Unilateral License to Use Microsoft
Software Products

“Microsoft” Proqram Təminatı
Məhsullarının istifadəsi üçün Birtərəfli
Lisenziya

Microsoft Corporation, or one of its affiliates,
grants to non-governmental organizations
(each an “NGO”) in the countries identified
here a limited, non-transferable, royalty-free
right to use Microsoft software products for
their organizations’ purposes. This license
expires on the earlier of January 1, 2020 or the
date the NGO is otherwise licensed under an
applicable Microsoft licensing program. For
purposes of this license, an NGO shall be as
defined here. The Microsoft software products
are not licensed for import, export, or resale.
No other rights are granted, and warranties and
product support are not included in this license.
In the event of a conflict between these license
terms and those that came with the Microsoft
software products, these license terms control
with respect to such conflicting terms. An
NGO’s use of the Microsoft software products
constitutes its acceptance of these license
terms.

“Microsoft Corporation” və ya onun afilə
edilmiş şəxslərindən biri bu sənəddə <<İstinad
1>> müəyyən edilən dövlətlərdə qeyrihökumət təşkilatlarına (hər biri “QHT”
adlandırılacaq) onların təşkilati məqsədləri
üçün
“Microsoft”
proqram
təminatı
məhsullarından məhdud, başqasına ötürülə
bilməyən və ödənişsiz istifadə hüququ verir.
Bu lisenziya hansının daha tez baş
verməsindən asılı olaraq 1 yanvar 2020-ci il
tarixinə qədər və ya “Microsoft”-un müvafiq
lisenziyasının verilməsi proqramına əsasən
QHT-yə digər formada lisenziyanın verilməsi
tarixinə qədər qüvvədə qalır. Bu lisenziyanın
məqsədləri üçün QHT bu <<İstinad 2>>
istinadında
verilmiş
mənanı
daşıyır.
“Microsoft” proqram təminatı məhsullarına
idxal, ixrac və ya pərakəndə satış üçün
lisenziya verilmir. Hər hansı digər hüquqlar
verilmir və qarantiyalar və məhsul üzrə dəstək
bu lisenziyaya daxil edilməmişdir. Bu
lisenziyanın şərtləri ilə “Microsoft”un proqram
təminatı məhsulları ilə birlikdə təqdim edilən
lisenziya şərtləri arasında ziddiyyət yaranarsa
bu cür ziddiyyət yaranan şərtlərlə bağlı bu
lisenziya şərtləri üstün tutulur. QHT tərəfindən
“Microsoft” proqram təminatlarından istifadə
olunması bu lisenziya şərtlərinin onun
tərəfindən qəbul edilməsi hesab edilir.

A printable Certificate of License is located Lisenziya Şəhadətnaməsinin çap oluna bilən
here. This Certificate of License constitutes versiyası bu <<İstinad 3>> istinadında
evidence of an NGO’s license.
yerləşdirilmişdir.
Bu
Lisenziya
Şəhadətnaməsi
QHT-nin
lisenziyasının
olmasını təsdiq edir.
Links:

İstinadlar:

Link 1: The following countries are included:
Armenia,
Azerbaijan,
Belarus,
China,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Russia,
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and

İstinad 1: Aşağıdakı dövlətlər əhatə olunur:
Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Çin,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Malayziya, Rusiya,
Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan və

Vietnam.

Vyetnam

Link 2: For purposes of the Unilateral License İstinad 2: “Microsoft” Proqram Təminatı
to Use Microsoft Software, NGO means:
Məhsullarının istifadəsi üçün Birtərəfli
Lisenziyanın məqsədləri üçün QHT aşağıdakı
mənanı ifadə edir:
All
nonprofit
or
nongovernmental
organizations (NGOs) that operate on a notfor-profit basis and have a mission to benefit
the public, whether registered or otherwise
recognized by International Human Rights
organizations that could include, but is not
limited to, the following:
•
Providing relief to the poor
•
Advancing education
•
Improving social welfare
•
Preserving culture
•
Preserving or restoring the
environment
•
Promotion of human rights
•
Establishment or development of civil
society.
For the purposes of the unilateral license, NGO
includes
small
independent
media
organizations,
including
newspapers,
independent media, independent journalists, or
others that hold a media license, or that are
members of a local media association, or are
recognized by an international media or press
freedom organization.

Mənfəət əldə etmək məqsədi daşımayan və
ictimai tələbatın ödənilməsi vəzifəsinə malik
olan qeydiyyata alınmış və ya digər şəkildə
Beynəlxalq İnsan Haqları təşkilatları tərəfindən
tanınmış aşağıdakılar da daxil olmaqla, lakin
bunlarla məhdudlaşmayan missiyaları icra edən
bütün qeyri-kommersiya və ya qeyri-hökumət
təşkilatları (QHT-lər):
•
imkansızlara yardımın göstərilməsi;
•
maarifləndirmə/təhsil işlərinin
aparılması;
•
sosial təminatın gücləndirilməsi;
•
mədəniyyətin qorunması;
•
ətraf mühitin mühafizəsi və ya bərpası;
•
insan hüquqlarının dəstəklənməsi;
•
vətəndaş cəmiyyətinin təsis edilməsi və
inkişafı.

Not included in this definition are:

Birtərəfli lisenziyanın məqsədləri üçün QHT
eyni zamanda kiçik media təşkilatlarını, o
cümlədən qəzetləri, müstəqil medianı, müstəqil
jurnalistləri və ya kütləvi informasiya vasitəsi
lisenziyasına malik olan və ya yerli media
ittifaqlarının üzvü olan və ya beynəlxalq media
və ya kütləvi informasiya vasitələrinin azadlığı
təşkilatı tərəfindən tanınmış digər qurumları da
əhatə edə bilər.

Ineligible Organizations

Aşağıdakılar bu anlayışa daxil deyildir:

The following organizations are not eligible to
participate in the program:
 Government organizations
 Educational institutions
 Healthcare organizations
o Exception: Certain health
clinics that provide services for
free or on an ability-to-pay basis
may be eligible.

Ehtiva olunmayan təşkilatlar
Aşağıdakı təşkilatlar proqramda iştirak etmək
hüququna malik deyildirlər:
•
•
Hökumət təşkilatları;
•
Təhsil müəssisləri;
•
Tibb müəssisələri
o İstisna: əvəzsiz və ya
ödəniş imkanına uyğun








Professional sports organizations
Political parties and candidates, and
organizations under their control
Labor, or fraternal organizations
Religious organizations
o Exception: Separate charitable
entities with a secular
community service or project
may be eligible
International or national news
organizations and their affiliates, which
have a print circulation and/or
broadcast media through any available
technologies to a broad international or
national audience.

olaraq xidmətlər göstərən
müəyyən tibb müəssisələri
istisna qismində qəbul edilə
bilər.
•
Peşəkar idman təşkilatları;
•
Siyasi partiyalar və namizədlər, onların
nəzarətində olan təşkilatlar;
•
Həmkarlar və ya qardaşlıq təşkilatları;
•
Dini təşkilatlar
o İstisna: Dünyəvi ictimai
xidmətlər göstərən və ya
layihələr həyata keçirən
ayrı-ayrı xeyriyyə qurumları
istisna qismində qəbul edilə
bilər.
•
Hər hansı mümkün texnologiyalardan
istifadə etməklə geniş beynəlxalq və ya milli
auditoriyaya yayım həyata keçirən dövri nəşr
və / və ya translyasiya imkanlarına malik olan
beynəlxalq və ya milli xəbər təşkilatları və
onların afilə edilmiş şəxsləri

Link
3: İstinad 3:
http://download.microsoft.com/documents/en- http://download.microsoft.com/documents/en-us/
corporatecitizenship/unilateral_licenses/certificates/CERTIFICATE
us/corporatecitizenship/unilateral_licenses/
OF LICENSE Azerbaijan.pdf
certificates/CERTIFICATE OF LICENSE
Azerbaijan.pdf

