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ھام -الرجاء القراءة بعناية
إن معھد البحوث لألنظمة البيئية ) (Esriلديه الرغبة في ترخيص المنتجات لك ،مالم يتم الفسخ بموجب اتفاقية الترخيص الموقعة بينك وبين  ،Esriشريطة
قيامك بالموافقة على جميع األحكام والشروط المنصوص عليھا في اتفاقية ترخيص بيانات  .Esriويرجى قراءة الشروط واألحكام بعناية .ال يجوز لك استخدام
المنتجات إال بعد الموافقة على األحكام والشروط المنصوص عليھا في اتفاقية الترخيص  .وفي حالة عدم موافقتك على الشروط واألحكام المذكورة ،ينبغي عليك
النقر على "ال أوافق على اتفاقية الترخيص " أسفل الصفحة ،وحينھا يجوز لك المطالبة باسترداد الرسوم المدفوعة.
اتفاقية الترخيص
)(E204 09/06/2012
حررت ھذه االتفاقية بينك ) "المرخص له “( وبين معھد البحوث لألنظمة البيئية )" ، ("Esriشركة مؤسسة في كاليفورنيا ،ومقرھا الرئيسي في 380شارع
نيويورك ،ريدالندز ،كاليفورنيا  92373-8100بالواليات المتحدة األمريكية.
المادة –1التعريفات
التعريفات .تُعرف المصطلحات المستخدمة كالتالي:
أ.
ب.
ج.

د.
ھـ.
و.
ز.
حـ.

أ.
كـ.
ل.
م.

ن.
س.

رمز )"رموز المصادقة "( ھو أي مفتاح أو رقم مصادقة أو رمز تمكين أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو رمز تفعيل أو رمز مميز أو اسم مستخدم
الحساب وكلمة المرور الخاصة به أو غيرھا من اآلليات الالزمة الستخدام المنتج.
"بيتا " ھي نسخة تجريبية من إصدارات ألفا أو بيتا أو أية نسخة من المنتج قبل اإلصدار النھائي.
يعني "استخدام مزود خدمة التطبيقات التجارية " أو "استخدام خدمة  ASPالتجارية " تحقيق عائد عن طريق توفير إمكانية الوصول إلى البرامج من
خالل موقع إلكتروني أو تطبيق عبر الويب على شبكة اإلنترنت التي تمكن الغير من الوصول إلى التطبيق الذي يقوم بتطويره المرخص له واستخدام
البرامج من خالله ،على سبيل المثال ،عن طريق فرض رسوم على اشتراك أو خدمة أو أي شكل من أشكال رسوم المعامالت أو عن طريق تحقيق
عائدات أكثر من عائدات اإلعالنات العرضية.
"المحتوى " توفر المعنى الخاص به في الملحق 3.
البيانات ھي أية مجموعة )"مجموعات"( من البيانات الرقمية المملوكة لشركة  Esriأو للغير ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،البيانات
االتجاھية الجغرافية ،أو تقارير البيانات النقطية ،أو البيانات الجدولية ذات الصلة ،سواء كانت ُمضمنة في البرامج و Online Servicesأو يتم تسليمھا
بشكل مستقل.
"ترخيص النشر " ھو ترخيص يتيح للمرخص له عمل ترخيص فرعي لبرامج محددة ورموز ُمصادقة ُمقترنة ألطراف خارجية.
"الوثائق" ھي جميع الوثائق المرجعية الخاصة بالمستخدم والتي يتم إرفاقھا مع البرامج.
تعني " "Online Servicesنظا ًما مكانيًا جغرافيًا يستند إلى اإلنترنت ،ويتضمن التطبيقات وواجھات برمجة التطبيقات المقترنة ،ولكن يستثنى من ذلك
البيانات أو المحتوى ،المضافة بواسطة  Esriأو المرخصين التابعين لھا بغرض التخزين ،واإلدارة ،والنشر ،واستخدام الخرائط ،والبيانات ،ومعلومات
أخرى.
وثيقة )"وثائق الطلب"( ھي طلب تسعير للمبيعات ،أو طلب شراء ،أو أي وثيقة أخرى تحدد المنتجات التي يطلبھا المرخص له.
المنتج )"المنتجات"( ھو البرامج والبيانات و  Online Servicesوالوثائق ال ُمرخصة بموجب أحكام اتفاقية الترخيص ھذه.
النموذج )"النماذج"( ھو نموذج تعليمات برمجية أو نموذج من التطبيقات أو وظائف إضافية أو نموذج من ملحقات ال ُمنتجات.
رصيد )"أرصدة الخدمة"( ھو وحدة تبادل تم تخصيصھا مع اشتراك في  Online Servicesبمقدار محدد في "وثيقة الطلب" .ويمنح كل رصيد للخدمة
للمرخص له الحق في استخدام قدر معين من  ،Online Servicesويختلف ھذا القدر تبعًا للخدمات التي يتم استخدامھا عبر اإلنترنت .ومع استخدام
 ،Online Servicesيتم خصم أرصدة الخدمات من حساب المرخص له تلقائيًا حتى الوصول إلى الحد األقصى لعدد "أرصدة الخدمات " المتاحة .
ويمكن شراء "أرصدة خدمات " إضافية كما ھو موضح في )الملحق(  3وھو متوفر أيضًا على http://www.esri.com/legal.
يعني "البرنامج" كافة أو جزء من تقنية البرنامج المملوك لـ  ،Esriباستثناء البيانات ،التي يتم الدخول عليھا أو تنزيلھا من أي موقع ويب مرخص من
قبل  Esriأو التي يتم تسليمھا على أي وسيط في أي شكل بما في ذلك النسخ االحتياطية أو التحديثات أو حزم الخدمة أو تصحيحات البرنامج أو
التصحيحات السريعة أو نسخ مدمجة مصرح بھا.
"ترخيص محدد المدة" ھو ترخيص أو حق الوصول الذي يتم منحه الستخدام منتج معين لفترة زمنية محددة )"فترة محددة"( أو على أساس االشتراك أو
عملية الشراء.

المادة 2-حقوق الملكية الفكرية واالحتفاظ بالملكية
المنتجات ُمرخصة وليست للبيع وتحتفظ  Esriوالمرخصون التابعون لھا بملكية مواد المنتجات وجميع النسخ المحمية بموجب قوانين الواليات المتحدة
والقوانين والمعاھدات واالتفاقيات الدولية المعمول بھا فيما يخص الملكية الفكرية وحقوق الجھة المالكة بما في ذلك األسرار التجارية .وبموجب ھذه االتفاقية ،تتم
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الموافقة لل ُمرخص له على استخدام الوسائل ال ُمتعارف عليھا لحماية المنتجات من االستخدام أو النسخ أو التوزيع أو النشر بأشكال غير مرخصة .وتحتفظ Esri
وغيرھا من ال ُمر ِخصين التابعين لھا بشكل غير محدد بجميع الحقوق الممنوحة في اتفاقية الترخيص ،بما في ذلك حق تغيير المنتجات وتطويرھا.
المادة 3 -منح الترخيص
 3.1منح الترخيص .تمنحك  Esriترخيصًا شخصيًا غير حصري وغير قابل للنقل للتحويل وذلك الستخدام المنتجات كما ھو موضح في "وثائق الطلب" المعمول
بھا ) (1التي تم دفع رسوم الترخيص المعمول بھا ألجلھا؛ ) (2لالستخدام الداخلي الخاص بك؛ ) (3وفقًا لھذه االتفاقية والتكوين المطلوب من قبلك أو حسبما
فوضت  Esriأو موزعوھا المعتمدون؛ و ) (4لفترة التطبيق المحددة أو حتى اإلنھاء إذا لم يتم تحديد ھذه المدة وفقًا للمادة  ،5باإلضافة إلى نطاق االستخدام في
المادة  ،4يُطبق المستند القانوني  1 -نطاق االستخدام ) (E300على المنتجات الخاصة .يتوافر أيضًا الملحق  ،1والملحق  ،2والملحق  ،3والملحق  4الذي يتألف
إجماالً من المستند القانوني  1 -نطاق االستخدام ) (E300على الرابط http://www.esri.com/legal/pdfs/.
أ .البرامج يتم توضيح شروط استخدام بعض منتجات البرامج المحددة في الملحق 1الذي تم دمجه حسب المرجع.
ب .البيانات يتم توضيح شروط استخدام البيانات في الملحق ،2الذي تم دمجه حسب المرجع.
ج Online Services .يتم توضيح شروط استخدام  Online Servicesفي الملحق ،3الذي تم دمجه حسب المرجع.
د .االستخدام المحدود للبرامج تُوضح شروط استخدام البرامج غير التجارية ،أو غير الربحية ،أو التعليمية ،أو محدودة االستخدام في الملحق  ،4التي تكون
مدمجة حسب المرجع.
 3.2التقييم والتراخيص التجريبية .تخضع المنتجات المكتسبة بموجب ترخيص التقييم أو البرنامج التجريبي ألغراض التقييم واالختبار فقط وليس لالستخدام
التجاري .ويعتبر أي استخدام من ھذا القبيل على مسؤولية المرخص له الشخصية وال تعتبر المنتجات مؤھلة لصيانة  Esriأو موزعيھا.
المادة 4 -نطاق االستخدام
 4.1االستخدامات المسموح بھا
أ.

فيما يتعلق بالمنتجات التي تصل إلى المرخص له ،يجوز للمرخص له
1.
2.
3.
4.
5.

تثبيت المنتجات وتخزينھا على جھاز )أجھزة( التخزين اإللكترونية؛
اتخاذ نسخ احتياطية للبرامج ألغراض الحفظ؛
تثبيت إصدار أحدث من البرامج واستخدامھا بالتزامن مع اإلصدار الذي يتعين استبداله أثناء فترة انتقالية ال تتعدى ستة أشھر ،شريطة أال يتجاوز
نشر أحد اإلصدارين القدر المرخص للمرخص له ،وبعد ذلك لن يُسمح للمرخص له باستخدام المزيد من البرامج في المجمل بقدر أكبر من القدر
الكلي المرخص للمرخص له؛
نقل البرامج المتضمنة في التكوين المرخص إلى جھاز كمبيوتر بديل
التوزيع على برامج اآلخرين وأي من رموز المصادقة المرتبطة الالزمة الستخدام ترخيص النشر.

ب .استخدام مزود خدمة التطبيقات التجارية .شريطة أن المرخص له ) (1يعد منظمة حكومية أو ال تستھدف الربح التي تقوم بتشغيل موقع على شبكة اإلنترنت أو
يعرض خدمات عبر اإلنترنت على أساس استرداد التكاليف ،وليس من أجل الربح أو )(2يحصل على ترخيص اشتراك في استخدام  ASPالتجاري ،ويجوز
للمرخص له استخدام البرنامج بغرض استخدام  ASPالتجاري .ومع ذلك ،ال يجوز للمرخص له تزويد الغير بإمكانية الوصول المباشر لبرامج  Esriحيث
إن الغير يجوز له استخدام البرنامج مباشرة ،وتطوير تطبيقات  GISالخاصة به ،أو إنشاء حلول خاصة به باالشتراك مع البرنامج.
ج .يجوز للمرخص له تخصيص إعداد البرامج ،وذلك باستخدام أي من ) (1لغة ماكرو أو لغة البرمجة النصية أو ) (2واجھة برمجة التطبيقات المنشورة )(API
و ) (3مصدر أو مكتبات برمجة الكائن ،ولكن فقط بالشكل المنصوص عليه في الوثائق.
د .يجوز للمرخَص له االستخدام أو النسخ أو التحضير ألعمال مشتقة من الوثائق المزودة في تنسيق رقمي ،ثم إعادة اإلنتاج والعرض وإعادة التوزيع للوثائق
المخصصة من أجل االستخدام الداخلي من جانب المرخَص له فقط .ويخضع جزء )أجزاء( من الوثائق المتوفرة في تنسيق رقمي والمدمجة مع البرامج
األخرى والوثائق المطبوعة أو الرقمية إلى شروط اتفاقية الترخيص .على المرخَص له إدراج إشعار حقوق النشر والطبع التالي الذي يقر بحقوق الملكية لجھة
 Esriوالمر ِخصين التابعين لھا" :تتضمن أجزاء من ھذا المستند ملكية فكرية لـ  Esriوالمر ِخصين التابعين لھا ويتم استخدامھا في ھذا الشأن بموجب
صين التابعين لھا .جميع
الترخيص .حقوق النشر والطبع ] © يدخل المرخص له التاريخ )التواريخ( الفعلية لحقوق النشر من المصادر[ وأي ً
ضا  Esriوالمرخ ِ
الحقوق محفوظة".
ھـ .مكونات الخط .يمكن للمرخص له استخدام خطوط البرنامج لعرض المحتوى وطباعته أثناء تشغيل البرنامج .يمكن للمرخص له فقط )أ( تضمين الخطوط في
المحتوى وذلك حسبما تسمح به قيود التضمين في الخطوط و)ب( تنزيلھا بصفة مؤقتة إلى طابعة أو أي جھاز إخراج آخر لطباعة المحتوى.
و .استخدام المستشار والمتعھد .مع مراعاة أو عدم اإلخالل بالقسم  ،3.1تمنح  Esriالمرخص له الحق في السماح للخبراء االستشاريين أو المقاولين التابعين
للمرخص له باستخدام المنتجات فقط لصالح المرخص له .يكون المرخص له وحده مسئوالً عن االمتثال من جانب الخبراء االستشاريين والمقاولين مع "اتفاقية
الترخيص "ھذه ،ويعمل على ضمان أن الخبير االستشاري أو المقاول يتوقف عن استخدام المنتج عند انتھاء عمل المرخص له .يحظر على المستشارين أو
المتعاقدين الوصول أو االستخدام للمنتجات غير الحصرية لصالح المرخص له.
 4.2االستخدامات غير المسموحة .ما لم يرد فيه نص خالفًا لذلك في ھذه االتفاقية ،فإنه ال يجوز للمرخص له
أ.

بيع المنتجات أو تأجيرھا أو ترخيصھا أو إقراضھا أو التنازل عنھا أو االستفادة منھا لفترة زمنية محدودة؛
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ب.
ج.
د.
ھـ.
و.
ز.
حـ.
أ.
ك.
ل.
م.
ن.

استخدام مزود خدمة التطبيقات التجارية أو أغراض مكتب الخدمة؛
استخدام البرامج أو البيانات أو الوثائق في موقع أو خدمة وتشغيل ھذا الموقع أو ھذه الخدمة للتربح أو لتحقيق عائد بطرق مباشرة أو غير مباشرة (على
سبيل المثال ،عن طريق اإلعالنات أو فرض رسوم للدخول إلى ھذا الموقع أو ھذه الخدمة)؛
إعادة توزيع البرامج أو البيانات أو  Online Servicesإلى الغير كليًا أو جزئيًا بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الملحقات والمكونات أو
مكتبات الربط الديناميكية )(DLLs
أو إعادة توزيع رموز المصادقة،
إجراء عمليات ھندسة عكسية للمنتجات أو إلغاء تجميعھا،
القيام بأي محاولة للتحايل على اإلجراء (اإلجراءات )التقنية التي تراقب الوصول إلى المنتجات أو استخدامھا،
التخزين ،أو ذاكرة التخزين المؤقتة ،أو االستخدام ،أو التحميل ،أو إعادة التوزيع ،أو الترخيص الفرعي للمحتوى أو خالف ذلك استخدام المنتجات
بمخالفة حقوق الطرف الثالث التابع لـ  ،Esriبما في ذلك حقوق الملكية الفكرية ،أو حقوق الخصوصية أو قوانين عدم التمييز ،أو أي من القوانين األخرى
المعمول بھا أو اإلجراءات اإلدارية للحكومة.
إزالة أو طمس أية براءة اختراع أو حقوق التأليف والنشر أو العالمة التجارية أو إشعارات حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ  Esriأو مرخصيھا و/أو
التعليقات الواردة في أي ملصق أو المثبتة عليه أو ناتج المنتج أو ملف بيانات التعريف أو صفحة البيانات الجدولية عبر اإلنترنت و/أو المطبوعة ألية
بيانات أو وثائق تم تسليمھا أدناه،
تفكيك األجزاء الفردية أو أجزاء مكونات البرامج أو  Online Servicesأو البيانات أو استخدامھا على نحو مستقل،
إدراج أي جزء من البرامج إلى منتج أو خدمة أخرى تتنافس مع البرامج،
نشر نتائج االختبارات القياسية التي تعمل بصفة تجريبية دون الحصول على إذن خطي مسبق من شركة  Esriأو مرخصيھا
أو استخدام أو إدراج أو توزيع أو توفير إمكانية الوصول أو الجمع بين الرموز الحاسوبية المتوفرة مع البرامج بطريقة تجعل مثل ھذه الرموز أو أي جزء
من البرامج يخضع لشروط ترخيص المصدر المعلنة ،حيث تتضمن شروط الترخيص التي تتطلب أن تكون الرموز الحاسوبية )أ( ظاھرة في نموذج
رمز المصدر لألطراف األخرى) ،ب( مرخصة لألطراف الخارجية بھدف إنجاز أعمال أخرى مشتقة) ،ج( أو إعادة توزيعھا على األطراف األخرى
مجانًا.

المادة  -5مدة االتفاقية وانتھائھا
تسري ھذه االتفاقية بمجرد الموافقة عليھا .يجوز للمرخص له إنھاء اتفاقية الترخيص ھذه أو أي ترخيص منتج في أي وقت بناء على إشعار خطي إلى  .Esriيجوز
لكال الطرفين إنھاء اتفاقية الترخيص ھذه أو أي ترخيص آخر بسبب حدوث خرق جوھري ولم يتم معالجته في غضون عشرة أيام من اإلشعار الخطي المرسل
للطرف المتسبب ،إال في حالة أن يكون ھذا اإلنھاء فوريًا بسبب حدوث خرق جوھري بشكل يستحيل معالجته .وفور إنھاء اتفاقية الترخيص ھذه ،تعتبر كافة
التراخيص الممنوحة بموجبھا أيضًا الغية .وبمجرد إنھاء الترخيص أو اتفاقية الترخيص) ،أ( ال يسمح للمرخص له بالوصول إلى المنتج )المنتجات( المنطبق عليھا
ھذا اإللغاء واستخدامھا و)ب( يلزم إزالة ذاكرة التخزين المؤقتة للبيانات الموجودة لدى العميل المأخوذة عن طريق  Online Servicesو)ج( يلزم إلغاء التثبيت
واإلزالة والتخلص من كافة نسخ المنتجات المتأثرة باإللغاء والتي ھي ملك المرخص له أو في حوزته ،بما في ذلك أي أجزاء معدلة أو مدمجة في أي شكل مع بيان
الدليل على ھذه اإلجراءات وتسليمھا إلى  Esriأو الموزع المعتمد التابع لھا.
المادة  6 -حدود الضمانات وإخالء المسؤولية
 6.1حدود الضمانات .ما لم يرد فيه نص خالفًا لما ورد في المادة  ،6تضمن  Esriولمدة  90يو ًما من تاريخ إصدارھا رمز المصادقة الذي يعطي الحق في
استخدام البرامج و  Online Servicesأن )أ( تتم مطابقة البرامج غير المعدلة وخدمات الويب إلى حد كبير مع الوثائق المنشورة لالستخدام العادي والخدمة )ب(
وإزالة العيوب من الوسائط المزود عليھا البرامج فيما يتعلق بمكوناتھا وتصنيعھا.
 6.2إخالء المسؤولية الخاصة .يُسلم المحتوى ،والبيانات ،والعينات ،والتصحيحات السريعة ،وتصحيحات البرنامج ،والتحديثات ،والخدمات على شبكة اإلنترنت
التي يتم تسليمھا بدون رسوم ،وتقييمھا ،وبرامج بيتا "كما ھي" دون ضمان من أي نوع.
 6.3إخالء المسؤولية الخاص باإلنترنت .يقر األطراف صراحة ويتفقون على أن اإلنترنت عبارة عن شبكة من الشبكات الخاصة والعامة وأن )أ( اإلنترنت ليس
من البنيات األساسية اآلمنة )ب( وأن األطراف ليس لديھم القدرة على مراقبة اإلنترنت )ج( وأنه ال يتحمل أي طرف من األطراف المسؤولية عن األضرار بموجب
أي نظرية قانونية فيما يتعلق بأداء أو انقطاع تشغيل أي جزء من أجزاء شبكة اإلنترنت أو الضبط الممكن لإلنترنت الذي قد يفرض قيود على تشغيل Online
 Servicesأو يمنعھا.
 6.4إخالء المسؤولية العامة .خالفًا للضمانات المحدودة الصريحة المذكورة أعاله ،تتنصل  Esriعن جميع الضمانات أو الشروط األخرى من أي نوع سوا ًء
كانت صريحة أو ضمنية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الضمانات أو الشروط الخاصة بالمعامالت التجارية والمالئمة لغرض معين وتكامل النظام وعدم
اإلخالل بحقوق الملكية الفكرية .ال تضمن  Esriأن تلبي ھذه المنتجات احتياجات المرخص له؛ كما ال تضمن عدم انقطاع الخدمة أثناء تشغيل ذات المنتجات ومن
خلوھا من األخطاء وتحملھا للخلل أو ضمان سالمة األعطال أو إمكانية تصحيح جميع األخطاء أو العيوب المطبعية أو العفوية أو القيام بھذا العمل في المستقبل .ھذه
المنتجات غير مصممة أو مصنعة أو معدة بھدف االستخدام في البيئات أو التطبيقات التي قد تؤدي إلى الوفاة أو إصابة األشخاص أو اإلضرار بالمباني/البيئة .يتحمل
المرخَص له المخاطر والتكاليف الناجمة عن أي استخدام من ھذا النوع.
 6.5التعويض الحصري .يتم تحديد التعويض الحصري الخاص بالمرخص له والمسؤولية الكاملة التي تتحملھا  Esriفي حالة اإلخالل بالضمانات المحدودة
الواردة في المادة رقم  6 -وفقًا لتقدير  Esriوحدھا -فيما يخص )أ( استبدال أي من الوسائط المعيبة؛ )ب( إصالح البرامج أو  Online Servicesأو تصحيحھا أو
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حلھا بشكل مؤقت وسريع وھي تعتبر خاضعة لبرنامج الصيانة الخاص بـ  Esriأو الموزع المعتمد الخاص بالمرخص له كما ھو معمول به؛ )ج( أو استرداد رسوم
الترخيص المسددة من جانب المرخص له مقابل البرامج أو  Online Servicesالتي ال تتوافق مع الضمان المحدود الخاص بـ  Esriشريطة أن يقوم المرخص له
بإلغاء تثبيت جميع نسخ البرامج أو الوثائق وإزالتھا والتخلص منھا وأن يوقف استخدام  Online Servicesوتقديم ما يثبت قيامه بتنفيذ ھذه اإلجراءات لشركة Esri
أو الموزع التابع لھا.
المادة 7-الحدود العامة للمسؤولية
صون والموزع المفوضون التابعون لھا المسئولية عن تكبد المرخَص له تكاليف
 7.1إخالء المسؤولية عن أنواع محددة من المسؤولية .ال تتحمل Esriوالمرخ ِ
تدبير بضائع أو خدمات بديلة؛ أو الخسارة في األرباح أو الخسارة في المبيعات أو النفقات التجارية أو االستثمارات أو االلتزامات التجارية أو فقدان أي من الشھرة
التجارية أو عن أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو طارئة أو مترتبة ناتجة عن أو متعلقة باتفاقية الترخيص ھذه أو استخدام المنتجات ،برغم حدوثه وفقًا ألي
نظرية من نظريات المسئولية ،سواء تم إخطار  Esriأو المرخصين التابعين لھا أو الموزع التابع لھا بإمكانية حدوث ھذا الضرر أم ال .ومع ذلك تسري ھذه القيود
بصرف النظر عن أي تقصير في أي غرض ھام من أغراض التعويضات الحصرية.
 7.2الحدود العامة للمسؤولية .خالفًا لما ھو منصوص عليه في المادة  8-فيما يتعلق بتعويض التعدي ،ال تتعدى المسؤولية التعويضية الكاملة التي تتحملھا Esri
والموزع التابع لھا بموجب ھذا االتفاق وجميع الدعاوى التي تنشأ بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعاقد واإلضرار )ويشمل اإلھمال( والمسؤولية القانونية
واإلخالل بالضمان خيانة األمانة والتدليس أو غير ذلك ،ال تتعدى الرسوم المسددة من جانبك للحصول على المنتجات التي تسببت في حدوث ذلك اإلجراء.
 7.3قابلية تطبيق إخالء المسؤولية والحدود .وفقًا التفاقية الترخيص ھذه ،يوافق المرخص له على تطبيق حدود المسؤولية وإخالء المسؤولية الواردة في اتفاقية
الترخيص الحالية بغض النظر عن موافقته على المنتجات التي تقدمھا  Esriأو أي منتج آخر أو خدمات أخرى .اتفقت األطراف على أن  Esriوالموزع التابع لھا قد
قاموا بتحديد الرسوم الخاصة بھا وإبرام اتفاقية الترخيص ھذه وفقًا لشروط إخالء المسؤولية وحدود المسؤولية الواردة في ھذه االتفاقية ،وأن ذات االتفاقية تعكس
نسب المخاطرة بين األطراف ،وأنھا أيضا تشكل األساس الرئيسي للصفقة بين األطراف .ومع ذلك تسري ھذه القيود بصرف النظر عن أي تقصير في أي غرض
ھام من أغراض التعويضات الحصرية.
قد ال تكون الضمانات والقيود واالستبعادات المذكورة أعاله صحيحة في بعض الھيئات القضائية وقد تطبق بالقدر المسموح به من قبل القانون المعمول به في الھيئة
القضائية الخاصة بالمرخص له .قد يكون للمرخص له بعض الحقوق اإلضافية التي ال يجوز التنازل عنھا أو التنصل منھا بموجب ھذا القانون .ال تسعى  Esriإلى
الحد من الضمان الخاص بك أو التدابير إلى أي مدى ال يسمح به القانون.
المادة –  8تعويض التعدي
 8.1تدافع  Esriعن المرخص له وتبريء ذمته من مواجھة أية مطالبات أو التزام أو خسارة أو تلف ضده بما في ذلك ،بشكل معقول ،أتعاب المحاماة التي يتكبدھا
تجاه أية دعاوى أو إجراءات أو مطالبات يرفعھا الغير بدعوى أن تراخيص استخدام البرامج أو  Online Servicesالخاص به تتعدى على براءة االختراع وحقوق
النشر والطبع والعالمة التجارية وفقًا للقانون األمريكي ،شريطة أن
أ .يخطر المرخَص له  Esriبالدعوى المرفوعة ضده كتابيا؛
ب .يقدم المرخَص له المستندات التي تصف ادعاءات التعدي؛
ج .تتولى  Esriالمسؤولية وحدھا في الدفاع عن أي دعاوى أو الدخول في مفاوضات فيما يتعلق بالدفاع عن أية دعوى أو تسويتھا
د .يتعاون المرخص له بصورة معتدلة في الدفاع عن الدعوى وذلك بنا ًءا على طلب  Esriونفقتھا.
 8.2إذا ثبت تعدي البرامج أو  Online Servicesعلى براءة االختراع وحقوق النشر والطبع والعالمة التجارية وفقًا للقانون األمريكي ،تتحمل  Esriعلى نفقتھا
الخاصة )أ( رسوم الحصول على حقوق لكي يتمكن المرخص له من االستمرار في استخدام البرامج أو  Online Servicesأو )ب( تعديل عناصر البرامج أو
 Online Servicesالتي ثبت تعديھا مع االحتفاظ بوظائف البرامج المشابھة .إذا لم يتوافر الحل البديل التجاري بصورة معتدلة ،يتم إنھاء الترخيص وسوف يتوقف
المرخص له عن الوصول إلى  Online Servicesالتي تُحدث انتھاكات وإلغاء تثبيت العناصر التي ثبت تعديھا وإرجاعھا إلى  Esriوفي ھذه الحالة ووفقًا للقسم
 ،8.1سوف تتحمل  Esriالمسؤولية الكاملة عن تعويض المرخص له )أ( عن رسوم الترخيص المدفوعة من قبل المرخص له نظير العناصر التي ثبت تعديھا،
موزعة على أساس اإلھالك الثابت لمدة خمسة ) (5أعوام تبدأ من أول تاريخ للتسليم ،و)ب( عن التراخيص محددة المدة والصيانة واسترداد الجزء غير المستخدم
من األتعاب المدفوعة.
 8.3ال تتحمل  Esriمسؤولية الدفاع عن المرخص له أو سداد أية تكاليف ناجمة أو أضرار أو أتعاب المحاماة عن أية دعاوى أو مطالبات إلثبات التعدي المباشر أو
المساند إلى الحد الذي ينجم عن ) (1دمج البرامج أو  Online Servicesأو اتحادھا مع منتج أو عملية أو نظام ليس من منتجات  Esriولم تحدده في وثائقھا؛ )(2
التعديل المادي للبرامج أو  Online Servicesالذي يدخله أي شخص عدا  Esriأو المتعاقدين الفرعيين الذين يعملون بالنيابة عن Esri؛ ) (3أو استخدام البرامج
أو  Online Servicesبعد ورود التعديالت التي أحدثتھا  Esriلتجنب االنتھاكات أو االستخدام بعد أمر استرجاع المنتج الصادر من قبل  Esriبموجب
القسم 8.2.
 8.4ومما سبق يتضح التزام  Esriالكامل فيما يخص التعدي أو االدعاء بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للغير.
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المادة 9 -أحكام عامة
 9.1ستقبليةالتحديثات الم .سوف يتم ترخيص المنتجات الجديدة أو المحدثة أو تجديدات االشتراك بموجب شروط وأحكام الترخيص الخاص بـ  Esriالموجودة
على الرابط http://www.esri.com/legal/licensing/software-license.html.
 9.2لوائح الرقابة على الصادرات .وبموجب ھذه االتفاقية ،يقر المرخص له صراحة ويوافق على عدم قيامه بتصدير المنتجات أو إعادة تصديرھا أو نقلھا أو
إصدارھا كليًا أو جزئيًا إلى (أ )أي بلد تحظر الواليات المتحدة األمريكية التعامل التجاري معه؛ )ب( أي شخص من المواطنين المحددين على القائمة التابعة لوزارة
المالية األمريكية؛ )ج( أي شخص أو كيان مدرج على الئحة األشخاص أو الكيانات المرفوضة أو التي لم يتم التحقق منھا والتابعة لوزارة التجارة األمريكية؛ أو )د(
أي شخص أو كيان أو في داخل أي دولة حيث تنتھك مثل عملية التصدير تلك أو إعادة التصدير أو االستيراد لقوانين أو لوائح الرقابة على الصادرات/الواردات
األمريكية أو المحلية أو األخرى المعمول بھا ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،شروط إصدار/استيراد ترخيص أو اإلعفاء من الترخيص وأية تعديالت أو
إضافات تكميلية يتم إدخالھا على قوانين االستيراد/التصدير األمريكية من وقت آلخر.
 9.3الضرائب والمصاريف ورسوم الشحن .ال تقتصر رسوم الترخيص التي تفرض على المرخَص له ليست شاملة على أية ضرائب أو رسوم أو جميعھا بما في
ذلك على سبيل المثال ال الحصر ضريبة المبيعات أو ضريبة االستخدام أو ضريبة القيمة المضافة ) (VATوالرسوم الجمركية أو التعريفات ورسوم الشحن
والمناولة.
 9.4عدم التنازل الضمني .ال يجوز أن يتم تفسير أو تأخير من جانب أي طرف من أطراف اتفاقية الترخيص في تطبيق أي حكم من أحكام ھذه االتفاقية على أنه
تنازل عن أية حقوق لھذا الطرف أو في تطبيق أي حكم آخر.
 9.5انفصال أجزاء العقد .اتفقت األطراف على أنه في حالة بطالن أي حكم من أحكام ھذه االتفاقية أو عدم سريانه ألي سبب من األسباب ،يتم إصالح ھذا الحكم
فقط للدرجة الالزمة لتفعيل مضمون اللغة.
 9.6التنازل والنقل إلى الغير .ال يجوز للمرخَص له التنازل عن حقوقه أو الترخيص بھا من الباطن أو نقلھا أو إسناد التزاماته إلى الغير بموجب اتفاقية الترخيص
ھذه بدون موافقة كتابية مسبقة من Esriوالموزع التابع لھا ،وأية محاولة إلجراء ذلك دون موافقة تعد باطلة والغية .وتعتبر ھذه االتفاقية ملزمة للورثة المعنيين
والنواب عن أطراف اتفاقية الترخيص ھذه .وبالرغم من ذلك ،يجوز للمتعھد الحكومي بموجب العقد الحكومي الذي يقضي بتسليم المنتجات يجوز له التنازل عن
اتفاقية الترخيص ھذه والمنتجات المكتسبة للتسليم للعميل الحكومي التابع له بمجرد إرسال إخطار كتابي بذلك لـ  ،Esriشريطة قيام العميل الحكومي بالموافقة على
شروط اتفاقية الترخيص الحالية.
 9.7استمرار آثار األحكام .ال يتأثر العمل بأحكام المواد 2و 5و 6و 7و 8و  9من اتفاقية الترخيص ھذه بانتھاء أو إنھاء االتفاقية.
 9.8تعويضات منصفة .يوافق المرخَ ص له على أن أي خرق التفاقية الترخيص ھذه من جانب المرخَ ص له قد يؤدي إلى ضرر يتعذر إصالحه وأنه في حالة ھذا
الخرق -باإلضافة إلى جميع وأية أحكام أو تدابير قانونية ،تحتفظ  Esriبحق فرض عقوبة أو اتخاذ إجراء أو أية تعويضات منصفة أخرى في أية محكمة ذات
اختصاص قضائي بتلك األمور دون الحاجة إلى تقديم مستند أو إثبات يفيد وقوع الضرر باعتباره شرطًا للتعويض.
َ
المرخص له التابع للحكومة األمريكية .المنتجات ھي البنود التجارية التي يتم تنميتھا على حساب القطاع الخاص والتي تقدم إلى المرخص له بموجب اتفاقية
9.9
الترخيص ھذه .إذا كان المرخص له كيانًا أو متعاقدًا تابعًا لحكومة الواليات المتحدة ،فإن  Esriتقوم بترخيص المنتجات له وفقًا التفاقية الترخيص ھذه بموجب
 FAR Subparts 12.211/12.212أو  .DFARS Subpart 227.7202تعتبر بيانات  Esriو  Online Servicesمرخصة بموجب سياسة الجزء
227.7202نفسھا مثل برامج الكمبيوتر التجارية المتاحة للشراء بموجب  DFARS.تنظم حقوق الرخصة التجارية في اتفاقية الترخيص ھذه استخدام المرخص له
للبرمجيات أو إعادة إنتاجھا أو إفشائھا بشكل محكم .رمز مصدر برامج  Esriغير معلن كما أن جميع حقوق المنتجات محفوظة من قبل  Esriوالمرخصون
التابعون لھا .يجوز للمرخص له نقل البرامج إلى أي حكومة لديھا حق الترخيص وتمتلك وكالة لتسھيل أجھزة الكمبيوتر التي يتم تثبيت البرامج عليھا ونقلھا .في حالة
ما إذا رأت المحكمة أو المحكم أو لجنة التحكيم تمتع المرخص له بمزيد من الحقوق ألي جزء من المنتجات بموجب قانون المشتريات العامة ،فسوف تسري ھذه
الحقوق فقط على األجزاء المتضررة.
 9.10القانون الحاكم ،التحكيم
أ .إذا كان المرخَص لھم من المقيمين داخل الواليات المتحدة األمريكية وأراضيھا والمناطق المجاورة له .وتخضع اتفاقية الترخيص ھذه ويتم تفسيرھا وفقًا
لقوانين والية كاليفورنيا دون اإلشارة إلى مبادئ تنازع القوانين باستثناء قضايا الملكية الفكرية التي يتم االحتكام فيھا إلى القانون الفدرالي األمريكي .باستثناء ما
ھو منصوص عليه في القسم  ،9.8فإن أي نزاع ينشأ عن اتفاقية الترخيص ھذه أو فيما يتعلق بھا أو بخرقھا وال يمكن تسويته بالتفاوض يتم تسويته في النھاية
من خالل التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التجاري الخاصة بجمعية التحكيم األمريكية .ويجوز الحكم بقرار المحكم في النزاع المحال إليه في محكمة لھا نفس
االختصاص .وفي حالة ما إذا كنت أنت وكالة حكومية تابعة للواليات المتحدة ،فستخضع اتفاقية الترخيص ھذه ألحكام قانون حل النزاعات المتعلقة بالعقود
لسنة 1978وتعديالته ) ،( 41 USC 601–613بدالً من االحتكام إلى شروط التحكيم الواردة في ھذه الفقرة .ال تخضع اتفاقية الترخيص ھذه ألحكام ميثاق
األمم المتحدة الخاص بعقود البيع الدولي للبضائع حيث تم استثناء تطبيق ھذه األحكام على اتفاقية الترخيص بشكل صريح.
ب .جميع المرخَص لھم اآلخرون .باستثناء الجزء الوارد في القسم  ، 9.8أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق باتفاقية الترخيص ھذه أو خرقھا وال يمكن تسويته بالتفاوض،
يتم تسويته في المرحلة النھائية وفقًا لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة واحد ) (1من المحكمين يتم تعيينه وفقًا للقواعد المذكورة .وتكون لغة التحكيم
ھي اإلنجليزية .ويكون مكان التحكيم ھو موقع يتم االتفاق عليه .ال تخضع اتفاقية الترخيص ھذه ألحكام ميثاق األمم المتحدة الخاص بعقود البيع الدولي للبضائع
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حيث تم استثناء تطبيق ھذه األحكام على اتفاقية الترخيص بشكل صريح .وينبغي على كل طرف من األطراف المتنازعة بطلب من اآلخر توفير الشھود أو
الوثائق القانونية المتعلقة بموضوع النزاع ،لتقديمھا عند الطلب.
 9.11الصيانة .تتكون صيانة البرامج أو البيانات المؤھلة من تحديثات ومزايا أخرى مثل الدخول إلى الدعم الفني المحدد في سياسة  Esriأو الموزع التابع لھا
والخاصة بصيانة أكثر البرامج تطبيقا حاليًا.

 9.12المالحظات .يجوز لـ  Esriوبحرية استخدام أية مالحظات أو اقتراحات أو طلبات لتحسين المنتجات التي يقدمھا المرخص له إلى .Esri
 9.13براءات االختراع .ال يجوز للمرخص له السعي أو السماح ألي مستخدم آخر بالسعي ،لتسجيل براءة اختراع أو ما يشبه ذلك من الحقوق األخرى في جميع
أنحاء العالم ألية تقنيات أو خدمات تخص أو تتعلق بھا .وال يسري ھذا الحظر صراحة على براءات االختراع الخاصة ببرامج أو تقنيات المرخص له ما لم يتم ذكر
تقنيات أو خدمات  Esriأو أي جزء منھا في أي طلب تسجيل براءة اختراع أو أفضل ممارسة لالختراع أو ما شابه ذلك.
 9.14االتفاقية الكاملة .تمثل اتفاقية الترخيص ھذه بما في ذلك المستندات الملحقة كل العقد بين األطراف فيما يتعلق بموضوعھا وتحل محل كل عقود الترخيص
السابقة واالتفاقات والترتيبات بين األطراف فيما يتعلق بھا .تعتبر الشروط اإلضافية أو المتعارضة المنصوص عليھا في أي طلبات شراء أو الفواتير أو النماذج
القياسية األخرى من المستندات التي يتم تبادلھا أثناء عملية الطلب ،بخالف أوصاف المنتج وكميته وسعره وتعليمات توصيله تعتبر الغية وليس لھا أي تأثير .يجب
أن يكون أي تعديل أو تغيير يطرأ على اتفاقية الترخيص ھذه كتابيًا وموقعًا من الطرفين.

)E204 (Arabic

الصفحة  6من 6

09/06/2012

المستند القانوني رقم 1
نطاق االستخدام
)(E300 09/06/2012
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ملحق 1
شروط االستخدام
)(E300-1
يوضح ملحق شروط استخدام البرنامج )ملحق  (1شروط استخدام البرنامج ال ُمرخص له ،ويشتمل على اتفاقية الترخيص الرئيسية الحالية لل ُمرخص له ،إن وجدت،
أو اتفاقية الترخيص التي توجد في http://www.esri.com/legal/licensing/software-license.htmlكما ھو مطبق "اتفاقية الترخيص" الواردة في
المراجع .يحوز الملحق رقم 1على األولوية في الشروط المتعارضة في اتفاقية الترخيص.
SECTION 1—DEFINITIONS
يُمنح البرنامج أدنى أنواع التراخيص التالية الموضحة في عرض أسعار المبيعات أو طلب الشراء أو وثيقة أخرى تُعرف المنتجات التي يطلبھا ال ُمرخص له:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

"ترخيص االستخدام المتزامن " يقصد به ترخيص لتثبيت واستخدام البرنامج والبيانات والوثائق على أجھزة الكمبيوتر في شبكة ،ولكن ال يجوز أن
يتجاوز عدد المستخدمين المتزامنين عدد التراخيص المطلوبة شامالً تشغيل مثيالت تجاوز الفشل السلبية لترخيص االستخدام المتزامن في بيئة نظام
تشغيل منفصلة لدعم تجاوز الفشل المؤقت.
"ترخيص خادم النشر " ھو ترخيص يتيح للمرخص له تثبيت البرامج أو البيانات واستخدامھا ،إضافةً إلى أنه يقوم بتوفير حقوق ترخيص الخادم
المرحلي ،وذلك بھدف تقديم خدمات لعدة مستخدمين على الكمبيوتر نفسه أو على كمبيوتر آخر أو على عدد من أجھزة الكمبيوتر األخرى.
"ترخيص خادم التطوير " ھو ترخيص يتيح للمرخص له تثبيت البرامج واستخدامھا على جھاز كمبيوتر واحد لتصميم تطبيقات وإنشائھا ،بحيث تتفاعل
مع برامج الخادم أو تستخدمھا على النحو ال ُمبين بالوثائق.
"ترخيص االستخدام الفردي" ھو عبارة عن ترخيص يتيح للمرخص له السماح لمستخدم معتمد واحد فقط بتثبيت البرامج والبيانات والوثائق واستخدامھا
على جھاز كمبيوتر واحد بغرض استخدامھا من قِبل ھذا المستخدم على الكمبيوتر ال ُمثبت عليه البرامج .يجوز لل ُمرخص له السماح للمستخدم النھائي
المعتمد تثبيت نسخة ثانية لالستخدام الحصري من قِبَل ھذا المستخدم النھائي على كمبيوتر ثان طالما أنه يتم استخدام نسخة واحدة ) (1فقط من المنتج في
أي مرة واحدة .وال يجوز لمستخدم آخر استخدام المنتج بموجب الترخيص ذاته في الوقت نفسه وألي غرض آخر.
"ترخيص الخادم المرحلي "ھو ترخيص يُ َم ّكن المرخص له من استخدام البرامج وتثبيتھا باإلضافة إلى توفير حقوق ترخيص خادم التطوير وذلك
لألغراض التالية :اختبار قبول المستخدم ،واختبار األداء ،واختبار تحميل برامج األطراف الخارجية ،وإعداد مراحل لتحديثات بيانات تجارية جديدة،
واألنشطة التدريبية.
"ترخيص محدد المدة "ھو ترخيص أو حق الوصول الذي يتم منحه الستخدام منتج معين لفترة زمنية محددة )"فترة محددة"( أو على أساس االشتراك أو
عملية الشراء.
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مادة —2شروط استخدام برنامج معين
ما لم يُنص على غير ذلك في وثيقة الطلب ال ُمطبقة ،تتبع امتدادات البرنامج نفس مجال االستخدام الذي تم منحه للبرنامج المماثل .تخضع برنامج محددة لشروط
االستخدام الموضحة في المالحظات المشار إليھا باألسفل:
سطح المكتب
ُ مك ﱢود العنوان ) ،22ملحق ،2الملحوظة (7
ArcExplorer إصدارات جافا و 20 )Windowsالملحق ،2
الملحوظة (1
ArcGIS for Desktop اإلصدارات (Advancedأو Standard
أو )Basicفي (26أو الملحق  ،2الملحوظة ;1ملحق 2الملحوظة 6
20)ArcGIS Explorer Desktop ؛ الملحق  ،2المالحظة (1
(20)ArcGIS for AutoCAD 
ArcLogistics 
– )Desktopالملحق  ،2الملحوظة ;1الملحق  ،2الملحوظة (2
– استخدام 20; 46 )ArcGIS Onlineالملحق  ،2الملحوظة (1
– 20; 46 )ArcGIS for Serverاستخدام
الملحق  ،2الملحوظة (1
– 46; )Navigatorالملحق  ،2الملحوظة 1
;الملحق  ،2الملحوظة (2
12; 13; )ArcPad الملحق  ،2الملحوظة ;1الملحق  ،2الملحوظة (2
20; )ArcReader الملحق  ،2الملحوظة (1
ArcView 3.x و )Extensions (17
)Esri Business Analyst الملحق ،2الملحوظة ;1الملحق، 2
الملحوظة (4
)Esri Maps for Office الملحق  ،2الملحوظة (1
20; ) Sourcebook•America الملحق  ،2الملحوظة (8
الخادم
ArcGIS for Server 
– مجموعة العمل ) ;8; 9; 28; 29; 30; 32; 38; 39الملحق ،2
الملحوظة ;1الملحق  ،2الملحوظة (6
– 8; 9; 27; 31; 38; 39; )Enterpriseالملحق  ،1الملحوظة ;1
الملحق  ،2الملحوظة (6
–  ،10) Cloud Bundleالملحق 3ــــ مصطلحات شائعة(
ArcGIS for Server Extensions 
– 8; )ArcGIS for INSPIREالملحق  ،2الملحوظة (1








Esri Business Analyst Server
– مجموعة العمل ) ;8; 9; 28; 29; 30; 31; 39الملحق ،2
الملحوظة ;1الملحق  ،2الملحوظة (4
– 8; 9; 27; 31; 39; )Enterpriseالملحق  ،2الملحوظة 1
;الملحق  ،2الملحوظة (4
31; 61; 62; )Portal for ArcGISالملحق  ،2الملحوظة (1
)Esri Tracking Server (31
(53)Esri Maps for IBM Cognos
)Esri Maps for SharePointالملحق  ،2الملحوظة (1

أدوات المطور
ArcGIS Runtime SDK for iOS أو Windows Phoneأو
Windows Mobileأو 16; )Androidالملحق  ،2الملحوظة (1
ArcGIS Engine Developer Kit والملحقات ) 16و 22و(26
ArcGIS Engine for Windows/Linux والملحقات ) ;15; 22
;26الملحق  ،2الملحوظة ;1الملحق  ،2الملحوظة (6
)ArcGIS for iOS الملحق  ،2الملحوظة (1
15; 54; ) ArcGIS for Windows Mobile Deployments 
الملحق  ،2الملحوظة (1
18; 59; ) ArcGIS Runtime الملحق  ،2الملحوظة (1
16; 60; ) ArcGIS Runtime SDK الملحق  ،2الملحوظة (1
) ArcGIS Web Mapping يشمل ArcGIS API for
ArcGIS ،ArcGIS API for Flex ،JavaScript/HTML5
(ArcGIS API for WPF ،API for Microsoft Silverlight
)66 ،64 ،16 ،15الملحق  ،2ملحوظة (1
) Esri Business Analyst Server Developer الملحق ،2
الملحوظة ;1الملحق  ،2الملحوظة (4
Esri Developer Network (EDN) Software و Online
Servicesو 24; 26; ) Dataالملحق  ،2الملحوظة ;1الملحق ،2
الملحوظة (6
(47)Esri File Geodatabase API 

مالحظات
1–7.
8.
9.
10.

11.
12.

تم االحتفاظ به.
يجوز نسخ أدوات إدارة البرامج وإعادة توزيعھا في كل مكان بشركة المرخص له.
يجوز نسخ أدوات إدارة ArcGIS for Serverالمطورة من قِ َبل المستخدم في كل مكان بشركة المرخص له ،إال أنه ال يجوز نسخ تطبيق
) ArcCatalogالموجود في .(ArcGIS for Desktop
يُقدم ال ُمرخص له المعلومات أو المواد المتعلقة بالمحتوى (بما في ذلك ً
نسخا في أي تطبيقات من جانب العميل )المطلوبة للتحقق من التزام ال ُمرخص له
باتفاقية الترخيص .تراقب  Esriالواجھات الخارجية )مثل البوابات اإللكترونية( لمحتوى ال ُمرخص له للتحقق من التزامه باتفاقية الترخيص .ال يحجب
ال ُمرخص له أو يتدخل في ھذه المراقبة ،إال أنه يستخدم تقنية التشفير أو جدران الحماية للمساعدة في الحفاظ على سرية المحتوى .يتعاون ال ُمرخص له
بقدر
كاف مع  Esriلتحديد مصدر المشكالت التي تحدث في خدمات مجموعة النظراء التي تتعلق بمحتوى ال ُمرخص له أو أي مواد للمستخدم النھائي
ٍ
يتحكم بھا ال ُمرخص له.
تم االحتفاظ به.
يتم ترخيص البرامج ألغراض التنقل فقط عند االستخدام مع برنامج .ArcLogistics
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13.
14.
15.
16.

يقصد بمصطلح "الترخيص ثنائي االستخدام " أنه يجوز تثبيت البرامج على كمبيوتر مكتبي واستخدامه في الوقت نفسه مع مساعد رقمي شخصي
) (PDAأو كمبيوتر محمول ،وذلك طالما أن مستخد ًما واحدًا ) (1ھو الذي استخدم البرامج في مرة واحدة.
تم االحتفاظ به.
تم الترخيص كترخيص نشر .قد تخضع تراخيص النشر لتطبيق )تطبيقات( اإلنترنت إلى رسوم ترخيص إضافية.
يجوز للمرخص له تقديم التطبيقات إلى المرخصين لھم الفرعيين شريطة استخدام ال ُمرخص له التفاقية ترخيص فرعي مكتوبة تحمي كافة حقوق Esriفي
البرامج والبيانات و  Online Servicesوالوثائق الخاصة بھا إلى نفس الحد الذي تنص عليه اتفاقية ترخيص بما في ذلك الشروط التالية على سبيل
المثال ال الحصر:
أ .ال يجوز للمرخص له الفرعي إجراء ھندسة عكسية لبرامج  Esriأو البيانات أو  Online Servicesأو الوثائق أو إلغاء تجميعھا أو فكھا،
إال في حدود ما يسمح به القانون المعمول به ،أو نسخھا لالستخدام التجاري أو تحويل ملكيتھا أو التنازل عن حقوقھا بموجب الترخيص
الممنوح؛
ب .يجوز للمرخص له الفرعي استخدام البرامج أو  Dataأو  Online Servicesأو  ،Documentationكليًا أو جزئيًا ،على نحو منفصل
عن التطبيق التنفيذي للمرخص له
ج .يتم إعادة توزيع الطرف الخارجي المستقل أو المكونات المطلوبة بموجب تصريح من المالك أو المؤلف.

17.
18.
19.
20.

يمكن أن تخضع التطبيقات لرسوم نشر مستحقة لـ  Esri.اتصل بـ  Esriأو بالموزع الخاص بالمرخص له للحصول على التفاصيل.
يجوز للمرخص له استخدام برامج  Business Objects Crystal Reportsفقط مع برامج ArcView 3.xالتي يتعين وجودھا معھا والخاضعة
التفاقية الترخيص الخاصة بـ  Crystal Reportsالمتوفرة على الوسائط .ال يجوز للمرخص له استخدام برنامج تطبيقي أو نظام بھدف التخزين المؤقت
لطلبات التقارير أو وضعھا في قائمة انتظار.
تم الترخيص كترخيص نشر .يخصص ترخيص النشر لكل تطبيق على حدة وكل كمبيوتر على حدة .ال يجوز استخدام تراخيص النشر على اإلنترنت أو
نشر الخادم .قد تخضع تراخيص النشر لتطبيق )تطبيقات( سطح المكتب إلى دفع رسوم ترخيص إضافية.
تم االحتفاظ به.
يجوز للمرخص له إعادة إنتاج البرنامج ونشره شريطة حدوث جميع ما يلي:
أ .إعادة إنتاج البرنامج وانتشاره في مجمله؛
ب .وجود اتفاقية ترخيص مرفقة بكل نسخة من البرنامج والتي تحمي البرنامج إلى الحد نفسه الذي توفره اتفاقية الترخيص ،مع موافقة المستلم
على االلتزام بشروط اتفاقية الترخيص وبنودھا؛
ج .إعادة إنتاج جميع إشارات/إشعارات حقوق الطبع والنشر والعالمات التجارية؛
د .ال توجد تكلفة أو رسوم مستحقة على استخدام البرامج.

21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

تم االحتفاظ به.
أ .ال يجوز استخدام تراخيص  ArcGIS Engine for Windows/Linuxبغرض تطوير اإلنترنت والخادم ونشرھا؛
ب .يجب على المستخدم ترخيص إما برامج ArcGIS Engine for Windows/Linuxأو برامج )ArcGIS for Desktopأساسى أو قياسي أو
متقدم( للحصول على الحق في تشغيل تطبيق ArcGIS Engineعلى كمبيوتر واحد )(1فقط
ج .ال يجوز استخدام امتدادات  ArcGIS Engine for Windows/Linuxمع برامج  ArcGIS for Desktopلتشغيل تطبيقات ArcGIS
 Engine.يمكن أن يكون لدى مستخدم واحد عدة تطبيقات مثبتة على كمبيوتر ) (1فقط بغرض االستخدام بواسطة ھذا المستخدم فحسب.
تم االحتفاظ به.
يجوز استخدام برامج  EDNوخدمات الويب والبيانات بواسطة مطور )واحد( فقط محدد لكل اشتراك ألغراض البحث والتطوير واالختبار وتوضيح
نموذج التطبيق األولي .يمكن استخدام برامج الخادم وبيانات  EDNوتثبيتھا على عدد من أجھزة الكمبيوتر بغرض استخدامھا من قبل أي مطور EDN
محدد .تضمين اشتراكات  ArcGIS Onlineمع  EDNالمتقدم حسبما تسمح به شروط االستخدام في الملحق  ،3ملحق .Online Services
تم االحتفاظ به.
قاعدة البيانات الجغرافية التابع لبرنامج  ArcSDE Personal Editionمقيدة بحجم )(10عشرة جيجا بايت من بيانات المرخص له
ال يجوز نشر برنامج ArcGIS for Server Web ADF Runtimeعلى نحو مستقل عن تكوين  ArcGIS for Server Enterpriseالخاصة
بالمرخص له.
االستخدام على عشرة ) (10مستخدمين متزامنين لتطبيقات أخرى بخالف تطبيقات  .ArcGIS for Serverيتضمن ھذا التقييد برامج ArcGIS for
 Desktopوبرامج  ArcGIS Engineوتطبيقات األطراف الخارجية التي تتصل مباشرةً بقاعدة بيانات  ArcGIS for Serverالجغرافية .ليست
ھناك أية قيود على عدد االتصاالت من تطبيقات الويب.
يمكن استخدام البرامج فقط مع إصدار  SQL Server Expressالمدعوم .يتم سرد اإلصدارات المعتمدة مع متطلبات النظام للمنتج على موقع ويب
.Esri
يقتصر االستخدام بحد أقصى عشرة )(10جيجا بايت من بيانات المرخص له.
يجوز للمرخص له إجراء عملية )عمليات( تثبيت البرامج المتكررة الخاصة بعمليات تجاوز الفشل إال أنه يمكن تشغيل البرامج المتكررة فقط أثناء فترات
عدم تشغيل الموقع الرئيسي .يلزم إبقاء عمليات تثبيت البرامج المتكررة غير نشطة إال في حالة صيانة النظام وتحديث قواعد البيانات ،بينما يكون الموقع
الرئيسي أو أي موقع أخر متكرر قيد التشغيل.
ال يسمح بتثبيت البرامج المتكررة لعمليات تجاوز الفشل.
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33–37.
38.

39.
40–45.
46.
47.
48–52.
53.

54.
55–58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

تم االحتفاظ به.
ال يجوز استخدام ملحق ArcGIS 3D Analyst for Serverالمرفق مع ) ArcGIS for Serverمجموعة العمل أو المؤسسة( إال بغرض إنشاء
ذاكرة )ذاكرات( تخزين مؤقت عامة للبيانات أو نشر مستند مجسم مثل  .ArcGIS Globe Serviceال يجوز استخدام برامج ملحق ArcGIS 3D
Analyst for Serverعلى أي نحو آخر مع .ArcGIS for Server Standard
غير مسموح باستخدام أي وظيفة تحرير مرفقة مع ArcGIS for Serverمع ) ArcGIS for Server Basicمجموعة العمل أو المؤسسة(.
تم االحتفاظ به.
يجب أال يتبع المرخص له أي اقتراحات لمسارات قد تبدو خطرة أو غير آمنة أو غير قانونية .يتحمل المرخص له كل مخاطر استخدام برامج التنقل
الموجودة.
يجوز للمرخص له تطوير البرامج أو تطبيقات الويب وتوزيعھا والتي تستخدم  Esri File Geodatabase APIلمستخدمي المرخص له النھائيين.
تم االحتفاظ به.
يقوم ذلك بترخيص التثبيت واستخدام كمية كافية من حاالت  ArcGIS for Server Enterprise Standardألغراض التواصل المتكامل بين خدمات
خريطة  ArcGIS for Serverالخاصة بـ  Esriوحزم بيانات  IBM Cognos.وال يجوز استخدام ArcGIS for Server Enterprise
Standardعلى أي نحو آخر  .وال يجوز استخدام ArcGIS for Server Enterprise Standardعلى أي نحو آخر.
تم ترخيص  ArcGIS for Windows Mobileباستخدام ) ArcGIS for Server Advancedالمؤسسية أو مجموعة العمل( و ArcGIS for
) Desktopالمتقدم والقياسي واألساسي( وتطبيقات .ArcGIS Engine
تم االحتفاظ به.
يجوز للمرخص له تطوير عدد غير محدود من التطبيقات على جھاز كمبيوتر واحد وتسليم التطبيقات للمستخدمين بحد يصل إلى عدد تراخيص النشر
التي تم شراؤھا.
أ .لن يتم استخدام تراخيص  ArcGIS Runtime SDKبغرض تطوير اإلنترنت أو الخادم؛
ب .يجب على المستخدم النھائي شراء تطبيق برنامج يشتمل على ترخيص  ArcGIS Runtimeللحصول على حق تشغيل تطبيق ArcGIS
Runtimeعلى جھاز كمبيوتر واحد )(1
ج .يجب على عمالء منشئي التطبيقات لالستخدام الداخلي لديھم شراء تراخيص  ArcGIS Runtimeلكل تطبيق منشور يتضمن ArcGIS
 .Runtimeيجوز لمستخدم واحد أن يكون لديه العديد من تطبيقات  ArcGIS Runtimeالمرخصة مثبتة على جھاز كمبيوتر واحد ) ،(1بحيث
يكون كل تطبيق عملية نشر مستقلة من .ArcGIS Runtime
 Oracleھو طرف آخر مستفيد من حقوق  Esriطبقًا لـ اتفاقية ترخيص  Esriفيما يتعلق بالبرنامج ولكن ليس وثيقة مجموعة وال تتحمل أية التزامات
بموجب ھذه االتفاقية.
تحتفظ شركة  Esriومرخصوھا بحق إجراء مراجعة الستخدام مرخصي البرنامج .سيقوم المرخص له بتوفير مساعدة معقولة والحصول على
المعلومات الخاصة باستخدام المرخص له للبرنامج .يجوز ذكر نتائج المراجعة لمرخصي  Esri.تدفع رسوم التطوير الزائد أو االستخدام الزائد في
غضون ثالثين ) (30يو ًما من تاريخ الفاتورة.
تم االحتفاظ به.
فيما يخص تطبيقات الويب ،ال يجوز للمرخص استخدام ھذا المنتج بشكل مستقل عن منتج أو منتجات Esriاألخرى.
تم االحتفاظ به.
فيما يخص تطبيقات سطح المكتب أو  ،SharePointيتم الترخيص لكل منظمة .ألغراض ھذا الترخيص تكون المنظمة مساوية لمعرف النطاق الرئيسي
الفريد المسجل .المجال ھو اسم مجال إنترنت مسجّل باسم مجال .على سبيل المثال ،في  ،example.com ،example.comھي معرف النطاق
الرئيسي الفريد المسجل .وعلى نحو مماثل ،في  ،example.com.xxفإن xxھو رمز الدولة المسجل و example.com.xxھو معرف النطاق
الرئيسي الفريد المسجل .يمكن استخدام تطبيقات سطح المكتب من قبل أي موظف بأي شركة لھا معرف نطاق رئيسي فريد مسجل .وال يوجد حد لعدد
التطبيقات التي يمكن إنشاؤھا ونشرھا في إحدى المنظمات.
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الملحق 2
بيانات شروط االستخدام
)(E300-2
يوضح ملحق شروط استخدام البيانات ھذا "(الملحق )"2شروط االستخدام الخاصة بالمرخص له للبيانات ويتضمن اتفاقية الترخيص ،إذا وجد ،أو اتفاقية الترخيص
الموجودة على ( http://www.esri.com/legal/licensing/software-license.htmlكقابلة للتطبيق" ،اتفاقية الترخيص)" ،التي تم تضمينھا من قبل المرجع .
يحوز الملحق رقم 2على األولوية في الشروط المتعارضة في اتفاقية الترخيص .تحتفظ Esriلنفسھا بالحق في تعديل شروط استخدام البيانات االستخدام المشار إليه
أدناه في أي وقت .يجوز للمرخص له إلغاء االشتراك شريطة تقديم إخطار كتابي إلى Esriأو التوقف عن استخدام البيانات ،حسبما يقتضي األمر .إذا استمر
المرخص له في استخدام البيانات ،فسيتم اعتباره موافقًا على التعديل ذي الصلة .شروط استخدام البيانات موضحة في المالحظات المشار إليھا باألسفل:








بيانات )ArcGIS Online (1
)StreetMap Premium for ArcGIS (2
)StreetMap Premium for Windows Mobile (2
)StreetMap Premium for ArcPad (2
بيانات ( 2)ArcLogistics
(3)Data Appliance for ArcGIS
)Business Analyst/Location Analytics Data (4, 10

 بيانات الخرائط والمستھلكين والعمل )"بيانات "(10، 5) "Esri





)Data and Maps for ArcGIS (6
بيانات (10،7)Address Coder
بيانات (10،8) Sourcebook•America
بيانات )Esri MapStudio (9

مالحظات
1.

بيانات  ArcGIS Online:ھي برامج و  Online Servicesتشير إلى ھذه المذكرة والتي تمكن الوصول إلى بيانات  .ArcGIS Onlineتتوفر ArcGIS
 Online Dataفي االستخدام بالتزامن مع االستخدام الموثق الخاص بالمرخص له لبرامج  Esriو .Online Servicesويجوز للمرخص له استخدام
بيانات ArcGIS Onlineللوصول كما ھو مسموح به وفقًا لشروط عناوين  URLالمشار إليھا أدناه:
أ .تخضع بيانات NAVTEQلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf.
ب .تخضع بيانات Atlas/TomTomلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/j9792
-teleatlas_use_data.pdf.
ج .تخضع بيانات i-cubedلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
د .تخضع بيانات  Microsoft Bing Mapsلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/e-802-bing
-mapsvcs.pdf.
ھـ .تخضع بيانات  BODC bathymetryلشروط االستخدام الموجودة في https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery
/gebco/terms_of_use/.

2.

StreetMap ،StreetMap Premium for ArcGIS:StreetMap Premium for ArcGIS for Windows Mobile ArcLogistics Data
Premium for ArcPadيجوز استخدام بيانات StreetMap Premiumألغراض رسم الخرائط والترميز الجغرافي والتوجيه لمركبة واحدة ذات الصلة
إال أنھا غير مرخصة للتوجيه الحيوي .فعلى سبيل المثال ،ال يجوز استخدام بيانات  StreetMap Premiumلتنبيه مستخدم حيال أية تحركات قادمة )مثل
تحذير من دوران قادم( أو إليجاد طريق بديل إذا لم يتم االنتباه ألحد الدورانات .ال يجوز استخدام بيانات  StreetMap Premiumإلجراء مزامنة توجيه
لمركبات متعددة .يجوز فقط استخدام البيانات المكتسبة لالستخدام مع ArcGIS for Desktopأو ArcGIS for Serverأو ArcPadأو برنامج
 ArcLogisticsمع المنتج الذي اكتسب البيانات ،وال يجوز استخدامه مع أي منتج آخر .يتم ترخيص بيانات StreetMap for Windows Mobile
لالستخدام فقط على أجھزة الھاتف الجوال أو جنبًا إلى جنب مع  ArcGISلتطبيقات الھاتف الجوال .قد تتضمن البيانات بيانات من أي من المصادر التالية:
أ .تخضع بيانات  NAVTEQلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf.
ب .تخضع بيانات  Atlas/TomTomلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/j9792
-teleatlas_use_data.pdf.

3.

 Data Appliance for ArcGIS:تخضع البيانات المزودة مع جھاز البيانات لشروط االستخدام اإلضافية التالية:
أ .يجوز للمرخص له استخدام بيانات أمريكا الشمالية مع مجموعة من بيانات  Data Appliance for ArcGISألمريكا الشمالية .ويسري ھذا
التقييد على خريطة شوارع كبيرة المقياس )على سبيل المثال ،مستويات المقياس أقل من  (1:100000وطبقة النقل وطبقة الحدود واألماكن
وصور بمستوى دقة واحد ) (1متر أو أكبر مضمنة في مجموعة  USA.وال يسري ھذا التقييد على الخرائط صغيرة المقياس )مستويات المقياس
أكبر من  (1:100,000المتوفرة في  World Collectionوالمخصصة بغرض العرض على مستويات مقاييس الرسم العالمية واإلقليمية.
ب .تخضع بيانات  NAVTEQلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf.
ج .تخضع بيانات  Atlas/TomTomلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/j9792
-teleatlas_use_data.pdf.
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د .تخضع بيانات i-cubedلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
ھـ .تخضع بيانات BODC bathymetryلشروط االستخدام الموجودة في https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery
/gebco/terms_of_use/.
4.

بيانات  ،Business Analystبيانات  Location Analyticsيتم إتاحة بيانات Business Analystمع Business Analystلـ ) Esriالخادم ،سطح
المكتب( أو الوصول من خالل  Business Analyst Onlineو .Community Analystويتم الوصول إلى بيانات  Location Analyticمن خالل
 Business Analyst Online APIو  Community Analyst APIو  .Location Analytics APIوتخضع البيانات لشروط االستخدام اإلضافية
التالية:
أ .يتم توفير البيانات للعمل الداخلي الخاص بالمرخص له المستخدم في االتصال ببرنامج االستخدام الموثق الخاص بالمرخص له .تتقيد بيانات
 Business Analystمن حيث االستخدام فھي ال تستخدم إال مع امتداد  Business Analystالمعتبر .يتم تقييد بيانات Location Analytic
من حيث االستخدام باالرتباط مع  Business Analyst Online APIو  Community Analyst APIو .Location Analytics API
في حالة قيام المرخص له بطلب ترخيص لـ Esri Business Analystأو ) Business Analystاإلصدار الكندي( أو Business Analyst
 Online APIو  Community Analyst APIو  Location Analytics APIمع مجموعة فرعية من مجموعة البيانات الوطنية )مثل،
المنطقة والوالية والمحلي( ،يجوز له استخدام المجموعة الفرعية المرخصة فقط ،وليس أي جزء آخر من مجموعة البيانات الوطنية.
ب .استخدام المرخص له لبيانات اإلصدار الكندي مع ) Business Analystخادم ،سطح مكتب( أو  Business Analyst Online APIأو
 Community Analyst APIأو Location Analytics APIلقيود بيانات ) Esri Business Analystاإلصدار الكندي(.
ج .تخضع بيانات Infogroupلشروط االستخدام التالية :تعنى "المستخدمين "المستخدمين النھائيين من برامج Esri.ويمنع منعًا باتًا استخدام أية
قاعدة بيانات Infogroupغير مصرح بھا صراحة في اتفاقية الترخيص ھذه .دون الحد من عمومية ما تقدم ،يتم منع المستخدمين صراحة من
مزاولة ما يلي )أ( مشاركة العالمات التجارية أو حتى تقديم المنتج أو الخدمة نيابة عن أي طرف خارجي؛ )ب( منح ترخيص فرعي أو إعادة بيع
قاعدة بيانات Infogroup؛ )ج( استخدام قاعدة البيانات  Infogroupأو السماح ألطراف خارجية باستخدامھا بغرض تجميع أية قائمة بريدية أو
دالئل جغرافية أو تجارية أو أدلة عملية أو أدلة مبوبة أو إعالنات مبوبة أو مجموعة أخرى من المعلومات التي يتم بيعھا أو تأجيرھا أو نشرھا أو
تجھيزھا بأي شكل من األشكال التي قدمت إلى طرف خارجي أو تعزيز كل ما تقدم أو التحقق من صحته أو استكماله أو اإلضافة إليه أو الحذف
منه؛( د )استخدام قاعدة بيانات Infogroupفي أية خدمة أو منتج غير مرخص على وجه التحديد في اتفاقية الترخيص ھذه أو التي تقدم من خالل
أي طرف خارجي؛ )ھـ( تفكيك قاعدة بيانات Infogroupأو أي جزء منھا أو إلغاء تجميعھا أو عكس ھندستھا أو تعديلھا أو حتى تغييرھا دون
موافقة كتابية مسبقة من  ،Infogroupعلى أن يتم منح ھذه الموافقة أو حجبھا بمحض حرية تصرف Infogroupفقط؛ أو )(viاستخدام قاعدة
بيانات  Infogroupألية أغراض خاصة بالتسويق المباشر.
د .تخضع بيانات NAVTEQلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf.
ھـ .تخضع بيانات Atlas/TomTomلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/j9792
-teleatlas_use_data.pdf.

5.
6.

بيانات الخرائط والمستھلك والعمل )"بيانات " :(Esriتتضمن فئة البيانات الحالية مجموعة بيانات تجزئة الخرائط والمستھلك والعمل .تخضع لبنود اتفاقية
الترخيص وللملحق  ،2يجوز للمرخص له استخدام بيانات  Esriألي من أغراض العمل.
Data and Maps for ArcGIS:تتوفر البيانات للمستخدمين المرخص لھم من ArcGIS for Desktopو ArcGIS for Server

و .ArcGIS Onlineقد يتم تقديم  Data and Maps for ArcGISى االستخدام الموثقلالستخدام فقط باإلضافة إل لـ ArcGIS
for Desktopو ArcGIS for Serverو .ArcGIS Online
أ .يجوز للمرخص له إعادة توزيع البيانات على النحو المبين في "مصفوفة حقوق إعادة التوزيع " Redistribution Rights Matrixالمتوفرة
على موقع الويب  ،http://www.esri.com/legal/licensing/redistribution-rights.htmlفي نظام التعليمات أو في ملفات البيانات
الوصفية المدعومة ،الخاضعة لمتطلبات البيانات الجدولية المحددة الخاصة بمجموعة البيانات التي يتم الوصول إليھا ومواصفاتھا.
ب .يجوز استخدام بيانات StreetMapألغراض رسم الخرائط والترميز الجغرافي والتوجيه ،إال أنھا غير مرخصة ألغراض التوجيه الديناميكي .
فعلى سبيل المثال ،ال يجوز استخدام  StreetMap USAلتنبيه مستخدم حيال تحركات قادمة )مثل تحذير من دوران قادم( أو إليجاد طريق بديل
إذا لم يتم االنتباه ألحد الدورانات.
7.
8.
9.

بيانات  Address Coder:تم تضمين ھذه البيانات مع  Address Coderويتم توفير البيانات للعمل الداخلي الخاص بالمرخص له المستخدم في االتصال
ببرنامج االستخدام الموثق الخاص بالمرخص له في .Address Coder
بيانات  Sourcebook•America .يتم توفير البيانات للعمل الداخلي الخاص بالمرخص له المستخدم في االتصال ببرنامج االستخدام الموثق الخاص
بالمرخص له في Sourcebook•America.
بيانات  :Esri MapStudioيخضع استخدام ھذه البيانات لشروط وبنود االستخدام التالية:
أ.

)E300 (Arabic

تخضع بيانات NAVTEQلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/j9791-navteq_use_data.pdf.

الصفحة  6من 13

09/06/2012

ب .تخضع بيانات Atlas/TomTomلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/j9792
-teleatlas_use_data.pdf.
ج .تخضع بيانات i-cubedلشروط االستخدام في http://www.esri.com/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
د .تخضع بيانات Infogroupلشروط االستخدام التالية :تعنى "المستخدمين "المستخدمين النھائيين من برامج Esri.ويمنع منعًا باتًا استخدام أية
قاعدة بيانات Infogroupغير مصرح بھا صراحة في اتفاقية الترخيص ھذه .دون الحد من عمومية ما تقدم ،يتم منع المستخدمين صراحة من
مزاولة ما يلي )أ( مشاركة العالمات التجارية أو حتى تقديم المنتج أو الخدمة نيابة عن أي طرف خارجي؛ )ب( منح ترخيص فرعي أو إعادة بيع
قاعدة بيانات Infogroup؛ )ج( استخدام قاعدة البيانات Infogroupأو السماح ألطراف خارجية باستخدامھا بغرض تجميع أية قائمة بريدية أو
دالئل جغرافية أو تجارية أو أدلة عملية أو أدلة مبوبة أو إعالنات مبوبة أو مجموعة أخرى من المعلومات التي يتم بيعھا أو تأجيرھا أو نشرھا أو
تجھيزھا بأي شكل من األشكال التي قدمت إلى طرف خارجي أو تعزيز كل ما تقدم أو التحقق من صحته أو استكماله أو اإلضافة إليه أو الحذف
منه؛ )د( استخدام قاعدة بيانات Infogroupفي أية خدمة أو منتج غير مرخص على وجه التحديد في اتفاقية الترخيص ھذه أو التي تقدم من خالل
أي طرف خارجي؛ )ھـ( تفكيك قاعدة بيانات  Infogroupأو أي جزء منھا أو إلغاء تجميعھا أو عكس ھندستھا أو تعديلھا أو حتى تغييرھا دون
موافقة كتابية مسبقة من  ،Infogroupعلى أن يتم منح ھذه الموافقة أو حجبھا بمحض حرية تصرف  Infogroupفقط؛ أو )(viاستخدام قاعدة
بيانات Infogroupألية أغراض خاصة بالتسويق المباشر.
 10.يجوز للمرخص له تضمين البيانات بتنسيق للقراءة فقط )"النواتج"( في حزم العرض التقديمي أو الدراسات التسويقية أو التقارير األخرى أو المستندات التي تم
إعدادھا لألطراف الثالثة .ال يجوز للمرخص له توزيع التقارير على أساس مستقل.
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الملحق 3
ملحق Online Services
)(E300-3
يوضح ملحق ") Online Servicesملحق " (3شروط استخدام  Online Servicesالمرخص له ويشتمل على اتفاقية الترخيص الرئيسية الحالية للمرخص له،
إن وجدت ) http://www.esri.com/legal/licensing/software-license.htmlكما ھو مطبق في "اتفاقية الترخيص"( الواردة في المراجع .يحوز الملحق
رقم 3على األولوية في الشروط المتعارضة في اتفاقية الترخيص .وتحتفظ  Esriلنفسھا بالحق في تحديث الشروط من وقت آلخر .ويحتوي القسم 1من المحلق 3
ھذا على الشروط القابلة للتطبيق على جميع Online Services؛ كما يحتوي القسم 2على الشروط العامة القابلة للتطبيق على  Online Servicesالمحددة.
القسم —1مصطلحات شائعة في استخدام ONLINE SERVICES
المادة –1التعريفات
إضافة إلى التعريفات المتوفرة في اتفاقية الترخيص ،تنطبق التعريفات التالية على ھذا الملحق 3:
أ.
ب.
ج.
د.
ھـ.
و.
ز.
ح.

أ.
ك.

تعني ""APIواجھة برمجة التطبيقات.
تعني  "ArcGIS Website" http://www.arcgis.comوأية مواقع ويب ذات صلة أو تالية.
يعني "المحتوى "البيانات والصور والصور الفوتوغرافية والرسوم المتحركة والفيديو والصوت والنصوص والخرائط وقواعد البيانات ونماذج البيانات
وجداول البيانات وواجھات المستخدم وتطبيقات البرمجيات وأدوات المطور.
تعني "أدوات المطور " مجموعات أدوات تطوير البرامج ) (SDKوواجھات APIومكتبات البرامج ونماذج الكود وغيرھا من الموارد.
تعني "المستخدمون المحددون باالسم" الموظفين العاملين لدى المرخص له أو وكالئه أو مستشاريه أو المتعاقدين لديه؛ أو ،لحسابات التعليم ،الطالب
المسجلين الذي يجيز المرخص له وصولھم إلى  Online Servicesلمنفعة المرخص له حصريًا من خالل حسابه على  ،ArcGIS Onlineوالتي
ترتبط بشكل واضح فريد من نوعه ،وأسماء المستخدمين الفرديين وكلمات المرور.
"المحتوى عبر اإلنترنت "ھو المحتوى المستضاف أو المقدم من قِبل  Esriباعتباره جز ًءا من  ،Online Servicesبما فيھا أية "خدمات خرائط "و
"خدمات مھام "و "خدمات صور" و "أدوات المطور" وباستثناء المحتوى المقدم من أية أطراف خارجية والذي يمكن للمرخص له الوصول إليه من
خالل Online Services.
تعني "مكونات خدمة " كل العناصر التالية : Online Servicesأو المحتوى عبر اإلنترنت أو موقع ويب ArcGISأو أدوات المطور أو وثائق أو ما
يتصل بھا من مواد.
يعني "المحتوى الخاص بالمرخص له " أي محتوى قام المرخص له أو المستخدمون المحددون باسمه بإرساله إلى  Esriباإلضافة إلى استخدام
المرخص له لـ  ،Online Servicesوأية نتائج مترتبة على استخدام المحتوى الخاص به مع  ،Online Servicesوأية تطبيقات يقوم المرخص له
بإنشائھا مع أدوات المطور ونشرھا مع  Online Services.يستثني محتوى المرخص له أي تعليقات أو اقتراحات أو طلبات لتحسين المنتجات التي
يوفرھا المرخص له إلى .Esri
يعني "تطبيق القيمة المضافة " التطبيق الذي يستخدم أدوات المطور و  Online Servicesويتضمن المعالم غير الموجودة في .Online Services
" "Web Servicesكمستخدم حالي في اتفاقية الترخيص ،تعني  Online Servicesوأي محتوى تم تسليمه من قبل .Online Services

المادة  2 -استخدام ONLINE SERVICES
 2.1ترخيص  Online Services.تمنح  Esriالمرخص له ترخيصًا شخصيًا وغير حصري وغير قابل للنقل في جميع أنحاء العالم للوصول إلى Online
 Servicesواستخدامھا كما ھو مبين في وثائق الطلبات المعمول بھا ) (1التي تم سداد رسوم الترخيص المعمول بھا لھا (2) ،لالستخدام الداخلي لدى المرخص له
ولدى مستخدميه المحددين باالسم ،و ) (3طبقًا التفاقية الترخيص ھذه والتھيئة المرخصة على الملف باعتباره موثوقًا من قِبل .Esri
2.2توفير اشتراك  Online Services.لالشتراك في  ،Online Servicesستقوم  Esriبما يلي
أ .توفير  Online Servicesللمرخص له وفقًا للوثائق؛
ب .تقديم الدعم للعمالء وفقًا لـ Esriفي مستوى سياسات دعم العمالء وتقديم أي دعم إضافي يجوز للمرخص له شراؤه
ج .استخدم الجھود المعتدلة تجاريًا لضمان عدم نقل التعليمات البرمجية الضارة للمرخص له من قبل  ،Online Servicesغير أن Esriال تعتبر مسؤولة
عن ھذه التعليمات التي يتم تقديمھا عن طريق  Online Servicesمن خالل الحساب الخاص بالمرخص له أو المحتوى الخاص بأطراف أخرى.
2.3مسؤوليات المرخص له . .يعتبر المرخص له أو المستخدمون المحددون باسمه األشخاص الوحيدين المصرح لھم بالوصول إلى  Online Servicesمن
خالل الحسابات الخاصة بالمرخص له .قد ال يتم مشاركة رموز المصادقة بين عدة أفراد ولكن قد يتم إعادة تعيينھا بسبب الغياب لمدة شھر واحد أو أكثر . .يتحمل
المرخص له والمستخدمون المحددون باسمه مسؤولية الحفاظ على سرية رموز المصادقة وضمان عدم وصول األطراف األخرى غير المصرح لھا بالوصول إلى
الحساب الخاص به .ويتعين على المرخص له إخطار Esriعلى الفور في حال علمه بأي استخدام غير مصرح به لحسابه أو أي خرق لألمان.
2.4االستخدامات المحظورة لـ  Online Services.باإلضافة إلى االستخدامات المحظورة بموجب اتفاقية الترخيص ,فال يجوز للمرخص له )(1محاولة
الحصول على وصول غير مصرح به لـ Online Servicesأو مساعدة اآلخرين لفعل ذلك؛ )(2استخدام  Online Servicesبغرض إرسال رسائل البريد
اإللكتروني العشوائية لنقل البريد اإللكتروني غير الھام أو المواد المزعجة أو التشھيرية أو بغرض الترصد أو التھديدات باإليذاء الجسدي؛ )(3استخدام Online
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Servicesلنقل فيروسات البرامج والفيروسات المتنقلة والقنابل الموقوتة وأحصنة طروادة أو أية رموز حاسوبية أخرى أو ملفات أو البرامج المصممة لمقاطعة
وظيفة أي برامج حاسوبية أو أجھزة أو معدات االتصاالت السلكية والالسلكية أو تدميرھا أو تقييدھا "(تعليمات برمجية ضارة)"؛ )(4عكس Online Servicesأو
عرضھا أو إعادة تھيئتھا في محاولة لعرض االستخدام التجاري لـ  Online Servicesو/أو االستفادة منھا باستثناء الوصول إلى الحد أن تعمل Online Services
مباشرة بتمكين مثل ھذه الوظائف؛ ) (5مشاركة ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات جانب العميل المستمدة من Online Servicesمع
لمستخدمين اآلخرين المرخصين أو األطراف الخارجيةا ،؛ ) (6توزيع ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات جانب العميل أو الطرق أو خدمات الترميز
الجغرافي المستمدة من Online Servicesلألطراف األخرى؛ )(7حصاد المعلومات والبيانات الواردة ضمن Online Servicesيدويًا أو بصورة منھجية )(8
استخدام خدمات خريطة ArcGIS Onlineأو خدمات الترميز الجغرافي أو خدمات التوجيه باإلضافة إلى أي من المنتجات أو األنظمة أو التطبيقات المثبتة أو
غيرھا المتصلة بالمركبات القادرة على مالحة المركبات أو تعيين الموضع أو إرسال أو إرشادات الطريق الفعلية أو اإلدارة السريعة أو التطبيقات المماثلة ،أو )(9
دمج أي جزء من Online Servicesفي منتج تجاري أو خدمة إال إذا كانت تضيف وظائف مادية إلى Online Services.
2.5التقييمات .يجوز لـ  Esriتقديم تراخيص الستخدام خدمات معينة ألغراض التقييم الداخلي لدى المرخص له .وھذه التراخيص تستمر حتى انتھاء فترة التقييم
المصرحة أو حتى يقوم المرخص له بشراء اشتراك ،أيھما أسبق .إذا لم يقم المرخص له بتحويل ترخيص التقييم الخاص به إلى االشتراك قبل تاريخ انتھاء مدة
التقييم ،سيتم فقد أي محتويات وتخصيصات قام المرخص له بتحميلھا أو إجرائھا خالل مدة التقييم إلى األبد .وإذا كان المرخص له ال يرغب في شراء اشتراك،
فيجب عليه تصدير مثل ھذا المحتوى قبل نھاية فترة التقييم الخاصة به.
2.6إدخال تعديالت على Online Services.تحتفظ  Esriلنفسھا بحق تغيير  Online Servicesوواجھات برمجة التطبيقات ذات الصلة أو تعديلھا أو
تجاوزھا أو وقفھا في أي وقت .إذا كان ممكنًا في ظل ھذه الظروف ،سوف تقوم Esriبتوفير إشعار مسبق من أية تعديالت جوھرية .وسوف تحاول  Esriدعم أية
واجھات APIتم تجاوزھا لمدة تصل إلى ستة ) (6أشھر ،ما لم تكن ھناك أسباب قانونية أو مالية أو تكنولوجية تمنع ھذا الدعم.
2.7الصالحيات . .ال يجوز للمرخص له إزالة أية شعارات خاصة بـ  Esriأو المرخصين التابعين لھا أو الصالحيات األخرى المرتبطة بأي استخدام ArcGIS
.Online Services
المادة -3مدة االتفاقية وانتھائھا
المالحق التالية المادة 5 -مدة اتفاقية الترخيص وانتھاؤھا:
3.1مدة االشتراكات .سوف يتم عرض مدة أي اشتراك في مستند الطلب الذي تم شراء ھذا االشتراك بموجبه أو في وصف  Online Servicesالمشار إليھا فيه.
3.2تعليق الخدمة .يمكن تعليق وصول المرخص له الستخدام ) Online Servicesبما في ذلك الوصول إلى عمالء المرخص لھم( ،بدون مالحظات سابقة ،ألي
خطأ غير متوقع أو غير متاح في أي جزء في  ،Online Servicesبما في ذلك فشل في النظام أو أي أخطاء أخرى في وظائف .Esri
3.3إيقاف الخدمة مؤقتًا يجوز لـ Esriتعليق حساب المرخص له إذا؛ )أ( قام المرخص له بخرق اتفاقية الترخيص ھذه؛ )ب( تجاوز المرخص له حدود استخدامه
وعجز عن شراء أرصدة خدمة إضافية كافية لدعم استخدامه المتواصل لـ  Online Servicesكما ھو موضح في المادة 5من ھذا الملحق؛ أو )ج( كان ھناك ما
يدعو إلى االعتقاد أن استخدام المرخص له لـ  ،Online Servicesسوف يؤثر سلبًا على تكاملھا أو أدائھا ،أو استخدامھا أو احتمالية تحمل  Esriوالمرخصون
التابعون لھا مسؤولية عدم تعليق الحساب الخاص به .وإذا اقتضى األمر ذلك في ظل ھذه الظروف ،فسوف يتم إخطار المرخص له مسبقًا بأي تعليق وسوف تتاح له
الفرصة باتخاذ إجراءات تصحيحية.
 3.4ال تكون Esriمسئولة عن أي تلف أو التزامات أو خسارة )يشمل ذلك فقدان البيانات أو خسارة في المكسب( أو أي تتابع يقوم بھا المرخص له كنتيجة لقطع
الخدمة أو تعليقھا.
المادة 4 -المحتوى الخاص بالمرخص له ،المالحظات
4.1المحتوى الخاص بالمرخص له .يكون المرخص له مسئول فقط عن تطوير وتشغيل وصيانة محتوى المرخص له وكذلك جميع المواد الظاھرة على أي من
محتويات المرخص له .يمكن للمرخص له االحتفاظ بكل الحق والملكية والفائدة في المحتوى الخاص به .وبموجب ھذه ،يمنح المرخص له  Esriوالمرخصون
التابعون لھا حقًا غير حصري وغير قابل للنقل وعالميًا الستضافة المحتوى الخاص به وتشغيله وإعادة إنتاجه فقط بھدف تمكين استخدامه لـ  .Online Servicesلن
تقوم  Esriبالدخول إلى المحتوى الخاص بالمرخص له أو استخدامه أو الكشف عنه بدون إذنه ،باستثناء حاالت الضرورة بصورة معقولة وذلك لدعم استخدامه لـ
 Online Servicesأو استجابة لطلباته لخدمة دعم العمالء أو الستكشاف أخطاء الحساب الخاص به وعالجھا أو ألي غرض آخر أُذن به كتابيًا .إذا تمكن
المرخص له من الوصول إلى  Online Servicesباستخدام تطبيق مقدم من طرف خارجي ،فقد تقوم  Esriبالكشف عن المحتوى الخاص به لمثل ھذه األطراف
األخرى بقدر الضرورة لتمكين نظم التشغيل المتداخل بين التطبيق و  Online Services.وقد تقوم  Esriبالكشف عن المحتوى الخاص بالمرخص له إذا لزم
األمر للقيام بذلك بموجب القانون أو عمال بأمر المحكمة أو ھيئة حكومية أخرى وفي ھذه الحالة ،ستحاول  Esriالحد من نطاق ھذا اإلفصاح .يعتبر ضمان توافق
المحتوى الخاص بالمرخص له لالستخدام مع  Online Servicesھو مسؤولية المرخص له وحده وكذلك الحفاظ على انتظام النسخ االحتياطي دون االتصال
باستخدام  Online Servicesلتصدير وتنزيل القدرات.
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4.2إزالة المحتوى الخاص بالمرخص له .يقدم المرخص له المعلومات و/أو المواد المتعلقة بالمحتوى المطلوبة من قبل  Esriللتحقق من التزام المرخص له
باتفاقية الترخيص .قد تقوم  Esriبإزالة أية أجزاء من المحتوى الخاص بالمرخص له أو حذفھا إذا كان ھناك ما يدعو إلى االعتقاد بأن تحميلھا مع Online
Servicesأو استخدامھا معھا ينتھك اتفاقية الترخيص ھذه .إذا كان ممكنًا في ظل ھذه الظروف ،سوف تقوم  Esriبإخطار المرخص له قبل إزالة المحتوى الخاص
به .وسوف تستجيب  Esriألية إخطارات بشأن قانون حقوق الطبع والنشر الرقمية لأللفية الجديدة بالتوافق مع حقوق الطبع والنشر الخاصة بـ  Esriوالمتاحة على
http://www.esri.com/legal/licensing/dmca_policy.html.
4.3مشاركة المحتوى الخاص بالمرخص له .تتضمن Online Servicesوموقع الويب ArcGISإمكانيات النشر التي تسمح للمرخص له بإتاحة المحتوى
الخاص به لألطراف األخرى )"أدوات المشاركة"(. .وبموجب ھذا ،يمنح المرخص له أي طرف خارجي كان قد قام باختياره لمشاركة المحتوى الخاص به
باستخدام أدوات المشاركة الحق والترخيص في استخدام المحتوى الخاص به وتخزينه واستخدامه في ذاكرة التخزين المؤقتة ونسخه وإعادة إنتاجه وإعادة توزيعه
وإعادة نقله مع ONLINE SERVICESالتي تخضع ألي شروط استخدام وقيود الوصول التي قام المرخص له بإدراجھا في المحتوى الخاص به .وال تتحمل
ESRIمسؤولية أي فقدان للمحتوى خاص بالمرخص له والناجم عن إساءة االستخدام الخاص بالمرخص له للمستخدمين المحددين باسمه أو حذف ھذا المحتوى أو
تعديله أو الكشف عنه ،مثل أدوات المشاركة أو مكونات أي خدمة أخرى .ويعد استخدام المرخص له ألدوات المشاركة ھذه تحت مسؤوليته الشخصية.
4.4استرداد المحتوى الخاص بالمرخص له عند االنتھاء .وعند انتھاء اتفاقية الترخيص ھذه أو التقييم أو االشتراك ،فسوف تقوم  Esriبإتاحة المحتوى الخاص
بالمرخص له للتنزيل لفترة ثالثين ) (30يو ًما إال إذا طلب المرخص له توفير نافذة أقصر أو كانت  Esriمحظورة قانونًا من القيام بذلك .وبعد ذلك ،سوف ينتھي
حق المرخص له في الوصول إلى المحتوى الخاص به مع  Online Servicesأو استخدامه ،ولن تكون ھناك التزامات على  Esriفي المستقبل لتخزين المحتوى
الخاص بالمرخص له أو إعادته.
المادة 5 -حدود استخدام Online Services؛ أرصدة الخدمة
يجوز لـ  Esriوضع حدود على الموارد المتاحة للمرخص له مع  .Online Servicesويمكن التحكم في ھذه القيود من خالل أرصدة الخدمة .تستخدم أرصدة
الخدمة لقياس استھالك خدمات  ArcGIS Onlineمن خالل الحساب الخاص بالمرخص له .وستتم معالجة الحد األقصى من أرصدة الخدمة المتاحة مع حساب
ArcGIS Onlineالخاص بالمرخص له في وثيقة األمر المعمول بھا .سوف تقوم  Esriبإخطار مسؤول الحساب الخاص بالمرخص له عندما يصل استھالك
الخدمة الخاصة بالمرخص له ما يقارب 75%من أرصدة الخدمة المخصصة له من خالل اشتراكه .وسوف تتم إتاحة حدود التغطية لخدمة معينة وخيارات لمعالجة
التلف في وصف الخدمة والمحددة في وثيقة طلب .تحتفظ  Esriبحقھا في تعليق الحساب الخاص بالمرخص له حتى يقوم بسداد كافة الرسوم غير العالقة وفقًا
التفاقية الترخيص ھذه.
المادة 6 -المحتوى عبر اإلنترنت؛ محتوى الطرف الخارجي ومواقع الويب
6.1المحتوى الموجود عبر اإلنترنت .يتم تضمين بيانات  ArcGIS Onlineكمكون من  Online Servicesكما يتم الترخيص بموجب بنود اتفاقية الترخيص.
6.2محتوى الطرف الخارجي مواقع الويب .يجوز أن تشير Online Servicesوموقع ويب ArcGISإلى مواقع ويب األطراف الخارجية أو تكون مرتبطة بھا
أو تعمل على تمكين المرخص له من الوصول إلى المحتوى أو عرضه واستخدامه وتنزيله .ال تصرح ھذه االتفاقية للمرخص له باستخدام محتوى الطرف الخارجي
كما يمكن أن تتم مطالبته بالموافقة على البنود المختلفة أو اإلضافية بھدف استخدام مثل ھذا المحتوى .وال تتحكم Esriفي مواقع الويب ھذه وھي غير مسؤولة عن
العملية الخاصة بھا أو المحتوى أو إمكانية الوصول بدونأي ضمانات وعلى مسئوليته وحده .وال يعد وجود أي روابط أو إشارات في  Online Servicesإلى
مواقع ويب األطراف الخارجية والموارد تأييدًا أو انتماء أو رعاية من أي نوع.
المادة 7 -الضمانات الخاصة بالمرخص له
يضمن المرخص له أن لن يقوم المحتوى الخاص به واستخدامه لـ  Online Servicesبما يلي ) (1انتھاك أي حقوق ملكية فكرية لطرف خارجي أو حقوق ملكية
أو االستيالء عليھا أو ) (2انتھاك حقوق خصوصية أي طرف خارجي أو أي قانون معمول به ،أو ) (3االحتواء على أو نقل تعليمات برمجية ضارة لطرف
خارجي .يقوم المرخص له بتعويض  Esriوالدفاع عنھا والمحافظة عليھا وعلى المرخصين التابعين لھا من أية ادعاءات من أطراف خارجية وضدھا أو خسارة أو
إجراءات أو مطالبات أو مسؤوليات أو تكاليف أو أضرار أو نفقات وتشمل أتعاب المحاماة بشكل معتدل والتي تنجم عن قيام المرخص له بخرق اتفاقية الترخيص
ھذه.
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القسم —2شروط استخدام بعض الخدمات الخاصة عبر اإلنترنت

تخضع Online Servicesمحددة لبنود االستخدام الموضحة في المالحظات المشار إليھا باألسفل:







1; 2; 3; ) ArcGIS Onlineالملحق  ،2ملحوظة ;1الملحق ،2
ملحوظة (6
4; ) Business Analyst Onlineالملحق  ،2ملحوظة ;1الملحق
 ،2ملحوظة (4
4; ) Business Analyst Online Mobileالملحق  ،2ملحوظة ;1
الملحق  ،2ملحوظة (4
Esri Business Analyst Online API for Adobe Flex
و Microsoft Silverlightو SOAPو 6 ) RESTالملحق ،2
ملحوظة ;1الملحق ،2ملحوظة (4
 ،4) Community Analystالملحق  ،2ملحوظة  ،1الملحق ،2
ملحوظة (4








Esri Community Analyst API for Adobe Flex
و Microsoft Silverlightو SOAPو  ،6) RESTالملحق ،2
ملحوظة ;1الملحق  ،2ملحوظة (4
Esri Location Analytics API for Adobe Flex
و Microsoft Silverlightو SOAPو 6 ) RESTالملحق ،2
ملحوظة 1؛ الملحق  ،2ملحوظة (4
 ،3) Redistricting Onlineالملحق  ،2ملحوظة (1
5) MapStudio؛ الملحق ، 2مالحظة (9

مالحظات
1.

إضافة إلى مصطلحات شائعة في استخدام Online Services:
أ .يجوز للمرخص له استخدام حساب ArcGIS Onlineالخاص به لبناء تطبيق )تطبيقات( القيمة المضافة.
ب .يجوز للمرخص له الوصول إلى تطبيق )تطبيقات( القيمة المضافة الخاص به إلى الغير ،بالشروط التالية:
أ .يجوز للمرخص له السماح لمستخدم مجھول بالوصول إلى تطبيق )تطبيقات( القيمة المضافة الخاص به.
 2.ال يجوز للمرخص له إضافة أطراف خارجية كمستخدمين محددين باالسم إلى حساب  ArcGIS Onlineالخاص به والسماح ألطراف
خارجية بالوصول إلى تطبيق )تطبيقات( القيمة المضافة الخاص بالمرخص له .وال ينطبق ھذا التقييد على األطراف الخارجية والمدرجة
ضمن تعريف المستخدمين المحددين باالسم.
ج .ال يجوز للمرخص له منح طرف خارجي الوصول إلى  ArcGIS Online Servicesمن خالل حساب  ArcGIS Onlineالخاص به
وليس من خالل تطبيق )تطبيقات( القيمة المضافة الخاص بالمرخص له .وال ينطبق ھذا التقييد على األطراف الخارجية والمدرجة ضمن
تعريف المستخدمين المحددين باالسم.
 4.يعتبر المرخص له المسؤول عن أية رسوم مستحقة من خالل استخدام حساب  ArcGIS Onlineالخاص به من خالل األطراف الخارجية
التي تقوم بالوصول إلى تطبيق )تطبيقات( القيمة المضافة الخاص بالمرخص له . .يشمل ذلك "أرصدة الخدمة " المطلوبة لدعم استخدام
 Online Servicesالخاصة بالطرف الخارجي وأية رسوم اشتراك إضافية لـ  Online Servicesكما ھو مطلوب.
 5.يعتبر المرخص له ھو المسؤول وحده عن توفير الدعم الفني لتطبيق )تطبيقات( القيمة المضافة الخاص به.
 6.سوف يمكن للمرخص له تقييد استخدام طرف خارجي لـ  Online Servicesكما ھو مطلوب بمقتضى شروط ھذه االتفاقية.
ج .بالنسبة لـ  ArcGIS Online ELAوخطة المنظمة :يجوز للمرخص له
أ.
2.

دفع رسوم إضافية إلى الغير للوصول إلى تطبيق )تطبيقات( القيمة المضافة الخاص بالمرخص له؛ تخضع لشروط "اتفاقية الترخيص"
أو نقل تطبيق )تطبيقات( القيمة المضافة الخاص بالمرخص له إلى حساب  ArcGIS Onlineالخاص بأطراف خارجية ،بالشروط التالية:
) (1يجوز للمرخص له شراء رسوم األطراف الخارجية للوصول إلى تطبيق (تطبيقات )القيمة المضافة الخاص بالمرخص له.
) (2المرخص له غير ُملزم بتوفير الدعم الفني لالستخدام العام لطرف خارجي من حساب ArcGIS Onlineالخاص به والسماح
ألطراف خارجية غير مرتبطة بتطبيق )تطبيقات( القيمة المضافة الخاص به.
) (3المرخص له غير مسئول عن أية مصروفات مستحقة على الطرف الثالث نتيجة استخدام تطبيقات القيمة المضافة الخاصة به،
والتي تم نقلھا إلى الطرف الثالث أو تنفيذھا على حساب .الخاص به ArcGIS Online

د.

بالنسبة للخطط الشخصية والتعليم واستخدام حسابات  ArcGIS Onlineبصورة غير ربحية :ال يجوز للمرخص له سداد أية رسوم إضافية ألية
أطراف خارجية للوصول إلى تطبيق )تطبيقات( القيمة المضافة الخاص به أو إنشاء أكثر من إيرادات اإلعالنات العرضية كنتيجة لنشر تطبيق
)تطبيقات( القيمة المضافة أو استخدامه .يتطلب سداد أية رسوم للوصول إلى تطبيق )تطبيقات( القيمة المضافة الخاص بالمرخص له أو إنشاء أكثر من
إيرادات اإلعالنات العرضية وجود  ArcGIS Online ELAأو حساب خطة المنظمة.
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2.
3.

ال يجوز المرخص له لحساب  ArcGIS Onlineأن يكون باألصالة عن طرف خارجي أو بالنيابة عنه.
شروط استخدام  :ArcGIS Online Servicesال تخضع  ArcGIS Online Servicesالتالية الستخدام استھالك أرصدة الخدمة المستندة إلى الرسوم .ال
توجد أية رسوم )إال إذا تم تدوينھا( الستخدام الخدمات إلى حدود االستخدام القصوى المعرفة مسبقًا والموضحة أدناه .وتتطلب استخدام ھذه الخدمات خارج
حدود االستخدام المعرفة مسبقًا فرض رسوم إضافية .ويجوز استخدام ھذه الخدمات فقط بالتزامن مع برامج ArcGISأو حساب .ArcGIS Online
أ .خدمات الخرائط وخدمات الصور وخدمات األشكال الھندسية :يجوز للمرخص له وضع ھذه الخدمات على أي استخدام متوافق مع بنود االستخدام
ھذه ،باستثناء االستخدام المدعوم لإلعالنات ،حيث يخضع لحد مجمع من 50مليون ) (50,000,000من المعامالت أثناء أية فترة من اثني عشر
) (12شھرًا .ويتم تعريف "المعاملة "في الوثائق في مركز موارد محتوى  ArcGIS Onlineفي موقع الويب
http://help.arcgis.com/en/arcgisonline/content/.
ب .خدمات مھام ArcGIS Onlineالقياسية )المتاحة في : (http://tasks.arcgisonline.comيجوز للمرخص له وضع ھذه الخدمات على أي
استخدام متوافق مع شروط االستخدام ھذه:



خدمات التكويد الجغرافي القياسية :يجوز للمرخص له استخدام ھذه الخدمات للبحث عن اإلمكانات فقط ويمكن اال يتم تخزين النتائج
الستخدامھا فيما بعد .في حالة تخزين النتائج الستخدامھا فيما بعد ،يتطلب وجود االشتراك.
خدمات التوجيه القياسية :يخضع المرخص له لحد من 5آالف ) (5000من طلبات التوجيه )كما ھو معرف في الوثائق( أثناء أية فترة
من اثني عشر ) (12شھرًا.

ج .خدمات مھمة اشتراك  : ArcGIS Onlineلمتاحة في http://premiumtasks.arcgisonline.comعند قيام المرخص له بدفع
الرسم )الرسوم( المعمول بھا إلى  ،Esriيجوز له وضع ھذه الخدمات على أي استخدام متوافق مع شروط االستخدام .يجوز للمرخص له تخزين
النتائج الستخدامھا فيما بعد.
د .خدمات نموذج  :ArcGIS Onlineيجوز للمرخص له استخدام ھذه الخدمات ألغراض التقييم الداخلي والتطوير فقط .وتخضع كافة التراخيص
الموجھة لـ  ArcGIS Online Servicesلشروط االستخدام ھذه وأية قيود أو متطلبات إضافية معرفة في الوثائق.

تخضع  ArcGIS Online Servicesالستخدام استھالك أرصدة الخدمة المستندة إلى :ArcGIS Online
أ.

4.
5.
6.

خدمات ) ArcGIS Online World Geocodingالمتاحة على ( :http://geocode.arcgis.comيجوز للمرخص له استخدام ھذه الخدمة
للبحث عن اإلمكانات المجانية ،ويمكن أال يتم تخزين النتائج الستخدامھا فيما بعد .بنا ًءا على مصاريف المرخص له في اشتراك ArcGIS
 Onlineأو أرصدة الخدمة ،يجوز للمرخص له تجميع الكود الجغرافي وتخزين النتائج الستخدامھا فيما بعد

ال يجوز للمرخص له عرض أية مجموعة من أكثر من مائة تقرير من تقارير Esri Business Analyst Onlineأو  Community Analystوخرائطھا
على مواقع الويب الخارجية الخاصة بالمرخص له.
يجوز للمرخص له إنشاء خرائط وعرضھا بشكل عام وتوزيعھا في نسخة ورقية وتھيئة إلكترونية ألغراض نشر التقارير اإلخبارية.
يجوز للمرخص له تطوير البرامج أو تطبيقات الويب التي تستخدم  Business Analyst Online APIأو Community Analyst APIأو Location
 Analytics APIللوصول إلى التقارير والخرائط الناتجة الثابتة واإللكترونية واالستعالم عنھا وإنشاؤھا وعرضھا وإعادة توزيعھا للمستخدم )للمستخدمين(
الخاص ببرامج المرخص له أو تطبيقات الويب الخاصة به .إذا كان لدي المرخص له اشتراك مجھول من أحد المستخدمين ،فيجوز له توفير وصول إلى تطبيق
)تطبيقات( القيمة المضافة للمستخدمين المجھولين ،والقصور على عدد التقارير التي قام بدفع رسومھا .يجوز للمستخدم )للمستخدمين( النھائي الخاص ببرامج
وتطبيقات ويب المرخص له استخدام التقارير والخرائط ألغراض داخلية فقط وليس لعمليات إعادة توزيع إضافية" .التقرير )"التقارير"( ھو أي مخرج منسق
تم إنشاؤه من قبل منتجات  Business Analyst Online APIأو  Community Analyst APIأو  ،Location Analytics APIوالتي تتضمن
تنسيقات  PDFو  CSVو  Excelو  HTMLو  .XMLيجب أال يقوم المرخص له بإعادة توزيع أية بيانات في تنسيقات موجھة .يحظر علي المرخص له
وعلى المستخدمين لديه استخدام التقارير أو المخرجات األخرى التي تم إنشاؤھا من قبل  Business Analyst Online APIأو Community Analyst
APIأو  Location Analytics APIكبديل لـ  Business Analyst Online APIأو  Community Analyst APIأو Location Analytics
 ،APIبما في ذلك على سبيل المثال ال على سبيل الحصر) ،أ( الجمع بين ذلك المخرج وإدراجه في ملف واحد أو أكثر أو قواعد بيانات و )ب( إتاحة مثل ھذا
اإلخراج من خالل تطبيق كمبيوتر متعدد المستخدمين .للتوضيح ،يجوز للمستخدمين حفظ التقارير محليًا لالستخدام الداخلي فقط .لمواجھة التطبيقات التي
تتطور مع ) Business Analyst Online APIاإلصدار الكندي( ،يجوز إصدار التقارير والبيانات أو تصديرھا في أشكال ثابتة فقط )على سبيل المثال،
(PDF،JPEG؛ يجب علي المرخص له التأكد من عدم سماح التطبيق الخاص به لإلصدار الكندي بتصدير تقارير كملفات CSVأو XMLأو HTMLأو
XLSأو بأي صيغة أخرى تتيح سھولة استخراج أو التالعب بمحتويات الملف .يعتبر المرخص له ھو المسؤول وحده عن توفير الدعم الفني لتطبيق
)تطبيقات( القيمة المضافة الخاص به.
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الملحق 4
برامج االستخدام المحدودة
)(E300-4
يقوم ذلك بتقييد استخدام ملحق البرامج )الملحق  (4الذي تم تطبيقه على أي مرخص له معتمد من قبل  Esriأو الموزع المعتمد للمشاركة في البرامج الموضحة ھنا .
يتضمن الملحق  4اتفاقية الترخيص للمرخص له الحالي ،إذا وجد ،أو اتفاقية الترخيص الموجودة على http://www.esri.com/legal/licensing/software-
license.htmlكقابلة للتطبيق" ،اتفاقية الترخيص" ،التي تم تضمينھا من قبل المرجع .يحوز الملحق رقم  4على األولوية في الشروط المتعارضة في اتفاقية
الترخيص .وتحتفظ  Esriلنفسھا بالحق في تحديث الشروط من وقت آلخر.
 البرامج التعليمية )(1
 ضمان البرامج )(2

 برنامج االستخدام المنزلي )(3
 برامج االستخدام المحدود األخرى لـ )Esri (4

مالحظات
1.
2.
3.

البرامج التعليمية :يوافق المرخص له على استخدام المنتجات ألغراض تعليمية فقط أثناء فترة االستخدام التعليمي .ال يجوز للمرخص له استخدام المنتجات ألي
استخدامات إدارية ما لم يكن المرخص له قد حصل على مدة ترخيص لالستخدام اإلداري .ال يجوز المرخص له استخدام المنتجات ألغراض تجارية أو ربحية.
 :Grant Programsيجوز للمرخص له استخدم المنتجات فقط ألغراض غير تجارية كما ھو محدد في وثيقة منحة  .Esriال يجوز المرخص له استخدام
المنتجات ألغراض تجارية أو ربحية.
برنامج  ArcGISلالستخدام المنزلي:
أ .يتم توفير جميع منتجات  ArcGISلالستخدام المنزلي في صورة مدة الترخيص ويتم توضيحھا على موقع  Esriلبرنامج االستخدام المنزلي على
الرابط  http://www.esri.com/arcgis-for-home/أو على موقع الموزعين المخولين التابعين للمرخص له.
ب .تمنح  Esriالمرخَص له ترخيصًا شخصيًا غير حصري وغير قابل للتنازل عنه ذات رخصة استخدام واحدة فقط بھدف استخدام التطبيقات المتوفرة
بموجب برنامج  ArcGISلالستخدام المنزلي المحددة في "وثائق الطلب " المعمول بھا ) (1لرسوم الرخصة المعمول بھا التي تم بالفعل دفعھا؛ )(2
لالستخدام الداخلي الغير تجاري الخاص بالمرخص له؛ ) (3وفقًا التفاقية الترخيص ھذه وعملية التكوين التي يطلبھا المرخص له أو حسبما قامت Esri
أو موزعوھا بتخويله؛ و ) (4لمدة اثنى عشرا ) (12شھرًا مالم يتم انھائھا في وقت مبكر وفقًا التفاقية الترخيص" .الغرض غير التجاري" تعني
استخدام المنتج بصفة شخصية أو مفردة على أن ) (1ال يتم التعويض بأي شكل من األشكال ) (2ال يُقصد من ورائھا إنتاج أي أعمال لالستخدام
التجاري أو التعويض ) (3ال يقصد من ورائھا توفير خدمة تجارية ) (4ال يقوم أي شخص أو مؤسسة تعمل بالتجارة أو إنشاء التطبيقات أو استغالل
األعمال المشابھة للمنتجات ال ُمرخصة باستخدام المنتج أو استغالله.
ج .دعم التثبيت .دعم التثبيت يشمل برنامج  ArcGISلالستخدام المنزلي لمدة تسعين ) (90يو ًما .وتوفر  Esriالدعم الفني استجابةً ألسئلة محددة كما تم
مناقشته في موقع Esriعلى الويب أو موقع الموزعين المخولين .وال يتم تطبيق دعم التثبيت إال على البرامج التي لم يتم تعديلھا .كما أنه ال يتوفر
البرنامج إال لألنظمة األساسية وأنظمة التشغيل على األجھزة القياسية التي تدعمھا Esriكما ورد في "توثيق البرنامج "كما أن  Esriغير مسئولة عن
إجراء أو ترتيب أي عمليات تحديث لواجھات االستخدام الخاصة باألجھزة غير القياسية أو التطبيقات المخصصة.
سيتم تقديم دعم التثبيت التابع لـ  Esriوفقًا لوثيقة دعم تثبيت  ArcGISلالستخدام المنزلي التابعة لـ  Esriالتي تجدھا على موقع  Esriعلى الرابط
 http://www.esri.com/legal/pdfs/home-use-installation-support.pdf.يدعم  Esriالمستخدمين فقط مع تثبيت برامج  Esri.موقع
الدعم التابع لـ  Esriتجده على الرابط http://support.esri.com/en/support.سوف يكون الدعم المقدم من الموزع المخول وفقًا لشروط وأحكام
برنامج الدعم الفني التابع للموزع.

4.

برامج االستخدام المحدودة األخرى التابعة لـ  Esri:إذا حصل المرخص له على المنتجات بموجب أي برنامج االستخدام المحدود غير المذكورة أعاله ،يجوز
أن تخضع استخدام المنتجات للمرخص له للشروط المنصوص عليھا في صفحة اإلطالق أو في نموذج االلتحاق أو كما ھو محدد على موقع  Esriباإلضافة
إلى الشروط التي ليست محل نزاع من الملحق 4.ويتم دمج جميع شروط البرنامج من ھذه االتفاقية حسب المرجع.
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