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مرحًبا بك، یسعدنا كشركة CD PROJEKT RED اھتمامكم باستخدام REDmod! REDmod ھي أداة برمجیة تعمل على اإلنشاء والتطویر باإلضافة الستخدامھا داخل اللعبة في صورة تعدیالت («Mods») في 
لعبة الفیدیو الخاصة بنا: Cyberpunk 2077. توجد قواعد قانونیة (سنطلق علیھا "قواعد") علیك اتباعھا في حالة تنزیل أو تثبیت أو استخدام REDmod بأي طریقة. 

أضفنا أیًضا ملخصات موجزة غیر رسمیة لكٍل من تلك القواعد (لكن علیك أن تتذكر أن النسخة الكاملة ھي الملزمة قانوًنا).

النص الكامل
1. في شأن تلك القواعد

 ”CD PROJEKT RED“ الكائن مقرھا في 74 شارع یاجیلونسكا ؛ رقم بریدي 03-301، وارسو، بولندا (قد نشیر إلى أنفسنا أیًضا باسم .CD PROJEKT S.A ھذه القواعد عقد ملزم قانوًنا بینك وبین شركة
 .REDmod موضوعھ ھو استخدامك (CD PROJEKT RED ھي الكیان القانوني الذي تنتمي إلیھ .CD PROJEKT S.A حیث إن

ھام: یرجى االطالع أیًضا على <a href="https://regulations.cdprojektred.com/user_agreement"> اتفاقیة مستخدمي CD PROJEKT RED</a> التي تضع القواعد القانونیة األساسیة لمعظم 
ألعابنا وخدماتنا، ویشمل ذلك REDmod. تفصل <a href="https://regulations.cdprojektred.com/privacy_policy">اتفاقیة الخصوصیة </a> الخاصة بنا كیفیة جمعنا واستخدام وحمایة أي بیانات 

شخصیة نجمعھا من المستخدمین. ھذه القواعد مكملة أیًضا ألي شروط وأحكام تخص جمیع منصات التوزیع الرقمیة التي قد تستخدمھا لتنزیل واستخدام REDmod. الستخدام التعدیالت في Cyberpunk 2077، علیك 
<a/>النھائي Cyberpunk 2077 اتفاقیة ترخیص مستخدم<"/a href="https://www.cyberpunk.net/user-agreement> أیًضا قبول

REDMOD 2. المزایا التي تقدمھا لك
نحن (أي CD ProJEKT RED) نمنحك الحق الشخصي (یطلق علیھ قانوًنا «الترخیص») في تنزیل واستخدام REDmod طالما اتبعت ھذه القواعد. ھذا الترخیص الستخدامك الشخصي غیر التجاري فقط وال یمنحك 

أي حقوق ملكیة.

نمتلك REDmod بالكامل في جمیع األوقات ویشمل ذلك وثائقھا وجمیع تحدیثاتھا ومحتواھا اإلضافي وأدلة االستخدام وأي مواد أخرى تتعلق بھا وحقوق الملكیة الفكریة بھا ویشمل ذلك جمیع حقوق النشر والعالمات 
التجاریة وبراءات االختراع وأي أمور قانونیة أخرى مشابھة.

.REDmod إلى تراخیص مفتوحة المصدر التي تقر بقبولك لھا. ستجد تلك التراخیص داخل REDmod على مكتبات مفتوحة المصدر. وعلیھ قد یخضع استخدامك REDmod قد تحتوي
REDMOD 3. المحظور فعلھ باستخدام

یرجى التصرف بشكل عقالني وعدم القیام بأي فعل مخالف للقانون مع REDmod أو حتى مخالف لتلك القواعد أو اتفاقیة مستخدم CD PROJEKT RED. یمكنك االطالع على قائمة المحظورات العامة الخاصة 
.<CD PROJEKT RED</a اتفاقیة مستخدم<"a href="https://regulations.cdprojektred.com/user_agreement> بألعابنا وخدماتنا في

"MODS" 4. بضع كلمات عن التعدیالت
ال یجوز استخدام التعدیالت المنشأة والمطورة باستخدام REDmod إال ضمن لعبة Cyberpunk 2077 (وال یجوز استخدامھا أللعاب أخرى أو بصورة مستقلة) ولألغراض غیر التجاریة فقط. إال إننا ال ندعي ملكیة 

أي من التعدیالت. وال نراقب أو نصدق علي أي تعدیل من التعدیالت، وال نتحمل المسؤولیة عن أي مشاكل قد تتسبب بھا تلك التعدیالت. ستكون 
a href="https://cdprojektred.com/fan-> مسؤوالً عن التعدیالت التي تنشئھا. وتحتفظ بالحق في تعدیالتك األصلیة، لكنك تمنحنا ترخیًصا یمكننا من استخدامھا (وھذا مشروح بالتفصیل في الرابط التالي

.Cyberpunk 2077و REDmod مما یمنحنا الحق في السماح لآلخرین باستخدام تعدیالتك مع (<a/>إرشادات محتوى الجمھور<"/content

یرجى مراجعة إرشادات محتوى الجمھور لمعرفة المزید حول القواعد األخرى المنطبقة على تعدیالتك. على سبیل المثال: أال تتعدى التعدیالت على أي حقوق ملكیة فكریة خاصة بآخرین أو إذا كانت مھینة لآلخرین. قد 
نحظر وصولك إلى التعدیالت التي تخالف تلك القواعد.

قد نقوم في المستقبل، بصورة مستقلة عن تعدیالتك، بإنشاء ونشر محتوى یخص Cyberpunk 2077 والذي قد یكون مشابًھا أو مطابًقا لمحتوى تعدیالتك. أنت تقر بتنازلك عن أي مطالبات تتعلق بالملكیة فكریة (أو 
غیرھا) التي قد تطالب بھا مّنا فیما یخص ذلك المحتوى.

5. أمور قانونیة أخرى
ھذه وثیقة موجزة كما ترى، وقد نعدل ھذه القواعد الحًقا. في تلك الحاالت، سننشر نسخة محدثة ونتخذ إجراءات معقولة إلخطارك بھا قدر اإلمكان. بمجرد تغییرنا لھذه القواعد، فإنھا تصبح ملزمة لك قانوًنا بعد 30 یوًما 

CD PROJEKT RED (<a href="https://regulations.cdprojektred.com/user_agreement">https://regulations. من نشرھا عبر اإلنترنت. یرجى مراعاة أن اتفاقیة مستخدم
(<cdprojektred.com/user_agreement</a. مكملة لھذه القواعد. 

 .REDmod فإننا نحتفظ بحق إلغاء أو تعلیق وصولك إلى ،CD PROJEKT RED وضعنا ھذه القواعد لسبب محدد. ونتیجة لذلك، إذا خالفت أي منھا أو خالفت اتفاقیة

ملخص قصیر
1. في شأن تلك القواعد

ھذه اتفاقیة قانونیة مبرمة بینك، عضو مجتمعنا الفاضل، وبیننا، نحن CD PROJEKT RED، بخصوص REDmod.  یوجد مستند آخر عنوانھ اتفاقیة مستخدم CD PROJEKT RED التي تضع قواعد ألعابنا 
وخدماتنا المنطبقة على استخدامك REDmod. ال تنس أنھ من أجل استخدام التعدیالت في Cyberpunk 2077، علیك أیًضا قبول اتفاقیة ترخیص مستخدم Cyberpunk 2077 النھائي.

REDMOD 2. المزایا التي تقدمھا لك
نمنحك حق استخدام REDmod ونتمنى أن تنال إعجابك. لكن یجب تذكر أنھا من صنعنا وأنھا تظل ملًكا لنا. قد تحتوي REDmod على مكتبات مفتوحة المصدر ویجب علیك أن تقبل تلك التراخیص مفتوحة المصدر إذا 

.REDmod كنت ترغب في استخدام
REDMOD 3. المحظور فعلھ باستخدام

a href="https://regulations.cdprojektred.> ألغراض أخرى. یوجد المزید من األمثلة على األمور المحظورة في REDmod توجد بعض األمور التي ال نحبذھا، مثل الھندسة العكسیة أو استخدام
 .<CD PROJEKT RED</a اتفاقیة مستخدم<"com/user_agreement

"MODS" 4. بضع كلمات عن التعدیالت
ال یمكن استخدام التعدیالت إال مع Cyberpunk 2077. إذا أنشئت أحد التعدیالت، فأنت تملكھ وتتحمل مسؤولیتھ. اطلع على <a href="https://cdprojektred.com/fan-content/">إرشادات محتوى 
الجمھور</a> لمعرفة القواعد األخرى التي تنطبق على تعدیالتك (مثال: ال یمكنك بیع تعدیالتك). قد نطور محتوى خاص بـ Cyberpunk 2077 والذي قد یكون مشابًھا لمحتوى تعدیالتك، لكنھ سیتم إنشاؤه بصورة 
مستقلة (لن نستخدم كود المصدر أو األصول الخاصة بتعدیالتك) - وأنت في تلك الحالة توافق على عدم تقدیم أي مطالبات قانونیة ضدنا. 

5. أمور قانونیة أخرى
لسنا مھووسین بتطبیق القواعد، لكن مخالفة ھذه القواعد قد تؤدي إلى نزع صالحیة الوصول منك الخاصة بـ REDmod (بصورة مؤقتة أو دائمة). ال نظن أن أموًرا سیئة قد تحدث لكن القانونیین لدینا أخبرونا أن علینا 

ذكر تلك األمور. أمر أخیر - قد نحدث ھذه الوثیقة في المستقبل، لكننا سننشر نسخة محدثة حینھا.


