
 

   

 

 األسئلة المتداولة 

 ) EPSو E365(و SELECTالتغييرات المستحدثة باتفاقية برنامج 

 2022نوفمبر  1تاريخ اليوم: 

الغرض من ھذه الوثیقة ھو معالجة أي أسئلة متوقعة وتقدیم الوضوح والوعي بشأن محتوى وعملیة التغیرات التي ستطرأ 
 . EPSو E365و SELECTعلى عقدنا التجاري مثل 

 

 

  ؟SELECTما اتفاقية برنامج 
هي اتفاقية الترخيص الرئيسية التي تحدد ا�ُ�طر القانونية لكيفية استخدام  SELECTاتفاقية برنامج 

ُرغم أن ا��تفاقية عنوانها هو اتفاقية برنامج   .Bentleyالحسابات لبرمجياتنا وخدماتنا وما يحق لهم من 
SELECT إ�� إنها في نفسها أحد ال��وط المسبقة لبرامج ترخيص أخرى مثل ،Enterprise 365 ُيشار)  

 ).EPS-365أو  EPS(ُيشار إليه  Enterprise 365 Public Sector) وE365إليه 

 

  ؟SELECTلماذا نغير اتفاقية 
إضافة إلى تحديث المحتوى، ُنبّسط عملية التعاقد با��متثال لكل من ممارسات النشاط التجاري  
الُمثلى والبرامج الحالية الخاصة بترخيص المؤسسات. نتطرق لمزيد من التفاصيل عن تغييرات  

 عملية التعاقد في السؤال التالي. 

 

   ما التغييرات؟ كيف يثري ذلك حساباتنا؟

الحالية هي منصة أو إطار عمل يحتوي على مستندات   SELECTاقية برنامج اتف هيكل العقد:
تتناول مصطلحات برنامج محددة أو مجا��ت موضوعية. يحتوي الهيكل الجديد على ث��ث  

؛ وستبرم  (EPS، وE365، وSELECTبرامجنا التجارية ( تنطبق على كل مناتفاقيات منفصلة 
الحسابات اتفاقية منفصلة قائمة بذاتها ومخصصة لغرض البرنامج التجاري المشتركة به.  

ا��ن على ��وط ذات صلة بالبرنامج التجاري المحدد التي هي  تقت�� موافقة الحسابات 
 . مشتركة به

تقديم  ، لذا فقد آن ا��وان لتحديثها. ل 2014آخر تحديث لهذه ا��تفاقية كان في تحديث العقد: 
المساعدة في عملية المراجعة، سنقدم نسخة مقارنة لمديري العقود والعاملين بمشتريات  

 الحساب وأي شخص آخر يرغب في إلقاء نظرة متعمقة على التغييرات وسببها.

 

 إبرام العقود؟كيف يمكن للحسابات ما ا��ثار المترتبة؟ 
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بفضل عملية ا��برام المبسطة، يمكننا ا��ستغناء عن بعض الخطوات. تستلم الحسابات مستند عرض  
. يمكن للحساب اتباع الرابط والوصول إلى ��وط العقد إضافة إلى م��حظات  URLيحتوى على رابط 

ال��وط   إرشادية ت��ح هيكل العقد الجديد والفروقات بين ا��تفاقيات الجديدة والقديمة. عند اعتماد 
وا��حكام القياسية، يمكن للحسابات إنجاز عملية إبرام العقد من جانب واحد بمجرد إرجاعها مستند  

. ويؤدي ذلك إلى اختصار الكثير من الوقت في معام��ت العديد من  Bentleyالعرض الموقع إلى 
 الحسابات (فيما يخص جزء العقود).

 ؟ CSS. ماذا عن EPSو E365و SELECTالعقود الث��ثة الجديدة تخص 
. يجب  E365و SELECTمن عقود جزًءا  صارت ا��ن   CSS��وط وأحكام أي تغييرات، لكن  CSSلن تطال

. توجد بعض  E365ولذا تظل تلك ا��حكام منطبقة على اشتراكات  CSSعبر   E365توريد رسوم 
ك ال��وط إ��  ولذا لن تنطبق تل CSSالتي تتطلب توريد  SELECT) التابعة لـ PWDIالعروض (مثل 

 .CSSعلى المشتركين إذا استخدموا/عند استخدامهم للخدمات المتأهلة لـ 


