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 NORTONLIFELOCKاتفاقية استخدام أداة برامج 

 

)كما هو موضح( لك )"أنت"   NORTONLIFELOCKبمجرد تنزيل البرنامج أو تثبيته أو استخدامه، فإنك بذلك توافق على االلتزام بشروط هذه االتفاقية. يسمح لك  
تعني شركة  NORTONLIFELOCK أو "خاصتك"( باستخدام البرنامج فقط في حالة الموافقة على جميع الشروط الواردة في اتفاقية االستخدام هذه )"االتفاقية"(. 

NORTONLIFELOCK INC إذا كنت مقيًما في أمريكا، أو .NORTONLIFELOCK IRELAND LIMITED  إذا كنت مقيًما في أوروبا أو الشرق
هذه الشروط واألحكام، فإننا " أو "نحن" أو "خاصتنا". في حالة عدم موافقتك على  NORTONLIFELOCKاألوسط أو أفريقيا أو آسيا المحيط الهادي أو أستراليا )"

 بناًء عليه ال نوافق على السماح لك باستخدام البرنامج، وال يجوز لك تنزيل البرنامج أو تثبيته أو استخدامه.

 
بموجب قانون حقوق البرنامج المصاحب لهذه االتفاقية )"البرنامج"( هو ملك لنا أو ملكية لجهات منح الترخيص التابعة لنا ومحمي    استخدام البرنامج. .1 

أو جهاز كمبيوتر محمول )"جهاز"( للفترة  Macالنشر. عند موافقتك على هذه الشروط واألحكام، يمكنك تنزيل البرنامج واستخدامه على جهاز كمبيوتر أو جهاز 
( إصدار ترخيص من الباطن، أو تأجير، 1تشغيل.  ال يجوز لك )الزمنية التي تبدأ من تاريخ تثبيت البرنامج حتى وقت إلغاء تنشيط البرنامج تلقائيًا ويصبح غير قابل لل

( إجراء هندسة عكسية على 2أو بيع أو، تأجير أي جزء من البرنامج أو العمل بأي طريقة أخرى على توفير البرنامج أو تقديمه أو إتاحته إلى جهة خارجية، أو )
( 3ترجمته أو القيام بأي محاولة الكتشاف كود مصدر البرنامج أو إنشاء أي أعمال اشتقاقية من البرنامج، أو )البرنامج أو إعادة تحويله برمجًيا أو تفكيكه أو تعديله أو 

غير الممنوحة لك صراحةً في استخدام البرنامج بأي طريقة لم يتم التصريح بها بموجب هذه االتفاقية.  نحتفظ نحن و/أو جهات منح الترخيص التابعة لنا بجميع الحقوق 
 االتفاقية. تحكم هذه االتفاقية أي إصدارات أو مراجعات أو تحسينات للبرامج قد نقدمها لك.هذه 

 يجوز لك:

لمعمول بها من خالل الموزع أ. استخدام نسخة واحدة من البرنامج على جهاز واحد. إذا تم تحديد عدد أكبر من األجهزة" و/أو النسخ في الوثائق أو وثائق المعامالت ا
 البائع الذي حصلت منه على البرنامج، فيمكنك استخدام البرنامج وفقًا لتلك المواصفات؛ والمعتمد أو 

 ب. عمل نسخة واحدة من البرنامج كنسخة احتياطية أو ألغراض الحفظ أو نسخ البرنامج على
 القرص الصلب في الجهاز واالحتفاظ بالنسخة األصلية كنسخة احتياطية أو ألغراض الحفظ؛

 
ئف أو يتضمن البرنامج ميزات ووظائف خاصة بجهة خارجية أو قد يصل إلى محتوى موقع الجهة الخارجية على الويب. وقد تخضع هذه الميزات أو الوظايجوز أن 

 المحتوى إلى شروط الخدمة وسياسات الخصوصية الخاصة بهذا الطرف الثالث.
 

 أو البرنامج. المحتوىمزايا البرنامج وتحديثات المحتوي؛ وقف تحديثات  .2
 

جديدة من البرنامج وتثبيتها أ. من أجل تحسين البرنامج، وتوفير أحدث إصدار من البرنامج لك، عليك الموافقة على أنه يمكن للبرنامج تنزيل التحديثات واإلصدارات ال
لجديدة على جهازك والسماح لنا بإرسالها. باإلضافة إلى ذلك، يمكننا تعديل حينما نوفرها حسب تقديرنا الخاص. وعليك الموافقة على تلقي هذه التحديثات واإلصدارات ا

الشروط واألحكام إلى  الشروط واألحكام التي تنطبق على استخدامك للبرنامج بحيث تعكس تلك التحديثات. ويشير استمرار استخدامك للبرنامج بعد تلقي إشعار بهذه
إذا كنت ال توافق على هذه الشروط المحدثة، يجب عليك التوقف عن استخدام البرنامج وحذف جميع نسخ البرنامج من   موافقتك على هذه الشروط واألحكام المعدلة.

 جهازك )أجهزتك(.

يف فيروسات بما في ذلك على سبيل المثال: تستخدم برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة ملفات تعر  -ب. تستخدم بعض البرامج محتوى يُحدث من وقٍت إلى آخر  
ثة لمكافحة البريد غير المرغوب ُمحدَّثة؛ وبرامج مكافحة التجسس تستخدم ملفات تعريف تجسس ُمحدَّثة؛ وبرامج مكافحة البريد اإللكتروني العشوائي تستخدم قواعد ُمحدَّ 

؛ وبعض برامج جدار الحماية تستخدم قواعد ُمحدَّثة (URLالويب )فيه؛ وبرامج تصفية المحتوى وبرامج مكافحة تصيد المعلومات التي تستخدم قوائم ُمحدَّثة لعناوين 
ة من صفحات المواقع الُموثقة؛ لجدار الحماية؛ ومنتجات تقييم الثغرات األمنية تستخدم بيانات ُمحدَّثة حول نقاط الضعف وبرامج مصادقة المواقع تستخدم قوائم ُمحدَّث

 م تحديثات المحتوى.ويتم اإلشارة إلى هذه التحديثات إجماالً بـاس

التوقف عن تقديم تحديثات المحتوى و/أو إنهاء البرنامج. ويمكننا إضافة ميزات البرنامج، أو  -سواء أكان ذلك بموجب إخطار لك أم بدونه  -ج. يمكننا حسب تقديرنا  
 تعديلها، أو إزالتها في أي وقت سواء أتم ذلك بناًء على إخطار لك أم بدونه.

 .Nortonل; حساب تثبيت; تفعي .3

و المزايا غير متوافقة مع البرنامج، أ. أثناء عملية التثبيت، قد يلغي البرنامج تثبيت منتجات الحماية األخرى أو مزايا تلك المنتجات أو تعطيلها إذا كانت هذه المنتجات أ
 أو بغرض تحسين وظائف البرنامج والخدمات بشكل عام.

البرنامج مخصصة لمنع االستخدام غير المرخص أو غير القانوني للبرنامج. أنت توافق على أنه يجوز لنا استخدام هذه اإلجراءات   قد توجد إجراءات تقنية في هذا ب. 
ن عدد األجهزة زة التي تزيد عللحماية من قرصنة البرامج. ويمكن أن يحتوي البرنامج على تقنية واجبة التنفيذ تحد من قابلية تثبيت البرنامج وإلغاء تثبيته من األجه

ل البرنامج لفترة زمنية محددة الُمحدد. يستلزم تفعيل البرنامج، حيث إنه يحتوي على تقنية واجبة التنفيذ كما هو منصوص عليه في الوثائق. وفي هذه الحالة، سيتم تشغي
وتهيئة الجهاز ويكون في صورة كود مكون من حروف وأرقام للتحقق من قبل تفعيله. أثناء عملية التفعيل، سيتطلب منك تقديم كود التفعيل الفريد المرفق مع البرنامج 

عن العمل حتى يتم تفعيل صحة البرنامج. إذا لم تكمل عملية التفعيل خالل الفترة المحددة المنصوص عليها في الوثائق، أو كما يحدد البرنامج، فسيتوقف البرنامج 
 . في حالة عدم قدرتك على تفعيل البرنامج،البرنامج، وعندئٍِذ ستتم استعادة وظائف البرنامج

 يمكنك االتصال بنا باستخدام المعلومات التي قدمناها أثناء التفعيل، أو كما هو موضح أدناه. 

ديك ( للوصول إلى البرنامج واستخدامه. وفي تلك الحالة، إذا لم يكن لNortonحديث )حساب  NortonLifeLockقد يلزم توفر حساب . Nortonحساب  ج. 
للتمكن من استخدام البرنامج. وستتحمل المسؤولية الكاملة عن الحفاظ  Norton، فيجب عليك االنتهاء من عملية التسجيل المعمول بها إلنشاء حساب Nortonحساب 

 الخاص بك. Nortonعلى سرية كلمة مرور حساب 
 

NortonLifeLock يصف بيان الخصوصية العام لشركة  خصوصيتك أهم ما يشغلنا.  الخصوصية. .4
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https://www.nortonlifelock.com/privacy(طريقة جمعنا للبيانات منك ومن أجهزتك، واستخدامها، ومعالجتها عن ).د استخدامك للبرنامج أو دخولك إليه 
 

 لن نقدم دعًما فنيًا للبرنامج وال يمكننا إصدار تحديثات أو ترقيات أو تحسينات لهذا البرنامج. ال يوجد دعم فني. .5 
 

أي ضمانات ضمنية  -المثال ال الحصر على سبيل  -إخالء المسؤولية عن الضمان. يُوفر البرنامج "بحالته الراهنة"، دون أي ضمانات، بما في ذلك  .6
 بشأن الصالحية للتسويق، أو المالءمة لغرض معين، أو عدم االنتهاك، أو أي ضمان آخر صريًحا كان أم ضمنيًا.

 
ديد أو إخالء إخالء المسؤولية عن األضرار. ال تسمح بعض الدول والبلدان، بما فيها البلدان األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية، بتح . 7

 المسؤولية عن األضرار العارضة أو الالحقة، ومن ثم فقد ال ينطبق عليك تحديد أو إخالء المسؤولية التالي. 
 

، ال نتحمل حدود المسؤولية.  إلى أقصى حد يسمح به القانون المطبق وبصرف النظر عما إذا كان أي تعويض ذُكر مسبقًا هنا ولم يؤِد الغرض المنوط به .8
اصة أو الحقة أو جهات منح الترخيص التابعة لنا، بأي حال من األحوال، بموجب هذه االتفاقية، أي مسؤولية تجاهك، أو تجاه أي شخص آخر، عن أي أضرار خنحن  

م البرنامج حتى لو أخطرنا نحن أو غير مباشرة أو أضرار مشابهة، بما في ذلك أي خسائر في األرباح أو فقد في البيانات بسبب استخدام أو عدم القدرة على استخدا
حوال عن عشرة دوالرات أو الجهات المرّخصة التابعة لنا باحتمال وقوع هذا الضرر. لن تتجاوز مسؤولية الشركة أو جهات منح الترخيص التابعة لنا بأي حال من األ

 دوالرات أمريكية(.   10.00أمريكية )
 

النسبة لقوانين الحيازة في الحكومة األمريكية، يعد البرنامج برنامج جهاز كمبيوتر تجاريًا كما هو محدد في ب   الحقوق التي تقيدها الحكومة األمريكية. .9
"برامج جهاز الكمبيوتر المرخصة  19-52.227وتخضع للحقوق المقيدة كما هو محدد في لوائح االقتناء الفيدرالية القسم  FAR 12.212لوائح االقتناء الفيدرالية 

، "الحقوق الواردة في برامج جهاز الكمبيوتر المرخصة التجارية أو وثائق برامج جهاز الكمبيوتر المرخصة DFARS 227.7202الحقوق المقيدة" و -التجارية 
قبل الحكومة األمريكية وفقًا واللوائح التالية لها. ويكون أي استخدام أو تعديل أو إعادة إصدار أو أداء أو عرض أو كشف للبرنامج من  -كما هو معمول به  -التجارية" 

 لشروط هذه االتفاقية فقط.
 

تيراد والتصدير، تقر بأن الخدمات والبيانات التقنية المتعلقة )الُمشار إليها إجماالً باسم "التقنية الُموجهة"( تخضع لقوانين الواليات المتحدة لالس  الئحة التصدير. .10
( الخاصة بالواليات المتحدة والقوانين الخاصة بأي دولة يتم فيها استيراد التقنية الُموجهة أو إعادة تصديرها. وتوافق على االلتزام EARوخاصةً لوائح إدارة التصدير )

لد أو القوانين المحلية إلى في الببجميع قوانين مراقبة التصدير ذات الصلة، بما في ذلك الحظر التجاري األمريكي والعقوبات والمتطلبات األمنية، والقوانين المعمول بها  
ن األمريكي أو إلى أي بلد أو أي الحد الذي يتوافق مع قوانين الواليات المتحدة وعلى عدم تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو إتاحة أي تقنية مدارة بما يخالف القانو

حكومة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.  يحظر استخدام برنامج هيئة أو أي شخص محظور؛ حيث يجب الحصول على ترخيص تصدير أو موافقة أخرى من ال
NORTONLIFELOCK  تصميم المواد الكيميائية، أو البيولوجية، أو النووية، أو  -على سبيل المثال ال الحصر  -أو تسهيل استخدامه فيما يتعلق بأي نشاط يتضمن

القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل، أو تطويرها، أو اختراعها، أو التدريب عليها، أو اختبارها وفقًا  الصواريخ، أو الطائرات اآللية، أو مركبات اإلطالق الفضائية
تصميم المواد الكيميائية، أو البيولوجية،  -على سبيل المثال ال الحصر  -للقانون األمريكي. يحظر استخدام برنامجنا أو تسهيل استخدامه فيما يتعلق بأي نشاط يتضمن 

عها، أو التدريب عليها، أو لنووية، أو الصواريخ، أو الطائرات اآللية، أو مركبات اإلطالق الفضائية القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل، أو تطويرها، أو اختراأو ا
 اختبارها وفقًا للقانون األمريكي.

 
راقبة التصدير واالستيراد سالفة الذكر والمعمول بها. كما أنك تتعهد بأنك ال تخضع لسيطرة يعتبر تنزيل البرنامج أو تثبيته أو استخدامه موافقة منك على جميع قوانين م

مات الخاصة بقوانين أي بلد محظور أو مقيم أو مواطن فيه أو في أي قائمة بالدول أو الكيانات أو األشخاص التي تتطلب رخصة تصدير أو موافقة حكومية. المعلو
ليست بالضرورة أن تكون كاملة. للحصول على مزيد من المعلومات حول قوانين التصدير، يرجى االتصال بمكتب الصناعة واألمن التابع   التصدير التي تم توفيرها هنا

 ./http://www.bis.doc.gov لوزارة التجارة األمريكية. يمكنك االطالع على مزيد من المعلومات حول مكتب الصناعة واألمن على موقع:
 

ا كنت تعيش إذا كنت في أمريكا الشمالية أو أمريكا الالتينية، فستخضع هذه االتفاقية لقوانين والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية. إذ  الشروط العامة. .11
ة.  وبخالف ذلك، تخضع هذه االتفاقية لقوانين إنجلترا وويلز. ومع عدم اإلخالل بما سبق، في آسيا والمحيط الهادئ أو أستراليا، فستخضع هذه االتفاقية لقوانين سنغافور

ائي لديك. هذه االتفاقية ال يوجد في هذه االتفاقية ما ينقص من أي حقوق لديك بموجب قانون حماية المستهلك أو القوانين األخرى سارية المفعول في االختصاص القض
( وتحل محل جميع االتصاالت، واالقتراحات، واإلقرارات الشفهية أو التحريرية السابقة أو المعاصرة فيما 1ك وبيننا فيما يتعلق بالبرنامج: )هي االتفاقية الكاملة بين

ين الطرفين. ( تسود على أي شروط متعارضة أو إضافية خاصة بأي عرض أو طلب أو إقرار أي اتصاالت أخرى مماثلة ب2يتعلق بالموضوع محل هذه االتفاقية و)
رنامج والتخلص منها. تظل تنتهي هذه االتفاقية في حالة انتهاكك أليٍ شرط أساسي من الشروط الواردة فيها، وعليك التوقف عن استخدام جميع النسخ الموجودة في الب

تعديل هذه االتفاقية فقط بموجب وثيقة مكتوبة يتم التوقيع عليها  شروط إخالء المسؤولية عن الضمانات والتلفيات والقيود المتعلقة بالمسؤولية سارية بعد االنتهاء. ويتم
 us/-https://www.nortonlifelock.com/contact.من جانبك ومن جانبنا. هل لديك أي أسئلة؟  تواصل معنا على 

 
 SFTW / GLBLأدوات  
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