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 EULA V 6 الخاص باتفاقٌة الترخٌص للمستخدم النهائً: رقم اإلصدار

 07/19/2016 المستخدم النهائً:تارٌخ عمل هذا اإلصدار المتعلق باتفاقٌة ترخٌص 

 07/19/2016 تارٌخ إصدار هذا اإلصدار المتعلق باتفاقٌة ترخٌص المستخدم النهائً:

تعد بنود وشروط هذا الترخٌص المحددة بموجب هذه االتفاقٌة أمر إلزامً على جمٌع مستخدمً كافة البرامج التً تم تطوٌرها، أو 

، وٌتم تسجٌلها فً السجل التجاري المتحفظ Y SOFT CORPORATION, A.Sشركة بأي طرٌقة أخرى ٌتم تسلٌمها، من قبل 

، مع مكتبها 26197740 ، وبطاقة هوٌة رقم:16279علٌه من قبل محكمة بلدٌة فً براغ تحت القسم )ب(، واإلدخال رقم 

"(، بؽض الشركةباسم ")ٌشار إلٌها فٌما ٌلً  13000، الرمز البرٌدي: U Kněžské louky 2151/18 ،المسجل فً براغ

  ج.النظر عن طرٌقة تقدٌم البرنام

http://intranet.ysoft.local/marketing/corpidentity/Logo/ysoft_var1_rgb.gif
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ت.1 ا ف ي ر ع ت ل  ا

 المرخص له 1.1

الشخص الحاصل على رخصة محددة للوصول إلى البرامج 

( 1المكونة من الوحدات أو البرامج )إن وجدت( المحددة فً: )

شهادة الترخٌص المعمول بها والصادرة عن الشركة أو المنشأة 

( الصادرة من 2بواسطة نظام تفعٌل التراخٌص الخاص بها، أو )

  ة.خالل وسائل أخرى تحددها الشرك

 ركةبرامج الش 1.2

جمٌع البرامج المرخصة بشكل مباشر من قبل الشركة أو التً 

ٌجوز للشركة، وفق مقتضً الحال، ترخٌصها من الباطن 

 ى.للمرخص لهم المحتملٌن، وذلك استناًدا إلى أي حقوق أخر

 البرامج المرخصة 1.3

برامج الشركة الممنوحة رخصتها لمرخص له محدد، بإصدارها 

الحد الذي ٌمتثل لشهادة الترخٌص  القائم وقت منح الترخٌص وإلى

 ه.واتفاقٌة الترخٌص للمستخدم النهائً هذ

 NFR برامج 1.4

مثل إصدار تابع لبرامج الشركة تم تصنٌفه على أنه "ؼٌر قابل 

" والذي ٌكون لدٌه األداء الوظٌفً الكامل NFRإلعادة البٌع" أو "

لبرامج الشركة المعنٌة، ولكن ال ٌمكن استخدامه سوى لألؼراض 

التروٌجٌة، للعرض على وجه التحدٌد، أو التدرٌب الستخدام 

  ة.البرامج المعنٌ

 البرامج التجرٌبٌة 1.5

مثل إصدار تابع لبرامج الشركة ومحدد كإصدار "تجرٌبً" والذي 

( األداء الوظٌفً الكامل ومع ذلك ال ٌمكن 1إما ٌكون لدٌه )

امه ( ٌمكن استخد2استخدامه إال لفترة محدودة من الوقت، أو )

 ا.لفترة محدودة من الوقت ومع ذلك ٌكون األداء الوظٌفً له مقٌدً 

وال ٌمكن استخدام البرامج التجرٌبٌة إال من خالل المستخدمٌن 

 ك.النهائٌٌن ألؼراض التقٌٌم التابعة لبرامج الشركة ذات الصلة بذل

 

 

 

 الترخٌص 1.6

تمنح الشركة المرخص له الحق ؼٌر الحصري فً استخدام البرامج 

والوثائق ذات الصلة المرخصة فً نطاق محدود ألنشطة األعمال 

  ه.التً تخضع التفاقٌة الترخٌص للمستخدم النهائً هذ

 ترخٌص قائم على مصادر خارجٌة 1.7

مثل الترخٌص الذي بموجبه ٌمكن للشخص المرخص له تقدٌم 

 ة.رجٌة من خالل استخدام البرامج المرخصخدمات لجهات خا

 ترخٌص االشتراك 1.8

أي  –مثل الترخٌص الذي ٌتم تقدٌمه فً شكل اشتراك البرنامج 

لفترة محددة من الوقت، والتً ٌمكن تمدٌدها من خالل مدفوعات 

 ص.أخرى لرسوم الترخٌ

 شهادة الترخٌص 1.9

 ا.هً شهادة صادرة عن الشركة لمرخص له محدد لمنحه ترخٌصً 

( تارٌخ 1تضمن شهادة الترخٌص، على وجه التحدٌد، ما ٌلً )وت

( الوحدات والبرامج الفردٌة أو المقدار الذي 2منح الترخٌص، و)

ٌتم بموجبه منح حق االستخدام )على سبٌل المثال، عدد الخوادم، 

والمجموعات، واألجهزة الطرفٌة واألجهزة المتصلة( وؼٌرها من 

( الفترة الزمنٌة التً 3مكن ذلك، )معلمات الترخٌص األخرى، إن أ

ٌسمح فٌها للشخص المرخص له باستخدام الترخٌص الذي تم 

( مرجع ٌتعلق باإلصدار الحالً التفاقٌة 4منحه، باإلضافة إلى )

ترخٌص المستخدم النهائً ٌبٌن الشروط التً ٌتم بموجبها منح 

تحتفظ الشركة بالحق فً  ه.الترخٌص إلى الشخص المرخص ل

اط، و/أو إجراء تحدٌث لطرٌقة اإلصدار من وقت آلخر االشتر

و/أو توزٌع شهادات الترخٌص مع األخذ فً االعتبار لألسالٌب 

المتاحة لقنوات التوزٌع، وتفعٌل الترخٌص ومصادقة الشخص 

وعلى وجه التحدٌد، ٌجوز  ر.المرخص له كما تتوفر من وقت آلخ

برم بٌن الشخص إصدار شهادات الترخٌص )بناًء على االتفاق الم

المرخص له / الشرٌك والشركة( كوثٌقة لنسخة مطبوعة أو ٌتم 

إنشائها من خالل نظام مصادقة الترخٌص التابع للشركة بناًء على 

 ة.تفعٌل الترخٌص من خالل الوسائل اإللكترونٌ
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 الشرٌك المعتمد للشركة 1.10

هً شركة معتمدة من قبل الشركة لتوزٌع برامج الشركة وتنفٌذها 

 ا.فاظ علٌهوالح

 رسم الترخٌص 1.11

وهو الرسم الذي ٌلتزم الشخص المرخص له بدفعه للشركة بطرٌقة 

مباشرة أو ؼٌر مباشرة )من خالل الشرٌك المعتمد( مقابل 

ٌُدفع رسم الترخٌص بمبلػ ٌستند على قائمة  ص.الترخٌ ٌنبؽً أن 

( MSRPأسعار البٌع بالتجزئة المقترحة للمصنع التابع للشركة )

ا للبرامج المرخصة، ما لم ٌتم االتفاق على مبلػ والصالح ًٌ ة حال

قد  ة.مختلؾ لرسم الترخٌص بٌن المرخص له المعنً والشرك

 ا.توفر الشركة برامج محددة مجانً 

 الوثائق ذات الصلة بذلك 1.12

وهً الوثائق التً تتعلق بالبرامج المرخصة، وجمٌع المواد، 

وأدلة المستخدم، والرسوم والوثائق، والمواصفات، واألدلة التقنٌة، 

البٌانٌة، ووصؾ الملفات وؼٌرها من المعلومات المكتوبة األخرى 

)بؽض النظر عن شكل هذه الوثائق، سواًء كانت نسخة مطبوعة أو 

إلكترونٌة( التً تصؾ األداء الوظٌفً واستخدام هذه البرامج 

المرخصة والتً تكون متاحة للجمهور أو تقدم عادًة للعمالء 

خدام مع البرامج المرخصة ذات الصلة بذلك، بطرٌقة أو لالست

  ى.بأخر

 الدعم المتعلق بالبرامج 1.13

ستقدم الشركة أو شركاؤها المعتمدٌن خدمة اختٌارٌة للمرخص لهم 

  ج.بناًء على اتفاقٌة مستقلة لدعم البرام

 

 

 

 

 

 

 

م .2 ا د خ ست مج ا ا ر ب ل  ا

 جوهر الترخٌص  2.1

 التفاقٌةعند إصدار شهادة الترخٌص أو قبول المرخص له 

ٌُمنح  الترخٌص للمستخدم النهائً هذه، وفًقا لمقتضى الحال، 

المرخص له الترخٌص بموجب الشروط واألحكام المبٌنة فً هذه 

 ة.الوثٌق

 حق استخدام البرامج المرخصة 2.2

 ة.ُتصرح الشركة بأنها مفوضه بمنح الترخٌص للبرامج المرخص

الشخص المرخص له ٌقر كال من الطرفٌن المتعاقدٌن بعدم حصول 

على حق الملكٌة، وال ٌنبؽً له ذلك، بموجب هذه االتفاقٌة للبرامج 

المرخصة وأنه ال ٌنبؽً على الشخص المرخص له سوى الحصول 

على الحقوق المتعلقة بالبرامج المرخصة التً تم تحدٌدها فً اتفاقٌة 

 ا.ترخٌص المستخدم النهائً للشركة الصالحة حالًٌ 

تشكل فٌها المنتجات البرمجٌة ألطراؾ ثالثة،  فً الحاالت التً

والتً قد تخضع لشروط ترخٌص خاصة بها )مثل مكاتب البرامج 

وبعض أجزاء أدوات البرامج، وما إلى ذلك(، جزًءا من برامج 

الشركة، ستوفر الشركة للمرخص له على األقل حًقا بسًٌطا ؼٌر 

لبرمجٌة حصري وؼٌر قابل للنقل فً استخدام هذه المجموعات ا

لتشؽٌل البرامج المرخصة بموجب الشروط وإلى الحد المنصوص 

علٌه فً مستند الشروط واألحكام الخاص ببرامج األطراؾ الثالثة 

والذي ٌشكل جزًءا ال ٌتجزأ من اتفاقٌة الترخٌص للمستخدم 

النهائً، والممكن الوصول إلٌه عبر الرابط التالً: 

-https://www.ysoft.com/en/support

-and-terms-software-party-services/third

conditions . 

 الصالحٌة المحدودة للترخٌص، وإلغاء القانون وتعطٌله  2.3

الشخص وحتى تتلقى الشركة رسوم الترخٌص بالكامل نٌابًة عن 

المرخص له مقابل الترخٌص، ال ٌكون لدى الشخص المرخص له 

سوى الحق المؤقت فً استخدام البرامج المرخصة، وهذا فً حالة 

استالم الشركة لرسم الترخٌص المستحق فً الموعد )إذا كانت 

هناك أي رسوم مستحقة ألي برنامج(، وٌمكن أن تضمن الشركة، 

المؤقتة والمشروطة لتشؽٌل البرامج وفًقا لتقدٌرها الخاص، الطبٌعة 

المرخصة، من خالل فرض التدابٌر التقنٌة المناسبة بما فً ذلك 

تفعٌل رمز الوصول الذي تم تعطٌله )كما هو منصوص علٌه أدناه( 

  ة.داخل البرامج المرخص

 

 

https://www.ysoft.com/en/support-services/third-party-software-terms-and-conditions
https://www.ysoft.com/en/support-services/third-party-software-terms-and-conditions
https://www.ysoft.com/en/support-services/third-party-software-terms-and-conditions
https://www.ysoft.com/en/support-services/third-party-software-terms-and-conditions
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ٌحق للشركة أًٌضا إنهاء الترخٌص اعتباًرا من هذه اللحظة فً حال 

مخصص الستخدام البرامج المرخصة عدم دفع رسم الترخٌص ال

)إن ُوجدت أي رسوم مستحقة( ألي سبب من األسباب إلى الحساب 

المصرفً للشركة فً ؼضون الفترة المستحقة للسداد ودفع المبلػ 

( 1فً هذه الحالة، ٌكون الشخص المرخص له ملزًما ) .كامالً 

 بإعادة أي وثائق ذات صلة بالبرامج المرخصة باإلضافة إلى أي

( وأن ٌشرح كتابًة وٌقدم، بناًء 2وسائط تتضمن ملفات التثبٌت؛ )

ملفات  على طلب الشركة، دلٌالً على تلؾ أي عملٌات تثبٌت أو

( وأال ٌستخدم البرامج 3تثبٌت احتٌاطٌة للبرامج المرخصة؛ )

( تمكٌن ممثلً الشركة من 4المرخصة فً أي شأن؛ إلى جانب )

 ت.االتحقق من تأدٌة هذه االلتزام

المرخصة على شفرة جهاز كمبٌوتر قادرة  البرامجوقد تتضمن 

ا  ًٌ  للبرامجعلى تعطٌل التشؽٌل أو األداء الوظٌفً المناسب تلقائ

وٌمكن تفعٌل شفرة التعطٌل هذه فً حالة:  .اأو أجزائهالمرخصة 

( عدم دفع الشركة لمبلػ رسم الترخٌص بالكامل )إن ُوجدت أي 1)

( إنكار الشركة الدخول ؼٌر المالئم 2)رسوم ترخٌص مستحقة(؛ 

إلعادة تعٌٌن هذه الشفرة بصفة دورٌة )حٌثما  المرخصةللبرامج 

( تخلؾ الشخص المرخص له عن السداد بموجب 3أمكن ذلك(؛ )

( فً حالة إنهاء 4اتفاقٌة الترخٌص للمستخدم النهائً هذه؛ أو )

 ه.الترخٌص أو انتهاء مدت

 ٌصعدم إمكانٌة نقل ملكٌة الترخ 2.4

للمرخص له  ٌُمنح الترخٌص الخاص بالبرامج المرخصة

لالستخدام الداخلً فً العمل فقط، ما لم تنص اتفاقٌة الترخٌص 

وال ٌجوز للشخص  ك.للمستخدم النهائً صراحًة على ؼٌر ذل

المرخص له، دون الحصول على موافقة صرٌحة مسبقة من 

الخدمة، أو الشركة، سواًء بتقدٌم تعوٌض مالً أو ال، استرجاع 

الدفع، بأي طرٌقة تم بها تعٌٌن الحقوق والواجبات الناتجة عن 

الترخٌص الممنوح، أو إقراض، أو استئجار، أو منح ترخٌص من 

الباطن، أو نقل البرامج المرخصة بأي طرٌقة أخرى، أو استخدام 

نفس الشًء كضمان أو تأمٌن مع وضع التزامات الشخص 

  ر.آخر فً االعتباالتزامات شخص  المرخص له أو

 

 

 

 

 

 التغٌٌرات التً طرأت على الترخٌص 2.5

ال ٌجوز للشخص المرخص له استخدام برامج الشركة فً نطاق 

ٌتجاوز الترخٌص الممنوح له )على سبٌل المثال، من خالل إشراك 

عدد أكبر من المستخدمٌن، أو األجهزة الطرفٌة، أو الخوادم، 

 ؼٌر المقررة وفًقا وؼٌرها(، أو استخدام الترخٌص بطرٌقة أخرى

ألحكام هذا الترخٌص )على سبٌل المثال، كاستخدام ترخٌص جهاز 

طرفً للخوادم، وؼٌرها(، دون موافقة خطٌة مسبقة )أو المؤكدة 

ا لتفعٌل إجراءات الترخٌص اإللكترونً( من الشركة  ًٌ إلكترون

)وبذلك سٌتم تجاوز نطاق شهادة الترخٌص( ودون دفع رسوم 

 ة.ناًء على قائمة األسعار الصالحة التابعة للشركترخٌص إضافٌة ب

وفً حال استخدام الشخص المرخص له ألي من برامج الشركة 

بطرٌقة أو فً نطاق ؼٌر المسموح به بموجب اتفاقٌة ترخٌص 

المستخدم النهائً هذه، ودون موافقة خطٌة مسبقة من الشركة، 

كة تبلػ ٌنبؽً على الشخص المرخص له دفع ؼرامة تعاقدٌة للشر

قٌمتها ضعؾ رسم الترخٌص المخصص لترخٌص برامج الشركة 

والذي سٌحتاجه الشخص المرخص له للحصول على حق استخدام 

برامج الشركة على المدى والؽرض المقصود منه استخدام برامج 

وال ٌنبؽً أن ٌؤثر الدفع للؽرامة التعاقدٌة  ر.الشركة فً واقع األم

نهاء صالحٌة أي ترخٌص تم منحه المبٌنة على حق الشركة فً إ

للشخص المرخص له دون منح الشخص المرخص له الحق فً 

 ا.استالم أي سداد أو تعوٌض من رسوم الترخٌص المدفوعة مسبقً 

 نسخ البرامج المرخصة  2.6

ٌحق للشخص المرخص له إجراء نسخة احتٌاطٌة واحدة من 

المرخصة، أقراص/ملفات التثبٌت للبرامج المرخصة و/أو البرامج 

ما لم ٌتم االتفاق على عدد آخر من النسخ االحتٌاطٌة من قبل 

وال ٌجوز للشخص المرخص له  ر.الشركة بناًء على طلب مبر

استخدام النسخة االحتٌاطٌة للبرامج المرخصة فً نطاق أنشطته 

ٌوافق الشخص  ض.العادٌة، أو ألؼراض التدرٌب أو العر

ٌاطٌة من خالل إقرار ٌتعلق المرخص له على تحدٌد النسخة االحت

بالحقوق الملكٌة الفكرٌة التابعة للشركة وحقٌقة أن هذه نسخة 

احتٌاطٌة فقط، وباستخدام بطاقات تعرٌفٌة تتضمن تفاصٌل الفترة 

باستثناء النسخة االحتٌاطٌة، ال  ا.التً ٌكون فٌها الترخٌص صالحً 

ي ٌجوز للشخص المرخص له إنشاء نسخ من البرامج المرخصة أل

 ض.ؼرض من األؼرا
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 تغٌٌر البرامج المرخصة 2.7

ال ٌجوز للشخص المرخص له إجراء برمجة عكسٌة للبرامج 

ا أو إلؽاء تجمٌعها أو  ًٌ المرخصة، أو إلؽاء تحوٌل البرامج برمج

إجراء ذلك ألي برامج أخرى للشركة، كما ال ٌجوز له إعادة تكوٌن 

للشركة، شفرة المصدر للبرامج المرخصة أو أي برامج أخرى 

ٌُسمح فٌها بمثل هذه القٌود بموجب القانون  وفً الحاالت التً ال 

المنظم، ال ٌحق له القٌام بذلك إال فً الحد األدنى ولألؼراض التً 

 م.ٌقتضٌها القانون المنظ

 التعدي على حقوق تتعلق بالبرامج المرخصة  2.8

ٌتعهد الشخص المرخص له بإبالغ الشركة فوًرا بأي حالة ٌكون 

صلة بالتعدي على حقوق الشركة المتعلقة ببرامج الشركة،  فٌها

وباألخص البرامج المرخصة، وإلمداد الشركة بالمساعدة المالئمة 

فً إنشاء دعوى الشركة بخصوص التعدي على الحقوق الخاصة 

 ة.ببرامج الشرك

 الضمانات 2.9

ٌوًما من  90تتعهد الشركة بأن البرنامج المرخص سٌعمل لمدة 

بما ٌتماشى مع المواصفات المبٌنة فً الوثائق ذات لحظة تثبٌته 

( ال ٌتعارض تشؽٌل البرنامج مع أي 1الصلة بذلك، شرٌطة أن 

تطبٌقات أخرى ٌتم تشؽٌلها بواسطة الشخص المرخص له أو فً 

( أن ٌتم استخدامه 2بٌئة تقنٌة المعلومات الشخص المرخص له، و 

( أن ٌتم تثبٌته كما 3بما ٌتماشى مع الوثائق ذات الصلة بذلك، و 

ٌنبؽً من قبل شخص مدرب لهذا الؽرض )أي من خالل خبٌر 

( وأن ٌتم 4تقنً تابع للشركة أو شرٌك معتمد تابع للشركة(، 

استخدام البرنامج كما ٌنبؽً بما ٌتماشى مع المواصفات والؽرض 

  ص.الخاص بالبرنامج المرخ

عه فً منذ أن البرنامج المرخص هو منتج حدٌث ومطور من نو

عالم تكنولوجٌا الحاسبات، وألنه من المستحٌل اختبار ورصد كافة 

االستخدامات المحتملة لهذا البرنامج، وبموجب هذا ٌقر الشخص 

المرخص له بأنه بسبب تنوع العناصر فً البٌئة التً ٌتم فٌها 

استخدام البرنامج المرخص، والتطور المستمر للمعدات التقنٌة التً 

ٌتم تشؽٌل البرنامج المرخص والتً بفضلها ٌتواجد ٌتم من خاللها 

البرنامج، فال ٌمكن للشركة أن تضمن أن البرنامج المرخص خالً 

بالرؼم من ذلك، بمقتضى تنشٌط دعم  د.من األخطاء دون قٌ

ا أو اختٌاًرا(،  ًٌ البرنامج للترخٌص المالئم )سواء تم تنشٌطه تلقائ

صالح أي أخطاء، أو تتعهد الشركة باستخدام أفضل مساعٌها إل

عٌوب مكتشفه، أو أي أخطاء متكررة تم إبالغ الشركة بها من 

خالل الشخص المرخص له، وتدارك اآلنؾ ذكره من خالل 

"اإلصالح العاجل" )اإلصالح لمرة واحدة( أو اإلصالح العام 

)التحدٌثات التراكمٌة وتحدٌثات الصٌانة أو اإلصدار الجدٌد(، وفًقا 

ووفًقا لحدة الخطأ، وذلك على النحو المنصوص لتقدٌرها الخاص 

علٌه لجمٌع المستخدمٌن المؤهلٌن لإلصدار المالئم الخاص 

وبموجب ذلك تحتفظ الشركة أًٌضا بالحق فً  ص.بالبرنامج المرخ

قرار المطالبة بالضمان من خالل منح ترخٌص إلصدار أحدث 

ضمان ووفًقا لفترة ال م.للبرنامج المرخص مع أداء وظٌفً مالئ

المقدمة، ٌنبؽً أن ٌكون دعم اإلصدار المالئم للبرنامج المرخص 

  ة.متاح أًٌضا من خالل الشركاء المعتمدٌن للشرك

وبموجب ذلك تحتفظ الشركة بالحق فً طرح هذه اإلصالحات من 

وقت إلى آخر فٌما ٌتعلق بأي من برامج الشركة وذلك بهدؾ حل 

ً المحدود ألي من برامج األعطال، أو العٌوب، أو األداء الوظٌف

وإذا لم ٌتم تثبٌت هذه اإلصالحات خالل الفترة المحددة  ة.الشرك

لذلك )التحدٌثات التراكمٌة، واإلصالحات الفورٌة و/أو تحدٌثات 

الصٌانة( من قبل الشخص المرخص له، فال ٌمكن للشخص 

  م.المرخص له المطالبة بأي حقوق ناتجة عن الضمان المقد

وال ٌنبؽً أن ٌحتفظ الشخص المرخص له بأي حقوق ناتجة عن 

الضمان أًٌضا إذا لم ٌدعم الشخص المرخص له الشرٌك المعتمد 

للشركة أو ممثل الشركة بالمساعدة المالئمة الالزمة لتحدٌد أسباب 

  ا.وآثار العطل المزعوم، فضالً عن المساعدة الالزمة لعالجه
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المطالبة بالضمان الخاص به  ٌلتزم الشخص المرخص له بتقدٌم

)بمعنى المطالبة بحل العطل فً البرنامج المرخص( من خالل 

الشرٌك المعتمد للشركة الذي سلّم أو نفّذ البرنامج المرخص، كما 

 ل.ٌقتضً الحا

 ا.ال ٌسري الضمان الوارد أدناه على البرامج المقدمة مجانً 

استخدام أحدث إصدارات البرنامج من قبل الشخص  2.10

 مرخص لهال

ٌجوز للشخص المرخص له استخدام البرنامج المرخص فً 

اإلصدار المبٌن فقط فً شهادة الترخٌص، ما لم تنص اتفاقٌة 

ترخٌص المستخدم النهائً صراحة على خالؾ ذلك، باستثناء ما 

 ٌلً:

(i)  ٌجوز للشخص المرخص له استخدام اإلصدارات األحدث

شركة خالل للبرنامج المرخص الذي تم طرحه من خالل ال

المدة التً تم فٌها تنشٌط دعم البرنامج وذلك بمقتضى تنشٌط 

ا أو  ًٌ دعم البرنامج للترخٌص الممنوح )سواء تم تنشٌطه تلقائ

ا(؛ ًٌ  اختٌار

(ii)  حٌث اختارت الشركة استبدال إصدار البرنامج المرخص

المدرج فً شهادة الترخٌص بإصدار جدٌد وذلك كنتٌجة 

وفً هذه الحالة ٌجوز  –إلصالح أعطال هذا اإلصدار 

للشخص المرخص له استخدام اإلصدار المستبدل للبرنامج 

  ض.المرخص فقط والمقدم من الشركة لهذا الؽر

 االلتزامات الناتجة عن تشغٌل البرنامج المرخص 2.11

ٌنبؽً تشؽٌل البرنامج المرخص واستخدامه ألنشطة الشخص 

 ه.ل المرخص له فقط، وتحت إشراؾ ومسؤولٌة الشخص المرخص

ٌنبؽً أن ٌكون الشخص المرخص له مسؤوالً فقط عن )أ( تقدٌر 

وتقٌٌم فعالٌة البرنامج المرخص للمتطلبات الخاصة به؛ )ب( 

التحقق من أن البرنامج المرخص ٌستخدم بشكل مالئم فٌما ٌخص 

)ج( التأكد من أن جمٌع برامج وأجهزة  ،موظفٌه وموارد الكمبٌوتر

لى وجه التحدٌد، جنًبا إلى جنب مع الكمبٌوتر التً تستخدم، ع

البرنامج المرخص خالٌة من أي أعطال تؤثر سلًبا على األداء 

الوظٌفً وتشؽٌل البرنامج المرخص، )د( إحداث عملٌة إشراؾ 

وإجراءات تشؽٌل مناسبة داخل مؤسسة الشخص المرخص له، و 

)هـ( إعداد أو تنفٌذ خطط تحري الخطأ وإصالحه بما فً ذلك 

االستبدال والحماٌة )تؽطٌة عملٌات النسخ االحتٌاطً  إجراءات

للبٌانات الكافٌة والمنتظمة، وأمن مرور البٌانات، وحماٌة البٌانات 

واالحتٌاط لألنظمة الحساسة( )و( تشؽٌل البرنامج وفًقا للقانون 

  ة.المنظم لتداول البٌانات الشخصٌة و/أو البٌانات الحساس

 المسؤولٌة 2.12

مح به القوانٌن المعمول بها، ال ٌنبؽً أن تكون إلى الحد الذي تس

الشركة مسؤولة عن أي ضرر مباشر أو ؼٌر مباشر )بما فً ذلك، 

على سبٌل المثال ال الحصر، الضرر فً شكل خسائر تجارٌة، أو 

العقوبات الضرٌبٌة، أو ؼٌرها من الدٌون األخرى للسلطات 

لحقت بالعالقات  اإلدارٌة، أو خسارة فً األرباح، أو األضرار التً

التجارٌة، وفقدان أو تلؾ البٌانات( ناتج من جانب الشخص 

المرخص له أو األطراؾ األخرى التً ٌقدم له الشخص المرخص 

له خدماته وذلك كنتٌجة الستخدام البرنامج المرخص وفًقا لمضمون 

 ص.الترخٌص المعنً، أو الناتج عن استخدام البرنامج المرخ

أًٌضا فً الحاالت التً ٌتم فٌها إخطار  وٌنبؽً أن ٌنطبق هذا

وفً أي حال  ة.الشركة مسبًقا باحتمالٌة وقوع هذه األضرار الناشئ

من األحوال ال ٌنبؽً أن تكون مسؤولٌة الشركة تجاه الشخص 

المرخص له أو أي جهات خارجٌة ناتجة عن استخدام برنامج 

ٌتم  الشركة، أو أي مبلػ تعوٌضات، ٌتجاوز رسم الترخٌص الذي

دفعه من قبل الشخص المرخص له الستخدام البرنامج المرخص، 

وٌنبؽً أن تؽطً هذه المسؤولٌة جمٌع دعاوى الشخص المرخص 

له لألضرار الناشئة ضد الشركة والناتجة من منح ترخٌص 

للشخص المرخص له للبرنامج المرخص واستخدامه من قبل 

ه.الشخص المرخص ل
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( 1ؤولة عن أي ضرر ناتج عن )وال ٌنبؽً أن تكون الشركة مس

( 2أنشطة الجهات الخارجٌة، أو من خالل الخدمة التً ٌقدمونها، )

( الصٌانة المهملة للبرنامج 3استخدام أي برنامج آخر، أو )

المرخص )بما فً ذلك ولٌس على سبٌل الحصر، عدم التثبٌت 

لإلصالحات المتاحة(، بما فً ذلك بعض أو جمٌع األضرار الناتجة 

ؼٌرها من البرامج أو الخدمات المرسلة التً ٌتم تقدٌمها من عن 

 ة.خالل الشركاء المعتمدٌن للشرك

 بداٌة الترخٌص وانتهائه  2.13

ٌنبؽً أن ٌبدأ سرٌان الترخٌص من تارٌخ موافقة الشخص 

المرخص له على بنود اتفاقٌة ترخٌص المستهلك النهائً للشركة، 

 ر.على سبٌل المثال من خالل قبول الترخٌص الساري بمجرد النق

تنقضً/تنتهً صالحٌة الترخٌص فً نهاٌة المدة الزمنٌة التً تم 

، فً حالة انتهاك الشخص وٌجوز للشركة إنهاء الترخٌص ا.منحه

 ه.المرخص له التفاقٌة ترخٌص المستخدم النهائً للشركة هذ

وبؽض النظر عن الطرٌقة التً ٌتم بها إنهاء الترخٌص، ٌنبؽً أن 

سارٌة حتى بعد  2.11و 2.8، و2.7تظل أحكام المواد الفرعٌة 

  ه.إنهاء الترخٌص أو انتهاء صالحٌت

 

ع ا و ن رخيص أ ت ل ة ا د د ح م ل  ا

إلى نوع الترخٌص الذي تم الحصول علٌه، ٌنبغً أن  استناًدا

تسري األحكام التالٌة على األحكام العامة للترخٌص، حٌثما كان 

 ا.ذلك ممكنً 

م .3 ا د خ ست مج ا ا ن ر  NFR ب

 رسم الترخٌص  3.1

مجاًنا، لذلك فإن الشخص  NFRٌتم منح ترخٌص استخدام برنامج 

صول المرخص له ؼٌر ملزًما بدفع أي رسم ترخٌص للشركة للح

 . NFRعلى ترخٌص استخدام برنامج 

 ضمانات وال دعم للبرنامج ال 3.2

، فال تقدم الشركة أي ضمانات أو إقرارات NFRبالنسبة لبرنامج 

. NFRبخصوص عملٌة التشؽٌل واألداء الوظٌفً لبرنامج 

  ج.، فال تقدم الشركة أي دعم للبرنامNFRوبخصوص برنامج 

إال فً  NFRنامج ال ٌجوز للشخص المرخص له استخدام بر

اإلصدار المبٌن فً هذا الترخٌص، وبالرؼم من ذلك ٌحق للشخص 

  ص.المرخص له تلقً التحدٌثات أثناء فترة صالحٌة الترخٌ

 إنهاء الترخٌص 3.3

وٌحق للشركة بناء على تقدٌرها الخاص إنهاء الترخٌص الستخدام 

اعتباًرا من هذه اللحظة وبدون أي تعوٌض للشخص  NFRبرنامج 

 ه.خص لالمر

م.4 ا د خ ست مج ا ا ن ر ب ل ي ا ب ي جر ت ل  ا

 

 رسم الترخٌص  4.1

 فإن لذلك مجاًنا، التجرٌبً البرنامج استخدام ترخٌص منح ٌتم

 للشركة ترخٌص رسم أي بدفع ملزًما ؼٌر له المرخص الشخص

  .ًالتجرٌب للبرنامج استخدام ترخٌص على للحصول
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 ال ضمانات وال دعم للبرنامج 4.2

فال تقدم الشركة أي ضمانات أو بالنسبة للبرنامج التجرٌبً، 

إقرارات بخصوص عملٌة التشؽٌل واألداء الوظٌفً للبرنامج 

وبخصوص البرنامج التجرٌبً، فال تقدم الشركة أي دعم  ً.التجرٌب

 ج.للبرنام

ال ٌجوز للشخص المرخص له استخدام البرنامج التجرٌبً إال فً 

اإلصدار المبٌن فً هذا الترخٌص، وبالرؼم من ذلك ٌحق للشخص 

  ص.المرخص له تلقً التحدٌثات أثناء فترة صالحٌة الترخٌ

 

 إنهاء الترخٌص 4.3

ال ٌجوز للشخص المرخص له استخدام البرنامج التجرٌبً إال لفترة 

)عادًة لمدة ثالثة أشهر(، كما هو محدد فً شهادة  محددة من الوقت

الترخٌص ذات الصلة، وبعد انتهاء هذه المدة، ٌحق للشركة بناًء 

على تقدٌرها الخاص إنهاء الترخٌص الستخدام البرنامج التجرٌبً 

اعتباًرا من هذه اللحظة وبدون تقدٌم أي تعوٌض للشخص 

البرنامج  المرخص له، حتى ولو لم ٌقتصر ترخٌص استخدام

ا لفترة محددة من الوقت على النحو المحدد بموجب  ًٌ التجرٌبً تقن

 ص.وفًقا ألحكام الترخٌ 1.5المادة 

 

رخيص.5 م ت ئ ا ى ق ر عل د ة مصا ي ج ر ا  خ

 شهادة الترخٌص  5.1

أعاله،  1.9 باإلضافة إلى المعلومات المذكورة فً المادة الفرعٌة 

ٌنبؽً أن تتضمن شهادة الترخٌص على تفاصٌل الشخص 

)األشخاص( الذي ٌمكن أن تقدم الخدمات له من قبل الشخص 

 ص.المرخص له من خالل استخدام البرنامج المرخ

 نطاق الترخٌص   5.2

ئم على مصادر فً حالة منح الشخص المرخص له الترخٌص القا

خارجٌة، ٌحق للشخص المرخص له تقدٌم خدمات من خالل 

استخدام البرنامج المرخص للجهات الخارجٌة، ولكن لهذه الجهات 

  ط.الخارجٌة المذكورة فً شهادة الترخٌص فق

 مسؤولٌة الشخص المرخص له 5.3

فً حالة منح الشخص المرخص له ترخٌص قائم على مصادر 

ؤولٌته الكاملة لجمٌع اإلجراءات خارجٌة، فإنها تحتفظ بمس

أعاله تجاه الشخص  2.11 المنصوص علٌها فً المادة الفرعٌة 

)األشخاص( الذي ٌنبؽً تقدٌم الخدمات له خالل استخدام البرنامج 

 ص.مرخال

رخيص .6 ك ت ا ر الشت  ا

 استخدام اإلصدارات األحدث 6.1

باإلضافة إلى االستثناءات المنصوص علٌها فً المادة 

، ٌجوز للشخص المرخص له أًٌضا استخدام 2.10 الفرعٌة 

اإلصدارات األحدث من البرنامج المرخص الذي تم إصداره من 

قبل الشركة خالل مدة اشتراك البرنامج ولكن حتى نهاٌة مدة 

 ط.اشتراك البرنامج فق

 مدة الترخٌص وانتهائه  6.2

وقبل  ص.هً الترخٌص بانتهاء مدة اشتراك البرنامج المرخٌنت

انتهاء هذه الصالحٌة، ٌجوز للشخص المرخص له مد فترة 

وفً  ة.الترخٌص من خالل دفع الرسم الخاص بالترخٌص للشرك

هذه الحالة ٌنبؽً مد فترة الترخٌص لهذه المدة التً ٌتم دفع رسم 

ا وتكراًرا من خالل ٌمكن مد فترة الترخٌص مرارً  ا.الترخٌص فٌه

 ه.اإلجراء المذكور أعال
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وق.7 حق ل ة ا ق ل ع ت م ل لشخص ا ا مرخص ب ل ي ا ل ا ح ل  ا

ت ا ر ي ي غ ت ة و ي ق ا ف ت رخيص ا م ت د خ مست ل ي ا ئ ا ه ن ل  ا

الشخص المرخص له الذي ٌحصل على الترخٌص  7.1

)التراخٌص( من الشركة قبل تارٌخ سرٌان هذا اإلصدار من اتفاقٌة 

 (:EULAترخٌص المستخدم النهائً )

(i)  ٌمكنه استخدام البرنامج المرخص الخاضع لبنود الترخٌص

 السارٌة حتى لحظة إصدار الترخٌص المالئم؛ ولكنه

(ii)  لدٌه الحق فً اختٌار وقبول هذا اإلصدار من خالل إبالغ

الشركة كتابًة عن نٌته ورؼبته فً قبول هذا اإلصدار من 

و اتفاقٌة ترخٌص المستخدم النهائً، وٌكون ملزًما )مباشرًة أ

من خالل الشركاء المعتمدٌن للشركة ومع اإلشارة دائًما إلى 

 اإلصدار الحالً لهذه الوثٌقة(. 

ٌمكن للشخص المرخص له استخدام البرنامج المرخص  7.2

بموجب بنود الترخٌص )بنود اتفاقٌة ترخٌص المستخدم النهائً( 

( الحصول على 1شهادة الترخٌص حتى ) السارٌة وقت إصدار

شتراك: انتهاء صالحٌة مدة الترخٌص كما هو محدد ترخٌص اال

( للحصول على ترخٌص تم شرائه لمدة 2فً شهادة الترخٌص أو )

محددة أو ؼٌر محددة: ٌحصل الشخص المرخص له على ترقٌة 

بمجرد مد فترة االشتراك أو إجراء ترقٌة  ص.للبرنامج المرخ

ص للبرنامج المرخص، ٌقبل الشخص المرخص له اتفاقٌة ترخٌ

المستخدم النهائً )أو بنود الترخٌص بشكل عام( السارٌة لحظة 

 ة.إجراء هذا التجدٌد، أو التمدٌد أو الترقٌ

 

ون .8 ن ا ق ل م ا ظ ن م ل ة ا ي ال و ل ا ة و ي ئ ضا ق ل  وحل ا

ت عا ا ز ن ل  ا

تخضع اتفاقٌة ترخٌص المستخدم النهائً هذه لقوانٌن  8.1

 ا.جمهورٌة التشٌك وُتفسر وتنفذ بموجبه

ت التً تنشأ بسبب اتفاقٌة تتم تسوٌة جمٌع النزاعا 8.2

الترخٌص للمستخدم النهائً هذه أو ذات العالقة بها بشكل نهائً 

من قبل هٌئة التحكٌم التابعة لؽرفة التجارة التشٌكٌة والؽرفة 

الزراعٌة بجمهورٌة التشٌك، وفًقا ألحكامها، من خالل ثالثة 

فً براغ ُتعقد إجراءات التحكٌم  م.محكمٌن ووفًقا لقواعد هٌئة التحكٌ

 ة.وباللؽة اإلنجلٌزٌ

ال تخضع اتفاقٌة الترخٌص للمستخدم النهائً هذه لقواعد  8.3

تنازع القوانٌن الخاصة بأي والٌة قضائٌة أو التفاقٌة األمم المتحدة 

ٌُستبعد صراحة تطبٌق  المتعلقة بعقود البٌع الدولً للبضائع والتً 

 ا.أحكامه
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