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نھایة اتفاقیة ترخیص المستخدم 

أو إحدى الشركات   Maxonاتفاقیة ترخیص المستخدم النھائي ھذه ("اتفاقیة الترخیص") ھي اتفاقیة قانونیة بینك كمستخدم ("المستخدم") وشركة 
م البرنامج التابعة لھا ("الُمرخص"). بقبول اتفاقیة الترخیص ھذه أثناء عملیة التسجیل و / أو عن طریق تنزیل أو تثبیت أو إعادة إنتاج أو استخدا

دام المستخدم لـ البرامج والوسائط وتحكم اتفاقیة الترخیص ھذه استخ  ھذه،یدخل المستخدم في اتفاقیة الترخیص    )،المقدم من قبل المرخص ("البرنامج"
إذا كان المنتج  ،Maxon Computer GmbHالمرتبطة والخدمات المستندة إلى اإلنترنت. المرخص بموجب اتفاقیة الترخیص ھذه ھو شركة 

 Redshift"). المرخص بموجب اتفاقیة الترخیص ھذه ھو Cinema 4Dالتجاریة مرخًصا ("خطوط إنتاج  Maxonالذي یحمل عالمة 
Rendering Technologies Inc،.  إذا كان المنتج الذي یحمل عالمةRedshift  التجاریة مرخًصا ("خطوط إنتاجRedshift المرخص .("

 Redالتجاریة مرخًصا ("خطوط إنتاج  Red Giantإذا كان المنتج الذي یحمل عالمة  ،Red Giant LLCبموجب اتفاقیة الترخیص ھذه ھو 
Giantدام البرنامج دون إبرام اتفاقیة الترخیص ھذه انتھاًكا لحقوق الطبع والنشر."). یعد استخ 

موضوع االتفاقیة 1 §

یحق لمانح الترخیص توفیر البرنامج للمستخدم ومنح حقوق استخدام البرنامج بموجب اتفاقیة الترخیص ھذه. یحتفظ مانح الترخیص بجمیع   1.1
ولكن لیس لبیع أو نقل حقوق الملكیة  للبرنامج،وتنص اتفاقیة الترخیص ھذه على ترخیص محدود  البرنامج،حقوق الملكیة الفكریة في 

 بالمرخص.الفكریة الخاصة 

فسیكون ھذا الشخص أو الكیان فقط طرفًا في  آخر،إذا دخل المستخدم في اتفاقیة الترخیص ھذه نیابة عن شخص طبیعي أو كیان قانوني   1.2
 اتفاقیة الترخیص ھذه.

ت. قد یتم توفیر البرنامج یقوم مانح الترخیص بتزوید المستخدم بالبرنامج بشكل أساسي من خالل إتاحة البرنامج للتنزیل على اإلنترن  1.3
 للتثبیت واالستخدام على جھاز أو إتاحتھ عبر الخدمات السحابیة أو المستندة إلى الویب.

ومدة الترخیص  المطبق،یتم تحدید نموذج الترخیص  البرنامج،یقوم مانح الترخیص بترخیص البرنامج بنماذج ترخیص مختلفة. مع نقل   1.4
تفاقیة الترخیص ھذه حق االستخدام الذي یكتسبھ المستخدم مع نموذج الترخیص المعني وأي حقوق ومقدار رسوم الترخیص. تنظم ا

 والتزامات عامة یمتلكھا المستخدم.

یجب على المستخدم التسجیل لدى مانح الترخیص واالتصال من وقت آلخر باإلنترنت من أجل التحقق من  البرنامج،من أجل استخدام   1.5
 ترخیص البرنامج.

ما لم ینص على خالف ذلك في نموذج الترخیص  ھذه،لن یقوم مانح الترخیص بتوفیر الصیانة والدعم للبرنامج بموجب اتفاقیة الترخیص   1.6
 المعني.

یة بینما یحتفظ المرخص بجمیع حقوق الملك المستخدم،تقدیم وثائق للبرنامج في شكل إلكتروني إلى  الخاص،وفقًا لتقدیره  للمرخص،یجوز   1.7
 الفكریة في الوثائق.

وقبلھ والتي اشتراھا المستخدم أو  2019سبتمبر  3ال تنطبق اتفاقیة الترخیص ھذه على أي من برامج المرخص التي تم إصدارھا في   1.8
 رخص لھا بترخیص دائم بموجب اتفاقیة أخرى.

صریحة   للمستخدم،ال توجد تراخیص أخرى ممنوحة    ھذه،البرنامج مرخص ولیس مبیعًا. باستثناء ما تم منحھ صراحةً في اتفاقیة الترخیص    1.9
عن طریق اإلغالق أو غیر ذلك. جمیع الحقوق غیر الممنوحة في اتفاقیة الترخیص ھذه محفوظة من قبل المرِخّص. ضمنیة،أو 

نھایة اتفاقیة ترخیص المستخدم 

وشركة ("المستخدم") قانونیة بینك كمستخدم اتفاقیة ھي الترخیص") ("اتفاقیة ھذه النھائي المستخدم أو إحدى الشركاتMaxonاتفاقیة ترخیص
استخدا أو إنتاج إعادة أو أو تثبیت طریق تنزیل عن أو / و التسجیل عملیة أثناء ھذه الترخیص اتفاقیة ("الُمرخص"). بقبول لھا البرنامجالتابعة م

("البرنامج" المرخص قبل من استخھذه،یدخل المستخدم في اتفاقیة الترخیص )،المقدم ھذه الترخیص اتفاقیة والوسائطوتحكم البرامج لـ المستخدم دام
شركة ھو ھذه الترخیص اتفاقیة المرخص بموجب اإلنترنت. إلى المستندة والخدمات Maxonالمرتبطة Computer GmbH،المنتج إذا كان

عالمة Cinemaالتجاریة مرخًصا ("خطوط إنتاج Maxonالذي یحمل 4D المرخص بموجب اتفاقیة الترخیص ھذه ھو .("Redshift 
Rendering Technologies Inc،.عالمة الذي یحمل المنتج المرخص Redshiftالتجاریة مرخًصا ("خطوط إنتاج Redshiftإذا كان .("

ھو ھذه الترخیص اتفاقیة Redبموجب Giant LLC،عالمة الذي یحمل المنتج  Redالتجاریة مرخًصا ("خطوط إنتاج Red Giantإذا كان
Giantانتھاًكا لحقوق الطبع والنشر."). یعد استخ ھذه الترخیص اتفاقیة إبرام دون البرنامج دام

موضوع االتفاقیة1 §

بجمیع1.1 الترخیص مانح یحتفظ ھذه. الترخیص اتفاقیة بموجب البرنامج استخدام حقوق ومنح للمستخدم البرنامج توفیر الترخیص لمانح یحق
في الفكریة الملكیة على ترخیص محدودالبرنامج،حقوق ھذه الترخیص اتفاقیة الملكیةللبرنامج،وتنص حقوق أو نقل لبیع لیس ولكن

بالمرخص.الفكریة الخاصة 

طرفًا فيآخر،إذا دخل المستخدم في اتفاقیة الترخیص ھذه نیابة عن شخص طبیعي أو كیان قانوني 1.2 فقط ھذا الشخص أو الكیان فسیكون
اتفاقیة الترخیص ھذه.

اإلنترن1.3 على للتنزیل البرنامج إتاحة خالل أساسي من المستخدم بالبرنامج بشكل الترخیص بتزوید البرنامجیقوم مانح قد یتم توفیر ت.
عبر الخدمات السحابیة أو المستندة إلى الویب. جھاز أو إتاحتھ على واالستخدام للتثبیت

البرنامج بنماذج ترخیص مختلفة. مع نقل1.4 الترخیص بترخیص الترخیصالبرنامج،یقوم مانح الترخیصالمطبق،یتم تحدید نموذج ومدة
تنظم ا رسوم الترخیص. حقوقومقدار وأي المعني الترخیص المستخدم مع نموذج الذي یكتسبھ االستخدام حق ھذه الترخیص تفاقیة

المستخدم. عامة یمتلكھا والتزامات

التحقق منالبرنامج،من أجل استخدام1.5 أجل وقت آلخر باإلنترنت من واالتصال من الترخیص لدى مانح التسجیل المستخدم على یجب
البرنامج. ترخیص

الترخیص1.6 اتفاقیة للبرنامج بموجب والدعم الصیانة بتوفیر الترخیص ما لم ینص على خالف ذلك في نموذج الترخیصھذه،لن یقوم مانح
المعني.

لتقدیرهللمرخص،یجوز 1.7 إلىالخاص،وفقًا إلكتروني شكل في للبرنامج وثائق الملكالمستخدم،تقدیم حقوق المرخص بجمیع یة بینما یحتفظ
الوثائق. في الفكریة

في1.8 تم إصدارھا برامج المرخص التي من على أي ھذه تنطبق اتفاقیة الترخیص والتي اشتراھا المستخدم أو2019سبتمبر3ال وقبلھ
رخص لھا بترخیص دائم بموجب اتفاقیة أخرى.

الترخیص1.9 اتفاقیة في مبیعًا. باستثناء ما تم منحھ صراحةً ولیس مرخص صریحة للمستخدم،ال توجد تراخیص أخرى ممنوحة ھذه،البرنامج
عن طریق اإلغالق أو غیر ذلك. جمیع الحقوق غیر الممنوحة في اتفاقیة الترخیص ھذه محفوظة من قبل المرِخّص.ضمنیة،أو

أو إحدى الشركات   Maxonاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه ("اتفاقية الترخيص") هي اتفاقية قانونية بينك كمستخدم ("المستخدم") وشركة  
لبرنامج م ا التابعة لها ("الُمرخص"). بقبول اتفاقية الترخيص هذه أثناء عملية التسجيل و / أو عن طريق تنزيل أو تثبيت أو إعادة إنتاج أو استخدا

وتحكم اتفاقية الترخيص هذه استخدام المستخدم لـ البرامج والوسائط   هذه،يدخل المستخدم في اتفاقية الترخيص    )،المقدم من قبل المرخص ("البرنامج"
لمنتج إذا كان ا  ،Maxon Computer GmbHالمرتبطة والخدمات المستندة إلى اإلنترنت. المرخص بموجب اتفاقية الترخيص هذه هو شركة  

 Maxon Computer"). المرخص بموجب اتفاقية الترخيص هذه هو  Cinema 4Dالتجارية مرخًصا ("خطوط إنتاج    Maxonالذي يحمل عالمة  
Inc،.    إذا كان المنتج الذي يحمل عالمةRedshift    التجارية مرخًصا ("خطوط إنتاجRedshift المرخص بموجب اتفاقية الترخيص هذه هو .("

Maxon Computer Inc  إذا كان المنتج الذي يحمل عالمة    ،أيضاRed Giant    التجارية مرخًصا ("خطوط إنتاجRed Giant يعد استخدام .("
  البرنامج دون إبرام اتفاقية الترخيص هذه انتهاًكا لحقوق الطبع والنشر.
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§ 2     ترخیص دائم 

غیر قابل للتحویل ,غیر حصري  ,  دائًما, مكافئًاالمرخص للمستخدم حقًا    Red Giantو    Cinema 4Dیمنح الترخیص الدائم لخطوط إنتاج   2.1
غیر قابل للترخیص من الباطن وشخصي ("المستخدم المسمى") لتثبیت البرنامج على أي عدد من األجھزة واستخدام البرنامج على جھاز ,

) واحد ، ولكن لیس على أجھزة مختلفة في نفس الوقت. یجوز للمستخدم استخدام اإلصدار المرخص من البرنامج فقط. إذا تم نقل 1واحد (
ولكن لیس بشكل متزامن. كعنصر من  إصدار،یجوز للمستخدم تثبیت واستخدام كل  مسبقًا،إصدار آخر مرخص  الترخیص الدائم من

یجوز للمرخص المعني تزوید المستخدم  الترخیص،التابعة لمانح  Red Giantو Cinema 4Dعناصر الترخیص الدائم لخطوط إنتاج 
یجب أال یتضمن ھذا الترخیص الدائم   كتابًیا،لم یتم االتفاق صراحة على خالف ذلك  بالتحدیثات المتاحة بشكل عام وفقًا لتقدیره الخاص. ما
 التابعة لمانح الترخیص. Red Giantو Cinema 4Dترقیات وصیانة ودعم الترخیص الدائم لخطوط إنتاج 

قابل   للتحویل, غیر قابل    حصري, غیر  ئًا, غیردائًما, مكافالخاصة بالمرخص للمستخدم حقًا    Redshiftیمنح الترخیص الدائم لخطوط إنتاج      2.2
جھاز محدد ("عقدة مؤمنة"). یجوز   ))1للترخیص من الباطن وشخصي ("المستخدم المحدد") لتثبیت البرنامج واستخدامھ فقط على واحد (

للمستخدم نقل الترخیص المقفل بالعقدة بین األجھزة بشرط أن یتم ھذا النقل باستخدام أداة الترخیص المعنیة أو أي عملیة أخرى یوفرھا 
فاقیة صیانة وفقًا فإنھ یبرم أیًضا ات بالمرخص،الخاصة  Redshiftالمرخص. عندما یشتري المستخدم الترخیص الدائم لخطوط منتجات 

في حین یجب على المرخص تزوید المستخدم بخدمات الصیانة ، بما في ذلك التحدیثات والترقیات  بالمرخص،لشروط الصیانة الخاصة 
 ). یجوز للطرفین االتفاق1خطوط اإلنتاج ، لفترة صیانة محدودة لمدة سنة واحدة (  Redshiftالمتاحة بشكل عام للترخیص الدائم للترخیص  

بشكل منفصل على تمدید فترة الصیانة وفقًا لشروط الصیانة الساریة لدى المرخص آنذاك. یجب أال یشتمل الترخیص الدائم لخطوط إنتاج 
 التحول إلى األحمر الخاصة بالمرخص على خدمات الدعم. 

§ 3     رخصة االشتراك 

غیر قابل للترخیص من الباطن وشخصي للتحویل، قابل    رحصري، غی  ا غیرزمنیًا، مكافئیتلقى المستخدم حقًا محدودًا    االشتراك،مع ترخیص    3.1
ولكن لیس على أجھزة  واحد،) 1("المستخدم المحدد") لتثبیت البرنامج على أي عدد من األجھزة واستخدام برنامج على جھاز واحد (

یجب على المرِخّص تزوید المستخدم بالتحدیثات والترقیات المتاحة بشكل  االشتراك،مختلفة في نفس الوقت. كمكون وأثناء مدة ترخیص 
 في حین ال یشمل الترخیص خدمات الصیانة والدعم األخرى. للبرنامج،عام 

مرِخّص أو ما لم ینھي ال المدة،یتم تحدید المدة المحدودة لترخیص االشتراك. یجب تجدید ترخیص االشتراك تلقائیًا بنفس  البرنامج،مع نقل   3.2
یتم استبعاد اإلنھاء   المدة،) یوًما بنھایة المدة الحالیة في ذلك الوقت. خالل  14المستخدم ترخیص االشتراك بإعطاء إشعار مدتھ أربعة عشر (

 العادي لرخصة االشتراك. 

مج وعند كل تمدید للمدة. یخضع یعتمد مقدار رسوم الترخیص على مدة حق االستخدام. تستحق رسوم الترخیص عند النقل األول للبرنا  3.3
 منح حق االستخدام لشرط أن یدفع المستخدم رسوم الترخیص المستحقة.

تقیید حق االستخدام   الخاص،وفقًا لتقدیره    للمرخص،ولكن لیس بشكل متزامن. یجوز    البرنامج،یجوز للمستخدم استخدام أي إصدار متاح من    3.4
 ) سنوات.3ن ثالث (إلصدارات من البرنامج ال یزید عمرھا ع

رخصة عائمة 4 §

مكافئًا ,یتلقى المستخدم حقًا محدودًا زمنیًا    بالمرخص،الخاصة    Redshiftو   Cinema 4D  ،Red Giantمع الترخیص العائم لخطوط إنتاج   4.1
غیر قابل للتحویل وغیر قابل للترخیص من الباطن لتثبیت البرنامج على أي عدد من األجھزة وعلى استخدام البرنامج على  ,غیر حصري  ,

ولكن لیس على أجھزة مختلفة بشكل متزامن. یجب على خادم الترخیص مراقبة االستخدام والتأكد من   ترخیص،) واحد لكل  1جھاز واحد (
الخاصة بالمرخص متاح   Red Giantو  Cinema 4Dتزامنة المرخصة. الترخیص العائم لخطوط إنتاج  عدم تجاوز عدد االستخدامات الم

 فقط كتراخیص اشتراك بموجب الشروط واألحكام المعمول بھا.
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الخاصة بالمرخص باعتباره ترخیًصا دائًما بموجب البنود والشروط المعمول بھا. في  Redshiftیتوفر أیًضا ترخیص عائم لخطوط إنتاج   4.2
یتلقى المستخدم حقًا دائًما ومكسبًا وغیر حصري وغیر قابل للتحویل وغیر قابل للترخیص من الباطن لتثبیت البرنامج على    الحالة،مثل ھذه  

ولكن لیس على أجھزة مختلفة في نفس الوقت. یجب على    الترخیص،) لكل ھذا  1أي عدد من األجھزة واستخدام البرنامج على جھاز واحد (
خادم الترخیص مراقبة االستخدام والتأكد من عدم تجاوز عدد االستخدامات المتزامنة المرخصة. عندما یشتري المستخدم الترخیص العائم 

فإنھ یبرم أیًضا اتفاقیة صیانة وفقًا لشروط الصیانة الخاصة   ،دائًمالخطوط منتجات االنزیاح األحمر الخاصة بالمرخص باعتباره ترخیًصا 
بما في ذلك التحدیثات والترقیات المتاحة عموًما للرخصة   الصیانة،في حین یجب على المرخص تزوید المستخدم بخدمات  بالمرخص،

). یجوز للطرفین االتفاق بشكل 1ھا عام واحد (لفترة صیانة محدودة مدت  بالمرخص،العائمة بالنسبة لخطوط إنتاج االنزیاح األحمر الخاصة  
منفصل على تمدید فترة الصیانة وفقًا لشروط الصیانة الساریة لدى المرخص آنذاك. یجب أال یتضمن الترخیص العائم لخطوط إنتاج 

 االنزیاح األحمر الخاصة بالمرخص الدعم. 

رخصة المجمع  5 §

قابل للتحویل وغیر قابل للترخیص من الباطن   حصري, غیر  الوقت, مكافئًا, غیرمن خالل الترخیص المجمع ، یتلقى المستخدم حقًا محدود    5.1
) لكل جھاز ھذا الترخیص ، ولكن لیس على أجھزة 1لتثبیت البرنامج على أي عدد من األجھزة واستخدام البرنامج على جھاز واحد (

 .ت. ال تتوفر التراخیص المجمعة إال كتراخیص اشتراك بموجب الشروط واألحكام المعمول بھامختلفة في نفس الوق

خالل مدة الترخیص المجمع ، یجب على المرِخّص أن یزود المستخدم بخدمات دعم المؤسسة ودورات تدریبیة على البرامج وفقًا للشروط   5.2
 .الحالیة للمرخص

 .یص من أجل التأھل لبرنامج الترخیص المجمع الخاص بالمرخصیجب شراء حد أدنى لعدد التراخ  5.3

عمالء التصییر 6 §

المستخدم حقًا یستحق المكافأة وغیر حصري وغیر قابل للتحویل وغیر قابل للترخیص من الباطن لتثبیت واستخدام   صییریمنح عمالء الت  6.1
 عمالء العرض المتضمنین في البرنامج على األجھزة في مزرعة العرض الخاصة بالمستخدم (داخلیًا).

 Cinema 4Dیجوز للمستخدم تثبیت واستخدام برنامج  .Cinema 4D Team Render Clientقد تتضمن البرامج المحددة تطبیق  6.2
Team Render Client ) أجھزة في مزرعة تصییر المستخدم في نفس الوقت. حق االستخدام ھذا محدود 5على ما یصل إلى خمسة (

ركة ثالثیة إال لتقدیم رسومات وصور متح Cinema 4D Team Render Clientفي المحتوى: ال یجوز للمستخدم استخدام برنامج 
 Cinema 4D Team Render Clientاألبعاد للكمبیوتر أنشأھا المستخدم لنفسھ أو ألطراف ثالثة. ال یجوز للمستخدم استخدام برنامج 

أو تقدیم رسومات  الثالث،.) لمعالجة بیانات الطرف 2( )،.) خارج مزرعة أو شبكة اإلنترانت الخاصة بالمستخدم (داخل المنزل1(
.) في تقدیم المزارع أو الشبكات أو الخدمات 3أو ( ثالثة،أو خدمات تقدیم أخرى ألطراف  ثالث،ة ثالثیة األبعاد لطرف ورسوم متحرك

 السحابیة لطرف ثالث.

سطر األوامر ھذا على عدد األجھزة المرخصة   صییرفیجوز للمستخدم استخدام عمیل ت األوامر،سطر  صییرإذا تضمن البرنامج عمیل ت  6.3
 Commandعة العرض الخاصة بالمستخدم (داخلیًا). حق االستخدام ھذا محدود في المحتوى: ال یجوز للمستخدم استخدام في مزر

Line Render Client  أو تقدیم خدمات  ثالث،خارج مزرعة تقدیم المستخدم (الداخلیة) أو في الشبكات أو الخدمات السحابیة لطرف
 التجاریة،لتقدیم منتجات العمل الخاصة لألغراض  Command Line Render Clientاستخدام  ھذا لن یقید شك،تقدیم تجاریة (لتجنب 

لخدمات العرض التجاریة المستقلة مسموح). یجوز  Command Line Render Clientلن یكون استخدام  الشك،ولكن أیًضا لتجنب 
كما یُسمح للمستخدم أیًضا بتقدیم  األبعاد،كمبیوتر ثالثیة لتقدیم رسومات  Command Line Render Clientللمستخدم استخدام برنامج 

التي لیست خدمات عرض تجاریة.  الثالثة،لمعالجة بیانات األطراف  ثالثة،الرسوم المتحركة التي أنشأھا المستخدم لنفسھ أو ألطراف 
وھو لیس  خارجیة،یلزم وجود برنامج تحكم تابع لجھة  )،في مزرعة العرض (الداخلیة Command Line Render Clientالستخدام 

 جزًءا من البرنامج. یجب على خادم الترخیص مراقبة االستخدام والتأكد من عدم تجاوز عدد االستخدامات المتزامنة المرخصة. 

 األحكام المعمول بھا.كتراخیص دائمة وتراخیص اشتراك بموجب الشروط و صییریتاح عمالء الت  6.4



Maxon Computer GmbH . Max-Planck-Str. 20 . D-61381 Friedrichsdorf . Germany . Tel. +49 (0)6172-5906-0 . Fax +49(0)6172-5906-30 . www.maxon.net
Maxon Computer Inc. . 2640 Lavery Court Suite A . Newbury Park, CA 91320 . USA . info_us@maxon.net . www.maxon.net

§ 7     التراخیص لألغراض التعلیمیة 

وغیر قابل للترخیص  للتحویل،غیر قابل  حصري، غیر  للمكافأة،غیر قابل  زمنیًا،یمنح الترخیص التعلیمي للطالب المستخدم حقًا محدودًا   7.1
ولكن  واحد،) 1البرنامج على جھاز واحد ( واستخدممن الباطن وشخصي ("مستخدم محدد") لتثبیت البرنامج على أي عدد من األجھزة 

 لیس على أجھزة مختلفة في نفس الوقت.

طالبًا أو تلمیذًا في جامعة أو كلیة  ھذا الحق في االستخدام محدود شخصیًا: یجب أن یكون مستخدم الرخصة التعلیمیة للطالب    7.1.1
یعادل عامین   مماعامة أو خاصة معتمدة (بما في ذلك الكلیة المجتمعیة أو المتوسطة أو المھنیة) التي تمنح درجات ال تتطلب أقل  

منزلیة، في مدرسة  أو    كامل،في مدرسة ابتدائیة أو ثانویة عامة أو خاصة معتمدة تقدم تعلیًما بدوام    كامل، ) من الدراسة بدوام  2(
محددة بموجب لوائح التعلیم المنزلي المعمول بھا. یُمنح حق االستخدام فقط للمستخدمین الذین یرتبط نشاطھم التعلیمي بمنطقة 
یكون البرنامج المرخص مناسبًا لھا. یخضع الترخیص التعلیمي للمستخدم لتقدیم دلیل على أنھ ینتمي إلى مجموعة األشخاص 

ددة أعاله. یجب على المستخدم إبالغ مانح الترخیص على الفور إذا لم یعد یفي بھذه المتطلبات الشخصیة. للتحقق المؤھلین المح
للتحقق، یستخدم المرخص مشروًعا  التعلیمیة،وبالتالي منع إساءة استخدام الرخصة  بالمتطلبات،مما إذا كان المستخدم یفي 

 وبالتالي یفرض رسوم معالجة على المستخدم.

حق االستخدام محدود في المحتوى: یجوز للمستخدم استخدام البرنامج بموجب الترخیص التعلیمي حصریًا ألغراض التعلم     7.1.2
ولیس بشكل مباشر أو غیر مباشر لألغراض البحثیة أو التجاریة أو المھنیة أو غیرھا من األغراض الربحیة. یجوز للمستخدم 

یجب على المستخدم تثبیت ھذه الترقیات  للبرنامج،ط. في حالة توفر ترقیات أو تحدیثات استخدام أحدث إصدار من البرنامج فق
أو التحدیثات للسماح لھ بمواصلة استخدام البرنامج بموجب الترخیص التعلیمي. قد تكون وظائف البرنامج محدودة. ال یتم 

الترخیص التعلیمي. أال تشمل   بموجب  Command Line Render Clientو  Cinema 4D Team Renderترخیص عمیل  
 الرخصة التعلیمیة صیانة ودعم. 

حق االستخدام محدود زمنیًا: ال یجوز للمستخدم استخدام البرنامج بموجب الترخیص التعلیمي إال لعدد ساعات یومیًا بما یتناسب    7.1.3
) أشھر أخرى  6یتم تمدید المدة الحقًا لستة (  ) أشھر.6مع أنشطتھ التعلیمیة. یجب أن تكون مدة الرخصة التعلیمیة محدودة بستة (

ما لم ینھي الُمرخص أو المستخدم الترخیص التعلیمي بإعطاء إشعار مدتھ أربعة عشر   سنوات،) 4حتى المدة اإلجمالیة ألربع (
الوقت. ) یوًما حتى نھایة المدة الحالیة في ذلك  14(

"إخالء المسؤولیة عن الضمان خارج الوالیات  13فإن البنود §  األجر،في حالة منح المرِخّص ترخیًصا تعلیمیًا غیر مدفوع   7.1.4
التي  14.2"تحدید المسؤولیة" (بخالف §  14والتي تظل ساریة المفعول)  13.2المتحدة والوالیات المتحدة" (بخالف المادة 

.) یقر المستخدم بأن المرخص یوفر البرنامج 1یجب استبدالھا بالبنود التالیة: ( ھذه،ترخیص تظل ساریة المفعول) من اتفاقیة ال
مجانًا و "كما ھو". قد یحتوي البرنامج على عیوب قد تتسبب في حدوث أعطال بالبرنامج أو فشل النظام   المجاملة،عن طریق 

البرنامج مع مستوى معین من قابلیة االستخدام وقابلیة التسویق أو فقدان البیانات أو انتھاك حقوق الجھات الخارجیة. ال یتوافق 
والمالءمة لغرض ما. المرِخّص غیر ملزم بتوفیر الصیانة الفنیة والدعم وإصالح العیوب واستعادة األنظمة المعطلة والبیانات 

في حالة حدوث    الجسیم؛یة واإلھمال  یكون المرخص مسؤوالً دون قیود في حالة الن  ،14.2و  13.2.) وفقًا للمادتین  2المفقودة. (
وبضمان یمنحھ المرخص. یجب   األلماني؛وفقًا لشروط قانون المسؤولیة عن المنتجات    الصحة؛إصابات في الحیاة أو الجسم أو  

 استبعاد أي مسؤولیة أخرى للمرخص.

ا ومكافئًا وغیر حصري وغیر قابل للتحویل وغیر قابل یمنح الترخیص التعلیمي للمدرسین والفصول الدراسیة المستخدم حقًا محدودًا زمنیً   7.2
ولكن لیس على أجھزة  الجھاز،) 1للترخیص من الباطن لتثبیت البرنامج على أي عدد من األجھزة واستخدام البرنامج على جھاز واحد (

غراض التدریس فقط. یمنح ھذا  مختلفة في نفس الوقت. الترخیص التعلیمي للمدرسین والفصول الدراسیة متاح فقط كرخصة اشتراك أل
ومناھج  وتنظیمي،وترخیص شبكي  مقعد،وترخیص لكل  منخفضة،الترخیص المستخدم حق الحصول على برنامج ترخیص مرن بتكلفة 

یتم تحدید الشروط واألحكام المحددة  البرنامج،تعلیمیة مجانیة وفیدیوھات تعلیمیة باإلضافة إلى تدریب وشھادة المدربین. مع نقل 
 لترخیص.ل

حق االستخدام ھذا محدود شخصیًا: یجب أن ینتمي مستخدم الترخیص التعلیمي للمدرسین والفصول الدراسیة إلى مجموعة   7.2.1
الكلیات المؤھلة المحددة أعاله أو أن یكون موظفًا أو متعاقدًا مستقالً یعمل لدى ھیئة تدریس مؤھلة ، على النحو المحدد أعاله. 

م فقط للمستخدمین الذین یرتبط نشاطھم التدریسي بمنطقة یكون البرنامج المرخص مناسبًا لھا. یخضع یُمنح حق االستخدا
الترخیص التعلیمي للمستخدم لتقدیم دلیل على أنھ ینتمي إلى مجموعة الكلیات أو األشخاص المؤھلین المحددین أعاله. یجب 

 في بھذه المتطلبات الشخصیة.على المستخدم إبالغ مانح الترخیص على الفور إذا لم یعد ی
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حق االستخدام محدود في المحتوى: یجوز للمستخدم استخدام البرنامج بموجب الترخیص التعلیمي حصریًا ألغراض التدریس     7.2.2
ولیس بشكل مباشر أو غیر مباشر ألغراض البحث أو األغراض التجاریة أو المھنیة أو غیرھا من أغراض الربح. یجوز  

 التدریس،أنھ یجوز للمستخدم استخدام البرنامج لیس فقط ألغراض  للمرخص والمستخدم االتفاق بشكل منفصل ومختلف على
ولكن أیًضا بشكل مباشر أو غیر مباشر لألغراض التجاریة. یجوز للمستخدم استخدام أحدث إصدار من البرنامج فقط. في حالة 

ماح لھ بمواصلة استخدام البرنامج یجب على المستخدم تثبیت ھذه الترقیات أو التحدیثات للس  للبرنامج،توفر ترقیات أو تحدیثات  
Cinema 4D Team Renderبموجب الترخیص التعلیمي. قد تكون وظائف البرنامج محدودة. ال یتم ترخیص عمیل 

 بموجب الترخیص التعلیمي. أال تشمل الرخصة التعلیمیة صیانة ودعم.  Command Line Render Clientو

دد: یجوز للمستخدم استخدام البرنامج بموجب الرخصة التعلیمیة فقط لعدد ساعات في  حق االستخدام محدود في الوقت المح   7.2.3
یتم تحدید المدة المحدودة لرخصة االشتراك. یجب تجدید ترخیص  البرنامج،الیوم بما یتناسب مع أنشطتھ التعلیمیة. مع نقل 

) یوًما 14ما لم ینھي المرِخّص أو المستخدم ترخیص االشتراك بإعطاء إشعار مدتھ أربعة عشر ( المدة،االشتراك تلقائیًا بنفس 
 المؤھلین،أو إذا فشل المستخدم في إثبات أنھ ینتمي إلى مجموعة من الكلیات أو األشخاص    الوقت،بنھایة المدة الساریة في ذلك  

یتم استبعاد اإلنھاء العادي  المدة،ي وقت بناًء على طلب المرخص. خالل بنھایة المدة الحالیة أو في أ أعاله،على النحو المحدد 
 لرخصة االشتراك.

یعتمد مبلغ رسوم الترخیص على مدة حق االستخدام. تستحق رسوم الترخیص عند النقل األول للبرنامج وعند كل تمدید للمدة.     7.2.4
 ص المستحقة.یخضع منح حق االستخدام لشرط أن یدفع المستخدم رسوم الترخی

إذا اشتبھ المرخص في إساءة استخدام الترخیص التعلیمي أو استخدام البرنامج في انتھاك التفاقیة الترخیص ھذه ، خاصة فیما یتعلق   7.3
بالحدود الشخصیة والمحتوى والوقت ، فیجوز للمرخص إلغاء تنشیط البرنامج بموجب الترخیص التعلیمي ، دون استبعاد المزید من 

 راءات ضد سوء االستخدام.اإلج

§ 8     رخصة تجریبیة 

 بوقت،یتلقى المستخدم حق التثبیت المحدود  بالمرخص،الخاصة  Red Giantو Cinema 4Dتجریبي لخطوط إنتاج الترخیص المع   8.1
غیر القابل للترخیص من الباطن والمخصص ("المستخدم المحدد") البرنامج  للتحویل،غیر القابل  الحصري،غیر  للمكافأة،غیر القابل 

ولكن لیس على أجھزة مختلفة في نفس الوقت. حق االستخدام  واحد،) 1على أي عدد من األجھزة والستخدام البرنامج على جھاز واحد (
سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر ألغراض  االستخدام، ھذا محدود في المحتوى: یجوز للمستخدم استخدام البرنامج لالختبار والتقییم.

محظور صراحة. قد یتم تقیید  )،ألغراض التدریب أو ألي غرض آخر (خاصة أغراض أخرى غیر االختبار أو التقییم تجاریة،تجاریة أو 
المعني لكل فترة زمنیة محددة ) واحد فقط من البرنامج 1وظائف البرنامج واستخدامھ. یجوز للمستخدم استخدام ترخیص تجریبي واحد (

بناًء على قرار المرخص. یتم توفیر التفاصیل المتعلقة بھذه الفترة الزمنیة على موقع ویب المرخص. یجب أن یكون للرخصة التجریبیة 
یجوز أن  ) یوًما بدون تجدید تلقائي. ال 14الخاصة بالمرخص مدة محدودة تبلغ أربعة عشر ( Red Giantو Cinema 4Dلخطوط إنتاج 

 الخاصة بالمرخص تحدیثات وترقیات وصیانة ودعم. Red Giantو Cinema 4Dیتضمن الترخیص التجریبي لخطوط إنتاج 

 حصري، غیر للمكافأة، غیریتلقى المستخدم حقًا دائًما غیر قابل  بالمرخص،الخاصة  Redshiftمع ترخیص تجریبي لخطوط منتجات   8.2
قابل للترخیص من الباطن وشخصي ("المستخدم المحدد") لتثبیت البرنامج على أي عدد من األجھزة واستخدام  للتحویل، غیرقابل 

ولكن لیس على أجھزة مختلفة في نفس الوقت. ال یتم عرض الترخیص التجریبي لخطوط إنتاج  واحد،) 1البرنامج على جھاز واحد (
Redshift  االستخدام ھذا محدود في المحتوى: یجوز للمستخدم استخدام البرنامج لالختبار الخاصة بالمرخص إال بعالمات مائیة. حق

ألغراض التدریب أو ألي غرض آخر (خاصة  تجاریة،سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر ألغراض تجاریة أو  االستخدام،والتقییم. 
نامج واستخدامھ. یجب أال یتضمن الترخیص محظور صراحة. قد یتم تقیید وظائف البر )،أغراض أخرى غیر االختبار أو التقییم

 الخاصة بالجھة المرخصة التحدیثات والتحدیثات والصیانة والدعم.  Redshiftالتجریبي لخطوط منتجات 

"إخالء المسؤولیة عن الضمان خارج الوالیات المتحدة والوالیات المتحدة"  13فإن البنود §  تجریبیًا،إذا منح المرِخّص ترخیًصا   8.3
من اتفاقیة  المفعول)التي تظل ساریة  14.2"تحدید المسؤولیة" (بخالف الفقرة  14التي تظل ساریة المفعول) و §  13.2الف الفقرة (بخ

.) یقر المستخدم بأن المرخص یوفر البرنامج مجانًا وبدون مقابل "كما ھو". قد یحتوي البرنامج على 1الترخیص ھذه بالبنود التالیة: (
في حدوث أعطال بالبرنامج أو فشل النظام أو فقدان البیانات أو انتھاك حقوق الجھات الخارجیة. ال یتوافق البرنامج مع عیوب قد تتسبب 

وتصحیح  والدعم،مستوى معین من قابلیة االستخدام وقابلیة التسویق والمالءمة لغرض ما. المرِخّص غیر ملزم بتوفیر الصیانة الفنیة 
یكون الُمرخص مسؤوالً دون قیود في  ،14.2و 13.2.) مع مراعاة الفقرتین 2لمعطلة والبیانات المفقودة. (العیوب واستعادة األنظمة ا

وفقًا لشروط قانون المسؤولیة عن المنتجات  الصحة؛في حالة حدوث إصابات في الحیاة أو الجسم أو  الجسیم؛حالة النیة واإلھمال 
 أي مسؤولیة أخرى للمرخص. وبضمان یمنحھ المرخص. یجب استبعاد  األلماني؛
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یجوز تحویل الترخیص التجریبي إلى ترخیص دائم أو ترخیص اشتراك بموجب الشروط واألحكام الساریة. التراخیص التجریبیة غیر   8.4
 متاحة للمستخدمین الحاصلین على ترخیص دائم أو ترخیص اشتراك.

§ 9    رخصة مجانیة  

السماح للمستخدم باستخدام برنامج معین دون االلتزام بدفع رسوم الترخیص. من  وحده،من وقت آلخر ووفقًا لتقدیره  للمرخص،یجوز   9.1
یتلقى المستخدم حقًا محدودًا زمنیًا وغیر قابل للمكافأة وغیر حصري وغیر قابل للتحویل وغیر قابل للترخیص  المجاني،خالل الترخیص 

 واحد،) 1لمسمى") لتثبیت البرنامج على أي عدد من األجھزة واستخدامھ البرنامج على جھاز واحد (من الباطن وشخصي ("المستخدم ا
) ویجب تجدیدھا تلقائیًا 1ولكن لیس على أجھزة مختلفة في نفس الوقت. یجب أن یكون للرخصة المجانیة مدة محدودة لشھر واحد (

) أیام حتى نھایة 7أو المستخدم الترخیص المجاني بإعطاء إشعار مدتھ سبعة ( ما لم ینھي المرِخّص )،1لشروط متتالیة لمدة شھر واحد (
 المصطلح في ذلك الوقت. یجب أال یتضمن الترخیص المجاني التحدیثات والتحدیثات والصیانة والدعم. 

لمتحدة والوالیات المتحدة" (بخالف "إخالء المسؤولیة عن الضمان خارج الوالیات ا 13فإن البنود §  مجانًیا،إذا منح المرخص ترخیًصا   9.2
من اتفاقیة الترخیص  المفعول)التي تظل ساریة  14.2"تحدید المسؤولیة" (بخالف الفقرة  14والتي تظل ساریة المفعول)  13.2الفقرة 

لبرنامج على عیوب قد .) یقر المستخدم بأن المرخص یوفر البرنامج مجانًا وبدون مقابل "كما ھو". قد یحتوي ا1ھذه بالبنود التالیة: (
تتسبب في حدوث أعطال بالبرنامج أو فشل في النظام أو فقدان البیانات أو انتھاك حقوق الجھات الخارجیة. ال یتوافق البرنامج مع مستوى 

حیح العیوب وتص والدعم،معین من قابلیة االستخدام وقابلیة التسویق والمالءمة لغرض ما. المرِخّص غیر ملزم بتوفیر الصیانة الفنیة 
یكون الُمرخص مسؤوالً دون قیود في حالة النیة  ،14.2و  13.2.) مع مراعاة الفقرتین 2واستعادة األنظمة المعطلة والبیانات المفقودة. (

في حالة حدوث إصابات في الحیاة أو الجسم أو الصحة ؛ وفقًا لشروط قانون المسؤولیة عن المنتجات األلماني ؛  الجسیم؛واإلھمال 
 بضمان یمنحھ المرخص. یجب استبعاد أي مسؤولیة أخرى للمرخص.و

§ 10   شروط الترخیص العامة 

تسجیل البرنامج وحق االستخدام ملزمان للمستخدم وال یمكن نقلھما أو ترخیصھما من الباطن ألطراف ثالثة دون موافقة مسبقة من مانح   10.1
فال یجوز نقل حق  محدد،الترخیص. إذا كان نموذج الترخیص المعمول بھ ینص على تخصیص الترخیص وتخصیصھ لمستخدم معین 

مسمى إذا تم إبالغ المرخص من قبل المستخدم ووافق على ھذا النقل. یجب توثیق أي نقل لحق االستخدام   االستخدام إال إلى مستخدم آخر
من قبل المرِخّص والمستخدم والطرف الثالث المتنازل لھ. یتم توفیر التفاصیل المتعلقة بعملیة النقل على موقع الویب الخاص بالجھة 

 قل أو التنازل عن حق االستخدام.المرخصة. ال تسمح بعض نماذج الترخیص بأي ن

ال یجوز للمستخدم تثبیت البرنامج واستخدامھ على عدة أجھزة بشكل متزامن إال إذا كان نموذج الترخیص المعمول بھ یسمح بذلك   10.2
 صراحةً أو إذا سمح المرخص لھ صراحةً باستخدام البرنامج ألغراض أخرى. 

ال یجوز للمستخدم نسخ البرنامج أو إعادة العمل بھ أو فك تجمیعھ أو  أعاله، باستثناء ما ھو منصوص علیھ في حق االستخدام المذكور   10.3
الذي یسمح بھ القانون المعمول بھ. بغض النظر عن    وجد،إن  المحدود،ھندستھ العكسیة أو توزیعھ أو تعدیلھ أو إعادة إنتاجھ إال إلى المدى  

ال یجوز للمستخدم إتاحة   الخصوص،رات تعاقدیة. ال یسمح للمستخدم باالستخدامات واالستغالل األخرى للبرنامج. على وجھ  أي محظو
 الوصول للجمھور أو تأجیره أو تمكین األطراف الثالثة من استخدام البرنامج.

ومع جمیع نماذج  المدة،ة نماذج الترخیص المحدودة ینتھي حق المستخدم في االستخدام بانتھاء مدة اتفاقیة الترخیص ھذه في حال  10.4
أو أنھى مانح الترخیص أو  ومستحق،الترخیص إذا أنھى المرخص اتفاقیة الترخیص ھذه ألن المستخدم لم یدفع رسوم الترخیص مستحق 

الكامل على الفور وحذف جمیع المستخدم اتفاقیة الترخیص ھذه لسبب وجیھ. یجب على المستخدم بعد ذلك التوقف عن استخدام البرنامج ب
 النسخ أو إتالفھا. رسوم الترخیص المدفوعة بالفعل لن یتم ردھا.

یجب على المستخدم اتخاذ االحتیاطات المعقولة في حالة عدم عمل البرنامج بشكل صحیح. یجب علیھ اختبار البرنامج قبل االستخدام   10.5
یجب علیھ حفظ بیاناتھ وفقًا ألحدث ما توصلت إلیھ  ذلك،للغرض المقصود. عالوة على  ال سیما فیما یتعلق بقابلیتھ لالستخدام المنتج،

 التقنیة والتأكد من إمكانیة إعادة إنتاج البیانات من مخزون البیانات بتنسیق یمكن قراءتھ آلیًا بجھد معقول.
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 واالستخدام من قبل أطراف ثالثة غیر مصرح لھا. یجب على المستخدم استخدام تدابیر الحمایة المناسبة للبرنامج وضد الوصول  10.6

ب ال یجوز للمستخدم إزالة أو تغییر إشعارات حقوق النشر أو األرقام التسلسلیة أو المیزات األخرى للبرنامج التي تعمل بمثابة تعریف. یج  10.7
 من قبل أطراف ثالثة غیر مصرح لھا.  علیھ أن یخزن بعنایة رموز التسجیل المقدمة إلیھ من قبل المرخص وحمایتھا من الوصول

التحدیثات والترقیات 11 §

تطویر وتزوید المستخدم بتحدیثات البرنامج بغرض معالجة العیوب  الخاص،من وقت آلخر ووفقًا لتقدیره  الترخیص،یجوز لمانح   11.1
 ووظائف محسنة باإلضافة إلى ترقیات مع وظائف موسعة.

استخدام التحدیثات والترقیات إلى نموذج الترخیص المعمول بھ وحق المستخدم في استخدام البرنامج. یحق للمستخدم یستند الحق في   11.2
استخدام التحدیث والترقیة فقط إذا كان للمستخدم الحق في استخدام البرنامج. ال یمنح التحدیث أو الترقیة المستخدم أي حق استخدام  

 إضافي أو موسع للبرامج المرخصة. 

یجب على المستخدم تثبیت التحدیث  العیب،إذا قدم المرخص للمستخدم تحدیثًا لضمان االستخدام المنصوص علیھ للبرنامج أو إلزالة   11.3
لمواصلة استخدام البرنامج وفقًا التفاقیة الترخیص ھذه. مانح الترخیص غیر مسؤول عن العیوب واألضرار التي یسببھا عدم قیام 

التحدیث. للمستخدم فقط دعوى ضد مانح الترخیص لتوفیر التحدیثات والترقیات إذا كان نموذج الترخیص المعمول بھ  المستخدم بتثبیت
 ینص على ذلك صراحة. 

§ 12  خرق حقوق النشر 

یة الفكریة للمرخص أو استخدم البرنامج دون حق االستخدام المطلوب أو انتھك حقوق الملك ھذه،إذا قام المستخدم بخرق اتفاقیة الترخیص   12.1
فإن حق االستخدام الممنوح في اتفاقیة الترخیص ھذه سیصبح غیر صالح على الفور ویجوز للمرخص إنھاء اتفاقیة  أخرى،بطریقة 

الترخیص ھذه دون سابق إنذار. یجب على المستخدم بعد ذلك التوقف عن استخدام البرنامج بالكامل على الفور وحذف جمیع النسخ أو 
 تظل الحقوق والمطالبات والتدابیر األخرى الخاصة بالجھة المرخصة ضد المستخدم محفوظة. إتالفھا.

  یشتمل البرنامج على إجراءات وقائیة تقنیة ضد االستخدام غیر المصرح بھ وإلدارة الحقوق. تمنع التدابیر الوقائیة المستخدم من استخدام  12.2
ق مع نموذج الترخیص المعمول بھ وینتھك اتفاقیة الترخیص ھذه. تجمع اإلجراءات الوقائیة البرنامج بطریقة أو لغرض أو إلى حد ال یتواف

والكمبیوتر / نظام  IPبما في ذلك تعریف  واستخدامھ،بیانات حول تسجیل البرنامج والجھاز والنظام والشبكة التي تم فیھا تثبیت البرنامج 
ذه البیانات إلى مانح الترخیص عبر واجھة اتصال خاصة بالبرنامج عبر اتصاالت وحول عدد ومدة االستخدامات. یتم إرسال ھ التشغیل،

 الشبكة واإلنترنت. یقوم مانح الترخیص بمعالجة البیانات للوفاء باتفاقیة الترخیص ھذه ولحمایة البرنامج من االستخدام غیر المصرح بھ.
وال یجوز لھ استخدام البرنامج دون إجراءات الحمایة. ال یؤدي إلغاء تنشیط  ال یجوز للمستخدم إزالة اإلجراءات الوقائیة أو التحایل علیھا

 وظیفة "إرسال المعلومات إلى جھة الترخیص" في البرنامج إلى إلغاء تنشیط إجراءات الحمایة.

§ 13   الضمان خارج الوالیات المتحدة وإخالء المسؤولیة عن الضمان  

أو إذا كان المستخدم كیانًا قانونیًا ویقع مكان عملھ الرئیسي خارج  المتحدة،إذا كان المستخدم شخًصا طبیعیًا ویعیش خارج الوالیات   13.1
 فسیتم تطبیق ما یلي: المتحدة،الوالیات 

نوني. یجب أن یحتوي یوفر مانح الترخیص البرنامج للمستخدم خاٍل من عیوب الجودة والعنوان وضمن نطاق الضمان القا   13.1.1
البرنامج على الوظائف القیاسیة الموضحة في الوثائق فقط. ال یشكل عیبًا إذا كان البرنامج ال یفي بالمتطلبات الخاصة أو توقعات 

 المستخدم.

) استخدام البرنامج المخالف ألحكام اتفاقیة الترخیص 1ال یلتزم مانح الترخیص بإصالح عیوب الجودة أو الملكیة الناتجة عن (   13.1.2
.) استخدام البرنامج في األنظمة أو فیما یتعلق األجھزة والبرامج غیر المناسبة لھذا الغرض والتي لم یتم إصدارھا من  2( ھذه،
 الت البرنامج من قبل المستخدم ما لم یتمكن المستخدم من إثبات أن العیب لم یكن بسبب ذلك..) تعدی3أو ( المرخص،قبل 
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یجب أن یوفر إشعار المستخدم بالعیوب وصفًا مفھوماً للعیب والوقوع والظروف. یجب أن یشتمل إشعار العیب أیًضا على دلیل     13.1.3
یو) وتمكین المرخص من إعادة إنتاج العیب واكتشافھ. یجب على یوضح الخلل (مثل التسجیالت المكتوبة أو تسلسالت الفید

 المستخدم سداد جمیع التكالیف المعقولة التي یتكبدھا المرِخّص فیما یتعلق بإشعار غیر مبرر بالعیب.

ق ملكیة الطرف  إذا كان المستخدم مسؤوالً من قبل طرف ثالث ألن استخدام البرنامج بموجب اتفاقیة الترخیص ھذه ینتھك حقو   13.1.4
ولمساعدة وتنازل الدفاع ضد ھذه المطالبات إلى المرخص  الفور،فإن المستخدم ملزم بإبالغ مانح الترخیص على  الثالث،

 المرِخّص بشكل معقول على نفقة المرِخّص للدفاع عن ھذا االدعاء.

 مستھلًكا،) شھًرا إذا كان المستخدم  24ربعة وعشرین (تنتھي صالحیة مطالبات المستخدم بالعیوب المادیة وعیوب الملكیة بعد أ   13.1.5
 ) شھًرا.12وإال بعد اثني عشر (

أو إذا كان المستخدم كیانًا قانونیًا وكان مكان عملھ الرئیسي موجودًا في  المتحدة،إذا كان المستخدم شخًصا طبیعیًا ویعیش في الوالیات   13.2
یتنصل  القانون،إلى الحد األقصى الذي یسمح بھ  األخطاء.لمستخدم "كما ھو" ومع جمیع یتم تسلیم البرنامج إلى ا المتحدة،الوالیات 

الضمانات الضمنیة الخاصة بعدم   الحصر،على سبیل المثال ال  ذلك،بما في  الضمنیة،الصریحة أو  الضمانات،الُمرخص من جمیع 
.) البرنامج سیلبي متطلبات 1ًضا مسؤولیتھ عن أي ضمان بأن (والمالءمة لغرض معین. یُخلي الُمرخص أی التسویق،وقابلیة  االنتھاك،

) .3.) النتائج التي یتم الحصول علیھا من استخدام البرنامج ستكون فعالة أو دقیقة أو 2( األخطاء،المستخدم أو سیكون آمنًا أو خالیًا من 
ب في البرنامج. یُخلي المرِخّص على وجھ التحدید .) سیتم تصحیح أي أخطاء أو عیو4أو ( المستخدم،ستلبي جودة البرنامج توقعات 

مسؤولیتھ عن أي إجراءات تنتج عن استخدام المستخدم ألي برنامج. یجوز للمستخدم استخدام البرنامج والوصول إلیھ وفقًا لتقدیره  
لبیانات الناتج عن استخدام أي  ویكون المستخدم وحده مسؤوالً عن أي ضرر یلحق بنظام كمبیوتر المستخدم أو فقدان ا الخاصة،ومخاطره 

 برنامج والوصول إلیھ. 

§ 14   تحدید المسؤولیة 

أو إذا كان المستخدم كیانًا قانونیًا ویقع مقر عملھ الرئیسي خارج  المتحدة،إذا كان المستخدم شخًصا طبیعیًا ویعیش خارج الوالیات   14.1
 فسیتم تطبیق ما یلي: المتحدة،الوالیات 

أو الضرر الذي یلحق بالحیاة أو األطراف  والجسیم،یكون المرِخّص مسؤوالً على سبیل المثال ال الحصر عن اإلھمال المتعمد    14.1.1
 ؤولیة عن المنتجات األلماني أو في حالة وجود ضمان مفترض.وفقًا ألحكام قانون المس الصحة،أو 

والتي تعتبر  المباشرة،مسؤولیة مانح الترخیص عن االنتھاكات الطفیفة لإلھمال لاللتزامات األساسیة مقصورة على األضرار    14.1.2
ي التزامات من جانب المرِخّص والتي نموذجیة التفاقیة الترخیص ھذه والتي كانت متوقعة عند إبرامھا. االلتزامات األساسیة ھ

أي المتطلبات األساسیة لتنفیذ اتفاقیة الترخیص ھذه والتي یجب أن یكون المستخدم قادًرا   ھذه،تُمِكّن من تنفیذ اتفاقیة الترخیص 
 ال یكون المرخص مسؤوالً عن خسارة األرباح من جانب المستخدم. الطفیف،على االعتماد علیھا. في حالة اإلھمال 

 وإال یتم استبعاد مسؤولیة المرخص.   14.1.3

 ینطبق تحدید المسؤولیة ھذا أیًضا على المسؤولیة الشخصیة لموظفي وممثلي وأجھزتھ.   14.1.4

ا في أو إذا كان المستخدم كیانًا قانونیًا وكان مكان عملھ الرئیسي موجودً  المتحدة،إذا كان المستخدم شخًصا طبیعیًا ویعیش في الوالیات   14.2
 یسري ما یلي: بھ،وفقًا للقانون المعمول  المتحدة،الوالیات 

أو أي أضرار ناجمة عن   عقابیة،لن یكون المرخص مسؤوالً عن أي أضرار غیر مباشرة أو عرضیة أو خاصة أو تبعیة أو    14.2.1
حتى  االتفاقیة،الناجم عن ذلك أو فقدانھ.  ود،المفقأو العائد المفقود أو  المفقودة،أو األرباح  األعمال،أو مقاطعة  البیانات،فقدان 

أي من ھذه األضرار   الحصر،بما في ذلك على سبیل المثال ال  األضرار،إذا تم إخطار المرِخّص بإمكانیة حدوث مثل ھذه 
تكلفة شراء الناشئة عن الترخیص أو توفیر أو استخدام البرنامج أو النتائج المترتبة على ذلك. لن یكون الُمرخص مسؤوالً عن 

و  البدیلة؛السلع أو الخدمات 

لن یكون المرخص مسؤوالً عن األضرار التراكمیة واإلجمالیة التي تزید عن مبلغ مساٍو لرسوم المرخص لھ مقابل البرنامج  14.2.2
 ) شھًرا على الفور بعد الموعد المحدد. 12الذي دفعھ المستخدم خالل فترة اثني عشر (
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§ 15   حمایة البیانات 

یلتزم الُمرخص بالقانون المعمول بھ عند معالجة البیانات الشخصیة. تتوفر معلومات حول حمایة البیانات وإعالن حمایة البیانات الخاص   15.1
؛ خطوط إنتاج Cinema 4D: https://www.maxon.net/privacy_policy_arبالجھة المرخصة على النحو التالي: خطوط إنتاج 

 :Red Giantخطوط إنتاج   ؛https://www.redshift3d.com/privacy-policyألحمر: االنزیاح ا
https://www.redgiant.com/legal/privacy-policy 

إذا كان البرنامج یحتوي على وظیفة "إرسال معلومات إلى جھة الترخیص" ، فیمكن للمستخدم تنشیط ھذه الوظیفة وإلغاء تنشیطھا أثناء   15.2
رنامج ، بینما یتم تنشیط ھذه الوظیفة افتراضیًا. یؤدي تنشیط ھذه الوظیفة إلى قیام البرنامج تلقائیًا بإرسال معلومات البرامج استخدام الب

اإلصدار،   الحصر،على سبیل المثال ال  المعلومات،واألجھزة إلى مانح الترخیص من وقت آلخر عبر اتصال الشبكة الحالي. تتضمن ھذه 
والمشكالت التي تواجھ  االستخدام، التكوینحول  األجھزة، بیاناتالنظام حول  بالبرنامج، معلوماتالخاصة   اللغةالمنطقة،  إعدادات

م البرنامج. ال یتم إرسال المحتویات والملفات التي أنشأھا المستخدم ومعالجتھا إلى مانح الترخیص بھذه الوظیفة. یعالج المرِخّص ویستخد
حصائیة ولتحسین منتجاتھ وخدماتھ ولن یمررھا إال إلى جھات خارجیة أو یستخدمھا ألغراض أخرى المعلومات المرسلة ألغراض إ

بموافقة المستخدم. ال یربط مانح الترخیص المعلومات المرسلة بالبیانات الشخصیة وال یستخدمھا لتحدید ھویة المستخدم أو إنشاء ملفات 
 تعریف المستخدمین.

§ 16   ضوابط التصدیر ، المستخدمین الحكومیین 

یة ال یجوز للمستخدم استخدام البرنامج أو تصدیره أو إعادة تصدیره باستثناء ما یسمح بھ قانون الوالیات المتحدة وقوانین الوالیة القضائ  16.1
إعادة  ال یجوز تصدیر البرنامج أو  الحصر،ولكن على سبیل المثال ال  الخصوص،التي تم الحصول على البرنامج فیھا. على وجھ 

) إلى أي شخص مدرج في قائمة المواطنین المعینین خصیًصا لوزارة 2) إلى أي دول محظورة من قبل الوالیات المتحدة أو (1تصدیره (
یقر المستخدم  البرنامج،الخزانة األمریكیة أو قائمة األشخاص المرفوضین من وزارة التجارة األمریكیة أو قائمة الكیانات. باستخدام 

غیر موجود في أي دولة من ھذا القبیل أو في أي قائمة من ھذا القبیل. یوافق المستخدم أیًضا على أنھ لن یستخدم البرنامج  ویضمن أنھ
على سبیل المثال ال الحصر ، تطویر أو تصمیم أو تصنیع أو إنتاج أسلحة   ذلك،بما في  المتحدة،ألي أغراض یحظرھا قانون الوالیات 

 یائیة أو بیولوجیة.نوویة أو صاروخیة أو كیم

التي تتكون من "برامج  ،C.F.R. §2.101 48حیث یتم تعریف ھذا المصطلح في  "،البرامج والوثائق ذات الصلة ھي "عناصر تجاریة  16.2
48أو  C.F.R. §12.212 48حیث یتم استخدام ھذه المصطلحات في   "،الكمبیوتر التجاریة" و "وثائق برامج الكمبیوتر التجاریة

C.F.R. .C.F.R 48حسب االقتضاء. متوافق مع  ،227.7202§ .C.F.R  48أو  12.212§  ،4-227.7202حتى  227.7202-1§
خیص برامج الكمبیوتر التجاریة ووثائق برامج الكمبیوتر التجاریة للمستخدمین النھائیین لحكومة الوالیات المتحدة یتم تر االقتضاء،حسب 

) مع الحقوق الممنوحة لجمیع اآلخرین فقط المستخدمین النھائیین وفقًا للشروط واألحكام الواردة ھنا. 2) فقط كعناصر تجاریة و (1(
 وجب قوانین حقوق النشر بالوالیات المتحدة.الحقوق غیر المنشورة محفوظة بم

§ 17   شروط عامة 

یجوز للمرخص تعدیل شروط اتفاقیة الترخیص ھذه كلیًا أو جزئیًا على النحو التالي: یجب على المرِخّص إخطار  االشتراك،في تراخیص   17.1
 الترخیص،. إذا لم یوافق المستخدم على تعدیل اتفاقیة ) أسابیع على األقل من سریان مفعولھا6المستخدم بالتعدیل في شكل نص قبل ستة (

) یوًما قبل التاریخ المقصود لدخول التعدیل حیز التنفیذ. یجب أن یكون 20فیجوز لھ االعتراض على التعدیل خالل فترة عشرین (
التعدیل محل اتفاقیة الترخیص فسیتم اعتبار التغییر على أنھ موافق علیھ ویحل  المستخدم،االعتراض في شكل نصي. إذا لم یعترض 

 السابقة. سوف یلفت المرخص انتباه المستخدم على وجھ التحدید إلى النتیجة المقصودة لسلوكھ عند إخطاره بتعدیل اتفاقیة الترخیص.

لألغراض اإلعالمیة فإن النسخة اإلنجلیزیة فقط ھي الملزمة واإلصدارات األخرى  لغات،إذا كانت اتفاقیة الترخیص ھذه مكتوبة بعدة   17.2
 فقط.

فإن باقي اتفاقیة الترخیص ھذه تظل  كامل،إذا ثبت أن أي بند من أحكام اتفاقیة الترخیص ھذه غیر صالح أو غیر قابل للتنفیذ أو غیر   17.3
 القانونیة.ساریة المفعول والتأثیر الكامل. یجب استبدال الحكم غیر الصالح أو غیر القابل للتنفیذ أو ملء الفراغ باألحكام 

خصية. تتوفر معلومات حول حماية البيانات وإعالن حماية البيانات الخاص  يلتزم الُمرخص بالقانون المعمول به عند معالجة البيانات الش
     (https://www.maxon.net/privacy_policy_en):  على موقعنا المرخصة بالجهة 

فيمكن للمستخدم تنشيط هذه الوظيفة وإلغاء تنشيطها أثناء    يحتوي على وظيفة "إرسال معلومات إلى جهة الترخيص" ،إذا كان البرنامج  15.2
برامج واألجهزة استخدام البرنامج ، بينما يتم تنشيط هذه الوظيفة افتراضيًا. يؤدي تنشيط هذه الوظيفة إلى قيام البرنامج تلقائيًا بإرسال معلومات ال

 اإلصدار، إعدادات الحصر،على سبيل المثال ال  المعلومات،ذه إلى مانح الترخيص من وقت آلخر عبر اتصال الشبكة الحالي. تتضمن ه
والمشكالت التي تواجه البرنامج. ال يتم إرسال  االستخدام، التكوينحول  األجهزة، بياناتالنظام حول  بالبرنامج، معلوماتالخاصة  المنطقة، اللغة

يص بهذه الوظيفة. يعالج المرِخّص ويستخدم المعلومات المرسلة ألغراض  المحتويات والملفات التي أنشأها المستخدم ومعالجتها إلى مانح الترخ
إحصائية ولتحسين منتجاته وخدماته ولن يمررها إال إلى جهات خارجية أو يستخدمها ألغراض أخرى بموافقة المستخدم. ال يربط مانح  

 تخدم أو إنشاء ملفات تعريف المستخدمين.الترخيص المعلومات المرسلة بالبيانات الشخصية وال يستخدمها لتحديد هوية المس

§ 15   حمایة البیانات 

یلتزم الُمرخص بالقانون المعمول بھ عند معالجة البیانات الشخصیة. تتوفر معلومات حول حمایة البیانات وإعالن حمایة البیانات الخاص   15.1
؛ خطوط إنتاج Cinema 4D: https://www.maxon.net/privacy_policy_arبالجھة المرخصة على النحو التالي: خطوط إنتاج 

 :Red Giantخطوط إنتاج   ؛https://www.redshift3d.com/privacy-policyألحمر: االنزیاح ا
https://www.redgiant.com/legal/privacy-policy 

إذا كان البرنامج یحتوي على وظیفة "إرسال معلومات إلى جھة الترخیص" ، فیمكن للمستخدم تنشیط ھذه الوظیفة وإلغاء تنشیطھا أثناء   15.2
رنامج ، بینما یتم تنشیط ھذه الوظیفة افتراضیًا. یؤدي تنشیط ھذه الوظیفة إلى قیام البرنامج تلقائیًا بإرسال معلومات البرامج استخدام الب

اإلصدار،   الحصر،على سبیل المثال ال  المعلومات،واألجھزة إلى مانح الترخیص من وقت آلخر عبر اتصال الشبكة الحالي. تتضمن ھذه 
والمشكالت التي تواجھ  االستخدام، التكوینحول  األجھزة، بیاناتالنظام حول  بالبرنامج، معلوماتالخاصة   اللغةالمنطقة،  إعدادات

م البرنامج. ال یتم إرسال المحتویات والملفات التي أنشأھا المستخدم ومعالجتھا إلى مانح الترخیص بھذه الوظیفة. یعالج المرِخّص ویستخد
حصائیة ولتحسین منتجاتھ وخدماتھ ولن یمررھا إال إلى جھات خارجیة أو یستخدمھا ألغراض أخرى المعلومات المرسلة ألغراض إ

بموافقة المستخدم. ال یربط مانح الترخیص المعلومات المرسلة بالبیانات الشخصیة وال یستخدمھا لتحدید ھویة المستخدم أو إنشاء ملفات 
 تعریف المستخدمین.

§ 16   ضوابط التصدیر ، المستخدمین الحكومیین 

یة ال یجوز للمستخدم استخدام البرنامج أو تصدیره أو إعادة تصدیره باستثناء ما یسمح بھ قانون الوالیات المتحدة وقوانین الوالیة القضائ  16.1
إعادة  ال یجوز تصدیر البرنامج أو  الحصر،ولكن على سبیل المثال ال  الخصوص،التي تم الحصول على البرنامج فیھا. على وجھ 

) إلى أي شخص مدرج في قائمة المواطنین المعینین خصیًصا لوزارة 2) إلى أي دول محظورة من قبل الوالیات المتحدة أو (1تصدیره (
یقر المستخدم  البرنامج،الخزانة األمریكیة أو قائمة األشخاص المرفوضین من وزارة التجارة األمریكیة أو قائمة الكیانات. باستخدام 

غیر موجود في أي دولة من ھذا القبیل أو في أي قائمة من ھذا القبیل. یوافق المستخدم أیًضا على أنھ لن یستخدم البرنامج  ویضمن أنھ
على سبیل المثال ال الحصر ، تطویر أو تصمیم أو تصنیع أو إنتاج أسلحة   ذلك،بما في  المتحدة،ألي أغراض یحظرھا قانون الوالیات 

 یائیة أو بیولوجیة.نوویة أو صاروخیة أو كیم

التي تتكون من "برامج  ،C.F.R. §2.101 48حیث یتم تعریف ھذا المصطلح في  "،البرامج والوثائق ذات الصلة ھي "عناصر تجاریة  16.2
48أو  C.F.R. §12.212 48حیث یتم استخدام ھذه المصطلحات في   "،الكمبیوتر التجاریة" و "وثائق برامج الكمبیوتر التجاریة

C.F.R. .C.F.R 48حسب االقتضاء. متوافق مع  ،227.7202§ .C.F.R  48أو  12.212§  ،4-227.7202حتى  227.7202-1§
خیص برامج الكمبیوتر التجاریة ووثائق برامج الكمبیوتر التجاریة للمستخدمین النھائیین لحكومة الوالیات المتحدة یتم تر االقتضاء،حسب 

) مع الحقوق الممنوحة لجمیع اآلخرین فقط المستخدمین النھائیین وفقًا للشروط واألحكام الواردة ھنا. 2) فقط كعناصر تجاریة و (1(
 وجب قوانین حقوق النشر بالوالیات المتحدة.الحقوق غیر المنشورة محفوظة بم

§ 17   شروط عامة 

یجوز للمرخص تعدیل شروط اتفاقیة الترخیص ھذه كلیًا أو جزئیًا على النحو التالي: یجب على المرِخّص إخطار  االشتراك،في تراخیص   17.1
 الترخیص،. إذا لم یوافق المستخدم على تعدیل اتفاقیة ) أسابیع على األقل من سریان مفعولھا6المستخدم بالتعدیل في شكل نص قبل ستة (

) یوًما قبل التاریخ المقصود لدخول التعدیل حیز التنفیذ. یجب أن یكون 20فیجوز لھ االعتراض على التعدیل خالل فترة عشرین (
التعدیل محل اتفاقیة الترخیص فسیتم اعتبار التغییر على أنھ موافق علیھ ویحل  المستخدم،االعتراض في شكل نصي. إذا لم یعترض 

 السابقة. سوف یلفت المرخص انتباه المستخدم على وجھ التحدید إلى النتیجة المقصودة لسلوكھ عند إخطاره بتعدیل اتفاقیة الترخیص.

لألغراض اإلعالمیة فإن النسخة اإلنجلیزیة فقط ھي الملزمة واإلصدارات األخرى  لغات،إذا كانت اتفاقیة الترخیص ھذه مكتوبة بعدة   17.2
 فقط.

فإن باقي اتفاقیة الترخیص ھذه تظل  كامل،إذا ثبت أن أي بند من أحكام اتفاقیة الترخیص ھذه غیر صالح أو غیر قابل للتنفیذ أو غیر   17.3
 القانونیة.ساریة المفعول والتأثیر الكامل. یجب استبدال الحكم غیر الصالح أو غیر القابل للتنفیذ أو ملء الفراغ باألحكام 

§ 15   حمایة البیانات 

یلتزم الُمرخص بالقانون المعمول بھ عند معالجة البیانات الشخصیة. تتوفر معلومات حول حمایة البیانات وإعالن حمایة البیانات الخاص   15.1
؛ خطوط إنتاج Cinema 4D: https://www.maxon.net/privacy_policy_arبالجھة المرخصة على النحو التالي: خطوط إنتاج 

 :Red Giantخطوط إنتاج   ؛https://www.redshift3d.com/privacy-policyألحمر: االنزیاح ا
https://www.redgiant.com/legal/privacy-policy 

إذا كان البرنامج یحتوي على وظیفة "إرسال معلومات إلى جھة الترخیص" ، فیمكن للمستخدم تنشیط ھذه الوظیفة وإلغاء تنشیطھا أثناء   15.2
رنامج ، بینما یتم تنشیط ھذه الوظیفة افتراضیًا. یؤدي تنشیط ھذه الوظیفة إلى قیام البرنامج تلقائیًا بإرسال معلومات البرامج استخدام الب

اإلصدار،   الحصر،على سبیل المثال ال  المعلومات،واألجھزة إلى مانح الترخیص من وقت آلخر عبر اتصال الشبكة الحالي. تتضمن ھذه 
والمشكالت التي تواجھ  االستخدام، التكوینحول  األجھزة، بیاناتالنظام حول  بالبرنامج، معلوماتالخاصة   اللغةالمنطقة،  إعدادات

م البرنامج. ال یتم إرسال المحتویات والملفات التي أنشأھا المستخدم ومعالجتھا إلى مانح الترخیص بھذه الوظیفة. یعالج المرِخّص ویستخد
حصائیة ولتحسین منتجاتھ وخدماتھ ولن یمررھا إال إلى جھات خارجیة أو یستخدمھا ألغراض أخرى المعلومات المرسلة ألغراض إ

بموافقة المستخدم. ال یربط مانح الترخیص المعلومات المرسلة بالبیانات الشخصیة وال یستخدمھا لتحدید ھویة المستخدم أو إنشاء ملفات 
 تعریف المستخدمین.

§ 16   ضوابط التصدیر ، المستخدمین الحكومیین 

یة ال یجوز للمستخدم استخدام البرنامج أو تصدیره أو إعادة تصدیره باستثناء ما یسمح بھ قانون الوالیات المتحدة وقوانین الوالیة القضائ  16.1
إعادة  ال یجوز تصدیر البرنامج أو  الحصر،ولكن على سبیل المثال ال  الخصوص،التي تم الحصول على البرنامج فیھا. على وجھ 

) إلى أي شخص مدرج في قائمة المواطنین المعینین خصیًصا لوزارة 2) إلى أي دول محظورة من قبل الوالیات المتحدة أو (1تصدیره (
یقر المستخدم  البرنامج،الخزانة األمریكیة أو قائمة األشخاص المرفوضین من وزارة التجارة األمریكیة أو قائمة الكیانات. باستخدام 

غیر موجود في أي دولة من ھذا القبیل أو في أي قائمة من ھذا القبیل. یوافق المستخدم أیًضا على أنھ لن یستخدم البرنامج  ویضمن أنھ
على سبیل المثال ال الحصر ، تطویر أو تصمیم أو تصنیع أو إنتاج أسلحة   ذلك،بما في  المتحدة،ألي أغراض یحظرھا قانون الوالیات 

 یائیة أو بیولوجیة.نوویة أو صاروخیة أو كیم

التي تتكون من "برامج  ،C.F.R. §2.101 48حیث یتم تعریف ھذا المصطلح في  "،البرامج والوثائق ذات الصلة ھي "عناصر تجاریة  16.2
48أو  C.F.R. §12.212 48حیث یتم استخدام ھذه المصطلحات في   "،الكمبیوتر التجاریة" و "وثائق برامج الكمبیوتر التجاریة

C.F.R. .C.F.R 48حسب االقتضاء. متوافق مع  ،227.7202§ .C.F.R  48أو  12.212§  ،4-227.7202حتى  227.7202-1§
خیص برامج الكمبیوتر التجاریة ووثائق برامج الكمبیوتر التجاریة للمستخدمین النھائیین لحكومة الوالیات المتحدة یتم تر االقتضاء،حسب 

) مع الحقوق الممنوحة لجمیع اآلخرین فقط المستخدمین النھائیین وفقًا للشروط واألحكام الواردة ھنا. 2) فقط كعناصر تجاریة و (1(
 وجب قوانین حقوق النشر بالوالیات المتحدة.الحقوق غیر المنشورة محفوظة بم

§ 17   شروط عامة 

یجوز للمرخص تعدیل شروط اتفاقیة الترخیص ھذه كلیًا أو جزئیًا على النحو التالي: یجب على المرِخّص إخطار  االشتراك،في تراخیص   17.1
 الترخیص،. إذا لم یوافق المستخدم على تعدیل اتفاقیة ) أسابیع على األقل من سریان مفعولھا6المستخدم بالتعدیل في شكل نص قبل ستة (

) یوًما قبل التاریخ المقصود لدخول التعدیل حیز التنفیذ. یجب أن یكون 20فیجوز لھ االعتراض على التعدیل خالل فترة عشرین (
التعدیل محل اتفاقیة الترخیص فسیتم اعتبار التغییر على أنھ موافق علیھ ویحل  المستخدم،االعتراض في شكل نصي. إذا لم یعترض 

 السابقة. سوف یلفت المرخص انتباه المستخدم على وجھ التحدید إلى النتیجة المقصودة لسلوكھ عند إخطاره بتعدیل اتفاقیة الترخیص.

لألغراض اإلعالمیة فإن النسخة اإلنجلیزیة فقط ھي الملزمة واإلصدارات األخرى  لغات،إذا كانت اتفاقیة الترخیص ھذه مكتوبة بعدة   17.2
 فقط.

فإن باقي اتفاقیة الترخیص ھذه تظل  كامل،إذا ثبت أن أي بند من أحكام اتفاقیة الترخیص ھذه غیر صالح أو غیر قابل للتنفیذ أو غیر   17.3
 القانونیة.ساریة المفعول والتأثیر الكامل. یجب استبدال الحكم غیر الصالح أو غیر القابل للتنفیذ أو ملء الفراغ باألحكام 

(https://www.maxon.net/en/legal/privacy-policy)
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یات إذا كان المستخدم شخًصا طبیعیًا ویعیش في الوالیات المتحدة ، أو إذا كان المستخدم كیانًا قانونیًا ویقع مقر عملھ الرئیسي في الوال  17.4
ھذه أو المتعلقة بھا  المتحدة ، فإن قوانین الوالیات المتحدة األمریكیة ووالیة كالیفورنیا تحكم جمیع المسائل الناشئة عن اتفاقیة الترخیص

دون تفعیل أي تعارض في مبادئ القانون ، ویوافق كل طرف بشكل ال رجعة فیھ على االختصاص الحصري للمحاكم الفیدرالیة في  
مقاطعة ، كالیفورنیا ، حسب االقتضاء ، ألي مسألة تنشأ  Venturaالمقاطعة المركزیة لوالیة كالیفورنیا ومحاكم الوالیة الموجودة في 

 ن اتفاقیة الترخیص ھذه أو تتعلق بھا ، باستثناء اإلجراءات التي تسعى إلى إنفاذ أي أمر أو أي حكم ، فإن ھذه الوالیة القضائیة ستكونع
 غیر حصریة. 

أو إذا كان المستخدم كیانًا قانونیًا ویقع مقر عملھ الرئیسي خارج  المتحدة،إذا كان المستخدم شخًصا طبیعیًا ویعیش خارج الوالیات  
فإن قانون جمھوریة ألمانیا االتحادیة یسري على جمیع األمور الناشئة من أو فیما یتعلق باتفاقیة الترخیص ھذه. إذا كان  المتحدة،الوالیات 

أو كیانًا قانونیًا بموجب القانون العام أو مالًكا ألصول خاصة بموجب قانون جمھوریة ألمانیا االتحادیة مطبقًا وإذا كان المستخدم شركة 
 ھي المكان الحصري لالختصاص القضائي.  ألمانیا، فرانكفورت،فإن   العام،القانون 

اقیة الترخیص یتفق الطرفان على أن اتفاقیة األمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع مستثناة على وجھ التحدید من التطبیق على اتف 
ھذه. یوافق الطرفان أیًضا على التنازل وإلغاء االشتراك في أي تطبیق لقانون معامالت معلومات الكمبیوتر الموحد للوالیات المتحدة 

)UCITA،(  تتبناھا أي والیة من الوالیات المتحدة بأي شكل من األشكال. منھ،أو أي نسخة 
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