
Novell® Open Workgroup Suite 
Novellاتفاقية ترخيص برامج 

ية. ية بعنا نك الرجاء قراءة هذه التفاق قة م كل من الشكال، مواف ستخدامه، بأي ش مج أو تنزيله أو ا تك لهذا البرنا عد تثبي  ي
 ل يجوز أما إذا لم تكن موافقOا على هذه الشروط، فل تقم بتحميل البرنامج أو تثبيته أو استخدامه. على شروط هذه التفاقية.

.Novellبيع البرنامج أو نقل ملكيته أو توزيعه إل بتصريح من شركة 

  هذه )والمشار إليها فيما بعد بـ "التفاقية"( اتفاقية قانونية مبرمة بينك )سواء� كنت كيان�اNovellتعتبر اتفاقية ترخيص برامج 
 منتج البرنامج المعرف في عنوان هذه  "(.Novell )والمشار إليها فيما بعد بـ "شركة .Novell, Incأم شخص�ا( وبين شركة 

 التفاقية والوسائط )إن وجدت( والوثائق المرفقة )والمشار إليها جميع�ا فيما بعد بـ "البرنامج"�( محمي بموجب قوانين حقوق
  والبلد الخرى، كما يخضع هذا البرنامج للشروط الواردة في.”(U.S)“الطبع والنشر والتفاقيات الخاصة بالوليات المتحدة 

 إذا لم تكن موافق�ا على شروط هذه التفاقية، فل تقم بتحميل البرنامج أو تثبيته أو استخدامه بأي شكل من  هذه التفاقية.
 هذا البرنامج الشكال، وإن أمكن قم بإعادة الحزمة غير المستخدمة بأكملها إلى البائع ومعها إيصال الشراء لسترجاع نقودك.

 إذا كان البرنامج عبارة عن إصدار تحديث أو دعم، يجب الحصول على ترخيص ساري للصدار مرخص لك وليس مباع�ا.
وعدد البرامج التي سيتم تحديثها حتى تتمكن من تثبيت أو استخدام إصدار التحديث أو الدعم.

 وقد يتضمن البرنامج، أو يtجمع في حزمة مع برامج أخرى مرخصة بموجب شروط مختلفة و/أو مرخصة عن طريق جهة
 ويخضع استخدام أية برامج مرفق بها اتفاقية ترخيص منفصلة لتفاقية الترخيص  .Novellأخرى غير شركة مtرخuصة 

 غير أن شركة  يمكنك استخدام أية برامج خاصة بجهات أخرى متوفرة مع البرنامج حسبما يتراءى لك.  المنفصلة هذه.
Novell.ليست مسئولة عن أية برامج أخرى، كما أنها لن تتحمل أية مسئولية قانونية عن استخدامك للبرامج الخرى 

الستخدام المرخص

  ترخيص�ا لبرنامج بالضافة إلىNovell Open Workgroup Suiteقد تتضمن المكونات الفردية لـ   .البرنامج التجاري
 في حالة وجود أي تعارض من أي نوع بين شروط هذه التفاقية وبين أي تراخيص إضافية للبرامج، تقدم  هذه التفاقية.

شروط هذه التفاقية على غيرها.

ترخيص المستخدم
 يقصد "بالمستخدم" كائن مستخدم في هيكل دليل واحد )أو طبقة كائن أخرى تحتوي على بيانات تمثل شخص�ا ما، مثل الكائنات

 التي تحتوي على معلومات بطاقة الئتمان أو أرقام التعريف الشخصية( ويمتلك )أ( الوصول أو حقوق الستخدام لي جزء
 من البرنامج، أو يمتلك )ب( الوصول أو حقوق الستخدام للمنتجات )الجهزة أو أجهزة الكمبيوتر أو البرامج( التي تدار

 وكائنات المستخدم )أو غيرها بواسطة البرنامج، وذلك بغض النظر عما إذا كان كائن المستخدم قد تم تعيينه لشخص أم لجهاز.
 أو ترتبط ببعضها عبر عدة/من طبقات الكائنات( الممثلة لنفس الشخص والتي ترتبط ببعضها البعض من خلل هيكل واحد و

 هياكل، تعد� "مستخدم�ا" واحد�ا.

 وينبغي على كل شخص يقوم إذا قمت بالحصول على ترخيص بالبرنامج لمستخدم، يجب الحصول على رخصة لكل مستخدم.
 بالوصول إلى البرنامج أو استخدامه أن يكون لديه كائن مستخدم واحد على القل معي�ن بشكل فريد لهذا الشخص ويقوم

 وبشرط موافقتك على المتطلبات السابقة وحصولك على رخصة لكل مستخدم، بالوصول للبرنامج بواسطة كائن المستخدم هذا.
 فإنه يtصرح لك استخدام عدد ل نهائي من نسخ البرنامج.

ترخيص الجهاز
 ( أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة سطح المكتب ومحطات العمل وأطراف التوصيل التي يتم من خللها1يقصد "بالجهاز" )

 ( أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة سطح المكتب ومحطات العمل وأطراف التوصيل التي يتم2تثبيت البرامج واستخدامها و)
من خللها الوصول إلى البرامج واستخدامها.



 وبشرط موافقتك على المتطلبات  إذا قمت بالحصول على ترخيص بالبرنامج لجهاز، يجب الحصول على رخصة لكل جهاز.
 السابقة وحصولك على رخصة لكل جهاز، فإنه يtصرح لك استخدام عدد ل نهائي من نسخ البرنامج.

 تسمح لك رخصة جهاز الحزمة باستخدام أي برنامج من البرامج المتوفرة في الحزمة بواسطة مستخدم واحد أو جهاز واحد
ا هو محدد أعله. حد أو جهاز كم مج لكثر من مستخدم وا مج الفردية الموجودة في حزمة البرا  ل يجوز فصل منتجات البرا

واحد.
 إذا كان البرنامج إصدار�ا تقييمي�ا، أو تم تقديمه لك بغرض التقييم، فإن ترخيص استخدامك للبرنامج سيقتصر  برنامج التقييم.

ا ستنتهي م امج، ك صلت على البرن ها ح تي بموجب يم وال ق�ا لشروط عرض التقي يم الداخلي وف شكل تام على أغراض التقي  ب
عد  مل عندئذ.90صلحيته ب امج عن الع قف البرن قد يتو امج( و ددها البرن ية فترة أخرى يح ثبيت )أو أ ا من الت  بمجرد   يوم�

 انقضاء فترة التقييم، يجب عليك التوقف عن استخدام البرنامج وإعادة أية إجراءات تم تنفيذها عن طريق البرنامج إلى حالتها
ا من النظام الخاص بك. امج تمام� عد فترة  الصلية وحذف البرن ستخدامه ب ية تمنع ا ية تعطيل تلقائ امج على آل  قد يحتوى البرن

قد الملفات أو نع ف ير أخرى لم اطي للنظام الخاص بك واتخاذ أي تداب سخ احتي يك إجراء ن جب عل من، ولذلك، ي ة من الز ن  معي
إن مسئولية استخدام البرنامج تقع بالكامل على عاتقك.  البيانات.

القيود

يص ستخدام الترخ كة   .قيود ا فظ شر نح لك صراحة.Novellتحت تي لم تم كل الحقوق ال  زيادة عدد( 1)  ول يجوز لك:   ب
 التصالت، التي يدعمها البرنامج والمرخصة لك، بأية وسيلة أي�ا كانت، أو دعم أكثر من اتصال أو مستخدم واحد من خلل

حد، أو ) صال وا ه صراحة� بموجب2ات حد المسموح ب كه إل وفق�ا لل ته أو ف امج أو إلغاء ترجم سية للبرن دسة العك  ( القيام بالهن
 ( تعديل البرنامج أو تبديله أو المشاركة فيه بالوقت أو تأجيره أو ترخيص أي من حقوقك الممنوحة3القانون المعمول به، أو )

 ( نقل ملكية البرنامج أو حقوق الترخيص الممنوحة لك بمقتضى هذه التفاقية كلي�ا4لك بموجب هذه التفاقية من الباطن، أو )
أو جزئي�ا.

 إذا كان ترخيص استخدامك للبرنامج خاص�ا بمجموعة من المنتجات، فل يسمح سوى لمستخدم واحد فقط  .تراخيص الحزمة
 ل يسمح ترخيص الحزمة باستخدام  باستخدام كافة المنتجات التي تتضمنها الحزمة )ما لم ينص البرنامج على خلف ذلك(.

.عدة مستخدمين لمنتجات فردية من الحزمة

  لهذا البرنامج، فإن كيانات حماية الترقية أوNovellإذا قمت بشراء حماية ترقية أو صيانة بموجب أحد برامج   .حماية الترقية
تي مج أو المنتجات ال ة من مكونات البرا ي ية أ ها ل تعطيك الحق في ترق امج ككل غير أن ية البرن سمح لك بترق قط ت  الصيانة ف

مة منتجات. امج مرخص�ا كحز دية إذا كان البرن مة فر اصة بحز ية منتجات خ امج أو أ ها البرن اية  يتضمن انك شراء حم  وبإمك
 المعمول بها تسمح بذلك.Novellترقية أو صيانة لمكونات فردية في البرنامج بشكل منفصل إذا كانت سياسات شركة 

ية يص الترق ية.  .ترخ مه لك كترق ية أو تم تقدي صدار ترق امج إ يك إذا كان البرن قسم التالي عل بق ال تج  ينط شير عبارة "المن  ت
 ل يسمح لك باستخدام البرنامج ما لم تكن المستخدم الوحيد والصلي والمعتمد  الصلي" إلى المنتج الذي أنت بصدد ترقيته.

 ( أن تكون قد حصلت على حق استخدام البرنامج ل لغرض آخر سوى1)  للمنتج الصلي بالضافة إلى تحقق الشروط التالية:
كة  فق سياسات شر امج و ه مع البرن ت تم ترقي هل لت ية والمؤ صورة قانون يه ب صلت عل صلي الذي ح تج ال ستبدال المن  Novellا

 ( وأن تكون قد قمت بتثبيت المنتج الصلي واستخدمته وفق�ا للبنود والشروط الواردة2السارية وقت حصولك على البرنامج، )
 ( وأن تكون وقت حصولك على المنتج الصلي قد حصلت على نسخة تامة وموثقة من3في اتفاقية الترخيص المعمول بها، )

 ( وأل تكون قد4المنتج الصلي، بما في ذلك كافة القراص وأدلة الستخدام، وليس مجرد قرص رئيسي أو قرص ترخيص؛ )
اجر أو موزع أو مستخدم آخر، ) ة من ت تج الصلي كبضاعة مستهلكة أو قمت بشرائه كبضاعة مستعمل  (5حصلت على المن

ء ستين ) عد انقضا تج الصلي نهائي�ا ب ستخدام المن امج؛ )60وأن تتوقف عن ا ثبيت البرن ا من ت تج6( يوم�  ( وأل تقوم ببيع المن
الصلي أو نقل ملكيته بأي شكل من الشكال.



 ينطبق القسم التالي عليك في حالة حصولك على البرنامج بغرض إضافة مستخدمين إضافيين أو ملقمات  .ترخيص الضافات
ما بعد "بالمنتج الساسي"(. يه في يه )والمشار إل ية إلى منتج سبق لك الحصول عل امج ما لم  إضاف  ل يسمح لك باستخدام البرن

 ( أن يكون لديك حق استخدام1)  تكن المستخدم الوحيد والصلي والمعتمد للمنتج الساسي بالضافة إلى تحقق الشروط التالية:
ية، ) يه بصورة قانون تج الساسي الذي حصلت عل ية للمن ين أو ملقمات إضاف امج وحدك لضافة مستخدمين إضافي  (2هذا البرن

افة ا في ذلك ك م تج الساسي، ب ة من المن ق امة وموث سخة ت تج الساسي قد حصلت على ن قت حصولك على المن  وأن تكون و
يص، ) سي أو قرص ترخ يس مجرد قرص رئي ستخدام، ول ساسي3القراص وأدلة ال تج ال صلت على المن  ( وأل تكون قد ح

كبضاعة مستهلكة أو قمت بشرائه كبضاعة مستعملة من تاجر أو موزع أو مستخدم آخر.

امج.Novellل يوجد أي التزام من جانب شركة   .الدعم دعم للبرن قديم ال د من المعلومات حول عروض   بت  للحصول على مزي
..http://www.novell.com/support، راجع الموقع Novellالدعم الحالية لدى شركة 

حقوق الملكية

 جميع حقوق الملكية والملكية الفعلية لكافة حقوق الملكية الفكرية في  ل يتم نقل حق الملكية أو الملكية الفعلية للبرنامج إليك.
ها شركة  فظ ب ية خاصة تحت سخ، هي ملك ية تعديلت أو ن ا في ذلك أ م امج، ب ها.Novellالبرن عة ل   و/أو الجهات المرخصة التاب

وإنما تحصل فقط على ترخيص باستخدام البرنامج.

الضمان المحدود

هاNovell )1( يوم�ا اعتبار�ا من تاريخ الشراء، تضمن شركة 90لمدة تسعين ) امج علي تم تسليم البرن ية وسائط ي  ( أن تخلو أ
  أوNovellإذا تم إرجاع العناصر المعيبة إلى   ( وأن يتوافق البرنامج بشكل تام مع الوثائق المرفقة به.2من أية عيوب مادية، )

فق خلل )Novellقمت بإعلم  ا من تاريخ الشراء، فلشركة 90 بعدم التوا جة عدمNovell( يوم� ما بمعال امة إ   حرية التصرف الت
 إساءة استخدام البرنامج بأي شكل من الشكال أو إجراء  التوافق أو إعادة رسوم الترخيص التي قمت بدفعها مقابل البرنامج.
 إن الضمان السابق ذكره هو تعويضك الوحيد والحصري  أية تعديلت غير مصرح بها عليه سيؤدي إلى إلغاء هذا الضمان.

ية. امج المقدم  ويقوم مقام كافة التعويضات الخرى، سواء� كانت صريحة أم ضمن  )ل ينطبق الضمان السابق ذكره على البرن
يقدم هذا البرنامج "بحالته الحالية" دون أي ضمانات من أي نوع.(  مجان�ا.

تي ة في البيئات الخطرة ال صل كم مت ه من خلل معدات تح ع ستخدامه أو توزي امج ل صنيع أو إعداد هذا البرن صميم أو ت تم ت  لم ي
صال أو التحكم أو ية أو أنظمة الت ية أو الملحة البحرية والجو ثل عمليات المنشآت النوو فشل م من وخالي من ال  تتطلب أداء آ
ها مباشرة إلى الوفاة أو امج ب شل البرن ستخدامات أخرى قد يؤدي ف سلحة أو في أي ا مة ال اشر للحياة أو أنظ دعم المب  معدات ال

الصابة أو إلى وقوع ضرر مادي أو بيئي جسيم.

يل. قط من أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغ نة ف فق مع أنواع معي امج متوا ية ضمانات لستخدامه مع  البرن امج أ  ول يقدم البرن
قة. فق من خلل التصال بشركة   النظمة غير المتواف د من المعلومات حول التوا ي نك الحصول على مز   أو منNovellويمك

التاجر.

 قد يتضمن البرنامج، أو يtجمع في حزمة مع أجهزة أو برامج أخرى مرخصة أو مباعة  .  Novell  المنتجات التي ل تخص شركة 
 ويتم توفير مثل هذه   ضمان�ا للمنتجات التي ل تخصها.Novellل تقدم شركة   .Novell أخرى غير مtرخuصةعن طريق جهة 

ساس ية "المنتجات على أ ها الحال كة   ".حالت خص شر تي ل ت دمة الضمان للمنتجات ال قديم خ تم ت هةNovellوي يق الج عن طر   
 المعمول به.مtرخuصة للمنتج وفق�ا لضمان الجهة المtرخuصة

 مسئوليتها عن أية وكافة الضمانات الضمنية بما في ذلك الضمانات Novell فيما عدا ما يحظره القانون، تخلي وتنفي شركة
ية للتسويق أو حقوق الملكية أو عدم النتهاك أو الملئمة لغرض معين.   مسئوليتها عن أيNovellتخلي شركة   الخاصة بالقابل

  ضمان�ا بأن هذا البرنامجNovellل تقدم شركة   ضمان أو تمثيل أو تعهد غير منصوص عليه صراحة� في هذا الضمان المحدود.
يل. امج أثناء التشغ اتك أو بعدم تعطل البرن نة  سيفي بمتطلب سمح بعض دوائر الختصاص القضائي ببعض الحالت المعي  ل ت

http://www.novell.com/support


 من إخلء المسئولية وتحديد المسئولية بالنسبة للضمانات، ولذلك فقد ل تنطبق بعض أجزاء حالت تحديد المسئولية المذكورة
يك. صل أيض�ا على حقوق أخرى تختلف من دولة  أعله عل ما يجوز أن تح نة، ك ق�ا معي حك هذا الضمان المحدود حقو  يمن

  لخرى.

حدود المسئولية القانونية

قة)أ(  سائر اللح مل   .الخ ها بأي حال منNovellلن تتح ها أو موظفي عة ل صة أو الشركات التاب uرخtأو أي من الجهات الم  
 الحوال أية مسئولية قانونية عن أية أضرار خاصة أو عارضة أو لحقة أو غير مباشرة أو ناتجة لحدوث ضرر أو اقتصادية
ضمن ذلك على سبيل المثال ل الحصر الخسارة في امج، ويت ستخدام البرن ستخدام أو عدم القدرة على ا شأ عن ا ية تن  أو جزائ

الرباح أو العمل أو البيانات، حتى وإن تم التحذير بإمكانية تحقق هذه الضرار.
تي ستتحملها   .الضرار المباشرة)ب(  ية ال ية الجمال سئولية القانون سببهاNovellلن تتعدى الم تي ت عن الضرار المباشرة ال   

  من المبلغ1.25للملكية أو للشخاص )سواء� كان ذلك في حالة واحدة أم سلسلة من الحالت( بأي حال من الحوال ما يعادل 
نه هذه الدعوى ]أو  امج الذي نشأت ع ير البرن امج مجان�ا[.50المدفوع نظ قيت البرن ي�ا إذا تل بق حالت   دولر�ا أمريك  لن تنط

صية. صابة الشخ طة بالوفاة أو ال سئولية المذكورة أعله على الدعاوى المرتب ديد الم سئولية وتح ستثناء الم سبة لدوائر  ا  وبالن
ية الواقعة على شركة  استثناء أو تحديد الضرار، فإن المسئولية القانون تي ل تسمح ب   ينبغي أنNovellالختصاص القضائي ال

تكون محدودة أو مقصورة إلى أقصى حد مسموح به لدى دوائر الختصاص القضائي هذه.

شروط عامة

تم إنهاؤها  .مدة الترخيص ية وي امج بصورة قانون ة سارية المفعول اعتبار�ا من تاريخ حصولك على البرن ي  تصبح هذه التفاق
 إذا حصلت على البرنامج بناء�ا على اشتراك، سينتهي الحق الخاص  .تلقائي�ا في حال قيامك بخرق أي¢ من الشروط الواردة بها

ها. اية مدة الشتراك المعمول ب امج بنه ستخدام البرن ية، أو مدة الشتراك المعمول  بك في امتلك أو ا  بمجرد إنهاء هذه التفاق
كة هم إلى شر سخه أو إعادت افة ن صلي وك امج ال يك التخلص من البرن جب عل ها، ي مة Novell ب امج من النظ  وحذف البرن

الخاصة بك.
 ينطبق قيد اختبار الداء المذكور في هذا الصدد عليك إذا كنت مطور برامج أو جهة مtرخuصة أو إذا كنت تقوم  .اختبار الداء

 ل يجوز لك نشر أي نتائج اختبار  بإجراء الختبارات على البرنامج بتوجيه من أو نيابة� عن مطور برامج أو جهة مtرخuصة.
  على أل يتم حجزهاNovellأداء للبرنامج أو الكشف عنها لي طرف آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبق�ا من شركة 

افس معها )والمشار  بصورة غير منطقية. امج أو تتن فها تلك الخاصة بالبرن  إذا كنت جهة مtرخuصة للمنتجات التي تشبه وظائ
 إليها فيما بعد "بالمنتجات المماثلة"( أو كنت تتصرف بالنيابة عن مثل هذه الجهة المtرخuصة، وكنت تقوم بنشر معلومات أداء

قيد، فإن شركة ها بما ينتهك هذا ال امج أو الكشف عن  ينبغي عندئذ¢ أن يtخو£ل لها حق إجراء اختبار الداء للمنتجات Novell البرن
تع بالصلحية أنك تتم ية ب قر بموجب هذه التفاق يك أن ت غي عل  المماثلة والكشف عن معلومات اختبار الداء ونشرها، كما ينب

حق لشركة ثل هذا ال نح م تي تؤهلك لم ية ترخيص المستخدمNovell ال  ، وذلك بغض النظر عن أي شيء نقيض�ا لذلك في اتفاق
الحصول عليها. Novell النهائي للمنتج المماثل، وذلك بالضافة إلى أي تعويضات أخرى يجوز لشركة

 ل يوجد في هذه التفاقية ما يقيد أو يحدد أو يؤثر بأي شكل من الشكال على أي حقوق  التعليمات البرمجية الصلية المفتوحة
صلية ية أ أية تعليمات برمج ما يتعلق ب ها في يص معمول ب ية تراخ جب أ ها بمو ضع إلي يك أو شروط قد تخ  لك أو التزامات عل

  مفتوحة يحتوي عليها البرنامج.
.Novellل يجوز نقل ملكية هذه التفاقية أو التنازل عن ملكيتها دون الحصول على موافقة كتابية مسبق�ا من شركة   .نقل الملكية

صاص القضائي ية دعوى  .القانون ودوائر الخت ية، وأ ية يوتاه بالوليات المتحدة المريك ين ول ية لقوان ضع هذه التفاق  تخ
ية صاص قضائي ذات صلحية بول ها دوائر اخت تي ب مة ال قط أمام المحك ها ف ية يجوز إقامت خص هذه التفاق ما ي قاضي في  للت

مة التجارة الحرة  يوتاه. بي أو منظ ضو في التحاد الورو ة هي دولة ع سي تك الرئي قر إقام يث م دتك ح انت بل كن إذا ك  ل
ها دوائر تي ب مة ال قط أمام المحك ها ف قاضي يجوز إقامت ية دعوى للت ين هذه البلدة وأ ية لقوان ستخضع هذه التفاق ية، ف  الوروب

اختصاص قضائي ذات صلحية بهذه البلدة فقط.
  ويجوز تعديلها فقط بموجب اتفاقية مكتوبةNovellتمثل هذه التفاقية التفهم والتفاق الكامل بينك وبين شركة   .التفاقية كاملة

مد مصرح له بذلك من شركة  بك ومن جانب ممثل معت ها من جان فق علي  وغير مسموح لي جهة مtرخuصة أو  .Novellمت



هد يل أو تع ية أو القيام بأي تمث ديل هذه التفاق ظف بتع خر أو مندوب مبيعات أو مو اجر أو بائع تجزئة أو بائع آ  موزع أو ت
  يختلف عن أو يضيف إلى بنود هذه التفاقية.

 ل يعتبر أي تنازل عن أي حق ممنوح بمقتضى هذه التفاقية ساري المفعول إل إذا كان كتابي�ا وموقع�ا عليه من قبل  .التنازل
 ول يعد أي تنازل عن أي حق سابق أو حاضر ينشأ عن  ممثل معتمد مصرح له بذلك من الطرف صاحب اللتزام القانوني.

أي خرق أو فشل في الداء تنازل� عن أي حق مستقبلي ينشأ عن هذه التفاقية.
 إذا كان أي نص من النصوص الواردة في هذه التفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فسيتم تفسير هذا  .استقللية النصوص

 النص أو تحديده أو تعديله أو فصله إذا لزم المر، وذلك للضرورة القصوى فقط، للتخلص من عدم الصلحية أو عدم القابلية
  للتنفيذ بينما ستظل نصوص هذه التفاقية سارية دون أي تأثير.

صدير صدير بالوليات المتحدة  .قيود الت بط الت ية لضوا ها هذه التفاق شتمل علي ية ت ية منتجات أو معلومات فن ضع أ قد تخ  و
ين التجارة في الدول الخرى. ية تراخيص  وقوان بة التصدير والحصول على أ فق الطرفان على المتثال لكافة لوائح مراق  ويت

ستيراد. صدير أو ال صدير أو إعادة الت بة لعمليات الت صنيفات مطلو صدير أو إعادة  أو ت فق الطرفان على عدم الت ما يت  ك
ظر ها ح ية أو مفروض علي ية دول إرهاب ية أو أ ية الحال صدير المريك ظر الت من قوائم ح صدير إلى الكيانات الموجودة ض  الت

ية. صدير المريك ين الت ه في قوان ي صوص عل ا هو من م سلمة لمجالت  تجاري ك ستخدام البضائع الم ين ا ظر على الطرف  يح
 الرجاء الرجوع إلى صفحة الويب التالية الخاصة  صناعة السلحة النووية أو الصواريخ أو البيولوجية الكيميائية المحظورة.

 الرجاء الرجوع إلى   من الوليات المتحدة.Novell قبل القيام بتصدير منتجات www.bis.doc.govبمكتب الصناعة والمن 
www.novell.com/info/exports/ للحصول على مزيد من المعلومات حول تصدير برامج Novell.  وسوف تقوم شركة 

Novell.ند الطلب ها ع اصة بالقيود المعمول ب ير المعلومات الخ كة    بتوف مل شر مع ذلك، لن تتح ية Novellو ما أ سئولية في  م
يتعلق بفشلك في الحصول على أي موافقات لزمة لعملية التصدير.

مة الوليات المتحدة مة الوليات المتحدة للقيود  .الحقوق المقيدة لحكو سطة حكو صاح بوا سخ أو الف ستخدام أو الن ضع ال  يخ
FARالواردة في  يو 52.227-14  حل 1987 )يون تي حلت م يو III( ال FAR(، أو 1987 )يون يو 52.227-19   (، أو1987 )يون

DFARS 252.227-7013 )b( )3) مبر طبيق.1995 )نوف حل الت ع هو شركة  (، أو الفقرات الخرى م صن tهد/الم  المتع
Novell 1800 الكائنة في South Novell Place, Provo, Utah 84606.

تم استبعاد تطبيق اتفاقية المم المتحدة لعقود البيع الدولية للبضائع صراحة.  .بنود أخرى

. كافة الحقوق محفوظة.Novell شركة 2006 - 2000، 1993 ©
(040606)
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