمتثال لمواصفات العمیل؛ أو (د) استخدام عروض أو خدمات  Esriعدا       

ً                                                                 معدال  لتجنب االنتھاك أو بعد أن تنھي حق العمیل في استخدام عروض أو خدمات      Esri. 
 

حاصلین على التعویضات وتحمیھم من الضرر، وتعوضھم عن أي خسارة تنشأ عن، أي "دعوى" تتعلق  عن جمیع ال  Esriسوف تدافع  التعویض العام.  5.3ب.
ف أو سوء تصرف  بإصابة جسدیة أو وفاة أو تلف بالممتلكات حقیقي أو ملموس یتم رفعھا ضد أي من األطراف المعوضة إلى الحد الذي ینشأ عن أي إھمال أو حذ

 المسؤولین أو الموظفین أو الوكالء التابعین لھا، الذین یؤدون الخدمات أثناء الوجود في موقع العمیل.أو المدیرین أو  Esriمتعمد من قبل 
 

) تقدیم جمیع الوثائق  2             ً                 بالدعوى كتابی ا وبشكل فوري، و(   Esri) إخطار  1   ً                                                       وفق ا لشروط التعویض، یتعین على الشخص المستفید من التعویض ( شروط التعویض.    5.4ب. 
) التعاون بشكل  4المسؤولیة وحدھا للدفاع عن أي مطالبة والمفاوضات المتعلقة بالدفاع أو تسویة أي دعوى انتھاك، و(   Esri) منح  3تصف الدعوى، و( المتاحة، والتي  

ً             معقول في الدفاع عن دعوى االنتھاك بناء  على طلب من                                       Esri   .وعلى نفقتھا 
 

تعویض  Esri، والمرخصین التابعین ألطراف خارجیة لدیھا فیما یتعلق بأي دعوى یتعین على ، وموزعھا المعتمدEsriیحدد ھذا القسم كامل التزام  5.5ب.
 العمیل عنھا. 

 
 التأمین—6المادة ب.

 
 تقدم الخدمات، فإنھا تتحمل، كحد أدنى، التغطیة التالیة: Esriإذا كانت 

 
دوالر (دوالر أمریكي) الخاصة بالحد الكلي للمسؤولیة   1,000,000.00التغطیة المسؤولیة العامة الشاملة أو المسؤولیة العامة التجاریة بحد أدنى من  - أ

 الثنائیة لكل حالة من اإلصابات الجسدیة، بما في ذلك الوفاة، والمسؤولیة عن أضرار الممتلكات، لتشمل ما یلي: 
 
 أماكن العمل والعملیات؛ .1 
 المسؤولیة التعاقدیة المفتوحة؛  .2 
 العقاریة الشاملة؛ األضرار   .3 
 المتعاقدون المستقلون؛ .4 
 اإلصابة الجسدیة، مع حذف استبعاد الموظف؛ و  .5 
 العملیات الكاملة.  .6 
 

 تأمین تعویضات العمال، مع التنازل عن الحلول، بقدر یتوافق مع الحدود القانونیة.  - ب
 

 األمان واالمتثال  - 7المادة ب.
 

حق الوصول إلى أنظمة العمیل أو إلى  Esri.  یجوز للعمیل أن یمنح موظفي  http://trust.arcgis.comھا األمنیة على إمكانات  Esriتنشر  األمان.  7.1ب.
للخدمات  Esri        ً       ول ضروری ا ألداء المعلومات الشخصیة أو المعلومات الخاضعة للرقابة أو البیانات الحساسة الخاصة بالعمیل أو أي طرف خارجي إذا كان الوص

الضمانات اإلداریة والفنیة والمادیة المعقولة لحمایة ھذه البیانات وللحمایة من الوصول  Esriصراحة على ھذا الوصول. سوف تستخدم   Esriوإذا وافقت 
صیة التي تلبي جمیع المتطلبات القانونیة المطبقة لحمایة قد نشرت ضوابط األمن والخصو Esriالمصرح بھ. یتحمل العمیل المسؤولیة عن (أ) التأكد من أن  غیر

لیست مسؤولة عن مراجعة محتوى  Esri                             ً   عندما یكون القیام بذلك قانونی ا.  Cloud Servicesمحتوى العمیل و (ب) تحمیل محتوى العمیل أو مشاركتھ عبر  
للحصول على المزید  securesupport@esri.comعلى موقع  Esriالعمیل لضمان االمتثال للقوانین واللوائح المعمول بھا. یجب أن یتواصل العمیل مع 

ً                                       یر ا لألمان غیر إمكانات األمان المنشورة لدى التعلیمات قبل تقدیم أي محتوى للعمیل یتطلب معای  من   Esri . 

http://trust.arcgis.com/
mailto:securesupport@esri.com
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  Esri" ألي تعلیمات برمجیة ضارة للعمیل. Esri                     ً                      الجھود المناسبة تجاری ا لضمان عدم نقل "عروض  Esriسوف تستخدم التعلیمة البرمجیة الضارة.  7.2ب.

 " أو التي یتم تقدیمھا من خالل المحتوى الخاص بالطرف الخارجي.Esriلیست مسؤولة عن التعلیمة البرمجیة الضارة التي یقدمھا العمیل لـ "عروض  
 

) بوزارة التجارة األمریكیة  EARسوف یلتزم الطرفان بكل قوانین ولوائح التصدیر المعمول بھا، بما في ذلك لوائح إدارة التصدیر ( امتثال التصدیر. 7.3ب.
) بوزارة الخارجیة األمریكیة وغیرھا من قوانین التصدیر المعمول بھا. ال یقوم العمیل بتصدیر الخدمات ITARوالقوانین المتعلقة بالتجارة الدولیة في األسلحة (

ّ   ، كلی ا أو جزئی ا، أو إعادة تصدیرھا أو نقلھا أو إصدارھا أو التخلص منھا أو السماح بالوصول إلیھا أو نقلھا أو استخدامھا في أي  مEsriعروض  أو ن الدول التي      ً         ً                                                                                                          
بھا في الوالیات                                                                                    ً                                         یات المتحدة التعامل التجاري معھا أو األشخاص أو الكیانات المرفوضة إال إذا كان ذلك وفق ا لقوانین ولوائح التصدیر الحالیة المعمولتحظر الوال

المحددة أو األسلحة النوویة  أو إعادة تصدیرھا أو نقلھا أو استخدامھا في أنشطة تطویر الصواریخ Esriالمتحدة. ال یقوم العمیل بتصدیر الخدمات أو عروض 
     ً                    كتابی ا على الفور في حالة  Esriالكیمیائیة أو األنشطة البیولوجیة أو استخدامھا بشكل نھائي دون تصریح من الحكومة األمریكیة. یجب على العمیل إخطار  أو

ّ                                          اإلنكار أو التعلیق أو اإللغاء من قبل أي  من كیانات أو وكاالت الحكومة األمریكیة المتی ازات تصدیر العمیل. لن یقوم العمیل بالتحمیل أو التخزین أو المعالجة، في                                      
Cloud Services ) "الذي یتمیز برقم تصنیف مراقبة الصادرات (1، ألي جزء من "محتوى العمیل (ECCN بخالف (EAR99 ) الذي یخضع  2أو (

ّ          ألیة خدمات أو أحكام ألي  من "عروض  Esri    ً               مسبق ا إذا كان أداء  Esriبإخطار  . سیقوم العمیلITARللمراقبة بھدف التصدیر من الوالیات المتحدة بموجب                       
Esri متعلقة بأي مادة دفاعیة أو خدمة دفاعیة أو بیانات فنیة على النحو المحدد في أقسام "ITAR 120.6 على التوالي؛ لن تقوم 120.10، و120.9، و ،Esri 

إلى حد معقول في تقدیم  Esriعلى أي ترخیص تصدیر الزم من الحكومة األمریكیة. یقوم العمیل بمساعدة  " حتى تحصلEsriبأداء الخدمات أو تقدیم "عروض 
 طلب ترخیص التصدیر والحصول علیھ إذا لزم األمر. 

 
https://www.esri.com/en-                           ً                                               معالجة البیانات الشخصیة وفق ا لشروط ملحق معالجة البیانات المتاح على الرابط  Esriتتولى  الخصوصیة. 7.4ب.

us/privacy/overview . 
 

 Cloud Services - 8المادة ب.
 

 بطریقة  Cloud Servicesال یجوز للعمیل تقدیم محتوى العمیل أو سماح بالوصول غیر ذلك أو استخدام  المحظورة.االستخدامات  8.1ب.
 

شھیریة؛ أو الترصد إنشاء أو إرسال رسائل البرید اإللكتروني غیر المرغوب فیھا أو االنتحال أو التصید عبر البرید اإللكتروني؛ أو المواد المسیئة أو الت أ.
 ید باإلیذاء الجسدي؛ التھد أو

 تخزین أي تعلیمة برمجیة ضارة أو نقلھا؛ - ب
 خرق أي قانون أو الئحة؛  - ج
 انتھاك حقوق أي طرف خارجي أو سرقتھا؛  -د

قة بدون مواف  Cloud Servicesأو التحقق منھا أو اختبارھا أو خرق أیة معاییر أمان أو مصادقة تستخدمھا  Cloud Servicesاستكشاف سرعة تأثر  - ھـ
 ؛ أو Esriخطیة من ضابط األمن الخاص بمنتجات 

 أو أدائھا أو وظیفتھا ألغراض تنافسیة. Cloud Servicesقیاس أداء توافر  -و
 

.  Cloud Servicesالمعقول إلى قطع وصول العمیل إلى  Esriقد تؤدي حاالت تعطل النظام أو األحداث األخرى الخارجة عن تحكم  انقطاع الخدمة. 8.2ب.
 من تقدیم إشعار مسبق بمثل ھذه االنقطاعات.  Esriقد ال تتمكن 

 
 محتوى العمیل.  8.3ب.

 
ر قابل للتحویل على مستوى العالم الستضافة محتوى العمیل وتشغیلھ وتعدیلھ وإعادة والمتعاقدین معھا من الباطن حق غیر حصري وغی   Esriیمنح العمیل  أ.

الدخول إلى محتوى العمیل أو استخدامھ أو الكشف عنھ بدون إذنھ، باستثناء   Esriللعمیل. وال یجوز لـ  Cloud Servicesإنتاجھ حسب الحاجة لتوفیر  
بموجب ھذه االتفاقیة، یحتفظ  Esri. باستثناء الحقوق المحدودة الممنوحة لـ Cloud Servicesمیل لـ حاالت الضرورة المناسبة من أجل دعم استخدام الع 

 العمیل بجمیع الحقوق والملكیة والفائدة الموجودة في المحتوى الخاص بھ. 
الكشف عن محتوى العمیل   Esriة یجوز لـ باستخدام تطبیق مقدم من طرف خارجي، ففي ھذه الحال Cloud Servicesإذا كان العمیل یقوم بالوصول إلى   ب.

 ومحتوى العمیل.  Cloud Servicesلھذا الطرف الخارجي حسب الضرورة لتمكین التشغیل المتداخل بین التطبیق و
 Esriالكشف عن محتوى العمیل إذا تطلب القانون أو اللوائح ذلك، أو عمال بأمر المحكمة أو ھیئة حكومیة أخرى، وفي ھذه الحالة ستحاول  Esriیجوز لـ  ج.

 الحد من نطاق ھذا اإلفصاح بشكل معقول.  . 
 بأحد األمرین التالیین  Esri، فستقوم Cloud Servicesعند انتھاء استخدام العمیل لـ   د. 

 
            ً            محظورة قانون ا من القیام  Esri     ً                                                   ) یوم ا ما لم یطلب العمیل فترة زمنیة أقصر لإلتاحة أو كانت 30إتاحة المحتوى الخاص بالعمیل لتنزیلھ لفترة ثالثین (  .1 

 بذلك؛ أو
 یم محتوى العمیل ھذا إلى العمیل.إلى وسیط من اختیار العمیل وتقد Esriتنزیل جمیع محتوى العمیل الموجود في حوزة  .2 
 

 . Cloud Servicesأي التزامات أخرى لتخزین أو إرجاع محتوى العمیل عند االنتھاء من استخدام  Esriلن تتحمل 
 

أو استخدامھ   Cloud Servicesإزالة محتوى العمیل أو حذفھ إذا كان ھناك ما یدعو إلى االعتقاد بأن تحمیلھ إلى  Esriیجوز لـ  إزالة محتوى العمیل. 8.4ب.
ألیة    Esriبإخطار العمیل قبل إزالة المحتوى الخاص بھ. وسوف تستجیب  Esriمعھا ینتھك ھذه االتفاقیة بشكل مادي. وإن أتاحت الظروف، فسوف تقوم 

متوفرة على وال  Esri                                                        ً                              إخطارات بشأن قانون حقوق النشر الرقمیة لأللفیة الجدیدة طبق ا لسیاسة حقوق النشر الخاصة بـ 
www.esri.com/legal/dmca_policy . 

https://www.esri.com/en-us/privacy/overview
https://www.esri.com/en-us/privacy/overview
http://www.esri.com/legal/dmca_policy
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الوقت   ) إذا كان العمیل ینتھك، بشكل مادي ھذه االتفاقیة، ویفشل في معالجة االنتھاك في Cloud Services   )1الوصول إلى    Esriقد تعلق    تعلیق الخدمة.   8.5ب. 

                                    ً             عرضة للمسؤولیة المباشرة أو سیؤثر سلب ا على تكامل    Esriسیجعل    Cloud Servicesتعتقد، على نحو معقول، أن استخدام العمیل لـ    Esri) إذا كانت  2المناسب؛ أو ( 
Cloud Services ) لألمر بتھدید أو ھجوم على  4) إلجراء الصیانة المقررة؛ أو ( 3، أو أدائھا الوظیفي، أو قابلیتھا لالستخدام؛ أو (Cloud Services ) إذا  5؛ أو (

                                                                                                                   ً    محظورة بموجب القانون أو خاضعة للتنظیم بدرجة أن االستمرار في توفیرھا من شأنھ أن یفرض مشقة تجاریة. عندما یكون ذلك ممكن ا،    Cloud Servicesأصبحت  
 ة مناسبة التخاذ إجراء تصحیحي. ، بشكل مسبق، وسوف تمنح العمیل فرص Cloud Servicesالعمیل بأي تعلیق سیحدث في    Esriفسوف تخطر  

 
 أو تعلیقھا أو إزالة محتوى العمیل على النحو الموصوف أعاله.   Cloud Servicesمسؤولة عن أي أضرار أو التزامات أو خسائر قد تنشأ عن انقطاع    Esriال تعد  

 
على الفور في حال علمھ بأي استخدام غیر مصرح بھ الشتراكھ أو حال علمھ بأي خرق لألمان  Esriیتعین على العمیل إخطار  .Esriاإلشعارات إلى  8.6ب.

 . Cloud Servicesفیما یتعلق بـ 
 

 أحكام عامة —9المادة ب.
 

   ً                                                                           یوم ا بعد استالمھا، ویقوم بتحویل الدفع إلى العنوان المذكور على الفاتورة. سیدفع   30یدفع العمیل قیمة كل فاتورة صحیحة في موعد ال یتجاوز  الدفع. 9.1ب.
                                              ً                              العمالء خارج الوالیات المتحدة فواتیر الموزع وفق ا لشروط الدفع الخاصة بالموزع. 

 
 . Esriم أیة مالحظات أو اقتراحات أو طلبات لتحسین المنتجات التي یقدمھا العمیل إلى وبحریة استخدا Esriیجوز لـ  المالحظات. 9.2ب.

 
                                                                                                                ُ     ال یجوز للعمیل السعي، أو السماح ألي مستخدم آخر بالسعي، لتسجیل براءة اختراع أو أي حق مشابھ، في جمیع أنحاء العالم، ی بنى   براءات االختراع. 9.3ب.

ھذا الحظر الصریح على براءات االختراع الخاصة ببرامج أو تقنیات العمیل، إال إذا كانت ھذه المنتجات، أو أي جزء على أو یتضمن أي منتجات. وال یسري 
ً                                                                              منھا، تشكل جزء ا من أي دعوى، أو تجسید بصورة محسنة في طلب تسجیل براءة اختراع أو أي طلب مشابھ.                 

 
ف مسؤولیة طلب التماس توظیف أي موظف من الطرف الخارجي والذي یرتبط بأداء الخدمات لن یتحمل أي طر القیود المفروضة على طلبات االلتماس.  9.4ب.

ّ                              ً                                أثناء أداء الخدمات ولمدة سنة واحدة بعد ذلك. وھذا ال یمنع أي  من الطرفین من مواقف اإلعالن علن ا عن التوظیف في الصحف أو المجالت المھنیة أو مواقع                                                             
 اإلنترنت. 

 
على العمیل أیة ضرائب أو رسوم مطبقة بما في ذلك  Esriوخدماتھا التي تفرضھا  Esriال تشمل أسعار عروض صاریف الشحن. الضرائب والرسوم وم 9.5ب.

)؛ أو الرسوم الجمركیة، أو التعریفات؛ وكذلك رسوم  VATعلى سبیل المثال ال الحصر ضریبة المبیعات، أو ضریبة االستخدام، أو ضریبة القیمة المضافة ( 
الضرائب   Esri         ُ                                                                ُ    أي رسوم ی طلب منھا دفعھا إلى إجمالي مبلغ فاتورتھا المرسلة إلى العمیل. قد ت درج  Esriناولة ورسوم تسجیل البائعین. ستضیف الشحن والم

یات المتحدة، فإنھ یجوز                                                                      ّ                                                     المقدرة ورسوم الشحن والمناولة في عروض األسعار الخاصة بھا ولكنھا قد تعد ل ھذه الرسوم على الفواتیر. وبالنسبة للعمالء خارج الوال
                                 ً                  للموزع فرض الضرائب أو الرسوم وفق ا لسیاساتھ الخاصة.

 
أو الموزع    Esriیحتفظ العمیل بسجالت وحسابات دقیقة وكاملة تتناسب مع امتثالھ لاللتزامات المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة. یجوز لـ  مراجعة االمتثال.    9.6ب. 

أیام عمل، أو تعیین طرف خارجي مستقل إلجراء مراجعة    14االمتثال لھذه السجالت والحسابات بعد إرسال إخطار كتابي قبلھا بمدة  المعتمد التابع لھا إجراء مراجعة  
وزع التابع لھا  أو الم   Esriلـ  االمتثال بالنیابة عنھا. سیقوم العمیل على الفور بتصحیح أي حالة تنطوي على عدم امتثال یتم تحدیدھا خالل مراجعة االمتثال. ال یجوز  

    ً                                                                         ِ           شھر ا بعد انتھاء أي مراجعة امتثال سابقة لم تكشف عن وجود عدم امتثال جوھري من ق بل العمیل.  12إجراء مراجعة االمتثال للعمیل في غضون  
 

ً ال ی عد أي تقصیر من جانب أي من الطرفین في تنفیذ أي حكم من أحكام ھذه االتفاقیة تنازال   عدم التنازل الضمني. 9.7ب. عن أحكام أو حقوق ھذا الطرف      ُ                                                                             
 تنفیذ ھذا الحكم أو أي حكم آخر فیما بعد. في

 
في حالة بطالن أي حكم من أحكام ھذه االتفاقیة أو عدم سریانھ ألي سبب من األسباب، (أ) یتم تصحیح ھذا الحكم بالقدر الالزم لجعل   انفصال أجزاء العقد.  9.8ب.

ً                                                    القصد من اللغة قابال  للنفاذ و(ب) ستظل كل أحكام ھذه االتفاقیة األخرى ساریة.                     
 

حقوقھ أو الترخیص بھا من الباطن أو نقلھا أو إسناد التزاماتھ إلى الغیر بموجب ھذه االتفاقیة بدون  ال یجوز للعمیل التنازل عن التنازل والنقل إلى الغیر. 9.9ب.
م  والموزع المعتمد التابع لھا، وأي محاولة إلجراء ذلك دون موافقة تعد باطلة. وتعد ھذه االتفاقیة ملزمة للورثة المعنیین والمتنازل لھ Esriموافقة كتابیة مسبقة من 

المنتجات التي أطراف ھذه االتفاقیة. وبالرغم من ذلك، یجوز للمتعاقد، بموجب العقد الحكومي الذي یقضي بتسلیم المنتجات، التنازل عن ھذه االتفاقیة و من قبل
ھذه االتفاقیة. باالتفاق  ، شریطة موافقة العمیل الحكومي على شروطEsriحصل علیھا لتسلیمھا للعمیل التابع للحكومة بمجرد إرسال إخطار كتابي بذلك إلى 

         ً                                                                                                         خدمات وفق ا ألحكام ھذه االتفاقیة؛ وفي تلك الحاالت، سوف تحدد وثائق الطلب الفرع على أنھ الطرف الذي یقدم الخدمات. موزعو   Esriالمتبادل، قد تقدم فروع 
Esri  ال یعتبروا فروع لدىEsri. 

 
حكام الخاص بالمواد التالیة من الشروط واألحكام العامة ھذه بانتھاء االتفاقیة أو إنھائھا: "الضمانات ال یتأثر مسرد الشروط واأل استمرار آثار األحكام.  9.10ب.

 المحدودة وإخالء المسؤولیة" و"حدود المسؤولیة" و"التعویضات" و"األحكام العامة".
 

            ُ                                                  قات خاصة، وت قدم إلى العمیل بموجب ھذه االتفاقیة. إذا كان العمیل المنتجات ھي عناصر تجاریة، یتم تطویرھا بنف العمیل التابع للحكومة األمریكیة. 9.11ب.
ً                              كیان ا أو متعاقد ا تابع ا لحكومة الوالیات المتحدة، فإن        ً           ً    Esri   ترخص االشتراكات أو تقدمھا للعمیل وفق ا لھذه االتفاقیة بموجب األجزاء الفرعیة للوائح االقتناء                                                    ً                                   

 Onlineو  Esri. تعتبر بیانات DFARS  "227.7202ء الفرعیة لملحق لوائح االقتناء االتحادیة الدفاعیة "أو األجزا FAR" 12.211/12.212االتحادیة "
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Services  " مرخصة أو تم االشتراك بھا بموجب سیاسة األجزاء الفرعیة لملحق لوائح االقتناء االتحادیة الدفاعیةDFARS "227.7202  ذاتھا كبرامج
. تخضع المنتجات إلى قیود، وتنظم ھذه االتفاقیة استخدام العمیل للمنتجات أو تعدیلھا أو اختبار أدائھا أو إعادة DFARSبموجب  كمبیوتر تجاریة متوفرة للشراء

لوالیات المتحدة نقل ابع لحكومة ا إنتاجھا أو إصدارھا أو عرضھا أو إفشائھا. لن یتم تطبیق أحكام االتفاقیة غیر المتوافقة مع لوائح القانون الفدرالي. یجوز للعمیل الت
و لجنة تحكیم أحقیة العمیل البرامج إلى أي منشأة من منشآتھا یتم نقل أجھزة الكمبیوتر المثبت علیھا تلك البرامج إلیھا. في حالة ما إذا رأت أي محكمة أو محكم أ

یات العام المعمول بھ، فسوف تسري ھذه الحقوق على األجزاء  التابع لحكومة الوالیات المتحدة بمزید من الحقوق ألي جزء من المنتجات بموجب قانون المشتر
ً     ترخیص ا منخفض ا مصمم ا خصیص ا من  ArcGIS Onlineالمتأثرة بالحكم فقط. تم منح        ً      ً        ً      FedRAMP  ولكنھ ال یستوفي متطلبات األمان األعلى بما في ذلك

 ..DFARS 252.239-7010المتطلبات الموجودة في 
 

 تخضع ھذه االتفاقیة ألحكام میثاق األمم المتحدة الخاص بعقود البیع الدولي للبضائع.  الالقانون المنظم.  9.12ب.
 
 یة. إذا كان العمیل أحد الكیانات الحكومیة، فإن القوانین المعمول بھا في الھیئة القضائیة التي یتبعھا العمیل ھي التي تحكم ھذه االتفاق   الكیانات الحكومیة.  أ.

 ار كل منھما لمبادئ القانون. تخضع ھذه االتفاقیة لتنظیم القانون الفدرالي األمریكي وقانون والیة كالیفورنیا بشكل حصري، باستثناء اختی   الكیانات غیر الحكومیة.  ب. 
 

 یستخدم األطراف عملیات حل المنازعات التالیة:  حل المنازعات. 9.13ب.
 
یمتلك كال الطرفان الحق في طلب إصدار أمر قضائي، أو تنفیذ خاص، أو غیره من التعویضات المنصفة في أي محكمة مختصة دون  التعویضات المنصفة. أ.

 ثبات اإلصابة كشرط للتعویض.الحاجة إلى إیداع ضمانة أو إ 
 ).USC 601–613 41، وتعدیالتھ (1978تخضع ھذه االتفاقیة لقانون حل النزاعات المتعلقة بالعقود لعام  الوكاالت التابعة للحكومة األمریكیة. ب.
 لحلول تسویة النزاع اإللزامیة بموجب القانون المعمول بھ. Esri. تمتثل الكیانات الحكومیة األخرى ج.
عن طریق  باستثناء ما ھو مبین أعاله، یخضع الطرفان إلى التحكیم الملزم لتسویة أي نزاع، ینشأ عن ھذه االتفاقیة أو یتعلق بھا، ال یمكن تسویتھ التحكیم.  . د

جاري لجمعیة التحكیم األمریكیة ھي                              ً                                                                                 التفاوض. إذا كان العمیل موجود ا في الوالیات المتحدة أو في أي من أراضیھا ومناطقھا النائیة، فإن قواعد التحكیم الت 
ظم اإلجراءات. یختار التي تنظم إجراءات التحكیم. إذا كان العمیل خارج الوالیات المتحدة، فإن قواعد التحكیم الخاصة بالغرفة التجاریة الدولیة ھي التي تن

                                     ً           ِ                  ھي اإلنجلیزیة. ویكون مكان التحكیم متفق ا علیھ من ق بل الطرفین. ویقوم                ً      ً     ً                                                كال الطرفان محكم ا واحد ا وفق ا لقواعد التحكیم المعمول بھا. وتكون لغة التحكیم 
 من الطرفین، بناء على طلب الطرف اآلخر، بتوفیر الوثائق أو الشھود ذوي الصلة بالجوانب الرئیسیة للنزاع.  أي

 
ة لفترة یكون فیھا ھذا اإلخفاق أو التأخیر ألسباب خارجة عن إرادة  لن یتحمل الطرف مسؤولیة أي إخفاق أو تأخیر في تنفیذ ھذه االتفاقی القوة القاھرة. 9.14ب.

راصنة الكمبیوتر أو ھذا الطرف. قد تشمل ھذه األسباب على سبیل المثال ال الحصر، القضاء والقدر أو الحروب أو اإلضرابات أو النزاعات العمالیة أو ھجمات ق
 ري آخر.القوانین أو اللوائح أو أوامر الحكومة أو أي حدث قھ

 
ً                                                                                         متعاقد ا مستقال  في جمیع األوقات. لیس في ھذه االتفاقیة ما یقضي بإنشاء عالقة صاحب عمل/موظف، أو مدیر/وكیل، أو   Esriتعد    المتعاقد المستقل.   9.15ب.  عالقة         ً       

 أو الموزع المعتمد التابع لھا والعمیل. ال یمتلك أي طرف السلطة إلبرام العقود نیابة عن الطرف اآلخر أو التصرف نیابة عنھ.   Esriمضاربة مشتركة بین  
 

 على العنوان التالي: Esri ُ                                                  ی رسل العمیل اإلشعارات الالزمة بموجب ھذه االتفاقیة إلى  اإلشعارات. 9.16ب.
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