اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي
يرجى قراءة اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (" )" EULAبعناية قبل تثبيت أو استخدام البرنامج الذي ترتبط به اتفاقية "( EULAالبرنامج") ،بما في ذلك على سبيل
المثال ال الحصر Info Input Solution،و  Capture Proو ( Info Input Expressكل من إصدار المعامالت وإصدار الدُفعات)  ،وInfo Input Alaris Asset
 Info Input Solutionو  Capture Proو  ،Expressوأية برامج أخرى تتوفر أو تتاح لك بواسطة  Kodak Alarisألغراض تجارية ال تخضع صراحةً التفاقية
ترخيص منفصلة.
ً
ً
وكيال آخر لشركة أو وكالة حكومية أو
ممثال أو
بتثبيت البرنامج أو استخدامه ،فإنك توافق على االلتزام بهذه االتفاقية وأنك تقر وتضمن ما يلي )i( :إذا كنت موظفًا أو
منظمة أخرى أو كيانًا قانونيًا باستخدام البرنامج فيما يتعلق بأنشطة المؤسسة ،فلديك الحق والسلطة والصالحية للدخول في اتفاقية  EULAهذه نيابة عن المنظمة أو الكيان
وإلزام المنظمة أو الكيان بشروط اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه ،أو ( )2إذا كنت فردًا يستخدم البرنامج ألغراضك الخاصة ،فأنت تبلغ من العمر  18عا ًما أو أكثر
ولديك األهلية القانونية للدخول في اتفاق ملزم .إذا كنت ال توافق على شروط اتفاقية  EULAهذه ،فال تقم بتثبيت أو استخدام البرنامج أو أي وثائق ذات صلة ألي غرض.
تحتفظ  Kodak Alarisبالحق في تعديل وتحديث اتفاقية  EULAهذه وفقًا لتقديرها الخاص في أي وقت دون إشعار مسبق .يمثل استمرار استخدامك للبرنامج بعد أي
تعديل من هذا القبيل موافقتك على االلتزام باالتفاقية  EULAالمحدثة ،والتي ستتاح على موقع  Kodak Alarisعلى الويب .http://legal.kodakalaris.com :تعتبر
أي إشارة إلى االتفاقية بمثابة إشارة إلى اتفاقية  EULAهذه كما تم تعديلها وتحديثها من وقت آلخر.
إذا تم تزويدك بالبرنامج من داخل المنطقة االقتصادية األوروبية ،فهذا البرنامج مرخص لك من قِبل  ،Kodak Alaris Limitedوإذا كنت قد حصلت على البرنامج من
أي والية قضائية أخرى ،فإن البرنامج مرخص لك من قبل  .Kodak Alaris Incحسب استخدامه في اتفاقية  ،EULAيشير مصطلح " "Kodak Alarisإلى
 Kodak Alaris Inc.أو  ،Kodak Alaris Limitedحسب مقتضى الحال.
بغض النظر عن أي شيء مخالف التفاقية  EULAهذه ،ال يتم منح أي ترخيص بموجب اتفاقية  EULAهذه (سوا ًء كان ذلك صراحةً أو ضمنا ،أو غير ذلك) ،وهذه
االتفاقية تستثني صراحةً أي حق ،فيما يتعلق بأي برنامج لم تقم بالحصول عليه بشكل قانوني أو كانت نسخة البرنامج غير قانونية وغير مصدقة.
 .1منح الترخيص مع الخضوع لشرط امتثالك الصارم لجميع الشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه ،تمنحك Kodak Alaris
صا محدودًا غير حصري وغير قابل للتحويل وغير قابل للترخيص من الباطن (باستثناء ما يتعلق بالمستخدمين الفرعيين المصرح لهم بذلك) الستخدام البرنامج خالل
ترخي ً
صا أو المخطط لها في الطلب المنطبق أو الفاتورة أو المستندات أو المواصفات األخرى التي توفرها  Kodak Alarisكأحد
المدة فقط لألغراض المحددة خصي ً
االستخدامات المقصودة ،وعلى أي حال ،باستثناء الحد الذي وافقت عليه  Kodak Alarisمن خالل كتابة موقّعة ،مرتبط فقط باألغراض التجارية الداخلية الخاصة بك
(والتي قد تشمل خدمات االستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية ،أو الخدمات المدارة إلى عميل مستخدم نهائي أو عروض خدمات مشابهة) ،وليس فيما يتعلق
بأي برنامج كخدمة أو تقديم برنامج مستقل .بالنسبة إلى أي برنامج تحد فيه  Kodak Alarisمن عدد المثيالت التي يجوز لك فيها تثبيت أو تشغيل أو استخدام البرنامج
بأي طريقة أخرى في نفس الوقت أو فرض رسوم ترخيص لكل مثيل من البرنامج ،يجب الحصول على تراخيص إضافية الستخدام أي مثيالت إضافية خارج نطاق المثيل
األول أو عدد أكبر من ال مثيالت التي قد تكون دفعت من أجلها .ال يمنحك الترخيص الممنوح بموجبه أي حقوق للتحديثات المستقبلية أو الترقيات أو إضافات البرنامج التي
قد تصبح متوفرة في المستقبل .إذا تم توفير تحديثات أو ترقيات أو ملحقات لك من قبل  ،Kodak Alarisفإن استخدامها يخضع التفاقية  EULAهذه .قد يخضع البرنامج
لبنود وشروط الجهة الخارجية األخرى ،والتي تقر وتوافق على االلتزام بها من جميع النواحي .يمكن االطالع على المعلومات المتعلقة ببنود وشروط الجهة الخارجية التي
تنطبق على برنامج معين مرتبط باتفاقية  EULAهذه على موقع  Kodak Alarisعلى الويب .http://legal.kodakalaris.com :جميع الحقوق غير الممنوحة
صراحة في هذه الوثيقة محفوظة .ال يتم منح أي حقوق الستخدام أي من أسماء  Kodak Alarisأو أسماء مرخصيها أو شعاراتها أو عالماتها التجارية في اتفاقية
 EULAهذه .اتفاقية  EULAهذه ليست لبيع البرنامج أو أي ملكية فكرية أخرى .تحتفظ شركة  Kodak Alarisأو الجهات المرخصة التابعة لها بجميع الحقوق
والملكيات والمصالح المتعلقة بالبرمجيات وأي وثائق ذات صلة بها (بما في ذلك جميع حقوق الملكية الفكرية فيها).
 .2قيود االستخدام :ال يتعين عليك ( )1عكس هندسة البرنامج أو فكه أو تفكيكه؛ أو ( ) 2تعديل أو تكييف أو تغيير أو ترجمة أو إنشاء أعمال مشتقة من البرنامج؛ أو ()3
دمج البرنامج أو تكامله في أي برامج أو حلول لجهة خارجية ،باستثناء ما تم تحديده صراحة لالستخدام المقصود في الطلب المنطبق أو الفاتورة أو الوثائق أو المواصفات
األخرى التي توفرها ( Kodak Alarisخاصة فيما يتعلق بـ  Info Input Expressو Capture Proو( Info Input Solutionكل من إصدار المعامالت وإصدار
الدُفعات) ؛ أو ( ) 4ضم أو إخضاع البرنامج لشروط أي ترخيص مفتوح المصدر (حيث يتم تعريف هذا المصطلح من خالل مبادرة المصدر المفتوح من وقت آلخر ،حاليًا
منشور على موقعها على شبكة اإلنترنت وموجود في http://www.opensource.org/osd.html :مما قد يتسبب في أن يصبح البرنامج معرض لـ أو مرخص
بموجب شروط ترخيص المصدر المفتوح هذا؛ أو ( )5استخالص أي بيانات أو محتوى من البرنامج؛ أو ( )6نسخ أو توزيع البرنامج بأي طريقة غير ما تسمح به اتفاقية
الترخيص هذه أو وفقًا لما يقتضيه القانون ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،الترخيص الفرعى أو التأجير أو اإلقراض أو تأجير البرنامج إلى أي طرف ثالث ،أو
( )7استخدام البرنامج بأي طريقة غير مسموح بها في  EULAهذه .في حالة تقديم البرنامج لك فقط لالختبار والتقييم الداخلي  ،فال يجب عليك بأي حال من األحوال
استخدام البرنامج ألغراض تجارية أو لتحقيق الدخل .يجب عليك ( ) 1حماية البرنامج من الكشف غير المصرح به باستخدام نفس درجة الرعاية التي تستخدمها على األقل
لحماية شفرة مصدر البرنامج الخاصة بك ومعلومات الملكية الخاصة بك؛ و( ) 2تخزين جميع نسخ البرنامج بشكل آمن في جميع األوقات وفي أي شكل من األشكال؛ و()3
إخطار شركة  Kodak Alarisكتابة بأي إفصاح غير مصرح به أو وصول إلى البرنامج تكون على علم به.
 .3الصيانة بالنسبة إلى بعض البرامج ،سيكون لديك إما خيار أو التزام بشراء خدمات الصيانة من  .Kodak Alarisإذا كنت قد دفعت رسوم صيانة للبرنامج المؤهل،
فإن البنود والشروط التالية تنطبق أيضًا على المدة التي تم إجراء الدفع لها ما لم يتم إنهاء خدمات الصيانة أو اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه في وقت سابق .خالل
فترة توفير خدمات الصيانة ،قد تقوم  Kodak Alarisبإجراء تحديثات على البرنامج المتاح لعامة الناس أو عمالئها مجانًا والتي تحتوي على تصحيحات األخطاء و  /أو
وظائف جديدة أو محسّنة .كجزء من خدمات الصيانة ،سيكون لديك الحق في تلقي أي من هذه التحديثات التي تم إصدارها خالل المدة الفعلية لخدمات الصيانة .ال يمتد هذا
الحق إلى أي ترقيات أو وحدات منفصلة أو منتج مستقبلي تقوم  Kodak Alarisبتطويره وترخيصه كمنتج منفصل أو ال يتم إصداره للجمهور العام أو لعمالئها مجانًا.
أنت وحدك المسؤول عن تثبيت وتنفيذ أي تحديثات أو إصدارات جديدة من البرنامج وأي تحويل للبيانات المطلوبة فيما يتعلق بذلك.
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 .4البيانات والخصوصية .قد يطلب البرنامج أو يجمع معلومات محددة معينة عنك عند استخدامك له .قد يطلب البرنامج أيضًا تجميع المعلومات المتعلقة بالمحتوى الذي
ترسله عبر البرنامج واألشخاص الذين ترسل إليهم المحتوى ("بيانات اإلرسال") .قد يستخدم البرنامج أيضًا ملفات تعريف االرتباط أو آليات وأدوات التتبع السلبية األخرى
لجمع المعلومات لتسهيل استخدامك للبرنامج .تحتفظ  Kodak Alarisبالحق ،سوا ًء من قِبل  Kodak Alarisأو طرف ثالث ،في جمع البيانات غير الشخصية المجمعة
من جميع مستخدمي البرنامج المتعلقة ،على سبيل المثال ،بعدد مرات تشغيل المستخدم أو تسجيله في البرنام ج ،وميزات البرنامج المستخدمة من قبل المستخدم وأنواع
وتكرار األخطاء الحادثة مع البرنامج ("البيانات التجميعية") .ستستخدم  Kodak Alarisالبيانات التجميعية لتقييم االستخدام العام للبرنامج من قبل العمالء لتحديد كيفية
استخدام البرنامج وكيفية تحسين البرنامج وتطويره والمنتجات األخرى القائمة أو الجديدة .قد تشارك  Kodak Alarisأيضًا البيانات التجميعية )1( :مع البائعين الذين
يساعدون في توفير وتطوير المنتجات والخدمات ،أو ( )2مع شركاء األعمال من األطراف الثالثة الذين تقدم معهم  Kodak Alarisعروض ترويجية مشتركة ،أو ()3
إذا كانت  Kodak Alarisتعتقد أن ذلك مسموح به بموجب القانون أو كان القيام بذلك ال ينتهك القانون أو التزاماتها التعاقدية؛ أو ( )4أو إذا رأت  Kodak Alarisأن
ذلك ضروري لحماية حقوق  Kodak Alarisأو ملكيتها ،أو أنه ضروري لحماية مصالح المستخدمين اآلخرين للبرنامج .قد تشارك Kodak Alarisال بيانات التجميعية
وبيانات اإلرسال )1( :مع الشركات التابعة لها ،و( )2في حالة ما إذا قررت  Kodak Alarisحسب تقديرها أن مثل هذه المشاركة ضرورية لالمتثال للمتطلبات القانونية
المعمول بها أو طلبات السلطة الحكومية ذات االختصاص المناسب ،و ( )3إذا كانت  Kodak Alarisتعتقد أن ذلك قد يخفف من مسؤوليتها في دعوى قضائية فعلية أو
محتملة .في الحاالت النادرة التي يتم فيها بيع جميع أعمال  Kodak Alarisأو جزء منها أو نقلها بطريقة أخرى إلى طرف ثالث ،ستقوم  Kodak Alarisبنقل البيانات
التجميعية وبيانات اإلرسال ذات الصلة إلى المالك الجديد للنشاط التجاري الذي تم نقله.
اعتبارا من تاريخ التثبيت األول أو االستخدام األول ،وستظل سارية
 .5المدة واإلنهاء .تبدأ مدة سريان اتفاقية  EULAهذه والرخصة الممنوحة أدناه ("المدة")
ً
حتى )1(:إنهاء أو ( )2إلى أن تنتهي صالحية االشتراك أو تحديد الوقت بالنسبة ألي برنامج يتم توفيره على أساس االشتراك أو يكون استخدام البرنامج خاض ًعا لقيود
زمنية أخرى.
يمكنك إنهاء ذلك في أي وقت عن طريق التوقف عن استخدام البرنامج .يحق لـ  Kodak Alarisإنهاء اتفاقية  EULAعلى الفور دون إشعار مسبق )x( :إذا لم تلتزم
بأي شرط أو بند من بنود  EULAهذه ،أو ( )yحسب التقدير المطلق والوحيد لشركة  Kodak Alarisفيما يتعلق بأي برنامج ال تحصل  Kodak Alarisعلى رسوم
ترخيص ،ألي سبب وبدون سبب .عند إنهاء أو انتهاء صالحية اتفاقية  EULAهذه ألي سبب من األسباب ،فإنك توافق على إلغاء تثبيت البرنامج وإزالته من جميع
المواقع وحذف أو إتالف جميع نسخه بأي شكل من األشكال .يجب أن تظل أحكام اتفاقية  EULAهذه ،سواء شروطها الصريحة أو طبيعتها أو نواياها ،سارية المفعول بعد
إنهاء أو انتهاء صالحية اتفاقية  EULAهذه.
 .6الملكية يجب أن تظل الملكية وحقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية في البرنامج ،مع  Kodak Alarisوالجهات التابعة لها والجهات المرخصة التابعة لها .فأنت ال
سرا تجاريًا سريًا لـ  Kodak Alarisوتوافق
تحصل إال على ترخيص الستخدام البرنامج ،وال تملك أي ملكية أو مصلحة أخرى .أنت تقر بأن شفرة مصدر البرنامج تبقى ً
على حمايتها كما هو مطلوب في اتفاقية  EULAهذه والقانون المعمول به ،ويجب عليك استخدام المعايير المعقولة تجاريًا على األقل للحماية المشتركة في الصناعة.
سيؤدي عدم االلتزام بهذا القسم إلى اإلنهاء التلقائي لالتفاقية  EULAهذه ،وسيحق لشركة  Kodak Alarisمتابعة جميع سبل االنتصاف القانونية والمنصفة المتاحة.
 .7مسؤوليات الترخيص .أنت توافق على االلتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها وااللتزام بها ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر جميع القوانين المتعلقة
بالملكية الفكرية (بما في ذلك قوانين حقوق النشر وقوانين العالمات التجارية وحماية البراءات والقوانين المتعلقة باألسرار التجارية وجميع القوانين والحمايات المماثلة
األخرى) .أنت تتحمل مسؤولية تشغيل البرنامج ،والتثبيت واالستخدام والنتائج المتحصلة من البرنامج .أنت تقر وتضمن أنك تمتلك الحق القانوني والقدرة على الموافقة
على شروط اتفاقية  EULAهذه ،وأنك تتمتع بالحقوق المناسبة لجميع المعلومات أو المواد التي ترسلها من خالل البرنامج ،بما في ذلك بيانات اعتماد تسجيل الدخول عند
االقتضاء.
 .8الضمان المحدود :فقط فيما يتعلق بالبرنامج الذي تتسلم  Kodak Alarisرسوم ترخيص له ،تضمن  Kodak Alarisأنه لمدة ثالثين ( )30يو ًما بعد شراء هذا
الترخيص ،سيعمل البرنامج ،المثبت بشكل صحيح على األنظمة التي تستوفي جميع المتطلبات السارية وعند تشغيله وفقًا لمواصفاته ،بشكل جيد وسوف يحتوي على
الوظائف المادية المذكورة في المواصفات المعمول بها.
ال تقدم  KODAK ALARISأي ضمانات أخرى ،صريحة أو ضمنية ،فيما يتعلق بالبرنامج والوثائق .إلى الحد األقصى المسموح به بموجب القانون المعمول به ،تخلي
 ،KODAK ALARISبنفسها ونيابة عن الشركات التابعة لها ومرخصيها المرتبطين بها ،مسؤوليتها صراحةً عن جميع الضمانات األخرى ،سواء كانت صريحة أو ضمنية أو
غير ذلك ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ضمانات الرواج التجاري ،والمالءمة لغرض معين .بعض السلطات القضائية ال تسمح باستبعاد الضمانات الضمنية ،لذلك قد ال
تنطبق عليك أجزاء من القيود المذكورة أعاله .يمنحك هذا الضمان المحدود حقو ًقا قانونية خاصة وقد تكون لك حقوق قانونية أخرى تختلف من وقت آلخر.
 .9تحديد المسؤولية .استخدامك للبرنامج هو على مسؤوليتك الخاصة .ال تتحمل شركة  Kodak Alarisأو الشركات التابعة لها أو أي من مرخصيها أو الموردين أو
الوكالء أو الموظفين أو الممثلين أو الوكالء المسؤولية تحت أي ظرف من الظروف بسبب استخدامك للبرنامج أو إساءة استخدامه أو االعتماد عليه.
إلى الحد الذي يسمح به القانون ،لن تكون  KODAK ALARISأو أي من الشركات التابعة لها أو أي من مرخصيها أو الموردين أو الموزعين ،مسؤولة تجاهك عن أي
أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو عقابية مهما كان ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي أرباح مفقودة أو تعطل العمل أو فقدان االستخدام أو
تكاليف شراء المنتجات أو الخدمات البديلة
أو الخدمات المعطوبة أو فقد أو تلف معلومات األعمال أو البيانات أو تكاليف إعادة مثل بناء هذه البيانات أو فقدان الرضا أو غيرها من األضرار الناشئة عن استخدام أو
عدم القدرة على استخدام البرنامج ،حتى لو تم اإلعالن عن احتمال حدوث مثل هذه األضرار.
في أي حالة ،يجب أال تتجاوز المسؤولية الجماعية لشركة  KODAK ALARISوالشركات التابعة لها ومرخصيها والموردين والوكالء ،بموجب أو فيما يتعلق
بالبرنامج وهذه االتفاقية والمسألة الواردة هنا ،بالنسبة لجميع المطالبات المتعلقة بأي نوع أو تحت أي نظرية قانونية أو منصفة ،بما في ذلك خرق العقد أو الضرر (بما في
ذلك اإلهمال) أو التزوير (بخالف االحتيال الصارم) أو المسؤولية الصارمة أو اإلخالل بالواجب القانوني أو غير ذلك ،المبلغ المدفوع من قبلك إلى KODAK
 ALARISعن البرنامج الذي هو موضوع المطالبة .في تلك السلطات القضائية التي ال تسمح باستبعاد أو تحديد األضرار ،تكون مسؤولية KODAK ALARIS
محدودة أو مستثناة إلى أقصى حد يسمح به القانون في تلك السلطات القضائية .ال شيء في هذه االتفاقية يستبعد أو يحدد مسؤولية  KODAK ALARISفيما يتعلق بما
يلي )I( :الخسارة أو الضرر الناجم عن نوايا سيئة أو إهمال من قبل  KODAK ALARISأو مسوؤليها أو الموظفين أو الممثلين أو الوكالء؛ أو (ثانيا) إصابات أو موت
أي شخص بسبب  KODAK ALARISأو مسؤوليها أو الموظفين أو الممثلين أو الوكالء؛ أو (ثالثا) أي مسؤولية أخرى ال يمكن استبعادها من قبل القانون المعمول به.
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 .10التعويض يجب عليك عدم تحميل  Kodak Alarisأي ضرر وحمايتها وتعويضها هي والجهات التابعة لها ،ومرخصيها والمسؤولين والموظفين والممثلين
والوكالء ،فيما يتعلق بأي مطالبة أو خسارة أو ضرر (بما في ذلك الرسوم القانونية والتكاليف المعقولة) الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لـ )i( :أي استخدام
للبرنامج من قِبلك أنت أو موظفيك أو وكالئك أو عمالئك ،بخالف بنود اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه ،و ( )2أي خرق من جانبك ألحكام وشروط جهة خارجية
متعلقة بالبرنامج ،و( )3أي خرق من جانبك ألحكام اتفاقية الترخيص هذه ،و( )4واإلهمال أو سوء السلوك المتعمد من قبلك أو من قبل موظفيك أو ممثليك أو وكالئك.
 .11تصدير ال يجوز لك استخدام أو تصدير أو إعادة تصدير البرنامج باستثناء ما هو مسموح به بموجب قانون الواليات المتحدة وقوانين الوالية القضائية التي تم
الحصول على البرنامج من خاللها .على وجه الخصوص ،ولكن دون الحصر ،ال يجوز تصدير البرنامج أو إعادة تصديره (أ) داخل أو إلى مواطن أو مقيم تابع ألي ٍ من
البلدان المحظورة من قبل الواليات المتحدة األمريكية (بما فيها ذلك على سبيل المثال ال الحصر كوبا وإيران والعراق وليبيا وكوريا الشمالية وصربيا والسودان ،وسوريا)
صا أو قائمة وزارة التجارة لألشخاص أو الكيانات المحظورة .باستخدامك للبرنامج
أو (ب) ألي شخص مدرج في قائمة وزارة الخزانة األمريكية للمواطنين المعينين خصي ً
فأنت تقر وتضمن أنك غير موجود في أو خاضع لـ أو مواطن أو مقيم في أي بلد من تلك البالد أو غير مدرج في أي قائمة من تلك القوائم.
 .12أحكام المجموعة األ وروبية .إذا حصلت على هذا البرنامج داخل إحدى دول االتحاد األوروبي ،فال يجوز تفسير أي شيء في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه
على أنه يقيد أي حقوق متاحة بموجب توجيه برنامج المجتمع األوروبي (.)91/250/EEC
 .13المستخدمين الفيدراليين وعمليات االستحواذ ينطبق هذا القسم على جميع عمليات االستحواذ على البرنامج من قِبل أو لصالح الحكومة الفيدرالية للواليات المتحدة  ،أو
"عنصرا
من قِبل أي مقاول رئيسي أو مقاول من الباطن (بأي مستوى) بموجب أي عقد أو منح أو اتفاقية تعاون أو أي نشاط آخر مع الحكومة الفيدرالية .يُعد البرنامج
ً
تجاريًا" حيث يتم تعريف هذا المصطلح في ( C.F.R. 2.101 48في أكتوبر عام  )2004بأنه يتكون من "برنامج الكمبيوتر التجاري" و"وثائق برنامج الكمبيوتر
التجاري" ،حيث يتم استخدام هذه المصطلحات في و, 3-227.7202و( C.F.R. 227.7202-1 4-227.7202أكتوبر عام  .)2004إذا كنت تابعًا لحكومة الواليات
المتحدة أو أية وكالة أو قسم هناك ،فإن هذا البرنامج مرخص ( )1كعنصر تجاري فقط و( ) 2وبالحقوق المنصوص عليها أدناه فقط .يتم توفير البرنامج مع حقوق مقيدة.
يخضع االستخدام أو النسخ أو اإلفصاح من قبل حكومة الواليات المتحدة للقيود المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) ( )3من بند الحقوق في البيانات التقنية وبرامج
الكمبيوتر في  DFARS 252.227-7013أو الفقرتين الفرعيتين ) )c( (1و(  )2من برامج الكمبيوتر التجارية  -الحقوق المقيدة في  ،48 CFR 52.227-19حسب
مقتضى الحال.
 .14العقوبات االقتصادية يجب عليك االمتثا ل لجميع القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها التي تديرها أي سلطة حكومية أو وكالة أو هيئة تنظيمية أو كيان آخر
يمارس سلطات أو وظائف تنظيمية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والواليات المتحدة األمريكية (بما في ذلك مكتب مراقبة
األصول األجنبية (" )" OFACالتابع لوزارة الخزانة األمريكية ،ووزارة الخارجية األمريكية) ،واالتحاد األوروبي ،والمملكة المتحدة ،ووزارة الخزانة البريطانية ،وهونغ
كونغ ،وسلطة النقد في هونغ كونغ أو غيرها من هيئات فرض العقوبات ،والعقوبات التجارية واالقتصادية أو المالية أو الحظر التجاري ("العقوبات االقتصادية")
المفروض .أنت توافق على أنك لن تقوم ،وال تسمح ألي طرف ثالث يتصرف بالنيابة عنك ،بالمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي معاملة تتضمن )1( :أي بلد أو
إقليم أو أي والية قضائية أخرى تخضع ألي عقوبات اقتصادية ،أو ( )2أي شخص مستهدف أو خاضع ألي عقوبات اقتصادية ،أو ( )3أي انتهاك ألي عقوبات اقتصادية.
بدون تقييد عمومية ما سبق ،فأنت لن تستخدم وال يجب أن تستخدم ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،البرنامج أو تقوم بأي أعمال أخرى مع أي طرف ثالث أو تتعامل في أي
مواد أو سلع أو مكونات موجودة في أو مستمدة من أي بلد أو والية قضائية أخرى خاضعة ألية عقوبات محظورة أو مقيدة بأي شكل من األشكال ،وتقر صراحة أنه ال
يجوز لك ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،أن تتطلب أو تتاجر أو تبيع أو تتصرف بطريقة أخرى أو تمارس أي نشاط اقتصادي في )1( :إيران؛ و( )2السودان؛ و( )3كوريا
الشمالية؛ و( )4سوريا؛ و( )5كوبا؛ و( )6بيالروسيا؛ و( )7زمبابوي؛ و( )8ميانمار (بورما)؛ و( )9منطقتي القرم وسيفاستابول (أوكرانيا)؛ و( )10القطاعات العسكرية /
الدفاع  /الطاقة في روسيا.
 .15مكافحة الرشوة يجب عليك االمتثال لجميع المتطلبات والمحظورات في أي قوانين أو لوائح لمكافحة الفساد ،أو مكافحة الرشوة )1( :في الوالية القضائية التي تم
الحصول على البرنامج منها ،و( ) 2تابعة لقانون الممارسات األجنبية الفاسدة الصادر عن الواليات المتحدة األمريكية ("،)"FCPAو ( )3تابعة لقواعد قانون مكافحة
الرشوة لعام  2010في المملكة المتحدة ،و( ) 4في أي والية قضائية أخرى تنطبق على استخدامك للبرنامج ،في كل حالة معدلة وسارية من وقت آلخر (بشكل جماعي ،
واعتبارا من هذا التاريخ ،تقوم بعملك وفقًا لجميع قوانين مكافحة الفساد ،وفيما يتعلق بالحصول على
"قوانين مكافحة الفساد") .أنت تقر وتضمن أنك على دراية ،وقمت،
ً
البرنامج وتثبيته واستخدامه ،واالمتثال لـ وأداء هذه التزامات بموجب اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه ،ولم تشارك أنت وال أي من موظفيك أو ممثليك أو وكالئك
ولن تشاركوا في أي نشاط من شأنه أن يشكل جريمة بموجب قانون الممارسات األجنبية الفاسدة إذا تم تنفيذه في الواليات المتحدة أو أي نشاط من شأنه أن يشكل جريمة
بموجب قانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة إذا تم تنفيذه في المملكة المتحدة .يجب عليك تقديم تقرير فوري إلى  Kodak Alarisكتابيًا عند علمك بأي خرق فعلي أو
مشتبه به لهذا القسم ،أو أي تحقيق تنظيمي فعلي أو معلق أو ُمهدد يتعلق به أو فيما يتعلق بقوانين مكافحة الفساد.
 .16االمتثال خالل المدة ولمدة ستة ( )6أشهر بعد ذلك ،قد تطلب  Kodak Alarisمعلومات أو تجري معاينة للتأكد من امتثالك لشروط اتفاقية  EULAهذه .يجب عليك
أن تتعاون بشكل معقول مع فحص أو طلب المعلومات وتوفير الوصول إلى السجالت واألنظمة والمعدات والمعلومات والموظفين ذوي الصلة ،وسوف تبذل Kodak
 Alarisجهودًا معقولة لعدم التدخل بشكل غير معقول في عمليات عملك.
 .17أحكام منوعة
 17.1االتفاقية الكاملة تشكل اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه االتفاقية الكاملة بينك وبين  Kodak Alarisفيما يتعلق بالبرنامج وموضوعه ،وتحل محل جميع
االتصاالت أو التفاهمات أو االتفاقيات األخرى المكتوبة أو الشفوية فيما يتعلق بالبرنامج وموضوعه هذا.
 17.2اإلشعارات يجب إرسال أي إشعارات ترسل إلى  Kodak Alarisبموجب اتفاقية  EULAهذه إلى إدارة الشؤون القانونية على . legal@kodakalaris.com
 17.3القانون الحاكم إذا تم توفير البرنامج من داخل المنطقة االقتصادية األوروبية ،تخضع اتفاقية  EULAهذه لقوانين إنجلترا وويلز .في حال توفير البرنامج من خارج
الواليات المتحدة ،فإن االتفاقية تخضع لقوانين والية نيويورك .ال تخضع هذه اتفاقية الترخيص هذه التفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ،والتي يستبعد
تطبيقها صراحة .إذا توصلت محكمة مختصة إلى أن أي حكم غير قابل للتنفيذ أو جزء منه ،ألي سبب من األسباب ،فيجب أن يظل باقي هذه االتفاقية قابالً للتنفيذ وساريًا.
 17.4القوة القاهرة .لن تكون شركة  Kodak Alarisمسؤولة عن أي فشل في الوفاء بالتزاماتها إلى الحد الذي يكون فيه هذا الفشل ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،نات ًجا
عن أعمال الشغب أو األعمال اإلرهابية أو اإلجراءات الحكومية أو الحرائق أو اإلنفجارات أو األعطال في اآلالت أو نقص المواد أو صعوبات النقل أو العمل ،أو حادث،
أو أي حدث آخر خارج عن السيطرة المعقولة لشركة .Kodak Alaris
 17.5التنازل عن الحقوق ال يجوز لك التنازل عن أو نقل أو تفويض أو التعاقد من الباطن على أي من حقوقك أو التزاماتك بموجب اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي
هذه دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من  .Kodak Alarisأي تنازل أو تفويض مزعوم ينتهك هذا القسم يعد باطالً .يجوز لشركة  Kodak Alarisفي أي وقت
التنازل عن أو نقل أي أو كل حقوقها أو التزاماتها بموجب اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه دون موافقة كتابية مسبقة منك إلى أي شركة تابعة أو أي شخص يكتسب
جميع أصول  Kodak Alarisأو جميعها بشكل جوهري.
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 17.6العالقة العالقة بين األطراف هي عالقة بين متعاقدين مستقلين .تعد اتفاقية  EULAهذه مخصصة لمصلحة منفعة الطرفين فقط ولخلفائهم والمتنازل لهم المسموح
بهم وال شيء هنا ،صريح أو ضمني ،يقصد به أو يمنح ألي شخص أو كيان آخر أي حق أو منفعة أو تعويض قانوني أو منصف من أي طبيعة أيا كان بموجب أو بسبب
 EULAهذه.
 17.7التنازل ال يكون أي تنازل من قبل  Kodak Alarisعن أي من أحكام اتفاقية  EULAهذه ساري المفعول ما لم ينص عليه صراحة في شكل كتابي وموقع من
قبل  . Kodak Alarisال يمكن تفسير أي فشل في ممارسة أو تأخير ممارسة أي حق أو تعويض أو سلطة أو امتياز ناشئ عن اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه ،على
أنه تنا زل عن تلك الحقول واالمتيازات والسلطات .ال تمنع أي ممارسة فردية أو جزئية ألي حق أو تعويض أو سلطة أو امتياز بموجب هذه االتفاقية أي ممارسة أخرى أو
إضافية أو ممارسة أي حق أو تعويض أو سلطة أو امتياز آخر.
****نهاية الوثيقة****
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