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 )النسخة الثالثة(
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 (USER LICENSE AGREEMENTاتفاقية رخصة االستخدام )

 :مقدمة االتفاقية .1

للعميل الذي يسةدام) ظاا)  تةوسةو( حد دمحل الجاما حالعمليامل احدادة  لل الواا) ( هي اتفاقية ترخيص ملزمة ULAاتفاقية رخصةة استةداما)  

 حيشار إليها بـ استفاقية(، حتال هذه استفاقية تارية احفعول ما مل حيل حملها اتفاقية جميمة.

 :االتفاقية نطاق .2

 ترخيص استداما) احبين  ليه استفاقية حيشمل ما يلي:اآلتي يوضح ظطاق حدمحل 

 املنتج املرخص:   - 1- 2

 احودا احرخص هو:

شةةةةر ة  • ضةةةةااامل برجمية  ريها ال شةةةةمل أي إ سةةةةو( حمل الدعاقم،  ما ت تةةةةو الججميامل أح أي ملفامل أح براما تكون جزءًا من ظاا)  

 سدقًا.

 للعميل  ي يدمكن من تشغيل الواا).أي مفاتيح تصريح أح  لمامل مرحر أرتلت من  توسو(  •

أي مجيع الوثائق احقرحءة أح احرئية اليت تصف احودا احرخَّص حالعمليامل اخلاصة به تواًء  اظت مطبو ة حرقيًا أح بصيغة إلكرتحظية أح  •

 صيغه أخرى.

 أي حتميثامل أح تعميالمل  لل العواصر السابقة الذ ر د هذه القائمة. •

 نوع الترخيص:  -2-2

 ترخيص حادم للعميل.

 املدى الزمني لالستخدام:  -2-3

 مبوجب هذه استفاقية اإن  توسو(  تصرح للعميل باتداما) الواا) بشكل لائم حمسدمر حاقًا لألدكا) حالشرحط احوضحة ألظاه:

  وم الدزا) العميل بسمال رتو) اسشرتاك السووية، يعدج العقم غري حممل احمة. •

مال رتةو) اسشةرتاك السةووي تعدج الشةر ة ان العقم مودهي حيدم إيقاس السةريار حدفن بياظامل العميل حبلد  بعم  وم  م) الدزا) العميل بسة •

 اظقضاء ارتة السماح حاليت دململ بثالث اشهر من صمحر احطالبة احالية(. 
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ص لهم:  -2-4
ّ

 األشخاص املرخ

 تشمل استفاقية الرتخيص للمسداممني بالعمل احململ د العقم بني الشر ة حالعميل حاقا حا يلي: 

 حيق للمسداممني  احوظفني الدابعني للعميل( الوصول إىل الواا) لدحقيق أهماس حمصلحة العميل.  •

 يدحمل احوظف ما يصمر موه من خمالفة لبوول استفاقية لحن اإلخالل مبسؤحلية العميل.      •

 :وااللتزامات احلقوق -3

 حقوق العميل: -3-1

سةةةو(  لميع اققوق اليت مل ت مو ح      تةةةو ضةةةحة ألظاه، حتدفن   صةةةة بهذا احودا هي اققوق الوارلة د هذه استفاقية ح احو دقوق العميل اخلا

صةةةري مبين  لل اإل ار مبا  صةةةًا غري د سةةةو( صوح العميل ترخي تةةةو سةةةو( حالعميل اإن   تةةةو صةةةرادًة د استفاقية، حمبوجب العقم احوقع بني  

 مع شرحط حأدكا) هذه استفاقية، حالرتخيص احمووح من خالل هذه استفاقية حيمُّه ما يلي:  يدوااق

 حيق للعميل اتداما) هذا الرتخيص بالعمل احململ د  ظوع الرتخيص(.   •

 حتمل احمة احسموح للعميل باتداما) الواا) ايها حاقا حا هو موضح د  احمى الزمين لالتداما)(.  •

 يل حتويل الرتخيص أح بيعه اح إ اره من الباطن إىل شاص أح جهة أخرى إس مبوااقة الشر ة.س حيق للعم •

 التزامات العميل: -3-2

احودا احرخَّص  توسو( هو ملكية اكرية خاصة بشر ة مشس اإللارة حهي حتدفن بكامل دقوقها د احلكية الفكرية، حاققوق 

 لدزا) العميل باآلتي:احموودة للعميل د هذه استفاقية مشرحطة با

 اتداما) الواا) د أظشطة مدوااقة مع قواظني حأظامة احملكة العربية السعولية. •

  م) القيا) بوسخ احودا احرخَّص أح الوثائق اخلاصة به جزئيا أح بشكل  امل إس ايما أبظت به هذه استفاقية صرادًة. •

الوثائق اخلاصة به، ح ذلد  م) تقميم خممة من خالله ألي طرس ختالف بوول هذه  م) القيا) بدحويل أح تأجري أح إ ارة احودا أح  •

 استفاقية.

 م) القيا) بدفكيد احودا أح هومتده  كسيًا أح تعميله أح اشدقاق أي  مل من احودا احرخَّص أح الوثائق اخلاصة به، ح م) السماح  •

 ألي طرس ثالث بالقيا) بأي من هذه األ مال.

بالوصول للمودا احرخَّص أح اتدعراض أي شاشة من شاشاته ألي جهة أح أي شاص من لحن أخذ إبن مسبق من الشر ة   م) السماح •

 حيسدثول من بلد  األشااص احرخَّص هلم( بذلد د هذه استفاقية.

 توسو(  حأي مودجامل تقوية مشابهه  م) السماح ألي طرس ثالث بعمل أي مقارظامل لودائا العمليامل الججمية حالوظيفية احدوارة  لل ظاا)  •

 اخرى.

 م) دذس أح تعميل أح طمس دقوق الوشر أح العالمامل الدجارية أح أي توبيه ققوق احلكية ياهر د احودا احرخَّص  ما مت اتدالمه  •

 من  توسو( .
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( يلدز) العميل بعم) حضع Demo ارتة حمملة لدجربة الواا)  لل بيئة العمل احاصصة لذلد  لميو د دال موحت  توسو(  العميل •

مسدومامل خاصة به أح معلومامل اعلية  ن موشأته حس تدحمل شر ة مشس اإللارة أي مسؤحلية  اه بلد،  لمًا بان هوالد آليامل تدبعها 

 ( احاصص للدجربة اقط. Demoالشر ة د دذس البياظامل بصورة لحرية من ظاا)  لميو

 مفاتيح الوصول وكلمات املرور: -3-3

ص في هذه االتفاقي ة مع ما ال يتناقض تلتزم )سنسو( بتسليم العميل مفاتيح الوصول و/أو كلمات املرور الضرورية للسماح للعميل بالوصول إلى املنتج املرخَّ

 .مع بنود هذه االتفاقية

 : وحدود املسئولية الضمان -4

 الضمان: -4-1

( لدمكن العميل من اخدبار حقياس ممى مالئمة الواا) إلجناز ا ماله قبل اسشرتاك حاستداما) Demoتديح الشر ة بيئة اخدبار  لميو  •

 حبالدالي يصبح العميل هو احسئول األحل  ن مطابقة الواا) حدطلباته اليت حيداجها د العمل.

اا)  توسو(  ما هي حس تضمن الشر ة مالئمة احارجامل ألظامة حلوائح العمل الماخلية ميكن استدفالة من اخلممامل اليت يقممها ظ •

 احدبعة  وم العميل.

 تضمن الشر ة  مل ظسخ اددياطي لحري للبياظامل  اتبو يًا(. •

مة د اترتجاع  وم طلب العميل اتدعالة البياظامل احملفوظة د الوساة اسددياطية خالل األتبوع اإن الشر ة غري مسؤحلة أح ملز •

 البياظامل احفقولة بعم اخر ظساة اددياطية حمفوظة.

 حدود املسؤولية: -4-2

 س تقم) الشر ة أي ضماظامل  لل  توسو( غري موضحة د هذه استفاقية تدعلق باخلممامل ح فاءة الواا) د تلبية اددياجامل العميل. •

تووامل(  5ن دمحل مسؤحلية الشر ة د اسددفاظ بالبياظامل هي  د مجيع األدوال، اإظد مبوااقدد  لل شرحط استداما) هذه تقر بأ •

من اخر اشرتاك مسمل، حأن الشر ة بعم بلد هلا اقق د دذس هذه البياظامل  ليًا من خممماتها ححتائط ختزيوها حالدالص موها 

 .بالطريقة اليت تراها مواتبة

 رية:ـــالس -5

 املعلومات السرية: -5-1
 احعلومامل السرية تعين: 

 الشفرة احصمرية للمودا أح أي شكل من أشكاهلا.  •

 أي مفاتيح حصول أح  لمامل مرحر ت لِّم ت للعميل  ي يدمكن من اتداما) احودا احرخَّص.  •

 الوثائق اخلاصة باحودا احرخص حخارطة تطوير احودا. •

 لـ  توسو( .أي معلومامل  ارية أح تقوية تدعلق بأترار احودا أح تضر حبقوق احلكية الفكرية  •

لقاظوظي الذي د دال مت إاشاء أي من احعلومامل السرية احشار إليها أ اله شفهيًا أح  دابيًا من قبل العميل أح أدم موسوبيه اسوس يدحمل اإلجراء ا

 تدداذه شر ة مشس اإللارة  اهه.
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 :اخلصوصية -5-2

ضةةةةةةةةه حختزيوةه  تةةةةةةةةالةه، ححيدفن العميةل حبقوق احلكيةة الفكريةة هلةذا احملدوى، حتلدز) يديح الواةا) للعميةل حتميةل حمدوى خةاص بةه ح ر حإر

  توسو( باحملاااة  لل خصوصية العميل حأمان بياظاته حاحملدوى الذي يضيفه مبا يلي: 

 تقر  توسو( بأن احملدوى الذي يضيفه العميل حيعرضه لاخل الواا) حخيزظه حيرتله لآلخرين ملد اكري خاص به. •

 تطَّلع  توسو( حس أي من موظفيها  لل قا مة بياظامل العميل حس احملدوى الذي يضيفه لاخل الواا) ما مل يرخِّص هلا العميل بذلد.س  •

ـةةةةةةةة  •  توسو( المخول  لل قا مة بياظامل العميل إس د داسمل الضرحرة القصوى حمبوااقة خطية من العميل حيكون المخول مؤقدا حد دمحل  س حيق ل

 .اقاجة

شةةةار إليها  • سةةةرية احدادة لمى العميل حاح سةةةو( أح من موظفي الم م الفين الدابعني هلا طلب أي من احعلومامل ال تةةةو سةةةوبي   ( 1-5د  س حيق ألي من مو

ومة تةرية مثل مفاتيح الوصةول أح  لمامل احرحر اخلاصةة بالعميل أح أدم مسةدامميه احرخَّص هلم، حيدحمل م ن خيالف بلد مسةؤحلية إاشةاء أي معل

  توسو( أح العميل، لحن اإلخالل بواجب العميل د الدبليغ  ن أي خرحقامل أموية  اه هذا األمر.  تضر بــ  

يقة آلية قم حتدوي برجميامل الواا) ألحامل تدفا ل مع احملدوى احضةاس من العميل ححتلله حتقم) حمدوى مبويًا  لل ظدائا الدحليل، ح ل هذا يدم بطر •

شةةرية، حق سةةو( د غري ب تةةو تةةائل حالودائا   سةةا م هذه الر تةةائل لاخلية  ن األخطاء الججمية أح احدعلقة بقوا م بياظامل الواا)، حت تةةل الواا) ر م ير

 أن  توسو( تطلع  لل احملدوى اخلاص بالعميل أح تودهد خصوصيده.      -بأي دال من األدوال  -حتسني ألاء الواا) حدل مشكالته، حس يعين بلد 

 اإلفصاح:قيود  -5-3

ثائق اخلاصةة س حيق للعميل اتةداما) البياظامل احفصة ح  وها من  تةوسةو( ألي شةاص باتةدثواء موظفيه،  ما يلدز) العميل بعم) ظشةر احودا احرخص أح الو

 به أح لقطامل من أي شاشة من شاشامل الواا) إس لألشااص احصرح هلم د هذه الوثيقة.

 أي طرس من الطراني من إاشاء معلومامل ترية  ن الطرس اآلخر إس د اقاسمل الدالية:اسلدزامامل د هذا البوم س صكن 

 السرية.تسليم احعلومامل بطريقة ترية إىل احسدشارين القاظوظني أح احسدشارين احاليني حالذين تفرض طبيعة  ملهم اسطالع  لل هذه البياظامل  •

 عربية السعولية،  ب إشعار الطرس اآلخر  دابيا د ديوها. حاقا ألمر من جهة قضائية معدممة د احملكة ال •

 :االتفاقية حتديث -6

سةةةةوة احالية  حد دالة أظها مل تراجع د أي ارتة يبقل استفاق اقالي  تةةةةاري احفعول، حمشس يعال الوار د بوول هذه استفاقية  لل األقل مرة حادمة د ال

سةةةةةةةؤحلة  ن مراجعة هذه استف ضةةةةةةةمني هذه الدعميالمل د استفاقية احعملة اإللارة هي اح شةةةةةةةرحطها حت صةةةةةةةورة مودامة، ح وز الدعميل  لل بوولها ح اقية ب

ميثامل حظشةرها حاتاددها ألصةحاا احصةلحة األتةاتةيني لالطالع  ليها، ح لل العميل  مسةدام) للواا) مراجعة هذه استفاقية بشةكل لحري حعراة الدح

 اليت تطرأ  ليها.

 اية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النهـــ
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