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التي تنطبق على ھذا  تحدد القائمة التالیة شروط االستخدام اإلضافیة التي تنطبق على منتجات محددة. تحدد كل قائمة منتج واحدة أو أكثر من الحواشي السفلیة
یُنص على غیر ذلك في وثیقة الطلب الُمطبقة،  ما لمالمنتج. تعد ھذه الحواشي السفلیة مكملة لشروط ھذه االتفاقیة. التعریفات الخاصة بكل حاشیة سفلیة تتبع القائمة. 

 فإن ملحقات المنتج تتبع نطاق االستخدام ذاتھ الذي تم منحھ للمنتج المماثل.
 

 منتجات سطح المكتب
▪ ArcGIS Desktop ) اإلصداراتAdvanced  أوStandard  أوBasic) (26( 
▪ ArcGIS Earth (2065 ؛) 
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20) 
▪ ArcGIS for AutoCAD (20) 
▪ ArcPad (13) 
▪ ArcReader (20) 
▪ ArcGIS ) 26؛ 3لالستخدام الشخصي( 
 

 منتجات الخادم
▪ ArcGIS Enterprise 
 )87؛ 31؛ 23؛ 21؛ Advanced )17أو  Standardإصدارات  – 
 )87؛ 30؛ 29؛ 28؛ 23؛ Advanced )21أو  Workgroup Standardإصدارات  – 
 – ArcGIS GIS Server )Standard  أوAdvanced) (31( 
 – ArcGIS GIS Server Basic (3139 ؛) 
 – ArcGIS GIS Server Workgroup )Standard  أوAdvanced ()28 ;29 ;30( 
 – ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39) 
 – ArcGIS Maritime (2) 
 :ArcGIS Enterpriseخوادم اإلمكانیة االختیاریة   ▪
 – ArcGIS Image Server ،وArcGIS GeoEvent Server ،وArcGIS GeoAnalytics Server ،وArcGIS Notebook 

Server Standard (31) 
 :ArcGIS Enterprise Workgroupخوادم اإلمكانیة االختیاریة  ▪
  ArcGIS Image Server ،وArcGIS GeoEvent Server ،وArcGIS GeoAnalytics Server ، وArcGIS Notebook 

Server Standard (4) 
▪ ArcGIS Business Analyst Enterprise (1787 ؛ 21؛ 23؛ 31؛) 
▪ ArcGIS World Geocoder Basic (67) 
 

 أدوات المطور
 )19؛ 16؛ ArcGIS AppStudio Developer )11إصدار  ▪
▪ ArcGIS Runtime SDK  الخاص بـAndroid، iOS, Java، macOS، .NET، Qt ، أوWPF )16 19؛( 
▪ ArcGIS Runtime  الخاص بـAndroid ، أوiOS ، أوJava ، أوMac OS X  ،. أوNET ، أوQt ، أوWPF 
 – Lite (15) 
 )18؛ 15؛ 14؛ 1اإلصدار األساسي أو القیاسي ( – 
 )18؛ 15؛ 14المتقدم (اإلصدار  – 
▪ ArcGIS Engine Developer Kit ) 26؛ 22؛ 19؛ 16والملحقات( 
▪ ArcGIS Engine for Windows/Linux ) 26و 22و 15والملحقات( 
▪ ArcGIS Web API  الخاص بـJavaScript (16; 64) 
 )26و ArcGIS Developer )24اشتراك  ▪
▪ ArcGIS Developer Subscription Builder  أوProfessional  أوPremium  أوEnterprise (77) 
▪ ArcGIS CityEngine SDK وProcedural Runtime )19 84؛( 
▪ Esri File Geodatabase API (47) 
 

 الھاتف الجوال
▪ ArcGIS Navigator (14) 
 

 أخرى
▪ ArcGIS Hub (85) 
▪ ArcGIS Indoors (86) 
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▪ ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74) 
▪ ArcGIS Insights (17) 
 )33؛ ArcGIS )32مسح الموقع لترخیص مشغّل  ▪
 

 الخدمات عبر اإلنترنت
 :ArcGIS Developerاشتراكات نشر المطور عبر اإلنترنت) من خالل اشتراك المطور ( ArcGIS Online Developer Deploymentتتوفر  ▪
 )81؛ 79؛ 76;؛ 75؛ 68؛ 66+ االشتراك المجاني (  
 )79; 76; 75; 68; 66االشتراك المدفوع (+   

 )81؛ 79؛ 76؛ 75؛ 71؛ 70؛ 68؛ 66راكات المجانیة أو االشتراكات المدفوعة) (علیمیة (االشتالبرامج الت –
 )81; 79; 76; 75; 72; 71; 70; 68; 66اإلعالمیة (االشتراكات المجانیة أو االشتراكات المدفوعة) (\والبرامج الصحفیة, NGO/NPOمؤسسات  –

 د من برامج البیع:من خالل العدی ArcGIS Onlineتتوفر اشتراكات  ▪
 )82؛ 78؛ 77؛ 70؛ 69؛ 68؛ 66؛ 23والبرامج الحكومیة (، EAsالتجزئة التجاریة،  – 
 )82؛ 81؛ 78؛ 71؛ 70؛ 69؛ 68؛ 66؛ 23البرامج التعلیمیة ( – 
 )82؛ 81؛ 78؛ 71؛ 70؛ 69؛ 68؛ 66؛ 23للربح ( غیر الھادفة- البرامج – 
 )81؛ 80 ؛ 76؛ 75؛ 74؛ 68؛ 66العامة (  الخطة ▪
 یتمتع العمالء ضمن الفئات التالیة بتلك الحقوق اإلضافیة: 
 )72التجزئة التجاریة (  – 
 )72اتفاقیات مؤسسات األعمال ( – 
 )72البرامج الحكومیة ( – 
 (72) (NGO/NPO)الھادفة للربح برامج المؤسسات غیر الحكومیة/المؤسسات غیر  – 
 )72البرامج الصحفیة/اإلعالمیة ( – 
 )71البرامج التعلیمیة ( – 
 AEC( )83 (ArcGIS(اشتراك تنفیذ مشرو ع العمارة والھندسة والبناء  ▪
▪ ArcGIS Analytics for IoT (25) 
 

 :الحواشي السفلیة
 بیانات جغرافیة مؤسسیة عبر االتصال المباشر.ال یمكن استخدامھا بغرض تحریر قاعدة  .1
 . التنقل ال یستخدم بغرض  .2
 ترخیص لالستخدام الشخصي غیر التجاري فقط.م الت .3
 رباعي النواة. 1محدود لخادم واحد  – .4
 على جھاز مستقل. تثبیتھیمكن  – 

 تم االحتفاظ بھ. .5-10
 ArcGISلشروط االستخدام الخاصة بـ  ArcGIS AppStudio Developer Editionباستخدام إصدار تخضع التطبیقات التي تم إنشاؤھا  .11

Runtime Standard Level. 
 تم االحتفاظ بھ. .12
 تم الترخیص كترخیص ثنائي االستخدام. .13
 ربما یستخدم ألغراض التنقل. .14
 تم الترخیص كترخیص نشر. .15
ة وتوزیعھا إلنشاء تطبیقات القیمة المضاف) APIأو واجھات برمجة التطبیقات () SDKأدوات تطویر البرامج (یجوز للعمیل استخدام مجموعات  .16

 ن غیر محظور بموجب لوائح التصدیر.وترخیصھا للمستخدمین النھائیین بغرض استخدام تطبیقات القیمة المضافة في أي مكا
طرفًا ثالثًا مستفیًدا من ھذه  Oracleأي وثائق خاصة بھ متضمنة مع ھذا المنتج. تعد  أو Oracle JDBC Driverال یحق للعمیل إعادة توزیع  .17

 .Oracle JDBC Driverقیة فیما یتعلق بـ االتفا
 یخصص "ترخیص النشر" لكل تطبیق قیمة مضافة على حدة ولكل كمبیوتر على حدة للتطبیقات المستقلة. .18
 اإلنترنت أو تطبیقات القیمة المضافة المستندة إلى الخادم.ال یجوز استخدام الترخیص بغرض تطویر  .19
 زیع.تم الترخیص كترخیص إعادة تو .20
لالطالع على المزید من شروط االستخدام لتراخیص المستخدمین  license-http://www.esri.com/legal/softwareراجع االتفاقیة الرئیسیة .21

 المحددین.
22. a.  یجب حصول المستخدم النھائي على ترخیص إما برامجArcGIS Engine for Windows/Linux  أو برامجArcGIS Desktop  

على كمبیوتر  ArcGIS Engineتطبیق األخرى للحصول على الحق في تشغیل ) Advancedأو  Standardأو  Basic(اإلصدارات 
 فقط؛ و 1واحد 

 b.  ال یجوز استخدام ملحقاتArcGIS Engine  الخاصة بـWindows/Linux  مع برامجArcGIS Desktop  لتشغیل تطبیقات القیمة
 ArcGIS Engineدى مستخدم واحد عدة تطبیقات ذات قیمة مضافة خاصة بـ یمكن أن یكون ل. ArcGIS Engineالمضافة الخاصة بـ 

 ) فقط بغرض االستخدام بواسطة ھذا المستخدم النھائي فحسب.1مثبتة على كمبیوتر واحد (
 االتصال المشترك بین األنظمة.23

a. م العمیل تسجیل الدخول للخدمات األساسیة لتمكین االتصال أحادي االتجاه، والقراءة فقط، واالتصال المشترك بین األنظمة من ستخدقد ی
ArcGIS Enterprise  أوArcGIS Online  إلى نظام (أنظمة) جھة خارجیة من مؤسسات نظام األعمال في مؤسسة العمیل. یجوز للعمیل

http://www.esri.com/legal/software-license
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باعتبارھا بیانات تسجیل دخول للخدمات  1المستخدم المحدد ألداة العرض أو بیانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى استخدام بیانات اعتماد 
خدمة بیانات اعتماد خدمة تسجیل الدخول الفعلیة. تستخدم بیانات اعتماد المستخدم المحدد ألداة العرض أو بیانات  Esri األساسیة حتى تنفذ
ویجوز فقط استخدامھا ألغراض تكامل باعتبارھا بیانات اعتماد لتسجیل الدخول للخدمات األساسیة  1محدد من المستوى اعتماد المستخدم ال

  یجوز استخدامھا من خالل مستخدم محدد للوصول إلى الجھاز.األنظمة المتعددة، كما ال
b.  ،الكتابة، واتصاالت النظم بین -اتصاالت القراءة یمكن للعمیل استخدام تسجیل دخول اعتیادي لتمكین االتصاالت ثنائیة االتجاهArcGIS 

Enterprise  أوArcGIS Online العمیل. یجوز للعمیل استخدام بیانات اعتماد  واألنظمة األخرى، وأنظمة األعمال المؤسسیة في مؤسسة
تبارھا بیانات تسجیل دخول للخدمات القیاسیة حتى باع 2المستخدم المحدد للمحرر (أو األحدث) أو بیانات اعتماد المستخدم المحدد من المستوى 

دم المحدد للمحرر (أو األحدث) أو بیانات اعتماد تخخدمة بیانات اعتماد خدمة تسجیل الدخول الفعلیة. تستخدم بیانات اعتماد المس Esriتنفذ 
ویجوز فقط استخدامھا ألغراض تكامل األنظمة یة باعتبارھا بیانات اعتماد لتسجیل الدخول للخدمات القیاس 2المستخدم المحدد من المستوى 

 المتعددة، كما ال یجوز استخدامھا من خالل مستخدم محدد للوصول إلى الجھاز.
تخدام البرامج إال ألغراض التطویر واالختبار وتوضیح النموذج األولي لتطبیق القیمة المضافة وإنشاء ذاكرات تخزین مؤقتة للخرائط.  ال یجوز اس .24

المرحلیة وتراخیص  ArcGIS Enterpriseللعمیل استخدام تطبیقات القیمة المضافة وذاكرات التخزین المؤقتة للخرائط مع تراخیص خادم  یجوز
من  ArcGIS Developerشر. یمكن تثبیت البرامج والبیانات على عدة أجھزة كمبیوتر بغرض استخدامھا من قبل أي من المشتركین في لنخادم ا
 أو اشتراكات الخطة األعلى؛ ویتم ترخیص جمیع البرامج األخرى كترخیص استخدام فردي. Builderخالل 

وضح في وثیقة الطلب المعمول بھا. یمكن شراء وحدات حوسبة إنترنت األشیاء اإلضافیة ووحدات یتضّمن سعة حوسبیة وسعة تخزین معیَّنة كما ھو م .25
بإخطار مسؤول حساب اشتراك العمیل عندما یصل استھالك الحوسبة والتخزین الخاص بالعمیل  Esriتخزین إنترنت األشیاء حسب الحاجة. وتقوم 

بالحق في تعلیق إمكانیة إنشاء العمیل لتحلیالت إضافیة لخدمات إنترنت  Esriاشتراكھ. تحتفظ % من السعة المخّصصة لھ من خالل 75إلى ما یقارب 
على الفور باستعادة  Esriاألشیاء أو تعلیق التحلیالت الحالیة لخدمات إنترنت األشیاء إذا كان العمیل قد استفاد من سعة الحوسبة أو التخزین. ستقوم 

ت إنترنت األشیاء بمجرد شراء العمیل لوحدات حساب إنترنت األشیاء اإلضافیة أو وحدات تخزین إنترنت األشیاء وصول العمیل إلى تحلیالتھا لخدما
 حسب االقتضاء.

 جیجا بایت من بیانات العمیل. 10یقتصر حجم قاعدة البیانات الجغرافیة على  .26
 تم االحتفاظ بھ. .27
 ArcGISأو  ArcGIS Enterprise Workgroupامنین لتطبیقات أخرى بخالف تطبیقات مستخدمین نھائیین متز 10یقتصر االستخدام على  .28

GIS Server Workgroup . یتضمن ھذا التقیید استخدام برامجArcGIS Desktop  وبرامجArcGIS Engine  وتطبیقات األطراف
 ArcGIS GIS Server Workgroupأو  ArcGIS Enterprise Workgroupالخارجیة التي تتصل مباشرةً بأي قاعدة من قواعد بیانات 

 الجغرافیة. لیست ھناك أیة قیود على عدد االتصاالت من تطبیقات الویب.
یتم إدراج اإلصدارات المدعومة مصحوبة بمتطلبات النظام الخاصة بالمنتج على . SQL Server Expressتتطلب البرامج إصدارات مدعومة من  .29

 .Esriموقع ویب 
 جیجابایت من بیانات العمیل. یجب تثبیت جمیع المكونات على خادم واحد. 10ستخدام بحد أقصى على یقتصر اال .30
 تتضمن ترخیص للتجھیزات االحتیاطیة. .31
لتشغیل طائرة  األوروبیة، إلخ)ال یتضّمن استخدام ھذا البرنامج رخصة الطیران (على سبیل المثال ، إدارة الطیران الفیدرالیة، وكالة سالمة الطیران  .32

 بدون طیار.
ل ھذا یجوز للعمیل استخدام وحدات التخزین عبر اإلنترنت المقّدمة مع ھذا البرنامج فقط لتخزین محتوى العمیل الذي تم جمعھ أو معالجتھ من خال .33

 البرنامج.
 تم االحتفاظ بھ. .34-38

 ArcGISو ArcGIS GIS Server Basicالستخدامھا مع  ArcGIS GIS Serverغیر مسموح باستخدام أي وظیفة تحریر مضمنة مع  .39
GIS Server Workgroup Basic. 

 .تم االحتفاظ بھ .46–40
 للمستخدمین النھائیین التابعین للعمیل. Esri File Geodatabase APIیجوز للعمیل تطویر تطبیقات القیمة المضافة وتوزیعھا، والتي تستخدم  .47

 .االحتفاظ بھ تم .53–48
 تم االحتفاظ بھ. .54

 تم االحتفاظ بھ. .55-63
األخرى. ویجوز استخدام تقنیات األطراف الخارجیة مع تطبیقات  Esriیجب استخدام تطبیقات القیمة المضافة الخاصة بالنشر على الویب مع منتجات  .64

 األخرى. Esri(منتجات) ستمرار مع منتج القیمة المضافة، طالما أن تطبیقات القیمة المضافة یتم استخدامھا با
 ArcGISطالما أن  ArcGIS Earthاألخرى. ویجوز استخدام تقنیات األطراف الخارجیة مع  Esriیمكن استخدامھا فقط مع منتج (منتجات)  .65

Earth  یتم استخدامھ باستمرار مع منتجاتEsri .األخرى 
 خزین النتائج المشفرة جغرافًیا من خالل خدمة الترمیز الجغرافي العالمي.فعال ت ArcGIS Onlineیجوز فقط للعمالء الذین لدیھم اشتراك  .66
 من الرموز الجغرافیة لكل مدة اشتراك سنویة. 250,000,000یقتصر على  .67
ظ أي بیانات وال یجوز لھ حف من أجل أغراض العرض فقط Infographicsیجوز للعمیل استخدام البیانات التي یمكن الوصول إلیھا من خالل خدمة  .68

 یمكن الوصول إلیھا من خالل ھذه الخدمة.
 یمكن استخدامھا ألي غرض من أغراض األعمال الخاصة بمؤسسة العمیل. .69
 یمكن استخدامھا ألغراض التطویر واالختبار الخاصة بمؤسسة العمیل. .70
 یمكن استخدمھا ألغراض تعلیمیة في المؤسسات التعلیمیة .71
 ألي من أغراض األعمال الخاصة بمؤسسة العمیل.یمكن استخدامھا  .72
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 تم االحتفاظ بھ. .73
 یمكن استخدامھا ألغراض االستخدام الشخصیة. .74
المضافة باستخدام یجوز للعمیل تمكین استخدام الطرف الخارجي لتطبیقات القیمة المضافة فقط من خالل المشاركة العامة لتطبیق (تطبیقات) القیمة  .75

ركة. ال یجوز للعمیل استخدام ھذا االشتراك لتمكین أحد تطبیقات القیمة المضافة الستخدام شركتھ الداخلي ما لم یكن العمیل یمثل إحدى أدوات المشا
ة، أو إحدى المؤسسات المؤھل NGO/NPOالمؤسسات التعلیمیة التي تستخدم تطبیق القیمة المضافة لألغراض التعلیمیة فقط، أو أحد مؤسسات 

 أو اإلعالمیة.الصحفیة 
 ال یجوز للعمیل إنشاء مجموعات خاصة أو المشاركة في أي مجموعات خاصة. .76
 تشمل ترخیص نشر التطبیقات التجاریة، والذي یمّكن العمیل من إتاحة تطبیقات القیمة المضافة لجھات خارجیة مقابل رسوم. .77
 أو المشاركة فیھا.استخدام ھذا االشتراك إلنشاء مجموعات خاصة یجوز للعمیل  .78
معاملة من معامالت البحث الجغرافي في كل شھر فیما یتعلق باشتراك العمیل. تشمل المعامالت كالً من معامالت  1,000,000یتقید كل اشتراك إلى  .79

. 256x256یة طلبات تجانبیة من معامالت بیانات خریطة األساس تعادل ثمانبیانات خریطة األساس ومعامالت بحث الكود الجغرافي. معاملة واحدة 
بعد جمع الترمیز بینما تعادل معاملة واحدة من معامالت بحث الكود الجغرافي مكانًا أو عنوانًا واحًدا. إذا تم تخزین النتائج بأي طریقة كما ھو الحال 

 دة (اعتمادات) الخدمة.المعاملة. ومع ذلك، ال تستخدم الذاكرة أرص الجغرافي، فإنھ ال یتم حساب النتائج المخزنة من حد
الخدمات عبر اإلنترنت" ومشاركة االشتراك " Online Servicesقد یتم السماح للطالب المسجلین بأحد المعاھد التعلیمیة للوصول مباشرة إلى  .80

 ) مسجل ألغراض تعلیمیة فقط.1الفردي بین أكثر من طالب واحد (
 فة ألطراف خارجیة مقابل رسوم.ال یجوز للعمیل توفیر تطبیقات القیمة المضا .81
فقط بھدف  النصي ArcGIS API for Pythonیجوز ألحد المستخدمین المحددین تضمین بیانات اعتماد المستخدم المحددة الخاصة بھ في برنامج  .82

تخدم المحددة الخاصة بھ في البرنامج م المحدد الذي تم تضمین بیانات اعتماد المسأتمتة عملیة سیر العمل الستخدامھا بشكل حصري من ِقبل المستخد
 النصي.

مختلف لكل زبون لھ ("الزبون"). یمكن للعمیل (أ) استخدام اشتراك ) AECیجب أن یستخدم العمیل اشتراك تنفیذ مشروع العمارة والھندسة والبناء ( .83
بائنھ، (ب) إمداد الزبون بوصول مستخدم محدد الشتراك فقط للتعاون في مشروع عمل خاص بھ وبز) AEC(تنفیذ مشروع العمارة والھندسة والبناء 

للتعاون في مشروع ) AECلتمكینھ من الوصول إلى اشتراك تنفیذ مشروع العمارة والھندسة والبناء () AECتنفیذ مشروع العمارة والھندسة والبناء (
ألي غرض آخر. العمیل ھو المسؤول الوحید عن امتثال للزبون ال یجوز للعمیل استخدام ترخیص مستخدم محدد العمل الذي یقوم بھ العمیل لزبون. 

 عند انتھاء المشروع.) AECلھذه الشروط الخاصة باالستخدام وسیضمن توقف استخدامھ الشتراك تنفیذ مشروع العمارة والھندسة والبناء (
 تجاري أو التعلیمي.اري. ال یشمل ترخیص النشر لالستخدام غیر الال یشمل ترخیص النشر لالستخدام التج .84
 ArcGISإال لدعم المبادرات المجتمعیة التي تم تمكینھا من خالل  ArcGIS Hubال یجوز استخدام تراخیص البرامج أو االشتراكات المتضمنة مع   .85

Hub .حددین لـ یجوز للعمیل السماح للطرف الثالث بأن یكون من المستخدمین المArcGIS Hub  في المشاركة في األنشطة للغرض الوحید المتمثل
للغرض  ArcGIS Hubالمجتمعیة. یجوز للعمیل السماح للموظفین، أو العمالء، أو المستشارین، أو المقاولین بأن یكونوا من المستخدمین المحددین لـ 

یُسمح بأي استخدام آخر لتراخیص  وتكوینھا، والحفاظ علیھا، ودعمھا. ال، ArcGIS Hubالوحید المتمثل في إدارة المبادرات المجتمعیة من خالل 
 .ArcGIS Hubالبرامج أو االشتراكات المتضمنة مع 

على النحو  ArcGIS Indoorsفقط لتمكین إمكانیات  ArcGIS Indoorsیجوز للعمیل استخدام تراخیص البرامج واالشتراكات المتضمنة مع  .86
 .ArcGIS Indoorsلتراخیص البرامج أو االشتراكات المتضمنة مع  ال یُسمح بأي استخدام آخر. ArcGIS Indoors المحدد في وثائق

 ArcGIS Pro Standardإال من خالل إصداري  ArcGIS Enterpriseالمقدمة من   Parcel Fabricیحظر الوصول إلى خدمات  .87
 .ArcGIS Pro Advancedو

 


