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This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Arabic. It was not published by 
the Free Software Foundation، and does not legally state the distribution terms for software that uses the 
GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However، we hope that this 
translation will help Arabic speakers understand the GNU GPL better.

GNU General(هححذه ترجمححة غيححر رسححمية لرخصححة غنححو لعامحة الشححعب   Public  License( .ّيححة  لححم تقححم مؤسسححة إلححى العرب
ّين قاكنوُي، ول البرمجيات الحرة بنشر هذا المستند، ِ ًاع ّي ّيٍة تستخدم أاحكام كن  –فقط النص)GNU GPL(غنو جي بي إل  توزيع برمج

ّية يقوم بذلك.  ّية ن ب، كنتمنى أن هذه الترجمة ستساعد الناطقيمع ذلكاألطصلي بالكنكليز .لفهٍم أفضل لحغنو جي بي إفي العرب

2007 حزيران (يونيو) 29، 3 الدصدار "غنو لعامة الشعب"رخصة 
>/http://fsf.org، المتحدة. <1 "مؤسسة البرمجيات الحرة"2007احقوق التأليف والنشر © 

َّية من مستند هذه الرخصة، ُيسَم ح للجميع ب َلغيَر أَّن َنسِخ وتوزيِع كنسٍخ احرف  غير مسموح.هتعدي

تمهيد

برمجيات وأكنواع أخرى من األعمال.للاحرة   2"احقوٍق متروكة" ُخصةهي رإن "رخصة غنو لعامة الشعب" 

ّيحة أخحرىال معظم تراخيَصإن   إَّنمشحاركة وتغييحر األعمحال. علحى النقيحض، فحي  احريتحك لتزيحَل، مصحممٌة 3برمجيحات وأعمحاٍل إجرائ
ّيححر تهححِد ف لضححمانرخصححة غنححو لعامحة الشححعب" " امجكاّفححة احريتححك لتشححارك وتغ   احححرة لكححلً برمجيححةبقححائه، لضححمان 4 إطصححدارات بركنح

ًا ُ إكنهحا ت؛برمجياتنححا كنستخدم "رخصة غنو لعامة الشحعب" لمعظححم مؤسسة البرمجيات الحرة،مستخدميه. كنحن،  ّبح ق أيضح  أيى لحعط
ُأطصدر بهذه الطريقة من قبل مؤلفيه.  ًا.َبرامجكعلى  تطبيقها يمكنكعمل آخر   أيض

ّكححد مححن أكنححه لححديكتراخيصنا. إن "ِسعرليس لو ٍ، كنحن كنشير لحرية5عندما كنتكلم عن البرمجيات الحرة   لعامة الشححعب" مصححممة للتأ
ًا من برمجية احرة (وتفرض عليها ثمنا إ  أو يمكنححك 6 الَمصححَدريالححبرمجيَنححّص ال تحصل علىمن أكنك و أردت)، نالحرية لتوّزع كنسخ

ّير البرمجية أو تستخدم أجزاء منها في برامج احرة جديدة، ومحن أكنحك وذلك إن أردته،  َلحممن أكنه يمكنك أن تغ  القيححام أكنحه يمكنحك تع
هذه األمور.ب

 قمححتلذلك، لديك مسؤوليات معينة إذا و عنها. مطالبتك بالتنازل عليك أو كنكراكنهامنع الخرين من للحماية احقوقك، كنحن بحاجة 
 احرية الخرين.ااحترام عليها: مسؤوليات التعديل من برمجية أوٍكنسخبتوزيع 

ًل فإذا قمَت  َأجر، ً من بركنامٍج مماثل، سواءٍكنسخبتوزيع مث ًا أو لقاء    الححتياتكنفححس الحريحح 7تلِّقين أن تنقل إلى الميجبف أكان مجاكن
َّكد عليك تها. يجب تلقي ًا يتلقونمن أن تتأ  ُتظِهححر لهححم ويجححب عليححَك أن . الَمصححَدريالبرمجيَنّص اليمكن أن يتلقوا  أو أكنهم هم أيض
 احقوقهم.يعرفوا كي األاحكامهذه 

1Free Software Foundation
ًا لمفهححوم "2 م مححن أَّن كلمححة "Copyleft"الحقوق المتروكة" هي الترجمة المقبولة احالي  " ل تحمححل معنححى "الححترك" فححيleft" العححام، علححى الرغح

". Copyright" في "Rightالمفهوم العام بالكنكليزية وإكنما هي تحمل معنى "اليسار" كتلعب لفظي على كلمة "
َتخَدمة في هذا المستند مرّخصة بموجب "هذه الرخصة" وتدعى "3 ".GNU FreeFontعلى سبيل المثال، فإن كافة الخطوط المس
َتخِدم األخيرة كنايًة عنProgramأسَتخدم في هذه الترجمة كلمة بركنامج كنايًة عن بركنامج احاسوبي (4 ّيات"، وأس  ) وجمعها "برامج" وليس "برمج

.(والحاشية الّسابقة مثاٌل آَخر)كما في عبارة "مجال برمجيات الحاسب"، على سبيل المثال المفهوم األشَمل 
5Free Software
َتخدمه بركنامج "جامع" (Source Code"النص البرمجي المصدري" (6  ) (مع الختل فInterpreter) أو ُمفِّسر (Compiler) الذي هو عادًة ما يس

ُتقرأ من قبل الكنسان. بين الجامع والمفسر) لكنتاج بركنامج، ويكون عادًة بلغة برمجية 
ّية.7 المستفيدين - الحاطصلين على كنسخة من البرمج

http://fsf.org/


خطوتين:من خلل يحمون احقوقك  8غنو جي بي إل" رخصة "يستخدمونالمطِّورون الذين 

 ع و/أويتوزو/أو " ماكِنحيك اِلذن القاكنوكني لنسخ ة) يقدمون لك هذه "الرخص2البرمجية، و (على نشر التأليف وال احقوق يفِروضون) 1(
.هذه البرمجيةل يعدت

ّلفين، تشَرح " ِ هذه البرمجية الحرة. مححن أجحل مصحلحة كحلل وجود كفالةعدم  بووضوح  بي إل"الجيمن أجل احماية المطِّورين والمؤ
ّلفين، تتطلب " ِ ّنَسخ المعَّدلة  9توَسَمأن  بي إل" الجيمن المستخِدمين والمؤ ِ ّكنها ال َلحةُمبما يدل أ  ًأمشحاكلهم خطحُتنَسحب ، كحي ل عَّد

ّلفي  ِ  سابقة.إطصداراتلمؤ

م مححن  معَّدلة من البرمجية داخلهححا، ٍ كِنَسختشغيل أو 10من تنصيبمين ِلمستخدلَمنع ابعض األجهزة مصممة  ّنععلححى الرغح ِ  أَّن المصحح
ًا يتنافىيمكنه ذلك. هذا  َّنمط تغييرفي  احماية احرية المستخدمين مع هد ف أساس   لمثحل هحذه السحاءةالُمَمنَهحج البرمجية. يوَجد ال

ًااحيث هو  منتجات الستخدام الفردي، مجالفي    بحي إل"الجحيقد طصممنا هذه النسحخة محن " ف. لذلك باألخص غير مقبول إطلق
َتجات. إذا تلكلنحِّظر ممارسة  ُأخحرى، مجححالٍت في  بدرجة كبيرةذه المشاكلمثل هتنشأ  كاكنت المن  نحححن متححأهبين لنوّسحع هحذاف 

ًا لحماية احرية المستخدمين.َّ لمجي بي إل"،ال مستقبلية من "إطصدارات في المجالتتلك من أجل التدبير الاحتياطي  ا كان لزم

ًا، إن كل بركنامج  َتبرأخير   بتقييححد تطححويرللمتيازات ح الدَول َتسم َّل أمن الواجب. اتالبرمجي 11اتامتياز باستمرار من قبل ًا ُمهَّددُيع
ُّنب الخطر الخاصبلكن في الدول التي تسم ح و على أجهزة احواسب األغراض العامة، اتواستخدام البرمجي  ذلك، كنحن كنتمنى تج

ّبقه ذيال ًا على البركنامج الحر الذي يمكن أن يجعله امتلكلمتيازاتا تط ّي
ًا12 ّي  المتيحازات أن جي بحي إل"ال. لمنع هذا، تكَفل " فعل

جعل البركنامج غيَر اُحر.تلم َخدَستُل يمكن أن ت

ّلقة با الدقيقة والشروط األاحكام َّنسخالمتع  والتوزيع والتعديل تتبع.ل

شروطالواألحكام 

. تعاريف.0

.رخصة غنو لعامة الشعب" من "3 الطصدار"هذه الرخصة" تشير إلى إّن عبارة 

َّب ق على أكنواع أخرى من األعمححال، "احقوق التأليف والنشر"إّن عبارة  ًا القواكنين المشابهة لحقوق التأليف والنشر التي تط  تعني أيض
.(أشباه الموطصلت)ل مثل أقنعة أكنصا ف النواق

 كححليتححم التححوجه إلححى هذا و هذه "الرخصة". بموجبكنشره وحفظ احقوق تأليفه ُ ألن تٍل قابٍل"البركنامج" يشير إلى أي عمإّن مصطل ح 
ًا أو منَّظمات.أ "المتلِّقينو" لمرَّخص لهم"ل. يمكن"13"أكنت" بقول  لهٍصمرَّخ ن يكوكنوا أفراد

ّيفُتعِّدلأن " ِ ًل يعني أن تنسخ منه أو تك ًا منحه بشحكٍل يتطلححب إذن احقحوق تحأليف وكنشحر، ه" عم   طصحنع كنسحخةباسحتثناء كله أو جحزء
ًا يدعى العمل الناتج "و. مطاِبقة ًا م" ًلمعَّدإطصدار َّي ًل "مبن " العمل الساب ق.علىن العمل الساب ق أو عم

ًا من " ُمغَّطى" يعني ٍ"عملإّن مصطل ح  ّي ًل أو أ  على "البركنامج".ٍّي مبنٍلالبركنامج" غير المعَّدل أو عمك

ًل، يعني أن تفعل أ ٍء به، بدون إذنَّيأن "تواِلد" عم  ٍاكنتهحاكبشحكل مباشحر أو غيحر مباشحر عحن  14ًل يمكحن أن يجعلحك مسحؤوٍ، شي
 نسححخال. التوالححد يتضححمن خاطصححة بححك تنفيذه على احاسححب أو تعححديل كنسححخة باستثناء، معموٍل به قاكنون احقوق تأليف وكنشر بموجب

8"GNU GPL."اختصار لسم "رخصة غنو لعامة الشعب "
َّلَم بعلمة.9 ُتع

Installتثبيت بركناَمج - 10
المتياز أو براءة الختراع11
ّية -  12 Proprietaryمسَّجل الملك
ًا13 ًا غائب ًا أووضمير وضمير
ًا14 ّي ًل قاكنوكن مسؤو



ًا للعامة وأكنشطة أخرى كذلك في بعض البلدان. والتوزيع (مع أو بدون تعديل) وجعله متوفر

َتفِر ًل يعني أي كنوع من التوالد  15غ"أن " ّكنعم ِ ًا أخرى يم ًا. التفاعحل المجحَّرد محع مسحتخدممن  أطراف َّقى كنسخ   محنٍأن تصنع أو تتل
ُيعُّدٍل لنسخة خلل شبكة احاسوبية بدون اكنتقا ًا.ل   فراَغ

َتعِرض "يةاجهة مستخدم تفاعلإن و ّية  مناسبة ميزة تتضًّمن بقدر ما قاكنوكنية ملئمة" إشعاراٍت  َتعِرض 1(احيث وَجل   احقححوقإشححعار) 
َقْدر الذي  للعمل (كفالةد ) تخِبر المستخدم بأكنه ل يوج2 وكنشر ملئم، و (ٍتأليف  أَّن المرَّخحص لهححم قححدو)، الضماكنات توّفرهباستثناء ال

ّية عرض  هذه "الرخصة"،بموجبَيفِرغون العمل    مححنتعحِرض لئححًةذا كححاكنت الواجهحة  كنسخة من هحذه "الرخصححة". إإوضافًة إلى كيف
ًلخيارات أو أوامر المستخِدم، كقائمة  ، فعلى عنصر باِرز في اللئحة أن يحق ق هذا المعيار.مث

َنّص البرمجي الَمصَدري.  1 .ال

َنّص البرمجي الَمصَدري" لعمل إّن   َّي يعنححي أ"يالغَروض البرمجينص ال عليه. "يعني الِّصيغة المفَّضلة للعمل لجراء تعديلتما "ال
َّية عنطصيغ .16 عَملة غير مصدر

َّية"إّن  ًا  رسمًا إّما معيارُ تكونًتعني واجهة 17"واِجهة قياس ًا معّرف  ، أو، فحي احالحة واجهحات مححَّددةبهامن قبل هيئة معايير معتَر ف ّي
َّينة، من أجل  َتخَدم على كنطاٍق  فتلك التيلغة برمجة مع  اللغة.بتلكواسع بين المطورين العاملين ُتس

َتبات النظام"إّن  ّيححة فحي الصححيغةًاضحَّمنتم يكححون أي شححيء عححدا العمححل ككححل، احيححث (أ)  تتضَّمن19ٍل قابٍل للتنفيذلعم 18"مك   العاد
ّكل رئيسي"، لكنه عنصر "20ِملتحزي ًا مححن ذاك ل يش  اسححتخدام العمحل مححع ذاك لتمكيححن فقحط يعمححل الرئيسححي، و (ب) العنصحر جحزء

ّية"  يح ِّقل الرئيسي"، أو العنصر" ًا"إَّن . َكنّص برمجي َمصححَدرييغة طصفي  لها تنفيُذ للعاَّمة يتوّفر"واجهة قياس  هحذا" فحي ًا رئيسححيعنصححر
ًاسياق يعني ال ًا جوهريعنصر َبه) لنظام تشغيل محَّدد (إن وِجد) وكنظام كن، 21 (كنواةًا رئيسيّ  ، أويلتنفيححذا العمحل يعمل عليهافذ، وما شا

َتعَمل لينِتج العمل، أو جاِمع   مستعَمل لتشغيله.يبرمجي غَروضص كن مفِّسرمس

 (من أجححلو لتوليد وتنصيب اللزم يالمصدرالبرمجي نص اليعني كامل  غروضيبرمجي كنص لعمل في طصيغة  22"المصدر المتواف ق"
ًا الغروضيالبرمجي نص ال) تشغيل يعمل تنفيذ ُّكم بهذه ل 23البرمجيةمخطوطات ال ولتعديل العمل، متضمن  . ومع ذلك،األكنشطةلتح

ًا المتوفرة الحّرةإكنه ل يتضمن "مكتبات كنظام" العمل أو أدوات األغراض العامة أو البرامج  َلححةعمومح َتخَدم غيححر معّد ُتسحح  فححي  والححتي 
ًل، "المصحدر المتوافحح قتلك األكنشطة تأدية  ًا مححن العمححل. مث   يتضححمن ملفححات تعريححف واجهححة مترافقححة محع"ولكنها التي ل تكون جزء

ًا التي طصحح24للمكتبات الُمتَشاَركة يالمصَدرالبرمجي  نصالولعمل، ل يةملفات مصَدر َّي  العمححلمَم ُ و البرامج الفرعية الموطصولة ديناميك
ًا َبها، تحديد َّل َبلعلى سبيل المثال ألن يتط ّيححة من ق ُّكححم فححي الححدّف ق بيححن تلححك البرامحج الفرع   تواطصلت البياكنات الخصوطصية أو التح

وأجزاء أخرى من العمل.

ًا أي شيء يمكححن للمسححتخِدمين إعححادة توليححده "المصدر المتواف ق"ل يجب أن يتضمن   "المصححدر مححن أجحزاء أخحرى مححن أوتوماتيكيحح
.المتواف ق"

تنقل ملكية15
 . ولكن للتووضي ح وخارج هذه "الرخصة" فإن "النص البرمجي الغَروضي1حدده الباب ي كما ي في هذا المستند فهة برمجيٍوصكنصتعاريف رد تأينما 16

.أو ُمفِّسر عن بركنامج جامع عادًةهو ما ينتج و عادًة بلغة اآللة يكون) Object Code(" (الهَد ف)
17Standard Interface
18System Libraries
Executableتنفيذي - 19
 التحزيم هو تووضيب البرامج أو النصوص البرمجية الغروضية في ملّفاٍت قابلٍة للستخدام من قبححل "المسححتخدمين النهححائيين (العححاديين)" كملححف20

.عادًةتنفيذي أو مضغوط (مؤرَشف) 
  التي تتحد مع برمجيات)Linux( لينكسنواة ال. وأبرز األمثلة عن كنواة كنظام تشغيل هي )Kernel(كل كنظام تشغيل يحتوي على كنوع من كنواة 21

ًا وبشكل غير طصائب  GNU/Linux(بشكل أساسي) لتشكيل كنظام تشغيل غنو   .فقط "لينكس" بكلمةالذي يشار إليه شعبي
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.ههو ذلك العمل كنفسبرمجي َمصَدر "المصدر المتواف ق" لعمل في طصيغة كنِّص 

ّية.2 . أذونات أساس

 ل رجعححة فيهححاو، "البركنامحج"النشححر المووضحوعة علححى و احقوق التأليف َجلَألهذه الرخصة ممنواحٌة بموجب  الحقوق الممنواحة جميع
ّكد شريطة استيفاء الشروط المذكورة. َل قِإذكنَك طصرااحًة هذه "الرخصة" ُ تؤ   الغير معَّدل. إَّن الَخرَج الناتج عن"البركنامج" لتشغيل المط

ًا مغّطى بهذه "الرخصة" فقط إذا كان الَخْرج، يكونتشغيِل عمٍل مغَّطى  ًل مغّطى. تعتر ف هذه "الرخصححة"ل كنظر ّكل عم ِ  محتواه، يش
النشر.واحقوق التأليف  قاكنون ينّص، كما يماثلهبحقوقك المشروعة بالستخدام المنِصف أو ما 

 .سححارية المفعححولرخصححتك مححن كنااحيححة أخحرى أن بدون شروط طالما  اتقوُم بفراِغه ل اة مغّطًلاعمأيمكنك أن تصنع و تشّغل و تواِلد 
ًل مغطاة  َتفِرغ أعما  دك بتسححهيلتيححك، أو تزومححن أجلحح احصححريةخرين للغاية الفردية فححي جعلهححم يقومحون بتعححديلت لليمكنك أن 
ّكمت التي ل د هذه "الرخصة" في فراغ كل الموابأاحكام قبولكلتشغيل تلك األعمال، شريطة   ما يححوجب. مهاكنشرو بحقوق تأليفها تح

ًاأن يقومحوا بحذلك كنيابححًة عنحك من أجلك هؤلء الذين يصنعون أو يشغلون األعمال المغطاة   بأاحكحام تحك ورقابك، تححت توجيهحاحصحر
 معك.علقتهمالنشر خارج التأليف و المحمية بحقوق ك عن موادٍ كنسخطصنع أّي من متمنعه

  يجعله10 غير مسموح: الباب 25 ظرو ف أخرى مسموح به فقط تحت الشروط المذكورة أدكناه. "الترخيص الفرعي"ةالفراغ تحت أي
ضروري.الغير من 

. حماية حقوق المستخدمين القانونية من قانون مكافحة التهّر.ب.3

ُي ًا محنبرَتعل يجب أن  ًا  ولعحسحاري المف أي قحاكنون بمحوجب معمحوٌل بحهتكنولحوجي  قيحاس  أي عمل مغطى جحزء  اللتزامحاتوافيح
  كححاكنون األول20النشححر المتبنححى فححي و) لحقححوق التححأليف WIPO من ميثاق منظمة الحقوق الفكرية العالميححة (11 المادة بموجب

ّيد إبطال مثل هذه القياسات.مماثلةقواكنين أية ، أو 1996 )ديسمبر( ِ  تحِّظر أو تق

ًل مغّطى، أكنت تتنازل عن أي   يتحممثحل هحذا البطحال القياسحات التكنولوجيحة بقحدر محا  إبطحال لَمنع قاكنوكنية سلطةعندما تفِرغ عم
ّل ق بالعمل المغّطى، وأكنت تححداحض أي كنيححة للحححد مححن تشححغيل أو تعححديل العمححلٍبممارسة احقوق   بموجب هذه "الرخصة" فيما يتع

لفرض احقوقك أو احقوق أطرا ف ثالثة القاكنوكنية وضد مستخِدمي العمل لمنع إبطال القياسات التكنولوجية. كوسائل

فراغ نسخ حرفية.. 4

  تلقيه، في أي وسيطة، شحرط أن تنشححر بشححكل بححارز ومناسحب علحى كحلكما ي"البركنامج" المصدركنصن م احرفية ٍسخكن فراغيمكنك 
ًا لحقوق التأليف والنشر؛  ًا ملئم  غيحرشحروط  وأيحة الرخصحة" "هن هحذأبحتفيحد الحتي شعارات ال كافةسلمة  على احافظكنسخة إشعار

ّية َّب ق 7الباب احسب اَفة مض اختيار  وأعطححي كافححةشححعارات غيححاب أيححة كفالححة، إ كافححةسححلمة  على احافظ؛ البرمجينص ال على ُتط
" مع "البركنامج".ةرخصال "ه عن هذً كنسخةالمتلّقين

 مقابل رسم معين.الضمان أو احمايةيمكنك تقديم الدعم و، َتفرغهاكل كنسخة ل ثمن أو بل ثمن أييمكنك فرض 

مصدرية معَّدلة.فراغ نسخ . 5

ًا على "البركنامج"، أو التعديلت  ًل مبني َتفِرغ عم  ي مصحدربرمجححيفحي طصحيغة كنحص وذلحك  محن "البركنامحج"، التي تنتجحهيمكنك أن 
ًا بكل هذه الشروط:ةطي، شر4الباب بموجب أاحكام   أن تفي أكنت أيض

َّكنك عَّدلته، تفيد ب بارزة إشعاراتيجب أن يحمل العمل ) أ .مناسبإعطاء تاريخ مع أ

ُأطصِدر بموجب هذه تفيد ب بارزة إشعاراتيجب أن يحمل العمل ) ب َّكنه   الشرط. هذا 7 أوضيفت تحت الباب شروط ة وأي"الرخصة"أ
".الشعارات سليمة كي "تبقى كل 4 في الباب الشرطيعِّدل 

) هي من ح احقوق محددة ومرخصة إلى طر ٍف ثالث بموجب رخصة.Sublicenseالرخصة الفرعية (25



  كنسحخة. هحذه "الرخصحة" سحتطب ق عنحدها، محع أييمتلحك لمن يمكححن أن) يجب أن ترِّخص العمل ككل بموجب هذه "الرخصة" ج
 . ل تعطحي هححذهم كامحل العمححل، وكحل أجزائححه، بصححر ف النظححر عححن كيفيححة تحزيمهححعلححى ،7شروط إوضافية قابلة للتطبي ق من الباب 

ًال ِبطُترخيص العمل بأي طريقة أخرى، لكنها ل تالذن بالرخصة   بشكل منفصل.ه إن كنت قد تلقيتا كهذإذكن

 ) إذا كان للعمل واجهات مستخِدم تفاعلية، فيجب على كل منها أن يعرض "إشعارات قاكنوكنية ملئمة"؛ على كل احال، إذا كححاند
يجعلها تفعل ذلك.يحتاج ألن ل "للبركنامج" واجهات تفاعلية ل تعرض "إشعارات قاكنوكنية ملئمة"، فإن عملك 

ًاإن    من عمل مغطى مع أعمال منفصلة ومستقلة، والتي ليست بطبيعتها امتدادات للعمل المغطى، والحتي ليسحت متححدةتجميع
ًل، في أو علححى سححعة تخزيححن أو وسححيطة توزيححع، تححدعى "احاطِصحل"  ًا أكبر مث  لتجميححعإذا كححاكنت ا(مجمححوع) معه كأن تشكل بركنامج

 محا تسحم ح بحه األعمحالأبعحد م تجميحعم للحد من وطصول أو الحقوق القاكنوكنيححة لمسحتخدمي الَخدَستُت وكنشره الناتجة ل هواحقوق تأليف
َّب ق على األجزاء األخرى من "الرخصة" عمل مغّطى في احاطصل ل يجعل هذه َتضميُن الفرادية. ُتط حاطصل.ال 

ّية.. 6 فراغ دصيغ غير مصدر

ًل مغطى فحي طصححيغة  ًا "المصححدرشححريطة،حح 5 و 4 األبحواب أاحكححام بمححوجب غروضحي برمجححيكنححص يمكنك أن تفِرغ عم   أن تفححرغ أيضحح
هذه الرخصة، في وااحدة من هذه الطرق:أاحكام المتواف ق" القابل للقراءة من قبل اللة بموجب 

  "المصدر المتواف ق"يرافقه، ه منَتج فيزيائي (من وضمنه وسيطة التوزيع الفيزيائية)  أوتدمجه فيي فالبرمجي الغروضينص ال تفِرغ أ)
ًا  َّبت ًا لتبادل البرمجيات.مث على وسيطة فيزيائية متينة مستخدمة استهلكي

 عححرض مكتححوبيرافقححه ، ه منَتج فيزيائي (من وضمنه وسيطة التوزيع الفيزيائيححة) أوتحدمجه فيححي فالبرمجي الغروضينص التفِرغ ) ب
َتج ذ  يححوزك، لتعطحي أي أاححد اطصال ح لثل ث سنوات على األقل وطصال ح طالما أكنك تعرض "قطع تبديل" أو دعم الزبون لنموذج المن

  "المصدر المتواف ق" لكل البرمجيات المغطاة بهذه "الرخصة" في المنتج، على وسيطةمن) كنسخة 1 إما (النص البرمجي الغروضي 
ًا بفَراغح ّي ًا لتبادل البرمجيات، بسعر ل يتعدى الكلفة المعقولة لقيامك فيزيائ ك هححذا للمصححدر، أو (فيزيائية متينة مستخدمة استهلكي

اف ق" من مخّدم شبكة بدون رسوم.و) النفاذ لنسخ "المصدر المت2

ًا إفرادية من ِج) تفرغ كن   مع كنسخة من العححرض المكتححوب لتححأمين "المصححدر المتوافحح ق". إن هحذا البححديلالبرمجي الغروضينص السخ
ًا للبححاب الفرعحيٍعرضمع  البرمجي الغروضينص المسموح به فقط من احين لخر وبشكل غير تجاري، وفقط إذا تلقيت    كهذا، طبق

ب.6

ًا أو بكلفححة)، وعبر توفير البرمجي الغروضينص الد) تفرغ    ق"فحاومكححافئ "للمصحدر المتتحوفير وطصحول  النفاذ من مكان مححَّدد (مجاكنحح
 نحصالو" المتوافح ق "المصحدر سححخَبن المسحتفيدينبنفس الطريقحة محن خلل كنفحس المكحان بحدون تكلفحة إوضحافية. عليحك أل تسحتلزم 

ًا. إذا كان مكان البرمجي الغروضي   هحو مخححِّدم شحبكة، يمكحن أن يكحون "المصحدر المتوافحح ق" علحىالبرمجي الغروضي النص سخَكن مع
  علحى تعليمحات واوضححةإبقائحكطحر ف ثحالث) يححدعم تسحهيلت كنسححٍخ مكافئحة، شححريطة قبل  من قبلك أو من يدارمخدم مختلف (

  تقول بمكان إيجاد "المصدر المتواف ق". بصر ف النظر عن ماهية المخدم الذي يستضححيف "المصححدرالبرمجي الغروضينص ال بجاكنب
ّلبات.هتوافربضمان  ًاالمتواف ق"، أكنت تبقى ملَزم  ما دامت هناك احاجة لتلبية هذه المتط

َّفر اآلخريححن، شريطة أن تعِلححم النظححراء 26 كنظير لنظيرِ باستخدام تسليمالبرمجي الغروضينص ال  هح) تفرغ   الححبرمجينححص ال  أيححن يتححو
د.6 الباب الفرعي بموجب و"المصدر المتواف ق" لعاّمة الشعب بدون تكلفة الغروضي

ًل للفصل من ًا قاب َتبَعد ي المصدرالبرمجي ه، الذي كنصالبرمجي الغروضينص ال إن قسم   من "المصدر المتواف ق" "كمكتبة كنظححام"،ُمس
.ّ غروضيٍّبرمجي ٍّكنص عمِل قطعةفراغ  في ًا مضّمنيحتاج أن يكونل 

َتج مستخِدم" هو إما ("إّن  َتج 1من  "، والذي يعني أي ملكية شخصية ملموسة والتي هححي عححادًة مسححتخدمة ألغحراضاستهلكي) "من
َتحج محا هحو) 2شخصية أو عائلية أو منزلية، أو (  أي شيء مصَّمم أو ُمَباع للمشاركة في تصميم المسححكن. فحي تحديحد محا إذا كحان من

َتج مستهِلك،  َّين فإن من َتج مع َّين، احصَل عليهالقضايا الملتبسة يجب أن تحل لصال ح التغطية. من أجل من  فإّن عبارة مستخِدم مع
َّيححن أو عححنشائع"مستخَدم عادًة" تشير إلى استخدام    أو كنموذجي لصنف المنتج ذالك، بصححر ف النظححر عححن ووضحع المسححتخِدم المع

26peer-to-peer



َّقع أن يستخِدمفيهاخدم َالطريقة التي يست َّقع أو من المتو َيتو ًا، أو  ّي َتج فعل ًا ها المن َتج َتج ما . إن من   بصر ف النظححر مححااستهلكيهو من
ّثل مثل هذه الستخدامات األسلوب  ِ َلم تم ًا استخدامات تجارية أو طصناعية أو غير استهلكية، ما    الواحيححدالهامإذا كان لديه جوهري

َتج. في استخدام المن

َتج مستخِدم"" "ِتنصيب"معلومات   لتنصيب أو غيرها من المعلومات المطلوبة أو مفاتي ح تفويضجراءات إو أساليب أي أعنى ت من
َتحج محن عمحل مغطحى فحي "وتنفيذ طصيغ معدلة   يجحب أن تكفحي المتوافح ق". همحن "مصحدرذاك مححن كنسحخة معَّدلحة  مسحتخِدم"المن
َنحع أو ُيول بححأي احححال يمكححن أن ، المعحَّدلالبرمجي الغروضي نص الاستمرار عمل أن المعلومات لضمان    لمجححّرد فقححط أّنتعححارضيم

ًل قد جرى.تعدي

ًا للسحتخدام فحي " تحت هذا البحاب برمجي غروضيكنص عمل قطعة بفراغ إذا قمت  َتحج مسحتخِدم"فحي أو محع أو تحديحد  ، وكحانمن
َلحة َتحج ل احح ق امتلك واسحتخدام "َحنقُ بحيحث ي27الفراغ يحد ث كجحزء محن مناَق   مححددألجلو أ للبحد إلحى المسحتفيدمسحتخِدم" المن

 معلومحاتب "ًا مصححوببحابتححت هحذا ال"المصدر المتواف ق" المفححَرغ يكون  نأفيجب )، توطصيف المناقلة النظر عن كيفية صر ف(ب
 برمجحي غروضحيكنححص تنصحيب علحى  28تحتجزون القحدرة طر ف ثالث يأكنت ول أ كنَت لنطب ق إذا ي. ولكن هذا الشرط ل نصيب"الت

َتج " على معَّدل ًل ROM29العمل في كتنصيب  (مستخِدم"المن ).مث

  لعمححل قححد تححم تعححديله أوٍ الضححمان أو تحححديثاتأوالححدعم خدمة  مواطصلة تقديم تضّمن شرَطي توفير "معلومات التنصيب" ل إن شرط
َتج ل"أو تلقي،  من قبل المتنصيبه ُيرَفض الوطصول إيمكن هذا و. تنصيبه الذي تم تعديله أو مستخِدم"المن ّثرلححى شحبكة عنححدمأن  ِ  ا يححؤ

ًاالتعديل كنفسه  ّي و ينتهك قواعد وبروتوكولت التصال عبر الشبكة.أ على عمل الشبكة بشكل سّيء وماد

ّيححًة (ومحع ّثقحة علكن ًا لهحذا البحاب أن تكحون فحي طصححيغة مو  يجب على "المصدر المتواف ق" المفروغ وتعليمات التنصيب المقَّدمة وفقحح
ّل و يجحب تنفيٍذ متاٍح للعاّمة في طصيغة كنحص برمجحي مصحدري)،  ًا أولحب ّطتتأ  قحراءة أوخاطّصحة لفحّك التحزيحم أو ال كلمحة محرور مفتااحح

سخ.َّنال

شروط إضافية.. 7

 وضححافيةالذوكنحات األل َحح من وااحد أو أكححثر مححن شححروطها. تعامٍ استثناءات هذه الرخصة بصنعأاحكامتزيد  أاحكام هي إوضافية" ٌ"أذوكنات
  ق.َّحطبُمحوجب قحاكنون مطصالحة ب، بقدر ما تكون ة" "الرخصه هذي على "البركنامج" بكامله كما لو كاكنت مدرجة فيمكن تطبيقهاالتي 

 موجب هذه األذوكنححات،ًا بم منفردَ يستخدء يمكن أنهذا الجزفإن زء من "البركنامج"، ج على فقطوضافية تطب ق الذوكنات كاكنت األإذا 
ًالبركنامج"ا كامل "يبقىولكن  وضافية.ل اذوكناتاحتساب األدون اب الرخصة" "ه بموجب هذ محكوم

 ة جزء منها. (يمكن كتابأيو من أ، يمكنك أن تختار إزالة أية أذوكنات إوضافية من تلك النسخة تفرغ كنسخة من عمل مغّطىعندما 
 مضحافة 30ةل العمل) يمكنك أن تضع أذوكنات إوضافية على محادِّد تعماعندمحددة احالت تها الذاتية في تتطلب إزالل أذوكناٍت إوضافية

.الملئمة احقوق النشر ها أذونؤيمكنك إعطا أو لهاك، التي لديك من قبلعمل مغطى على 

ًا ذا إ، يمكنححك (لماّدة تضيفها إلى عمححل مغّطححى، في هذه "الرخصة" آخر ااحتياطيبصر ف النظر عن أي احكم   قبححلمححن كنححت مجححاز
:بأاحكام هذه "الرخصة" أاحكامأن تزيد ) ة المادتلكاحاملي احقوق كنشر 

، أوهذه "الرخصة" من 16 و 15بواب  األأاحكامبشكل مختلف عن  الضمان أو تحديد المسؤولية كنكرانأ) 

 مناسححبة"القاكنوكنيحة  الشحعاراتال أو فحي "المححادة تلك ي فٍّ مؤلفمشاركاتو أ إشعارات قاكنوكنية معقولة على المحافظة استلزامب) 
ها؛ أوحتويتي لت ااألعمالقبل  من المعرووضة

ّكنها مختلفححةطرق معقولة ة كهذه موسومة بلة من مادَّمعدتكون الطصدارات الن أ استلزامو أ المادة احظر تحريف أطصل تلكج)   على أ

َفَقة27 طص
تحتفظون ألكنفسكم فقط28
"ذاكرة القراءة فقط"29
 ") ول تعنححي مححاّدة مححن قححاكنون أو كنححصmaterial فهي تعني ماّدة مكّوكنة (أداة، جزء فيزيائي، غيححر رواححي، "7عندما ترد كلمة "مادة" في الباب 30

ما!كمواد رخصة 



؛ أواألطصليالطصدار ن ع

؛ أوةمؤلفي المادأو سماء مرخصي ألد) الحد من استخدام أغراض الدعاية 

 و العلمحات التجاريححة أو علمحاتأ التجاريححة األسححماءسححتخدام بعححض ل) رفض من ح احقححوق بمححوجب قححاكنون العلمحات التجاريححة حه
الخدمات؛ أو

 ) مححع الفتراوضححاتمنهالة َّ معدإطصداراتفراغ و أ (ومؤلفي تلك المادة من قبل أي أاحد يقوم بفراغهامرخصي لتعويض دفع  استلزام )و
أولئك المرخصين والمؤلفين.ض مباشرة على َتفرالتعاقدية هذه الفتراوضات أن ي مسؤولية أل، قيمسؤولية المتلبالتعاقدية 

َبر كاّفة   ، أو أي تلقيتححهحيححنكالبركنامحج" ان ". إذا ك10 باب من القيود" وضمن معنى الًا"مزيد الجبارية الوضافية األخرى األاحكامتعت
ًاجزء منه، يحوي إشعا ّكنهب يفيُد ر ًا  ة" "الرخصههذلوضع ا خأ  ُ. إذا كان مستندالحكميمكنك إزالة هذا ف من التقييد، ٍمزيدل ٍبحكممصحوب

 محكومحة، يمكنحك إوضحافة  محواد ة"رخصحل "اذه بمحوجب هحالفراغ أو بإعادة الترخيصسم ح يد ولكن يقيت من الًا يتضمن مزيدترخيٍص
يبقي مثل هذا الفراغ أو إعادة الترخيص.د ل يقيتن المزيد من الأ، شريطة مغطى ٍعمل مستند الترخيص ذاك إلى بأاحكام

ًايجححب عليححفعمححل مغطحى إلححى  تتف ق مححع هححذا البححاب أاحكامإذا قمت بإوضافة  ّلقححة تصححريح  ك أن تَضحع فححي ملفححات المصححدر المتع
َّب ق على تلك الملفات،باألاحكام ُتط ّية التي  ًا يدل على مكان وجود   الوضاف  القابلة للتطبي ق.األاحكامأو إشعار

ُتصاَغ يمكن   ّية في طصيغةوضافية إ أاحكامأن  ّية أو إجبار  أعلهالشححروط المححذكورة و؛ اتاسححتثناءك مسححتقل، أومكتححوٍب ٍ ترخيححصاختيار
.في الحالتينتنطب ق 

إنهاء (إبطال الرخصة).. 8

 هو تعححديلأ والححده محاولححة لتأي إّن". الرخصححة "ذه بشكل واوض ح بمححوجب هحِطُراشتما ك إل مغطى ًلمأن توالد أو تعدل عل يجوز لك 
ًا إلى إكنهاء احقوقهي باطلةخلًفا لذلك  ةامتيححازات (بمححا فحي ذلححك أي تراخيححص ة" "الرخصححه بمححوجب هحذك، وسيؤدي تلقائي   ممنواحح

).11 الباببموجب الفقرة الثالثة من 

 )أ (ُيستَرّد ٍ محَّدد وكنشرٍطصااحب احقوق تأليفقبل  الترخيص الخاص بك من فإن هذه "الرخصة"، ات اكنتهاكت كافةوقفأومع ذلك، إذا 
ًا بإكنهاءطصااحب احقوق التأليف والنشر طصرااحة وإلى احين أن يقوم مؤقتا، ما لم يقم    الترخيص الخاص بك، (ب) بشكل دائححم، إذاوكنهائي

. الكنتهاكاتوقف تلي يوما 60 مضيمعقولة قبل الوسائل  العضعبر بكنتهاك بالإعلمك بفشل طصااحب احقوق التأليف والنشر 

ّيححن وكنشححرٍطصااحب احقوق تححأليفقبل  الترخيص الخاص بك من فإنوعلوة على ذلك،    احامحلأن احححال ي بشححكل دائححم فححُيسححتَرّد ٍ مع
 لهححذه اكنتهاك رشعااألولي التي تتلّقى فيها إ المرة وكاكنتمعقولة، الوسائل  العضعبر بكنتهاك بالإعلمك قام بالنشر التأليف واحقوق 

.الخطار استلم تلي ً يوما30 مضيكنتهاك قبل ال وقمت بمعالجة،، ذاك عمل) من طصااحب احقوق التأليف والنشر ألي("الرخصة" 

 كنهيتُ. إذا أة"الرخصه " بموجب هذقبلك من ًا أو احقوقً الذين تلقوا كنسخااألطرا ف تراخيص ينهي ل الباب احقوقك بموجب هذا إكنهاء
ُت ولكاحقوق .10 باب بموجب الالمادة (العمل)نفس لللحصول على تراخيص جديدة فأكنت ل تتأّهل بصفة دائمة ستَرّد م 

ًا للحصول على نَسخ.القبول . 9 ليس مطلوب

ًا منك أن تواف ق على هذ  مغطححىلعمححل التوالححد الوضحافي  للحصول على أو تشغيل كنسححخة مححن "البركنامحج". الرخصة" "هليس مطلوب
ّلبلحصول على كنسخة ول لنظير لكنظير تسليم ستخدام لنتيجة كيحد ث فحسب  ّكنححهقبول كححذلك. ال يتط د شححيء آخحرغيححر أ   ل يوجح

 النشححر إذا كنححت ل توافحح قالتححأليف و احقححوق األفعححال. تنتهك هححذه مغّطىعمل أي ل ِّأو تعدلتوالد  يمنحك الذن عدا هذه "الرخصة"
 للقيام بذلك.هذه "الرخصة"، فإكنك تشير إلى موافقتك على مغّطىعمل توالد على هذه "الرخصة". وبالتالي، عند تعديل أو 

.النهائيينلمتلقين ل يالترخيص التلقائ. 10

ًل مغطىكل مرة في  ًا يحصل، تفرغ فيها عم   هححذاوتوالححد لتشححغيل وتعححديل األطصححليينترخيص مححن المرخصححين على  المستلم تلقائي
ًاالعمل،  هذه "الرخصة".ل من قبل أطرا ف ثالثة لذعانمسؤول عن تطبي ق الست أكنت و. هذه "الرخصة"ل خضوع



ًا، ة، َمَّنظُ مِ كنقل سيطرةناقلة" هو عبارة عن ممناقلة كيان" ّي  .َححاتمَّنظُو دمححج مأة، َمَّنظُ تقسيم م، أوَةمَّنظُجميع موجودات مأو جوهر
ًا أيححة لة يتلقى كنسخة من العمححل يتلقححى قانهذه الممن كل طر ف ف، توالد عمل مغطى ينتج عن مناقلة كيانإذا كان   تراخيححصأيضحح

 احيححازةفححي  ٍّ قد أعطاها أو يمكن أن يعطيها بموجب الفقححرة السححابقة، بالوضحافة إلححى اححح ق 31كان الفري ق الساب ق في المصلحةعمل لل
 "المصدر المتواف ق" للعمل من الفري ق الساب ق فحي المصححلحة، إذا كحان الفريحح ق السححاب ق يمتلكححه أو يسحتطيع الحصحول عليحه بجهحود

معقولة.

ة ِرَفتل يجوز أن   ل  بمححوجب هححذه "الرخصححة". علححى سححبيل المثححال،المؤكحدةو أض أية قيود إوضافية على ممارسة الحقوق الممنواحح
 ً مقاوضححاةتبححدأ ل يجححوز أنو لممارسة الحقوق الممنواحة بموجب "الرخصة"،  أخرىفةتكل أو أتعابأو فرض رسوم ترخيص ت يجوز أن

 صنع أو اسححتخدام أو بيححع أوب تِكاكنته قد 32بامتياز ٍأن أي مطالبةا ً) زاعمقاكنوكنيةدعوى في  المضاّدةو أ المتقاطعة(بما فيها المطالبة 
 منه.قطعٍةأو أي استيراد "البركنامج" أو عرض بيع 

امتيازات.. 11

ُبنححَي "لبركنامحج" أو عما اسححتخدام "هححذه "الرخصححة" يجيز بمححوجب يطصااحب احقوق التأليف والنشر الذهو م" ِ"المساه  البركنامحج"ًل 
.الخاص بالمساهم" المساهم"إطصدار  يدعى بالتاليص ّمرخال. العمل عليه

َبل ساسية"  األالمتياز"مطالبات إَّن   سيطر عليها المساهم سححواء المكتسححبةيو أملكها ي يالت المتيازمساِهم هي كل مطالبات من ِق
ًا،المكتسبة أو بالفعل  َتَهك بطريقة ما، بصنع أو استخدام أو بيع كنسخة المساهم الخاطصة بهححا التي لاحق ُتن  "هححذه الرخصححة"،بمححوجب  

  هحذا التعريحف،ألغحراض. االخاطصحة بهحالمسحاهم إطصحدار  للمزيحد محن تعحديل كنتيجحة فقحط اكنتهكت يلكنها ل تتضمن المطالبات الت
 يتلءم مع مقتضيات هذه "الرخصة".ما بلمتيازات فرعية تراخيص من ح يشمل الح ق فت"السيطرة" 

َبححلساسححية  األالمتيححازمطالبات  بموجب من األتعاب ًىمعفو وعالمي النطاقغير احصري  امتياٍزص ترخييمنحك كل مساهم   مححن ِق
 الخاطصحة المسحاهم إطصحدار محتويحات تواِلحدل وّل وتعدّ تشغخل ف ذلك أنرد ووستتبيع وللعرض تبيع وتستخدم وصنع وتن تأل مساِهم

.ابه

 طصححري حذن كإ (امتيازوليس لفرض ، كيفما سّمَي، واوض حو التزام أ اتفاق  أييه الفقرات الثل ث التالية فيإّن عبارة "ترخيص امتياز" 
 يعنححي أن تححبرمطححر ف كهحذا ل امتيححازمنحح ح" ترخيححص ت"كححي . )امتيححاز قضائيا بسبب اكنتهححاك ةملاحقالعهد بعدم ت الأو امتيازممارسة ب

ًا كهذا ب .طر ف العلى امتيازعدم فرض اتفاقيًة أو التزام

ًا  إذا قمت بفراغ عمل مغطى، ًا ألي أاححدولم يكححن، امتياز بذلكعلى ترخيص عن معرفٍة معتمد   "المصححدر المتوافحح ق" للعمححل متااحح
  هذه "الرخصة" من خلل مخدم شبكة متاح للعاّمة أو وسائط أخرى يمكن الوطصولة إليها بيسر،أاحكام بموجبلينسخه بدون كلفة و

ًا هكذا، أو ()1(أن عندها يتوجب عليك إما  ِّتَب) 2 تجعل "المصدر المتواف ق" متااح  ترخيححصمححن مححن السححتفادة  لتحححرم كنفسححك ُتر
ِّتَب) 3، أو (المحددهذا العمل من أجل  المتياز  لمتلقيححنل المتيححازتمديححد ترخيححص ل هحذه "الرخصححة" بطريقة تتف ق مع متطلبات ُتر

ًا. "النهائيين  أو بلححد مححا، ي فححفراغك للعمل المغطىفإن ، المتياز ترخيص لول، هأكن لديك معرفة فعلية ه" يعني أكنعن معرفٍة معتمد
ِلم ًا لو بلد، يشكل ي فالمغطىلعمل ل يكاستخدام مست   لحديكاحيحثالبلحد قابلحة للتحديححد فحي ذاك  امتيححازاٍتمن أو أكثر ٍ ااحداكنتهاك
طصالحة.أكنها بسبب للعتقاد 

 بعححضل امتيححازيححص  بتقححديم فراغحه، وتمنحح ح ترخهأو توالححدمغطححى  ًلعم تفرغ، وااحدو ترتيب ألة قانمأو فيما يختص ب ً، عملإذا كنت
 فححإن، المغطححىكنسخة محددة من العمل أو فراغ  تعديل توالد أوو أيسم ح لهم باستخدام المغّطى بما العمل  الذين يتلقوناألطرا ف 
. العمل المغطى وأعماٍل مبنية عليهشمل تلقائيا جميع المستفيدين من ي الذي تمنحه لمتيازاترخيص 

ًا "تمييزيٍ امتيازُترخيصيعتبر  ًا و أيحظر ممارسة، أو  وضمن كنطاق تغطيته، يتضَّمنذا لم إ" ّ  على عححدم ممارسححة وااححد أو أكححثرمشترط
 هحوترتيب مع طحر ف ثححالث في  ً إذا كنت طرفافراغ عمل مغطى يمكنك.  ل هذه "الرخصة" بموجب ًاصمن الحقوق المكفولة خصي

 والححذي بمححوجبه العمححل، ك فححي فححراغثالث بناء على كنشححاطالطر ف اللى إ قمت بالدفع الذي بموجبهيات، أعمال توزيع البرمجفي 
 ٍَخنسب) فيما يتعل ق أمنك، ترخيص امتياز تمييزي (المغطى  العمل ون سيتلقأي طر ف من األطرا ف الذينلى إثالث، الطر ف ال ح َنَم

الفري ق الذي كان يحتفظ بالحقوق أو المصال ح التي أطصب ح غيره يحتفظ بها.31
Patent (أو براءة الختراعمطالبة المتياز 32  Claimهي جزء من المتياز أو طلبححه (طلححب تسححجيله) والححذي يحححدد كنطححاق الحمايححة الححذي يمنحححه ( 

المتياز.



ًا من اجل وساأو (ب) أخ)، َمن هذه النسطصنعت خ َو كنسأ (هقمَت بفراغالذي  المغّطى من العمل  فيما يتعلح ق بمنتجحات مححددةس
.2007 )مارس(آذار  28قبل ك اذ الترتيب، أو ترخيص المتياز ذلكفي لت ِختكن قد أد ما لم العمل المغّطى، تحوي جميعاتو تأ

ّكنه إقصاء أو ر َّفسُما يفي هذه "الرخصة" ليس   متااحةبخل ف ذلك  قد تكون دفاعات خرق أخرىأو ألي تراخيص وضمنية تقييد على ا
.ساري المفعول امتيازاتقاكنون بموجب  لك

.خرينآلن حرية اتنازل عل . 12

 إذا تم فرض شروط عليك (سواء بواسطة احكم قضائي أو اتفاقية أو غير ذلك) تتناقض مع شروط هذه "الرخصة"، فإكنها ل تعفيك مححن
  عمل مغطى يلبي في الوقت ذاته التزاماتك بموجب هذه "الرخصة" وأي التزامحاتتستطيع فراغشروط هذه "الرخصة". إذا كنت ل 

ًا علححى كنتيجة الطلق عندئذ على يمكنك فراغهل فأخرى ذات طصلة،   ك تلزمحالححتي األاحكححام. على سبيل المثال، إذا كنت موافقحح
 وإروضاء األاحكامء تلك  إروضاتمكنك منالطريقة الواحيدة التي ف، لهم "البركنامج" تفرغالذين الفراغ من هؤلء  لمزيد من أتعابجمع ب

ًا هي هذه "الرخصة"  ًا مع  "البركنامج".فراغن عالمتناع كلي

.33 لعامة الشعب"أّفيرو "رخصة غنو استخدم مع. 13

 مححع عمححل مرخحص أي عمل مغطى و الجمع بينألربط با لديك الذن ،في هذه "الرخصة" آخر ااحتياطيبصر ف النظر عن أي احكم 
  هحذهأاحكحامسحتبقى . الناتحجالعمحل وبفحراغ وااححد، فحي عمحٍل مغّطحى   لعامحة الشحعب"أّفيحرورخصحة غنحو  محن "3بموجب الطصدار 

ّلبات، ولكن المغّطى العمل يكون ي"الرخصة" سارية على الجزء الذ   البححاب لعامحة الشححعب"،أّفيححرورخصححة "غنححو ب الخاطصة المتط
.التركيب كما هو، فيما يتعل ق بالتفاعل خلل شبكة سو ف تنطب ق على 13

النسخ المنقحة من هذا الترخيص.. 14

ّياتمؤسسة يمكن "ل   محنمن "رخصة غنحو لعاّمحة الشحعب" الحرة" أن تنشر إطصدارات تمت مراجعتها و/أو إطصدارات جديدة البرمج
 هذه الطصدارات الجديحدة سحتكون مماثلححة للطصححدار الححالي مححن احيححث المضحمون، ولكنهحا قحد تختلححف بالتفاطصحيلمثل . احين آلخر

عالجة مشاكل أو اهتمامات جديدة.محاولة مل

ّيز. إذا احدهذا و ًاأن د "البركنامج" َّيتم من ح كل إطصدار رقم إطصدار مم ّينحح ًا مع َّقم ًا مر   أو "أي إطصححدارلرخصححة غنححو لعاّمحة الشححعب" "إطصدار
َّقحمبحاع األاحكححام والشححروط سححواء فحي ذلحك الطصحدار ِّتالاح ق" ينطب ق عليه، لديك خيحار    أو فحي أي إطصححدار لاحح ق  تنشحره مؤسسححةالمر

  "مؤسسححةكنشرته، يمكنك أن تختار أي إطصدار لرخصة غنو لعاّمة الشعب" إذا لم يحدد "البركنامج" رقم إطصدار "ة". الحرياتمجر"الب
 الحرة".البرمجيات

 فإن التصري ح يمكن استخدامها، مستقبلية "لرخصة غنو لعاّمة الشعب"ارات أكنه يمكن لوكيل أن يحدد أّي إطصدإذا احدد "البركنامج" 
 "للبركنامج".ذلك الطصداراختيار ب لك يأذن بشكل دائم إطصدارقبول العام لذلك الوكيل ب

ّياٍتعطيك إطصدارات لاحقة تقد  د التزامحات أو إوضافية مختلفة سمااح ّلححف أو ض علححى َفححرُ تإوضححافية. ومحع ذلححك، ل يوجح ِ  طصححااحبأي مؤ
 ث.َاتباع إطصدار أاحدبختيارك لنتيجة كاحقوق تأليف وكنشر 

.تنّص ل من الضمانة. 15

 خل فمعمول به. باستثناء الحالت التي يتم فيهككا ذكككر القانون ال يسمح به الذي الحد إلىل توجد كفالة خادصة بالبرنامج، 
 ،من أي نككوعالبرنامج "كما هو" بدون ضمانة د ِّالتي تزو أدصحا.ب حقوق التأليف والنشر و/أو األرطرا ف األخرى كتابةفي ذلك 

33"GNU Affero General Public License ًاجي بي إل وتدعى ال معّدلة من" رخصة  تجدهايجب أن  و)AGPL( "إيه جي بي إل" اختصار
َّلب وااحد يقول بأكنك إذا شَّغلت البركنامج علححى. www.gnu.org/licenses/agpl.htmlعلى الرابط:    احقيقًة هي تضيف متط

ًا بتنزيل النص البرمجي المصدري المتوافحح ق مححع  مخّدم وسمحت للمستخدمين آخرين بالتواطصل معه هناك، فإَّن على مخِّدمك أن يسم ح لهم أيض
 ذاك البركنامج قيد التشغيل. وإذا كان ذاك الذي هو قيد التشغيل هو إطصدارك المعّدل من البركنامحج، فيجححب علححى مسححتخدمي المخححِّدم أن يحصححلوا

على النص البرمجي المصدري كما عَّدلَته. كما تلاحظ فإن المعني الرئيسي هو تطبيقات الوب!

http://www.gnu.org/licenses/agpl.html


 لغككرٍض والملءمككة 34لككترويج ل الحصر، الضمانات الضمنية لِّذكردصريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبي ل السواء كانت 
ّين تقع معين.   البرنامج،في خل ل ما وجود كام ل المسؤولية عن المخارطر المتعلقة بجودة البرنامج وأدائه على عاتقك. إذا تب

فستأخذ على عاتقك التكلفة الناجمة عن ك ل أعمال الصيانة أو الدصل ح أو التصحيح الضرورية.

.تحديد المسؤولية. 16

ًا،  كتابييه أو ما لم يتم التفاق علالمعمول به بموجب القانون ًاب ما لم يكن مطلومن األحوال حال أي في   دصككاحبأيفككإّن ّ
  تجاهك عن األضرار، بماًلكون مسؤويأعل،ه، كما هو مسمو ح  البرنامج يفرغل و/أو ِّعديحقوق تأليف والنشر، أو أي رطر ف آخر 

  عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام البرنامج (بماالناشئةتبعية أو العارضة أو الخادصة أو ال أوة العاماألضرارفي ذلك 
ّناتجة ل الحصر فقدان البيانات أو البيانات ِّذكر في ذلك على سبي ل ال  أوأنت تكبدها ت التي الخسائر أو دقيق بشك ل غير 35ال

 ىقككد أودصكك الخككر الطر ف أوحام ل ال ا هذمث ل)، حتى ولو كان أخرى برامج أيمع في العم ل و فش ل البرنامج أأرطرا ف ثالثة 
.كهذ،هباحتمال وقوع أضرار 

.16 و 15تفسير البوا.ب . 17

ًا ألاحكامها،  ى َعطُيأن ل يمكن المنصوص أعله ن الضمان وتحديد المسؤولية إذا كان التنصل م ًا وفق ًا محلي ًا قاكنوكني   مراجعححةإنفححتأثير
  المسؤولية المدكنية فيما يتعل ق "بالبركنامج"، مححا لححمكاملعن  ق َطلُم ٍ لتنازلًةقارباألكثر م ق القاكنون المحلي يتطبمن شأكنه المحاكم 

نسخة من "البركنامج" مقابل رسوم.بو افتراض المسؤولية أيقترن الضمان 

نهاية األحكام والشروط                     

جديدةال ك برامجفيكيفية تطبيق هذ،ه الشروط 

 بجعلححهفضححل وسححيلة لتحقيحح ق ذلححك هححو فألجمهححور، ااستخدام  من تسم بأكبر قدر ممكنه أن يتريدوإذا قمت بتطوير بركنامج جديد، 
َّيًة .امكاألاحهذه  تحت ا وتغييرهاإعادة توزيعهيمكن للجميع  ّة احربرمج

ًكنححا توطصحيلها بالللقيام بذلك، قم بإرفاق الشعارات التالية   لتقححّر باسححتبعاد الضححماني بدايححة كححل ملححف مصححدرببركنامج. ومحن األكححثر أما
 إلححى احيححث يمكححن ًامؤشححر والنشححر"التححأليف و"احقححوق األقحل سححطر  كل ملف على  أن يحتويومن الواجبكثر فعالية؛ بالشكل األ

 الكامل.إيجاد الشعار

ٌر< فعله.>يفكرة موجزة طعما و اسم البرنامج لطعطاء واحد سط

ّلف) <السنة> <اسم c والنشر (التأليفحقوق  >المؤ

ّيةهذا البرنامج   : يمكنك إطعادة توزيعه و/أو تعديله بموجبةحر هو برمج
ّيات من قب ل تشرُكما ن "رخصة غنو لعامة الشعب" أحكام  "مؤسسة البرمج

ّرة"،   إلصدار لحق.ّ) أيباختياركو، (أ الرخصة" من "3إما اللصدار الح

ًا، ولكنه يتم توزيع  أي هذا البرنامج طعلى أم ل أن يكون مفيد  ةبدون
ّلصة  الكفالةدون حتى ب؛ كفالة  لغرضالملءمة  أو الترويجبالضمنية الخا
 لمزيد من التفالصي ل.ر "رخصة غنو لعامة الشعب". انظمعّين

 مع هذارخصة غنو لعامة الشعب"  أن تكون قد تلقيت نسخة من "من الواجب
ر <البرنامج. إذا لم يكن المر كذلك، انظ

http://www.gnu.org/licenses.</

ًا  اللكتروكني والورقي.البريد عبر معلومات عن كيفية التصال بك أوِضف أيض
قابلية التسوي ق34
35Rendered



ًا كذلك الذي عندما يبدأ في الووضع التفاعلي:ة، َّطرفيعبر تفاعل يقوم بال كان البركنامج إذا ًا قصير ُيخِرج إشعار دعه 

>المؤلف) <السنة> <اسم c (حقوق التأليف والنشر<برنامج> 

دون  هذا البرنامج يأتي  الطلق  كفالةمن  اطبع؛ لمزيد من التفالصي ل طعلى
'show w.'

 show 'اطبع؛ محددةبشروط  ه توزيعلطعادةمرحب بك وأنت ،  حرهذا برنامج 
c.للحصول طعلى التفالصي ل '

 فإن وبالطبع، األجزاء الملئمة من "رخصة عامة الشعب". 'show c'' و show w أن تعرض األوامر الفتراوضية 'من الواجب
".َولَواجهة مستخدم رسومية يمكنك استخدام "مربع احمن أجل ؛ ةكون مختلفت قد كبركنامجأوامر 

  علححى "إخلء مسححؤوليةمضححواأن ي، أي منهححم (إذا كنت تعمل كمبرمج) أو المدرسة، إن وجد ك طصااحب عملجعل من الواجب أن ت
 غنححو جححي بححيع "اكيفية تطبي ق واتبولبركنامج، إذا لزم األمر. للحصول على مزيد من المعلومات احول هذا المووضوع لاحقوق النشر" 

>./http://www.gnu.org/licenses اكنظر <إل"،

ّية برامج يبدمج بركنامجك فل تسم ح "رخصة غنو لعامة الشعب"   فربمححا تعتحبر أكنححه، 36بركنامجك مكتبة روتين فحرعي. إذا كان امتلك
َألذُنمن المفيد أكثر  ّية بربط تطبيقات ا  رخصحة غنحو األطصحغر لعاّمحة، اسحتخدم "أن تفعلحهذا كحان هحذا محا تريحد  مع المكتبحة. إامتلك

http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl. ولكن، يرجى قححراءة <ذه "الرخصة" بدل من ه37الشعب"

.html.<

 وكنشححّجَعإّن "منظمة البرمجيات الحرة" هي الراعي المنظّماتي األساسي "لنظام تشغيل غنو". إن مهمتنا هي أن كنحححاِفظ وكنحمححي 
َكنسخ وتعديل وإعادة توزيع برمجية احاسوب، وأن كندافع عن احقوق مستخدمي "البرمجيات الحّرة". احرية استخدام ودراسة و

36Subroutine Library
>http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html<  " علىGNU Lesser General Public Licenseتجد "37
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