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 Novell برامج ترخيص اتفاقية

  
یعد تثبيتك لهذا البرنامج أو استخدامك إیاه،  .یرجى قراءة هذه االتفاقية بعنایة

أما إذا لم   .بأي شكل من األشكال، موافقة منك على االلتزام ببنود هذه االتفاقية
  .و تثبيته أو استخدامهتكن موافًقا على هذه الشروط، فال تقم بتحميل البرنامج أ

ال یجوز بيع البرنامج أو نقل ملكيته أو توزیعه إال بموجب تصریح من شرآة 
Novell.  

  
") االتفاقية" والمشار إليها فيما بعد بـ( هذه Novellتعتبر اتفاقية ترخيص برامج 

 .Novell, Incوبين شرآة ) سواًء آنت آياًنا أم شخًصا( اتفاقية قانونية بينك
منتج البرنامج المعّرف في عنوان   ").Novellشرآة " ار إليها فيما بعد بـوالمش(

والمشار إليها جميًعا فيما (والوثائق المرفقة ) إن وجدت(هذه االتفاقية والوسائط 
محمي بموجب قوانين حقوق النسخ واالتفاقيات الخاصة ) ً"البرنامج"بعد بـ 

، آما یخضع هذا البرنامج للشروط والبلدان األخرى )”.U.S“(بالوالیات المتحدة 
فإذا لم تكن موافًقا على شروط هذه االتفاقية، فال تقم   .الواردة في هذه االتفاقية

بتحميل البرنامج أو تثبيته أو استخدامه بأي شكل من األشكال، وإن أمكن قم بإعادة 
  .قودكالحزمة غير المستخدمة بأآملها إلى البائع ومعها إیصال الشراء السترجاع ن

  .هذا البرنامج مرخص لك وليس مباًعا
  

وقد یتضمن البرنامج، أو ُیجمع في حزمة مع برامج أخرى مرخصة بناًء على 
Novellأخرى غير شرآة ُمرخِّصة أو مرخصة عن طریق جهة /شروط أخرى و

ویخضع استخدام أیة برامج مرفق بها اتفاقية ترخيص منفصلة التفاقية   .
یمكنك استخدام أیة برامج خاصة بجهات أخرى متوفرة   .هالترخيص المنفصلة هذ

ليست مسؤولة عن أیة  Novellغير أن شرآة   .مع البرنامج حسبما یتراءى لك
برامج من جهات أخرى، آما أنها لن تتحمل أیة مسؤولية قانونية عن استخدامك 

  .للبرامج من جهات األخرى
  

المضمن مع  )SUSE Linux Enterprise Server (SLESإن المنتج 
معظم   .نظام تشغيل نمطي SLESویعد   .Novellالبرنامج هو عمل جماعي لـ 

المكونات تعتبر حزم شفرة أصلية مفتوحة وتم تطویرها بشكل مستقل ومرفق معها 
یتم تعریف حقوق الترخيص الخاص بك فيما یتعلق   .شروط ترخيص منفصلة

نفصلة باستخدام تلك الشروط؛ ال بالمكونات الفردیة المرفقة مع شروط ترخيص م
یوجد في هذه االتفاقية ما ینبغي أن یقيد أو یحدد أو یؤثر بأي شكل من األشكال 

على أیة حقوق لك أو التزامات عليك أو شروط قد تخضع إليها بموجب أیة 
في حين یمكن أن تسمح لك شروط الترخيص بتوزیع   . تراخيص معمول بها

على سبيل  (Novell لك استخدام أي عالمات خاصة بـ المكّون، إال أنه ال یجوز
في توزیع المكّون، سواء آان المكّون یحتوي على عالمات خاصة بـ ) المثال و 

Novell ال أم.  
  

  المرخص االستخدام
  

  .التجاري البرنامج
  

أو طبقة آائن أخرى ( آائن مستخدم في هيكل دليل واحد" بالمستخدم" یقصد
ل شخًصا ما، مثل الكائنات التي تحتوي على معلومات تحتوي على بيانات تمث

الوصول أو حقوق ) أ( ویمتلك) بطاقة االئتمان أو أرقام التعریف الشخصية
الوصول أو حقوق االستخدام ) ب( االستخدام ألي جزء من البرنامج، أو یمتلك



ج، التي تدار بواسطة البرنام) األجهزة أو جهاز الكمبيوتر أو البرامج( للمنتجات
 .وذلك بغض النظر عما إذا آان آائن المستخدم قد تم تعيينه لشخص أم لجهاز

الممثلة لنفس الشخص والتي ) أو غيرها من طبقات الكائنات(وآائنات المستخدم 
أو ترتبط ببعضها عبر عدة هياآل، /ترتبط ببعضها البعض من خالل هيكل واحد و

  .واحًدا" مستخدًما"تعّد 
  

وینبغي على آل شخص  ".مستخدم"  ترخيص مستخدم لكلوینبغي أن تحصل على
یمكنه الوصول إلى البرنامج أو استخدامه أن یتوفر لدیه آائن مستخدم واحد على 
  .األقل معّين بشكل فرید لهذا الشخص ویصل للبرنامج بواسطة آائن المستخدم هذا

  
عدد ال وعلى فرض موافقتك على المتطلبات السابقة؛ فإنه ُيصرح لك باستخدام 

    .نهائي من نسخ البرنامج
  

Novell eDirectory™.   تعادل آمية التراخيص الخاصة ببرنامجNovell 
eDirectory  والموجودة ضمن تراخيص برنامجNovell GroupWise 7.0  التي حصلت

آمية التراخيص التي حصلت عليها ) 1(عليها بشكل قانوني، القيمة األآبر من 
مستخدم لكل  250,000) 2(، أو Novell GroupWise 7.0بشكل قانوني لبرنامج 

المذآورة أعاله غير قابلة للترقية وتخضع  Novell eDirectoryتراخيص  .آيان/شرآة
  .Novell eDirectoryالتفاقية الترخيص المرفقة ببرنامج 

  
SLES – تم ترخيص المنتج   .إصدار مجمعNovell SUSE Linux Enterprise 

Server ك فقط فيما یتعلق ببرنامج الستخدامNovell GroupWise 7.0.   الرجاء مراجعة
للحصول على حقوق الترخيص الخاصة  SLESاتفاقية الترخيص المرافقة لبرنامج 

  .بك
  

إذا آان البرنامج إصداًرا تقييمًيا، أو تم تقدیمه لك بغرض التقييم،   .برنامج التقييم
ل تام على أغراض التقييم الداخلي فإن ترخيص استخدامك للبرنامج سيقتصر بشك

وفًقا لشروط عرض التقييم والتي بموجبها تلقيت البرنامج، آما ستنتهي صالحيته 
وقد یتوقف ) أو أیة فترة أخرى یحددها البرنامج(یوًما من التثبيت  90بعد 

حال انقضاء فترة التقييم، یتعين عليك التوقف عن   .البرنامج عن العمل عندئذ
برنامج وإعادة أیة إجراءات تم أداؤها عن طریق البرنامج إلى حالتها استخدام ال

قد یحتوى البرنامج على   .األصلية وحذف البرنامج تماًما من النظام الخاص بك
آلية تعطيل تلقائية تمنع استخدامه بعد فترة معينة من الزمن، ولذلك، یجب عليك 

ات أخرى لمنع أي فقد إجراء نسخ احتياطي للنظام الخاص بك واتخاذ إجراء
  .إن مسؤولية استخدام البرنامج تقع آليًة على عاتقك  .للملفات أو البيانات

  
  القيود

  
بكل الحقوق التي لم تمنح لك  Novellتحتفظ شرآة   .قيود استخدام الترخيص

زیادة عدد االتصاالت، التي یدعمها البرنامج ) 1(  :وال یجوز لك  .صراحة
يلة أًیا آانت، أو دعم أآثر من اتصال أو مستخدم واحد من والمرخصة لك، بأیة وس
القيام بالهندسة العكسية للبرنامج أو إلغاء ترجمته أو ) 2(خالل اتصال واحد؛ أو 

تعدیل ) 3(فكه إال وفًقا للحد المسموح به صراحًة بموجب القانون المعمول به؛ أو 
ه أو ترخيص أي من حقوقك البرنامج أو تبدیله أو المشارآة فيه بالوقت أو تأجير
نقل ملكية البرنامج أو ) 4(الممنوحة لك بموجب هذه االتفاقية من الباطن؛ أو 



  .حقوق الترخيص الممنوحة لك بمقتضى هذه االتفاقية آلًيا أو جزئًيا
  

إذا آان ترخيص استخدامك للبرنامج خاًصا بحزمة المنتجات،   .تراخيص الحزمة
قط باستخدام آافة المنتجات التي تتضمنها الحزمة فال یسمح سوى لمستخدم واحد ف

ال یسمح ترخيص الحزمة باستخدام عدة   ).ما لم ینص البرنامج على خالف ذلك(
  .مستخدمين لمنتجات فردیة من الحزمة

  
 Novellإذا قمت بشراء حمایة ترقية أو صيانة بموجب أحد برامج   .حمایة الترقية

 الترقية أو الصيانة فقط تسمح لك بترقية البرنامج لهذا البرنامج، فإن آيانات حمایة
آكل غير أنها ال تعطيك الحق في ترقية أیة من مكونات البرامج أو المنتجات التي 
یتضمنها البرنامج أو أیة منتجات خاصة بحزمة فردیة إذا آان البرنامج مرخًصا 

یة في وبإمكانك شراء حمایة ترقية أو صيانة لمكونات فرد  .آحزمة منتجات
  .المعمول بها تسمح بذلك Novellالبرنامج بشكل منفصل إذا آانت سياسات شرآة 

  
ینطبق القسم التالي عليك في حالة ما إذا آان البرنامج إصدار   .ترخيص الترقية

إلى المنتج الذي أنت " المنتج األصلي"تشير عبارة   .ترقية أو تم تقدیمه لك آترقية
استخدام البرنامج ما لم تكن المستخدم الوحيد ال یسمح لك ب  .بصدد ترقيته

أن تكون قد ) 1(  :واألصلي والمعتمد للمنتج األصلي وتحقق الشروط التالية
حصلت على حق استخدام البرنامج ال لغرض آخر سوى استبدال المنتج األصلي 

الذي حصلت عليه بصورة قانونية والمؤهل لتتم ترقيته مع البرنامج وفق سياسات 
وأن تكون قد قمت بتثبيت ) 2(الساریة وقت حصولك على البرنامج؛  Novellشرآة 

المنتج األصلي واستخدمته وفًقا للبنود والشروط الواردة في اتفاقية الترخيص 
وأن تكون وقت حصولك على المنتج األصلي قد حصلت على ) 3(المعمول بها؛ 

ألقراص والكتيبات، نسخة تامة وموثقة من المنتج األصلي، بما في ذلك آافة ا
وأال تكون قد حصلت على ) 4(وليس مجرد قرص رئيسي أو قرص ترخيص؛ 

المنتج األصلي آبضاعة مستهلكة أو قمت بشرائه آبضاعة مستعملة من تاجر أو 
وأن تتوقف عن استخدام المنتج األصلي نهائًيا بعد ) 5(موزع أو مستخدم آخر؛ 

وأال تقوم ببيع المنتج األصلي أو ) 6( یوًما من تثبيت البرنامج؛) 60(مضي ستين 
  .نقل ملكيته بأي شكل من األشكال

  
ینطبق القسم التالي عليك في حالة حصولك على البرنامج   .ترخيص اإلضافات

بغرض إضافة مستخدمين إضافيين أو ملقمات إضافية إلى منتج سبق لك الحصول 
 یسمح لك باستخدام البرنامج ال  ").بالمنتج األساسي"والمشار إليه فيما بعد (عليه 

ما لم تكن المستخدم الوحيد واألصلي والمعتمد للمنتج األساسي وتحقق الشروط 
أن تكون قد حصلت على حق استخدام البرنامج ال لغرض آخر سوى ) 1(  :التالية

إضافة مستخدمين إضافيين أو ملقمات إضافية إلى المنتج األساسي الذي حصلت 
وأن تكون وقت حصولك على المنتج األساسي قد ) 2( عليه بصورة قانونية؛

حصلت على نسخة آاملة ومصادقة من المنتج األساسي، بما فيها آافة األقراص 
وأال تكون قد ) 3(والكتيبات، وليس مجرد قرص رئيسي أو قرص ترخيص؛ 

حصلت على المنتج األساسي آبضاعة مستهلكة أو قمت بشرائه آبضاعة مستعملة 
  .موزع أو مستخدم نهائي آخرمن تاجر أو 

  
لمزید   .بتقدیم الدعم للبرنامج Novellال یوجد ثمة التزام من جانب شرآة   .الدعم

، راجع الموقع Novellمن المعلومات حول عروض الدعم الحالية لدى شرآة 
com.novell.support://http.  



  
  الملكية حقوق

  
جميع حقوق الملكية   .یتم نقل حق الملكية أو الملكية الفعلية للبرنامج إليكال 

والملكية الفعلية لكافة حقوق الملكية الفكریة في البرنامج، بما في ذلك أیة تعدیالت 
أو الجهات المرخصة التابعة /و Novellأو نسخ، هي ملكية خاصة تحتفظ بها شرآة 

  .استخدام البرنامجوإنما تحصل فقط على ترخيص ب  .لها
  

  المحدود الضمان
  

) Novell (1یوًما اعتباًرا من تاریخ الشراء، تضمن شرآة ) 90( لمدة تسعين
وأن یمتثل ) 2( أن تخلو أیة وسائط یتم تسليم البرنامج عليها من أیة عيوب مادیة،

 Novellإذا تم إرجاع العناصر المعيبة إلى   .البرنامج بشكل تام للوثائق المرفقة به
یوًما من تاریخ الشراء، فلشرآة ) 90(بعدم التوافق خالل  Novellأو قمت بإعالم 

Novell  حریة التصرف التامة إما بمعالجة عدم التوافق أو إعادة رسوم الترخيص
یترتب على إساءة استخدام البرنامج بأي شكل   .التي قمت بدفعها مقابل البرنامج

إن   .ير مصرح بها عليه بطالن هذا الضمانمن األشكال أو إجراء أیة تعدیالت غ
الضمان السابق ذآره هو تعویضك الوحيد والحصري ویقوم مقام آافة التعویضات 

ال ینطبق الضمان السابق ذآره على (  .األخرى، سواًء آانت صریحة أم ضمنية
ود دون وج" بحالتها الحالية"فمثل هذه البرامج یتم تقدیمها   .البرنامج المقدم مجاًنا

  .)ثمة ضمان من أي نوع
  
 معدات بواسطة التوزیع أو لالستخدام تهيئته أو تصنيعه أو البرنامج تصميم یتم لم

 تلك مثل لألعطال، مقاوًما أداًء تتطلب خطرة بيئات في اإلنترنت عبر تحكم
 أو االتصاالت أو الجویة المالحة أنظمة أو النوویة المنشآت لتشغيل الالزمة
 من غيرها أو التسّلح، أنظمة أو المباشرة، الحياة دعم أجهزة وأ التحكم، أنظمة

 إصابة حدوث أو الوفاة إلى مباشًرة فيها البرنامج فشل یؤدي قد التي االستخدامات
  .بالغة بيئية أو مادیة أضرار وقوع أو شخصية

  
وال   .البرنامج متوافق مع أنواع معينة فقط من أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل

ویمكنك   .م البرنامج أیة ضمانات الستخدامه مع األنظمة غير المتوافقةیقد
  .أو من التاجر Novellالحصول على مزید من المعلومات حول التوافق من شرآة 

  
قد یتضمن البرنامج أجهزة أو برامج   .Novellالمنتجات التي ال تخص شرآة 

هة مرخصة أخرى مرخصة أو مباعة أو ُیجمع في حزمة معها عن طریق ج
ویتم   .المنتجات التي ال تخصها Novellال تضمن شرآة   .Novellأخرى غير شرآة 

ویتم تقدیم خدمات الضمان   ".حالتها الحالية"توفير مثل هذه المنتجات على أساس 
عن طریق جهة مرخصة المنتج وفًقا لضمان  Novellللمنتجات التي ال تخص شرآة 

  . المعمول بهُمرخِّصةالجهة ال
  

مسؤوليتها عن أیة وآافة  Novell فيما عدا ما یحظره القانون، تخلي وتنفي شرآة
الضمانات الضمنية بما في ذلك الضمانات الخاصة بالقابلية للتسویق أو حقوق 

مسؤوليتها  Novellتخلي شرآة   .الملكية أو عدم االنتهاك أو المالئمة لغرض معين
 عليه صراحًة في هذا الضمان عن أي ضمان أو تمثيل أو تعهد غير منصوص

تلبية البرنامج لمتطلباتك أو عدم تعطل البرنامج  Novellال تضمن شرآة   .المحدود
ال تسمح بعض دوائر االختصاص القضائي ببعض الحاالت المعينة   .أثناء التشغيل

من إخالء المسؤولية وتحدید المسؤولية بالنسبة للضمانات، ولذلك فقد ال تنطبق 



یمنحك هذا الضمان   .ء حاالت تحدید المسؤولية سالفة الذآر عليكبعض أجزا
المحدود حقوًقا معينة، آما یجوز أن تحصل أیًضا على حقوق أخرى تختلف من 

    .دولة ألخرى
  

  القانونية المسؤولية حدود
  
أو أي من الجهات الُمرخِّصة أو الشرآات  Novellلن تتحمل   .الخسائر الالحقة) أ(

 أو موظفوها بأیة حال من األحوال أیة مسؤولية قانونية عن أیة أضرار التابعة لها
خاصة أو عارضة أو الحقة أو غير مباشرة أو ناتجة عن حدوث ضرر أو 

اقتصادیة أو جزائية تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام البرنامج، 
 العمل أو ویتضمن ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الخسارة في األرباح أو

  .البيانات، حتى وإن تم اإلخطار بإمكانية تحقق هذه األضرار
لن تتعدى المسئولية القانونية اإلجمالية التي ستتحملها   .األضرار المباشرة)  ب(

Novell  سواًء آان ذلك (عن األضرار المباشرة التي تسببها للملكية أو لألشخاص
من  1.25ال من األحوال ما یعادل بأي ح) في حالة واحدة أم سلسلة من الحاالت

دوالًرا أمریكًيا  50أو [المبلغ المدفوع في البرنامج الذي نشأت عنه هذه الدعوى 
لن تنطبق حاالت استثناء المسؤولية وتحدید المسؤولية   ].إذا تلقيت البرنامج مجاًنا

سبة وبالن  .المذآورة أعاله على الدعاوى المرتبطة بالوفاة أو اإلصابة الشخصية
لدوائر االختصاص القضائي التي ال تسمح باستثناء أو تحدید األضرار، فإن 

ینبغي أن تكون محدودة أو مقصورة  Novellالمسؤولية القانونية الواقعة على شرآة 
  .إلى أقصى حد مسموح به لدى هذه المحاآم القضائية

  
  عامة شروط

  
باًرا من تاریخ حصولك تصبح هذه االتفاقية ساریة المفعول اعت  .مدة الترخيص

على البرنامج بصورة قانونية ویتم إنهاؤها تلقائًيا في حال قيامك بخرق أٍي من 
یتعين عليك التخلص من البرنامج   .حال إنهاء هذه االتفاقية  .الشروط الواردة بها

وحذف البرنامج من األجهزة  Novell األصلي وآل نسخه أو إعادتهما إلى شرآة
  .الخاصة بك

ینطبق قيد اختبار األداء المذآور في هذا الصدد عليك في حالة ما   .ار األداءاختب
إذا آنت مطور برامج أو جهة ُمرخِّصة أو إذا آنت تقوم بإجراء االختبارات على 

ال یجوز لك   .البرنامج بتوجيه من أو نيابًة عن مطور برامج أو جهة ُمرخِّصة
لكشف عنها ألي طرف آخر دون الحصول نشر أي نتائج اختبار أداء للبرنامج أو ا

على أال یتم حجزها بصورة غير  Novellعلى موافقة آتابية مسبًقا من شرآة 
إذا آنت جهة ُمرخِّصة للمنتجات التي تشبه وظائفها تلك الخاصة   .منطقية

أو آنت ") بالمنتجات المماثلة"والمشار إليها فيما بعد (بالبرنامج أو تتنافس معها 
نيابة عن مثل هذه الجهة الُمرخِّصة، وآنت تقوم بنشر معلومات أداء تتصرف بال

ینبغي عندئٍذ أن  Novell البرنامج أو الكشف عنها بما ینتهك هذا القيد، فإن شرآة
ُیخوَّل لها حق إجراء اختبار األداء للمنتجات المماثلة والكشف عن معلومات 

وجب هذه االتفاقية بأنك تتمتع اختبار األداء ونشرها، آما ینبغي عليك أن تقر بم
، وذلك بغض النظر عن Novell بالصالحية التي تؤهلك لمنح مثل هذا الحق لشرآة

أي شيء نقيًضا لذلك في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي للمنتج المماثل، وذلك 
  .الحصول عليها Novell باإلضافة إلى أي تعویضات أخرى یجوز لشرآة

ال یوجد في هذه االتفاقية ما ینبغي أن یقيد أو یحدد أو   .حةالشفرة األصلية المفتو
یؤثر بأي شكل من األشكال على أیة حقوق لك أو التزامات عليك أو شروط قد 

تخضع إليها بموجب أیة تراخيص معمول بها للشفرة األصلية المفتوحة فيما یتعلق 
    .بأیة شفرة أصلية مفتوحة یحتوي عليها البرنامج



ال یجوز نقل ملكية هذه االتفاقية أو التنازل عن ملكيتها دون الحصول   .ةنقل الملكي
  .Novellعلى موافقة آتابية مسبًقا من شرآة 
تخضع هذه االتفاقية لقوانين والیة یوتاه   .القانون ودوائر االختصاص القضائي

ز بالوالیات المتحدة األمریكية، وأیة دعوى للتقاضي فيما یخص هذه االتفاقية یجو
رفعها فقط أمام المحكمة التي بها دوائر اختصاص قضائي ذات صالحية بوالیة 

لكن إذا آانت بلدك حيث مقر إقامتك الرئيسية هي دولة عضو في االتحاد   .یوتاه
األوروبي أو منظمة التجارة الحرة األوروبية، فستخضع هذه االتفاقية لقوانين هذا 

 أمام المحكمة التي بها دوائر اختصاص البلد وأیة دعوى للتقاضي یجوز تقدیمها
  .قضائي ذات صالحية بهذا البلد فقط

إن آانت قابلة (اإلضافات /تحدد هذه االتفاقية واتفاقية الترقية  .االتفاقية آاملة
ویجوز تعدیلها فقط آتابًيا  Novellمجمل االتفاق والعقد بينك وبين شرآة ) للتطبيق

وغير مسموح ألي جهة ُمرخِّصة أو   .طرفينعلى أن یتم توقيعها من قبل آال ال
موزع أو تاجر أو بائع تجزئة أو بائع آخر أو مندوب مبيعات أو موظف بتعدیل 

هذه االتفاقية أو القيام بأي تمثيل أو تعهد یختلف عن أو یضيف إلى بنود هذه 
    .االتفاقية
ة ساري ال یعتبر أي تنازل عن أي حق ممنوح بمقتضى هذه االتفاقي  .التنازل

المفعول إال إذا آان آتابًيا وموقًعا عليه من قبل ممثل معتمد مصرح له بذلك من 
وال یعد أي تنازل عن أي حق سابق أو حاضر   .الطرف صاحب االلتزام القانوني

ینشأ عن أي خرق أو فشل في األداء تنازًال عن أي حق مستقبلي ینشأ عن هذه 
  .االتفاقية

ان أي نص من النصوص الواردة في هذه االتفاقية غير إذا آ  .استقاللية النصوص
صالح أو غير قابل للتنفيذ، فسيتم تفسير هذا النص أو تحدیده أو تعدیله أو فصله إذا 

لزم األمر، وذلك للضرورة القصوى فقط، للتخلص من عدم الصالحية أو عدم 
    .يرالقابلية للتنفيذ بينما ستظل نصوص هذه االتفاقية ساریة دون أي تأث

وقد تخضع أیة منتجات أو معلومات فنية تشتمل عليها هذه االتفاقية   .قيود التصدیر
ویتفق   .لضوابط التصدیر بالوالیات المتحدة وقوانين التجارة في الدول األخرى

الطرفان على االمتثال لكافة لوائح مراقبة التصدیر والحصول على أیة تراخيص 
آما یتفق   .صدیر أو إعادة التصدیر أو االستيرادأو تصنيفات مطلوبة لعمليات الت

الطرفان على عدم التصدیر أو إعادة التصدیر إلى الكيانات الموجودة ضمن قوائم 
حظر التصدیر األمریكية الحالية أو أیة دول إرهابية أو مفروض عليها حظر 

یحظر على   .تجاري آما هو منصوص عليه في قوانين التصدیر األمریكية
ن استخدام البضائع المسلمة في مجاالت صناعة األسلحة النوویة أو الطرفي

ُیرجى الرجوع إلى صفحة الویب   .الصواریخ أو البيولوجية الكيميائية المحظورة
قبل القيام بتصدیر  gov.doc.bis.wwwالتالية الخاصة بمكتب الصناعة واألمن 

آما ُیرجى الرجوع إلى   .من الوالیات المتحدة Novellمنتجات 
exports/info/com.novell.www/  لمزید من المعلومات حول تصدیر برامج

Novell.   وسوف تقوم شرآةNovell  بتوفير المعلومات الخاصة حول القيود المعمول
مسؤولية فيما یتعلق بفشلك أیة  Novell، فلن تتحمل شرآة ومع ذلك  .بها عند الطلب

  .في الحصول على أیة موافقات الزمة لعملية التصدیر
یخضع االستخدام أو النسخ أو اإلفصاح   .الحقوق المقيدة لحكومة الوالیات المتحدة

یونيو  (FAR 52.227-14بواسطة حكومة الوالیات المتحدة للقيود الواردة في 
1987یونيو  (FAR 52.227-19، أو )1987یونيو  (III حلت محل التي) 1987

، أو الفقرات األخرى محل )1995نوفمبر  ()DFARS 252.227-7013 (b) (3، أو )
 ,South Novell Place 1800الكائنة في  Novellالُمصنع هو شرآة /المتعهد  .التطبيق

Provo, Utah 84606.  
ة األمم المتحدة لعقود البيع الدولية للبضائع تم استبعاد تطبيق اتفاقي  .بنود أخرى
  .صراحة
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