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 EPS-365شروط برنامج 

 

 التعریفات.  .1

 لھا المعاني الموضَّحة في الشروط واألحكام العامة لشركة بینتلي أو كما ھو محدَّد.   EPS-365الكلمات والمصطلحات والعبارات المكتوبة بحروف عریضة في شروط برنامج 

 
 قابلیة التطبیق.  .2

) أن یكون  1، وفقًا للشروط واألحكام الواردة في االتفاقیة.  ولكي یكون المشترك مؤھالً لالشتراك، یتعیَّن علیھ (EPS-365بناًء على طلب المشتِرك وبناًء على موافقة شركة بینتلي، یجوز للمشتِرك المشاركة في برنامج 
 ) إلدارة التراخیص. SES) أن یكون مستخدًما لخدمة استحقاق االشتراك (2لغ المستحقة لشركة بینتلي؛ (قد قام بسداد جمیع الفواتیر غیر المدفوعة المتعلقة بالمبا

 
   نظرة عامة.  .3

-EPS"نموذج طلب  یَّن على المشتِرك تنفیذ  (على النحو المحدَّد أدناه) دون قیود على عدد المستخدمین. یتع  EPS-365، یحق للمشتِرك استخدام بعض منتجات  EPS-365بموجب قبول شركة بینتلي للمشتِرك في برنامج  

). إذا  "مدة االشتراك")، ومدة االشتراك ("تاریخ البدء"، وتاریخ بدء االشتراك ("EPS-365"الرسوم السنویة لبرنامج  ، یُعَد ھذا النموذج "مستند عرض")، تُحدَّد فیھ  EPS-365(وألغراض شروط برنامج    "365
 السابقة.  EPS-365" الذي یحتوي على أحدث تاریخ تنفیذ یِحل مَحل جمیع نماذج طلب  EPS-365بمرور الوقت، فإنَّ "نموذج طلب  EPS-365نفَّذَ المشتِرك عدة نماذج طلب  
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ى أو آلة فریدة كل یوم (1على األسُس التالیة: () بناًء  "EPS-365"منتجات  (  EPS-365تَُرخَّص منتجات شركة بینتلي من خالل برنامج   ى أو آلة فریدة كل ثالثة  2)؛ ("منتجات الفئة أ") مستخِدم ُمسمَّ ) مستخِدم ُمسمَّ
). یتم تضمین نموذج الترخیص ومعلومات  "منتجات الفئة ھـ") تخزین بیانات الذروة (5)؛ أو ("منتجات الفئة د") وحدات معالجة البیانات ( 4); ( "منتجات الفئة ج") رسوم ثابتة ( 3)؛ ( "منتجات الفئة ب"أشھر (

بشكٍل منفصٍل، وسیتم تحدید قائمة األسعار    "ج" ؛ ویتعیَّن أن تكون ھذه األسعار ثابتة لمدة االشتراك. سیتم عرض منتجات الفئة  Enterprise 365قائمة أسعار  في    "ب"و   "أ" من الفئة    EPS-365التسعیر لمنتجات  
 من وقٍت آلخر وفقًا لتقدیر شركة بینتلي وحدھا.  EPS-365للفترة المتبقیة من مدة االشتراك. یجوز لشركة بینتلي تعدیل قائمة منتجات  "ج"یبدأ المشتِرك في استخدام منتج الفئة الساریة عندما 
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، وبشرط أال یكون المشتِرك مخالفًا لالتفاقیة، بموجب ھذا تمنح شركة بینتلي المشتِرك ترخیًصا غیر حصري ومحدوًدا وقابالً EPS-365بالنظر إلى السداد الكامل للرسوم السنویة لبرنامج     االستخدام في اإلنتاج. .5.1
، بدون قید فیما یتعلق بعدد المستخِدمین الذین یجوز لھم استخدام  EPS-365نتاج خالل مدة االشتراك في برنامج  لالستخدام في اإل  EPS-365لإللغاء وغیر قابل للتحویل وغیر قابل للتنازل الستخدام منتجات  

 . EPS-365منتجات 

 

ء وغیر حصري الستخدام المنتجات المؤھلة ألغراض  یجوز للمشتِرك أن یطلب، ویجوز لشركة بینتلي وفقًا لتقدیرھا الخاص أن تمنح المشتِرك حقًا محدوًدا وغیر قابل للتحویل وقابالً لإللغا   االستخدام للتقییم.  .5.2
تلك لالستخدام في اإلنتاج. إلى الحد الذي یُستَخَدم فیھ ترخیص التقییم في مخالفة التقییدات المنصوص علیھا في ھذه الوثیقة    )، بشرط أال تُستَخَدم تراخیص التقییم"ترخیص التقییم"التقییم الداخلي أو االختبار فقط (

ح بھ"(" ح بھ تُعَدُّ مثاالً الستخدام منتجات االستخدام غیر الُمَصرَّ  .EPS-365)، فإنَّ كل حالة من حاالت االستخدام غیر الُمَصرَّ
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). یتعیَّن أن تكون كل سنة عقد مدة  "سنة العقد"، اعتماًدا على طول مدة االشتراك (أي عدد السنوات، التي یُعرف كل منھا باسم  EPS-365واحًدا أو أكثر من الرسوم السنویة لبرنامج    EPS-365سیحدد نموذج طلب  
ن الرسوم السنویة لبرنامج  12) التي تُغطي االثني عشر شھًرا األولى من تاریخ البدء، والفترات الالحقة التي تغطي اثني عشر شھًرا (""السنة األولىاثني عشر شھًرا، مع الفترة األولى ( ) من تاریخ البدء السنوّي. تتضمَّ

EPS-365    بعد السنة األولى زیادة في الرسوم كما ھو مذكور في نموذج طلبEPS-365  في استخدام منتجات    الستیعاب الزیادة المتوقعةEPS-365.     تعتمد كل رسوم سنویة لبرنامجEPS-365   على استخدام منتجات
یتعیَّن على المشتِرك    ، تنطبق على النظام البیئي للمشترك (كما ھو ُمَحدَّد أدناه). "ج"، باإلضافة إلى أي منتجات مشتركة من الفئة  "ھـ"و  "د"و  "ب"و  "أ" شركة بینتلي االثني عشر شھًرا السابقة، وتحدیداً منتجات الفئة 

العقد. في حالة اإلنھاء  لھذا    EPS-365لكل سنة عقد، التي تقوم شركة بینتلي من خاللھا، على أساس ُربع سنوّي، بسحب ربع (¼) قیمة الرسوم السنویة لبرنامج    EPS-365أن یدفع ُمقدًما إجمالي الرسوم السنویة لبرنامج  
 إلى المشتِرك.  EPS-365من ھذه االتفاقیة، یتعیَّن إعادة أي جزء ُمتبقي من الرسوم السنویة لبرنامج  10أو   7أو   6المبكر وفقًا للبنود  

 

 تعدیالت الرسوم.  .7

 

دام الِفعلي أو المتوقَّع لبعض منتجات شركة بینتلي من قِبَل المشتِرك، بما في ذلك أي مؤسسات تابعة لجھات خارجیة تستند إلى االستخ   EPS-365یُِقر الطرفان بأنَّ الرسوم السنویة لبرنامج     عملیة تعدیل الرسوم. .7.1
َصة من شركة بینتلي (اعتباًرا من تاریخ البدء كما ھو موضح في نموذج طلب  (یُشار إلیھا إجماالً بـ   EPS-365نامج  ) الستخدام منتجات شركة بینتلي بموجب اشتراك المشتِرك في برEPS-365مقبولة وُمَرخَّ

أدناه) قد تتطلب زیادة أو نقصان في الرسوم السنویة   6لفقرة  ). یُِقر الطرفان كذلك بأنَّ التغییرات الكبیرة غیر المتوقَّعة في االستخدام أو النظام البیئي للمشتِرك (كما ھو ُمفَصَّل في ھذه ا"النظام البیئي للمشترك"
لة في ھذا البند  "تعدیل الرسوم"(  EPS-365لبرنامج   وال تنطبق على تعدیالت الرسوم    7.6و    7.5و    7.4تعدیالت الرسوم التي یتم إجراؤھا وفقًا للبنود    7.1). من أجل الوضوح، تحكم عملیة تعدیل الرسوم الُمفَصَّ

 ). 2(  7.1.1أدناه ولیس البند   ) 1( 7.1.1، وفیما یتعلق بالفواتیر المعمول بھا، یتعیَّن تطبیق البند  7.2  . بالنسبة لتعدیالت الرسوم التي یتم إجراؤھا وفقًا للبند7.3التي تتم وفقًا للبند 

 

ھنا، یجوز اقتراح تعدیالت الرسوم كتابةً من قِبَل أي من الطرفین في أي وقت    7.2كما ھو ُمَوضَّح في الِقسم   "ھـ"و   "د" و   "ب"و  "أ" مع مراعاة الحدود الدنیا ألي زیادة أو نقصان في استخدام منتجات الفئات  
قة الطرفین، یتعیَّن أن یكون تعدیل الرسوم جزًءا  ) یوًما بعد تََسلُّم الطرف الُمتَلَقِّي إلخطار تعدیل الرسوم، وبناًء على مواف 90). في غضون تسعین ( "إخطار تعدیل الرسوم"خالل سنة العقد الساریة في ذلك الوقت ( 

َحة أدناه ألي زیادة أو نقصان، على التوالي، كالتالي:    من االتفاقیة بالطریقة الُمَوضَّ

 

)  90) في سنة العقد الساریة في ذلك الوقت التي تنطبق علیھا ھذه الزیادة أوالً وفي غضون تسعین (1لتعدیل الرسوم للزیادة المتفق علیھا، یتعیَّن على المشتِرك دفع المبلغ التناسبّي السنوّي لھذه الزیادة: ( .7.1.1
التالیة لسنة العقد مباشرةً، مع دفع ھذا المبلغ التناسبّي السنوّي لھذه الزیادة    EPS-365ت الذي یكون فیھ الدفع ُمستَحقًا للرسوم السنویة لبرنامج  ) في الوق 2یوًما من تََسلُّم المشتِرك للفاتورة المعمول بھا؛ أو ( 

 علیھ.  المذكورة بعد سنة العقد، التي یتعیَّن مراجعتھا لتشمل تعدیل الرسوم المتفق  EPS-365باإلضافة إلى الرسوم السنویة لبرنامج 

 

لساریة في ذلك الوقت التي یتم خصمھا من الرسوم السنویة لبرنامج یتعیَّن إجراء تعدیل للرسوم للحصول على تخفیض متفق علیھ كجزء من االتفاقیة مع المبلغ التناسبّي السنوّي لھذا التخفیض لسنة العقد ا .7.1.2
EPS-365  یوًما بعد تََسلُّم الطرف الُمتَلَقِّي إلخطار 90ل تعدیل الرسوم المتفق علیھ.  إذا لم یتفق الطرفان على تعدیل الرسوم في غضون تسعین (التالیة مباشرةً لسنة العقد، التي یتعیَّن مراجعتھا لتشم (

) یوًما 30، مع إرسال إخطار مكتوب بمدة ال تقل عن ثالثین (من قِبَل أي من الطرفین، لیكون ساریًا في نھایة سنة العقد الساریة في ذلك الوقت  EPS-365تعدیل الرسوم، فقد یتم إنھاء اشتراك برنامج  
 (بغض النظر عن أحكام إخطار اإلنھاء أدناه) للطرف اآلخر. 

 

، استناًدا إلى قائمة أسعار  "ھـ"و "د" و "ب" و  "أ"یتعیَّن أن تتجاوز قیمة استخدام منتجات الفئات    خالل كل سنة عقد.  EPS-365تُراِجع شركة بینتلي استخدام برنامج   منتجات الفئات "أ" و"ب" و"د" و"ھـ".  .7.2
لسنة العقد الساریة في ذلك الوقت (كما تمت مراجعتھا بواسطة أي تعدیل للرسوم یتم إجراؤه خالل سنة العقد تلك)،    EPS-365٪ من الرسوم السنویة لبرنامج  10، أو تنخفض إلى أقل من  EPS-365برنامج  

-EPS٪ من الرسوم السنویة لبرنامج  20من ھذه الوثیقة. یتعیَّن أن تقتصر تعدیالت الرسوم، زیادةَ أو نُقصانًا، على    7.1، وفقًا للعملیة المنصوص علیھا في الفقرة  EPS-365یجوز تعدیل الرسوم السنویة لبرنامج  

    لعقد تلك) ، مع مراعاة الحد األدنى لمتطلبات رسوم العرض السَّحابّي.لسنة العقد الساریة في ذلك الوقت (كما تمت مراجعتھا من خالل أي تعدیل للرسوم یتم إجراؤه خالل سنة ا  365

 

تم   "ج" باإلضافة إلى أي منتجات من الفئة  EPS-365فقط الُمدَرَجة في قائمة أسعار برنامج  "ھـ"و  "د"و  "ب"و "أ" استخدام منتجات الفئات   EPS-365تفترض الرسوم السنویة لبرنامج  منتجات الفئة "ج".  .7.3
خالل سنة عقد معیَّنة، فسیتم تقسیم قیمة االشتراك الُمضاف إلى نھایة سنة العقد ویتم إصدار الفاتورة بناًء    "ج" إذا قام المشتِرك بإضافة أو تعدیل اشتراك منتج من الفئة     االشتراك فیھا اعتباًرا من تاریخ البدء. 

وتعدیالت الرسوم للعملیة    "ج"لن تخضع إضافات المنتج من الفئة     لسنوات العقد الالحقة لتشمل االشتراك اإلضافي.  EPS-365ویتم تعدیل الرسوم السنویة لبرنامج     ریة في ذلك الوقت. على األسعار السا
 أعاله.  7.1المنصوص علیھا في الفقرة  
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َحة في الفقرة  في حالة إتاحة شركة بینتلي للبر   استحواذات شركة بینتلي. .7.4 ھنا.  من المحتمل أن یشمل ذلك التكنولوجیا الُمستَخَدَمة   7.1نامج الجدید للمشتِرك من خالل االستحواذ، تسري عملیة تعدیل الرسوم الُمَوضَّ
 حالیًا من قِبَل المشتِرك التي تستحوذ علیھا شركة بینتلي. 

 

ن برامج شركة بینتلي (بما في ذلك    االستثمارات. إعادة تنظیم المشتِركین وعملیات الدمج واالستحواذ وسحب  .7.5 إذا كان المشتِرك جزًءا من إعادة التنظیم أو الدمج أو االستحواذ أو سحب االستثمارات الذي یتضمَّ
یوًما بعد الحدث أو المعاملة.  تخضع تعدیالت الرسوم    30لي في غضون  على سبیل المثال ال الحصر التراخیص الدائمة أو حقوق االشتراك في منتجات شركة بینتلي)، یتعیَّن على المشتِرك إخطار شركة بینت

لة، إن ُوِجَدت إلى عملیة تعدیل الرسوم المنصوص علیھا في البند   ھنا.  7.1ذات الّصِ

 
سبیل المثال ال الحصر، شركة تابعة أو استشاري أو مقاول أو مؤسسة أخرى    یجوز للمشتِرك، في أي وقت خالل سنة العقد، أن یطلب تضمین جھات خارجیة إضافیة (بما في ذلك، علىوصول الجھات الخارجیة.   .7.6

لة، إن ُوِجَدت إلى ع  EPS-365خارج النظام البیئي للمشتِرك) بموجب استحقاق برنامج   ملیة  الخاص بھ، بناًء على موافقة شركة بینتلي، التي ال یجوز حجبھا بشكل غیر معقول.  تخضع تعدیالت الرسوم ذات الّصِ
ك، بما في ذلك االمتثال ھنا. یتعیَّن أن یكون المشتِرك مسؤوالً عن جمیع المستخدمین، بما في ذلك المؤسسات التابعة لجھات خارجیة، داخل النظام البیئي للمشترِ   7.1تعدیل الرسوم المنصوص علیھا في البند  

 لشروط وأحكام االتفاقیة. 
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.  فإذا لم یعتِمد المشتِرك بشكٍل كامٍل أحدث اإلصدارات بحلول تاریخ البدء، یُوافِق المشتِرك على القیام  EPS-365مشروطة باستخدام المشتِرك ألحدث إصدارات منتجات    EPS-365إنَّ مشاركة المشتِرك في برنامج  
 أدناه.  11.1وفقًا للبند   EPS-365تلي استخدام اإلصدار وقد تختار إنھاء اشتراك المشتِرك في برنامج بذلك في غضون ثمانیة عشر شھًرا من تاریخ البدء.  تُراقِب شركة بین

 

9. EPS-365 Success Services. 

 

)، ومدیر  "ُمخطَّط مؤسَِّسي"میزة (كل منھا  ، بما في ذلك مشروعات الخدمات الم'EPS-365 Success Servicesللمشتِرك الوصول إلى خدمات '  EPS-365تُتیح المشاَركة في برنامج     وصول المشتِرك. .9.1
 حساب الدعم، ومسارات التعلم، ورؤى المستخِدم، والنشرات اإلخباریة الصناعیة.

 

، أو تاریخ  EPS-365على النحو المنصوص علیھ في نموذج طلب  دء،  لكّلِ ُمخطَّط مؤسَِّسي تكلفة ثابتة ُمعبَّر عنھا بعدٍد ُمعیَّن من االعتمادات.  كل اعتماد صالح لمدة اثني عشر شھًرا من تاریخ الب  االعتمادات. .9.2
ل اكتمالھ، یستمر )، حسب االقتضاء.  من أجل الوضوح، إذا انتھت صالحیة واحد أو أكثر من االعتمادات ذات الصلة بعد بدء تسلیم ُمخطَّط مؤسَِّسي ولكن قب"تاریخ سنوي"سنوي ُمعیَّن لتاریخ البدء (كل منھ  

 كتمال بناًء على االعتمادات منتھیة الصالحیة، ولن یُطلب من المشتِرك إنفاق أي ائتمانات إضافیة لـذلك الُمخّطط المؤسَِّسي.  التسلیم حتى اال

 

من أجل الوضوح، قد  ). "الُمَخصََّصة  االعتمادات " ( EPS-365السنویة للمشتِرك على النحو المنصوص علیھ في نموذج طلب  EPS-365سیتم تخصیص عدد من االئتمانات للمشتِرك، بناًء على رسوم   .9.2.1
 یكون عدد االعتمادات الُمخصََّصة صفًرا. 

 ).  "االعتمادات الُمشتَراة"ء ( یجوز للمشتِرك شراء اعتمادات إضافیة وستنتھي صالحیتھا عند حلول التاریخ السنوي التالي بغض النظر عن تاریخ الشرا  .9.2.2

 
لیة لُمخطَّطات ُمؤسَِّسیَّة ُمعیَّنة وفقًا لمجموعة متنوعة من العوامل،  إنَّ مواعید تسلیم الُمخطَّط الُمؤسَِّسي ھي تقدیرات فقط وال ینبغي تفسیرھا على أنھا مواعید نھائیة.  قد تختلف جداول التسلیم الفع   مواعید التسلیم.  .9.3

 سن توقیت التعاون المطلوب من المشتِرك. بما في ذلك حُ 

 
آلخر وفقًا لتقدیرھا الخاص.  من أجل التوضیح، ال ینطبق ھذا  تخضع الُمخطَّطات الُمؤسَِّسیَّة للتوافر الجغرافي، وتحتفظ شركة بینتلي بالحق في تعدیل قائمة الُمخطَّطات الُمؤسَِّسیَّة من وقٍت    المنطقة الجغرافیة. .9.4

 ُمخطَّط ُمؤسَِّسي جاٍر وقت التعدیل. التعدیل على أي 

 

 : EPS-365الخدمات التي ال یُغطیھا برنامج   النِطاق. .9.5

 

 شبكات الكمبیوتر أو أنظمة االتصاالت؛ اصة بطرٍف ثالث مثل قواعد البیانات أو  المساعدة في المنتجات أو الخدمات أو التقنیات غیر التابعة لشركة بینتلي، بما في ذلك تنفیذ أو إدارة أو استخدام تقنیات التمكین الخ  •

 المساعدة في تركیب أو تكوین األجھزة، بما في ذلك أجھزة الكمبیوتر أو محركات األقراص الثابتة أو الشبكات أو الطابعات؛ و  •

ن ُمخطَّط ُمؤسَِّسي ُمعیَّن مثل ھذه  إنشاء تطویر التعلیمات البرمجیة الُمخصََّصة أو التالعب بالبیانات (إزالة الخداع، أو الدمج، أو  • التطھیر) أو إنشاء ُمخَرجات باستخدام برامج شركة بینتلي، إال في حالة أن یتضمَّ
 األنشطة. 

 

 ات الفعلیة الُمتكبَّدة.  لن یتم تحصیل تكالیف السَّفر التالیة: ستُصِدر شركة بینتلي فاتورة ُمنفِصلَة لمصاریف السَّفر واإلقامة الُمتكبَّدة في أداء الُمخطَّطات الُمؤسَِّسیَّة بناًء على النفقالسَّفر.    .9.6

 

 تكالیف السَّفر المرتبطة مباشرةً باجتماعات التنسیق ُربع السنویَّة؛  •

 ) في الشھر؛ 1تكالیف السَّفر لمدیر خدمات الوریث، حسب الموقع، لمدة تصل إلى مرة واحدة ( •

 التقدُّم الرقمي؛ و تكالیف السَّفر المرتبطة مباشرةً بتطویر خطة  •

 السَّفر المحلي (داخل المدینة).  •

 
 أسلوب التحكم.  .10

 

، وباإلضافة إلى تلك العملیات، یتعیَّن على شركة بینتلي والمشتِرك بذل قصارى جھدھم لالجتماع مرة "Success Servicesبصرف النظر عن عملیات إدارة خدمات "  اجتماعات مراجعة األعمال الُربع سنویة. .10.1
الحصر: أ) العمل  لمراجعة مدى نجاح البرنامج والنقاط التي تحتاج إلى تحسین. وتشمل موضوعات االجتماع على سبیل المثال ال    EPS-365یوًما خالل فترة االشتراك في برنامج    90واحدة على األقل كل  

عیر وإمكانیة التوقُّع؛ ج) تحسینات الكفاءة الُمحتَملة وتوفیر التكالیف من  المتواصل للنجاح ومجاالت جدیدة للمشاركة بناًء على أھداف المشتِرك وشركة بینتلي المشتركة؛ ب) استخدام إصدار التطبیق، وشفافیة التس
 شاركة التنظیمیة.  خالل استخدام منتجات شركة بینتلي؛ د) خطة الم

 

؛ ب) في أي مراجعة أعمال ُربع  "Success Servicesیجوز أليٍ من الطرفین، من خالل إرسال إخطار مكتوب للطرف اآلخر، أن یطلب تصعید أي مشكلة تنشأ: أ) في اجتماع تقدم مدیر خدمات "   التصعید. .10.2
-EPSأعاله.  یتعیَّن إجراء أي تصعید بالطریقة التالیة. یتعیَّن أن یسرد نموذج طلب    7.1ا لعملیة تعدیل الرسوم المنصوص علیھا في الفقرة  أعاله ؛ أو ج) وفقً   10.1سنویة أو أي اجتماع آخر موصوف في الفقرة  

الطرفین بأنَّ عملیات استبدال أفراد ُمعیَّنین قد تحدث على النحو    الخاص بالمشتِرك، بترتیب تصاعدي لمستوى األقدمیة (كل "مستوى تصعید")، أسماء وألقاب األفراد الُمعتَمِدین من كل طرف.  یُِقر كال  365
د أدنى مستوى تصعید قابل للتطبیق، ویِحق لكل طرف أن یدعو  المطلوب؛ شریطة أن تكون ھذه االستبداالت من مستوى األقدمیة ذاتھ.  یوافق كل طرف على بذل قصارى جھده لحل ھذه المشكالت المتصاعدة عن

) عن طریق إرسال إخطار مكتوب للطرف اآلخر.  من أجل الوضوح، یتفق الطرفان  2) عند اتخاذ قرار بأنَّ حل المشكلة یتطلب مستوى تصعید أعلى تالیًا، و  1التصعید في الحاالت التالیة فقط:  إلى مزید من  
 من عملیة تعدیل الرسوم یجب أن تظل ساریة المفعول في جمیع األوقات.    7.1ب في الِقسم على أنھ بغض النظر عن عملیة التصعید كما ھو موضح ھنا، فإنَّ األُطُر الزمنیة كما ھو مطلو

 

 الُمدَّة واإلنھاء.  .11

 

"إخطار  في أي وقت مع تقدیم إخطار كتابةً ُمسبَقًا (  EPS-365في تاریخ البدء الُمحدَّد، ویستمر حتى تُنھي شركة بینتلي أو المشتِرك االشتراك في برنامج    EPS-365یبدأ اشتراك المشتِرك في برنامج     المدة.  .11.1
تلي تمدید االشتراكات الساریة في ذلك الوقت للمشتِركین على أساس التوزیع النِّسبي  ، یجوز لشركة بینEPS-365) یوًما من تاریخ اإلنھاء. قبل بدء االشتراك في برنامج 90) للطرف اآلخر قبل ثالثین (اإلنھاء"

 حتى نھایة ُربع السنة التقویمي الحالي. 

 



  

  3     2023ینایر  1تمَّ التحدیث في 

 

 

 

Enterprise 365  - اتفاقیة برنامج القطاع العام 

 

بموجب إخطار كتابةً ُمسبَقًا قبل    EPS-365امج  بصرف النظر عن أي شيء یتعارض مع ما َوَرَد في ھذه االتفاقیة، تحتفظ شركة بینتلي بالحق في إنھاء مشاركة المشترك في برن   اإلنھاء بسبب خرق جوھري.  .11.2
) یوًما. یُِقر المشتِرك بموجبھ بأنَّ ھذا الحق في العالج لن یتم منحھ ألي خرق من قِبَل  30) یوًما في حالة خرق المشتِرك لشروط وأحكام االتفاقیة ما لم یُعاِلج المشتِرك ذلك الخرق خالل فترة ثالثین ( 30ثالثین (

 ) یوًما. یؤّدِي الخرق غیر القابل للِعالج إلى اإلنھاء الفوري الذي سیتم تحدیده في اإلخطار.   30ي ال یُمكن عالجھ خالل فترة العالج التي تبلغ ثالثین (المشتِرك الذ 

 
ا أو دخل في اتفاق تصالح مع دائنیھ أو تعرض للتصفیة أو الحراسة أو اإلدارة، فحینھا إذا عجز المشترك، بموجب قوانین اإلعسار المعمول بھا، عن دفع الدیون المستحقة علیھ أو أصبح معسًرا أو مفلسً  اإلعسار.  .11.3

 یكون لشركة بینتلي الحق في إنھاء ھذه االتفاقیة فوًرا من خالل إخطار كتابي. 

 

مشتِرك المستمر إلى منتجات شركة بینتلي واستخدامھ لھا لشروط وأحكام االتفاقیة أو اتفاقیات  ، یخضع وصول ال11وفقًا لھذا الِقسم    EPS-365في حالة أي إنھاء الشتراك المشتِرك في برنامج  حالة اإلنھاء.    .11.4
الُمقدَّمة تجاه أي ُمخطَّط    ھنا، تتوقف جمیع الخدمات  11.1لتسھیل األمر وفقًا للِقسم    EPS-365برامج اشتراك شركة بینتلي األخرى المعمول بھا التي أبرمھا الُمشتِرك. في حالة إنھاء اشتراك المشتِرك في برنامج  

 ُمستخَدمة إلى المشتِرك.   ُمؤسَِّسي فوًرا بعد تسلُّم شركة بینتلي أو المشتِرك إلخطار اإلنھاء، ویَُردُّ المبلغ المدفوع لجمیع االعتمادات الُمشتَراة غیر ال

 
 

 الشروط واألحكام العامة

 

 التعریفات.  .1

 والمصطلحات والعبارات الموجودة في ھذه االتفاقیة لھا المعاني الُمبَیَّنَة فیما یلي:الكلمات المكتوبة بخط عریض 

 

ف  .1.1  على النحو المنصوص علیھ في شروط البرنامج المعمول بھا.   "االتفاقیة" تُعَرَّ

 

لسیطرة مشتركة مع كیان تعاقد شركة بینتلي، بما في ذلك، بدون تقییدات أي كیان تم إنشاؤه أو االستحواذ    كیان تعاقد شركة بینتلي وأي كیان قانوني یتحكم أو یُتََحكَّم فیھ أو یخضع  "شركة بینتلي"یُقصد بمصطلح   .1.2
 علیھ خالل مدة ھذه االتفاقیة. 

 

 لي وخدماتھا. من ھذه الشروط لترخیص منتجات شركة بینت 7كیان شركة بینتلي المعمول بھ المنصوص علیھ في المادة  "كیان تعاقد شركة بینتلي"یُقصد بمصطلح  .1.3

 

علیھا شركة بینتلي منتجات البرامج والبیانات والمواد األخرى، سابقًا أو فیما بعد (بما في ذلك منتجات البرامج والبیانات والمواد األخرى التي استحوذت  "المنتجات" أو   "منتجات شركة بینتلي"یُقصد بمصطلح  .1.4
دھا شركة بینتلي وحدھا، التي تُتیحھا شركة بینتلي للمشتِرك عادةً في نموذج "كود الكائن" فقط، للترخیص أ  خالل مدة االتفاقیة) التي توزعھا شركة بینتلي من خالل دناه، بما في ذلك  آلیات التسلیم، التي تُحّدِ

 التحدیثات والترقیات. 

 

 د وشركات ُمعتَمدون من جانب شركة بینتلي لتقدیم خدمات دعم على النحو الُمحدَّد في شروط الدعم والصیانة.  أفرا  "شریك شركة بینتلي المعتمد للبیع والتوزیع" أو    "شریك البیع والتوزیع المعتمد" یُقصد بمصلح   .1.5

 

أجلھا إعداد نسخة من المنتج لالستخدام  ) المحددة في أمر الشراء والتي قد یتم من 2) حیث یتم الحصول على المنتج أوالً من شركة بینتلي أو شریك بیع وتوزیع معتمد؛ أو (1أي البلد: (  "الدولة"یُقصد بمصطلح   .1.6
 في اإلنتاج أو اعتماد منتج لیتم استخدامھ. 

 

 جھاز كمبیوتر شخصي واحد أو محطة عمل أو محطة طرفیة أو كمبیوتر محمول أو جھاز محمول أو خادم أو أي جھاز إلكتروني آخر.  "الجھاز"یُقصد بمصطلح  .1.7

 

ر فیما بعد.   "التوزیع"یُقصد بمصطلح  .1.8  أي التوزیع بواسطة شركة بینتلي من خالل جمیع الوسائل المعروفة حالیًا أو التي تُطوَّ

 
 أي مصادر المعلومات الفنیة أو التفاعلیة أو الوصفیة التي تخص المنتجات أو العروض السحابیة. "الوثائق"یُقصد بمصطلح  .1.9

 

 تابةً. التاریخ الذي یقوم فیھ المشتِرك بتنفیذ مستند العرض الذي یُشیر إلى شروط البرنامج المعمول بھا، أو یقبل بطریقة أخرى مستند العرض ك تاریخ السریان"یُقصد بمصطلح " .1.10

 

 منتج شركة بنیتلي على النحو المحدد في قائمة أھلیة برنامج ترخیص بینتلي، والتي یُمكن الوصول إلیھا من خالل الرابط:  "المنتج المؤھَّل"د بمصطلح یُقص .1.11

 list.pdf-eligibility-program-content/uploads/licensing-https://www.bentley.com/wp.نًا فیھا  ، والتي ال یكون المنتج مؤھالً ألي برنامج أو اشتراك دون أن یكون ُمَضمَّ

 
 أي مستخدم (بخالف أیة مؤسسة) والذي ال یكون:   "المستخِدم الخارجي"یُقصد بمصطلح  .1.12

 

 جزئي أو مؤقت؛ أو   أحد موظفي المشتِرك الذین یعملون بدوام كامل أو .1.12.1

 

 موظف مؤقت لدى وكالة أو ُمتعاقِد ُمستِقل ُمشاِرك في "االستخدام في اإلنتاج" ویعمل تحت اإلشراف المباشر للمشتِرك وتحت سیطرتھ.  .1.12.2

 
ر استبدالھ.  "الترقیة" یُقصد بمصطلح  .1.13  أي إصدار تجاري لمنتجٍ ما بھ وظائف أساسیة تتم إضافتھا إلى المنتج الُمقرَّ

 

 أي إصدار یتعلق بصیانة منتجٍ ما.  "التحدیث" یُقصد بمصطلح  .1.14

 

م نظام التشغیل المناسب بدون تصنیف أو  المنتجات التي تكون في شكل مقروء آلیًا وغیر مالئم لفھم اإلنسان لمنطق البرنامج، والتي یُمكن تنفیذھا بواسطة جھاز كمبیوتر باستخدا  "كود الكائن" یُقصد بمصطلح   .1.15
 شمل كود الكائن كود المصدر على وجھ الخصوص. ترجمة. وال ی

 

 مل، أو عرض أسعار، أو نموذج طلب. یُقصد بمصطلح "مستند العرض" أي عرض تجاري مكتوب من شركة بینتلي یُمكن اإلشارة إلیھ بشكل مختلف على أنھ عرض، أو أمر عمل، أو بیان ع .1.16

 
ك  جات شركة بینتلي في شكل كود كائن بواسطة مستخِدم أو جھاز، إذا جاز التطبیق، فقط ألغراض اإلنتاج الداخلي لدى المشتِرك، وال یشمل ذلاستخدام منتج من منت  "االستخدام في اإلنتاج"یُقصد بمصطلح   .1.17

 المستخِدمین الخارجیین (إال فیما یتعلق بالوصول إلى منتجات الخادم). 

 
 لبرنامج اشتراك شركة بینتلي.  الشروط واألحكام ذات الصلة الحاكمة  "شروط البرنامج"یُقصد بمصطلح  .1.18

 
ف "المعلومات المحمیة بحقوق الملكیة" على أنھا معلومات تقنیة سریة محمیة تتعلق بمنتجات شركة بینتلي وممارسات األعمال والتك .1.19  نولوجیا الخاصة بشركة بینتلي. تُعَرَّ

 

 محددة لمنتج ما، وھو رقم یتم تسجیلھ للمشتِرك وتعیینھ بواسطتھ لنسخة محددة من ھذا المنتج.  أي رقم فرید تُصدره شركة بینتلي لتحدید نسخة "الرقم المسلسل" یُقصد بمصطلح  .1.20

 

قات عمیل. قد یكون ھذا الخاِدم موجوًدا:  أي منتج یوجد في خاِدم ویوفر وظائف یُمكن للمستخِدمین الوصول إلیھا من خالل االتصال بالخاِدم باستخدام تطبیقات أجھزة محمولة وتطبی  "منتج الخاِدم"یُقصد بمصطلح   .1.21
 ) بواسطة شركة بینتلي كخدمة سحابیة.3اِدم ُمَرخَّص بواسطة مؤسَّسة خارجیة، أو ) على منتج خ 2) على منتج خاِدم تم نشره خلف جدار حمایة المشتِرك و/أو داخل شبكة المشتِرك، أو  1

https://www.bentley.com/wp-content/uploads/licensing-program-eligibility-list.pdf
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 ة. أي موقع جغرافي ممیز أو مواقع جغرافیة ممیزة حیث یستخدم المشترك تشغیل المنتجات أو یدیرھا ضمن الحدود الجغرافیة الخاصة بدولة مفرد "الموقع" یُقصد بمصطلح  .1.22

 

ف   .1.23 لَة، وفیما یتعلق باستخدام المنتجات، یُشیر مصطلح "المشتٍرك" إلى: ( على النح  "المشتِرك" یُعَرَّ ) أحد موظفي المشتِرك الذین یعملون بدوام كامل أو دوام جزئي  1و المنصوص علیھ في مستند العرض ذي الّصِ
 ویعمل تحت اإلشراف المباشر للمشتِرك وتحت سیطرتھ. ) موظف مؤقت لدى وكالة أو ُمتعاقِد ُمستِقل ُمشاِرك في االستخدام في اإلنتاج 2أو بشكٍل مؤقت؛ أو ( 

 

 خدمة إدارة التراخیص المستندة إلى السحابة من شركة بینتلي أو أي أداة من شركة بینتلي الحقة إلدارة التراخیص.  "SES"أو   "خدمة استحقاق االشتراك" یُقصد بمصطلح  .1.24

 

 شتراك حسبما یتم نشرھا من آٍن آلخر وفقًا لما یتراءى لشركة بینتلي.الرسوم التي تكون مقابل اال "رسوم االشتراك" یُقصد بمصطلح  .1.25

 
ف  .1.26 لَة أو في شروط البرنامج. "ُمدَّة االشتراك"تُعَرَّ  على النحو المنصوص علیھ في مستند العرض ذي الّصِ

 

 موضَّح في شروط البرنامج ذات الصلة وشروط الدعم والصیانة. أي الدعم عبر اإلنترنت والبرید اإللكتروني لمساعدة المشتِرك كما ھو "الدعم الفني"یُقصد بمصطلح  .1.27

 

 أو أیة ُمدَّة تجدید ساریة. آلیات حمایة نسخ، أو أجھزة أمان أخرى قد تؤدي إلى إلغاء تنشیط منتجات بعد إنھاء أو انتھاء االتفاقیة، أو أیة ُمدَّة اشتراك ساریة  "المؤقتات الزمنیة" یُقصد بمصطلح  .1.28

 
شتِرك أو وصولھ أو استخدامھ للمنتجات، ومیزات المنتج ووظائفھ، وعروض السحابة (على النحو البیانات أو المعلومات التي قد تجمعھا شركة بینتلي فیما یتعلق بتثبیت الم  "بیانات االستخدام" یُقصد بمصطلح   .1.29

خدام،  تتكون من أي معلومات تعریف شخصیة، مثل حجم االستالمنصوص علیھ في شروط العرض السحابي، وخدمات شركة بینتلي األخرى، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر إحصاءات االستخدام التي ال  
 وُمدَّة االستخدام، ووقت االستخدام، وعدد المستخِدمین، والمیزات الُمستخَدمة، وموقع الُمستخِدمین. 

 

 (سواء أكان مكتوبًا بخٍط عریض أم ال) أي استخدام أحد األفراد للمنتج. "االستخدام"یُقصد بمصطلح  .1.30

 
 أي شخٍص واحٍد.  "المستخِدم" یُقصد بمصطلح  .1.31

 

 نظام یوفر وصوالً عن بُعد إلى تطبیقات البرامج لمستخدٍم واحد أو أكثر.  االفتراضیة"   "البیئةیُقصد بمصطلح  .1.32

 

 سداد فواتیر شركة بینتلي.  .2

 

لجمیع تراخیص المنتج (بما في ذلك تراخیص  )  CSSما لم یُنَص على خالف ذلك في مستند العرض، یتعیَّن على المشتِرك دفع كل فاتورة لشركة بینتلي أو طلب دفع اشتراك الخدمات السحابیة (شروط الدفع.   .2.1
) یوًما من تاریخ ھذه الفاتورة. كما یتعیَّن على المشتِرك دفع فائدة على الدفعات المتأخرة لھذه الفواتیر بنسبة تبلغ واحًدا  30اشتراك المنتج وتراخیص المدة) والخدمات التي تقدمھا شركة بینتلي في غضون ثالثین (

ا لما یتراءى لھا، تعلیق خدمات المشتِرك، أو بعد إرسال  %) شھریًا أو أعلى نسبة یسمح بھا القانون المعمول بھ، أیُّھما أقل. في حالة تأخر سداد أي دفعة ُمستَحقَّة، یجوز لشركة بینتلي، وفقً 1.5ونصفًا في المائة (
 قھ في الوصول إلى المنتجات واستخدامھا والخدمات المرتبطة بھا والتراخیص والحقوق الممنوحة لھ من شركة بینتلي.) یوًما لمعالجة األمر، إنھاء ح 30إخطار إلیھ بتأخر ھذه الدفعة ومنحھ ثالثین (

 

على سبیل المثال ولیس الحصر،    المشتِرك وتشمل،   یتعیَّن على المشتِرك أن یدفع لشركة بینتلي كل الضرائب المفروضة والتي یتوجب على شركة بینتلي بموجب القانون المعمول بھ تحصیلھا من  الضرائب.  .2.2
شركة بینتلي). إذا كان المشتِرك ُملَزًما بموجب قانون معمول بھ أن  ضرائب المبیعات، واالستخدام، واإلشغال، والقیمة المضافة، والضرائب غیر المباشرة، والممتلكات (باستثناء الضرائب على الدخل الصافي ل 

 قَّة لشركة بینتلي، فحینھا یتعیَّن على المشتِرك تزوید شركة بینتلي بإیصاالت رسمیة تثبت قیام المشتِرك بدفع ھذه الضرائب. یحجز أو یقتطع ضرائب من أي دفعات ُمستحَ 

 
غرض السماح لشركة بینتلي بتحدید مدى وفاء المشتِرك  یتعیَّن على المشتِرك االحتفاظ بسجالت كاملة ودقیقة لتراخیص المنتجات التي تم الحصول علیھا وإنشائھ واستخدامھ للمنتجات؛ وذلك بمراجعة السجالت.   .2.3

جات والتي یتم فیھا أیًضا تحدید المستخِدمین الذین قام المشترك بتعیین  بالتزاماتھ بموجب ھذه التراخیص. وتشتمل ھذه السجالت على الموقع وتحدید أجھزة المشتِرك التي یستخدم المشتِرك فیھا كل نسخة من المنت
لشركة بینتلي أن تطلب، ویتعیَّن على المشترك، في غضون  ا اشتبھت شركة بینتلي في أنَّ بیانات االستخدام غیر كاملة أو غیر دقیقة أو تدل على عدم االمتثال للحقوق الممنوحة للمشتِرك، فیجوز تراخیص لھم. إذ

. إذا لم یكن التقریر المكتوب كافیًا لمتطلبات شركة بینتلي، فیجوز لشركة  2.3بیة متطلبات حفظ السجالت في ھذا الِقسم  فترة معقولة من تلقي إخطار شركة بینتلي، تقدیم تقریر مكتوب مع السجالت الداعمة لتل
قِبَل شركة بینتلي، أو ُمدقِق من طرٍف ثالث، وأن تحتفظ  ) أیام، السماح بالتفتیش المعقول ونسخ ھذه السجالت من 7بینتلي أن تطلب، ویتعیَّن على المشتِرك، بناًء على إخطار كتابةً ُمسبقًا من شركة بینتلي بسبعة (

 شركة بینتلي بھذه السجالت. 

 

 حقوق الِملكیة الفكریة.  .3

 

 یُِقر المشتِرك ویوافق على ما یلي: الِملكیة؛ حفظ الحقوق.  .3.1

 

خالل أي وسیلة للنقل اإللكتروني، على معلومات تتعلق بالِملكیة الفكریة الخاصة بشركة بینتلي أو  احتواء المنتجات، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بكل منتج وأي معلومات یحصل علیھا المشتِرك من   .3.1.1
دیھا اآلخرین وحمایتھا بموجب قوانین حقوق النشر األمریكیة وقوانین حقوق النشر األخرى المعمول بھا والحقوق األ ِصیھا أو موّرِ  حكام المعاھدات الدولیة؛ خرى المتعلقة بحمایة الِملكیة الفكریة وأُمَرّخِ

 

ُصوھا بالحق الكامل والمِلكیة والمصلحة الكاملة في المنتجات والوثائق وأي معلومات یحصل علیھا المشترِ  .3.1.2 ك من خالل أي وسیلة للنقل اإللكتروني، إلى جانب جمیع حقوق  تحتفظ شركة بینتلي أو ُمَرّخِ
 الِملكیة الفكریة ذات الِصلة؛ 

 

ِصیھا وال یجوز نقل ِملكیتھا إللى امشتظل المنتجات التي یت .3.1.3  تِرك؛ و م ترخیصھا، ولیس بیعھا، والِملكیة الخاصة بكل نسخة من المنتجات حقًا لشركة بینتلي أو ُمَرّخِ

 
 تحتفظ شركة بینتلي بجمیع الحقوق التي لم تُمنح صراحةً.  .3.1.4

 

 الخاص بالمنتجات أو االطالع علیھ أو استخدامھ أو الوصول إلیھ بشكل أو بآخر.  ال یحق للمشترك بموجب ھذه االتفاقیة الحصول على كود المصدر رمز المصدر. .3.2

 

ِص یحق للمشتِرك نسخ وتضمین جمیع نُسخ المنتجات التي یتم إنشاؤھا بواسطة المشتِرك، وكذلك جمیع إخطارات حقوق النشر والتعلیقات التفسیر  إخطارات حقوق النشر. .3.3 یھا كما یة للِملكیة لشركة بینتلي أو ُمَرّخِ
 تظھر في أو على الوسائط األصلیة التي تحتوي على المنتجات التي توفرھا شركة بینتلي. 

 

ا. ویوافق المشتِرك على عدم  واعتبارھا ِملكیة خاصة لھیوافق المشتِرك على أن تجمع شركة بینتلي من حیٍن آلخر بیانات االستخدام، ویُِقر كذلك بامتالك شركة بینتلي لجمیع بیانات االستخدام  بیانات االستخدام   .3.4
 تغییر عملیة جمع شركة بینتلي لبیانات االستخدام الدقیقة أو التدخل فیھا.

 

منح شركة بینتلي بموجب ھذه االتفاقیة  كیة خاصة لشركة بینتلي. تیجوز لشركة بینتلي، فیما یرتبط بالمنتجات أو العروض السحابیة، توفیر وثائق معینة للمشتِرك. وتُعَد تلك الوثائق معلومات مملوكة ِمل  الوثائق. .3.5
 للمشتِرك ترخیًصا محدوًدا غیر قابل للتنازل وغیر حصري الستخدام ھذه الوثائق لدعم االستخدام في اإلنتاج.

 

یتعلق بنسخ المنتجات أو الوثائق باستثناء وإلى المدى الذي یكون فیھ مثل ھذا  ال یجوز للمشتِرك فك الشفرة أو إجراء الھندسة العكسیة أو التجمیع العكسي أو الجمع العكسي أو غیر ذلك فیما    الھندسة العكسیة.  .3.6
بقة، ال  موجب القانون القیام بأي من األنشطة المذكورة في الجملة الساالنشاط مسموًحا بھ صراحةً بموجب القانون المعمول بھ على الرغم من ھذا التقیید. وإلى المدى الذي یكون مسموًحا للمشترك فیھ صراحةً ب
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 ) یوًما لشركة بینتلي یتضمن نیتھ في ممارسة ھذه الحقوق. 30یقوم المشترك بممارسة ھذه الحقوق إال بعد أن یكون قد أرسل إخطاًرا مكتوبًا مسبقًا قبل ذلك بمدة ثالثین (

 
 المعلومات المحمیة بحقوق الِملكیة.  .3.7

 

یة علق بتوفیر المنتجات والخدمات، الكشف عن معلومات ِملكیة المشتِرك. یوافق المشتِرك على معاملة جمیع المعلومات المحمیة بحقوق الِملكیتفھم المشتِرك ویوافق على أنھ یجوز لشركة بینتلي، فیما یت .3.7.1
 . 3.7طبقًا لھذا الِقسم  

 

المعلومات المحمیة بحقوق الِملكیة أو طباعتھا إال على النحو المسموح بھ في ھذه االتفاقیة، أو حسبما یلتزم المشتِرك بالحفاظ على ِسریَّة جمیع المعلومات المحمیة بحقوق الِملكیة. وال یِحق للمشتِرك َنسخ  .3.7.2
 كونھا سریة. لومات محمیة بحقوق الملكیة فضالً عن یكون مسموًحا بھ صراحةً كتابةً ُمسبَقًا من قِبَل شركة بینتلي. ویتعین على المشترك أن یضع على جمیع ھذه النُسخ عالمة توضح أنھا مع

 

ظفین الذین یتعیَّن علیھم معرفة ھذه المعلومات ألداء مھامھم وفقًا لھذه  یتعیَّن على المشتِرك عدم استخدام المعلومات المحمیة بحقوق الِملكیة إال في دعم ھذه االتفاقیة، وال یجوز لھ اإلفصاح عنھا إال للمو .3.7.3
 لومات المحمیة بحقوق الملكیة أو إتاحتھا ألي طرف ثالث في أي وقت من األوقات. االتفاقیة. ویتعین على المشترك عدم اإلفصاح عن المع

 

 من العنایة. لخاصة بھ، بحیث ال تقِل بأي حال من األحوال عن درجة معقولة یتعیَّن على المشتِرك التعامل مع المعلومات المحمیة بحقوق الِملكیة بدرجة العنایة ذاتھا التي یبذلھا لحمایة المعلومات الِسریَّة ا .3.7.4

 
 ة والتي تكون في حیازتھ أو تدمیرھا بناًء على طلب من شركة بینتلي.بمجرد إنھاء ھذه االتفاقیة أو عدم تجدیدھا، یتعیَّن على المشتِرك أن یُِعید إلى شركة بینتلي جمیع المعلومات المحمیة بحقوق الِملكی .3.7.5

 

) حصل المشتِرك علیھا بموجب القانون 2) دخلت نطاق الِملكیة العامة بطریقة غیر ناتجة عن خرق ھذه االتفاقیة، أو إذا (1معلومات محمیة بحقوق الِملكیة إذا ( ال یلتزم المشتِرك بالِسریَّة فیما یتعلق بأي  .3.7.6
 ) عرفھا المشتِرك ُمسبَقًا كما یتضح من خالل دلیل واضح وُمقنِع. 3من طرف ثالث غیر ملتزم بالِسریَّة، أو إذا (

 
 ق الِملكیة. ن على المشتِرك إبالغ شركة بینتلي فوًرا عند ِعلمھ بأي استخدام أو كشف غیر ُمَرخَّص لھ فِعلي أو ُمحتَمل للمعلومات المحمیة بحقویتعیَّ .3.7.7

 

قد یعتمد عدم اإلفصاح عن    ت العامة المفتوحة أو قوانین حریة المعلومات.تُِقر شركة بینتلي بموجب ھذا بأنَّ إفشاء المشتِرك عن االتفاقیة، أو أجزاء منھا، قد یخضع لقوانین حالة المشتِرك، مثل السجال .3.7.8
ات للكشف عن المعلومات التي حدَّدتھا شركة بینتلي على أنھا "معلوم االتفاقیة، أو أجزاء منھا، على قرارات رسمیة أو قضائیة یتم إجراؤھا وفقًا لھذه القوانین عندما یتلقى المشتِرك طلبًا من طرٍف ثالثٍ 

 ِسریَّة". 

 
الدفاع عن موقف شركة بینتلي فیما یتعلق بِسریَّة المعلومات  في مثل ھذه الحاالت، یتعیَّن على المشتِرك إخطار شركة بینتلي في غضون فترة معقولة من الطلب، وستكون شركة بینتلي مسؤولة حصریًا عن   .3.7.9

ار  دة في الدفاع عن شركة بینتلي. إذا تم الكشف الحقًا عن ھذه المعلومات من قِبَل المشتِرك، فیجب أن یتم اإلفصاح بما یتفق مع ھذا القرالمطلوبة. ال یكون المشترك وال أي من وكاالتھ ُملَزًما بالمساع
 الرسمي أو القضائي النھائي وإلى الحد المطلوب بموجب القانون المعمول بھ. 

 

  ثالث عن نتائج اختبار أي منتج؛ بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر معاییر األداء، بدون الحصول أوالً على موافقة مكتوبة مسبقة منال یجوز للمشترك اإلفصاح لطرف    عدم الكشف عن معاییر األداء. .3.8

 شركة بینتلي. 

 

 استخدام منتجات بینتلي في بیئة افتراضیة.  .4

 

َحة أدناه في ھذا الِقسم یجوز للمشتِرك استخدام منتجات شركة بینتلي ألغراض اإلنتاج فقط على شبكة  .4.1  . 4كمبیوتر متعددة المستخِدمین في بیئة افتراضیة وفقًا للشروط الموضَّ

 

للتشغیل في بیئة افتراضیة غیر    حید عن اختبار منتجات شركة بینتلي ودعمھایُِقر المشتِرك بأنَّ منتجات شركة بینتلي غیر معتمدة حالیًا لالستخدام في جمیع البیئات االفتراضیة، وأنَّ المشتِرك ھو المسؤول الو .4.2
 ُمعتَمدة.

 

  ) للسماح بمراقبة دقیقة الستخدام منتجات شركة بینتلي ضمن البیئة االفتراضیة بحیث تتطلب كل جلسة تبدأ في البیئة االفتراضیة ترخیًصا SESیوافق المشتِرك بموجب ھذا على استخدام خدمة استحقاق االشتراك ( .4.3

 فریًدا خاًصا بھا.

 

 االفتراضیة الُمعتَمدة.  البیئات .4.4

 
بینتل .4.4.1 شركة  سیاسة  وتحدیثات  بینتلي،  شركة  من  الُمعتَمدة  االفتراضیة  بالبیئات  قائمة  ذلك  في  بما  المعلومات،  من  مزید  على  العثور  التالي:  یُمكن  الرابط  على  ي 

).“VE Wiki”( om/VirtualizedEnvironmentshttps://aka.bentley.c 

 

 من الضمانات المنصوص علیھا ھنا.   VE Wikiیتم استبعاد منتجات شركة بینتلي المستخدمة في البیئة االفتراضیة التي لم یتم اعتمادھا من قِبَل شركة بینتلي والُمدَرَجة في  .4.4.2

 

د شركة بینتلي المشتِرك بخدمات الدعم الفني للم  .4.4.3 تم  شكالت، أو األخطاء، أو صعوبات التشغیل األخرى الناتجة عن أو المتعلقة باستخدام المشترك لمنتجات شركة بینتلي في بیئة افتراضیة لم یلن تَُزّوِ
 . VE Wikiاعتمادھا من قِبَل شركة بینتلي والُمدَرَجة في 

 

َصة على أساس دائم. من أجل الوضوح، ینتھي حق المشتِرك في استخدام منتجات شركة بینتلي في  .4.5  بیئة افتراضیة في حالة إنھاء أو عدم تجدید االتفاقیة، على الرغم من أنَّ ھذه المنتجات ُمَرخَّ

 
 الضمان المحدود للمشتِرك؛ تقیید التعویضات والمسؤولیة.  .5

 

َصة بدون رسوم التي یتم توفیرھا للمشتِرك "كما ھي" وبدون ضمان من أي نوع، تضمن شركة بینتلي بموجب ھذه    الضمان المحدود للمشترك.  .5.1 االتفاقیة مصلحة المشتِرك فقط في حالة  باستثناء المنتجات الُمَرخَّ
لحالة، یجب أن یعمل المنتج، في ظل االستخدام العادي، في توافق كبیر بالمواصفات الوظیفیة المنصوص  ) من تاریخ التسلیم للمشتِرك برقم مسلسل أو منتج، حسب ا"فترة الضمان") یوًما (90(أ) لمدة تسعین (

الستخدام العادي، وفقًا لوثائق  ) یوًما من تاریخ التسلیم، یجب أن تعمل المنتجات والمواد األخرى التي توفرھا شركة بینتلي للمشتِرك، في ظل ا90علیھا في الوثائق المطبقة على ھذا المنتج، و(ب) لمدة تسعین ( 
مشتِرك على المنتجات؛ إذا تم إجراء ھندسة عكسیة للمنتجات أو فك تجمیعھا شركة بینتلي المطبقة على ھذه المنتجات والمواد. إذا تم إجراء أي تعدیالت أو تحسینات أو تغییرات من قِبَل المشتِرك أو بتوجیھ من ال

، وقد یحصل المشترك على حقوق أخرى  ِرك لشروط االتفاقیة، یتم إنھاء الضمانات الواردة في ھذا الِقسم على الفور. یمنح ھذا الضمان المحدود حقوقًا قانونیة معینة للمشتركأو تفكیكھا؛ أو في حالة خرق المشت
 قد تختلف من والیة/اختصاص قضائي إلى والیة/اختصاص قضائي آخر. 

 

َصة أ  5.1منصوص علیھا في الِقسم  تَُمثِّل الضمانات الاستثناء الضمانات.   .5.2 و  أعاله الضمانات الوحیدة والحصریة لشركة بینتلي فیما یتعلق بالمنتجات وخدمات الدعم الفني وغیرھا من المواد والخدمات الُمَرخَّ
َدة بأي شكل آخر من قِبَل شركة بینتلي. وال تضمن شركة بینتلي أنَّ المنتجات أو خد مات الدعم الفني أو أي خدمة أو مواد أخرى ستَِفي بمتطلبات المشتِرك، أو أن تكون خالیة من الفیروسات أو  الُمَسلََّمة أو الُمَورَّ

ل على سبیل المثال ال الحصر،  نیة أو صریحة أو ضمنیة، والتي تشمتعمل دون انقطاع أو خالیة من األخطاء. تُخلي شركة بینتلي، بموجب ھذه االتفاقیة، مسؤولیتھا عن جمیع الضمانات األخرى سواء كانت قانو
لى المشتِرك؛ ألنَّ بعض الوالیات/االختصاصات القضائیة ال تسمح  الضمانات ضد عدم االنتھاك والضمانات الضمنیة لقابلیة التسویق والجودة المرضیة والمالءمة لغرض معین. قد ال تنطبق ھذه االستثناءات ع

 باستثناء بعض الضمانات.

 

) إصالح  1أعاله، وفقًا لتقدیر شركة بینتلي الخاص والُمطلَق، في (  5.1ثل المسؤولیة الكاملة لشركة بینتلي والتعویض الوحید والحصري للمشتِرك فیما یتعلق بمطالبات المنتج بموجب الِقسم  تتم  التعویض الحصري. .5.3

https://aka.bentley.com/VirtualizedEnvironments


  

  6     2023ینایر  1تمَّ التحدیث في 

 

 

 

Enterprise 365  - اتفاقیة برنامج القطاع العام 

 

یق الوظیفة ذاتھا مع المنتج كما ھو موضح في الوثائق من خالل إجراء یختلف عن ذلك المنصوص علیھ في الوثائق، أو  ) إعالم المشتِرك بكیفیة تحق2أو استبدال منتج أو مواد أخرى مخالفة للضمانات السابقة، (
ح فیھ الخرق الذي تسبَّب في  3( نتلي خالل فترة الضمان. یغطي ھذا الضمان  إحداث العیب، إلى شركة بی) إعادة سعر الشراء أو الرسوم المدفوعة بناًء على ذلك، عند تقدیم المشتِرك إخطاًرا بذلك كتابةً یُوّضِ

) یوًما بعد تاریخ: (أ) شحن المنتجات التي تم إصالحھا أو استبدالھا والوثائق للمشتِرك، أو (ب) تقدیم شركة  90المحدود المنتجات التي یتم إصالحھا أو تصحیحھا أو استبدالھا إلى جانب الوثائق لمدة تسعین (
 وضیح كیفیة تشغیل المنتجات بحیث یتحقق أداء المنتج الموضح في الوثائق.بینتلي المشورة للمشتِرك لت

 

ائد أو فقدان للشھرة أو تدني مستوى السمعة  ال تتحمل شركة بینتلي أو مرخصوھا وموردوھا، بأي حال من األحوال، المسؤولیة تجاه المشترك عن أیة خسارة في األرباح أو خسارة في العو  استثناء حاالت الضرر. .5.4
یر مباشرة أو عارضة أو خاصة أو مترتبة، بصرف النظر عن طبیعة المطالبة، أو تعطل العمل أو التكالیف الناجمة عن البیانات أو الوثائق المفقودة أو التالفة أو التكالیف الناجمة عن التأخیر أو أي حاالت ضرر غ

الوصول إلى الخدمات المتاحة عبر اإلنترنت أو أي تعطل أو تسلیم أو مسؤولیات تجاه أطراف ثالثة تنشأ عن أي مصدر، حتى وإن تم إعالم    التي تتضمن، على سبیل المثال ال الحصر، فقد االستخدام أو العجز عن
غیر الجائز تطبیق ھذا التقیید الوارد أعاله على المشترك    یكون منشركة بینتلي بشأن احتمال حدوث حاالت الضرر أو المطالبات ھذه أو علمت بھا شركة بینتلي أو كان من المفترض أن تكون قد علمت بھا. وقد  

 ألن بعض الوالیات/االختصاصات القضائیة ال تسمح باستثناء أو تقیید المسئولیة عن حاالت الضرر المترتبة أو العارضة. 

 

و أُنتجت بغرض االستخدام، وأنھا لن تُستخَدم في إنتاج أسلحة الدمار الشامل أو كُمعَدَّات تحكم متصلة على مدار  یُِقر المشتِرك بأنَّ المنتجات ال تحتمل وجود خلل، وأنھا قد ُصممت أو ُصنعت أ  إخالء المسؤولیة.  .5.5
نًا ضد العطل، مثل التشغیل في منشآت الطاقة النوویة أو المالحة البحریة كم في حركة المالحة الجویة أو أجھزة الدعم  أو نظم االتصاالت أو التح   الساعة في الظروف الخطرة التي تتطلب أداًء متواِصالً ومؤمَّ
جسیم. كما یُِقر المشتِرك أیًضا بأنَّ المنتجات ال تَُمثِّل بدائل للُحكم المھني  المباشر للحیاة أو نظم األسلحة، والتي قد یؤدي تعطل المنتجات فیھا مباشرةً إلي الوفاة أو اإلصابة الشخصیة أو أي ضرر مادي أو بیئي  

دوھا المسؤولیة تجاه استخدام المشتِرك للمنتجات أو النتائج التي  للمشتِرك، وع ُصوھا أو ُمَوّرِ یحصل علیھا من ھذا االستخدام. فالمنتجات ُمعدَّة لغرٍض واحد فقط  لى ھذا األساس، ال تتحمل شركة بینتلي وال ُمَرّخِ
 الضغط أو السالمة أو االستخدام أو معلمات تصمیم أخرى والتحقق منھا بشكل ُمستِقل من قِبَل المشتِرك. أال وھو مساعدة المشتِرك في عملھ، وھي غیر ُمعدَّة لتكون بدائل الختبار 

 

أو عدم مطابقة في منتج   ھنا، فإنَّ شركة بینتلي مسؤولة عن األضرار التي تنشأ عن أي خرق أو عیب أو عجز  5.5و  5.4و  5.3و  5.2و 5.1في حالة أنھ، بغض النظر عن األقسام  تقیید مسؤولیة شركة بینتلي.  .5.6
ذه االتفاقیة في الوفاء بالغرض األساسي لھ بموجب القانون،  أو في خدمات الدعم أو في أي خدمة أخرى أو المواد، سواء أكانت في العقد أو الضرر أو غیر ذلك، وبغض النظر عن فشل أي تعویض موضح في ھ

) شھًرا تسبق المطالبة الساریة  12) رسوم االشتراك في المنتج لمدة اثني عشر (2) ھذا المنتج أو ( 1موجب ھذه االتفاقیة السعر الذي دفعھ المشترك مقابل (ال یجوز أن تتجاوز المسؤولیة التراكمیة لشركة بینتلي ب
) مثل ھذه الخدمة أو  4یما یتعلق ببرنامج االشتراك التجاري لشركة بینتلي، أو ( ) شھًرا تسبق المطالبة الساریة ف12) رسوم االشتراك في البرنامج لمدة اثني عشر (3فیما یتعلق بترخیص اشتراك المنتج، أو (

ص أحكام االتفاقیة المخاطر بین شركة بینتلي والمشتِرك. ویعكس السعر الذي تحدده شركة بی  االتفاقیة. نتلي ھذا التوزیع للمخاطر وتقیید المسؤولیة المحددة في ھذه المواد المعیبة األخرى، حسب الحالة. تَُخّصِ

 

 التعویض الذي تقدمھ شركة بینتلي.  .5.7

 

تھ شركة بینتلي ومملوك لھا ینتھك حقوق النشر  یتعین على شركة بینتلي سداد أي تعویضات یصدر بھا حكم نھائي ضد المشترك على أساس أي ادعاء عن أیة مطالبة ضد المشترك بأن منتًجا طور .5.7.1
لھذه   ى اتفاقیة بیرن أو یتسبب في أي انتھاك لسر تجاري خاص بطرف ثالث في الدولة التي یكون قد ُرِخص للمشترك فیھا باستخدام المنتج الخاضع الخاصة بطرف ثالث بموجب قوانین دولة موقعة عل

ساعدة المتاحة، و(ج) الفرصة لممارسة الحق المطلق في التحكم في  المطالبة في اإلنتاج، وذلك إذا قدم المشترك لشركة بینتلي: (أ) إخطاًرا مكوبًا فوریًا بمثل ھذه المطالبة، و(ب) جمیع المعلومات والم 
 الدفاع ضد أي من مثل ھذه المطالبات وتسویتھا. 

 
ا لم یتوفر أي من البدیلین السابقین  یلھ بحیث یزول االنتھاك. إذ ویِحق لشركة بینتلي أیًضا، على نفقتھا الخاصة، إما الحصول على حق المشتِرك في مواصلة استخدام المنتج أو استبدال ھذا المنتج أو تعد .5.7.2

الذي یُدعى أنھ منتھك لحقوق أخرى إلى شركة بینتلي،   بشروط، تعتبرھا شركة بینتلي، حسب تقدیرھا المطلق، مرغوبًا فیھا، یلتزم المشترك، على أساس طلب مكتوب من شركة بینتلي، بإعادة المنتج
%) عن كل عام منقٍض منذ سریان مدة  20ك بالمبلغ الذي دفعھ مقابل كل نسخة من ھذا المنتج الذي تمت إعادتھ، مع خصم نسبة عشرین في المائة (وفي ھذه الحالة تلتزم شركة بینتلي بتعویض المشتر

الترخیص التي دفعھا المشتِرك مقابل المنتج الذي یُدَّعى ) تجاه المشتِرك رسوم  5.7.2ترخیص ھذه النسخة. وال یجوز بأي حال من األحوال أن تتجاوز مسؤولیة شركة بینتلي بموجب ھذا الِقسم الفرعي (
 أنھ ُمنتِھك لحقوٍق أخرى. 

 

ره شركة بینتلي و .5.7.3 ھ المشتِرك أو  لیس مملوًكا لھا أو كان نتیجة لتعدیل في المنتج قام بال تتحمل شركة بینتلي أي مسؤولیة، وال ینطبق ھذا التعویض إذا كان ھذا االنتھاك المزعوم ُمضمنًا في منتج لم تُطّوِ
ل شركة بینتلي أي مسؤولیة، وال یسري ھذا التعویض، على جزء  جمع أو تشغیل أو استخدام منتج مع برنامج آخر لیس من إنتاج شركة بینتلي أو إذا وقع اختراق من المشتِرك لھذه االتفاقیة. كما ال تتحم

 عدیلھ لمنتج إذا كان من الممكن تجنب االنتھاك باستخدام إصدار حالي غیر متغیر للمنتج.من أي مطالبة بانتھاك تستند إلى استخدام إصدار تم استبدالھ أو ت

 

 التعویض الوحید للمشترك مقابل انتھاك حقوق الملكیة الفكریة.  5.7توضح ھذه المادة  

 
 تِركین.یتعیَّن على شركة بینتلي استخدام برامج وإجراءات فحص الفیروسات الُمَحدَّثة والمتوفرة تجاریًا على جمیع المنتجات قبل إتاحتھا للمش برامج مكافحة الفیروسات. .5.8

 

 العقوبات وضوابط التصدیر.  .6

وبات وقوانین ولوائح ومتطلبات الرقابة على الصادرات للوكاالت أو السُلطات األخرى الموجودة خارج الوالیات  یخضع البرنامج للعقوبات األمریكیة وقوانین ولوائح ومتطلبات الرقابة على الصادرات، باإلضافة إلى العق
شتِرك عدم تصدیر أو إعادة تصدیر أو نقل البرنامج  ). بغض النظر عن أي إفشاء من قِبَل المشتِرك لشركة بینتلي عن الوجھة النھائیة للبرنامج، یجب على الم"العقوبات وضوابط التصدیر"المتحدة (یُشار إلیھا مجتمعةً باسم  

صارٍم وكامٍل بجمیع العقوبات وضوابط التصدیر التي قد تُفرض على البرنامج  أو أي جزء منھ، بشكٍل مباشٍر أو غیر مباشٍر، أو أي نظام یحتوي على مثل ھذه البرامج أو جزء منھ ألي شخص، دون االلتزام أوالً بشكٍل  
لخاضعة للقیود من خالل إجراء من قِبَل حكومة الوالیات المتحدة أو  إعادة تصدیر أو نقل البرامج والمعامالت المرتبطة بھ، بشكٍل مباشٍر أو غیر مباشٍر. تخضع الكیانات والمستخدمون النھائیون والبلدان او/أو تصدیر أو 

تعویض  لى عاتق المشتِرك مسؤولیة االمتثال للعقوبات المعمول بھا وضوابط التصدیر، حیث قد یتم تعدیلھا من وقٍت آلخر. یتعیَّن على المشتِرك  أي وكالة أو سُلطة حكومیة أخرى خارج الوالیات المتحدة، للتغییر، وتقع ع
 . 6شركة بینتلي والدفاع عنھا وحمایتھا من أي خرق اللتزاماتھا وفقًا لھذا الِقسم  

 

 خطارات. كیان بینتلي، والقانون الحاكم، وحل النزاعات، واإل .7

نیتلي الُمبیَّن أدناه. ستخضع االتفاقیة وتُفَسَّر وفقًا للقوانین الموضوعیة المعمول بھا في البلد  اعتماًدا على مكان العمل الرئیسي للمشتِرك (أو إذا كان المشتِرك فرًدا، حیث یُقیم المشتِرك)، تكون االتفاقیة بین المشتِرك وكیان ب
ع، بصیغتھا الُمعدَّلة، وأحكام قانون معامالت معلومات الكمبیوتر  ول أدناه. إلى أقصى حد یسمح بھ القانون المعمول بھ، یوافق الطرفان على أحكام اتفاقیة األمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائالَمعنِي الُمَحدَّد في الجد

د، كما قد تكون أو فیما بعد قد تكون ساریة المفعول في أي اختصا  منازعات  ص قضائي، وال تنطبق على االتفاقیة. یتعیَّن حل أي نزاع أو خالف أو مطالبة بین األطراف تنشأ بموجب االتفاقیة وفقًا ألحكام تسویة الالُمَوحَّ
بینتلي، وأن تكون موجھة إلى كیان بینتلي الَمعنِي وفقًا للجدول أدناه أو عبر البرید اإللكتروني  المعمول بھا والُمَوضَّحة أدناه. یجب أن تكون جمیع اإلشعارات الُمرَسلَة بموجب االتفاقیة بِعلم إدارة الشؤون القانونیة في شركة  

 Contracts@Bentley.comإلى 

  

mailto:Contracts@Bentley.com
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مكان العمل الرئیسي للمشتِرك  

(أو، إذا كان المشتِرك فرًدا،  
 حیث یُقیم المشتِرك)

اإلشارات إلى "شركة بینتلي" تعني  
 كیان بینتلي التالي:

 االختصاص القضائي/المنتدى الحصري لحل النَِزاعات:  القانون الحاكم ھو: 

الوالیات المتحدة األمریكیة  
 وكندا

شركة بینتلي سیستمز، وھي شركة  
في والیة دیالویر یقع مكتبھا  

ل في  ستوكتون درایف،  685الُمَسجَّ
 0678- 19341إكستون، بنسلفانیا، 

في حالة ظھور نزاع أو خالف أو مطالبة بین الطرفین بموجب ھذه االتفاقیة، یخضع  بنسلفانیا كومنولث
م فردي في فیالدلفیا،  بنسلفانیا وذلك طبقًا لقواعد التحكیم  الطرفان للتحكیم الُملزم أمام ُمَحّكِ

م نھائیًا وُملزًما للطرفین، ویكون التجاري لجمعیة التحكیم األمریكیة. یكون ق رار الُمَحّكِ
ل كل   م واجب اإلنفاذ في أیة محكمة ُمختَصَّة. ویتحمَّ قرار التحكیم الذي یُصدره الُمَحّكِ

طرف الرسوم والتكالیف والنفقات القانونیة الخاصة بھ الناجمة عن عملیة التحكیم تلك.  
ا سبق ِذكره، یحق لشركة بینتل ي البدء في اتخاذ اإلجراءات ضد وبصرف النظر عمَّ

الُمشتِرك في أیة محكمة بخصوص فشل الُمشتِرك في االمتثال بالتزاماتھ بالدفع بموجب 
 االتفاقیة دون الخضوع أوالً للتحكیم الُملِزم. 

شركة بینتلي سیستمز المحدودة  المملكة المتحدة 
(بالمملكة المتحدة)، یقع مكتبھا  

ل في الطابق التاس   20ع، رقم الُمَسجَّ

شارع جریستشیرش، لندن، 
EC3V 0BG 

  إنجلترا وویلز

في حالة ظھور نزاع أو خالف أو مطالبة بین الطرفین بموجب ھذه االتفاقیة، یخضع 
م فردي في لندن، بالمملكة المتحدة وذلك طبقًا لقواعد  الطرفان للتحكیم الُملِزم أمام ُمَحّكِ

م نھائیًا وُملزًما للطرفین،  التحكیم التجاري لغرفة التجارة الدولیة. ویكون قرار الُمَحّكِ
ل كل   م واجب اإلنفاذ في أیة محكمة ُمختَصَّة. ویتحمَّ ویكون الُحكم الذي یُصدره الُمَحّكِ
  طرف الرسوم والتكالیف والنفقات القانونیة الخاصة بھ الناجمة عن عملیة التحكیم تلك.

ا سبق ِذكره، یحق لشركة بین تلي البدء في اتخاذ اإلجراءات ضد وبصرف النظر عمَّ
الُمشتِرك في أیة محكمة بخصوص فشل الُمشتِرك في االمتثال بالتزاماتھ بالدفع بموجب 

 االتفاقیة دون الخضوع أوالً للتحكیم الُملِزم. 

   شركة بینتلي البرازیل

 سیستمز المحدودة،

ل في أفینیدا   یقع مكتبھا الُمَسجَّ
أندار. غرفة    .9º. 2537بولیستا، 

، ساو باولو، الرمز  114- 09
 100- 01310البریدي 

في حالة وجود نزاعات أو خالفات أو أسئلة أو شكوك أو مطالبات ("نزاع") بین الطرفین   البرازیل
زاع. لھذا الغرض، تكون ناجمة عن ھذه االتفاقیة، یبذل الطرفان قصارى جھدھم لحل الن

یجوز أليٍ من الطرفین إخطار الطرف اآلخر لحضور اجتماع ستُبذل فیھ محاولة لحل  
یة بُحسن نیة ("إخطار النزاع"). باستثناء ما ھو  النزاع من خالل المناقشات الُوّدِ

منصوص علیھ خالفًا لذلك في ھذه االتفاقیة، إذا لم یتوصل الطرفان إلى حٍل، في غضون 
ین) یوًما بعد تسلیم إخطار النزاع من طرٍف إلى آخر، فسیتم حل النزاع من (ثالث 30

خالل التحكیم. سیقوم مركز التحكیم والوساطة التابع لغرفة التجارة األمریكیة بإجراءات  
 التحكیم وفقًا لقواعده ("قواعد التحكیم"). 

حالة تجاوز المبلغ لن یكون حل النزاع من خالل إجراءات التحكیم قابالً للتطبیق إال في  
لایر برازیلي (خمسة مالیین لایر برازیلي). إذا لم   5,000,000.00المتنازع علیھ مبلغ 

یتم الوصول إلى ھذا المبلغ، فسیتم حل النزاع، من خالل التقاضي في محاكم مدینة ساو 
 باولو، بوالیة ساو باولو.

مِ  ًما في یُجَرى التحكیم باللغة البرتغالیة بواسطة ثالثة ُمَحّكِ ین. یُعَیِّن َمْن یُِقیُم الّدْعَوى ُمَحّكِ
ًما في أول فرصة سانحة لھ. إذا فشل أحد   "طلب التحكیم"، ویُعَیِّن الُمدََّعى علیھ ُمَحّكِ

م الخاص بھ، فسیتم تعیینھ وفقًا لإلجراء المنصوص علیھ في  الطرفین في تعیین الُمَحّكِ
مان،  م الثالث الذي یكون رئیس ھیئة قواعد التحكیم. یُعَیِّن الُمَحّكِ باالتفاق المتبادل، الُمَحّكِ

م الثالث وفقًا لقواعد التحكیم.  التحكیم. إذا لم یكن ھناك إجماع، فسیتم تعیین الُمَحّكِ

یُِقر الطرفان بأنھ یجوز أليٍ من الطرفین طلب تعویض قضائي عاجل أمام محاكم مدینة 
اعتبار ھذا الطلب غیر متوافق مع، أو تنازًال عن، ساو باولو، بوالیة ساو باولو، ولن یتم 

. باإلضافة إلى ُسلطة محكمة  96/  9.307أي أحكام واردة في ھذا بند أو في القانون 
التحكیم التي تمنحھا قواعد التحكیم، تتمتع ھیئة التحكیم بُسلطة إصدار األوامر ومنح 

ضات القضائیة وتحدید اإلنفاذ  األوامر القضائیة األولیة والتدابیر االحترازیة والتعوی
 الُمَحدَّد، عندما تعتبر عادلة ومنصفة.

یجب التعبیر عن قرار التحكیم كتابةً وأن یكون ُمَسبَّبًا، باعتباره نھائیًا وُملِزًما للطرفین، 
د قرار التحكیم توزیع التكالیف  باإلضافة إلى أنھ واجب اإلنفاذ وفقًا لشروطھ. قد یَُحّدِ

 ة التحكیم، بما في ذلك أتعاب المحاماة والمصاریف المعقولة. المتعلقة بعملی

ال یمنع انتخاب منتدى التحكیم الذي أجراه طرفا ھذه االتفاقیة أیًا منھما من التنفیذ القضائي 
 لقرار التحكیم أو االلتزامات الُمَحدَّدة واجبة اإلنفاذ بموجب ھذه االتفاقیة.

المكسیك، یقع  شركة بینتلي سیستمز  المكسیك 
ل في طریق دیسفیھ.  مكتبھا الُمَسجَّ

ار، الجادة  1106رقم  ،  7شارع الثوَّ
ُمرتَفَع نوشابوینا، مدینة میكسیكو 

 03720سیتي، المكسیك. 

في حالة ظھور نزاع أو خالف أو مطالبة بین الطرفین بموجب ھذه االتفاقیة، یخضع  المكسیك 
م  فردي في میكسكو سیتي، بالمكسیك وذلك طبقًا لقواعد الطرفان للتحكیم الُملزم أمام ُمَحّكِ

التحكیم التجاري لغرفة التجارة الدولیة. ویكون قرار المحكم نھائیًا وملزًما للطرفین، 
ویكون الحكم المقضي بھ في التحكیم من قبل المحكم واجب اإلنفاذ في أیة محكمة  

نیة الخاصة بھ الناجمة عن مختصة. ویتحمل كل طرف الرسوم والتكالیف والنفقات القانو
ا سبق ِذكره، یحق لشركة بینتلي البدء في اتخاذ   عملیة التحكیم ھذه. وبصرف النظر عمَّ

اإلجراءات ضد الُمشتِرك في أیة محكمة بخصوص فشل الُمشتِرك في االمتثال بالتزاماتھ 
 بالدفع بموجب االتفاقیة دون الخضوع أوالً للتحكیم الُملِزم.
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نتلي سیستمز المحدودة شركة بی الصین
ل في   (بكین)، یقع مكتبھا الُمَسجَّ

، المقر  1، البرج 06- 1405الوحدة 
،  81الرئیسي في الصین، رقم 

طریق جیانجو، في حّي تشویانج،  
 بكین، الصین 

باالتفاقیة. في حالة یتفق الطرفان على حل أي نزاع أو خالف ودیًا ینشأ عن أو فیما یتعلق  جمھوریة الصین الشعبیة 
یوًما من قیام أي طرف  30عدم تمكن األطراف من تسویة النزاع أو الخالف في غضون 

بإرسال إخطار یؤكد وجود النزاع، یجوز ألي طرف تقدیم النزاع إلى لجنة التحكیم 
") للتحكیم النھائي والُملِزم CIETACاالقتصادي والتجاري الدولي الصینیة في بكین ("

قابالً للتنفیذ من  CIETAC. یكون الحكم الصادر عن CIETACواعد وإجراءات وفقًا لق
 قِبَل أي محكمة ذات اختصاص قضائي.

شركة بینتلي سیستمز، فرع تایوان،  تایوان 
ل في سبیسیز،   یقع مكتبھا الُمَسجَّ

1F. طریق  3، الِقسم. 170، رقم ،
نانجین إي، في حّي زونجشان، 

یوان،  مدینة تایبیھ سیتي، تا 104
 جمھوریة الصین

تتم تسویة أي نزاع أو خالف أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق باالتفاقیة أو انتھاكھا أو إنھائھا  جمھوریة الصین الشعبیة 
أو بُطالنھا، نھائیًا عن طریق التحكیم الُمحال إلى جمعیة التحكیم الصینیة، تایبیھ وفقًا  

ھ، تایوان. لغة التحكیم ھي اللغة اإلنجلیزیة. لتحكیم الجمعیة. یكون مكان التحكیم في تایبی 
 یكون قرار التحكیم نھائیًا وُملِزًما للطرفین.

شركة بینتلي سیستمز الھند، یقع   الھند 
ل في جناح رقم    1001مكتبھا الُمَسجَّ

، وورك ویل، طابق رقم 1002و
،  1516/338، ماكس ھاوس، 10

، قریة بھابور، نیودلھي 340، 339
 ، الھند110020

في حالة ظھور نزاع أو خالف أو مطالبة بین الطرفین بموجب ھذه االتفاقیة، یخضع  الھند 
م فردي نیو دلھي، بالھند وذلك طبقًا لقواعد التحكیم   الطرفان للتحكیم الُملِزم أمام ُمَحّكِ

بشكل  التجاري لغرفة التجارة الدولیة، ویتم تسویة ھذا النزاع أو الخالف أو المطالبة 
م نھائیًا وُملزًما للطرفین، ویكون قرار  نھائي وفقًا للقواعد المذكورة. یكون قرار الُمَحّكِ
م واجب اإلنفاذ في أیة محكمة ُمختَصَّة، وفقًا ألحكام قانون   التحكیم الذي یُصدره الُمَحّكِ

ة  . ویتحمل كل طرف الرسوم والتكالیف والنفقات القانونی1996التحكیم والتوفیق لسنة  
الخاصة بھ الناجمة عن عملیة التحكیم ھذه. مع مراعاة قواعد التحكیم، یوافق الطرفان 

على الخضوع لالختصاص القضائي الحصري للمحاكم في نیو دلھي، بالھند. وبصرف 
ا سبق ِذكره، یحق لشركة بینتلي البدء في اتخاذ اإلجراءات ضد الُمشتِرك في أیة  النظر عمَّ

شتِرك في االمتثال بالتزاماتھ بالدفع بموجب االتفاقیة دون  محكمة بخصوص فشل المُ 
 الخضوع أوالً للتحكیم الُملِزم. 

عالمیًا ما لم یكن في بلد أو  
 منطقة مذكورة أعاله

شركة بینتلي سیستمز المحدودة، یقع 
ل في شارلمونت   مكتبھا الُمَسجَّ

، شارع  5إكستشینج، طابق رقم 
،  D02VN88َدبِلن،  2شارلمونت،  

 رلندا إی

  إیرلندا 

في حالة ظھور نزاع أو خالف أو مطالبة بین الطرفین بموجب ھذه االتفاقیة، یخضع 
الطرفان للتحكیم الملزم أمام محكم فردي في دبلن في أیرلندا، وذلك طبقًا لقواعد التحكیم 
كم التجاري لغرفة التجارة الدولیة. ویكون قرار المحكم نھائیًا وملزًما للطرفین، ویكون الح 

المقضي بھ في التحكیم من قبل المحكم واجب اإلنفاذ في أیة محكمة مختصة. ویتحمل كل  
  طرف الرسوم والتكالیف والنفقات القانونیة الخاصة بھ الناجمة عن عملیة التحكیم ھذه.

ا سبق ِذكره، یحق لشركة بینتلي البدء في اتخاذ اإلجراءات ضد  وبصرف النظر عمَّ
ة بخصوص فشل الُمشتِرك في االمتثال بالتزاماتھ بالدفع بموجب الُمشتِرك في أیة محكم

 االتفاقیة دون الخضوع أوالً للتحكیم الُملِزم. 

 
 

 متنوع. .8

 
یتعاقد علیھا من الباطن أو یفوضھا أو یتصرف فیھا بأي طریقة أخرى  ال یحق للمشتِرك التنازل عن جمیع أو أي من حقوقھ أو التزاماتھ المنوط بھا بموجب ھذه االتفاقیة أو ینقلھا أو یطلب مقابالً لھا أو  التنازل.   .8.1

اقیة بشرط  لذي تُِقر شركة بینتلي بموافقتھا علیھ المكتوبة ُمسبقًا بموجب ھذه االتفبدون موافقة مكتوبة ُمسبقًا من شركة بینتلي. وألغراض تتعلق بھذه االتفاقیة، فإنَّ أي تغیر في تحكم المشتِرك یُعَد بمثابة تنازل وا
ازل عن جمیع أو أي من حقوقھا أو التزاماتھا المنوطة بھا بموجب ھذه  أن یدخل الكیان الناجي من ھذا التغییر في التحكم في اتفاقیة برنامج اشتراك مع شركة بینتلي. كما یجوز لشركة بینتلي وفي أي وقت التن

ع لسیطرة  لباطن أو تفویضھا أو التصرف فیھا بأي طریقة ألي وریث لھ مصلحة في أعمال شركة بینتلي أو أي كیان قانوني یتحكم أو یُتحكم فیھ أو یخضاالتفاقیة أو نقلھا أو طلب مقابل لھا أو التعاقد علیھا من ا
 مشتركة مع كیان تعاقد بینتلي. ویكون أي تنازل مزعوم یخالف ھذا الشرط ملغى وال تأثیر لھ. 

 

من ھذه الشروط، إن وجدت، االتفاقیة الكاملة لألطراف، وتحل محل وتدمج جمیع االتفاقیات الشفویة    8.3، جنبًا إلى جنب مع مستند العرض وأي تعدیالت موقعة وفقًا للِقسم  تُمثل ھذه االتفاقیةاالتفاقیة كاملة.   .8.2
یة. وتَُطبَّق شروط وأحكام االتفاقیة وتأكید شركة بینتلي الساري على كل طلب تقبلھ شركة بینتلي أو  والمكتوبة السابقة والممارسات السابقة والمناقشات والتفاھمات بین األطراف فیما یتعلق بموضوع ھذه االتفاق

للطرفین ما لم یتفق الطرفان  ینتلي بھذه الشروط واألحكام، ُملِزَمة  تشحنھ بموجب ھذه االتفاقیة. ولن تكون أي شروط إضافیة أو مختلفة تظھر في أمر الشراء الصادر عن المشتِرك أدناه، حتى إذا أقرت شركة ب
 صراحةً في ُمكاتبة منفصلة على النحو المنصوص علیھ بموجب ھذه الشروط. 

 

ضین لألطراف، بشرط، مع ذلك، أنَّ أي شروالتعدیالت.   .8.3 أمر الشراء، حتى إذا كان مطلوبًا أن    ط إضافیة أو مختلفة تظھر فيال یجوز تعدیل االتفاقیة إال كتابةً وتنفیذھا على النحو الواجب من قِبَل الممثلین الُمفوَّ
ھا شركة بینتلي، لن تكون ُملِزَمة للطرفین.   تُِقرَّ

 

لقضاء والقدر أو  حكومات أو السُلطات العامة أو ا لن تكون شركة بینتلي مسؤولة عن اإلخفاق في الوفاء بشروط االتفاقیة بسبب نشوب حریق أو إضراب أو حرب أو وباء أو أحداث أو قیود من ال  القوة القاھرة.  .8.4
 رادتھا المعقولة. االضطرابات العمالیة أو األعمال اإلرھابیة أو أعمال الشغب أو االضطرابات المدنیة أو غیر ذلك من أسباب ال یُمكن تجنبھا وخارجة عن إ

 

 ناسبة واحدة أو أكثر، أو في ممارسة أيٍ من حقوقھ، تنازالً عن ھذه الحقوق في أي مناسبات الحقة. ال یُعَدُّ فشل أيٍ من الطرفین في اإلصرار على أيٍ من حقوقھ بموجب االتفاقیة في مالتنازل عن الحقوق.  .8.5

 

،  5و   3، و،2یل المثال ال الحصر، األقسام  قیة (بما في ذلك، على سبتكون المواثیق الواردة في االتفاقیة التي تتطلب، وفقًا لشروطھا، أو تحتاج إلى األداء من قِبَل األطراف بعد انتھاء أو إنھاء االتفا  استمرار النفاذ. .8.6
 ) قابلة للتنفیذ على الرغم من انتھاء الصالحیة أو اإلنھاء المذكور. 8، و 7، و 6و

 

ن في ھذه االتفاقیة، غیر صالح أو غیر قانوني أو غیر قابل للتنفیذ بأي وجھ من الوجوه، ألي استقاللیة النصوص. .8.7 سبٍب، فإنَّ ھذا ال یؤثر في أي نصوص أخرى من ھذه   في حال وجود نّصٍ واحٍد أو أكثر ُمَضمَّ
مكنة، أو من خالل حذف ھذا النص من ھذه االتفاقیة إذا تعذّر ذلك، بشرط  االتفاقیة، بل تُفسر ھذه االتفاقیة من خالل تقیید ھذا النص إلى حٍد یعكس النیة والغرض والتأثیر االقتصادي لھذا النص، بأقرب صورة م

نة في االتفاقیة والتي تظل نافذة وساریة تماًما طبقًا لشروطھا. ویتفق الطرفان على التفاوض بنیة  أال یؤثر ھذا في   حسنة الستبدال مثل ھذا النص غیر الصالح بنٍَص یكون  صالحیة النصوص المتبقیة والُمتضمَّ
 أقرب إلى محتوى ھذه االتفاقیة والغرض منھا.

 
فاقیة كإنشاء لعالقة بین  ي بالمشترك فیما یتعلق بجمیع األغراض الموضحة بموجب ھذه االتفاقیة عبارة عن عالقة متعاقد مستقل وال یُفسر أي شيء وارد في ھذه االتتكون عالقة شركة بینتل  المتعاقد المستقل. .8.8

 صاحب عمل وموظف بین الطرفین في أي وقت من األوقات. 
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) یوًما. إذا تعذر إعطاء إخطار ُمسبَقًا بشأن التغییر في  60لشركة بینتلي یوضح أي تغییرات في ِملكیتھ أو موقعھ قبل إجراء التغییرات بمدة ستین (یتعین على المشترك تقدیم إخطار مكتوب مسبق    تغییر الِملكیة.  .8.9
 ي الِملكیة. الِملكیة بسبب تقییدات الِسریَّة، فإنھ یتعیَّن على المشتِرك تقدیم ھذا اإلخطار في أقرب وقت ممكن بشكٍل معقول بعد التغییر ف

 

نَة في ھذه االتفاقیة ُمعدَّة لغرٍض واحٍد فقط وھو تیسیر الرجوع إلیھا، وال تؤثر في معنى ھذه االتفاقیة أو تفسی  العناوین .8.10  رھا. العناوین الُمَضمَّ

 

وأي ترجمة، تكون النُسخة اإلنجلیزیة ھي الُملِزَمة للطرفین.    یجوز تقدیم نَُسخ من االتفاقیة أو أجزاء منھا بلغاٍت أخرى غیر اإلنجلیزیة. في حدود أي تضارب بین شروط االتفاقیة باللغة اإلنجلیزیة  ثنائیة اللغة.  .8.11
 إلى الحد المطلوب لالمتثال للقوانین المعمول بھا. 8.11طبیق ھذا الِقسم  في حالة ما إذا كانت الوالیة/االختصاص القضائي یتطلب لغة محلیة، فلن یتم ت

 
 

 شروط الدعم والصیانة

 

 التعریفات.  .1

 ناه. ة بینتلي أو كما ھو محدَّد أدالكلمات والمصطلحات والعبارات المكتوبة بحروف عریضة في شروط الدعم والصیانة لھا المعاني الموضَّحة في الشروط واألحكام العامة لشرك

 

 خدمات الدعم.  .2

 

نَّ شركاء البیع والتوزیع متعاقدون مستقلون مع شركة بینتلي، وأنھ لیست  یجوز لشركة بینتلي تقدیم خدمات دعم للمشتِرك إما بشكٍل مباشٍر أو من خالل شركاء بیع وتوزیع وفقًا لما یتراءى لھا. ویقر المشترك بأ .2.1
 بینتلي وشركاء البیع والتوزیع لدیھا.ھناك عالقة صاحب عمل/موظف تجمع بین شركة 

 

م شركة بینتلي خدمات دعم فني للمشتِرك، وتتضمن دعًما قائًما على اإلنترنت والبرید اإللكتروني لتقدیم الدعم للمشتركین فیما ی .2.2 تعلق باستخدام منتجات شركة بینتلي والخدمات (على الرغم من ذلك، ال یتضمن  تُقّدِ
ل العادیة. ستكون خدمات الدعم الفني متاحة خدمات التدریب المھني، أو الخدمات المدارة)، وستبذل جھوًدا معقولة لالستجابة لالستفسارات الفنیة خالل أربع ساعات أثناء ساعات العمھذا الخدمات المھنیة، أو  

 بالمشتِرك، یكون المشتِرك مطالبًا باالتصال بمركز دعم آخر من مراكز دعم شركة بینتلي. ساعة، طوال أیام األسبوع، شریطة أنھ بعد ساعات العمل العادیة في موقع الدعم اإلقلیمي الخاص 24

 

أو إرفاق میزة أو برنامج أو جھاز بمنتج لم توافق علیھ شركة بینتلي أو توفره؛   طبقًا لھذه االتفاقیة؛ ال تكون شركة بینتلي ملزمة بتقدیم رد أو أیة خدمة أخرى إذا كان االستفسار الفني للمشترك ناتًجا عن: (أ) دمج  .2.3
ض دعم  استخدام، أو تغییر، أو تعدیل أو تحسین أحد المنتجات، مع استثناء تخصیصات المنتج التي تقوم بھا شركة بینتلي والتي یُغطیھا مستند عر (ب) أي عدم توافق ناتج عن حادث، أو نقل، أو إھمال، أو سوء  

االتفاقیة؛ أو (ھـ) عدم تضمین أي إصدار صیانة لمنتج أو تحدیث  وصیانة منفصل؛ (ج) عدم توفیر بیئة شبكة مناسبة؛ (د) استخدام المنتج بخالف ما ھو موضح في وثائقھ أو على النحو المصرح بھ بموجب ھذه 
م شركة بینتلي خدمات الدعم إلصدار معین من المنتج لمدة اثني عشر شھًرا على األ قل بدًءا من تاریخ إصدار اإلصدار. یُمكن العثور على مزید من التفاصیل  ثانوي تم إصداره مسبقًا بواسطة شركة بینتلي. تُقَّدِ

   policy-lifecycle-www.bentley.com/support/bentleyلقة بسیاسة دورة حیاة منتج بینتلي من خالل الرابط: المتع

 

 إلنشاء حل مناسب وتقوم بتقدیمھ إلكترونیًا، أو من خالل وسیلة أخرى تحددھا شركة بینتلي وفقًا لما یتراءى لھا. إذا عانى المشترك من مشكلة تؤدي إلى توقف اإلنتاج، فحینھا تبذل شركة بینتلي جھوًدا صادقة  .2.4

 
 التحدیثات.  .3

 

ل رسوم الشحن والمناولة، إن وجدت)، على تحدیثات أساسیة وثانویة لكل منتج یشمل  .3.1 لَة عند توفر مثل ھذه    ھ برنامج شركةیحق للمشتِرك أن یحصل، دون رسوم إضافیة (ولكنھ یتحمَّ بینتلي التجاري ذو الّصِ
 التحدیثات األساسیة والثانویة.  

 

 ما یتراءى لھا. قد یكون ھذا التحدیث األساسي أو الثانوي في صورة إلكترونیة قابلة للتنزیل، أو أي وسیلة أخرى قد تختارھا شركة بینتلي من آٍن آلخر ك .3.2

 

 

 شروط خدمات شركة بینتلي 

 

 التعریفات.  .1

 ي أو كما ھو محدَّد أدناه. الكلمات والمصطلحات والعبارات المكتوبة بحروف عریضة في شروط الخدمات لھا المعاني الموضَّحة في الشروط واألحكام العامة لشركة بینتل

 
 الخدمات المھنیة.  .2

 

التي توافق شركة بینتلي  -ذه الخدمات بموجب ھذه االتفاقیة. یَُحدَّد وصف الخدمات المھنیة التي یطلبھا المشتِرك  یجوز للمشتِرك طلب الخدمات المھنیة من حیٍن آلخر، ویجوز أن توافق شركة بینتلي على تنفیذ ھ .2.1
ألقل، العمل المراد القیام بھ وعدد موظفي  في واحٍد أو أكثر من مستندات العرض. ویتعیَّن أن یوضح كل مستند عرض، على ا  -)"منتج العمل")، بما في ذلك أي ُمخَرَجات للعمل إن ُوِجَدت ("العمل"على أدائھا (

 شركة بینتلي المراد تعیینھم للقیام بالعمل الخاص بالمشتِرك والمدة التي تستغرقھا مھمة كل فرد منھم ورسوم العمل.  

 
ح المشترك، بما في ذلك المتعاقدون من الباطن، إذا اعتُبر ذلك ضروریًا. وال یحق للمشترك،  تحدد شركة بینتلي، باالشتراك مع موظفیھا، طریقة وتفاصیل وأسلوب إجراء العمل المطلوب تنفیذه لصالطریقة األداء.   .2.2

ترك. وباإلضافة إلى  ي االلتزام دائًما بسیاسات األمان والسالمة للمشوال یمكنھ، التحكم في األسلوب أو تحدید طریقة إنجاز مثل ھذا العمل. ویجوز للمشترك، على الرغم من ذلك، أن یطلب من موظفي شركة بینتل
رٍض. وتشمل سُلطة اإلشراف الُمشار إلیھا الحق في الفحص وإیقاف  ھذا، یحق للمشترك ممارسة سُلطة عامة على نطاق واسع تتعلق باإلشراف والسیطرة على نتائج العمل الذي تنجزه شركة بینتلي لضمان تنفیذ م

 لب إجراء تعدیالت على نطاق مستند العرض. العمل وتقدیم اقتراحات أو توصیات بشأن تفاصیل العمل وط 

 

من أداء الخدمات المجدولة بسبب المرض أو االستقالة أو  یتعین على شركة بینتلي محاولة توفیق طلبات جدولة األعمال الخاصة بالمشترك إلى المدى الممكن. وفي حالة عدم تمكن موظفي شركة بینتلي  الجدولة.  .2.3
ؤولة عن اإلخفاق في حالة عدم  لمعقولة لشركة بینتلي؛ یتعین على شركة بینتلي محاولة استبدال ھؤالء الموظفین خالل فترة زمنیة معقولة، ولكن ال تكون شركة بینتلي مسألسباب أخرى خارجة عن السیطرة ا

 تمكنھا من القیام بذلك، مع  إبداء االعتبار الواجب اللتزاماتھا وأولویاتھا األخرى. 

 
ینتلي وضع إجراءات إداریة مناسبة لتنفیذ  بإخطار شركة بینتلي باألفراد الذین یتعین على مدیر شركة بینتلي اإلبالغ عن مدى تقدمھم في العمل. ویتعین على كل من المشترك وشركة بیقوم المشترك    اإلبالغ.  .2.4

 ي تنفذه شركة بینتلي إلرسالھ إلیھا في حال طلبت ذلك. العمل في موقع المشترك إذا ما اقتضى األمر ذلك. ویقوم المشترك بشكل دوري بإعداد تقییم للعمل الذ 

 
ذ مثل ھذه المشروعات أو المھام في مقر المشترك،  قد تتطلب مشروعات أو مھام معینة أن یقوم موظفو شركة بینتلي بتنفیذ العمل الخاص بالمشترك في مقر المشترك. وفي حالة تطلب األمر تنفیمكان العمل.   .2.5

عملھم. تُِقر شركة بینتلي بأنھ قد تكون لدى  یر المكان والتجھیزات الالزمة لألعمال وأیة خدمات ومواد أخرى قد تطلبھا شركة بینتلي أو یطلبھا موظفوھا على نحو معقول من أجل أداء  یوافق المشترك على توف
بینتلي أثناء تواجدھم في الموقع. سیلتزم موظفو شركة بینتلي بجمیع متطلبات وسیاسات وإجراءات السالمة  المشتِرك سیاسات وإجراءات تتعلق بالسالمة والجودة في الموقع، والتي تتطلب التزام موظفي شركة  

م استخدامھا في موقع المشترك.  ینتلي على اإلجراءات الفریدة التي یتوالجودة المعقولة في الصناعة المقدمة إلى شركة بینتلي ُمسبقًا. ویقر المشترك بعلمھ بأنھ قد تكون ھناك حاجة إلى تدریب موظفي شركة ب
 ى خالف ذلك كتابة.وعندما یحدد المشترك ضرورة مثل ھذا التدریب، یتعین على المشترك الدفع لشركة بینتلي مقابل وقت تدریب موظفیھا، ما لم یتم االتفاق عل

 
في مستند العرض، بما في ذلك تعدیل العمل أو منتج العمل، مثل تلك الموجودة خارج النطاق األصلي لمستند    یجوز للمشتِرك أو لشركة بینتلي طلب تغییر العمل على النحو المنصوص علیھ تغییر الخدمات.   .2.6

http://www.bentley.com/support/bentley-lifecycle-policy
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فین.  یجب تنفیذ جمیع طلبات التغییر ).  تُصبِح طلبات التغییر ساریة فقط عندما یتم تنفیذھا من قِبَل الممثِلین المعتَمدین لكال الطر"طلب تغییر"العرض، عن طریق إرسال ھذا الطلب كتابةً إلى الطرف اآلخر (
 ي إخطار المشتِرك بھذا التأثیر قبل تنفیذ المشتِرك لطلب التغییر.من قِبَل الطرفین قبل بدء طلب التغییر.  إذا تأثرت رسوم أو جدول أعمال شركة بینتلي بأمر التغییر ھذا، فإنھ یتعیَّن على شركة بینتل

 

وظفیھ أو متعاقدین آخرین أثناء مدة  الحق في تنفیذ أعمال آلخرین أثناء مدة سریان ھذه االتفاقیة. كما یحتفظ المشترك بالحق في تنفیذ عمل مماثل أو من نوع مختلف بواسطة متحتفظ شركة بینتلي بعدم الحصریة.   .2.7
 سریان ھذه االتفاقیة. 

 

ح المشترك حقًا وترخیًصا مدفوعین ودائمین وال یخضعان لحقوق االمتیاز الستخدام ناتج العمل في اإلنتاج. وتحتفظ شركة بینتلي فور السداد الكامل مقابل العمل، یتعین على شركة بینتلي أن تمن الترخیص الدائم.  .2.8
 بكل الحق والملكیة والمصلحة في ناتج العمل التي ال تمنح للمشترك. 

 

رض، وتحتفظ بِملكیتھا، بما في ذلك على  تحتفظ شركة بینتلي بموجب ھذا بِملكیة جمیع األعمال التي أنشأتھا شركة بینتلي والتي ال عالقة لھا بالعمل الُمنَجز بموجب أي مستند ع  أعمال شركة بینتلي السابقة.  .2.9
 قوق أو تراخیص فیما یتعلق باألعمال السابقة. ). وال تمنح شركة بینتلي للمشترك أي ح "األعمال الموجودة مسبقًا"سبیل المثال ال الحصر، للمنتجات (

 

على األفكار والمفاھیم والمعرفة الفنیة والطرق واألسالیب   یقر الطرفان أنھ، أثناء المسار الطبیعي لتعامالت شركة بینتلي مع المشترك والعمل، فإنھ یجوز لشركة بینتلي وموظفیھا وممثلیھا التعرف  القیم المتبقیة.  .2.10
ام أو الكشف عن أو توظیف أیة أفكار ومفاھیم  ارات والمالءمات الخاصة بالعمل. وبغض النظر عن أي شيء مناقض وارد في ھذه االتفاقیة إلى جانب أي إنھاء لھا، یحق لشركة بینتلي استخدوالعملیات والمھ

ب وتنظیم أیة أعمال تألیف، ضمن تنفیذھا لعملھا (بما في ذلك توفیر الخدمات أو إنشاء البرامج أو المواد  ومعرفة فنیة وطرق وأسالیب وعملیات ومھارات ومالءمات، بما في ذلك المزایا العامة لتسلسل وتركی
انتقاص من التزامات الِسریَّة  ، وال ینبغي تفسیره على أنھ  2.10م  الخاصة بعمالء آخرین)، وال یحق للمشترك فرض أي حظر أو تقیید لھذا الحق ضد شركة بینتلي أو موظفیھا.  من أجل الوضوح، یخضع ھذا الِقس 

 . 2.15لشركة بینتلي الواردة في الِقسم  

 
النظر عما إذا كان قد تم الحصول علیھا    تتحدد مصلحة المشترك والتزاماتھ فیما یتعلق بأیة برامج أو مواد أو بیانات من المزمع الحصول علیھا من بائعین آخرین كطرف ثالث، بصرف   مصالح الطرف الثالث. .2.11

 ة شركة بینتلي أم ال، وفقًا التفاقیات وسیاسات ھؤالء البائعین.بمساعد

 
مون ھذه الخدمات.  من أجل اتُدفع الرسوم لشركة بینتلي على النحو الُمَحدَّد في كل مستند عرض، أو، إذا لم یتم تحدید رسوم، وفقًا لمعدَّالت شركة بینتلي المعتاالرسوم.   .2.12 لوضوح،  دة على مستوى الموظفین الذین یُقَّدِ

 ستخضع ارتباطات المشروع الممتدة التي یتم إصدار فواتیر بھا على أساس الوقت والمواد لزیادة األسعار السنویة المعمول بھا. 

 
ت المعیشة والسفر المشار إلیھا (خالف بدل السفر العادي) لموظفي شركة بینتلي  یدفع المشتِرك أیًضا إما التكلفة الفعلیة لنفقات المعیشة والسفر المعقولة التي تحملتھا شركة بینتلي أو مبلغًا متفقًا علیھ لنفقاالنفقات.  .2.13

 أثناء تنفیذ العمل الموضح في كل مستند عرض مع جمیع النفقات النثریة األخرى التي تكبَّدتھا شركة بینتلي.

 
تضمن شركة بینتلي ھذه التقدیرات. ومع ذلك، ستُخِطر شركة بینتلي المشتِرك في أسرع وقٍت ممكن في حالة تجاوزت  قد یشتمل كل مستند عرض على تقدیرات الرسوم الكلیة للمشروعات، ولكن ال  التقدیرات.   .2.14

 التقدیر، وعلیھ یجوز للمشتِرك إنھاء المشروع والسداد عن الخدمات التي تم تقدیمھا بالفعل فقط إذا اختار المشتِرك ذلك. 

 
ي اإلفصاح عن أيٍ من مثل  نتلي الحصول على معلومات المشتِرك والتي تكون مملوكة لھ وغیر عامة وحددھا المشتِرك كتابةً كمعلومات ِسریَّة. وال یجوز لشركة بینتلأثناء تنفیذ العمل، یحق لشركة بی  السریة.  .2.15

ًحا بھ من قِبَل المشتِرك كتابةً. ال تتحمل شركة بینتلي  ھذه المعلومات الِسریَّة التي یتم الحصول علیھا أثناء تنفیذ العمل ألي شخص غیر ُمعَیَّن لدى المشتِرك أو استخدا مھا إال نیابةً عن المشتِرك إال كما یكون ُمَصرَّ
 أي التزام بالِسریَّة فیما یتعلق بأي معلومات خاصة بالمشتِرك والتي: 

 

 دخلت المجال العام بدون أي خرق لھذه االتفاقیة؛  .2.15.1

 
 ٍف ثالٍث دون أي التزام بالِسریَّة؛ أو  حصلت علیھا شركة بینتلي بشكٍل قانوني من طر  .2.15.2

 
 كانت معروفة ُمسبقًا من قِبَل شركة بینتلي كما یتضح من األدلة الواِضَحة والُمقنِعَة.   .2.15.3

 

محكمة أو أیة ھیئة حكومیة أخرى أو حسبما ھو ضروري لشركة بینتلي وبصرف النظر عن التقییدات السابقة، یجوز لشركة بینتلي وموظفیھا استخدام أیة معلومات والكشف عنھا إلى الحد الذي یلزم بموجب أمر  
 ة معقولة لھذه المعلومات فیما یتعلق بالكشف عنھا. أو موظفیھا لحمایة مصالحھما في ھذه االتفاقیة، ولكن لیس قبل إعالم المشترك في كل حالة وإتاحة الفرصة لھ، إن أمكن، للحصول على حمای

 

) یوًما. وفور حدوث  30بمدة ثالثین (یجوز للمشتِرك أو شركة بینتلي إنھاء أي مستند عرض غیر مكتمل في أي وقت من األوقات بموجب إخطار مكتوب للطرف اآلخر قبل ھذا اإلنھاء  مستندات إنھاء العرض.  .2.16
أو التقاریر أو المستندات األخرى المتعلقة بالعمل، سواٌء أكانت كاملة أم غیر كاملة للمشتِرك. وفي  ذلك اإلنھاء، توافق شركة بینتلي على إیقاف العمل بموجب مستند العرض الَمعنِي مع إعادة جمیع الرسومات  

 . حالة مثل ھذا اإلنھاء، ال یتحمل المشترك إال مسؤولیة الرسوم والتكالیف والنفقات التي استحقت علیھ قبل تاریخ سریان مثل ھذا اإلنھاء

 

ضافة إلى مدة عام واحد  توظیف أو تعیین أي من موظفي شركات بینتلي الذین یوفرون خدمات مھنیة مباشرة أو غیر مباشرة بموجب ھذه االتفاقیة طوال مدة العمل، باإل ال یحق للمشترك التماس حظر التوظیف. .2.17
ظف إلعالن متاح للجمھور للتوظیف ُمدَرج من قِبَل المشترك، إذا لم یطلب المشتِرك من الموظف  إذا استجاب المو   2.17) بعد إكمال الخدمات المھنیة التي تم توفیرھا بموجب ھذه االتفاقیة. ال ینطبق ھذا الِقسم  1(

 الحصول على المنصب. 

 

،  2.9، و 2.7لك، على سبیل المثال ال الحصر، األقسام بما في ذتكون المواثیق الواردة في االتفاقیة التي تتطلب، بموجب شروطھا، أو تحتاج لألداء من قِبَل األطراف بعد انتھاء أو إنھاء االتفاقیة ( استمرار النفاذ.  .2.18
 ) قابلة للتنفیذ على الرغم من انتھاء الصالحیة أو اإلنھاء المذكور. 2.17، و 2.16، و 2.15 2.13 2.11  2.10و

 
 

 شروط العرض السحابي

 

   التعریفات. .1

 ا المعاني الموضَّحة في الشروط واألحكام العامة لشركة بینتلي أو كما ھو محدَّد: الكلمات والمصطلحات والعبارات المكتوبة بحروف عریضة في شروط العرض السحابي لھ

 

ب الشك، إذا كانت أنشطة  جمیع القوانین واللوائح، بما في ذلك القوانین واللوائح الساریة على معالجة البیانات الشخصیة بصیغتھا المعدَّلة من وقٍت آلخر. لتجن  "قوانین ولوائح حمایة البیانات"یُقصد بمصطلح   .1.1
ن بیانات شخصیة ال تدخل في نطاق قانون حمایة بیانات معیَّن، فإنَّ ھذا القانون ال    یسري. معالجة شركة بینتلي التي تتضمَّ

 

 بیئة شركة بینتلي." مقدار مساحة تخزین البیانات (التي تشمل التخزین االحتیاطي والتخزین خارج الموقع)، إن وجدت، المراد تخصیصھا لبیانات المشتِرك في "تخزین البیاناتیُقصد بمصطلح  .1.2

 

دماتھا المتوفرة للمشتِرك والتي یصل إلیھا المستخدمون عبر اإلنترنت الستخدامھا بموجب البنود الواردة في ھذه  منتجات شركة بینتلي وخ   عروض سحابیة" أو "  "عروض سحابیة من بینتلي" یُقصد بمصطلح   .1.3
 االتفاقیة.

 

عة أو المخزنة بواسطة المشتِرك باستخدام العروض السحابیة، والتي تشمل، على سبیل المثال ولیس الحصر، المعلومات الم "بیانات المشتِرك" یُقصد بمصطلح   .1.4 الیة، ومعلومات العمل، والمعلومات  البیانات المجمَّ
 لوثائق، مع استثناء أي بیانات لشركة بینتلي.  الفنیة، والخطط الھندسیة، ومعلومات العمیل والمورد والبحث، والتصمیمات، والخطط، ومجموعات النصوص أو ا
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مشتِرك، والتي تخضع معالجتھا للقانون أي معلومات تتعلق بشخص طبیعي ُمحدَّد أو قابل للتحدید (بشكٍل مباشٍر أو غیر مباشٍر) تتم معالجتھا بواسطة شركة بینتلي نیابةً عن ال  "البیانات الشخصیة"یُقصد بمصطلح   .1.5

 المعمول بھ.  

 
   یة التطبیق. قابل .2

ِقر المشتِرك ویوافق على أنھ یجوز لشركة بینتلي، وفقًا لتقدیرھا الخاص، استخدام  فور موافقة شركة بینتلي، یحق للمشتِرك االشتراك في عروض شركة بینتلي السحابیة حسب الشروط الُمحدَّدة الواردة في ھذه االتفاقیة. یُ 
د خدمة تابع لجھة خارجیة لتوفیر العرو المدفوعة المتعلقة بالمبالغ الُمستَحقَّة  ض السحابیة من بینتلي و/أو بیانات المشتِرك. ولكي یكون المشترك مؤھالً لالشتراك، یتعیَّن أن یكون قد قام بسداد جمیع الفواتیر غیر  مزّوِ

 لشركة بینتلي. 

 

   العروض السحابیة من بینتلي. .3

د مستند العرض رسوم  "رسوم العرض السحابي"شروط البرنامج المعمول بھا أو شراء المشتِرك لھا مقابل رسوم إضافیة (یُمكن للمشتِرك الوصول إلى العروض السحابیة بموجب   ) یتم تحدیدھا في مستند العرض. قد یُحّدِ
نات وأي خدمات قابلة للتطبیق یتم تقدیمھا للعرض السحابي مثل خدمات التنفیذ أو اإلدارة  العرض السحابي وأي حدود وتكالیف قابلة للتطبیق على العرض السحابي، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، تخزین البیا

 المستمرة لدعم العرض السحابي، بما في ذلك توفر النظام وشروط مستوى خدمة الدعم التي قد یتم تحدیدھا في اتفاقیة مستوى الخدمة. 

 

   االستخدام المصرح بھ.  .4

والوصول إلیھا (مع الخضوع لشروط أي مستند  ًصا محدوًدا غیر حصري وغیر قابل للنقل وال یُمكن التنازل عنھ وقابالً لإللغاء الستخدام العروض السحابیة من بینتلي التي تم شراؤھا  تمنح شركة بینتلي للمشتِرك ترخی
). وال یحصل المشتِرك إال على حق استخدام العرض  "االستخدام المسموح بھ"استخدام اإلنتاج فقط (  ) ُمقدَّمة عند الوصول)"شروط الخدمة"عرض معمول بھ، وشروط ذلك العرض السحابي وأي شروط استخدام (

دوھا بجمیع ال وأي استخدام للعرض السحابي   حقوق والِملكیة والمصالح في العرض السحابي،السحابي الذي تم شراؤه، وال یحصل على أي حقوق ِملكیة خاصة بالعرض السحابي أو أي جزء منھ. تحتفظ شركة بینتلي وُمَوّرِ
أي طرٍف ثالٍث في حالة حدوث مثل ھذا الخرق المادي. وباإلضافة إلى تقییدات    یتجاوز االستخدام المسموح بھ یُشِكل انتھاًكا مادیًا لشروط العرض السحابي ھذه؛ وال تتحمل شركة بینتلي أي مسؤولیة تجاه المشتِرك أو

ح بھا للمشتِرك للشروط التالیة:االستخدام الواردة في شروط الخدمة  ، تخضع حقوق االستخدام الُمَصرَّ

 

إلیھ. في حالة تجاوز استخدام عرض سحابي یستخدمھ   ال یتجاوز المشتِرك الذي یقوم بالشراء مقابل عرض سعر خاص بالعرض السحابي أي حدود واردة في عرض السعر الخاص بالعرض السحابي الُمشار .4.1
م شركة بینتلي فاتورة بالرسوم اإلضاالمشترك العرض الذي قا فیة للعرض السحابي ویدفع المشتِرك ھذه الرسوم.  م المشتِرك بشرائھ وفقًا لما ھو ُمحدَّد في عرض السعر المعمول بھ الخاص بالعرض السحابي، تُقّدِ

 م فاتورة بھذه الرسوم بشكل منفصل للمشترك لدفعھا.وتضیف شركة بینتلي، حسب تقدیرھا المطلق، ھذه الرسوم اإلضافیة إلى الفواتیر التالیة أو تقد 

 
 لُمستََحقَّة. في حالة وجود رصید سابق ُمستََحق، تحتفظ شركة بینتلي بالحق في إیقاف استخدام العروض السحابیة حتى یتم استالم كل المبالغ السابقة ا  .4.2

 

) قررت شركة بینتلي حسب تقدیرھا المطلق أنَّ ھذا التعلیق ضروري لالمتثال ألي قانون، أو الئحة تنظیمیة، أو  1أي جزء منھ، إذا: (تحتفظ شركة بینتلي بالحق في تعدیل أو تعلیق استخدام عرض سحابي ما أو  .4.3
لي حسب تقدیرھا المطلق أن أداء العروض السحابیة أو  ) قررت شركة بینت2أمر معمول بھ صادر من أي ھیئة حكومیة أو لاللتزام ببنود اتفاقیة (اتفاقیات) أبرمتھا مع موفري خدمات آخرین تتعامل معھم أو ( 

ض لخطر نتیجة وصول المشتِرك أو المستخدمین التابعین لھ.  سالمتھا أو أمانھا یتأثر سلبیًا أو ُمعَرَّ

 

ِرك على عدم وضع أي مواد في العروض السحابیة تحتوي على أي فیروسات، أو  ال یعبث المشتِرك، بأي طریقة كانت، ببرامج ووظائف العروض السحابیة أو أي جزء منھا. وبدون تقیید ما سبق، یوافق المشت .4.4
ما  الكمبیوتر والتي قد تؤدي إلى إتالف أي نظام أو بیانات أو اعتراضھ  فیروسات القنابل الموقوتة، أو فیروسات حصان طروادة، أو الفیروسات المتنقلة، أو برامج اإللغاء، أو األنظمة الروتینیة األخرى لبرمجة

) أو عوامل أو برامج تتبع المزادات أو برامج تتبع أخرى تعتمد على الكمبیوتر مع استخدامھ للعروض السحابیة. ال یجوز للمشتِرك  botsأو إیقافھما أو مصادرتھما. وال یحق للمشتِرك استخدام برامج تكراریة (
ك نقلھ بموجب أي قانون أو عالقة تعاقدیة أو ائتمانیة؛ أو أي محتوى ینتھك أي براءة اختراع أو عالمة تجاریة أو سر تجاري أو حقوق  تحمیل أو نشر أو نقل أي محتوى غیر قانوني؛ أي محتوى ال یحق للمشترِ 

 نشر أو حقوق ملكیة أخرى ألي طرف. 

 

لبیانات االعتماد، بما في ذلك كلمات المرور، المستخدمة للوصول إ  .4.5 لى العروض السحابیة وعدم الكشف عن بیانات االعتماد ألي طرٍف ثالٍث. المشتِرك ھو  المشتِرك مسؤول عن ضمان حمایة المستخدمین 
ح بھ لعروض ال  المسؤول عن جمیع األنشطة التي تستخدم حسابات المشتركین، سواء أَأِذن المشتِرك بھذا النشاط أم ال. یتعیَّن على المشتِرك إخطار شركة  سحابة. یتعیَّن بینتلي على الفور بأي استخدام غیر ُمَصرَّ

 تصال أو معلومات المستخِدم األخرى. على المشترك التأكد من أنَّ جمیع معلومات المستخدم حدیثة، ویجب أن یُخطر شركة بینتلي على الفور في حالة حدوث تغییر في معلومات اال

 

عروض سحابیة أو یستخدمونھا بقیود االستخدام المذكورة أعاله. وتُعَدُّ اإلجراءات أو عملیات الحذف التي یقوم بھا أيُّ  یتعیَّن على المشترك إبالغ جمیع موظفیھ والمستخدمین الخارجیین الذین یَِصلون إلى أي   .4.6
اللتزامات الواردة في ھذه االتفاقیة والوفاء بھا.  ة تامة عن أداء كل امستخِدم یصل إلى العروض السحابیة أعماالً أو عملیات حذف قام بھا المشتِرك بموجب ھذه االتفاقیة، بحیث یكون المشتِرك مسؤوالً مسؤولی

 من قِبَل المستخدمین، بما في ذلك الموظفون المشتركون والمستخدمون الخارجیون. 4یتعیَّن على المشتِرك تعویض شركة بینتلي وإبعادھا عنھا عن أي مسؤولیة ناتجة عن أي عدم امتثال لشروط ھذا الِقسم  
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ل ك على أنھ یجوز تعذر الوصول إلى العروض السحابیة أو استخدامھا من  المشتِرك مسؤولیة توفیر جمیع الُمِعدَّات واالتصاالت الالزمة للوصول إلى العروض السحابیة واستخدامھا عبر اإلنترنت. ویوافق المشترِ   یتحمَّ
) إجراءات الصیانة أو اإلصالحات الدوریة التي قد تقوم بھا شركة بینتلي أو موفر (موفرو) الخدمة التابع لھا من حین 2تعطل النظام؛ أو (   ) حاالت1حیٍن آلخر ألسباٍب مختلفة، تشمل على سبیل المثال ولیس الحصر (

طیع بینتلي توقعھا بالصورة المعقولة، والتي تشتمل على عطل األجھزة أو  ) أسباب خارج نطاق سیطرة شركة بینتلي أو ال تست4) مشاكل عدم التوافق مع أجھزة المشتِرك أو الطرف الثالث أو برامجھما؛ أو ( 3آلخر؛ أو (
ا معقولة  ).   وتبذل شركة بینتلي جھودً "وقت التعطل"ى (یُشار إلیھا مجتمعة بـ انقطاع أو فشل االتصال عن بعد أو ارتباطات اإلرسال الرقمي أو الھجمات العدائیة على الشبكة أو ازدحام الشبكة أو حاالت التعطل األخر

 لتقدیم إخطار ُمسبَق للمشتِرك في حالة حدوث أي وقت تعطل ُمَجدَول، ولتقلیل مدة أي تعطل للعروض السحابیة ذات ِصلَة بوقت التعطل. 
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یُعَّوِض المشتِرك شركة بینتلي ویُبرئ ذمتھا ضد أي وكل المطالبات المقدمة ضد بینتلي والتي تزعم  تقر شركة بینتلي ویضمن المشترك ویؤكد على أن المشترك یمتلك كل الحق والملكیة والمصلحة في بیانات المشترك.  و
صة بالِملكیة ألي طرٍف ثالٍث، أو  المة تجاریة أو سر تجاري أو حقوق أخرى خاأنَّ بیانات المشتِرك التي تم جمعھا أو تخزینھا لالستخدام مع العروض السحابیة لشركة بینتلي تنتھك أي حقوق خاصة ببراءة اختراع أو ع

ل شركة بینتلي المسؤولیة عن أي فشل أو خلل في العروض السح  ابیة ناتج عن بیانات المشتِرك أو مرتبط بھا.  وتحافظ شركة بینتلي على ِسریَّة  تنتھك بأي طریقة كانت أي قوانین للخصوصیة أو حمایة البیانات.  وال تتحمَّ
فیما یتعلق بتقدیم العروض السحابیة أو كما قد یصرح بھ المشتِرك صراحةً. إذا كانت بیانات المشتِرك    6 یحق لھا نسخ ھذه البیانات أو طبعھا باستثناء ما یلزم لتوفیر الخدمات بموجب ھذا الِقسم  جمیع بیانات المشتِرك، وال

). في حالة وجود  /https://www.bentley.com/legal/data-processing-addendumان على االلتزام بملحق معالجة البیانات (تتضمن بیانات شخصیة وتنظم معالجتھا قوانین ولوائح حمایة البیانات، یوافق الطرف
التزامات الخصوصیة وأمن المعلومات الواردة فیھ.  انات فقط فیما یتعلق بتعارض بین شروط ملحق معالجة البیانات، وشروط العرض السحابي، والشروط واألحكام العامة لشركة بینتلي، تتحكَّم شروط ملحق معالجة البی

ل المشتِرك وحده المسؤولیة عن بیانات المشتِرك، بما في ذلك المسؤولیة، على سبیل المثال ولیس الحصر، عن تحمیل ھذه البیانات   و/أو تھیئتھا وتكوینھا بشكل مناسب لالستخدام مع أحد العروض السحابیة من ویتحمَّ
فة"الء المشتركین (ركة بینتلي تعدیل بیانات المشتِرك إلنشاء مجموعات البیانات والبیانات التي ال یُمكن تحدیدھا للمشتركین أو مستخدمي المشتركین أو عمبینتلي.  یجوز لش ). یجوز لشركة بینتلي  "البیانات غیر الُمعَرَّ

فة ألي أغراض قانونیة، بما في ذلك على سب لي  یل المثال ال الحصر التسویق والترویج وقیاس األداء وتحسین العروض السحابیة وتطویرھا وتحسین خوارزمیات الذكاء االصطناعي والتعلم اآلاستخدام البیانات غیر الُمعَرَّ
ات االستخدام واعتبارھا ِملكیة خاصة لشركة بینتلي. ویوافق المشترك على عدم  انالمرتبطة بھا. ویوافق المشتِرك على أن تجمع شركة بینتلي من حیٍن آلخر بیانات االستخدام، ویُِقر كذلك بامتالك شركة بینتلي لجمیع بی

 تغییر عملیة جمع شركة بینتلي لبیانات االستخدام الدقیقة أو التدخل فیھا.
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بینتلي إنھاء اشتراك العرض السحابي، بناًء على إخطار مكتوب، ال یتأخر بشكٍل غیر معقول، للمشتِرك،  باإلضافة إلى حقوق اإلنھاء لألطراف المنصوص علیھا في الشروط واألحكام العامة لشركة بینتلي، یجوز لشركة 
دي) خدمات الطرف الثالث. ویؤدي إنھاء اشتراك العرض السحابي من  د (ُمَزّوِ من شروط   4ممنوح تلقائیًا بموجب الِقسم  قبل أي من الطرفین إلى إنھاء أي ترخیص في حالة إنھاء اتفاقیة (اتفاقیات) شركة بینتلي مع ُمَزّوِ

 العرض السحابي ھذه. 
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 الشروط الخاصة بكل بلد 

 

ل في البلدان     العامة.أدناه، وتھدف إلى تعدیل الشروط واألحكام تحتوي ھذه الشروط الخاصة بكل بلد على شروط خاصة لالتفاقیة المطبقة على المشتِرك الذي یقع مقر عملھ الرئیسي الُمَسجَّ

 

 مالحظات لغة البند البند رقم. البلد 

الوالیات المتحدة  
 األمریكیة 

إذا تم الحصول على المنتجات لصالح الوالیات المتحدة األمریكیة أو بالنیابة عنھا، و/أو وكاالتھا و/أو أدواتھا   8.12
("حكومة الوالیات المتحدة")، فإنھا تُمنَح حقوقًا ُمقَیََّدة. المنتجات والوثائق المصاحبة لھا ھي "برامج الكمبیوتر  

،  227.7202و  C.F.R. 12.212 48یة"، على التوالي، وفقًا لـ  التجاریة" و"وثائق برامج الكمبیوتر التجار
، حسب االقتضاء. یخضع استخدام أو  C.F.R. 52.227-19 (a) 48و"برامج الكمبیوتر المحظورة" وفقًا لـ 

تعدیل أو إعادة إنتاج أو إصدار أو أداء أو عرض أو الكشف عن المنتجات والوثائق المصاحبة من قِبَل حكومة 
،  19-52.227، وCFR 12.212 48الوالیات المتحدة للقیود المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة ووفقًا لـ 

  تضاء.، حسب االق86-1852.227، و227.7202و

ل ھذا البند الِقسم   من الشروط   8.12یَُشّكِ
 واألحكام العامة.

من قانون شروط العقد غیر العادل   26بقدر ما ال تُعَدُّ ھذه االتفاقیة عقد تورید دولی�ا بالمعنى المقصود في الِقسم   5.6 المملكة المتحدة
 ، فإنَّ شركة بینتلي ال تعفى من المسؤولیة في حاالت: 1977لعام 

(أ) الوفاة أو اإلصابة الشخصیة الناجمة عن إھمال شركة بینتلي أو مسؤولیھا أو موظفیھا أو المتعاقدین معھا أو  
 وكالئھا؛ 

 (ب) االحتیال أو التحریف االحتیالي؛ 

من قانون   2أو الِقسم   1979من قانون بیع البضائع لعام  12(ج) خرق االلتزامات المنصوص علیھا في الِقسم 
 ؛ أو 1982تورید السلع والخدمات لعام  

 (د) أي مسؤولیة أخرى ال یجوز إعفاؤھا بموجب القانون. 

  5.6تمت إضافة لغة إضافیة إلى نھایة الِقسم  

 من الشروط واألحكام العامة. 

 
 

 

 


	شروط برنامج EPS-365
	الشروط والأحكام العامة
	شروط الدعم والصيانة
	شروط خدمات شركة بينتلي
	شروط العرض السحابي

