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 ا����خدم  : ا��أ ا "&% ب$#ا"ة-هام��
 ا�����خدم    " ب�ـ وا�ُ��ار إ���ا ����ا ب��د  (ه�ه ت�د ات�ا��ة ت��ات�ا���ة �ا&'&��ة ب�%�$    ") ات�ا���ة ت�
�ات ا��اب�ة Microsoft Corporationوب�0 -آة ) �ًدا أو -آة,'اًء آ%) (�01/آة   " بـوا�ُ'*ار إ���ا )�'ا ب�د( ��ا أو إ"دى ا��

Microsoft ("    =>ا&��F ب�ا<= آ�?��'ت وBج�'ز أن               �Microsoft��ا A��B@ ب?�B ا�����خدم ه��ه، وا���ي 
�� ا���@ <I ات�ا���ة ت�
J'?K> ة و<'ادK?ت> Lو,ائ NAJ ح�'يB @ائPة وو"(&�&Qا ?J " NAJ ة و�د<ات �ائ�ة�و&�Sأو إ� (&�&Qا ب�د(ا��ا ���ار إ��  بـوا�ُ�

ُ"$�د تث����* �&����ا� أو ���خ* ��( أو       .!ج+ز أن ُ!�'� با�%�$ا	# أي ت"�د!  �ت�ا���ة ت����� ا�����خدم ه��ه أو أي 	�ح�� ���ا             ").ا�?&ا<="
و1% =ا�ة /دم 2ا�01* /&. ا ��5>، �1ج�9 /�دم تث���8      .#2د ات�ا��ة ت���� ا����خدم ه6ها�5خدا* إ"اه 2ا01ة #* /&. ا-���ام ب�

)  .وتج2ز إ/ادت( إ�. ح� ا���اء 0اب� ا��5داد آا� ا���&A ا��د21ع، إن و<د. ا����ا� أو ��خ( أو ا�5خدا

 

  :د ات�ا��ة ت���� ا����خدم ه�ه و/�و@�ا ا�ح?+ق ا��ا��ة ب=�ط ا��;ا	0 ب:ا'ة بMicrosoft+1ت�1ح0 /�آة  .#F ا������ .1

!ج+ز �0 تث%�K $�خة 	�J ا�%�$�ا	# وا��Iخدا	�ا وا�+�H+ل إ����ا و��D�Eا وت�=���Cا            .ا��ث��8 وا-�5خدام  1.1 
آ�%���+ت� 	ح��Pة "  ب��ـوا�ُ���=ار إ����S '����ا ب"��د(���N Q���Eاز آ�%���+ت� '���دي 	ث��  	ح��Pة ا�"���  أو ���Nاز @�'��O أو أي ���Nاز آ����  

  .'O و�K واYد Q�E أي آ�%�+ت� 	حPة �E  '�دي) 2(ز ا�Iخدام ا�%�$ا	# ب+اPIة أآث� 	J 	"ا�ج�J � !ج+ ").ا�"� 

 1.2  %=20ق ا������ ا���#2=ة ب�2<9 ات�ا���ة ت����� ا�����خدم ه�6ه ت�J��0 /&�. أول                .ا��#��H ا�G�ا
  L�MNM)30 (     2بة&Sات ا�� ��#��H ��خ�* ا����Jة با��S"0ة ا��Y2حة "2ًا ب$د تث���* �&���ا� Wول �ة ا �U ت0دم ا��$&2

    � أو ا���اتa، 	�_ ا�"��^ ب�]ن ر�I+م ا��:ا���ات        اK�$��$[ !�:01 تZ�=1 ا�%�$�ا	# E%�� ا��Iخدام          .�Nل ت�اب2S� Zات إ/داد ا����ا
 ب�"�د!  	:+$�ات   آ�ا �د تح�اج إ�Q إEادة تZ�=1 ا�%�$ا	# '�Y Oا��ة ��ا	�0    .ا��ات��ة ا�خار�Nة !ج+ز أن ت��ي ���Eا 'O ه�ه ا�حا�ة 

 	��iة 'O ا�%�$ا	# ب�دف ا�ح��+�ة دون ا��Iخدام ���g    ت:�N+�+1ة�Eً�ا ب[ن ه1اك إ�Nاءات      .�Nاز ا�:�%�+ت� أو ت���C ا�%�$ا	#    
 	��iة ب�P!?�ة �ا$+$��ة 	�J      $�خة �k� 0�+iY Q�Eان ا]�Nاءات ب��ه Microsoftت��"�J /�آة    .ا�����j ���ا ا�%�$ا	#  

 ����ا  	���?%��ة  ت����ات  أي أو ا�%�$�ا	#  ب�ث%��J��'  l���!ُ  0��  K  ا�%�$�ا	#،  	�  J	���iة  ���1خة  ا��Iخدا	�E  0دم  Yا�ة 'O .ا�%�$ا	#
2ات أي <�Z ب$دم Microsoftت�$\د ]�آة   .ا�%�$ا	#&$ U�" ً�ا ت$�"�\اJخ[ L أM#�اء  ب�*  ا�خ�اص  آ����2ت� ح�Sة ا�$���    

  .ا�$�&�ة ه6ه

 أو أ���N;ة إ�:��و$���ة أ����ى آ�%���+ت�أ���N;ة ) 10(ل ��E=�ة ج��+ز ���0 ا�����اح بات��iا ! .ات��Jا-ت اW<\���ة 1.3 
آحد أ�Qi ب:�%�+ت� 	حPة ا�"�  ��Iخدام واYدة أو أآث�� 	�J ا�خ�د	ات    ") ا�ج�از " بـإ�Q آٍ  	�1ا Y Q�Eدة '��ا ب"د      وا��=ار  (

 وا�ت�iا�ت  $��$�K ا] و�د	ات ا�P%اEة و�د	ات 	"�+	ات ا]$��$K و��د	ات 	�=ارآة ات�iال    ا����aد	ات  :ا��ا��ة ��%�$ا	#
� Qi	J ا�تiا�ت ا�"=�ة أ!ة اتiا�ت 	%ا/�ة ت^ ا�?�ام ب�ا 	J   و .ا��ات��ةpال ا���"�دد "!=�  ه�ا ا�حد اIا<=   أ" ا]رو أ�Bة ب�

 Iى تج������ Qi	��J ا�ت��iا�ت ا�"��=�ة Q���E ا����Iخدا	ات ا����pى   � .�ت��iا�ت أو ت�اآ����ااأو أW���Xة أ���pا�ح��د ا ���%P1! 
ه�+ 	�J !?�+م    ت;ا	J ا�%�ا$ات ب�J أYد ا�Np;ة وآ�%�+ت� 	حPة ا�"� ، /�!Pة أن !:+ن ه1اك 	���خدم وا�Yد '?�Z       ��%�$ا	#، 	ث    

��+H+ل إ���N Qة ?+ق Yأي  1.3ا�%1د  � !�1ح0 ه�ا .با�Iخدام ا�%�$ا	# أو ا�+H+ل إ��S أو SD�E أو ت=O' S��C ا�+�K ا�+اYد
   ��E   از��N أي J��	  ��"ة ا���Pح	ت .آ�%��+ت�   O�1""N���  ��"خدااأي " �ة ا����I     0����� ة��qا�	 aائ��sو l���! أن S$]��/ J�	 #	م ��%�$�ا

ا�+sائa ا���اYة �����خدم ا��ي !�"ا	  	_ آ�%�+ت� 	حPة ا�"� ، وذ� 0	u� Jل أ!�ة 	ج�+�Eة 	�J ا��Np;ة ا��P'��ة �tد��ال                 
  .وا]��اج وا�"�ض

 lP�I ا��:��x   ت:��N+�+1ا 	# Q��E  !ح��+ي ا�%�$�ا   .NetMeeting/ا����ا/دة ا��$��دة  /FS5 ا��9��f ا��$��د    1.4 
	�ا !��l إ	:ا$�ة ا�+H+ل إ��Q ا�%�$�ا	# أو ا��P%�?�ات ا��ث%��ة Q��E آ�%��+ت� 	ح�Pة                 NetMeetingب"د و JE  ا�%"�د وا���اEدة   

ج+ز �0 ا��Iخدام 	��;ة lP�I ا��:��x ا�%"��د      ! .JE ُب"د 	u� Jل ا�Np;ة ا��pى) وا��=ار إ��S أ�Yاً$ا با�ج�از ا��a�k   (ا�"� 
آ�%��+ت� 	ح�Pة   ��E	��H+��   ��E     J+ل إ�����N Qة    ) أو أي ب�ا	# أ��ى ت+'� وsائa 	�ا�qة ��ح?�� �gض 	=ابS      (�%�$ا	#با

ُ!��ث Q1	J ه�ه ا�?اEدة ا�=خ� ا��ي !�ث  ا����خدم  .�uل أي �Nاز /�!Pة Q�E 0�+iY ت���� ب�$ا	# 	��?  ���ا ا�ج�از  
آ�%�+ت� 	حPة ا�"�  	u� Jل أي �Nاز دون �E  ز �S ا�+H+ل إ���N Qة اIpاOI ا���دي �:�%�+ت� 	حPة ا�"� ، وا��ي !ج+

أو أي  (NetMeetingب"�د و J�E   ا����اEدة  ت:��N+�+1ا �1Eد ا��Iخدام    .ا�حi+ل Q�E أي ت���� ب�$ا	# إ�Dا'O ����ا ا�ج��از        
S=اب	ض �g ��?ة ت�دف ��ح�qا�	 aائs# أ��ى ت+'� و	ة )ب�ا��N =ارآة	ج+ز �0 ! ،  �E��	 _	 دةYدون وا J!آ�� J�	خد

�%�  /��آة     .أي تحد!د �"دد اتiا�ت ا�Np;ة ودون ا�حi+ل Q�E ت�ا��� إDا'�ة ��%�$ا	#   J�	 ات ا���1جة?�%Pا !�"�� با����'
Microsoft                    أو Q�1"# ا��	ة ا������� ا���'?�ة با�%�$�ا��� وتP%�?ات ا��=�آات ا���1ج�ة ا���pى، !�"��0���E J ا���N+ع إ��Q ات�ا

 lP�I ا��:��x ا�%"��د أو    ت:�N+�+1ا�izة ا��"�1ة ��حد!د 	ا إذا آان 	��+Yًا �0 با�Iخدام ا�%�$ا	# 	u� Jل           ا�تiال با�ج�ة ا���  
  . دون ا�حi+ل Q�E ت���� إDا'NetMeetingO ت:�N+�+1اب"د أو JE  ا���اEدة ت:�N+�+1ا

1.5 L"�ة/ا��خfا�5خدام ا���.        Q��E # أو تث%����ا	ا�%�$�ا J�	 خة��$ J!;ث�     !ج+ز �0 آ���0 تخ�	 ،J!;از تخ���N 
أو ت=Q�E S��C أ�N;ة آ�%�+ت� 	حPة ا�"��  ا���pى ا�خا�Hة ب�E 0%�� /�%:ة       ?Z ��ث%�K ا�%�$ا	# '=%:ة، Q�E أن ُت��خدم   ا�	�?^  



1���1E  iد تث%��K ا�%�$�ا	# أو                	  ��E ة�Pح	آ�%��+ت�   :� Si�iوتخ O'اDت���� إ Q�E ل+i0 ا�ح��E J�"�! J:� ،دا���ة
   Sل إ��+H+أو ا� S	خدا�Iا            S��u� J�	 أو S���E S��C=أو ت� S�D�E ات       . أو;��	 Sب� lا ت����	ث1اء ��Iا با��N+�+1:ت NetMeeting 

'}$S � !ج+ز 	=ارآة ت���� ا�%�$ا	# أو ا��Iخدا	S ب�=:ٍ  	��;ا	Q��E J أ��N;ة آ�%��+ت�            ب"د ا��+Dحة أuEه،    JE  وا���اEدة  
  .	حPة �E  	خ���ة

̂  .اG�����8  /&�.  ا�0ائ�ة ا�خدات ا��&0ائ�ة  .2  ت�:��J 	��;ات ا�%�$�ا	# ا��+اردة أد$�اه ب�i+رة ا'��ا��Dة �uت�iال E%��                  ت�
K��$��$[ب��1|^ آ�%���+ت� ا Microsoft0���  i���وت+ا'��� Q���E ت��=�C  ه���ه ا�����;ات، 	��ا ���^ تخ���� إ!?��اف   . ت�?ائً���ا دون إ���Pار 	1

��ح�i+ل   .ه ا����;ات  Q��E 	"�+	�ات /خ��iة 	�u�� Jل أٍي 	�J ه��       Microsoftو� تحi  /��آة   .ت=���Cا أو Eدم ا�Iخدا	�ا  
    ^��Eد _��� E%��� ا]$��$��K أو ب���ان Q���EMicrosoft 	;!��ٍد 	��J ا��"�+	��ات ��Y+ل ه���ه ا�����;ات، !�Q��N ا����N+ع إ���Q و��qائ� ا�%�$��ا	# أو 	+

 Q�E ة�H+i25243ا�خ=LinkId?/fwlink/com.microsoft.go://http.  

إذا ��K ب�+�N  �Hاز ب:�%�+ت� 	حPة ا�"�  ا�خاص ب0، '?د �  .Windows Update �حد"nا� ��ات 2.1
!�:J ���;ة ا��حد!~ با�%�$ا	# ا�حi+ل Q�E ب�ا	# ا���=�C  ا��iح�حة    .ا�ج�از��ا ب!+Nد �د!S ب�ا	# ا��=�C  ا�uز	ة �uتiال   

 J	Microsoftازك�N Q�E وتث%���ا . ;�	  �C=ة ا��حد!~ ه�ه!�:01 إ!?اف ت.  

����ات  2.2، '�����^ ت�:���J ا]$��$��Kب�+x��N ا��:��+!J ا�'��اO��D ��%�$��ا	#، إذا آ K��1	���uًi ب   .ح���2ى و"��9
ه��ه ا����;ة،    	ث�   1Eد تZ�=�1  . و�D�Eا �Microsoft0	�;ات Eد!دة ��%�$ا	# ا'��اDً�ا �N��Iاع ا��ح�+ى 	J $|^ آ�%�+ت�        

�ة وا��O ت1?  $+ع $|ام ا��=�C  وا����"�ض ور	; ا���Cة '���ا !�"��� ب:�%��+ت� 	ح�Pة        ا�?�اI ا]$��$K'}$�ا ت��خدم ب�ت+آ+�ت    
، و	�E J:�! ^q Jض ا��ح�+ى بi+رة ���Iة 	J آ�%�+ت� 	حPة ا�"�  ا�خاص Microsoftا�"�  ا�خاص ب0 �1|ام آ�%�+ت� 

ت���J�k اp	ث���ة Q���E ه���ه  . ا��Iخدا	�ا وت"���  ه���ه ا�����;ات '?���1E Zد ت��P=��1ا، و!ج��+ز ���0 ا����ار إ!?��اف ت��=���Cا أو ��Eدم   .ب�0 
  .ا�دE^و و	�اEد ا�%ح~ و	�;ات ا�"1او!J وا�%ح~ �دى 	�آ; ا��"���ات Windows ا�1=�ة ا��i+رة �ـا���;ات 

ت���دف ه���ه ا���=�ادات  .x.509!����خدم ا�%�$��ا	# /���ادات ر�����ة �ائ���ة Q���E ا��"���ار    .����\ادات ا�������ةا 2.3
!?��+م ا�%�$��ا	#   .x.509 ا����!���I�! J+ن 	"�+	��ات 	��=��ة با���Iخدام 	"���ار    ا]$��$��Kد	O ا�������ة إ���Q ا��[آ��د 	��J ه+!��ة 	����خ   

  .�K$��$t ا�Iخدا	1E 0د Z'? ت"�  ه�ه �:J 	�;ات ا��[	�J .باN��Iاع ا�=�ادات وتحد!~ �+ائ^ إ�Cاء ا�=�ادات

�ة  ت"�  	�;ة تح�د!~ ا�ج��ر ا���?�ائQ��E O تح�د!~ �ائ��ة 	�ا�N_                 .تحد"n ا�ج6ر ا��&0ائ%   2.4jدiا��=�ادات ا���. 
  �C=!�:01 إ!?اف ت	ة;�Oتحد!~ ا�ج�ر ا���?ائ .  

2.5 Windows Media Player.   ;ات���	ب"���   iت���Windows Media Player  ^|1ت�?ائً���ا ب�� 
�ح?�� 	�J   ت) أ(ا����;ات ا���O     '�[ن : أو 	�;ات 	"��1ة '��Windows Media Player  S إذا آK1 ت��خدم Microsoftآ�%�+ت� 

ا���	�; ا�جد!دة إذا �^ !:J �دى آ�%�+ت� 	حPة ا�"�  ا�خاص ب0 ب��ا	# ا���	��; ا��iح�حة ���ح��+ى ا���ي تح�اول           ب�ا	#   وN+د
 S��C=ه�ه ا���;ة(ت  �C=ب(و) و!ج+ز إ!?اف ت (د �ح?�ت+Nو J	 داراتHإ Windows Media Player ا�جد!دة )   �"��I

  ).Windows Media Playerه�ه ا���;ة '?1E Zد	ا ت��خدم 

 إدارة ا�ح?�+ق ا������ة   ت:��N+�+1ا !��خدم 	;ودو ا��ح�+ى  .Windows Mediaإدارة ا�ح20ق ا�����ة �ـ  2.6
�ح�ا!ة ت:ا	  ا��ح��+ى ا�خ�اص   ") WM-DRM"وا�ُ�=ار إ���ا '��ا ب"د بـ ( ا���1�kة 'O ه�ا ا�%�$ا	# �Windows Mediaـ 

� !�اء ا�Iخدام Y?�+ق ا���:��ة ا��:�!�ة ����ا ا��ح��+ى ب��ا '�O ذ��0         وذ�Q�Y 0 ") با��ح�+ى ا�	J " بـوا�ُ�=ار إ��S '��ا ب"د  (ب�^  
 ��=WM-DRM  �C ت:�N+�+1اإذ َت��خدم أN;اء 	J ه�ا ا�%�$ا	# وتP%�?ات أ��ى 	ث  	=uzCت ا�+IائY.            Z?+ق ا�P%_ وا�1=�  

، '�ج�+ز ���ا�:WM-DRM   O#  ب�$�ا	 ا�����  إ��Q أ	�ان   إذا ت�^   ").WM-DRMب�$�ا	#   " ب�ـ وا�ُ�=ار إ���ا '��ا ب"�د ( آ	J 	ح�+ى
 WM-DRM ب}�Cاء �Y ب�$ا	# Microsoft	Pا�%ة /�آة ") ا�	J	ا�:O ا��ح�+ى  " بـوا�ُ�=ار إ���^ '��ا ب"د(�	J ا��ح�+ى ا

 Q���E ت��=J��:�WM-DRM  �C ا]���Cاء � !"O��1 ت"��د!  إ	:ا$���ة ب�$��ا	#    .أو ت��=S��C/أو S��D�E و/'��O $���� ا��ح���+ى ا�	��J و 
  Oا��ح� ��g #      .ا��ح�+ى	ائ�ة ب%�ا� ت�����  تح���   ا��O ت^ إ�Cاؤها إ��Q آ�%��+ت� 	ح�Pة ا�"��  �1Eد       WM-DRMو!�^ إرIال 

        J�	 J�	���+ائ^ ا]��Cاء Q��E    تح���  ، '���ا !�"��� ب���ا ا�������، أ!�kًا           Microsoftو!ج�+ز ��=�آة      .ا]$��$� K	J ا��ح��+ى ا 
  J	�!ج+ز أ!kًا ��ا�:O ا��ح�+ى ا�	 J	Pا�%�0 ب�����ة ب"��   و .آ�%�+ت� 	حPة ا�"�  ا�خاص ب0 با��1ابة JE 	ا�:O ا��ح�+ى ا

�%  ا�+H+ل إ�Q ا��ح��+ى ا�خ�اص   ") WM-DRMت���ات  " بـوا�ُ�=ار إ���ا '��ا ب"د  ($ا	#   'O ه�ا ا�%�   WM-DRM	:+$ات  
 WM-DRM أن ت�����ة Microsoft ا���1�ُ=[ ب+اP��Iة ��1EWM-DRMد 	حاو���ة ت��=�C  ه���ا ا��ح���+ى، ���Iخ%�ك ب�$��ا	#    .ب���^

+�P	 ة���� ا���1�ُ=[ ب+اP��Iة WM-DRMو!ج��+ز أن !?��+م ب�$��ا	#  .WM-DRMب��ة، x���P! ^��q 	0��1 ب"��د ا��+ا'?��ة �%��  تح����  ت�
0 �������ة، ��J       . أ��ى ب�1�� ا]��Nاءات   أ@�افk�'ا��ة رY O�'  J�	 J:ة       ت������-WM ا�+�H+ل إ��Q ا��ح��+ى ا���ي !�x��P ت�
DRM                 وا�� Oا��ح�� ���g ا��ح��+ى Qل إ��+�H+:ا$�0 ا�	ب}  |��I S$أ ��g ،      ة���!�:�J إ!?�اف    .ح��+ى ا�	�J ا���ي � !�x��P ا���

 WM-DRMأو ا�?���ام ب������ة  / 	ث��  ا�ح��i+ل Q���E ت���ا��� Nد!��دة و  ا]$��$��K ا����O ت���i  ب WM-DRMت��=�C  	���;ات  
 ��ث  ه��ا   x�Y اHp+ل  ت���� �د!0 آان إذا ا�	J ا��ح�+ى ت=�I ، �C|  ب}	:ا$0    تا���;ا ه�ه 1Eد إ!?اف ت=�C    .ا���P+بة
  . 	�%ً?ا Q�E آ�%�+ت� 	حPة ا�"�  ا�خاص ب0ا��خ;ن ا��ح�+ى



 ب:ا'ة ا�ح?+ق ا��O �^ ُت��l1 ��0 ب�=:  O�' l!��H ات�ا���ة ت����� ا�����خدم           Microsoftتح��� /�آة    .=�x ا�ح20ق وا��&�fة   .3
�+ا$�Y J?+ق ا�P%_ وا�1=� وب�+xN ا�?+ا$�J وا�ت�ا��ات ا��pى ا�خاHة ب .ه�ه xN+ب� Oح�	# 	ةه�ا ا�%�$ا!�:�ت����_ /��آة    .ا���:�ة ا�

Microsoft                   ة '���ا�!�:� و	+ردوها بح� 	�:�ة ا�%�$ا	# وY?+ق ا�P%�_ وا��1=� با]�Dا'ة إ��Q ب"�� ا�ح?�+ق ا���pى ا�خا�Hة با���:��ة ا�
���  .!�"�� با�%�$ا	# �خZ��&� �Jه6ا ا����ا ��y و.  

4.      *�fة وإ��اء ا���<�ة وا�����f$!ج+ز �  .=دود ا�\#د5ة ا� �و'ً?�ا    �إ S�:' أو S��Nاء ت�C# أو إ�	ة ا�":��ة ��%�$اI0 ا�?�ام با��1د
  .��حد ا����+ح ب�H SاYًة ب�+xN ا�?ا$+ن ا��"�+ل ب S	E _دم ا]�uل ب��ا ا��حد!د

5. ��>zا�� Z#  .جار!ة� !ج+ز �0 ت[��N ه�ا ا�%�$ا	# أو إ��اSD أو ا�Iخدا	O' S ت?د!^ �د	ات اk�Iا'ة ت .�5}ا1ة ا��جار"ةا-/

Z تخIY <'ا�I  .!�:01 ا�+H+ل إ�Q 	+ا�_ اp@�اف ا��pى JE @�!� ا�Iخدام ا�%�$ا	# .ارت�ا{ات ب�2ا�Z اW{�اف ا��Wى .6
و��ة <ح�'Bات <'ا�I ا][اف ا]�ى، أو أي ارت?ا[�ات     ^ <� Microsoft، ��ا Z ت�ح�Microsoft     Fا][اف ا]�ى ��ابة -آة     

ات أو تحدBثات تجي ��'ا�I ا][اف ا]�ى<'X'دة �_ <'ا�I ا][ا ��aى أو أي تو��ة ا�?ZMicrosoft�> ^ b ت�ح�F  .ف ا]�
آة    .NAJ وgB أو أي -FS أ�� <�0 أ-�Sال ا�?�b ا���ي e��B تdA��c <�0 <'ا��I ا][�اف ا]��ى                      �-  ارت?ا[�ات <'ا��Microsoft   Iت�'�

'Xو _%�B Zو F�ب�دف ا���� Ld� $� ى ه�هMicrosoftد أي ارت?اط ا��Jاد -آة ا][اف ا]��iف اKا� I�'�� .  

7. �ت���ي ات�ا���ة ت����� ا�����خدم ه��ه Q��E تح�د!ثات ا�%�$�ا	# أو ا]�Dا'ات أو ا��:+$�ات ا]�Dا'�ة أو                    .�دات إYا�1ة /ب�ا
               Q��E ات ا�?ائ��ة	:+$�ات ا�خ�د	ا����1# أو  ^�Eات د	د� K�$��$[ا        �/ J�	 ا����E  iد تح��� Oا��� Sة ب��P%آة  ا���ت�Microsoft   �!ب"�د ت�ار 

آة  .Q�E 0�+iY ا��1خة اpو��ة 	J ا�%�$ا	#، وذ�0 	ا �^ ت+ا'� Q�E ت"د!  ا�%1+د أو آا$K ه�ه ا��:+$ات تخk_ �ت�ا��ة أ��ى    - jتح��
Microsoft NAJ ائ�ةdا�خد<ات ا� eBدd0 تJ k�'بح@ ا�� (&�&Qا<=ا&  . ا��dد<ة �$ أو ا���اmة �$ <l� 0ل ا,�خدام ا�?

�%�  /��آة           � .ا�����ات .8 J�	 # ا��"��ف	خدام ا�%�$�ا��Iأن !��^ ا������� ��0 با �أوً xة، !ج����Iخدام ب�$ا	# 	"�ف Q�E أ$S ت�
Microsoft Q�E S$ه  أ�	ة ��  . !ج+ز �0 ا�Iخدام ا���1# ا��ي /ّ:  أIاIًا pه���0 ������ة!"د ب"د ا�����ة، �^ .����

9.   M ة� Z��&� ~�� � أو 	?اب�   $|���  	�:���S  $?�   أو" qا$��ة  	�ة ��%�_ ��� "ا�%�$ا	# ا��"�ف Q�E أ$S� !ج+ز ب�_  .ا��ةه6ا ا����ا
S	خدا�Iي اp ض�g آ�� ��g اض�g%ار أو ا��?��^ا أ���أو ا Oح�D+ض ا���"�.  

 ا ت"���ً�� ا	���خد	ً "+ن ن ت:� أ 0���E  ، !ج�x "إ�Hدار أآ�اد!�"  O���Iخدام ا�%�$�ا	# ا��"��ف Q��E أ$�S       .ب��ا� ا�Gدار اWآ�اد"�%   .10
uًه�	ال ب��آ�;              ".iت��ا Q�N�! ، ة با���ه�P%ات ا���تE+D+ا�� JE ار���Iu�Microsoft      Oا�"�1+ان ا���ا� Q��E ات ا��%�"�ات�	+�"��  /

One Microsoft Way/Redmond, WA 98052-6399 ال با�=�آة ا��اب"ة �=�آةiت�أو ا Microsoftب�ا JP?ت Oا�دو�ة ا�� O' .  

 ا��:�N+�+1اه�ه  .J�k�MPEG-4 ا�%�$ا	# ت:�N+�+1ا '0 ا��=��� ا���ئSMPEG-4. ! Oارات ا���$&0ة با��$�ار ا���ئ% �Gا .11
 ا]��Pار  ��IMPEG LA, L.L.Cخدام ه��ه ا��:��N+�+1ا، ت�x��P /��آة      � .هO ب�ثابة تZCk� ���1 ا�%�ا$ات ا�خاHة ب�"�+	�ات ا����د!+  

Oا��ا�:  
�ا]�ة ب�ا "&% ،MPEG-4 {�"0ة - ت�2ا1> Z ا��$�ار ا���ئ% ةz"بح
� ا�5خدام ه6ا ا��#�� " Hا/دا ا-�5خدام ا���ت�) أ( 

�ت�H ب$�� أو ��وع "�$&> ب�6* ب����ائ\ا أو ا���% "��U ا�ح�2Jل /&�\�ا #�(        ) 1(ا���ا�ات أو ا��$&2ات     ��y ���/ ا��% �ام
0اب� و Z1؛ و   ) 2(دون دH�01 %J��5خدام ا��خ�N� 8 ]��آة      =�ا- ) ب(ا��$دة� ,MPEG LAت ا-��5خدام ا���Wى ا���% �ا

L.L.C�0��  . ب����J\ا ب��f �اص أو 
���ارات �Y+ل ه��ا ا]��Pار، '��Q�N ا�ت�iال با��=�آة Q��E ا�"�1+ان ا���ا�O            إ�Iذا آ�ان ��د!0 ا :MPEG LA, L.L.C., 250 Steele 

Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206؛  ̂ ��̂  303 331 1880:  وا���اتa ر ��و	+��_  ؛ 303 331 1879: ؛ وا���اآ� ر
x!و: <http://mpegla.com>.  
!OC%1 أن ت+ا'� 0��E J�"�!.   Q��E ا]��ار بخk+ع ا�%�$ا	# �i��uاص ا�?kائi��� Oد!� 'O ا�+�!ات ا���حدة    .��2د ا��Jد"�  .12

���ا '��O ذ���0 ���+ائl إدارة ا����iد!� با�+�!��ات ا���ح��دة  ا�����;ام ب:ا'��ة ا�?��+ا$�J ا�دو����ة وا��ح����ة ا��"���+ل ب���ا وا����O ت����ي Q���E ا�%�$��ا	# ب  
��+د ا����خدم وا��Iخدام وا�دو�ة ا��;	_ ت+ز!_ ا���1# '��ا ا���O أ�Hدرت�ا Y:+	�ة ا�+�!�ات ا���ح�دة وا�ح:+	�ات ا���pى                 Qا'ة إ�D[با. 

_�  .>exporting/com.microsoft.www://http/<: ��;!د 	J ا��"�+	ات، ا$|� ا��+

����ص 	��Ck+ط أو Q���E أ!��ة و��IائZ أ����ى، '��}ن uE	��ة       ���� ا������خدمإ���Mات ت�� .13 Q���E #	ا�%�$��ا Q���E K�i��Y ات "إذا��%qإ
�:�O !:�+ن ا�������    .  ا��Hpة ا���'?ة 	_ ا��1خة ا���Hpة 	�J ا�%�$�ا	# ت"��zف ا���1خة ا�����iة 	�J ا�%�$�ا	#          Microsoft" ت����

�ا$+$ً�ا، !جx أن ت|�� ا�"u	ة Q�E تa��C ب�$ا	#         Microsoft .          ���g أن ا������� O�1"! 0ن ذ��{�' ، i��أ	ا إذا ت���K ا�"u	ة ب=:ٍ  	1
O$+$ا�. S��E دN+! ا��ي a��Cاظ با����Y�0 با��E ة	u"ات ا�%q[ 0�+iY Q�E خدام ت�����I# با	ا�%�$ا.  

14.   �ة ا�1?�  ه��ه، !ج�0���E x إزا��ة      وب"�د ����E    .!ج+ز �0 $?  ا�%�$�ا	# إ��Q آ�%��+ت� 	ح�Pة ��E  آ���               . دا�&ً�ا -��0 &�fة ا����ا
!ج�+ز ������خدم اpوO��j ��%�$�ا	# $?�  	�:��ة ات�ا���ة ت�����          .��0 ا��&�fة ���Sف آ���   .ا�%�$ا	# با�:ا	  	J آ�%�+ت� 	حPة ا�"�  ا��اب�

�اظ ا����خدم اpوO�j ب[ي        �Yدم اE آ�� ب=�ط Oخدم $�ائ��	 Qدة إ�Y# ب=:  دائ^ و���ة وا	#  ا����خدم ه�ه وا�%�$ا	ا�%�$�ا J�	 ��$ .   xج�!
� !ج+ز أن ت�^ ���Eة $?  ا���:�ة بi+رة ��g 	%ا/��ة، آ�[ن ت��^ 	�ثuً      .أن ت����E J�kة $?  ا���:�ة ه�ه ا�%�$ا	# وuE	ة إq%ات ا������      



 Jا�=ح �!�@ JE.  ;ام ب:ا'ة���ا Q�E �'# أن !+ا	ا$�%�� O?ا����خدم ا���� Q�E xة $?  ا���:�ة، !ج���E اء�Nإ  %�ب�1+د ات�ا���ة ت�����    و
  .ا����خدم

 إ$�اء ات�ا���ة ت����� ا�����خدم ه��ه '�Microsoft      O	E _دم ا]�uل ب[ي 	J ا�ح?+ق ا��pى، !ج+ز �=�آة     .ا-ت�ا��ة �\اءإ .15
ا	# و���N_  و'O 	ث  ه�ه ا�حا�ة، !ج0��E x ا��خ�� 	J آا'ة $�� ا�%�$ .Yا�ة Eدم ا��;ا	0 ب%1+د ات�ا��ة ت���� ا����خدم ه�ه و/�و@�ا

Sات$+:	.  

16.   L�zار ا���$&> با��S�Gات ا����اق         .ا����E J	 ا�ح�ا!ة Q�E دةEان ����ا�	p#  و ا	ارة ا�%��اkب"��    ا�� ^�� 	�J   ا��Yا@��ة $��خة ، 
�ة دور!ة وا�Iخدم 	�;ات ا��[	�J 	ث  ب�ا	# Nدار ا�ح�ا!ة إ�N Qا$x تث%�K تحد!ثات ا��[	�J وا�Iخدا	�iات ا�1|ام ب	"�+	17.اب�ا$ات0 و.  

 إ�Dا'ة أو ت"�د!  �ت�ا���ة ت����� ا�����خدم      ةب�ا 'O ذ�0 أ!(ت"د ات�ا��ة ت���� ا����خدم ه�ه     . وا��N0�5ة ا�#2Jص  ا-ت�اقج��   .17
آ��ا ت%�P  ه��ه    ) إن و�Nدت ( '���ا !�"��� با�%�$�ا	# و��د	ات ا��دMicrosoft      ^E	ج�  ا�ت�اق ب�01 وب�J /��آة     ) ه�ه ا���'?ة 	_ ا�%�$ا	#   

��ة آا'ة ا�ت�iا�ت وا�"��وض وا]���ارات ا���اب?ة أو ا��"ا��Hة ا��=�+!ة أو ا��:�+ب�ة أو أي 	+�D+ع آ��� ت�=��S ات�ا���ة ت�����                       ا�ت�ا
 �خد	ات ا�دE^ 	_ ب�1+د ات�ا���ة ت����� ا�����خدم     Y O'Microsoftا�ة وN+د ت"ارض ب�J ب1+د أي 	�I JاIات أو ب�ا	#            .ا����خدم ه�ه 

�ا��ة ت���� ا����خدم ه�هه�ه، '"1دئٍ� ت��ي ب1+د ات   .        uً@ة ت����� ا�����خدم ه��ه ب�ا���إذا Hدر ��ار با�E%ار أي $� 	i�$ J+ص ات�ا
�ا$+$O، '��|  ا�i1+ص ا��pى Iار!ة و$ا'�ة با�:ا	  ��g أو ���  .أو �gً�ا أو ��g واxN ا��1

  

  ت�S> ا��fا�ة ا��ا��ة إذا ا]��"8 ه6ا ا��#�� 1% أ"ة دو�ة أ��ى

�%Pا�ة ت�  .'Y Oا�ة /�ائ0 ه�ا ا��O' #�1 أ!ة دو�ة أ��ى  ه�هMicrosoft آ

 ه�ه ا�:�ا�ة � !?��i تP%�?�ا Q�E إ���^ 	"�J و� ت�� أ!ة Y?+ق �ا$+$�ة إDا'�ة �د ت���_ ب�ا –دون ا���اس با�ح?+ق ا�?ا$+$�ة 
ل ��ا	0 بx�P أي 	�1# أو ا!ة و'Y Oا. Y O' Microsoftال /�ائ0 ه�ا ا���1# 	%ا/�ة 	Microsoft Jتجاه ا�%ائ_ أو تجاه 

  .�د	ات 	�اEدة 'O ا��Iا��ا أو $�+ز�1دة أو 	ا��;!ا، ا��Nاء ا�"�  Q�E 	�اN"ة ا��?�ة ا���"�?ة بح?+ق ا������0 ا���آ+رة �Y?ا

  ه�ا ا���1# ت^ تS���i وSD�E ��%�_ آ��1# !��خدم بi+رة Eا	ة و��� 	�i^ أو 	"�وض ��%�_ �:O !�^ ا�Iخدا	S–ا�:�ا�ة 
ب=�ائ0 ه�ا ا���1# '}$0 ت�!د ب[$ S� N+!د 	�1# �ا� O	J اP�pاء ت�ا	ًا و���i1$ 0ح0 . بi+رة �اHة ��1�"ة ا����خدم

�اظ ب��1 ا��Yا@�ة ����ات0 ب=:  	�1|^�Y�با .  

�!ًا و'?ًا أن !:+ن أداء ه�ا ا��N #�1+ه) أ(:�  	ا !�O ت Y O'Microsoftال أ$0 ت��0 ر�iة ا�Iخدام $ا'�ة ا���"+ل، '}ن 
�  	دة !��l ب�ا ا�?ا$+ن x��:��90 ا���'� بS ��دة p خدام ا���1# أو�Iة اiر� S�' ^ا��ار!� ا��ي ت��� J	 ارًا%�Eًا ا	+! 

 ،�%Pب(ا�� ( ^Eات د	ن أ!ة �د+:�Iا تو�	د?Microsoft  %� J	 0� ا��?دم x��:ة با�'+H+	 Oه�ي آ�ا ه+N  :=ت�+ا'� ب 
Microsoft .ال أن ا�Y O' ا�ة، 'ان�ب}uHح أو ت%د!  ا���1# أو   ) أ: (?+م إ	ات I+ف �1�Microsoft# � !"�  و'� ه�ه ا�:

�I:+ن ه�ه ا�:�ا�ة ��gة إذا $�# x�E با���1# $��جة �حادث أو I+ء ا�Iخدام أو . إEادة ا�ث�J ا��ي د'"�S ���ا ا���1#  ) ب(
��%Pء ت+I.?%دة ا������ �ً+�وب��ا '}$0 .  !+	ًا، أ!��ا أ@+ل�30ة 	J آ�ا�ة ا���1# اO�Hp أو ��دة أي 	�1# بد!  I+ف !:+ن 	:

  . ت+ا'� Q�E أن ه�ه ا�:�ا�ة ا���آ+رة أuEه هO ا�:�ا�ة ا�+�Yدة ا���"�?ة با���1# وب[!ة �د	ات دE^ ت�+ا'� ���ا ا��#�1

ا�?+ا$�J ا��P%?ة وبحدود /�وط  ت1حY J�D �iدود  Microsoft 	��و��ة –با�� ^g	J أ!ة /�وط واردة 'O ه�ه ا�:�ا�ة 
"�%� 	��و� تجاه أ!ة ت"�دات أو /�وط أو أ!ة ��+د أ��ى ت �Microsoft Jا�:�ا�ة ا���آ+رة أuEه ، وQ�E ا�":� 	J ذ�0 '}ن 

ب�ا 'O ذ�0 وبدون �iY ا��"�دات ا��1�kة با�ج+دة وا��Yuiة ) I+اء ب�+xN ا�?ا$+ن أو ��g ذ��H) 0!حة آا$K أو �1�Dة 
�I�S"	 ا���ح� x��:ة ا���"�?ة با���1# وبا�Hات ا�خا	ار!ة . خداI ث1ائ�ا ت:+ن�Iا J:�! � O�1ة وا���D إن أ!ة ت"�دات

�  	دة !��l ب�ا ا�?ا$+ن ا��اري ا���"+ل، أ!��ا أ@+ل90ا���"+ل ��دة p ًا أو	+!  .  

 JE أي أ�Dار S:+ن 	��و�ت �Microsoft J}ن  Y J�Dدود ا�?ا$+ن وب[�Y Qiد !��حS ا�?ا$+ن ا�1ا'� ، '- تحد!د ا����و��ة 
 K$ا آا��	) JE اعP?$�أو ا Kائ�ب�ا 'O ذ� ،0� Q�E ا�ح�i ا�Dpار ا��%"�ة أو ا�خاHة أو ا�Yu?ة أو ا��"+!� JE ا��بl ا�

دام ا��Q�Y #�1 وا�1اتجة JE ا�Iخدام أو Eدم ا�?درة Q�E ا�Iخ) ا�"�  أو ��ارة 	"�+	ات تجار!ة أو ��gها 	J ا�خ�ائ� ا��ا��ة
 بحدود أY:ام ه�ه ا�:�ا�ة وب[�Y Qiد Microsoftت1ح�i 	��و��ة .  با��Yا��ة ت�0 ا�DpارY O'Microsoftا�ة إ/"ار 

   .!��حS ا�?ا$+ن ا�1ا'� ���"+!� JE ا��kر ا��%ا/� ب�ا � !;!د JE ا��%�» ا��"�O ا��ي ���^ بد'"S 	?اب  ا��#�1

  .  � تQ�E �%P1 أي 	��و��ات � !�:J ا�Iث1اءها أو تحد!دها ب�+xN ا�?+ا$�J ا�1ا'�ةتحد!دات ا����و��ة ا��اب� ذآ�ها



�ادة 	J ب"� ا�ح?+ق وا��"+!kات ا���Y+1ة ب�+Y- xN?+ق ا�"��  �I�ا��;!ا ا	ا��ا أو $�+ز�1دة أو ��Iا O' ءu�"�� ج+ز! 
�ة 'O ا��Iا��ا، و�ا$+ن �Dا$ات ا�"��  'O $�+ز�1دة ، �ا$+ن ا���ارIات ا��جار!ة وب"� ا�?+ا$�J ا��ح��ة وا]�����ة ا��=اب

O$+$ا�و'Y Oا�ة ا�حi+ل . و�ا$+ن �Yا!ة ا�"��  'O 	ا��;!ا وا�� O� J:�! ت"د!  ا����و��ة ا���"�?ة ب�ا أو ا�Iث1اءها ب=:  
وإذا ت^ . ?ا$+ن �Dا$ات ا�"�� �"�  ب'ا$0 ت?� ب"دم تP%�� و Eدم اQ�E ه�ا ا�%�$ا	# 'O $�+ز!�1دا ��Iخدا	O' S أYد ا�Epال، 

 Ypد ا�=�وط أو ا��kا$ات ا���Y+1ة �1�Dًا ب�+Microsoft xNا�حi+ل Q�E ه�ا ا�%�$ا	# 'O ا��Iا��ا و'Y Oا�ة ا$��اك 
 وإ�Q ا�حد Microsoftا�?ا$+ن وا�� O� J:�! ت"د!��ا أو ا�Iث1اؤها ب=:  �ا$+$O ب�+xN ه�ه ا�ت�ا��ة، '"1دئ� ت?��i 	��و��ة 

إuHح ا�%�$ا	# أو ا�I%دا�S؛ ) أ: ('��ا !�"�� با�%�$ا	#) �Microsoft) :1ي !��l بS ا�?ا$+ن Q�E 	ا !�O ب1اًء Q�E ا���ار ا�
ت+'�� ه�ه ا�خد	ات 	�ة qا$�ة؛ ) أ: ('��ا !�"�� بخد	ات ا�دE^، إن وNدت) 2(تح�  ت:��ة ه�ا ا]uHح أو ا��I%دال؛ و) ب(أو 
  .ه�ه ا�خد	ات 	�ة qا$�ةتح�  ت:��ة ت+'�� ) ب(أو 

إذا آان �د!0 أ!ة أI¬�ة بخi+ص ه�ه ا�:�ا�ة أو إذا رK%g با�تiال 	_ 	ا!:�وp K'+Iي QN�! ،x%I ا�Iخدام ا�"1+ان ا���O' J�k ا��"�+	ات 

:ة ا�"ا���ة ا���'?ة 	_ ه�ا ا���1# أو !�:01 ا�تiال 	_ '�ع 	ا!:�و O' K'+I	P1?�0 أو !�:01 ز!ارة 	+�_ 	ا!:�وQ�E K'+I ا�=%

com.microsoft.www://http 
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